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เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

คํานํา

การประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 18 ประจำาปี 2559 ได้จัดขึ้น 

ในหัวข้อ “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นหัวข้อท่ีสถาบันพระปกเกล้า

มุ่งให้ความสำาคัญกับการวางรากฐานประชาธิปไตยท่ีเป็นการพัฒนาสถาบันทาง

สงัคม สถาบนัทางการเมือง และกลไก กระบวนการทางการเมืองของไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที่มีจิตวิญญาณ ภูมิคุ้มกัน และชีวิตชีวา สามารถรับรอง คุ้มครอง 

และส่งเสรมิให้หลกัการพืน้ฐานของประชาธปิไตย ทัง้ในเรือ่งสทิธเิสรภีาพ ความ

เสมอภาคเท่าเทยีมกนั ความสจุรติโปร่งใส นติธิรรม การมส่ีวนร่วมและตรวจสอบ 

ถ่วงดุลการใช้อำานาจให้มีการนำาไปปฏิบัติใช้ได้จริง  และอำานวยประโยชน์สุขแก่

ประชาชนอย่างเป็นธรรม 

ในการจดัการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าคร้ังน้ีเป็นการเปิดเวที

สาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการประสบการณ์ มุมมอง ตลอดจน

นำาเสนอข้อมลูภายใต้ฐานของการศกึษาวจิยั รวมทัง้ประสบการณ์จรงิในประเดน็

ต่างๆทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันา การสร้างคณุค่าและความหมายให้แก่ประชาธปิไตย 

เพื่อนำาไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการส่งเสริม พัฒนา 

และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน  

คณะกรรมการจัดงาน

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

ครั้งที่ 18 ประจำาปี 2559
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คำ�นำ� 3

ส�รบัญ 4

หลักก�รและเหตุผล (ภ�ษ�ไทย) 11

หลักก�รและเหตุผล (ภ�ษ�อังกฤษ) 15

ส�ระสำ�คัญก�รประชุมกลุ่มย่อย (ภ�ษ�ไทย) 19

ส�ระสำ�คัญก�รประชุมกลุ่มย่อย (ภ�ษ�อังกฤษ) 29

กำ�หนดก�รประชุมฯ (ภ�ษ�ไทย) 41

กำ�หนดก�รประชุม ฯ (ภ�ษ�อังกฤษ) 47

กำ�หนดก�รพิธีเปิดก�รประชุม 55

กำ�หนดก�รกิจกรรมง�นนิทรรศก�ร (ภ�ษ�ไทย) 59

กำ�หนดก�รกิจกรรมง�นนิทรรศก�ร (ภ�ษ�อังกฤษ) 60

บทคว�มประกอบก�รประชุมกลุ่มย่อย

บทคว�มประกอบก�รประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 61

• แนวท�งก�รพัฒน�ประช�ธิปไตยไทยในยุคดิจิทัล  63

	 นางสาววรลักษณ์	สงวนแก้ว

•  บทบ�ทของสื่อท�งเลือกออนไลน์กับก�รเสริมสร้�งประช�ธิปไตย  79

	 อาจารย์ปุญญวันต์	จิตประคอง

บทคว�มประกอบก�รประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2 97

•  ก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลแบบเปิด:  99 

นวัตกรรมก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย

 ดร.ทิพย์ศริน	ภัคธนกุล		ทศพล	เชี่ยวชาญประพันธ์

สารบัญ
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•  คร�วด์ซอร์สซิ่ง: เปิดโอก�สมีส่วนร่วมท�งอิเล็กทรอนิกส์ 125

 ของพลเมืองในธรรม�ภิบ�ลภ�ครัฐใหม่ 

 ฐาปกรณ์	กันเกตุ

บทคว�มประกอบก�รประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 3 139

•  พลเมืองฟื้นชีว�ประช�ธิปไตย 141

 สมพันธ์	เตชะอธิก

•  โครงก�รเสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มซื่อตรง ชุมชนแห่งคว�มซื่อตรง 147

 ศรายุทธ	อันทะไชย์		พยนต์	ปัญญาภา		คงเดช	วงศ์พิมล

•  ก�รสร้�ง “พลเมืองที่พึงประสงค์” บนพื้นฐ�นก�รสร้�งประช�สังคม :  173

 กลยุทธ์ในก�รฟื้นชีว�ประช�ธิปไตยที่ยั่งยืนของไทย

 นายกฤษฎา		แก้วเกลี้ยง

•  วัฒนธรรมพลเมืองของสังคมไทยในระบอบประช�ธิปไตย 187

 อภินันท์		ทะสุนทร			กมลวิช		ลอยมา

บทคว�มประกอบก�รประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4 205

•  องค์คว�มรู้ว่�ด้วยประช�ธิปไตยแบบปรึกษ�ห�รือสำ�หรับสังคมไทย 207

 ชลัท	ประเทืองรัตนา		ดร.สติธร	ธนานิธิโชติ	

•  ประช�ธิปไตยแบบให้คำ�ปรึกษ� : กรณีศึกษ�ก�รบูรณ�ก�ร 227 

คว�มร่วมมือเชิงพื้นที่ โครงก�รก�ฬสินธุ์ คนดีสุขภ�พดีร�ยได้ดี  

สู่ก�รพัฒน�ประช�ธิปไตยฐ�นร�ก 

 ดร.สม		นาสอ้าน		พีระ	อารีย์รัตน์			ดร.ธงชัย	ปัญญูรัตน์

•  ชุมชนศรัทธ� : ก�รพัฒน�บนฐ�นอัตลักษณ์ชุมชนช�ยแดนใต้ 241

 ณฐพงศ์	จิตรนิรัตน์		แวรอมลี	แวบูละ		นพรินทร์	สุบินรัตน์

•  จ�กส�นเสวน�สู่ธรรมนูญกว๊�นพะเย� :  259 

สภ�พปัญห� และแนวท�งสู่ก�รปฏิบัติ  

 สหัทยา	วิเศษ

บทคว�มประกอบก�รประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 5 279

•  บทเรียนจ�กชุมชน: คว�มเชื่อและก�รสืบส�นแนวท�งก�รจัดก�ร 281

 ทรัพย�กรธรรมช�ติในเขตพื้นที่ตำ�บลท�เหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 ดร.ไพลิน	ภู่จีนาพันธุ์
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ประวัติส่วนบุคคลผู้แสดงป�ฐกถ� 303

•   ประวัติส่วนบุคคลของผู้แสดงปาฐกถานำา (Mr.David King)  305 

•   ประวัติส่วนบุคคลของผู้แสดงปาฐกถาเปิด (Prof.Dr.Takashi Shiraishi)  309

•   ประวัติส่วนบุคคลของผู้แสดงปาฐกถาปิด (รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย) 311

ประวัติส่วนบุคคลผู้อภิปร�ยแสดงทัศนะ : มุมมองจ�กต่�งประเทศ 319

•   ประวัติส่วนบุคคล Assoc. Prof. Dr. Allen Hicken 321

•   ประวัติส่วนบุคคล Mr.Siegfried Herzog 327

•   ประวัติส่วนบุคคล Dr. Segundo Joaquin E. Romero 329

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 335

ประวัติส่วนบุคคลผู้อภิปร�ยแสดงทัศนะ  343

•   ประวัติส่วนบุคคล นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  345

•   ประวัติส่วนบุคคล ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำารุงสุข  349

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 357

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 365

•   ประวัติส่วนบุคคล นางสาวณัชชารีย์ พัฒนาวงศ์โภคิน 369

ประวัติส่วนบุคคลวิทย�กรประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 371

•   ประวัติส่วนบุคคล นายตุลย์ ปิ่นแก้ว 373

•   ประวัติส่วนบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์   375

•   ประวัติส่วนบุคคล นายปริญญา หอมเอนก   377

•   ประวัติส่วนบุคคล นายชัยวัฒน์ จันธิมา 381

•   ประวัติส่วนบุคคล นางสาววรลักษณ์ สงวนแก้ว 383

•   ประวัติส่วนบุคคล นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 385
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ประวัติส่วนบุคคลวิทย�กรประชุมกลุ่มย่อยที่ 2 389

•   ประวัติส่วนบุคคล นางสุรางคณา วายุภาพ   391

•   ประวัติส่วนบุคคล นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 393

•   ประวัติส่วนบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 395

•   ประวัติส่วนบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี 399

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 401

•   ประวัติส่วนบุคคล นางสาวทิพย์ศริน ภัคธนกุล 403

•   ประวัติส่วนบุคคล นายศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ 405

•   ประวัติส่วนบุคคล นางสาวปัทมา สูบกำาปัง 407

ประวัติส่วนบุคคลวิทย�กรประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 411

•   รายชื่อนักเรียนนำาเสนอโครงการการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนา 413 

โรงเรียนและชุมชนในการแก้ไขปัญหาขยะ โดย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา

•   รายชื่อนักเรียนนำาเสนอโครงการการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนา 415 

โรงเรียนและชุมชนในการแก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์  โดย กลุ่มนักเรียน 

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม

•   ประวัติส่วนบุคคล นายศรายุทธ อันทะไชย์ 417

•   ประวัติส่วนบุคคล นายคงเดช วงษ์พิมล 423

•   ประวัติส่วนบุคคล นายพยนต์ ปัญญาภา 425

•   ประวัติส่วนบุคคล นายเดชา ศิริภัทร 427

•   ประวัติส่วนบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง 429

•   ประวัติส่วนบุคคล นายชาญชัย พินทุเสน 433

•   ประวัติส่วนบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 435

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก   439

•   ประวัติส่วนบุคคล นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ 443
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ประวัติส่วนบุคคลวิทย�กรประชุมกลุ่มย่อยที่ 4 447

•   ประวัติส่วนบุคคล นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา    449

•   ประวัติส่วนบุคคล นายชลัท ประเทืองรัตนา 451

•   ประวัติส่วนบุคคล นายแวรอมลี แวบูละ   453

•   ประวัติส่วนบุคคล นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข 455

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.สม นาสอ้าน 457

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.สหัทยา วิเศษ 459

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 463

ประวัติส่วนบุคคลวิทย�กรประชุมกลุ่มย่อยที่ 5 467

•   ประวัติส่วนบุคคล นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ 469

•   ประวัติส่วนบุคคล นายมณเฑียร บุญตัน 471

•   ประวัติส่วนบุคคล นางสุนี ไชยรส 475

•   ประวัติส่วนบุคคล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์   477

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ 481

•   ประวัติส่วนบุคคล นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา   485

ประวัติส่วนบุคคลผู้นำ�เสนอผลก�รประชุมกลุ่มย่อย 487

•   ประวัติส่วนบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร 489

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 493

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ 495

•   ประวัติส่วนบุคคล ดร.สติธร ธนานิธิโชติ 499

•   ประวัติส่วนบุคคล พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 503

•   ประวัติส่วนบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล 507
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1. หลักการและเหตุผล
ปรากฏการณ์ทีป่ระเทศประชาธิปไตยท้ังในซกีโลกตะวันตกและตะวันออกกำาลงัเผชญิอยูใ่นปัจจบุนั

คือสภาวะ “การถดถอยของประชาธิปไตย (democracy in retreat)” ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศซึ่ง

เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความสำาเร็จสูงในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยกำาลังถูกลดระดับ

ความเชื่อมั่นต่อกลไกหลักภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ความสามารถของสถาบัน

ทางการเมืองหลกัในการตอบสนองต่อข้อเรยีกร้องและความต้องการของประชาชน กระบวนการเลอืกตัง้ที่

เสรีและมคีวามเป็นธรรม ตลอดจนการรบัรองสทิธเิสรภีาพในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน ในประเทศ

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการก่อร่างสร้างประชาธิปไตย ประชาชนกลับไม่มีความเชื่อม่ันว่าจะสามารถสร้าง

ประชาธปิไตยทีส่มบรูณ์ได้ เพราะ “เสยีง” ของประชาชนไม่ได้ถกูรบัฟังอย่างแท้จรงิ ในขณะทีผู่ป้กครอง

ประเทศ/ผูใ้ช้อำานาจแทนประชาชนไม่ได้ใช้ “หลกันติธิรรม” ในการบริหารประเทศอย่างท่ีประชาชนคาดหวงั 

ประชาชนผู้ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำาคัญของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยจึงเริ่มรู้สึกถึงความไม่มีความหมาย  

ไร้คณุค่า และไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ นำาไปสูก่ระแสการปฏริปู

เพื่อปรับฟื้นคืนชีวิตให้แก่ประชาธิปไตยที่กำาลังแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก 

ปัจจุบันประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อปรับระบบความสัมพันธ์

และกลไกต่าง ๆ ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข จึงนับเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำาคัญกับการวางรากฐานของประชาธิปไตย 

ด้วยการสร้างและพัฒนาสถาบันและกลไกทางการเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย

ท่ีมีจิตวิญญาณ ภูมิคุ้มกัน และชีวิตชีวาสามารถรับรอง คุ้มครอง และส่งเสริมให้หลักการพื้นฐานของ

ประชาธิปไตยทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความสุจริตโปร่งใส นิติธรรม การ

มีส่วนร่วมและการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำานาจให้มีการนำาไปปฏิบัติใช้ได้จริงและอำานวยประโยชน์สุข
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แก่ประชาชนอย่างเป็นรปูธรรม ผ่านการนำาแนวคดิและเครือ่งมอืประชาธปิไตยรปูแบบใหม่ ๆ มาปรบัใช้ 

อาทิ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอนัทนัสมยั การเพิม่ช่องทางในการเข้าถงึ

นโยบายและบรกิารภาครฐัทีส่ะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธผิล การมีกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถพดูคยุปรกึษาหารอืด้วยเหตผุลและข้อมลูทีร่อบด้านเพือ่ตดัสนิใจในประเดน็สาธารณะทีม่ผีลกระทบ 

กับสังคมในวงกว้าง การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาและดำาเนิน

กิจกรรมสาธารณะ และการอำานวยให้เกิดการเมืองที่รองรับความแตกต่างหลากหลาย 

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการท่ีมีภารกิจสำาคัญในการพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า (KPI Congress) คร้ังที่ 18 (KPI Congress XVIII) ประจำาปี 2559 เรื่อง “เติมชีวิต  

คนืชวี�ประช�ธปิไตย” (Revitalizing Thai Democracy) เพือ่เป็นเวทสีาธารณะในการแลกเปลีย่นความรู้ 

ทางวชิาการ ประสบการณ์ มมุมอง ตลอดจนนำาเสนอข้อมลูภายใต้ฐานของการศกึษาวจิยั ประสบการณ์จรงิ 

ในประเดน็ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา การสร้างคณุค่าและความหมายให้แก่ประชาธปิไตย ทัง้นี ้เพือ่นำา 

ไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนให้ประเทศไทย

ได้มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยจากนกัวชิาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) เพือ่ให้ได้ข้อเสนอสำาหรบัการสร้างคุณค่าและการพฒันาประชาธปิไตยท่ีพงึประสงค์ร่วมกนั 

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย

3. กิจกรรมหลัก
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 18 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่

1) การแสดงปาฐกถา

 การจดัให้มกีารแสดงปาฐกถามีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ความรูค้วามเชีย่วชาญ 

และมีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ 

มุมมอง และทัศนคติ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ 
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  (1) การแสดงปาฐกถานำา 

  (2) การแสดงปาฐกถาพิเศษ

2) การสัมมนาทางวิชาการ

 การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเวทีสำาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดม

ความคิดเห็นจากมุมมองและประสบการณ์ของนานาชาติและประเทศไทย ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

ประชาธิปไตย อาทิ การสร้างความหมายและคุณค่าประชาธิปไตย บริบทแวดล้อมของการพัฒนา

ประชาธปิไตย ความท้าทายใหม่ทีเ่กดิขึน้ และแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตย อนัจะนำา 

ไปสูก่ารสร้างบรรยากาศของประชาธปิไตยร่วมกนั โดยแบ่งเวทกีารสมัมนาทางวชิาการออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่

(1) การอภปิรายร่วม (Panel discussion) เพ่ือนำาเสนอมุมมองและแลกเปลีย่นประสบการณ์

ในการพัฒนาประชาธิปไตยระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ นักปฏิบัติ นักขับเคลื่อน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(2) การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (Group discussion) เป็นการนำาเสนอบทความ เอกสาร

ทางวิชาการ หรือผลการวิจัย และการนำาเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้เกิด

การปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

3) การจัดนิทรรศการ

 จดันทิรรศการในหวัข้อ “แต่งส ีเตมิฝัน สร้�งสรรค์ ประช�ธปิไตย” นำาเสนอในรปูแบบ 

ของบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ การนำาเสนอกรณีตัวอย่างในการสรรสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่ต่าง ๆ 

กจิกรรมการออกแบบประชาธปิไตยไทย และเวทกีจิกรรมเพือ่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ได้มส่ีวนร่วมในการเติมชวิีต 

คืนชีวาประชาธิปไตยไทยร่วมกัน

4. กลุ่มเป้าหมาย
สถาบันพระปกเกล้ากำาหนดผู้เข้าร่วมงาน จำานวน 1,000 คน ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

3) บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4) บุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

5) นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้อง

6) ผู้นำาชุมชน ผู้นำาท้องถิ่น 

7) ผู้แทนองค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน

8) ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจเอกชน

9) สื่อมวลชน 

10) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

11) ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

5. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน
สถาบันพระปกเกล้า กำาหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18  

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำาเนินนอก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2559

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กรอิสระ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กร

ภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ได้นำาเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

แสดงความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยไทย

2) ได้รบัข้อเสนอเชงิวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเสรมิสร้างคณุภาพประชาธิปไตยในสงัคมไทย 

อันก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนของประชาธิปไตยสืบไป
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Rationale  
Nowadays, a phenomenon called “Democracy in Retreat” is clearly occurring in 

Western and Eastern countries. The people of some countries feel that democracy cannot 

be perfectly established because the people’s “voice” is not heard or rulers do not govern 

their countries in accordance with “rule of law”. Some countries that have previously been 

recognized for great accomplishments in democratic development have slid backwards in 

regard to democracy, election processes, and people’s rights and liberties. 

The people, who are the core of democracy, feel that democracy itself is meaningless, 

worthless, and undependable. Democracy is apparently lifeless in their minds. More importantly, 

they believe that democracy cannot respond to their needs. Some say that democracy has 

come to a dead end. 

In Thailand, during the constitution drafting process there was an attempt to adjust the 

relationships and mechanisms in the country’s political system in order to practice democracy 

under constitutional monarchy. To do this it is necessary to focus on establishing the  

foundation of democracy by building spirit and immunity, and revitalizing democracy so it can 

provide the basis for and lead to the development of political institutions and mechanisms.  

In recent years, Thailand has focused on the institutional dimension of democratic development. 

In fact the crucial component is empowerment and opening opportunities for the people to 

participate directly in politics. Empowerment and participation are expected to create “quality 

democracy” that will improve the overall quality of life and society.     
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 Therefore, King Prajadhipok’s Institute, as an academic institute with the mission 

to develop democracy and good governance for the sustainable benefit of the people, is 

organizing the 18th KPI Congress titled “Revitalizing Thai Democracy”. The Congress is held 

as a public forum to exchange academic knowledge and experience, as well as to present 

information based on research concerning issues related to the building the value and meaning 

of democracy. This will lead to the accumulation of information with academic benefit for  

development of democracy in Thailand and for further enhancement of stable democratic 

society. 

Objectives
1)  To exchange knowledge and experience in improving and developing democracy 

among Thai and foreign experts from relevant sectors. 

2)  To collaborate in designing and creating an environment where democracy is 

perceived as valuable and important.   

Format
The KPI Congress XVIII will comprise the following three main activities: 

1) Keynote Speeches

 Addresses by local and foreign experts possessing knowledge, expertise, and 

experience regarding improving and developing democracy. The congress will feature an 

opening keynote address and a closing keynote address.

2) Academic Seminar 

 The objective is to serve as a forum for presenting research papers, brainstorming, 

and exchanging opinions, knowledge, and experience, concerning the state of democracy, 

obstacles to democratic development, and how to improve, develop, and design to achieve 

development of democracy in Thailand. 
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 The academic seminar will consist of panel discussions and group discussions:

(1)  Panel Discussions are forums for qualified experts to make presentations 

about aspects of the Congress topic.  

(2)  Group discussions will feature presentation of articles and research  

findings, and discussion of the presentations. Summary conclusions of 

the group discussions will be presented in a plenary session. 

3) Exhibition

 The objective of the exhibition is to disseminate information and knowledge 

on the topic “Revitalizing Thai Democracy: Making It Colorful.” There will be presentations 

of case studies in creating democracy in various locations, and an activity space for all  

participants to take part in revitalizing Thai democracy. 

 The target group of five hundred persons comprises:

1) Members of the National Legislative Assembly

2) Members of the National Reform Steering Assembly

3) Civil servants, officials or personnel from government agencies, independent 

organizations, government enterprises, and local administrative organizations

4) Officials or personnel from international organizations 

5) Academics 

6) Community development organizations, community leaders, local leaders, 

groups, and networks from the public sector and the civil society sector

7) Representatives from private sector organizations

8) Various branches of public media

9) Scholars, students and undergraduates

10) Interested individuals

 



18
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

Event dates, times and venue:
The 18th KPI Congress will be held at The United Nations Conference Centre,  

Rajdamnoen Avenue, Bangkok during November 4-6, 2016. 

   

Expected benefits:
1) To provide opportunities for executives, academics, experts, public servants, 

private development organizations, and interested individuals to exchange, 

review, and express opinions on the issues related to an improvement and 

development of Thai democracy.

2) To gather academic suggestions for the benefits of improving the quality of 

democracy in Thailand for enhancement of stable democratic society. 
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สาระสําคัญการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 
ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy) 

ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ที่ 18 ประจําปี 2559
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  

ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร

สาระสําคัญห้องประชุมกลุ่มย่อย
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่า ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Democracy) ประชาธิปไตยดิจิทัล (Digital Democracy) หรือ ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber  

Democracy) นับเป็นรูปแบบที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ทำาให้เครื่องมือสื่อสาร

สาธารณะแบบออนไลน์ทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถงึได้ง่ายและสะดวกกลายเป็นช่องทางทีท่ำาให้ “ใคร ๆ  

กส็ามารถเป็นสือ่ได้” การเกดิขึน้ของสารานกุรมออนไลน์หรอืระบบความร่วมมอืในการเขยีนเนือ้หาและ

จัดข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็น

อย่างเด่นชัดว่า กลุ่มคนที่ไม่เคยรวมกลุ่มกันมาก่อนสามารถพัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ เพื่อผลิตเนื้อหาสาระความรู้ที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงได้ ในขณะที่

เทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคมที่ชาญฉลาดกำาลังถูกนำาไปใช้สร้างชุมชนออนไลน์ที่ทรงพลังและมีอิทธิพล

ในการรณรงค์ทางการเมอืง สามารถสร้างข่าวใหญ่ ๆ นำาหน้าสือ่กระแสหลกั และช่วยให้บคุคลหรอืกลุม่

บุคคลสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้มากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปไตยไซเบอร์มีส่วนสำาคัญ 

ในการทำาให้ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งการมีสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและ 

มีความหมาย ส่งผลให้ประชาธิปไตยในหลายพื้นที่มีชีวิตชีวาและคุณภาพมากขึ้น 
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกไซเบอร์มีพลังที่สามารถ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมหาศาล ในอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สมัยใหม่จึงอาจถูกนำาไปใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือผู้มีอำานาจในการปลูกฝังความเชื่อและควบคุม

พฤติกรรมของประชาชนผ่านระบบตรวจสอบสื่อต่าง ๆ อย่างเข้มงวด การจำากัดช่องทางการรับรู้และ

แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการคุกคามความเป็นส่วนตัวโดยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเครือข่าย

ทางสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในลักษณะเช่นนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่นอกจาก 

จะไม่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแล้ว ยังได้กลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำานาจในการฉุดรั้ง

ความก้าวหน้าของประชาธิปไตยไปเสียอีก 

ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย

1) ความหมายและแนวคิดของประชาธิปไตยไซเบอร์

2) นวัตกรรมและรูปแบบการประยุกต์ใช้ประชาธิปไตยไซเบอร์

3) ผลกระทบจากการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ประโยชน ์

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย

4) ทศิทาง แนวโน้ม และข้อเสนอแนะสำาหรับการสร้างประชาธปิไตยไซเบอร์ทีเ่หมาะสมกบั

ประชาธิปไตยของประเทศไทย 
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สาระสําคัญการประชุมกลุ่มย่อยที่ 2
รัฐบาลแบบเปิด (Open Government)

ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ที่ 18 ประจําปี 2559
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร

สาระสําคัญห้องประชุมกลุ่มย่อย
ท่ามกลางกระแสของการปฏริปูมกีารเรยีกร้องให้ระบบการบรหิารงานภาครฐัต้องปรบัตวัให้ทนั 

กับปัญหา ความต้องการและความท้าทายใหม่ อีกทัง้ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเรือ้รงั อาท ิการทจุรติ

และการฉ้อราษฎร์บังหลวง รวมทั้งเกิดกระแสเรียกร้องในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแนวคิดในการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งมีพัฒนาการมาจากหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ส่งผลให้เกิดการปรับแนวทางการจัดระบบ

ราชการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส เพื่อลดปัญหาการทุจริต 

อีกทั้งยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองได้ 

ตรงกับความต้องการแท้จริงของประชาชนย่ิงข้ึน ด้วยเหตุน้ี จึงมีการนำาแนวคิดเร่ือง รัฐบาลแบบเปิด 

หรอื “Open Government” มาใช้ในการบรหิารราชการแผ่นดินเป็นหลกั ซึง่มีหลกัการทีส่ำาคญั คอื การ

ทำาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานราชการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เพือ่สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานภาครฐัและรฐัจะต้องจดัให้มีระบบการสือ่สารระหว่างภาครฐัและ

ประชาชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของภาครัฐ  
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ด้วยเหตุน้ี การศกึษาแนวทางการบรหิารภาครฐัแบบเปิด แนวทางการนำานวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

มาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการร้องเรียนต่าง ๆ  

ต่อการให้บริการสาธารณะของรัฐ ตลอดจนการทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ 

จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ช่วยให้การดำาเนินงานของรัฐบาลและ 

หน่วยงานภาครฐัเป็นทีย่อมรบัจากประชาชนมากยิง่ขึน้ รวมทัง้เป็นการช่วยขจดัการทจุรติและการฉ้อราษฎร์

บงัหลวงให้ลดลง อนัเป็นการช่วยพลิกฟ้ืนประชาธิปไตยไทยให้มดีลุยภาพและเกดิความยัง่ยนือย่างแท้จรงิ 

ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย

1) แนวความคดิและหลกัการของรัฐบาลแบบเปิด (Open Government) ตลอดจนประโยชน์

ของแนวคิดดังกลา่วเมื่อมีการนำามาปรับใช้กับการบริหารราชการแผน่ดนิในประเทศไทย 

2) แนวทางการพฒันาและการสร้างรฐับาลแบบเปิด (Open Government) การปรบัทศิทาง

การบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

3) การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถงึการบริการสาธารณะ

ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และเข้าถงึข้อมลูในการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลได้เพือ่

สร้างความโปร่งใสในการทำางานของภาครัฐ
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สาระสําคัญการประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 
พลเมืองฟ้ืนชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)

ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ที่ 18 ประจําปี 2559
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 

ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร

สาระสําคัญห้องประชุมกลุ่มย่อย
   ประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาคือประชาธิปไตยท่ีเปิดโอกาสให้คนในสังคมและทุกภาคส่วนได้

มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของอำานาจในการปกครองประเทศอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตย 

ที่เข้มแข็งและยั่งยืน การสร้างค่านิยมประชาธิปไตย และค่านิยมความเป็นพลเมือง อาทิ การเคารพ

ในความแตกต่าง การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบ  

ความซื่อตรง และการเห็นกับประโยชน์ส่วนรวม จึงถือว่าเป็นพื้นฐานสำาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำาให้เกิด 

เป็นวฒันธรรมของพลเมอืง การเสรมิสร้างความเป็นพลเมอืงให้เกดิเป็นวฒันธรรมพลเมอืงมหีลากหลาย 

รปูแบบโดยอาจเริม่จากการให้ความรูเ้กีย่วกบัประชาธปิไตยหรอืความเป็นพลเมอืงเพือ่ให้เกดิความตระหนัก

และสำานึกความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม ไปจนถึงการเป็นพลเมืองที่ร่วมลงมือ

ปฏบิติัและทำาประโยชน์เพือ่ส่วนรวม (common good) อย่างมคีวามรู ้ความสามารถ ซึง่เป็นการยกระดบั 

ที่สำาคัญต่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและสามารถฟื้นชีวิตคืนชีวาประชาธิปไตย ทั้งนี้ การส่งเสริม

วฒันธรรมการเมอืงแบบลงมอืทำาจะสามารถสร้างพลเมอืงหลากหลายกลุม่ท่ีทำางาน ในหลากหลายรปูแบบ

วธิกีาร และสามารถขบัเคลือ่นทัง้ด้านเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม อย่างการแก้ไขปัญหาความยากจน 

การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม การร่วมกนักำาหนดธรรมนญูและวถีิชีวติของชุมชน ฯลฯ ไม่ว่าในระดับนโยบาย
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หรือระดับสังคม ทั้งในท้องถิ่น รัฐ ภูมิภาค หรืออาจในระดับโลก โดยอาศัยนวัตกรรม เทคโนโลยี และ

แนวคดิใหม่ ๆ ทัง้ในรปูแบบชุมชนทางกายภาพและทางจนิตภาพในระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทัง้อาจขบัเคลือ่นเป็นกลุม่ก้อนอสิระหรอือาจร่วมมอืกบัหน่วยงาน ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน 

ทั้งในลักษณะของอาสาสมัคร (volunteer) และธุรกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) อาจกล่าวได้ว่า 

วัฒนธรรมพลเมืองเช่นนี้เป็นทุนทางสังคม (social capital) ที่สำาคัญและจะสร้างพลเมืองผู้สร้างสังคม

ประชาธิปไตยของไทยในอนาคต 

ดังนั้น การประชุมกลุ่มย่อยจึงมุ่งแลกเปลี่ยนวิธีการ แนวทาง และประสบการณ์การสร้างและ

ส่งเสรมิวฒันธรรมพลเมอืงทีก่ระตอืรอืร้น ในหลากมติ ิหลายรปูแบบ ทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 

และส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน สร้างเสริมเติม

ชีวา ชีวิต ประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย

1) วัฒนธรรมพลเมืองที่สังคมไทยพึงปรารถนา : ครอบคลุมวัฒนธรรมไทยที่เอื้อและเป็น

อุปสรรคต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย ค่านิยมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา ค่านิยม

พลเมืองที่พึงปรารถนา ตลอดจนระบบวิธีคิดและทัศนคติที่พึงปรารถนาของพลเมือง 

ในสังคมไทย

2) รปูแบบหรอืแนวทางการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงเพือ่ให้เกดิประชาธปิไตยทีม่ชีวีติชวีา: 

ครอบคลมุถงึการแลกเปลีย่นรปูแบบการมส่ีวนร่วมต่างๆทางสงัคม การทำาธรุกจิเพือ่สงัคม 

การใช้เทคโนโลยทีำาประโยชน์เพือ่ส่วนรวมและการเมืองภาคพลเมืองเพือ่แก้ไขปัญหาและ

พฒันาชมุชนของตนเอง ตลอดจนแลกเปลีย่นบทเรยีนความสำาเรจ็และข้อท้าทายทีเ่กิดขึน้ 

เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจ

3) การสร้างวฒันธรรมของความเป็นพลเมอืง: ครอบคลมุถึงการบรูณาการเพือ่ให้เกดิความ

ยัง่ยืน มคีวามเป็นรปูธรรม สามารถวดัได้ และต่อเนือ่งยัง่ยนืเป็นวฒันธรรมของความเป็น

พลเมอืงในสงัคมไทย โดยอาจเริม่จาก “พลเมอืงท่ีตระหนักรู”้ (concerned citizen) ไปสู่ 

“พลเมืองที่กระตือรือร้นหรือลงมือปฏิบัติ” (active citizen) เป็นต้น
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สาระสําคัญการประชุมกลุ่มย่อยที่ 4 
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy)
ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ที่ 18 ประจําปี 2559

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร

สาระสําคัญห้องประชุมกลุ่มย่อย
กลไกของระบบตวัแทนในระบอบประชาธปิไตยปัจจบุนัอาจไม่เพยีงพอต่อการทำาให้ตวัแทนยดึโยง

กับประชาชนในฐานะต้นทางของอำานาจการตัดสินใจทั้งหลายในสถาบันการเมืองต่าง ๆ วิธีการแสวงหา

ความเห็นส่วนใหญ่มักจะขาดมิติของการผนวกรวมเอากลุ่มคนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในกระบวนการ

อย่างแท้จรงิ ด้วยเหตน้ีุเอง การปรกึษาหารือสาธารณะ (public deliberation) จงึกลายมาเป็นเครือ่งมอื

สำาคัญของกระบวนการซึ่งนำาไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย อันเป็นการสร้างฉันทามติทางสังคมด้วยวิธี

การที่ลดความขัดแย้งผ่านการตกลงร่วมกันด้วยเหตุผล (reason-giving requirement) ภายใต้ค่านิยมที่

ยอมรบัและเคารพในหลกัการเสรีภาพและความเท่าเทยีมของทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับประเดน็สาธารณะนัน้ ๆ 

นัยสำาคัญของการพัฒนาและประยุกต์ใช้กระบวนการภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

จึงไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบเครื่องมือเชิงเทคนิคเพื่อเข้ามาทดแทนหรือซ่อมแซมกลไกประชาธิปไตย 

ทีย่งับกพร่อง แต่ยงัถอืเป็นเคร่ืองมอืสำาคญัของการเรยีนรูป้ระชาธปิไตยทีท่ำาให้การเมอืงในระบบตวัแทน

มีความใกล้ชิดกับพื้นท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น แน่นอนที่สุด กระบวนการปรึกษาหารือ

สาธารณะไม่ได้มีแบบแผนที่ตายตัว รูปแบบและวิธีการภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

ถูกปรับให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมและสังคมที่ต่างกันไปในหลายพ้ืนที่ภายใต้โครงสร้างของชุมชน 

ท้องถิ่น
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ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย

1) ความหมาย จุดประสงค์ และวิธีการ/กระบวนการของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

(Deliberative Democracy) ที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

2) กรณีศึกษากระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่นำามาใช้ในสังคมไทย

3) สภาพเงื่อนไขของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่มีต่อการทำาให้ประชาธิปไตยไทย 

มีความเข้มแข็ง

4) ดุลยภาพทางความคดิระหว่างประชาธปิไตยแบบปรึกษาหารอืและประชาธปิไตยรปูแบบอ่ืน ๆ  

(เช่น ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยผ่านตัวแทน ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม) 
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สาระสําคัญการประชุมกลุ่มย่อยที่ 5 
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย (Democracy for All)
ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ที่ 18 ประจําปี 2559

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร

 

สาระสําคัญห้องประชุมกลุ่มย่อย
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องรองรับและสะท้อนความต้องการและผลประโยชน์ของ

ทุกกลุ่มที่อยู่ในสังคมนั้น ๆ โดยต้องมีพื้นที่และกลไกในการปะทะ แลกเปลี่ยน ต่อรองและประสานผล

ประโยชน์ของประชาชนทีท่กุกลุม่ยอมรบั ซึง่ธรรมชาตปิระชาธปิไตยมกัจะองิกบัเสยีงข้างมาก โดยทำาให้

เสียงของคนกลุ่มน้อยและเสียงของคนที่มีความเห็นต่างหลุดออกไปจากระบบ

ระบบการเมอืงควรรองรบัความหลากหลาย โดยเฉพาะการให้ความสำาคญักบัประเดน็สทิธมินษุยชน 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพในการเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ในสังคมที่เท่าเทียมกันของประชาชน

ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกเพศ ทุกชาติพันธุ์ ทุกศาสนา ทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในการยอมรับ

ความเป็นสมาชิกในสังคม (Social inclusion) ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม จำาเป็นต้องเข้าถึงและเข้าร่วม

ในสถาบันต่าง ๆ รวมทั้ง การเข้าถึงการบริการทางสังคม เป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างมากสำาหรับผู้เข้าไม่ถึง

ทรัพยากรทีจ่ำาเป็น ให้กลบัสูเ่ส้นทางหลกัของสงัคมได้อกีคร้ัง ซ่ึงในมติน้ีิประชาชนชายขอบอำานาจทกุกลุม่

จะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบสังคมการเมือง 
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ทำาอย่างไรให้สงัคมส่วนใหญ่ได้มองเหน็หรอืได้ยนิเสยีงคนเลก็คนน้อยในสงัคมและเสยีงของคนที่

มีความเหน็แตกต่างจากผูน้ำาทีม่อีำานาจปกครอง โดยคนเหล่าน้ันมีพืน้ทีท่างการเมืองและมีกลไกทีส่ะท้อน

ความต้องการของคนเหล่านีไ้ด้ในระบบการเมอืง การเมอืงทีร่องรบัความแตกต่างหลากหลาย มเีป้าหมาย

ร่วมกนัทีจ่ะสร้างสงัคมการเมอืงทีก่ลุม่พลงัต่าง ๆ อยู่ร่วมกันได้ บนพืน้ฐานของการเหน็ความสำาคัญ รบัฟัง

และให้เกยีรตกินัโดยสามารถขดัแย้งต่อรองประโยชน์และความต้องการของกนัและกนัได้ ภายใต้กลไกและ

กตกิาท่ียอมรบัร่วมกนั เพือ่ให้ประชาชนทกุคนเป็นเจ้าของอำานาจตามหลกัการประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ

ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย

1) กรณีศึกษาที่เสนอให้เห็นการเข้าถึงการเปิดพื้นท่ีท่ียอมรับความหลากหลายของกลุ่ม

ประชาชนชายขอบอำานาจ เพื่อหนุนเสริมระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์

2) กลไก แนวทางที่ทำาให้คนชายขอบอำานาจสามารถแสดงออกถึงความต้องการและเข้าถึง

อำานาจในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างแท้จริง

3) ลักษณะของระบบการเมืองที่สะท้อนความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ชาติพันธุ์ 

เพศ ศาสนาและวัฒนธรรม
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Group Discussion 1: Cyber Democracy 
for the 18th KPI Congress

The United Nations Conference Centre, 
Rajdamnoen Avenue, Bangkok 

Rationale and principles
 In recent years, information technology and communication technology have 

been used to strengthen democratic politics through what we call e-Democracy, Digital  

Democracy, or Cyber Democracy. This is an interesting field being explored by several countries 

around the world. Publicly-available online tools enable individuals to become media outlets 

easily and conveniently. The emerging of online encyclopedia and collaborative content systems 

accessible through web browsers are examples showing that groups of people who have 

never gathered before can develop and use technology of the internet to connect with 

other people. Such work can produce useful knowledge and high quality content. Also, social 

network technology is used to create strong online communities that can influence political 

campaigns, create breaking news better than mainstream media can, and help people retrieve 

the resource more. This explains why cyber democracy has an important role in for letting 

people express their rights and liberty in concrete and meaningful ways. 
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Due to communication and information technology, the cyber world has the power 

to change quickly and immensely. One aspect of modern communication technology is that 

it may be used by the government to embed selected beliefs and strictly control people’s  

behavior through media. Limitations on the people’s perceptions and opinions along with threats 

to privacy might be used by those in power as tools to delay development of democracy 

rather than help supporting the development of democracy.

Topics to be covered

1) The meaning and the concept of Cyber Democracy 

2) Innovation and applicable forms of Cyber Democracy

3) The impact of using information technology and modern technology to strengthen 

the democratic political system 

4) Directions, trends, and suggestions for creating the appropriate Cyber Democracy 

for Thailand  
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Group Discussion 2: Open Government
for the 18th KPI Congress

The United Nations Conference Centre, 
Rajdamnoen Avenue, Bangkok

Rationale and principles
Amidst Thailand’s national reform process, one of the notions being called for is 

readjusting the public administration system to tackle changing circumstances of new social 

problems, demands, and challenges. In particular, the government needs to take serious action 

to heal chronic political ills, especially misconduct and corruption. A continual and increasing 

call for public participation, the influence of advanced technology, and the notion of new 

public management, which is relevant to the principle of good governance, also point to the  

need for a readjustment of the government administration system. The notion of “open  

government” has, therefore, been adopted to ensure that public services are provided quickly, 

fairly, inclusively, and transparently, that corruption is tackled, and that effectiveness of public 

administration is increased so genuine responsiveness to the people’s needs is achieved. 

Open government’s fundamental principles are to enable the people to have convenient 

and fast access to public services to enhance transparency in government, and to provide 

communication channels between the state and its people as a means to solicit people’s 

opinions and take them into account in the policy-making process. If such pursuit of open 
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government through the use of innovation and advanced technology, along with a review of 

relevant laws that require amendment, enables people to access government information and 

voice opinions and complaints about public service delivery, conflicts between the state and 

the people could be reduced, the government and state organizations could gain more public 

trust, and corruption could be diminished, all of which are factors contributing to genuinely 

balanced and sustainable democratization. 

 Topics to be covered:

1) Concept and principles of “open government” and its expected benefits when 

applied in Thai government administration

2) Ways to establish and develop an open government and to readjust the Thai 

government administration system

3) The creation of innovation and technology to enable convenient and fast access 

to public services and government data in order to enhance transparency in 

government
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Group Discussion 3: Engaged Citizens 
for the 18th KPI Congress

The United Nations Conference Centre, 
Rajdamnoen Avenue, Bangkok 

Rationale and Principles
The definition of Revitalized Democracy is a democracy in which all people and all 

sectors have the opportunity to participate and truly feel their own power, which will establish 

a powerful and sustainable democratic society. It is also recognized that building democratic 

and citizenship values such as the respect for the law, rights and liberty, responsibility, integrity, 

and common interest are the important foundation to establish the culture of citizenship. 

There are various components involved in creating a positive culture of citizenship. 

It involves disseminating knowledge of democracy and citizenship to people so they are 

aware and of their role in society. Citizens must be active, and focus capably on the common 

good. This would be an upgrade toward strong citizens and revitalized democracy. Building 

active citizens through various methods can produce economic, political, and social progress, 

for example solving problems of poverty and the environment and cooperating to identify 

communities’ ways of life, in social and policy matters at domestic, state, and global levels. 

Progress might be physical or intangible, as in an information technology network, both 
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with freedom movements or with coordination among public and private agencies and  

non-government organizations. These movements could be formed as volunteer associations 

or social enterprises. Citizenship culture is social capital that builds citizens to create the 

future of Thai democratic society.  

Topics to be covered

1) The expected citizenship culture of Thai society: discussion will address  

Thai culture’s positive and negative factors for promotion of democracy, the 

expectations regarding democracy and citizenship values and also thinking 

processes and expected attitudes of citizens in Thai society. 

2) The form or the guidelines to promote citizenship for revitalized democracy: 

discussion will include an necessary changes in patterns of social participation 

and corporate social responsibility relevant to doing good for the common 

interest. 

3) The citizenship-building; includes the integration for sustainability, can be start 

with turning “concerned citizens” into “active citizens”. 
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 Group Discussion 4: Deliberative Democracy
 for the 18th KPI Congress

 The United Nations Conference Centre, 
Rajdamnoen Avenue, Bangkok

Rationale and Principles
At present, the mechanism of representative democracy may not sufficient to 

combine with the people as the basis of decision-making power in institutions. The process 

of seeking opinions always loses the dimension of integrating concerned interest groups. 

Because of this, public deliberation has become an important tool in the process of policy-

based decision-making. Public deliberation is the process to build social consensus by reduc-

ing conflict through agreement with on the basis of reason under accepted values and with 

respect for freedom and equality of those concerned with public issues.  Development and 

application of deliberative democracy is not only a technical exercise to replace or repair 

democratic mechanisms, but it is also an important tool of the democratic learning process, 

which will make the representative political system have a closer relationship with the space 

for people’s participation. Deliberative democracy does not have rigid pattern; the forms and 

methods of deliberative democracy are adjusted for different social and cultural conditions 

in different local communities.  
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Topics to be covered

1. The meaning, purposes, and method/process of Deliberative Democracy toward 

democracy development

2. The cases of Deliberative Democracy applied in Thai society 

3.  The conditions of Deliberative Democracy to strengthen Thai Democracy

4.  Balancing the idea of Deliberative Democracy and other forms of democracy, 

for instance direct democracy, representative democracy, and participatory 

democracy
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Group Discussion 5: Democracy for All
for the 18th KPI Congress

The United Nations Conference Centre, 
Rajdamnoen Avenue, Bangkok

Rationale and principles
A democratic government has to function to support and reflect the needs and benefits 

of all groups of people in the society. A space and mechanisms for debate, exchange of 

views, negotiation, and collaboration must be provided for and accepted by all groups of 

people. By its nature, a democracy tends to prioritize the majority vote, so minority vote and 

differing opinions are often not taken into consideration. 

In fact, a political system should support diversity, where issues of human rights, 

human dignity, and freedom to equal access to opportunities for people of all groups, ages, 

genders, races, religions, and socio-economic statuses should be particularly underlined. This 

notion is, in other words, regarded as “social inclusion,” a concept that implies a gained access 

and participation of everyone and every group of people in political institutions, including an 

access to public services. It is crucial that vulnerable people gain access to basic resources 

to ensure that social exclusion is minimized.
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In what way and through what means can voices of minorities and people with 

opinions differing from those of leaders with ruling power be heard by the society? In other 

words, how to provide everyone with a political space and mechanisms through which their 

opinions can be expressed? We need a political system that supports diversity with a shared 

aim to create a harmonious political community within which differing opinions are heard 

and respected, and conflicts and benefits are negotiable on the basis of fair and acceptable 

mechanisms and rules. That is how the fundamental principle of democracy, where the people 

are the highest political authority, can be truly achieved. 

Topics to be covered:

1) Case studies that demonstrate social inclusion through the provision of political 

space to vulnerable people to strengthen the process of democratization

2) Mechanisms and ways to effectively enable vulnerable people to express their 

needs and gain access to decision-making power regarding the allocation of 

resources

3) Characteristics of a political system that supports diversity of thoughts, races, 

genders, religions and cultures

กําหนดการประชุมวิชาการฯ



กําหนดการประชุมวิชาการฯ
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กําหนดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
ครัง้ที่ 18 ประจําปี 2559

เรื่อง “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย” (Revitalizing Thai Democracy)
วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2559

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

11.00 - 13.00 น. ลงทะเบียน

13.30 - 14.30 น. สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา เสด็จแทนพระองค์

มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

ครั้งที่ 18 ประจำาปี 2559

14.30 - 14.40 น. ชมวิดีทัศน์เรื่อง “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย”

14.40 - 15.30 น. การแสดงปาฐกถานำา เรื่อง “Democracy Re-imagined” 

โดย Mr.David King, Former Alberta Minister of Education, Canada

15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 - 17.45 น. การอภปิรายมมุมองจากต่างประเทศ เรือ่ง “Alternative 21st Century 

Democracy and Governance Amidst New Political Challenges”

• Assoc. Prof. Dr. Allen Hicken, Department of Political 

Science, University of Michigan, U.S.A.

• Mr. Siegfried Herzog, Regional Director, Southeast and 

East Asia, Friedrich Naumann Foundation

โดย
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• Dr. Segundo Joaquin E. Romero, Professorial Lecturer, 

Development Studies Program, Ateneo de Manila  

University, the Philippines

ดำาเนินรายการ : ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการ

จัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำาปี 2559

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

 09.00 - 09.40 น. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “Democratization in Southeast  

     Asian Countries: Trends and Tendencies” 

    โดย Prof. Dr. Takashi Shiraishi, President of the National Graduate 

    Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan

 10.00 - 12.00 น.  การอภิปราย เรื่อง “เดินหน้าประชาธิปไตยไทย”

• นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ คนที่ 1

• ศาสตราจารย์ ดร.สรุชาต ิบำารงุสขุ คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• ดร.สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย์ ประธานสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย

• ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี 

ดำาเนนิรายการโดย : นางสาวณชัชารีย์ พฒันาวงศ์โภคนิ พธิกีรรายการ 

TNN Good Morning สถานีโทรทัศน์ TNN24

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 

   แยกลงทะเบยีน ณ จดุรบัลงทะเบยีนหน้าห้องประชมุกลุม่ย่อยแต่ละกลุม่

โดย
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กลุ่มย่อยที่ 1 ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy)

• นายตุลย์ ปิ่นแก้ว อดีตผู้อำานวยการเว็บไซต์ change.org 

ประเทศไทย

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสด์ิ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นายปรญิญา หอมเอนก ประธาน ACIS Professional Center 

Co.,Ltd.

• นายชัยวัฒน์ จันธิมา บรรณาธิการนักข่าวพะเยาทีวี

ดำาเนินรายการโดย : นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร นักวิชาการ 

ผู้ชำานาญการ สถาบันพระปกเกล้า

 

กลุ่มย่อยที่ 2 รัฐบาลแบบเปิด (Open Government)

• นางสุรางคณา วายภุาพ ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาธรุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

• นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำานวยการสถาบันอิสรา

• รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำาเนนิรายการโดย : นางสาวปัทมา สบูกำาปัง นกัวชิาการผูช้ำานาญการ 

สถาบันพระปกเกล้า

กลุ่มย่อยที่ 3 พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย (Engaged Citizens)

• กรณศีกึษาการมส่ีวนร่วมของเยาวชนในการพฒันาโรงเรยีน

และชมุชนในการแก้ไขปัญหาขยะ โดย กลุม่นกัเรยีนโรงเรยีน 

ขตัยิะวงษา (รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานระดบัมธัยมศกึษา 

ตอนปลาย โครงการสร้างสำานึกพลเมือง ปี 2559)  
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• กรณศีกึษาการมส่ีวนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาโรงเรยีน

และชมุชนในการแก้ปัญหาการใช้โทรศพัท์ โดย กลุม่นกัเรยีน

โรงเรยีนม่วงมติรวทิยาคม (รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการสร้างสำานึกพลเมือง  

ปี 2559)  

• กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการส่งเสริม

ชุมชนซ่ือตรง โดย นายศรายุทธ อันทะไชย์ นายกสมาคมสภา

องค์กรชุมชน จ.ร้อยเอ็ด  นายคงเดช วงษ์พิมล ผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านหนองบัว่ ม.1 อ.ธวชับรุ ีจ.ร้อยเอด็  นายพยนต์ ปัญญาภา 

ประธานสภาวัฒนธรรมตำาบลสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

• กรณีศึกษาเกษตรอินทรีย์และการเคลื่อนไหวเพื่อเกษตร

ปลอดเคมีเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

 โดย นายเดชา ศริภิทัร ผูอ้ำานวยการมลูนธิข้ิาวขวญั จ.สพุรรณบรุี

•	 กรณีศึกษาการจัดท�าแผนเจ้าเมือง	จ.นครศรีธรรมราช

 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์สจุาร ีแก้วคง คณะวทิยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

• กรณศีกึษาการส่งเสรมิพัฒนาความร่วมมอืระหว่างภาคประชา

สังคม	(Non-Profit	Organization)	ภาคธุรกิจ	(Private	

Sector)	และภาครัฐ	(Government	or	Local	Govern-

mental	Administrator)	

 โดย นายชาญชยั พินทุเสน ประธานสมาคมเครือข่ายเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (The Network)

• การวเิคราะห์และสงัเคราะห์กรณพีลเมอืงฟ้ืนชวีาประชาธปิไตย

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ป่ินตบแต่ง คณะรฐัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• การวเิคราะห์และสงัเคราะห์กรณพีลเมอืงฟ้ืนชวีาประชาธปิไตย

 โดย ดร.สมพันธ์ เตชะอธกิ คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดำาเนินรายการโดย : นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานัก 

ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
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กลุ่มย่อยที่ 4 ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy)

• นางอรพรรณ ศรสุีขวฒันา รองเลขาธกิารสำานักงานคณะกรรมการ 

สุขภาพแห่งชาติ

• นายชลัท ประเทืองรัตนา  นักวิชาการผู้ชำานาญการ สถาบัน

พระปกเกล้า

• นายแวรอมลี แวบูละ  ผู้แทนเครือข่ายชุมชนศรัทธา

• นายชาตวิฒัน์ ร่วมสขุ  ผูน้ำาองค์การชมุชนจงัหวดัอำานาจเจรญิ

• ดร.สม นาสอ้าน  หวัหน้ากลุม่งานพฒันายทุธศาสตร์ สำานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำาเนินรายการโดย : ดร.เลศิพร อดุมพงษ์ นกัวชิาการ สถาบนัพระปกเกล้า 

 

กลุ่มย่อยที่ 5 การเมืองที่รองรับความหลากหลาย (Democracy for All)

• นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ สมาชิกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดน่าน  

• นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• นางสุนี ไชยรส อดีตรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

• นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

ดำาเนินรายการโดย : นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา ผู้อำานวยการฝ่าย

รายการข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV
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วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 11.00 น. นำาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม

• รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร  ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

• ดร.ถวลิวด ีบรุกีลุ  ผูอ้ำานวยการสำานกัวจิยัและพฒันา สถาบนั

พระปกเกล้า

• ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์  นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

• ดร.สติธร ธนานิธิโชติ  นักวิชาการผู้ชำานาญการ สถาบัน 

พระปกเกล้า

• พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ  ผู้อำานวยการสำานักสันติวิธีและ 

ธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

ดำาเนนิรายการโดย : ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรทยั ก๊กผล รองเลขาธกิาร

สถาบันพระปกเกล้า

11.00 - 11.30 น. ชมวดิทัีศน์รางวัลพระปกเกล้าและพธิมีอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำาและ

รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำาปี 2559

11.30 - 12.00 น. กล่าวปิดการประชุม  

โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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Eighteenth Annual King Prajadhipok’s Institute Congress 
(KPI Congress XVIII)

Revitalizing Thai Democracy 
4 - 6 November 2016 

The United Nations Conference Center, Rajdamnoen Avenue, Bangkok

Friday, 4 November 2016

11.00 - 13.00  Registration

13.30 - 14.30  Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, on behalf of 

His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn will 

preside over the opening ceremony of the 18th KPI Congress 

and Exhibition

14.30 - 14.40  Video presentation on “Revitalizing Thai Democracy”

 14.40 - 15.30  Opening keynote address on “Democracy Re-imagined” 

     By Mr. David King, Former Alberta Minister of Education, Canada

15.30 - 15.45  Coffee break

 15.45 - 17.45  International panel discussion on 

 “Alternative 21st Century Democracy and Governance Amidst 

New Political Challenges”

• Assoc. Prof. Dr. Allen Hicken, Department of Political 

Science, University of Michigan, U.S.A.

• Mr. Siegfried Herzog , Regional Director, Southeast and 

East Asia, Friedrich Naumann Foundation

By
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• Dr. Segundo Joaquin E. Romero, Professorial Lecturer, 

Development Studies Program, Ateneo de Manila  

University, the Philippines

Moderator: Dr. Jingjai Hanchanlash, Chairman, 18th KPI Congress 

Organizing Committee

Saturday, 5 November 2016

08.00 - 09.00   Registration

 09.00 - 09.40  Special keynote address on 

“Democratization in Southeast Asian Countries: Trends and 

Tendencies” 

By Prof. Dr. Takashi Shiraishi, President of the National Graduate 

Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan

 10.00 - 12.00    Thai panel discussion on “Thai Democracy Driving Forward”

• Mr. Surachai Liengboonlertchai, First Vice-President of 

the National Legislative Assembly of Thailand

• Professor Surachart Bamrungsuk, Ph.D., Faculty of  

Political Science, Chulalongkorn University

• Mr. Somkiat Tangkitvanich, Ph.D., Research Director 

(Information Economy), Science and Technology  

Development Program, Thailand Development Research 

Institute (TDRI)                    

• Mr. Kobsak Phutrakul, Ph.D., Assistant minister to the 

Prime Minister’s Office                       

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 17.00 Registration: 5 Group Discussions (to be held in separate rooms) 

  Group 1: Cyber Democracy

• Mr. Tul Pinkaew, Co-founder and Director of Strategy 

at SideKick

By
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• Assist. Prof. Dr. Pitch Pongsawat, Faculty of Political 

Science, Chulalongkorn University

• Mr. Parinya Hom-anek, President and CEO at ACIS 

Professional Center

• Mr. Chaiwat Jantima, Editor at Phayao TV

Moderator: Ms. Natchapat Ountrongchit, Senior Research  

Associate, King Prajadhipok’s Institute

  Group 2: Open Government

• Mrs. Surangkana Wayuparb, Director of ETDA-Electronic 

Transactions Development Agency (Public Organization)

• Mr. Prasong Lertratanawisute, Director of the Isra  

Institute

• Assoc. Prof. Dr. Tippawan Lorsuwannarat, Director of 

Doctoral Program in Public Administration, Graduate 

School of Public Administration, National Institute of 

Development Administration 

• Assoc. Prof. Dr. Agachai Sumalee, Department of Civil 

Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology 

Ladkrabang

• Assoc. Prof. Dr. Pokpong Srisanit, Assistant to the Rector 

for Legal Affairs (Tha Prachan), Thammasat University

Moderator: Ms. Pattama Subkhampang, Senior Research  

Associate, King Prajadhipok’s Institute

  Group 3: Engaged Citizens

• Group of Students from Khatiyawongsa School, Roi Et 

Province

• Group of Students for Maungmitwittayakom School, 

   Roi Et Province
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• Mr. Sarayut Unthachai, Mr. Payon Panyapa, Mr. Kongdect 

Wongphimon 

• Mr. Daycha Siripatra, Director of Khao-Kwan Foundation 

• Assist. Prof. Sujaree Kaewkong, Faculty of Science and 

Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

• Mr. Chanchai Pintusean, President of The Network.

• Assoc. Prof. Prapart Pintobtang, Faculty of Political  

Science, Chulalongkorn University

• Dr. Sompan Techa-atik, Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Khon Kaen University 

Moderator: Mr. Supanat Permpoonwiwat, Director of the Office 

of Promoting Politics of the People

 

  Group 4: Deliberative Democracy

• Mrs. Oraphan Srisookwatana, Deputy Secretary General,  

the National Health Commission Office 

• Mr. Chalat Pratheuangratana, Senior Research Associate, 

King Prajadhipok’s Institute

• Mr. Waeromlee Waebula, Representative of the  

community faith network in Thailand’s southernmost 

provinces 

• Mr. Chatwat Ruamsook, Leader of Amnat Charoen  

Community Organization

• Dr. Som Nasa-arn, Kalasin Public Health Office, Kalasin 

Province

Moderator: Dr. Lertporn Udompong, Researcher, King Prajadhipok’s 

Institute
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  Group 5: Democracy for All

• Mr. Yonlada Kirkkong Suanyos, President of Trans  

Female Association of Thailand  

• Mr. Monthian Buntan Member of the National  

Legislative Assembly, Royal Thai Parliament (NLA)

• Mrs. Sunee Chairos, Former Deputy Chair of the Law 

Reform Commission of Thailand

• Mrs. Prakairatana Thontiravong, Commissioner of the 

National Human Rights Commission of Thailand

Moderator: Mr. Satien Wiriyapanpongsa, PPTV

 

Sunday, 6 November 2016

08.30 - 09.00   Registration

09.00 - 11.00  Presentation and discussion of the results of the group  

discussions

11.00 - 11.30  KPI Awards (to local government organizations for excellence, 

transparency, and public participation) : video and presentation 

of awards 

 11.30 - 12.00  Closing address by Assoc. Prof. Woothisarn Tanchai,  

     Secretary General, King Prajadhipok’s Institute 
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กําหนดการพิธีเปิดการประชุม



กําหนดการพิธีเปิดการประชุม
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(ร่าง) กําหนดการ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เสด็จแทนพระองค์เปิดก�รประชุมวิช�ก�รสถ�บันพระปกเกล้� ครั้งที่ ๑๘ ประจำ�ปี ๒๕๕๙ 

เรื่อง “เติมชีวิต คืนชีว�ประช�ธิปไตย” (Revitalizing Thai Democracy)

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ประชุมสหประช�ช�ติ ถนนร�ชดำ�เนินนอก กรุงเทพมห�นคร

เวลา ๑๓.๒๐ น.  • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออก 

 จากวังศุโขทัย ไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำาเนินนอก  

 กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๓.๓๐ น.   •  เสด็จฯ ถึงศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

•  เสด็จลงจากรถยนต์ที่นั่ง

•  ประทับยืน

 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

•  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า, 

คณะกรรมการจดังานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกล้า และผูบ้รหิารสถาบนั

พระปกเกล้า เฝ้ารับเสด็จ

•  เสด็จไปยังห้องประชมชั้น ๒ (โดยบันไดเลื่อน)

•  เสด็จเข้าสู่ห้องประชุมเอสแคป ฮอลล์

•  เสด็จขึ้นสู่เวที
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•  ประทับยืน

 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

•  ประทับพระเก้าอี้

•  รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 ทูลถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก

•  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในฐานะประธานสภาสถาบนัพระปกเกล้า กราบทลูรายงานวัตถปุระสงค์ของการ

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๘ ประจำาปี ๒๕๕๙, ขอประทาน

พระดำารสัเปิดประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกล้าครัง้ที ่๑๘ ประจำาปี ๒๕๕๙ 

และกราบทูลเชิญเปิดนิทรรศการแต่งสี เติมฝัน สร้างสรรค์ ประชาธิปไตย

•  ประทานพระดำารัสเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๘ 

ประจำาปี ๒๕๕๙

 (เมื่อประทานพระดำารัสจบ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

•  เสดจ็ออกจากห้องประชมุ ๒ ไปยงับรเิวณจดันทิรรศการแต่งส ีเติมฝัน สร้างสรรค์ 

ประชาธิปไตย 

•  เสด็จถึงบริเวณจัดนิทรรศการแต่งสี เติมฝัน สร้างสรรค์ ประชาธิปไตย

•  ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการแต่งสี เติมฝัน สร้างสรรค์ ประชาธิปไตย

 (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

•  ทอดพระเนตรนิทรรศการ ตามอัธยาศัย

•  ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกของสถาบันพระปกเกล้า

•  เสด็จออกจากบริเวณจัดนิทรรศการ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง

•  เสด็จถึงรถยนต์ที่นั่ง

•  ประทับยืน

 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

•  ประทบัรถยนต์ทีน่ัง่ เสดจ็ออกจากศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำาเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร กลับวังศุโขทัย

•  เสด็จฯ ถึงวังศุโขทัย

ก�รแต่งก�ย  •  ราชองครักษ์ เครื่องแบบชุดปกติขาว

 •  ข้าราชการในพระองค์ เครื่องแบบชุดปกติขาว

 •  ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว

 •  ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ชุดสูทสถาบันฯ 

กําหนดการกิจกรรมงานนิทรรศการ



กําหนดการกิจกรรมงานนิทรรศการ
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กําหนดการกิจกรรม
งานนิทรรศการ เรื่อง “แต่งสี เติมฝัน สร้างสรรค์ประชาธิปไตย”
ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ที่ 18 ประจําปี 2559

วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2559

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

14.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ

แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบัน 

พระปกเกล้า ครั้งที่ 18 และพิธีเปิดงานนิทรรศการ

ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559

8.30 น.- 16.00 น. •  ลงทะเบียนเข้างานนิทรรศการ 

 • รับฟังภาพรวมกิจกรรม

• ชมนิทรรศการ เรื่อง “แต่งสี เติมฝัน สร้างสรรค์ประชาธิปไตย” 

และการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ

1)  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2)  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช

3)  บอร์ดแนะนำาสถาบันพระปกเกล้า 

4) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

5) ชมรมซื่อตรง

6)  โรงเรียนสร้างสำานึกพลเมือง

7) โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
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Exhibition Program Schedule
“Refreshing Thai Democratic Dreams”

Eighteenth Annual King Prajadhipok’s Institute Congress 

(KPI Congress XVIII)  4 - 6 November 2016

The United Nations Conference Center, Rajdamnoen Avenue, Bangkok

Friday, 4 November 2016

14.00 น. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, on behalf of His 

Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn, will preside 

over the opening ceremony of the 18th KPI Congress and Ex-

hibition

Saturday – Sunday, 5 - 6 November 2016

 8.30 น.- 16.00 น. •  Registration

• Overview presentation of the exhibition activities

• Viewing the exhibition boards and participation in activities 

of various KPI projects under the theme “Refreshing Thai 

Democratic Dreams”

1) King Prajadhipok Quotes

2) King Bhumibol Adulyadej Quotes

3) King Prajadhipok’s Institute Introduction Board

4) Politics of the People Development Center

5) Integrity Club

6) Project Citizen 

7) Young KPI 

 

เอกสารการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 
ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy)



เอกสารการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 
ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy)
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แนวทางการพฒันาประชาธปิไตยไทยในยุคดจิิทลั
Consolidating Digital Democracy in Thailand

 นางสาววรลักษณ์ สงวนแก้ว 1

บทคัดย่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในยคุปัจจบัุนกำาลงัเผชญิกับวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ แนวคดิ 

ในการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัประชาธปิไตยจงึเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย 

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางสื่อสารทางการเมืองและการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงได้อย่างแท้จรงินัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัแวดล้อมหลายประการทีม่ส่ีวนเกือ้หนนุกระบวนการ

ดงักล่าว ซึง่ประกอบไปด้วย ความตระหนกัรูข้องพลเมอืง กฎหมายและนโยบาย ตลอดจนประสทิธภิาพ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนี ้อปุสรรคสำาคญัทีส่่งผลให้ภาคส่วนต่างๆไม่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในกระบวนการพัฒนาประชาธปิไตยดจิทิลัได้อย่างเท่าทีค่วรจะเป็นสบืเนือ่งมาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และวฒันธรรมทีไ่ม่สอดคล้องกบัค่านยิมทางการเมอืงและไม่สามารถตอบสนองต่อการมส่ีวนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน

1  Ph.D student, The Doctor of Philosophy in European Studies (International Programme), Chulalongkorn 

University.

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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 บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือนำาเสนอพฒันาการและบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยดิจิทัล ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาและ

ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการ

แสวงหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นที่ยอมรับของ

ทุกภาคส่วนจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยควรให้ความสำาคัญในการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจาก

ประเทศทีป่ระสบผลสำาเรจ็และร่วมเรยีนรูจ้ากประเทศท่ีเคยประสบกบัปัญหาในการใช้กระบวนการดงักล่าว 

ทัง้น้ีเพ่ือนำาไปสูก่ารแสวงหาแนวทางการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัประชาธปิไตยทีเ่หมาะสมและยัง่ยนื

สำาหรับประเทศไทยสืบไป

คำ�สำ�คัญ : ประชาธิปไตยดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การมีส่วนร่วมของประชาชน

1. พัฒนาการและความหมายของ “ประชาธิปไตยดิจิทัล”

 การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการของ “ประชาธิปไตยดิจิทัล” มีความจำาเป็น

อย่างยิง่ต่อการวเิคราะห์บทบาทของการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการขบัเคลือ่นให้เกดิกระบวนการ

พฒันาประชาธปิไตย ดงัจะเหน็ได้จากสภาวการณ์ปัจจบุนัทีป่ระชาชนหลากหลายกลุ่มใช้สือ่ดิจทิลั (Digital 

Media) เพื่อการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบต่างๆนั้นอาจไม่ใช่การกระทำาที่เป็นส่วนหนึ่งของการ 

ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยดิจิทัลเสมอไป นักวิชาการและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ 

คำาจำากัดความของ “ประชาธิปไตยดิจิทัล (Digital Democracy)” ไว้อย่างมากมายขึ้นอยู่กับการมอง

บทบาทและความสำาคัญในเรื่องดังกล่าวจากแนวคิดใด 

 นักวิชาการชาวต่างประเทศได้กล่าวถึงจุดกำาเนิดของประชาธิปไตยดิจิทัลไว้อย่างน่าสนใจว่า 

ในช่วงระหว่างปลายศตวรรษที่ 18 ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนอยู่ในสภาวะถดถอย โลกได้ก้าว

เข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ภาคส่วนต่างๆจึงเริ่มให้ความสนใจกับการดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองใน 

รปูแบบใหม่ ๆ ทีม่คีวามยดึโยงกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่ดจิทิลัประเภทต่างๆมากขึน้ (Cho Ilsoo, 

2008:1) ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัความหมายของประชาธปิไตยดจิทิลันัน้ได้มนีกัวชิาการพยายามทีจ่ะให้คำา 

จำากดัความทัง้ความหมายในเชงิแคบและเชงิกว้าง สำาหรบัความหมายเชงิกว้างนัน้ประชาธปิไตยดจิทิลัหมายถงึ 

การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่ดจิทิลัทกุรปูแบบมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารทางการเมอืงโดยมี

เป้าประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(Macintosh A., 2004) ในขณะที่นักวิชาการบางกลุ่มได้ต้ังข้อสังเกตว่าประชาธิปไตยดิจิทัลจะต้องมี

ความยดึโยงกบัการสือ่สารทางการเมอืงของภาคส่วนต่างๆซึง่มกักระทำาผ่านระบบอนิเตอร์เนต็และมกัจะ

มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะของปฎิสัมพันธ์ที่ปรากฏ (Tuzzi A., Padovani C., and Nesti G., 

2007 : 32) ในเวลาต่อมาประชาธปิไตยดจิทิลัได้ถกูนำาไปใช้ในการอธบิายปรากฏการณ์การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่สร้างพืน้ทีท่างการเมอืงในการเคล่ือนไหวทางสงัคมของภาคส่วนต่าง ๆ ทีม่เีป้าประสงค์ใน
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การพัฒนาประชาธิปไตย เช่น การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐจากภาคประชาชน การให้บริการของรัฐ

ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทัง้นี ้ประชาธปิไตยดจิทิลัจะ

ไม่ก้าวล่วงการดำาเนนิงานของกระบวนการประชาธปิไตยแบบดัง้เดมิหากแต่จะช่วยเกือ้หนนุซึง่กนัและกัน

ส่งผลให้ประชาธิปไตยในแต่ละประเทศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. ประเภทและรูปแบบของประชาธิปไตยดิจิทัล 

ในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน

ของบคุคลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่งผลให้รูปแบบการสือ่สารทางการเมอืงและการดำาเนนิกจิกรรมทางการ

เมืองมีความเป็นพลวัตรมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทและรูปแบบของประชาธิปไตย

ในยุคดิจิทัลสามารถกระทำาได้โดยใช้เกณฑ์การจำาแนกที่มุ่งพิจารณาลักษณะของกิจกรรมทางการเมือง

ที่มีการนำาสื่ออิเลคทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ (Council of 

Europe : 15-17, 2009) 

2.1 รัฐสภ�อิเลคทรอนิกส์ (E-parliament)

รัฐสภามีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยดิจิทัล เนื่องจากรัฐสภาเป็นสถาบันหลักที่

สามารถเสรมิสร้างวัฒนธรรมประชาธปิไตยและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการดำาเนนิ

งานในด้านต่าง ๆ  (François Côté, 2004) อย่างไรกต็าม การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่อเิลคทรอนกิส์ 

มาประยุกต์ใช้กับการดำาเนินงานของรัฐสภายังไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยดิจิทัล หากแต่

จะต้องกระทำาไปโดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมช่องทางการส่ือสารระหว่างสมาชิกรัฐสภา พรรคการเมืองและ

ประชาชน ตลอดจนการขยายพืน้ทีท่างการเมอืงเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นติบิญัญัติ กระบวนการปรึกษาหารือ และการรบัฟังความคดิเห็นจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง (World Bank, 

2003)

2.2 กระบวนก�รนิติบัญญัติอิเลคทรอนิกส์ (E-legislation)

กระบวนการนติบิญัญตัอิเิลคทรอนกิส์ คอื การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งให้กบักระบวนการนติบิญัญัตทิกุขัน้ตอน (การยกร่างกฎหมาย การรับฟังความเหน็จากภาค

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง การแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายและการให้ความเหน็ชอบร่างกฎหมายผ่านกระบวนการรัฐสภา) 

นักวชิาการด้านกฎหมายได้ตัง้ข้อสงัเกตว่ากระบวนการนติบิญัญตัอิเิลคทรอนกิส์ทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้จะช่วย

ส่งเสรมิความโปร่งใส พฒันาคณุภาพกฎหมาย ตลอดจนทำาให้ภาคส่วนต่างๆของสงัคมหนัมาให้ความสนใจกบั

ความเคลือ่นไหวเกีย่วกบักระบวนการนติบิญัญตัมิากขึน้ (David Howes, 2001) นอกจากนี ้จากการศกึษา 

ยังพบว่า ปัจจัยที่จะชี้วัดถึงประสิทธิภาพของกระบวนการนิติบัญญัติอิเลคทรอนิกส์น้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ความทันสมัยและรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำามาประยุกต์ใช้ หากแต่ขึ้นอยู่กับขีดสมรรถนะ
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ของกระบวนการทีส่ามารถสร้างความเปลีย่นแปลงให้กบักระบวนการนติบิญัญตั ิเช่น การทีป่ระชาชนใน

หลายประเทศใช้สือ่อเิลคทรอนกิส์เป็นช่องทางสือ่สารกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการนติิบญัญตัิ

ในการรณรงค์ให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง

2.3 การเลือกตัง้อิเลคทรอนิกส์ (E-elections)

การเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์ คือ การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการ

เลือกตั้งทุกระดับและยังหมายความรวมถึงการนำาสื่ออิเลคทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับการลงคะแนนเสียง

ประเภทต่าง ๆ เช่น การลงประชามติอิเลคทรอนิกส์ (E-referendums) การริเริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิใน

กระบวนการต่าง ๆ ( E-initiatives) การลงคะแนนเสียงด้วยวธิกีารทางอเิลคทรอนิกส์ (E-voting) เป็นต้น 

ท้ังน้ีการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่อเิลคทรอนกิส์มาใช้ในกระบวนการดงักล่าวจะช่วยให้การบรหิาร

จัดการเลือกตั้งและกระบวนการลงคะแนนเสียงมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมช่อง

ทางการมส่ีวนร่วมของประชาชนบางกลุม่ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึกระบวนการเลอืกตัง้และลงคะแนนเสยีงตาม

กระบวนการปรกติ เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พำานักอาศัยในต่างแดน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการ

ศึกษาพบว่ากระบวนการดังกล่าวมักพบปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันตัวตนของมี

สิทธิออกเสียงผ่านกระบวนการทางอิเลคทรอนิกส์

2.4 กระบวนการปรึกษาหารือแบบอิเลคทรอนิกส์ (E-consultation)

กระบวนการปรึกษาหารือคือกระบวนการส่ือสารระหว่างประชาชนกับรัฐบาลและหน่วยงาน

ภาครัฐในประเด็นต่างๆโดยทั่วไปแล้วรัฐบาลจะเป็นผู้กำาหนดประเด็นในการปรึกษาหารือและเป็นผู้จัด

กระบวนการ ในขณะที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยการร่วมแสดงความคิดเห็น 

จากการศึกษาพบว่า ความสำาเร็จของกระบวนการปรึกษาหารือแบบอิเลคทรอนิกส์ คือ การที่รัฐบาล

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่เริ่มต้นไป

จนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวรัฐบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ต้ังข้อสังเกตไว้ว่าการให้

ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจะส่งผลให้กระบวนการปรึกษาหารือมี

ประสทิธภิาพเน่ืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวภาครฐัยงัสามารถปรบัปรงุแก้ไขประเดน็ต่าง ๆ ให้เป็นไป 

ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจนำาสื่ออิเลคทรอนิกส ์

รปูแบบต่างๆมาประยกุต์ใช้ให้เกดิความเหมาะสมในการจดักระบวนการ เช่น การใช้แบบสำารวจอเิลคทรอนกิส์ 

(Electronic surveys) การรับส่งข้อความผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (SMS text messaging) ในการ

รวบรวมความคิดเห็นเบื้องต้น ในขณะที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นทางการนั้นควรกระทำาใน

รูปแบบที่สามารถให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างสะดวก เช่น การสร้างพื้นท่ีทางการเมืองโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีขีดสมรรถนะในการรองรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
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ทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันพลเมืองต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ที่เพียงพอใน

กระบวนการตดัสนิใจร่วมกับภาครฐัและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนีก้ารเข้าถงึข้อมลูพืน้ฐานทีจ่ำาเป็น

ต่อการดำาเนินกระบวนการปรึกษาหารือนับเป็นสิ่งสำาคัญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ 

จัดทำาข้อมูลที่มีคุณภาพและง่ายแก่การทำาความเข้าใจของทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.5 การรับข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-petitioning)

ในประเทศทีป่ระชาธปิไตยมคีวามเข้มแขง็ประชาชนมกัจะใช้กระบวนการร้องเรยีนเป็นเครือ่งมอื 

ในการสือ่สารกบัภาคส่วนต่างๆของสงัคมในประเดน็ทีไ่ด้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยทัว่ไป

แล้วการย่ืนข้อร้องเรียนมักกระทำาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่การรับข้อร้อง

เรยีนแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (E-petitioning) จะใช้สือ่อิเล็กทรอนกิส์ในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

เช่นการจดัส่งและเกบ็ข้อมลูการร้องเรยีน การกำาหนดขัน้ตอนและเง่ือนไขในการร้องเรยีนทีชั่ดเจนเพือ่จดั

กระบวนการเยยีวยาประชาชนได้อย่างมีประสทิธภิาพ (ปรัชญนนัท์ นลิสขุ, 2551) ประเทศสกอตแลนด์

เป็นประเทศท่ีมแีนวปฏบัิตท่ีิดใีนการนำาระบบการรบัข้อร้องเรยีนแบบอเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในการดำาเนนิงาน 

ของสถาบันทางการเมืองซึ่งดำาเนินการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่เรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึง

ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลให้แก่ผู้ย่ืนข้อร้องเรียนอย่าง

มีประสิทธิภาพ สำาหรับประเทศไทยนั้นการรับข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเมื่อ

รัฐบาลนำาแนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (E-government) มาดำาเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ท้ังนี้ 

ประเภทและรปูแบบของการรบัข้อร้องเรยีน แบบอเิลก็ทรอนกิส์นัน้มกัพบได้ในเวปไซด์ของหน่วยงานภาครฐั 

และองค์กรอิสระต่างๆซึ่งอาจจะมีการใช้ช่ือที่แตกต่างกันไป เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการ

ประชาชน คอลล์เซนเตอร์ เป็นต้น

2.6 การรณรงค์ออนไลน์ (E-campaigning)

การรณรงค์ออนไลน์ คอื การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการเคลือ่นไหว

ทางสงัคมโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การขบัเคล่ือนให้เกดิการเปล่ียนแปลงและการพฒันาด้านต่าง ๆ ตลอดจน 

เป็นกลไกตรวจสอบการดำาเนนิงานของภาคส่วนต่างๆได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ข้อได้เปรียบของการรณรงค์

ออนไลน์ คือ ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำานวนมากได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน โดยทัว่ไปแล้วการรณรงค์ออนไลน์มักแบ่งประเภทตามลักษณะของการสือ่สาร 

การรณรงค์ทางเดียว (Passive Campaign) หมายถึง การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะผ่านสื่อ

ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ในขณะที่การรณรงค์แบบมีส่วนร่วม (Active 

Campaign) มักเป็นการรณรงค์ทีใ่ช้สือ่อเิลคทรอนกิส์ทีม่ศีกัยภาพในการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายหลากหลาย

กลุ่มได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีสื่อสารประเภทต่าง ๆ จากการศึกษา
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พบว่าการรณรงค์ออนไลน์ทีจ่ะดำาเนนิการให้บรรลตุามเป้าประสงค์นัน้จะต้องมกีารออกแบบกระบวนการ

ท่ีเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายผูใ้ช้เทคโนโลยตีลอดจนมกีารตดิตามความคบืหน้าและผลการรณรงค์อย่าง

สมำ่าเสมอ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประชาธิปไตย

เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่าเทคโนโลยสีารสนเทศมส่ีวนช่วยในการเสริมสร้างคณุภาพประชาธิปไตย

หลากหลายด้านและอาจเป็นอปุสรรคต่อกระบวนการพฒันาประชาธปิไตยในขณะเดยีวกนั เพือ่ประโยชน์

ในการแสวงหาแนวทางการพฒันาประชาธปิไตยไทยในยคุดจิทิลั การศกึษาถงึผลกระทบเชงิบวกและผล 

กระทบเชิงลบของเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ต่ีอกระบวนการพัฒนาประชาธปิไตยจงึมคีวามจำาเป็นอย่างยิง่

ที่ทุกภาคส่วนควรตระหนัก

3.1 ผลกระทบเชิงบวก

เทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทสำาคัญในฐานะตัวแสดงหลกัของประชาธปิไตยดจิทิลัอกีทัง้ยงัช่วย

เสริมสร้างคณุภาพประชาธปิไตยหลากหลายประการ ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงนัน้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างภาคส่วนต่างๆในการเข้าถึง

กจิกรรมทางการเมอืง อกีทัง้ยงัเป็นกลไกสนบัสนนุการเคลือ่นไหวทางสงัคมของทกุกลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบบตัวแทนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยเพ่ิมช่องทางการสื่อสารทางการ

เมืองให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดพ้ืนท่ีทางการเมืองในรูปแบบใหม่ ๆ  

ทีช่่วยเสรมิสร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ เจ้าหน้าทีร่ฐัและภาคส่วนต่างๆ

ของสงัคม นอกจากนีข้้อได้เปรยีบทีส่ำาคญัอกีประการหนึง่ของประชาธปิไตยดจิทิลั คอื การปิดกัน้เสรภีาพ

ในการแสดงออกทางการเมอืงทีก่ระทำาได้ยาก เนือ่งจากทกุภาคส่วนมคีวามเป็นเจ้าของพืน้ทีท่างการเมอืง

ร่วมกันและมีสถานะเท่าเทียมกันในการดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง ในขณะที่ประชาธิปไตยในรูปแบบ

ดัง้เดมินัน้ตวัแสดงหลักของประชาธปิไตยมกัเป็นสถาบนัทางการเมอืง รฐับาล และกลุม่ผลประโยชน์ทีม่ี

พลงัอำานาจอยูเ่บือ้งหลงัทีส่ามารถใช้มาตรการทางกฎหมายและนโยบายในการควบคมุพืน้ทีท่างการเมือง

ได้อย่างสะดวก ประเทศทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในกระบวนการพฒันา

คุณภาพประชาธปิไตยมกัมุง่เน้นไปทีก่ระบวนการพฒันาประชาธปิไตยให้มสีภาพเหมาะสมกบัสภาวการณ์

ด้านต่างๆของประเทศ ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัปัจจยัชีว้ดัความสำาเรจ็ของการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

ในการพฒันาประชาธปิไตย คอื คณุภาพการสือ่สารทางการเมอืงและกระบวนการตดัสนิใจทางการเมอืง

ทีด่ขีึน้ การปรบัเปลีย่นดลุแห่งอำานาจของตวัแสดงในระบอบประชาธปิไตยให้เป็นไปในทศิทางทีเ่หมาะสม 

ตลอดจนเกิดกระบวนการรณรงค์และสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขและเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
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3.2 ผลกระทบเชิงลบ

 ในประเทศท่ีประชาธปิไตยขาดความเข้มแขง็ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเพยีงการเพิม่ช่องทาง

การสือ่สารทางการเมอืงให้กบัประชาชนทัว่ไปเท่านัน้ ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูข่าวสารทีป่รากฏในอนิเตอร์เนต็

และการสื่อสารทางการเมืองของภาคส่วนต่างๆในระบบออนไลน์ที่เป็นเพียงการนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้น

และมกัเป็นข้อมลูปราศจากคณุภาพทีไ่ม่ได้มุง่ส่งเสรมิจติสำานกึประชาธปิไตยและกระตุน้ให้คนมส่ีวนร่วม

ทางการเมืองเท่าท่ีควรจะเป็น นอกจากนี้ ในประเทศกำาลังพัฒนาหลายๆประเทศที่ภาคประชาสังคมมัก

ขาดความเข้มแขง็ กลุม่ผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กลุม่ผูใ้ห้บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุม่ผลประโยชน์

ทางการเมืองและรัฐบาล มักนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อ

ช้ีนำาความคิดของประชาชนในด้านต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นในหลายๆประเทศที่ระบบกฎหมายและการเมือง

ไร้เสถียรภาพ เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนมักถูกจำากัด จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในบางครั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล

สามารถเป็นเครื่องขัดขวางกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยได้ในขณะเดียวกัน

4. ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยดิจิทัล

 สาเหตุสำาคัญของความล้มเหลวในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยดิจิทัลในหลายประเทศ 

สบืเนือ่งมาจากการให้ความสำาคญัต่อการดำาเนินกิจกรรมทางการเมอืงโดยปราศจากการพิจารณาถงึปัจจยั

แวดล้อมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม จากการศึกษาพบว่าปัจจยัแวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อ

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลมักขึ้นอยู่กับปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ปัจจัย
เกื้อหนุน

ปัจจัย
เสี่ยง

ปัจจัย
ท้าทาย

ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนก�รพัฒน�ประช�ธิปไตยดิจิทัล
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4.1 ปัจจัยเกื้อหนุน

ปัจจัยเกื้อหนุนท่ีมีบทบาทสำาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตยดจิทิลั ประกอบไปด้วย พลเมอืงดจิทิลัทีม่จีติสำานกึแห่งประชาธปิไตย กฎหมายและนโยบาย

ที่มีประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

(1) พลเมือง

พลเมืองที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยดิจิทัลบรรลุตาม

เป้าประสงค์ คอื พลเมอืงทีม่ทีกัษะและความรูท่ี้หลากหลายในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศผ่านช่องทางการ

สือ่สารประเภทต่าง ๆ อย่างไรกต็ามมผีูต้ัง้ข้อสงัเกตว่าทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ประโยชน์ใน

การดำารงชีวติประจำาวนัไม่เพยีงพอต่อคณุลกัษณะของการเป็นพลเมืองดจิิทลัทีส่มบรูณ์ หากแต่บคุคลผูน้ัน้ 

จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและสังคม เช่น การเคารพ

สิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น มีมรรยาทและความรับผิดชอบต่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลทุกประเภท (Digital 

Etiquette) อีกทั้งยังต้องตระหนักว่าบุคคลมีโอกาสในการเข้าถึงและมีศักยภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีแ่ตกต่างกนัไม่ดูหม่ินบคุคลผู้ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยฯี (Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert, 

Ramona S. McNeal, 2011) นอกจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นพลเมืองดิจิทัล พลเมือง 

จะต้องมีจิตสำานึกแห่งประชาธิปไตยอีกด้วย เช่น การเคารพหลักการความเสมอภาคและการอดทนต่อ

การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกันทางอุดมการณ์ทางความคิด

(2) กฎหม�ยและนโยบ�ย

กฎหมายและนโยบายที่จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยในยุคดิจิทัล

นอกจากจะต้องมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแล้ว

ยงัจะต้องมขีดีความสามารถในการส่งเสรมิให้ภาคส่วนต่างๆของสงัคมให้ความสำาคญักบัการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเกื้อหนุนใน

การเสริมสร้างพื้นที่ทางการเมืองที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเมืองประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ 

กฎหมายและนโยบายจะต้องมีความเป็นพลวัตรสามารถตอบสนองต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงและความ

ท้าทายด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

(3) เทคโนโลยีส�รสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสามารถเป็นเครื่องมือและกลไกในการส่งเสริมประชาธิปไตยในยุค

ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะต้องมีขีดสมรรถนะรองรับการดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง

ประเภทต่างๆแล้ว ยังต้องมีการวางระบบโครงสร้างเกี่ยวกับเสถียรภาพในการดำาเนินการด้วย เช่น การ

คุม้ครองความปลอดภยัข้อมลูส่วนบคุคล การคดักรองข้อมลูทีม่ลีกัษณะอ่อนไหวในประเดน็ต่าง ๆ ทีอ่าจ
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ก่อให้เกดิความขดัแย้งในสังคม ระบบการตรวจสอบและการยนืยนัความถกูต้องของข้อมลู ตลอดจนระบบ

การสื่อสารที่มีขีดสมรรถนะในการรองรับการสื่อสารทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ

4.2 ปัจจัยท้�ท�ย

โดยทัว่ไปแล้วปัจจยัท้าทายต่อกระบวนการพฒันาประชาธปิไตยดจิทิลัมกัมคีวามแตกต่างกนัไป

ตามสภาวการณ์ของแต่ละประเทศ จากการศกึษาพบว่าปัจจยัท้าทายต่อกระบวนการพฒันาประชาธปิไตย

ดิจิทัลในประเทศกำาลังพัฒนามักเกิดจากความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการของประชาธิปไตยท่ีมีความ

แตกต่างกนั การขาดแคลนทรพัยากร ข้อจำากดัด้านการดำาเนนิงานของหน่วยงานและสถาบนัต่าง ๆ การ

ใช้เทคโนโลยีที่ผิดวัตถุประสงค์ การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ปราศจากการคำานึงถึงเสรีภาพของ

สื่อและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างพื้นที่การเมือง

ออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมการเมือง ในแต่ละประเภท 

4.3 ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยดิจิทัลมักเกิดจากสภาพการณ์ ทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นตัวแปรสำาคัญ (Variables) ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ต่อกระบวนการพฒันาประชาธปิไตย ประเทศทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่แีละประสบผลสำาเรจ็ในการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการพฒันาประชาธปิไตย มกัมสีภาพการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม

ที่เอื้ออำานวยต่อกระบวนการดังกล่าว เช่น วัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน สถาบนัทางการเมอืงและภาคประชาสงัคมทีเ่ข้มแข็ง เป็นต้น ในขณะทีป่ระเทศกำาลงัพฒันา

จำานวนไม่น้อยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปรกติ เช่น สภาวะความขัดแย้ง วิกฤตการณ์การเมือง และ

การแบ่งแยกของคนในชาต ิสภาพปัญหาดงักล่าวส่งผลให้สถาบนัต่างๆท้ังในระดบัประเทศ ภมูภิาค และ

ท้องถิน่ไม่สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น นอกจากนี ้ความไม่มัน่คงทางการเมอืง 

การทุจริต การจัดการภาครัฐที่ไร้ประสิทธิภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในประเทศ (Local 

Traditions) ที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะการกดขี่และความไม่เท่าเทียมทางสังคมนับเป็นอุปสรรคสำาคัญ

ต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยดิจิทัลเป็นอย่างมาก

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศกึษาวเิคราะห์แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาประชาธปิไตยในยคุดจิทิลัโดยมทีัง้แนวคดิของ

กลุ่มองค์กร รัฐบาล และนักวิชาการ ดังรายละเอียดในบทต่างๆข้างต้น สามารถสรุปและสังเคราะห์เป็น

แนวทางการพัฒนาประชาธปิไตยดิจทิลัทีเ่หมาะสมและยัง่ยนืสำาหรบัประเทศไทยโดยมกีรอบแนวคดิ ดงันี้ 
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ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รพัฒน�ประช�ธิปไตยดิจิทัล

5.1 ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นและภ�คส่วนต่�ง ๆ  

ประเทศไทยมอีงค์กรทีม่หีน้าทีห่ลกัและมหีน้าท่ีสนับสนุนในการส่งเสรมิประชาธปิไตยดจิทัิลอยู่

หลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน ตามที่ปรากฏในแผนภาพ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

ดจิิทลัเป็นไปอย่างเหมาะสมและยัง่ยนื ทกุภาคส่วนต้องร่วมคดิ ร่วมออกแบบและร่วมปฏบิตัเิพือ่แสวงหา

ยุทธวิธีและความร่วมมือที่เป็นเอกภาพทั้งในด้านทิศทางและยุทธศาสตร์ดังนี้

(1) สถ�บันในระบอบประช�ธิปไตย 

สถาบันในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม จะต้องร่วมกันพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบใหม่ๆให้มีความยืดหยุ่นในการดำาเนินงานมากกว่า

กลไกทีมี่อยูเ่ดิม มลีกัษณะยดึโยงกบัสถาบันและโครงสร้างองค์กรทีส่ามารถเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนได้อย่างแท้จรงิ เช่น การเชือ่มโยงเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามทนัสมยักบัช่องทางการสือ่สาร

ทางการเมอืงในรูปแบบดัง้เดมิเพ่ือให้ประชาชนทกุภาคส่วนสามารถเข้าถงึได้ นอกจากนี ้จะต้องมกีารวาง

ระบบการดำาเนินงานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมให้การใช้สิทธิของประชาชนเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ 

รัฐสภา/พรรคการเมือง/ฯลฯ

ประชาสังคม

ประชาชน

รัฐบาล

ผู้ให้บริการ 

สื่อดิจิตอล

หน่วยงานภาครัฐ

วิทยุ โทรทัศน์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ประช�ธิปไตยดิจิตอล

สถาบันในระบอบประชาธิปไตย
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(2) ประช�ชน สื่อมวลชน และภ�คประช�สังคม 

ประชาชน สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมต้องแสวงหายุทธวิธีท่ีเหมาะสมในการขยายพื้นที่

ทางการเมอืงและเชือ่มโยงเครอืข่ายด้านต่างๆเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืทีเ่ป็นเอกภาพ สามารถเข้าไปมส่ีวนร่วม 

ทางการเมืองได้ในทุกระดับ นอกจากนี้ สื่อมวลชนและภาคประชาสังคมจะต้องร่วมกันสร้างเครื่องมือใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนหลากหลายกลุ่มสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการ

เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิถี

ประชาธิปไตยดิจิทัลให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์

(3) หน่วยง�นร�ชก�ร 

หน่วยงานราชการจะต้องปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำาคัญและ

ประโยชน์ของการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในกระบวนการพฒันาประชาธปิไตย วางระบบการดำาเนนิ

งานขององค์กรให้สอดคล้องกบัการสือ่สารทางการเมอืงของประชาชน ตลอดจนการปรบัทศิทางการดำาเนิน

งานให้สอดคล้องกับการดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองในแต่ละประเภทด้วย

(4) ผู้ให้บริก�รสื่อดิจิทัล 

 ผู้ให้บริการส่ือดิจิทัลจะต้องร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำามาใช้ในการส่งเสริม

ประชาธิปไตย เช่น ระบบการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบความถูกต้องของการส่งข้อมูลผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถ

รองรับการใช้งานของผู้คนหลากหลายกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 กฎหม�ยและนโยบ�ย

กฎหมายและนโยบายที่จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยในยุคดิจิทัล 

ได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่างๆของสังคมและคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆได้ในขณะเดียวกัน 

(1) ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับภ�คส่วนต่�งๆของสังคม

กฎหมายและนโยบายที่สามารถขับเคลื่อนให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยดิจิทัลดำาเนิน

การได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการกำาหนดมาตรฐานและขั้นตอนการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้

มคีวามสอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดียวกัน ตลอดจนมีขดีสมรรถนะในการผลกัดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ  

เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารและการทำากิจกรรมการเมืองทุกขั้นตอนซ่ึงประกอบไปด้วยกระบวนการ

รเิร่ิม วเิคราะห์ ตดัสนิใจและตดิตามตรวจสอบ นอกจากนี ้กฎหมายและนโยบายดงักล่าวจะต้องมคีวาม
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สอดคล้องกับค่านิยมประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของผู้คนในสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ 

ส่งเสริมและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนนัน้ รฐัควรสร้างหลกัประกนัขัน้ตำา่เกีย่วกบัการเข้าถงึสทิธิ

ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถมีผลใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติ แม้ในสภาวการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวการณ์

พิเศษ ภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องสามารถเข้าถึงสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การสื่อสารและการดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น

(2) ก�รคุ้มครองผลประโยชน์ของภ�คส่วนต่�ง ๆ

กฎหมายและนโยบายทีส่่งเสรมิให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยดจิทัิลเกิดข้ึนได้อย่างแท้จรงิ

นัน้จะต้องมกีารจดัสรรผลประโยชน์และก่อให้เกดิดลุยภาพในการดำาเนนิงานของทกุภาคส่วน ไม่ควรให้เกดิ

สภาวะการครอบงำาและภาระการดำาเนนิงานทีข่ึน้อยู่กับบางภาคส่วน นอกจากนี ้การจำากัดอำานาจระหว่าง

หน่วยงานภาครฐัและประชาชนจะต้องเป็นไปตามหลกัสดัส่วนทัง้นีจ้ะต้องพจิารณาตามความเหมาะสมของ

กจิกรรมทางการเมอืงประเภทต่าง ๆ ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัมาตรการเพือ่ ความโปร่งใสจะต้องมกีารสร้าง

ดุลยภาพระหว่างสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะด้วย เช่น การ

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลและคุม้ครองความปลอดภยัของสาธารณะในขณะเดยีวกนั นอกจากนี ้กฎหมาย

ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีบทลงโทษที่เคร่งครัดในกรณีที่มีการละเมิดเสรีภาพต่าง ๆ เช่น การจำากัดการ

เข้าถงึข้อมลูข่าวสารของประชาชนทีข่าดความเหมาะสม การสร้างข้อมลูทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งในสงัคม 

ทั้งที่กระทำาการโดยประชาชน นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

5.3 ก�รเสริมสร้�งพลังท�งสังคม

การเสรมิสร้างพลงัทางสงัคมนับเป็นปัจจยัสำาคญัอีกประการหนึง่ซ่ึงจะเป็นเครือ่งชีวั้ดความสำาเรจ็

ของประชาธิปไตยดิจิทัลโดยเฉพาะการสร้างพลังทางสังคมและวัฒนธรรมอันจะส่งผลให้ประชาชนโดย

ทัว่ไปเกดิความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของการขบัเคลือ่นกระบวนการประชาธปิไตย เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่า 

ประเทศไทยกำาลังตกอยู่ในสภาวะของความขัดแย้งและมีการแบ่งแยกทางสังคมที่ฝังรากลึก สภาวการณ์

ดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนเกิดความรู้สึกไม่ไว้เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ การเสริมสร้างพลังทางสังคมให้

ประชาชนทกุภาคส่วนเกดิความไว้วางใจซึง่กันและกนัจะส่งผลให้ประชาธปิไตยไทยเกดิดลุยภาพ เน่ืองจาก 

พลังอำานาจจากภาคประชาชนจะหนุนเสริมให้ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  

ทุกภาคส่วนควรช่วยกันเสริมสร้างกระบวนทัศน์และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตย

ดิจิทัลด้วยการร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในยุคดิจิทัล

ให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์
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ต�ร�งแสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รพัฒน�ประช�ธิปไตยดิจิทัล

ปัจจัย ร�ยละเอียด

1. ปรมิ�ณและระดบัของกลุม่เป�้หม�ย 

Scale and Target groups)

ในทางปฏิบัติ ประชาชนไม่สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการมีส่วนร่วมทาง 

การเมอืงไดทุ้กครัง้ ดงัน้ัน ภาคสว่นท่ีเกีย่วข้องจะตอ้ง

รว่มกนัเสรมิสรา้งพืน้ทีท่างการเมอืงทีม่คีวามเหมาะสม

และสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมทางการเมืองแต่ละ

ประเภท เชน่ พืน้ทีท่างการเมอืงออนไลนท์ีม่ขีดีความ

สามารถในการสือ่สารกบัภาคสว่นตา่ง ๆ ของสงัคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้

พลเมือง  (Citizen Empowerment)

พลเมืองที่จะสามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตยในยุคดิจิตอลได้อย่างแท้จริงจะต้องมี

คุณลักษณะท่ีสำาคัญสองประการ คือ พลเมืองดิจิทัล

และพลเมืองที่มีจิตสำานึกแห่งประชาธิปไตย

3 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก � รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน

กระบวนก�รประช�ธปิไตยทกุขัน้ตอน 

(Inclusive participation at all 

stages)

การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนา

ประชาธปิไตยในทกุขัน้ตอน ประกอบไปดว้ย ขัน้ตอน

การรเิริม่ กระบวนการวเิคราะห ์กระบวนการตดัสนิใจ 

การบังคับใช้ และการตดิตามตรวจสอบผลการดำาเนนิ

งาน

4. สร�้งกลไกหรอืเครือ่งมอืเพือ่ประเมนิ

คุณภ�พประช�ธปิไตยดจิติอล (Evalu-

ation of e-engagement)

ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งรว่มกนัออกแบบกลไกหรอื

เครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพประชาธิปไตยดิจิทัล 

ในแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

ของประเทศตามช่วงเวลาที่มีการดำาเนินกิจกรรมทาง 

การเมือง

5. รว่มกนัเสรมิสร�้งเจตจำ�นงท�งก�ร

เมอืงและก�รลงมอืปฏบิตัจิ�กทกุภ�พ

ส่วนของสังคม (Political will and 

Commitment)

ประชาธิปไตยดิจิตอลในสังคมหรือประเทศใด ๆ จะ

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือที่มี

ประสิทธิภาพจากทุกภาคส่วนของสังคม

ทีม่� : Promise and Problems of E-Democracy : Challenges of Online Citizen Engagement, 

OECD, 2003.
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บทบาทของสือ่ทางเลอืกออนไลน์
กบัการเสรมิสรา้งประชาธปิไตย

The Role of Alternative Online Media 
towards Democratization

 อาจารย์ปุญญวันต์ จิตประคอง 
*

บทนํา
การรบัรูข่้าวสารผ่านสือ่กบัการเปลีย่นผ่านทางการเมือง หรือความสมัพันธ์ระหว่างสือ่กบัการเมอืงน้ัน 

นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำาคัญควบคู่กันไป ซึ่งในการดำาเนินการทางการเมืองการปกครองนั้น  

“การสือ่สาร” ถอืได้ว่าเป็นเคร่ืองมอืทางการเมอืงทีส่ำาคญัชนดิหนึง่ ซึง่เป็นตวักลางสำาคญัทีม่ส่ีวนสนบัสนนุ

ให้ระบบการเมืองมีความมั่นคงแข็งแรงได้ สื่อจะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่คอยนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร 

ออกไปให้กับประชาชนได้รับรู้ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการเมือง (ยุทธพร อิสรชัย,2544, น.31) ส่งผลให้ 

ส่ือออนไลน์ในปัจจบุนัไม่ได้ทำาหน้าทีเ่พยีงนำาเสนอข้อมลูข่าวสารทางการเมอืงให้กบัประชาชนได้รบัทราบ

อกีต่อไปเท่านัน้ หากแต่ยงัมกีารใช้สือ่ออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ หรือปลกูฝังความคดิความเชือ่ทางการเมอืง 

อีกด้วย กระบวนการดงักล่าวถอืเป็นความพยายามทีจ่ะใช้สือ่ในการชกัชวน โน้มน้าวประชาชนให้มีความคิด 

ความเชื่อและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม กระบวนการ

ดังกล่าวนับว่าเป็นการสื่อสารไปยังผู้รับสารเพียงด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงในปัจจุบันหาเป็น 

เช่นนัน้ไม่ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทกุวนันีไ้ด้กลายมาเป็นฟันเฟือง 

1  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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หรือตัวแปรสำาคัญในการสร้างพื้นที่ทางการเมืองของคนทุกกลุ่ม กระบวนการสื่อสารแบบสองทางจึง 

เข้ามามบีทบาทสำาคญัในการเปิดพืน้ทีเ่พือ่สร้างความเท่าเทยีมให้เกดิขึน้กบัผูส่้งสาร และผูร้บัสาร ทศิทาง

การสื่อสารในลักษณะดังกล่าวจึงกลายมาเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านสงัคมการเมอืง ด้านเศรษฐกจิ ด้านชวีติความเป็นอยู ่และด้านทศันคติ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ฉะนัน้กระบวนการสือ่สารทางการเมอืงในสงัคมยคุปัจจบุนั ประชาชนไม่ได้อยูใ่นฐานะเป็นผูร้บัสาร 

ฝ่ายเดียวอีกต่อไป เพราะประชาชนสามารถใช้ศักยภาพท่ีตนมีในการแสดงออกถึงข้อเรียกร้อง ความ

ต้องการ และความคิดเห็นทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำากัด ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ และเสรีภาพที่

เขาพงึมใีนบรรยากาศทางสงัคมทีเ่ป็นประชาธิปไตย อนัเป็นสังคมเปิดทีป่ระชาชนสามารถเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการตัดสินใจ โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการส่ือสาร หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง

ได้อย่างไม่จำากัด ฉะนั้นหน้าที่ที่สำาคัญของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย คือ การที่สื่อต้องเป็นตลาด

เสรีทางความคิด โดยที่สื่อต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สื่อต้องสะท้อนภาพของสังคมอย่าง

เที่ยงตรงปราศจากอคติ และที่สำาคัญสื่อต้องเป็นผู้เฝ้าระวังภัยให้แก่สังคม คือ คอยเฝ้าดูความผิดปกติที่

เกิดขึ้นกับบ้านเมือง (วิภา อุตมฉันท์, 2544, น.164-171) 

ปัจจุบัน ประชาชนโดยทั่วไปต่างมีความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และเริ่มสนใจ

ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาบ้านเมืองมากยิ่งขึ้น ในด้านสื่อก็มีพัฒนาการไปด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการ

มีรายการแนววิเคราะห์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นมากมายตามสื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือ นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือส่ือออนไลน์ (Internet) ทั่วไป โดยส่ือประเภทเหล่านี้ 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้รับสารสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้  

เห็นได้ชัดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS, Facebook, Page 

ต่าง ๆ ได้อย่างอสิระ ลกัษณะดังกล่าวเป็นปัจจยัสำาคญัทีท่ำาให้เกดิการเผยแพร่ข่าวสาร และการแสดงออก

ในความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งมิได้ถูกจำากัดขอบเขตอยู่เฉพาะในวงแคบอีกต่อไป ความเจริญก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นตัวผลักดันทำาให้เกิดช่องทางการสื่อสารที่เป็นอิสระมากกว่าในอดีต

บทบาทของสื่อกับการเมืองแบบประชาธิปไตย
ปัจจบัุนส่ือมวลชนมบีทบาทสำาคญัอย่างมากต่อการเปลีย่นแปลงสงัคมมาสูร่ปูแบบประชาธปิไตย 

โดยเป็นไปในลักษณะของการสื่อสารทางการเมืองที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 

ทรรศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในทางการเมืองระหว่างบุคคล อันก่อให้เกิด

การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชกิของสงัคมการเมอืง และสามารถทำาให้ประชาชนดำารงอยูใ่นสงัคมการเมอืง

นัน้ได้ (พฤทธสิาร ชมุพล, 2540, น.181) ซึง่ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะของการถ่ายทอดข่าวสาร หรอื
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การแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารทางการเมอืงระหว่างรฐับาล ประชาชน รวมถงึกลุม่ต่าง ๆ ในสงัคม โดยใช้ 

กระบวนการสือ่สารทางการเมอืงเป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญั โดยเฉพาะการส่งผ่านข้อเรยีกร้อง และความคดิเหน็ 

ต่าง ๆ ทีม่ต่ีอรัฐบาล นโยบาย หรือผลงานของรฐับาล ผ่านช่องทางการสือ่สารทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมอืง ผู้แทนของประชาชน รวมถงึส่ือมวลชนไปสู่รฐับาล และในขณะเดยีวกนั 

รัฐบาลมีโอกาสที่จะนำาเสนอนโยบาย หรือข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนโดยผ่านช่องทางในการสื่อสารที่

หลากหลาย ลักษณะการสื่อสารดังกล่าวเป็นรูปแบบ “การสื่อสารแบบสองทาง” (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 

2554, น.26)

นอกจากนี้ในปัจจุบัน สังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมโลกาภิวัฒน์ อันเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

ที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน หรือเป็นสังคมในลักษณะของการพึ่งพา “เทคโนโลยีดิจิทัล” ที่ถือได้ว่า

เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญในยุคนี้ โดยเฉพาะการนำาอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เป็นตัวกลาง หรือเครื่องมือใน

การเช่ือมต่อสมัพันธ์ระหว่างกนั ส่งผลให้เกดิความสะดวก รวดเรว็ และง่ายต่อการติดต่อสือ่สารมากขึน้  

รปูแบบดงักล่าวจงึมลีกัษณะทีเ่รยีกว่า “สือ่ใหม่” หรอื “New Media” ทีผู่ใ้ช้สามารถนำาเสนอข้อมลูข่าวสาร 

ความคิดเห็น หรือจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสระเสรี นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนมอีำานาจมากขึน้ในเวททีางการเมอืง และท่ีสำาคญัการแสดงความคดิเห็นผ่านส่ืออินเตอร์เนต็นัน้ 

ไม่จำาเป็นต้องแสดงตัวตน ประชาชนจำานวนมากจงึมกัใช้ช่องทางการสือ่สารเหล่าน้ีในการแสดงความคดิเหน็ 

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นกระแสหลัก หรือจะเป็นข้อมูลที่นอกกระแส หรือ

ทวนกระแสกไ็ด้เช่นเดยีวกนั กระบวนการสือ่สารดงักล่าวส่งผลให้เกดิพืน้ทีส่าธารณะ อันเป็นปัจจัยสำาคญั

ในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามครรลองของสังคมประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตาม อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ได้อธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ที่สื่อใหม่ (New Media) 

หรือที่เราเข้าใจคือ “สื่อออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต” ว่ายังคงมีปัญหาอยู่ อันเนื่องมาจากประเด็นพื้นท่ี

สาธารณะสำาหรับข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสื่อประเภทดังกล่าวนั้น  

แม้ในทางหนึง่เป็นการเปิดพืน้ทีใ่หม่ แสวงหาพืน้ทีก่ารสือ่สารใหม่ โดยไม่รรีอส่ือมวลชนกระแสหลกัเดมิ ๆ 

แต่นัน่กไ็ม่ได้หมายความว่าสือ่ใหม่เหล่านัน้จะเข้ามาแทนทีส่ือ่กระแสหลกัขนานแท้ และดัง้เดมิเสยีทเีดยีว 

ในแง่ของ “พืน้ทีส่าธารณะ” นัน้ อบุลรตัน์ ศริยิวุศกัดิ ์มองว่าการใช้สือ่ใหม่ดงักล่าวเหล่านัน้ ยงัคงเป็นการ

จำากัดอยูก่บักลุม่ชนชัน้กลาง ซึง่เป็นฐานของสือ่หลักอยูอ่ย่างเดมิ นัน่หมายความว่า พืน้ทีใ่นโลกออนไลน์ 

แม้จะเป็นพืน้ทีใ่หม่ แต่กไ็ม่ใช่พืน้ทีส่ำาหรบัคนไม่มปีากไม่มเีสยีง หรอื Voice of Voiceless หากแต่เป็นพืน้ที่

ทีส่ามารถเพิม่ช่องทางการสือ่สารให้กบัคนกลุม่เดมิท่ีมคีวามสามารถเข้าถึงช่องทางการสือ่สารอืน่อยูแ่ล้ว 

(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2554, น.26-34) นอกจากนี้ยังพบว่า มีประเด็นที่สำาคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เป็น 

ใจกลางของปัญหาสิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร ซึ่งโลกออนไลน์กำาลังเปิดพื้นที่ให้คือ สิทธิในการสื่อสาร 

ซ่ึงหมายถึง สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิทธิที่แม้ว่ารัฐ 

จะยอมรบัในหลกัการ เช่น มบีทบญัญตัริบัรองไว้ในรฐัธรรมนญู และมกีฎหมายรองรบัด้วย คอื พ.ร.บ.ข้อมลู

ข่าวสารของทางราชการ หากแต่ในทางปฏิบัติ รัฐไม่ได้เปิดให้มีการใช้สิทธิได้จริง ๆ ในหลายเรื่อง 
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แม้จะมปัีญหาต่าง ๆ  ในแง่ของ New Media ทีอ่บุลรตัน์ ศริยิวุศกัดิไ์ด้อธบิายให้เหน็ อย่างไรกต็าม 

กระบวนการสื่อสารกับการเมือง ยังคงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ

ประชาชน ท้ังโดยผ่านแนวทางการชวนเช่ือ หรือทางของมหาชนเพื่อธำารงรักษาระบบการเมืองการ

ปกครอง การสือ่สารกบัการเมอืงจงึมคีวามสำาคญัอย่างยิง่ ถอืเสมอืนเป็นกลไกสำาคญั และเป็นตวัเช่ือมโยง 

องค์ประกอบต่าง ๆ ในสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อทำาการศึกษาพบว่ามีนักคิด 2 ท่านที่สำาคัญคือ Herman 

และ McChesney (วิภา อุตมฉันท์, 2544, น.158) ที่ได้จำาแนกศักยภาพของส่ือมวลชนในการรับใช้

ปัจเจก และรับใช้สังคมออกเป็น 2 ระดับที่สำาคัญ กล่าวคือ

 ระดับปัจเจก 

สือ่มวลชนได้ทำาหน้าทีเ่ป็นห่วงโซ่เชือ่มโยงปัจเจกเข้ากบัสงัคมภายนอก จงึเป็นช่องทางทีท่ำาให้ปัจเจก

สามารถตดิต่อสือ่สารกบัเพือ่นมนษุย์ได้ ซึง่ช่วยให้สมาชกิภายในสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กนัได้ (โดยทางอ้อม) 

หากสือ่มวลชนทำาหน้าที่ได้สมบรูณ์ ปัจเจกกจ็ะเกิดความรูส้กึเป็นปึกแผ่นมัน่คง มีความสมานฉันท์ และ

เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบัคนอ่ืน ในทางกลับกนัซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนา สือ่มวลชนสามารถปฏบิตัหิน้าที่

ในทางที่สร้างความรู้สึกโดดเดี่ยว ก่อให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวสังคมให้กับปัจเจกได้เช่นกัน นอกจากนี้ 

ในฐานะท่ีสื่อมวลชนเป็นผู้ใช้สื่อในการสร้างวาทกรรมทางสังคมทุกวันทุกเวลา สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพล

อย่างสูงในการปลุกเร้า และก่อกระแสความรู้สึกต่าง ๆ ให้กับคนในสังคม สื่อจึงมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

ในการกระตุ้นความโกรธ ความเกลียด ความเห็นอกเห็นใจ ความกลัว ความคลั่งไคล้ ความเครียด และ

อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาที่สื่อนำาเสนอ ด้วยข้อมูลที่ถูกและผิด สื่อมวลชนกำาลังสร้างค่านิยม

ปลกูฝังความเชือ่ และทัศนคตต่ิอโลกและต่อชวิีตให้กบัคนในสงัคม (วิภา อตุมฉนัท์, 2544, น.158-159)

 ระดับการเมือง 

บทบาทที่สำาคัญที่ถือเป็นใจกลางสำาคัญของสื่อมวลชนคือ การสร้างประชาธิปไตยให้กับสังคม 

เพราะการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย เริ่มเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า “พื้นที่สาธารณะ (Public 

Sphere)” ซ่ึงหมายถึงสถานที่หรือเวทีที่ประชาชนมาพบกันเพื่ออภิปรายโต้เถียงปัญหาต่าง ๆ ที่มีความ

สำาคัญต่อชุมชนท่ีพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกัน ในการอภิปรายโต้เถียงปัญหากันนั้น ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะ

ถูกนำามาตีแผ่แลกเปลีย่นกนั ก่อให้เกดิการรบัรูร่้วมกนั และนำามาสูก่ารตดัสนิใจเข้าร่วมกจิกรรมทางการ

เมืองของสาธารณชนในอันดับต่อไป โดย “พื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere)” ในสังคมประชาธิปไตย

ยุคใหม่นั้น นับว่ามีความสำาคัญอย่างมาก เพราะในสังคมประชาธิปไตยต้องการพลเมืองที่มีความรอบรู้ 

สามารถตดัสนิปัญหาทางการเมืองได้ด้วยตัวเอง แต่ในสงัคมขนาดใหญ่ และมลีกัษณะสลบัซบัซ้อนอย่าง

เช่นทกุวนันี ้การทีพ่ลเมอืงทกุคนจะมส่ีวนร่วมและตัดสินใจในกิจการทกุเร่ืองด้วยตัวเอง เป็นส่ิงทีท่ำาไม่ได้ 

กระบวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนจงึจำาเป็นต้องกระทำาผ่านตวัแทน หรอืทีเ่รยีกว่าผูแ้ทน 
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ทีพ่ลเมอืงเลอืกขึน้มาให้ทำาหน้าทีท่างการเมอืงแทนพวกเขา ด้วยเหตนุีส้ือ่มวลชนจงึมหีน้าทีต้่องเปิดพืน้ที่

สาธารณะ ใช้พืน้ท่ีสาธารณะเป็นช่องทางให้พลเมอืงได้รบัข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัเหตกุารณ์ความเป็นไปทาง 

การเมอืงทกุอย่างเป็นอย่างด ีจากนัน้พลเมอืงจงึจะสามารถนำาข้อมลูเหล่านัน้ไปอภปิรายโต้แย้ง ช่ังนำา้หนกั 

ตัดสินใจ และลงมือกระทำาการทางการเมืองต่อไปตามวิจารณญาณที่เห็นเหมาะสม (วิภา อุตมฉันท์, 

2544, น.158-159)

สื่อมวลชนจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ถือเสมือนเป็นตัวกลางในการกระตุ้นให้สาธารณชนเข้าร่วม

กบักระบวนการทางการเมอืง นอกจากนี ้สือ่ทีเ่ปิดพืน้ทีก่ว้างขวางให้กบัสาธารณะ ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีชีข้าด

ความม่ันคงยัง่ยนืของประชาธปิไตยทีส่ือ่ได้สร้างให้กบัสงัคมด้วย ในทางตรงกนัข้าม ถ้าหากขาดแคลนพืน้ที่

สาธารณะ ส่ือทำาหน้าท่ีย่อหย่อนไร้ประสทิธิภาพ ประชาชนก็จะเกิดความไร้เดยีงสา และเยน็ชาทางการเมอืง 

รู้สึกเหมือนถูกโดดเดี่ยวขาดพลัง ต่างคนต่างหาทางออกเฉพาะหน้าให้กับตัวเอง เมื่อนั้นก็จะเปิดทาง 

ให้กับประชาชนบางกลุ่มขึ้นมาเป็นผู้นำามวลชน และแย่งชิงอำานาจการตัดสินใจของสังคมไปในที่สุดได้

ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันสื่อมวลชน กับกระบวนการเป็นประชาธิปไตย กำาลังเป็นเรื่องที่ได้รับ 

ความเอาใจใส่อย่างกว้างขวาง ฮาเบอร์มาสจงึเป็นบคุคลสำาคญัทีจ่ดุประกายเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างสือ่

กบัประชาธปิไตย ซึง่ตามความคดิของฮาเบอร์มาสนัน้ พืน้ทีส่าธารณะจะเกดิประสทิธผิลต่อประชาธปิไตย

มากที่สุด จะต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง และอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่ครอบงำาสังคมอยู่  

หากแต่ในทางปฏิบัติ อิสรภาพของสื่ออันเป็นอุดมคติเช่นนั้นหาได้ยาก อาจมีได้บ้างเป็นบางครั้ง แต่ก็

รักษาให้ดำารงอยู่อย่างยาวนานไม่ได้ อย่างไรก็ตามสำาหรับฮาเบอร์มาสแล้ว ยังคงเรียกร้องให้ผู้มีหน้าที่

กำาหนดนโยบายสาธารณะทางด้านการสื่อสารต้องพยายามเต็มที่เพ่ือทำาให้พ้ืนที่สาธารณะของสื่อเดินไป

ให้ถึงอิสรภาพอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายให้ได้ ฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของสื่อเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย  

ผู้เขียนขออธิบายโดยแบ่งออกเป็นคุณลักษณะที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้

ประก�รแรก : สื่อต้องเป็นตล�ดเสรีท�งคว�มคิด 

สือ่ต้องเปิดโอกาสให้ทกุคนเข้าถงึได้ และความคดิเหน็ทีข่ดัแย้งกนัจะต้องนำามาตแีผ่ผ่านสือ่ โดย

ประกนัให้ทกุกลุม่ทีเ่กีย่วข้องได้ใช้สือ่เป็นเวทใีนการแสดงจดุยนื และทศันะความเหน็ให้ปรากฏแก่สาธารณะ 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาดูความเป็นจริงของสื่อทุกวันนี้ จะพบว่าสื่อกำาลังทำาสิ่งที่ตรงข้ามกับที่กล่าวมา 

ซึ่งการทำาหน้าที่ของสื่อในลักษณะนี้ Habermas เรียกว่า “เวทีสาธารณะปลอม” และ Dahlgren ถึงกับ

กล่าวว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นการบ่อนทำาลายประชาธิปไตยโดยพื้นฐาน เพราะสื่อได้ยกพื้นที่ให้กับกลุ่ม

ผูมี้อำานาจทางการเมอืง และอำานาจทางเศรษฐกจิให้คนเหล่านีใ้ช้เป็นเวทใีนการแก้ตวั หรอืนำาเสนอทศันะ

ความเหน็ฝ่ายตนด้านเดยีว สือ่จงึไปเสรมิอำานาจให้กบักลุม่คนเหล่านี ้ส่วนประชาชนกลบัเป็นผูร้บัทีไ่ม่มี

ส่วนร่วม นานเข้ากลายเป็นความรู้สึกว่าตนเองไม่มีอำานาจในระบบการเมือง สื่อในสังคมประชาธิปไตย 

หรือสังคมเปิดต้องทำาหน้าท่ีเป็นเวทีในการต่อสู้ทางความคิด และเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอให้เห็นถึง

ความแตกต่างของนานาทัศนะอย่างกว้างขวาง
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ประก�รทีส่อง สือ่ต้องสะท้อนภ�พของสงัคมอย่�งเทีย่งตรงปร�ศจ�กอคติ 

สือ่ถอืว่าเป็นเครือ่งมอืสำาคญัทีส่ามารถทำาให้ผูร้บัสารเข้าใจความเป็นจรงิแห่งชวีติของสงัคมร่วมสมยั 

โดยไร้พืน้ทีจ่ำากัด สือ่จึงให้ความสำาคัญกับการนำาเสนอเร่ืองราวทีม่คีณุค่าต่อผูรั้บสารด้วยความรับผดิชอบ 

หรอืนำาเสนอในสิง่ทีม่คีณุค่าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยหม่ันหามานำาเสนอ เพราะการเปิดโอกาสให้

ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ชมมองเห็นตัวเองที่มีความสัมพันธ์กับสังคม ช่วยให้เข้าใจตัวเองและเข้าใจ

โลกไปพร้อมกันด้วย ด้วยเหตุนี้สื่อจึงมีบทบาทคำ้าจุนประชาธิปไตยด้วยกระบวนการนำาเสนอภาพของ

สงัคมร่วมสมยัตามความเป็นจรงิอย่างเทีย่งตรง ให้ผูช้มได้เหน็วถิชีวีติทีแ่ตกต่าง และรูจ้กัวฒันธรรมอ่ืน ๆ  

ในโลกอย่างถูกต้อง และปราศจากอคติ

ประก�รที่ส�ม สื่อต้องเป็นผู้เฝ้�ระวังภัยให้แก่สังคม 

ในสงัคมประชาธปิไตย หน้าทีห่น่ึงของสือ่มวลชนทีมี่คุณค่าอย่างสงู คือ การคอยเฝ้าดูความผดิ

ปกติท่ีจะเกิดขึ้นกับบ้านเมือง และส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชน ผู้ที่จะทำาหน้าที่นี้ได้ต้องเป็นสื่อที่มี

อิสระ ปลอดจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมือง สื่อมวลชนจึงถูกสังคมคาดหวังให้เป็นผู้เฝ้าระวังภัย 

ให้กับประชาชนเสมอมา สื่อต้องคอยตรวจสอบการทำางาน การทุจริตการประพฤติมิชอบ การกระทำาที่

มุ่งร้ายต่อสังคม สื่อจะต้องเป็นตัวกลางในการเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้ เมื่อประชาชนรับรู้

แล้ว และเห็นสมควรว่าจะต้องมีปฏิบัติการบางอย่างต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน สื่อจะต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่

เชื่อถือและอ้างอิงให้กับประชาชนได้

ฉะนั้น หน้าที่ของสื่อในสังคมประชาธิปไตยที่กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมด จะแสดงให้เห็นได้ว่า 

“ความคาดหวงัของสงัคมต่อสือ่มวลชน ได้วนเวยีนอยูใ่นเรือ่งการทำาหน้าทีใ่ห้ข้อมลูข่าวสารทีจ่ำาเป็น และ

ถูกต้องแก่ประชาชน” สื่อจึงเป็นกระจกสะท้อนแง่คิดความเห็นทางสังคมที่แตกต่างหลากหลายอย่าง

ปราศจากอคติ และที่สำาคัญระบอบประชาธิปไตยจะทำาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นั้นต้องการสื่อมวลชน

ที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่สำาคัญว่าการทำาหน้าที่ของสื่อได้ปราศจากข้อผูกมัดด้วย 

ผลประโยชน์ทางการเมอืง และธรุกิจใด ๆ  สงัคมประชาธปิไตยต้องมสีือ่ทีถ่อืผูร้บัสารเป็นพลเมอืง ไม่ใช่ 

“ผู้บริโภค” หรือ “ลูกค้า” อย่างเด็ดขาด สื่อจะต้องปฏิบัติต่อผู้รับสารในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งของ

ประเทศ สื่อมวลชนจึงเป็นทั้ง “สิทธิ” และ “หน้าที่” ไม่ต่างจากสิทธิและหน้าที่ทางการเมืองอื่น ๆ ที่

พลเมืองคนหนึ่งพึงปฏิบัติต่อประเทศชาติ

ในฐานะพลเมอืง ย่อมมคีวามคิดเหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลายต่อเรือ่งราวในสงัคม พลเมอืงต้องการ

เสรภีาพทีจ่ะวพิากษ์วจิารณ์ อธบิายจดุยนื และความเข้าใจของตนเองต่อทกุเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัประโยชน์

สุขของส่วนรวม นี่คือนิยามสำาหรับผู้รับสารในฐานะพลเมือง ซึ่งแตกต่างจากผู้รับสารในฐานะผู้บริโภค 

เพราะผู้รับสารในฐานะผู้บริโภคมีความหมายคับแคบ เสรีภาพถูกจำากัดอยู่ในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ
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เท่านั้น ใครมีอำานาจในการซื้อมากก็มีเสรีภาพมาก และได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากสื่อในระบบ

ตลาดตามกำาลังซ้ือ ผู้รับสารจึงเป็นได้เพยีงผูบ้รโิภค หรอืลกูค้าตามหลกัเศรษฐศาสตร์ระบบทนุนยิมเท่านัน้

ดงันัน้ ในการสร้างเงือ่นไขสำาหรบัสงัคมประชาธปิไตยให้มคีวามเข้มแข็ง อย่างน้อยทีส่ดุโครงสร้าง

ของสือ่มวลชนน้ันต้องเอือ้ให้พลเมอืงสามารถทีจ่ะเข้าถงึความรู ้และข้อมลูข่าวสารได้อย่างเสร ีเพือ่ให้ทกุคน 

เกดิความรบัรูร่้วมกนั และสามารถใช้พลงัวพิากษ์วจิารณ์ได้อย่างเป็นอสิระ โดยมหีลกัการพืน้ฐานทีส่ำาคญั

ที่สุดคือ ให้ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และให้คุณค่ากับความคิดเห็นของทุกคน คู่กันมากับ

หลักการนี้ก็คือ ทุกคนมีสิทธิที่จะตอบโต้ เพราะในการตอบโต้นั้น ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะตระหนัก

ได้โดยเรว็ว่าเกดิความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัมากกว่าหนึง่ หลกัการต่อมาจงึเป็นเรือ่งท่ีว่าทุกคนมสีทิธทิีจ่ะ

แสวงหาทัศนะ หรือความคิดเห็นได้ไม่จำากัด เพื่อที่จะทำาให้เห็นได้ถึงปัญหาที่รอบด้าน หลักการเหล่านี้ 

จึงเป็นหลักการพื้นฐานที่สำาคัญที่บรรดาประเทศประชาธิปไตยต้องให้ความเคารพ

บทบาทของสื่อทางเลือกออนไลน์กับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย 

เมือ่พจิารณาถงึสือ่ออนไลน์ประเภท “สือ่ทางเลอืก” ซ่ึงเป็นสือ่คูต่รงข้ามทีส่วนกระแส และต่อต้าน 

กับสื่อกระแสหลัก เป็นสื่อแนวระนาบที่มีอิสระ สร้างสรรค์ และเป็นส่ือที่เติมเต็มในส่วนที่ส่ือกระแส

หลักขาด มักเป็นคำาที่ถูกกำาหนดให้ใช้เรียกครอบคลุมไปตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ นับตั้งแต่นิตยสารพวกฮิปปี้ 

นิตยสารเฉพาะด้านเรื่อยมาจนกระทั่งถึงหนังสือพิมพ์ที่นำาเสนอมุมมองในการวิพากษ์วิจารณ์การเมือง

ในแง่มุมที่แตกต่าง หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์สำาหรับชุมชน หรือท้องถิ่น (อนันตา นานา,2547, น.14)  

สือ่ทางเลือกในท่ีน้ีถอืเป็นส่ือท่ีมรีปูแบบเป็นการสือ่สารสองทางทีมุ่ง่สือ่สารเพือ่สร้างความเข้าใจ มกีารแบ่งปัน 

แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน มุ่งหาความหมายร่วมกัน และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม อันม ี

จดุมุง่หมายทีส่ำาคญัคอื กระบวนการสร้างให้เกดิความเสมอภาค และความเท่าเทยีมกนั ซึง่ในทีน่ีผู้ผ้ลติสือ่ 

หรอืผูร้บัสือ่กส็ามารถทีจ่ะแลกเปลีย่นสถานะหรอืบทบาทระหว่างกนัได้ ส่ิงเหล่านีจ้ะช่วยสร้างเสรมิให้เกดิ

กระบวนการพัฒนาประชาสังคม โดยประชาสังคมเป็นตัวกลางในการมุ่งผลักดัน หรือให้ความสำาคัญกับ

ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ไหน หลากหลายหรอืแตกต่างให้กลายมาเป็นตวัหลกัในการสือ่สาร หรอืเป็น

ฝ่าย Active เป็นผู้กระทำาการ (อนันตา นานา,2547, น.14-15) เพราะอย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วว่า

แต่เดมินัน้ กระบวนการสือ่สารระหว่างกนัล้วนมทีีม่าจากสือ่กระแสหลกั นัน่หมายความว่า ผูใ้ดสามารถ

ที่จะยึดกุมระบบการสื่อสารของสังคมเอาไว้ได้ ผู้นั้นย่อมยึดกุมแนวความคิด ความรู้สึก และการกระทำา

ของประชาชนเอาไว้ได้เช่นกนั ด้วยเหตนุีก้ลุม่คนทีไ่ม่มอีำานาจทางการเมอืง และเศรษฐกจิ หรอืเป็นกลุม่

บคุคลทีม่คีวามแตกต่างจากกลุม่กระแสหลกัไม่ว่าจะด้วยเงือ่นไขใด ๆ กต็าม อาท ิเพศ หรอืความแตกต่าง 

ทางชาติพันธุ์ ย่อมถูกกันออกไปจากการใช้เครื่องมือ หรือเนื้อที่ในบริบทการสื่อสารของสังคม เห็นได้

ชัดเจนจากการที่สังคมได้จำากัดพื้นที่ ปิดกั้น ครอบงำา ผูกขาดการสื่อสาร โดยที่กลุ่มคนที่มีอำานาจ และ
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ทุนมากสามารถที่จะกระทำาการใด ๆ ก็ได้ตามความต้องการ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวจะไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้ในสังคมที่ยึดมั่นในระบบคุณค่าทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูง การจะเป็นสังคม

ประชาธิปไตยที่แท้จริงได้นั้น “สิทธิ และเสรีภาพ” เป็นเรื่องสำาคัญที่ควรตระหนัก เพราะเมื่อไรก็ตามท่ี

สังคมเกิดภาวะชะงักงัน ประชาธิปไตยไร้เสถียรภาพอันก่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้า หรือความไม่เท่าเทียม 

ทีแ่ห่งนัน้มกัเกดิปรากฏการณ์การลกุขึน้สู้ หรอืต่อต้านต่าง ๆ นานาด้วยรปูแบบหลากหลายชนดิ ลกัษณะ

ดังกล่าวเป็นการยืนยันให้เห็นว่า สังคมกำาลังถูกระบบคุณค่าอื่น ๆ เข้ามาแทนที่ “ประชาธิปไตย” ฉะนั้น

ในระบบการสื่อสารก็เช่นเดียวกัน เมื่อใดก็ตามที่สื่อถูกควบคุม หรือครอบงำาโดยอำานาจรัฐ และทุนมาก

เกินกรอบจำากัด ย่อมนำามาซึ่งการเกิดปรากฏการณ์การคัดค้าน หรือต่อต้านจากประชาชน ดังนั้นจากที่

กล่าวมาจะเหน็ได้ว่าคำาจำากดัความของสือ่ทางเลือกมกัจะถกูเปรียบเทยีบในลักษณะคูต่รงข้ามกบัสือ่กระแส

หลกั และเป็นการแสดงให้เหน็ว่าการสร้างการส่ือสารทางเลอืกนัน้ มีลกัษณะทีพ่จิารณาได้หลายประการ 

ได้แก่ การมเีป้าหมาย หรือแรงจูงใจทีไ่ม่ใช่เพือ่การค้า แต่เป็นการส่งเสรมิสิทธมินษุยชน ส่งเสรมิคณุค่า

ทางวัฒนธรรม และการศึกษา แหล่งเงินทุน โดยส่วนมากนั้นสื่อทางเลือกมักไม่ได้รับเงินสนับสนุนจาก

ภาครัฐและเอกชน หน่วยการปกครองท้องถิ่น หรือแม้แต่ค่าโฆษณาจากบริษัท หลักในการบริหารจะมี 

ลักษณะแตกต่างจากการบริหารจัดการองค์กรโดยทั่วไป วิธีการทำางานในองค์กรก็มีความแตกต่างกัน  

สื่อทางเลือกมักวิพากษ์วิจารณ์การทำางานของสื่อกระแสหลักที่มีความเป็นวิชาชีพ โดยมักจะให้เครือข่าย 

กลุ่มบุคคลที่สนใจอาสาสมัครเป็นคนทำางาน กลุ่มคนระดับล่างโดยทั่วไปจึงเป็นเจ้าของส่ือดังกล่าว  

มุง่นำาเสนอให้ผูร้บัสารได้เหน็ถงึเน้ือหาสาระทีม่คีวามแตกต่างกนัจากเนือ้หาทีพ่บได้ทัว่ไปในส่ือกระแสหลกั 

ลกัษณะนีจ้งึทำาให้ผูอ่้านและผูฟั้งมกัจะเข้ามามบีทบาท หรอืมส่ีวนร่วมในการควบคมุสือ่ หรือเปิดโอกาสให้

ผูร้บัสารเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ หรอืแสดงความคบัข้องใจ หรอืความต้องการใด ๆ ได้ 

ผู้รับสารโดยทั่วไปของสื่อประเภทดังกล่าวมักมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว ผู้หญิง หรือ

คนในชนบท และระดับการแพร่กระจายของสื่อมักมีความหลากหลาย อาจมีทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 

หรือระดับชาติ เป็นต้น ลักษณะของสื่อทางเลือกดังกล่าว จะเห็นได้แล้วว่าทั้งผู้ผลิตสื่อ ผู้คุม ผู้รับสาร

ล้วนมีความแตกต่างหลากหลาย ไม่ได้มีคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะที่ตายตัวเหมือนสื่อกระแสหลัก

โดยทั่ว ๆ ไป เพราะเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทางความคิด และเปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่ม ทั้ง

กลุ่มคนที่มีอำานาจ และกลุ่มคนท่ีไม่มีอำานาจ ได้แสดงออกถึงความต้องการที่คับข้องใจ หรือเร่ืองใด ๆ 

ก็ตามที่สื่อกระแสหลักมักไม่ให้ความสำาคัญ หรือนำาเสนอให้สังคมเห็นถึงความเป็นจริง หรือสิ่งที่เรียกว่า  

“ข้อเทจ็จรงิ” สือ่ดงักล่าวจงึเป็นทางออกทีส่ำาคญัทีท่ำาให้สงัคมตระหนกั และให้ความสำาคญักบัรปูแบบ หรอื

คุณค่าในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การตัดสินใจ หรือ

การกระทำาใด ๆ ก็ตาม ตามระบอบคุณค่าทีย่ดึมัน่ในประชาธปิไตยทีค่ำานงึถงึสิทธ ิและเสรภีาพเป็นทีต่ัง้

ดังนัน้จงึสามารถอนมุานได้ว่า “สือ่ทางเลอืก” เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ของการสือ่สาร และสือ่สาร

มวลชน ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแนวความคดิจากการสือ่สารทางเดยีวจากบนลงล่าง มาสูเ่รือ่งการสือ่สารใน

แนวราบ และสือ่สารแบบมีส่วนร่วม การเปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนเข้าถงึส่ือได้โดยตรง และกว้างขวางขึน้ โดย

ปราศจากการควบคมุ หรอืแทรกแซงจากอำานาจท้ังปวง แต่มจุีดมุง่หมายในการเสริมพลงัของภาคประชาชน 
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ซึ่งเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงในการลดทอนพลังกับโครงสร้างการครอบงำาทางการสื่อสาร เป็นการเลือก

หัวข้อที่แตกต่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง บอกเล่าความกลัว หรือความฝันใน

สำานวนวฒันธรรมของชมุชน (สภุญิญา กลางณรงค์, 2543, น.16) รวมทัง้การมองประชาชนด้วยมมุมอง 

ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ แทนทีจ่ะมองว่าเป็นผูรั้บท่ีนิง่เฉย ก็เปล่ียนมามองจากอกีมมุว่า ผูรั้บสารคอื พลเมอืง

ซึ่งมีสิทธิและอำานาจในการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน มุ่งสร้างความเข้าใจหรือค้นหาความหมาย

ร่วมกัน และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อให้กระบวนการสื่อสารแสดงออกถึงความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกัน ผู้รับสาร และผู้ส่งสารได้สลับบทบาทกัน อันเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาสังคม 

ทำาให้ประชาชนกลายมาเป็นตัวหลักในการสื่อสารและเป็นฝ่ายกระทำา อันเป็นไปตามสิทธิ และเสรีภาพ

ในระบอบคุณค่าที่เป็นประชาธิปไตยจริง ๆ  ซึ่งเท่าที่ผ่านมา “สื่อทางเลือก” มักถูกนิยามในขั้วตรงข้าม

กับสื่อกระแสหลัก อันเป็นเพราะสื่อกระแสหลักไม่ได้เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการแสดงความคิดเห็น 

หรือเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงทรรศนะความคิดที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคม 

หรือแสดงทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย สื่อทางเลือกจึงเป็นสื่อที่ดำาเนินไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับสื่อกระแสหลัก 

แต่ในขณะเดียวกัน คำานิยามแบบนี้ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ก็กล่าวว่า ยังมีจุดอ่อนที่ไม่เป็นอิสระในตัวเอง 

สื่อทางเลือกจึงไม่สามารถมีคำานิยามที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตนได้ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550, น.7)

บทบาทของสื่อทางเลือกออนไลน์กับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย : บทเรียนสําคัญจากพม่า

สำาหรับประเด็นน้ีจะเห็นได้ชัดในสื่อทางเลือกออนไลน์ กรณีตัวอย่าง “เว็บไซต์สาละวินนิวส์

ออนไลน์” ทีอ่ยูใ่นบรบิททางสงัคมการเมอืงทัง้ก่อนและหลงัการเปลีย่นผ่านประชาธปิไตย ซ่ึงในระยะเวลา

ที่พม่าอยู่ภายใต้เผด็จการทหารเต็มรูปแบบนั้นนับเป็นช่วงที่รัฐได้ใช้อำานาจในการเซ็นเซอร์ตรวจสอบสื่อ 

ทกุประเภท หรอืแม้กระท่ังภายหลงัการเปลีย่นผ่านประชาธปิไตยทีเ่กดิขึน้ในพม่าแล้วกต็ามทีม่ส่ืีอบางส่วน 

ยังคงถูกควบคุมหรือตรวจสอบ (ทั้งกระทำาโดยตรง และโดยอ้อม) ฉะนั้นเสรีภาพของสื่อในพม่านัยยะ

หนึง่กย็งัคงมพีืน้ทีจ่ำากดัในการแสดงออกทางความคดิ หรือไม่สามารถส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ ออกสูส่งัคม

ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ “สื่อทางเลือกออนไลน์ข้ามพรมแดน” จึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญในฐานะเป็น

กลไกเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่สามารถสื่อสารภายในประเทศพม่าได้อย่างอิสระ 

เมื่อกล่าวถึงสื่อทางเลือกข้ามพรมแดน “ในประเทศไทย” ถือได้ว่ามีความสำาคัญอย่างมากใน

การนำาเสนอถ่ายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า เพราะด้วยบริบทพื้นที่พรมแดนของ

ประเทศพม่ามอีาณาเขตตดิต่อกนักบัประเทศไทย จงึส่งผลให้เกดิการเคลือ่นไหวของกลุม่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้

ตามชายแดนอยู่เสมอ ประกอบกับการอพยพโยกย้ายไปมาของกลุ่มชาติพันธุ์พม่าเข้ามายังประเทศไทย 

ส่งผลทำาให้สื่อทางเลือกที่นำาเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ในประเทศพม่ามีความสำาคัญอย่างมาก 

และการที่ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยขณะนั้น นับเป็นผลดีต่อการส่งเสริมให้เกิด
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สิทธ ิและเสรภีาพทางด้านสือ่สารมวลชนทีส่ามารถสือ่สารประเดน็ต่าง ๆ ทีห่ลากหลายมติอิอกสูส่งัคมได้ 

การสื่อสารจึงเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลไทยขณะนั้นได้ให้ความคุ้มครอง และสนับสนุนองค์กรส่ือมวลชนที่ทำางาน 

ภายในประเทศ ดังเห็นได้ชัดจากประกาศรัฐธรรมนูญปี 2550 หมวดที่ 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพ  

ส่วนที ่7 เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของบคุคลและสือ่มวลชน มาตราที ่45 ความว่า “บคุคลย่อมมี 

เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็	การพดู	การเขยีน	การพมิพ์	การโฆษณา	และการสือ่ความหมายโดย

วิธีอื่น	การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้	การส่ังปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอื่น

เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้	จะกระท�ามิได้	การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสาร

หรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน	หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด	ๆ	เพื่อลิดรอนเสรีภาพ

ตามมาตรานี้	จะกระท�ามิได้	เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตาม 

วรรคสอง” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550, 2559)

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเบ้ืองต้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมที่เอื้อต่อการ

ดำาเนินงานของสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทยในช่วงเวลานั้น เพราะระบอบประชาธิปไตยใน

ไทยขณะน้ันได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องสื่อมวลชนที่ครอบคลุมทุกสื่อ ซึ่งตรงกันข้ามกับบริบททางสังคม

การเมืองพม่าที่แม้จะมีการประนีประนอมกันมากขึ้นในปี พ.ศ.2555 หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันที่รัฐบาล 

ได้ประกาศยตุกิารเซน็เซอร์ต้นฉบบัก่อนตพีมิพ์ของสือ่สิง่พมิพ์ทกุชนดิ แต่เมือ่พจิารณาในคูม่อืจรยิธรรมสือ่ 

16 ข้อที่ได้ออกประกาศหลังการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย กลับพบว่ายังมีข้อหนึ่งที่บัญญัติให้สื่อมวลชน

ยึดถือปฏิบัติคือ “การห้ามวิพากษ์วิจารณ์รัฐ	และห้ามใช้ถ้อยค�าที่ส่งเสริม	หรือสนับสนุนปลุกปั่นบุคคล

และองค์กรใด	ๆ	ให้ต่อต้านรัฐ	รวมท้ังข้อความที่เป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์กับประเทศอื่น	ๆ”  

(สุภัตรา ภูมิประภาส, 2556, น.13) ซึ่งนั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเสรีภาพสื่อในพม่ายังคงเกิดขึ้น

เพียงบางมิติเท่านั้น ฉะนั้นด้วยบริบทต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาถือเป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ “สื่อทางเลือก”  

มบีทบาทในฐานะเป็นสือ่ท่ีนำาเสนอเรือ่งราวพม่าออกสูส่งัคมโดยไร้ข้อจำากดั และปราศจากการถกูควบคมุ 

จึงเห็นได้ว่าบทบาทของสื่อทางเลือกสามารถดำาเนินงานได้อิสระ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ 

ในการสื่อสารเพื่อการปฏิเสธหรือท้าทายอำานาจทางการเมืองหรือสถาบันอำานาจของรัฐบาลพม่าอย่าง 

เปิดเผย ผ่านการวพิากษ์วจิารณ์ได้อย่างเสรโีดยไม่ถกูตรวจสอบ หรือถกูเซน็เซอร์จากรัฐบาล ส่ือทางเลือก

จึงเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของประชาชน เป็นสื่อของประชาชน ที่สามารถกระทำาผ่านพื้นที่สาธารณะ 

โดยให้ความสำาคัญกับเรื่องเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่ง

ก็สอดรับกับการทำางานของสื่อทางเลือกออนไลน์ประเภท “เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์” ในฐานะเป็น

สือ่ทางเลอืกท่ีมคีวามสำาคญัต่อการส่ือสารเพือ่แสดงความคดิเหน็ หรอืปัญหาของกลุม่ทีม่กัจะถกูมองข้าม 

และไม่มพ้ืีนทีใ่นสือ่ท้องถิน่ และสือ่ระดบัชาต ิคณุลกัษณะของสือ่ทางเลอืกดังกล่าวจงึสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ O’Sullivan ที่อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ได้กล่าวไว้ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550, น.6)
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สื่อทางเลือกออนไลน์กับการส่งเสริมความสําคัญ
ของประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐาน “พหุสังคม
วัฒนธรรม” 

จากกรณีตัวอย่างสังคมพม่า ถือเป็นพหุสังคมวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง และหลากหลายใน

อัตลักษณ์ ซึ่งในสมัยโบราณเคยดำารงอาศัย หรือบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองได้อย่างอิสระ เป็นสังคม

ทีเ่ล่ือนไหลได้ตลอดเวลาไม่มีกฎเกณฑ์ หรอืการบงัคบัใด ๆ จากสงัคมภายนอก แต่ในปัจจบุนัหน่วยทาง

สังคมวัฒนธรรมดงักล่าวได้เปลีย่นแปลงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของรฐัท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ โดยพยายามรวมกนั 

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลาย กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง

ในตัวมันเอง เพราะการรวมความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกัน

ภายใต้รูปแบบที่เรียกว่า “เอกรัฐ” นั้น ทำาให้มิติคุณค่าในด้านสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ถูกกลืน

หายไปพร้อมกบัสงัคมแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้มา กระบวนการดงักล่าวเรยีกว่า “การสญูเสยีลกัษณะเผ่าพนัธุ”์  

(สุเทพ สุนทรเภสัช,2548, น.78) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้นำาไปสู่การจัดระเบียบทางสังคมรูปแบบ

ใหม่ที่เป็นองค์กร เมือง หรือชุมชนที่อยู่ภายใต้รัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ไปสูค่วามทนัสมยั โดยทีก่ลุม่ต่าง ๆ ทีแ่ต่เดิมมลีกัษณะเฉพาะทางอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุก์จ็ะถูกดึงเข้าไป

สู่บริบททางสังคมภายใต้กรอบทางสังคมเดียวกัน 

ลกัษณะดงักล่าวจึงกลายมาเป็นรากเหง้าของปัญหาความขดัแย้งในการต่อสูด้ิน้รนทีเ่กดิขึน้อย่าง

ต่อเนือ่งกับกลุ่มชาตพัินธุพ์ม่า สือ่ทางเลอืกออนไลน์ประเภทเวบ็ไซต์สาละวนินวิส์ออนไลน์จงึให้ความสำาคญั 

อย่างมากกับกระบวนการรักษาหรือเรียกร้องความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พม่าท่ีมีอัตลักษณ์แตกต่างและ 

หลากหลายกลับคืนมา และเรียกร้องให้เกิดการยอมรับในมิติของความแตกต่างหลากหลายในฐานะที่

เป็นกระบวนการรวมกลุม่ทางการเมอืงแบบใหม่ โดยความต้องการหลกั ๆ ของผูผ้ลติสือ่ฯไม่ได้เรยีกร้อง 

ให้เกดิการแยกตวัเป็นอิสระออกจากรฐั แต่ต้องการเรยีกร้องให้กลุม่ชาตพินัธุใ์นฐานะเป็นกลุม่ทางสงัคม

กลุม่หนึง่สามารถเข้าไปมปีฏสิมัพันธ์ร่วมกันภายในสงัคมพม่าได้มากยิง่ขึน้ภายใต้บรบิททางสงัคมการเมอืง

แบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน โดยที่รัฐส่วนกลางต้องยินยอมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่ม

ชาตพินัธ์ุโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความหลากหลายทางการเมอืง ซึง่ทีผ่่านมารฐัพม่าส่วนกลางไม่เคยยนิยอม

ให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าว มิหนำาซำ้าหากฝ่าฝืนจัดต้ังก็จะใช้มาตรการที่เป็น

ความรุนแรง หรือใช้กำาลังเข้าปราบปราม ส่งผลให้เกิดความเลวร้าย และความไม่เป็นธรรมซึ่งกลายมา

เป็นประเด็นเนื้อหาที่ส่ือทางเลือกออนไลน์อย่างเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ได้นำาเสนอออกมาผ่านสื่อ

อยู่บ่อยครั้ง และต่อเนื่องด้วยอัตราความถี่ที่สูงที่สุด
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กรณีดังกล่าวแม้สื่อทางเลือกออนไลน์จะให้ความสำาคัญอย่างมากกับการนำาเสนอในมิติที่เป็น

เรื่องความไม่เป็นธรรมของรัฐบาลพม่าท่ีพยายามโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์กับปรากฏการณ์ทางสังคม 

ที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวนั้น แต่หารู้ไม่ว่าปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นในบริบททางสังคมประเทศไทย อาทิ 

“กรณีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” นับว่าเกิดขึ้นจากรากฐานของปัญหาดังกล่าวคือ การที่เราเป็น

รัฐเอกนยิมในสงัคมพหวุฒันธรรม ในประเทศไทยของเรามผีูค้นหลายเช้ือชาตหิลายวฒันธรรมอยูร่่วมกนั 

ในดินแดนนี้เป็นพหุวัฒนธรรม แต่รัฐกลับเป็นเอกนิยมคือ รวมศูนย์เข้ามาเป็นหนึ่งเดียว นิยมความเป็น

หนึ่งเดียว นิยมความเหมือนกัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง เพราะความเป็นจริง

คือความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งตรงนี้เป็นต้นตอของความขัดแย้งที่สำาคัญ ลักษณะดังกล่าวจึงได้

สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้เกิดขึ้นภายในพม่าเพียงอย่างเดียว ในไทยเองก็ยังประสบปัญหาอยู่ ความเป็นเอก

นิยมเหล่านี้ได้นำาไปสู่การขาดการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นคน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความ 

ขดัแย้งทีเ่กดิข้ึน ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นกรณพีม่า หรอืไทย “ความเป็นรฐัเอกนยิมในสงัคมพหวุฒัธรรม” ได้นำา

ไปสูก่ารขาดความเคารพในศกัดิศ์รคีณุค่าความเป็นคน นำาไปสูก่ารขาดประชาธปิไตย เพราะประชาธปิไตย

ต้องอยูบ่นพืน้ฐานทีล่กึซึง้ของการเคารพคณุค่าของคนทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ใช่เป็นแค่กลไกเท่านัน้ 

เพราะหากมองเพียงแค่กลไก ก็จะกลายเป็นกลโกงได้ง่าย ๆ และสุดท้ายก็จะขาดความเป็นธรรมในทาง 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย

ฉะนัน้เพือ่เสรมิสร้างความเป็นประชาธปิไตย กลุม่ชาตพินัธุก์ลุม่ต่าง ๆ ควรเป็นกลุม่ทางสงัคม

ที่สามารถก่อต้ังกลุ่มทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการของตนขึ้นมาได้ ภายใต้ลักษณะทางสังคมที่ม ี

รปูแบบทางการเมอืงในลกัษณะทีเ่ป็นทางการเป็นพืน้ฐาน การปฏริปูการเมอืงเป็นประชาธปิไตยผ่านการ

เลอืกตัง้ รวมถงึการมกีฎหมายรฐัธรรมนญูนัน้ รฐัต้องผลกัดนัให้ประชาชน และกลุม่ชาตพินัธุซ์ึง่มคีวาม 

หลากหลายกลายมาเป็นกลุม่การเมอืงย่อย ๆ  ท่ีแตกต่างโดยสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางการเมอืง 

ที่หลากหลายภายใต้การบริหารของรัฐส่วนกลางได้ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของกลุ่มต่าง ๆ  โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นั้นย่อมสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะ 

“พหุทางการเมือง” และเกิดภาวะ “พหุทางสังคม” ท่ีสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น “ประชาสังคม” และ 

“การเมืองภาคพลเมอืง” ได้อย่างแท้จรงิ โดยทีค่นทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรอืกลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ 

สามารถได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 

เป็นชมรม หรือองค์กรย่อย ๆ อื่น ๆ ภายในเขตพื้นที่ของตนเองสามารถกลายมาเป็นเงื่อนไขที่สำาคัญใน

การสร้างอำานาจในการต่อรอง การกดดนัทางการเมืองให้มีนำา้หนกั มีความเข้มแข็งต่อการสร้างดลุยภาพ

ทางอำานาจการเมืองได้

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบพหุการเมือง (พหุสังคมวัฒนธรรม) นั้นจะสามารถทำาให้

ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่

เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ การยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายของคนแต่ละกลุ่มย่อมจะ
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นำาไปสู่สันติภาพ และภาวะดุลยภาพทางการเมืองที่มีความเสถียรมากขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเมืองภาค

ประชาสังคม ส่งผลให้เกิดการเมืองภาคประชาชน หรือการเมืองของพลเมืองตามลำาดับ ซึ่งเป็นการ

พฒันารปูแบบทางการเมอืงทีม่คีวามสมบูรณ์ และยัง่ยนืภายใต้การปกครองในลักษณะประชาธปิไตยทีใ่ห้ 

ความสำาคัญกับ “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง

ส่ือทางเลือกออนไลน์จึงควรให้ความสำาคญัอย่างมากต่อประเดน็เร่ือง “ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม” 

โดยการเปิดพืน้ทีใ่ห้เกดิการมส่ีวนร่วมของประชาชน หรอืกลุม่ชาติพันธ์ุทุกกลุม่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วม 

ทางการเมอืงและการบริหาร มกีารกระจายอำานาจไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งการตดัสนิใจ รวมไปถงึการจดัสรร

ทรัพยากรต่าง ๆ ในระหว่างประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบที่สำาคัญต่อชีวิต 

ความเป็นอยูข่องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการได้รบัความคุม้ครองทางด้านสทิธ ิและเสรภีาพของประชาชน 

หรือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้เกิดลักษณะทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าวนับว่าเป็น

ฟันเฟืองที่สำาคัญที่สามารถควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส และตอบสนองต่อปัญหา

หรือความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งในท้ายท่ีสุดลักษณะดังกล่าวจะ

กลายเป็นเงื่อนไขสำาคัญต่อการส่งเสริม หรือผลักดันให้ประชาธิปไตยกลายมาเป็นรูปแบบการปกครอง

ที่มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

คุณค่าและความหมายของสื่อทางเลือกออนไลน ์
ในสังคมประชาธิปไตยปัจจุบัน

ผู้เขียนมองว่าบทบาทของสื่อทางเลือกออนไลน์ยังคงมีความสำาคัญอยู่ แม้บริบททางสังคม

การเมืองพม่าจะเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยไปแล้ว หรือแม้แต่ประเทศไทยที่มีการปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตย เพราะปัจจุบันประชาธิปไตยไม่ว่าพม่าหรือไทยยังคงมีช่องโหว่ที่เป็นปัญหาสำาคัญ

หลายประการ รวมถึงปรากฏการณ์ปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อพลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ  

ก็ยังคงมีอยู่ ลักษณะดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังคงมีความไม่เสถียร 

หรือไร้ความแน่นอนในรูปแบบการปกครอง ดังนั้นตราบใดที่การเมืองภายในไม่นิ่ง หรือไร้ความแน่นอน  

“สื่อทางเลือกออนไลน์” นับว่ายังคงมีความจำาเป็น อย่างน้อยสื่อดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือในการต่อ

รองทางอำานาจที่มีรูปแบบเป็นการสื่อสารสองทางซึ่งเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วม หรือการคานอำานาจ

กับรฐับาลได้ในระดบัหนึง่ เพือ่ไม่ให้รฐัดำาเนินการบรหิารพัฒนาประชาธปิไตยในทิศทางท่ีกระทำาฝ่ายเดยีว 

ส่ือเหล่านี้สามารถช่วยสร้างความสมดุล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีความสมบูรณ์

และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 
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บทสรุป
จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดภายในบทความ อาจกล่าวได้ว่าสือ่ทางเลอืกออนไลน์นบัว่ามคีวามสำาคญั

ในบริบททางสังคมการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย เพราะสื่อทางเลือกออนไลน์สามารถสร้าง

พื้นที่ในการสื่อสารได้อย่างเป็นอิสระ และความเป็นอิสระทางการสื่อสารในที่นี้คือ สื่อทางเลือกออนไลน์

จะปราศจากการครอบงำาของอำานาจรฐัระดบัหนึง่ หรอือำานาจอืน่ใด ส่งผลให้การนำาเสนอเนือ้หาสามารถ

เป็นสื่อกลางในการสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นออกมาให้สังคมภายนอกได้รับรู้ โดยไม่มีพันธะ หรือ 

ข้อผูกมัดที่ส่งผลให้เกิดความเอนเอียงในการเลือกนำาเสนอข้อมูลให้สอดรับกับแหล่งเงินทุนสนับสนุน  

สื่อจึงสามารถดำาเนินงานตามรูปแบบความเป็นสื่อทางเลือกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ ผู้ผลิต

สื่อสามารถนำาเสนอประเด็นเนื้อหาที่สามารถปฏิเสธ หรือท้าทายอำานาจทางการเมืองได้อย่างเปิดเผย 

มีความเป็นอิสระในวิธิคิด และการนำาเสนอ ในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสารออกมาให้สังคมภายนอก

เข้าใจ ยอมรับในความเป็นจริง และร่วมปรับเปลี่ยนมายาคติทางความคิดในการมองกลุ่มซึ่งมีความ 

แตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งด้วยสายตาที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่มากขึ้น 

ลกัษณะการสร้างพืน้ทีใ่นการสือ่สารผ่านสือ่ทางเลือกออนไลน์ท่ีมคีวามเป็นอิสระเห็นได้จากการ

ทีส่ือ่มวลชนมเีสรภีาพเตม็ทีใ่นการนำาเสนอประเด็นเนือ้หาโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ หรอืรายงานความ

เป็นไปในการนำาเสนอเนื้อหาให้กับองค์กรใด ๆ ได้รับรู้ รวมถึงไม่จำาเป็นต้องมีใบอนุญาต การนำาเสนอ

เนือ้หาจงึสามารถนำาเสนอประเดน็ทีม่คีวามขดัแย้ง หรอืวพิากษ์วจิารณ์การกระทำาทกุอย่างทีไ่ม่ยตุธิรรมซึง่

อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิได้อสิระ ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าพืน้ทีใ่นการสือ่สารของสือ่ทางเลอืกออนไลน์นบั

เป็นพื้นที่ที่ปราศจากข้อจำากัดใด ๆ  “ประชาธิปไตย” จึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 

สื่อได้ส่งเสริมให้ประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเม่ือมีสื่อประเภทนี้เข้ามาเติมเต็ม 

หรือปิดช่องว่างความไม่ชัดเจนในการนำาเสนอเนื้อหาของสื่ออื่น ๆ สื่อจึงเป็นของประชาชนที่ดำาเนินการ

โดยประชาชน และมเีป้าหมายในการสือ่สารเพือ่ประชาชนอย่างแท้จรงิ (Media of the people, by the 

people and for the people) 

โดยสรปุจากภาพรวมของบทความวิชาการทีเ่กร่ินกล่าวมาทัง้หมดจงึไม่สามารถปฏเิสธได้เลยว่า 

สื่อทางเลือกออนไลน์ยังคงมีความสำาคัญในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยในปัจจุบัน เพราะส่ือทางเลือก 

ได้กลายมาเป็นเครือ่งมอืในฐานะเป็นปากเสยีงในการเรียกร้อง และต่อสูข้อความเป็นธรรมในบางมติท่ีิยงั

คงเป็นปัญหาในบริบททางสงัคมทีเ่ป็นประชาธปิไตย เพราะแม้จะมรีปูแบบการปกครองทีเ่ป็นประชาธปิไตย 

แต่ปัจจุบันยังคงพบว่ามีบางประเด็นที่เป็นปัญหา และได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ 

กลุม่ต่าง ๆ อยู ่ด้วยเหตนุีก้ารมสีือ่ทางเลอืกออนไลน์นบัว่าเป็นแบบทดสอบท้าทายทีส่ำาคญัต่อการส่งเสรมิ 

และพัฒนาประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศพม่าหรือไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะ

การสะท้อนประเด็นเนื้อหาที่เป็น “การเรียกร้อง” เพื่อต่อสู้ให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องต่าง ๆ ได้แสดง 
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ให้เหน็ว่าภายในประเทศยงัคงมมีติด้ิานลบบางมติทิีเ่ป็นปัญหาและต้องดำาเนนิการแก้ไข สือ่ทางเลอืกออนไลน์

เหล่านีจ้ะเป็นเคร่ืองมอืเสริมกลไกสำาคัญทีค่อยบอกเล่าประเดน็ความบกพร่องต่าง ๆ ให้กับรฐับาลได้รบัรู ้

เพือ่ทีจ่ะช่วยกนัพฒันาและฟ้ืนฟ ูรวมถงึเตมิเตม็ในส่วนทีข่าดหายไปให้มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ตลอดจน 

ร่วมกนัผลกัดนัให้ประชาธปิไตยภายในประเทศเป็นประชาธิปไตยท่ีมีหลักการครอบคลุมทุกมิต ิโดยเฉพาะ

ประเดน็เรือ่งสทิธมินษุยชนทีต้่องให้ความคุม้ครองกบัทกุกลุม่ทางสงัคมภายในประเทศและต้องครอบคลมุ

ทุกประเด็น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
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 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด: 
นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย 

Open Government Data to Open Government: 
Innovation in Thailand’s Public Administration in the Digital Era

ดร.ทิพย์ศริน ภัคธนกุล 1

ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ 2

บทคัดย่อ
ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในยุคดจิทิลันำาไปสูข้่อเรียกร้องให้

รัฐบาลเปิดเผยข้อมลูภาครฐัเพือ่สร้างรฐับาลแบบเปิด แนวคดินีเ้ป็นทีย่อมรบัขององค์การระหว่างประเทศ

และประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศผู้นำาด้านรัฐบาลดิจิทัล ประเทศไทย ได้เริ่มเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงออกหนงัสอืราชกจิจานเุบกษา ในยคุดจิทิลั รฐับาลเปิดเผย 

ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากขึ้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ

แผ่นดินและส่งเสริมให้ประชาชนนำาข้อมูลที่เปิดเผยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม 

รัฐบาลไทยควรดำาเนินการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดทั้งเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ รวม 10 ประเด็น เพื่อนำาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง

1  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2  นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายอำานวยการ สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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Abstract 
The notion of open government data, which is a strong foundation for open government, 

is recognised by international organisations and leading countries in digital government.  

Thailand began opening government data in 1858 when King Rama IV issued the Royal 

Government Gazette. In the digital era, the Thai Government opens its data via information 

and communication technologies in order to enhance transparency in public administration and 

encourage the society to use the data to foster innovation. However, the Thai Government 

should implement ten measures to improve open government data in both quantitative and 

qualitative aspects to genuinely drive the country to stability, prosperity and sustainability.

บทนํา
ปัจจบุนั โลกได้เข้าสูย่คุดจิทิลัทีเ่ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ 

และเข้ามามีบทบาทในการอำานวยความสะดวกให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถ

ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยปราศจากข้อจำากัดทางด้านเวลาและสถานท่ี ในปี 

พ.ศ. 2543 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีประมาณ 400 ล้านคน แต่ในปี พ.ศ. 2558 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

ทั่วโลกมีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3,200 ล้านคน (Department of Industry, Science and Innovation 

of Australia, 2016, p. 4) แนวโน้มดงักล่าวปรากฏชดัในกรณขีองประเทศไทยเช่นเดยีวกนั จากตวัเลข

ทีร่ายงานในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมบีญัชผีูใ้ช้เฟซบุค๊ (Facebook) กว่า 37 ล้านบญัชี 

และจำานวนโพสต์บนเฟซบุ๊คของคนไทยสูงกว่าจำานวนโพสต์โดยเฉลี่ยของคนทั่วโลก 3 เท่า (Lessa-

Nguansuk, 2015) 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ

ทางการเมืองการปกครอง และการบริหารงานภาครัฐ ด้านหนึ่ง เทคโนโลยีที่เจริญขึ้นช่วยให้การสื่อสาร 

ระหว่างหน่วยงานภาครฐัเป็นไปอย่างประหยดั สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ด้วยการวางโครงสร้างพืน้ฐาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศการสือ่สารทีเ่หมาะสม เช่น ระบบเครอืข่ายสือ่สารข้อมลูเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั 

(Government Information Network - GIN) (สำานกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์, 2558ข) ระบบคลาวด์ 

ภาครฐั (Government Cloud) (สำานกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์, 2558ค) และระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์

กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) (สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558ก) 

เป็นต้น 
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อีกด้านหนึ่ง การสื่อสารผ่าน “สื่อสังคม (Social Media)” เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ค  

อนิสตาแกรม (Instagram) ได้กลายเป็นเครือ่งมอืสำาคญัเครือ่งมอืหนึง่ทีถ่กูใช้เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลง

ทางการเมืองในหลายประเทศ เช่น การโค่นล้มผู้นำาประเทศในโลกอาหรับทั้งในตะวันออกกลาง และ

แอฟริกาเหนือ (Arab Spring) (O’Donnell, 2011) ในกรณีของประเทศอียิปต์ หนึ่งสัปดาห์ก่อนท่ี

ประธานาธิบดี ฮอสนี มูบารัค (Hosni Mubarak) จะลาออกจากตำาแหน่ง จำานวนโพสต์บนทวิตเตอร์ทั้ง

ในประเทศอียิปต์ และทั่วโลกที่เกี่ยวกับการประท้วงในอียิปต์เพิ่มขึ้นจาก 2,300 โพสต์ เป็น 230,000 

โพสต์ต่อวนั (O’Donnell, 2011) ฟาวาซ ราเชด (Fawaz Rashed) หนึง่ในผูป้ระท้วงชาวอยีปิต์ได้อธบิาย

บทบาทของสื่อสังคมต่าง ๆ ไว้ว่า “พวกเราใช้เฟซบุ๊คเพื่อกำาหนดตารางการประท้วง ใช้ทวิตเตอร์เพื่อ

ติดต่อประสานงานระหว่างกัน และใช้ยูทูป [Youtube] เพื่อแจ้งข่าวสารต่อชาวโลก” (Shearlaw, 2016) 

ในประเทศไทย การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนหลากสีเส้ือก่อนการยึดอำานาจโดย 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นอกจากจะเกดิการประท้วง         

ตามท้องถนนแล้ว ยงัมีการใช้ส่ือสังคมเพ่ือแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง โจมตีฝ่ายตรงข้าม ปลกุระดม 

ผู้สนับสนนุของตนให้ออกมาชมุนมุประท้วงอย่างต่อเน่ือง (Boonchutima and Tang, 2014, pp. 198-200; 

Chia, 2015) 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัลยังก่อให้ผลกระทบ 

ด้านการเมอืงการปกครองทีส่ำาคญัยิง่อีกประการหนึง่ คอื การเรยีกร้องให้รฐับาลไม่ว่าจะมาจากการเลอืกตัง้ 

ตามระบอบประชาธิปไตยหรอืไม่ เปิดเผยข้อมลูทีต่นครอบครองอยูผ่่านเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถงึข้อมลูภาครฐั ตรวจสอบการดำาเนนิงานของรฐับาล และมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

ได้โดยมีข้อจำากัดน้อยที่สุด นำาไปสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open Government) ในกรณีที่รัฐบาลของ

ประเทศใดพยายามปกปิดข้อมูล ก็จะเกิดกลุ่มคนที่พยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

แสวงหาข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อนำามาเปิดโปงต่อสาธารณชน เช่น 

กรณีของ Wikileaks ที่ได้นำาเอกสารความลับที่เกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศ 

ของมหาอำานาจทั้งหลายโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามาเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ให้ชาวโลกได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง 

(Fenster, 2012, pp. 753-807) การเปิดเผยข้อมลูภาครฐั (Open Government Data) เพือ่สร้างรฐับาล

แบบเปิด (Open Government) จงึกลายเป็นประเดน็ทีส่ำาคญัยิง่สำาหรบัการปกครองในยคุดจิทิลัทีรั่ฐบาล

ของประเทศต่าง ๆ ไม่อาจละเลยได้อีกต่อไป

บทความนีแ้บ่งเนือ้หาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก นำาเสนอแนวคิดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลภาครฐั 

เพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดขององค์การระหว่างประเทศ และกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้ง

กรณีศึกษาของบางประเทศโดยสังเขป ส่วนที่สอง อธิบายวิวัฒนาการของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อ

สร้างรัฐบาลแบบเปิดของประเทศไทยทั้งการเปิดเผยผ่านรูปแบบเดิม และการเปิดเผยผ่านเทคโนโลยี 

ทีท่นัสมยั ส่วนสดุท้ายเป็นข้อเสนอแนะสำาหรบัการพฒันาการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัเพือ่สร้างรฐับาลแบบเปิด 

สำาหรับสังคมไทย 
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แนวคิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาล
แบบเปิด

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเป็นกลไกที่สำาคัญยิ่งในการสร้างรัฐบาลแบบเปิด เพื่อเสริมสร้าง          

ความโปร่งใสในการใช้อำานาจของรฐับาล และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนทกุระดบั 

องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งอีกหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำาคัญของแนวคิดนี้และพยายาม

ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติได้นิยามข้อมูลเปิดภาครัฐว่า “ข้อมูล

ของรัฐบาลที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง นำาไปใช้ต่อ หรือแจกจ่ายได ้

โดยปราศจากข้อจำากดัใด ๆ” (United Nations Public Administration Country Studies, 2016) ขณะที่ 

World Wide Web Foundation ได้กำาหนดคุณลักษณะของข้อมูลเปิดไว้ 5 ประการ คือ 1. สามารถ

เข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Available Online) เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานจำานวนมากและหลากหลาย  

2. ทุกคนได้รบัอนญุาตให้นำาข้อมลูนัน้ไปใช้ และใช้ซำา้ได้ (Open-licenced) 3. ประมวลผลด้วยเครือ่งมอื 

อิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable) เพื่อสามารถนำาไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และสามารถนำาไปวิเคราะห์

ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย (Available in bulk) 5. ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free of charge) เพื่อให้ 

ประชาชนไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างไรสามารถเข้าถงึได้โดยเสมอภาคกนั (World Wide 

Web Foundation, 2015, p. 6)

ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ การรับรองสิทธิในการ 

เข้าถงึข้อมลู เป็นมาตรการที ่10 ของเป้าหมายที ่16 คอื การสร้างสงัคมทีส่งบสขุ ไม่แบ่งแยก การเข้าถงึความ

ยติุธรรมของประชาชนและการสร้างสถาบนัทกุระดบัทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 

สำาหรับประชาชนทุกคน (United Nations General Assembly, 2015, pp. 25-26) อย่างไรก็ตาม 

องค์การสหประชาชาติยังได้ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐยังถือเป็นกุญแจสำาคัญในการสนับสนุน 

การดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยขจัด

ความยากจน ซึง่เป็นเป้าหมายแรกของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัจะช่วย 

เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยากจนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

และภาคประชาสงัคมสร้างนวตักรรมการช่วยเหลือคนยากจนได้ง่ายข้ึน รวมทัง้ช่วยให้องค์กร สถาบนัต่าง ๆ  

สามารถวางแผนจัดสรรทรัพยากรเพื่อขจัดปัญหาความยากจนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา (Department 

of Economic and Social Affairs, United Nations, 2016, p. 27)
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ในระดับนานาชาติ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือเพ่ือพยายามผลักดันแนวคิดการเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐเพื่อนำาไปสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด คือ กลุ่มความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

(Open Government Partnership – OGP) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้ง 

8 ประเทศ คือ บราซิล อินโดนีเซีย เม็กซิโก นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร และ

สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 70 ประเทศ (Open Government Partnership n.d.) 

ประเทศสมาชิกหรือประเทศที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือน้ีจะต้องถูกประเมินผล

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 4 ด้าน ประกอบด้วย  1. ความโปร่งใสด้านการคลัง (Fiscal Transparency) 

2. การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information)  3. การเปิดเผยข้อมูลด้านรายได้และสินทรัพย์ของ 

เจ้าหน้าทีภ่าครฐั (Public Officials Asset Disclosure) และ 4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Citizen 

Engagement) (กระทรวงการคลัง, 2558, น. 2) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมอืเพือ่การเปิดเผยข้อมลูภาครฐัเมือ่วันที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

(สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2558ข)

นอกจากน้ี ยงัมีองค์กรระดบันานาชาตทิีไ่ด้ดำาเนนิการประเมนิและจดัอนัดับการเปิดเผยข้อมลู

ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ เช่น Open Knowledge International ได้จัดทำาดัชนีชี้วัดชื่อ Global Open 

Data Index สำาหรบัประเมนิการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัในหลายด้าน เช่น กฎหมาย การพยากรณ์อากาศ 

การปล่อยมลพิษ ผลการเลือกตั้ง งบประมาณรายจ่ายของรัฐ การจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น (Open 

Knowledge International, 2015) อีกองค์กรหนึ่งที่สำารวจการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของประเทศต่าง ๆ 

คือ World Wide Web Foundation ได้จดัทำาดัชนีชี้วัดชื่อ Open Data Barometer (World Wide Web 

Foundation, 2015, p. 34)

ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วท่ีเป็นผู้นำาด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลก ต่างมี 

นโยบาย หรอืแผนการดำาเนนิงานทีชั่ดเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัด้านต่าง ๆ เพือ่สร้างรฐับาล

แบบเปิด รวมทั้งสร้างเว็บท่า (Portal Site) เพ่ือเป็นแหล่งรวบข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง  

ในกรณขีองสหรฐัอเมรกิา หลงัจากประธานาธิบด ีบารคั โอบามา (Barack Obama) สาบานตนเข้าดำารง

ตำาแหน่งได้เพยีง 1 วนั ท่านได้มอบนโยบายแก่หวัหน้าส่วนราชการของรฐับาลกลางเกีย่วกบัการเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้าง

รัฐบาลที่โปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งการประสานงานกันระหว่าง

หน่วยงานภาครฐั และระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัสังคม (Memorandum for the Heads of Executive 

Departments and Agencies 2009; Schrier, 2014, p. 14) โดยเว็บท่าของสหรัฐอเมริกาที่ทำาหน้าที่

เป็นศนูย์กลางการเปิดเผยข้อมลูภาครฐั คอื https://www.data.gov/ ณ วนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2559 

มีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 186,462 ชุดข้อมูล (Data.gov, n.d.) 
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ในสหราชอาณาจักรซึ่งได้อันดับ 1 ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากการจัดอันดับขององค์การ

สหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2559 (Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 

2016, p. 111) รัฐบาลได้ออกสมุดปกขาวว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ชื่อ “Open Data White 

Paper: Unleashing the Potential” เมื่อปี พ.ศ. 2555 (Cabinet Office, United Kingdom, 2012) 

วตัถปุระสงค์สำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครฐัของสหราชอาณาจกัร คอื การสร้างสังคมทีโ่ปร่งใสและ

สร้างความไว้วางใจทีป่ระชาชนและสงัคมมต่ีอรฐับาล ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถงึข้อมลูได้อย่างทัว่ถงึและ

กว้างขวาง ส่งเสรมิให้สงัคมนำาข้อมูลทีเ่ปิดเผยไปใช้ประโยชน์ทัง้ดา้นธรุกจิและด้านอืน่ ๆ โดยมข้ีอจำากดั

น้อยที่สุด รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการ

บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Cabinet Office, United Kingdom, 2012, 

pp. 11-43) เวบ็ท่าของสหราชอาณาจกัร คือ https://data.gov.uk/ มชีดุข้อมลูทีเ่ปิดเผยจำานวน 36,285 

ชุดข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 (Data.gov.uk, n.d.) 

กรณีประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงได้อันดับที่ 2 ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Department of  

Economic and Social Affairs, United Nations, 2016, p. 111) สำานักนายรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรี 

(Department of the Prime Minister and Cabinet) เป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบการเปิดเผยข้อมลู

ภาครฐั รฐับาลออสเตรเลยีได้ประกาศชดัเจนว่า “ข้อมลูเป็นสมบตัขิองชาต ิ(Data is a national asset.)” 

(Department of Finance, Australia, 2013, p. 21) และต้องเปิดเผยข้อมูลทั่วไปให้สาธารณชนได้รับรู้

และนำาไปใช้ประโยชน์ โดยรฐับาลออสเตรเลยีมุง่มัน่ท่ีจะเปิดเผยข้อมลูในรปูแบบท่ีเครือ่งมอือิเลก็ทรอนิกส์

สามารถนำาไปประมวลผลต่อได้อย่างไรกต็าม ข้อมลูทีถ่กูเปิดเผยต้องไม่กระทบความมัน่คงปลอดภยัและ

สทิธส่ิวนบคุคลของพลเมอืงออสเตรเลยี รวมทัง้จะทำางานร่วมกบัองค์กรอืน่ ๆ ในการสร้าง เกบ็ รวบรวม 

และใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Department of the Prime Minister and Cabinet, 2015) เว็บท่าของ

รัฐบาลออสเตรเลียคือ http://data.gov.au/ มีชุดข้อมูลที่เปิดเผยจำานวน 23,169 ชุดข้อมูล ณ วันที่  

15 กันยายน พ.ศ. 2559 (Australian Government, n.d.)

กล่าวโดยสรปุ แนวคดิการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัเพือ่สร้างรฐับาลแบบเปิดเป็นแนวคดิทีอ่งค์การ

ระหว่างประเทศ และประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นผู้นำาด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลก 

ต่างยอมรบัและพยายามดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้พือ่สร้างความโปร่งใสในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ของรัฐบาล สร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมอืงของประชาชนทกุระดบั สนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื และเปิดโอกาสให้สังคมได้นำาข้อมูลที ่

เปิดเผยเหล่านี้ไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 
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จากราชกิจจานุเบกษาถึงแอปพลิเคชัน G-News: 
พัฒนาการของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้าง
รัฐบาลแบบเปิดในประเทศไทย

รัฐบาลไทยเริ่มเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เม่ือปี พ.ศ. 2401 ทรงมีพระราชดำาริว่า ถ้าประชาชนไม่ได้

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ จะกลายเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อของขุนนางหรือพระนามของ 

พระบรมวงศานุวงศ์ไปหลอกลวง และกดขี่ข่มเหงประชาชน ทำาให้ประชาชนเดือดร้อนและเป็นการ 

เสือ่มเสยีพระเกยีรตขิองพระมหากษตัริย์ จึงทรงริเร่ิมการออกหนงัสือช่ือ “ราชกจิจานเุบกษา” อย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบรมราชโองการ กฎหมาย คำาสั่งต่าง ๆ ให้ประชาชนได้

รับทราบ (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) 

ราชกจิจานเุบกษาจงึเป็นเอกสารสำาคญัทีเ่ผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานภาครฐัให้ประชาชนได้รบัรู้ 

อย่างกว้างขวางนับแต่นั้นเป็นต้นมา กฎหมายทุกฉบับ ทุกลำาดับชั้นต้ังแต่รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 

ประกอบรฐัธรรมนญู พระราชบญัญตั ิพระราชกำาหนด ประมวลกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง จนถึงระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญของประเทศ  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลการเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกวุฒิสภา การประกาศบุคคล

ล้มละลาย คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำาวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมอืง หรอืแม้แต่คำาสัง่ของคณะรฐัประหาร ล้วนต้องประกาศในราชกจิจานุเบกษาทัง้สิน้ ปัจจบุนั

ประชาชนทัว่ไปสามารถค้นหาเอกสารทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษาได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ทางเวบ็ไซต์ 

ทีบ่รหิารโดยสำานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีhttp://www.mratchakitcha.soc.go.th/ โดยเอกสารทีเ่ผยแพร่ 

จะอยู่ในรูปแบบ PDF

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับไม่ว่าจะถูกยกร่างขึ้นด้วยกระบวนการใด มักจะ 

มีบทบัญญัติที่กำาหนดให้นำาพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วไปประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติฉบับนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ เช่น มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย บัญญัติว่า       

“เม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรได้ร่างพระราชบญัญตัขิึน้ส�าเรจ็แล้ว	ให้นายกรฐัมนตรนี�าขึน้ทลูเกล้าฯ	ถวาย	เพือ่

พระมหากษัตรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธย	และเมือ่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	ท่านให้ใช้บงัคบัเป็น

กฎหมายได้” (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2475, น. 542)
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ในรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

พ.ศ. 2557 ซึง่ยกร่างขึน้ภายหลงัการยึดอำานาจเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยงัคงมบีทบญัญตัเิกีย่วกบั 

การนำาร่างพระราชบัญญัติท่ีพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยมาตรา 15 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า “ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ท่ีได้รบัความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิล้ว ให้นายกรฐัมนตรนีำาขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย

ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันจาก

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธย และเมือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้” (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, น. 5) 

การประกาศกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชน

ได้รับรู้อย่างกว้างขวางยังเป็นหลักการสำาคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดตามนิยามของ

คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยนิติธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการบรรณาธิการหนังสือนิติธรรม 

สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติและคณะ

อนุกรรมการบรรณาธิการหนังสือหลักนิติธรรม, 2557, น. 4) 

ในปี พ.ศ. 2540 รฐับาลทีม่พีลเอกชวลติ ยงใจยทุธ เป็นนายกรฐัมนตร ีได้ประกาศใช้กฎหมาย

ที่สำาคัญยิ่งสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในสังคมไทยร่วมสมัย คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วันที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 (สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 

2540ก, น. 1-16) พระราชบญัญตันิีไ้ด้กำาหนดหลกัการสำาคัญซ่ึงเป็นรากฐานของการเปิดเผยข้อมลูภาครฐั 

ของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” (สำานักงานคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2549, น. 11) อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับน้ียังได้กำาหนดประเภท

ของข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เป็นต้น (สำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ก, น. 6-10)  

บทบญัญตัสิำาคญัของพระราชบญัญตันิีอ้ยูใ่นมาตรา 7 และมาตรา 9 กำาหนดประเภทของข้อมลู

ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย หรือจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ อาทิ โครงสร้าง อำานาจหน้าที่ 

และสถานที่ติดต่อหน่วยงานของรัฐ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับแผนงานโครงการ ผลการพิจารณาหรือ

คำาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน คู่มือการปฏิบัติงาน สัญญาสัมปทาน รายงานทางวิชาการ รายงาน

ข้อเท็จจริง (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ก, น. 3-4)  

พระราชบญัญตัฉิบบันีย้งัได้จดัตัง้คณะกรรมการข้ึน เรียกว่า “คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของ

ราชการ” มีรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (ส่วนใหญ่มักเป็นประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี) เป็น

ประธาน มอีำานาจหน้าทีส่อดส่องดูแล ให้คำาแนะนำา แก่หน่วยงานของรฐั และคณะรฐัมนตรใีนการปฏบัิติ

ตามพระราชบัญญัตินี ้รวมทัง้พิจารณาเรือ่งร้องเรยีนจากประชาชนในกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัไม่เปิดเผย
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ข้อมูลข่าวสารตามที่บัญญัติไว้ (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ก, น. 11-12) หน่วยงานของรัฐที่

จดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุการดำาเนนิงานของคณะกรรมการชดุนี ้คอื สำานกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสาร

ของราชการ (สขร.) สังกัดสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการชดุนีไ้ด้ออกประกาศตามมาตรา 9 (8) กำาหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องเปิดเผย

ข้อมลูข่าวสารด้านอืน่อกีเป็นจำานวนมาก เช่น ประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ลงวนัที่ 

7 มถินุายน พ.ศ. 2553 กำาหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องเปิดเผยรายงานเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหนังสือสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2553) 

ในประกาศของคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการฉบบัล่าสดุ ลงวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2559 

กำาหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการพัสดุ  

การบรหิารงานบคุคล การให้บรกิารประชาชน การบริหารงบประมาณ การตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ของหน่วยงาน (สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2559)

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีประชาชนไม่เห็นด้วยกับการที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา 14 และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ “คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” หรือ กวฉ. ได้ 

ปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมี 5 สาขา คือ  1. สาขาต่างประเทศและความ

มั่นคงของประเทศ  2. สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  3. สาขาการแพทย์และสาธารณสุข  

4. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร  5. สาขาสังคม การบริหารราชการ

แผ่นดนิ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึง่ม ี5 องค์คณะ (สำานกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ, 

2556) ถ้าประชาชน ไม่เห็นด้วยกับคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

ยังสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2542 มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม พ.ศ. 2542 (สำานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร,ี 2542ข,. 1-40)

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเจริญก้าวหน้ามากขึ้น และคนไทย 

ใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 กำาหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

ทุกแห่ง (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554ข) 

ยิง่ไปกว่านัน้ สำานกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการยงัได้อำานวยความสะดวกให้แก่ 

หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ด้วยการจัดทำารูปแบบเว็บไซต์ (Template) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม 

พระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพือ่ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำาข้อมลูมาเผยแพร่ 

ไดโ้ดยง่าย ดังนั้น ในปัจจุบัน ประชาชนจึงมีทางเลือกมากกว่าเดิม โดยสามารถติดตามหรือค้นหาข้อมูล
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ข่าวสารของหน่วยงานของรฐัทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงานนัน้ ๆ และทางเวบ็ไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ผู้สนใจข้อมูลข่าวสารของสำานักงานสถิติแห่งชาติ สามารถติดตามได้ 

จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คือ http://www.nso.go.th/ และ http://www.oic.go.th/infocenter3/387/ 

ส่วนผู้สนใจข้อมูลข่าวสารของสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สามารถเข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ของหน่วยงาน คือ https://www.ega.or.th/th/index.php และ http://www.oic.go.th/info-

center6/620/ เป็นต้น

อาจกล่าวได้ว่า พระราชบญัญตัข้ิอมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ได้วางหลกัการและสร้างกลไกทีเ่ปิด

โอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารทีห่น่วยงานของรฐัครอบครองได้สะดวก รวดเรว็ มากขึน้อย่าง

ชัดเจน แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจยังประสบปัญหาอยู่บ้าง เช่น การตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับประเภทและ

ขอบเขตของข้อมูลข่าวสารท่ีต้องเปิดเผยตามพระราชบญัญตันิีท้ีย่งัคงแตกต่างกนัระหว่างหน่วยงานของรฐั

แต่ละแห่ง หรอืการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารโดยจำาแนกตามหน่วยงาน อาจทำาให้ประชาชนไม่สามารถค้นหา

หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐที่ตนต้องการได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจำาเป็นต้องแสวงหา

หนทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

สทิธขิองประชาชนในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีห่น่วยงานของรฐัครอบครองตามพระราชบญัญตัิ

ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้รบัการรบัรองเมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ข, น. 1-99) 

โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 58 (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ข, น. 13) รัฐธรรมนูญฉบับนี ้

ยังบังคับให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมขึ้นหลายเรื่อง เช่น การเปิดเผยการออกเสียง

ลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภา (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ข, น. 37) คำาวินิจฉัยกลางและ 

คำาวนิจิฉยัส่วนตนของตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ คำาพิพากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ข, น. 69, 83) บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หนี้สินของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (สำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2540ข, น. 77) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มกีารประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิาร

กจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 แม้กฎหมายฉบบันีจ้ะมไิด้บญัญตัเิรือ่งการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัไว้อย่าง

ชัดเจนแต่ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความโปร่งใส การตรวจสอบการทำางานของหน่วยงานของรัฐ และกลไก

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546, น. 1-16)

ภายหลงัการรฐัประหารเมือ่วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ได้มกีารยกร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ 

และประกาศใช้ในปีถัดมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังคงรับรองสิทธิการเข้าถึง

ข้อมลูข่าวสารภาครฐัของประชาชนไว้เช่นเดยีวกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แต่ได้

เพิ่มบทบัญญัติที่สำาคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างน้อย 2 ประเด็น
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ประเด็นแรก ก่อนที่รัฐบาลจะลงนามในหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย

หรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ

เพือ่ให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรอืมผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ

อย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ 

รัฐบาลต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเมื่อลงนามในหนังสือสัญญานั้นแล้ว  

ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน ต้องดำาเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสัญญา 

(สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550, น. 71) 

ประเด็นท่ีสอง บัญญัติให้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 2550, น. 102) ในปัจจบุนั ประชาชนสามารถตรวจสอบบญัชทีรพัย์สนิของ

ผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงระดบัสงูเหล่านีร้วมทัง้คณะรฐัมนตรชีดุปัจจบุนัทีม่พีลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

เป็นนายกรฐัมนตรี ได้ทางเวบ็ไซต์ของสำานกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) (สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557) 

แม้ว่ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้ขยายขอบเขตและประเภทของข้อมลูที่

รัฐต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ แต่ปัญหาสำาคัญกลับเป็นบทบัญญัติในมาตราอื่น ๆ เช่น มาตรา 

133 ที่เปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

จำานวนเพยีงไม่น้อยกว่าหนึง่ในสีข่องจำานวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา หรือของทัง้สองสภา

แล้วแต่กรณ ีสามารถใช้ดลุยพนิจิร้องขอให้ประชมุลบัได้โดยไม่มข้ีอจำากดั (สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 

2550, น.48) รวมท้ังการพิจารณาหนังสือสัญญากับต่างประเทศหรือนานาประเทศด้วย เมื่อเกิดการ

ประชุมลบั เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการประชมุทัง้หมด รวมทัง้คำาอภปิรายและการออกเสยีงลงคะแนนของ

สมาชิกทุกคนจะถูกปกปิดเป็นความลับโดยประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ 

อปุสรรคสำาคญัอกีประการหนึง่ของการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเนือ้หาของหนงัสอืสญัญากบัต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

คอื การขาดเวบ็ไซต์ทีท่ำาหน้าทีเ่ป็นเวบ็ท่าสำาหรบัรวบรวมหนงัสอืสญัญาฉบบัต่าง ๆ ทีป่ระชาชนสามารถ

เข้าถึง ตดิตาม และทำาความเข้าใจได้โดยสะดวก เนือ้หาของหนงัสอืสญัญาทัง้หลายอาจปรากฏในเอกสาร

ประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเท่านั้น การค้นหาจึงต้องค้นหา 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือประชุมร่วมกันของรัฐสภาแต่ละครั้ง การค้นหาข้อมูลเรื่องนี้จึงยุ่งยาก 

สลับซับซ้อน และใช้เวลายาวนาน นอกจากนี้หนังสือสัญญาอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างหลากหลาย เช่น 

สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ข้อตกลง หนังสือแลกเปล่ียน พิธีสาร กรรมสารท่ัวไป กรรมสาร

สุดท้าย (สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542ก, น. 8) ทำาให้การค้นหาหนังสือสัญญาเหล่านี้เป็นไป

อย่างยากลำาบากมากขึ้น 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีการประกาศใช้พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 บังคับให้หน่วยงานของรัฐ “ดำาเนินการจัดทำาข้อมูล

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำานวณราคากลางไว้ใน

ระบบข้อมลูทางอิเลก็ทรอนกิส์ เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดไูด้” (สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 

2554ก, น. 27) ตัวอย่างเช่น ประชาชนที่ต้องการทราบราคากลางและวิธีคำานวณราคากลางของการ

จัดซื้อจัดจ้างของสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน

หวัข้อ “จดัซือ้จดัจ้าง” บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน https://www.ega.or.th/th/index.php (สำานกังานรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์, 2559ง)

ภายหลงัการยดึอำานาจเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รฐับาลได้ผลักดนัการตราพระราช

บญัญตักิารอำานวยความสะดวกในการพจิารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำาหนดให้หน่วยงาน 

ของรฐัเผยแพร่คูม่อืสำาหรบัการพจิารณาอนญุาตต่าง ๆ โดยอย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ 

วธิกีาร เงือ่นไขเอกสารหลักฐาน ในการย่ืนคำาขอ รวมทัง้ขัน้ตอน ระยะเวลา ในการพจิารณาอนญุาต ทัง้น้ี 

หน่วยงานของรฐัต้องปิดประกาศคูม่อืไว้ ณ สถานทีท่ีก่ำาหนดให้ยืน่คำาขอและเผยแพร่ทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

(สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2558ก, น. 2-3)

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาคู่มือของหน่วยงานของรัฐจำานวนมหาศาลที่

กระจัดกระจาย สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พัฒนาเว็บไซต์ “ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อ

ราชการ” หรือ www.info.go.th เพื่อรวบรวมคู่มือสำาหรับการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาได้ง่ายโดยไม่ต้องค้นหาจากเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ สำานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาลังดำาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบและระบบเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ

ค้นหาคู่มือการอนุญาตของหน่วยงานของรัฐต่อไป

ต่อมา เมือ่วนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบแผนดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ

สังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (สำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2559) ทำาให้การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดได้กลายเป็นหัวใจสำาคัญ

ประการหนึง่ของการสร้างรฐับาลดจิทัิล เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ 

และยั่งยืน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559, น. 2; คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559; สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 

2559ฉ, น. 58-64)
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ในการดำาเนนิการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัเพือ่สร้างรฐับาลแบบเปิด สำานกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ 

(องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสร้าง “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับ

ประชาชน (GovChannel)” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลภาครัฐผ่าน 3 ช่องทาง คือ           

1. เว็บไซต์ https://govchannel.go.th/ 2. แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ 3. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น 

ตูบ้รกิารอเนกประสงค์ของรฐั (Government Smart Kiosk) (สำานกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์, 2559ข)

เวบ็ไซต์ https://govchannel.go.th/ นัน้ประกอบด้วยเวบ็ไซต์ย่อย ๆ หลายเวบ็ไซต์ เช่น เวบ็ไซต์

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ หรือ www.info.go.th ตามที่ได้อธิบายข้างต้นแล้ว แต่เว็บไซต์ที่เป็น

ศูนย์กลางสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ เว็บไซต์ “ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ https://www.data.

go.th/” เป็นเวบ็ท่าทีเ่ปิดโอกาสให้หน่วยงานของรฐันำาข้อมลูทีค่รอบครองมาเปิดเผยในรปูแบบทีเ่ครือ่งมอื

อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำาไปประมวลผลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปได้ 

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ได้จัดทำา “แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิง

เทคนิคสำาหรบัศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐั (Data.go.th)” โดยมเีนือ้หาสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพือ่

ให้หน่วยงานของรัฐได้ใช้เป็นคู่มือในการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (สำานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558ง) มีชุดข้อมูลทั้งส้ิน 817 ชุดข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 

(สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, ม.ป.ป.) 

หลักการ 8 ข้อ ของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐบนเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐประกอบด้วย 

1. ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน (Complete)  2. เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง (Primary)  

3. อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของข้อมูล (Timely)  4. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 

5. สามารถนำาไปใช้ประโยชน์โดยเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์สามารถประมวลผลได้ (Machine Processable) 

6. ต้องเปิดเผยโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory)  7. ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary)  

8. ทกุคนมสีทิธใิช้ข้อมลูได้ (License-free) (คณะกรรมการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต,ิ 2558, น. 16-17; 

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558ง) 

เนือ่งจากวตัถปุระสงค์ของการเปิดเผยข้อมลูภาครฐับนเวบ็ไซต์ https://www.data.go.th/ มไิด้

จำากัดอยู่ที่การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังต้องการ

สนับสนุนให้ประชาชนทัว่ไปนำาข้อมลูทีเ่ปิดเผยนีไ้ปใช้ประโยชน์เพือ่สร้างสรรค์นวตักรรมด้วย รูปแบบของ

ไฟล์ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์นี้จึงมิได้มีเพียงรูปแบบ PDF ตามที่เราคุ้นเคยกันบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

หรือเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเท่านั้น สำานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ  

ท่ีเคร่ืองมอือเิลก็ทรอนกิส์สามารถนำาไปประมวลผลได้ง่าย เช่น xls, xlsx ทีใ่ช้โปรแกรม Microsoft Excel 

ในการเปิดดูชุดข้อมูล ไฟล์ CSV ที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายและไม่มีลิขสิทธิ์ในการเปิดด ู

ชุดข้อมูลได้ (Non-proprietary format) (สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558ง, น. 14-15) เป็นต้น 



เอ
กส

าร
ปร

ะก
อบ

กา
รส

ัมม
นา

กล
ุ่ม

ย่อ
ยท

ี่ 2

112
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ตัวอย่างหนึ่งของการนำาข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ https://www.data.go.th/ มาใช้ประโยชน์ 

คือ การจัดทำาเว็บไซต์ “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)” หรือที่รู้จัก

กันโดยทั่วไปว่า “ภาษีไปไหน?” https://govspending.data.go.th/ (สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 

2559ซ) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) คร้ังท่ี 5/2558 เมื่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, 2558) โดยสำานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้นำาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่กรมบัญชีกลางเปิดเผย

ผ่านเวบ็ไซต์ https://www.data.go.th/ มานำาเสนอในรปูแบบของอนิโฟกราฟิกส์ (Infographics) ทีง่่าย

ต่อการสืบค้น ครอบคลุมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ประเภท คือ 1. จ้างก่อสร้าง  2. ซื้อ  3. จ้างทำาของ/

จ้างเหมาบริการ  4. จ้างที่ปรึกษา  5. เช่า  6. จ้างออกแบบ  7. จ้างควบคุมงาน  8. จ้างออกแบบ

และควบคมุงาน ตวัอย่างข้อมลูทีน่ำาเสนอ เช่น จำานวนโครงการทัง้หมด จำานวนโครงการของแต่ละจงัหวัด 

การจัดอันดับหน่วยงาน และจังหวัดที่มีโครงการมากที่สุด และได้รับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด 

10 อันดับแรก รวมทั้งบริษัทที่ชนะการเสนอราคามากที่สุด และบริษัทที่ชนะการเสนอราคามูลค่ามาก

ที่สุด เป็นต้น (สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ช) นอกจากนี้ เมื่อประชาชนคลิกท่ีภาพแผนที่

ประเทศไทยที่จังหวัดใด ก็จะมีข้อมูลของโครงการการจัดซื้อของจังหวัดนั้นปรากฏขึ้นมา และสามารถดู 

รายละเอยีดของโครงการ ต่าง ๆ ได้ เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จงัหวดัราชบรุมี ี50,560 โครงการ 

งบประมาณ 10,182.19 ล้านบาท (สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559จ) ในแต่ละโครงการจะมี 

รายละเอียดที่เปิดเผยประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของโครงการ เลขที่โครงการ ราคากลาง วงเงิน 

งบประมาณ ราคาทีต่กลงซือ้/ จ้าง ประเภทโครงการ วิธีการจดัซือ้จดัจ้าง วันทีป่ระกาศจดัซือ้ จดัจ้าง เลขที ่

สัญญา วันที่ลงนามสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ ผู้ชนะการเสนอราคาและเลขประจำาตัว 

ผู้เสียภาษีของผู้ชนะการเสนอราคา (สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559จ)

ในอนาคต สำานกังานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) มแีผนการพฒันาเวบ็ไซต์ระบบ

ข้อมลูการใช้จ่ายภาครฐัเป็นแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอื และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ

โครงการต่าง ๆ และเมือ่พบความผดิปกตสิามารถถ่ายรปูและส่งข้อมลูร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

เช่น สำานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) ได้ (สำานกังานรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์, 2559ก)

อย่างไรก็ตาม อาจมีประชาชนบางส่วนท่ีมีฐานะยากจนหรืออาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล และ

ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ก่อให้เกิดข้อจำากัดในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่เปิดเผย

ผ่านช่องทางดจิทิลั รฐับาลจงึได้เริม่ดำาเนนิการตดิตัง้ตูบ้ริการอเนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart 

Kiosk) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง จากนั้นจะขยายไปทั่วประเทศ โดยประชาชนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ตนพึงได้รับจาก

รัฐบาลโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว (สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ข)
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ตัวอย่างสุดท้ายที่สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ดำาเนินการ คือ การ

พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (G-News) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐส่งข้อมูล

ข่าวสารถงึประชาชนโดยตรง โดยประชาชนสามารถเลอืกรบัข้อมลูข่าวสารเฉพาะท่ีตนสนใจได้ (สำานกังาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ค)

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเด็น

สำาคัญ คือ ประเด็นที่หนึ่ง การขาดกฎหมายแม่บทที่ชัดเจนและเหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่เป็นแผนแม่บท

ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ทั้ง ๆ ที่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดเป็นหัวใจสำาคัญ

ประการหนึ่งของการสร้างรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นนี้

กลบักระจดักระจายอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบั ยิง่ไปกว่านัน้ กฎหมายแต่ละฉบบัยงับงัคบัให้รฐับาลเปิดเผย 

ข้อมูลแบบแยกส่วนคือ เปิดเฉพาะบางแง่มุมเท่านั้น ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงหรือติดตาม

ข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยสะดวก

ประเด็นที่สอง หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลของรัฐที่หน่วยงานของตน 

ครอบครองผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยยังไม่มีการเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ส่งผลให้ประชาชนต้องติดต่อ 

หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง หรือเข้าเว็บไซต์ของหลายหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน  

จากที่อธิบายมาทั้งหมดจะพบว่า ประเทศไทยได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้าง

รัฐบาลแบบเปิดต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาเพ่ือแจ้ง

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน มาจนถึงในยุคปัจจุบันที่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพัฒนามาถึงการเปิดเผย

ผ่านแอปพลิเคชัน G-News และเปิดเผยในรูปแบบที่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของ 

การเปิดเผยข้อมลูภาครฐัของไทยเพือ่สร้างรฐับาลแบบเปิดได้พฒันาจากการมุง่เน้นการตดิตามตรวจสอบ 

การทำางานของรัฐบาลเป็นหลัก มาสู่การส่งเสริมให้สังคมนำาข้อมูลที่เปิดเผยไปใช้พัฒนาต่อยอด 

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอีกประการหนึ่งด้วย 

ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิด 

แม้ว่าประเทศไทยจะเปิดเผยข้อมูลภาครฐัในรปูแบบต่าง ๆ มาตัง้แต่ พ.ศ. 2401 แต่รฐับาลไทย 

ยงัสามารถปรบัปรงุการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัให้สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ได้ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ทัง้สิน้ 

10 ประเด็น โดยแบ่งออกเป็นเชิงปริมาณ 5 ประเด็น และเชิงคุณภาพ 5 ประเด็น
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ข้อเสนอแนะเชิงปริม�ณ มี 5 ประเด็นดังนี้

ประเดน็แรก รฐับาลและหน่วยงานของรฐัทกุแห่งต้องยดึมัน่ในหลกัการทีว่่า “ข้อมลูเป็นสมบตัิ      

ของชาต”ิ มใิช่สมบตัขิองรฐับาล ดงันัน้ประชาชนจงึล้วนเป็นเจ้าของข้อมลูทีห่น่วยงานของรฐัครอบครองอยู ่

และมสีทิธเิข้าถงึข้อมลูดงักล่าวได้โดยเสมอภาค ดงันัน้หน่วยงานของรฐัควรเปิดเผยข้อมลูผ่านช่องทางต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง โดยคำานึงถึงหลักการทั้ง 8 ข้อที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ประเดน็ทีส่อง รฐับาลควรผลกัดนัการตรากฎหมายกลางเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัฉบบัใหม่ 

ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลโดยพิจารณาบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ และใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นพื้นฐานในการพิจารณา

ยกร่างกฎหมายฉบบัใหม่โดยต้องยดึมัน่ในหลกัการเปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น อย่างเคร่งครดั 

จากหลักการดังกล่าว บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลปกปิดจำาเป็นต้องใช้ถ้อยคำาที่ชัดเจนและรัดกุม

ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ เพือ่จำากดัการใช้ดุลยพนิจิของเจ้าหน้าทีข่องรฐัในการปกปิดข้อมลู โดยอาจพจิารณา

จากคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการวินจิฉยัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร และคำาพพิากษา/คำาสัง่ของศาลปกครอง

สูงสุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ

ประเดน็ทีส่าม ควรจำากดัประชมุลบัของรฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และวฒุสิภาให้เหลอืน้อยทีส่ดุ 

โดยอาจกำาหนดว่าการประชมุลบัต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบอย่างท่วมท้น เช่น สีใ่นห้าของจำานวนสมาชกิ

ทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา นอกจากน้ีควรบัญญตัห้ิามการประชมุลบัในบางกรณทีีส่่งผลกระทบต่อ

ประชาชนอย่างชัดเจน เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญากับต่างประเทศหรือองค์การ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพิจารณาประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

เพือ่แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งสำาคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่ตำาแหน่งในองค์กรอสิระทีท่ำาหน้าทีต่รวจสอบการใช้

อำานาจรัฐอย่างเข้มข้น อาทิ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูต้รวจการแผ่นดนิ กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 

ในกรณทีีว่ติกว่า ผูท้ีไ่ด้รับการเสนอเพือ่รบัการสรรหาเพือ่ดำารงตำาแหน่งเหล่านีจ้ะเสือ่มเสยีชือ่เสยีง 

จากข้อกล่าวหาทีไ่ม่เป็นจรงิในการประชมุทีเ่ปิดเผยนัน้ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดโอกาสให้บคุคล

เหล่านี้สามารถเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาในที่ประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ได้ 

ประเดน็ทีส่ี ่ควรพจิารณาขยายขอบเขตหรอืประเภทของข้อมลูข่าวสารทีต้่องเปิดเผยให้สาธารณชน

รับทราบอย่างสมำ่าเสมอ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

ค่าตอบแทน และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ทีบ่คุคลสาธารณะได้รบัในแต่ละปีงบประมาณ การเสยีภาษเีงนิได้

บุคคลธรรมดาของผู้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญทางการเมืองและองค์กรอิสระ รวมทั้งผลประกอบการและการ

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบการในประเทศไทย ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 
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ประเด็นที่ห้า แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามสนับสนุนส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัล

อย่างจริงจังก็ตาม จะมีประชาชนส่วนหนึ่งเสมอที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสาร

ของรัฐผ่านช่องทางดิจิทัล ดังนั้น รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ โทรสาร โทรศัพท์ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์  

ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

สำ�หรับข้อเสนอแนะในเชิงคุณภ�พ มี 5 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง รัฐบาลควรปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนอย่าง 

ต่อเนือ่งว่า ต้องการให้รฐับาลเปิดเผยข้อมลูเรือ่งใด ในรปูแบบใดเป็นพเิศษ จงึจะสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสอดคล้องกับความต้องการ

ของสงัคมอย่างแท้จรงิ นอกจากนี ้ในกรณหีน่วยงานของรฐัไม่มีข้อมูลชดุท่ีประชาชนต้องการ รฐับาลควร

สนบัสนนุงบประมาณและทรัพยากรท่ีจำาเป็น ให้หน่วยงานเหล่านัน้ดำาเนนิการเกบ็ รวบรวม และเผยแพร่

ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นท่ีสอง ควรพัฒนาเว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เชื่อมโยงกันมากที่สุด 

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ ทศิทางสำาคญัคอื การสร้างและพฒันาเวบ็ท่าท่ีทำาหน้าท่ีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูข่าวสาร

ของรัฐทุกด้านเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกติดตามเฉพาะประเด็นที่สนใจได้  

โดยทกุครัง้ข้อมูลข่าวสารในหัวข้อนัน้ ๆ เปลีย่นแปลงไป จะมข้ีอความแจ้งเตอืนไปยงัอีเมล (E-mail) หรอื

หมายเลขโทรศพัท์มอืถอืท่ีประชาชนได้ลงทะเบยีนไว้กบัเวบ็ไซต์เหล่านัน้ ภาษาองักฤษอาจใช้คำาว่า “Track 

This” ทั้งนี้อาจเชื่อมโยงการส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนกับแอปพลิเคชัน G-News ที่สำานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้นมาแล้ว ตัวอย่างเช่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 

ประเทศไทยมพีระราชบญัญตั ิปรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรม แล้ว 17 ฉบบั ประชาชนทีส่นใจกฎหมาย

ฉบับนี้เป็นพิเศษ อาจลงทะเบียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย

ฉบบันีไ้ด้บนเวบ็ไซต์ราชกจิจานเุบกษา โดยทกุครัง้ทีมี่การแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบัญญตัปิรบัปรงุกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับข้อความ

เตือนผ่านทางแอปพลิเคชัน G-News อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ประเด็นที่สาม หน่วยงานของรัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และประชาชน

ทั่วไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ โครงการ และร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น และควรเปิดเผยความคิดเห็นเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

อย่างสมำา่เสมอ การดำาเนินการเช่นน้ีจะช่วยกระตุน้และส่งเสรมิให้สงัคมเกดิการแลกเปลีย่นความคดิเห็น

เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวาง เป็นระบบและมีเหตุผลมากขึ้น
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ประเดน็ทีส่ี ่หน่วยงานของรฐัควรประชาสมัพนัธ์นวตักรรมทีเ่กดิจากการนำาข้อมลูเปิดภาครฐัที่

เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ https://www.data.go.th/ และแหล่งอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ

ให้สังคมร่วมกันพัฒนานวัตกรรมจากข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างจริงจังต่อไป  

ประเดน็ทีห้่า เพือ่ส่งเสรมิบทบาทของสงัคมในการตรวจสอบการทำางานของรฐับาล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโครงการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ หรือ ภาษีไปไหน? รัฐบาลควร

พิจารณาเปิดเผยรายละเอียดสัญญาฉบับจริงของแต่ละโครงการโดยเฉพาะการส่งมอบงานแต่ละงวด 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำาหรับสังคมในการตรวจสอบความก้าวหน้าหรือความสมบูรณ์ของโครงการได้

โดยสะดวก โดยอาจเร่ิมต้นจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นการก่อสร้างก่อน เนื่องจากเป็นโครงการ 

จดัซือ้จดัจ้างของรฐัทีป่ระชาชนสามารถเหน็ความก้าวหน้าของการดำาเนนิงานได้อย่างชดัเจนทีส่ดุ นอกจากนี้ 

อาจพิจารณาเปิดโอกาสให้ประชาชนถ่ายภาพโครงการก่อสร้างในพื้นที่ของตนที่เสร็จสมบูรณ์ แล้วนำามา

แสดงบนเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย 

สรุป
แนวคดิการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัเพือ่สร้างรฐับาลแบบเปิดเป็นแนวคดิทีอ่งค์การระหว่างประเทศ 

และประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยได้มุง่มัน่ดำาเนนิการให้เกดิผลเป็นรปูธรรมอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้พือ่

สร้างความโปร่งใสในการทำางานของรัฐบาลอันจะไปสู่ความไว้วางใจของสังคม การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ การนำาข้อมูลที่เปิดเผยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

ในกรณีของประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2401 

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงออกหนงัสอืราชกจิจานเุบกษา และได้มพีฒันาการเรือ่ยมา

จนถงึปัจจบุนัทีม่กีารเปิดเผยข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ในรปูแบบทีเ่ครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์สามารถนำาไปประมวลผล 

เพื่อสร้างนวัตกรรมได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพรวมท้ังส้ิน 10 ประเด็น เพื่อขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กว้างขวาง

และตรงกบัความต้องการของประชาชนมากทีส่ดุ รวมทัง้พฒันาเครือ่งมอืเพือ่ช่วยอำานวยความสะดวกให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนนำาข้อมูลเหล่านั้น 

ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวตักรรมทกุด้านอย่างจรงิจงั การเปิดเผยข้อมลูภาครฐัเพือ่นำาไปสูก่ารเป็น 

รัฐบาลแบบเปิดจึงเป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในยุคดิจิทัล เพื่อนำาประเทศไทยไปสู่

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง
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คราวดซ์อรส์ซ่ิง: เปิดโอกาสมสีว่นรว่มทางอเิลก็ทรอนกิส ์
ของพลเมอืงในธรรมาภบิาลภาครฐัใหม ่*

Crowdsourcing: Opportunity for Citizen 
e-Participation in New Public Governance

 ฐาปกรณ์ กันเกตุ 
**

บทนํา
ธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่ (New Public Governance) มีทัศนะต่อประชาชนว่าเป็นพลเมือง 

ทั้งยังให้ความสำาคัญกับเครือข่าย การร่วมกันผลิต และความสัมพันธ์ในแนวระนาบ สอดคล้องกับ

แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่เปิดกระบวนการนโยบายและการส่งมอบบริการสาธารณะ  

ให้ประชาชนมโีอกาสเข้ามามปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงหรอืร่วมลงมอืปฏบิตัด้ิวย ประกอบกบัความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และการแพร่หลายของการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ การมส่ีวนร่วมทาง

อิเลก็ทรอนกิส์ จงึเป็นรปูแบบหนึง่ทีป่ระสบความสำาเรจ็และได้รับการยอมรบัอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ

อย่างยิง่กระบวนการแบบคราวด์ซอร์สซิง่ (Crowdsourcing) ทีด่งึดดูความสนใจจากพลเมอืงให้ตืน่ตวัและ

เข้ามามส่ีวนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เพือ่แก้ไขปัญหาในกระบวนการนโยบายและการส่งมอบบรกิารสาธารณะ

ที่ท้าทายจากภาครัฐ ดังมีตัวอย่างที่น่าสนใจคือเว็บไซต์ Challenge.gov ของประเทศสหรัฐอเมริกา

*
  ผูเ้ขยีนขอขอบพระคณุ ศ.ดร.ศภุชยั ยาวะประภาษ คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ อ.ดร. ภควรรณ ปักษ ี

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณาให้คำาแนะนำาในการเขียนบทความวิชาการชิ้นนี้แก่ผู้เขียน

** นิสิตปรญิญาเอกหลกัสูตรธรุกจิเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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บทความนีจ้งึมุง่นำาเสนอการมส่ีวนร่วมทางอเิลก็ทรอนกิส์ของพลเมอืงตามแนวคดิธรรมาภบิาล

ภาครฐัใหม่ กระบวนการมส่ีวนร่วมทางอเิลก็ทรอนกิส์ในรปูแบบคราวด์ซอร์สซิง่ และตวัอย่างการนำาคราวด์ 

ซอร์สซิ่งไปใช้อย่างได้ผลในต่างประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น 

ช่องทางหนึง่ทีเ่ปิดโอกาสการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงในกระบวนการนโยบายและการส่งมอบบรกิารสาธารณะ 

การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมือง 
ในธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่

การจัดการปกครอง (Governance) สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายของ การปกครอง 

(Government) ทัง้ในแง่ของกระบวนการ วธีิการ และเงือ่นไข โดยหากมองในทางการบริหารภาครัฐและ

นโยบายสาธารณะ จะสือ่ถงึการเปลีย่นแปลงขอบเขตต่างๆ ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน ภาคอาสาสมคัร 

ตลอดจนสือ่ถงึการเปลีย่นแปลงบทบาทของรฐั (Rhodes, 2012, p. 33) ความไม่แน่ใจในการทีภ่าครฐัเป็น

ตวัแสดงหลกัทางนโยบาย หรอืมอีทิธพิลทางเศรษฐกจิและสงัคมผ่านการกระทำาต่าง ๆ หรอือาจกล่าวได้ว่า 

การจัดการปกครองโดยปราศจากรัฐบาล (governance without government) กำาลังจะกลายมาเป็น

รูปแบบหลัก ที่ตัวแสดงทางสังคมจะเข้ามามีบทบาทต่อนโยบายและการบริหารงานภาครัฐในประเทศ

ประชาธิปไตยที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม (Peters & Pierre, 1998, pp. 223-224)

Stephen P. Osborne ศาสตราจารย์ทางการจดัการสาธารณะระหว่างประเทศ แห่งมหาวทิยาลยั 

Edinburgh Business School ได้แบ่งรูปแบบของธรรมภิบาลภาครัฐ (Public governance) ออกเป็น  

5 รปูแบบ ได้แก่ ธรรมาภบิาลเชงิการเมอืงสงัคม (Socio-political governance) ซึง่เป็นเรือ่งความสมัพนัธ์

เชิงสถาบันภายในสังคม ที่นโยบายสาธารณะจะขึ้นอยู่กับตัวแสดงทางสังคมอื่นๆ ร่วมกับภาครัฐด้วย  

ธรรมาภบิาลนโยบายสาธารณะ (Public policy governance) ให้ความสำาคญักบับทบาทและปฏสิมัพนัธ์

ของชนชั้นนำาและเครือข่ายในการสร้างและปกครองกระบวนการนโยบายสาธารณะ ธรรมาภิบาลการ

บริหาร (Administrative governance) เน้นการใช้เครื่องมือทางรัฐประศาสนศาสตร์แก้ไขปัญหาที่สลับ 

ซับซ้อนของรัฐสมัยใหม่ ธรรมาภิบาลสัญญา (Contract governance) เน้นการจัดการความสัมพันธ์

ที่เกี่ยวกับสัญญาในการจัดบริการสาธารณะ และธรรมาภิบาลเครือข่าย (Network governance) ซึ่ง

สนใจเครอืข่ายระหว่างองค์การและการจดัการตนเองในการนำานโยบายไปปฏบิตัแิละจดับรกิารสาธารณะ 

(Osborne, 2010, pp. 6-7; ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559, น. 230-232)

ธรรมาภิบาลภาครัฐ (Public Governance) ตามความเห็นของ Osborne นั้นมีลักษณะเป็น 

กระบวนทศัน์ (Paradigm)ในตวัเอง จงึเรยีกว่า ธรรมาภบิาลภาครฐัใหม่ (New Public Governance) ทีม่ี

รากฐานมาจากทฤษฎทีางเครอืข่ายและสถาบนั (Institutional and network theory) เน้นความสัมพนัธ์

ระหว่างองค์การ สิง่แวดล้อมขององค์การ ใช้เครือข่ายและการเจรจาตกลงเป็นกลไกการจดัสรรทรัพยากร 

อนัเป็นผลทีเ่กดิขึน้และตอบสนองต่อความซบัซ้อน หลากหลาย และการกระจาย ของการดำาเนนินโยบาย
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และส่งมอบบรกิารสาธารณะในศตวรรษที ่21 ซึง่มคีวามแตกต่างจากกระบวนทศัน์รฐัประศาสนศาสตร์เดมิ 

(Public Administration) และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) (Osborne, 

2010, p. 9) ตามที่แสดงให้เห็นในตารางที่ 1 ทั้งนี้หลักการ/แนวคิดนี้อาจมีการใช้คำาเรียกที่ต่างไป อาทิ 

Governance, Network Governance, Collaborative Governance, New Public Value, New Public 

Service (Henry, 2013, p.47; Poocharoen, 2015, p. 236; ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559, น. 232)     

ต�ร�งท่ี 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของกระบวนทัศน์ท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์ (Osborne, 

2010, p.10; Morgan & Shinn, 2014, p.8; Poocharoen, 2015, p.231)

รัฐประศ�สนศ�สตร์

เดิม

ก�รจัดก�ร 

ภ�ครัฐแนวใหม่

ธรรม�ภิบ�ล 

ภ�ครัฐใหม่

รากฐานทางทฤษฎี รัฐศาสตร์/นโยบาย

สาธารณะ/ ทฤษฎี

องค์การ

หลักเหตุผล/ทฤษฎีทาง

เลือกสาธารณะ/การ

ศึกษาทางการจัดการ

ทฤษฎีทางเครือข่าย

และสถาบัน

ธรรมชาติของรัฐ รัฐเดี่ยว รัฐกำากับควบคุม รัฐพหุนิยม

ทัศนะต่อประชาชน ผู้ออกเสียงลงคะแนน ลูกค้า พลเมือง

ความสนใจ ระบบการเมือง องค์การ องค์การภายภายใน

สภาพแวดล้อม

จุดเน้น การสร้างและการนำา

นโยบายไปปฏิบัติ

การจัดการทรัพยากร

ขององค์การและผลการ

ปฏิบัติการ

การเจรจาต่อรองใน

เรื่องคุณค่า ความหมาย 

เป้าหมาย และความ

สัมพันธ์ 

กลไกจัดสรรทรัพยากร ลำาดับขั้นบังคับบัญชา ตลาดและสัญญาแบบ

คลาสสิคหรือนีโอ

คลาสสิค

เครือข่ายและสัญญาบน

พื้นฐานความสัมพันธ์

เครื่องมือนโยบาย Direct provision Contract-out Co-production

ธรรมชาติของระบบ 

บริการ

ระบบปิด ระบบเปิดตามหลัก

เหตุผล

ระบบเปิด  

(open closed)

รากฐานทางค่านิยม ลักษณะของภาครัฐ ประสิทธิภาพของการ

แข่งขันและตลาด

การแพร่กระจายและ

การประกวดแข่งขัน

การวัดความสำาเร็จ ผลผลิต/ธุรกรรม (out-

puts/transactions)

ผลลัพธ์ (outcomes) การแก้ปัญหา 

ความขัดแย้ง

ต้นแบบผู้นำา การจัดการเชิงเทคนิค

และปฏิบัติการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้นำาเชิงกลยุทธ์
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ธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่ ยกระดับความสำาคัญของพลเมืองและองค์การนอกภาครัฐ ให้เท่ากับ

ภาครัฐในการร่วมกันผลิต (co-produce) สินค้าและนโยบายสาธารณะ โดยมีกลไกสำาคัญคือเครือข่าย 

(network) ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กนัในแนวระนาบ (horizontal) (Poocharoen, 2015, p.236) และสามารถ

ใช้เพือ่เป็นเครือ่งมอื (conceptual tool) ทีช่่วยทำาความเข้าใจต่อความท้าทายของการดำาเนนินโยบายและ

การส่งมอบบริการสาธารณะในศตวรรษที่ 21 ได้ (Osborne, 2010, p.6) 

ในบริบทของประเทศไทย อเนก เหล่าธรรมทัศน์ และ วลัยพร รัตนเศรษฐ ได้เสนอแนวคิด 

รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง ที่เป็นการบริหารงานภาครัฐเพื่อสร้างพลเมือง เน้นการจัดการตนเองของ

ประชาชน (self-government) และประโยชน์สาธารณะท่ีหล่อเล้ียงด้วยคณุธรรมแห่งพลเมือง (civic virtue) 

ยอมรบัและเคารพศกัยภาพของประชาชนเป็นพลัง เป็นสมอง เป็นทรัพย์สนิ เข้ามาร่วมคดิ ร่วมลงมอืปฏบิตัิ 

และตรวจสอบภาครฐั ซึง่เป็นการบรหิารภายใต้ระบอบประชาธปิไตยท่ีสร้างจากประชาชน ประชาชนปกครอง

ตนเอง เป้าหมายคือการมีสังคมประชาธิปไตยที่ดี (good democratic society) (วลัยพร รัตนเศรษฐ, 

2557, น. 5-10)

การบริหารภาครัฐท่ีมีความสัมพันธ์กับประชาชนในลักษณะรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองใน

พฒันาการทางความคดิของรฐัประศาสนศาสตร์ปัจจบุนัเน้นคณุค่าความเป็นพลเมอืง การสร้างความเป็น

พลเมืองในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน (วลัยพร รัตนเศรษฐ, 2557, น. 

12-15) ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ทีพ่บในกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่เช่นเดียวกัน และยงัสอดคล้อง

กบัแนวคดิประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) ทีใ่ห้ความสำาคญักบัการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนและกลุ่มต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานของรัฐบาลและผู้ใช้อำานาจรัฐในลักษณะที่มี

ปฏิสัมพันธ์โดยตรง เพ่ือให้มีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ตั้งแต่กระบวนการกำาหนดนโยบาย จนถึง

กระบวนการตัดสินใจ (สิริพรรณ นกสวน, 2558, น. 83) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเงื่อนไขหลักของ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทำาให้

กระบวนการตดัสนิใจของรฐับาลเป็นไปด้วยความรอบคอบ ลดความขดัแย้ง คณุภาพของการตดัสนิใจดีขึน้ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552, น.13) อย่างไรก็ตาม กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอาจไม่สามารถทำาได้ในทุกประเด็น ดังนั้น จึงควรต้องพิจารณาว่า การให้ประชาชนเข้าร่วม

ในกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร กิจกรรมเป้าหมายนั้นมีรูปแบบ

หรือลักษณะอย่างไร กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คือใคร (ถวิลวดี บุรีกุล, 

2552, น.16-17) และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในระดับใด ซึ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เรียงลำาดับจากระดับการมีส่วนร่วมตำ่าที่สุดไปหาระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุด อาจแบ่งได้เป็น 7 ระดับ

ตามที่ ถวิลวดี บุรีกุล (2552, น. 21-28) เสนอไว้ ได้แก่ การให้ข้อมูล การเปิดรับฟังความคิดเห็น 

การปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบัติ การร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และ 

การควบคุมโดยประชาชน 
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ธรรมาภบิาลภาครฐัใหม่ จะเป็นไปได้และประสบความสำาเรจ็เมือ่เปิดโอกาสให้เกดิการมส่ีวนร่วม 

ในกระบวนการความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ (อัมพร ธำารงลักษณ์, 2553, น. 33) อันเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งแสวงหารูปแบบให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนผลักดัน และมี

อิทธิพลต่อการตัดสนิใจของผูม้อีำานาจได้อย่างกว้างขวางและมปีระสทิธภิาพ (สริิพรรณ นกสวน, 2558, 

น. 84) ซึ่งการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) เป็นวิธีการสากลที่สามารถพบได้ทั่วไป 

ในปัจจุบัน 1 (Phang & Kankanhalli, 2008, p. 128)

รัฐบาลท่ัวโลกอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  

communication technology: ICT) เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-government) ซึ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ยังเกี่ยวเนื่องถึงประชาธิปไตย ในด้าน

การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Participation) เอือ้ให้เกดิการสือ่สารแบบสองทางระหว่างรฐับาลกบัประชาชน เป็นการให้ข้อมูลความรู ้

แก่ประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลและกระบวนการนโยบาย การสร้างความชอบธรรมในการตัดสินใจของ

รัฐบาล การเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการมีส่วนร่วม

โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่ (Phang & Kankanhalli, 2008, p. 128)

ในมติิทีเ่กีย่วข้องกบัระดับและขัน้ตอนการมส่ีวนร่วมทางอเิลก็ทรอนกิส์ ได้มนีกัวชิาการทีอ่ธบิาย

ไว้น่าสนใจ อาทิ Macintosh (2004) แบ่งระดับของการมีส่วนร่วม (Level of participation) ออกเป็น 

3 ระดับ คือ E-enabling สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูล (accessibility and understandability)  

E-engaging  ให้คำาปรึกษาหารือต่อภาครัฐ (top-down consultation) และ E-empowering มีอิทธิพล

และมีส่วนในการกำาหนดนโยบาย (influence and participate) นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงขั้นตอน

ที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งตามวงจรในการกำาหนดนโยบาย ได้แก่ การกำาหนดประเด็น 

(agenda setting), การวิเคราะห์ (analysis), การสร้างนโยบาย (policy creation), การดำาเนินการ 

(implementation), การติดตาม (monitoring) ซึ่งสอดคล้องกับ Phang & Kankanhalli (2008, pp. 

131-132) ทีอ่ธบิายวตัถุประสงค์ของการมส่ีวนร่วมทางอิเลก็ทรอนกิส์ตามวงจรในการกำาหนดนโยบายว่า 

แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคอื หยัง่ท่าท ี(input probing) เสรมิการตดัสนิใจ (decision-making supplement) 

ให้ความรู้และสนับสนุน (education and support-building) และแลกเปลี่ยนข้อมูล (information  

exchange) ซึ่งตรงกับวงจรในการกำาหนดนโยบายตามลำาดับ คือ การกำาหนดประเด็น (agenda  

setting) การก่อรูปนโยบาย (policy formulation) การรับและดำาเนินนโยบาย (policy adoption and  

implementation) และการประเมนินโยบาย (policy evaluation) ทัง้น้ีในแต่ละวตัถปุระสงค์กไ็ม่ได้จำากดั

เฉพาะในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น

1  อาทิ การใช้เว็บท่าสำาหรับแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสนทนาออนไลน์ การประชุมทางไกล แบบสำารวจ 

ความคิดเห็นออนไลน์
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ส่วน  Lee, Loutas, Sanchez-Nielsen, Mogulkoc, and Lacigova (2011) ได้เสนอแนวความคดิ 

สามระดับข้ันของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Three-tiered approach to eParticipation)  

อนัได้แก่ ขัน้ให้ข้อมลู (inform) ขัน้ปรึกษาหารอื (consult) และขัน้ให้อำานาจ (empower) บนพืน้ฐานของ 

ตวัแบบพหกุระแส (multi-stream policy-making model) ซึง่มอีงค์ประกอบคอืกระแสปัญหา (problem 

stream) กระแสนโยบาย (policy stream) กระแสการเมอืง (political stream) หน้าต่างนโยบาย (policy 

window) ผู้ประกอบการนโยบาย (policy entrepreneur) โดยระดับชั้นของการมีส่วนร่วมและตัวแบบ

กระแส มีความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที ่2 คว�มสมัพนัธ์ของระดบัขัน้ของก�รมส่ีวนร่วมท�งอเิลก็ทรอนกิส์และตวัแบบกระแส

ระดับขั้น 

ของก�รมีส่วนร่วม

ตัวแบบพหุกระแส คำ�อธิบ�ย

ขั้นให้ข้อมูล (inform) การใช้ประโยชน์ 

จากความรู้

การนำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการขยายฐานความรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

กระแสปัญหา การวิเคราะห์ท่าทีและความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นประเด็น 

ที่ได้รับความสนใจ

ขั้นปรึกษ�ห�รือ  

(consult)

กระแสปัญหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้ปรึกษาหารือ

ร่วมกันในประเด็นที่สนใจและมีความ

ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

กระแสนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้ปรึกษาหารือ

ร่วมกันถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่จะ

เป็นไปได้

ขั้นให้อำ�น�จ  

(empower)

กระแสปัญหา ผู้มีส่วนร่วมสามารถริเริ่มนำาเสนอ

หัวข้อการสนทนาใหม่ได้ (new  

discussion topic)

กระแสนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมสามารถริเริ่มนำาเสนอ

แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาหรือ

แนวคิดใหม่ทางนโยบายได้ 

ผู้ประกอบการนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทเชื่อมโยง

เป็นศูนย์กลางทำาให้ policy window 

พัฒนาไปได้
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กระบวนการหรอืเครือ่งมอืทาง ICT ทีใ่ช้เพือ่การมส่ีวนร่วมทางอเิลก็ทรอนกิส์ จะแตกต่างกนัไป

ตามวัตถุประสงค์ของการมส่ีวนร่วม จงึต้องมกีารเลอืกใช้ให้เหมาะสม เพือ่ท่ีการมส่ีวนร่วมทางอิเลก็ทรอนกิส์

จะเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิผล และประสบความสำาเร็จในการเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยใน

กระบวนการนโยบาย (Phang & Kankanhalli, 2008, p. 132)

คราวด์ซอร์สซ่ิง (Crowdsourcing): กระบวนการ
มีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowdsourcing) เป็นรูปแบบของกิจกรรมการมีส่วนร่วมออนไลน์ที่บุคคล 

สถาบนั หรอืองค์กร เสนอต่อมวลชน (crowd) ทีม่คีวามหลากหลาย โดยเปิดกว้างให้มกีารอาสาทำาภารกจิ

ต่าง ๆ ได้อย่างสมคัรใจ ด้วยการมส่ีวนร่วมในการทำางาน ร่วมลงเงนิ ความรูห้รอืประสบการณ์ และอาจ

ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันได้ โดยผู้เข้ามามีส่วนร่วม (user) จะได้รับความพึงพอใจตามความต้องการ 

ในทางเศษฐกิจ การยอมรับในสังคม การยอมรับนับถือในตนเอง หรือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  

ส่วนผูท้ีน่ำาเสนอการมีส่วนร่วม (crowdsourcer) กจ็ะได้นำาส่ิงท่ีได้จากการมส่ีวนร่วมของกลุม่คนดงักล่าว

ไปใช้ประโยชน์ต่อไป (Brabham, 2013, p.7) 

คราวด์ซอร์สซิ่ง เกิดข้ึนจากชุมชนออนไลน์ (online communities) จึงมีศักยภาพในการเป็น 

กระบวนการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (online process) ที่จะไปเติมเต็มการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

รูปแบบเดิมได้ เพิ่มความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมโดยตรงและมีการปรึกษาหารือเพื่อวางแผนหรือเป็นแนวทางแก่ผู้บริหาร หรืออย่างน้อยเป็น 

การนำาประชาชนเข้าไปมส่ีวนในกระบวนการวางแผนซึง่จะทำาให้เกดิการยอมรบัมากขึน้ (Brabham, 2013, 

pp. 8-9)  

Daren C. Brabham (2013, pp. 10-20) ได้จำาแนกแนวทางการนำาคราวด์ซอร์สซ่ิงไปใช้สำาหรบั

การจัดการปกครอง โดยแบ่งจากพื้นฐานของปัญหาเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. การค้นพบและการจัดการความรู้ (Knowledge discovery and management) เป็นการ

ที่หน่วยงานของรัฐใช้คราวด์ซอร์สซิ่งเพื่อค้นหาและเก็บข้อมูลจากมวลชน ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันและมี 

รูปแบบเดียวกัน เหมาะสำาหรับการใช้งานเพ่ือรวมรวมข้อมูล และการรายงานปัญหาต่างๆ มีตัวอย่าง

การใช้งานในต่างประเทศ เช่น SeeClickFix 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พลเมือง

2 สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.seeclickfix.com 
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สามารถรายงานปัญหาไม่เร่งด่วน (non-emergency issue) อนัเกดิขึน้ใกล้ตวั (เช่น ไฟสญัญาณจราจรเสยี 

ถนนชำารุด) โดยเมื่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้รับการรายงานก็จะนำาไปดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 

จงึถือเป็นช่องทางการสือ่สารระหว่างภาครฐักบัพลเมอืงเพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ

ดำาเนินงานของหน่วยงานรัฐ

2. งานทีด่ำาเนินการโดยใช้ปัญญาจากมนษุย์หลายคน (Distributed human intelligence tasking) 

เป็นการทีห่น่วยงานของรฐัใช้คราวด์ซอร์สซิง่เพือ่ให้มวลชนวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ (large-scale data 

analysis) และเป็นข้อมลูทีก่ารวเิคราะห์โดยมนุษย์มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลดีกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตวัอย่างการใช้งานอาท ิการนำาข้อมลูทีบ่นัทกึไว้ในอดตีด้วยลายมอืมาพมิพ์ใหม่ด้วยคอมพวิเตอร์ การแปล

ภาษาเพื่อใช้ในงานเอกสารหรือเพื่อลงบนเว็บไซต์ การบันทึกข้อมูล 

3. การตรวจค้นผ่านการแพร่หลายกระจายข่าว (Broadcast search) เป็นการทีห่น่วยงานของ

รฐัใช้คราวด์ซอร์สซิง่เพือ่ให้มวลชนช่วยแก้ปัญหาประเดน็ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ด้วยวธิกีารทีส่ามารถพสิจูน์

ความจริงได้ โดยหน่วยงานของรัฐจะเสนอประเด็นที่ท้าทาย (เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม) 

เข้าไปในแพลตฟอร์ม พร้อมกับข้อมูลของปัญหาโดยสรุป ให้มวลชนในชุมชนออนไลน์เป็นผู้เสนอวิธีการ

แก้ไขต่อไป ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการประกวดหรือแข่งขัน เพื่อให้รางวัลแก่แนวคิดการแก้ปัญหาที่ชนะเลิศด้วย

ก็ได้ ตัวอย่างการใช้งาน อาทิ แพลตฟอร์ม Challenges.gov 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. การร่วมผลิต (Peer-vetted creative production) เป็นการที่หน่วยงานของรัฐใช้คราวด์

ซอร์สซิ่งเพื่อให้มวลชนช่วยสร้างและคัดเลือกแนวคิดที่มีความสร้างสรรค์ เหมาะสำาหรับประเด็นปัญหา 

ท่ีเก่ียวกับการสร้างสรรค์ การออกแบบ ความสวยงาม ให้สอดคล้องตามรสนยิมหรอืแนวโน้มตลาด โดย

อาจมกีารประกวด แข่งขนั หรอืให้รางวลั เช่นเดยีวกบัประเภทการตรวจค้นผ่านการแพร่หลายกระจายข่าว 

(Broadcast search) กไ็ด้ ตวัอย่างการใช้งานเช่น โครงการ Next Stop Design ของหน่วยงานด้านการ

ขนส่งในรฐัยทูาห์ ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นโครงการการออกแบบและการลงคะแนนเพือ่ตดัสนิเลอืกแบบ 

ป้ายหยุดรถประจำาทาง ซึ่งมีผู้ร่วมส่งแบบเข้าประกวดถึง 260 ราย และมีผู้ร่วมลงคะแนนเลือกมากกว่า 

10,000 ราย สำาหรับโครงการท่ีเป็นไปได้อื่นๆ อาทิ การออกแบบอาคารสาธารณะ โครงการศิลปะ 

โครงการสำาหรับเมือง ข้อเสนอนโยบาย 

นอกจากนี้ Brabham (2013, pp. 10-11) ยังได้เสนอว่าการพิจารณาตัดสินใจเลือกประเภท 

ของการนำาคราวด์ซอร์สซิ่งไปใช้สำาหรับการจัดการปกครองสามารถพิจารณาจากพื้นฐานของปัญหาได้ 

โดยมีหลักเกณฑ์ตามแผนภาพที่ 1 และมีรายละเอียด ดังนี้

3 รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ตัวอย่างการใช้งานคราวด์ซอร์สซิ่งที่น่าสนใจในต่างประเทศ
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1.  พิจารณาว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล (A) หรือเป็น

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรค์ (B) 

2.  พจิารณาปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการข้อมลู (A) ว่าหากหน่วยงานต้องการจัดหรอื

รวบรวมข้อมลู (A1) แนวทางการนำาคราวด์ซอร์สซิง่ไปใช้ทีเ่หมาะสมคือ ประเภท

การค้นพบและการจัดการความรู้ (Knowledge discovery and management) 

หรือหากหน่วยงานต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ (A2) แนวทางการนำาคราวด์

ซอร์สซิ่งไปใช้ท่ีเหมาะสมคือ งานท่ีดำาเนินการโดยใช้ปัญญาจากมนุษย์หลายคน 

(Distributed human intelligence tasking)

3.  พิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรค์ (B) ว่าหากหน่วยงานต้องการ

วิธีแก้ปัญหาซึ่งสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม (B1) แนวทางการนำาคราวด์

ซอร์สซิ่งไปใช้ที่เหมาะสมคือ ประเภทการตรวจค้นผ่านการแพร่หลายกระจาย

ข่าว (Broadcast search) หรือหากต้องการวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับรสนิยมหรือ

ความต้องการของตลาด (B2) แนวทางการนำาคราวด์ซอร์สซิง่ไปใช้ทีเ่หมาะสมคอื 

ประเภทการร่วมผลิต (Peer-vetted creative production) 

ปัญหา

ความต้องการ

ประเภท 

ของคราวด์

ซอร์สซิ่ง

ปัญหาการจัดการข้อมูล (A) หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรค์ (B)

จัด/รวมรวมข้อมูล (A1) หรือ

วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ (A2)

A1 ค้นพบ 

และการ 

จัดการความรู้

B1 การ 

ตรวจค้นผ่าน

การแพร่หลาย

กระจายข่าว

A2 งานที่ 

ดำาเนินการ 

โดยใช้ปัญญา

จากมนุษย์ 

หลายคน

B2 การ 

ร่วมผลิต

เป็นรูปธรรม (B1) หรือ เหมาะกับรสนิยม

หรือความต้องการของตลาด (B2)

ภ�พที ่1 แสดงวธีิก�รพจิ�รณ�ตดัสนิใจเลอืกประเภทของก�รนำ�คร�วด์ซอร์สซิง่ไปใช้สำ�หรบั

ก�รจัดก�รปกครอง (ปรับปรุงจาก Brabham, 2013, p.10)
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ตัวอย่างการใช้งานคราวด์ซอร์สซ่ิงที่ น่าสนใจ 
ในต่างประเทศ : Challenges.gov 4

Challenges.gov เป็นแพลตฟอร์มทีใ่ช้กระบวนการคราวด์ซอร์สซิง่ เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการนโยบายและการส่งมอบบรกิารสาธารณะภายใต้แนวคดิธรรมาภบิาลภาค

รัฐใหม่ การนำาไปใช้ทีป่ระสบความสำาเรจ็และน่าสนใจนำามาเป็นกรณตีวัอย่างในทีน่ี ้เนือ่งจากตัง้แต่ก่อตัง้ 

ในเดือนกันยายน 2010 นับถึงเดือนธันวาคม 2015 มีหน่วยงานของรัฐเสนอโครงการเข้ามาให้มีการ

แข่งขันในChallenges.gov มากกว่า 640 โครงการการแข่งขัน (competitions) มีการจ่ายเงินรางวัลไป 

กว่า 220 ล้านเหรียญสหรัฐ มีผู้เข้าร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามากกว่า 250,000 ราย ผู้เยี่ยมชม

เวบ็ไซต์ 4.5 ล้านครัง้จากท่ัวโลก และท่ีสำาคญัคือผู้ทีม่ส่ีวนร่วมมาจากทกุมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา  

(Challenges.gov, 2016) 

จากการบรหิารงานของประธานาธบิดบีารคั โอบามา ทีต้่องการส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐับาลดงึ

ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณะ โดยใช้แพลตฟอร์มการมส่ีวนร่วมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

ซึง่ The office of Management and Budget 5 (OMB) ได้ออกบนัทกึในเดอืนมนีาคม 2010 ให้หน่วยงาน 

ของรฐัสามารถใช้การแข่งขนัและรางวลัเพือ่ให้เกดิการรเิริม่ใหม่ ๆ ขึน้ได้ และต่อมาเดอืนกนัยายน เวบ็ไซต์ 

Challenges.gov จึงได้เกิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ชื่อว่า U.S. General Services 

Administrations 6 (GSA) 

หน่วยงานระดับชาติ (federal agency) ที่ต้องการนำาปัญหาความท้าทายในประเด็นต่างๆ  

(challenges) มาเป็นการแข่งขันใน Challenges.gov จะดำาเนินการกำาหนดปัญหาและประเมินปัญหาที่ 

เกิดขึ้น อธิบายความต้องการในการแก้ปัญหา เลือกกลุ่มเป้าหมาย วางหลักเกณฑ์ในการตัดสิน และ

กำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินงานต่างๆ จากนั้นจะทำางานร่วมกันกับ The Office of Citizen Services 

and Innovative Technologies ภายใต้ GSA ซึ่งจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการแข่งขันลงใน Challenges.gov 

และโฆษณาเผยแพร่การแข่งขนัไปสูส่าธารณะชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว ทวติเตอร์ เฟสบุค๊ 

เป็นต้น  

ขอบเขตของการแข่งขัน (scope of competitions) เป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งปัญหาความ

ท้าทายทางด้านเทคนิควิทยาศาสตร์ ประเด็นทางสังคม นโยบาย รวมถึงกิจกรรมภายในชุมชน และแม้ 

Challenges.gov จะเปิดกว้าง แต่ในบางการแข่งขันอาจมีการกำาหนดอายุของผู้ที่จะเข้าร่วม หรือกำาหนด

ว่าต้องเป็นพลเมืองหรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา

5 หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ด้านการจัดการ งบประมาณ ประสานงาน ออกบันทึก คำาสั่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานตามวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
6 หน่วยงานของรฐับาลกลางสหรฐัอเมรกิาทีใ่ห้บรกิารทัว่ไปแก่หน่วยงานรฐับาล ทัง้ด้านอสงัหารมิทรพัย์ การจดัซ้ือ 

จัดจ้าง และการสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบาย
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การแข่งขนัจะมขีองรางวัลเป็นสิง่จงูใจซึง่อาจเป็นเงนิหรอืไม่ใช่เงนิกไ็ด้ และการพจิารณาตดัสนิ

อาจใช้วิธีการให้คณะกรรมการของหน่วยงานเป็นผู้เลือก หรือการเปิดให้ลงคะแนนโดยบุคคลทั่วไป หรือ

อาจใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กันก็ได้ (Desouza, 2012, pp. 9-13)

รายละเอยีดการแข่งขนัจะปรากฏอยูใ่นตวัอย่างหน้าจอของ Challenges.gov ดงัภาพที ่2 ซึง่เป็น

หน้าจอหลัก จะแสดงการแข่งขนัท้ังหมดทีถ่กูประกาศไว้พร้อมกบัข้อมลูเบือ้งต้นของแต่ละการแข่งขนั ส่วน

ภาพที่ 3 เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของแต่ละการแข่งขัน ซึ่งประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมสามารถ

ศึกษากฎกติกา ส่งแนวคิด สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น และติดตามการแข่งขันจากหน้าจอนี้ได้

ภ�พที่ 2 หน้�จอหลักของ Challenge.gov (Challenges.gov, 2016)

ภ�พที่ 3 หน้�จอแสดงร�ยละเอียดของแต่ละก�รแข่งขัน (Challenges.gov, 2016)



เอ
กส

าร
ปร

ะก
อบ

กา
รส

ัมม
นา

กล
ุ่ม

ย่อ
ยท

ี่ 2

136
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

บทสรุป
ธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่ มีลักษณะเป็นกระบวนทัศน์ในตัวเอง (Osborne, 2010, p.9) และ

มีเครือข่ายเป็นกลไลการทำางานที่สำาคัญ จึงเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และพลเมือง 

เพื่อให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ มีความชอบธรรม ได้นโยบายและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ดังนั้น 

กระบวนการมส่ีวนร่วม จงึมคีวามสำาคญัต่อความสำาเรจ็ของธรรมาภบิาลภาครฐัใหม่ ซึง่การมส่ีวนร่วมทาง

อเิลก็ทรอนิกส์เป็นวธิหีนึง่ทีส่่งเสรมิความสำาเร็จนีไ้ด้ โดยมีสิง่ทีค่วรพจิารณาคอื ระดบัขัน้และวัตถุประสงค์

ของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อการเลือกใช้เครื่องมือ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

คราวด์ซอร์สซิ่ง เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมความสำาเร็จของธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่ โดยเปิด

โอกาสให้พลเมอืงสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างกว้างขวางและมปีระสิทธภิาพ หาก

พิจารณาตัเลือกคราวด์ซอร์สซิ่งไปใช้ตามพื้นฐานของปัญหาได้อย่างเหมาะสม อาทิ Challenges.gov  

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีป่ระสบความสำาเร็จในการนำาคราวด์ซอร์สซิง่ไปใช้ สำาหรับเปิดโอกาสให้พลเมือง

สร้างสรรค์และแก้ปัญหาทีเ่ป็นประเดน็ท้าทายต่างๆ โดยใช้รากฐานค่านยิมทีส่ำาคญัของธรรมาภบิาลภาครฐั

ใหม่เป็นแนวทางคือ การประกวดแข่งขนัและรางวลั เพือ่สร้างและส่งเสรมิให้พลเมอืงมคีวามกระตอืรอืร้น

ในการมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุม อันเป็นวัฒนธรรมของ 

ความเป็นพลเมืองที่พึงปรารถนา 
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พลเมอืงฟ้ืนชีวาประชาธปิไตย

สมพันธ์ เตชะอธิก 1

ตัง้แต่อดตีกาล มคีำาเรยีก ประชาชน อยูห่ลายชือ่ เป็นต้นว่า ทาส ไพร่ ราษฎร ชาวบ้าน กสกิร 

เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ ชาวสวน ฯลฯ คำาเรียกเหล่านีส้ะท้อนการอยูภ่ายใต้อำานาจผู้ท่ีเหนอืกว่าในระบอบ

อำามาตยธิปไตยแบบศักดินาและประชาธิปไตยแบบทุนนิยม 

ต่อมามีความพยายามผลักดันให้เรียก ประชาชนว่า พลเมือง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประชาชน

มีความเท่าเทียมกับข้าราชการและนายทุนทางธุรกิจ รวมทั้งชนชั้นอื่น ๆ ในสังคม ตลอดจนสามารถมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกด้านเหมือนคนในสถานะอื่น ๆ ได้

ความเป็นพลเมือง อันหมายถึง การมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้น และความสนใจการเมือง

การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีบทบาทในการพัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมากขึ้น 

คนที่เป็นพลเมืองจึงต้องเป็นผู้ตื่นรู้สนใจการเมือง ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและบ้านเมือง 

มีความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศทุกระดับ

1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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คุณสุวมิล มีแสง (2559) นกัพฒันา/นกัวชิาการอสิระ เสนอความเหน็เกีย่วกบัสทิธพิลเมอืงไว้ว่า

สทิธิพลเมือง หมายถงึ การทีพ่ลเมอืงของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรฐัสมยัใหม่สามารถกระทำา

ได้ภายใต้กรอบของกฎหมายบ้านเมืองของสังคมนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ สิทธิพลเมืองจึงซ้อนทับอยู่กับสิทธิ

ทางการเมือง

สิทธพิลเมอืงจะมคีวามหมายและขอบเขตแคบกว่าสทิธมินษุยชน เพราะสทิธพิลเมอืงจะเป็นสทิธิ

ที่พลเมืองทุก ๆ คนมีในฐานะพลเมืองของรัฐ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามความคุ้มครองโดยกฎหมายของ

รัฐที่ตนเป็นพลเมืองอยู่ แต่สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิสากลที่มนุษย์ทุกผู้คนบนโลกนี้พึงมีเหมือน ๆ กัน

ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด หรือ เป็นพลเมืองของรัฐใดก็ตาม

ส่วนคำาว่า การเมืองภาคพลเมือง ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2548) อธิบายไว้ว่า การเมือง

ภาคพลเมือง หรือการเมืองภาคประชาชน เป็นการเมืองแนวใหม่ที่ถือว่าได้รับการยอมรับและมีฐานะ 

ชอบธรรมทางการเมือง โดยประชาชนเป็นตัวแสดงหลัก ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจ 

ทางการเมืองมากขึ้น 

การกำาหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อปกป้องและเรียกร้องสิทธิของตนที่ควรจะได้รับ รวมทั้ง

ตดิตาม ควบคมุ และตรวจสอบการทำางานของรฐัหรอืตรวจสอบการใช้อำานาจรฐัทกุระดบัทัง้ในระดบัชาติ 

ท้องถิ่น  และชุมชนโดยประชาชน เพื่อให้เกิดความสุจริตและโปร่งใสในระบอบการเมือง และทำาให้

ระบบการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุมเีสถยีรภาพและประสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น 

อย่างไรกต็ามประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นพลเมอืง

ไม่มากนกั และมคีวามสบัสนต่อประชาธปิไตย โดยมีการละเมิดและไม่เคารพสิทธผิูอ่ื้น ยึดความเห็นของ

ตนเองเป็นใหญ่ โดยไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ศรณัย ุหมัน้ทรพัย์ (2550) เขยีนไว้ว่า คนไทยจำานวนหนึง่มทีศันคตเิรือ่งการเอาเปรยีบบคุคล

อื่นเป็นเรื่องธรรมดา ไม่สนใจติดตามข่าวสารความเป็นไปของสังคมและประเทศชาติ และมีความสนใจ

และมีส่วนร่วมต่อความเคล่ือนไหวทางการเมืองน้อยนอกจากนี้การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตยของไทยทีผ่่านมา ซึง่เรยีนรูผ่้านการศกึษาในระบบ และกระบวนการทางการเมืองและสงัคม

กลับมีทิศทางไปสู่การสร้างอำานาจสมบูรณ์ของผู้ปกครอง นักการเมืองมีพฤติกรรมการซื้อเสียง เกิดการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นและกอบโกยผลประโยชน์ของผู้ปกครองรัฐ มีการใช้อิทธิพลและอำานาจส่วนเกิน

สิ่งเหล่านี้ชักนำาและเบี่ยงเบนความเข้าใจท่ีถูกต้องและทำาให้เกิดการเรียนรู้ต่อการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบผิด ๆ และกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการ

สร้างความเป็นพลเมือง ทำาให้พลเมืองขาดทักษะการมีส่วนร่วมทางการเมือง เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องที่

ห่างไกลจากชีวิตตนเอง เกิดการกีดกันทางการเมือง รู้สึกแปลกแยกเฉยชาและไม่สนใจการเมืองในที่สุด 
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สงัคมไทยจงึยงัไม่มปีระชาธปิไตยทีแ่ท้จรงิในชวีติ ในการทำางาน ในทางการเมอืง คนไทยส่วนใหญ่ 

อยู่ในระบบอุปถมัภ์ทีพ่ึง่พาผูม้อีำานาจ ผูม้เีงนิมากกว่าและยอมจำานน มากกว่าจะบอกว่าคนเราเท่าเทยีมกนั 

เสมอภาคกัน มีสิทธิเท่ากัน แต่มันไม่เท่ากันเหมือนนิ้ว 5 นิ้วของแต่ละคน

ตัวอย่างเรื่องราวที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย ก็เช่น

ในที่ทำางานมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกคนแบบมีส่วนร่วมอย่างดีจนได้ข้อตกลงร่วมกัน 

แต่พอจะปฏิบัติกลับมีคนตั้งคำาถามใหม่อยู่เรื่อย ๆ และประชุมกันอีกรอบแล้วรอบเล่าก็ไม่ได้ทำาสักที  

การงานไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นปี 

ประชาธปิไตยในชวีติประจำาวนั พ่อแม่อยากให้ลกูเรยีนหมอจะได้รวยและช่วยคนไข้ด้วย แต่ลกู

ชอบค้าขาย พ่อแม่บังคับเคี่ยวเข็ญจนลูกเครียด บางรายฆ่าตัวตาย

แม้คนทีบ่อกว่าตวัเองเป็นประชาธปิไตยจ๋า แต่มกัเอาเสยีงส่วนมากข่มเสยีงส่วนน้อยและไม่รับฟัง 

ความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจร่วมกันมากเท่าที่ควร ในการบริหารจัดการก็ยึดตัวเองเป็นใหญ่เป็นเผด็จการ

ชอบใช้อำานาจ คนเหล่านี้อ้างว่ามาสร้างประชาธิปไตยให้กับเมืองไทย 

ประชาธิปไตยที่มากกว่าการเลือกตั้ง ก่อนการตัดสินใจร่วมกันทุกเรื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ทุกคนต้องรับฟังให้กันให้ถ้วนทั่ว เมื่อได้ข้อตกลงร่วมแล้ว การนำาไปสู่ภาคปฏิบัติต้องบริหารจัดการตาม

มติที่ประชุม ยกเว้นแต่จะมีการขอทบทวนมติ 

ในครอบครัวพ่อแม่ต้องให้อิสระในการตัดสินใจของลูก รับฟังให้มาก ถ้าลูกไม่รู้ก็เสนอเป็น 

ทางเลือกไม่บังคับ

ในทางการเมืองต้องเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้ เมื่อมีข้อยุติจึงทำาตาม 

ประชาธิปไตยต้องมีทั้งภาคตัวแทน ภาคการมีส่วนร่วมในนโยบาย/โครงการของรัฐได้ ประชาชนทุกคน

ต้องได้รับการเคารพในสิทธิ ความเสมอภาค เสรีภาพ ภราดรภาพและหน้าที่ตามกฎหมาย

สังคมไทยไม่ได้ฝึกฝนประชาธปิไตยในชวีติ ในครอบครวั ในทีท่ำางาน ในสงัคมและในทางการเมือง 

แต่จะเอาแค่เลือกตั้งหรือใช้สิทธิทำาอะไรก็ได้ โดยคิดว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดตลอด

ก�รจดักระบวนก�รเรยีนรูแ้ละฝึกฝนประช�ธิปไตยภ�คปฏิบตัจิงึเป็นก�รฟ้ืนชีว�ประช�ธปิไตย

ที่แท้จริงท่ีมีน้อยคนนักจะเข้�ใจ โดยเฉพ�ะผู้มีอำ�น�จเพร�ะพวกเข�ไม่เคยฝึกชีวิตประช�ธิปไตย

การเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ควรเป็นการเมืองข้างบน 

ทีม่องแต่รฐับาล วฒุสิภา สภาผูแ้ทนราษฎร และหน่วยงานราชการเท่าน้ัน แต่ควรเป็นการเมอืงทีม่วีสิยัทศัน์ 

และยุทธศาสตร์การสร้างคนไทยในแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งช่วงอายุ ดังนี้
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ช่วงอ�ยุก่อน 17 ปี ก่อนจะเตบิโตไปมสีทิธเิลอืกตัง้ได้ พวกเขาและเธอต้องได้รบัการเสรมิสร้าง

ให้เป็นคนด ีคดิด ีมคีณุธรรมจรยิธรรม ได้เรยีนรูฝึ้กฝนการทำางานรวมกลุม่ และการเคารพความคดิเหน็

ที่แตกต่าง ดังนั้นจึงต้องมีกลไกโดยการสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่องของรัฐบาลมาวางแผนยุทธศาสตร์

ระยะยาวทีท่ำาต่อเนือ่งกบักลุม่คนวยันี ้และสร้างกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่เตบิโตไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

อย่างคนที่รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี

ช่วงอ�ยุ 18 – 59 ปี เป็นช่วงที่มีสิทธิท�งก�รเมืองเต็มทีทั้งก�รเลือกตั้ง ก�รมีส่วนร่วม

ในคว�มเคลื่อนไหวท�งก�รเมือง พวกเขาและเธอควรต้องได้รับการฝึกฝนในการแก้ไขปัญหาความ 

ขัดแย้งด้วยสันติวิธีหรือแบบWin – Win ที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับ เคารพและรับฟัง 

ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัได้ด้วยความสงบ ไม่คดิทะเลาะกนัฆ่ากนัหรอืใช้ความรนุแรงใด ๆ ทัง้สิน้ รูจ้กั

ใช้สทิธแิละหน้าทีไ่ม่ละเมิดคนอ่ืนหรอืส่วนรวม รู้จกัเข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ความเคลือ่นไหวต่าง ๆ  

อย่างมสีตแิละเหตุผล การวางแผนยุทธศาสตร์สร้างคนวยันีต้้องทำาอย่างต่อเนือ่งและจรงิจงัเฉกเช่นเดยีวกบั 

คนวัยก่อน 17 ปี

ช่วงอ�ยุ 60 ปีเป็นต้นไป พวกเข�และเธอ ควรเป็นโค้ชก�รเมืองประช�ธิปไตยที่จัด 

กระบวนการเรียน การฝึกฝนอบรมด้วยการปฏิบัติที่เป็นจริง ทั้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี 

การแสดงความคดิเหน็และการรบัฟังผูอ้ืน่ทางการเมอืงแบบเรยีนรูแ้ละเข้าใจคนอืน่ ความสมานฉนัท์หรอื

การแสวงหาแนวทางประนีประนอมแบบสังคมไทย ที่ภาษาการเมืองประชาธิปไตย เรียกว่า Consensus 

ไม่ใช้เหตุผลอย่างเดียวแบบฝรั่ง แต่ใช้ความรักความสามัคคี ความเคารพซึ่งกันและกัน การมีผู้อาวุโสที่

มีบารมีที่ดีช่วยไกล่เกลี่ยแบบไทย ๆ คนกลุ่มนี้ควรรวมตัวทุกจังหวัด/อำาเภอโดยได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ทั่วทั้งแผ่นดิน

การมวีสิยัทศัน์และแผนยทุธศาสตร์มองการสร้างคนในระบอบประชาธปิไตย ยงัไม่มรีฐับาลหรอื

หน่วยงานไหนรบัผิดชอบอย่างจรงิจงัต่อเนือ่งและได้รบัการสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง

พลเมืองฟื้นชีวาประชาธิปไตย จึงควรมีบทบาทหลักดังนี้ 

1. การใหก้ารศกึษาทางการเมอืงภาคพลเมอืง /ประชาธปิไตย โดยใหม้คีวามรู้และเขา้ใจ

ในเรื่องสิทธิ และทำาหน้าที่ โดยให้บรรจุหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ทั้งในสถาบันและนอกสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน

2. ส่งเสริมให้เกิดผู้นำาทุกระดับให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำาทางการเมืองภาคพลเมือง 

อยา่งมคุีณธรรมและจริยธรรม โดยพฒันาศกัยภาพผูน้ำาทอ้งถิน่/ทอ้งที ่และประชาชน 

โดยสภาพลเมือง



เอกสารประกอบการสัมมนากลุ่มย่อยที่ 3

145
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

3. สนบัสนนุใหเ้กดิเวทกีลางทีม่าจาก ประช�รฐั (องค์ประกอบทีห่ลากหลาย) ในการ

แกไ้ขปัญหาและความตอ้งการสาธารณะ ทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของแตล่ะพืน้ทีแ่ละ

ภูมิภาค

4. การมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในทุกกระบวนการ

และทุกระดับโดยหน่วยงานรัฐ /อปท. สนับสนุนให้มีกลไก งบประมาณ และ

ทรพัยากรอืน่ ๆ ทีจ่ำาเปน็ในการขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิโดยการมสีว่นรว่ม 

ในการนำาเสนอข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการ มีส่วนร่วมในการวางแผน 

ลงมือปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์และผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกันแก้ไข

5. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปฏิบัติการที่ดี (Best Practice) อันนำาไปสู่การเกิดนวัตกรรม

การเมอืงภาคพลเมอืง สรา้งการคดิคน้กจิกรรมการเมอืงภาคพลเมอืง /ประชาธปิไตย 

หรือฟื้นฟูภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน และสร้าง

ความเข้มแข็งของพลเมือง

พลเมอืงฟ้ืนชวี�ประช�ธปิไตย จะเกดิขึน้ได้ ผูค้นในสงัคมไทย โดยเฉพ�ะรฐับ�ล นกัก�รเมือง 

ข้�ร�ชก�ร นักธุรกิจ นักวิช�ก�ร นักเคล่ือนไหวท�งก�รเมืองและสังคม ผู้นำ�ชุมชน ฯลฯ จะต้อง

เข้�ใจคว�มเป็นพลเมอืงและประช�ธปิไตยทีแ่ท้จรงิ ซึง่เร�ต่�งต้องเรยีนรูแ้ละฝึกฝนร่วมกนัท่�มกล�ง

เหตุก�รณ์ท�งก�รเมืองและสังคมที่เป็นจริง
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เอกสารอ้างอิง
สุวิมล มีแสง, ที่ประชุมวิชชาการ “การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

แบบมีส่วนร่วม” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559,  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

เสกสรร ประเสรฐิกลุ, 2548, การเมอืงภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย, กรงุเทพฯ, สำานักพมิพ์ 

อมรินทร์.

ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2550, การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : ฐานรากการเมืองภาคพลเมือง,  

นักวิชาการฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
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 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซ่ือตรง

 ชุมชนแห่งความซ่ือตรง 

ศรายุทธ อันทะไชย์

พยนต์ ปัญญาภา

คงเดช วงศ์พิมล

ส่วนที่ 1 บทนํา

ความเป็นมา

ในปี 2558 สำานกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกล้าได้ จดัโครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายความ

ซือ่ตรง 3 ตำาบล ในปี 2559 จำานวน 5 ตำาบล รวม 8 ตำาบล  สำาหรบัตำาบลทีด่ำาเนนิการได้เป็นรปูธรรม

และมคีวามต่อเนือ่งม ี2 ตำาบล ได้แก่ (1) ตำาบลสว่าง อำาเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ (2) ตำาบลเขวาทุง่ 

อำาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รูปแบบกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้เกิดการจัดทำาแผนพัฒนาความ

ซือ่ตรงในระดบัตำาบล โดยจะให้กลุ่มเป้าหมายมส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการไม่มคีณุธรรม 

ความซื่อตรงในชุมชน ผลจากการร่วมกันวิเคราะห์ ทำาให้ทราบประเด็นปัญหา ด้านการไม่มีคุณธรรม 

ความซื่อตรงในภาพรวมของ 2 ตำาบล ที่สามารถนำามาสรุปเป็นภาพรวมได้ 10 เรื่อง ดังต่อไปนี้  

(1) ความเห็นแก่ตัว  (2) การเอาเปรียบผู้อ่ืน  (3) โกงภาษีประชาชน  (4) ไม่ซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่  

(5) การซ้ือสิทธิขายเสียง  (6) ขาดความเป็นธรรม  (7) ไม่มีวินัย  (8) ไม่ตรงต่อเวลา  

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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(9) ขาดความสามัคคี  (10) การคอรัปชั่น ซึ่งแต่ละปัญหาแต่ละพื้นที่ก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกันไป 

สิง่ทีน่่ากลวัทีสุ่ดคอื ปัญหาเหล่าน้ีได้แทรกซมึเข้าไปในครอบครัว ชมุชน อย่างรวดเร็ว บางคนต้ังรับไม่ทนั

กจ็ะกลายเป็นทาสของแต่ละปัญหาไปแบบไม่รูต้วั ปัญหาเหล่านีไ้ด้แทรกเข้าไปในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เป็นวงกว้าง 

ทั้งประชาชนทั่วไปและเยาวชนต่างก็ได้รับผลกระทบในลักษณะท่ีต่างกัน จากปัญหาท่ีกล่าวมาท้ังหมด  

ถอืเป็นภาระหน้าทีข่องประชาชนจากทกุภาคส่วน ต้องร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมดำาเนนิการ ร่วมประเมนิผล 

ร่วมรบัผลทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกนั ทีส่ำาคัญคือร่วมกนัหาทางป้องกนัปัญหาต่าง ๆ แบบมส่ีวนร่วม 

ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และกลุ่มที่สำาคัญคือ กลุ่มเยาวชน ด้วย จากปัญหาที่นำามาทำาแผน

ทัง้หมด นำาไปสูก่ารจดักิจกรรมต่อเน่ืองขยายผลในระดบัพ้ืนที ่ให้ประสบผลสำาเรจ็อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป

   

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณธรรมในระดับชุมชนหมู่บ้าน

2.  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนแห่งคุณธรรมความซื่อตรงตามแผนพัฒนาคุณธรรม 

ความซื่อตรงที่ได้จัดทำาขึ้นในพื้นที่แต่ละตำาบล

3.  เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนการทำากิจกรรมตามแผน

กลุ่มเป้าหมาย

1.  นักเรียน เยาวชน 

2.  ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียน เยาวชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงในชุมชน

2.  นักเรยีน เยาวชน ประชาชน มจีติสำานกึยดึมัน่ในหลกัคณุธรรมความซือ่ตรง มกีารนำาไป

ปฏิบัติและปลูกฝังจนกลายเป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ บำาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม
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ส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งความซ่ือตรง ท่ีจะนำามาเสนอในครั้งนี้เป็นการนำาผลการเนินงาน 

ตัง้แต่เริม่ต้นระยะท่ี 1 และดำาเนินการในระยะที ่2 ทีป่ระสบผลสำาเรจ็ จนเกดิผลลัพธ์อย่างเป็นรปูธรรม 

มาเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบ โดยจะนำาเสนอจำานวน 2 ตำาบล ดังต่อไปนี้

 1.  ตำาบลสว่าง อำาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 2.  ตำาบลเขวาทุ่ง อำาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ตําบลสว่าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำาเนนิงานในระยะที ่2 ตำาบลสว่าง ได้มกีารจดัประชมุทบทวนแผน 1 ครัง้ และจดักจิกรรม 

“การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า” จำานวน 7 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ก�รจัดประชุมระดมคว�มคิดเห็น 1 ครั้ง 

การประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำาบลสว่าง เมื่อวันอาทิตย ์

ที่ 17 กรกฎาคม 2559 เป็นการนำาประเด็นกิจกรรมที่ได้จากการทำาแผนพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรง  

5 ประเดน็ คอื การเสรมิสร้างและรกัษาวนิยั การเสรมิสร้างความรบัผิดชอบ การเสรมิสร้างความซือ่สตัย์ 

การรักษาประเพณี และการเสริมสร้างศีลธรรม มาให้ที่ประชุมช่วยกันวิเคราะห์ถึง วัตถุประสงค์  

วิธีดำาเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสำาเร็จเป็นรูปธรรม 

การเลอืกหัวข้อกิจกรรมมาดำาเนนิการ ต้องเป็นกจิกรรมทีส่ามารถทำาได้อย่างต่อเนือ่งโดยชมุชน 

แม้ไม่มีงบประมาณจากหน่วยอื่นมาสนับสนุน เป็นกิจกรรมที่จะทำาให้เกิดจิตสำานึกที่มีคุณธรรมและ 

ความซื่อตรง และต้องเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เกิดจากการทำาแผนระดับตำาบลร่วมกัน ผู้ร่วมประชุมได้แสดง

ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สุดท้ายจึงได้ข้อสรุปว่า ชุมชนจะร่วมกันดำาเนินการเพียง 1 กิจกรรม คือ 

การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า

การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงการสร้างสำานึกพลเมืองด้านความซื่อตรง 

ให้มคีวามยัง่ยนืในระยะยาว ความเป็นไปได้ของกลุม่เป้าหมายทีจ่ะช่วยผลกัดันและทำาให้โครงการประสบผล

สำาเรจ็และเกดิประโยชน์ต่อประเทศชาตใินอนาคต โอกาสในการรบัรูข้องพลเมอืงทีเ่ป็นเยาวชนคนรุน่ใหม่ 

สภาพการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงฤดู ทำานา จากเหตุผลที่กล่าวมา ที่ประชุมจึง

ได้มีมติเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนในพ้ืนที่ตำาบลสว่าง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด ต้ังแต่ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การดำาเนินการต่อเนื่องโดยชุมชนเอง ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 

สุดท้ายจึงได้ข้อสรุปว่า ชุมชนจะร่วมกันดำาเนินการเพียง 1 กิจกรรม คือ การเสริมสร้างศีลธรรม 

ความซื่อตรงด้วยศีลห้า โดยประชาชนมีความเชื่อว่า ถ้าทุกคนตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างจริงจัง จะทำาให้เกิด 

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและคนอื่นได้ คณะทำางานจังหวัดจึงให้ที่ประชุมกำาหนดวัน เวลา สถานที่  

เพื่อจัดทำาปฏิทินดำาเนินงานต่อไป

2. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งศีลธรรมคว�มซื่อตรงด้วยศีลห้� ครั้งที่ 1 

การจัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 จัดท่ีสำานักปฏิบัติธรรมป่าชุมชนอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด เม่ือวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 

จำานวน 73 คน มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า วิทยากรให้ความรู้ คือ 

พระมหาอมัรตัน์ เทวสริิ จากวดัสริิมงคล บ้านสว่าง  ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอด็ มเีน้ือหาสาระสำาคญั 

ที่สรุปได้ว่า ถ้าบุคคลใดมีความซื่อสัตย์ จะทำางานอะไรก็ประสบผลสำาเร็จ ความซ่ือสัตย์มีผลมาจากศีล  

การมาร่วมกิจกรรมสร้างความซ่ือตรงจะต้องตั้งใจฟัง จดจำา และจดบันทึกด้วย ความซื่อสัตย์เร่ิมจาก

ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีระเบียบ มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง นักเรียนที่เรียนจบ

และออกไปทำางานจะต้องทำางานด้วยความซื่อสัตย์ จะทำาให้เพื่อนในที่ทำางานและหัวหน้ารักและไว้วางใจ 

ศลีห้าสอนคนให้มคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ ไม่คดโกง นักเรยีนเป็นวตัถุดิบท่ีสำาคญัของประเทศ จะต้องรูจั้กคิด

พฒันาและเปลีย่นความคดิเหน็ทีด่ ีสร้างกลัยาณมิตร พชิติความยากจนด้วยการขยนัหม่ันเพยีร สละเวลา 

ของตนเองทำากิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน คุณธรรมช่วยป้องกัน อบายมุขได้ เช่น ศีลข้อห้า เป็นข้อห้าม 

ไม่ให้ประชาชนดืม่สรุาและยาเสพตดิ และสิง่ทีเ่ป็นของมอมเมาทัง้หลาย ข้อสำาคญัทกุคนต้องช่วยกนัต่อต้าน 

สิง่ทีเ่ป็นอบายมขุ ตัง้แต่ในระดบัครอบครวั เตอืนกนัไม่ให้ลองหรอืไม่ให้เข้าไปยุง่เกีย่วในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั 

ส่ิงเสพตดิทัง้หลายจะเป็นการดีมาก ขอให้นกัเรยีนยดึหลกัปฏบิติั 4 อย่าง ได้แก่ มีวนิยั พอเพยีง สจุรติ 

และมีจิตอาสา สำาหรับเนื้อหาสาระที่สำาคัญของศีลห้าและความซื่อตรง จำานวน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

2.1.1 ศลีห้าหลกัปฏบิตัสิำาคญัของชาวพทุธ ศลีห้านบัว่าเป็นหลกัปฏบิติัทีส่ำาคญัสำาหรบัผู้ทีน่บัถอื

ศาสนาพทุธ ไม่ว่าจะในบ้านเรา หรอืแม้แต่ประเทศทีม่กีารนบัถอืศาสนาพทุธเป็นส่วนใหญ่ 

โดยที่ศีลห้านั้นถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด 

2.1.2 ความหมายของศีล ศีล คือเจตนา หรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 อย่าง 

คอื ไม่ฆ่าสตัว์ ไม่ลกัทรพัย์ ไม่ประพฤตผิิดในกาม และงดเว้นจากวจทีจุรติ 4 อย่าง คอื 

ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
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2.1.3 ศีลห้ากับความซื่อตรง ประกอบด้วย ศีลข้อที่ 2 คือ อทินนาทานา เวรมณี เจตนา 

เป็นเครื่องงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย หรือโจร  

อนัได้แก่ ลกั ฉก ชงิ วิง่ราว ขูก่รรโชก ขูเ่ขญ็ ฉ้อโกง หลอกลวง ยกัยอก และรบัสนิบน 

และเป็นผูม้คีวามขยนัประกอบสมัมาชพี บรจิาคทาน และเคารพในกรรมสทิธิใ์นทรัพย์สนิ

ของผู้อื่น และศีลข้อที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ อันได้แก่

คำาปด ทวนสาบาน สัปปลับ ผิดสัญญา เสียสัตย์ และคืนคำา เป็นผู้รักสัจจะ จะพูดแต่

คำาสัตย์จริง ด้วยความจริงใจและปรารถนาดี มุ่งหวังดีต่อผู้อื่น 

2.2 ความซือ่ตรง หมายถงึความประพฤตทิีจ่รงิใจ ไม่เอนเอยีง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร 

ไม่ทำาผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึง 

ซ่ือสัตย์ ทั้งในด้านกาย วาจา ใจอยู่ด้วย ซื่อสัตย์เป็นความประพฤติของเฉพาะบุคคล  

แต่ซื่อตรงนั้น นอกจากเป็นความประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมท้ัง

องค์กรด้วย ผู้ที่ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย  

ไม่ยอมให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นทำาการใด ๆ หรือปฏิบัติหน้าที่โดย

ทุจริต เบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง ต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤติ 

มิชอบ อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำาที่ทุจริตที่มิชอบนั้นอย่างสุดฤทธ์ิ  

เพื่อผดุงไว้ซึ่งความถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 

2.2.1 ซื่อตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

2.2.2 ซ่ือตรงต่อบุคคลอืน่ มคีวามซือ่สตัย์สจุรติต่อบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัตน โดยไม่เลอืกช้ัน 

วรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

2.2.3 ซือ่ตรงต่อเวลา คือจะนัดหมายกบัใคร หรอืจะทำางานสิง่ใดกใ็ห้ตรงต่อเวลาทีก่ำาหนดไว้ 

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

2.2.4 ซือ่ตรงต่อวาจา คอื เมือ่ได้รบัปากกบัใครว่าจะทำาสิง่ทีด่แีละสจุรติ กใ็ห้กระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

2.2.5 ซือ่ตรงต่อหน้าท่ี คอืซ่ือสตัย์สจุรติและจรงิใจต่อหน้าทีก่ารงานของตน ไม่ฉ้อราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

2.3 การประเมินผลหลังอบรม โดย นายศรายุทธ อันทะไชย์ และคณะวิทยากร ได้ทำาการ

ประเมินผลและถอดบทเรียน โดยประกาศให้นักเรียนอาสามาร่วมสนทนากลุ่ม จำานวน 6 คน มาจาก

ตัวแทนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จำานวน 2 คน คอื เดก็หญงิชตุมิา มกุดาธนพงศ์  เดก็ชายณฐัการ ตรเีมฆ 
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ตวัแทนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จำานวน 2 คน คอื เดก็ชายธนาธปิ บุตรลกัษณ์  เดก็หญงิสธุานทพิย์ สอนศลิป์ 

และตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 2 คน คือ นางสาวรัชฐยา เหิกขุนทด  นายพงษ์สิทธิ์ เฝ้าหัน 

ผลการประเมินสรุปได้ว่า เนื้อหาสาระที่สำาคัญที่นักเรียนเข้าใจและจดจำาได้ เรื่อง ได้แก่ (1) การตรงต่อ

เวลา (2) การมีระเบียบวินัย (3) การเป็นคนซื่อสัตย์ (4) การทำาหน้าที่ของตนเอง (5) การทำาหน้าที่

พลเมือง (6) การรักษาป่าชุมชน (7) การตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ คุณพ่อ-คุณแม่

3. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งศีลธรรมคว�มซื่อตรงด้วยศีลห้� ครั้งที่ 2

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 จัดที่สำานักปฏิบัติธรรมป่าชุมชนอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 

จำานวน 59 คน มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

3.1 การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า วิทยากรให้ความรู้ คือ 

พระมหาอมัรตัน์ เทวสริ ิจากวดัสริมิงคล บ้านสว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอด็ มเีนือ้หาสาระสำาคญั 

ที่สรุปได้ว่า ถ้าบุคคลใดมีความซื่อสัตย์ จะทำางานอะไรก็ประสบผลสำาเร็จ ความซ่ือสัตย์มีผลมาจากศีล  

การมาร่วมกิจกรรมสร้างความซื่อตรงจะต้องตั้งใจฟัง จดจำา และจดบันทึกด้วย ความซ่ือสัตย์เริ่มจาก

ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีระเบียบ มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง นักเรียนที่เรียนจบ

และออกไปทำางานจะต้องทำางานด้วยความซื่อสัตย์ จะทำาให้เพื่อนในที่ทำางานและหัวหน้ารักและไว้วางใจ 

ศีลห้าสอนคนให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง นักเรียนเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญของประเทศ จะต้อง

รู้จักคิดพัฒนาและเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดี สร้างกัลยาณมิตร พิชิตความยากจนด้วยการขยันหมั่นเพียร  

สละเวลาของตนเองทำากิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน คุณธรรมช่วยป้องกัน อบายมุขได้ เช่น ศีลข้อห้า  

เป็นข้อห้ามไม่ให้ประชาชนดื่มสุราและยาเสพติด และสิ่งที่เป็นของมอมเมาทั้งหลาย ข้อสำาคัญทุกคน 

ต้องช่วยกนัต่อต้านสิง่ทีเ่ป็นอบายมขุ ตัง้แต่ในระดับครอบครวั เตือนกนัไม่ให้ลองหรอืไม่ให้เข้าไปยุง่เกีย่ว

ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลาย จะเป็นการดีมาก ขอให้นักเรียนยึดหลักปฏิบัติ 4 อย่าง ได้แก่ 

มีวินัย พอเพียง สุจริต และมีจิตอาสา สำาหรับเนื้อหาสาระที่สำาคัญของศีลห้าและความซื่อตรง จำานวน 

3 ข้อ ดังต่อไปนี้

3.1.1 ศีลห้าหลักปฏิบัติสำาคัญของชาวพุทธ ศีลห้านับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สำาคัญสำาหรับ 

ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธ ไม่ว่าจะในบ้านเรา หรอืแม้แต่ประเทศท่ีมกีารนับถอืศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ศีลห้านั้น ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด 

3.1.2 ความหมายของศีล ศีล คือเจตนา หรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต  

3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และงดเว้นจาก 

วจีทุจริต 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
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3.1.3 ศลีห้ากบัความซือ่ตรง ประกอบด้วย ศลีข้อที ่2 คือ อทนินาทานา เวรมณ ีเจตนา

เป็นเครือ่งงดเว้นจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย หรอื

โจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ฉ้อโกง หลอกลวง ยักยอก 

และรับสินบน และเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพ

ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น และศีลข้อที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี เจตนา

งดเว้นจากการพูดเท็จ อันได้แก่คำาปด ทวนสาบาน สัปปลับ ผิดสัญญา เสียสัตย์ 

และคืนคำา เป็นผู้รักสัจจะ จะพูดแต่คำาสัตย์จริง ด้วยความจริงใจและปรารถนาดี 

มุ่งหวังดีต่อผู้อื่น 

3.2 ความซือ่ตรง หมายถงึความประพฤตทิีจ่รงิใจ ไม่เอนเอยีง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร  

ไม่ทำาผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ทั้งใน

ด้านกาย วาจา ใจอยูด้่วย ซือ่สตัย์เป็นความประพฤตขิองเฉพาะบคุคล แต่ซือ่ตรงนัน้ นอกจากเป็นความ

ประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย ผู้ที่ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่

ซื่อสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้อ่ืนที่อยู่รอบข้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้องด้วยน้ันทำาการใด ๆ หรือ

ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง ต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤต ิ

มชิอบ อกีทัง้ยงัต้องหาทางยบัยัง้ ต่อต้านการกระทำาทีท่จุรติทีม่ชิอบนัน้อย่างสดุฤทธิ ์เพือ่ผดงุไว้ซึง่ความ

ถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ซื่อตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซ่ือสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

3.2.2 ซือ่ตรงต่อบคุคลอืน่ มคีวามซือ่สตัย์สจุรติต่อบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัตน โดยไม่เลอืก

ชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

3.2.3 ซือ่ตรงต่อเวลา คอืจะนัดหมายกบัใคร หรอืจะทำางานสิง่ใดกใ็ห้ตรงต่อเวลาทีก่ำาหนดไว้ 

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

3.2.4 ซือ่ตรงต่อวาจา คอื เมือ่ได้รบัปากกบัใครว่าจะทำาสิง่ทีด่แีละสจุรติ กใ็ห้กระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

3.2.5 ซือ่ตรงต่อหน้าที ่คอืซือ่สตัย์สจุรติและจรงิใจต่อหน้าทีก่ารงานของตน ไม่ฉ้อราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

3.3 การประเมินผลหลังอบรม โดย นายศรายุทธ อันทะไชย์ และคณะวิทยากร ได้ทำาการ

ประเมนิ ผลและถอดบทเรียน ด้วยการเลือกตวัแทนนกัเรยีนจำานวน 10 สอบถามพูดคยุเกีย่วกบัการรบัรู ้

เนือ้หาสาระสำาคัญของศีลธรรมและความซือ่ตรง ทีน่กัเรยีนเข้าใจและจดจำาได้ ซึง่สามารถสรปุได้ 7 เรือ่ง 
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ดังต่อไปนี้ (1) การตรงต่อเวลา (2) การมีระเบียบวินัย (3) การเป็นคนซื่อสัตย์ (4) การรับผิดชอบ 

ต่อหน้าที่ของตนเอง (5) การทำาหน้าที่พลเมือง (6) การรักษาป่าชุมชน (7) การตอบแทนบุญคุณ 

ครูบาอาจารย์ คุณพ่อ-คุณแม่ (8) การเก็บและคัดแยกขยะ

4. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งศีลธรรมคว�มซื่อตรงด้วยศีลห้� ครั้งที่ 3

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 จัดที่สำานักปฏิบัติธรรมป่าชุมชนอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 

จำานวน 73 คน มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า วิทยากรให้ความรู้ คือ 

พระมหาอมัรตัน์ เทวสริิ จากวดัสริิมงคล บ้านสว่าง  ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอด็ มเีน้ือหาสาระสำาคญั 

ที่สรุปได้ว่า ถ้าบุคคลใดมีความซื่อสัตย์ จะทำางานอะไรก็ประสบผลสำาเร็จ ความซ่ือสัตย์มีผลมาจากศีล  

การมาร่วมกิจกรรมสร้างความซ่ือตรงจะต้องตั้งใจฟัง จดจำา และจดบันทึกด้วย ความซื่อสัตย์เร่ิมจาก

ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีระเบียบ มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง นักเรียนที่เรียนจบ

และออกไปทำางานจะต้องทำางานด้วยความซื่อสัตย์ จะทำาให้เพื่อนในที่ทำางานและหัวหน้ารักและไว้วางใจ 

ศลีห้าสอนคนให้มคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ ไม่คดโกง นักเรยีนเป็นวตัถุดิบท่ีสำาคญัของประเทศ จะต้องรูจั้กคิด

พฒันาและเปลีย่นความคดิเหน็ทีด่ ีสร้างกลัยาณมิตร พชิติความยากจนด้วยการขยนัหม่ันเพยีร สละเวลา 

ของตนเองทำากิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน คุณธรรมช่วยป้องกัน อบายมุขได้ เช่น ศีลข้อห้า เป็นข้อห้าม 

ไม่ให้ประชาชนดืม่สรุาและยาเสพตดิ และสิง่ทีเ่ป็นของมอมเมาทัง้หลาย ข้อสำาคญัทกุคนต้องช่วยกนัต่อต้าน 

สิง่ทีเ่ป็นอบายมขุ ตัง้แต่ในระดบัครอบครวั เตอืนกนัไม่ให้ลองหรอืไม่ให้เข้าไปยุง่เกีย่วในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั 

สิง่เสพตดิทัง้หลาย จะเป็นการดมีาก ขอให้นกัเรยีนยดึหลกัปฏบิตั ิ4 อย่าง ได้แก่ มวีนิยั พอเพียง สจุริต 

และมีจิตอาสา สำาหรับเนื้อหาสาระที่สำาคัญของศีลห้าและความซื่อตรง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ศีลห้าหลักปฏิบัติสำาคัญของชาวพุทธ ศีลห้านับว่าเป็นหลักปฏิบัติท่ีสำาคัญสำาหรับ 

ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธ ไม่ว่าจะในบ้านเรา หรือแม้แต่ประเทศท่ีมกีารนับถือศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ศีลห้านั้น ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด 

4.1.2 ความหมายของศีล ศีล คือเจตนา หรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต  

3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และงดเว้นจาก 

วจีทุจริต 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 

4.1.3 ศลีห้ากบัความซือ่ตรง ประกอบด้วย ศลีข้อที ่2 คือ อทนินาทานา เวรมณ ีเจตนา

เป็นเครือ่งงดเว้นจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย หรอื
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โจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ฉ้อโกง หลอกลวง ยักยอก 

และรับสินบน และเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพ

ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น และศีลข้อที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี เจตนา

งดเว้นจากการพูดเท็จ อันได้แก่คำาปด ทวนสาบาน สับปลับ ผิดสัญญา เสียสัตย์ 

และคืนคำา เป็นผู้รักสัจจะ จะพูดแต่คำาสัตย์จริง ด้วยความจริงใจและปรารถนาดี 

มุ่งหวังดีต่อผู้อื่น 

4.2 ความซ่ือตรง หมายถึงความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง

ใคร ไม่ทำาผดิทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซือ่ตรงจึงครอบคลุมถึงซือ่สตัย์ ทัง้ใน

ด้านกาย วาจา ใจอยูด้่วย ซือ่สตัย์เป็นความประพฤตขิองเฉพาะบคุคล แต่ซือ่ตรงนัน้ นอกจากเป็นความ

ประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย ผู้ที่ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่

ซื่อสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นทำาการใด ๆ หรือ

ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง ต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤต ิ

มิชอบ อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำาที่ทุจริตที่มิชอบนั้นอย่างสุดฤทธิ์ เพื่อผดุงไว้ซึ่ง 

ความถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ซื่อตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

4.2.2 ซือ่ตรงต่อบคุคลอืน่ มคีวามซือ่สตัย์สจุรติต่อบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัตน โดยไม่เลอืก

ชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

4.2.3 ซือ่ตรงต่อเวลา คอืจะนดัหมายกบัใคร หรอืจะทำางานสิง่ใดกใ็ห้ตรงต่อเวลาทีก่ำาหนดไว้ 

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

4.2.4 ซือ่ตรงต่อวาจา คอื เมือ่ได้รบัปากกับใครว่าจะทำาส่ิงท่ีดแีละสุจรติ ก็ให้กระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

4.2.5 ซ่ือตรงต่อหน้าที ่คอืซือ่สตัย์สจุรติและจรงิใจต่อหน้าทีก่ารงานของตน ไม่ฉ้อราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

4.3 การฝึกสอนวิธีซ่อมหนังสือ โดยวิทยากรให้นำาหนังสือธรรม ที่มีอยู่แต่เก่าและชำารุดมาให้

นักเรียนซ่อมแซมให้มีสภาพดูดี พร้อมใช้ง่ายได้อีกนา

4.4 การประเมนิผลหลงัอบรม โดย นายศรายทุธ อนัทะไชย์ และทมีวทิยากร ได้ทำาการประเมนิ 

ผลและถอดบทเรียน โดย การตั้งคำาถามว่า นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง หลังจากที่เข้ารับการอบรม

การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า โดยให้นักเรียนเดินเข้าแถวมาเขียนที่กระดานทีละคน  
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ในสาระทีต่วัเองได้ฟังจนเกดิความเข้าใจและได้จดบนัทกึไว้ ในลกัษณะทีเ่ป็นข้อความส้ัน ๆ ชดัเจน เข้าใจ 

ได้ง่าย ผลการประเมนิสรปุได้ว่า นกัเรยีนเข้าใจเรือ่ง (1) การมีวินัย (2) การน่ังสมาธ ิ(3) การได้ทำาความด ี

ด้วยการทำาความสะอาดบริเวณลานวัด (4) การเข้าใจความกตัญญู (5) การอยู่รวมกันอย่างมีระเบียบ 

(6) การสร้างความสามคัคแีละร่วมมอืกนักวาดพืน้ศาลา (7) การเรยีนรูค้วามซือ่สตัย์ (8) การมจีติอาสา 

(9) การได้ทำาบญุ (10) การสวดมนต์ไหว้พระ (11) การสงบปากสงบคำา (12) การได้ซ่อมหนังสอืธรรมะ 

(13) การมจีติสาธารณะ (14) การได้รับประทานอาหารทีอ่ร่อย (15) การเหน็ผูใ้หญ่ใจด ี(16) ได้เรยีนรู้ 

ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตร ได้เรียนรู้ความหมายของธรรม

5. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งศีลธรรมคว�มซื่อตรงด้วยศีลห้� ครั้งที่ 4

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 จัดที่สำานักปฏิบัติธรรมป่าชุมชนอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 

จำานวน 80 คน มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

5.1 การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า วิทยากรให้ความรู้ คือ

พระมหาอมัรตัน์ เทวสริ ิจากวดัสริมิงคล บ้านสว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอด็ มเีนือ้หาสาระสำาคญั 

ที่สรุปได้ว่า 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก 

ความรู้สึกลำาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง  

ทัง้ต่อหน้าที ่ต่อวิชาชพี ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 

5.1.2 มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัย 

ในตนเองและวินัยต่อสังคม โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 

5.1.3 ขยัน คอื ความต้ังใจเพยีรพยายามทำาหน้าทีก่ารงานอย่างต่อเนือ่ง สมำา่เสมอ อดทน

ไม่ท้อถอยเมือ่พบอปุสรรค ความขยนัต้องควบคูก่บัการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกดิ

ผลสำาเรจ็ตามความมุง่หมาย ผูท่ี้มคีวามขยนั คือ ผูท่ี้ตัง้ใจทำาอย่างจรงิจงัต่อ เนือ่งใน 

เร่ืองท่ีถูกท่ีควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค  

รักงานที่ทำา ตั้งใจทำาหน้าที่อย่างจริงจัง 

5.1.4 ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

ไม่ฟุม่เฟือย ฟุง้เฟ้อ ผูท้ีม่คีวามประ หยดั คอื ผูท้ีด่ำาเนนิชวิีตเรยีบง่าย รูจั้กฐานะ

การเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า 
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5.1.5 สามคัค ีคอื ความพร้อมเพรยีงกนั ความกลมเกลียวกนั ความปรองดองกนั ร่วมใจ

กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจาก

การทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับ

ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ

เกือ้กลูกนั เพือ่ให้การงานสำาเร็จลลุ่วง อาสาช่วยเหลอืสังคมด้วยแรงกาย สตปัิญญา 

ลงมอืปฏบัิตกิาร เพือ่บรรเทาปัญหาหรอืร่วมสร้างสรรค์สิง่ดงีามให้เกิดขึน้ในชมุชน 

5.2 การประเมินผลหลังอบรม โดย นายศรายุทธ อันทะไชย์ และทีมวิทยากร ได้ทำาการ

ประเมินผลและถอดบทเรียน โดยการตั้งคำาถามว่า นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง หลังจากที่เข้ารับ 

การอบรมการเสริมสร้างศีลธรรมด้วยศีลห้า โดยให้นักเรียนทุกคนเขียนเรื่องที่ตัวเองเข้าใจและจำาได้ 

ลงในกระดาษบตัรคำา เมือ่ทกุคนเขยีนเสรจ็แล้ววทิยากรได้รวบรวมมาสงัเคราะห์และสรปุได้ดงันี ้ได้เรยีนรู้ 

เรื่องการทำาบุญ การนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ การมีสติ การได้ร่วมสวดมนต์ ความซื่อสัตย์ เช่น การ 

ตรงต่อเวลาท่ีนัดหมายทำากิจกรรม การมีวินัย เช่น การจอดรถจักรยานเป็นระเบียบสวยงามเวลามา

ปฏิบัติธรรม ความขยัน ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทำาอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เช่น  

การมาปฏบิตัธิรรมทีน่ีท่กุวนัอาทติย์ ประหยดั คอื การดำาเนนิชวีติทีเ่รยีบง่าย เช่นมาปฏบิตัธิรรมกไ็ด้ทานข้าว 

ขนม จากผู้บริจาค สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ช่วยเหลืองานการ เช่น เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้  

การช่วยกันทำาความสะอาดศาลาวัด มีจิตอาสาช่วยเหลืองานเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน

6. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งศีลธรรมคว�มซื่อตรงด้วยศีลห้� ครั้งที่ 5

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 จัดที่สำานักปฏิบัติธรรมป่าชุมชนอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 

จำานวน 79 คน มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

6.1 การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า วิทยากรให้ความรู้ คือ 

พระอาจารย์บุญทัน ปุญญะกาโม สำานักปฏิบัติธรรมอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  

มีเนื้อหาสาระสำาคัญ ที่สรุปได้ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ศีลห้าหลักปฏิบัติสำาคัญของชาวพุทธ ศีลห้านับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สำาคัญสำาหรับ 

ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะในบ้านเรา หรือแม้แต่ประเทศท่ีมกีารนบัถือศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ศีลห้านั้น ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด 

6.1.2 ความหมายของศีล ศีล คือเจตนา หรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต  

3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และงดเว้นจาก 

วจีทุจริต 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
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6.1.3 ศีลห้ากับความซ่ือตรง ประกอบด้วย ศลีข้อท่ี 2 คอื อทินนาทานา เวรมณ ีเจตนา

เป็นเครือ่งงดเว้นจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย หรอื

โจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ฉ้อโกง หลอกลวง ยักยอก 

และรับสินบน และเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพ

ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น และศีลข้อที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี เจตนา

งดเว้นจากการพูดเทจ็ อนัได้แก่คำาปด ทวนสาบาน สัปปลบั  ผดิสัญญา เสียสัตย์ 

และคืนคำา เป็นผู้รักสัจจะ จะพูดแต่คำาสัตย์จริง ด้วยความจริงใจและปรารถนาดี 

มุ่งหวังดีต่อผู้อื่น 

6.2 ความซือ่ตรง หมายถงึความประพฤตทิีจ่รงิใจ ไม่เอนเอยีง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร 

ไม่ทำาผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ทั้งใน

ด้านกาย วาจา ใจอยูด้่วย ซือ่สตัย์เป็นความประพฤตขิองเฉพาะบคุคล แต่ซือ่ตรงนัน้ นอกจากเป็นความ

ประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย ผู้ที่ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็น 

ผู้ที่ซื่อสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นทำาการใด ๆ 

หรอืปฏบิตัหิน้าท่ีโดยทุจรติ เบียดบัง ฉ้อราษฎร์บงัหลวง ต้องไม่หวาดกลวัต่ออทิธพิลของบคุคลทีป่ระพฤติ

มิชอบ อีกท้ังยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำาที่ทุจริตที่มิชอบนั้นอย่างสุดฤทธ์ิ เพื่อผดุงไว้ซึ่ง 

ความถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้

6.2.1 ซื่อตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

6.2.2 ซือ่ตรงต่อบคุคลอืน่ มคีวามซือ่สตัย์สจุรติต่อบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัตน โดยไม่เลอืก

ชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

6.2.3 ซือ่ตรงต่อเวลา คอืจะนดัหมายกบัใคร หรอืจะทำางานสิง่ใดกใ็ห้ตรงต่อเวลาทีก่ำาหนดไว้ 

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

6.2.4 ซือ่ตรงต่อวาจา คอื เมือ่ได้รบัปากกบัใครว่าจะทำาสิง่ท่ีดีและสจุรติ กใ็ห้กระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

6.2.5 ซือ่ตรงต่อหน้าที ่คอืซือ่สตัย์สจุรติและจรงิใจต่อหน้าทีก่ารงานของตน ไม่ฉ้อราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

6.3 การจัดทำาสมุดบันทึกความดี วิทยากรคือ พระอาจารย์บุญทัน ปุญญกาโม โดยวิทยากร 

ได้บอกให้เด็ก ๆ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนสมุดบันทึกความดีจำานวน 4 ข้อ คือ 

6.3.1 เพื่อให้มีการบันทึกความดีของคุณพ่อ 
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6.3.2 เพื่อให้มีการบันทึกความดีของคุณแม่ 

6.3.3 เพื่อให้มีการบันทึกความดีของคุณครู 

6.3.4 เพื่อให้มีการบันทึกความดีของตนเอง 

โดยให้นกัเรยีนเขยีนความดแีต่ละคนมาอย่างละ 5 ข้อ นอกจากนัน้ยงัให้นกัเรยีนทกุคนบนัทกึ

ความไม่ดขีองตนเอง บนัทกึวธิแีก้ไขความไม่ดขีองตนเองมาอย่างละ 5 ข้อ เช่นเดยีวกนั โดยพระอาจารย์ 

นัดหมายให้นักเรียนทุกคนนำากลับไปเขียนที่บ้าน และนำามาส่งพระอาจารย์ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 

2559

6.4 การประเมินผลหลังอบรม โดย นายศรายุทธ อันทะไชย์ และทีมวิทยากรผลการประเมิน

สรุปได้ว่า นักเรียนชอบการทำาสมุดบันทึกความดีมาก และมีความกระตือลือล้นในการจัดทำาสมุดบันทึก

ความด ีเพราะมกีารวาดภาพต่าง ๆ กนั ตามจนิตนาการของแต่ละคน บนหน้าปกของสมดุบนัทึกความดี

ของตนเอง มกีารแบ่งกลุม่กันทำางานเพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วม หรอืเกดิความสามคัค ีมกีารเสยีสละแบ่งปัน

ปากกา กระดาษ ทีใ่ช้ในการเขียนหน้าปกสมดุบนัทกึความด ีดงันัน้ สิง่ทีน่กัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากกจิกรรมนี้

คือ “ความสามคัค ีและการเสยีสละ” ส่วนหวัข้อทีเ่กีย่วกบัความซือ่สัตย์นัน้ ตวัอย่างทีน่กัเรยีนเข้าใจได้ง่าย

ทีส่ดุคอื การซือ่สตัย์ต่อตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา การไม่โกหกคณุพ่อ คณุแม่ และครอูาจารย์เป็นต้น

7. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งศีลธรรมคว�มซื่อตรงด้วยศีลห้� ครั้งที่ 6

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 จัดที่สำานักปฏิบัติธรรมป่าชุมชนอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 

จำานวน 73 คน มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

7.1 การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศีลธรรมความซื่อตรงด้วยศีลห้า วิทยากรให้ความรู้ คือ 

พระอาจารย์บญุทนั ปญุญะกาโม สำานกัปฏบิตัธิรรมอมตธรรมาราม ตำาบลสว่าง อำาเภอโพนทอง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด มีเนื้อหาสาระสำาคัญ ที่สรุปได้ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

7.1.1 ศีลห้าหลักปฏิบัติสำาคัญของชาวพุทธ ศีลห้านับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สำาคัญสำาหรับ 

ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะในบ้านเรา หรือแม้แต่ประเทศท่ีมกีารนบัถือศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ศีลห้านั้น ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด 

7.1.2 ความหมายของศีล ศีล คือเจตนา หรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต  

3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และงดเว้นจาก 

วจีทุจริต 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
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7.1.3 ศลีห้ากบัความซือ่ตรง ประกอบด้วย ศลีข้อที ่2 คอื อทนินาทานา เวรมณ ีเจตนา

เป็นเครือ่งงดเว้นจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย หรอื

โจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ฉ้อโกง หลอกลวง ยักยอก 

และรับสินบน และเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพ

ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น และศีลข้อที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี เจตนา

งดเว้นจากการพดูเทจ็ อนัได้แก่คำาปด ทวนสาบาน สปัปลบั  ผดิสญัญา เสยีสตัย์ 

และคืนคำา เป็นผู้รักสัจจะ จะพูดแต่คำาสัตย์จริง ด้วยความจริงใจและปรารถนาดี 

มุ่งหวังดีต่อผู้อื่น 

7.2 ความซ่ือตรง หมายถงึความประพฤตทิีจ่รงิใจ ไม่เอนเอยีง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร 

ไม่ทำาผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ทั้งใน

ด้านกาย วาจา ใจอยูด้่วย ซือ่สตัย์เป็นความประพฤตขิองเฉพาะบคุคล แต่ซือ่ตรงนัน้ นอกจากเป็นความ

ประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย ผู้ที่ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่

ซื่อสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยน้ันทำาการใด ๆ หรือ

ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง ต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤต ิ

มิชอบ อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำาที่ทุจริตที่มิชอบน้ันอย่างสุดฤทธิ์ เพื่อผดุงไว้ซึ่ง 

ความถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้

7.2.1 ซ่ือตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

7.2.2 ซือ่ตรงต่อบคุคลอืน่ มคีวามซือ่สัตย์สุจรติต่อบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัตน โดยไม่เลอืก

ชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

7.2.3 ซือ่ตรงต่อเวลา คอืจะนดัหมายกบัใคร หรอืจะทำางานสิง่ใดกใ็ห้ตรงต่อเวลาทีก่ำาหนดไว้ 

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

7.2.4 ซือ่ตรงต่อวาจา คอื เมือ่ได้รบัปากกบัใครว่าจะทำาสิง่ทีด่แีละสจุรติ กใ็ห้กระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

7.2.5 ซือ่ตรงต่อหน้าที ่คอืซือ่สัตย์สุจรติและจรงิใจต่อหน้าทีก่ารงานของตน ไม่ฉ้อราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

7.3 การประเมนิผลหลงัอบรม โดย นายศรายทุธ อนัทะไชย์ และทมีวทิยากร ได้ทำาการประเมนิ 

ผลและถอดบทเรียน โดยให้นักเรียนทีเ่ข้ารับการอบรม เขยีนสิง่ทีต่นเองได้เรยีนรูจ้ากการยกตวัอย่างใกล้ตวั 

และจะนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน ลงในบัตรคำา วิทยากรได้นำามาวิเคราะห์และสรุปสาระสำาคัญได้  

6 เรือ่ง ได้แก่ (1) ความจรงิใจและสตัย์ต่อทุกคน (2) การซือ่ตรงต่อตนเอง (3) การซือ่ตรงต่อบคุคลอืน่ 

(4) การซื่อตรงต่อเวลา (5) การซื่อตรงต่อวาจา (6) การซื่อตรงต่อหน้าที่ 
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8. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งศีลธรรมคว�มซื่อตรงด้วยศีลห้� ครั้งที่ 7

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 7 จัดที่สำานักปฏิบัติธรรมป่าชุมชนอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 

จำานวน 67 คน มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

8.1 การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศีลธรรมความซ่ือตรงด้วยศีลห้า วิทยากรให้ความรู้ คือ 

พระอาจารย์บุญทัน ปุญญะกาโม สำานักปฏิบัติธรรมอมตธรรมาราม ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  

มีเนื้อหาสาระสำาคัญ ที่สรุปได้ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

8.1.1 ศีลห้าหลักปฏิบัติสำาคัญของชาวพุทธ ศีลห้านับว่าเป็นหลักปฏิบัติท่ีสำาคัญสำาหรับ 

ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะในบ้านเรา หรือแม้แต่ประเทศท่ีมกีารนบัถือศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ศีลห้านั้น ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด 

8.1.2 ความหมายของศีล ศีล คือเจตนา หรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต  

3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และงดเว้นจาก 

วจีทุจริต 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 

8.1.3 ศลีห้ากบัความซือ่ตรง ประกอบด้วย ศีลข้อท่ี 2 คอื อทินนาทานา เวรมณ ีเจตนา

เป็นเครือ่งงดเว้นจากการถือเอาส่ิงของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย หรอื

โจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ฉ้อโกง หลอกลวง ยักยอก 

และรับสินบน และเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพ

ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น และศีลข้อที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี เจตนา

งดเว้นจากการพดูเทจ็ อนัได้แก่คำาปด ทวนสาบาน สปัปลบั  ผดิสญัญา เสยีสตัย์ 

และคืนคำา เป็นผู้รักสัจจะ จะพูดแต่คำาสัตย์จริง ด้วยความจริงใจและปรารถนาดี 

มุ่งหวังดีต่อผู้อื่น 

8.2 ความซือ่ตรง หมายถงึความประพฤตทิีจ่รงิใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร 

ไม่ทำาผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ทั้งใน

ด้านกาย วาจา ใจอยูด้่วย ซือ่สตัย์เป็นความประพฤตขิองเฉพาะบคุคล แต่ซือ่ตรงนัน้ นอกจากเป็นความ

ประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย ผู้ที่ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่

ซื่อสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นทำาการใด ๆ หรือ

ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง ต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤต ิ

มิชอบ อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำาที่ทุจริตที่มิชอบนั้นอย่างสุดฤทธิ์ เพื่อผดุงไว้ซึ่ง 

ความถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้
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8.2.1 ซื่อตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

8.2.2 ซ่ือตรงต่อบคุคลอ่ืน มคีวามซือ่สตัย์สจุรติต่อบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัตน โดยไม่เลือก

ชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

8.2.3 ซือ่ตรงต่อเวลา คอืจะนัดหมายกับใคร หรอืจะทำางานสิง่ใดก็ให้ตรงต่อเวลาทีก่ำาหนดไว้ 

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

8.2.4 ซ่ือตรงต่อวาจา คอื เมือ่ได้รบัปากกบัใครว่าจะทำาสิง่ทีดี่และสจุรติ กใ็ห้กระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

8.2.5 ซือ่ตรงต่อหน้าที ่คอืซือ่สตัย์สจุรติและจรงิใจต่อหน้าทีก่ารงานของตน ไม่ฉ้อราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

8.3 การประเมินผลหลังอบรม โดยนายศรายุทธ อันทะไชย์ และทีมวิทยากร ได้ทำาการ

ประเมนิ ผลและถอดบทเรยีน โดยการสงัเกตและให้นักเรียนทีเ่ข้ารับการอบรม เขยีนส่ิงทีต่นเองได้เรียนรู ้

จากการยกตัวอย่างใกล้ตัวและจะนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันลงในบัตรคำา วิทยากรได้นำามาวิเคราะห์

และสรปุสาระสำาคญัได้ 11 เรือ่ง ดงัต่อไปนี ้(1) เยาวชนมวีนิยั  (2) มจีติอาสา  (3) มคีวามรบัผดิชอบ  

(4) มีความสามัคคีในหมู่คณะ  (5) จิตใจสงบและวางตัวสงบเสงี่ยม  (6) รู้คุณค่าข้าวอาหาร   

(7) กนิอยูอ่ย่างเรยีบง่ายและพอเพยีง  (8) ได้เรยีนรูร่้วมกนัหลากหลายช่วงอาย ุ (9) ทำาตามแบบอย่าง 

ที่ดี ผู้ใหญ่ทำาให้ดู  (10) การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ที่ถูกต้อง  (11) ตรงต่อเวลานัดหมาย และ

ซื่อตรงต่อหน้าที่ มาถึงก่อนและทำาความสะอาดสถานที่ศาลาการเปรียญรอเพื่อน ๆ

สรุปได้ว่า ผลลพัธ์ทีช่ีว้ดัได้ทัง้ทางพฤตกิรรมและการถอดบทเรยีนจากผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ชมุชน

แห่งความซื่อตรง สามารถสรุปได้ 31 เรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) การตรงต่อเวลา  (2) การมีระเบียบวินัย   

(3) การซือ่ตรงต่อหน้าที ่ (4) การทำาหน้าทีพ่ลเมอืง  (5) การรกัษาป่าชมุชน  (6) การตอบแทนบญุคณุ 

ครูบาอาจารย์ คุณพ่อ-คุณแม่  (7) เกิดความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมกิจกรรม  (8) การซื่อตรง 

ต่อตนเอง  (9) การซื่อตรงต่อบุคคลอื่น  (10) การซื่อตรงต่อเวลา  (11) การซื่อตรงต่อวาจา  

(12) การรักษาป่าชุมชน  (13) การเก็บและคัดแยกขยะ  (14) การนั่งสมาธิ  (15) การได้ทำาความดี 

ด้วยการทำาความสะอาดบรเิวณลานวดั  (16) การเข้าใจความกตญัญ ู (17) การอยูร่วมกนัอย่างมรีะเบยีบ 

(18) การมจีติอาสา  (19) การได้ทำาบญุ  (20) การสวดมนต์ไหว้พระ  (21) การได้ซ่อมหนงัสอืธรรมะ 

(22) การมจีติสาธารณะ  (23) ได้เรยีนรูป้ระวติัพระพทุธเจ้าและพระสารบีตุร ได้เรยีนรูค้วามหมายของธรรม 

(24) มีความสามัคคีในหมู่คณะ  (25) จิตใจสงบและวางตัวสงบเสงี่ยม  (26) รู้คุณค่าข้าวอาหาร  

(27) กนิอยูอ่ย่างเรยีบง่ายและพอเพยีง  (28) ได้เรียนรู้ร่วมกนัหลากหลายช่วงอาย ุ (29) ทำาตามแบบอย่าง 

ที่ดี ผู้ใหญ่ทำาให้ดู  (30) การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ที่ถูกต้อง  (31) การเสียสละเพื่อส่วนรวม
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ระเบียบวินัย-จิตอาสา-ความรับผิดชอบ
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ระเบียบวินัย-จิตอาสา-ความรับผิดชอบ
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ตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 การดำาเนินงานในระยะที่ 2 ตำาบลเขวาทุ่ง ได้มีการจัดประชุม 2 ครั้ง และจัดกิจกรรม  

“การเสริมสร้างชุมชนศีลห้าพัฒนาความซื่อตรง” จำานวน 3 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ก�รจัดประชุมแกนนำ�ครั้งที่ 1 

 การประชุม ระดมความคิดเห็น จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองบ่ัว หมู่ 3 วันเสาร์ 

ที่ 23 กรกฎาคม 2559 การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องสำาคัญที่นำามาทบทวน 2 เรื่อง คือ 

 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม การสร้างแกนนำาความซื่อตรง 40 คน 

เนือ่งจากตำาบลเขวาทุง่ ไดม้กีารประชมุจดัทำาแผนพัฒนาคุณธรรมความซือ่ตรง มีการคัดเลอืกและมอบโล ่

ให้กับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อตรงไปแล้ว ดังนั้น การขับเคลื่อนและขยายผลความซื่อตรง 

ในชุมชน ควรมอบหมายให้แกนนำาความซ่ือตรงท้ังหมด เป็นกำาลังหลักในการขับเคล่ือน ชุมชนศีลห้า 

อย่างต่อเนื่อง

 1.2 การนำาหวัข้อกิจกรรมทีไ่ดจ้ากการทำาแผนพฒันาคณุธรรมความซือ่ตรง 3 หวัขอ้ คอื ความ

ซื่อสัตย์ การมีศีลธรรม แบบอย่างที่ดี มาให้ที่ประชุมช่วยกันวิเคราะห์ถึง วัตถุประสงค์ วิธีดำาเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสำาเร็จเป็นรูปธรรม การดำาเนินการต่อเนื่องโดยชุมชนเอง ผู้ร่วมประชุมได้

แสดงความคดิเหน็อยา่งหลากหลาย สดุทา้ยจงึไดข้อ้สรปุวา่ ชมุชนจะรว่มกนัดำาเนนิการเพยีง 1 กจิกรรม 

คอื การเสรมิสรา้งชมุชนศลีหา้พฒันาความซ่ือตรง คณะทำางานจงัหวดั จงึให้ทีป่ระชมุกำาหนดผู้รบัผดิชอบ

งานแต่ละด้าน วัน เวลา สถานที่ เพื่อจัดทำาปฏิทินดำาเนินงานต่อไป ส่วนการนิมนต์ท่านเจ้าคณะจังหวัด 

มาเป็นพระวิทยากร คณะทำางานจังหวัดอาสารับไปทำา

2. ก�รจัดประชุมแกนนำ�ครั้งที่ 2

 การประชมุครัง้ที ่2 จดัขึน้ที ่ศาลาการเปรยีญวดับา้นหนองบัว่ หมู ่3 วนัเสารท์ี ่4 สิงหาคม 2559 

เป็นการประชุมวางแผนรายละเอียดเกี่ยวกับ การกำาหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลดีเด่น

ด้านความซื่อตรง ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 เนื้อหาหลักที่จะนำามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ

แกนนำาความซื่อตรง กำาหนดการ การออกหนังสือเชิญผู้เข้ามาร่วมงาน คณะวิทยากรประกอบด้วย  

พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) หัวข้อ การเสริมสร้างชุมชนศีลห้าพัฒนาความซื่อตรง 

ซ่ึงจะมีรายละเอียดที่ครอบคลุม ความหมายของศีลห้า อานิสงค์ศีลห้า เทคนิคการเผยแพร่ศีลห้า  

นายอำาเภอธวัชบุรี หัวข้อ “การสร้างชุมชนศีลห้าเชิงคุณภาพให้เป็นรูปธรรม” เจ้าคณะตำาบลเขวาทุ่ง  

หวัขอ้ “การฝกึฝนสมาธเิพือ่ขบัเคลือ่นชมุชนศลีหา้” และนายศรายทุธ อนัทะไชย ์ นายอปุกรณ์ ดเีสมอ  

นายอนันต์ เจริญแก่นทราย และนายภัทร นามพิลา หัวข้อ “แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเสริมสร้าง

คุณธรรมความซื่อตรงในชุมชน” นอกจากนั้น คณะผู้ประสานงานได้เสนอให้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
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ศีลธรรมทุกวันพระ กลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

และวางแผนดำาเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

3. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งชุมชนศีลห้�พัฒน�คว�มซื่อตรง ครั้งที่ 1 

 การจดักจิกรรมครัง้ที ่1 จดัทีว่ดับา้นหนองบัว่ ต.เขวาทุง่ อ.ธวชับรุ ีจ.รอ้ยเอด็ เมือ่วนัเสารท์ี ่13 

สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง และประชาชนทั่วไปจำานวน มีเนื้อหา

สาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การรักษาศีลห้าเพื่อพัฒนาความซื่อตรง วิทยากรบรรยายให้

ความรู ้คอื ทา่นเจา้คณุพระราชปรยิตัวิมิล เจา้คณะจงัหวดัรอ้ยเอด็ (ธรรมยตุ) วดัมิง่เมอืง อำาเภอเสลภมู ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งมีสาระและรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ดังนี้ ศีลห้า 

เป็นนิจศีล ต้องรับบ่อย ๆ รับเร่ือย ๆ ถ้าผู้ใดรักษาศีลห้าได้จะทำาให้คนเป็นมนุษย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 

หลักประกันของศีลห้าข้อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ศีลข้อที่ 1 เป็นหลักประกันชีวิตเราชีวิตท่าน 

3.1.2 ศีลข้อที่ 2 เป็นหลักประกันเรื่องทรัพย์สิน 

3.1.3 ศีลข้อที่ 3 เป็นหลักประกันครอบครัวอบอุ่นทุกคน 

3.1.4 ศีลข้อที่ 4 เป็นหลักประกันด้านเครดิตความน่าเชื่อถือด้านการพูด

3.1.5 ศีลข้อ 5 เป็นหลักประกันด้านสุขภาพ กล่าวคือถ้างดสุราได้ ร่างกายก็จะแข็งแรง 

ปัจจุบันบ้านเมืองแตกแยกต้องเรียกศีลห้ามาช่วย สำาหรับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคล 

ดีเด่นด้านความซื่อตรง ความสุขที่ท่านได้รับคือ จิตอาสา ความสุขชั่วประเดี๋ยว 

คือ การตั้งวงกินเหล้าสุขได้เพียง 3 ชั่วโมง ถ้าเกินนั้นไปก็จะกลายเป็นทะเลาะ

ววิาท ซือ้เสือ้ผา้ใหมม่คีวามสขุเพยีง 3 ชัว่โมง เลยจากนัน้ไป ถอดทิง้ แตค่วามสขุ 

ทีแ่ทจ้รงิคอืความสงบ การสร้างคนให้เปน็คนดมีีศลีมีธรรม จะทำาให้เรามีความสขุ

ตลอดชวีติ อาตมากม็คีวามสขุทีไ่ดเ้ทศนาใหญ้าตโิยมฟงั ขอทกุทา่นอยา่ลมืศลีหา้ 

การรักษาศีลคือการทำาบุญ คนที่หน้าตาสวยงาม เพราะเขาทำาบุญและรักษาศีล 

มาเยอะ ขอให้ทุกท่านใส่บาตรทุกวัน การทำาบุญเป็นสิ่งจำาเป็น ถ้ารักตัวกลัวตาย 

ให้ทำาบุญมาก ๆ แล้วจะสบายใจ

 3.2 การอธิบายความหมายคำาว่า ซื่อตรง หมายถึงความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง  

ไมค่ดโกง ไมโ่กหกหลอกลวงใคร ไมท่ำาผดิท้ังต่อหนา้และลบัหลงั ไมแ่สวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ ซ่ือตรง

จึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ท้ังในด้านกาย วาจา ใจอยู่ด้วย ซ่ือสัตย์เป็นความประพฤติของเฉพาะบุคคล  
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แต่ซ่ือตรงนั้น นอกจากเป็นความประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมท้ังองค์กรด้วย  

ผู้ท่ีซือ่ตรงนัน้ นอกจากตนเองจะเปน็ผูท้ีซ่ือ่สตัยแ์ลว้ ยงัตอ้งไมเ่พกิเฉย ไมย่อมใหผู้อ้ืน่ทีอ่ยูร่อบขา้ง หรอื 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ยนัน้ทำาการใด ๆ หรอืปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ เบยีดบงั ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง ตอ้งไมห่วาดกลัว 

ต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำาที่ทุจริตที่มิชอบนั้น

อย่างสุดฤทธิ์ เพื่อผดุงไว้ซึ่งความถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 

3.2.1 ซื่อตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

3.2.2 ซือ่ตรงตอ่บคุคลอืน่ มคีวามซือ่สตัยส์จุรติตอ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน โดยไมเ่ลอืก

ชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

3.2.3 ซือ่ตรงตอ่เวลา คอืจะนดัหมายกบัใคร หรอืจะทำางานส่ิงใดกใ็ห้ตรงตอ่เวลาท่ีกำาหนดไว ้

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

3.2.4 ซือ่ตรงตอ่วาจา คอื เมือ่ไดร้บัปากกับใครว่าจะทำาสิง่ทีด่แีละสจุรติ ก็ใหก้ระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

3.2.5 ซือ่ตรงตอ่หน้าที ่คอืซือ่สตัยส์จุริตและจรงิใจตอ่หนา้ทีก่ารงานของตน ไมฉ่อ้ราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

 3.3 การประเมนิผลหลงัอบรม โดย นายศรายทุธ อนัทะไชย ์และทมีวทิยากรโครง การได้ทำาการ

ประเมินโดยการสอบถามแกนนำาของบุคคลดีเด่นด้านความซื่อตรงจำานวน 10 คน ผลการประเมินสรุป

ได้ว่า (1) ประชาชนมีความเข้าใจประโยชน์ของศีลห้าว่า ศีลข้อที่หนึ่ง เป็นหลักประกันชีวิตเราชีวิตท่าน  

ศีลข้อที่สอง เป็นหลักประกันเรื่องทรัพย์สินในบ้านเรือน  ศีลข้อที่สาม เป็นหลักประกันครอบครัวอบอุ่น 

ทกุคน  ศลีขอ้ทีส่ี ่เปน็หลกัประกนัดา้นเครดติความนา่เชือ่ถอื พดูอะไรออกไปคนกเ็ชือ่ม่ัน  และศลีขอ้ทีห่า้ 

เปน็หลกัประกนัดา้นสขุภาพ กลา่วคอืถ้างดสรุาได ้รา่งกายกจ็ะแข็งแรง  (2) ถ้าทุกคนรกัษาศลี และมศีลี 

กจ็ะมคีวามซือ่ตรงตามมา  (3) จะทำาบญุดว้ยการสรา้งคนใหเ้ปน็คนด ีคอื จะไปขยายผลในหมูบ่า้น 1:3 

เรื่องประโยชน์ของศีลห้า  (4) การสร้างเครือข่าย เมื่อประสานและสร้างเครือข่ายได้แล้ว จะเชิญมาฟัง

พระธรรมเทศนาจากท่านเจ้าคุณ พระราชปริยัติวิมล วัดม่ิงเมือง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้ง 

(5) จะจัดอบรมธรรมะให้กับประชาชนทั่วไปและนักเรียนในตำาบลทุกวันพระ

4. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งชุมชนศีลห้�พัฒน�คว�มซื่อตรง ครั้งที่ 2 

 การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 จัดที่วัดป่าบ้านหนองบั่ว ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันเสาร์

ที่ 9 กันยายน 2559 (วันพระ) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง และประชาชนทั่วไป 

มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 5 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
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 4.1 การบรรยายหัวข้อ การรักษาศีลห้าเพื่อพัฒนาความซื่อตรง วิทยากร คือ ท่านพระครู  

ปภทัสโรภาส เจ้าคณะตำาบลเขวาทุ่ง อำาเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ มสีาระสำาคญัทีส่ามารถนำามาสรปุไดว้า่ 

ถ้าบุคคลใดมีความซ่ือสัตย์ จะทำางานอะไรก็ประสบผลสำาเร็จ ความซื่อสัตย์มีผลมาจากศีล การมาร่วม

กิจกรรมสร้างความซื่อตรงจะต้องตั้งใจฟัง จดจำา และจดบันทึกด้วย ความซื่อสัตย์เริ่มจากครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีระเบียบ มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง นักเรียนที่เรียนจบและออกไป

ทำางานจะตอ้งทำางานดว้ยความซือ่สตัย ์จะทำาให้เพือ่นในท่ีทำางานและหัวหนา้รกัและไวว้างใจ ศลีห้าสอนคน 

ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง นักเรียนเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญของประเทศ จะต้องรู้จักคิดพัฒนา

และเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดี สร้างกัลยาณมิตร พิชิตความยากจนด้วยการขยันหมั่นเพียร สละเวลาของ

ตนเองทำากจิกรรมอาสาพฒันาชมุชน คณุธรรมชว่ยปอ้งกนั อบายมขุได ้เชน่ ศลีขอ้หา้ เปน็ขอ้หา้มไมใ่ห้

ประชาชนดื่มสุราและยาเสพติด และสิ่งที่เป็นของมอมเมาทั้งหลาย ข้อสำาคัญทุกคนต้องช่วยกันต่อต้าน 

สิง่ทีเ่ปน็อบายมขุ ตัง้แตใ่นระดบัครอบครวั เตือนกันไม่ใหล้องหรอืไม่ใหเ้ขา้ไปยุง่เก่ียวในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั 

สิง่เสพติดท้ังหลาย จะเป็นการดมีาก ขอใหน้กัเรยีนยดึหลกัปฏบิตั ิ4 อยา่ง ไดแ้ก ่มวีนิยั พอเพยีง สจุรติ 

และมีจิตอาสา นอกจากนั้น ท่านยังได้อธิบายถึงความสำาคัญของศีลห้าและความซื่อตรง จำานวน 2 ข้อ 

ดังต่อไปนี้

4.1.1 ศีลห้าหลักปฏิบัติสำาคัญของชาวพุทธ ศีลห้านับว่าเป็นหลักปฏิบัติท่ีสำาคัญสำาหรับ 

ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธ ไมว่า่จะในบา้นเรา หรอืแมแ้ต่ประเทศท่ีมกีารนับถือศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ศีลห้านั้น ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด 

4.1.2 ความหมายของศีล ศีล คือเจตนา หรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต  

3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และงดเว้นจาก 

วจีทุจริต 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 

 4.2 การอธิบายความหมายคำาว่า ซื่อตรง หมายถึงความประพฤติท่ีจริงใจ ไม่เอนเอียง  

ไมค่ดโกง ไมโ่กหกหลอกลวงใคร ไมท่ำาผดิทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง ไมแ่สวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ ซือ่ตรง

จึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ทั้งในด้านกาย วาจา ใจอยู่ด้วย ซ่ือสัตย์เป็นความประพฤติของเฉพาะบุคคล  

แต่ซื่อตรงนั้น นอกจากเป็นความประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย ผู้ที่

ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง หรือ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ยนัน้ทำาการใด ๆ หรอืปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ เบยีดบงั ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง ตอ้งไมห่วาดกลัว 

ต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำาที่ทุจริตที่มิชอบนั้น

อย่างสุดฤทธิ์ เพื่อผดุงไว้ซึ่งความถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 

4.2.1 ซื่อตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

4.2.2 ซือ่ตรงตอ่บคุคลอืน่ มคีวามซือ่สตัยส์จุรติตอ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน โดยไมเ่ลอืก

ชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก
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4.2.3 ซือ่ตรงตอ่เวลา คอืจะนดัหมายกบัใคร หรอืจะทำางานสิง่ใดกใ็หต้รงตอ่เวลาทีก่ำาหนดไว้ 

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

4.2.4 ซือ่ตรงต่อวาจา คอื เมือ่ไดรั้บปากกบัใครวา่จะทำาสิง่ทีด่แีละสจุริต กใ็หก้ระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

4.2.5 ซือ่ตรงตอ่หนา้ที ่คอืซือ่สตัยส์จุรติและจรงิใจตอ่หนา้ทีก่ารงานของตน ไมฉ่อ้ราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

 4.3 การนัง่สมาธ ิกลุม่เปา้หมาย จะเปน็เดก็โต ต้ังแต่ช้ันมธัยมศึกษาปทีี ่1-3 โดยพระวทิยากร

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

 4.4 การเดนิจงกรม จะเปน็เดก็เลก็ ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 – 6 โดยพระวทิยากรจะพาเดนินำา

หน้าพร้อมอธิบายการเดิน การกำาหนดลมหายใจเข้าออก เดินกลับไปกลับมาหลาย ๆ เที่ยว จนกระทั่ง

เด็กควบคุมจังหวะการเดินได้

 4.5 การประเมนิผลหลงัอบรม โดย นายศรายุทธ อนัทะไชย์ และทมีวทิยากร ไดท้ำาการประเมนิ

โดยการสอบถามตัวแทน ประชาชนทั่วไป 5 คน ตัวแทนเยาวชน 5 คน จากการสอบถามว่าเข้าใจ 

และจดจำาอะไรได้บ้าง คำาตอบคือ (1) การไม่ให้ทำาร้ายคนอื่น  (2) การไม่หยิบเอาสิ่งของคนอื่นก่อน

ได้รับอนุญาต  (3) การไม่ประพฤตินอกใจกันและกันของสามีภรรยา  (4) การไม่โกหกหลอกลวงกัน  

(5) การไม่ดื่มของมึนเมาสุรายาเสพติด  (6) ความซื่อตรงต่อตนเอง ความซื่อตรงต่อเวลา ความมีวินัย

มีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  (7) ความสงบภายในใจ

5. กิจกรรม ก�รเสริมสร้�งชุมชนศีลห้�พัฒน�คว�มซื่อตรง ครั้งที่ 3

 การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 จัดที่วัดป่าบ้านหนองบั่ว ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2559 (วันพระ) ชุมชนดำาเนินการเองไม่มีงบจากหน่วยงานอื่นมาสนับสนุน  

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง และประชาชนท่ัวไป มีเนื้อหาสาระสำาคัญท่ีสามารถ

สรุปได้ 5 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 5.1 การบรรยายหัวข้อ การรักษาศีลห้าเพื่อพัฒนาความซื่อตรง วิทยากร คือ ท่านพระครู 

ปภัทสโรภาส เจ้าคณะตำาบลเขวาทุ่ง อำาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีสาระสำาคัญท่ีสามารถนำามาสรุป

ไดว้่า ถ้าบุคคลใดมีความซือ่สัตย์ จะทำางานอะไรก็ประสบผลสำาเรจ็ ความซือ่สัตย์มีผลมาจากศีล การมา

ร่วมกิจกรรมสร้างความซื่อตรงจะต้องตั้งใจฟัง จดจำา และจดบันทึกด้วย ความซื่อสัตย์เริ่มจากครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีระเบียบ มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง นักเรียนที่เรียนจบและออกไป

ทำางานจะต้องทำางานด้วยความซื่อสัตย์ จะทำาให้เพื่อนในที่ทำางานและหัวหน้ารักและไว้ว่างใจ ศีลห้าสอน

คนให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง นักเรียนเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญของประเทศ จะต้องรู้จักคิดพัฒนา

และเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดี สร้างกัลยาณมิตร พิชิตความยากจนด้วยการขยันหมั่นเพียร สละเวลาของ
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ตนเองทำากิจกรรมอาสาพฒันาชมุชน คณุธรรมชว่ยปอ้งกนั อบายมขุได ้เชน่ ศลีขอ้หา้ เปน็ขอ้หา้มไมใ่ห้

ประชาชนด่ืมสรุาและยาเสพตดิ และสิง่ทีเ่ปน็ของมอมเมาทัง้หลาย ขอ้สำาคญัทกุคนตอ้งชว่ยกนัตอ่ตา้นสิง่

ทีเ่ปน็อบายมขุ ต้ังแต่ในระดบัครอบครวั เตอืนกนัไมใ่หล้องหรอืไมใ่หเ้ขา้ไปยุง่เกีย่วในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั 

สิง่เสพตดิทัง้หลาย จะเปน็การดมีาก ขอใหนั้กเรียนยึดหลกัปฏบัิติ 4 อย่าง ไดแ้ก่ มีวนัิย พอเพยีง สุจรติ 

และมีจิตอาสา นอกจากน้ัน ท่านยังได้อธิบายถึงความสำาคัญของศีลห้าและความซื่อตรง จำานวน 2 ข้อ

ดังต่อไปนี้

5.1.1 ศีลห้าหลักปฏิบัติสำาคัญของชาวพุทธ ศีลห้านับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สำาคัญสำาหรับ 

ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธ ไม่ว่าจะในบ้านเรา หรอืแม้แต่ประเทศทีมี่การนบัถอืศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ศีลห้านั้น ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด 

5.1.2 ความหมายของศีล ศีล คือเจตนา หรือความต้ังใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต  

3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และงดเว้นจาก 

วจีทุจริต 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 

 5.2 การอธิบายความหมายคำาว่า ซื่อตรง หมายถึงความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง  

ไมค่ดโกง ไมโ่กหกหลอกลวงใคร ไมท่ำาผดิทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ไมแ่สวงหาประโยชน์โดยมชิอบ ซือ่ตรง

จึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ ทั้งในด้านกาย วาจา ใจอยู่ด้วย ซื่อสัตย์เป็นความประพฤติของเฉพาะบุคคล  

แต่ซื่อตรงนั้น นอกจากเป็นความประพฤติของตนเอง ยังครอบคลุมไปถึงส่วนรวมทั้งองค์กรด้วย ผู้ที่

ซื่อตรงนั้น นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้อื่นท่ีอยู่รอบข้าง หรือ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ยนัน้ทำาการใด ๆ หรอืปฏิบัตหินา้ทีโ่ดยทจุรติ เบยีดบงั ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง ตอ้งไมห่วาดกลัว 

ต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้ง ต่อต้านการกระทำาที่ทุจริตที่มิชอบนั้น

อย่างสุดฤทธิ์ เพื่อผดุงไว้ซึ่งความถูกต้องในสังคม ความซื่อตรงแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 

5.2.1 ซื่อตรงต่อตนเอง คือการไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน  

ไม่ฝืนใจทำาในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง 

5.2.2 ซือ่ตรงตอ่บคุคลอืน่ มีความซือ่สตัยส์จุรติต่อบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน โดยไม่เลอืก

ชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

5.2.3 ซ่ือตรงต่อเวลา คอืจะนดัหมายกบัใคร หรอืจะทำางานสิง่ใดกใ็หต้รงตอ่เวลาทีก่ำาหนดไว ้

และไม่เอาเวลาราชการไปทำาประโยชน์ส่วนตน 

5.2.4 ซ่ือตรงตอ่วาจา คอื เมือ่ไดร้บัปากกับใครวา่จะทำาสิง่ทีด่แีละสจุรติ ก็ใหก้ระทำาตาม

ที่ได้ลั่นวาจาไว้ จะไม่ทำาสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต 

5.2.5 ซ่ือตรงตอ่หนา้ท่ี คอืซือ่สตัยส์จุรติและจรงิใจตอ่หนา้ทีก่ารงานของตน ไมฉ่อ้ราษฎร์

บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ
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 5.3 การนัง่สมาธ ิกลุม่เปา้หมาย จะเป็นเดก็โต ตัง้แตช้ั่นมธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 โดยพระวิทยากร

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

 5.4 การเดินจงกรม จะเป็นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยพระวิทยากรจะพาเดิน 

นำาหนา้พร้อมอธบิายการเดนิ การกำาหนดลมหายใจเขา้ออก เดนิกลบัไปกลบัมาหลาย ๆ เทีย่ว จนกระทัง่

เด็กควบคุมจังหวะการเดินได้

 5.5 การประเมนิผลหลังอบรม โดย นายศรายทุธ อันทะไชย ์และทมีวทิยากร ไดท้ำาการประเมนิ

โดยการสอบถามตัวแทน ประชาชนทั่วไป 5 คน ตัวแทนเยาวชน 5 คน จากการสอบถามว่าเข้าใจ 

และจดจำาอะไรได้บ้าง คำาตอบคือ (1) การไม่ให้ทำาร้ายคนอื่น  (2) การไม่หยิบเอาสิ่งของคนอื่นก่อน

ได้รับอนุญาต  (3) การไม่ประพฤตินอกใจกันและกันของสามีภรรยา  (4) การไม่โกหกหลอกลวงกัน  

(5) การไม่ดื่มของมึนเมาสุรายาเสพติด  (6) ความซื่อตรงต่อตนเอง ความซื่อตรงต่อเวลา ความมีวินัย

มีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  (7) ความสงบภายในใจตน

 สรุปได้ว่า ผลลัพธ์ที่ชี้วัดได้ ทั้งทางพฤติกรรมและการถอดบทเรียนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ชุมชนแห่งความซื่อตรง สามารถสรุปได้ 7 เรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) ประชาชนมีความเข้าใจความหมาย

และประโยชน์ของศีลห้าว่า ศีลข้อที่หนึ่ง การไม่ให้ทำาร้ายคนอื่น เป็นหลักประกันชีวิตเราชีวิตท่าน  

เราไม่ทำาร้ายเขา เขาก็ไม่ทำาร้ายเรา  ศีลข้อที่สอง การไม่หยิบเอาสิ่งของคนอื่นก่อนได้รับอนุญาต เป็น

หลักประกันเรื่องทรัพย์สินในบ้านเรือน  ศีลข้อที่สาม การไม่ประพฤตินอกใจกันและกันของสามีภรรยา 

เป็นหลักประกันครอบครัวอบอุ่นของทุกคน  ศีลข้อที่สี่ การไม่โกหกหลอกลวงกัน เป็นหลักประกันด้าน

เครดิตความน่าเชื่อถือ พูดอะไรออกไปคนก็เชื่อมั่น  และศีลข้อที่ห้า การไม่ดื่มของมึนเมาสุรายาเสพติด  

เป็นหลกัประกนัดา้นสขุภาพดา้นอาชญากรรม กลา่วคอืถ้างดสุราได ้รา่งกายก็จะแขง็แรง  (2) เกิดความเชือ่ 

ที่ว่า ถ้าทุกคนรักษาศีลและมีศีลก็จะมีความซื่อตรงตามมา  (3) แกนนำาซื่อตรงตั้งสัจจะว่าจะทำาบุญ 

ดว้ยการสร้างคนให้เป็นคนด ีคอื จะไปขยายผลเกีย่วกบัประโยชนข์องศลีหา้ ในหมูบ่า้นในสดัสว่น 1:3 คน  

(4) เกิดการสร้างเครือข่าย เมื่อประสานและสร้างเครือข่ายได้แล้ว จะเชิญมาฟังพระธรรมเทศนาจาก 

ทา่นเจา้คณุ พระราชปรยิตัวิมิล วดัมิง่เมอืง อำาเภอเสลภมู ิจงัหวัดรอ้ยเอด็อกีครัง้ (5) จะจดัอบรมธรรมะ

ใหก้บัประชาชนทัว่ไป และนกัเรยีนในตำาบลทกุวนัพระ (6) เกดิความซ่ือตรงตอ่ตนเอง ความซ่ือตรงตอ่เวลา 

ความมีระเบียบ-วินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  (7) การฝึกนั่งสมาธิและเดินจงกรมให้เกิดความสงบ

ภายในใจตน
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ภาพการนั่งสมาธิ-เดินจงกรม
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การสรา้ง “พลเมอืงทีพ่งึประสงค”์ บนพืน้ฐานการสรา้งประชา
สงัคม : กลยุทธใ์นการฟ้ืนชีวาประชาธปิไตยทีย่ัง่ยนืของไทย

The Creating of Good Citizens on the Creating of Civil Society : 
The Strategy for Sustainable Revitalizing Thai Democracy

 นายกฤษฎา  แก้วเกลี้ยง 
*

บทนํา
เมื่อกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยแล้ว กล่าวได้ว่า ตั้งแต่เริ่มมีการนำาการ

ปกครองระบอบดังกล่าวเข้ามาใช้เป็นเวลากว่า 8 ทศวรรษ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 

มกีารพฒันามาอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าการพฒันาประชาธปิไตยของไทยจะเกดิ “การสะดดุ” ไปบ้างในบางช่วง 

เวลา จากสภาพแวดล้อมทางการเมอืงท่ีไม่เอือ้อำานวยต่อการพฒันาประชาธปิไตยท่ีมีคณุภาพ แต่เมือ่ย้อน 

ไปมองตั้งแต่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยของไทยเป็น

ระบอบการปกครองที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก สังเกตง่าย ๆ ได้จากการที่ในปัจจุบัน ประชาชนแต่ละกลุ่ม

ต่างมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงออกตามวิธีการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยกันมากมาย 

เริ่มตั้งแต่การแสดงออกระดับเล็ก ๆ อย่างการพูดคุยเรื่องการเมือง ไปจนถึงการแสดงออกในระดับใหญ่ 

*
  นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการวจิยัทางสงัคม คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือการสมัครรับเลือกตั้ง โดยสภาพการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

ประชาชนในสงัคมไทยมีความตืน่ตวัท่ีจะเข้าไปมส่ีวนร่วมในการปกครองระบอบประชาธปิไตยกนัขนานใหญ่ 

อาจกล่าวได้ว่าเริม่ตัง้แต่เหตกุารณ์เดือนตลุาคม 2516 เป็นต้นมา แตกต่างจากในยคุก่อนหน้านีท่ี้เรามกั

ไม่ค่อยเห็นการเคลื่อนไหวของประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากนัก

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยดูเหมือนจะมีพัฒนาการ

จากอดีตเป็นอย่างมาก จากการที่ประชาชนมีความตื่นตัวในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย แต่หลายครัง้เราจะเห็นได้ว่า การแสดงออกของประชาชนบางกลุ่มในสงัคมประชาธปิไตย

นัน้ยงัคงตัง้อยูใ่นลกัษณะของการยดึผลประโยชน์ของตนเองเป็นศนูย์กลาง โดยลมืนกึถงึสทิธเิสรภีาพของ

ผูอ้ืน่หรอืผลประโยชน์ของประเทศชาต ิจนทำาให้การเข้าไปมส่ีวนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการมีส่วนร่วมแบบ “ผิดฝาผิดตัว” นั่นคือ ผิดไปจากเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของ

ระบอบการปกครองดังกล่าว เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นการปกครองของประชาชน  

โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน ดงัทีอ่บัราฮมั ลนิคอลน์กล่าวไว้นัน้เป็นการปกครองทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 

ของการใช้สทิธเิสรภีาพของตนเองบนพืน้ฐานของการเคารพสทิธิเสรภีาพของผูอ้ืน่ ตลอดจนการมจีติสำานกึ

ในการพยายามรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไว้ แม้ว่าตนเองจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้อื่นก็ตาม  

ดงันัน้ เมือ่ประชาชนในสงัคมยงัไม่มคีวามเข้าใจเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิของการปกครองระบอบประชาธปิไตย

แล้วก็ย่อมจะทำาให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบการปกครองที่ไม่สามารถอำานวย

ประโยชน์สุขให้กับประชาชนในสังคมได้อย่างแท้จริง มิหนำาซำ้ายังอาจส่งผลร้ายต่อการอยู่ร่วมกันของ

ประชาชนส่วนรวมด้วย โดยประชาชนที่ไม่มีความรู้ความเจ้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกบุคคลบางกลุ่มเข้ามาชักจูงให้กลายเป็นเครื่องมือ 

ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเมืองของตนเอง ทำาให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในลักษณะ “พวกมากลากไป” หรือถูกระดมเข้าสู่ลัทธิทางการเมืองที่ถูก

บุคคลบางกลุ่มสร้างข้ึนมาเพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ในทางการเมือง โดยใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับประชาธิปไตย

บงัหน้า เมือ่เป็นเช่นนี ้เราจงึจะเหน็ได้ว่าในบางช่วงเวลาของสงัคมไทย การปกครองระบอบประชาธปิไตย 

กด็เูหมอืนจะเป็นสิง่ทีส่ร้างความสบัสนวุน่วายให้กบัสงัคมอยูไ่ม่น้อย ทัง้ทีก่ารปกครองระบอบประชาธปิไตยน้ัน 

เป็นการปกครองที่นักคิดจำานวนมากทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันให้คุณค่ากันเป็นอย่างมาก

เมือ่สงัเกตการพยายามแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยทีผ่่านมา จะเหน็ได้ว่า 

หลายฝ่ายได้พยายามแก้ไขปัญหาในเชงิระบบกนัเป็นอย่างมาก เหน็ได้จากการพยายามตรากฎหมายฉบับต่าง ๆ   

เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

ที่มีความพยายามจากหลายฝ่ายมาโดยตลอดทุกครั้งที่มีการร่างในการทำาให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ  

มีระดับความเป็นประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่มีคุณูปการต่อกระบวนการ

เสริมสร้างประชาธิปไตยของสังคมไทย เพราะอย่างน้อยภาคส่วนต่าง ๆ ก็มีความตื่นตัวในการพยายาม
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เข้าไปมส่ีวนร่วมในการกำาหนดกตกิาของสงัคมร่วมกนั แม้ว่าในบางครัง้อาจจะเกดิการกระทบกระทัง่กนับ้าง 

ระหว่างบุคคลแต่ละกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้าง แต่ก็ถือว่าสภาวการณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคใน

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างหนึ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมจะต้องร่วมกันแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ เพื่อ

สร้างให้สงัคมไทยมกีารปกครองทีต่รงตามเจตนารมณ์ของประชาธปิไตยทีแ่ท้จรงิ มิใช่ประชาธปิไตยแบบ

พวกมากลากไปตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น

สำาหรับการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปกครองท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริงนั้น นอกเหนือจากการส่งเสริมในเชิงตัวบทกฎหมายแล้ว เรายังจำาเป็นต้องคำานึงถึงการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยที่พึงประสงค์ควบคู่กันไปด้วย เพราะ

หากละเลยการส่งเสริมในแง่มุมนี้ก็ย่อมจะทำาให้การบังคับใช้กฎหมายในสังคมประชาธิปไตยไม่บังเกิด

ประสทิธิภาพมากนัก จากการทีส่มาชกิในสงัคมยงัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจทีจ่ะใช้เครือ่งมอืในการปกครอง

ที่เรียกว่าประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพืชลงไปในดินที่ไม่ดี ก็ย่อมจะ

ทำาให้เมล็ดพืชนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาได้ แม้ว่าในปัจจุบัน ความเป็น

ประชาธปิไตยอาจดเูหมอืนเป็นส่ิงท่ีประชาชนหลายกลุม่เข้าใจว่าตนเองเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ 

ประชาธิปไตยเป็นอย่างดี และมักกล่าวหาบุคคลที่เห็นต่างจากตนว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตย จึงมุ่ง

เอาชนะฝ่ายตรงข้ามด้วยการใช้ความรนุแรง ดงัทีจ่ะเหน็ได้ในช่วงเวลาหลายปีทีผ่่านมาทีเ่กดิความขดัแย้ง

รุนแรงในสังคม จนมีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำาเป็นต้องมี 

การสร้างสังคมไทยให้มีบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยขึ้นอย่างแท้จริง โดยอาศัยหน่วยเล็ก ๆ 

อย่างประชาชนแต่ละคนในสังคมในการขับเคลื่อนให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวขึ้น 

สำาหรับในบทความเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนกลายเป็นสมาชิกท่ี 

พงึประสงค์ในสงัคมประชาธปิไตยด้วยการสร้างให้ประชาชนมคีณุสมบตัขิองความเป็นพลเมอืง (Citizenship) 

ที่พึงประสงค์ในสังคมประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหน่วยย่อยของสังคมสามารถอยู่ร่วมกับ

โครงสร้างท่ีทุกฝ่ายพยายามทำาให้กลายเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา

ความขดัแย้งรนุแรง ตลอดจนการละเมดิสทิธเิสรภีาพของกนัและกนัลง อนัเป็นการฟ้ืนชวีาประชาธิปไตย

ให้มคีวามรุง่เรอืงขึน้อย่างแท้จรงิ มใิช่เพยีงการกล่าวอ้างถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผวิเผนิ 

และเลือ่นลอยในอดุมคตเิท่านัน้ โดยการทีจ่ะสร้างให้ประชาชนมคีณุสมบตัขิองความเป็นเพยีงทีพ่งึประสงค์

ในสังคมประชาธิปไตยนั้น ในบทความเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่าประชาสังคม 

(Civil Society) อันเป็นพื้นที่ที่ช่วยฝึกให้ประชาชนแต่ละคนรู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน

ภาคปฏิบัติที่สำาคัญ จนกลายเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งจะได้

นำาเสนอเนื้อหาสาระของบทความทั้งหมดเรียงลำาดับตามหัวข้อต่อไปนี้ 
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1. ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองของประชาชนเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร

ประชาธิปไตย (Democracy) นับเป็นคำาที่ถูกกล่าวถึงกันมาช้านานนับร้อยปี ตั้งแต่สมัยกรีก

โบราณ ซึ่งคำาดังกล่าวมาจากภาษากรีกว่า “Kratos” อันหมายถึงอำานาจหรือการปกครอง กับ “Demos” 

อันหมายถึงประชาชน ดังนั้น เมื่อแปลตามรากศัพท์ดั้งเดิม คำาว่าประชาธิปไตยจึงมีความหมายถึง 

การปกครองโดยประชาชน (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2559, น.135) โดยการที่ประชาธิปไตยหมายถึง

การปกครองโดยประชาชนนี ้ย่อมหมายถงึเจตนารมณ์ของระบอบการปกครองดงักล่าวในการมุง่ส่งเสรมิ

ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้บริหารจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของตนเอง 

และการที่ระบอบประชาธิปไตยมุ่งหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองนั้น เพราะเชื่อว่า มนุษย์

โดยธรรมชาติแล้วเป็นผู้มีเหตุมีผล ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีความสามารถท่ี จะตัดสินใจเพื่อเลือกสิ่งที่ดี

สำาหรบัชีวติของตนเอง (สมบตั ิธำารงธญัวงศ์, 2556, น. 249) กล่าวอกีนยัหนึง่คอื การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยมองประชาชนทุกคนในฐานะบุคคลที่เกียรติ มีศักดิ์ศรี ตลอดจนมีความสามารถในการ

กำาหนดชะตากรรมของตนเอง มิได้มุ่งให้ประชาชนมีการพึ่งพิงกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือรอให้กลุ่ม

บุคคลใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพียงฝ่ายเดียว

อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น การที่จะให้อำานาจกับประชาชนเข้ามาใช้อำานาจใน

การบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ โดยตรงก็นับเป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก เนื่องจากมีจำานวนประชาชนในสังคมมาก 

หากไม่มีการจัดระเบียบในการใช้อำานาจของประชาชนก็อาจทำาให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างมาก ดังนั้น 

ในปัจจุบัน เราจึงจะเห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยล้วนมีการจัดให้มีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน นั่นคือ การจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าไปใช้

อำานาจในการจัดการสิ่งต่าง ๆ แทนที่จะจัดให้ประชาชนเข้ามาใช้อำานาจทางตรงของแต่ละบุคคล 

เมื่อพิจารณาตามตรรกะ จะพบว่า แม้รัฐจะมีการจัดช่องทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ได้ใช้อำานาจของตนเองตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว แต่หากประชาชนแต่ละคนยังไม่มี 

ความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็จะทำาให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยดำาเนินไป

อย่างไม่ราบร่ืน ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทนำา ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องมีการสร้างให้ประชาชนมีคุณสมบัติ

ของการเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ตามระบอบประชาธปิไตย โดยคำาว่าพลเมอืงนบัเป็นคำาทีม่วีวิฒันาการมา

ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ สมัยโรมัน ยุคกลาง ตลอดมาจนถึงสังคมการเมืองสมัยใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมา นักคิดท่านต่าง ๆ ก็ได้มีการให้ความหมายของคำาว่าพลเมืองไว้มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม  

เมือ่นำาคำาว่าพลเมอืงมามองควบคูก่บัการปกครองระบอบประชาธปิไตยแล้ว นกัคดิทีช่ือ่ Havens ได้กล่าวไว้ 

อย่างน่าสนใจว่า “สิทธิความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง

อย่างมนียัสำาคญั หรอืเป็นเสรภีาพในการทีพ่ลเมอืงจะร่วมกับพลเมอืงคนอ่ืน ๆ ในอันท่ีจะตรวจสอบรฐับาล 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนนโยบายและการกระทำาของรัฐบาล สิทธินี้มาพร้อมกับและแบ่งแยกมิได้จาก
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หน้าทีต่่าง ๆ เช่น การเคารพกฎหมายและเสยีภาษ ีและทีส่ำาคญั หน้าทีใ่นอนัทีจ่ะมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

อย่างแข็งขัน มิฉะนั้นแล้วความเป็นพลเมืองก็จะไร้ความหมาย” (เพียงกมล มานะรัตน์ และปิยะมาศ 

ทัพมงคล, 2555, น.272)

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ความเป็นพลเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มี

ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอย่างแนบแน่น เพราะพลเมอืงเป็นบคุคลทีม่คีวามสามารถในการเข้าไปมส่ีวนร่วม 

ในการเมอืง การปกครองได้ด้วยความตระหนกัรูใ้นสทิธขิองตนเอง แต่ในขณะเดยีวกนั พลเมอืงกจ็ะต้อง

เป็นผู้ทีรู่จ้กัหน้าทีค่วามรับผดิชอบของตนเองด้วย เพือ่ธำารงความสงบสขุของส่วนรวมไว้ กล่าวอกีนยัหนึง่คอื 

สทิธแิละหน้าท่ีเป็นสิง่ท่ีอยูค่วบคูก่นัของพลเมอืงในการปกครองระบอบประชาธปิไตย โดยเมือ่นำาคณุสมบตัิ

ดังกล่าวมามองสิ่งที่ข้ึนในสังคมไทยในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ดูเหมือนว่า ประชาชนในสังคมไทยจะยังไม่มี

คุณสมบัติความเป็นพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากนัก เน่ืองจากแม้ประเทศไทยจะมี

การปกครองระบอบประชาธปิไตยตามรฐัธรรมนญู แต่ในประชาชนในสงัคมกยั็งคงมีการมุ่งใช้ “สทิธิ” ของ

ตนเองกนัอย่างเกนิขอบเขต จนส่งผลประทบต่อส่วนรวม เช่น การจัดชุมนมุทางการเมอืงท่ีมกีารปะทะกนั

ระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่าง 2 ฝ่าย, การกล่าวโจมตีกันไปมาระหว่างขั้วการเมืองต่าง ๆ ในทุก

วธิกีาร, การใช้ความรนุแรงในการตดัสินปัญหาความขดัแย้ง ฯลฯ โดยเมือ่เกดิความไม่เป็นประชาธปิไตย

แบบที่ควรจะเป็นขึ้น จึงทำาให้สังคมเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้น 

ในแง่นี้ กล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพียงวาทกรรม  

(Discourse) ที่เลื่อนลอยเท่านั้น ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรม อันเป็นที่พึงปรารถนาตามอุดมคติ

อย่างแท้จริง แม้ว่าท่ีผ่านมานักการเมืองหลายคนใช้วาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากล่าวอ้าง 

เพื่อรองรับความชอบธรรมในการดำารงตำาแหน่งของตนเอง แต่การกล่าวอ้างดังกล่าวดูเหมือนจะถูกต้อง

เพียงครึ่งเดียว เพราะประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่ประชาธิปไตยเป็น

เรื่ององค์รวมในการกระทำาต่าง ๆ ของชีวิตพลเมืองที่รู้จักทั้ง “สิทธิ” และ “หน้าที่” ของตนเอง ดังนั้น  

จงึจำาเป็นต้องมกีารปลกูฝังคณุสมบตัคิวามเป็นพลเมอืงให้กับประชาชน เพือ่สร้างบรรยากาศแห่งความเป็น 

ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 

 2. การปลกูฝังคณุสมบติัความเป็นพลเมอืงในบรบิทของการสรา้ง
ประชาสังคม (Civil Society)

เม่ือมองถึงรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติความเป็นพลเมืองที่จะต้องปลูกฝังให้กับประชาชน

ในสังคมประชาธิปไตย ภายใต้คุณสมบัติที่เป็นภาพใหญ่นั่นคือ การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองควบคู่

กันแล้ว กล่าวได้ว่า แนวคิดเก่าแก่ที่สำาคัญท่ีถูกกล่าวถึงไว้ก็คือ แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมแบบพลเมือง 

(Civic Virtues) ของอรสิโตเติล โดยเขากล่าวว่า พลเมอืงทีด่คีวรรูแ้ละมคีวามสามารถทัง้เรือ่งกฎระเบยีบ
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และการถูกควบคุมโดยกฎระเบียบด้วย นอกเหนือจากการมีสิทธิแล้ว ส่วน Keith Faulk (2000) ก็ได้ 

มีการกล่าวเน้นยำ้าถึงสิทธิความเป็นพลเมืองมีความสำาคัญมากกว่าส่ิงอื่นใด เพราะจะทำาให้ประชาชน 

แต่ละคนได้รบัสทิธขิัน้พืน้ฐานในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืง (ถวลิวด ีบรีุกลุ และคณะ, 2555, น.7) ซ่ึงคำากล่าวของ 

Keith Faulk เกีย่วกบัพลเมอืงน้ีนับว่ามคีวามคล้ายคลงึกบันกัปราชญ์สายอดุมคตนิยิม (German Idealism) 

อย่าง Fichte (1762-1814) และ Hegel (1770-1831) ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า ความเป็นพลเมอืงนัน้ แท้จรงิแล้วกค็อื 

การมชีวีติทางการเมอืงของมนษุย์นัน่เอง อนัแสดงว่า ความเป็นรฐักบัความเป็นพลเมอืงย่อมเป็นสิง่เดยีวกนั 

(กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2555, น.13)

จากทีก่ล่าวถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัความเป็นพลเมืองมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า คุณสมบตัปิระการ

สำาคัญของพลเมืองที่จะต้องมีก็คือ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในแง่เกี่ยวกับการเคารพกฎกติกาที่สังคม

ตั้งไว้ควบคู่ไปกับการใช้สิทธิของตนเองที่ได้จากรัฐ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมแบบพลเมืองที่

อริสโตเติลกล่าวไว้นับเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนั่นหมายความว่า พลเมือง

จะต้องตระหนักถึงทั้งสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อจรรโลงความสงบสุขของสังคมส่วนรวม ทั้งน้ี 

เป็นที่แน่นอนว่า ความเป็นพลเมืองไม่สามารถที่จะแยกออกจากความเป็นรัฐได้ เพราะพลเมืองก็คือ 

หน่วยย่อยของรัฐที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์รัฐให้เกิดความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความเจริญรุ่งเรือง

ขึ้นได้ ดังรากศัพท์ในภาษาไทยของคำา ๆ นี้ที่มาจากคำาว่า “พละ” ที่เข้ามาสมาสกับคำาว่า “เมือง”  

อันแปลความได้ว่าเป็นเรือ่งของบคุคลทีเ่ป็นพลังของเมือง โดยการทีพ่ลเมืองจะกลายเป็นพลังของเมืองได้นัน้

กย่็อมต้องอาศยัความกระตอืรอืร้นในการทีจ่ะเข้าไปมส่ีวนร่วมตามระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย

ในทุกระดับตามสิทธิที่ตนเองมี บนพื้นฐานของการเคารพกกติกาของสังคม 

เม่ือนำาคำากล่าวสนุทรพจน์ขององัเดย์ ฟกุส์ ประธานมลูนธิฟิิดรกิ เอแบร์ท และอดตีรองประธาน

รฐัสภา สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนัมาพจิารณาแล้วกจ็ะเห็นได้ว่า ความเป็นพลเมืองนัน้เป็นเร่ืองของสทิธิ

และหน้าทีอ่ย่างแท้จริง โดยเยอรมนัได้ให้ความสำาคญักบัพลเมอืงในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง (Political 

Participation) การมจีติวญิญาณสาธารณะ (Civic Engagement) การมีความรบัผดิชอบทางสงัคม (Social 

Responsibility) ซึ่งการที่พลเมืองจะแสดงอออกถึงบทบาทเหล่านี้ได้ อังเดย์ ฟุกส์กล่าวว่า เขาต้องมี 

การศึกษา มีความรู้ และมีความเข้าใจทางการเมือง (Political Literacy) มีความเสมอภาค (Equality) 

รักในความยุติรรม (Justice) มีเสรีภาพ (Freedom) ในการแสดงออกเพ่ือประโยชน์ของปัจเจกและ 

ส่วนรวม และแน่นอนว่า การมอียูข่องเสยีงส่วนใหญ่กเ็พือ่คุม้ครองสทิธขิองเสยีงส่วนน้อยด้วย (ทิพย์พาพร 

ตนัตสินุทร 2555 น.44) โดยการคุม้ครองสิทธิของเสียงส่วนน้อยน้ีถือว่าเป็นหลักประการสำาคัญอย่างหนึง่

ของการปกครองระบอบประชาธปิไตย เพราะแม้ว่าเสยีงส่วนใหญ่จะมอีทิธพิลต่อการกำาหนดความเป็นไป

ของสงัคมส่วนรวม แต่ก็มิได้หมายความว่า เสยีงส่วนน้อยจะต้องถกูเหยยีดหยามในฐานะบคุคลท่ีเห็นต่าง 

ด้วยเหตุที่เสียงส่วนน้อยก็มีสถานภาพเป็นพลเมืองของรัฐที่มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับเสียงส่วนใหญ่ 

ทุกประการ ดังนั้น หากปล่อยให้สียงส่วนน้อยถูกละเมิดโดยเสียงส่วนใหญ่ก็ย่อมจะทำาให้เกิดสภาวะ 
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“เผดจ็การประชาธปิไตย” แบบทีผ่่าน ๆ มาในอดตี นัน่คอื การยดึตนเองเป็นศนูย์กลางโดยไม่ฟังเหตผุล

ของผู้อืน่ อนัถอืเป็นอปุสรรคในการพฒันาประชาธปิไตยอย่างร้ายแรง เน่ืองจากเป็นการนำาประชาธปิไตย

มากล่าวอ้างแบบเลือ่นลอยเพือ่รบัรองความชอบธรรมให้กบัตนเองเพยีงฝ่ายเดียว โดยหลงลมืไปว่าบคุคล

กลุ่มอื่น ๆ ก็เป็นผู้ที่มีสิทธิอันชอบธรรมในการแสดงความคิดเห็นแบบสุจริตใจของตนเองเช่นกัน 

 หากเกดิสภาวะดงักล่าวข้างต้นกอ็าจกล่าวได้ว่า การปกครองระบอบประชาธปิไตยเป็นสิง่ทีน่่ากลวั 

ไม่น้อยไปกว่าการปกครองแบบเผด็จการอย่างที่กลุ่มบุคคลที่กล่าวอ้างว่า ตนเองเป็นนักประชาธิปไตย

กลัวกันมาก ทั้งที่บุคคลกลุ่มนี้จำานวนไม่น้อยยังไม่ได้หันมาสำารวจตนเองว่า มีคุณสมบัติของการเป็น 

นกัประชาธปิไตยจรงิหรอืไม่ เพราะหลายคนยังคงมกีารเคล่ือนไหวในลักษณะทีม่ผีลประโยชน์แอบแฝงกบั

นักการเมือง ตลอดจนผู้มีอิทธิพลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยบุคคลกลุ่มนี้

มกันำาข้ออ้างเกีย่วกบัความเป็นประชาธิปไตยมาบังหน้าการเคลือ่นไหวของตนเองเท่าน้ัน ไม่ได้เคลือ่นไหว

ด้วยความสุจริตใจอย่างแท้จริง เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงเท่ากับบุคคลกลุ่มน้ีได้ใช้ประชาธิปไตยเป็นเคร่ืองมือใน

การกระทำาสิ่งที่ขัดกับครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบ

การปกครองของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นระบอบการปกครองของบุคคลทุกกลุ่มที่เข้ามาช่วยกัน

กระทำาการใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งของรัฐ

 ทั้งนี้ การที่จะสร้างให้ประชาชนมีคุณสมบัติการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ในการสังคมที่ม ี

การปกครองระบอบประชาธิปไตยได้นั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างบริบทเพื่อฝึกให้ประชาชน

เกิดจิตสำานึกเกี่ยวกับการทำาเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ไม่ยึดผลประโยชน์

ของตนเองเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนกับบุคคลบางกลุ่มบางพวกที่มักนำาประชาธิปไตยมากล่าวอ้าง 

บงัหน้าแบบช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซึง่บรบิททีค่วรส่งเสรมิให้เกดิข้ึนกคื็อ บรบิทความเป็นประชาสงัคมทีเ่ข้มแขง็ 

ของประชาชนทุกภาคส่วน เพราะประชาสังคมมี นัยยะถึงการเข้ามาร่วมมือกันในการสร้างและพิทักษ ์

ผลประโยชน์ของส่วนรวม อันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและคุณสมบัติ 

ความเป็นพลเมืองตามที่กล่าวไปแล้วโดยตรง สำาหรับแนวคิดเก่ียวกับประชาสังคมน้ัน นักวิชาการชาว 

ต่างประเทศกล่าวว่ามพีฒันาการมาจากภมูภิาคยโุรป ในช่วงระหว่างปลายศตวรรษท่ี 18 และต้นศตวรรษ

ท่ี 19 ดงัจะเหน็ได้จากการพยายามแบ่งแยกภาคประชาสงัคมออกจากภาครฐั (Keane, 1998, อ้างถงึใน 

วรลักษณ์ สงวนแก้ว, 2557, น.481) โดยประชาสังคมเป็นพัฒนาการทางความคิดต่อการรวมกลุ่มของ

ผูค้นทางสงัคมในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การรวมตัวเพือ่ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในยามวกิฤตทีเ่รยีกว่า Self-Help 

ที่มักเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะในชนบท เพื่อจัดการกับปัญหาธรรมชาติที่ประสบร่วมกัน 

ไปจนถงึการก่อตวัของกลุม่เพือ่น กลุม่อาสาสมคัร กลุม่สหภาพในสงัคมเมอืงสมยัใหม่ ภาคประชาสงัคม

ยังรวมถึงกลุ่มทางศาสนาที่มีคุณลักษณะสำาคัญของการไม่แบ่งแยกชนชั้น วรรณะ เพศ อายุ สีผิว หรือ

ความแตกต่างอื่น ๆ (Ute Frevert, 2005, อ้างถึงใน ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ 2557, น.443) 
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 จากทีก่ล่าวถงึลกัษณะของประชาสงัคมมาทัง้หมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า แท้ทีจ่ริงแล้วประชาสงัคม

ก็คือสังคมของผู้ที่มีจิตสำานึกสาธารณะร่วมกันนั่นเอง อันเป็นเรื่องของการสร้างและปกป้องผลประโยชน์

ของส่วนรวม มิได้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และไม่ได้มีการแบ่งแยกความแตกต่างตามลักษณะของ

ประชาชนแต่ละคน ซึง่ Michael Volpe ได้กล่าวเกีย่วกบัประชาสงัคมไว้อย่างน่าสนใจว่า ประชาสงัคมถอืเป็น 

ยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพสำาหรับส่งเสริมสันติภาพและความสามัคคีของสังคม กลุ่มประชาสังคม 

บางกลุม่ได้รวมสมาชกิทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชือ้ชาต ิศาสนา และวฒันธรรมเข้าด้วยกนั 

โดยกลุ่มคนเหล่านี้ส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจผ่านการศึกษา การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

การมีปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการส่งเสริมความอดทนและการยอมรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ในแอฟรกิาใต้ ความอดทนยอมรบัทางศาสนาในประเทศฟิลปิปินส์ การสร้างความสงบในประเทศโกตดวิวัร์ 

และการนับถือหลักพื้นฐานทางศาสนาในปากีสถาน กิจกรรมเหล่านี้จะเสริมสร้างประชาธิปไตยผ่าน

การส่งเสริมความอดทนยอมรับและการแก้ปัญหาอย่างสงบในความขัดแย้งทางสังคม (Michael Volpe, 

2555, น.83)

 จากคำากล่าวของ Michael Volpe ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประชาสังคมถือเป็นบริบทที่ส่งเสริม

การรูจ้กัสทิธแิละหน้าท่ีของตนเอง อนัเป็นคณุสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตยให้กบั

ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะประชาสังคมเป็นบริบทของการที่ประชาชนทุกคนต่างมีจิตสำานึกสาธารณะ

ร่วมกันบนพื้นฐานของการเข้ามารวมกลุ่มกนัทำาเพื่อส่วนรวมแบบถ้อยทถีอ้ยอาศยั ไม่ได้ยดึถอืประโยชน์

ส่วนตนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งมีความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามกัน แม้ว่าแต่ละคนจะมีความ

แตกต่างหลากหลายในด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะนำาไปสู่บรรยากาศแห่งความสามัคคีในสังคม โดยความสามัคค ี

ดงักล่าวเป็นความสามคัคบีนพืน้ฐานของการปกครองระบอบประชาธปิไตย นัน่คอื พลเมอืงแต่ละคนสามารถ

มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัได้ ตามสทิธิในการแสดงความคดิเหน็ทีพ่ลเมอืงแต่ละคนมอียู ่แต่ความคดิเหน็

ทีแ่ตกต่างกนันัน้ต้องจบลงด้วยการทีท่กุคนหันหน้าเข้ามาพูดคยุกนัด้วยเหตุและผล เพ่ือหาข้อสรปุในการ

ตดัสนิใจบางสิง่บางอย่างเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม ซึง่ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ ได้กล่าวเชือ่มโยงให้เหน็ถึง 

ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นพลเมืองและความเป็นประชาสังคมไว้อย่างน่าสนใจตอนหนึ่งว่า  

“เมื่อประชาชนในสังคมใดเป็นพลเมืองมากถึงจำานวนหนึ่ง สังคมนั้นก็จะกลายเป็น Civil Society หรือ

สังคมที่ประกอบด้วยพลเมืองท่ีเอาใจใส่ในความเป็นไปและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน ปัญหา

ของสงัคม และปัญหาของบ้านเมอืง Civil Society นี ้เรามกัจะแปลกนัว่าประชาสงัคม แท้ทีจ่รงิแล้ว Civil 

Society กค็อื สงัคมพลเมือง หรอืสงัคมทีป่ระกอบด้วยพลเมอืงนัน่เอง” (ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ, 2555,  

น.258) โดยจากคำากล่าวข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ความเป็นพลเมอืงและความเป็นประชาสังคมเป็นส่ิงทีต้่องอยู่ 

ควบคู่กันไป อันจะนำาไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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3. แนวทางการฟ้ืนชีวาประชาธิปไตยด้วยการสร้างประชาสังคมที่มี
พลเมืองที่พึงประสงค์

 จากเนือ้หาสาระทีก่ล่าวมาใน 2 หวัข้อก่อนหน้านีถ้อืเป็นการชีใ้ห้เหน็ถงึความเชือ่มโยงระหว่าง

ความเป็นพลเมอืง ประชาสังคม และการปกครองระบอบประชาธปิไตย ซึง่ในหวัข้อนีจ้ะได้นำาเสนอตวัแบบ 

(Model) เพือ่ช้ีให้เหน็ถงึแนวทางการสร้างสรรค์การปกครองระบอบประชาธปิไตยให้มปีระสทิธภิาพ หรอื

ที่เรียกว่าการฟื้นฟูให้ประชาธิปไตยของสังคมไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งบนพื้นฐานของการสร้าง 

ประชาสังคมที่ประกอบด้วยพลเมืองที่พึงประสงค์ อันจะนำาไปสู่บรรยากาศแห่งความสันติสุขในการ 

อยู่ร่วมกันของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยต่อไป สำาหรับตัวแบบดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
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จากตวัแบบข้างต้น จะเหน็ได้ว่า สิง่ทีเ่ป็นรากฐานสำาคญัทีภ่าครฐัจำาเป็นต้องมใีนการสร้างประชาสงัคม 

ในกลุ่มของประชาชนให้เกิดขึ้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการคือ ธรรมาภิบาล นิติธรรม และสิทธิมนุษยชน 

โดยประเด็นธรรมาภิบาลนั้นเป็นเรื่องของการที่ภาครัฐจำาเป็นจะต้องมีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน  

เพือ่ให้การดำาเนนิการต่าง ๆ ของตนเองสามารถตรวจสอบได้จากประชาชน เพราะหากภาครฐัมกีารปิดกัน้ 

ประชาชนไม่ให้เข้ามาตรวจสอบการทำางานของตนก็เท่ากับเป็นการขัดขวางการพัฒนาค่านิยมความเป็น

พลเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพราะพลเมืองมีนัยยะถึงการเป็นผู้รุกเร้าในการเข้าไป

มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะใด ๆ เพื่อสร้างและปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วย มิใช่ผู้ขอรอรับ

เพียงอย่างเดียว ประเด็นต่อมาคือ การที่ภาครัฐจะต้องมีการบังคับใช้หลักนิติธรรมเคร่งครัด เพื่อให้การ

ดำาเนนิงานทกุอย่างเป็นไปตามกฎหมาย อันจะเป็นการเสรมิสร้างให้ประชาชนเกดิความมัน่ใจว่าตนเองจะ

ได้รับความเป็นธรรมเมื่อเกิดกรณีต่าง ๆ ขึ้น ด้วยเหตุที่นิติธรรมเป็นเรื่องของการยึดมั่นอยู่ในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ไม่มีการใช้กฎหมายแบบสองมาตรฐาน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

เป็นพเิศษ ซึง่สภาวะดงักล่าวถอืเป็นการส่งเสรมิให้เกดิประชาสงัคมได้อกีทางหนึง่ เนือ่งจากประชาชนจะ

เกิดความรู้สกึว่าตนเองได้รบัความคุม้ครองจากรฐั จงึกล้าทีจ่ะแสดงออกถึงสทิธขิองตนเองในการปกป้อง

ผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกลัวว่าตนจะถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ 

เสียผลประโยชน์ ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ภาครัฐจำาเป็นต้องให้ความเคารพและ

ปกป้องสทิธขิองพลเมืองทกุคน เพือ่ทำาให้พลเมอืงสามารถดำาเนนิชวีติในประชาสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ไม่ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพทีต่นเองมอียู ่อนัจะเป็นการสร้างรากฐานแห่งการเป็นประชาสงัคมทีเ่ข้มแขง็ 

บนพื้นฐานของการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาครัฐ 

จากทีก่ล่าวถงึประเดน็ธรรมาภบิาล นติธิรรม และสทิธมินษุยชนมาข้างต้น นบัเป็นแง่มมุของภาครฐั 

ทีจ่ะต้องกระทำาตนเองให้มคีณุสมบัตดิงักล่าว เพือ่รองรบัการเกดิขึน้ของประชาสงัคมทีม่ัน่คง อย่างไรกต็าม 

ยงัมีแง่มุมของสิง่ท่ีภาครฐัและภาคประชาชนเองจะต้องร่วมมอืกนัผลกัดนัให้เกดิขึน้กบัประชาชนทกุคนในรฐั 

เพ่ือให้เกดิประชาสงัคมทีป่ระกอบด้วยพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ตามการปกครองระบอบประชาธปิไตยทีย่ัง่ยนื 

โดยแง่มุมดังกล่าวประกอบด้วยการสร้างค่านิยมการรู้จักสิทธิและหน้าที่ของประชาชน การส่งเสริมทุน 

ทางสังคม การสร้างความตระหนักในความเหมือนกันของประชาชน (ภราดรภาพ) และการสร้างพื้นที่

ในการแสดงออกให้กับประชาชน สำาหรับประเด็นการสร้างค่านิยมการรู้จักสิทธิและหน้าที่ของประชาชน 

และการสร้างพื้นที่ในการแสดงออกให้กับประชาชนนั้นนับว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน เพราะเมื่อ

ประชาชนมค่ีานยิมในการรูจ้กัสทิธแิละหน้าทีข่องตนเองแล้ว ทกุฝ่ายกจ็ะต้องมกีารสร้างพืน้ทีเ่พือ่ให้ประชาชน

ได้แสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวของตนเอง ทั้งนี้อาจมีการเปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้ 

เข้ามาแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่ป็นประเดน็สาธารณะ หรืออาจมกีารดงึเอาตัวแทนของประชาชน

กลุม่ต่าง ๆ ทีม่คีวามเหน็แตกต่างกนัเข้ามาสานเสวนาร่วมกนั เพือ่หาทางออกให้กบัปัญหาต่าง ๆ อนัจะเป็น 

การส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมที่เข้มแข็งขึ้นในการสร้างประชาสังคม เนื่องจากเมื่อประชาชนแต่ละกลุ่ม
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ได้เข้ามาปฏสัิงสรรค์กันบ่อย ๆ แล้วก็ย่อมจะทำาให้เกดิเครอืข่ายการเชือ่มโยงระหว่างกนัในการขบัเคลือ่น

งานด้านต่าง ๆ และเม่ือทุนทางสังคมมีความเข้มแข็ง ก็ย่อมจะทำาให้เกิดสภาวะภราดรภาพขึ้นในสังคม

ประชาธิปไตย นั่นคือ การที่ประชาชนแต่ละคนรู้สึกว่าตนเองเป็นพวกเดียวกัน แม้ว่าจะมีความคิดเห็น 

ทีแ่ตกต่างกนั แต่กไ็ม่ใช้ความรนุแรงเข้าตดัสนิปัญหาแบบทีผ่่านมา แต่จะหนัเข้ามาพดูคยุกนัด้วยเหตแุละผล 

ตามลักษณะของความเป็นพลเมือง จนนำาไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่สงบสุขในที่สุด โดยแม้ว่าตัวแบบ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะยังมีความเป็นอุดมคติอยู่มาก แต่หากทุกภาคส่วนพยายามร่วมมือกันนำาตัวแบบ 

ที่กล่าวมานี้ไปประยุกต์ใช้ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์การฟื้นชีวาประชาธิปไตยของไทยได้ต่อไป
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วฒันธรรมพลเมอืงของสงัคมไทยในระบอบประชาธปิไตย
Political Culture of Thai Society in Democratic System

อภินันท์  ทะสุนทร 
*
  กมลวิช  ลอยมา 

**

บทคัดย่อ
คำาว่า “วฒันธรรมพลเมอืง” ถอืเป็นวฒันธรรมการเมอืงใหม่ของสงัคมไทยในระบอบประชาธปิไตย

ที่พลเมืองมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

ทางการเมอืง มกีารปกครองตนเองมากขึน้ มีความรับผดิชอบ มีระเบยีบวนิยั เคารพสทิธขิองผูอ้ืน่ ยดึมัน่ 

ในหลักกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

วฒันธรรมพลเมอืงเป็นการเพิม่บทบาทของประชาชนจากทีเ่คยเป็นผูอ้ยูภ่ายใต้การปกครองมาเป็นพลเมอืง

ที่มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ 

*
  อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

** อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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การเป็นพลเมืองที่ดีต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนบนพื้นฐานของความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 3 ประการ ได้แก่ 1. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. การเคารพสิทธิ 

เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม 3.รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม การเป็นพลเมือง

ตามวิถีประชาธิปไตยจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมไทยด้วยหลักคุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ 

1. หลกัคารวธรรม ความเคารพซึ่งกันและกนั 2. หลักสามคัคธีรรม การแบ่งปนัร่วมงานกนัและประสาน

งานกัน  3. หลักปัญญาธรรม ความเชื่อในวิธีแห่งปัญญา 

หากพลเมืองทุกคนปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วสังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง 

จึงถือได้ว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน  

เพือ่ประชาชนอย่างแท้จรงิ พลเมอืงทีด่เีท่านัน้ท่ีจะสร้างระบบการเมอืงท่ีดใีห้เกิดข้ึนได้ และระบบการเมอืง

ที่ดีเท่านั้นที่จะสามารถหล่อหลอมพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปได้

Abstract
The word “Political Culture” is considered as a new political aspect of Thai society 

in democratic system. People are aware of participation in country development as  

participants in political system, self-independent government, responsibility, disciplines, respect 

for the others rights, law adherence, morality, and participation in local and national politics. 

The culture of citizenship is to increase people’s roles from subordinates to participants in 

governing the nation. 

Having good citizenship is required to realize one’s primary roles and responsibility 

of democratic citizenship in 3 principles: 1. Respect for human honor, 2. Respect for rights, 

freedom and fair social rules, and 3. Respect for oneself, the others, and society. Democratic 

citizenship related to Thai culture relies on 3 moral principles: 1. Reverence – respect each 

other, 2. Harmony – share, participate, and coordinate, and 3. Wisdom – believe in wisdom. 

Provided that all citizens can follow all of these recommendations, The Thai society will 

make the strength of strong citizenship. This will truly be considered democratic government 

from people, by people, and for people. The only good citizenship can build up a good political 

system; the only good political system can combine good citizens of the nation. 
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1. บทนํา

การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่อธิบายถึงการปลูกฝังและสืบทอดวัฒนธรรมต่อกันมาจาก

บรรพบรุุษ เมือ่มวีฒันธรรมของต่างชาตอิืน่เข้ามาปะปน สงัคมไทยก็จะเลอืกรบัเฉพาะทีต่รงกับความเชือ่ 

ความเหมะสมกับสภาพของสังคมไทย เม่ือรับวัฒนธรรมอื่นมาแล้วก็จะปรับปรุง ดัดแปลง กล่อมเกลา 

จนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยไปในทีส่ดุ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมไทย ได้แก่ ปัจจยัวฒันธรรม

ตะวันออก (วัฒนธรรม, สถาบันศาสนา) และปัจจัยวัฒนธรรมตะวันตก (พลเมือง, ประชาธิปไตย)  

ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนโครงสร้างทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทยที่ได้รับจากปัจจัยวัฒนธรรมตะวันออก คือ การเลือกรับวัฒนธรรมความเชื่อ 

ทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ พทุธศาสนา เมือ่รบัมาแล้วกป็รบัปรงุให้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรม

ตนเองและรูปแบบการปกครอง สังคมไทยมีพื้นฐานดั้งเดิมคือมีพุทธศาสนาที่ช่วยจัดระเบียบสังคม 

ประชาชนนยิมการทำาบญุศลุทาน กลวับาป แสวงบญุ ผูป้กครองสงัคมไทยกใ็ช้หลักทางศาสนาเพือ่ปกครอง 

นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยท่ีเป็นระบบพ่อขุน ระบบอุปถัมภ์คำ้าชูยึดหลักของไตรภูมิพระร่วง เพื่อให้พสกนิกร 

กลัวบาป และประพฤติดีประพฤติชอบ หลักทศพิศราชธรรม พรหมวิหาร 4 สำาหรับผู้บริหาร เป็นต้น  

ส่วนวัฒนธรรมที่ได้รับจากปัจจัยวัฒนธรรมตะวันตก คือ การศึกษาความเป็นพลเมืองและระบอบการ

ปกครองแบบประชาธปิไตย การศกึษาความเป็นพลเมอืงมมีาอย่างยาวนานนับแต่กรกีโบราณ นครเอเธนส์ 

โดยเฉพาะชาวเอเธนส์ที่เป็น “พลเมือง” เท่านั้นที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ “เอกสิทธิ์”และ “สิทธิ์” มากกว่า 

คนทัว่ไป พลเมอืงเอเธนส์เหล่านีจ้ะต้องมบีทบาทในภารกจิบรหิารบ้านเมอืง เช่น เข้าประชมุสภาประชาชน 

เป็นกรรมการสภาห้าร้อยเป็น “ลกูขนุ” ซึง่มหีน้าทีท่ัง้การบรหิารและตลุาการในระดบัต่าง ๆ (วชิยั ตนัศริ,ิ 

2557, น. 23) เพือ่แสดงให้เหน็ถงึหน้าทีพ่ลเมอืงของเอเธนส์ทีม่ต่ีอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท หน้าท่ี ท่ีมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมสาธารณะ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐ ส่วนคำาว่า ประชาชน คือเป็น

ผู้เพียงรับทราบว่ารัฐทำาอะไรให้บ้างและตนก็มีหน้าที่เคารพกฎหมายและเสียภาษี หรือเป็นผู้รับคำาสั่ง 

ทำาตามผู้อื่นเท่านั้น ความเป็นพลเมืองท่ีเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาในสังคมประชาธิปไตย ก็คือ พลเมือง  

ทีม่คีวามสนใจในกจิกรรมสาธารณะ เพราะระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยต้องดำาเนนิไปในสงัคม 

ดงันัน้ การทีจ่ะเปลีย่นประชาชนคนธรรมดาให้กลายเป็นพลเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย

ที่มีสิทธิกำาหนดทิศทางของประเทศจึงเป็นสิ่งที่สังคมประชาธิปไตยพึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำาให้

ประเทศพัฒนาก้าวหน้า และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป  
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2. พืน้ฐานวัฒนธรรมทางการเมืองไทย

ในการศกึษาวฒันธรรมทางการเมอืงของสงัคมใดสงัคมหนึง่จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเข้าใจในบรบิท

ของวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยก็ต้องอาศัยความเข้าใจ

ในบรบิทของโครงสร้างทางสงัคม ท้ังในด้าน การเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในอดตีและปัจจบุนั เพราะ

วัฒนธรรมของแต่ละสังคมล้วนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน คำาว่า “วัฒนธรรม” 

หมายความว่า สภาพอนัเป็นความเจรญิงอกงาม วฒันธรรมเป็นเรือ่งเกีย่วกบัพฤตกิรรมวาจาท่าทาง กจิกรรม

และผลผลิตของกิจกรรมที่มนุษย์ในสังคมผลิตหรือปรับปรุงขึ้นตามธรรมชาติและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยผ่านการคดัเลอืก ปรบัปรงุและยดึถอืสบืทอดกันมาจนถงึปัจจุบนั วฒันธรรมเป็นทัง้ลกัษณะนสิยัของคน 

หรอืกลุม่คนในชาต ิลทัธ ิความเชือ่ ภาษา ขนบธรรมเนยีม อาหารการกิน เครือ่งใช้ไม้สอย ศลิปะต่าง ๆ 

ตลอดทั้งการประพฤติปฏิบัติในสังคม (นิตยา บุญสิงห์, 2554, น. 12-13) วัฒนธรรมทางการเมืองไทย

ก็ย่อมได้รับอิทธิพลจากอดีตเช่นกัน แบบแผนโครงสร้างของสังคมไทยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น 

ผูป้กครอง และชนชัน้ผูถ้กูปกครอง ส่งผลให้วัฒนธรรมทางการเมอืงท่ีสำาคัญ 2 ประการในสงัคมไทย คอื 

วัฒนธรรมการเมืองแบบอุปถัมภ์ และวัฒนธรรมการเมืองแบบอำานาจนิยม 

2.1 โครงสร้�งวัฒนธรรมท�งก�รเมืองไทย 

 1. วัฒนธรรมก�รเมืองแบบอุปถัมภ์ แบบเจ้�กับข้� น�ยกับบ่�ว ได้แก่ ความสัมพันธ์

แบบอุปถัมภ์มาแต่อดีตที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน แบบแผนความสัมพันธ์แบบเจ้ากับข้า นายกับบ่าว ดำารง

อยู่ได้ก็คือ ระบบอุปถัมภ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เจ้าหรือนายในฐานะผู้ให้การ

อปุถัมภ์มฐีานะเป็นผูใ้ห้ สิง่ทีเ่จ้าหรือนายให้อาจเป็นทรพัย์สนิเงนิทอง การช่วยเหลอืเกือ้กลู การคุม้ครอง 

ในขณะที่ข้าหรือบ่าวซึ่งเป็นผู้รับก็จะจงรักภักดี ให้แรงงาน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่เจ้าหรือนายที่ 

ตนสังกัดอยู่เป็นการตอบแทน เนื่องมาจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่อาศัย

อยู่ในชนบท ประกอบกับโครงสร้างสังคมท่ีมีลักษณะศักดินา ด้วยเหตุนี้ระบบอุปถัมภ์ดังกล่าวนี้เข้ามา 

มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

 2. วัฒนธรรมก�รเมืองแบบอำ�น�จนิยม คือ ความสัมพันธ์แบบเจ้ากับข้า นายกับบ่าว  

ยงัส่งผลให้เกดิเป็นวฒันธรรมการเมืองแบบอำานาจนิยมในสงัคมไทย คำาว่า “อำานาจนิยม” (authoritarianism) 

หมายถงึ การจดัระเบยีบทางการเมอืงการปกครองแบบหนึง่ทีล่กัษณะของการยอมจำานนหรอืยอมตามต่อ 

อำานาจหรอืผูม้อีำานาจในสงัคม คนไทยมวีฒันธรรมของการยอมตามผู้มอีำานาจมาแต่อดตี (ชษุณะ รุ่งปัจฉมิ, 

2555, น. 12-13) ปัจจัยสำาคัญที่มีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมแบบอำานาจนิยมก็คือ 1. รูปแบบการเมืองการ

ปกครองในรูปของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีมาแต่อดีต จึงทำาให้วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย 

มลีกัษณะแบบอำานาจนยิม คอื การยนิยอมอ่อนน้อมถ่อมตนให้กบัผูม้อีำานาจ เพราะถอืว่าการเมอืงการปกครอง 

เป็นเรือ่งของคนชัน้ชัน้ปกครอง ส่วนชนชัน้ผูถ้กูปกครองซึง่เป็นประชานส่วนใหญ่ จะต้องเชือ่ฟังผูป้กครอง 

โดยดษุฎ ี2. ปัจจัยด้านพทุธศาสนา กล่าวคอื หลักธรรมคำาสอนของพุทธศาสนา โดยเน้นหลัก ละเว้นความชัว่ 
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ทำาแต่ความดี และทำาจิตใจให้ผ่องใส จึงทำาให้คนไทยเชื่อว่า มนุษย์เกิดมาเพื่อชดใช้หนี้กรรมแต่ชาติก่อน 

ตามกฎแห่งกรรม ชีวิตนี้จึงเป็นทุกข์ จึงควรทำาความดีเพ่ือชีวิตในวันหน้า 3. ปัจจัยด้านความเชื่อ

ตามหลักไสยศาสตร์ เช่น การเชื่อลัทธิภูตผี วิญญาณ ยิ่งทำาให้เกิดความงมงายไม่มีเหตุผลอีกด้วย  

4. ปัจจยัด้านบุคลิกภาพและอปุนสิยัของคนไทย ซึง่ได้รบัการอบรมสัง่สอนจากครอบครวักย็งัผลให้คนไทย 

ยดึถอืในความอาวโุส ลกูต้องเคารพเชือ่ฟังพ่อแม่ ผูน้้อยต้องเคารพผูใ้หญ่ ประชาชนต้องเชือ่ฟังผูป้กครอง 

ความเชื่อมั่นในระบบอาวุโสนี้จึงเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งของคนไทย 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับก�รวิเคร�ะห์วัฒนธรรมท�งก�รเมือง

คำาว่า “วัฒนธรรมทางการเมอืง” ได้ถกูนำามาใช้ในการศกึษาการเมอืงเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1956 

โดย เกเบรียล อัลมอนด์ โดยนำาเอาคำาว่า “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นคำาที่มีความสำาคัญในการศึกษาทาง

มานษุยวทิยามาใช้เพ่ือทำาการวเิคราะห์พฤตกิรรมทางการเมอืงให้ละเอยีดลกึซึง้ยิง่ขึน้ คำาว่า “วฒันธรรม” นี ้

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคำาว่า “อุดมการณ์ทางการเมือง” “มติมหาชน”และ “เอกลักษณ์ของชาติ”  

มาเนิ่นนานแล้ว แต่อัลมอนด์ ได้นำาเอาคำานี้มาปรับใช้ในการศึกษาการเมือง เพื่อที่จะสามารถศึกษาและ

เรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมทางการเมอืงของสมาชกิในสงัคมการเมอืงได้อย่างเป็นระบบยิง่ขึน้ โดยได้บัญญัติ

ศัพท์ใหม่ขึ้นมาใช้ เรียกว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” นั่นเอง

อัลมอนด์ ได้ให้คำาจำากัดความของคำาว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” ว่า หมายถึงความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองหรือความโน้มเอียงที่บุคคลมีต่อวัตถุ หรือพฤติกรรมทางการเมืองที่เฉพาะ

เจาะจงบางประการ ซึง่ได้แก่ ทศันคตท่ีิบคุคลมต่ีอบทบาททางการเมอืงของตนเองภายในระบบสงัคมด้วย

ชดินย์ี เวอร์บ� อธบิายว่า วฒันธรรมทางการเมอืงประกอบขึน้ด้วยระบบความเชือ่ สญัลกัษณ์ 

และคำานิยามต่าง ๆ ซึ่งนำามาใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆที่อุบัติขึ้นมา วัฒนธรรมทาง 

การเมืองจึงช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองได้ (กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ, 2549, 

น. 62-63 )

1. ประเภทของวัฒนธรรมท�งก�รเมือง อัลมอนด์และเวอร์บา ได้ทำาการแบ่งประเภทของ

วัฒนธรรมทางการเมืองออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1  วฒันธรรมก�รเมอืงแบบจำ�กดัวงแคบ หมายถงึ การทีบ่คุคลในสงัคมไม่มคีวามรู้ 

หรือความสนใจเกี่ยวกับระบบการเมือง ไม่รับรู้หรือแสดงความคิดเห็นต่อการ

ปฏบิตังิานของสถาบนัการเมอืง วฒันธรรมทางการเมอืงแบบนีป้รากฏในสงัคมแบบ 

ชนเผ่าบางเผ่าในแอฟริกา ซึ่งระบบสังคมเป็นแบบดั้งเดิมหรือล้าหลัง ผู้นำาทาง 

การเมอืงคอืหวัหน้าเผ้าซ่ึงมอีำานาจโดยการอ้างสิง่ลกึลบั (myth) บทบาทของหวัหน้า

ครอบคลุมทั้งทางด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมืองและเศรษฐกิจ
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1.2  วัฒนธรรมท�งก�รเมืองแบบไพร่ฟ้� หมายถึง การที่บุคคลในสังคมมีความ 

โน้มเอียงทางการเมืองที่รับรู้ระบบการเมืองในลักษณะยอมรับการใช้อำานาจและ

การตัดสินใจของรัฐบาลโดยดุษณียภาพ ไม่สนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

หรือร่วมตัดสินใจทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้มักปรากฏในสังคม

ที่มีการกำาหนดโครงสร้างอำานาจทางการเมืองที่ชัดเจน ศูนย์อำานาจทางการเมือง 

คือ ผู้ปกครองเท่านั้น ได้แก่ ระบอบการปกครองแบบกษัตริย์ (monarchy) หรือ

ระบบอำานาจนิยมและเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยม เป็นต้น หรือในบางกรณีสังคม

ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของประเทศจกัรวรรดนิยิม หรอื สังคมก่อนอตุสาหกรรม 

(pre-industrial society) ก็อาจมีลักษณะของวัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้านี้

1.3 วัฒนธรรมท�งก�รเมืองแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนในสังคมมี

ความโน้มเอียงทางการเมืองที่เห็นว่าตนเป็นสมาชิกคนสำาคัญของระบบการเมือง 

โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และต้องการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทาง 

การเมืองแบบนี้มักปรากฏในสังคมที่มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น

ระบอบการปกครองทีย่อมรบัความเป็นอสิรภาพของปัจเจกบคุคล และความชอบธรรม 

ของระบบการเมืองต้องมาจากการให้ความยินยอมของประชาชนในสังคม ได้แก่ 

ระบบการเมอืงของสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ เป็นต้น ซึง่อาจกล่าวได้ว่า วฒันธรรม

ทางการเมืองของประเทศทั้งสองนี้เป็น วัฒนธรรมท�งก�รเมืองแบบอ�รยชน  

(civic culture) ซึ่งประชาชนมักหวงแหนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสูงมาก 

 สำาหรับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมนั้น อัลมอนด์และเวอร์บาเห็นว่า ไม่ทำาให้ 

รูปแบบการเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตยเสมอไป เพราะในบางกรณี การตื่นตัวทางการเมือง  

ความสำานกึทางการเมอืงหรอืการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงอาจเป็นไปเพือ่ประโยชน์เฉพาะกลุม่ ในลกัษณะ

จำากัดวงแคบก็ได้ ดังนั้น อัลมอนด์และเวอร์บา จึงเสนอลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองที่เรียกว่า  

วฒันธรรมท�งก�รเมอืงแบบอ�รยชน ซึง่เป็นวฒันธรรมแบบผสมทีพ่ลเมอืงยอมรบัเชือ่ฟังการใช้อำานาจรฐั 

ในฐานะผู้อยู่ใต้การปกครอง และเป็นพลเมืองที่มีความเป็นอิสระมีส่วนร่วมในการปกครอง อัลมอนด์

และเวอร์บา เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอารยชนเป็นแรงผลักดันสำาคัญที่ทำาให้ระบบการเมือง 

การปกครองแบบประชาธิปไตยบังเกิดขึ้น และมีส่วนสนับสนุนให้ระบอบประชาธิปไตยคงอยู่และดำาเนิน

ต่อไป ในทางกลับกันระบอบประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพก็น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้วัฒนธรรมทาง 

การเมืองแบบอารยชนคงอยู่และดำาเนินต่อไป (วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, 2549, น. 380-382) ดังนั้น 

วฒันธรรมทางการเมืองแต่ละประเภททีก่ล่าวมาย่อมมส่ีวนกำาหนดรปูแบบและลกัษณะการเมอืงการปกครอง  

ตลอดจนมีส่วนในการสนับสนุนให้ระบบการเมืองนั้น ๆ คงอยู่และดำาเนินต่อไปได้ 
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2.3 ปัจจัยเอื้ออำ�นวยและเป็นอุปสรรคต่อก�รส่งเสริมประช�ธิปไตย

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลในทางการเมืองนั้นได้แก่ การที่วัฒนธรรมทางการเมืองของ 

บางสังคมกเ็อือ้อำานวยต่อระบอบประชาธปิไตย แต่ในบางสงัคมกม็วีฒันธรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ

ระบอบประชาธปิไตย เช่น ความเหน็ทีว่่าศาสนาครสิต์นกิายโปรเตสแตนต์ เกือ้หนนุระบอบประชาธปิไตย 

แต่นิกายคาทอลิกไม่เป็นเช่นนั้น หรือความเห็นที่ว่าลัทธิขงจื้อ มีส่วนที่ทำาให้คนยอมรับระบอบการเมือง 

แบบเผดจ็การหรอืการใช้อำานาจเด็ดขาดเช่นใน ประเทศเกาหล ีไต้หวนั และสงิคโปร์ เป็นต้น หรือความเหน็ 

ที่ว่า ศาสนาและวัฒนธรรมแบบพราหมณ์ ในอินเดีย และลัทธิซินโตในญี่ปุ่น ไม่ได้กีดขวางการปกครอง

แบบประชาธิปไตย แต่ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันประชาธิปไตย เป็นต้น (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2536, 

น. 13) เช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทยปัจจัยที่เอื้ออำานวยต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องจากสังคมไทย 

มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง “จิตสาธารณะ” ความเสียสละส่วนตน ความมีเมตตา

ต่อเพื่อนมนุษย์ตลอดจนการแสวงหาสันติภาพจากความขัดแย้ง วิถีทางของพุทธธรรมเข้าได้ดีกับการ

สร้างความเป็นพลเมืองของไทย (วิชัย ตันศิริ, 2251, น .35) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริม

ประชาธปิไตย ได้แก่ วฒันธรรมการเมืองแบบอปุถมัภ์ วฒันธรรมการเมอืงแบบอำานาจนยิม บคุลกิภาพและ

อปุนสิยั ความเชือ่ในไสยศาสตร์ ด้วยความเกรงความและกลวัต่อส่ิงทีเ่ข้าว่าอยูเ่หนือธรรมชาติ ความเชือ่ 

ในไสยศาสตร์ยงัมปีรากฏให้เหน็ในหมู่ผูน้ำาทางการเมืองไทยในปัจจบัุน วัฒนธรรมทางการเมืองไทยยงัคง

เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า

3. โครงสร้างสังคมการเมืองและวัฒนธรรมไทย

วฒันธรรมไทยเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นชาตไิทย เป็นรากฐานของความเป็นอนัหนึง่อันเดยีว 

และแสดงถึงศักด์ิศรีเกียรติภูมิและความภูมิใจร่วมกันของชนในชาติ วัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมไทย

ได้ผ่านการผสมผสานหล่อหลอมมา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบของวัฒนธรรมไทยได้แก่วัฒนธรรม

ตะวันออก ได้แก่วัฒนธรรมอินเดีย และจีน ด้านวัฒนธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย เช่น 

วัฒนธรรมด้านการปกครอง ได้แก่ คติของการมีกษัตริย์ตามแบบพุทธศาสนา คือ การเป็นธรรมราชา 

และแบบพราหมณ์ คอื การรปูแบบเทวราชา ซึง่กษตัรย์ิมฐีานะเป็นสมมตุเิทพ เป็นต้น ส่วนวัฒนธรรมจนี 

ทีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมไทย ส่วนใหญ่มกัเป็นเรือ่งของการตดิต่อค้าขาย รวมทัง้การอพยพเข้ามาทำามาค้าขาย 

กระจายไปทุกภูมิภาคและได้สืบทอดทายาทกลายมาเป็นพลเมืองของประเทศ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 

2548, น. 8-9)
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3.1 โครงสร้�งท�งสังคมและก�รเมืองไทย

โครงสร้างทางสังคมและการเมืองไทย สถาบันสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทย

มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครองบ้านเมืองมา

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยสามารถแบ่งการปกครองออกเป็น 3 รูปแบบ

ดังนี้ 1. การปกครองระบอบปิตุราชาธิปไตย รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 2. การปกครอง

ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ รปูแบบการปกครองตามแนวความคดิกษตัรย์ิแบบเทวราชา (สมมตเิทพ) 

และ 3. การปกครองระบอบปรมิตตาญาสิทธิราชย์ รูปแบบการปกครองพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทรงดำารงตำาแหน่งพระประมุขของประเทศ 

สังคมไทยในแต่ละยุคแต่สมัยมีพื้นฐานทางสังคมแบบเกษตรกรรม ดังนั้น หน่วยแรงงานหลัก 

ของสังคมไทยก็คือ ประชาชน ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศทำาหน้าท่ีด้านการเกษตรในยามปกติที ่

บ้านเมืองสงบ ส่วนในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม ประชาชนจะต้องทำาหน้าที่ในการปกป้องบ้านเมือง 

ด้วยการเป็นทหาร จากเหตผุลดงัทีก่ล่าวมาของสงัคมไทยในแต่ละยคุสมยั คอื ปัญหาในด้านการควบคมุคน 

ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา มีการควบคมกำาลังคนโดยสามารถแบ่งชนชั้น

ทางสังคมได้คือ ชนชั้นผู้ปกครอง ได้แก่ กษัตริย์ ขุนนาง ข้าราชการ และชนชั้นผู้ถูกปกครอง ได้แก่ 

ประชาชน (ไพร่ ทาส) โดยมีพระสงฆ์ทำาหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นผู้ปกครอง

และชนชัน้ผูถ้กูปกครอง ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชัการที ่5 ทรงยกเลกิระบบ 

ดังกล่าวทำาให้ไพร่ ทาส ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่เป็นอิสระและเสรีในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

การเกษตรกรรมและการค้าขาย เป็นต้น ถือได้ว่ามีการเกิดขึ้นของชนชั้นใหม่ของสังคม นอกจากนั้น  

รัชกาลที่ 5 พระองค์ยังทรงให้เกิดสถาบันข้าราชการประจำา การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้สามัญชน 

มีโอกาสได้รับการศึกษาและมีโอกาสเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในสถาบันราชการ โครงสร้างสังคมไทย 

หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง 24 มถุินายน 2475 โครงสร้างทางสงัคมไทย กลายเป็นว่าผูท้ีมี่บทบาท

ทางการเมืองทีเ่ด่นชดั คอื ชนชัน้ผูป้กครองทีม่อีำานาจการเมอืงและเศรษฐกจิ ได้แก่ ชนชัน้ผูน้ำาในสถาบนั

ข้าราชการประจำาและชนชัน้ทางเศรษฐกจิ ได้แก่ พ่อค้านายทนุ โดยทัง้สองฝ่ายมกีารประสานผลประโยชน์

ร่วมกันในรูปแบบการอุปถัมภ์คำ้าจุนซึ่งกันและกัน เพื่อความสะดวกและเพื่อให้การรับรองคุ้มครองและ

อภิสิทธ์ต่างๆจากข้าราชการประจำาและนักการเมือง ดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่กำาหนดเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ในสังคมไทยจึงจำากัดเฉพาะชนชั้นผู้ปกครองที่มีอำานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเท่านั้น โดยสามารถ 

เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ดังนี้ (วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, 2549,  

น. 39-41)



พระมหากษัตริย์

พระราชวงศ์และเจ้านาย

ขุนนางข้าราชการ

พระสงฆ์

ไพร่

ทาส
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ภ�พที่ 1 ภ�พแสดงโครงสร้�งสังคมไทยสมัยต่�งๆ

 พอจะสรุปได้ว่า ลักษณะโครงสร้างของสังคมในทางการเมืองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

พอจะมีลักษณะเด่นที่สำาคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ  1. โครงสร้างความสัมพันธ์แบบเจ้ากับข้า  

นายกับบ่าว มีรากฐานสำาคัญมากจากระบบทาสและระบบไพร่  2. โครงสร้างความสัมพันธ์แบบศักดินา 

คือ การถอืครองกรรมสิทธ์ิทีดิ่น ซึง่เป็นปัจจยัสำาคญัในการนาทำาไร่อนัเป็นอาชพีหลักของประชาชน และ 

3. โครงสร้างความสมัพนัธ์แบบเชงิอปุถมัภ์ ได้แก่ การคำา้จนุ การคำา้ช ูการสนบัสนนุ การเลีย้งด ูซึง่การ

อุปถัมภ์คำ้าชูเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 

พระมหากษัตริย์

พระราชวงศ์และเจ้านาย

ขุนนางข้าราชการ

พระสงฆ์

พ่อค้า

สามัญชน

โครงสร้�งสังคมไทยสมัยรัชก�ลที่ 5

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ชนชั้นผู้ปกครองที่มีอำานาจการเมืองและเศรษฐกิจ

สามัญชนที่มีการศึกษาแต่ปราศจากอำานาจการเมืองเศรษฐกิจ

เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานที่มีการศึกษาตำ่า

โครงสร้�งสังคมไทยในปัจจุบัน
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4. หลักการประชาธิปไตย

การปกครองระบอบประชาธปิไตยเป็นทีน่ยิมแพร่หลายในโลกยคุปัจจบุนั คำาว่า “ประชาธปิไตย” 

(Democracy) คำานี้มาจากภาษากรีก demokratia แปลว่า “”การปกครองของประชาชน” ซึ่งมาจากคำา

ว่า demos แปลว่า “ประชาชน” กับคำาว่า kratos แปลว่า “อำานาจ”ได้ถือกำาเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรีก

โบราณ มีจุดเริ่มต้นที่นครรัฐเอเธนส์ (Athens) เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ต่อมา อับราฮัม ลินคอร์น 

ประธานาธิบดีคนที่16 ของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวเชิดชูเกียรติทหารหาญที่พลีชีพในสงครามกลางเมือง

ในพิธี ณ สุสานเกตตีสเบิร์ก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 พวกเขาจะไม่ตายเปล่า แต่การตาย

ของพวกเขาจะทำาให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีเสรีภาพขึ้นใหม่ ซึ่งได้ขยายความว่า ประชาธิปไตย คือ การ

ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ได้กลายมาเป็นคำานิยามของการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยทีค่นมากมายทัว่โลกให้การยอมรบัโดยทัว่กัน (นยิม รฐัอมฤต, 2553, น. 7) หากเราขยาย

คำากล่าวของลนิคอล์นออกไปให้เตม็ความอย่างนีว่้า “ประชาธปิไตยทีด่ ีคอื การปกครองของประชาชนทีด่ี 

โดยประชาชนท่ีด ีเพือ่ประชาชนท่ีด”ี มิฉะนัน้กจ็ะเป็นไปในทางตรงกนัข้ามคอื “ประชาธปิไตยทีเ่ลว ได้แก่ 

การปกครองของประชาชนที่เลว โดยประชาชนที่เลว เพื่อประชาชนที่เลว” ถ้าหากการศึกษาไม่สามารถ

พฒันาให้คนเข้าถงึเนือ้หาสาระประชาธปิไตยกจ็ะเอยีงสดุไปข้างหนึง่ คอื เมือ่มนษุย์ไม่สามารถอยูก่นัด้วย

สตปัิญญาและคณุธรรม กฎหมาย กฎเกณฑ์ กตกิาสงัคม ซึง่มคีวามหมายสำาหรบัมนษุย์ทีพ่ฒันาแล้ว ว่า

เป็นเครือ่งหมายรู้ร่วมกันว่า สงัคมจะเอาอย่างไร เราจะอยูร่่วมกนัอย่างไร กฎเกณฑ์เหล่านัน้กจ็ะมีความ

หมายเป็นเครื่องบีบบังคับคน เพราะฉะนั้น ประชาธิปไตยจะสำาเร็จได้แท้จริงจึงอยู่กับการพัฒนามนุษย์ 

(พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) , 2539, น. 85-86) ดังหลักการประชาธิปไตย ดังนี้

 

ที่ม�ของภ�พ http://board.postjung.com/724444.html 

ภ�พที่ 2. ภ�พแสดงหลักก�รประช�ธิปไตย
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ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยมลีกัษณะเด่น ๆ 5 ประการดงัต่อไปนี ้ได้แก่ (ลขิติ ธรี

เวคิน, 2553, น. 478)

1.  สังคมนัน้จะต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของปรชัญาและหลกัการทีเ่น้นสทิธ ิเสรภีาพและ

ความเสมอภาค 

2.  มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นตัวแทนอย่างจริงจัง คือ

จะต้องมีการเป็นตัวแทนโดยผู้ลงคะแนนเสียงลงคะแนนด้วยการตัดสินใจด้วยตัว

เอง ไม่ใช้การปลุกเร้า หรือการล่อด้วยอามิสสินจ้างคือการซื้อเสียง

3.  ประชาชนต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจะต้อง

เป็นการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจและตั้งใจด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการเรียก

ร้องทางการเมอืงจะต้องมเีหตผุลมผีลสอดคล้องกบัความถกูต้องของกฎหมายและ

ความชอบธรรมทางการเมือง

4.  ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะต้องมีการปกครองโดยยึดหลักนิติธรรม 

โดยเริ่มต้นจากกระบวนการการออกกฎหมายจะต้องมีความโปร่งใส ตั้งอยู่บน

หลักการของความถูกต้อง มีเหตุมีผล การบังคับกฎหมายจะต้องประกอบด้วย

กระบวนการยุติธรรมและมีความยุติธรรมอย่างแท้จริง

5.  ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะต้องมีการคัดสรรตวับคุคลทีมี่ความสามารถ

ในการทำาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแก้ปัญหาสังคม พัฒนาประเทศ

ชาตใิห้เจรญิก้าวหน้าได้ผูร้บัผดิชอบในการบรหิารนัน้จะต้องมีคณุสมบัติเหมาะสม

มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม 

โดยสรปุ หลกัการประชาธปิไตยซึง่ให้ความสำาคญัต่อหลกัการของความเสมอภาคทางการเมอืง 

หลกัการอำานาจอธปิไตยเป็นของประชาชน หลกัการปกครองโดยเสียงข้างมาก และหลกัการให้ความเหน็ชอบ 

ของประชาชน 

5. วัฒนธรรมพลเมืองไทยที่พึงปรารถนาในสังคมประชาธิปไตย

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยเป็นการปกครองทีป่ระชาชนทกุคนมส่ีวนร่วมในการปกครอง

ประเทศ การปกครองในระบอบประชาธปิไตยจะประสบผลสำาเรจ็ได้นัน้จะต้องสร้าง “ความเป็นพลเมอืง” 

ให้ประชาชนสามารถครองตนเองได้ดงันัน้ ความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย จงึมลีกัษณะทีส่ำาคญั 

คือ เป็นบคุคลทีส่ามารถแสดงบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเองต่อสงัคม อกีท้ังดำารงตนเป็น
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ประโยชน์ต่อสงัคม ช่วยเหลอืเกือ้กลู อนัจะก่อให้เกดิการพฒันาประเทศชาต ิให้เป็นสงัคมประชาธปิไตย

ซึง่การสร้างพลเมอืงให้มคีวามเป็นพลในระบอบประชาธปิไตยนัน้(สำานกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 

2556, น. 7-9) มีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 

5.1 หลักก�รพื้นฐ�นคว�มเป็นพลเมืองในระบอบประช�ธิปไตย

1.  เค�รพในศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมมีคุณค่า

เท่าเทียมกันมิอาจล่วงละเมิดได้ การมีอิสรภาพและความเสมอภาค การยอมรับ

ในเกียรติภมิูของแต่ละบคุคล โดยไมค่ำานงึถงึสถานภาพทางสงัคม ยอมรับในความ

แตกต่างของทุกคน 

2.  เค�รพสิทธิ เสรีภ�พ และกฎกติก�ของสังคมที่เป็นธรรม หมายถึง การให้ 

ความสำาคญัตอ่สิทธิเสรภีาพ การมกีติกาทีว่างอยูบ่นความยติุธรรมและชอบธรรม 

มีหลักนิติรัฐในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูกละเมิด

3.  รบัผดิชอบตอ่ตนเอง ผูอ้ืน่และสงัคม หมายถงึ การตะหนกัถงึบทบาทหนา้ทีข่อง

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่มีคุณลักษณะสำาคัญ

ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม การดำารงตนเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล

 

5.2 วัฒนธรรมพลเมืองที่เหม�ะสมกับประช�ธิปไตย จะต้องเป็นไปเพื่อ

1.  ทำาให้เกิดความร่วมมือกันปฏิบัติทางการเมืองอย่างสมานฉันท์เปิดโอกาสให้ 

ภาคประชาคมสมารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ

2.  ทำาให้เกิดการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ ที่จะทำาให้ค่านิยมเป็นความจริง มีการ 

ปฏิบัติการทางการเมืองที่สอดคล้องกับค่านิยมนั้นๆ

3. ตอ้งทำาให้เกดิการอภิปรายสาธารณะอยา่งต่อเนือ่ง เพือ่ใหเ้กิดการรกัษาผลประโยชน์

ที่เป็นรูปธรรมและเกิดความเข้าใจ

4.  ตอ้งมพีืน้ทีส่าธารณะในการอภปิราย นำามาซึง่ความเขา้ใจ อนัสมดลุกบัความคดิเห็น 

ที่แตกต่างกัน (ประมวล รุจนเสรี, 2551, น.33-34)
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5.3 พลเมอืงทีพ่งึปร�รถน�ในสงัคมประช�ธปิไตย ได้แก่ การทีส่มาชกิในสงัคมรูจ้กั
ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงตามวถิปีระชาธิปไตย (สำานกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555, น. 22-23)

1.  ทำาให้สงัคมและประเทศชาติมกีารพฒันาไปอยา่งมัน่คงเพราะการทีท่กุคนมสีว่นรว่ม

ในการแสดงความคดิเหน็อย่างหลากหลาย และมเีหตผุลในงานหรือโครงการตา่ง ๆ  

ทั้งในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความ

สามารถได้ร่วมกันทำางาน ย่อมส่งผลให้การทำางานและผลงานนั้นมีประสิทธิภาพ

2.  เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ เพราะเมื่อมีการทำากิจกรรมร่วมกัน 

ย่อมมีความผูกพัน ร่วมแรงร่วมใจในการทำางานทั้งปวงให้บรรลุเป้าหมายได้

3.  สังคมมีความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย เพราะทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบ

กติกาของสังคม ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ

4.  สงัคมมคีวามเปน็ธรรม สมาชกิทกุคนไดร้บัสทิธ ิหนา้ทีเ่สรภีาพ ความเทา่เทยีมกนั 

ตามกฎหมาย ทำาให้สมาชิกทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมก่อให้เกิดความ

เป็นธรรมในสังคม

5.  สมาชกิในสงัคมมคีวามเอือ้เฟือ้เผือ่แผแ่ละมนี้ำาใจตอ่กนั โดยยดึหลกัศลีธรรมเปน็

พื้นฐานในการปฏิบัติต่อกันตามวิถีประชาธิปไตย

 

5.4 ระบบคุณค่�และบุคลิกนิสัยพื้นฐ�นของคว�มเป็นพลเมือง จะต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการดังนี้ (วิชัย ตันศิริ, 2557, น. 21)

1.  จะต้องมีความเชื่อในวิถีของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง

2.  ความสัมพันธ์ระหวา่งผูค้นในรฐั หรอืชุมชนการเมอืงเดยีวกนั แมจ้ะมคีวามขัดแยง้

ก็ควรจะปฏิบัติต่อกันเยี่ยงสภาพชน

3.  พลเมืองในรัฐหรือชุมชนการเมืองเดียวกัน ควรจะใฝ่หาสันติมากว่าสงคราม

5.5 หลักพุทธศ�สน�กับพลเมืองประช�ธิปไตย นอกจากพุทธศาสนาที่เป็น

วัฒนธรรมทางความคิดที่เคารพในเหตุผล และความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นหลักการ 

พืน้ฐานของประชาธปิไตยแล้ว บคุคลทีเ่ป็นพลเมอืงตามวถิปีระชาธิปไตยจะมคีณุธรรม 3 ประการ ดงันี้  

(ป. มหาขันธ์, 2544, น. 41-42)
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1.  หลักค�รวธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน คือ การที่ทุกคนจะต้องให้เกียรติ 

ซึ่งกันและกันทั้งทางกาย ทางวาจาและทางความคิด เคารพในความคิดของผู้อ่ืน 

เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของสังคมส่วนรวม

2.  หลกัส�มคัคธีรรม การแบง่ปนั รว่มงานกนัและประสานงานกนั คอื ในการทำางาน

ร่วมกันในสังคม ต้องมีการแบ่งงานกันทำาตามความสามารถความถนัด มีการ

ประสานประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกัน 

3.  หลักปัญญ�ธรรม ความเชื่อในวิธีแห่งปัญญา คือ ความเชื่อในกระบวนการแห่ง

การใชป้ญัญา ใชค้วามคดิอยา่งรอบคอบ ในการทำากจิการงานทัง้ปวง การใชค้วามรู ้

และสตปัิญญามาพฒันาครอบครวั ชมุชนุ และสังคม ตลอดจนใชส้ตปิญัญาในการ

แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลแบบสันติวิธี

ดังนั้น คำาว่า “พลเมืองไทยในสังคมประชาธิปไตย” ที่พึงปรารถนา คือ ยึดมั่นในหลักการ 

พื้นฐานของความเป็นพลเมือง มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

ดำารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นผู้ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของ

ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของประเทศชาติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็น

สังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักการทางประชาธิปไตย 

6. บทสรุป 

วัฒนธรรมพลเมืองที่สังคมไทยพึงปรารถนาในสังคมประชาธิปไตยนั้น หากเราจะพิจารณาจาก

สาระสำาคัญบนพื้นฐานวัฒนธรรมทางการเมืองไทย จะพบว่า พื้นฐานทางวัฒนธรรมการทางเมืองไทย  

มีวัฒนธรรมการเมืองอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ แบบ 

เจ้ากับข้า นายกับบ่าว และประการที่ 2 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำานาจนิยม ซึ่งเมื่อนำาแนวคิด

วฒันธรรมทางการเมอืงมาวเิคราะห์ จะเหน็ได้ว่าสงัคมไทยมวีฒันธรรมทางการเมอืงในลกัษณะอำานาจนยิม 

ยึดถือความเป็นอาวุโสและวัฒนธรรมการเมืองแบบอุปถัมภ์ ลักษณะเช่นนี้ทำาให้เกิดวัฒนธรรมทาง 

การเมอืงแบบไพร่ฟ้า โดยกิจกรรมทางการเมอืงยงัคงยดึตดิกบัชนชัน้นำาทางการเมอืง ซึง่ถอืว่าเป็นวฒันธรรม

ข้อด้อยของสังคมไทยที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน วัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าถือเป็นจุดอ่อน

และเป็นอปุสรรคของสงัคมไทยในระบอบประชาธปิไตยในหลายๆประการ นบัตัง้แต่การขาดระเบยีบวนิยั  

ขาดความรบัผิดต่อสงัคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดการเคารพต่อกฎหมายบ้านเมอืง ยกย่องผู้มอีำานาจ

บารมี เป็นต้น ส่งผลให้การเมืองระบอบประชาธิปไตยไทยขาดเสถียรภาพ
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ดงันัน้ แนวทางในการส่งเสรมิประชาธปิไตยควรมกีารอบรมบ่มนสิยัต้ังแต่เดก็ ๆ ให้มวัีฒนธรรม

ทางการเมอืงแบบมส่ีวนร่วม เน้นในหลกัการประชาธิปไตย คอื การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 

เพือ่ประชาชน บนพ้ืนฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย 3 ประการ ได้แก่ 1. การเคารพใน 

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ 2. การเคารพสทิธ ิเสรภีาพ และกฎกติกาของสงัคมทีเ่ป็นธรรม 3. รบัผดิชอบต่อ

ตนเอง ผูอ้ืน่และสังคม การเป็นพลเมืองตามวถีิประชาธปิไตยจะต้องสอดคล้องกบัวฒันธรรมของสงัคมไทย 

ตามคำาสอนพทุธศาสนาด้วยหลกัคณุธรรม 3 ประการ ได้แก่ 1. หลกัคารวธรรม ความเคารพซ่ึงกันและกนั 

2. หลักสามัคคีธรรม การแบ่งปันร่วมงานกันและประสานงานกัน 3. หลักปัญญาธรรม ความเชื่อในวิธี

แห่งปัญญา 

การสร้างวฒันธรรมพลเมอืงทีพ่งึปรารถนาในระบอบประชาธปิไตย นอกจากอบรมบ่มนสัิยให้มี

ความเป็นวัฒนธรรมทางการเมอืงแบบมส่ีวนร่วมแล้ว ยงัต้องพฒันาต่อไปให้เป็นวฒันธรรมทางการเมือง

แบบอารยชน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สำาคัญต่อบทบาทของประชาชนจากที่เคยเป็นผู้อยู่ภายใต้การปกครอง 

มาเป็นพลเมอืงท่ีมส่ีวนร่วมในการปกครองประเทศ และเป็นแรงผลกัดนัทีส่ำาคญัทำาให้ระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยบังเกิดขั้น คงอยู่และดำาเนินต่อไปได้เป็นการ “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย”  

การสร้างวฒันธรรมพลไทยทีส่ำาคญัต้องสร้าง วฒันธรรมทางจติใจ และวฒันธรรมทางความรู ้ปลกุหลักการ 

ประชาธิปไตยแบบให้พลเมืองมีจิตสำานึกทางการเมือง เข้าถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

หากพลเมืองทุกคนปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วสังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง 

จึงถือได้ว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน  

เพือ่ประชาชนอย่างแท้จรงิ พลเมอืงทีด่เีท่านัน้ทีจ่ะสร้างระบบการเมอืงทีด่ใีห้เกดิขึน้ได้ และระบบการเมอืง

ที่ดีเท่านั้นที่จะสามารถหล่อหลอมพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปได้
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ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
(Deliberative Democracy)



เอกสารการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
(Deliberative Democracy)
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 องค์ความรู้ว่าด้วย 
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือสําหรับสังคมไทย 1 

ชลัท ประเทืองรัตนา 

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ 

บทคัดย่อ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยมรูีปแบบและวิธกีารท่ีหลากหลาย แตกต่างกนัไปในแต่ละ

ยุคสมัย ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็นรูปแบบและกระบวนการที่เน้นให้เสียงของประชาชนมี 

ความหมาย ภายใต้หลกัความเท่าเทยีม มเีหตผุล เปิดเผยและการสือ่สารระหว่างประชาชน รปูแบบของ

เวทพีลเมอืงภายใต้กระบวนการประชาธปิไตยแบบปรึกษาหารือมีหลายรูปแบบ แต่ความแตกต่างทีส่ำาคญั

คือการตัดสินใจโดยรัฐ ประชาชน หรือการตัดสินใจร่วมกัน ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเน้นการ 

คดัเลอืกตวัแทนของประชาชนมาปรกึษาหารอืกนั แต่จะสร้างความยอมรบัให้เกดิขึน้ได้อย่างไร เน่ืองจาก

คนจำานวนมากไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งสิ่งที่พึงระวังหลายประการในการนำากระบวนการดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้ในสังคม ทั้งการยอมรับผลการปรึกษาหารือจากภาครัฐที่มีอำานาจตัดสินใจ ความเชี่ยวชาญ

ของผู้จัดทำากระบวนการ ผู้เข้าร่วมที่มีความเท่าเทียมกันหรือไม่ในการปรึกษาหารือ การให้ข้อมูลอย่าง

เป็นกลางและเพียงพอ และความคุ้มค่าจากการดำาเนินการ 

คำ�สำ�คัญ : ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เวทีพลเมือง 

1  ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำานาญการสำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และ 

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ  นักวิชาการผู้ชำานาญการสำานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
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1. เกริน่นํา

ประชาธปิไตยก่อกำาเนดิขึน้มามากกว่า 2,000 ปีมาแล้วในนครเอเธนส์ โลกในยคุปัจจบุนัได้รบั 

อิทธิพลประชาธิปไตยดังกล่าวและมีการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานเข้าไปด้วย 

ประชาธปิไตยจงึมพีลวตัร ไม่ได้หยดุนิง่ หรอืนำารปูแบบใดรปูแบบหนึง่มาใช้ทัง้หมด แต่แปรเปลีย่นไปตาม 

สภาพบริบทของสงัคม อย่างไรกต็าม หวัใจสำาคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยคอืการปกครอง 

ที่เน้นประชาชนเป็นใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การปกครองเกี่ยวข้องกับการใช ้

อำานาจและการยอมรบัในอำานาจของผูป้กครอง ถ้าหากประชาชนไม่ยอมรบัต่ออำานาจเมือ่ใด การปกครอง

จะไม่สามารถดำารงต่อไปได้ 2 การปกครองในระบอบประชาธปิไตยจงึหลกีเลีย่งไม่พ้นกบัการหารปูแบบและ

เนือ้หาทีส่ร้างความชอบธรรมให้ระบบยงัคงธำารงต่อไปได้ บทความนีมิ้ได้ต้องการหาคำาตอบว่าประชาธิปไตย

รปูแบบใดดทีีสุ่ดสำาหรบัสังคม แต่บทความน้ีมุง่เน้นศกึษาองค์ความรูว่้าด้วยประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื 

(Deliberative Democracy) เพื่อนำามาปรับใช้ในสังคม โดยกล่าวถึง  1)แนวคิดและพัฒนาการของ

ประชาธิปไตยในแต่ละช่วง เริ่มจากประชาธิปไตยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกคือประชาธิปไตยทางตรง และ

มีพัฒนาการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เกิดการผสมผสานระหว่างประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตย

ตวัแทน ประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วมและประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื  2) แนวคดิ หลกัการ รปูแบบ 

ตัวอย่างของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  3)ประโยชน์ ข้อจำากัด การสร้างความชอบธรรมให้กับ

กระบวนการประชาธิปไตยดังกล่าว  4)ข้อควรระวังและความท้าทายในการนำามาใช้ในประเทศไทย

2. แนวคิดและพัฒนาการของประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือประชาธิปไตยทางตรง และมีพัฒนาการมาจนกระทั่งถึง

ปัจจุบันที่เกิดการผสมผสานระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยตัวแทน ประชาธิปไตย

แบบมส่ีวนร่วมและประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื แนวคดิของประชาธปิไตย ไม่สามารถแบ่งได้เดด็ขาด

จากกันว่าใช้แนวคิดและรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจน แต่อย่างน้อยพอจะแบ่งได้ ดังนี้ 

แนวคิดแรก ประช�ธปิไตยตรง (Direct Democracy) ตวัอย่างสงัคมทีใ่ช้ประชาธปิไตยแบบนี้

คอื นครเอเธนส์ ซึง่เป็นนครรฐัทีม่ปีระชากรประมาณ 250,000 คน แต่มเีพยีง 40,000 คนเท่านัน้ท่ีเป็น

ผูช้ายซึง่มคีณุสมบัตเิป็นพลเมอืง (Citizens) และมสีทิธเิลอืกตัง้ ประชากรทีเ่หลอืคอื ผูห้ญงิ เดก็ และทาส 

ซึ่งไม่ใช่พลเมือง ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ พลเมืองทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภา 

2  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของที่มาของอำานาจกับการยินยอมเชื่อฟังได้จาก Gene Sharp . 1973. Power, 

Struggle, And Defence. 



เอกสารประกอบการสัมมนากลุ่มย่อยที่ 4

209
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ทีม่ปีระมาณปีละ 40 ครัง้ สภาทำาหน้าทีต่ดัสนิใจเรือ่งสำาคญั ๆ และพลเมอืงทกุคนมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ 

และออกเสยีง กล่าวได้ว่าพลเมอืงทกุคนสามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมโดยตรงในกระบวนการตดัสนิใจ (พชัร ีสิโรรส, 

2557) ประชาธปิไตยทางตรงนัน้องค์ประกอบทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืการตดัสนิใจในขัน้สดุท้ายเป็นของประชาชน 

(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล, 2550)

แนวคดิทีส่อง ประช�ธปิไตยแบบตวัแทน (Representative Democracy) หลงัปี ค.ศ. 1700 

เป็นยคุก่อนยคุอุตสาหกรรมทีสั่งคมมีความซบัซ้อนและมปีระชากรมากขึน้ ในระบบการเมอืงแบบนี ้จะมี

รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีคุณสมบัติเป็นพลเมือง 3  พลเมืองเหล่านี้สามารถ

ติดต่อหรือพูดกับสมาชิกสภาได้โดยตรง ทำาให้เกิดลักษณะที่พลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมทางอ้อมโดยผ่าน

ผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งช่วยสร้างกลไกการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อประชาชน

ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากประชาชนสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตัดสินว่าพอใจหรือไม่พอใจ

นโยบายการตดัสนิใจหรอืผลการดำาเนนิงานของรัฐบาลในช่วงทีผ่่านมา (พชัรี สโิรรส, 2557) อย่างไรกต็าม 

ประชาธิปไตยแบบผู ้แทนเป็นระบบที่ให้ประชาชนเลือกผู ้แทนไปใช้อำานาจอธิปไตยแทนตนเอง  

แต่ประชาธิปไตยแบบการเลอืกต้ัง มีปัญหาในด้านการฟัง และการหาจดุร่วมกนัทีต้่องการ ไม่ได้เป็นความ

ปรารถนาทีแ่ท้จรงิร่วมกนั (Elster, 1998) และกลายเป็นระบบทีใ่ห้ความสำาคญักบัการตดัสนิปัญหาด้วย

คะแนนโหวต (หรือที่เรียกว่า Vote-Centric) คือใช้การลงคะแนนเสียงหรือลงมติต่าง ๆ เป็นวิธีชี้ขาด

การเมอืงจงึกลายเป็นเรือ่งท่ีผูท่ี้ระดมคะแนนเสยีงได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ (หรอืเรยีกกนัว่า Aggregative 

model) เป็นการเน้นวัดกันที่ “ปริมาณ” มากกว่าคุณภาพ ในการลงมติมักเป็นไปอย่างขาดกระบวนการ

อธบิายข้อมลูอย่างเพยีงพอและขาดการอภปิรายของแต่ละฝ่ายให้เกดิการแลกเปลีย่นความเหน็และมมุมอง 

ทีต่่างกนัอย่างเพียงพอ ซึ่งทำาให้การตัดสนิใจขาดการไตร่ตรองอย่างรอบด้าน (โกมาตร จึงเสถยีรทรัพย์, 

2558) 

แนวคิดที่ส�ม ประช�ธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม เริม่จากปีค.ศ. 1900 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั แนวคดินีเ้หน็ว่า เมือ่สังคมมคีวามซบัซ้อน

มากขึน้และตวัแทนท่ีได้รบัเลอืกตัง้มาไม่มีหน้าทีใ่นการตัดสนิใจหลกั ๆ แล้ว เพราะงานเหล่านีก้ลายเป็น

หน้าทีข่องระบบราชการและหน่วยงานฝ่ายบริหารต่าง ๆ จึงเป็นการตดัสินใจโดยข้าราชการจำานวนมากที่

ทำางานอยูใ่นหน่วยงานของรฐั มบีทบาทในการตดัสนิใจสำาคัญ ๆ และนำาผลการตดัสนิใจน้ันไปดำาเนนิการ 

ซึง่ข้าราชการเหล่านัน้ไม่ได้มาจากการเลอืกตัง้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง (พชัรี สโิรรส, 

2557) 

3  สิทธิในการเลือกตั้งในยุคท่ี 2 นี้มีความไม่เท่าเทียมกัน คนผิวสีและสตรีจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ยกตัวอย่าง  

สตรใีนสหรฐัอเมรกิามสีทิธเิลอืกตัง้ในปี ค.ศ. 1924 และคนผวิสใีนสหรฐัอเมรกิาเพิง่จะมสีทิธเิลอืกตัง้ในปี ค.ศ. 1965 
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แนวคิดที่สี่ ประช�ธิปไตยแบบปรึกษ�ห�รือ (Deliberative Democracy) จากสภาพ

ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมทีเ่น้นข้าราชการในการวางแผนเป็นหลกัไม่สามารถตอบสนองต่อการบรหิาร

ราชการแผ่นดินได้อย่างเพียงพอ จึงมีแนวคิดที่เน้นประชาธิปไตยที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนที่ไม่ใช ่

ผูเ้ชีย่วชาญในด้านนโยบายสาธารณะ แต่เข้าใจถงึปัญหาทีเ่ผชญิอยู ่เรยีกว่าประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารือ 

ความเก่าแก่ของประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื เท่ากบัประชาธปิไตยทางตรงทีม่มีาตัง้แต่สมยันครรฐัเอเธนส์ 

เมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล เนื่องจากนักการเมือง มี 2 สถานะทั้งนักการเมืองและพลเมืองใน

คนเดยีวกัน รฐับาลเอเธนส์ใช้ประชาธปิไตยทางตรง แต่มปัีญหาความไม่ท่ัวถงึ ประชาธปิไตยปรกึษาหารอื 

มีความทั่วถึงมากกว่า โดยมีสัดส่วนจำานวนผู้เข้าร่วมที่เล็กกว่า โดยผู้เข้าร่วมจะมาหารือซึ่งกันและกัน 

เมื่อประชาธิปไตยแบบเอเธนส์ยุติลงในปี 322 ก่อนคริสตกาล จึงหันมาใช้ประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจึงเปลี่ยนรูปแบบไปด้วย (Elster, 1998) กระบวนทัศน์ในการวางแผน

ที่ไม่ได้เน้นผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก พัฒนามาจากฐานคิดของ Habermas โดยกลุ่มนักนโยบายและแผน 

มคีวามเชีย่วชาญในกระบวนการวางแผน และมกักดีกนัผูค้นทัว่ไปออกจากเรือ่งดงักล่าว กระบวนการเชงิ

นโยบายมกัถูกชีน้ำากำาหนดจากผูเ้ชีย่วชาญ (Expert-Centric) แต่นกันโยบายและแผนจะต้องปรบัเปลีย่น

บทบาทจากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญมาสูก่ารเป็นผู้เปิดพืน้ทีส่าธารณะและสร้างบรรยากาศของการอภปิรายกนั

ระหว่างผู้มีส่วนร่วมทัง้หลาย เพือ่ให้ได้นโยบายและแผนทีม่าจากการหาจดุร่วมบางประการบนความต่าง 

ที่แต่ละฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยมีความท้าทายที่สำาคัญคือการสร้างโอกาสในการสื่อสารที่เสียงของ 

ทุกฝ่ายมีความหมาย (ปิยะพงษ์ บุษบงก์, 2559) 

ประชาธิปไตยในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีผสมผสานร่วมกันระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยทางตรง 

ประชาธิปไตยแบบตวัแทน และประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมและปรกึษาหารอื ไม่สามารถจำาแนกได้อย่าง

เด็ดขาดในการเลือกใช้รปูแบบใดรปูแบบหนึง่ และประชาธปิไตยแต่ละรปูแบบมจีดุเน้นของการมส่ีวนร่วม

ตดัสนิใจท่ีแตกต่างกนัไป แน่นอนว่าประชาธปิไตยแบบตวัแทนเป็นองค์ประกอบสำาคญัของประชาธปิไตย

สมยัใหม่ แต่การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นองค์ประกอบทีข่าดไม่ได้เช่นกนั มทีัง้การรบัฟังความคดิเห็น

แล้วนำาเสนอให้ภาครัฐตัดสินใจ มีทั้งการตัดสินใจร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนและประชาชนตัดสินใจ

โดยตรง เช่น การทำาประชามติ 

3. แนวคิดและหลักการของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

จากข้อจำากัดของประชาธิปไตยแบบเดิม ๆ ซึง่กระบวนการทางรัฐสภาเพยีงลำาพงัไม่สามารถแก้

ปัญหาของประชาชนได้ ประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื ช่วยแก้ปัญหาในเรือ่งการตดัสนิใจยาก ๆ ได้ดขีึน้ 

และเพือ่แก้ปัญหาประชาชนทีไ่ม่พอใจกบัระบบการตดัสนิใจแบบเดมิ กระบวนการมส่ีวนร่วมทีด่ต้ีองไม่ใช่

การมาพูดฝ่ายเดียวของวิทยากร หรือสร้างโพลที่ชี้นำาการตัดสินใจด้านเดียวเท่านั้น (Karpowitz and 

Raphael, 2014) กล่าวถึงความหมายท่ัวไปและพื้นฐานที่สุด ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือคือวิธีการ



เอกสารประกอบการสัมมนากลุ่มย่อยที่ 4

211
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ทางการเมอืงสมยัใหม่ทีมุ่ง่ให้ประชาชนโดยไม่จำากดัว่าจะต้องเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัการเมอืงสามารถเข้า

มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจสาธารณะและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมคีวามหมาย ผ่านกระบวนการ

สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคมซึ่งอาจจะเป็นประชาชนทั่วไป  

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำาหนดนโยบายก็ได้ (Carcasson and Sprain, 2010; Chick, 2013) 

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นการตัดสินใจร่วมกันของพลเมืองที่มีเสรี (Free) มีความ

เท่าเทยีม (Equal) มเีหตผุล (Reason) (Elster, 1998) และหลกัการกระทำาทีเ่ปิดเผยและเป็นสาธารณะ 

(Public Act) รวมถึงการสื่อสารระหว่างกัน แนวคิดและหลักการดังกล่าวประกอบด้วย 

1. คว�มเท่�เทียมท�งก�รเมอืง คือ ความเท่าเทยีมในโอกาสทีจ่ะตดัสนิใจทางการเมอืง มคีวาม

เท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็น โดยทุกคนสามารถแสดงจุดยืนและความต้องการได้ก่อนที่จะนำาไปสู่

การหาฉันทมติร่วมกัน แนวคิดนี้มองความแตกต่างเป็นทรัพยากร ไม่ใช่ภาระ (Difference is Thus A 

Resource Not Just A Burden) และทุกคนมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมอภิปรายร่วมกัน ภายใต้

สังคมแบบพหุนิยม (Pluralism) (Bohman and Rehg, 1997) 

2. คว�มมีเหตุผล ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชน  

ซึ่งนักทฤษฎีด้านนี้จำานวนมากเห็นพ้องต้องกันว่ากระบวนการทางการเมืองไม่ใช่เพียงเรื่องผลประโยชน์

ส่วนตน (Self Interest) แต่เกีย่วข้องกับกจิกรรมสาธารณะ (Public Activity) ผ่านเวทีสาธารณะต่าง ๆ  

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนรวม (Common Good) เป็นการตัดสินใจ

ร่วมกันที่เน้นประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีมาตรฐานและเป็นอิสระ ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ จะ

ทำาให้เกิดข้อตกลงที่มีเหตุผลโดยมีเสรีและความเท่าเทียม (Reasoned Agreement Among Free and 

Equal Citizen) การให้เหตุผล (Reasoning) ระหว่างบุคคล ซึ่งแตกต่างจากการต่อรองระหว่างกลุ่ม 

ผลประโยชน์ต่าง ๆ (พัชรี สิโรรส, 2557) ประชาชนต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพราะจำานนต่อเหตุผล ซ่ึงอาจขัดแข้งกับแนวทางที่ตนต้องการเห็นหรือขัดกับผลประโยชน์ของตน  

มีการอภิปรายกันด้วยเหตุผลและพร้อมจะร่วมมือกับผลของการอภิปราย และถือว่าผู้อื่นเป็นผู้มีความ

เชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ ๆ เนือ่งจากเหตผุลมหีลากหลายท่ีมาจากมมุมองต่าง ๆ กัน การจะยอมรับเหตผุลใด 

จึงต้องมีการชั่งนำ้าหนัก จะเห็นได้ว่าไม่จำาเป็นต้องมีการลงเสียงเป็นเอกฉันท์ และแม้จะไม่เห็นพ้องกัน

เป็นเอกฉันท์และอาจมีการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ แต่ผู้เข้าร่วมมักเห็นว่าพวกเขารับรองทางเลือก

ดังกล่าวเนื่องจากมีการใช้เหตุผล แม้บางคนอาจไม่เห็นด้วย แต่การใช้เหตุผลทำาให้การตัดสินใจดังกล่าว

มีความชอบธรรม (Frank Fischer, 2004 อ้างถึงในโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2558)

3. ก�รกระทำ�ทีเ่ปิดเผยและเป็นส�ธ�รณะ (Public Act) ได้แก่ในกระบวนการให้เหตผุลนัน้ 

จะมกีารให้เหตผุล การช่ังนำา้หนักเหตผุล การยอมรับหรือไม่รับเหตุผลต่าง ๆ ซึง่ต้องกระทำาอย่างเปิดเผย 

เป็นสาธารณะ ซ่ึงแตกต่างจากพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลและ 

ทำาเป็นเรื่องลับ 
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4. ก�รสื่อส�รระหว่�งกัน ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของ 

ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการตดัสนิใจของผูแ้ทน เป็นทัง้กระบวนการทีเ่ป็นการพดูและฟังกนัก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ 

ร่วมกัน หรือรวมถึงเป็นกระบวนการที่มีความยุติธรรม (Impartiality) และเน้นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลง

จากการสื่อสารที่เพียงพอ (Elster, 1998) การเปลี่ยนแปลงความคิดเกิดขึ้น และมีการตัดสินระหว่าง

การปฏิสัมพันธ์ ผ่านการพูดคุยที่ไม่ใช่การบังคับให้เชื่อ และมิใช่เพียงแค่การลงคะแนนเสียง แต่เป็น

ประชาธปิไตยทีจ่รงิแท้ ทีพ่ลเมอืงได้เข้าไปมส่ีวนร่วมจรงิ ๆ (Authenticity of Democracy) การเลอืกตัง้ 

ไม่ใช่ทุกสิ่งของมนุษย์ แต่การสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำาคัญเช่นกันในการเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ 

(Dryzek, 2000) 

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือได้กลายเป็นแนวคิดที่นักวิชาการและนักพัฒนาประชาธิปไตย

ในระยะหลัง ๆ เริ่มเห็นค่อนข้างจะสอดคล้องกันว่าเป็นแนวทางท่ีต้องส่งเสริมและนำามาประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการตดัสนิใจสาธารณะในทกุระดบัตัง้แต่ระดบัชาต ิระดบัท้องถิน่ ไปจนถงึระดบัชมุชนในลกัษณะ

การรวมตวักนัเพือ่แก้ปัญหาภายในพืน้ท่ีด้วยตนเองของประชาชน (Goodin, 2012) และยงัอาจรวมไปถงึ

ระดบักลุม่ สมาคม หรือขบวนการทางสังคมทีป่ระชาชนมกีารรวมตวักนัเพือ่ทำากจิกรรมสาธารณะต่าง ๆ  ด้วย 

(Rucht, 2015)

4. รูปแบบต่าง ๆ ของเวทีพลเมือง (Civic forum)

รปูแบบต่าง ๆ ของเวทีพลเมือง จำาแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ (Karpowitz and Raphael, 2014)

1. สภ�มห�ชน (Popular Assemblies) 

สภามหาชนจำานวนมากได้รบัแรงบนัดาลใจมากจากประชาธิปไตยทางตรงแบบเอเธนส์ ซึง่ประชาชน

ถูกเลือกเข้ามาและมาพิจารณาและตัดสินใจในกฎหมายร่วมกัน เช่น ในแบบ New England Town 

Meeting โดยพลเมืองจะมาถกเถียง (Debate) ในประเด็นของท้องถิ่นและตัดสินใจตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 

แต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมกับสังคมที่มีความสลับซับซ้อน อีกรูปแบบหนึ่งเป็น สภาพลเมือง (Citizen 

Assemblies) พัฒนาขึ้นมาเพื่อพิจารณาระบบเลือกตั้งแบบใหม่ใน British Columbia และ Ontario 

ประเทศแคนาดา ใช้ระยะเวลาในการหารือกันนานหลายเดือนก่อนที่จะมีการตัดสินใจโดยผู้มีอำานาจ  

แต่ไม่ได้เป็นการตัดสินใจโดยตรง โดยเป็นการเสนอแนะวิธีลงคะแนนสำาหรับการประชามติต่อไป 

2. ที่ปรึกษ�ส�ธ�รณะจ�กก�รสุ่มตัวอย่�ง (Mini-Publics)

รปูแบบนีไ้ม่ใช่ประชาธปิไตยทางตรงทีป่ระชาชนจะมาพจิารณาออกกฎหมายเหมือนในแบบแรก 

รูปแบบนี้มีการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 Robert Dahl ได้เสนอรูปแบบน้ีไว้ โดยเป็นตัวแทนมาจาก 
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การสุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (Minipopulus) เพื่อมาปรึกษาหารือกันมีระยะเวลาเป็นปี และเสนอแนะต่อ 

ฝ่ายนิติบัญญัติ รูปแบบพวกนี้รวมถึง National Issue Forums ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจ

ด้านการเมืองและทำาให้เจ้าหน้าที่เข้าใจมติของมหาชน, Consensus Conferences, Citizens Juries,  

Deliberative Poll , Planning Cells and 21st Century Town Meeting อกีรปูแบบคอื Citizens Initiative 

Review Panels มีจำานวนคณะกรรมการประมาณ 18-24 คน มาร่วมกันพิจารณา 5 วัน ก่อนที่จะนำา

ไปสู่การตัดสินใจร่วมกันในระบบเลือกตั้งรูปแบบใหม่ 

3. ร�ษฎร์กับรัฐร่วมกัน (Co-Governance Institutions) 

รปูแบบนีพ้ฒันาขึน้มาระหว่างสภาประชาชนท่ีเป็นประชาธปิไตยทางตรงแบบเอเธนส์และท่ีปรกึษา

สาธารณะจากการสุ่มตัวอย่าง (Mini Publics) รูปแบบนี้พลเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐจะร่วมกันพัฒนาและ 

ผลกัดนันโยบายร่วมกนั เช่น การจดัทำานโยบายแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Budget) เมอืงปอร์ตูอเลเกร์ 

(Porto Alegre) ประเทศบราซิล ที่ให้ประชาชนเข้ามาลำาดับความสำาคัญการใช้จ่ายเงินในโครงการของ

เทศบาลในแต่ละปี หรือตัวอย่างในชิคาโก สหรัฐอเมริกา มีการประชุมกันระหว่างประชาชนกับตำารวจ

ในการจัดอันดับความสำาคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันอาชญากรรม 

เวทีพลเมือง 3 รูปแบบนี้ต่างจากการประชาพิจารณ์ และไม่ใช่เป็นการเจรจาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

เวทพีลเมอืง 3 รปูแบบนี ้ประเดน็ทีม่คีวามแตกต่างกนัคอืในด้านของผลการตัดสินใจ ทีเ่ป็นระดับปรกึษา

หารอืแล้วส่งผลหรอืข้อเสนอแนะให้รฐัตดัสนิใจกบัอกีระดบัคอืการตดัสนิใจร่วมกบัรฐั และประชาชนตดัสนิ

ใจได้โดยตรง (โปรดดูตารางที่ 1) 

ต�ร�งที่ 1 รูปแบบของเวทีพลเมืองและผู้มีอำ�น�จตัดสินใจ

รูปแบบของเวทีพลเมือง ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจ

1. สภามหาชน ประชาชนตัดสินใจโดยตรง

2. ที่ปรึกษาสาธารณะจากการสุ่มตัวอย่าง รัฐตัดสินใจ

3. ราษฎร์กับรัฐร่วมกัน ราษฎร์กับรัฐร่วมกันตัดสินใจ

ที่ม� : พัฒนาจาก Christopher Karpowitz และ Chad Raphael, 2014

ในประเดน็รปูแบบของการตดัสนิใจ มท้ัีงการหาฉนัทมติร่วมกนัของผูเ้ข้าร่วมและการลงคะแนน

ของแต่ละบคุคล สำาหรบัประเดน็ของผู้เข้าร่วม มกีารออกแบบท่ีหลากหลายมต้ัีงแต่จำานวน 12 คนไปจนถงึ

จำานวนพนัคนข้ึนไป แม้กระทัง่ให้เข้าร่วมได้ทกุคน แต่เวทส่ีวนใหญ่จะต้องมกีารคดัเลอืกด้วยกระบวนการ

สุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของระยะเวลาในการปรึกษาหารือมีระยะเวลาตั้งแต่  
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90 นาทีไปจนกระทั่งเป็นเวลาหลายเดือนขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของปัญหา ประเด็นสุดท้าย 

เป็นเรือ่งของวาระจะมีความแตกต่างกันระหว่างการกำาหนดวาระมาให้เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วกบัให้ผูท้ีไ่ด้รบั

การคดัเลอืกเข้ามาเป็นผู้กำาหนด กล่าวได้ว่าประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารือมีหวัใจสำาคญัคือการปกครอง

ในระบอบประชาธปิไตยจะมคีวามชอบธรรม ถ้าประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมกนัอย่างเท่าเทยีมในการให้

เหตุผลและหาข้อตกลงร่วมกันในการปกครองตนเอง 

 ต�ร�งที่ 2 : ประเภทของเวทีพลเมือง (Types of Civic Forums) 

ก�ร

ออกแบบ

ก�รเข้�ถึง

และก�ร 

คัดเลือกคน

เข้�ร่วม

จำ�นวนของผู้

เข้�ร่วม

ระยะเวล� ว�ระ กฎก�ร

ตัดสินใจ 

ผลลัพธ์และ

อิทธิพล 

National  

Issues 

Forum

-เปิดหรือ

จำากัด

-สุ่มตัวอย่าง

แบบตาม

สะดวก

10-100+ 

กลุ่มเล็ก

90 นาที 

1 วัน

ปิด สังเคราะห์

โดยผู้จัด, 

บางครั้งใช้

การทำาโพล

ตัวแทนของ

มติมหาชน 

(public  

opinion)

Consensus 

Conference

-จำากัด

-สุ่มแบบ

โควต้า

12-24 คน 

ใน 1 กลุ่ม

3 สัปดาห์ เปิด หาฉันทมติ -เสนอแนะ 

ทางนโยบาย

-ให้คำาปรึกษา

Citizen 

Jury

-จำากัด

-สุ่มแบบ

โควต้า

12-24 คน 

ใน 1 กลุ่ม

5 วัน ปิด หาฉันทมติ

หรือใช้การ

ลงคะแนน

-เสนอแนะ 

ทางนโยบาย

-ให้คำาปรึกษา

Deliberative 

Poll 

-จำากัด

-การสุ่มแบบ

แบ่งชั้น

100-500 คน 

ในกลุ่มเล็ก

และประชุม

รวม

2 วัน ปิด การทำาโพล ตัวแทนของ

มติมหาชน 

(public  

opinion)

-ให้คำาปรึกษา

Planning 

Cell 

-จำากัด

-การสุ่มแบบ

แบ่งชั้น

100-500 คน 

ในกลุ่มเล็ก 

และประชุม

รวม

4 วัน ปิด สังเคราะห์

โดยผู้จัด, 

บางครั้งใช้

การทำาโพล

-เสนอแนะ 

ทางนโยบาย

-ให้คำาปรึกษา
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ก�ร

ออกแบบ

ก�รเข้�ถึง

และก�ร 

คัดเลือกคน

เข้�ร่วม

จำ�นวนของผู้

เข้�ร่วม

ระยะเวล� ว�ระ กฎก�ร

ตัดสินใจ 

ผลลัพธ์และ

อิทธิพล 

21st Century 

Town 

Meeting

-จำากัด

-การสุ่ม 

แบบแบ่งชั้น

100-1000 

คน ในกลุ่ม

เล็กและ

ประชุมรวม

1 วัน เปิด

หรือ

ปิด

หาฉันทมติ

ของกลุ่มเล็ก

และทำาโพล

-เสนอแนะ 

ทางนโยบาย

-ให้คำาปรึกษา

Citizens 

Initiative 

Review 

Panel 

-การสุ่ม 

แบบแบ่งชั้น

18-24 คนใน 

1 กลุ่ม

5 วัน ปิด การลง

คะแนน

-เสนอแนะ 

วิธีการเลือก

-ให้คำาปรึกษา

Citizen  

Assembly 

-จำากัด

-การสุ่ม 

แบบแบ่งชั้น

100-200 คน 

ในกลุ่มเล็ก

และประชุม

รวม

หลายเดือน เปิด การลง

คะแนน

-การพัฒนา 

ทางนโยบาย

-การเสนอแนะ

วิธีลงคะแนน

สำาหรับการ

ประชามติต่อไป

Participatory 

Budget 

การเชิญและ

การเลือกจาก

เครือข่าย

100-1000+ 

ประชุมรวม

และการเลือก

กลุ่มเล็ก 

หลายเดือน เปิด การลง

คะแนน

-การพัฒนา 

ทางนโยบาย

และการปฏิบัติ

-ให้คำาปรึกษา

หรือใช้อำานาจ

โดยตรง

New 

England 

Town 

Meeting

การเชิญ 100-1000+ 

ในกลุ่มใหญ่ 

1 วัน เปิด การลง

คะแนน

-การพัฒนา 

ทางนโยบาย

และการเลือก

-ใช้อำานาจ

โดยตรง (direct 

authority)

ที่ม� : Christopher Karpowitz และ Chad Raphael, 2014 : หน้า 13-14
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5. ตัวอย่างรูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

1. กระบวนก�รลูกขุนพลเมือง (Citizens Jury) 

กระบวนการนี้ใช้ในสหรัฐอเมริกา มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970s ในด้านการเกษตร การจัดการ

ทรัพยากรนำ้า นโยบายสวัสดิการในระดับมลรัฐ และนโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุขในระดับชาติ  

จะมกีารคดัเลอืกด้วยวธิกีารสุม่ผูเ้ข้าร่วมจำานวน 12-24 คน ให้มบีทบาทเป็นคณะลกูขนุ โดยเป็นตวัแทน

ของอายุ เพศ การศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย คณะลูกขุนจะนั่งฟังการให้การของพยานฝ่ายต่าง ๆ ที่จะมาให้

ข้อมลูและซกัถามพยานได้อย่างเตม็ที ่หลงัจากรบัฟังคำาให้การอย่างทัว่ถงึแล้วจะมกีารอภปิรายและตดัสนิใจ 

ร่วมกนัในหมูค่ณะลกูขุน สำาหรบัองค์ประกอบและโครงสร้างหลกัในการทำางานสำาหรบัจดักระบวนการลกูขุน

พลเมอืง ประกอบด้วย การตัง้คณะกรรมการทีป่รึกษา การคดัเลอืกคณะลกูขุน การคดัเลอืกพยาน ข้ันตอน

การรบัฟัง จดัทำาข้อเสนอแนะ การประเมนิผลกระบวนการ ปัจจุบนัการใช้คณะลกูขนุพลเมอืงแพร่หลาย 

ในหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ สวีเดน เอสโทเนีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

2. สภ�พลเมือง (Citizens Assemblies) 

สภาพลเมืองพัฒนาขึ้นโดยพรรคเสรี (Liberal Party) ของมลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศ

แคนาดา เพื่อใช้ในกระบวนการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง โดยการนำาตัวแทนประชาชนที่ได้จากการสุ่ม

ตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น (Random Sampling) ประกอบด้วยผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน จาก

ทุกเขตเลือกต้ังภายในมลรัฐ ซ่ึงในกรณีการปฏิรูประบบเลือกตั้งของมลรัฐบริติชโคลัมเบียมีผู้ได้รับการ 

สุ่มเลือกมาทั้งสิ้น 161 คน (รวมโควตาที่จัดสรรให้กับตัวแทนประชาชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง 2 ที่นั่ง  

และประธานสภาอกี 1 คน) กระบวนการของสภาพพลเมืองมีการแบ่งการดำาเนินการเป็น 3 ระยะ ระยะที ่1 

การเรยีนรู ้(Learning) เป็นช่วงทีป่ระชาชนทีไ่ด้จากการสุม่ตวัอย่างเข้ามาเป็นสมาชกิสภาพลเมอืง เข้าสู ่

กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูเ้ชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ระยะที ่2 การรบัฟังความคดิเหน็ 

จากประชาชน (Public Hearing) ระยะที่ 3 การปรึกษาหารือ (Deliberation) เป็นช่วงเวลาที่สมาชิก

สภาพลเมอืงมาร่วมพดูคยุเพือ่สงัเคราะห์สิง่ทีส่มาชิกได้เรยีนรูจ้ากระยะที ่1 ระยะที ่2 และจดัทำาข้อเสนอ

แนะต่อสาธารณะ เพื่อนำาไปสู่การลงคะแนนเสียงต่อไป รวมแล้วใช้เวลาในกระบวนการต่าง ๆ เป็นเวลา

หลายเดือน ประสบการณ์นำากระบวนการสภาพลเมอืงไปใช้เริม่ปรากฏเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ของ

ประเทศแคนาดา เช่น โตรอนโต และทั่วโลก เช่น เนเธอร์แลนด์ 

3. ก�รประชุมเมือง (Town Meeting) 

การประชมุเมืองในท่ีนีมี้ความหมายเฉพาะ ครอบคลุมกระบวนการทีม่ช่ืีอว่า 21st Century Town 

Meeting ซึง่พฒันาขึน้โดย AmericSpeaks Center ให้เป็นรปูแบบทีเ่ป็นการนำาประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทีม่ี
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ความหลากหลายทางประชากร และเป็นตวัแทนกลุม่ผลประโยชน์/กลุม่ตามสภาพปัญหาจำานวนมากตัง้แต่

หลายร้อยคนจนถงึประมาณ 5,000 คน เข้าร่วมอภิปรายเกีย่วกบัประเดน็ปัญหาพจิารณาหาทางออกใน

การประชมุย่อย ซึง่โดยทัว่ไปจะใช้เวลา 1 วนัเตม็ โดยในการประชมุจะมกีารเตรยีมข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบั 

ปัญหาที่เป็นกลางและมีความสมดุลกันของแหล่งข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำาไปใช้ประกอบการ

อภิปรายและพิจารณาทางเลือก พร้อมทั้งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้กำาหนดนโยบายมานำาเสนอข้อมูล 

ดงักล่าวต่อผูเ้ข้าร่วมประชมุในแต่ละกลุม่ย่อยด้วย ผลจากการสนทนาอภปิรายเลอืกเปลีย่นความคดิเหน็

กนัในแต่ละกลุ่มจะมีการแบ่งปันให้กลุ่มใหญ่ได้รบัทราบผ่านระบบเชือ่มโยงโครงข่ายจากเครือ่งคอมพวิเตอร์

ทีม่กีารตดิตัง้ประจำาในแต่ละกลุม่ย่อย ซ่ึงท่ีเครือ่งคอมพวิเตอร์จะมกีารติดต้ังแป้นพมิพ์แบบไร้สายสำาหรบั

ลงมต ิ(Wireless Keypad Polling) ไว้ด้วย จากนัน้จะมกีารประมวลผลข้อมลู จดัลำาดับความสำาคญั และ

รายงานต่อผูก้ำาหนดนโยบายเมือ่การพดูคยุในวนัดงักล่าวสิน้สดุลง การปรกึษาหารอืระหว่างกลุม่ขนาดเลก็ 

และใหญ่จะอยูใ่นลกัษณะ “กลบัไป-กลบัมา” (Back and Forth) ต่อเนือ่งตลอดเวลาเพือ่นำาไปสูก่ารพฒันา

ข้อแนะนำา ทีผ่่านมา มกีารนำา 21st Century Town Meeting ไปใช้ในกระบวนการร่วมไตร่ตรองนโยบาย

สาธารณะท่ีค่อนข้างหลากหลาย เช่น การเสวนาระดบัชาตเิรือ่งการประกันสังคม การวางแผนฟ้ืนฟแูละ

พัฒนาพื้นที่ตึก World trade Center ในมหานครนิวยอร์ก และการจัดประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ของ

วอชิงตัน ดี.ซี. (ที่จัดขึ้นเป็นประจำาปีละ 2 ครั้ง) เป็นต้น

4. เวทีอภิปร�ยประเด็นปัญห�ส�ธ�รณะ (National Issue Forum) 

เวทีอภิปรายประเด็นปัญหาสาธารณะนั้นมีพลเมืองจำานวนหนึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน

เข้าร่วมการเสวนา โดยมีการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจผ่านหนังสือสรุปประเด็น 

(Issues Book) ซึง่มกีารออกแบบทางเลอืกไว้จำานวนหนึง่สำาหรบัผูเ้ข้าร่วมกระบวนการได้รบัทราบข้อมลู

สำาคญั ๆ เก่ียวกับทางเลอืกเหล่าน้ัน ทัง้ข้อด ีข้อเสยี ของแต่ละทางเลอืก ตลอดจนผลกระทบและสิง่ทีต้่อง 

ดำาเนนิการเพือ่ให้ทางเลอืกนัน้ ๆ เกดิขึน้เป็นจรงิได้ จากนัน้จงึให้ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการมาแสดงความคดิเห็น 

ร่วมกนัในเวททีีใ่ช้การพดูคยุปรกึษาหารือ ในบรรยากาศท่ีผู้เข้าร่วมทุกคนพร้อมรับฟังซึง่กนัและกนั มกีาร

ซกัถามและอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ก่อนทีจ่ะมกีารตดัสนิใจร่วมกนัเกีย่วกบัทางออกของประเด็น

ปัญหาตามหลักฉันทมติ (Consensus) ซึ่งทางออกที่ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกัน 

ดงักล่าวอาจเป็นไปตามทางเลอืกใดทางเลอืกหนึง่ทีไ่ด้นำาเสนอไว้ในหนงัสือสรปุประเด็นหรอืเป็นทางออกใหม่ 

ทีเ่กดิขึน้จากการประชาเสวนาในเวทกีไ็ด้ การจดักระบวนการ เวทอีภปิรายประเดน็ปัญหานีอ้าจมกีารจดั

เป็นเวทหีลาย ๆ เวทพีร้อม ๆ กนัหรอืจดัเวทหีลายคร้ังด้วยกลุม่ประชาชนทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะช่วยให้เหน็

ความแตกต่างระหว่างความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น

ตัวแบบของการจัดกระบวนการเวทอีภปิรายประเด็นปัญหาทีมี่การอ้างองิถึงกนัอย่างกว้างขวาง

ที่สุดกระบวนการหนึ่ง คือ การจัดกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะของมูลนิธิเคเทอร์ริ่ง (Kettering 

Foundation) และสถาบันเวทีอภิปรายประเด็นปัญหาแห่งชาติ (National Issues Forums Institute, 
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NIFI) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีเ่น้นการเปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนเข้ามาร่วมกนัพดูคยุ ใช้เหตผุล และตดัสนิใจ 

เกีย่วกบัประเดน็ปัญหาในชวีติประจำาวนัของชมุชนหรอืของประเทศ เช่น ระบบสขุภาพ การอพยพย้ายถิน่ 

การประกนัสงัคม ฯลฯ เพือ่ให้ประชาชนผูเ้ข้าร่วมเวทีได้มโีอกาสทำาความเข้าใจเก่ียวกับประเด็นปัญหาท่ีอยู่

ในความห่วงกังวลของสังคม เรียนรู้ทัศนะมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายของประชาชนคนอื่น ๆ  

และแสวงหาทางออกร่วมกับผู้อื่นโดยใช้เหตุผลและคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

6. ประโยชน์จากประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

ประโยชน์จากประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะช่วยเสริมสร้างให้พลเมืองและกระบวนการ

ทางการเมืองมีความเข้มแข็งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1) สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความชอบธรรม จาก

กระบวนการทีช่อบธรรม เป็นกระบวนการทีร่วมทกุคนเข้ามา (Inclusive) และสมคัรใจ 

พูดคุยกันตามเหตุผลและมีความเท่าเทียมกัน 

2) ทำาให้เกดิการตดัสนิใจท่ียตุธิรรมและสมเหตุสมผล การตัดสนิใจทีเ่ป็นผลมาจากกระบวนการ

ที่ดี แม้ว่าจะไม่สามารถสร้างข้อยุติที่สมานฉันท์ได้ทั้งหมด แต่ก็ถือว่ายุติธรรมเพราะ

เป็นผลของขบวนการที่มีความร่วมกัน การตัดสินใจที่รอบคอบและรอบด้านจะเกิดขึ้น 

จากกระบวนการแลกเปลี่ยนภายหลังจากการเข้าร่วมประชาธิปไตยแบปรึกษาหารือ  

(พัชรี สิโรรส, 2557) 

3) ปลุกจิตวิญญาณสาธารณะของคนในสังคม ให้มีการถกเถียงพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น

สาธารณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทำาให้ประชาชนพิจารณาผลประโยชน์ของสังคมโดย

ส่วนรวมมากขึ้น (Gutmann & Thompson, 2004)

4) ช่วยแก้ไขข้อผดิพลาดในอดตีทีเ่กดิจากการตดัสนิใจหรอืการดำาเนนินโยบายสาธารณะได้ 

จะช่วยให้คนในสังคมมีโอกาสมองเห็นข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นและเข้าร่วมแก้ไข 

ข้อผิดพลาดด้วยความเต็มใจ (Gutmann & Thompson, 2004)

5) ผูก้ำาหนดนโยบายมข้ีอมลูเชงิลกึว่าประชาชนมคีวามวติกห่วงกงัวลเรือ่งใดบ้าง และต้องการ

ให้มีการดำาเนินการเพื่อจัดการกับความวิตกห่วงใยเหล่าน้ันอย่างไร จึงเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิผลสำาหรับผู้กำาหนดนโยบายในแนวทางแก้ไขปัญหาและการออกแบบนโยบาย

สาธารณะที่เหมาะสม (Fishkin, 2009)
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7. ข้อจํากัดของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

ประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอืมข้ีอจำากดัหลายประการ ภายใต้สภาพสงัคมทีม่คีวามสลบัซับซ้อน 

ดังนี้ 

1) ความเป็นเอกภาพและความไม่เห็นพ้องต้องกัน ประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอืโดยเฉพาะ

ในรูปแบบที่เน้นการหาฉันทมติที่ไม่เน้นการลงคะแนนเสียง (Voting) ไม่ได้นำาไปสู่การ 

เหน็พ้องต้องกนัเสมอไป โดยเฉพาะเมือ่มอีงค์ประกอบด้านขนาดหรอืกลุม่บคุคลจำานวนมาก 

มาเกีย่วข้อง แม้ว่าประชาชนมักเปลีย่นมุมมองเม่ือมาร่วมในกระบวนการและมาเข้าใจว่า 

คนอื่นคิดอะไร ต้องการอะไร มีความเชื่อต่างไปจากเราอย่างไร แต่ความเข้าใจดังกล่าว 

ก็มิได้นำาไปสู่การเหน็พ้องต้องกนั 100% และความไม่เห็นพ้องกนัยงัคงอยูต่ลอดระยะเวลา 

ที่มีการพูดคุยกัน ทำาให้กลุ่มไม่อาจตัดสินใจได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรต้ังความหวังไว้เต็ม 

100% ว่าเมื่อมีกระบวนการแล้ว ต้องเกิดความเป็นเอกภาพ (พัชรี สิโรรส, 2557)

2) การจดัการกระบวนการ การทำากระบวนการทีด่ไีม่ได้เกดิขึน้เอง แต่ต้องอาศัยการจดัทำา

กระบวนการทีด่ ีการเลอืกหวัข้อทีช่ดัเจน มผีูท้ำาหน้าทีเ่ป็น Facilitator การคดัเลอืกคนที่

จะเข้ามาร่วม การเตรียมทำาเอกสาร การจัดหาสถานที่ การหาเงินทุนในการจัด เป็นต้น 

สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ การจัดสามารถจะคุมการจัดและทิศทางการจัด 

ซึ่งเป็นปัญหาพอ ๆ กับการที่ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเลยที่มีศักยภาพและทักษะใน

การจัด 

3) ขนาดของกระบวนการ ในการจัดทำากระบวนการจะมปัีญหาด้านขนาดของจำานวนคนทีจ่ะ

มาร่วม เพือ่ให้เกดิความชอบธรรมทางการเมอืงและสงัคม เนือ่งจากจำานวนผูท้ีเ่ข้าร่วมใน

กระบวนการประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอืมีน้อยกว่าจำานวนผูไ้ปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ 

ซึ่งอาจทำาให้เกิดปัญหาความชอบธรรม (Sander, 1997)

4) อิทธิพล อำานาจหน้าที่ และยุทธวิธีในการมีอิทธิพล กระบวนการไม่ว่าจะพยายามจัด 

ดีขนาดไหนก็ตาม ยังมิได้มีอิทธิพลกับการตัดสินใจของภาครัฐโดยตรงเท่าใดนัก ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะกระบวนการปรึกษาหารือส่วนใหญ่จัดโดยภาคประชาชน กลุ่มประชาชน 

และ NGOs (บางครั้งร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ) (พัชรี สิโรรส, 2557)

5) ความไม่คุม้ค่า ภายใต้โลกปัจจบุนัทีส่งัคมมคีวามสลบัซบัซ้อน การจดักระบวนการปรกึษา

หารอืเป็นรปูแบบการทำางานทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงู ใช้เวลา มคีวามยุง่ยากในการทำาให้ทกุคนเข้ามา 

เกีย่วข้อง ขณะทีห่น่วยงานภาครฐัเองมภีาระหน้าท่ีท่ีต้องทำาในกระบวนการดงักล่าวด้วย 

(Robert, 2004) 
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8. การสร้างความชอบธรรมให้กับกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะสามารถเชื่อมโยงทั้งกระบวนการและผลสู่สาธารณะได้ 

มากน้อยเพยีงใด จะเชือ่มโยงกบัระบบการเมอืงได้อย่างไร เนือ่งจากคนจำานวนมากไม่ได้เข้ามามส่ีวนร่วม 

จะทำาอย่างไรกับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม จะสามารถทำาให้คนท่ีไม่ได้

เข้าร่วมกระบวนการหรือเวทียอมรับได้อย่างไร ? รวมถึงจะต้องมีกระบวนการปรับปรุงการสื่อสารไปสู่

สาธารณะได้อย่างไร ? คำาตอบที ่Karpowitz และ Raphael (2014) ให้ไว้คือเน้นกระบวนการทีเ่ท่าเทยีม

และการเชื่อมโยงสู่สาธารณะ (Equality and Publicity) 

กล่าวคอื ในประเดน็การเชือ่มโยงสูส่าธารณะนัน้ ผูเ้ข้าร่วมไม่ได้ทำาเพือ่ประโยชน์ตนเองเท่านัน้ 

แต่ทำาเพือ่ประโยชน์สาธารณะ จะต้องสมัพนัธ์กับประโยชน์ของคนอ่ืนด้วย และเช่ือมโยงกับคนอ่ืนซ่ึงเป็น 

คนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมเวที มีการสื่อสารไปให้คนนอกเวทีรับรู้ ความโปร่งใสในการแสดงเหตุผล  

การจดังานต้องเปิดเผย กระบวนการไม่ถกูครอบงำาโดยแหล่งทนุผูส้นบัสนนุ เปิดเผยทัง้กระบวนการและ

การตดัสนิใจ ต้องคำานงึถึงคนชายขอบอำานาจให้เขา้มารว่มในกระบวนการ ในประเดน็ความเทา่เทียมนัน้ 

ทุกคนต้องมีโอกาสในการเข้าร่วมกระบวนการ และสามารถนำาความเหน็จากการปรกึษาหารอืไปสูก่ระบวนการ

ตัดสินใจ (Transform Deliberative Citizen Opinion into Political Decision) เกณฑ์การพิจารณา 

ว่ากระบวนการมีการเชื่อมสู่สาธารณะได้ดีมากน้อยเพียงใด พิจารณาได้จาก 

1. ข้อถกเถียง (Argumentation) เป็นข้อสรปุของกลุม่ รวมถงึการเปิดเผยเหตผุล และหลกัฐาน 

ใช้บรรทดัฐานอะไร อกีทัง้มกีารใส่ความเหน็ของฝ่ายทีไ่ม่เหน็ด้วยและมกีารเช่ือมโยงข้อมลู 

อย่างเป็นระบบ

2. ความโปร่งใส (Transparency) มปีระเดน็การควบคมุ การออกแบบ อทิธพิล การประเมนิ 

กระบวนการจะมีความชอบธรรม และได้รับการยอมรับมากขึ้น หากในรายงานมีการให้

เหตผุลหลกัฐานของฝ่ายทีเ่หน็แตกต่าง ดงันัน้ เหตผุล ข้อสรปุ หลกัฐานจงึมคีวามสำาคญั 

รวมถงึการเปิดเผยการควบคมุ การออกแบบ อทิธพิลต่าง ๆ ทีอ่าจม ีความโปร่งใสจงึจะ

เกดิขึน้ได้ หากมข้ีอมลูเกีย่วกบัการประเมนิว่ารู้สึกว่ามคีวามชอบธรรมหรือไม่ กฎเกณฑ์

ได้รบัการเห็นชอบจากกลุม่ทัง้หมดหรอืไม่? ซึง่รายงานส่วนใหญ่ไม่ได้ระบถุงึสิง่เหล่านีไ้ว้ 

อุปสรรคที่พบคือความไม่เท่าเทียมกันในกระบวนการและการสื่อสารสู่สาธารณะ
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ต�ร�งที่ 3 : ร�ยก�รตรวจสอบประช�ธิปไตยแบบปรึกษ�ห�รือสู่ส�ธ�รณะ

ร�ยก�รตรวจสอบประช�ธิปไตยแบบปรึกษ�ห�รือสู่ส�ธ�รณะ 

(DELIBERATIVE PUBLICITY CHECKLIST)

คว�มชอบธรรมจ�กก�รเปิดเผยสู่ส�ธ�รณะในองค์ประกอบด้�นต่�ง ๆ

ข้อโต้แย้ง / วิธีก�รให้เหตุผล คว�มโปร่งใส

- ข้อสรุป : เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ี

ผู้เข้าร่วมใช้

- เหตุผล : เหตุผลสำาหรับ

การสรุป

- หลักฐาน : ข้อเท็จจริงท่ี 

ผูเ้ขา้รว่มใชใ้นการสรปุ เชน่ 

งานวิจัย สถิติ เรื่องเล่า

- บรรทัดฐาน : ค่านิยมที่

จูงใจนำาไปสู่การสรุป

- ความเหน็ของฝา่ยตรงขา้ม: 

การนำาเสนอความเห็นของ

ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย

- ความสอดคล้อง : มีการ 

เชื่อมโยงหลักฐาน บรรทัด- 

ฐาน ความเห็นต่างไปสู่ข้อสรุป 

อย่างไร

ก�รออกแบบ

- แหล่งทุน : ข้อมูลแหล่งทุน

และภารกิจ

- ข้อมูลผู้จัด : กฎกติกาของ

เวทีและภารกิจ

เครือข่าย : เครือข่ายที่ช่วย

ออกแบบ จัด ให้คำาปรึกษา 

ตรวจสอบ 

- จดุยนื : ของแหล่งทุน ผู้จดั 

ผู้ร่วมจัด รวมถึงจุดยืนที่ผ่าน

มาเพ่ือแสดงถึงความไม่อคติ

หรือลำาเอียง

- หลักเกณฑ์และการเลือก

ผู้เข้าร่วม: กระบวนการที่ใช้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

- ความเป็นตัวแทนกับคนที่ 

ไม่ได้เข้าร่วม : การเชื่อมโยง 

ผลสู่สาธารณะ 

- วาระ : คำาถาม ประเดน็และ

วตัถปุระสงคเ์สนอตอ่ผูเ้ขา้รว่ม 

- โครงสร้างและกระบวนการ 

: เวลาและสถานที่ การฝึก

อบรมผู้ดำาเนินการ

- รูปแบบ : กระบวนการจุด

แข็งและจุดอ่อนของรูปแบบ 

- พลวัตร : คุณภาพของการ

อภิปรายกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการ 

ก�รมีอิทธิพล

- วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย

ในการจัดเวที ผลกระทบท่ี

ต้องการให้เกิดขึ้น

- กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ: 
การรายงานต่อสาธารณะ

การเมือง หรือองค์กร

ก�รประเมิน

- การปรกึษาหารอื : มคีวาม 

เป็นระบบ และเป็นธรรม 

หรือไม ่  โดยเฉพาะการ

ประเมนิเอกสารท่ีใช้, ประเมนิ

กระบวนการ

- ผู ้เข้าร่วม ประเมินการ

เปลี่ยนแปลงจากความรู ้ 

ทัศนคติที่ได้รับ 

คว�มเที่ยงตรง

การนำาข้อถกเถียงเปิดเผยสู่

สาธารณะได้รับการยอมรับ 

เช่น ส่งให้ผู้เข้าร่วมได้อ่าน 

ก่อนส่งให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจ 

หรือก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ

ที่ม� : Christopher Karpowitz และ Chad Raphael, 2014 ,p 356
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9. ข้อควรระวังและความท้าทายในการนําประชาธิปไตยแบบ 
ปรึกษาหารือมาใช้กับประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ์ให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทาง 

การเมืองอย่างมีนัยสำาคัญ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ ติดตาม 

ตรวจสอบและถอดถอนผู้ทุจริต ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย 

ประชาชนสามารถเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2549) อย่างไรก็ตาม 

การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนเผชญิกบัข้อจำากัดจากการท่ีภาครฐัมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาประเทศ มีการ

เร่งรดัผลกัดนันโยบายผ่านโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ โครงการพฒันาของรฐัจำานวนไม่น้อยได้ตดัสนิใจ 

ไปแล้วระดับหนึ่งแม้กระทั่งตัดสินใจให้สร้างโครงการเป็นที่เรียบร้อย จึงนำามารับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน ส่งผลให้เกิดการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ร่วมกับองค์การพัฒนาเอกชน ตัวอย่างของ

โครงการที่ไม่สามารถผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นได้มีเป็นจำานวนมากทั้งโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน 

ด้านต่าง ๆ  การสร้างเขือ่น การผนันำา้เพือ่ป้องกนันำา้ท่วม สถานทีท่ิง้ขยะ ในขณะทีโ่ครงการของรฐัจำานวนมาก 

ทีส่ามารถเร่งรัดผลักดันให้เกดิขึน้ได้ แต่ประสบปัญหาการไม่ยอมรบัจากชมุชน ทำาให้การดำาเนนิโครงการ

เป็นไปด้วยความยากลำาบาก ทั้งโครงการบ่อบำาบัดนำ้าเสีย สถานที่ทิ้งขยะ และโครงการต่าง ๆ 

ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาเครื่องมือการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีภาครัฐใช้เป็นจำานวนมาก 

เป็นการประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) และประชาพจิารณ์ (Public Hearing) ผลทีเ่กดิขึน้คือเกดิการ

ไม่ยอมรบัจากภาคประชาชน เนือ่งจากเป็นการสือ่สารทางเดยีวเป็นหลกัขาดความความเหน็พ้องต้องกนั 

ของภาคประชาชน โดยภาครฐัต้องการผลกัดนัให้โครงการเกดิขึน้ให้ได้ โครงการได้ตดัสนิใจอนมุตัไิปแล้ว 

และเน้นให้ประชาชนเข้ามาร่วมเพือ่สร้างความชอบธรรมให้เกดิขึน้ ทำาให้เกดิปัญหาประชาชนไม่ต้องการ

เข้าไปมส่ีวนร่วมโดยเฉพาะในเวทปีระชาพจิารณ์เพือ่สร้างความชอบธรรมให้โครงการดำาเนนิการต่อไปได้ 

ในช่วงดังกล่าวภาคประชาชนมีการคัดค้านกดดันไม่ให้มีการจัดทำาประชาพิจารณ์หรือเข้าไปคัดค้านใน

เวทีประชาพิจารณ์เพื่อไม่ให้โครงการดำาเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย มาเลเซีย โครงการสร้างเขื่อมแม่วงก์ 

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

ภายหลงัจากทีก่ารมส่ีวนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในรปูแบบของการประชาพจิารณ์ประสบกบั 

ปัญหาขาดความชอบธรรม ประเทศไทยได้มีการใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในการ

พัฒนานโยบายสาธารณะหลายครั้ง เช่น การทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติทั้ง 2 ฉบับ นโยบายการ 

เข้าถงึยาอย่างถ้วนหน้าของประชากรไทย มาตรการสงัคมไทยไร้แร่ใยหนิ นโยบายการเป็นศนูย์กลางสขุภาพ 

นานาชาติ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบกว๊านพะเยา การหาฉันทมติร่วมกันของอนาคตทางการเมืองไทย

ผ่านเครื่องมือการประชาเสวนาหาทางออก กระบวนการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน เป็นต้น 
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กระบวนการดงักล่าวได้ถกูนำามาใช้กบัประเทศไทยแล้วหลายกรณ ีข้อควรระวงัและความท้าทาย

ในการนำาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมาใช้กับประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 

1) ความเป็นสถาบัน ปัญหาสำาคัญคือการยอมรับในสถานะอย่างเป็นทางการและถูกต้อง

ตามกฎหมายของการจดัทำาและการนำาผลจากการจดัทำาไปปฏบิตั ิในประเทศไทยปัญหานี ้

มีความรุนแรงมาก จะเห็นได้จากการที่ผลจากการจัดกระบวนการมิได้ถูกยอมรับโดย 

ผู้มีอำานาจหรือผู้กำาหนดนโยบาย (พัชรี สิโรรส, 2557)

2) การขาดบคุลากรทีม่ทีกัษะในการทำากระบวนการ ปัญหาการทำากระบวนการประชาธปิไตย

แบบปรึกษาหารือในประเทศไทยคือขาดบุคลากรที่มีทักษะในการจัดกระบวนการและ

ทักษะในการเป็นผู้ดำาเนินการ แม้ว่าจะมีการเสริมศักยภาพให้กับวิทยากรกระบวนการ

เพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3) ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม กระบวนการประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอืเป็นกระบวนการ

ที่ใช้เหตุผลเป็นหลัก และมีฐานคิดว่าทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการมีสถานะเท่าเทียมกัน 

ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติสำาหรับสังคมไทยที่ระบบอาวุโสและผู้มีอำานาจหรือ

ตำาแหน่งมักได้รับการยกย่องมากกว่าผู้อื่นในลักษณะนี้ (พัชรี สิโรรส, 2557)

4) ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว มีรูปแบบท่ีหลากหลาย และ

แต่ละรปูแบบมเีป้าหมาย กระบวนการและผลลพัธ์ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ จงึไม่ควรยดึตดิ 

กับการจัดเวทีเพียงเวทีเดียวหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เคร่งครัดจนเกินไป การจัด

กระบวนการปรกึษาหารอืต้องอาศยัรปูแบบและวธิกีารการสร้างการมส่ีวนร่วมทีเ่หมาะสม

และหลากหลาย การจดัเวทอีาจต้องจดับ่อยครัง้ขึน้ และพยายามทำาให้เรือ่งหรอืประเดน็

ที่กำาลังพูดคุยกันนั้นเป็นสาธารณะมากที่สุด ได้แก่ ให้ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่น ร้านตัดผม ร้านกาแฟ เป็นต้น เพื่อให้คนได้มีโอกาสมาร่วมในการปรึกษาหารือ 

นอกจากน้ี อาจมีการจัดพูดคุยในกลุ่มเล็กเพื่อความทั่วถึง ถึงแม้ว่ากระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะแต่ละรูปแบบจะกำาหนดจำานวนผู้เข้าร่วมไว้ไม่เท่ากัน แต่ในการดำาเนิน

กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันจำาเป็นต้องอาศัยการจัดกระบวนการพูดคุยในกลุ่ม 

ขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และทั่วถึงในการแสดง

ความคิดเห็น รับฟัง และทำางานร่วมกับผู้อื่น 

5) การนำาเข้าเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและลึกซึ้ง กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

ต้องมีการนำาเนื้อหาสาระที่เป็นกลางและสมดุลเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ 

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะจำาเป็นต้องมีการนำาเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ 

ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการอย่างครบถ้วนและลกึซึง้ ก่อนทีจ่ะมกีารกำาหนดมาตรการการแก้ไข
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ปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาที่ร่วมกันพิจารณานั้น นอกจากนี้ข้อมูลนำาเข้า

สำาหรบัผู้เข้าร่วมควรอธบิายถงึสถานการณ์ข้อเทจ็จรงิในปัจจบุนัและทางเลอืกแต่ละด้าน

ที่มีข้อดี ข้อจำากัดอย่างเหมาะสม 

6) ขนาดทีเ่หมาะสมของผูเ้ข้าร่วมกระบวนการ ในขณะทีข่นาดของผูเ้ข้าร่วมทีน้่อยเกนิไปอาจ

ทำาให้กระบวนการปรกึษาหารอืสาธารณะถกูตัง้คำาถามได้ด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะคำาถามต่อ

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการว่ามคีวามชอบธรรมเพียงพอหรอืไม่ทีผู่ก้ำาหนดนโยบาย

จะนำาไปปฏิบัติตาม เนื่องจากจำานวนผู้ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการนั้นมีน้อยกว่าจำานวน 

ผู้ออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ และอาจถกูตัง้คำาถามด้วยว่าตวัแทนผูเ้ข้าร่วมกระบวนการท่ีมาจาก

การสุม่ตวัอย่างนัน้เป็นตวัแทนท่ีชอบธรรมของใคร ดงันัน้ ผูจั้ดจึงควรพจิารณาถงึขนาดที่

เหมาะสมของผู้ร่วมกระบวนการรวมถงึ การคดัเลอืกตวัแทนประชาชนเข้าสูก่ระบวนการ

ปรึกษาหารือสาธารณะเพื่อให้เกิดการยอมรับ จำาเป็นต้องดำาเนินการผ่านกลุ่ม องค์กร 

และเครอืข่ายทีห่ลากหลายตามแต่ระดบัของปัญหาทีด่ำาเนนิการอยู ่เพือ่ให้บคุคลทีไ่ด้รบั 

การคัดเลือกมีความเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำาให้กระบวนการปรึกษา

หารือที่จัดขึ้นเป็นที่รวมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ อย่างแท้จริง

7) ความคุ้มค่า การจัดกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะอาจถูกวิจารณ์ว่าเป็นรูปแบบ

การทำางานที่มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้เวลา และมีความยุ่งยากในการที่จะทำาให้ทุกคนเข้ามา

เก่ียวข้องกับการดำาเนินกิจการภาครฐัในขณะทีห่น่วยงานภาครฐัเองกย็งัต้องมภีาระหน้าที่

ที่ต้องทำาในกระบวนการดังกล่าวด้วย ในการจัดเวทีบางรูปแบบอาจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบเป็นระบบซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการ แต่มีค่าใช้จ่ายสูงจากการเชิญ

คนที่ได้รับการสุ่มให้มาเข้าร่วมเวที 

8) ผลที่ได้จากกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะต้องนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยยะ

สำาคญัและมผีลกระทบในวงกว้าง รวมถงึการเผยแพร่ผลสูส่าธารณะ สำาหรบัการมุง่เน้น

การเปลีย่นแปลงอาจเกดิข้ึนได้หลายวิธ ีเช่น การผลกัดนัผลทีไ่ด้จากเวทเีข้าสูก่ระบวนการ

นโยบายสาธารณะและการวางแผนพฒันาต่าง ๆ ทีม่กีารดำาเนินการอยูแ่ล้วโดยรัฐบาลและ

หน่วยงานภาครัฐ การกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำางานของหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง การสร้างคณะทำางานขึน้มาเพือ่ทำาหน้าทีอ่ย่างใดอย่างหนึง่เกีย่วกบัสิง่ทีไ่ด้ตดัสนิใจ 

ร่วมกนัจากเวท ีซึง่จะเป็นช่องทางเชือ่มโยงประชาชนผูม้จีติอาสาให้เข้ามาทำางานร่วมกนั

ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการตอบสนองจากผูก้ำาหนดนโยบายภาครฐั และเป็นการสร้างแรง

บันดาลใจให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขึ้นอีกในอนาคต
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ประชาธิปไตยแบบให้คําปรึกษา : 
กรณีศึกษาการบูรณาการความร่วมมือเชิงพืน้ที่ 

โครงการกาฬสินธุ์ คนดีสุขภาพดีรายได้ดี  
สู่การพัฒนาประชาธิปไตยฐานราก

 ดร.สม  นาสอ้าน 1  พีระ อารีย์รัตน์ 2  ดร.ธงชัย ปัญญูรัตน์ 3

บทนํา
การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 จนถึงปัจจุบัน

ได้พัฒนาเรื่อยมาตามสภาพสังคมวัฒนธรรมของประเทศ และแรงกดดัน จากระบบเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองจากภายนอก ทำาให้มุมมองและการให้ความสำาคัญระบบประชาธิปไตยอยู่ที่การเมืองและการ

เลอืกตัง้ มากกวา่การสรา้งกระบวนเรยีนรูแ้ละการพฒันาระบบประชาธปิไตยของฐานรากคอืระดบัชมุชน 

และทอ้งถิน่ ซึง่ทีผ่า่นมาภายใตร้ฐัธรรมนญู ป ี2540 ไดเ้ริม่ใหค้วามสำาคญักบักระบวนการประชาสงัคม 

(Civil society movement) เป็นกระบวนกรที่ให้การเมืองภาคประชาชนเข้มแข็งขึ้น จนถึงยุคการปฏิรูป 

อกีครัง้ในป ี2550 ภายใตร้ฐัธรรมนญูฉบับใหมท่ี่พยายามหาเครือ่งมอืการพฒันาความรว่มมอืเชงิบูรณาการ 

พื้นที่ ซึ่งสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2550 เป็นความพยายามในการ

พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์หาคำาตอบโจทย์ของประเทศในการแก้ไข

ปัญหาความยากจน ในปี 2548 การบูรณาการ (Integration) ความร่วมมือ (Collaboration) ในการ

1 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
2  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
3  นักวิชาการสาธารณสุข
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พฒันาเปน็คำาทีใ่ชกั้นมากตัง้แตร่ะดับนโยบายชาต ิภูมิภาค ระดบัจงัหวดั อำาเภอ จนถงึระดบัตำาบล ชมุชน 

เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งเรื่องงบประมาณ กำาลังคน ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยี 

เพื่อให้งานเกิดประสิทธิผล ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ แนวคิดการพัฒนางานวิจัยเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaboration : ABC) หรือที่นิยมพูดสั้น ๆ ว่า การพัฒนาแบบ ABC โดย

ความร่วมมือในระดับประเทศเป็นภาคของภาครัฐคือกระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชนคือสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน และภาควิชาการคือสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในมติพื้นที่คือระดับจังหวัดโดย

มีเป้าหมายเพื่อออกแบบการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาทำางานร่วมกันใน

การแก้ไขปัญหาความยากจน ต่อมาในปี 2550 ได้พัฒนาระบบการจัดการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โจทย์

วิจัยความรว่มมอืเพือ่แกปั้ญหาความยากจน พฒันาสงัคม และสขุภาวะ โดยมแีนวคดิหลกัคอืใหง้านวจิยั

สามารถนำาไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาจรงิถงึพืน้ที ่ซึง่เปน็เร่ืองท่ีมคีวามจำาเปน็ตอ้งทำาความเขา้ใจท้ังกับตวัปญัหา 

และกลไกในการแก้ไขปญัหา ในมตขิองพ้ืนที ่ไดก้ำาหนดหนว่ยการทำางาน (Area) คอืจงัหวดั การเอาพืน้ที่

เปน็ตวัตัง้จงึหมายถงึการเอาโจทยข์องการพฒันาจงัหวดันัน้ ๆ เปน็ตวัตัง้และมองภาพการพฒันาพืน้ทีใ่น

ภาพรวม เป้าหมาย ของการการทำางานที่เน้นเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง คือการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนประสบ

อยูใ่นการประกอบอาชพี การสรา้งทางเลือก และโอกาสงานสำาหรบัประชาชนในพ้ืนที ่เพ่ือใหค้นในพ้ืนที่

มรีายได ้และชวิีตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ลดการโยกย้ายแรงงานจากทอ้งถิน่สูเ่มือง ซึง่เปน็ตน้เหตขุองปญัหา

สังคม ตามมาอีกหลายประการ การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนเรียนรู้ จึงเป็นฐานสำาคัญของการ

พฒันาจงึพฒันาการสูก่ารเปน็ยทุธศาสตรข์บัเคลือ่นจังหวดัแหง่ความสขุ กาฬสนิธุค์นดสีขุภาพดรีายไดดี้ 

ในปี 2556-2560 

องค์ประกอบสําคัญในการในการเคลื่อนงานวิจัยแบบ ABC 

1. โจทย์ การกำาหนดโจทย์อาจเป็นได้สองลักษณะคือโจทย์ที่เป็นกว้าง ๆ จากหน่วยบริหาร

เช่นกลไกความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะของจังหวัดเป็นอย่างไร และ

ลกัษณะคอืโจทย์ทีเ่กดิจากข้อมูลของชมุชน เชน่ค้นพบรายจ่ายครวัเรอืนจากต้นทุนการผลิตในการทำานา 

นำามาซึ่งการตั้งโจทย์ “จะลดต้นทุนการทำานาด้วยวิธีการใดบ้าง” ก็เป็นโจทย์ที่เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

2. ข้อมลูและคว�มรู ้ซึง่ข้อมลูจะต้องมาจากสถานการณ์จรงิของพืน้ทีแ่ละทกุคนเหน็พ้องต้องกัน 

ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาร่วมกัน โดยแสวงหาคำาตอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกันคือองค์ความรู้

อะไรทีจ่ะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึง่จะต้องร่วมกนัทัง้ภาควชิาการ ภาครฐั และภาคชมุชนทีเ่ป็น

บคุคลต้นแบบหรอืปราชญ์ชมุชนท่ีผ่านประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามาแล้ว ในการศกึษาเพือ่ให้ได้มา

ซึ่งข้อมูล จะต้องระบุว่าใครคือเจ้าของปัญหา อันดับแรกคือ คนในชุมชน คำาถามสำาคัญคือ จะใช้ข้อมูล

อะไร เพื่อกระตุ้นให้ให้คนในชุมชนเห็นปัญหา สาเหตุ และคิดค้านหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือ

ที่เรียกว่าระเบิดจากข้างใน ซึ่งโครงวิจัย ABC ได้ใช้บัญชีครัวเรือนเป็นข้อมูลที่ใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุด
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เพราะเขาเป็นคนบันทึกเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ว่ารายจ่ายที่ไม่จำาเป็นหรือสามารถอุดรูรั่วได้

เช่น ซือ้เหล้า ซ้ือหวย รายจ่ายการซ้ืออาหาร ซือ้ปุย๋ ทำาให้เกดิการเรยีนรูข้้อมลูจนสามารถปรบัแผนชวีติ

ตนเองได้ จัดการหนี้สินจนสามารถปลดหนี้ได้ 

3. แผนชุมชน เป็นเครื่องมือที่ส่งสัญญาณในการทำางานร่วมกันแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมที่เรียกว่าหุ้นส่วนของการพัฒนา มากำาหนดการทำางานร่วมกันแบบลูกโซ่ส่งมอบ

งานกันผ่านกระบวนเรียนรู้ร่วมกัน แบบเสริมพลังกัน 

4. ก�รสร้�งกลไกคว�มร่วมมอื กลไกความร่วมมอืจะต้องออกแบบโครงสร้างการทำางานทีเ่ป็น

แบบมีเนื้อหาการทำางานที่ทำางานเป็นทีม (Substance) ไม่ใช่แบบเป็นทางการ (form) อย่างเดียวเพราะ

ไม่ใช่ระบบส่ังการ รูปแบบการทำางานเกิดจากกระบวนการสร้างสัมพันธภาพของคนในพื้นที่ และทีมผู้

ประสานงานของหน่วยงานที่ลงไปทำางานกับพื้นที่ โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ใช่เพยีงแค่จบโครงการ รปูแบบนีค้นทีไ่ด้ร่วมกระบวนการวจิยัเกดิการเปลีย่นแปลงท่าท ีวธิคีดิ ความเช่ือ 

เกดิการยอมรับ ความไว้วางใจกนัและกนั จนเกดิหุน้ส่วนของการพฒันา(Partnership) กล่าวคอืกระบวนวจิยั 

เชงิพืน้ทีท่ำาให้เกดิการเปลีย่นการเรยีนรูแ้ละความสัมพันธ์ของคนในพ้ืนท่ีเกดิเป็นบรบิททางสังคม (Social 

context) ใหม่ที่มีความพร้อมจะดูดซับความรู้และทรัพยากรที่คนนอกนำาเข้าไปในพื้นที่ 

5. กระบวนเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เครื่องมือ บัญชีครัวเรือน ข้อมูลชุมชน และแผน

ชุมชน ด้วยกลไกกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกัน เป็นการสร้างพลังการเรียนรู้ให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง บญัชคีรวัเรอืน กระบวนการความร่วมมอืการเรยีนรูต้ัง้อยูบ่นฐานคดิของการทำาให้ชาวบ้าน

พ่ึงตนเองได้ทางปัญญา นั่นคือเขาต้องเป็นคนเริ่มต้นคิดเอง การสนับสนุนกระบวนคิดของชาวบ้านต้อง

แบบให้ง่ายและเป็นรูปธรรม จับต้องได้ 

กล่าวโดยสรุป “การบูรณาการความมือวิจัยเชิงพื้นที่เป็นปฏิบัติการของการสร้างกระบวนการ

ทำางานของทุกภาคส่วนโดยชาวบ้านเป็นตัวหลักที่ต้องเรียนรู้ด้วยกันด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการจัดการปัญหาด้วยเองเอง ภาคีที่เข้าร่วมใช้เคร่ืองมือที่เป็นข้อมูลจากชุมชน แผนชุมชนที่เกิดจาก

กระบวนง่าย ๆ หนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ เห็นผลที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ชาวบ้านได้ ทำาให้ชุมชน

พึ่งตนเองได้ เป็นการเรียนรู้และพัฒนาบนฐานของประชาธิปไตยที่มีความเป็นหุ้นส่วนและเจ้าของระดับ

ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนาหรือประชาธิปไตยแบบฐานราก”

กลไกกระบวนการพัฒนา

บทเรียนเรียนกลไกการพัฒนาการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เร่ิมจากโครงการ

การความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน สงัคม และสขุภาวะจงัหวดักาฬสนิธุ ์ตัง้แต่ปี 2548 – 2553 

ต่อเนื่องเปน็โครงการโครงการบรูณาการความรว่มมือเพือ่ขบัเคลือ่นการสรา้งความมัน่คงทางอาหารและ
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อาหารปลอดภัย ในปี 2555-2556 เพือ่บรูณาการกลไกและความร่วมมอืของทกุภาคส่วนในการผลกัดนั

ยุทธศาสตร์ความม่ังคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นทั้งการแก้ไขและพัฒนาความเป็นอยู่ของ

เกษตรกร และการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยสร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วน

ต่าง ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการ

เรียนรู้ ตั้งแต่การกำาหนดเป้าหมายความสำาเร็จของความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย การจัด

กระบวนการ การบรหิารปัจจยันำาเข้า บนฐานคดิการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิแบบพอเพยีง ทีมุ่ง่เน้น 

ให้เกดิการพึง่ตนเองของเกษตรกรในระดบัครวัเรอืน การสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน การสร้างเครอืข่าย 

การพัฒนานอกชุมชน ยกระดับการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไม่ปลอดภัย เป็นปลอดภัย 

ไร้สารพิษ และเป็นเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารของชุมชน อันจะนำาไปสู่การ

สร้างเป็นรากฐานของการพัฒนาท่ียัง่ยนื และการพฒันาสูก่ารเป็นยทุธศาสตร์กาฬสนิธุเ์มอืงแห่งความสขุ 

(Kalasin Hapiesness Model )คือโครงการบูรณาการความร่วมมือกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ด ี

ปี 2556-2560 ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาเชงิพ้ืนที ่มเีป้าหมายตวัชีว้ดั คนด ี6 ตวั สขุภาพด ี6 ตวั รายได้ด ี7 ตัว 

ให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในรปูแบบประชารฐั ทัง้ภาครฐั ท้องถิน่ เอกชน ชมุชน จนเกิดผลสมัฤทธ์ิทีเ่ป็น

รูปธรรมหลายประการอาทิ ประเพณีงดเหล้างานศพทั้งจังหวัด 

เป็นการดำาเนนิการทีย่ดึพืน้ทีเ่ป็นฐานสร้างความร่วมมอืในการพฒันา (Area Based Collaboration : 

ABC) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และหน่วยงาน

ราชการที่รับผิดชอบการทำางานเชิงภารกิจ (Function) เป็นหน่วยเชื่อมงานลงพ้ืนที่ตามโจทย์ปัญหา 

ของชุมชน การดำาเนินงานที่ผ่านมาเกิดผลสำาเร็จและบทเรียนการดำาเนินที่สำาคัญ คือ 

1) เครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นท่ี โดยการกำาหนดเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางร่วมกัน  

เป็นตัวชี้วัดชุมชน และตำาบล และใช้กระบวนการแผนชุมชน สำาหรับขับเคลื่อนไปสู่ความสำาเร็จ และ 

มีแผนชุมชนครบทุกหมู่บ้าน 

2) เกดิกลไกความร่วมมอืการทำางานเชิงพืน้ที ่ระหว่างภาครฐั เอกชน ท้องถิน่ และชุมชน เป็นการ

สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำางานซึ่งเชื่อมประสานท้ังแนวด่ิง (Vertical relationship) และในแนวราบ 

(Horizontal relationship) ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านทีมงานผูป้ระสานงานภาครัฐ เอกชน 

ท้องถิ่น คณะทำางานระดับตำาบล ผู้นำาชุมชน โดยมีเป้าหมายความสำาเร็จร่วมกันที่ยึดชุมชนเป็นฐาน 

(Community based) แทนระบบเดิมที่ยึดโครงการของหน่วยงานเป็นฐาน (Project based) ทำาให้เกิด

ทีมทำางานระดับจังหวัด ตำาบลและชุมชน เกิดการเชื่อมแผนงานโครงการจากแผนชุมชน สู่แผนระดับ

ยทุธศาสตร์ของหวดั และเกิดการบูรณาการงบประมาณในการดำาเนนิงานเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์จงัหวัด 

3) ระบบข้อมูลและการเรยีนรู ้จากกระบวนการจดัทำาข้อมลูบญัชคีรวัเรอืนทำาให้ชมุชนและครวัเรอืน 

เกิดการตื่นตัวในการบันทึกและใช้ใช้ข้อมูล นำาไปสู่การปรับแผนชุมชนและแผนชีวิตในระดับบุคคล  
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เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีบุคคลต้นแบบที่สามารถการลดปลดหนี้ได้ อันเป็นการระเบิดจากภายใน 

สู่การจัดการภายนอก และจากกระบวนการที่ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เป็นฐาน ทำาให้เกิดเครือข่ายการ

เรยีนรูข้องชมุชน ทัง้ในระดบับคุคล และศนูย์เรยีนรูช้มุชน สามารถสร้างองค์ความรูจ้ากภมูปัิญญาท้องถิน่ 

ได้ชดุองค์ความรู ้บทเรยีนและนวตักรรมการบริหารจดัการทีส่ามารถตอบโจทย์การพฒันาเพือ่การแก้ไข

ปัญหาชุมชน ด้วยหลักบูรณาการการทำางานได้อย่างเป็นรูปธรรม

รูปแบบและขัน้ตอนกระบวนการดําเนินงาน 

ระดับจังหวัดอำาเภอ มีกลไกกระบวนการ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมกลไกคณะทำางาน 4 ระดับคือจังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน/ชุมชน 

มี 6 คณะ ระดับจังหวัด มี 2 คณะ คือคณะกรรมการอำานวยการ โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธาน  

และคณะกรรมการดำาเนนิการระดับจังหวดั มรีองผูว่้าราชการเป็นประธาน ประกอบด้วยท้ังภาคราชการ 

ภาควิชาการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ระดับอำาเภอ มี 1 คณะ คือ คณะกรรมการดำาเนินงาน

ระดับอำาเภอ มีนายอำาเภอเป็นหัวหน้าคณะทำางาน ระดับตำาบลมี 2 คณะ คือ คณะทำางาน ระดับตำาบล  

มีนายกเทศบาลเมือง/เทศบาลตำาบล/อบต. เป็นประธาน และคณะวิทยากรจัดทำาแผนชุมชน  

ระดบัตำาบลฯ หรือ 6 ทหารเสอื 150 ทมี 930 คน มปีลดั อปท. เป็นหวัหน้าชดุ ระดบัหมูบ้่านม ี1 คณะ  

คอื คณะกรรมการดำาเนนิงานระดบัหมูบ้่าน/ชุมชน 1,620 หมู่บ้าน/ชุมชน มีกำานนั/ผูใ้หญ่บ้าน/ประธานชมุชน 

เป็นประธานกรรมการ กลุม่ผูน้ำาองค์กรต่าง ๆ ในชมุชนเป็นกรรมการหมูบ้่าน/ชมุชน ชมุชนละประมาณ 

10 คน

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและกำาหนดตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วม เป็นการสร้างเป้าหมายการทำางาน

ร่วมกันในหมวดคนดี สุขภาพดี รายได้ดี เพื่อวัดผลในระดับชุมชน 

 หมวดคนดี 6 ตัวชี้วัด

1. ประชาชนในชุมชนรักษาศีล และปฏิบัติธรรม 

2. เชิดชูคนดี

3. กติกาชุมชนงดเหล้า งานบุญ ศพ

4. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมถนนสายบุญในการช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้ด้อยโอกาส 

5. เด็กเยาวชน ครู เป็นต้นแบบคนดี

6. โรงเรียน สถานศึกษา ในท้องถิ่น ชุมชน เข้าร่วมและดำาเนินงานตามกิจกรรม

โรงเรียน 3 ดี
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หมวดสุขภ�พดี 6 ตัวชี้วัด

1. ชมุชนมกีารจดัการเพือ่ปอ้งกนัและลดปญัหาโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู พยาธิ

ใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำาดี

2. ชุมชน มีการดำาเนินการผลิต และบริโภคอาหาร ที่มีความปลอดภัย และถูกต้อง

3. ส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ

4. บริการสุขศาลาได้มาตรฐาน

5. ชุมชนท้องถิ่น วัด โรงเรียน มีการส่งเสริมการพัฒนาสติ ปัญญาและความฉลาด

ทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียน

6. สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดี และจัดการชุมชนสีเขียว

หมวดร�ยดีดี 7 

1. ความพอเพียงและมั่นคง ทางอาหารครัวเรือน

2. ลดต้นทุนการผลิตและพลังงาน

3. รายได้พอเพียง พอดี 

4. การจัดการรายได้ ด้วยบันทึก บัญชีครัวเรือน

5. สร้างผลผลิตและความเข้มแข็งของกลุ่ม และเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  

ทั้งในและนอกชุมชน

6. ครอบครัวต้นแบบลดหนี้ อบอุ่น

7. สร้างมูลค่าเพิ่ม รายได้ ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านภูมิปัญญาชุมชน

ข้ันตอนที่ 3 จัดทำาคู่มือและแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อสื่อสารความเข้าใจทิศทางเดียวกัน 

ทั่วทั้งจังหวัดทุกระดับ

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำาพันธะสัญญาร่วม (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ

หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด นายอำาเภอ กับ ผู้เบริหารท้องถิ่น 150 แห่ง และมีการทำาเวทีบันทึกลงนาม

ความร่วมมอืทัง้ระดบัอำาเภอ จนถงึระดบัตำาบล เป็นการส่ือสารสาธารณะหรอืประกาศนโยบายสาธารณะ

และพันธสัญญร่วมกัน ในระดับจังหวัดมีการกำาหนดนโยบายสาธารณะประมาณ 3-5 ข้อต่อปี เช่น

 ในปี 2557 

1. รวมพลงัขบัเคลือ่นกาฬสนิธ์ุคนดี สขุภาพดี รายได้ดี สูก่ารเปน็เมืองแหง่ความสขุ

2. ผลักดันเป็นจังหวัดปลอดเหล้าในงานศพ
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3. ลดการใช้สารเคมีในเกษตรกร มุ่งสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ 

4. ยกระดับมาตรฐานสุขศาลา ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชน

5. สร้างชุมชนสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนสีเขียว 

 ปี 2559 กำาหนด 3 ข้อคือ

1. ทุกตำาบล ดูแลผู้สูงอายุเป็นระบบครบวงจร 

2. ทุกตำาบลมีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบและตลาดนัดสีเขียวรองรับผลผลิต

ทางการเกษตร

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีไทย    

ขั้นตอนท่ี 5 ส่ือสารและพัฒนาศักยภาพทีมคณะทำางานทุกระดับ ระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ 

ระดบัตำาบล โดยใช้แผนชมุชนและตวัชีว้ดัชมุชนเป็นเครือ่งในการเรยีนรูก้ารทำางานร่วมกนัของทกุภาคส่วน 

และใช้ชุมชนเป็นฐาน ในกระบวนการแผนชุมชน ทำาการอบรมชุดปฏิบัติระดับตำาบล (6 ทหารเสือ)  

จากเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150 แห่ง แห่งละ 6 คน จำานวน 930 คน 

ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูลในการนำามาใช้วางแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับ

ตำาบล อำาเภอ และจังหวัด มีการนำาระบบข้อมูลบัญชีรับจ่ายครัวเรือนมาใช้ในกระบวนการวางแผนโดยมี

จุดมุ่งเน้นการจัดทำาแผนของระดับชุมชน และตำาบล 

ขั้นตอนที่ 7 ทบทวนและจัดทำาแผนชุมชนตำาบลตอบสนองตัวชี้วัด 

ขั้นตอนที่ 8 จัดประชาพิจารณ์ตรวจสอบรับรองแผนชุมชนประชาสัมพันธ์ชุมชน 

ขัน้ตอนที ่9 จดัเวทเีจรจาภาคบีรูณาการแผนชมุชนเพือ่กำาหนดเป็นแผน3ระดบั คอื ทำาให้โดย

ราชการหรือท้องถิ่น ทำาร่วมจากทุกภาคส่วน และทำาเองโดยชุมชน 

ขั้นตอนที่ 10 ปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนของทุกระดับ

ขั้นตอนที่ 11 จัดทำาระบบฐานข้อข้อมูล และรายงานผล

ขั้นตอนที่ 12 ประเมินและประกวดคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ 13 มหกรรมองค์ความรู้และมอบโล่/เกียรติบัตร
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 บทเรียนและผลการพัฒนา

จากผลการดำาเนินสรุปสาระสำาคัญผลที่เกิดขึ้นมีดังนี้

1. ก�รพัฒน�กลไกก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รระดับหมู่บ้�น/ชุมชน ระดับตำ�บล อำ�เภอ

และจังหวัด มีกลไกการบูรณาการ 3 ประการ คือ บูรณาการคณะทำางาน(คน) กิจกรรม (งาน) และ 

งบประมาณ (เงนิ) ก�รบรูณ�ก�รคว�มร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรม องค์กร 31 หน่วยงานจงัหวดั/ภาคเอกชน 

18 อำาเภอ 150 อปท.1,620 หมู่/ชุมชน การเชื่อมแผนและงบประมาณ จังหวัด 27 ล้านบาท อำาเภอ 

ตำาบล งบตำาบล จากงบอปท.สมทบ 27 ล้านบาท และกองทนุสขุภาพ 35,287,396.35 บาท เป้าหมาย

และทศิทางร่วมสามารถถ่ายทอดยทุธศาสตร์ลงสูพ่ืน้ที ่ท้องถิน่ ชมุชน ถงึระดบัครวัเรอืนและเป็นครัง้แรก 

ที่มีงบจังหวัดไปให้ ท้องถิ่นร่วมทำางาน

2. ก�รส่งเสรมิกระบวนก�รเรยีนรูแ้ละพัฒน�ศกัยภ�พแผนชมุชน โดยใช้แผนชุมชนและตัวชี้

วดัชมุชนเป็นเครือ่งในการเรยีนรูก้ารทำางานร่วมกนัของทกุภาคส่วนและใช้ชมุชนเป็นฐาน ในกระบวนการ

แผนชุมชน ทำาการอบรมชดุปฏบิตัริะดบัตำาบล (6 ทหารเสอื) จากเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 150 แห่ง ๆ ละ 6 คน จำานวน 930 คน ผลจากการพัฒนาชุดปฏิบัติการระดับตำาบลทำาให้ 

แกนนำาตำาบลมคีวามรูค้วามเข้าใจ และศกัยภาพในการปฏบิตังิานของแกนนำาระดบัตำาบลในการขบัเคลือ่น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการพัฒนาแผนชมุชนมพีฒันาการเรยีนรูก้ารจดัทำาแผนชมุชน โดยมขีัน้ตอนกระบวน

งาน 9 ขั้นตอน คือ (1) กระบวนการคัดเลือกแกนนำาของหมู่บ้าน (2) กระบวนการสำารวจและประเมิน

ตนเองตามตวัช้ีวัด (3) กระบวนการศึกษาวเิคราะห์ชมุชนเพือ่ประเมนิสมรรถนะชมุชน ค้นหาคนด ีสิง่ด ีๆ  

ในชมุชน (4) กระบวนทบทวนและการจดัทำาแผนชมุชนเพือ่การบรรลตุวัชีว้ดั (5) กระบวนการการเจรจา

ภาคแีละกำาหนดเจ้าภาพรบัผิดชอบแผน (6) กระบวนการเสนอและอนมัุติแผนชมุชน (7) กระบวนการ

ระดมทนุและปฏบิตัติามแผนชมุชน (8) กระบวนการติดตามและประเมนิผล และการจัดการความรู้ และ 

(9) กระบวนการประกวดหมูบ้่าน/ชมุชน ผลการพฒันาทำาให้ หมูบ้่าน/ชมุชนผ่านเกณฑ์ประเมนิการจดัทำา 

แผนชุมชนประกอบไปด้วย 3 ด้าน 24 ตัวชี้วัด จำานวนทั้งหมด 1,620 หมู่บ้าน (ร้อยละ 100)  

เป็นแผนระดับ A (ดี) ร้อยละ 57.06 แผนระดับ B (ปานกลาง) ร้อยละ 25.67 และแผนระดับ C 

(ต้องปรับปรุง) ร้อยละ 17.27

3. ปรับรูปแบบก�รบริห�รง�นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นที่สนใจและให้ความ

ร่วมมอืในกระบวนการจัดเกบ็ข้อมลูครัวเรือน มกีารสนับสนุนงบประมาณดำาเนินการ การสอบถามเรยีนรู้ 

กนัเองระหว่าง ท้องถิน่โดยทมีทำางานข้อมลู เพือ่การเขยีนแผน การทำางบประมาณสนบัสนนุ การเข้าร่วม

ประชุม อบรมในการจัดทำาข้อมูลและการใช้โปรแกรม ได้มีการนำาแผนงานโครงการที่เกิดจากการจัดทำา

บัญชีครัวเรือนและแผนของชุมชนมาบรรจุในแผน 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ก�รมีส่วนร่วมและบูรณก�รก�รทำ�ง�นในชุมชน การเชื่อมโยงการทำางาน บ้าน อปท. 

อนามัย วัด โรงเรียน สู่การออมของเยาวชน ชุมชน การลดละเลิกอบายมุข การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  

การทำาเกษตรแบบพอเพียง มีหลายพื้นที่ที่ให้นักเรียนเป็นคนบันทึกข้อมูลรับจ่ายในครัวเรือนร่วมกับ 

ผู้ปกครอง ทำาให้รับรู้รายจ่ายที่ไม่จำาเป็น เช่น ค่าเหล้า ค่าขนมขบเคี้ยว จึงนำาไปสู่การจัดทำาแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน

5. สร้�งระบบธรรม�ภิบ�ลของท้องถิ่น และประช�ธิปไตยฐ�นร�กเป็นรูปธรรม การเปิด

บัญชีโครงการ 3 ดี ระดับตำาบลโดย นายก/จนท.สาธารณสุข/แกนนำาตำาบล รองรับงบ จังหวัด ท้องถิ่น

เปิดหน้าตัก ร่วมลงขัน ลงแขกทำางาน กรรมการบริหารแผนและงบประมาณระดับดำาบล ชุมชน รับรู้

และมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจกำาหนดทศิทางและขับเคลือ่นแผนชมุชน มีงบถงึชมุชน มีเพือ่นร่วมทำางาน

ในพื้นที่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

6. ก�รสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะของพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม เป็นกฎ กติก�ร่วมกันทุกระดับ

1. งดเหล้างานศพทั้งจังหวัด ประกาศกติกาประชาคมและทำาบันทึกเป็นสมาชิกครบทุกตำาบล 

ทุกบ้านลดรายจ่ายได้ประมาณเดือนละ 10 ล้านบาทภาพรวมทั้งจังหวัด 

ต�ร�งที่ 1 จำ�นวนครัวเรือนเข้�ร่วมโครงก�รและเงินที่ประหยัดได้ ปี 2558 

ครัวเรือนที่เข้�ร่วม ง�นงดเหล้� เงินประหยัดได้

150,315 ครัวเรือน งานศพ 1,640 งาน

งานบุญ 1,022 งาน

108,655,592 บาท  

(เฉลี่ยงานละ 20,000 บาท)

ต�ร�งที ่2 จำ�นวนร้อยละผลก�รดำ�เนนิก�รเข้�ร่วมโครงก�รงดเหล้�ง�นศพง�นบญุปี 2558 

ระดับ ทั้งหมด ผลง�น ร้อยละ

ตำาบล 135 134 99.3

หมู่บ้าน 1,620 1,564 96.3

ครัวเรือน 253,922 150,315 59.2

คน 979,394 448,389 45.8
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2. ถนนสายบญุ นำาศรทัธา สร้างสังคม เกิดจติอาสา ช่วยเหลอืกัน นำาปัจจยั ข้าวสารอาหารแห้ง 

ไปช่วยคนยากจน ด้อยโอกาส 

3. การลดใช้สารเคมีในการเกษตร สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ 

 คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร 

o ครัวเรือนที่มีพืชผักบริโภคพอเพียงตลอดปี ร้อยละ 46.53 

o ครัวเรือนที่ปลูกสมุนไพรบริโภคพอเพียงตลอดปี ร้อยละ 53.77 

o ครัวเรือนที่มีข้าวพอเพียงบริโภคตลอดปี ร้อยละ 62.56 5

o การตรวจสารเคมตีกคา้งในอาหาร และในกระแสเลอืดปญัหาลดลง มกีารใชส้มนุไพร

ดแูลสขุภาพทำาใหก้ลุม่ปว่ยกลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน ความดนัลติสงูมสีขุภาพทีด่ขีึน้ 

 ระดับคว�มปลอดภัยของอ�ห�รในระดับปลอดภัยสู่อินทรีย์ 

o ปลูกผักที่อยู่ในระดับปลอดภัยไร้สารพิษ ร้อยละ 41.3 

o ปลูกผักระดับแบบอินทรีย์ร้อยละ 41.68

o ทำานาปลอดภัยไร้สารพิษร้อยละ 41.3

o ทำานาแบบ อินทรีย์ ร้อยละ 30.93 

4. โรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 150 แห่งครบทุกพื้นที่ตำาบล 

7. สร้�งกระแสก�รพึง่ตนเอง และลดร�ยจ่�ยของครวัเรอืน จากกระบวนการเรยีนรู ้รเิริม่การ

พึง่ตนเองทางอาหารด้วยหลมุพอเพยีงพชืผกัปลอดสารพษิ ทัง้ใน ชมุชน สขุศาลา วดั โรงเรยีน 65,000 

ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายได้ 325,000,000 บาท/ปี

8. สร้�งนวัตกรรมเชิงสัญลักษณ์ของก�ฬสินธุ์ สร้างแบรนด์ใหม่ กาฬสินธุ์อาหารปลอดภัย 

KS โดยระดับจังหวัดบูรณาการ สธ. / เกษตร / กษ. / ประมง / ปศุสัตว์ / สำานักงานจังหวัด กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ศูนย์เรียนรู้ ชมรมปราชญ์ ประเมินรับรองแปลง ผลผลิต 2 ระดับ 4 ประเภท 

ส่งเสริมกลไกการตลาดทุกระดับ  
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รูปที่ 1 สัญลักษณ์อ�ห�รปลอดภัยจังหวัดก�ฬสินธุ์

ต�ร�งที่ 3 ผลก�รประเมินรับรอง KS ปี 2559 

ประเภท
ผลง�น 

ยื่นขอ ผ่�นก�รรับรอง ร้อยละ

KS1 พืชอินทรีย์ 21 8 38.1

KS2 สัตว์อินทรีย์ 4 0 0

KS3 พืชปลอดสารพิษ 259 165 63.7

KS4 สัตว์ปลอดสารพิษ 64 34 53.1

  รวม 348 207 59.5
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมกีารจัดทำาแผนบรูณาการความร่วมมอืในระดบักระทรวง และจงัหวดั รฐับาลควรประกาศ

วาระของประเทศในแต่ละปี หรือระยะ 5 ปี และลงนามความร่วมมือหรือจัดทำาเป็นแผนบูรณาการใน

การแก้ไขปัญหาขบัเคลือ่นตามวาระ โดยให้กำาหนดพืน้ทีร่ะดบัตำาบลเป็นฐานหรอืเป้าหมายในการพฒันา  

โดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเป็นแกนในการประสานงานลงสู่พื้นที่ เพื่อให้จังหวัดกำาหนด

โครงสร้างกลไกการทำางานที่ยึดพื้นที่เป็นฐานในการบูรณาการของทุกภาคส่วน 

2. กระจายอำานาจและความรับผิดชอบให้ท้องถ่ินและชุมชน โดยกำาหนดเงื่อนไขและรูปแบบ

การสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายสำาคัญของชาติ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับ

แผนชุมชน และเกิดความร่วมมือการแก้ไขปัญหา ระดับตำาบล อำาเภอ และจังหวัด รวมทั้งการต่อยอด

โครงการที่เสริมศักยภาพของพื้นที่ จึงควรกำาหนดรูปแบบการจัดสรรเงินดังนี้

2.1 การจัดสรรเงินลงพื้นที่ หน่วยรับงบประมาณควรผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้แผนชุมชนเกิดการเชื่อมโยงกับแผนของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง

ศักยภาพความเข้มแขง้ของทอ้งถิน่/ชมุชน “อนัเปน็ร�กฐ�นสำ�คญัของก�รพฒัน�

ในระบบอบประช�ธิปไตย” รวมทั้งให้ท้องที่และท้องถิ่นมีเวทีทำางานร่วมกัน  

ลดความผิดพลาดการทำาเอกสารทางการเงินตามโครงการ

2.2 การจัดสรรสัดส่วนยอดงบประมาณให้กับอำาเภอ เพื่อต่อยอดโครงการของตำาบล

หรือที่เป็นปัญหาร่วมของอำาเภอ

2.3 การจดัสรรสดัสวนงบประมาณใหจ้งัหวดัเพือ่ต่อยอดโครงการอำาเภอหรอืโครงการ

ที่เป็นปัญหาร่วมของจังหวัด หรือกำาหนดเป็นนโยบายสาธารณะ สร้างรูปแบบ 

(Model) ของจังหวัด 

3. การปรบับทบาทภารกจิของภาครฐั หวัหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดั อำาเภอ จากเป็นผูส้ัง่การ 

(Order) เป็นผู้เอ้ืออำานวยการพัฒนา (Facilitator) และผู้สนับสนุน (Supporter) ทั้งในการสนับสนุน

วชิาการ งบประมาณให้เกดิประสทิธภิาพสงูในการแก้ไขปัญหาหรอืการพัฒนา ซ่ึงอาจมเีตรยีมความพร้อม

ของหวัหน้าส่วนราชการ เรือ่งการทำางานเชงิบูรณการในรูปแบบของการทำาหลกัสตูรพัฒนา การให้มีพ้ืนที่

นำาร่องปฏบิติัการร่วมกนั สำาหรบัทดลองหารปูแบบ (Model) การพฒันาในเรือ่งทีส่ำาคญัตามยทุธศาสตร์

ของจังหวัดและสอดคล้องกับพื้นที่

4. ระบบการพฒันาและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของจังหวดั ควรมีกลไกการทำางานทีใ่ช้โครงสร้าง 

คณะทำางานเชิงบูรณาการ ในการนำาเสนอข้อมูลและเวทีการเรียนรู้ เพื่อนำาปัญหาและศักยภาพเชิงพื้นที่ 
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เช่น ปัญหานำ้าท่วมซำ้าซากของจังหวัด ศักยภาพเรื่องข้าวเขาวง ศักยภาพข้าวอินทรีย์ มาผลักดันเข้าเป็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งให้สามารถเชื่อมโยงไปถึงระดับนโยบายชาติได้

5. การพัฒนาศักยภาพคนและกลไกการทำางานในระดับพื้นที่

5.1 การพัฒนาศักยภาพแกนนำาระดับตำาบลและชุมชน ควรพัฒนาแกนนำาชุมชนให้มี

ศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพด้านวิเคราะห์

ประเมินชุมชน การวางแผน การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึงควรมีการสร้าง

หลักสูตรสำาหรับพัฒนาแกนนำาระดับตำาบลชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

5.2 กลไกการทำางานระดับตำาบลในแต่ละท้องถิ่นควรปรับโครงสร้างการทำางาน  

ให้มีคณะทำางานเชิงบูรณาการ และมีที่ทำางานสำาหรับการประสานการทำางาน  

โดยองค์ประกอบใหม้ทีัง้ผูแ้ทนจากผูน้ำาชมุชน ปราชญช์าวบา้น ศกึษา สาธารณสขุ 

ประธานกลุ่มสตรี เยาชน กองทุนท่ีสำาคัญ เพื่อประสานการทำางานเชิงบูรณการ 

ต้ังแตก่ระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู การทำาแผน การปฏบิตักิาร และการปะเมนิผล    

5.3 พัฒนาระบบระบบข้อมูล และการจัดการความรู้ เพื่อการตัดสินใจของท้องถิ่น 

และหน่วยสนับสนับสนุน โดยนำาระบบ GIS มาประยุกต์ใช้ เป็นชุดฐานข้อมูล

เพื่อการตัดสินใจในระดับจังหวัด อำาเภอ และตำาบล ให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

หรือครอบคลุมทุกมิติ ทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข  

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และอื่น โดยให้ทุกภาคส่วนมี

สว่นร่วมตัง้แตก่ระบวนการจดัเกบ็ การการประมวลผล การวเิคราะห ์และการใช้

ประโยชน์ร่วมในเชิงบูรณาการ ผลการตัดสินใจนำามาสู่การจัดทำาแผนพัฒนาลงสู่

พื้นที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตชุมชนที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีการจัดการ

ความรู้ ของชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกับภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน เพื่อการ 

ยกระดับองค์ความรู้ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

5.4 การจัดเวทีเรียนรู้ ควรมีเวทีการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ให้ต่อเนื่อง โดยออกแบบ

ใหชุ้มชนนำาเสนอสิง่ด ีๆ ตามแผนงานโครงการทีม่ผีลสำาเรจ็ และจดัอยา่งตอ่เนือ่ง

เพือ่กระตุน้ใหช้มุชนตืน่ตวั และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั อนัจะนำาไปสู ่

การพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนที่ดีกว่าเดิม 
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 จากสานเสวนาสู่ธรรมนูญกว๊านพะเยา :  
สภาพปัญหา และแนวทางสู่การปฏิบัติ * 

The Public Deliberative to Phayao Lake Charter: 
The Obstacle and Implementation Approach

 

สหัทยา วิเศษ 1  

บทนํา
กว๊านพะเยา เป็นแหล่งนำา้ขนาดใหญ่ในจงัหวดัพะเยา นบัแต่ 75 ปีทีก่่อเกดิเป็นกว๊านพะเยาในปี 

2484 เป็นต้นมา ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยาเพือ่อปุโภค บรโิภค หาปลา เป็นแหล่งเพาะพนัธุ ์

สัตว์นำ้า ผลิตนำ้าประปา และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวพะเยา และนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาหลาย

โครงการในกว๊านพะเยาโดยหน่วยงานภาครฐั เช่น สำานกังานประมงจงัหวดั ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงนำา้จดื 

สำานกังานประปาส่วนภมูภิาคสาขาพะเยา สำานกังานโยธาธกิารและผงัเมอืง สำานกังานชลประทาน สำานกังาน

เกษตร สำานักงานราชพัสดุ สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักงานที่ดิน ฯลฯ รวมทั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมือง

พะเยา เทศบาลตำาบลบ้านต๋อม เทศบาลตำาบลสันป่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านสาง องค์การ

*
  ปรบัปรงุข้อมลูบางส่วนจากรายงานการวิจยัเรือ่ง การสร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชนด้วยการสานเสวนา 

หาทางออกเพือ่แก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา อำาเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา. (สถาบนัปวงผญาพยาว, 2555) และการสานเสวนา 

เพ่ือออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และ

สถาบันปวงผญาพยาว, 2557) เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
1  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559
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บรหิารส่วนตำาบลแม่ใส องค์การบรหิารส่วนตำาบลบ้านตุน่ (สหทัยา วเิศษ และศริวิรรณ มโนวงศ์, 2545 

หน้า 45) หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวได้จัดการกว๊านพะเยาตามบทบาท 

และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยมีกฎหมายเป็นมาตรการในการควบคุม 

อย่างไรกต็าม ระบบกฎหมายของหน่วยงานเหล่านีเ้ป็นเรือ่งไกลตวัสำาหรบัภาคประชาชน และมี

ความขดักันในด้านเน้ือหาและการบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น มาตรการทางกฎหมายทีส่่งเสริมสทิธชิมุชนในการ

จบัสัตว์นำา้ในกว๊านพะเยายงัไม่มกีารแก้ไขให้สอดคล้องกันทัง้ระบบ กฎหมายลำาดับรองคอื พระราชบัญญตั ิ

การประมง พ.ศ. 2490 และกฎหมายลกูได้แก่ ประกาศเรือ่งกำาหนดกว๊านพะเยาเป็นทีจั่บสตัว์นำา้ประเภท

ท่ีรกัษาพชืพนัธุ ์และกำาหนดเครือ่งมอืทีอ่นญุาตให้ทำาการประมง พ.ศ. 2492 ยงัไม่มบีทบญัญตัทิีใ่ห้ชุมชน

ใช้สทิธชิดัเจนและขาดการมีส่วนรวมของชุมชนในการจดัการทรพัยากรสตัว์นำา้ทัง้ยงัเป็นกฎหมายควบคมุ

และสัง่การ ปัญหาทางกฎหมายเกดิจากการบงัคบัใช้ประกาศ เรือ่ง กำาหนดกว๊านพะเยาเป็นทีจ่บัสตัว์นำา้

ประเภททีร่กัษาพชืพนัธุ ์และกำาหนดเครือ่งมอืทีอ่นญุาตให้ทำาการประมง พ.ศ. 2492 ได้แก่ การกำาหนด

เขตห้ามทำาการประมง และการกำาหนดเครือ่งมอืทีอ่นญุาตให้ใช้เฉพาะ 5 เครือ่งมอืเท่านัน้ ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อชาวประมงในชมุชนใกล้เขต ได้แก่ ร่องไฮ แม่ตำา๋ ประตปูราสาท วดับญุยนื สนัแกลบดำา (วฑิรูย์ ตลดุกำา 

ปิยอร เปลี่ยนผดุง และสันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, 2556) 

การพัฒนากว๊านพะเยาที่ผ่านมาเป็นการดำาเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนากระแสหลักของ

ภาครัฐ ที่เน้น “การพัฒนา” มากกว่า “การอนุรักษ์” หลายโครงการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบ

กว๊านพะเยาอย่างแท้จรงิ ถูกผกูขาดและดำาเนนิไปเพือ่ประโยชน์ของเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม่บุคคลใด 

ขาดการวเิคราะห์ปัญหา โครงการทีท่ำาไม่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาของชมุชน สถานการณ์ดงักล่าวนำาไปสู่ 

กระแสความขดัแย้งเชงิแนวคดิระหว่างการพฒันา และการอนรุกัษ์ ระหว่างภาครฐั องค์กรพฒันาเอกชน 

กลุม่การเมอืง และภาคประชาชนทัง้การเผชญิหน้า และการรวมกลุม่กนัพดูคยุของภาคประชาสงัคมตาม 

จดุต่าง ๆ ด้านระบบนเิวศ เกดิความเสือ่มโทรมของระบบนเิวศในกว๊านพะเยาทีเ่หน็ได้ชดัเจนมากขึน้เรือ่ย ๆ  

เช่น นำ้าเน่าเสีย เกิดสาหร่ายพิษ ปลาและสัตว์นำ้าสูญพันธุ์ และอีกหลายชนิดลดจำานวนลง มีพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์นำ้าต่างถิ่นเข้ามาคุกคาม ฯลฯ 

จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง การสานเสวนาหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา อำาเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชน 

(Legal Empowerment) ศกึษากรณชีมุชนรอบกว๊านพะเยา จงัหวดัพะเยา ในปีพ.ศ. 2555 โดยสถาบนั

ปวงผญาพยาว มีเป้าหมายเพื่อหาทางออกร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกว๊านพะเยา

ทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน (Public deliberation) ผลการศึกษาได้ค้นพบ

ประเดน็ปัญหาร่วม และข้อเสนอทีเ่ป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา 3 ด้านคอื 1) ระบบนเิวศกว๊านพะเยา  

2) ระบบบรหิารจดัการกว๊านพะเยา และ 3) การสร้างจติสำานกึและการใช้ประโยชน์กว๊านพะเยาร่วมกนั 

(สถาบันปวงผญาพยาว, 2555)
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ในปี พ.ศ. 2556 สถาบันปวงผญาพยาวร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วทิยาเขตพะเยา ได้ทำาการศกึษาวจิยั เร่ือง การสานเสวนาเพ่ือออกแบบธรรมนญูกว๊านพะเยาทีพึ่งปรารถนา 

โดยการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากฎหมายเฉพาะพื้นที่ในรูปแบบ

ธรรมนูญกว๊านพะเยา โดยให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับคือ ระดับ

ตวัแทนการเมอืงและกลุม่ราชการ หน่วยงานท้องถิน่ และระดบัประชาชนในพืน้ทีใ่นรปูแบบการสานเสวนา 

ผลจากการวจิยัพบว่า รปูแบบและหลกัการในการร่างธรรมนญูกว๊านพะเยา ได้นำามาออกแบบร่างธรรมนูญ

กว๊านพะเยา แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดที ่1 ปรชัญาแนวคดิของธรรมนญูกว๊านพะเยา  หมวดที ่2 

การอนรุกัษ์ การใช้ประโยชน์ การฟ้ืนฟ ูและการพฒันา  หมวดที ่3 ขอบเขตพืน้ทีก่ารบงัคบัใช้  หมวดที ่4 

กลไกหรือองค์กรในการบริหารจัดการ  และหมวดที่ 5 งบประมาณและกองทุน 

ในการนำาร่างธรรมนูญกว๊านพะเยาสู่การปฏิบัติในกระบวนการของการวิจัยนั้น สถาบัน 

ปวงผญาพยาวและเครือข่าย ได้ดำาเนินงานดังนี้ 1) นำาเสนอนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2556 ให้การรับรองเป็น 1 ใน 7 มติสำาคัญของจังหวัดพะเยา 2) การขยายผลในเวทีฮอมกำากึ้ด

คนพะเยา ร่วมกบัเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมอืง จงัหวดัพะเยา และ 3) คณะทำางานธรรมนญูกว๊านพะเยา 

เตรยีมข้อมูลและยกร่างธรรมนญูกว๊านพะเยาทีส่มบรูณ์ขึน้มาก โดยนำาเสนอมตธิรรมนญูกว๊านพะเยา และ

ร่างธรรมนญูกว๊านพะเยาต่อแผนงานพฒันาลุม่นำา้กว๊านพะเยาในพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

มูลนิธิชัยพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นำาเนื้อหาของธรรมนูญ 

กว๊านพะเยาไปปฏบัิตใิห้เป็นรปูธรรมอย่างแท้จริง เพือ่ให้ทกุภาคส่วนตกลงยอมรับและเห็นทศิทางร่วมกนั 

ส่งผลให้สภาพปัญหาการบริหารจัดการกว๊านพะเยาที่ขาดความเป็นเอกภาพยังคงดำารงอยู่

บทความนีไ้ด้ใช้แนวคิดการสานเสวนาหาทางออก (Public deliberation) เป็นกรอบในการวเิคราะห์ 

ผลลัพธ์ทีเ่กดิจากการจดัเวทสีานเสวนาหาทางออกเพือ่แก้ไขปัญหากว๊านพะเยา งานวจิยัการสร้างพลงัทาง

กฎหมายแก่ภาคประชาชนด้วยการสานเสวนาหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา อำาเภอเมือง 

จงัหวดัพะเยา และงานวจิยัการสานเสวนาเพ่ือออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยาท่ีพึงปรารถนา การวเิคราะห์

ปัจจัย เงื่อนไขที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้แนวคิดการสานเสวนาไปสู่

การปฏิบัติในบริบทของจังหวัดพะเยา รวมทั้งแนวทางการนำาบทเรียนจากกว๊านพะเยาไปขยายผล หรือ

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น

1. การสานเสวนาหาทางออก : ความสําคัญ ความหมาย ขัน้ตอน
และองค์ประกอบความสําเร็จ

กระบวนการสานเสวนาหรอืประชาเสวนา ได้นำามาใช้กนัในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง หรอืหา

ทางออกของปัญหาต่าง ๆ มากมาย ในประเทศไทยได้มีความพยายามจากหลาย ๆ กลุ่มที่จะเผยแพร่
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แนวทางด้านการใช้กระบวนการสานเสวนา ซึ่งนายแพทย์ประเวศ วะสี ใช้คำาว่า สุนทรียสนทนา คือการ

มาสนทนาอย่างสุนทรียะ ไม่มาชี้หน้าด่ากัน ต่อมาสำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

ได้นำาแนวทางนีม้าใช้อย่างได้ผลในวิกฤตคิวามขดัแย้งการถ่ายโอนอำานาจ วกิฤตปัิญหาภาคใต้ โดยนำาผูน้ำา

จากภาคส่วนต่าง ๆ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มาสานเสวนา หาข้อสรปุทีไ่ด้นำาเสนอรฐับาลไปปฏบิตัิ

หลายประเด็นและผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายมีความเห็นตรงกันว่า ควรจะจัดกระบวนการสานเสวนานี้เป็น

ประจำาโดยมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ความขัดแย้งทีเ่หน็กนัอยูไ่ม่ว่าจะเป็นความขดัแย้งทางการเมอืงระหว่าง

ผู้ที่มองว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง คือเสียงข้างมาก ส่วนอีกกลุ่มมองว่าประชาธิปไตยประชาชน

ต้องมสีทิธิม์เีสยีง แล้วต่างมาเอาแพ้เอาชนะกนัหรือความขดัแย้งจากการพฒันาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม  

การสร้างโรงงาน สร้างโรงไฟฟ้า สร้างเขื่อน หรือการทำาเหมือง ควรมีเวทีของการสานเสวนาหาทางออก 

โดยไม่ใช่มายอม แพ้หรือเอาชนะกัน แต่รู้จักมาฟังกันอย่างตั้งใจ มาร่วมกันหาทางออกที่ไม่เพียงแต่เป็น

ความยตุธิรรมทางกฎหมาย แต่เป็นความยตุธิรรมทางสงัคมด้วย (สถาบนัปวงผญาพยาว, 2555 หน้า 6)

1.1 คว�มหม�ย

การสานเสวนา หรอืประชาเสวนาเป็นกระบวนการทีไ่ด้มกีารนำามาใช้เพือ่ทำาความเข้าใจ แลกเปลีย่น 

เรียนรู้กันระหว่างผู้ที่มีความเห็นหลากหลาย เพ่ือช่วยให้เกิดกระบวนการหันหน้ามาฟังกันอย่างตั้งใจ  

(Active listening) กระบวนการสานเสวนาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมหาศาลจากเวทีที่มีแต่

ความขัดแย้งเมื่อใช้กระบวนการพูดคุยกันแบบเดิม ๆ ที่มีแต่การชี้หน้า ด่ากัน เวทีที่พยายามแต่จะมา

เอาชนะกนั ในเวทขีองการโต้แย้ง (Debate) หนัมาแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ำาความเข้าใจกนัและกนั กระบวนการ

สันติวิธีที่ได้มีการนำามาใช้คือ การสานเสวนาประชาชน (วันชัย วัฒนศัพท์, 2554) 

การสานเสวนา มีความหมายโดยกว้างคือ การสำารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยแท้จริง  

โดยผ่านกระบวนการพดูคยุแลกเปลีย่นจากกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีหลากหลาย และเป็นการรบัฟังความ

คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัจากหมากหลายมมุมอง ดงันัน้การสานเสวนาจงึเป็นการรบัฟังพดูคยุความคดิ เรยีนรู้ 

ระหว่างกันของประชาชนโดยตรง โดยมีการเสวนาอย่างจริงจังจากกลุ่มย่อยแล้วนำาเสนอความคิดเห็นสู่

กลุ่มใหญ่ ก่อนที่จะได้ภาพในอนาคตร่วมกันจากฉันทามติในทุกระดับ

อภิญญา ดิสสะมาน (ออนไลน์) กล่าวว่า การประชาเสวนา คือกระบวนการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชนโดยตรง ในทุกระดับ เพ่ือสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน หลักการสำาคัญ คือ ทำาอย่างไรให้เสียง 

ความต้องการหรอืความคิดเหน็ของประชาชนในทกุระดบัได้รบัการรบัฟัง (To Be Heard) และหาทางออก

ร่วมกนัในการแก้ปัญหาอย่างแท้จรงิ ทัง้นี ้เพ่ือนำามาปรบัปรงุและพัฒนาแนวนโยบายหรอืโครงการท่ีกำาลงั

ดำาเนนิการให้ทกุฝ่ายยอมรบัโดยทัว่กนั วิธกีารประชาเสวนาเป็นเวททีีม่คีณุค่ามากกว่ากระบวนการสำารวจ

ความคิดของประชาชน (Poll Watch) ในประเทศแคนาดาได้นำาไปใช้ในการหาข้อสรุปในประเด็นยาก ๆ 
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ท่ีมีความเห็นแตกต่างและเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการได้บางอย่างเสียบางอย่าง กระบวนการนี้สามารถ

สำารวจค่านิยมของประชาชนและทางเลือกที่ชอบมากกว่า เมื่อได้รับคำาถามที่ยากต่อการตัดสินใจ 

ในขณะที่ ปาริชาด สุวรรณบุปผา (2552) ผู้อำานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประมวลความหมายของการสานเสวนาไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้คนต่างมี

ปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ต่างก็เป็นปุถุชนที่ต้องอยู่

ภายใต้กฎของธรรมชาติ โดยฟังกันอย่างลืกซึ้งเพื่อ “เรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแปลง” โดยเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา เมตตาต่อกนั เปิดใจ ไม่ด่วนตดัสนิ ยอมรบัในจดุยนืและอตัลกัษณ์ทีห่ลากหลายของกนัและกนั 

ซานด้า เอส. ฮอจด์. (แปลและเรียบเรียงโดยวันชัย วัฒนศัพท์ และศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, 

2555) กล่าวว่าการประชมุเสวนาหาทางออก สามารถรวมการสานเสวนาเข้าไว้ได้ แต่การประชาเสวนา

หาทางออกจะมคีวามหมายทีม่ากกว่า เพราะการประชาเสวนาหาทางออกเป็นการก้าวไปข้างหน้าเพือ่การ

ปฏิบัติงานร่วมกัน แม้ว่าในการสานเสวนาจะสามารถทำาให้ประชาชนสร้างความเข้าใจร่วมกันในปัญหาที่

เกดิข้ึนได้ และตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกเพือ่ทำางานร่วมกนั แต่การดำาเนนิงานแก้ไขปัญหาเป็นเรือ่งทีจ่ะต้อง

ทำาร่วมกัน ประเด็นสำาคัญคือการทำาความเข้าใจว่าสถานการณ์ปัญหาแบบไหนจะใช้รูปแบบไหนที่ดีที่สุด 

ภายใต้บริบทของความขัดแย้งทีร่นุแรงในสงัคมไทยนัน้ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ (2555) ผูอ้ำานวยการ 

ศูนย์ข่าวสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บัญญัตศัพท์คำาว่า “สันติสนทนา” (Peace Dialogue)  

ได้ให้ความหมายว่าเป็นวธิกีารทีผู่ค้นซึง่แตกต่างกนัใช้เพือ่จดัการกบัความขดัแย้งทีม่รีะหว่างกนั อนัจะส่งผล 

ให้มองตัวตนของตนเองและผู้อื่นมากขึ้นในแง่ของความรู้นึกคิด โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ

และความไว้วางใจกันมากขึ้นท่ามกลางสภาวการณ์ที่ขัดแย้งกันรุนแรงมากขึ้น 

ทั้งนี้ สำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (เมธัส อนุวัตรอุดม, 2557)  

ได้กล่าวถึงการสันติสนทนาคือ การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มานั่งคุยและ 

ฟังกันจริง ๆ จัง ๆ ว่าอีกฝ่ายคิดและรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใดจึงคิดและรู้สึกเช่นนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ต่อไป ปัจจุบันมี

การใช้ไดอาลอ็กหรอืสนัตสินทนาในบรบิท และสถานการณ์ทีแ่ตกต่างหลากหลายทัง้ในแง่ของสถานการณ์

ทีไ่ม่มีความขัดแย้ง และมคีวามขัดแย้งรนุแรง ทัง้ในแง่ของจำานวนผูเ้ข้าร่วมพดูคยุสนทนาทีอ่าจเป็นวงเล็ก

จำากดัเฉพาะคนไม่กีค่นไปจนกระทัง่ถงึเวทีท่ีคนท้ังชาตไิด้มส่ีวนร่วม โดยความหลากหลายสะท้อนให้เหน็ว่า 

กระบวนการสันติสนทนาสามารถนำาไปปรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์ตามสภาพบริบทที่แตกต่างกันไป 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การจัดกระบวนการสนัตสินทนาทีห่ลากหลายเหล่าน้ัน สิง่หน่ึงทีเ่หมอืนกนัและเป็น

หัวใจของทุก ๆ สถานการณ์คือ การแลกเปลี่ยน รับฟังกัน และให้เข้าใจกันมากขึ้น 
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1.2 ขั้นตอนของเวทีส�นเสวน�ห�ท�งออก 

ขัน้ตอนทีห่นึง่: ตดัสนิใจทีจ่ะเข้าร่วม บคุคลหรอืกลุม่คนกต็ามทีเ่กีย่วข้องกบัความขดัแย้งต้องการ

เปลี่ยนพลวัตความสัมพันธ์ เพื่อสร้างอนาคตที่จะทำาให้คนที่ขัดแย้งกัน ทำางานด้วยกันได้ ในพื้นฐานของ 

สิง่แวดล้อมทีร่่วมกนักำาหนด ขัน้ตอนนีส้ิน้สดุเม่ือกลุ่มย่อยทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มต่าง ๆ ทีเ่กดิข้อขัดแย้งเหน็ชอบ 

ที่จะพูดกันถึงเหตุของความตึงเครียด และพร้อมที่จะหาทางเยียวยาระหว่างกัน

ขั้นตอนที่สอง: สร้างทิศทางการดำาเนินการต่อไปและระบุถึงปัญหาและความสัมพันธ์ คู่กรณี 

นั่งด้วยกันเป็นครั้งแรก เพื่อจะพูดถึงความสัมพันธ์และเหตุของความตึงเครียด โดยแต่ละฝ่ายพูดถึง 

เรื่องราวของเขาและความขัดแย้งได้ก่อให้เกิดอะไรกับเขา เพื่อที่จะกำาหนดทิศทางและประเด็นปัญหา  

ขัน้ตอนนีส้ิน้สดุลงเมือ่กลุม่รูส้กึว่าพร้อมทีจ่ะเข้าไปสูก่ารสานเสวนาในปัญหาเฉพาะทีเ่ขาได้กำาหนดไว้แล้ว

ขัน้ตอนทีส่าม: เจาะลกึถงึประเดน็ปัญหาและความสัมพนัธ์เพือ่เลอืกทศิทางเดนิ จำาเป็นอย่างยิง่ 

ทีผู่อ้ำานวยกระบวนการกลุม่จะต้องเน้นถงึลกัษณะความจำาเป็นของกระบวนการสานเสวนา นอกเหนอืจาก

เนื้อเรื่องที่กำาลังพูดคุยกัน ในขั้นที่สามนี้กลุ่มจะทำางาน 5 อย่าง คือ

1)  ร่วมกันกำาหนดนิยามของปัญหา

2)  ผู้ร่วมสานเสวนาจะเจาะลึกถึงปัญหา นำาขึ้นมาพูดถึงความสัมพันธ์ และสิ่งท่ีควรจะ

เปลี่ยนแปลงในประเด็นที่กำาหนดไว้แล้ว

3)  ผู้ร่วมสานเสวนาพิจารณาถึงทิศทางที่จะเป็นไปได้เพื่อแก้ปัญหา แต่ยังไม่ลงรายละเอียด 

เพียงแต่ตีกรอบทางเลือกต่าง ๆ

4)  ชั่งนำ้าหนักดูทางเลือกต่าง ๆ เพื่อจะดูทิศทางของทางเลือกที่กลุ่มเห็นว่าจะนำาทางชุมชน

ให้เดินต่อไป

5)  เมือ่กลุม่ชัง่นำา้หนกัดแูล้ว และเหน็ว่ามีแนวโน้มจะไปในทิศทางหนึง่ด้วยกัน ให้ผูอ้ำานวยการ 

กลุม่ถามว่า “พวกเขารู้สกึว่าการเดนิหน้าไปในทศิทางนีก้บัการไม่ทำาอะไรเลย อย่างไหน

จะสูญเสียหรือเสียค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน”

ข้ันตอนที่สี่: การสร้างฉากทัศน์ (Scenario) จากประสบการณ์ในการเปลี่ยนความสัมพันธ์  

ผูร่้วมสานเสวนาจะช่วยกนัพจิารณาถงึทศิทางซึง่เขาต้องการจะก้าวเดนิไปร่วมกนั แล้วให้ร่วมกนัพจิารณา

ถึงงานต่อไปนี้

1)  เขียนรายการถึงอุปสรรค ทั้งคนและแนวปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นในการเดินไปทิศทางนั้น

2)  เขียนรายการขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือขจัดอุปสรรค

3)  ระบุถึงบุคคลที่อาจจะมาช่วยทำาหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
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4)  ร่างข้ันตอนต่าง ๆ เหล่านั้นลงไปในฉากทัศน์ที่สัมพันธ์กัน จากขั้นที่หนึ่งต่อเนื่องจนถึง

ขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนท่ีห้า: ร่วมกันทำางานเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง ผู้เข้าร่วมสานเสวนาปรึกษาหารือ 

เพื่อที่จะดูว่า จะทำาอย่างไรได้ เพื่อให้ฉากทัศน์นั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจเริ่มจาก 

การประเมนิถึงสถานการณ์ในด้านการเมอืงและความสามารถทีจ่ะนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลง อาจจะต้องมี

ขั้นตอนของการเตรียมการเพิ่มเข้าไปในฉากทัศน์ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2554) 

1.3 องค์ประกอบคว�มสำ�เร็จ (Success Factor) ของก�รส�นเสวน� 

 อรุณรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ และวันชัย วัฒนศัพท์ (2558, หน้า บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึง  

องค์ประกอบของความสำาเร็จในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation Forum)  

ด้านการเมืองที่เหมาะสมกับคนไทยนั้น มีองค์ประกอบที่สำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ 6 ประการได้แก่ 

(1)  ความเป็นกลางของผู้ดำาเนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 

(2)  บคุลากรทีม่าดำาเนนิงานเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัการจดัเวทปีระชาเสวนา

หาทางออก 

(3)  หวัข้อและเนือ้หาในการจดัเวทีประชาเสวนาหาทางออกตรงกบัท่ีผูเ้ข้าร่วมเวทีฯ สนใจและ

เห็นความสำาคัญ (เรื่องใกล้ตัว) 

(4)  ผูเ้อือ้กระบวนการกลุม่ (Facilitator) หรอืวทิยากรกระบวนการเป็นผูม้ส่ีวนทำาให้กระบวนการ

ในเวทีประชาเสวนาหาทางออกมีความราบรื่นและหาข้อสรุปได้ 

(5)  ผูเ้ข้าร่วมเวทฯี ต้องมคีวามเชือ่มัน่ในกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกว่าช่วยในการนำา

ผูค้นทีเ่หน็ต่างมาร่วมกนัแก้ปัญหาด้านการเมอืงก่อให้เกดิความสามคัคใีห้กบัคนในชาตไิด้ 

(6)  บรรยากาศการจัดสถานที่แบบโต๊ะกลมในเวทีประชาเสวนาหาทางออกมีส่วนทำาให้ 

ผู้เข้าร่วมเวทีฯ มีความรู้สึกเท่าเทียม เสมอภาค ทำาให้อยากที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น

 

2. จากการสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา  
สู่การออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา

 การใช้เวทีสานเสวนา เป็นกระบวนการและเครื่องมือในการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหา

กว๊านพะเยานั้น มีจุดเริ่มต้นจากการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับสถาบัน 

ปวงผญาพยาว โดยมกีารวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัพะเยากบัภาคส่วนต่าง ๆ พบว่าปัญหา 
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ท่ีเกิดข้ึนกับกว๊านพะเยา มีความจำาเป็นต้องหาทางออกร่วมกันของผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  

สถาบันพระปกเกล้าจงึจดัให้มเีวทสีานเสวนาหาทางออกเพือ่แก้ไขปัญหากว๊านพะเยาขึน้ จากนัน้ได้นำามา

สู่การศึกษาวิจัยที่ใช้การสานเสวนาเป็นกระบวนการในการวิจัย จำานวน 2 เรื่อง ดำาเนินงานโดยสถาบัน

ปวงผญาพยาวและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้รับทุนอุดหนุนจาก 

สำานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

2.1 เวทีส�นเสวน�ห�ท�งออกเพื่อแก้ไขปัญห�กว๊�นพะเย�

การจดัเวทีสานเสวนาหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา โดยสถาบนัพระปกเกล้าได้ประสาน

ความร่วมมือกับสถาบันปวงผญาพยาว ซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีเวท ี

สานเสวนาหาทางออกเพือ่แก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ภายใต้โครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ด้านกฎหมาย

แก่ภาคประชาชน (Legal Empowerment) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2554 

มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ประมาณ 

60 คน ทั้งนี้ กระบวนการได้ใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน การทำาฉากทัศน์ของกว๊านพะเยา

ท้ังสิ่งที่อยากเห็นและส่ิงที่ห่วงกังวลพบว่า ผู้เข้าร่วมได้กำาหนดภาพฝัน และวิสัยทัศน์ในการจัดการ 

กว๊านพะเยา 3 ด้านได้แก่  1) ความสวยงามของกว๊านพะเยา การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดภูมิทัศน์ 

กว๊านพะเยาท้ังนอกและในกว๊านให้สอดคล้องกบัผงัเมือง และวถิชีวีติชมุชน  2) การใช้ประโยชน์จากนำา้

กว๊านพะเยา การใช้ทรัพยากรดิน นำ้า ป่าอย่างสมดุล เหมาะสม และยั่งยืน  และ3) การบริหารจัดการ

ที่มีส่วนร่วม ให้มีการจัดทำาธรรมนูญกว๊านพะเยาและลุ่มนำ้าอิง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสอดคล้อง

กับวิถีชีวิต 

“ศ.น.พ.วันชัย	วัฒนศัพท์	ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า	กล่าวใน 

ตอนหนึง่ของการสานเสวนาหาทางออกเพือ่แก้ไขปัญหากว๊านพะเยาว่า	กระบวนการ

สานเสวนาในคร้ังนี้ควรจะมีต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการ

ทรัพยากร	โดยทุกภาคส่วนที่มีบทบาทมาร่วมการบริหารจัดการกว๊านพะเยาได	้

เช่น	คนที่มีแรงก็ออกแรง	คนที่มีเงินก็ออกเงิน	ไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัด	หรือ	อปท.	

จะต้องน�างบประมาณส่วนหนึง่มาจดัท�าเวทกีารสานเสวนา	เพือ่ให้เกดิกระบวนการ

มส่ีวนร่วมน�าไปสูก่ารตกลงกติกาของการพฒันากว๊านพะเยาอย่างยัง่ยนื	ซึง่ในเวที

ครั้งนี้จะมีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร	ภาพการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ที่สะท้อน

ความต้องการ	ความคิดเห็นของผู้ร่วมเวทีจากภาครัฐ	อปท.	ฝ่ายวิชาการและ 

ภาคประชาชน	เชือ่ว่าจะเป็นสิง่ท่ีเป็นหลกัฐานทางความคดิและความต้องการของ

ชาวพะเยา”	(หนังสือพิมพ์ข่าวสด, 7 กุมภาพันธ์ 2554
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“นายจันทร์ติ๊บ	ฟูเฟือง	เครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา	กล่าวว่า 

ในฐานะของผู้ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกว๊านพะเยามาทั้งชีวิต	เห็นว่าก่อนที่จะม ี

การพัฒนากว๊านพะเยาควรมีการหารือร่วมกัน	ตั้งแต่ร่วมวางแผนจนถึงขั้นตอน

ของการตัดสินใจเพราะไม่มใีครรูจ้กักว๊านพะเยาดเีท่ากบัคนพะเยา” (หนงัสอืพิมพ์

ข่าวสด, 7 กุมภาพันธ์ 2554) 

เวทีสานเสวนาดังกล่าว จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำากระบวนการสานเสวนามาใช้เพื่อแก้ไข

ปัญหากว๊านพะเยา นำามาสู่การศึกษาวิจัยการสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา และ

การสานเสวนาเพื่อออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา โดยนำาการสานเสวนามาเป็นกระบวน

การและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ก�รวจิยัเรือ่ง “ก�รส�นเสวน�ห�ท�งออกเพือ่แก้ไขปัญห�กว๊�นพะเย� 
อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเย�”

การวิจัยเรื่อง การสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ภายใต้โครงการวิจัยการ

สร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชน เป็นงานศึกษาวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากเวทีสานเสวนาหาทางออก

เพื่อแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ดำาเนินงานโดยสถาบันปวงผญาพยาว มีเป้าหมายเพ่ือหาทางออกร่วมกัน

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกว๊านพะเยา จำานวน 15 กลุ่ม ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำานนั ผูใ้หญ่บ้าน นกัวชิาการในสถาบนัการศกึษา ชาวประมง ผูป้ระกอบการ 

ร้านค้า นกัธรุกจิ หอการค้า สภาอตุสาหกรรม กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้หญงิ แม่ค้าขายของรมิกว๊าน ใช้วธิกีาร 

สานเสวนาหาทางออกร่วมกนั ทีม่าจากการกำาหนดโจทย์ร่วม หลงัจากนัน้ได้นำาข้อมลูท่ีได้จากแต่ละกลุม่

มาสรุปประมวลข้อมูลทางออก และข้อเสนอของแต่กลุ่ม การกำาหนดฉากทัศน์ การศึกษาข้อดีข้อด้อย

ของฉากทัศน์แต่ละฉาก หรือข้อดีข้อด้อยของแต่ละทางออก จัดเวทีสานเสวนากลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทัง้หมด เพือ่นำาทางออก และข้อเสนอของแต่กลุม่มาหาฉนัทามตร่ิวม (consensus) สรปุข้อมลู และสร้าง

ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการวิจัยการสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ทุกภาคส่วนมีฉันทามต ิ

ที่เป็นความเห็นพ้องต้องกันในการบริหารจัดการกว๊านพะเยา เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา 

กว๊านพะเยาร่วมกัน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. ให้มีการจัดการกว๊านพะเยาให้ฟื้นฟูและพัฒนา ระบบนิเวศกว๊านพะเยา มีแนวทางดังนี้  

การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟกูว๊านพะเยา/ป่าต้นนำา้ การรักษาคณุภาพนำา้/เน่าเสีย/สารเคม ีการขดุลอกทีต่ืน้เขนิ 

การกำาจดัวชัพชื-ผกัตบชวา การอนรุกัษ์พนัธ์ปลา/สตัว์นำา้ การจัดภมูทิศัน์เพือ่การท่องเทีย่ว และการจดัวาง 

ระบบผังเมือง
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2. ให้จดัระบบการบรหิารจดัการกว๊านพะเยาโดยการมส่ีวนร่วม มแีนวทางดงันี ้การมธีรรมนญู

กว๊านพะเยาหรือกฎหมายเฉพาะพื้นท่ี การตั้งคณะกรรมการท้องถิ่น/สภาพัฒนากว๊านพะเยา การสร้าง

เครือข่ายระดับลำานำ้าสาขา/เครือข่ายระหว่างหน่วยงานรัฐ-ชุมชน และการตั้งกองทุนพัฒนากว๊านพะเยา

3. ให้จัดระบบความรู้และเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำานึกร่วมเป็นเจ้าของกว๊านพะเยา มีแนวทาง

ดงันี ้การให้ความรู ้/หลกัสูตรท้องถ่ินด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม /ประวตัศิาสตร์วถิชีมุชนท้องถิน่ การ

ศกึษาวจิยัเพือ่การพฒันา การจดัเวทสีาธารณะ/กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการส่ือสาร/ประชาสัมพนัธ์

มตจิากการสานเสวนาในการจดัการ ได้มกีารจดัตัง้ตวัแทนจากแต่ละเครอืข่าย เป็นคณะทำางาน

ในการประสานความร่วมมือกับแต่ละเครือข่ายจากเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายภาครัฐ เครือข่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ เพื่อให้นำา 

ทางออกทั้งสามประเด็นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

2.3 ก�รวิจัยเรื่อง “ก�รส�นเสวน�เพื่อออกแบบธรรมนูญกว๊�นพะเย�ที่
พึงปร�รถน�” 

ในส่วนของการทำางานวิจัยเรื่อง การสานเสวนาเพื่อออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยา นั้น  

ได้นำาประเด็นในส่วนของระบบการบริหารจัดการกว๊านพะเยาที่มีข้อเสนอคือ ให้มีกฎหมายเฉพาะพื้นที่

หรือกฎหมายท้องถิ่น อาจทำาในรูปแบบธรรมนูญกว๊านพะเยา มีสภาพบังคับตามกฎหมาย มีกลไกคือ  

สภาพัฒนากว๊านพะเยาหรือคณะกรรมการท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้านการจัดการกว๊านพะเยา 

โดยให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 

สถาบันปวงผญาพยาวและเครือข่ายฯ ได้นำาเสนอผลการวิจัยการสานเสวนาหาทางออกในการ

แก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ต่อโครงการพัฒนากว๊านพะเยาตามแนวทางพระราชดำาริ อย่างยั่งยืนตามแนว

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับผิดชอบโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ในแผนงานคุณภาพนำ้าและ 

ส่ิงแวดล้อม แผนงานเพ่ิมปรมิาณสตัว์นำา้ และแผนงานบรหิารจดัการและมส่ีวนร่วม โดยสถาบนัปวงผญาพยาว 

ได้เข้าเป็นคณะทำางานในส่วนของแผนงานบริหารจัดการและมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้ง

ต้องการเหน็ความต่อเนือ่งของการออกแบบการบรหิารจัดการกว๊านพะเยา ในรปูแบบธรรมนญูกว๊านพะเยา 

จึงเห็นควรท่ีจะต้องศึกษาแนวทางล่วงหน้า เพื่อให้ทุกฝ่ายได้กำาหนดโจทย์ร่วมในการออกแบบธรรมนูญ

กว๊านพะเยา โดยศึกษากฎหมายรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ การศึกษาข้อดีข้อด้อย

ของแต่ละรูปแบบ เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการร่างธรรมนูญกว๊านพะเยา การสานเสวนาพิจารณาร่าง

ธรรมนญูกว๊านพะเยา และหาฉนัทามตร่ิวมต่อธรรมนูญกว๊านพะเยา เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

กับกว๊านพะเยา 
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ผลการวิจัยพบว่า หลักการและแนวทางในการร่างธรรมนูญกว๊านพะเยา ประกอบด้วยหลัก

กฎหมายที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน หลักกติกาทางสังคมของชุมชนที่ยึดหลักความสอดคล้องกับ 

วถิชีวีติ ประเพณแีละวฒันธรรมท้องถิน่ และหลกัธรรมาภิบาล ท่ียดึคณุธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และยกย่องเชดิชผููท้ำาคณุประโยชน์แก่สงัคม โดยมแีนวทางการร่างธรรมนญูกว๊านพะเยาทีใ่ห้ความสำาคญักบั

การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน เนือ้หามคีวามสอดคล้องกับลกัษณะของพ้ืนท่ี วถิชีีวติ ประเพณีวฒันธรรม

ท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านจิตสำานึกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ

นกัท่องเทีย่ว การพฒันาและกลไกการมส่ีวนร่วมในการจดัการกว๊านพะเยา การกำาหนดกฎกตกิาภายใต้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับการจัดการสมัยใหม่ และไม่มีการกำาหนดบทลงโทษ แต่จะใช้มาตรการ

ทางสังคมมาควบคุม

กระบวนการพัฒนาธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยา โดยศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กติกา 

ทางสังคมของชุมชน และมาตรการทางสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์หลักการ

และแนวทางในการพัฒนาธรรมนูญกว๊านพะเยา ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือระดมความคิดเห็นแนวทางการ 

ร่างธรรมนูญ ประชุมคณะทำางานธรรมนูญกว๊านพะเยา การจัดตั้งคณะทำางานเพื่อพัฒนาร่างธรรมนูญ 

กว๊านพะเยาท่ีพึงปรารถนา แบ่งออกเป็น 5หมวดได้แก่ หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญ 

กว๊านพะเยา หมวดที่ 2 การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การฟื้นฟู และการพัฒนา หมวดที่ 3 ขอบเขต

พ้ืนทีก่ารบงัคบัใช้ หมวดท่ี 4 กลไกหรอืองค์กรในการบริหารจัดการ หมวดที ่5 งบประมาณและกองทนุ 

ขั้นตอนที่ 2 การสานเสวนาพิจารณาร่างธรรมนูญกว๊านพะเยา ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน  

4 ภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มภาครฐั ภาคประชาชน ภาคท้องถิน่และท้องท่ี ภาควชิาการและภาคประชาสงัคม 

ขั้นตอนท่ี 3 การสานเสวนาหาฉันทามติต่อธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา ในเวที

สมัชชาสุขภาพพะเยา พ.ศ. 2556 ได้มีการแก้ไขถ้อยคำา และลงฉันทามติร่วมต่อธรรมนูญกว๊านพะเยา  

ในประเด็นการตั้งคณะกรรมการท้องถิ่น หรือสภาพัฒนากว๊านพะเยาที่มาจากตัวแทนของทุกภาคส่วน 

ให้จังหวัดพะเยารับการขับเคลื่อนในการจัดทำาธรรมนูญกว๊านพะเยา นอกจากนี้ยังมีมติอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

กว๊านพะเยาได้แก่ ผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยาทีห่มดอาย ุการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีด่นิบรเิวณกว๊านพะเยา 

และจดัทำาแผนพฒันากว๊านพะเยาอย่างยัง่ยนืเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (สหทัยา วเิศษ และชยัวฒัน์ 

จันธิมา, 2557 หน้า 92-101)

ในการปฏบิตัพิบว่า เทศบาลเมอืงพะเยาได้จดัตัง้ศนูย์พฒันาและบรหิารจดัการกว๊านพะเยา (ศพบก.) 

โดยมนีางสาวจฬุาสนิ ีพรหมเผ่า นายกเทศมนตรเีมอืงพะเยา ในฐานะประธานกรรมการศนูย์ฯ ได้จดัให้

มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัพะเยา เครอืข่ายประมงพืน้บ้านกว๊านพะเยา และสถาบนัปวงผญาพยาว โดย ศพบก.จะทำาหน้าที่
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จัดการปริมาณนำ้ากว๊านพะเยา ได้แก่ การขุดลอกตะกอน ร่องนำ้า แหล่งกักเก็บนำ้ากว๊านพะเยา จัดการ

คุณภาพนำ้า ได้แก่ การบำาบัดนำ้าเสีย วัชพืช และการพัฒนาคุณภาพนำ้ากว๊านพะเยา จัดการสัตว์นำ้าใน 

กว๊านพะเยา บรหิารลุ่มนำา้กว๊านพะเยา พัฒนากว๊านพะเยาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบบรูณาการ และประเมนิผล 

และประชาสมัพนัธ์ กจิกรรมทีผ่่านมาเช่น การกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชืในกว๊านพะเยา การจดัพธิสีบืชะตา 

กว๊านพะเยา เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก ได้แก่ การขุดลอกเปิด

ทางนำา้ให้แก่ลำานำา้สาขา 12 ลำาห้วย การทำาคนัดกัตะกอนดนิก่อนลงสูก่ว๊านพะเยา การจัดเกบ็ผกัตบชวา 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีหน่วยงานใดนำาเนื้อหาของธรรมนูญกว๊านพะเยาทั้ง 5 หมวดไปปฏิบัติให้

เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

3. บทวิเคราะห์ และแนวทางสู่การปฏิบัติ 

การวิเคราะห์ผลจากการจัดกระบวนการสานเสวนาท้ัง 3 ครั้ง ผู้เขียนได้แบ่งการวิเคราะห ์

ออกเป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 องค์ประกอบคว�มสำ�เร็จ องค์ประกอบที่สำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

สานเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ได้แก่

 1)  ความเป็นกลางของผู้ดำาเนินการจัดเวทีสานเสวนาหาทางออก ในการจัดเวทีสานเสวนา

ครั้งแรก จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับจาก

สาธารณะในด้านของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย โดย

การประสานงานในระดบัพืน้ทีจ่ากสถาบนัปวงผญาพยาว ซึง่เป็นองค์กรภาคประชาสงัคม 

ทีม่บีทบาทในสงัคมพะเยา ได้ประสานงานกบัเครอืข่ายต่างๆทกุภาคส่วนให้มาเข้าร่วมใน

เวทีสานเสวนา โดยมีบุคลากรจากสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล วิทยากรหลักพร้อมด้วยทีมงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกบัการจดัเวทสีานเสวนาหาทางออก เป็นทมีวทิยากรจดักระบวนการสานเสวนา 

โดยมีผู้เอื้อกระบวนการกลุ่ม (Facilitator) หรือวิทยากรกระบวนการในกลุ่มย่อยจาก

สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันปวงผญาพยาวที่มีความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วม ได้มีส่วน

ทำาให้กระบวนการในเวทีสานเสวนาหาทางออกมีความราบรื่น และหาข้อสรุปได้

2)  หัวข้อและเนื้อหาในการจัดเวทีสานเสวนาหาทางเพื่อแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ตรงกับที ่

ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจและเห็นความสำาคัญ เพราะปัญหากว๊านพะเยาเป็นเร่ืองใกล้ตัว

ของคนพะเยา ที่ผ่านมามีการจัดประชุมหลายครั้ง แต่เป็นการประชุมเฉพาะหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตามภาคประชาชน องค์กร

พัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมหรือเป็นคณะกรรมการ
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ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนากว๊านพะเยาในสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้นการจัดเวทีสานเสวนาที่มี

เครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยามาเข้าร่วม 

จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยได้แสดงความคิดต่อการแก้ไขปัญหา และเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนากว๊านพะเยา

 3)  บรรยากาศการพดูคยุทีเ่ป็นแบบกึง่ทางการ ในการจดัเวทสีานเสวนาหาทางออกเพือ่แก้ไข

ปัญหากว๊านพะเยา ในเวทใีหญ่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มคีวามคุ้นเคยกัน จงึทำาให้มคีวามเป็น

กันเอง อกีท้ังวทิยากรได้ตัง้กตกิาในเวทร่ีวมกนัซึง่เป็นข้อตกลงในการพดูคยุก่อนทีจ่ะเริม่

กระบวนการ ทำาให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของการจัดเวทีมากขึ้น 

 4)  ผูเ้ข้าร่วมเวทใีหญ่ทีจ่ดัครัง้แรกโดยสถาบนัพระปกเกล้า ได้มคีวามเชือ่มัน่ในกระบวนการ

สานเสวนาหาทางออกว่าจะช่วยในการนำาผู ้คนที่เห็นต่างมาร่วมกันแก้ปัญหาของ 

กว๊านพะเยา ทีต้่องการระดมความคิดเห็นเพือ่หาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา 

และสร้างการมีส่วนร่วมของคนพะเยาทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา 

อย่างไรก็ตามในการจัดเวทีย่อยของแต่ละกลุ่มซึ่งจัดในชุมชน ผู้เข้าร่วมบางคนที่ได้รับ

การประสานงานให้มาเข้าร่วม บางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น อาจเป็นเพราะความ 

ไม่คุ้นเคยในการจัดกระบวนการประชุมที่ค่อนข้างเป็นทางการ

5)  สถานทีใ่นการจดัเวทสีานเสวนาหาทางออกเพือ่แก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ควรจะเป็นสถานที ่

ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความรู ้สึกอิสระในการแสดงความคิดเห็น เช่น ในชุมชน  

วัด โรงเรียน เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางไกล โดยการจัดโต๊ะกลม จะทำาให้ผู้เข้าร่วม 

มีความรู้สึกเท่าเทียม เสมอภาค ต้องการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น 

3.2 สภ�พปัญห�ทีเ่กิดขึน้ การสานเสวนาได้มส่ีวนกระตุ้นและสร้างการมส่ีวนร่วมในการระดม

ข้อคิดเห็นเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา ท้ังนี้การดำาเนินงานนำาผลจากการสานเสวนา 

ไปปฏิบัติในบริบทของกว๊านพะเยานั้น พบว่ามีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

1) ขัน้ตอนของการสานเสวนาหาทางออก ในการดำาเนนิงานสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไข

ปัญหากว๊านพะเยาน้ัน ถ้าพิจารณาตามขั้นตอนของการสานเสวนาตามที่ได้กล่าวไว้ใน

ส่วนของแนวคิด พบว่าในการดำาเนินงานน้ัน ยังไม่ได้ทำาครบตามข้ันตอนที่ไม่ได้ระบุไว้  

โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ส่ี: การสร้างฉากทัศน์ (Scenario) ผู้ร่วมสานเสวนาจะช่วยกัน

พิจารณาถึงทิศทางการก้าวเดินไปร่วมกัน โดยพิจารณาถึงอุปสรรคทั้งเรื่องของคนและ

แนวปฏบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ในการเดนิไปทศิทางนัน้ รายการขัน้ตอนต่าง ๆ ทีอ่าจจะหลกีเลีย่ง 

หรือขจัดอุปสรรค การระบุถึงบุคคลที่อาจจะมาช่วยทำาหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน และร่าง

ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้นลงไปในฉากทัศน์ที่สัมพันธ์กัน จากขั้นที่หนึ่งต่อเนื่องจนถึง 
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ขั้นสุดท้าย โดยพบว่าในการดำาเนินงานยังขาดการลงรายละเอียดของทิศทาง ปัญหา

อปุสรรค และบคุคลทีจ่ะมาช่วยทำาหน้าทีใ่นแต่ละขัน้ตอน ส่วนในขัน้ตอนทีห้่า การร่วมกนั 

ทำางานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ยังขาดการปรึกษาหารือเพื่อให้ฉากทัศน์นั้นไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีแต่เพียงการตั้งคณะทำางานของแต่ละเครือข่ายเท่านั้น 

ทัง้นี ้ผูเ้ขยีนวเิคราะห์ว่า การดำาเนนิงานสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา น้ัน 

ยังมีเง่ือนไขด้านเวลาที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการพูดคุยมากกว่า 1 วัน เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระ กลไก 

การจัดการ และการนำาไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และปัจจัยของผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นแกนนำาภาครัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาชนมบีทบาทหน้าทีห่ลายตำาแหน่ง ต้องเข้าร่วมการประชมุและกจิกรรม

ของภาคส่วนต่าง ๆ หลายเวที บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการ 

นอกจากน้ีในส่วนประเด็นปัญหาของกว๊านพะเยาที่นำามาพุดคุย ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน

โดยเฉพาะชาวประมงทีต้่องทำามาหากนิกบักว๊านพะเยา ทัง้นีก้ารดำาเนนิงานทัง้หมดถ้ายงัขาดเจ้าภาพหลกั

ที่ได้เสนอไว้ในฉันทามติลำาดับที่ 2 คือการให้มีคณะกรรมการท้องถิ่นหรือสภาพัฒนากว๊านพะเยา เป็น

องค์กรดำาเนินการ และจัดทำากฎหมายเฉพาะท้องถิ่นหรือธรรมนูญกว๊านพะเยา สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ 

ของกว๊านพะเยาจะยังคงดำารงอยู่ โดยไม่ได้รับการแก้ไขให้ตรงจุด

2) การนำาผลทีเ่กิดจากกระบวนการสานเสวนาหาทางออกไปสูก่ารปฏบิตั ิจากการสานเสวนา

หาทางออก ผูเ้ข้าร่วมมฉีนัทามตร่ิวมในลำาดบัแรกทีใ่ห้ความสำาคญัของการฟ้ืนฟแูละพฒันา

ระบบนิเวศกว๊านพะเยา โดยใช้วิธีการขุดลอกกว๊านพะเยาในบริเวณที่ตื้นเขิน การกำาจัด

วัชพืชและผกัตบชวา การจัดภมูทิศัน์เพือ่การท่องเทีย่ว ซึง่กจิกรรมดงักล่าวเช่น การขดุลอก 

กว๊านพะเยา หรอืการกำาจดัผกัตบชวา เป็นกจิกรรมของหน่วยงานเช่น กรมประมง กรม

โยธาธิการ ท่ีมีบทบาทหน้าที่ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายปี และใช้งบประมาณ

ผูกพันเป็นจำานวนมาก แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง เพราะเป็นการแก้ไข

ปัญหาทีไ่ม่ตรงจดุ ขาดการใช้ข้อมลูความรู้จากการศกึษาวจัิยทีม่จีำานวนมาก รวมทัง้ขาด

การรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยา นอกจากนี้ในแผนงาน

คณุภาพนำา้และสิง่แวดล้อม ภายใต้โครงการพฒันากว๊านพะเยาตามแนวทางพระราชดำาริ 

อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับผิดชอบโดยมูลนิธิชัย

พฒันา และมลูนธิอิทุกพฒัน์ได้ประสานงบประมาณจากกองทพับกมาขดุลอกเปิดทางนำา้

ให้แก่ลำานำ้าสาขา 12 ลำาห้วย การทำาคันดักตะกอนดินก่อนลงสู่กว๊านพะเยา การจัดเก็บ

ผักตบชวา ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยาที่ปลายเหตุเช่นกัน 

ทั้งนี้ ฉันทามติในลำาดับที่ 2 คือ ให้จัดระบบการบริหารจัดการกว๊านพะเยาโดยการมีส่วนร่วม 

โดยการมีธรรมนูญกว๊านพะเยาหรือกฎหมายเฉพาะพื้นที่ การตั้งคณะกรรมการท้องถิ่น/สภาพัฒนา 

กว๊านพะเยา การสร้างเครอืข่ายระดับลำานำา้สาขา/เครอืข่ายระหว่างหน่วยงานรฐั-ชมุชน และการตัง้กองทนุ

พฒันากว๊านพะเยา ได้มีการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาและบรหิารจดัการกว๊านพะเยา (ศพบก.) ซึง่เป็นการจดัตัง้ขึน้ 
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จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยงัขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในการใช้ประโยชน์

จากกว๊านพะเยาอย่างแท้จริง และมีการทำากิจกรรมเดิม ๆ ตามที่เคยทำามาก่อน จัดตั้งขึ้นมาเน้นการ

พัฒนากว๊านพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ส่วนฉนัทามตใินลำาดบัท่ี 3 การจดัระบบความรูแ้ละเครอืข่าย เพือ่สร้างจติสำานึกร่วมเป็นเจ้าของ

กว๊านพะเยา โดยการให้ความรู้ / หลักสูตรท้องถิ่นด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม / ประวัติศาสตร์ 

วิถีชุมชนท้องถิ่น การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา การจัดเวทีสาธารณะ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

การส่ือสาร / ประชาสัมพันธ์ ยังไม่มีการดำาเนินการใด ๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ปัญห�อปุสรรค และข้อจำ�กดัในก�รปฏบิตั ิการนำาผลจากการจดัเวทสีานเสวนาหาทางออก 

การวิจัยสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา และการออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยา 

ที่พึงปรารถนา ไปสู่การปฏิบัตินั้น ในบริบทของการจัดการกว๊านพะเยา พบว่ามีปัญหาอุปสรรคและ 

ข้อจำากัดที่สำาคัญได้แก่ 

  1) การโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประจำาทุกปี จังหวัดพะเยามีผู้ว่าฯ น้อยคน 

ที่ดำารงตำาแหน่งเกิน 3 ปี บางคนย้ายมา 1 ปี และมาเกษียณอายุราชการที่จังหวัด

พะเยา สภาพการเช่นนี้ทำาให้การพัฒนาต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะการพัฒนา

กว๊านพะเยา ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยา 

โดยตำาแหน่ง ขาดความมีเอกภาพ และไม่ความต่อเนื่องในด้านวิธีคิดและการปฏิบัติ 

ในการพัฒนากว๊านพะเยาให้มีความยั่งยืน 

  2) ขาดงบประมาณในการดำาเนินงานตามฉันทามติทั้ง 3 ลำาดับ โดยเฉพาะในลำาดับที่ 2 ให้

จดัระบบการบรหิารจดัการกว๊านพะเยาโดยการมส่ีวนร่วม โดยการมธีรรมนญูกว๊านพะเยา 

หรอืกฎหมายเฉพาะพืน้ที ่การตัง้คณะกรรมการท้องถิน่ สภาพฒันากว๊านพะเยา การสร้าง

เครอืข่ายตามลำานำา้สาขา เครอืข่ายระหว่างหน่วยงานรฐั-ชมุชน และการตัง้กองทนุพฒันา

กว๊านพะเยา และ ลำาดับที่ 3 การจัดระบบความรู้และเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำานึกร่วม 

เป็นเจ้าของกว๊านพะเยา โดยการให้ความรู้ หลกัสูตรท้องถิน่ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ด้านประวตัศิาสตร์วถิชีมุชนท้องถิน่ การศกึษาวจิยัเพือ่การพฒันา การจดัเวทสีาธารณะ

หรอืจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ ซึง่เป็นแนวทางทีเ่น้น

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยา จะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ  

ข้อมลูเฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย การสือ่สารสาธารณะ การประชาสมัพนัธ์ การศกึษาวจิยั 

การพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ รวมไปถงึการบรูณาการแผน งบประมาณ บคุลากร ความรู ้

เพื่อดำาเนินงานดังกล่าว
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3)  ระบบราชการและกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการกว๊านพะเยา 

จากการที่กว๊านพะเยามีหน่วยงานที่มีบทบาทในการควบคุมดูแล จัดการทั้งภาครัฐ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยาเป็นจำานวนเกือบ 20 แห่ง แต่ละหน่วยงาน 

ต่างก็มีภารกิจ และกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยาที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถ 

บูรณาการแผนงานร่วมกันได้ และกฎหมายที่ใช้ก็มีมาตรการการบังคับใช้ที่ชัดเจน  

ไม่สามารถแก้ไขได้ ถือเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการนำาผลของกระบวนการสานเสวนาหา

ทางออกไปสู่การปฏิบัติ

4. ข้อเสนอแนวทางนําไปสู่การปฏิบัติ 

จากบทวิเคราะห์ทีก่ล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะปัจจยัเงือ่นไข ซึง่เป็นข้อจำากัดของระบบราชการ และ

โครงสร้างของหน่วยงานภาครฐั รวมทัง้กลไกการดำาเนนิงานทีม่อียูค่อื คณะกรรมการพฒันากว๊านพะเยา 

ทีท่ำาหน้าทีห่ลกัในการจดัการกว๊านพะเยา ไม่มีการประชมุอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ยงัไม่เหน็ความสำาคญัของ

การศกึษาวิจัยเช่นงานวจิยัอืน่ ๆ ทีผ่่านมา จงึไม่สามารถนำาผลจากการสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไข

ปัญหากว๊านพะเยามาปฏบัิตใิห้เป็นจรงิได้ อย่างไรก็ตามในบริบทของจงัหวดัพะเยานัน้ ภาคประชาสงัคม

ได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ข้อจำากัดที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางสู่

การนำาธรรมนญูกว๊านพะเยาไปสูก่ารปฏบิตัท่ีิเป็นรูปธรรม ซึง่จากการวเิคราะห์ได้กำาหนด 2 แนวทาง ดงันี้ 

1) การจัดเวทีสานเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของธรรมนูญกว๊านพะเยา  

ในระดับลุ่มนำ้าย่อยที่ไหลลงกว๊านพะเยา หรือระดับตำาบล เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้มีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคดิเหน็ในรูปแบบของการประชาพจิารณ์ต่อธรรมนญูกว๊านพะเยา ซึง่เป็นการแสดงออก

ของประชาชนในฐานรากที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยาทั้งทางตรงและทางอ้อม

2) การใช้สือ่สาธารณะของคนพะเยา ได้แก่ พะเยาทวีชีมุชน ทีเ่กดิขึน้จากสถาบนัปวงผญาพยาว 

เป็นองค์กรสาธารณะ มีภารกิจงานด้านการจัดระบบองค์ ความรู้และการสื่อสารเพื่อชุมชน ตามแนว

ปณิธานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญ มหาเถระ) วัดศรีโคมคำา ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์

จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา สมาคม

สื่อชุมชนจังหวัดพะเยา และองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จัดทำาโครงการ

ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบ ดิจิตอลประเภทบริการชุมชน “พะเยาทีวี” ขึ้น โดยเป็นไปตาม พรบ.จัดสรร

องค์กรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นเจ้าของช่องโทรทัศน์ได้ (ช่อง 37 - 48) 

ในปี พ.ศ.2559 - 2561 กสทช. และสหภาพโทรคมนาคมแห่งชาติ (ITU) ภายใต้องค์การยูเนสโก 

ได้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการทดลองออกอากาศ เพื่อให้มีต้นแบบสถานีโทรทัศน์ชุมชนที่
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เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและของประเทศ ตลอดจนนำาไป ปรับใช้กับประเทศอื่น ๆ โดยที่ผ่านมา 

“พะเยาทีวี” ได้แสดงเจตจำานงชัดเจนที่จะเข้าร่วมศึกษา และทดลองปฏิบัติการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้

ชมุชนและเครอืข่ายได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการกำาหนดทศิทางด้านนโยบายและด้านการผลติเนือ้หารายการ 

รวมถึงการตรวจสอบและให้บริการ ด้านอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

โดยสถานีโทรทัศน์บริการชุมชน “พะเยาทีวี” วางแผนการให้บริการแก่ชุมชน ดังนี้

1)  ช่องสถานีโทรทัศน์ (ให้บริการพื้นที่จังหวัดพะเยา / เชียงราย) 

2)  ช่องสถานีวิทยุชุมชน (ให้บริการประชาชนและพื้นที่ที่เข้าถึงสื่อยาก) 

3)  ศูนย์เรียนรู้และสนับสนุนข้อมูลสื่อชุมชน (รวบรวมและบริการข้อมูลความรู้เพ่ืองาน 

พัฒนาท้องถิ่น / การอบรมพัฒนานักสื่อสารชุมชน) 

4)  เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์อื่น ๆ (ให้บริการข้อมูลข่าวสารในวงกว้าง) 

5)  สภาสื่อชุมชน (สนับสนุนการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและการกำากับดูแลกันเอง  

การระดมทุน การสร้างเครือข่าย)

ในการดำาเนินการ ตามแนวทางดังกล่าวนั้น สถาบันปวงผญาพยาว ร่วมกับสมาคมสื่อชุมชน

จังหวัดพะเยา พะเยาทีวีชุมชน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้นำา

แนวคดิการสือ่สารสาธารณะและการเสรมิสร้างพลงัพลเมอืงมาเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันา

รปูแบบการเสรมิสร้างพลงัพลเมอืงด้วยการสือ่สารสาธารณะ (พะเยาทวีชุีมชน) ผ่านธรรมนูญกว๊านพะเยา 

ด้วยกระบวนการวจัิยเชิงปฏิบัตกิาร(Action Research) และการส่ือสารสาธารณะอันจะนำาไปสู่การแลกเปลีย่น 

เรยีนรูใ้นเนือ้หาของธรรมนญูกว๊านพะเยา และเกิดการสร้างพลงัพลเมอืงด้วยการสือ่สารสาธารณะในการ

แก้ไขปัญหากว๊านพะเยาโดยการมีส่วนร่วมของคนพะเยา

งานวจิยันีใ้ช้หลกัการวจิยัเชงิปฏบัิตกิารมุง่เน้นการค้นหา และพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลัง

พลเมอืงด้วยการส่ือสารสาธารณะผ่านธรรมนญูกว๊านพะเยา เพือ่นำาไปสูก่ารแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา โดยให้ 

บุคคลในชุมชนเป็นทั้งเครื่องมือและช่องทางสื่อเพื่อเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง

ภาคพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ในกระบวนการวิจัยจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน และ

นำาไปสู่การสร้างความเข้าใจ และการสื่อสารเนื้อหาของธรรมนูญกว๊านพะเยา ความร่วมมือในการทำา

กิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา ซึ่งจะเป็นรูปแบบหนึ่งการจัดการตนเองของชุมชน

ในจังหวัดพะเยา ที่สร้างความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากฐานราก เน้นการเรียนรู้ร่วมกันแบบ

การปรึกษาหารือของคนในชุมชนภายใต้บริบทของคนพะเยา เพื่อสร้างให้เกิดสำานึกความเป็นพลเมือง 

และความยั่งยืนของระบบประชาธิปไตยต่อไป 
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5. การประยุกต์และขยายผลจากบทเรียนของกว๊านพะเยาไปใช้ 
ในพืน้ที่อื่น

กระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านวิธีสานเสวนา การประชุมกลุ่ม การจัด

กิจกรรมร่วม เป็นส่วนสำาคัญในการหาทางออกให้กับหลาย ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ชุมชน หรือ

สังคมได้ ทั้งนี้ การประยุกต์และขยายผลการสานเสวนาหาทางออก จากบทเรียนของกว๊านพะเยาเพื่อ

นำาไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ผู้เขียนมีข้อเสนอ ดังต่อไปนี้

1) ควรมีกจิกรรมหรอืปฏบิตักิารหนนุเสรมิ ทีเ่ชือ่มโยงกบัวถิวีฒันธรรมชมุชน เพือ่สร้างสมัพนัธ์

และความต่อเนื่อง

2) กระบวนการสานเสวนามีความสำาคัญที่จะช่วยในการหาทางออกของปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น

ผู้เข้าร่วมไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องมีความเข้าใจ และเห็นความสำาคัญของกระบวนการ 

สานเสวนาว่าจะเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) ควรมีงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงสนับสนุนตัวแทนที่มาจากภาคประชาชน เพราะภาระทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวที่จะต้องหารายได้ประจำาวัน

4) ควรมีองค์กร หรือศูนย์ประสานงานเครือข่ายประสานงานกลไกภายในระดับจังหวัด  

เพื่อช่วยหนุนเสริมขับเคลื่อนกลไกการทำางานแก้ปัญหาอื่นๆต่อไป

5) กระบวนการสานเสวนาต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการ  

ที่มากกว่า 1 วัน เพื่อให้เกิดผลสำาเร็จตามเป้าหมายของการสานเสวนาที่กำาหนดไว้

6) การกำาหนดช่วงเวลาในการจัดกระบวนการสานเสวนา ควรให้สอดคล้องกับบริบทและ 

วถิกีารดำาเนนิชวีติของคนในชมุชน โดยเฉพาะในกลุม่ตวัแทนชมุชน จะใช้ระยะเวลาในการทำากระบวนการ

นานกว่าหน่วยงานอื่น ต้องปรับระยะเวลา และช่วงการทำางานให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน ซึ่งควรจะใช ้

วิธีการแบบธรรมชาติ ไม่เป็นทางการ และควรจัดเวทีในช่วงเย็นหรือคำ่า ตำาบลละ 2-3 ครั้ง

7) วิธีการ และกระบวนการสานเสวนา สามารถนำาไปเป็นต้นแบบในการทำางานในองค์กรอื่น 

หรือปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาในประเด็นอื่นได้ เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน อย่างไรก็ตาม คนทำา

กระบวนการ จะต้องมีทุนเดิมในการทำางาน และได้รับการยอมรับจากชุมชนในระดับหนึ่ง

อย่างไรกต็าม การนำาบทเรยีนจากกว๊านพะเยาไปใช้ จะต้องคำานึงถงึบริบทของแต่ละพืน้ที ่ปัจจยั

เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา ผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจและตระหนักถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

ในท้องถิ่น ทักษะ ความชำานาญของผู้จัดกระบวนการสานเสวนา รวมถึงการได้รับการยอมรับจากคนใน

พื้นที่อีกด้วย 
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 บทเรียนจากชุมชน: ความเช่ือและการสืบสาน 
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ในเขตพืน้ที่ตําบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 1

LESSON FROM THE COMMINITY: BELIRFS AND INHERITANCES  

FOR THE NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN THANEUA  

SUB-DISTRICY AREA, MAE-ORN DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ 2

บทนํา
การต่อสูแ้ละความขดัแย้งระหว่างรฐักบัชมุชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

มาอย่างต่อเนือ่งนบัร้อยปี ตัง้แต่ยคุของการควบคมุอำานาจการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรด้วย

แนวทางการรวมศูนย์อำานาจโดยรัฐผ่านระบบการขีดเส้นเขตป่าและระบบการสัมปทานพื้นที่ป่า แร่ธาตุ 

ที่ดิน พลังงานและอื่น ๆ ประชาชนและชุมชนในชนบทที่อยู่ท่ามกลางสภาพความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีฐานะเป็นเพียงผู้อาศัยและผู้บุกรุก รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองหรือใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากรัฐ

1 บทความน้ีเกดิข้ึนมาจากการลงพืน้ทีส่ำารวจร่วมกบัอาจารย์และนกัศกึษาในระหว่างวนัที ่4 – 5 เมษายน 2558 

โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลเอกสารและถกเถียงสาระสำาคัญของพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท

ในที่ปรึกษา นายโอฬาร อ่องฬะ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันข้อบัญญัติท้องถ่ินในพื้นที่ตำาบลทาเหนือ อำาเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่

 2 สำานักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคว�มที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองและประเมินคุณภ�พบทคว�มวิช�ก�ร  

เพือ่นำ�เสนอในก�รประชมุวชิ�ก�รสถ�บนัพระปกเกล้� ครัง้ที ่18 ประจำ�ปี 2559



เอ
กส

าร
ปร

ะก
อบ

กา
รส

ัมม
นา

กล
ุ่ม

ย่อ
ยท

ี่ 5

282
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ขณะเดยีวกนัความไม่ไว้วางใจของรฐัทีม่ต่ีอชมุชนว่าเป็นผู้ทำาลายทรพัยากรธรรมชาตแิละเป็นต้น

เหตุของความเสื่อมโทรมอันเกิดจากการขาดความรู้และเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ จึงทำาให้รัฐเชื่อว่ากลไกสำาคัญ

ที่ช่วยในการควบคุม ดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือ การประกาศใช้กฎหมาย ซึ่งเห็นได้จาก

ววิฒันาการการประกาศใช้กฎหมายสำาคญัท่ีเกีย่วข้องกบัอำานาจรฐัในการอนรุกัษ์และจดัการพืน้ทีป่่า 6 ฉบบั 

ได้แก่ พระราชบญัญัตป่ิาไม้ พ.ศ. 2484 ได้กำาหนดมาตรการในการตรวจสอบควบคมุวงจรเริม่ตัง้แต่การทำาไม้ 

และเกบ็หาของป่า การแผ้วถางป่า การนำาไม้และของป่าเคลือ่นที ่การแปรรปูไม้ การตัง้โรงงานแปรรปูไม้ 

การค้าไม้แปรรปู การค้าสิง่ประดษิฐ์ การมไีม้แปรรูป หรือไม้ท่อนไว้ในครอบครอง พระราชบญัญตัอิทุยาน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า 

พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีสงวนคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  

ให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่นยืนตลอดไป ส่วนพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535  

เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อการค้า และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 เป็น

กฎหมายทีค่วบคมุการมไีว้ในครอบครอง การใช้เลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่ป้องกนัมใิห้นำาไปใช้ในการตดัไม้ทำาลายป่า 

พระราชบญัญตัแิต่ละฉบบัดงักล่าวประกาศใช้ในเวลาแตกต่างกนัจึงมเีจตนารมณ์เฉพาะตามสถานการณ์ที่

เกดิขึน้ ในขณะทีร่ฐัมกีารแบ่งประเภทของทรัพยากรป่าไม้ตามประเภท ประโยชน์การใช้สอยและรูปแบบ

การอนรุกัษ์ หากอธิบายประเภทของทรพัยากรในมติขิองสทิธเิองกม็กีารแบ่งประเภทของทรพัยากรออกเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ (สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะวิจัย 2536 หน้า 18-20)

1. ทรัพยากรทีเ่ป็นสมบตัขิองเอกชน (Private Property Resources) ทรพัยากรประเภทนีเ้ป็น

ทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การครอบครองของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลหรือเอกชนในรูปของบริษัท ห้างร้าน 

และมกีารจดทะเบยีนหรอืกำาหนดความเป็นเจ้าของถกูต้องตามกฎหมายท่ีกำาหนดให้ตนมสิีทธคิรอบครอง

และการใช้ประโยชน์ โดยผู้อื่นละเมิดหรือบุกรุกมิได้

2. ทรพัยากรทีเ่ป็นสมบตัสิาธารณะหรอืสมบตัร่ิวมของชมุชน (Common or Communal Property 

Resources) หมายถึงทรัพยากรที่มีฐานะเป็นสมบัติร่วมกันของสมาชิกชุมชนใดชุมชนหนึ่ง และมีการ

จัดการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการกำาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เป็นข้อตกลงในการดูแล รักษาและใช้

ประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน ซึ่งประเภทของทรัพยากรนี้อาจเป็นทั้งรูปแบบที่มีกฎ ระเบียบตามกฎหมาย

รองรับและเป็นกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่ชุมชนร่วมทำาขึ้นมาด้วยกัน โดยที่รัฐไม่ได้รับรอง

3. ทรพัยากรท่ีเป็นสมบตัขิองรฐั (State Property Resources) คอื ทรพัยากรทีเ่ป็นกรรมสทิธิ์

ถอืครองโดยรฐัหรอืรฐับาล หน่วยงานรฐัในฐานะตวัแทนรฐั โดยเฉพาะทรพัยากรเหล่านีจ้ะมตีวับทกฎหมาย

ชัดเจน รวมกระทั่งถึงบทลงโทษ ทรัพยากรประเภทนี้จัดเป็นทรัพยากรที่กฎหมายให้อำานาจรัฐในการนำา

มาใช้ประโยชน์หรือดำาเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อส่วนรวม
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4. ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างไม่จำากดัและไม่มเีจ้าของ (Open-access Resources) เป็นทรพัยากร

ที่ไม่ได้มีการกำาหนดเจ้าของ เป็นสภาพธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่มีรายล้อมรอบตัวที่ทุกคนสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างไม่จำากดั ไม่สามารถกำาหนดของเขตในรปูของปรมิาณได้ เช่น แสงแดด อากาศ หากแต่ 

ทรัพยากรเหล่าน้ีก็มีค่าชิงคุณภาพที่ส่งผลต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ที่อาจมีแนวทางในการกำาหนด 

กฎเกณฑ์การดูแล รักษาร่วมกัน

เห็นได้ว่าการแบ่งประเภทของทรัพยากรในมิติของสิทธิคือ การแบ่งตามลักษณะของความ

เป็นเจ้าของ ซึ่งรัฐเองได้นำาแนวทางของสิทธิไปผนวกกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร  

ที่กำาหนดสถานะ อำานาจ หน้าที่ความเป็นเจ้าของเหนือทรัพยากรระหว่างรัฐกับประชาชน ที่นำามาสู่ 

บทลงโทษต่อชมุชนหรอืประชาชนทีไ่ด้ใช้ประโยชน์เหนอืทรพัยากรของรฐัตามกฎหมาย ในมติขิองชมุชนนัน้ 

ประวัติศาสตร์ชุมชนที่เติบโตควบคู่กับทรัพยากรธรรมชาติทำาให้ชุมชนเชื่อว่าในความเป็นจริงชุมชนได้

อาศัยดำารงชีวิต ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการให้ความหมายของทรัพยากร

ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับวิถีชีวิต ดังเช่น ทรัพยากรป่าไม้กับที่ดินเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ แต่

รัฐกำาหนดกฎหมาย ข้อจำากัดและระเบียบในการจัดการ ใช้ประโยชน์ระหว่างป่าไม้กับที่ดินแตกต่างกัน 

ในช่วงก่อนมีการกำาหนดเขตพื้นท่ีป่าและที่ดินตามกฎหมายแต่ละประเภท ชุมชนจึงได้สร้างระบบความ

สัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน เม่ือกฎหมายที่ออก

โดยรัฐสร้างให้เกิดอุปสรรคต่อระบบความสัมพันธ์ของชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อ

แบบแผนของวิถีชีวิต การเติบโตของวัฒนธรรมและระบบความเชื่อของชุมชน จึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้น

ของการต่อสู้ทางความคิดและอำานาจของคู่ตรงข้ามระหว่างรัฐกับชุมชนจนเป็นที่มของความขัดแย้งและ

กระบวนการต่อสู้มากมายจนถึงปัจจุบัน

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2534) ได้ทำาการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของนโยบายรัฐที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชมุชน พบว่าต้นตอสำาคญัของความไม่เข้าใจกนัและความขดัแย้งในการจดัการทรพัยากร

ระหว่างรัฐกับชุมชนนั้นเกิดจากความเข้าใจความหมายของทรัพยากรป่าที่ไม่เหมือนกัน เมื่อความหมาย

ของป่าในแบบท่ีชุมชนเข้าใจเป็นกระบวนทัศน์เดียวที่เป็นแหล่งทรัพยากรยึดโยงวิถีชีวิตและระบบจารีต

ประเพณีของชุมชนไว้ด้วยกัน แต่รัฐมีความหมายของป่าที่มีความเกี่ยวข้องกับการกำาหนดอำานาจรัฐ 

ประโยชน์ใช้สอย และประเภทของป่าตามกฎหมาย จุดเริ่มต้นของการมองคุณค่าป่าท่ีแตกต่างกันย่อม

นำามาสูค่วามขดัแย้งของคูข่ดัแย้งทีฝ่่ายหนึง่มอีำานาจรฐัและอำานาจตามกฎหมายกบัอีกฝ่ายทีเ่ช่ือในอำานาจ

ชุมชน สิทธิของความเป็นชุมชนที่ถูกรองรับด้วยวิถีชีวิตและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ชุมชน 

ในอีกด้านหนึ่งโครงสร้างอำานาจรัฐไทยถือเป็นตัวกำาหนดความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพราะรูปแบบของรัฐไม่ว่าจะเป็นอำานาจนิยม รัฐรวมศูนย์ หรือรัฐราชการที่
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กำาหนดให้ศูนย์กลางรัฐมีอำานาจเข้มแข็ง ถือเป็นกลไกสำาคัญของรัฐไทยตลอดกว่า 2 ศตวรรษ ที่รัฐใช้ใน

การควบคุมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เพื่อเน้นการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐที่

เน้นการสร้างความเป็นรัฐชาติและความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยไม่ได้มองความหมายของความมั่นคงของ

ประชาชน (ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2546) โดยรัฐได้ทำาการแทรกแซง 

การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้ของประชาชนมากขึน้ด้วยการออกกฎหมาย และดำาเนนิแนวนโยบาย

การพัฒนาชนบท โดยการขยายการสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่ส่งเสริมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและการพาณิชย์ให้แก่ชุมชน มากกว่าการต่อยอดความคิดเร่ือง คนอยู่กับป่า ที่กลายเป็น 

วาทกรรมหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน (อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2544)

ในขณะทีค่วามแตกต่างของกระบวนทศัน์ (Paradigm) ระหว่างรฐักบัชมุชน ทีเ่ข้าใจความหมาย

ของการเป็นเจ้าของแตกต่างกันทำาให้เกิดความขัดแย้งในการบริหารจัดการและให้ความหมายของมูลค่า

ทรพัยากรทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่ ยศ สนัตสมบัติ (2543 หน้า 107 - 109) ชีใ้ห้เหน็ว่าความลักล่ันขดัแย้ง 

ระหว่างรัฐกับชุมชนเกิดจากกลไกในการรักษาอำานาจเหนือทรัพยากรที่แตกต่างกันระหว่าง “กฎหมาย

กับประเพณี” ซึ่งเป็นช่องว่างที่ลักลั่นกันอยู่ระหว่าง “สิทธิตามประเพณี” ของชุมชนกับอีกด้านหนึ่งได้แก่

นโยบายและกฎหมาย หรือเรียกว่า “สิทธิตามกฎหมาย” รวมถึงมาตรการดำาเนินงานของทางราชการ  

ซึง่ละเมดิและลดิรอนสทิธชิมุชนและจารตีประเพณวิีถปีฏบัิติของชุมชนท้องถิน่เรือ่ยมา ได้ส่งผลก่อให้เกดิ

ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในการใช้อำานาจรัฐเพื่อทำาการบังคับใช้กฎหมาย การขยายอำานาจรัฐ

ผ่านการควบคุมทรัพยากรป่าไม้ แม้รัฐพยายามลดช่องว่างของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนในการ 

แสดงสิทธิเหนือทรัพยากรโดยการยอมรับการอนุรักษ์ด้วยระบบความเชื่อแต่ก็ยังไม่ยอมรับรูปแบบ 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของกชุมชน รัฐจึงต้องเร่งการส่งเสริมสถานะทางเศรษฐกิจชุมชนใน 

รูปแบบของนโยบายการค้า การสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างอาชีพคือ การให้ชุมชนเน้นการผลิตสินค้า 

เพือ่ขาย การส่งเสรมิการศกึษาแบบคนในเมอืงทีท่ำาให้คนมรีายได้หลกัจากค่าตอบแทน มากกว่าการดำารงชพี 

ตามวิถีธรรมชาติ แม้แนวนโยบายที่รัฐนำามาใช้ในการพัฒนาชนบทจะเป็นไปตามกระบวนการของความ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมทีไ่ม่สามารถปฏเิสธการรกุคบืของโลกาภวิฒัน์ การสร้างความทนัสมยั การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติ ปรบัมาตรฐานการดำารงชพีของคนให้เท่าเทยีมกนัเพือ่สร้างความ

เป็นหนึง่เดยีวของชมุชนเมอืงชมุชนของรฐั แต่แท้ทีจ่รงิแล้วรฐัได้รือ้ถอนรากของชมุชนทีเ่ป็นสิง่หล่อเล้ียง 

ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีใ่ห้อดุมสมบรูณ์ออกไป ดงัที ่ชยัอนนัต์ สมทุวณิช (2544) วพิากษ์ว่ารัฐไทย

ที่ผ่านมาเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันในระบบตลาดแบบทุนนิยมระดับโลก โดยมีผล

ต่อการจัดระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองภายในประเทศ รัฐจึงเริ่มเปลี่ยนความคิดจากการเป็นรัฐ 

เพื่อความเป็นชาติมาสู่การเป็นรัฐเพื่อการตลาดมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการดำารงชีวิตของชุมชนที่อยู่กับ

ทรพัยากรทีส่ามารถแปลงเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิได้ นอกจากนัน้ ชยัอนนัต์เห็นว่ากลไกทางการตลาดกบั

กลไกของประชาธปิไตยอาจไม่ได้เอือ้อำานวยต่อกนัเสมอไป (อ้างแล้ว หน้า 77) การเติบโตทางเศรษฐกจิ

จึงไม่สามารถนำามาเป็นตัวชี้วัดความเติบโตของประชาธิปไตยและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นได้ 
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เม่ือวิวัฒนาการของช่องว่างระหว่างอำานาจรฐักบัอำานาจชมุชนขยายตวัมากขึน้ และพืน้ทีร่ฐัขยาย

เข้ามาในพืน้ทีช่มุชนอย่างต่อเนือ่ง ชมุชนได้เรยีนรูก้ระบวนการหลอมรวมอำานาจชมุชนและสร้างเครือ่งมอื

ของชมุชน ในการต่อสูผ่้านกลไกอำานาจทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทัง้การระดมการเคลือ่นไหว

ทางการเมอืง การสร้างวธิกีารในอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรตามบทเรยีนวฒันธรรมในท้องถิน่ 

เพื่อพิสูจน์ว่าชุมชนสามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ การแสดงให้รัฐเห็นว่าชุมชนไม่ได้เป็นเพียง 

หน่วยทางสังคมเท่านั้น แต่เป็นการก่อตัวของพลังทางการเมืองระดับล่างสุดของโครงสร้างทางสังคม  

การเรียกร้องสิทธิของชุมชนจึงเป็นตัวสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ การระดมอำานาจและทรัพยากรของ

ชมุชน เพือ่ให้รฐัยอมรบัการดำารงอยูข่องสทิธิตามจารีตประเพณีไปสูก่ระบวนการทางกฎหมายท่ีเป็นธรรม 

ซึง่ประวตัศิาสตร์ของแนวคดิสทิธชิมุชนในประเทศไทยทีใ่ช้เป็นแก่นหลกัของการต่อสูเ้รยีกร้องของชมุชน 

เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 

ทางการเมือง พ.ศ. 2539 และมีผลปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่มีการ

รบัรองการมอียูข่องชมุชนตามกฎหมาย 3  และเกดิขึน้ต่อเนือ่งในรัฐธรรมนญูฉบับปี พ.ศ. 2550 ทีข่ยาย

3 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปี พ.ศ.2540 มกีารกำาหนดมาตราทีส่ำาคญัเกีย่วข้องกบัสทิธชิมุชนได้แก่ 

มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์

จากทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยนื  ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญัติ มาตรา 56 สทิธขิองบคุคล

ท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง 

ในสิง่แวดล้อมทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพหรอืคณุภาพชวีติของตน ย่อมได้รบัความคุม้ครอง  

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ 

สิง่แวดล้อม จะกระทำามไิด้ เว้นแต่จะได้ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม รวมทัง้ได้ให้องค์การอสิระ

ซึง่ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและผูแ้ทนสถาบนัอดุมศึกษาทีจั่ดการการศึกษาด้านสิง่แวดล้อมให้

ความเห็นประกอบก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าว ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิราชการส่วนท้องถิน่หรอืองค์กรอืน่ของรฐั เพือ่ให้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมาย

ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ย่อมได้รบัความคุม้ครอง สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบัรฐัและชมุชนในการบำารงุรักษา

และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและ ในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษา

คณุภาพส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ดำารงชพีอยู่ได้อย่างปกตแิละต่อเนือ่งในสิง่แวดล้อมทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั 

สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิ 

ได้รับข้อมูล ชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาต

หรือการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือ

ส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี ้

ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
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บทบญัญติัเรือ่ง “สิทธิชุมชน” ให้ง่ายต่อการนำาไปปฏบิตั ิโดยการตดัคำาว่า “ท้ังนีต้ามท่ีกฎหมายบญัญตั”ิ 

ออกไปเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายรองรับ ทำาให้ชุมชนสามารถใช้ความหมายของสิทธิชุมชนได้ทันที

โดยไม่ต้องรอกฎหมายลกูมารองรบั (วราลกัษณ์ ไชยทพั ไพสฐิ พาณชิย์กลุ และทศพล ทรรศนกลพุนัธ์ 

2554 หน้า 17) อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของสิทธิชุมชนที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540  

มีลักษณะสำาคัญอย่างน้อย 8 ประการ ได้แก่ (กิตติศักดิ์ ปรกติ 2550 หน้า 6) 

1. ชุมชนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่ามีอยู่

2. ชุมชนมีสิทธิในการดำารงอยู่

3. ชุมชนมีสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน

4. ชุมชนมีสิทธิรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ

5. ชุมชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

6. ชุมชนมีสิทธิได้รับฟังจากรัฐ

7. ชุมชนดั้งเดิมมีสิทธิได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม

8. สิทธิในการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ตามลักษณะของสิทธิชุมชนข้างต้น ทำาให้สิทธิชุมชนต่างกับสิทธิปัจเจกบุคคล (Individual 

Rights) สทิธริฐั (State Rights) และสิทธเิอกชน (Private Rights) ซึง่หมายความว่า มติคิวามสมัพนัธ์

ของคนในรปูแบบของชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการดแูล รกัษาและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในพืน้ทีร่่วมกนั

เป็นสิ่งท่ีรัฐควรยอมรับและไม่อาจกำาหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัวด้วยแนวทางของระบบการเมืองแบบ

รวมศูนย์อำานาจหรือการกำาหนดกฎหมายเหนือสภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นท่ีมี

ความแตกต่างหลากหลายทั้งประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละชุมชน 

ดังนั้น บทความนี้ต้องการสะท้อนบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ด้วยระบบความเชื่อ และกลไกของชุมชนที่ผสมผสานความเชื่อของชนเผ่ากับการปรับเปลี่ยนวิถีการ 

ดำารงชีวิตภายใต้การรุกคืบของอำานาจการเมือง ผ่านกระบวนการต่อสู้กับอำานาจรัฐ ปรับตัวภายใต้

บริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติจนส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน 

ของชุมชนและการสืบสานความรู้ในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยข้อมูลสำาคัญจากการ

ลงพื้นที่สำารวจ การสัมภาษณ์และการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่ได้มีการบันทึกทั้งจากประชาชนใน

พื้นที่และจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนำามาสู่การสร้างบทเรียนสำาคัญจนสามารถนำาไปเป็นแนวทาง 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อื่น ๆ 
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คุณค่าของป่าไม้

ป่าคือธนาคาร	ป่าคือตลาด

ป่าให้อากาศ	ป่าให้น�้าดื่มน�้าใช้การเกษตร

ป่าไม้ให้ที่อยู่อาศัย	ป่าให้อาหาร

ป่าให้เชื้อเพลิง	ป่าให้ยารักษาโรค

พวกเรา	จะไม่จุดไฟเผาป่า

พวกเรา	จะช่วยกันดูแลรักษาป่า

พวกเรา	จะใช้ทรัพยากรจากป่าให้ประหยัดที่สุด	
4

พืน้ทีต่ำาบลทาเหนอืถอืเป็นพืน้ทีก่รณศีกึษาในการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนเพ่ือการเรยีกร้อง

สทิธอิำานาจเหนอืการจดัการทรพัยากร เป็นชมุชนทีส่ะท้อนภาพของวถิชีวีติประชาธปิไตยเพือ่การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิชมุชนทาเหนอืถอืเป็นชมุชนท่ีมกีารผสมผสานแนวทางการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ท่ีรวมเอาทัง้มติิประวติัศาสตร์ มติิวฒันธรรมความเชือ่ มติกิารมส่ีวนร่วม และมติกิฎหมาย มาสร้างเป็น

อำานาจต่อรองของตนเองต่ออำานาจรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตำาบลทาเหนอืมพีืน้ที ่80,010 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมูบ้่าน 11 หย่อมบ้าน โดยมปีระชากร

จำานวนทั้งสิ้น 2,409 คน มี 856 หลังคาเรือน มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) พื้นที่ 

ป่าอนุรักษ์ 39,609.81 ไร่  2) พื้นที่ป่าใช้สอย 24,199.52 ไร่  3) ที่ดินทำากิน 9,559.42 ไร่   

4) ที่อยู่อาศัย 1,800 ไร่

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ป่าของตำาบลทาเหนือดำาเนินมาพร้อม ๆ กับแนว

นโยบายด้านการจดัการพืน้ทีป่่าของรฐัทีเ่น้นการทำาป่าเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ เริม่ด้วยการให้สมัปทานพืน้ทีป่่า 

กบับรษิทัเอกชนในช่วงปี พ.ศ. 2444 – 2457 ต่อเน่ืองด้วยการให้สัมปทานไม้ซงุแก่บรษิทัเอกชนในช่วงปี 

พ.ศ. 2480 – 2507 การท่ีประชาชนไม่มีอำานาจในการเข้าร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการ

ทรพัยากรป่าไม้จงึกลายเป็นบทบาทของภาครฐั ทำาให้ไม่มีการกระจายผลประโยชน์ด้านทรพัยากรส่วนรวม 

อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นผลให้กลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลทางการเมือง สามารถใช้รัฐเป็นเครื่องมือ

ในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นของส่วนรวมในชุมชน (ฉลาดชาย รมิตานนท์ 

2538) แม้จะประสบปัญหาจากผลพวงของนโยบายสัมปทานป่าของรัฐ การเปลี่ยนผ่านอำานาจเหนือ

ทรัพยากรธรรมชาติจากชุมชนไปสู่รัฐ ชุมชนทาเหนือเชื่อว่านั่นคือวิกฤติที่สร้างโอกาสเพื่อตอกยำ้าความ

เป็นชุมชนที่เข้าใจการอนุรักษ์พื้นที่ป่ามากกว่ารัฐ ทำาให้ประชาชนในชุมชนเริ่มกระบวนการเรียนรู้ด้วย

การนำาหลักของสิทธิชุมชนที่ส่งเสริมชุมชนใช้อำานาจตัวเองในการออกข้อบัญญัติตามกฎหมาย ด้วยการ

4 ข้อความปรากฏในศาลาประชุมประจำาหมู่ 4 บ้านป่างิ้ว
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เสริมสร้างความเข้มแข็งที่ทำาให้คนในชุมชนผนึกร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่า ในรูปแบบของคณะกรรมการป่า

ระดับหมู่บ้านและตำาบลด้วยการจัดทำาข้อบัญญัติตำาบลท่ีเน้นการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ถือเป็นการท้าทายต่ออำานาจรัฐและสร้างองค์ความรู้ชุมชน วิวัฒนาการของกฎหมายรัฐและการต่อสู้ 

จึงเริ่มเกิดขึ้นตามผังความสัมพันธ์ ดังนี้ 5 

สัมปทานป่า 

ปี พ.ศ. 2444 – 2532

ป่าหมด นำ้าแห้ง ในช่วงปี 

พ.ศ. 2520-2532

- ประกาศเขตป่าสงวน 

พ.ศ. 2512 

- เกิดหน่วยการจัดการ

ต้นนำ้า พ.ศ. 2538

ร่วมเคลื่อนไหว  

ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 

พ.ศ. 2537 - 2547

ชุมชนระดม

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา

ก่อตั้งคณะกรรมการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการศึกษาวิจัย 

พ.ศ. 2546 – 2550

ข้อบัญญัติตำาบลทาเหนือ

พ.ศ. 2553 – 2554 

การจัดทำาข้อมูลรายแปลง 

ประชาชนร่วมกับ

องค์กรต่างๆ 

5 ข้อมูลจากการนำาเสนอโดยกลุ่มผู้นำาชุมชนตำาบลทาเหนือ วันที่ 4 เมษายน 2558

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2523 ผลกระทบจากนโยบายสัมปทานป่าปรากฏให้เห็นชัดเจนเพราะเกิด

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลโดยตรงต่อการดำารงชีวิตของประชาชนในตำาบลทาเหนือ 

คือ เกิดภัยแล้ง ขาดแคลนนำ้า ป่าเสื่อมโทรม ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้นำา ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็น

แกนนำาเยาวชนในอดตีระดมประชาชน หารอื หาแนวทางการจดัการทรพัยากรให้ฟ้ืนคนืความอดุมสมบรูณ์ 

จงึเป็นทีม่าของการใช้ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีความเชือ่ในการจดัการป่า กฎชมุชนการใช้ป่า การฟ้ืนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างจรงิจงั โดยเริม่จากบ้านป่างิว้ หมู ่4 ตำาบลทาเหนอื ซึง่ผูอ้าวโุส 

ในชมุชนเป็นหลกัสำาคญัให้ชมุชนช่วยกนัดแูลป่าห้วยหลอดซ่ึงถูกกำาหนดให้เป็นป่าศักดิส์ทิธ์ิตามความเชือ่

ของชาวปกาเกอะญอ จนพืน้ทีป่่าแห่งนีไ้ด้พสิจูน์ว่าจารตีประเพณสีามารถนำาความอดุมสมบรูณ์กลบัคนืมาได้ 

ป่าห้วยหลอดได้กลายเป็นแหล่งนำ้าธรรมชาติหลักของตำาบลทาเหนือที่หล่อเลี้ยงทั้ง 5 หมู่บ้าน และ 

กลายเป็นทั้งบทพิสูจน์ชุมชนและต้นแบบของบทเรียนในการจัดการพื้นที่ป่าอื่น ๆ ด้วย

ประเดน็สำาคญัในระดมความรู้เชิงจารตีประเพณขีองประชาชนในเขตตำาบลทาเหนอืคือ “การปฏริปู 

ฐานทรัพยากร” ซ่ึงความหมายของฐานทรัพยากรที่ได้รับฟังจากตัวแทนประชาชนในเขตตำาบลทาเหนือ

มองว่า ทรพัยากรธรรมชาตจิะดำารงอยู่หรอืสญูสิน้ไปได้กเ็น่ืองมาจาก “คน” ดงัน้ัน คนเป็นตัวกำาหนดชวีติ

ของพื้นท่ีป่า ดิน นำ้า สัตว์ป่า หากคนมีความเข้าใจต่อป่าว่าคือ “แหล่งอาหาร” ป่าก็จะถูกรักษาไว้เพื่อ

ผลติอาหารให้ชมุชน หากแต่คนมคีวามเชือ่ว่าป่ามมีลูค่าในการสร้างความเจรญิทางเศรษฐกจิ ป่ากจ็ะถกู

นำาไปใช้เพื่อการพัฒนาในรูปแบบอื่น 6 ดังนั้น ฐานทรัพยากรของคนชุมชนทาเหนือ คือการมององค์รวม 

ของคนกบัทรพัยากรธรรมชาตทิีต้่องคดิเป็นเรือ่งเดยีวกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ และเมือ่ผสานกับ 

หลักความย่ังยืน คนย่ังยืน ก็ต้องทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืนคู่กับวิถีชีวิตของชุมชนด้วย  

การดำาเนนิการในการรกัษา ดแูล อนรุกัษ์รวมถงึการใช้ประโยชน์จากพืน้ทีป่่าต้องเริม่จากการทำาความเข้าใจ 

และสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนเสียก่อน

กระบวนการสร้างความเข้าใจทีถ่กูสร้างขึน้มาเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

มีหลายรูปแบบ โดยชุมชนเริ่มจากการสร้างและถ่ายทอด ระบบความเชื่อ ท่ีส่งผลต่อท้ังความกลัวและ

ความศรทัธาต่อทรพัยากรธรรมชาต ิระบบความเชือ่ทีม่ายดึโยงกับพืน้ทีป่่ากลายเป็นกลไกหล่อหลอมระบบ

ความคดิของประชาชนทัง้ 5 หมูบ้่าน 11 หย่อม ทีม่ทีัง้คนพืน้เมอืงและคนปกาเกอะญอทีม่ฐีานความเชือ่

ทางพทุธและผทีีแ่ตกต่างกนั แต่มกีารหลอมความเช่ือของทัง้สองกลุม่ให้มายดึโยงกบัทรพัยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ เช่น การสร้างความเชื่อของปกาเกอะญอ ที่มีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับป่าตั้งแต่เกิดจนตาย เห็นจาก

ความเชื่อความผูกพันระหว่างชีวิตคนกับต้นไม้ ที่เม่ือมีเด็กแรกเกิดให้ตัดสายสะดือของเด็กใส่กระบอก

ไม้ไผ่ไปแขวนอยู่กับต้นไม้และเรียกบริเวณป่าแห่งนั้นว่า “ป่าสะดือ” เพื่อให้เด็กที่เกิดใหม่มีความผูกพัน

กับต้นไม้ต้นนั้น โดยมีฐานความคิดว่าคนกับต้นไม้เติบโตไปด้วยกันและดูแลซึ่งกันและกัน หากแต่ทาง

ชุมชนยอมรับว่าในปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงไปเนื่องจากสมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ไปคลอดลูก 

ทีโ่รงพยาบาลทีท่ำาให้ความเชือ่เรือ่ง “ป่าสะดอื” เจอืจางลงไป กระบวนการสร้างระบบความเชือ่อืน่ ๆ เพือ่มา 

สืบสานความผูกพันระหว่างคนกับป่า จึงถูกผลิตออกมาอย่างต่อเร่ืองโดยมีผู้นำาและผู้เฒ่าผู้เป็นแกน

6 ดังวาทกรรมหลักของรัฐที่แผ่ขยายมากับกะบวนการเชิงนโยบายการพัฒนาที่พยายามสร้างความคิดเรื่องการ

แก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาชนบท และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่มากับการใช้ประโยชน์สูงสุด

จากทรัพยากร
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นำา หัวใจสำาคัญของการสร้างระบบความเชื่อคือการสร้างความผูกพันและความสามัคคีของคนพื้นที่ก่อน  

เหน็ได้จากการกำาหนดพืน้ทีเ่ขตป่าศกัดิส์ทิธิ ์ด้วยความเช่ือว่ามีสิง่ศกัด์ิสทิธิอ์ยู่ในพ้ืนท่ีป่า ต้องมีการประกอบ

พิธีบวชป่า ทำาบุญผีต้นนำ้าประจำาทุกปี “ในการท�าพิธีกรรมประชาชนแต่ละบ้านจะท�าอาหารมาร่วมในพิธี	

เช่น	ลาบ	เมื่อแต่ละบ้านน�าลาบมารสชาติอาหาร	เครื่องปรุงอาจต่างกันไปบ้างแต่ก็จะเอามาเทรวมกัน

และตักแบ่งกันออกไปทาน	เหมือนครอบครัว”	
7
 

ความเชื่อเรื่องผีของชาวปกาเกอะญอมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของประชาชนในเขต

ตำาบลทาเหนือทีไ่ม่ใช่แค่ช่วงทีม่พีธิกีรรมแต่รวมถงึการประพฤตปิฏิบตัทิัว่ไป เพราะความเชือ่ว่าโลกน้ีมีสิง่ที่

สัมผสัไม่ได้ ทกุอย่างไม่อาจเหน็ได้เพยีงประสาทสมัผสั เชือ่เรือ่ง “สิง่อืน่” ทีอ่ยูคู่โ่ลกมนษุย์และธรรมชาติ 

ซึง่สิง่อืน่ทีว่่าน้ีมีความสมัพันธ์กบัโลกความเป็นจรงิคอื บ้าน ไร่นา ผูค้น ชมุชน ตลอดจนวถิชีวีติ ความเชือ่

เร่ืองผี 8 ทีเ่ชือ่ว่าในชมุชนมผีดี ีทีต้่องทำาบญุเลีย้ง หรอืแม้แต่เวลาไปสร้างฝายนำา้ ไปกจิกรรมใด ๆ ในเขตป่า 

ต้องมีการไหว้หวี ทำาบุญเลี้ยงผีซ่ึงเป็นผีดีทุกครั้ง แต่ถ้าคนในชุมชนประพฤติตนไม่ดี โดยเฉพาะการทำา

ไม่ดีต่อป่าจะเป็นการเปิดทางให้ผีร้ายสามารถเข้ามาในพื้นที่ชุมชนได้ และน่ันคือการนำาสิ่งไม่ดี ความ

เดือดร้อน และภัยพิบัติมาสู่ชุมชน ความคิดเรื่องผีดีและผีร้านเกิดข้ึนมานานนับแต่เริ่มมีการอพยพของ

ชาวปกาเกอะญอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2200 ท่ีเกิดการเจ็บป่วยล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 9 การเลี้ยงผีดีเพื่อ

ปกป้องรกัษาชมุชนและสกดัผไีม่ด ีได้ววิฒันาการมาสู่การสร้างบรรทัดฐานของคนในชุมชนตำาบลทาเหนอื 

เป็นกลไกการควบคุมทางสังคม (Social Control) ซึ่งมีผลต่อการที่ชุมชนแห่งนี้ไม่มีโจร ขโมย หรือหาก

มีใครกระทำาผิด สมาชิกในชุมชนเช่ือว่าจะมีผลต่อการดำาเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม สมาชิกของชุมชนได้

สร้างแนวทางในการลงโทษคนที่กระทำาผิดต่อทรัพยากรขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งวิธีการส่วนใหญ่คือการทำาโทษ

ทางสังคม (Social Sanction) ด้วยความคิดที่เชื่อว่า “คน” ดำารงชีพอยู่ได้ด้วยระบบทางสังคม กลไกการ

ลงโทษทางสงัคมมผีลต่อพฤตกิรรมมากกว่าระบบกฎหมายทีม่บีทลงโทษแต่ไม่ส่งผลต่อวิถชีวิีตทีค่นต้องมี

ร่วมกบัชุมชน เช่น การทีค่นในชมุชนไม่มปีฏสิมัพนัธ์ต่อคนกระทำาผดิ การตดันำา้ตดัไฟ การใช้ผูอ้าวโุสและ

ระบบเครอืญาติสร้างแรงกดดนั การให้ความสำาคญักบัสำานกึชมุชนของคนในชมุชนทาเหนอืกลายเป็นหวัใจ

หลกัของการสบืสานความรูค้วามคดิจากคนในแต่ละรุน่ ความเข้มแข็งท่ีเริม่จากการสร้างกลไกภายในของ

ตำาบลทาเหนอืเป็นส่วนสำาคญัของการนำาพาชุมชนแห่งนีไ้ปสูค่วามสำาเรจ็ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะการยอมรบัระบบความเชือ่ทีใ่ช้ร่วมกนัระหว่างคนพืน้เมอืงกบัคนปกาเกอะญอ เพราะทีส่ดุแล้ว

ประชาชนในชุมชนต่างเล็งเห็นถึงเจตนารมณ์ของระบบความเชื่อที่ส่งผลต่อทรัพยากรส่วนร่วมของชุมชน

เดียวกันคือ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติส่วนรวมของคนในชุมชน

7 สัมภาษณ์ พ่อหลวงสองเมือง ตากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยบง
8 ผใีนความเชือ่ของชาวบา้นทาเหนอืไมไ่ดเ้ปน็เพยีงวญิญาณมาจากรา่งใดรา่งหนึง่ในอดตีตามความเชือ่แบบพทุธ 

แต่ผีของชาวบ้านในชุมชนทาเหนือได้รับอิทธิพลมาจากชาวปกาเกอะญอ ที่ผีหมายถึงบรรพบุรุษของตนที่อาศัยอยู่ใน

ตำาแหน่งแห่งที่ต่างๆ เช่น ภูเขา ลำาน้ำา ต้นไม้ ป่า
9 สาเหตุการเจ็บป่วย ล้มตายของชาวบ้านแท้จริงแล้วคือ ไข้ทรพิษ
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ความคดิเรือ่งสมบตัส่ิวนรวมหรือกรรมสทิธ์ิร่วมในด้านทรัพยากรธรรมชาตินัน้ มพีืน้ฐานความคิด 

ว่า ชุมชนหรอืภาคประชาสงัคมเป็นเจ้าของเหนอืทรพัยากรธรรมชาตแิละการบรหิารจดัการร่วมกนั ไม่ใช่การ

เป็นทรพัย์สนิของปัจเจกบคุคลหรอืการเน้นทีส่ทิธิปัจเจกบุคคลซ่ึงมกัเหน็ในระบบเปิดเสรทีีเ่ชือ่ในกลไกการ

แข่งขันทางเศรษฐกจิและการพฒันาโดยไม่มข้ีอจำากดัในการใช้ทรพัยากร ใครมาก่อนได้ก่อน (First Come 

First Served) หรอืมอืใครยาวสาวได้สาวเอา ในขณะท่ีแนวคิดระบบกรรมสทิธ์ิร่วมจากแนวคิดของนกัคดิ

สำาคญัได้แก่ Garrett Hardin (1968) และ Elinor Ostrom, Walker James และ Gardner Roy (1994) 

ศกึษาเกีย่วกบัการใช้ทรพัยากรและแนวคดิกรรมสทิธิร่์วม ซึง่ต่างเหน็พ้องกนัว่าหากทรพัยากรธรรมชาติ

ไม่มกีารควบคมุหรอืกำาหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์หรอืความเป็นเจ้าของ ทรพัยากรนัน้กจ็ะหมดสิน้ไป 

เพราะไม่มใีครดแูลรกัษาและเพราะทกุคนมองว่าเป็นของฟรท่ีีต่างมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสดุและสามารถ

ครอบครองได้ Garrett Hardin เรียกแนวคิดน้ีในงานของเขาว่า “โศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วม”  

(The Tragedy of the Commons) ทีท่ำาให้นักคดิหลายคนในเวลาต่อมานำาไปใช้ในการกำาหนดนโยบายด้าน

ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม ว่าควรมกีารกำาหนดกฎเกณฑ์ความรบัผดิชอบต่อการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และไม่ควรปล่อยทรัพยากรให้เป็นสมบัติสาธารณะ 

ในขณะที่ Elinor Ostrom, Walker James และ Gardner Roy ให้ความสำาคัญว่ากลไกสำาคัญ

ในการช่วยบริหารจัดการ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

คือการใช้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมหรือสิทธิชุมชน Ostrom เสนอว่า ระบบกรรมสิทธิ์ชุมชนสามารถจัดการ

ทรัพยากรร่วมได้สำาเร็จโดยปราศจากการควบคุมโดยอำานาจจากส่วนกลางหรือการทำาให้ทรัพยากรร่วม 

กลายเป็นทรัพย์สินเอกชน สิ่งสำาคัญที่ต้องคำานึงถึงคือ การทำาความเข้าใจคำาว่าทรัพยากรร่วม  

(Common-pool Resources) มคีวามแตกต่างกบัสนิค้าเอกชนและสนิค้าสาธารณะ เพราะทรพัยากรร่วม 

มีการใช้ร่วมกันและเมื่อใช้ร่วมกันก็ยิ่งลดจำานวนลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Ostrom (1990) เชื่อว่ากลไก

ชุมชนทีส่ามารถสร้างสิง่ทีเ่รยีกว่า “บรรทดัฐาน” (Norm) ในการอยูร่่วมกนัทีจ่ะเป็นสิง่ทีค่วบคมุพฤตกิรรม

และกำาหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกันจนถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากรร่วม การสร้างชุมชนให้

เป็นสถาบันรูปแบบหน่ึงในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากการควบคุมโดยอำานาจส่วนกลาง

หรือการนำาทรัพยากรไปให้สัมปทานแก่เอกชน ซึ่งชุมชนจะสามารถจัดการทรัพยากรได้ยั่งยืนถาวรด้วย 

การออกแบบ กฎกตกิาของชมุชนแต่ละชมุชนเองทีม่กัจะเกีย่วข้องกบัโครงสร้างภายในชมุชน อนัเกีย่วกบั 

สิทธิในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งมีข้อห้ามและกฎระเบียบของกลุ่มหรือชุมชนเพ่ือควบคุม การแก้ไข

ปัญหาความสบัสนว่าระบบกรรมสทิธิร่์วมคอืการทีท่กุคนมสีทิธใินการใช้สมบตัสิาธารณะได้มากเท่าทีต่น

จะพึงได้ สามารถนำาระบบกรรมสิทธิ์ชุมชนที่ให้ความสำาคัญต่อการก่อตัวของปรัชญาธรรมชาติในพื้นที่

ชุมชนที่มีความเข้มข้นของระบบความเชื่อและวัฒนธรรม โดยสร้างระบบจารีตชุมชนขึ้นมาเองในการ

จดัการทรพัยากรร่วม ทีไ่ม่ใช่แค่การใช้ประโยชน์แต่เป็นการอนรุกัษ์รกัษาเพือ่พธิกีรรม เพือ่ความปลอดภยั 



เอ
กส

าร
ปร

ะก
อบ

กา
รส

ัมม
นา

กล
ุ่ม

ย่อ
ยท

ี่ 5

292
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ดังนั้น ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน เป็นทั้งสิทธิการใช้ประโยชน์ ควบคู่กับบทบาทหน้าที่ใน

การดแูลรกัษา และเป็นกฎเกณฑ์พืน้ฐานของการจัดการทรัพยากรโดยชมุชนมาแต่เดมิ (ยศ สนัตสมบตัิ 

อ้างใน วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ 2536 หน้า 43) อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543 หน้า 44) ขยายความ

ในเรื่องของระบบกรรมสิทธิ์ร่วมว่าเป็นวิวัฒนาการของ “ระบบกรรมสิทธิ์หน้าหมู่” หรือ “สิทธิหน้าหมู่” 

ซึ่งให้ความสำาคัญกับสิทธิการใช้มากกว่าความเป็นเจ้าของ อันเป็นระบบความมั่นคงดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บน

พื้นฐานของอำานาจชุมชนและระบบเครือญาติมากกว่าปัจเจกบุคคล ซึ่งระบบกรรมสิทธิ์ในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตคิงอยูกั่บหลกัทีย่ดึโยงสมาชกิชมุชนเข้าไว้ด้วยกนั คอื “สทิธกิารใช้ประโยชน์ร่วมกนั” 

มากกว่าการถือครองทรัพย์สินตามระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชนหรือปัจเจกบุคคลตามที่รัฐรับรอง

รัฐสำาหรับชุมชนทาเหนือไม่ได้หมายถึงภัยคุกคามแต่คือ ชุมชนทางการเมืองหนึ่งที่มีอำานาจ

มากกว่าชมุชนของตนเอง ดงันัน้การสร้างพลงัภายในของชมุชนทาเหนอืจงึเป็นสิง่ทีจ่ะทำาให้สามารถไม่ถกู

รกุคบืหรอืละเมดิจากชมุชนการเมอืงภายนอกได้ กระบวนการสร้างบทบาทชุมชนท้องถิน่ (Localization) 

จากการเรียนรูว้วิฒันาการการบรหิารจดัการ ใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีจ่ากการสบืสานจารตี

ประเพณ ีจนมรีากเหง้าของบทเรยีนเรือ่ง สทิธส่ิวนรวม กรรมสทิธิร่์วมฝังลกึเป็นฐานสำาคญัของกระบวนทศัน์ 

ของคนในชมุชนทาเหนอืนำามาสูก่ระบวนการสบืสานแนวทางในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ความยัง่ยืน 

หลายรูปแบบ ได้แก่

ภายหลังจากกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนของกลุ่มเครือข่ายชุมชนไม่

ประสบความสำาเร็จ แกนนำาชุมชนทาเหนือหันมาทบทวนแนวทางในจัดโครงสร้างชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติภายในด้วยตัวเอง ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม ตำาบลทาเหนอื 10 ทีด่งึเอาบทบาทของผูน้ำาทัง้ในระดบัชมุชนหมูบ้่านและระดบัองค์การบรหิาร

ส่วนตำาบลเข้ามาร่วมดำาเนนิกจิกรรมด้านการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เช่น การตัง้กลุม่

ผูร้บัผดิชอบสร้างแนวกนัไฟ การจดัพธิกีรรมบวชป่า การทำาพธิเีลีย้งผ ีการสร้างฝาย การจดัทมีเฝ้าระวงั

เพื่อตรวจพื้นที่ป่า และส่งเสริมกลุ่มเยาวชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการด้วยการจัดกิจกรรม

อบรมนกัสบืสายนำา้ทีเ่น้นไปทีก่ลุม่เยาวชน คอื การให้ความรูร้บบนเิวศของแหล่งนำา้ เช่น การเกบ็ตวัอย่างนำา้ 

และให้ความรูแ้ก่เยาวชนโดยวทิยากรทัง้ภายในและภายนอกชุมชนซึง่การสานต่อความคดิเร่ืองการอนุรักษ์

และจัดการทรพัยากรธรรมชาตต้ิองทำาเป็นองคาพยพ 11 ทัง้แกนนำาต้องมกีารพฒันาองค์ความรูจ้ากหน่วยงาน 

10 ชาวบ้านในชุมชนเรียกอีกชื่อว่า กรรมการป่า โดยมีจำานวนทั้งสิ้น 25 คน โดยเลือกมาจากหมู่บ้านละ 5 คน 

มีพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกจากสมาชิกเป็นประธาน
11 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการเครอืข่ายทรัพยากรธรรมชาตใินระดบัได้ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัตติำาบลองค์การ

บริหารส่วนตำาบลทาเหนือ ว่าด้วย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 ดังนี้ 1) สนับสนุนการ

ดำาเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน 2) ดำาเนินการประสานแผนจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของแต่ละหมู่บ้าน 3) สนบัสนนุงานของเครอืข่ายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ระดับหมู่บ้าน และระดับตำาบล  4) ประสานจัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ราชการและสถาบันการศึกษา การเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะช่วยวางแผนพัฒนาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ วัดและพระคือศูนย์กลางของเยาวชน คนเฒ่าคนแก่ในการส่งเสริมความสำาคัญของ

พืน้ทีป่่าและทรพัยากร โรงเรยีนและครตู้องมส่ีวนร่วมในการให้ความรูด้้านการอนรุกัษ์และป่าชมุชนแก่เดก็

และเยาวชนในชมุชนด้วยการเพิม่หลักสูตรการเรยีนเก่ียวกับการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินโรงเรยีน

การจัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำาบลทาเหนือเป็นผู้ที่

ได้รับเลือกและมอบอำานาจจากสมาชิกของชุมชนท่ีเป็นผู้พิจารณาแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ป่าใช้สอย

ภายในหมู่บ้าน โดยมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลทุกเดือน คณะกรรมการฯ มีการริเริ่ม

จัดทำา “หนังสือรับรองสิทธิ์ชุมชนว่าด้วยการจัดการที่ดินทาเหนือ” ซ่ึงมีรูปแบบคล้ายกับโฉนดที่ดิน  

มกีารระบุขนาดของพืน้ทีจ่ากการสำารวจร่วมกบัเจ้าหน้าทีน่กัวชิาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำาบล

ทาเหนือ โดยที่มาขอแนวคิดน้ีเกิดจากการที่แนวที่ดินและแนวพื้นที่ป่าแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามสภาพและมีการเปลี่ยนเจ้าของสูงมากขึ้น นายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินเพื่อผลประโยชน์ทางการ

เกษตร ดังน้ัน การจัดทำาหนังสือรับรองสิทธิ์จึงป้องกันการยึดครองที่ดิน ไม่ต้องการให้คนในชุมชนนำา

ทีด่นิไปขายให้แก่นายทนุภายนอก และให้ชาวบ้านสามารถนำาหนงัสอืรบัรองสทิธิน์ีม้ากูเ้งนิฉกุเฉนิเพือ่เอา

ไปประกอบอาชพีหรอืใช้จ่ายตามความจำาเป็นได้ โดยสามารถกูไ้ด้วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 20,000 บาท และ

สามารถนำาหนังสือรับรองสิทธิ์นี้มาเป็นหลักฐานในการขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและเป็นหลักฐานการขอ 

กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านได้ แนวทางการจัดทำาเอกสารรับรองสิทธิ์จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

จนมาสู่กระบวนการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมนี้ กล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมหรือภูมิปัญญาของชุมชนที่ม ี

การแลกเปลี่ยนหยิบยืมผนวกกลืนกันจนมีการเรียกกันในปัจจุบันว่าเป็น กฎหมายจารีตประเพณี  

(Customary Law) ซึง่ไพสฐิ พาณชิย์กลุ (2547) ได้เสนอว่าโครงสร้างของระบบกฎหมายไทยต้องปรบัตวั 

ไปตามสภาพความเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ของนวตักรรมหรอืภมูปัิญญาของชมุชน ทีช่มุชนเองมกีาร

สร้างความคดิเรือ่งสทิธชิมุชนและนวตักรรมของกฎชมุชนอนัเกดิจากภมูปัิญญาท้องถิน่ทีส่ามารถแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือระหว่างชุมชนได้ โครงสร้างของกฎหมายรัฐไทยที่ผ่านมาเป็นการพยายามรักษา

อุดมการณ์ความเป็นรัฐนิยมที่เป็นไปเพื่อคงสภาพการครอบครองอำานาจรัฐเหนือพื้นที่ทรัพยากรเท่านั้น

การก่อตวัของภมูปัิญญาจนมาสูก่ฎหมายจารตีประเพณใีนชมุชนถอืเป็นวธิกีารสำาคญัในการสร้าง

ความเข้มแขง็ของชมุชน มคีวามชอบธรรมเพราะสมาชกิในชมุชนยอมรบัและเป็นรปูธรรมทีย่ดึถอืปฏบิตัิ 

ให้แก่ระดับชุมชน และระดับตำาบล  5) ติดตามการดำาเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  6) ประสานความร่วมมือ

กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับ

หมู่บ้านและระดับตำาบล  7) พิจารณาให้ความเห็นการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้แก่ชุมชนและ องค์การบริหารส่วนตำาบลเพื่อ ดำาเนินการ  8) จัดทำารายงานการดำาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมระดับตำาบลอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล และ 9) ดำาเนิน

การจัดทำาข้อเสนอ เพื่อการปรับปรุง แก้ไข ข้อบัญญัติต่อองค์การบริหารส่วนตำาบล
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เป็นกฎระเบียบของชุมชนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางสังคม การสร้างความรู้ การสืบสานภายในของ

ชมุชนเอง แนวคดิของการสร้างความเข้มแขง็จากกฎหมายจารตีมองว่าชมุชนเกดิขึน้ก่อนการเกดิของรฐัชาติ 

ดังนั้น เบ้าหลอมของชุมชนมีความเข้มแข็งและทรงพลังมาอย่างต่อเนื่องที่ชุมชนมีกฎเกณฑ์อาศัยความ

เคารพท่ีไม่ต้องอาศัยบทลงโทษตามกฎหมาย (วราลักษณ์ ไชยทัพ  ไพสิฐ พาณิชย์กุล และทศพล  

ทรรศนกลุพันธ์ 2554)

แนวทางในการจดัการพืน้ทีป่่าชมุชนทาเหนอืของคณะกรรมการป่า โดยสร้างแนวทางการรักษา

พื้นป่าโดยการกันเขตพื้นที่ ที่เป็นการจัดการร่วมกับชาวบ้าน โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าชุมชนต้องร่วมกัน

สร้างแนวเขตกัน้พืน้ทีเ่พือ่ป้องกนัไม่ให้มกีารขยายพืน้ทีท่ีด่นิทำากนิออกไปใกล้เขตป่าและลำานำา้ โดยจดัทำา 

ผังตำาบล 12 และมีการสร้างแนวกั้นพื้นที่ด้วยต้นไม่ฉำาฉา ที่เป็นระบบหมุนเวียนเอาใบมาทำาปุ๋ยและ 

เลีย้งครัง่ เมือ่ชาวบ้านเหน็แนวต้นฉำาฉาจะทราบถึงการกัน้เขตพืน้ที ่ทีชุ่มชนต้องทำาตามกตกิาและข้อตกลง

ทีท่ำาร่วมกบัคณะกรรมการ นอกจากนัน้ ชมุชนเชือ่ว่าวธิกีารรกัษาพ้ืนทีป่่าไม้ให้อดุมสมบรูณ์และยัง่ยนืมาก

ทีส่ดุคอื การป้องกนัไฟป่า จงึมกีารจดัทำาแนวไฟป่าทีใ่ห้กลุม่เยาวชนเป็นแกนนำา มกีารจดัเวรยามป้องกนั 

การสร้างทางรถมอเตอร์ไซด์ที่สายตรวจเยาวชนจะสามารถเข้าไปดับไฟป่าและแจ้งข่าวแก่คนในชุมชนได้

ทัง้นี ้ชมุชนทาเหนือมกีารวางแนวทางในการเรยีกร้องหลายรปูแบบ แต่สิง่สำาคญัคือการสบืสาน

การต่อสู้เพือ่ความยัง่ยนืของชมุชนและทรพัยากร กลยทุธ์ทัง้การเตรยีมคน เตรยีมข้อมลูทางวชิาการเพือ่

สร้างความน่าเช่ือถือ เสริมความหนักแน่นของข้อมูลเพื่อระดมคนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่เข้ามาร่วมทำางาน

กบัชมุชน และกลไกสร้างเครอืข่ายกบัพืน้ทีชุ่มชนอืน่ ๆ และร่วมกบัสถาบนัทางการศึกษา โดยกลุม่พลงั

สำาคัญของชุมชนทาเหนือคือ กลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างให้เยาวชนเหล่าน้ันมานำาหน้าที่ผู้นำาในอนาคตและ

สืบสานอุดมการณ์ในการจัดการป่าไม้ร่วมกันกับชุมชนต่อไป แกนนำาในชุมชนมีการจัดโครงสร้างอำานาจ

หน้าที่ภายในชุมชนและส่งเสริมกลุ่มเยาวชนที่เป็นเคยแกนนำาเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งและมาเป็นผู้นำาใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เข้าไปใช้โอกาสและอำานาจในสานต่ออุดมการณ์ของชุมชนเห็นได้จาก 

กลุม่สมาชกิองค์การบรหิารส่วนตำาบล ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำาบล ผู้บรหิารขององค์การบรหิาร

ส่วนตำาบล ผูใ้หญ่บ้าน ต่างเคยเป็นกลุม่เยาวชนทีร่่วมต่อสูก้บัผูน้ำารุน่ก่อน และกลุม่ผูน้ำาท้องถิน่ในปัจจบุนั

ก็เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเยาวชน ด้วยการนำามาร่วมกิจกรรมกับผู้นำาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ร่างกจิกรรมการอนรุกัษ์ของแต่ละปีเอง และให้กลุม่เยาวชนจดบนัทกึรายงานประจำาปีในสิง่ทีก่ลุม่

ได้ทำาเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำาบลทาเหนือด้วย แนวทางนี้ผู้นำาส่วนใหญ ่

12 การจัดทำาผังตำาบลของตำาบลทาเหนือเป็นการระดมการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยมีการ 

ตัง้คำาถามเพือ่ให้เกิดการถกเถยีงและนำามาสูก่ารจดัทำาผงัตำาบลทีก่ำาหนดลกัษณะประเภทของพืน้ทีร่ปูแบบต่างๆ ในชุมชน 

คำาถามสำาคญั 4 ข้อ คอื 1. อนาคตของพืน้ทีแ่ละวถิชีวิีตของคนทาเหนอืจะเป็นเช่นไร? 2. ต้นทนุสำาคญัของคนทาเหนอื

ในปัจจบัุนคอือะไร? 3. อปุสรรคต่อไปในอนาคต พืน้ทีแ่ละวถิชีวีติของคนทาเหนอืคอือะไร? จะป้องกนัแก้ไขได้อย่างไร? 

4. ประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการผังระดับตำาบลของคนทาเหนือคืออะไร?
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เชือ่ว่าเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความยัง่ยนืให้กบัสทิธอิำานาจชมุชนและดำารงประวตัศิาสตร์การต่อสูข้อง

ชุมชนให้ลูกหลานในรุ่นต่อมาเข้าใจที่มาของมรดกชุมชน 

เครื่องมือ รูปแบบกระบวนการเรียกร้องและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนที่สำาคัญคือ  

การจัดทำาฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) เพื่อนำาไปใช้เรียกร้องกับรัฐ คือ การจัดทำาแผนที่  

ในกระบวนการดำาเนินการสำาคัญอย่างยิ่งคือ การดึงเจ้าหน้าที่รัฐมาร่วมในกระบวนการจัดทำาด้วย  

ทั้งนายอำาเภอ เจ้าท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับจากรัฐมากขึ้น แกนนำาชุมชนทาเหนือเรียนรู้

ประเด็นสำาคญัอย่างหนึง่ว่า อดุมการณ์เป็นส่ิงทีช่มุชนต้องยดึมัน่ แต่ในกระบวนการต่อสู้ต้องอาศยักลไก

ในทางปฏบิตักิารทัง้โดยกฎหมายจารตีและโดยกฎหมายรัฐทีส่นบัสนนุการเคล่ือนไหวของชมุชน McAdam 

(1999) มองว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ได้เป็นเพียงแค่การต่อสู้และการใช้ความรุนแรงอีกต่อไป  

เมื่อชุมชนเรียนรู้การต่อสู้ในรูปแบบขององค์กร มีการจัดโครงสร้างทางสังคมในชุมชน และใช้กลไกทาง

กฎหมายร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ภายนอกชุมชนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว McAdam  

ยงัมองว่าการเกดิขึน้และเสือ่มถอยของการเคลือ่นไหวทางสงัคมมปัีจจยัสำาคญั 3 ประการ ได้แก่ โอกาส

ทางการเมือง (Political Opportunity) ที่ส่งผลต่อการเรียกร้องความต้องการ การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและ

ความเท่าเทียม (Cognitive Liberation) ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของประด็นในการเคลื่อนไหว และ

ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนพื้นเมือง/ท้องถิ่น (Indigenous Organizational Strength) ที่ดูจากการ

จัดโครงสร้างขององค์กรภายในได้แก่ จำานวนสมาชิก ผู้นำา การสร้างแรงกระตุ้นภายในที่ทำาให้มีความ

สามัคคีและความเข้าใจในเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน โดยเง่ือนไขเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหว 

เพื่อผลประโยชน์ภายใต้โอกาสทางการเมืองในขณะนั้นด้วย 13

เมื่อความพยายามในการเรียกร้องพื้นท่ีป่าชุมชนและพระราชบัญญัติป่าชุมชนกว่า 30 ปีของ

ประชาชนในตำาบลทาเหนือ ที่ร่วมกับตำาบลใกล้เคียงและเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือไม่ประสบความ

สำาเรจ็ แต่ในทางกลบักนัรฐักลบัส่งเสรมิการกระจายอำานาจผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แทน “พวกเรา 

เรียกร้องพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีอ�านาจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้	รัฐกลับออก

พระราชบัญญัติกระจายอ�านาจ	ให้อ�านาจผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน” 14 ดังนั้น ผู้นำาในพื้นที่

ได้เรยีนรูท้ีจ่ะปรบักลยทุธ์แนวทางการการเรยีกร้องอำานาจเหนอืทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมผ่าน

ข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน โดยอาศัยกรอบของกฎหมายและสาระของ

เจตนารมณ์ตามกฎหมายมาสร้างเงื่อนไขเพื่อต่อรองกับรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มีการบัญญัติ

13 ทั้งนี้ McAdam ซึ่งการการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนดำาในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี ค.ศ. 1931 - 1945 

ที่เป็นช่วงที่มีการเรียกร้องต่อสิทธิความเป็นพลเมือง
14 สัมภาษณ์แกนนำาชุมชนทาเหนือวันที่ 5 เมษายน 2558
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เรือ่งอำานาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในมาตรา 290 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ�านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตามทีก่ฎหมายบญัญัต”ิ (รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550) 15 และอาศยัมาตรา 16 แห่ง

พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ส่งผลให้เกดิการผลกัดนัแนวทางจัดการทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีอ่ย่างชอบธรรมและอำานาจของประชาชน

ตามกฎหมาย ที่นำาไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรในระดับท้องถิ่นคือ การสร้าง  

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ซึ่งเป็นกฎ กติกาที่ออกโดยอาศัยอำานาจนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถูกตราขึ้น

เพือ่วางหลกัเกณฑ์และวธีิการของการเข้าชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่ 16 จงึเป็นทีม่าของ “ข้อบญัญตัอิงค์การ

บริหารส่วนต�าบลทาเหนือว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2554” ออกโดย

องค์การบรหิารส่วนตำาบลทาเหนอื อำาเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ (กอบกลุ รายะนาคร และคณะ 2555) 

ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จของการสถาปนาอำานาจทางการเมืองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมตามวิถีประชาธิปไตยชุมชนของประชาชนในตำาบลทาเหนือ (โอฬาร อ่องฬะ 2558)

ถงึแม้ว่าววิฒันาการของความขดัแย้งดำาเนนิควบคูไ่ปกับการเปล่ียนแปลงของกลไกทางการเมอืง 

ทีช่มุชนนำามาใช้สร้างเครือ่งมือ วธิกีารในการต่อสูก้บัรฐัเพ่ือให้เกดิการยอมรบัตามกฎหมาย ทศพล พงษ์ต๊ะ 

(2556) 17 ให้ข้อเสนอในงานวิจัยว่าการวิเคราะห์ความขัดแย้งในเร่ืองของสิทธิระหว่างรัฐกับประชาชน

เหนอืทรัพยากรธรรมชาตนิัน้ ต้องเริม่โดยใช้กรอบความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัสงัคมมาวเิคราะห์ซึง่อธบิาย

ววิฒันาการความสัมพนัธ์ภายใต้ความขดัแย้งระหว่างรฐักบัชมุชน โดยทีผ่่านมารฐัและกลไกของรฐัทัง้กลไก

การใช้กำาลงับงัคบัและกลไกทางอดุมการณ์ เป็นฝ่ายครอบงำาและกำาหนดทศิทางของการเปลีย่นแปลงทาง

สังคมมากกว่าที่พลังทางสังคมจะเป็นฝ่ายครอบงำาและกำาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของ

ชุมชนจึงมีความผูกพันกับรัฐในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ประชาชนอยู่ในฐานะผู้พึ่งพิงอาศัยอำานาจรัฐ

มาโดยตลอด (ทศพล พงษ์ต๊ะ 2556 หน้า 109) จวบจนกระทั่งกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 290 ได้บัญญัติเรื่องอำานาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้ในมาตรา 290 ว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำานาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่ง

อย่างน้อยต้องมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

(1) การจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่

(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณี 

ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
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อิทธิพลความคิดเรื่องประชาธิปไตย สิทธิของประชาชน จากภายนอกขยายเข้ามามีอิทธิพลในระบบ

กฎหมายไทย ผนวกกบัแรงกดดนัจากภายในชุมชนต่ออำานาจรฐั ชุมชนเรยีนรูท้ีใ่ช้เครือ่งมอืทางกฎหมาย 

มาสนบัสนนุการดำารงอยูข่องชมุชนกบัทรพัยากรธรรมชาติ มากกว่าการใช้ความรนุแรงในการเคล่ือนไหว

ซึ่งจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของประชาชนในการต่อสู้กับรัฐ

แม้ความขดัแย้งระหว่างรฐักบัชมุชนเหนอืทรพัยากรธรรมชาตไิม่ใช่เรือ่งใหม่ในสงัคมไทย แต่เป็น

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกัดกร่อนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชน ลดทอน

ความเชือ่ม่ันของประชาชนทีมี่ต่อบทบาทของรฐัในการใช้อำานาจทางการเมอืงตามวถิแีบบประชาธปิไตยที่

รฐัมกัจะกระทำาผ่านกลไกของระบบการเลือกต้ัง แต่ในสภาวะของสังคมไทยทีป่ระกอบด้วยชุมชนทีม่คีวาม

หลากหลาย ความแตกต่างของวัฒนธรรมและวิถีชุมชนไม่สามารถหลอมรวมได้ด้วยระบบการเมืองเชิง

โครงสร้างของรัฐรวมศูนย์แบบที่ผ่านมา ซึ่งบทพิสูจน์หลายพื้นที่แสดงให้เห็นว่าความรู้ของชุมชนท้องถิ่น

ด้ังเดิมในเรือ่งของป่าและทรพัยากรธรรมชาติมปีฏสิมัพนัธ์กบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมจารตีประเพณี

ของชมุชนอย่างเหนยีวแน่น ผลของนโยบายการจดัการป่าของรฐัทีม่อีดุมการณ์พืน้ฐานในความเป็นเจ้าของ

แบบเบด็เสรจ็และความไม่ต่อเนือ่งของระบบการเมืองทีท่ำาให้นโยบายการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมมีความผันแปรไปตามความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองระดับชาติ และอิงกับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจเป็นสำาคญั กลบัส่งผลให้เกดิความไม่มัน่คงต่อชมุชนในพืน้ที ่นำามาสูร่อยปรแิยกระหว่างวฒันธรรม

ชุมชนกบัวาทกรรมการพฒันาทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาระบบนเิวศน์ของกลุม่ชนเผ่าและชมุชนชนบท อกีท้ัง 

ยังส่งผลต่อความแปลกแยกของคนในชุมชนเป็นมูลเหตุของความขัดแย้งในการตีความผลประโยชน ์

ของทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันของคนในชุมชนได้ (Bhatt and Tandon 2001) จนนำามาสู่การ

ละถิ่นฐาน ขาดคนรุ่นใหม่มาสืบสานระบบความเชื่อเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รฐัควรนำาบทเรยีนของชมุชนทีม่กีลไกในการหล่อหลอมความเช่ือของชุมชนหรอืชนเผ่าทีม่คีวาม

หลากหลายในแต่ละพื้นที่มาสร้างเป็นเครื่องมือสำาคัญในการส่งเสริมมากกว่าการควบคุมกำากับเพื่อดูแล 

รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในมิติของชุมชนการไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของรัฐ

หรือการปฏิเสธเงื่อนไขของหน่วยการปกครองไม่ใช่การต่อต้านอำานาจรัฐ หากแต่เป็นความพยายามให้

16 ประเภทของข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ประชาชนเสนอได้ ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ทุก

ประเภท โดยกระบวนการใช้สิทธแิละการเข้าชือ่เสนอร่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่ ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่จำานวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนผู้มสิีทธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ ๆ สามารถเข้าชือ่กนั 

ยืน่คำาร้องของต่อประธานสภาท้องถิน่ อ้างใน เอกสารประกอบเวทนีำาเสนอผลการวจิยัโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร “แนวทาง

การออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำากิน” วันที่  

2 – 3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์  อำาเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
17 ทศพล พงษ์ต๊ะได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้งในแนวคิดเกี่ยวกับระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างรัฐ 

กับประชาชน บ้านทุ่งห้าป่าม่วง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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เกิดการยอมรับความหลากหลายของระบบความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับคนอยู่กับป่า การนำาเสนอ

วิถีการดำารงชีวิตของชุมชน ที่พวกเขาเหล่านั้นเชื่อว่าเป็นกลไกในการสร้างความมั่นคงของชุมชน และ

ความหมายของประชาธิปไตยในมิติของชุมชนคือการที่สมาชิกในชุมชนยอมรับการดำารงชีวิตร่วมกัน

กับถิ่นฐานและธรรมชาติในพื้นที่ การที่สมาชิกในชุมชนเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

บทเรยีนของประชาธิปไตยสำาหรบัชมุชนท้องถิน่จงึไม่จำาเป็นต้องผกูตดิกบัการเรยีนรูเ้พยีงแค่จาก

การต่อสูท้างการเมอืง แต่เป็นการนำาข้อมลูและชดุการเรยีนรูข้องชมุชนท้องถิน่มาประยกุต์เพือ่สร้างระบบ

และกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วม โดยนำาความคิดเรือ่งสทิธิชมุชนผ่านวถีิวฒันธรรมและความเชือ่เป็น

พืน้ฐานจนสามารถต่อยอดไปสู่แนวทางในการสร้างรปูแบบของประชาธปิไตยของชมุชนเองเพือ่ไปนำาไปสู ่

การสร้างพื้นฐานของระบบการเมืองที่สามารถรองรับความแตกต่างหลากหลายเพื่อลดความขัดแย้ง 

ทั้งมิติการเมืองและมิติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความท้าทายประการแรกของรฐัเพือ่สร้างระบบการเมอืงทีย่อมรบัความหลากหลาย เปิดโอกาส

ให้ชมุชนมาเป็นกลไกสำาคญัในการพฒันาคอื การเปลีย่นแปลงบทบาทและอำานาจของตนเอง การยอมรบั

ว่าแนวทางในการรวมศนูย์อำานาจทัง้เชงินโยบายและการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไม่ใช่

กลไกในการยุติความขัดแย้ง ความแตกต่างทางความคิดอีกต่อไป หากแต่รัฐต้องให้ความสำาคัญกับการ

เปิดอาณาเขตพืน้ทีอ่ำานาจรฐัเหนอืทรพัยากรธรรมชาตใิห้เป็นพ้ืนทีส่าธารณะเพ่ือสนับสนุนการมส่ีวนร่วม 

การจดัการตนเองของชมุชน การนยิามผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันกับชุมชน ทีแ่ต่เดิมรัฐเน้นความม่ันคง

ของรฐัมาสูก่ารสร้างระบบและกลไกในการสร้างความมัน่คงให้แก่ชุมชนด้วยชุมชนเอง ผลประโยชน์ของรฐั 

กบัผลประโยชน์ของชมุชนจงึต้องอยูท่ีก่ารยอมรบัและสร้างแนวทางในการดำาเนนิการจดัการแบบมส่ีวนร่วม 

(Co-Management) สร้างกลไกในการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างรฐักบัชมุชน ดงันัน้ การสร้างระบบการเมอืง

ที่เปลี่ยนการกำาหนดนโยบายที่ใช้แนวทางแบบรัฐนิยมเหนือทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการควบคุมจาก

ศูนย์กลางจึงเป็นสิ่งที่สร้างความอ่อนแอของชุมชน ซึ่งไม่เหมาะสมกับสังคมชุมชนที่มีความหลากหลาย 

รฐัต้องเปลีย่นบทบาทของผูค้วบคมุมาสูผู่ส้นับสนนุ เพ่ือลดความขัดแย้งในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม โดยนำาประสบการณ์ของชมุชนหลายแห่งทีแ่สดงให้เหน็แล้วว่าความเข้มแขง็ในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ดูได้จากการที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง คิด ตัดสินใจและดำาเนินการ

จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยคนในชุมชนทั้งรายบุคคลและรูปแบบของ

องค์กรชุมชน ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งผลสรุปจากพื้นที่ชุมชนมากมาย

พบว่า ปัจจัยสำาคญัทีม่ผีลต่อความเข้มแขง็ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนนัน้ เกดิจากความ

สามัคคีการรวมตัวกันของชุมชนในการแก้ไขปัญหา บทบาทของผู้นำาชุมชน และจิตสำานึกของชุมชน  

(ณัฐชัย ชีวะศิริ 2544) รวมทั้งระบบการถ่ายทอดความเชื่อและวัฒนธรรมจารีตภายในชุมชน
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ท้ายสุดนี้บทเรียนสำาคัญจากการสำารวจพื้นที่และการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของตำาบลทาเหนือ 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ทำาให้เรียนรู้ได้ว่าชุมชนเป็นพลังทางการเมืองที่สำาคัญต่อการพัฒนา ที่สร้าง

รากฐานต่อความม่ันคงของรัฐได้ และกระบวนการในการต่อสู้ของชมุชนไม่ได้เป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของ

ชุมชนเพียงอย่างเดียวและไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดของชุมชนเท่านั้น แต่เพื่อดำารงรักษาสิ่งที่มีอยู่ที่มีคุณค่า 

ต่อชมุชน ทีม่คีวามหมายมากกว่าแค่ทรพัยากรธรรมชาติ แต่เป็นคณุค่าของความสมัพันธ์ภายในชมุชนที่

ยดึโยง คนกบัคน คนกบัป่า และคนกบัธรรมชาต ิทีม่วีถิชีีวติทีพ่ึง่พงิซ่ึงกนัและกนั ตำาบลทาเหนอืนบัเป็น

เฟืองตัวหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวทางของสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นบทเรยีนของชมุชนต่าง ๆ ในการเรียนรู้แนวทางการดำารงความเชือ่เร่ืองสิทธเิหนือทรัพยากร มีพลวตัร

ขององค์ความรู้ที่น่าศึกษา มีกลไกในการสร้างพลังชีวิตของชุมชนทาเหนือเพื่อหล่อเลี้ยงอุดมการณ์ให้ 

ลูกหลานชุมชนทาเหนือในแต่ละรุ่นเพ่ือสืบสานความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ต่อไป



เอ
กส

าร
ปร

ะก
อบ

กา
รส

ัมม
นา

กล
ุ่ม

ย่อ
ยท

ี่ 5

300
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

เอกสารอ้างอิง

Bhatt, Y. and R. Tandon (2001). Citizen Participation in Natural Resource Management. 

Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. P. Reason 

and H. Bradbury. London, SAGE Publication Ltd.

Elinor Ostrom (1990). Governing the Commons: the Evolution of Institutions for  

Collective Action. UK, Cambridge University Press.

Hardin, G. (1968). “The Tragedy of the Commons.” Science 162 (3859): 1243-1248.

McAdam, D. (1999). Political Process and the Development of Black Insurgency  

1930-1970. Chicago, University of Chicago Press.

Ostrom, E., W. James; and G. Roy; (1994). Rules, Games, and Common-pool Resources. 

Ann Arbor, University of Michigan Press.

กอบกลุ รายะนาคร และคณะ (2555). การปฏริปูกฎหมายเพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิาพและนวตักรรม

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่, ได้รบัทนุสบบัสนุน

จาก สำานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำานัก 3).

กติตศัิกดิ ์ปรกต ิ(2550). สทิธขิองบุคคลซึง่รวมกนัเป็นชมุชน. กรงุเทพฯ, สำานกังานศาลรฐัธรรมนญู.

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2534). ผลการศึกษาและข้อเสนอทางนโยบาย. กรุงเทพ, บริษัท เคล็ดไทย 

จำากัด.

ฉลาดชาย รมติานนท์ (2538). ป่าไม้สงัคมกบัการพฒันาชนบท. กรงุเทพฯ, สมาคมสงัคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2544). จากรัฐชาติสู่รัฐตลาด: แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคมใน 

ยุคโลกานุวัตร. กรุงเทพ, สำานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2546). สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง :  

ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร กรุงเทพฯ, สถาบันนโยบายศึกษา.



เอกสารประกอบการสัมมนากลุ่มย่อยที่ 5

301
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ณัฐชัย ชีวะศิริ (2544). ความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน กรณีศึกษา

บ้านท่าโป่ง ตำาบลหนองหาร อำาเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่. ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทศพล พงษ์ต๊ะ (2556). ความขัดแย้งในแนวคิดเกี่ยวกับระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างรัฐกับ

ประชาชนบ้านทุ่งห้าป่าม่วง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ไพสฐิ พาณชิย์กลุ (2547). ตำาแหน่งแห่งทีข่อง”สทิธชิมุชน” ในระบบกฎหมาย. เอกสารประกอบ

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สิทธิชุมชน: สิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือฝันของชุมชน.,  

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ 

ยศ สันตสมบัติ (2543). รัฐ ชุมชน และนโยบายการจัดการทรัพยากร: บทสำารวจ องค์ความรู้. 

พลวัตของชุมชนในการจดัการทรพัยากร กระบวนทศัน์และนโยบาย. อานนัท์ กาญจนพนัธุ.์ 

กรุงเทพมหานคร, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: หน้า 107 - 109 

วราลักษณ์ ไชยทัพ  ไพสิฐ พาณิชย์กุล และทศพล ทรรศนกลุพันธ์ (2554). คู่มือกระบวนการ

ยกร่างเพือ่จดัทำาข้อบญัญัตท้ิองถิน่ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตโิดยการมส่ีวนร่วม

ของภาคประชาชน. มูลนิธิพัฒนาที่ย่ังยืนภาคเหนือ สถาบันพัฒนาท้องถิ่น และคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ววัิฒน์ คตธิรรมนติย์ (2536). สทิธชิมุชนการกระจายอำานาจจดัการทรพัยากร. กรงุเทพฯ, สถาบัน

ชุมชนท้องถิ่น.

สรุยิา สมทุคปุติ ์และคณะวจัิย (2536). จากยอดห้วยถงึบญุบงึ: สทิธิอำานาจและระบบการจดัการ

ทรัพยากรพ้ืนฐานของชุมชนชาวนาลุ่มนำ้าชี. นครราชสีมา, โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ์

ทางมนุษยวิทยาของอีสาน

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544). วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน. กรุงเทพ, สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย.

อานนัท์ กาญจนพนัธุ ์(2543). พลวตัของชมุชนในการจดัการทรพัยากร กระบวนทศัน์และนโยบาย. 

กรุงเทพมหานคร, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

โอฬาร อ่องฬะ (2558). การเคลือ่นไหวภาคประชาชน ในการปฎริปูการจดัการฐานทรพัยากรใน

พืน้ทีต่ำาบลทาเหนอื อำาเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่. รฐัศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่.
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ขนาด	A4

ประวัติผู้แสดงปาฐกถา
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David King

Former Alberta Minister of Education, Canada

 

	 Somewhat	like	a	Swiss	“citizen-soldier”	David	King	is		a	“citizen-politician”,	having	

spent	17	years	in	the	Alberta	Legislature	Building,	and	another	20	years	working	for	locally	

elected	politicians	in	that		province.

	 A	democrat	who	believes	that	an	enduring	and	healthy	democracy	is	nurtured	from	

the	grassroots	up,	David	is	dedicated	to	working	with	local	governments,	local	civil	society	

organizations	and	citizens	concerned	about	strong	democracy	and	viable,	strong	local	com-

munities.	More	generally,	David	is	interested	in	politics	and	political	relations,	the	economy,	

systems	and	organization,	futuring,	and	ecology.

	 He	is	the	former	(and	first)	Executive	Director	of	the	Public	School	Boards’	Association	

of	Alberta,	a	role	he	fulfilled	from	1990	until	2010,	when	he	retired.	The	Association	is	a	

voluntary	membership	organization	for	public	school	jurisdictions	in	Alberta.

	 From	1967	–	’69,	David	was	Research	Assistant	to	Peter	Lougheed,	Leader	of	the	

Opposition	in	the	Alberta	Legislature.

	 Between	1971	and	1986,	he	was	a	Member	of	the	Legislative	Assembly	of	Alberta,	

during	which	time	he	was	Legislative	Secretary	to	then	Premier	Lougheed	(1971	–	’76),		

Minister	of	Education	(1979	–	’86,	upon	the	appointment	of	Premier	Lougheed),	and	Minister	

of	Technology,	Research	and	Telecommunications	(1986,	upon	the	appointment	of	Premier	
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Getty).		Also	during	this	time,	Mr.	King	was	(in	the	absence	of	a	Campaign	Manager)		

Campaign	Co-ordinator	for	the	Joe	Clark	Leadership	Campaign	(Progressive	Conservative	Party	

of	Canada)	of	1975	–	’76.

	 While	Legislative	Secretary	to	Premier	Lougheed,	David	introduced	the	Sexual		

Sterilization	Repeal	Act	(1972),	and	served	on	a	number	of	Standing	and	Select	Committees,	

including	those	which	recommended	repeal	of	the	Communal	Property	Act,	modernized	the	

Workers’	Compensation	Act,	and	redistributed	electoral	boundaries.

	 During	his	seven	years	in	three	different	Alberta	Cabinets,	he	served	for	a	time	as	

Deputy	Government	House	Leader	and	as	a	member	of	various	Cabinet	Committees,	including:	

Social	Planning;	Economic		Planning;	Labour	Relations;	Science;	Communications	Policy;	and,	

Legislative	Review.	For	two	years	he	was	the	Minister	Responsible	for	the	implementation	

of	the	Government’s	Policy	on	Professions	and	Occupations.

	 As	Minister	of	Education,	David	was	responsible	for	a	number	of	major	initiatives,	

including	the	establishment	of:		Provincial	Diploma	Examinations	(end	of	grade	XII)	and	

Provincial	Achievement	Tests;	the	educational	Management	Finance	Plan;	the	computer	

Technology	in	Schools	Program;	the	Designated	Community	Schools	program;	the	Teacher	

Internship	Program;	the	Council	of	Alberta	Teaching	Standards;	and,	elected	trusteeship	for	

Northlands	School	Division.		He	also	revoked	the	Teaching	Certificate	of	Jim	Keegstra	in	light	

of	anti-Holocaust	teachings..

	 David	also	has	experience	in	merchant	banking	(with	Capwest	Capital	Services	Ltd.),	

and	in	social	science	research	(as	Research	Director	for	the	Edmonton	and	District	Council	

of	Churches	and	as	Research	Assistant	to	the	Leader	of	the	Opposition	in	the	Alberta		

Legislature).		He	has	served	on	the	Board	of	Directors	of	a	number	of	public	and	private	

companies,	including	L.S.I.	Logic	Corporation	of	Canada,	Inc.,	Domglas	Canada,	and	Firstclass	

Systems	Corp.		From	1986	–	1990	David	was	President	of	Effective	Strategies	Incorporated,	

specializing	in	strategic	planning,	issue	management,	and	political	relations.

	 David	was	(briefly)	the	first	Executive	Director	of	the	Edmonton	City	Centre	Church	

Corporation.		He	was	also	a	founder	and	charter	member	of:		Communitas	(promoting		

cooperative	housing	in	Alberta);	the	Edmonton	Citizens	for	Better	Housing	Society;	the	Boyle	

Street	Community	Services	Cooperative;	the	Boyle-McCauley	Health	Centre;	and,	the	Urban	

Reform	Group	of	Edmonton.		For	more	than	a	decade	he	was	a	member	of	the	Rotary	
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Club	of	Northeast	Edmonton,	and	a	member	(and	a	former	long	time	Director)	of	the	John	

Humphrey	Centre	for	Peace	and	Human	Rights.	He	is	also	a	long	time	supporter	of	Amnesty	

International	and	a	long-time	supporter	of	Habitat	for	Humanity.

	 In	2010	David	was	recognized	by	the	Alberta	Teachers’	Association	and	then	by	

the	Canadian	Teachers’	Federation	as	a	Friend	of	Education.	He	was	also	honoured	by	the	

Faculty	of	Education	at	the	University	of	Manitoba	as	a	Distinguished	Lecturer	(in	2007).		

In	2016	the	Edmonton	Public	School	District	announced	that	a	new	school	(K	to	grade	9	

enrollment,	projected	to	be	900	students)	would	be	named	the	David	Thomas	King	School.

	 David	and	his	wife	Clare	have	been	married	for	48	years.		They	have	three	children	

and	six	grandchildren.		David	has	been	a	lifetime	active	member	of	the	United	Church	of	

Canada.
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Prof. Dr. SHIRAISHI Takashi

President of the National Graduate Institute  

for Policy Studies (GRIPS)

	 Shiraishi	Takashi,	born	in	1950	in	Ehime,	Japan;	majored	in	international	relations	

at	the	University	of	Tokyo	(1972)	and	obtained	Ph.D.	in	History	from	Cornell	University	in	

1986.		He	has	taught	at	the	University	of	Tokyo	(1979-1987),	Cornell	University	(1987-98),	

Kyoto	University	(1996-2005),	and	National	Graduate	Institute	for	Policy	Studies	(GRIPS)	in	

Tokyo	(2005-2009).	He	served	as	Executive	Member,	Council	for	Science	and	Technology	

Policy	(CSTP),	Cabinet	Office	(2009-2012).	He	currently	serves	as	President,	GRIPS	(since	

2011)	and	President,	Institute	of	Developing	Economies-JETRO	(since	2007).	He	has	also	

served	as	editor,	Indonesia,	Cornell	Southeast	Asia	Program	(since	1987)	and	editor-in-

chief,	nippon.com,	a	multi-lingual	online	journal	(2011-2014).		In	2007,	he	was	awarded	the	

Japanese	Medal	of	Honor	with	Purple	Ribbon.		He	has	published	numerous	books,	including	

three	award-winning	works:	An Age in Motion	(Ithaca:	Cornell	University	Press,	1990,	

Ohira	Masayoshi	Asia	Pacific	Award),	Indonesia: Kokka to Seiji (Government	and	Politics	in		

Indonesia,	Tokyo:	Libroport,	1990;	Suntory	Academic	Award),	and	Umi no Teikoku	(Empires	

of	the	Seas,	Tokyo:	Chuokoron,	2000;	Yomiuri-Yoshino	Sakuzo	Award).	His	recent	works	

include	The Rise of Middle Classes in Southeast Asia	(Kyoto:	Kyoto	University	Press,	2008,	

edited	jointly	with	Pasuk	Phongpaichit), Across The Causeway: Multi-dimensional Study 

of Malaysia-Singapore Relations (Singapore:	Institute	of	Southeast	Asian	Studies,	2008),		

Chugoku wa Higashi-Ajia wo do’o Kaete iruka	(How	is	China	changing	East	Asia?	Tokyo:	

Chuo	Koron,	2012,	co-authored	with	Carol	Sy	Hau),	and	Kaiyo	Ajia	vs.	Tairiku	Ajia	(Maritime	

Asia	vs.	Mainland	Asia,	Kyoto:	Minerva,	2016).
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Assoc. Prof. Woothisarn Tanchai

Secretary General of King Prajadhipok’s Institute 

E-mail:	woothisarn@kpi.ac.th	‚	woothisarn@gmail.com	

Contacts:	King	Prajadhipok’s	Institute	The	Government	Complex	5th	Fl.,		

Ratthaprasasanabhati	Bldg.	(Southern	Zone)	120	Moo3,	Chaengwattana	Rd.,		

Thung	Song	Hong,	Laksi,	Bangkok	10210,	Thailand

Education

1980	 Bachelor	of	Science,	Khon-Kaen	University

1982	 Master	of	Public	Administration	(M.P.A.),	National	Institute	of	Development	

Administration,	Bangkok

1986	 Master	of	Policy	Science	(International	Program),	Saitama	University,	

Japan

Administrative Experiences

•	 Member	of	the	National	Decentralization	Committee	(2000-2008)

•	 Member	of	the	National	Education	Council	(2008-2012)

•	 Ministry	of	Culture	Thailand	Member	(Qualified	Committee	member)	

(2007-present)
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•	 Sub-Committee	of	the	Office	of	the	Public	Sector	Development		

Commission	(OPDC)	(2007-Present)

•	 Sub-Committee	of	the	National	Anti-Corruption	Commission	(NACC)	

(2008-Present)

•	 Board	member,	Research	and	Development	Institute	Khon	Kaen		

University	(2013)

•	 Council	Committee	the	Rajapat	Nakorn	Rajasima	University	(2008-Present)

•	 National	Reform	Council	(2014)

•	 Constitution	Drafting	Committee	(2014)

	 	

Research Interests

•	 Decentralization	and	Local	Governance

•	 Public	Policy,	Social	Policy

•	 People	Participation

Five Most Recent Publications

•	 (2000)	books	on	local	administrations	and	decentralization	in	Thailand

•	 (2009)	The	Strategies	of	local	Government

•	 (2003	to	2011)	include	9	volumes	of	books	on	local	administrations	and	

decentralization	in	Thailand

•	 (2012)	The	research	project	of	national	reconciliation	promotion

•	 (2012)	Special	City	:	Concept	and	possibility

Outstanding Awards

•	 Japanese	Government	Scholarship	(1984-1986)

•	 Honorary	Certificate	for	Research	from	the	National	Research	Council	of	

Thailand
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•	 Outstanding	Alumnus	of	National	Institute	of	Development	Administration
•	 Outstanding	Alumnus	of	Khon	Kaen	University

Research

(2003-2013)

•	 Woothisarn	Tanchai.	(2012).	Local	finance	system	and	decentralization	in	

Thailand.	In	Kiyotaka	Yokomichi.	Local	finance	system	and	decentralization	

in	Asian	countries	(pp.	148-202).,	National	Graduate	Institute	for	Public	

Studies.

•	 Woothisarn	Tanchai.	(2013).	Decentralization	in	Thailand:	Reality	and	

intent.	In	Hiroshi	Ikawa.	Differences	between	the	ideals	or	objectives	

of	system	and	the	realities	of	decentralization	and	local	governance	

(International	Research	Meeting	Report)	(pp.	135-170).	Tokyo:	National	

Graduate	Institute	for	Public	Studies.

•	 Woothisarn	Tanchai.	(Forthcoming).	Decentralization:	The	success	of	local	

governments.	

•	 Woothisarn	Tanchai,	Chaiwooth	Tanchai	and	Ekkawee	Meesuk.	(Forthcoming).	

Political	Marketing	of	Thailand	during	the	2011	Election:	The	change	in	

political	parties’	policies,	political	communication	and	political	system.

(2003-2011)

•	 72	articles	on	politics,	local	administrations	and		decentralization

•	 36	volumes	of	research	papers	on	local	administrations	and	decen-	

tralization

•	 12	volumes	of	researches	papers.			
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รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

วุฒิการศึกษา 

2518	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	

2523	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(วท.บ.)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2525	 พฒันบรหิารศาสตร์มหาบณัฑติทางรฐัประศาสนศาสตร์	(พบ.ม.)	สถาบนับณัฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์	

2529	 Master	of	Policy	Science	(International	Program),	Saitama	University		

(GRIPS)	,	Japan

2545	 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553			วฒุบิตัรหลกัสตูร	การก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	1								

			

ต�าแหน่งในปัจจุบัน  

•	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ	2559
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ต�าแหน่งอื่น ๆ ที่ส�าคัญ

•	 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

ปี	2551

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	กระทรวงวัฒนธรรม	

ปี	2554

•	 คณะกรรมการจัดท�าระบบสถิติประเทศไทย	3	ด้าน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ		

ปี	2555

•	 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

ปี	2556

•	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปี	2556

•	 คณะกรรมการบริหารงานสถาบันสัญญา	ธรรมศักดิ์	เพื่อประชาธิปไตย	ปี	2554

•	 คณะกรรมการจัดท�าร่างประมวลกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

•	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปี	2554

•	 คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปี	2556

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาเมือง	ส�านักผังเมือง	ปี	2552

•	 ทีป่รกึษาคณะกรรมการการกระจายอ�านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่	ส�านกั

คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปี	2554

•	 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	กระทรวงพัฒนาสังคม	

และความมั่นคงของมนุษย์ปี	2553

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจชายแดน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		

ปี	2553

•	 ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	ปี	2553

•	 คณะอนกุรรมการวสิามญัเกีย่วกบัระบบราชการการจดัสว่นราชการและคา่ตอบแทน	

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ปี	2554

•	 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ

บริหารราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	ปี	2554
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•	 คณะอนกุรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่	ส�านักงาน

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น	ปี	2554

•	 คณะอนุกรรมการป้องกันการทจริตด้านการเมืองการปกครอง	ส�านักงาน	

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ปี	2554

•	 คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์	สุจริต	ส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ปี	2554

•	 คณะอนกุรรมการก�าหนดกรอบการประเมนิผลการด�าเนินงานของส�านักงานรฐัสภา	

ประจ�าจังหวัด	6	จังหวัดน�าร่อง	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ปี	2556

•	 คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนแผนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ปี	2556

•	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ปี	2555

•	 คณะอนุกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายเกีย่วกบัการนริโทษกรรมและการปรองดอง	

ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	ปี	2556

•	 คณะบรรณาธกิารจดัท�าสารานกุรมศพัทก์ารเมอืงการปกครองไทย	ราชบณัฑติยสถาน	

ปี	2557

•	 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	2557

•	 คณะกรรมการรับโอนภารกิจด้านการจราจรและการดูแลความปลอดภัยในชีวิต	

และทรพัยสิ์นของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครจากส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต	ิ

ปี	2557

•	 คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการกระจายอ�านาจ	ปี	2558

•	 คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการกระจายอ�านาจ	สภาการศึกษา	ปี	2558

•	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย	

การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่น	ปี	2558

•	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติองค์กร

บริหารท้องถิ่น	ปี	2558
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•	 คณะอนุกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	

ในภาครัฐ	ส�านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ปี	2559

•	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

ปี	2559

•	 คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุปิระจ�าคณะสงัคมสงเคราะห	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์

ปี	2559

•	 คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุปิระจ�าวทิยาลยันานาชาตปิรดี	ีพนมยงค	์มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์	ปี	2559

•	 คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุประจ�าวทิยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา	มหาวทิยาลยั

ทักษิณ	ปี	2559

•	 คณะกรรมการอ�านวยการส�านกังานสญัญาธรรมศกัดิ	์เพือ่ประชาธปิไตย	มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์	ปี	2559

•	 คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ด้านการศึกษาพิเศษ																										

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปี	2559

•	 คณะอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการด�าเนินงานวัฒนธรรม	กระทรวง

วัฒนธรรม	ปี	2559

•	 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอ�านาจให้องค์กร	

ปกครองสว่นทอ้งถิน่	ส�านกังานปลัดส�านกันายกรฐัมนตร	ีท�าเนยีบรฐับาล	ป	ี2559



ประวัติผู้อภิปรายแสดงทัศนะ : มุมมองจากต่างประเทศ
“Alternative 21st Century Democracy and 

Governance Amidst New Political Challenges”
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Assoc. Dr. Allen D. Hicken

Address

	 505	S.	State	Street

	 5700	Haven	Hall	

	 Ann	Arbor,	MI	48109-1045	

	 allenhicken.com

Office Phone.	 (734)	615-9105	

	 Fax:	(734)	764-3522

	 Email:	ahicken@umich.edu

ACADEMIC AFFILIATIONS:

	 Associate Professor,	Department	of	Political	Science,	University	of	Michigan,	Ann	Arbor	

Interim Director,	Weiser	Center	for	Emerging	Democracies,	University	of	Michigan,	Ann	Arbor	

Research Associate Professor,	Center	for	Political	Studies,	Institute	for	Social	Research,	U.M.	

Faculty Associate,	Center	for	Southeast	Asian	Studies,	International	Institute,	U.M.

RESEARCH AFFILIATION:

	 Constituency	FerelElection	Archive	(CLEA):	Co-founder	and	Co-PI.	http://electiondata-

archive.org/	l	Grieties	of	Democracy	(lr-Dem):	Project	Manager,	Political	Parties	http://v-dem.

net/DemoComp/en/	Southeast	Asia	Research	Group	(SEAREG):	Co-founder,	http://seareg.org/
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EDUCATION: 

•	 University	of	California	San	Diego

•	 Ph.D.	in	Political	Science/International	Relations	and	Pacific	Studies	(joint	

degree)	2002	Focus	on	Comparative	and	International	and	Political	Economy.	

Regional	focus:	Southeast	Asia.	DISSERTATION:	“Party	Systems,	Political	

Institutions	and	Policy:	Policymaking	in	Developing	Democracies.”

•	 Columbia	University

•	 School	of	International	and	Public	Affairs	(SIPA)

•	 Master	of	International	Affairs,	1995

•	 Concentrations:	International	Political	Economy/International	Economic	

Policy;	Southeast	Asia

•	 Brigham	Young	University

•	 B.A.	in	International	Relations/Asian	Studies	(double	major),	1993

•	 Summa	Cum	Laude;	Valedictorian	for	College	of	Family,	Home	and	Social	

Sciences

BOOKS:

•	 Party	and	Party	System	Institutionalisation	in	Asia,	(with	Erik	Kuhonta).	

Edited	volume.	Cambridge	University	Press.	2014.

•	 Politics	of	Modem	Southeast	Asia:	Critical	Issues	in	Modem	Politics.		

Editor.	2010.	Four	volume	collection	of	articles	by	Routledge	Press.

•	 Building	Party	Systems	in	Developing	Democracies.	Cambridge	University	

Press.	2009.

ARTICLES/BOOK CHAPTERS:

•	 “Party	System	Structure	and	its	Consequences	for	Foreign	Direct		

Investment.”	(With	Joel	Simmons,	Ken	Koliman	and	Irfan	Noorudin).	

Forthcoming	at	Party	Politics.
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•	 “From	the	Outside	Looking	In:	Latin	American	Parties	in	Comparative	

Perspective.”	(With	Rachel	Beatty	Riedl.)	Forthcoming.	Scott	Mainwaring,	

ed.	Batin	American	Party	Systems:	Institutionalisation,	Decay,	and		

Collapse.	Cambridge	University	Press.

•	 “Voters	and	Parties:	Lessons	from	the	Past	Decade	and	Prospects	

for	the	Future.”	Forthcoming.	Eugenie	Merieau,	ed.	The	2011	Thailand		

Election.	White	Lotus	Press.

•	 “Party	System	Nationalization	and	the	Provision	of	Public	Health	Services.”	

(With	Ken	Kollman	and	Joel	Simmons).	Forthcoming.	Political	s	cience	

Research	and	Methods.

•	 “Party	Systems	and	the	Politics	of	Development.”	Forthcoming	in	Handbook	

on	the	Politics	of	Development,	Oxford	University	Press.	Carol	Lancaster	

and	Nicolas	van	de	Walle,	ed.

•	 “Thailand	and	Philippines	under	MMM.”	Forthcoming	in	Nathan	F.	Batto,	

Chi	Huang,	Alexander	c.	Tan,	and	Gary	พ.	Cox,	eds.	Mixed-Member	

Electoral	Systems	in	Constitutional	Context:	Taiwan,	Japan,	and	Beyond.	

University	of	Michigan	Press.

•	 “Pork	&	Typhoons:	The	Influence	of	Political	Connections	on	Disaster	

Response	in	the

•	 Philippines.”	(with	James	Atkinson	and	Nico	Ravanilla).	2015.	Building	

an	Inclusive	Democray.

•	 Edsel	Beja,	Jr.,	Ronald	บ.	Mendoza,	Julio	Teehankee,	Antonio	La	Vina,	

and	Maria	Fe	Villamejor-Mendoza,	eds.

•	 “Measuring	Vote-Selling:	Field	Evidence	from	the	Philippines.”	(with		

Stephen	Leider,	Nico	Ravanilla,	and	Dean	Yang).	American	Economic	

Review:	Papers	&	Proceedings	105(5):	1-6,	2015.

•	 “Party	and	Party	System	Institutionalization	in	the	Philippines.”	In	Allen	

Hicken	and	Erik	Kuhonta,	eds.	Party	and	Party	System	Institutionalisation	

in	Asia.	Cambridge	University	Press.	2014.
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•	 “Rethinking	Party	System	Institutionalization	in	Asia.”	(with	Erik	Kuhonta).	

In	Allen	Hicken	and	Erik	Kuhonta,	eds.	Party	and	Party	System		

Institutionalisation	in	Asia.	Cambridge	University	Press.	2014.

•	 Reprinted	in	R	outledge	Handbook	of	Democracy	in	รoutheast	Asia	under	

the	title	“Rethinking	Party	System	Institutionalization.”	William	Case,	ed.	

Routledge.	2014.

•	 “Late	to	the	Party:	The	Development	of	Partisanship	in	Thailand.”	2013.	

Trans:	national	and	Regional	Studies	ofรoutheast	Asia	1(2):	1-15,	2013.

•	 “Are	All	Presidents	Created	Equal?	Presidential	Powers	and	the	Shadow	

of	Presidential	Elections.”	(with	Heather	Stoll).	Comparative	Political		

Studies	46(3):	291-319,	2012.

•	 “VirThai:	A	PS-I	Implemented	Agent-Based	Model	of	Thailand	in	2010	as	

a	Predictive	and	Analytic	Tool.”	(with	Brandon	Alcom	and	Miguel	Garces).	

Stanford	Journal	of	East	Hsian	Affairs.	12(1),

2012.

•	 “Forcing	the	Genie	Back	in	the	Bottle:	Sociological	Change,	Institutional	

Reform,	and	Health	Policy	in	Thailand”	(with	Joel	Selway).	2011,	Journal	

of	East	Asian	Studies.

•	 “Conceptualizing	and	Measuring	Democracy:	A	New	Approach.”	(with	

Michael	Coppedge,	John	Gerring,	David	Altman,	Michael	Bernhard,	Steven	

Fish,	Matthew	Kroenig,	Staffan	I.	Lindberg,

•	 Kelly	McMann,	Pamela	Paxton,	Holli	A.	Semetko,	Svend-Erik	Skaaning,	

Jeffrey	Staton	and	Jan	Teorell).	Perspectives	on	Politics	9(2):	247-67.	

2011

•	 “Coming	up	Short?	Party	System	Institutionalization	in	Southeast	Asia.”	

In	The	Crisis	of	Democratic	Governance	in	s	outheast	Asia.	Aurel		

Croissant	and	Marco	Biinte	eds.	Palgrave.	2011.

•	 “Presidents	and	Parties:	How	Presidential	Elections	Shape	Coordination	in	

Legislative	Elections.”	(with	Heather	Stoll).	Comparative	Political	Studies	

44	(7).	2011.
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•	 “Shadows	from	the	Past:	Party	System	Institutionalization	in	Asia.”	(with	

Erik	Kuhonta)	Comparative	Political	Studies	44,	no.	5	(May).	572-597,	

2011.

•	 “Clientelism.”	Annual	Review	of	Political	Science.	14:	289-310.	2011.

•	 “Introduction.”	In	Allen	Hicken,	ed.	Politics	of	Modem	s	outheast	Asia:	

Critical	Concepts.	Routeledge	Press,	2011.

UNDER REVIEW:

•	 “Temptation	in	Vote	Selling:	Evidence	from	a	Field	Experiment	in	the	

Philippines.”	(with	Stephen	Leider,	Nico	Ravanilla,	and	Dean	Yang)

•	 “Legislative	Policy-Making	Authority,	the	Party	System	Size	and	Party	

System	Nationalization.”	R&R	at	Electoral	Studies.	(With	Heather	Stoll).

•	 “Party	Strength	and	Economic	Growth.”	Michael	Bernard,	Fernando	Bizzaro,	

John	Gerring,	Allen	Hicken,	Carl	Henrik	Knutsen,	Svend-Erik	Skaaning.

•	 “Parties,	Civil	Society,	and	the	Deterrence	of	Democratic	Defection.”	(with	

Michael	Bernhard	and	Christopher	Reenock).

HONORS AND AWARDS:

•	 2016	Fljphartเ	Prpeworski/	Verba	Dataset	Award	of	the	Comparative	

Politics	Section	of	the	American	Political	Science	Association	for	the		

V-Dem	dataset.

•	 Rackham	Distinguished	Graduate	Mentor	Award,	2016

•	 Best	Paper	Award,	Southeast	Asia	Related	Group,	American	Political		

Science	Association.

•	 National	Science	Poundation	Grant.	Constituency-Level	Elections	Archive	

(CLEA):	Transitioning	to	a	Sustainable	Public	Good.	Co-PI	with	Ken	Koli-

man,	David	Backer	and	David	Lublin.	2015¬2016.

•	 National	Science	Poundation	Grant.	Interdisciplinary	Approach	to		

Understanding	the	Effectiveness	of	Aid-Funded	Programs:	Spatial	Analysis	

of	Developmental	Outcomes.	Co-PI	with	Ken	Ko	liman,	Brian	Min,		

Eugenio	Arima,	Michael	Findley,	David	Backer	and	Joel	Selway.	2015-2016.
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•	 Pulbright	Research	Fellowship	for	research	in	Thailand.	2014-2015.

•	 Riksbankens	Jubileumsfond:	V-Dem	and	Party	Systems.	2014-2016.

•	 USAID:	Development	of	an	Election	Forensics	Toolkit:	Using	Subnational	

Data	to	Detect	Anomalies.	Co-PI	with	Walter	Mebane.	2014-2015

•	 2012	Fijphartl	Prgeworski/	Verba	Dataset	Award	of	the	Comparative	

Politics	Section	of	the	American	Political	Science	Association,	for	the	

Constituency	Level	Election	Archive	(CLEA).

•	 National	Science	Foundation	Grant.	“Constituency-Level	Election	Data	and	

the	Analysis	of	Party	Systems.”	Co-PI	with	Ken	Kollman.	2010-2012.
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Siegfried Herzog

Regional Director for Southeast and East Asia 

Friedrich Naumann Foundation for Freedom

 

	 Mr.	Siegfried	Herzog	is	the	Regional	Director	of	Southeast	and	East	Asia	for	the	

Friedrich	Naumann	Foundation	for	Freedom	in	Bangkok.		An	economist	by	training,	he	

was	previously	heading	the	Foundation’s	country	office	in	Manila	from	2006-2010,	and		

subsequently	the	regional	office	in	New	Delhi	as	the	Regional	Director	for	South	Asia.	

	 He	completed	his	Masters	in	“Economics	with	North	American	Area	Studies“	at	

the	Eberhard-Karls	University	Tübingen,	having	spent	one	year	as	an	exchange	student	at		

Georgetown	University,	Washington	D.C..	His	M.A.	thesis	on	informal	credit	markets	in	

Bangladesh	received	an	award	from	the	Schitag-Foundation.	He	was	one	of	the	founders	of	

NETZ	e.V.,	a	German	NGO	working	on	grass-roots	development	in	Bangladesh.	Before	going	

to	university	he	got	a	vocational	training	degree	in	industrial	management	at	the	Porsche	

car	company.

	 An	active	moderator,	Siegfried	frequently	facilitates	skills	and	strategy	workshops	for	

partners	and	the	Foundation’s	staff	members.		He	is	regularly	invited	to	be	a	resource	person	

for	economic	and	political	issues.



»Ã
ÐÇ

ÑµÔ¼
ÙŒÍÀ

Ô»Ã
ÒÂ

áÊ
´§

·ÑÈ
¹Ð

328
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย



»ÃÐÇÑµÔ¼
ÙŒÍÀÔ»ÃÒÂáÊ´§·ÑÈ¹Ð

329
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

SEGUNDO JOAQUIN ECLAR ROMERO JR, PhD

Professorial Lecturer, Ateneo de Manila University

E-mail:	doyromero@yahoo.com	

	 doyromero@gmail.com		

	 sromero@ateneo.edu	

Tel.:	 +63-917-800-2699

	 +63-2-796-2711

Current Occupation (Since 1 June 2005)

Ateneo de Manila University – Development Studies Program

	 Serves	as	Professorial	Lecturer	since	the	1st	Semester	of	AY	2015-

2016,	Dr.	Romero	handles	courses	like	Social	Innovations,	Community		

Organization,	and	Alternative	Dispute	Resolution.

Konrad Adenauer Stiftung (KAS) (Singapore)

	 Serves	as	Project	Management	Resource	Person	to	the	project		

“Strengthening	the	Accountability	of	Political	Parties	in	Asia	Training	

Program”	since	February	2010.	The	Konrad	Adenauer	School	for	young	

politicians	(KASYP)	is	a	political	training	programme	of	the	Konrad		
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Adenauer	Foundation	to	strengthen	political	parties	and	develop	a	cadre	

of	accountable	and	responsible	young	political	leaders.	Dr.	Romero	handles	

two	modules:	Strategic	Political	Party	Planning	and	Political	Party	Project	

Management.	http://kasyp.net/index.php?id=129&no_cache=1	

Department of Social Work and Development (DSWD)

	 Serves	as	Independent	Consultant	tasked	to	prepare	and	finalize	a	

Surge	Capacity	for	Disaster	Response	Manual	as	well	as	a	Private-Public		

Partnership	Framework	on	Disaster	Preparedness	and	Response.	(July	

2016	–	January	2017)

Oxfam Great Britain (Oxfam GB)

	 Served	as	Independent	Consultant	tasked	to	conduct	research	project	on	

the	challenges	and	opportunities	of	small	and	medium	enterprises	(SMEs)	

in	Indonesia	and	the	Philippines	in	the	face	of	escalating	disasters	and	

climate	risks	(1	January	–	30	June	2016).	Final	report	will	be	uploaded	

to	Oxfam	website	by	September	2016.

	 Served	as	Independent	Consultant	tasked	to	design	and	write	the	case	

study	“Learning	from	Good	Disaster	Risk	Management	Practices:	The	

Case	of	the	Albay	Public	Safety	and	Emergency	Management	Office	

(APSEMO)”,	a	concise	and	coherent	account	of	the	growth	of	APSEMO	

as	a	model	for	local	disaster	risk	management	best	practices.	(2006)

	

Commission on Audit (COA)

	 Serves	as	Resource	Person	on	Governance	and	Administrative	Systems	

Module,	Senior	Executive	Development	Program	(SEDP).	Initially	con-

ducted	the	course	on	13	and	15	August	2012.	
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Chulalongkorn University – Department of Political Science (Bangkok, Thailand)

	 Served	as	Visiting	Professor	to	co-teach	the	Innovations	for	Inclusive	

Development	Practicum	Course	for	graduate	students.	Co-teacher	was	

Dr.	Carl	Middleton.	(January	2015).

Ateneo de Manila University – School of Government (ASoG)

	 Served	as	Director	of	the	Innovations	for	the	Base	of	the	Pyramid	in	

Southeast	Asia	(iBoP	–	Asia)	Program	(September	2011-March	2015).	

The	Program	had	three	major	projects,		(1)	The	Universities	and	Councils	

Network	for	Innovation	for	Inclusive	Development	in	Southeast	Asia		

(UNIID	–	SEA),	a	three-year	project	funded	by	IDRC	Canada	(December	

1,	2011	–	February	28,	2015);	(2)	New	Mobility	Project,	funded	by	the	

Rockefeller	Foundation.	(September	2011	–	May	2014);	and	Transforma-

tive	Urban	Resettlement,	funded	by	the	Rockefeller	Foundation	(October	

1,	2013	–	March	31,	2015)

	 Served	as	Project	Director	of	the	“Informal	City	Dialogue”	project	funded	

by	the	Forum	for	the	Future	–	Rockefeller	Foundation.	(January-June	

2013).	The	Project	examined	the	formal	and	informal	structures	within	

cities,	understand	the	relationship	between	the	formal	and	informal,	and	

envision	a	future	for	these	cities.	Six	cities	around	the	world	(Accra	in	

Ghana,	Bangkok	in	Thailand,	Chennai	in	India,	Lima	in	Peru,	Metro	Manila	

in	the	Philippines,	and	Nairobi	in	Kenya)	were	selected	to	participate	in	

this	project	and	propose	innovations.	

Office of the Ombudsman of the Philippines

	 Served	as	Multi-Sectoral	Anti-Corruption	Council	(MSACC)	Philippine	

governmental	expert	for	the	review	of	the	implementation	of	the	United	

Nations	Convention	Against	Corruption	(UNCAC).	(September	2011	–	

August	2012)
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Ateneo de Manila University – Development Studies Program

	 Served	as	professorial	lecturer	teaching	a	course	on	Social	Innovation	

Programs	for	the	first	semester	of	AY	2012-2013.

De La Salle University (DLSU), Department of Political Science,  
College of Liberal Arts

	 Served	as	Visiting	Professor	for	academic	year	2009	–	2010.

	 Served	as	graduate	professorial	lecturer	for	academic	year	2010	–	2011,	

during	the	2nd	trimester	May	–	September	2008,	and	during	the	2nd	

trimester	May	–	September	2012.

Association of Schools of Public Administration in the Philippines (ASPAP)

	 Served	as	Independent	Consultant	to	and	Writer	of	the	“Understanding	

Campaign	Finance:	A	Teaching	Guide”	from	February	–	June	2011	and	

funded	by	the	International	Foundation	on	Electoral	Systems	(IFES).	

	 Served	as	Independent	Consultant	to	the	project	“Electronic	Connec-

tion	to	Access	and	Network	iNformation	and	kNowledge	for	Governance		

Effectiveness	and	Sustainability	(ExCHANGES)”	from	August	2009	–		

December	2010	and	funded	by	the	United	Nations	Development		

Programme	(UNDP).	Dr	Romero	is	principally	in-charge	of	the	project	

design	and	the	management	of	the	multipoint	conferences.

Transparency and Accountability Network (TAN)

	 Served	as	resource	person	for	the	organization’s	capacity-building	programs.	

	 Served	as	technical	consultant	on	Mapping	Out	the	Social	Accountability	

Tools	of	the	CSOs	(October–December	2010)

	 Served	as	technical	consultant	on	Identifying	Programs	for	a	Working	
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Partnership	between	CSOs	and	the	Aquino	Cabinet.	(June-October	2010)

	 Conducted	a	project	design	workshop	for	the	TAN	general	membership	

at	Fontana,	Clark	Special	Economic	Zone,	7	–	9	September	2006.

Metro Manila Development Administration (MMDA)

	 Served	as	independent	consultant	on	the	Metro	Manila	Traffic	and		

Transport	Planning	Program.	(2011)	

	 Advised	the	multi-agency	technical	working	group	composed	of	MMDA,	

Department	of	Public	Works	and	Highways	(DPWH),	Department	of	

Transportation	and	Communication	(DOTC)	and	representatives	from	other	

stakeholders.	(2011).

Civil Eligibility Service Board (CESB)

	 Served	as	Resource	Person	on	Governance	and	Administrative	Systems	

Module,	Executive	Development	Program	from	(2010-2011).

Office of Senator Teofisto Guingona III (Senate of the Philippines)

	 Served	as	Resource	Person	and	Facilitator	to	the	Strategic	Planning	of	

the	Office	of	Senator	Guingona	from	November	2010	–	January	2011.

Duke University – Department of Political Science  
(Durham, North Carolina, USA)

	 Served	as	the	country	anchor	for	the	Duke	University	project	on	Demo-

cratic	Accountability	and	Citizen-Politician	Linkage	(July	2008	–	October	

2009).	This	is	a	global	research	project	on	political	parties	on	the	topic	

“Linkages	Between	Citizen	and	Politicians:	A	Survey	of	Democracies.”	

The	survey/study	asks	selected	10-20	specialists	from	each	country	to	

describe	democratic	competition	in	their	respective	countries.	
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Department of Interior and Local Government (DILG)

	 Served	as	facilitator	for	two	workshops	under	the	UNDP-funded	Joint	

Programme	on	MDGF-1919:		Enhancing	Access	to	and	Provision	of	Water	

Services	with	the	Active	Participation	of	the	Poor	last	25	and	27	August	

2009.

Management Systems Incorporated (MSI)

•	 Served	as	Senior	Corruption	Prevention	Specialist	in	the	Rule	of	Law	

Effectiveness	(ROLE)	project	(15	July	2005	–	October	2008):	

•	 Edited	the	Teaching	Guides	for	the	Graduate	Course	in	Corruption	Prevention	

published	May	2008	for	distribution	by	the	Presidential	Anti-Graft		

Corruption	(PAGC)	to	various	universities	and	colleges	in	the	country.	

•	 Managed	the	team	that	produced	the	design	and	instructional	materials	

for	a	Graduate	Certificate	Course	in	Corruption	Prevention	conducted	

by	the	Graduate	School	of	Public	and	Development	Management	of	the	

Development	Academy	of	the	Philippines	from	September	2006	to	March	

2007.

•	 Designed	and	facilitated	Performance	Indicators	and	Management		

workshops	for	the	Corruption	Prevention	Graduate	Course	students	in	

January	2007.

•	 Wrote	a	case	study	on	the	Implementation	of	the	Integrity	Development	

Review	in	the	Office	of	the	Ombudsman.

•	 Designed	and	facilitated	Training	Tools	workshops	for	the	Training	of	

Trainers	of	the	Commission	on	Audit	conducted	at	the	Professional		

Development	Center	from	February	20	–	Match	1,	2006.	

•	 Facilitated	strategic	planning	workshops	for	the	Presidential	Anti-Graft	

Commission	(December	2005	and	January	2006).

•	 Facilitated	a	series	of	Executive	Seminar	Workshops	to	Enhance	Integrity	

Development	Action	Programs	for	30	Government	Agencies	conducted	by	

the	Presidential	Anti-Graft	Commission	from	28	July	to	5	August	2005.
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Dr. JINGJAI HANCHANLASH

Education

•	 Doctorat	d’Universite	de	Caen	(mention	droit),	France	(1964)

•	 Certificate	in	Project	Analysis,	University	of	Connecticut,	U.S.A.	(1970)	

•	 Certificate	in	Mid-Career	Management	Training,	University	of	Western	

Ontario,	Canada	(1986)

Address: 

	 Loxley	Building,	16th	floor	

102	Na	Ranong	Road,	Klongtoey,	Klongtoey,	Bangkok	10110,	Thailand

	 Contact:	Office	Direct	line	:	+66	(0)	2348-8558,	+66	(0)	2240-3285	

Fax:	+66	(0)	2240-3286

	 E-mail:	jingjai@loxley.co.th

			

Current Positions

•	 President,	Alliance	Francaise

•	 Vice	Chairman,	Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited

•	 Vice	Chairman,	The	Thai	Chamber	of	Commerce
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•	 Board	member,	Loxley	Public	Company	Limited

•	 Board	member,	Thai	Wah	Food	Products	Public	Company	Limited

•	 Board	member,	Laguna	Resorts	&	Hotels	Public	Company	Limited

•	 Board	member,	Spie	Oil	&	Gas	Services	(Thailand)	Limited

•	 Board	member,	Hamilcar	Company	Limited

•	 Honorary	Chairman	GMS-BF	(Greater	Mekong	Sub	Regional	Economic	

Cooperation	Business	Forum)

•	 Member	of	the	Executive	Committee,	King	Prajadhipok	Institute

•	 Council	Member	of	University	of	Thai	Chamber	of	Commerce

•	 Council	Member	of	Nakhon	Phanom	University

•	 Honorary	Consul	of	Jamaica	in	Thailand

•	 Member	of	Saranrom	Institute	of	Foreign	Affairs	Foundation

•	 Member	of	Chumbhot	–	Pantip	Foundation	Council

•	 Member,	sub	Committee	of	Office	of	The	Civil	Service	Commission	

•	 Member	of	Asian	Disaster	Preparedness	Center

Past positions

•	 Chairman,	Loxpac	Company	Limited

•	 Chairman,	Rutnin	Gimbel

•	 Advisor	on	Asian	Affairs,	International	Development	Research	Centre	of	

Canada	(IDRC)

•	 Regional	Director	for	Asia	and	the	Pacific,	IDRC

•	 Advisor	to	the	Thai	Prime	Minister	(General	Chatichai)

•	 Advisor	to	the	Thai	Parliamentary	Standing	Committee	on	Foreign	Affairs

•	 Advisor	to	the	Thai	Minister	of	Foreign	Affairs

•	 Executive	Director,	Mekong	Region	Law	Centre
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•	 Member,	Audit	Committee	of	the	National	Health	Security	Fund	office

•	 Member,	Health	Promotion	Fund	Council

•	 Chairman,	Office	of	National	Education	Standard	and	Quality	Assessment

•	 Member	of	National	Reform	Council

Major Articles Written

•	 Canada	and	the	Pacific	Region	in	the	90’s

•	 Indochinese	Countries	at	the	Crossroads

•	 Economic	Cooperation	between	Canada	and	ASEAN

•	 Canada	and	Thailand	in	the	90’s

•	 Partnership	in	Development

•	 Popularization	of	Science	and	Technology

•	 IDRC	Strategy	for	Asia	and	the	Pacific.

•	 Legal	System	in	Thailand

•	 European	Economic	Community

•	 Project	Planning	and	Implementation

•	 Aid	Coordination

•	 Greater	Mekong	Sub-Regional	Economic	Cooperation	(GMS):	Way	Forward

•	 Thailand	in	the	Maze	of	Economic	Cooperation
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ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

การศึกษา 

•	 ปริญญาเอก	ด้านกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัย	CAEN	ประเทศฝรั่งเศส

•	 ประกาศนียบัตร	ด้าน	MANAGEMENT	มหาวิทยาลัย	WESTERN	ONTARIO	

ประเทศแคนนาดา	

•	 ประกาศนียบัตร	ด้าน	PROJECT	ANALYSIS	มหาวิทยาลัย	CONNECTICUT	

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ติดต่อ   

	 อาคารล็อกซเล่ย์	เลขที่	102	ถนน	ณ	ระนอง		

แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทร	02-348-8558,	02-240-3285		แฟกซ์	02-240-3286		

	 EMAIL:	jingjai@loxley.co.th

				

ประวัติการท�างาน  

•	 หัวหน้ากองการร่วมมือกับประเทศอื่น		กรมวิเทศสหการ

•	 อาจารย์พิเศษ	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ที่ปรึกษาด้านเอเชีย	องค์การวิจัยเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศแคนนาดา
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•	 ผู้อ�านวยการภูมิภาคเอเชีย	และแปซิฟิก	องค์การวิจัยเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ	

(17	ปี)

•	 ที่ปรึกษาด้านบริหารราชการ	นายกรัฐมนตรี		(พลเอกชาติชาย		ชุณหะวัณ)

•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมาธิการต่างประเทศรัฐสภา

•	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศ

•	 ผู้อ�านวยการ	ศูนย์กฎหมายภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

•	 อนกุรรมการตรวจสอบหลกัประกันหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต	ิกระทรวงสาธารณสขุ

•	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

•	 ประธานกรรมการบริหาร	ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา	(องค์กรมหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน

•	 กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า

•	 ประธานกิตติมศักดิ์	สภาธุรกิจกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง

•	 รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย

•	 ผู้อ�านวยการมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

•	 กงสุลกิตติมศักดิ์	ประเทศจาเมกา	ประจ�าประเทศไทย

•	 นายกสมาคมฝรั่งเศส

•	 สมาชิกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม

•	 กรรมการบริษัท	ล็อกซเล่ย์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	เอเชียน	ไฟย์โตซูติคอลส์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ลากูน่า	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเท็ล	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ไทยวาฟูดโปรดักส์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
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•	 กรรมการมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์

•	 กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

เอกสารที่เขียน

•	 ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ

•	 เอเชียแปซิฟิค	ในทศวรรษที่	21

•	 ASEAN	และCANADA

•	 ตลาดร่วมยุโรป

•	 บทบาทของข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•	 การพัฒนาที่ยั่งยืน

•	 การวิวัฒนาการทางการเมืองของไทย

•	 ทางเลือกของกลุ่มประเทศอินโดจีน

•	 การวางแผนและการบริหารโครงการ
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สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

คุณวุฒิ  

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมและสัมมนา

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)	รุ่นที่	4313	จาก	

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

•  หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง	รุ่นที่	3	จาก	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

•  หลักสูตรกฎหมายปกครอง	รุ่นที่	1	จาก	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง	

เนติบัณฑิตยสภา	

•  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	7	จาก	วิทยาลัย

การยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม	

สถานที่ติดต่อ

	 71/32	ซอยบรมราชชนน	ี15	ถนนบรมราชชนน	ีแขวงอรณุอมัรนิทร	์เขตบางกอกนอ้ย	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10700
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ประสบการณ์ 

•  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550

•  สมาชิกวุฒิสภา	สรรหาภาควิชาการ	พ.ศ.	2551-54

•  สมาชิกวุฒิสภา	สรรหาภาคเอกชน	พ.ศ.	2554-57

•  ประธานคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	วฒุสิภา	พ.ศ.	2551

•  กรรมการเนติบัณฑิตยสภา	

•  อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ	สภาทนายความ	

•  รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	พ.ศ.	2555-57

•  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	พ.ศ.	2557	–	ปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

•  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(	ม.ป.ช.	)

•  มหาวชิรมงกุฎ	(	ม.ว.ม.	)

•  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์	(	จ.ภ.	)
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Surachai Liengboonlertchai 

First Vice - President of the National Legislative Assembly

Education  

•	 LL.B.,	Thammasat	University

•	 Barrister-at-Law,	Institute	of	Legal	Education,	Thai	Bar	Association

Training

•	 The	National	Defence	Course	for	the	Joint	State-Private	Sectors	(Class	13),	

National	Defence	College	

•	 Advanced	Financial	Management	Course	(Class	3),	Thammasat	University

•	 Certificate	in	Administrative	Law	(Class	1),	Institute	of	Legal	Education,					

Thai	Bar	Association

•	 Certificate,	the	Programme	for	Senior	Executives	on	Justice	Administration	

(Class	7),	National	Justice	Academy	

Address

	 71/32	Soi	Borommaratchachonnani	15,	Borommaratchachonnani	Road,	

Arun	Amarin	Sub-District,	Bangkok	Noi	District,	Bangkok	10700
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Occupation Before Appointment

	 Lawyer

Experience

•	 Member	of	Civil	Procedure	Code	Revision	Committee,	Office	of	the			

Council	of	State

•	 Vice-President	for	Operation,	Lawyer	Council	of	Thailand

•	 Member	of	Consumer	Protection	Board	(Committee	on	the	Contract),			

Office	of	the	Consumer	Protection	Board

•	 Director,	Chairapee	Lawfirm

•	 Member,	Constituent	Assembly	

•	 Selected	Senator	:	Academic	Sector	

•	 Member	of	the	Committee,	Thai	Bar	Association

•	 Chairman,	Senate	Standing	Committee	on	Natural	Resources	and		

Environment	

•	 Selected	Senator	:	Private	Sector	

•	 First	Vice-President	of	the	Senate	

Decoration(s)

•	 Knight	Grand	Cordon	(Special	Class)		

of	the	Most	Exalted	Order	of	the	White	Elephant	

•	 Knight	Grand	Cordon	(Special	Class)		

of	the	Most	Noble	Order	of	the	Crown	of	Thailand

•	 Companion	(Fourth	Class)		

of	the	Most	Admirable	Order	of	the	Direkgunabhorn
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ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บํารุงสุข

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สถานที่ติดต่อ

	 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

	 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ	10330			

	 โทร.	0-2218-7266		โทรสาร.	0-2218-7308

	 E-mail	:	newsecproject@yahoo.com

การศึกษา

• Ph.	D	in	Political	Science		Columbia	University,	New	York,	U.S.A.

•	 M.	Phil.	in	Political	Science		Columbia	University,	New	York,	U.S.A.

• M.A.	in	Government		Cornell	University,	Ithaca,	U.S.A.

• รัฐศาสตรบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชการพิเศษ

•	 ทีป่รกึษาสถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ	กองบญัชาการทหารสงูสดุ	(2540-2543)

•	 กรรมการในคณะกรรมการวินจิฉัยการเปดิเผยขอ้มูลขา่วสารดา้นต่างประเทศและ

ความมั่นคงของประเทศ	(2541-2543)
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•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหาร	วุฒิสภา	(2543-2548)

•	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	(2544-2548)

•	 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี	ด้านความมั่นคง	(2546-2549)

•	 ที่ปรึกษาศูนย์ความมั่นคงศึกษา	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	(2552-2553)

•	 ที่ปรึกษาสถาบันการข่าวกรอง	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	(2552-ปัจจุบัน)

•	 คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ	(ก.ตร.)	(2554-2557)

•	 อนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	กสทช.	(2555-2558)

•	 คณะกรรมการ	สาขารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร	์สภาวจิยัแหง่ชาต	ิ(2556-

2558)

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การ

มหาชน)	กระทรวงกลาโหม	(2556-ปัจจุบัน)

การบรรยายในหน่วยงานความมั่นคง

•	 สอนในสถาบนัการศกึษาของกองทพั	เชน่	วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร	วทิยาลยั

เสนาธิการทหาร	วิทยาลัยการทัพบก	วิทยาลัยการทัพเรือ	และวิทยาลัยการทัพ

อากาศ	เป็นต้น

•	 สอนในหลกัสตูรของหนว่ยงานความมัน่คงอืน่ๆ	เชน่	หลกัสูตรอบรมของส�านกัขา่ว

กรองแห่งชาติ	หลักสูตรอบรมของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เป็นต้น

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

•	 รัฐอิสลามกับการก่อการร้ายใหม่	(ผู้เขียน,	2559)

•	 รัฐศาสตร์	&	ยุทธศาสตร์	(ผู้เขียน,	2558)

•	 เสนาธิปไตย	:	รัฐประหารกับการเมืองไทย	(2558)

•	 ความมั่นคงใหม่	:	ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย	(ผู้เขียน,	2558)

•	 ตัวแบบ	&	บทเรียน	:	ข้อคิดส�าหรับภาคใต้ไทย	(บรรณาธิการ,	2558)

•	 ภมิูศาสตร์แห่งความขดัแย้ง	:	ทฤษฎแีละกรณไีทย-กมัพูชา	(ผู้เขยีนและบรรณาธกิาร,	
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2557)

•	 สงครามใต้	:	หนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง	(ผู้เขียน,	2557)

•	 ความมั่นคงโลก	:	การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง	(ผู้เขียน,	2557)

•	 เขตแดนไทย	(บรรณาธิการ,	2555)

•	 ปัญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้	(บรรณาธิการ,	2555)

•	 ข่าวสาร	&	ข่าวกรอง	(บรรณาธิการ,	2555)

•	 สยาม-ปัตตานี	:	อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต	(บรรณาธิการ,	2555)

•	 การก่อการร้ายใหม่	(ผู้เขียน,	2554)

•	 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีก่อนสมัยรัตนโกสินทร์	

(บรรณาธิการ,	2554)

•	 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีสมัยกรุงธนบุรีและราชาธิป

ไตยกรุงรัตนโกสินทร์	(พ.ศ.	2310-2475)	(บรรณาธิการ,	2554)

•	 เมืองกับการก่อการร้ายร่วมสมัย	(ผู้เขียน,	2553)

•	 ความม่ันคงศึกษา	:	การก่อการร้าย	&	การก่อความไม่สงบร่วมสมัย	(ผู้เขียน,	

2551)

•	 การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย	(ผู้เขียน,	2551)

•	 ขบวนการก่อการร้ายเจไอ	(ผู้เขียน,	2550)

•	 วิกฤติใต้	:	สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา	(ผู้เขียน,	2550)

งานวิจัยในปัจจุบัน (2559)

•	 หัวหน้าโครงการความมั่นคงศึกษา	

•	 บรรณาธิการจุลสารความมั่นคงศึกษา	(เร่ิมเผยแพร่ฉบับท่ี	1	ในเดือนมกราคม	

2549	และตีพิมพ์ฉบับที่	178	ในเดือนกันยายน	2559)
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Surachart  Bamrungsuk, Ph.D.

 

Present Position

	 Professor

	 Department	of	International	Relations

	 Faculty	of	Political	Science

	 Chulalongkorn	University,	Thailand	10330

Educations:

• Ph.	D	in	Political	Science		Columbia	University,	New	York,	U.S.A.

•	 M.	Phil.	in	Political	Science		Columbia	University,	New	York,	U.S.A.

• M.A.	in	Government		Cornell	University,	Ithaca,	U.S.A.

• รัฐศาสตรบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Present Research Project:

•	 Head	of	the	“Security	Studies	Project”	under	the	sponsorship	of	the	

National	Intelligence	Agency	of	the	Royal	Thai	Government.	The	project	

produces	monthly	research	paper	on	various	security	topics	such	as	

terrorism,	insurgency,	energy	security,	border	security,	and	critical	infra-

structure	and	urban	security.
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Selected Previous Positions:

•	 Academic	Committee	in	Political	Science	and	Public	Administration,		

The	National	Research	Council	of	Thailand	(2013-2015)

•	 Subcommittee	on	Southern	Thailand	Issue	of	the	National	Broadcasting	

and	Telecommunications	Commission	(NBTC)	(2012-2015)

•	 Advisor	to	the	Security	Studies	Center,	the	National	Security	Council		

of	the	Royal	Thai	Government	(2008-2009)

•	 National	Security	Advisor	to	the	Prime	Minister	(2003-2006)

•	 Advisor	to	Minister	of	Foreign	Affairs	(2001-2005)

•	 Advisor	to	Standing	Committee	on	Military	Affairs,	the	Senate	(2000-

2005)

•	 Advisor	to	Supreme	Commander	of	the	Royal	Thai	Armed	Forces	(1997-

2000)

Present Positions:

•	 Advisor	to	the	Institute	for	Intelligence	Studies,	the	National	Intelligence	

Agency	of	the	Royal	Thai	Government	(2008-present)	

•	 Advisor	to	the	Executive	Board,	Defence	Technology	Institute	(Public	

Organisation)	(2013-present)

Selected Publications (in Thai):

•	 The	Islamic	State	and	the	New	Terrorism	(Square	Print,	2016)

•	 Politics	and	Strategy	(Square	Print,	2015)

•	 New	Security:	Changes	and	Challenges	(Square	Print,	2015)

•	 Militocracy	:	Military	Coup	and	Thai	Politics	(Matichon,	2015)

•	 Global	Security:	Politics	and	Military	in	the	Changing	World	(Square	Print,	

2014)
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•	 War	in	Southern	Thailand	:	A	Decade	of	Violence	(Square	Print,	2014)

•	 The	Geopolitics	of	Conflict	:	Theory	and	the	Thai-Cambodian	Case	(Square	

Print,	2014)

•	 Security	Studies:	Contemporary	Terrorism	and	Insurgency	(2nd	and		

revised	edition,	Department	of	International	Relations,	Faculty	of	Political	

Science,	Chulalongkorn	University,	2011)	

•	 New	Terrorism	(Square	Print,	2011)

•	 Security	Studies:	Contemporary	Terrorism	and	Insurgency	(Department	

of	International	Relations,	Faculty	of	Political	Science,	Chulalongkorn	

University,	2008)

•	 Insurgency	in	Southern	Thailand	(National	Security	Council	and	Thailand	

Research	Fund,	2008)
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ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันจัยวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

สาขาการวิจัยที่เชี่ยวชาญ

•	 นโยบายสื่อและโทรคมนาคม

•	 นิติเศรษฐศาสตร์	(Economic analysis	of	laws)

•	 นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

•	 นโยบายการวิจัยและพัฒนา

ที่อยู่

	 	 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(ทีดีอาร์ไอ)		

	 	 565	ซอยรามค�าแหง	39	ถนนรามค�าแหง		

	 	 แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	กทม.	10310

	 	 โทรศัพท์:	(02)	718-5460	ต่อ	205		โทรสาร:	(02)	718-5461-2

	 	 E-mail:	somkiat@tdri.or.th
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การศึกษา

2537	 วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	(D.	Eng)

	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

	 Department	of	Computer	Science,

	 Tokyo	Institute	of	Technology

2534	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	(M.	Eng)

	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	 Department	of	Computer	Science,

	 Tokyo	Institute	of	Technology

2531	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	เหรียญทอง)

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา-รางวัลและเกียรติประวัติ

กรรมการ / อนุกรรมการ/ คณะท�างาน

2554-ปัจจุบัน	 กรรมการวิชาการ	สถาบันพระปกเกล้า

2553-ปัจจุบัน	 กรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

2553		 กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ี

และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์และกิจการ	

โทรคมนาคม	พ.ศ.	....	ในคณะกรรมาธิการร่วม

2553	 กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างรางพระราชบญัญตั	ิองค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่	

และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์และกิจการ	

โทรคมนาคม	พ.ศ.	....	วุฒิสภา

2552	 เลขานกุารและกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรร	

คลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์

และ	กิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	....	สภาผู้แทนราษฎร

2552-ปัจจุบัน	 กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

2552-ปัจจุบัน	 กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

2552	 กรรมการปฏิรูปสื่อภาครัฐ	(แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี)
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2552	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อ	ปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2551	(แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี)

2550	 โฆษกและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง

และแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ	2550	

เลขานกุารและกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการ	

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2550	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ	

คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2550	 อนกุรรมาธกิาร	(คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต)ิ	ในคณะกรรมาธกิาร

กิจการองค์กรอิสระสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2550	 อนุกรรมาธิการคณะอนกุรรมาธกิารศกึษากฎหมายการก�ากับดแูลกิจการโทรคมนาคม

และการสื่อสาร	ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผลงานทางวิชาการ

•	 คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น,	รายงานเสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย,	2556

•	 จดัท�ายทุธศาสตร์การปฏิรปูการศกึษาขัน้พ้ืนฐานให้เกิดความรบัผดิชอบ,	รายงาน

เสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2556

•	 การวิเคราะห์และตดิตามร่างกฎหมาย,รายงานเสนอต่อสถาบนัพระปกเกล้า,	2556

•	 การเพิม่ขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

ของไทย(ระยะที	่4),		รายงานเสนอต่อส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมกระทรวง

อุตสาหกรรม,	2556

•	 ศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้าน	(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม,	รองเท้าและเครื่องหนัง,	อัญมณี

และเครื่องประดับ),	รายงานเสนอต่อส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวง

อุตสาหกรรม,	2556

•	 ส�ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ประจ�าปี	2555	และคาดการณ์

ปี	2556,	รายงานเสนอต่อส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ

(องค์การมหาชน),	2556
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•	 จัดท�ายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรม

ชีวเวชภัณฑ์ของประเทศไทย,	เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ,	2556

•	 ปรบัปรงุการส�ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์,	รายงานเสนอต่อส�านักงาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน),	2556

•	 ประเมนิผลการวจิยัของประเทศ,	รายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ	

2555

•	 จดัท�ากรอบนโยบายโทรคมนาคมแห่งชาต,ิ	รายงานเสนอต่อส�านกังานปลดักระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,	2555

•	 การเพิม่ขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

ของไทย(ระยะที่	3),	รายงานเสนอต่อส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวง

อุตสาหกรรม,	2555

•	 ส�ารวจตลาดซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์บริการ,รายงานเสนอต่อส�านักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน),	2555

•	 สภาผูแ้ทนราษฎรจะมบีทบาทในการยกระดบัคณุภาพการศกึษาอย่างไร,	รายงาน

ต่อสถาบันพระปกเกล้า,	2555

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหาร	วุฒิสภา	(2543-2548)
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Dr. Somkiat Tangkitvanich

President, Thailand Development Research Institute (TDRI)

 

Area of Expertise:

•	 Media	and	Telecommunication	Policy

•	 Economic	Analysis	of	Laws

•	 International	Trade	and	Investment	Policy

•	 Research	and	Development	Policy

Address in Thailand: 

	 	 Thailand	Development	Research	Institute	(TDRI)		

	 	 565	Soi	Ramkamhaeng	39,	Ramkamhaeng	Rd,	Wangthonglang	District,

	 	 Bangkok	10310,	Thailand

	 	 Tel:		(662)	718-5460	ext.	506			Fax:		(662)	718-5461-2				

	 	 E-mail:		somkiat@tdri.or.th
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Education:

1991-1994	 Ph.D.,	Computer	Science,	Tokyo	Institute	of	Technology,	Japan

1989-1991	 M.S.,	Computer	Science,	Tokyo	Institute	of	Technology,	Japan	

1984-1988	 B.E.	(First-Class	Honor	with	Gold	Medal)	Computer	Engineering,	

Chulalongkorn	University,	Thailand

Work Experience:

2012-Present	 President,	Thailand	Development	Research	Institute	(TDRI)

2000-2012 Research	Director	(Information	Economy),	Science	and	Technology	

Development	Program,	Thailand	Development	Research	Institute	

(TDRI),	Bangkok,	Thailand

1996-2000	 Industrial	Policy	Specialist,	Sectoral	Economics	Program,	Thailand	

Development	Research	Institute	(TDRI),	Bangkok,	Thailand

1996	 Research	Fellow,	President	Office,	Thailand	Development	Research	

Institute	(TDRI),	Bangkok,	Thailand

1995-1996	 Senior	Researcher,	Information	Technology	Research	Department,	

Nomura	Research	Institute,	Japan

1994-1995	 Researcher,	Advanced	Information	Technology	Research	Department,	

Nomura	Research	Institute,	Japan	

Recent Committee Members: 

2011-Present	 Member,	Academic	Committee,	King	Prajadhipok’s	Institute

2010-Present	 Board	of	Director,	Foundation	for	Media	Literacy

2010		 Spokesman,	Special	Committee	to	Consider	the	Frequency		

Organization	Bill,	Senate

2009	 Secretary,	Special	Committee	 to	Consider	 the	Frequency		

Organization	Bill,	House	of	Representatives	

2009-2011	 Board	of	Director,	The	National	Press	Council	of	Thailand

2009-2011	 Board	of	Director,	The	National	Broadcasting	Council	of	Thailand
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2009	 Committee	Member,	Committee	to	Reform	Governmental	Media	

(appointed	by	the	Prime	Minister)

2007	 Secretary,	Special	Committee	to	Consider	the	Broadcasting	Business	

Bill,	the	National	Legislative	Assembly

2007	 Assistant	Secretary	and	Spokesperson,	Special	Committee	to	Consider	

the	Public	Broadcasting	Bill,	the	National	Legislative	Assembly

2007	 Member,	Special	Committee	to	Consider	the	Computer-related	Crime	

Bill,	the	National	Legislative	Assembly

2007	 Co-spokesperson,	Special	Committee	to	Consider	the	Privatization	

Bill,	the	National	Legislative	Assembly

2007	 Member,	Committee	to	Draft	the	Broadcasting	Business	Bill,		

appointed	by	the	Prime	Minister		

2007	 Secretary,	Subcommittee	to	Revise	Telecommunication	laws,	Stand-

ing	Committee	on	Science,	Technology	and	Communications,	the	

National	Legislative	Assembly		

2007	 Head,	Working	Group	to	Revise	the	Procurement	Regulation,	ap-

pointed	by	the	Minister	of	Finance		

2007	 Head,	Working	Group	to	Draft	the	Privatization	Bill,	appointed	by	

the	Minister	of	Finance

2006-Present	 Academic	committee	member,	Media	Monitor		

2003-2005	 Board	of	Director,	The	Webmaster	Council	of	Thailand

2002-2005	 Board	of	Director,	The	Press	Council	of	Thailand

Awards:

2006	 Outstanding	research	(Trade	Policy),	awarded	by	Thailand	Research	

Fund

2004	 Thailand	Anti-corruption	Award,	awarded	by	Anti-corruption	Network

2003	 Man	of	the	Year,	selected	by	Than	Sethakit	Newspaper

2000	 Outstanding	research	(E-Commerce	Policy),	awarded	by	Thailand	

Research	Fund
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Fellowship & Scholarships: 

2008	 Fellowship,	Eisenhower	Fellowships	(April-May	2008)

2007	 Fellowship,	Asia	21Young	Leaders	Initiative,	Asia	Society	(October	

2007)

2001	 Fellowship,	International	Visitor	Program,	Department	of	States,	

USA	(March	2001)

1988-1994	 Scholarship,	Ministry	of	Education	(Monbusho),	Japan
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ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล

	 ดร.	กอบศักดิ์	ภูตระกูล	นักเศรษฐศาสตร์	ผู้เชี่ยวชาญด้านมหภาค	การเงิน	การธนาคาร	และ

ตลาดทุน	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก	Massachusetts	Institute	of	Technology	ด้าน

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	เมื่อปี	พ.ศ.	2539	และปริญญาตรีจาก		

Williams	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์	ภายใต้ทุนการศึกษา

ของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)

	 หลังจากจบการศึกษา	ได้กลับมาท�างานที่	ธปท.	ในด้านนโยบายการเงิน	นโยบายเศรษฐกิจ

มหภาค	นโยบายสถาบันการเงิน	ได้ถูกส่งตัวไปช่วยงานท่ีท�าเนียบรัฐบาลในช่วงปี	พ.ศ.	2541	รวมทั้ง

ได้ถูกยืมตัวไปท�างานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ระหว่างปี	2550-2552	ในต�าแหน่ง

ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน	และผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดูแลฝ่ายพัฒนา

กลยุทธ์	นักเศรษฐศาสตร์ผู้เช่ียวชาญด้านการเงินและตลาดทุน	ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้ช่วย

รัฐมนตร	ีประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	ในอดตีเคยด�ารงต�าแหนง่

กรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนญู	สมาชิกสภาปฏิรปูแหง่ชาต	ิผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ	่ธนาคารกรงุเทพ	ผู้บรหิาร

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนและผู้ช่วยผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์

นโยบายการเงิน	สายนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 ในชว่งทีผ่า่นมา	ดร.	กอบศกัดิ	์ผลิตผลงานวชิาการคณุภาพสงูออกมาเปน็จ�านวนมาก	ครอบคลมุ	

ทั้งเรื่องนโยบายการเงิน	การออม	สินเช่ือ	ทุนมนุษย์	การประกันสังคม	การค้าระหว่างประเทศ	และ

เศรษฐกิจพอเพียง	ได้รับรับรางวัล	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ส�าหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น	

ประจ�าป	ีพ.ศ.	2552	รวมทัง้ไดรั้บทนุ	พระองคเ์จา้ววิฒันไชย	เพือ่ท�าการวจิยัเกีย่วกบั	“ปญัหาการกระจาย	

รายได้ในไทยและทางออก”	ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศที่ต้องการค�าตอบ
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	 นอกจากน้ี	ดร.	กอบศักดิ	์เปน็อาจารย์พเิศษในโครงการและหลักสูตรตา่งๆ	เชน่ที	่สถาบันบัณฑติ

บริหารธุรกิจศศินทร์	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	์คณะพาณชิย์ศาสตรแ์ละการบัญช	ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์และสถาบนัการศกึษาต่าง	ๆ	
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Dr. Kobsak Pootrakool

	 Dr.	Kobsak	Pootrakool	serves	as	a	Vice	Minister	at	Office	of	Prime	Minister	of		

Thailand	under	the	government	led	by	General	Prayuth	Chan-ocha,	Prime	minister	since	January	

2016.	He	also	served	as	the	former	member	of	the	Constitution	Drafting	Committee	before	

being	appointed	as	Vice	Minister.

	 Dr.Kobsak	joined	Bangkok	Bank	in	December	2010	as	executive	Vice	President,		

International	Banking	Group.	He	achieved	several	projects	including	banking	license	approval	

from	the	Central	Bank	of	Myanmar	in	2015.			

	 From	1996	to	2010,	he	is	a	former	senior	executive	with	the	Bank	of	Thailand	(BOT)	

and	the	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET).	He	helped	develop	and	implement	monetary	policy	

and	financial	institution	policy,	and	was	Division	Executive	of	the	Monetary	Policy	Strategy	

Division.	He	was	seconded	to	the	SET	from	2008	to	2009	as	Senior	Vice	President	(Strategic	

Planning)	and	Executive	Director	of	the	SET	Research	Institute	for	Capital	Market.

	 Dr.	Kobsak’s	awards	include	the	Puay	Ungpakorn	Medal	in	2009,	given	to	the	best	

young	economist	in	Thailand.	He	has	published	extensively,	within	Thailand	and	internationally,	

and	is	a	frequent	media	commentator.			

	 Dr.	Kobsak	holds	a	PhD	in	macroeconomics	and	international	economics	from	the		

Massachusetts	Institute	of	Technology,	and	a	BA	in	mathematics	and	economics	from		

Williams	College.
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ณัชชารีย์ พัฒนาวงศ์โภคิน

ผู้ประกาศข่าว

 

ประวัติการศึกษา

•	 นโยบายสื่อและโทรคมนาคม

•	 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	

รุ่นที่	19	สถาบันพระปกเกล้า

•	 จบปริญญาโท	EX-MBA,	Stamford	University	ปีการศึกษา	2550

•	 จบปรญิญาตรศีลิปศาสตร์บณัฑติ	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ	ปีการศกึษา	2540

•	 มัธยมศึกษาปีที่	1-6	โรงเรียนหอวัง

ประสบการณ์การท�างาน

•	 และผูผ้ลติรายการก้าวทีก่ล้าสูก่ารปฏริปู	ทาง	FM.	92.5	MHz.	(ส.	14:00-15:00)

ตั้งแต่	มกราคม	พ.ศ.2558	จนถึงปัจจุบัน

•	 ผู้ประกาศข่าวช่อง	TNN24	ตั้งแต่	มกราคม	พ.ศ.	2551	จนถึงปัจจุบัน

-	 รายการ	TNN	GOODMORNING		 (อา	-	ศ.	05.50	–	08.00	น.)

-		 รายการเปิดประเด็นข่าว	TNN							 (จ.-	ศ.	09.00–	10.00	น.)	

-	 รายการคนหลังข่าว	 (จ.-	ศ.	11.30–12.00	น.)

-	 รายการครบมุมข่าว	 (พ.	12.00	–13.00	น.)

-	 รายการห้องข่าว	สุดสัปดาห์		 (ส.-อา.	08.00	–	10.00	น.)	
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•	 เป็นผูน้�าเสนอวาระท่องโลกเกษตรในการประชมุบอร์ดสินค้าเกษตรเครือซีพปีระจ�า

ทุกวันจันทร์	สัปดาห์แรกของเดือน

•	 ผูจ้ดั	และผูผ้ลติรายการคยุจบครบข่าว	ทาง	FM.	101	MHz.	(ส.-อา.	17:00-18:00)

ตั้งแต่	กันยายน	-	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

•	 ผูจ้ดัรายการเกบ็เบีย้ใต้ถนุร้าน	ทาง	FM.	92.5	MHz.(จ.-	ศ.	10:00-11:00)ตัง้แต่	

มีนาคม	พ.ศ.	2555	-	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

•	 ผูป้ระกาศข่าวช่อง	News	24	(UBC	07)	ตัง้แต่	กรกฎาคม	พ.ศ.	2541	–	ธนัวาคม	

พ.ศ.	2550

-	 รายการ	News	24	update

-	 รายการส่องเศรษฐกิจ	

-	 รายการห้องข่าวเสาร์-อาทิตย์

-	 รายการคนหลังข่าว		

-	 รายการ	News	Morning

-	 รายการเมนูสัญจร	(ผู้ผลิตและผู้ด�าเนินรายการ)

-	 รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ	ดร.จีระ	

-	 รายการสมการเศรษฐกิจ	

-	 ถ่ายโฆษณาไก่สดซีพี	เพื่อออกอากาศทางช่อง	UBC	News	07		

-	 	ถ่ายโฆษณานมวีซอย	เพื่อออกอากาศทางช่อง	UBC	News	07		

•	 ผู้ประกาศข่าว	IBCNEWS	ตั้งแต่	เมษายน	–	มิถุนายน	พ.ศ.	2541

•	 Presenter	ช่อง	Supersport	ทาง	IBC	ตั้งแต่	เมษายน	พ.ศ.	2540	–	มีนาคม	

พ.ศ.	2541

•	 พิธีกรรับเชิญงานสัมมนาและแถลงข่าวของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

•	 พิธีกรรับเชิญงานสัมมนาและแถลงข่าวทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน



ประวัติวิทยากรประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 
“ประชาธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Democracy)”
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ตุลย์  ป่ินแก้ว

ผู้อํานวยการด้านแผนยุทธศาสตร์ บริษัท SideKick Co.Ltd

 

รายละเอียดส�าหรับการติดต่อ

	 	 tulpin@gmail.com,	tul@sidekick.asia	

	 	 +66	(0)	817014027		

	 	 Skype:	tuloffice	

ประวัติการท�างาน (โดยสังเขป)

•	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	และผู้อ�านวยการด้านแผนยุทธศาสตร์	บริษัท	SideKick	Co.Ltd

•	 อาจารย์พเิศษ	ด้านการสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลงสงัคม	(Communications	for	

Social	Change)	ในหลกัสตูรนานาต	ิThe	School	of	Global	Studies	and	Social	

Entrepreneurship	(GSSE)	และหลกัสตูรวารสารศาสตร์บณัฑติ	สาขาสือ่มวลชน

ศึกษา	(ภาคภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

•	 ผู้ก่อตั้ง	และผู้อ�านวยการด้านการจัดแคมเปญ	Change.org	Thailand
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ประสบการณ์ท�างานอื่น

•	 Global	Communications	and	Social	Media	lead		

International	Save	the	Children	Alliance	

•	 Founder	&	Project	Manager	-	Asia	Digital	Campaign	Initiative		

‘EVERY	ONE’	campaign,	Save	the	Children

•	 Digital	Media	Associate	

	 MTV	EXIT	Foundation,	MTV	Networks	Europe

•	 Regional	Communications	Specialist	

	 Oxfam	Great	Britain	in	East	Asia	

•	 Advocacy	and	Campaigns	Officer,	

	 Oxfam	Great	Britain	Thailand	Country	Programme	

•	 Advocacy	and	Campaigns	Officer,		

Oxfam	Great	Britain	Thailand	Country	Programme	

•	 ผู้สื่อข่าวทั่วไป	ส�านักข่าวรอยเตอร์ส		(Reuters	News	Agency)

•	 ผู้สื่อข่าวทั่วไป	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	(Bangkok	Post)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดส�าหรับการติดต่อ

E-mail:		 madpitch@yahoo.com

Web	Page	 www.polsci.chula.ac.th/pitch

วุฒิการศึกษา

•	 ปริญญาเอก	Ph.D.	City	and	Regional	Planning		(University	of	California,	

Berkeley)

•	 ปริญญาโท		M.Phil.	Land	Economy		(University	of	Cambridge)

•	 ปรญิญาตร	ี	ร.บ.	การปกครอง	เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่	(จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)

ความสนใจด้านวิชาการ

•	 การเมืองนคร

•	 การเมืองไทยสมัยใหม่

•	 การเมืองเปรียบเทียบ



ปร
ะว

ัติว
ิทย

าก
รก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 1

376
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ความสนใจด้านวิชาการ

Book Chapters:

•	 “socio-cultural	cleavages	and	Red-yellow	Shirt	Conflicts	in	Thailand’s	politics:	

Acritical	Multiculuralism	View”	in	Multicultural	Challenges	and	sustainable	

democracy	in	europe	and	east	asia	,	edited	by	Nam-Kook	Kim,	2014

Journal Articles:

•	 “รัฐประหารต้านได้	…	(โดยไม่ต้องใช้ความรนุแรง)			ประวตัศิาสตร์และการเมอืง

เรื่องแซนด์วิช	(ทั่วโลก)	ประชาธิปไตย	คือหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	”	

,	ในมติชนออนไลน์	2557	สืบค้นจาก	www.matichon.co.th/news_detail.php?

newsid=1389714068&grpid=01&catid&subcatid
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ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา)

ประธานและผู้ก่อตัง้ ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS) 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน่นัล เซน็เตอร์ จํากัด

 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

	 	 เลขที่	62	อาคารมิลเลนเนีย	ชั้น	21	ห้อง	2101		

	 	 ถนนหลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

	 	 Email	:	prinya@acisonline.net	

	 	 Facebook	:	www.facebook.com/prinyah	

	 	 Twitter:	www.twitter.com/prinyaACIS

	 	 Website:	www.acisonline.net

TV show:   www.youtube.com/thecyber911	
	 	 	 www.youtube.com/thehackertv	

	 	 	 ที่นี่	ThaiBPS	and	Channel	3	IT24Hrs	on	Radio

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญระดับสากล

•	 ISACA	Cybersecurity	Nexus	

•	 ITIL	V3	Expert,	CFE,	CBCI	

•	 ISACA	:	CGEIT,	CRISC,	CISA,	CISM	
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•	 (ISC)2	:	CISSP,	CSSLP,	SSCP	

•	 CompTIA	CASP	

•	 IAPP	Foundation	

•	 IRCA	:	ISMS	Lead	Auditor,	ITSMS	and	BCMS	Provisional	Auditor	

•	 IT	Governance	using	COBIT	5	Foundation	and	Implementation	Certified	

Trainer	

สถานะทางสังคม (บางส่วน)

•	 ที่ปรึกษา	National	Security	และ	Cybersecurity	นายกรัฐมนตรี	

•	 ทีป่รกึษา	National	Security	และ	Cybersecurity	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	

•	 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กองทัพบก	

•	 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กองทัพอากาศ	

•	 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	(NIA)	

•	 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กระทรวงกลาโหม	

•	 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(BOT)	

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)	

•	 ผู้เชีย่วชาญด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ	และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	

อันดับหน่ึงของประเทศไทย	ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับ

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค	

•	 หนึง่ในห้าคนไทยทีไ่ด้รับการคัดเลอืกให้รับทุนโครงการ	Eisenhower	Fellowships	

2013	(www.efworld.org/our-programs/international/2013-searp/prinya-	

hom-anek)	

•	 คนไทยคนแรกและคนเดยีวทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการทีป่รกึษา	(ISC)2	

ประจ�าภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	Asia-Pacific	Advisory	Council	สถาบนั	International	

Information	Systems	Security	Certification	Consortium	(www.isc2.org)	

•	 คนไทยคนแรกและคนเดยีวทีไ่ด้รบัใบรบัรองความรูร้ะดบัสากลจากองค์กรระดบัโลก	

มากที่สุดในประเทศไทย	
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รางวัลเกียรติคุณ 

•	 โล่ประกาศเกียรติคุณผู้เชี่ยวชาญ	Cybersecurity	ที่อุทิศตนช่วยเหลืองานภาครัฐ	

โดยท่านศาสตราจารย์พเิศษ	พรเพชร	วชิติชลชยั	ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ

•	 โล่ประกาศเกยีรตคิณุ	“บุคคลตวัอย่างในภาคธรุกจิบรกิารเฉพาะกจิ”	ในโครงการ

พิจารณาคัดเลือก	“บุคคลคุณภาพแห่งปี	2012”	จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(มสวท.)	

•	 รางวลัเกยีรติยศ	“Hall	of	Fame	2011”	โดยเขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	

(Software	Park)	เพ่ือเป็นการเชดิชเูกยีรตใินฐานะเป็นผูท้�าคณุประโยชน์แก่วงการ	

IT	ของประเทศและเป็นผูท้ีไ่ด้รบัการยอมรบัจากบคุคลในวงการ	IT	ทัง้ในประเทศ

และระดับนานาชาติ	

•	 รางวลั	“(ISC)2	Speaker	Award”	โดยสถาบนั	(ISC)2	ในฐานะวทิยากรรบัเชญิ	

ดเีด่นทีม่ผีลงานและอทุศิตนในการเป็นวทิยากรรบัเชญิในงานสมัมนาต่าง	ๆ 	ทัว่โลก	

International	Conference	and	Seminar	ในการส่งเสรมิ	เผยแพร่	และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ในองค์ความรู้ด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศในภมูภิาคต่าง	ๆ	

ทัว่โลกอย่างสม�า่เสมอ	โดยได้รบัรางวลันีเ้ป็นเวลาต่อเนือ่งตลอดช่วง	5	ปีทีผ่่านมา	

•	 รางวลั	“Information	Security	Leadership	Achievement”,	Information	Security	

Asia	2011:“SecureAsia@Jakarta,	Indonesia	

•	 รางวัล	“Information	Security	Leadership	Achievement”,	at	Information	

Security	Asia	2012:	“SecureAsia@Tokyo,	Japan	

ความส�าเร็จในวิชาชีพและชีวิตการท�างาน 

•	 ได้รับการคดัเลอืกโดยคณะกรรมการทนุไฮเซนฮาวร์	เข้าร่วมโครงการ	Eisenhower	

Fellowships	2013	Southeast	Asia	Regional	Program	เพื่อศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงานองค์กรส�าคัญและบริษัทชั้นนาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา	51	วัน	

•	 ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนไทยที่ได้ร่วมงานประชุมคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

องค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ	(CISSP	Job	Analysis	

Workshop,	Reviewer/Workgroup)	(‘Certified	Information	System	Security	

Professional’	Certificate)	ของสถาบัน	(ISC)2	
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•	 CISSP	Job	Analysis	Workshop,	14-15	January	2011,	Orlando,	Florida,	

U.S.A.	

•	 CISSP	Job	Analysis	Workshop,	31	Jan.	-	2	Feb.	2014,	Clearwater,	Florida,	

U.S.A.	

•	 คณะกรรมการวชิาการ	มาตรฐานระบบบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ	

(ISO/IEC	JTC1	SC27	Information	Security	Workgroup)	ส�านกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	และเป็นผู้แทนในนามประเทศไทย	ในการประชุมคณะ

กรรมการวิชาการ	มาตรฐานระบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	

(ISO/IEC	JTC1	SC27	information	security)	

•	 ทีป่รกึษาให้กบัหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน	เพือ่ตรวจรับรองตามมาตรฐาน

สากล	

•	 ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน	ในการจัดท�าแผนแม่บทด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	แผนแม่บทด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ	

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	การวางแผนและด�าเนินงานมาตรการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	การด�าเนินงานแผนรองรับความต่อเนื่อง

ทางธรุกจิ	และการก�ากบัดแูลเพือ่การบรหิารจดัการทีด่ด้ีานเทคโนโลยสีารสนเทศ	

(IT	Governance	with	COBIT	4.1	&	COBIT5)	

•	 ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน	ในการด�าเนินงานด้านบริหาร

ความเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยงด้านความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ	รวมทั้งการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องตามฐานความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

•	 ผูอ้�านวยการหลกัสตูรร่วมกบั	Software	Park	Thailand	จดัโครงการอบรมหลกัสตูร

ผู้บริหารสารสนเทศ	“Strategic	IT	Governance	and	Information	Security	

Management	for	Executives	Program”	ตั้งแต่รุ่นที่	1	ถึงปัจจุบัน	(CIO	#1	

–	CIO	#8)	โดยมีการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	รวมทั้งการดูงานที่

หน่วยงานชั้นน�าที่สหรัฐอเมริกา	(17	days	for	training	class	and	6	days	for	

international	IT	company	visit	in	Silicon	Valley,	California,	U.S.A.)	

•	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรร่วมกับ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ในหลักสูตร	วิทยาศาสตรมหา

บัณฑิต	สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	Master	of	Science	in	

Cybersecurity	Management	
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ชัยวัฒน์ จันธิมา

บรรณาธิการข่าว “พะเยาทีวี” ทีวีชุมชน

 

ที่อยู่

	 	 โครงการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ชุมชน	“พะเยาทีวี”	

	 	 อาคารธรรมราชนุวัตร	วัดศรีโคมค�า	อ�าเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	56000

	 	 E-Mail	address:	bychaiwat@hotmail.com		

	 	 เว็บไซต์:	www.phayaotv.com

ประวัติการท�างาน

•	 ประสานงานสถาบันปวงผญาพยาว	

•	 บรรณาธิการข่าว	“พะเยาทีวี”	ทีวีชุมชน

•	 เลขานุการ	สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา

•	 ทีมวิทยากรกระบวนการสานเสวนา	และนักวิจัยชุมชน	“สถาบันพระปกเกล้า”

•	 ที่ปรึกษาสภาประชาชนลุ่มน�้าอิง	และเครือข่ายแม่ญิงพะเยา

•	 ผูก่้อตัง้และบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์	/	คเีอทฟีบรษิทัโฆษณา	/	ฝ่ายสือ่สารองค์กร

พัฒนาเอกชน
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วรลักษณ์ สงวนแก้ว

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                

 

ประวัติการศึกษา  

•	 นิติศาสตร์บัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 นติิศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยั	Nancy	2	ประเทศฝรัง่เศส	(ทนุรฐับาลไทย)

•	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชายุโรปศึกษา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างานในอดีต 

•	 นิติกร	กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	ส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

•	 อาจารย์ประจ�า		ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัย

มหิดล

•	 เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ	ส�านักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

•	 นักวิชาการ		ส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า
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ประวัติการฝึกอบรม  

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	“Asia-Europe towards Greater Inter – Cultural 

Exchange”	จัดโดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป	(Asia-Europe	Foundation)

•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสูตร	“Human and Civil Rights Course”	จัดโดยมูลนธิฟิรี

ดริช	เนามัน	(Friedrich	Naumann	Stiftung		Foundation)

•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร	“Training Course on Constitution-Making in Asia”	

จัดโดยองคก์ารสหประชาชาติเพือ่การพฒันา	(UNDP)	และสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อความช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	(IDEA)

•	 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร	“Training on peace and human rights education” 

จัดโดยศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาสันติภาพ	(Miriam	college,	Philippines)	

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	“Asia-Europe Training For Youth Leaders :  

The Role of Human Rights Education in Intercultural Dialogue”		

จัดโดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป	(Asia-Europe	Foundation)	และคณะมนตรีแห่งยุโรป	

(Council	of	Europe)

ผลงานวิชาการที่ส�าคัญ

งานวิจัย				 “คุณค่าและสถานะทางกฎหมายของธรรมนูญสหภาพยุโรป”	

	 ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ยุโรปศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2550

	 บทความวจิยัเร่ือง	“วฒุสิภากบัการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการเมอืงภาค 

	 ประชาชน”	ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมือง	พ.ศ.	2552

บทความวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย”

 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน	ปีที่	8	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน	2558

	 “การจัดท�ารัฐธรรมนูญในสถานการณ์พิเศษ”	รัฐสภาสาร	ปีที่	63	ฉบับที่	10			

	 ตุลาคม	2558

	 “รัฐธรรมนูญกับการจัดการความขัดแย้ง”	วารสารศาลรัฐธรรมนูญ	ปีที่	17		

	 เล่มที่	51	กันยายน-ธันวาคม	2558
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ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

นักวิชาการผู้ชํานาญการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
สถาบันพระปกเกล้า                                              

 

รายละเอียดการติดต่อ 

	 โทรศัพท์	02-1419582,	083-911-1445	

	 email:	natchaphat@kpi.ac.th

การศึกษา  

•		 M.A	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	National	University	of	Singapore,			

2541-2542

•		 รฐัศาสตร์บณัฑติ	(ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ),	เกยีรตนิิยมอนัดบั	1		จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย		2537-2541

ต�าแหน่งงานวิชาการและด้านการบริหาร 

•		 นักวิชาการผู้ช�านาญการ,	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า	

(2551-ปัจจุบัน)

•		 นกัวจิยั และผูช่้วยสอน,	the	National	University	of	Singapore	(2547	–	2551)

•		 อาจารย์ประจ�า,	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

(2544-2547)		
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•		 กรรมการวิชาการ,	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		(2546-2547)

•		 กรรมการบัณฑิตศึกษา, คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		(2544-2547)

•		 กรรมการวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์,	คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		(2546-

2547)

•	 กรรมการสอบไล่ภายนอก,	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์,	วทิยาลยันอร์ธ,	

เชียงใหม่	(2546-2547)	

•		 นักวิชาการ		ส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า

หนังสือ  

•		 การปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน	(2555)

•		 รายงาน	“การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน”	(2555)

•		 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์,	(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2545)	

•		 กฎหมายระหว่างประเทศ,	(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2546)	

•		 รฐัศาสตร์	(ศนูย์หนงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	2547,	2548,	2549,	2550,	

2552)

•		 อ�านาจ	ดุลแห่งอ�านาจและชาตินิยม:	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่ปี		

ค.ศ.	1814	ถึงสงครามเย็นr	(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2547)

การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ

•		 ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวแปรต้น	(การประชุมรัฐศาสตร์แห่งชาติ,	2547)

•		 Political	Theory	and	the	Symbolic	Uses	of	Politics	in	Thailand	(Asian		

Political	and	International	Studies	Association	-	APISA	,	Hong	Kong,	2548)

•		 จะถามไปท�าไม?	(การประชุมรัฐศาสตร์แห่งชาติ,	2549)

•		 วาทกรรมวเิคราะห์ในเชงิรฐัศาสตร์:	ตวัอย่างการวเิคราะห์รฐัธรรมนญูในปี	2475	

จ�านวน	2	ฉบับ	(การประชุมรัฐศาสตร์แห่งชาติ,	2549)

•		 ความเหลือ่มล�า้	ประชานิยม	และความขดัแย้งทางการเมอืง	(การประชุมประจ�าปี	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,	2554)
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บทความ

•		 แนวทางการสร้างความปรองดองจากสาธารณรฐัอาฟรกิาใต้:	บทเรยีนสูป่ระเทศไทย	

(วารสารพระปกเกล้า	(ปีที่	13	ฉบับที่	1	(2558)

•		 บราซลิกบัยทุธศาสตร์การพัฒนา	ใน	เอกสารการสอนชดุวชิา	“ลัทธกิารเมอืงและ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา”	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	สาขาวิชารัฐศาสตร์	

(82425)	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1	พ.ศ.	2558	

•		 ชิลีกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชา	“ลัทธิการเมืองและ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา”	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	สาขาวิชารัฐศาสตร์	

(82425)	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1	พ.ศ.	2558

•		 แนวทางการปฏิรูปพรรคการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย	(วารสาร

พรรคการเมืองสัมพันธ์	ปีที่	19	ฉบับที่	3	(2557)

•		 ข้อเสนอใหม่ของการศกึษาบทบาทของทหารกบัความขดัแย้งทางการเมอืง	(วารสาร

พระปกเกล้า		ปีที่	8	ฉบับที่	1	(2553))

•		 บทบาทของสหรัฐอเมริกา,	(รัฐศาสตร์ปริทัศน์,	2546)

•		 โลกาภิวัตน์และการบริหารภาครัฐแนวใหม่,	(รัฐศาสตร์ปริทัศน์,	2545)

งานศึกษา-งานวิจัย

•		 การศึกษาวิจัยเรื่อง	แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ	(2555)

•		 การวิจัยเรื่อง	“การจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(2554)

•		 โครงร่างการศกึษาวจิยัเรือ่ง	“1	ทศวรรษการปฏิรปูการเมอืง”	(การวจิยัเชงิประเมนิผล,	

2553)

•		 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง	“ระบบการคัดกรองสมาชิกรัฐสภา	(การเมืองใหม่)”	

(2552)

•		 การศึกษาทัศนะของผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	1	ถึงรุ่นที่	10	(2551)

•		 ผลกระทบทางสุขภาพ	(HIA)	ที่เกิดจากปัญหาในแม่น�้าแม่ปิง	(งานวิจัยร่วม,	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2546)

•		 การประเมินผลองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน	(งานวิจัยร่วม,	กระทรวงมหาดไทย,		

2547)
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•		 การประเมินหลักสูตรทางรัฐศาสตร์ตามความเห็นของบัณฑิตในปี	2546		

(งานวิจัยร่วม,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2546)

•		 การประเมนิหลกัสูตรทางรฐัศาสตร์ตามความเหน็ของบณัฑติในปี	2547	(หวัหน้า

โครงการ,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2547)

•		 ความพงึพอใจของประชาชนจากการให้บรกิารของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร

สังคม,	(งานวิจัยร่วม,	2547)

•		 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนท้องถิน่จังหวดั

ล�าพูน	(งานวิจัยเดี่ยว,	2546,	2547)



ประวัติวิทยากรประชุมกลุ่มย่อยที่ 2 
“รัฐบาลแบบเปิด (Open Government)”
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สุรางคณา วายุภาพ

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                              

 

ต�าแหน่งหน้าที่  

•		 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

•		 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สถานที่ท�างาน   

	 อาคารเดอะ	ไนน์	ทาวเวอร์	แกรนด์	พระรามเก้า	(อาคารบี)		

ชั้น	20-22	เลขที่	33/4	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง		

เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310	

	 โทรศัพท์	:	+(66)	02-123-1234		

โทรศัพท์มือถือ	:	+(66)	084-468-8888		

อีเมล	:	surangkana@etda.or.th
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คุณวุฒิการศึกษา 

•		 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•		 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นที่	3

•		 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	รุ่นที่	17

•		 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	

รุ่นที่	18

•		 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	

(ปปร.)	รุ่นที่	19

•		 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	168

ต�าแหน่งหน้าที่ทางสังคม

•		 กรรมการทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

•		 นายกสมาคม	Thailand	PKI	(ประเทศไทย)	และ	Vice	Chair	Person	สมาคม	

ASIA	PKI	Consortium		

ความส�าเร็จที่ภาคภูมิใจ

•		 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชิดชูย่ิงช้างเผอืก	ช้ันประถมาภรณ์ช้างเผอืก	(ป.ช.)

•		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย	ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย	

(ป.ช.)

•		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย	ชั้นที่	3	ตริตาภรณ์มงกุฎไทย	

(ต.ม.)	
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ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ 

ผู้อํานวยการบริหาร สถาบันอิศรา                                                

 

การศึกษา  

•		 นิเทศศาสตร์บัณฑิต		สาขาหนังสือพิมพ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•		 นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน   

•		 ตุลาคม	2526	เป็นผู้สื่อข่าว	หนังสือพิมพ์	“มติชน”	รายวัน	

•		 ปี	2541	บรรณาธิการบริหาร	นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

•		 ปี	2544	บรรณาธิการบริหาร	นสพ.มติชน	รายวัน

•		 ปี	2545-2554	รองบรรณาธิการอ�านวยการหนังสือพิมพ์	“มติชน”	รายวัน

•		 มีนาคม	2554	–	ปัจจุบัน		ผู้อ�านวยการบริหารสถาบันอิศรา	

•		 12	พฤษภาคม	2554	–	กรกฎาคม	2558	กรรมการปฏิรูปกฎหมาย	(คปก.)	
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ด้านสังคม 

•		 ประธานกรรมการบริหารสถาบันอิศรา			

•		 มีนาคม	2553-มีนาคม	2554	อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

ผลงาน

•		 มีผลงานโดดเด่นทางด้านข่าวจนได้รับรางวัลข่าวและข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา		

อมนัตกลุหลายรางวลั	อาท	ิข่าวทจุรติเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	,	ข่าวเปิดโปงขบวนการ

ทจุรติ	ส.ป.ก.4-01	,	ข่าวทจุรติธนาคารกรงุเทพพาณิชยการ,	ข่าวสญัญา	เงนิกูเ้ทจ็	

45	ล้าน,	ข่าว	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	ซุกหุ้น	ข่าวช�าแหละอาณาจักร	“ปิกนิค”	

ขุมทรัพย์ลาภวิสุทธิสิน,	ผ่าเครือข่ายเอื้อประโยชน์ชินวัตร	ขายหุ้น	73,000	ล้าน	

เป็นต้น				

เกียรติประวัติ

•		 “นักนิเทศศาสตร์ดีเด่น”	ประจ�าปี	2546	ของสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

•		 ได้รบัคดัเลอืกจากนติยสารบสิสเินสวกี	ให้เป็น	“สตาร์ ออฟเอเชยี”	ปี	2001	และ

นติยสารฟาร์อีสเทร์ินอโีคโนมกิรวีวิ	ระบวุ่า	เป็นผู	้“เป่านกหวดี”	เนือ่งจากท�าข่าว

เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจนส่งผลสะเทือนอย่างมาก

•		 “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจ�าปี	2554		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์

	 WWW.PRASONG.COM		เล่าข่าว	…จากประสบการณ์	 	
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รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                              

 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้   

	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		

ถ.	เสรีไทย	บางกะปิ	กรุงเทพ	10240	

Tel	:	0-2727-3888			Fax	:	0-2375-2809	

E-mail	:	tippalor@nida.ac.th;	tippawan@hyperhub.net

	

การศึกษา

•		 Ph.D.	(Administrative	Studies)	York	University	แคนาดา	

•		 M.E.S.	(Information	Management)	York	University	แคนาดา	

•		 Diploma	in	Managerial	Control	&	Management	Information	Systems,		

Research	Institution	for	Management	Science	(RVB)	เนเธอร์แลนด์	

•		 M.P.A.	(นโยบายสาธารณะ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

•		 B.A.	(เศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

•		 ทุนรัตนโกสินทร์ไทย-แคนาดา	(Canadian-Thailand	Rattanakosin	Scholarship)	

ส�าหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	

•		 ทุนผู้ช่วยนักวิจัย	York	University

•		 ทุนฝึกอบรมรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

•		 ทุนฝึกอบรม		ILO		(International	Labor	Organization)	เรื่อง		“Human		

Resource	Planning	Techniques	in	Developing	Countries”

•		 ทุนฝึกอบรมของคณะรฐัประศาสนศาสตร์	เรือ่ง	Balanced	Scorecard	กบั	Robert	

S.	Kaplan	ที่สิงคโปร์

•		 ทนุโครงการเครอืข่ายเชงิกลยทุธ์เพือ่ผลติอาจารย์ในมหาวทิยาลยั	(ประเภทอาจารย์

ทีป่รกึษานกัศกึษา	ปรญิญาเอก)	จากส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา	ปี	2550

ประสบการณ์การท�างาน

•		 รองศาสตราจารย์	ระดับ	9

•		 ผู้อ�านวยการโครงการเอกสารและต�ารา(	2555-ก.ย.	2558)

•		 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์	(	ต.ค.2552-ก.ย.	2555)

•		 ผู้อ�านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(2551-ก.ย.2552)

•		 อนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	ส�านักงาน	

คณะกรรมการอุดมศึกษา

•		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาวิชาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

•		 อนุกรรมการฝ่ายวิจัย	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	(ปปช.)

•		 ประธานคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน	มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	(2551-

2552)
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•		 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน	มหาวิทยาลัยศิลปากร	(2551-2552)

•		 กรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะพัฒนาสังคม	คณะสถิติประยุกต์	และ	

คณะภาษาและการสื่อสาร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•		 อนกุรรมการพฒันาระบบ	e-learning,	e-testing	สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์

•		 รองคณบดฝ่ีายวิชาการ		คณะรัฐประศาสนศาสตร์		(2547-2548,	2550-2551)

•		 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	(2548-2550)

•		 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบรหิาร	ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	(2551-52)

•		 อนกุรรมการติดตามและก�ากบัการใช้งบประมาณ	ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	(2551-52)

•		 รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)		

คณะรัฐประศาสนศาสตร์																																							

•		 รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต		

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

•		 2552.	การสิน้สดุของนวัตกรรม	ได้รบัทนุสนบัสนนุจากคณะรฐัประศาสนศาสตร์	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(ก�าลังด�าเนินการ)

•		 2552.		การบรูณาการยทุธศาสตร์	5	กระทรวงเศรษฐกจิ	ได้รบัทนุสนบัสนุนจาก

ส�านักงบประมาณ	(หัวหน้าโครงการ).

•		 2552.	โครงการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล	ท้องถิ่น	และกลุ่มประชาสังคม	

ภายใต้โครงการจัดท�าโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว	

ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(หัวหน้าโครงการ).

•		 2551.	ข้อเสนอการด�าเนนิการเชงิปฏบิตัเิพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศไทยในเศรษฐกจิโลก	ได้รบัทนุสนบัสนนุจากสภาทีป่รกึษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(ร่วมโครงการ)
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•		 2550.	รูปแบบโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการกระจายอ�านาจของกระทรวง

สาธารณสขุ	ได้รบัทนุ	สนบัสนนุจากส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	(หวัหน้า

โครงการ)

•		 2550.	 การใช ้ เครื่องมือการจัดการในภาครัฐ	 ได ้รับทุนสนับสนุนจาก	

คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

บทความ

•		 2552	“การบริหารรัฐกจิร่วมระหว่างรฐับาล	ท้องถิน่	และประชาสงัคม	(ส่วนกลาง)”	

(Public	Administration:	the	Partnerships	among	Public,	Local,	and	Civil	

Society	(Center))	วารสารส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

•		 2009		Tippawan	Lorsuwannarat	and	Ponlapat	Buracom.	“Performance	

Management	Reforms”	in	Handbook	of	Public	Administration	in	Southeast	

Asia:	Thailand,	Philippines,	Malaysia,	Hong	Kong,	Macau.	Evan	Berman.	

(Ed.)	New	York:	Taylor	and	Francis,	(Forthcoming).

•		 2552.	“เส้นทางการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้:	ประสบการณ์ของฟินแลนด์”	

วารสารนิด้าการพัฒนา	49(1):	127-146.

•		 2008.	“Budget	Reform	Implementation	in	Thailand,”	Journal	of	Regional	

Studies	and		Development,	17(1)	June:	43-62.

•		 2008.		“Organizational	Innovation	Mortality:	from	the	Population	Ecology	

and	Institutional	Perspectives,”	Proceedings	of	the	22nd	Annual	Australian	

and	New	Zealand	Academy	of	Management	Conference	on	“Managing	in	

the	Pacific	Century,”	Organized	by	the	University	of		Auckland,	December	

2-5,	2008.

•		 2551.	“องค์การสมรรถนะสูงกับความรับผิดชอบต่อสังคม”	วารสารการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน	(ก�าลังอยู่ระหว่างการรอการตีพิมพ์)

•		 2550.	“การใช้เครื่องมือการจัดการในองค์การภาครัฐ	(Management	Tool		

Implementation	in	Public	Organizations)”	วารสารการจดัการภาครฐัและภาค

เอกชน	14(1):	35-70.
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รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี

ผู้ช่วยอธิการบดี  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                              

 

ต�าแหน่ง  

•		 ผู้ช่วยอธิการบดี	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

•		 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ	(Smart	City	Research	Center)	ที่สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

•		 อาจารย์ประจ�า	ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

•		 รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการระบบรางของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย	

•		 กรรมการความปลอดภัยทางถนนรัฐบาลฮ่องกง	

•		 กรรมการระบบโครงข่าย	US	Transportation	Research	Board

•		 อนุกรรมการกลั่นกรองของการเคหะแห่งชาติ	
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ประวัติการศึกษา

•		 ปริญญาเอก	ด้านวิศวกรรมและการวางแผนระบบขนส่ง	จาก	มหาวิทยาลัยลีดส์,	

อังกฤษ

•		 ปริญญาโท	ด้านวิศวกรรมและการวางแผนระบบขนส่ง	จาก	มหาวิทยาลัยลีดส์,	

อังกฤษ

•		 ปรญิญาตร	ีด้านวศิวกรรมโยธา	จาก	สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

ประสบการณ์

•		 อาจารย์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัย	Hong	Kong		

Polytechnic	

•		 ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิคประจ�าปี	2014	มอบโดย	APEC	

•		 Senior	Research	Fellow	ที่	มหาวิทยาลัยลีดส์	ประเทศอังกฤษ	

•		 Visiting	Professor	ที่	มหาวิทยาลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

•		 อนุกรรมการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

•		 อนุกรรมการระบบสารสนเทศและนวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติ

•		 อนุกรรมการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                             

 

การศึกษา 

•		 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•		 เนติบัณฑิตไทย	 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

•		 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•		 D.E.A.	Sciences	Pénales	et	Sciences	Criminologiques	(Mention	assez	bien,U.	

Aix-Marseille	III)

•		 Docteur	en	Droit	(Mention	Très	honorable	avec	félicitations	du	jury	à	

l’unanimité,	U.	Aix-Marseille	III)

ผลงานทางวิชาการ 

•		 ปกป้อง	ศรีสนิท.	(2553).	จัดท�ำร่ำงรำยงำนประเทศตำมพันธกิจกรณีภำยใต ้

อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย 

ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 1 (ระยะที่ 2).	กรุงเทพมหานคร:	กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
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•		 ปกป้อง	ศรีสนิท.	(2555).	มำตรกำรในกำรรับของกลำง: เปรียบเทียบหลัก

กฎหมำยและแนวค�ำพิพำกษำต่ำงประเทศ.	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักงานอัยการ

พิเศษ	ฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา.

•		 ปกป้อง	ศรีสนิท.	(2555).	กระบวนกำรยุติธรรมกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่

มีควำมรุนแรง: ปัญหำและแนวทำงแก้ไข.	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักงานกิจการ

ยุติธรรม.
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ดร.ทิพย์ศริน ภัคธนกุล

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)                                            

 

	 	 ดร.	ทพิยศ์รนิ	ภคัธนกลุ	ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขารฐัประศาสนศาสตร	์

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ	ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์	วทิยาลยัการบริหารรฐักจิ	

มหาวทิยาลัยบรูพา	และ	ปรญิญาเอก	สาขารฐัประศาสนศาสตร	์(Professional	Doctorate	

in	Public	Administration)	คณะธรุกจิ	การปกครอง	และกฎหมาย	(Faculty	of	Business,	

Government	and	Law)	มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา	(University	of	Canberra)	ประเทศ

ออสเตรเลีย	

	 	 ปัจจุบัน	ดร.	ทิพย์ศริน	ท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส		

สว่นพฒันาผลติภณัฑ์	ฝา่ยพฒันาธรุกจิ	ส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส	์(องคก์ารมหาชน)
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ทศพล เช่ียวชาญประพันธ์

นักวิเคราะห์อาวุโส ส่วนวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล  

ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

                                          

 

	 	 นายทศพล	เชี่ยวชาญประพันธ์	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง	เหรียญทอง	สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย		ปริญญาโทสาขาการทูต	(Master	of	Diplomacy)	และปรญิญาโทสาขาความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	[Master	of	Arts	(International	Relations)]	จากมหาวิทยาลัย	

แห่งชาติออสเตรเลีย	(Australian	National	University	–	ANU)	ประเทศออสเตรเลีย	

ปัจจุบันก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์	(PhD	in	Government)	คณะธุรกิจ	

การปกครอง	และกฎหมาย	(Faculty	of	Business,	Government	and	Law)	มหาวทิยาลัย

แคนเบอร์รา	(University	of	Canberra)	ประเทศออสเตรเลีย

	 	 ขณะน้ี	นายทศพล	ท�างานในต�าแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส	ส่วนวิเคราะห์และ	

จัดเตรียมข้อมูล	ฝ่ายอ�านวยการ	ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	
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ปัทมา  สูบกําปัง

นักวิชาการชํานาญการ                                             

 

สถานที่ติดต่อ   

	 ส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า		

120	หมู่	3	อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	อาคารบี	ชั้น	5		

ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	

โทรศัพท์	02-141-9593		โทรสาร	02-143-8177		

	

การศึกษา

•		 นิติศาสตรบัณฑิต			มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			

•		 นิติศาสตรมหาบัณฑิต			สาขากฎหมายมหาชน		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน

•		 ผู้ช่วยนักวิจัย		สถาบันพระปกเกล้า		ระหว่าง	พ.ศ.2540	–	พ.ศ.2544

•		 นักวิชาการวิจัย		สถาบันพระปกเกล้า		ระหว่าง	พ.ศ.2544	–	พ.ศ.2552

•		 นักวิชาการผู้ช�านาญการ		สถาบันพระปกเกล้า		ระหว่าง	พ.ศ.2552	–	ปัจจุบัน	
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ผลงาน

•		 บทความ	เรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา	:	

สภาพปัญหาและความท้าทายในอนาคต	วารสารนิติศาสตร์	คณะนิติศาสตร	์	

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ปีที่	2	ฉบับที่	1	สิงหาคม	2552	

•		 บทความ	เรือ่ง	การปฏริปูการเมอืงเพยีงพอส�าหรบัสังคมไทยแล้วหรอื???		วารสาร

ระพี		ประจ�าปี	2553		

•		 บทความ	เร่ือง	สถาบันตุลาการไทย	:	ความท้าทายในการแสดงบทบาทอ�านาจ

หน้าที่ในยุคปฏิรูปการเมือง	กับความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคม	

•		 รายงานการศึกษาวิจัย	เรื่อง	จับชีพจรประเทศไทย	:	ตัวช้ีวัดประชาธิปไตยและ	

ธรรมาภิบาล	(ผู้ร่วมวิจัย)		

•		 รายงานการศึกษาวิจัย	เรื่อง	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและ	

ความคิดเห็นต่อการท�างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ	(ผู้ร่วมวิจัย)

•		 รายการการศกึษา	เร่ือง	เปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมภิาคเอเชยี	:	กรณี

ศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	(ผู้ร่วมวิจัย)

•		 รายงานการศึกษาวิจัย	เรื่อง	ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง	ประจ�าปี	2548		(ผู้ร่วมวิจัย)

•		 รายงานการศึกษาวิจัย	เรือ่ง	ความเป็นอสิระขององค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญูแห่ง																			

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	(ผู้ร่วมวิจัย)

•		 รายงานการศึกษาวิจัย	เรื่อง	ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พ.ศ.	2550

•		 รายงานการศึกษาวิจัย	เรื่อง	ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พ.ศ.	2550

•		 รายงานการศกึษา	โครงการการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย	

(Civic	Participation	in	Thai	Legislative	Reform	Report)	(ผู้ร่วมวิจัย)

•		 รายงานการศึกษา	เรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ	(ผู้ร่วมวิจัย)

•		 รายงานการศึกษา	เรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย	

(ผู้ร่วมวิจัย)



ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่ 2

409
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

•		 รายงานการศึกษา	เร่ือง	รัฐธรรมนูญกลางแปลง	:	แนวทางการปฏิรูปเพ่ือการ

พัฒนาประชาธิปไตย	(ผู้แต่งร่วม)	

•		 บทความ	เรือ่ง	ดลุยภาพระหว่างอ�านาจหน้าทีแ่ละการถกูตรวจสอบและรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

•		 บทความ	เรือ่ง	ดลุยภาพระหว่างอ�านาจหน้าทีแ่ละการถกูตรวจสอบและรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

•		 บทความ	“Direct	political	participation		in	the	legislative	process”	น�าเสนอ

ใน	AAPA	2015	Annual	Conference	in	Xi’an,	China	on	January	9-10,	2015.	

•		 รายงานการศึกษาวิจัย	เรื่อง	สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย	(ผู้ร่วมวิจัย)

•		 รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ	:	

ทัศนะจากเยาวชนไทย	(ผู้แต่งร่วม)		

•		 รายงานการศึกษา	เรื่อง	กระบวนการนิติบัญญัติไทย	:	การเปิดพื้นที่การมีส่วน

ร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนผ่านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย		

•		 รายงานการศึกษาวิจัย	เร่ือง	การเข้า	(ให้)	ถึงสิทธิชุมชน	:	การมีสิทธิ	มีเสียง	

และมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน	

•		 รายงานการศกึษาวจัิย	เรือ่ง	ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนูญ	:	การตรวจสอบ	

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
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รายช่ือและผลงานโครงการสร้างสํานึกพลเมือง 

ของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา

ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการสร้างสํานึกพลเมือง (Project  

Citizen Thailand) ประจําปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                    

                       

ประวัติโรงรียนขัติยะวงษา 

โรงเรียนขัติยะวงษา	ตั้งอยู่ที่	หมู่ที่	17	ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	45010	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขตที่	27	ปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย	มีนักเรียนจ�านวนทั้งสิ้น	758	คน	26	ห้องเรียน	ครู	63	คน	ค�าขวัญประจ�าโรงเรียนคือ

ความพรอ้มเพรียงของหมู่คณะท�าให้เกิดสขุ	มุง่เนน้การเรยีนรูคู้ค่ณุธรรม	สง่เสรมิการเข้ารว่มและด�าเนนิ

กิจกรรมของนักเรียนเพื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน	

โรงเรียนขัติยะวงษาเข้าร่วมโครงการสร้างส�านึกพลเมือง	(Project	Citizen	Thailand)		

กับสถาบันพระปกเกล้า	2	รุ่น	คือ	รุ่นที่	2	และรุ่นที่	3	ประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด	ระหว่างปี	2558-2559	

และให้ความสนใจด�าเนนิโครงการสรา้งส�านกึพลเมอืงของตนอยา่งตอ่เนือ่ง	ตลอดจนมคีวามกระตอืรอืรน้

ส่งผลงานโครงการสร้างส�านึกพลเมือง	เข้าประกวดในการประกวดโครงการสร้างส�านึกพลเมืองของ	

สถาบันพระปกเกล้า	
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โดยในการประกวดผลงานโครงการสรา้งส�านกึพลเมอืงประจ�าป	ี2559	นีค้ณุครแูละนกัเรยีนชัน้

โรงเรียนขัติยะวงษา	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4/1ได้ส่งโครงการสร้างส�านึกพลเมือง	ในประเด็นปัญหาเรื่อง

การแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน	โดยนโยบายดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโครงการ

สร้างส�านึกพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้า	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

ส�าหรับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษาที่ด�าเนินโครงการสร้างส�านึกพลเมืองและเสนอ

นโยบายสาธารณะดังกล่าวคือ	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	ประกอบด้วยรายนามดังต่อไปนี้

คุณครูที่ปรึกษา

1.	 คุณครูนงนุช		 อภิมติรัตน์

2.	 คุณครูนัฐวุฒิ		 เวชกามา

นักเรียนที่ท�าโครงการ

1.	 นายธีรภัทธ์	 เหล่ากาสี

2.	 นายพัฒนพงษ์	 คาค�าดวน

3.	 นายยิ่งศรัณย์									 หรสิทธิ์

4.	 นายวราวุธ		 แวดอุดม	

5.	 นายรัชชานนท์	 สมสวัสดิ์

6.	 นายพีรภัทร	 สารจันทร์

7.	 นายหัตถกิจ	 ไสยสมบัติ

8.	 นางสาววิลัยวรรณ					 ค�าจันทร์

9.	 นางสาวอรพินท์		 สุวรรณศรี

10.	 นางสาวภัสราภรณ์		 จันทะนง

11.	 นางสาวอินทิพร	 กล้าหาญ

12.	 นางสาวชญากานฑ์		 เทพบาล

13.	 นางสาวณัฐธิดา	 ตาขุมเหล็ก

14.	 นางสาวศศิมาภรณ์			 บุญชัยดุ้ง

15.	 นางสาวหทัยพร		 สร้อยสนธิ์

16.	 นางสาวเอมิกา		 ศาลาจันทร์

17.	 นางสาวกมลทิพย์		 สนั่นเอื้อ
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รายช่ือและผลงานโครงการสร้างสํานึกพลเมือง 

ของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม

ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการสร้างสํานึกพลเมือง (Project  

Citizen Thailand) ประจําปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

                  

                       

ประวัติโรงรียนม่วงมิตรวิทยาคม 

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	ตั้งอยู่ที่	หมู่ที่	9	บ้านโคกกกม่วง	ต�าบลโคกกกม่วง	อ�าภอโพนทอง	

จงัหวดัรอ้ยเอด็	45110	ปัจจบัุนเปิดสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษาตอนปลาย	มนีกัเรยีน

จ�านวนทั้งสิ้น		386	คน	คุณครูจ�านวน	29	คน	โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้	

และพัฒนาสติปัญญาของนักเรียน	ตลอดจนคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุข		

ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า	นตถิ	ปัญญาสมา	อาภา	“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมเข้าร่วมโครงการสร้างส�านึกพลเมือง	ในการอบรมรุ่นที่	3	ประจ�า

จังหวัดร้อยเอ็ด	ในปี	2559	และได้ส่งผลงานโครงการสร้างส�านึกพลเมือง	ในประเด็นปัญหาเร่ืองการ

แก้ไขปัญหาการใช้โทรศัพท์ของนักเรียน	โดยนโยบายดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน

โครงการสร้างส�านึกพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้า	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	



ปร
ะว

ัติว
ิทย

าก
รก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 3

416
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ส�าหรับคณุครูและนกัเรียนโรงเรียนมว่งมติรวทิยาคมทีด่�าเนนิโครงการสรา้งส�านกึพลเมอืงและ

เสนอนโยบายสาธารณะดงักลา่วคอื	นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2/1	ประกอบดว้ยรายนามดงัตอ่ไปนี้

คุณครูที่ปรึกษา

1.	 คุณครูนางวันทนี			 ฉิมพงษ์

2.	 คุณครูกัญญาภัค			 ไกรยบุตร

นักเรียนที่ท�าโครงการ

1.	 เด็กชายณัฐพล	 สะระออน

2.	 เด็กชายพิชิตชัย	 สาหนองหม้อ

3.	 เด็กชายศักราช	 สารบรรณ

4.	 เด็กชายอนุชา	 เทวดล

5.	 เด็กหญิงเกตุแก้ว	 นาเมืองรักษ์

6.	 เด็กหญิงโชติมา	 เสนานคร

7.	 เด็กหญิงปทิตตา	 ชินค�า

8.	 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา	 สารบรรณ

9.	 เด็กหญิงยุพิน	 พรมวงค์

10.	 เด็กหญิงอพัชฌา	 ทนามศรี

11.	 เด็กหญิงอรอุมา	 บุตรภักดี



ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่ 3

417
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

ศรายุทธ  อันทะไชย์

นายกสมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด (สสช.) 

ที่อยู่

	 318	หมู่	22	ต.เหนือเมือง	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	45000	

	 มือถือ	089	4161009

การศึกษา

•		 ปรญิญาโท	รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาการปกครองท้องถิน่	ม.ราชภฏั

อุดรธานี

•	 ปรญิญาตรี	การจดัการทัว่ไป	มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	กรงุเทพฯ

•	 หลักสตูร	การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรกิารระดบัสงู	

(ปปร.15)	สถาบันพระปกเกล้า		

•	 วฒุบิตัร	สอบไล่ได้บาลปีระโยค	หนึง่-สอง	ส�านกัเรยีนวดัไตรมติรวทิยาราม	กทม.

ประสบการณ์ 

1.		 กรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด	(กกต.จว.รอ.)	พ.ศ.	2557-2558	

2.		 กรรมการการเลือกตั้ง	เขตเลือกตั้งที่	1	จังหวัดร้อยเอ็ด	(เลือกตั้ง	ส.ส.	2557)

3.		 กรรมการการเลือกตั้ง	ต�าบลเมืองทอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พ.ศ.	2553
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4.		 โฆษก	คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา	พิจารณา	พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ	

กฎหมาย	2556

5.		 คณะกรรมการสรรหาบคุคลเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกเป็นสมาชิกสภาปฏรูิปแห่งชาต	ิ

(สปช.)	พ.ศ.2558

6.		 อนกุรรมาธิการการมส่ีวนร่วมและรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนประจ�าจงัหวดั

ร้อยเอ็ด	พ.ศ.	2558

	 7.	 อดีตสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง	ปี	2551-2555

	 	 7.1	ผลงานดีเด่น	ระดับชาติ	“ด้านประชาธิปไตยชุมชน”	

	 	 7.2	คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง	สภาพัฒนาการเมือง

8.		 ผูร้เิริม่เสนอกฎหมาย	ร่าง	พรบ.การมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ	พ.ศ.	..........	ร่วมกับส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า

9.		 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	104/2557		

10.		คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ร้อยเอ็ด

11.	 คณะกรรมการสถานศึกษา	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	

12.		คณะกรรมการสถานศึกษา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

13.		คณะกรรมการสถานศึกษา	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

14.		คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	จังหวัดร้อยเอ็ด	(ก.บ.จ.)	

15.	 คณะกรรมการร่วมภาครฐัและภาคเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิจังหวดัร้อยเอด็	

(กรอ.)

16.		คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน	แผนชุมชน	จังหวัดร้อยเอ็ด	

17.		คณะกรรมการอ�านวยการศนูย์เพือ่เตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน	

18.		เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	อบต.ศรีสว่าง	อ.โพนทราย	จ.ร้อยเอ็ด	

19.		ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโพนทราย	อ.โพนทราย	จังหวัดร้อยเอ็ด

20.		ผู้จัดการ	ร่วมด้วยช่วยกันร้อยเอ็ด	FM	101.6	MHz	(สถานีวิทยุ	กรมประมง

ร้อยเอ็ด)
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21.	รักษาการ	ผจก.ฝ่ายตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ระบบ	บมจ.ไทยแมล่อน	

โปลีเอสเตอร์

22.	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2527-2533

23.	คณะกรรมการประสานการด�าเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

24.	คณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล	5	จังหวัดร้อยเอ็ด

25.	คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ประสบการณ์ด้านวิทยากร

1.	 วิทยากร	“การเลือกตั้ง	ส.ส.,ส.ว.”	คณะกรรมการการเลือกตั้ง

2.		 วทิยากร	“โครงการอนาคตประเทศไทยและการเมอืงทีพ่งึปรารถนา”	สถาบนัพระ

ปกเกล้า

3.		 วทิยากร	“โครงการประชาเสวนาหาทางออกเพือ่เสรมิสร้างความสามคัคใีนสงัคม”	

สถาบันฯ

4.		 วิทยากร	“เอกลักษณ์ของชาติ”	ส�านักนายกรัฐมนตรี

5.		 วิทยากร	“ประชาธิปไตยชุมชน”	สภาพัฒนาการเมือง

6.		 วิทยากร	“โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์”	ปปช.

7.		 วิทยากร	“โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย”	กศน.จังหวัด

ร้อยเอ็ด

8.		 โครงการสร้างประชาธิปไตยพร้อมใจร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	กศน.

อาจสามารถ

9.		 วิทยากร	“การจัดท�าแผนซื่อตรงในระดับต�าบล”	ส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบัน

พระปกเกล้า	

10.	 วิทยากร	“โครงการศึกษาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ

สนับสนุนการปฏิรูป”	๑๐	เวที	ทั่วประเทศ

11.		วทิยากร	“รบัฟังความคิดเห็นประชาชนเพ่ือการปฏริปูประเทศไทย”	จงัหวดัร้อยเอด็	

21	เวที

12.	วิทยากรบรรยาย	วิชา	สิทธิชุมชน,	นโยบายสาธารณะ	ให้กับนักศึกษาโรงเรียน

พลเมืองอ�าเภอโพนทอง	อ�าเภอธวัชบุรี	และอ�าเภอสุวรรณภูมิ		จังหวัดร้อยเอ็ด
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ประสบการณ์ ด้านการสอน 

1.		 วิชา	รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้	

ณ	ศนูย์การศกึษาสญัจรแม่โจ้	–	วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอ็ด		ปี	2553

2.		 วิชา	สิทธิชุมชน	และวิชา	นโยบายสาธารณะ	โรงเรียนพลเมืองอ�าเภอโพนทอง	

สถานที่	ห้องเกียรติยศ	โรงเรียนอนุบาลโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.		 วชิา	สทิธชิมุชน	และวชิา	นโยบายสาธารณะ	โรงเรยีนพลเมอืงอ�าเภอธวชับรุ	ีสถานที่	

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลไพศาล	อ�าเภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.		 วชิา	สทิธชุิมชน	และวชิา	นโยบายสาธารณะ	โรงเรยีนพลเมืองต�าบลหนิกอง	สถานที	่

ห้องประชุมเทศบาลต�าบลหินกอง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.		 วชิา	สทิธชิมุชน	และวิชา	นโยบายสาธารณะ	โรงเรยีนพลเมอืงต�าบลสระคู	สถานท่ี	

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลสระคู	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลพระราชทาน/รางวัลทั่วไป

1.		 รับพระราชทาน	เสาร์เสมาธรรมจกัร	จาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	ประเภท

สือ่มวลชนส่งเสรมิพระพทุธศาสนาโดยจดั	โครงการอปุสมบทหมูเ่ฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	พทุธศกัราช	2547-2552	

(ท�าต่อเนื่อง)

2.		 รับพระราชทาน	เหรียญกาชาดชัน้	3	จาก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลฯี	

3.		 รับพระราชทาน	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	พร้อมเข็มพระปกเกล้าฯ	จาก	สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ

4.		 รับรางวัล	“พุทธคุณูปการ	รัชตเกียรติคุณ”	จากสมเด็จพระพุฒาจารย์

5.		 รับรางวลั	“ผลงานดเีด่นด้านประชาธิปไตยชมุชน”	จาก	ประธานสภาพฒันาการเมือง

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

		 	 งานวิชาการ

1.	 ประชาธิปไตยชุมชน	ลิขสิทธิ์	สถาบันพระปกเกล้า	2555	
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งานวิจัย

1.		 ผลของโครงการประชาธิปไตยชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทองถิ่นของ

ประชาชน	ในพื้นที่ต�าบล	ดงสิงห์	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	เปรียบเทียบกับ	

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.		 การต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยมความซื่อตรงในชุมชน	กรณีศึกษา	:	

ต�าบลสะอาดสมบรูณ์	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดร้อยเอ็ด	ลิขสทิธ์ิของสถาบันพระปกเกล้า	

2557

3.		 การประชาเสวนาหาแนวทางพัฒนา	กรณีศึกษา	:	ต�าบลดงสิงห์	อ�าเภอจังหาร	

จังหวัดร้อยเอ็ด		ลิขสิทธิ์ของ	สถาบันพระปกเกล้า	สิงหาคม	2557		

4.		 การเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง	กรณีศึกษา	:	ต�าบลเขวาทุ่ง	อ�าเภอธวัชบุรี	

จังหวัดร้อยเอ็ด	(ปี	2558-2559)

		

ประสบการณ์ด้านการถอดบทเรียน

1.		 โครงการเข้าพรรษาพาผู้น�าเข้าวัด	ต�าบลดงลาน	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด

2.		 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง	กรณีศึกษา	:	ต�าบลเขวาทุ่ง	อ.ธวัชบุรี	

จ.ร้อยเอ็ด	ปี	2558

3.		 โครงการพฒันาส่งเสรมิศกัยภาพผูส้งูวยัต�าบลดงลาน	ปี	2558		อ.เมอืง	จ.ร้อยเอด็	

ปี	2558

4.		 โครงการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย“ุเพือ่นช่วยเพือ่น”ต�าบลนาโพธิ	์อ.เมอืง	จ.ร้อยเอ็ด	

ปี	2558

5.		 โครงการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย“ุเพือ่นช่วยเพือ่น”ต�าบลโนนรงั	อ.เมอืง	จ.ร้อยเอด็	

ปี	2558

6.		 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“เพื่อนช่วยเพื่อน”ต�าบลหนองแก้ว	อ.เมือง	

จ.ร้อยเอ็ด	ปี	2558

7.		 โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า	บ้านหนองกุง	หมู่	4	ต�าบลสว่าง	อ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	2559

8.		 โครงการจัดท�าแผนพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรง	ต�าบลสว่าง	เมืองน้อย	ขี้เหล็ก	

ดงลาน	ทุ่งศรีเมือง	2559
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คงเดช วงศ์พิมล

ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว่ ตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ติดต่อ 

	 147	ม.1	บ้านหนองบั่ว	ต�าบลเขวาทุ่ง	อ�าเภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา

•		 ปรญิญาตรเีกษตรศาสตร์บณัฑิต	สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

•		 ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง	(ปวส.)	สาขาวชิาช่างยนต์	วทิยาลัยการอาชพีร้อยเอ็ด

ประสบการณ์การท�างาน

•		 ครูอัตราจ้างส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม	

•		 อาจารย์พิเศษแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

•		 อาจารย์พเิศษแผนกวชิาช่างยนต์วทิยาลัยการอาชพีพนมไพร	อ.พนมไพร	จ.ร้อยเอด็

•		 อาสาฝนหลวง

•		 คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
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•		 คณะกรรมการการเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญ

•		 คณะกรรมการศูนย์	กศน.

•		 คณะกรรมการสภาสาเกตุ	อ�าเภอธวัชบรี

•		 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

•		 คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน

•		 คณะกรรมการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
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พยนต์ ปัญญาภา

ประธานสภาวัฒนธรรม ตําบลสว่าง

การศึกษา

•		 เปรียญธรรม	8	ประโยค

•		 ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต	(พธ.บ.)	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิยาลัย	

•		 ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต	(ศษ.บ.)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกียรติประวัติ

•		 ปัจจุบัน	ขับเคลื่อนขบวนชุมชนสู่ชุมชนพลเมืองคุณธรรมต้นแบบในต�าบลสว่าง	

อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

•		 2548	รางวลัผูอ้ายดุเีด่น	จากสมาคมสภาผูส้งูอายแุห่งประเทศไทย	ในพระราชปูถัมภ์	

สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
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เดชา  ศิริภัทร

ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่

	 บ้านดารา	ต.บ้านแหลม	อ.บางปลาม้า	จ.สุพรรณบุรี	

	 E-mail:	daycha@loxinfo.co.th	,	khao-kwan@hotmail.com

การศึกษา

	 ปริญญาตรี	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	(รุ่น	2)

การท�างาน 

2514	-	2518	 ข้าราชการกรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2519	-	2526	 ผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์		(เกษตรภัทร)

2527	-	2531	 ผู้ประสานงานฝ่ายเกษตร	สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2532	-	2541	 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม	จ.สุพรรณบุรี

2542	-	ปัจจุบัน	 ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ	จ.สุพรรณบุรี
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ต�าแหน่งอื่น ๆ 

2528	-	ปัจจุบัน	 กรรมการมูลนิธิหยาดฝน	จ.ตรัง

2532	-	ปัจจุบัน	 ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(รองประธาน)	มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	(ประเทศไทย)

2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม	

เกียรติประวัติ

2531		 องค์ปาฐกมูลนิธิโกมลคีมทอง	

2535	 รางวัล	อาโซก้า	เฟลโล่ว์

2539	 ศิษย์เก่าตัวอย่าง	30	ปี	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545	 ผู้ท�าคุณประโยชน์	กรมวิชาการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

2548	 รางวัลเพชรดีศรี	มข.	มูลนิธิศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552	 โล่เกียรติคุณวาระ	30	ปี	นิตยสารหมอชาวบ้าน

2554	 รางวัลเกียรติยศ	คนค้นคนอวอร์ด	ครั้งที่	3

2555	 รางวัล	ชูเกียรติ	อุทกพันธุ์	ครั้งที่	9
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี  แก้วคง

อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่ติดต่อ 

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	

		 	 เลขที่	1	หมู่ที่	4	ต�าบลท่างิ้ว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80280					

	 	 โทรศัพท์-โทรสาร	0-7537-7443	มือถือ	0816939675		

	 	 E-mail	:	sujareekk@gmail.com

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

•		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	

•		 ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การศึกษา

•		 ระดบัปรญิญาโท	วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(วท.ม.)	สาขาครศุาสตร์เกษตร		สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
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•		 ระดับปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(ร.ม.)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

•		 ระดับปริญญาตรี	ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	(คอ.บ.)	สาขาเทคโนโลยี

การเกษตร-การผลติสตัว์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั		

	 หมายเหตุ	:	นักศึกษาทุนคุรุทายาท	ระดับปริญญาโท	ของส�านักงานสภาสถาบัน

ราชภัฏ	กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2539	

เกียรติคุณ 

•		 พ.ศ.	2559	เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าชั้น	4	สถาบันพระปกเกล้า

•		 พ.ศ.	2557	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

•		 พ.ศ.	2552	เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าชั้น	5	สถาบันพระปกเกล้า	

•		 พ.ศ.	2551	ได้รับการสรรเสริญยิ่ง	การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้

ชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนอินทรีย์	จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช		

•		 พ.ศ.	2546	ได้รับการประเมินด้านการสอนในระดับดีเด่น	สถาบันราชภัฏเลย

ประสบการณ์/ผลงาน

 ตั้งแต่	พ.ศ.	2542	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พร้อม

ทั้งท�างานวิจัย	งานบริการวิชาการ	งานท�านุศิลปวัฒนธรรม	และท�างานเพื่อการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชน	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน	และสังคมในการ

เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ	โดยมีผลงานเชิงประจักษ์	เช่น

ผลงานวิจัย  

1.	 การมีส่วนร่วมการเรียนรู้สาหร่ายสีแดงน�้าจืดของชุมชนต้นน�้า	เทือกเขาหลวง	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	

2.	 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายสีแดงน�้าจืดในเขตชุมชน		

รอบอุทยานแห่งชาติเขาหลวง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

3.		 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ปลาในแหล่งท่องเที่ยวน�้าตกที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติ	

เขาหลวง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	



ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่ 3

431
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

4.	 ส�านึกพลเมือง	

5.		 แนวทางการพฒันาประชาสงัคมระดบัจงัหวดัเพือ่การส่งเสรมิการเมอืงภาคพลเมือง	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	

6.		 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาชนิดของปลาที่พบในบริเวณป่าพรุควนเคร็ง	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	

7.	 แบบจ�าลองพื้นที่ระบบสูงเชิงเลข	จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.	 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่า

ทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูกอ่าวนครศรีธรรมราช	

9.		 ประเมินผลโครงการที่รับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	(ประเภท

พื้นที่)	ปีงบประมาณ	2552	จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง	

10.	 บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น	เร่ือง	พืชสมุนไพรท้องถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

บ้านนาโคก	ต�าบลศรีสองรัก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเลย	

11.	 บทบาทการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดเลย

12.	 การศึกษาความหลากหลายชนิดของผลิตผลทางการเกษตรและคุณลักษณะทาง	

ประสาทสัมผัสของผลไม้ในจังหวัดเลย

13.	 สภาพการจัดการสอนการเรียนการฝึกหัดครูเกษตรในสถาบันอุดมศึกษา
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ชาญชัย พินทุเสน

นายกสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน

ที่อยู่

	 มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์		

	 399	หมู่	3	ต.สวนผึ้ง	อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	70180

	 โทร	081-8699744

การศึกษา

	 ปริญญาตรี	ศิลปะศาสตร์บัณฑิต	คณะจิตรกรรม	ประติมากรรม	และภาพพิมพ์	

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การท�างาน 

พ.ศ.	2521	 ท�างานภาคเอกชน

พ.ศ.	2543		 ประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

พ.ศ.	--		 นายกสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(the	Network)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ป่ินตบแต่ง

ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

•		 ปรญิญาตร	ีรฐัศาสตรบณัฑติ(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	พ.ศ.	2527

•		 ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	(การปกครอง)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	พ.ศ.	

2532

•		 ปริญญาเอก	รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	

2541	

ประวัติการท�างาน

•		 ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์	ภาควิชาการปกครอง	คณะรัฐศาสตร์		

เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2544																							

•		 ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาการปกครอง	คณะรัฐศาสตร์		

เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2548					

•		 ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	ภาควิชาการปกครอง	คณะรัฐศาสตร์		

เมื่อวันที่	8	กันยายน	พ.ศ.	2553
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ผลงาน

ด้านวิชาการ (ผลงานวิชาการ)

•		 ประภาส	ป่ินตบแต่ง.2558.	“กรอบการวเิคราะห์การเมอืงแบบกลุม่ผลประโยชน์	:	

พัฒนาการ	ข้อถกเถียง	และสถานภาพการศึกษาวิจัย”	วารสารสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์	ปีที่	41	ฉบับที่	2	กรกฤาคม	–	ธันวาคม	2558)

•		 ประภาส		ป่ินตบแต่ง.	2558.	“การเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจการเมอืงในชมุชนชาวนา

ภาคกลาง”	รายงานวิจัยสนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย	(สกว.).

•		 ประภาส	ปิ่นตบแต่ง.2558.	“กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดัน.”	ใน	สาขาวิชา

รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช.		เอกสารชุดวิชาสถาบันทางการเมืองและ

กระบวนการทางการเมืองของไทย(หน่วยที่	14).	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.			

•		 ประภาส	ป่ินตบแต่ง.	2557.	“กระบวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงกบัพฒันาการ

ทางการเมอืง”	ใน	สาขาวชิารฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมาธริาช.		เอกสารชดุวชิา

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย	(หน่วยที่	12)	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.			

•		 ประภาส	ปิ่นตบแต่ง.	2556.	“แนวคิดว่าด้วยการอธิบายการเมืองของชาวนา	:	

จาก	“เศรษฐธรรม”	ถงึข้อถกเถยีงร่วมสมยั”	วารสารเศรษฐศาสตร์การเมอืงบรูพา	

ปีที่	1	ฉบับที่	1	(ก.ค.-ธ.ค.	2556)

•		 ประภาส	ปิ่นตบแต่ง.	2555.	การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองในชนบท:	กรณี

ศึกษาบ้านคลองโยง	จ.นครปฐม.	รายงานการวิจัยในชุดโครงการทบทวนภูมิทัศน์

การเมืองไทย.	กรงุเทพฯ:	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.),	

แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบาย

สาธารณะที่ดี	(นสธ.),	สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•		 Prapart	Pintobtang.	2011.	Roots	of	the	Thai	Villagers	“Grass	Tip”	Uprising	

Following	the	September	19,	2006	Coup.	1st	ed.	Japan:	Institute	of	

Developing	Economies

•		 ประภาส		ปิ่นตบแต่ง.	2552.	กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการ

ทางสงัคม.	พมิพ์ครัง้ที	่1.	กรงุเทพฯ:	มลูนธิไิฮน์รคิ	เบลิล์	ส�านกังานภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้,	
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•		 ประภาส		ปิ่นตบแต่ง.	2551.	“ประชาธิปไตยทางตรง	(Direct	democracy)		

ในบริบทปัญหาประชาธิปไตยแบบตัวแทน”.		ใน	ก้าว	(ไม่)	พ้นประชานิยม:	

แสวงหาประชาธิปไตย,”		ณรงค์		เพ็ชรประเสริฐ,	บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ:		

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•		 ประภาส		ป่ินตบแต่ง.	2551.	ก่อนภาคประชาชนล่มสลาย.	พมิพ์ครัง้ที	่1.	กรงุเทพฯ:	

Way	of	Book,	

•		 ประภาส		ป่ินตบแต่ง.	2550.	สวสัดกิารพืน้ฐาน	(Social	Safety	Net):	รากฐาน

ความเป็นธรรมทางรายได้.	พมิพ์ครัง้ที	่1.	กรงุเทพฯ:	สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ,	

•		 ประภาส		ปิ่นตบแต่ง	และคณะ.	2549.	สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนกับฐาน

ทรัพยากรในสถานการณ์สากล	ปี	พ.ศ.	2547	–	2548.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

				

ด้านวิจัย

•		 นักวิจัยภายใต้ทุนโครงการศึกษาหลังปริญญาเอก	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน	สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย	(สกว.)	

(ระยะเวลา	1	ปี		พฤศจิกายน	2545	–	กันยายน	2546)				

1)	 นกัวจิยัภายใต้โครงการ	Visiting	Research	Fellows		Program,		Institute	

of	Developing	Economies	(IDE)	ประเทศญี่ปุ่น	(ระยะเวลา	6	เดือน		

ตุลาคม	2554	–	มีนาคม	2555)			

2)	 หัวหน้าโครงการวิจัย	“นโยบายการพัฒนาของรัฐกับการละเมิดสิทธิชุมชน

ในชนบท”.	ในชุดโครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล	โดย	

ศ.เสนห์	จามรกิ	หวัหน้าชดุโครงการ	สนบัสนนุโดยส�านกังานกองทนุส่งเสรมิ

การวิจัย	(สกว.)	พ.ศ.2541-2542

•		 หวัหน้าโครงการวจิยั	“การพฒันาระบบสวสัดกิารส�าหรบัคนจนและคนด้อยโอกาส	:	

กลุม่เกษตรกร”.	ภายใต้ชดุโครงการการพฒันาระบบสวสัดกิารส�าหรับคนจนและ

คนด้อยโอกาสในสังคมไทย	รศ.ดร.ณรงค์	เพ็ชรประเสริฐ	หัวหน้าชุดโครงการ	

สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย	(สกว.)	พ.ศ.2543-2544
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1)	 หวัหน้าโครงการวจิยั	“การเปลีย่นแปลงสงัคมการเมอืงในชนบท:	กรณศีกึษา

บ้านคลองโยง	จ.นครปฐม”.	ในชุดโครงการทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย	

ผศ.ดร.อภิชาติ	สถิตนิรมัย	หัวหน้าชุดโครงการ	สนับสนุนโดยส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	(ภายใต้แผนงานสร้าง

เสรมิการเรยีนรูก้บัสถาบนัอดุมศกึษาไทยเพือ่การพฒันานโยบายสาธารณะ

ที่ดี	(นสธ.),	สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.

2553-2554)

2)	 หวัหน้าโครงการวจัิย	“การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจการเมอืงในชุมชนชาวนาภาค

กลาง”.	ภายใต้โครงการวจิยัชดุความเคลือ่นไหวและทศิทางการเปลีย่นแปลง

โครงสร้างชนบทไทยในอนาคต”	ศ.ดร.อรรถจกัร	สตัยานรุกัษ์	หวัหน้าโครงการ		

สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย	(สกว.)	พ.ศ.2557-2558.

ด้านอื่น ๆ ประสบการณ์การท�างาน

•		 อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา	ปี	2542-2544			

•		 อาจารย์ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกริก	ปี	2533-2541	

•		 เจ้าหน้าทีฝ่่ายรณรงค์และส่งเสรมิงานพัฒนา	มลูนธิอิาสาสมคัรเพ่ือสงัคม	(มอส.)	

ปี	2532

•		 เจ้าหน้าทีป่ระจ�าโครงการศกึษาทางเลอืกการพฒันา	สถาบนัวจิยัสงัคม	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ปี	2528-2531

•		 เจ้าหน้าที่ภาคสนามโครงการแด่น้องผู้หิวโหย	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก	(มพด.)	

ปี	2527
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ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก 

อาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�าแหน่ง 

•		 นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม	พ.ศ.2559	-	2561

•		 ที่ปรึกษาและกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพภ

•		 อดีตคณะกรรมการนโยบาย		องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	หรือไทยพีบีเอส			พ.ศ.2555-2559

การศึกษา

•		 ปรญิญาตร	ีศลิปศาสตรบณัฑิต	(ศึกษาศาสตร์-สังคมศึกษา)	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

พ.ศ.	2525

•		 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพัฒนาสังคม	(เกียรตินิยมดี)	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	พ.ศ.	2536

•		 ปรญิญาเอก	ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑิต	สาขาวชิาพฒันาสังคม	มหาวทิยาลยันเรศวร															

พ.ศ.	2553
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ประสบการณ์การท�างานพัฒนา

•		 อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ	ในโอกาสครบรอบ	36	ปี	คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.2557

•		 ทีป่รกึษาคณะท�างานส่งเสรมิวถิชีวีติประชาธปิไตย	ของสภาพฒันาการเมอืง	พ.ศ.

2557-2559

•		 คณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง	ฉบับปรับปรุงแก้ไข	พ.ศ.

2559

•		 คณะอนกุรรมการรบัฟังความคดิเหน็ร่างพระราชบญัญติัสภาพฒันาการเมอืง	พ.ศ.

2559

•		 คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์กองทนุสภาพฒันาการเมอืง	สถาบนัพระปกเกล้า	

พ.ศ.2559

•		 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจงานวิจัยกองทุนสภาพัฒนาการเมือง	สถาบันพระ

ปกเกล้า	พ.ศ.2556-2559

•		 คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.2558-

2559

•		 หัวหน้าโครงการโครงการขับเคล่ือนขบวนการและกลไกเพื่อสร้างนวัตกรรมการ

พัฒนาสุขภาวะภาคอีสาน	พ.ศ.	2551	-	2552

•		 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพภาคอีสาน

แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม		พ.ศ.	2552-2553

•		 หัวหน้าโครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข	พ.ศ.	2551	–	

2553

•		 หัวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น		พ.ศ.	2554-2555

•		 หวัหน้าโครงการถอดบทเรียนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่การเสริมพลงั

ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่	เขต	7	ขอนแก่น

•		 หัวหน้าโครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2555-2559

•		 หัวหน้าโครงการการขับเคลื่อนสื่อสุขภาพในกลุ่มคนเฉพาะฯ	พ.ศ.	2553-2554
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•		 คณะท�างานโครงการโครงการสร้างส�านึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและ

ธรรมาภิบาลในท้องถิ่น		พ.ศ.	2554-2555

•		 หัวหน้าโครงการขับเคล่ือนกระบวนการและกลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพคนอีสาน	พ.ศ.	2555

•		 หัวหน้าโครงการประเมินผลลัพธ์ศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่เขต	7	ขอนแก่น		พ.ศ.	2555-2556

•		 หวัหน้าโครงการการถอดบทเรยีนนวตักรรมการสร้างเสรมิสขุภาพ	ระดบัท้องถิน่/

พื้นที่เขต	7	ขอนแก่น		พ.ศ.	2555-2556

•		 ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลท้อง

ถิ่น	พ.ศ.	2556

•		 หวัหน้าโครงการรปูแบบการจดัการความปลอดภยัทางถนนของท้องถิน่	พ.ศ.2554-

2556

ผลงาน

งานวิจัยและประเมินผล

•		 หมู่บ้านพึ่งตนเองทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน

•		 รูปแบบและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่	อบต.

•		 ปลูกป่าชุมชน/ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า	(ไร่ละ	3,000	บาท)

•		 โครงการขนาดเล็กของ	NGOs		กว่า	50	โครงการ

•		 บทบาทของ	NGOs	ในการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน

•		 ประเมินผลกองทุนชุมชน	(SIF	ภาคอีสาน)

•		 ความเข้มแข็งประชาคมต�าบล	/	จังหวัด

•		 ประเมนิผลโครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่องค์กรชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

•		 ประเมินผลความก้าวหน้าในการกระจายอ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•		 โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข

•		 ประเมนิผลโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
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•		 ประเมินผลเครอืข่ายสร้างเสรมิสขุภาพจงัหวดันครราชสมีา		ขอนแก่น		มหาสารคาม

และสกลนคร

•		 คูม่อืบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

•		 การศกึษาความเคลือ่นไหวและพฤตกิรรมทางการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	

2550	กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

•		 การศึกษาสรุปบทเรียนและติดตามผลการพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย	

(สอ.)	ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อบต.	และเทศบาล)	

•		 รายงานสังเคราะห์ความรู้	โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ด	ี

มีสุข	พ.ศ.	2555

•		 งานวิจัยโครงการติดตามและถอดบทเรียนประชาธิปไตยชุมชนในพื้นที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	19	จังหวัด	รวม	38	ต�าบล										

•		 โครงการวิจัยติดตามและประเมินผล	“โครงการรักษ์ป่า	สร้างคน	84	ต�าบล	วิถี

พอเพียง”	พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•		 งานวจิยัโครงการ	Thailand:	Strengthening	Social	Accountability	at	the	Local	

Level:	Lessons	for	the	Implementation	of		The	11th	NESDP

•		 รายงานสังเคราะห์ความรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทาง

ถนนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		พ.ศ.	2555

•		 โครงการวจิยัและประเมนิผลการขบัเคลือ่นสมชัชาปฏริปูฯ	พืน้ที	่	จงัหวดัขอนแก่น		

อุบลราชธานี	อ�านาจเจริญ	และนครราชสีมา	พ.ศ.	2556
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ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการศึกษา

•		 Royal	Roads	University,	Victoria,	Canada		

Master	of	Arts	in	Conflict	Analysis	and	Management,	2012

•		 University	of	Utah,	Salt	Lake	City,	Utah,	USA		

The	Master	of	Public	Administration	(MPA),	2000	

Area	of	concentration:	Criminal	Justice	Administration

•		 Weber	State	University,	Ogden,	Utah,	USA		

B.S.	Criminal	Justice,	1996		

Area	of	concentration:	Law	Enforcement

•		 Ramkhamhaeng	University,	Bangkok,	Thailand	

LL.B.	Law,	1992	,	LL.B.	Law,

•		 Certificate	of	Achievement	

o	United	Nations	Ombudsman	and	Mediation	Services,	United	Nations	

Managing	Emotions	In	the	Workplace,	june,2015.	

o	The	APEC	Human	Resources	Development	Working	Group,	LSPNetwork	

Training	for	the	Prevention	and	Resolution	of	Labor	and	Employment	

Disputes,	July,	2002.	
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o	Southeast	Asian	Conflict	Studies	Network,	Thailand	SEACSN	Regional	

Training	Workshop	on	Conflict	Resolution,	August,		2002

ประสบการณ์ท�างาน

•		 อนุกรรมการการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใน	

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

•		 คณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นท่ีมีผู้เสนอแนะในคณะกรรมการ	

ร่างรัฐธรรมนูญ

•		 เลขานกุารและโฆษกคณะอนกุรรมกรรมาธกิารการมส่ีวนร่วมและรบัฟังความคดิเห็น	

ของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

•		 นักวิชาการประจ�าส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า	2545	–	

2552

ผลงานโดยสังเขป

•		 หนังสือ	“การสร้างส�านึกพลเมือง”

•		 งานวิจัยเรื่อง	“บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือปรับปรุง	

การเลือกตั้งให้ดีขึ้น”

•		 งานวิจัยเรื่อง	“ปัจจัยที่ท�าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยประสบความส�าเร็จ”

•		 งานวิจยัเรื่อง	“แนวทางการชมุนมุประท้วงอยา่งสรา้งสรรคแ์ละสันติในสงัคมไทย”	

•		 งานวิจัย	“กระบวนการจัดการความขัดแย้งของ	6	กลุ่มชาติพันธ์ในภาคเหนือ”	

ศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยเฉพาะการเจรจาไกล่เกลี่ย

•		 หนังสือ	“ป่าชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

•		 งานแปล	“Empowering	Dispute	Management	Process”	ร่วมกับ	ศ.นพ.วันชัย	

วัฒนศัพท์	“คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท”

•		 งานแปล	“การจดัการความขดัแย้งและการขอโทษ”	ร่วมกับ	ศ.นพ.วันชัย	วัฒนศพัท์”	

•		 หนังสือ	“ปัญหาความขัดแย้งแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้ง	

ที่เกิดจากการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่”
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•		 หนังสือ	“คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้ง”	ร่วมกับ		

ศ.นพ.วันชัย	วัฒนศัพท์

•		 หนังสือแปลเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

•		 งานแปลและเรียบเรยีง	“คูม่อืการเจรจาไกล่เกลีย่ในสถานศกึษา”	ร่วมกบั	ศ.	นพ.	

วันชัย	วัฒนศัพท์

•		 หนงัสอืแปล	“การประชาเสวนาหาทางออกและการจดัการความขดัแย้งด้วยสันติวิธ”ี	

เขียนโดย	Sandra	S.	Hodge.	

•		 วทิยากรและผูจ้ดัอบรมหลกัสตูรการจดัการความขดัแย้งให้กบัหน่วยงานของราชการ

และเอกชนต่าง

เกียรติบัตร

•		 เกียรติบัตร	“ที่ปรึกษา”	คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน	ด้าน

การเมือง	การปกครอง	และความมั่นคง	ในคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	วุฒิสภา	2548

•		 เกยีรตบิตัรวทิยากรโครงการแก้ปัญหาความขดัแย้งและความรนุแรงในสถานศกึษา	

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

•		 เกยีรตบิตัร	“ทีป่รึกษา”	โครงการจัดตัง้ศนูย์ไกล่เกล่ียในสถานศกึษา	มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบัณฑิตย์	

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	ฯ	

อาคารบี	ชั้น	5	เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ		10210

โทร.	02-141-9518	-	9530

โทรสาร		02-143-8172	

Email:	Supanat.p@hotmail.com
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ประวัติวิทยากรประชุมกลุ่มย่อยที่ 4 
“ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
(Deliberative Democracy)”
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อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สถานที่ปฏิบัติงาน

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)

ประวัติการศึกษา

•		 วิทยาศาสตร์บณฑิต	(สาธารณสุขศาสตร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล	สาขาสุขศึกษา

•		 พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ	(พฒันาสงัคม)	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

•		 Certificate	of	Public	Sector	Management,	University	of	Canberra,	Australia

•		 Certificate	of	Environmental	Assessment	and	Planning,	University	of	New	

South	Wales,	Australia

ประวัติการท�างาน

•		 งานสุขาภิบาลอาหาร	กรมอนานัย	กระทรวงสาธารณสุข	(2526	-	2545)

•		 โครงการสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติด้านอาหาร	ส�านักงานปฏิรูป

ระบบสุขภาพแห่งชาติ	(สปรส.)	(2545	-	2546)

•		 ผู้วัดการกลุ่มงานเตรียมรองรับ	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	ส�านักงานปฏิรูประบบ

สุขภาพแห่งชาติ	(2547¬2550)
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•		 ประจ�ากลุ่มงานพัฒนากลไกและกระบวนการวัดท�าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แหง่ชาต&ินโยบาย	และยทุธศาสตรด์า้นสขุภาพ	ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติ	(สช.)(2550-2551)

•		 ผู้อ�านวยการส�านักธรรมนูญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ	(2551-2555)

•		 รองเลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(2555-ปัจจุบัน)

ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะเมื่อประจ�าที่ สปรส.และ สช.) (บางส่วน)

•		 “กรณศีกึษา	6.3	กระบวนการสมัชชาสุขภาพ	:	ตัวอย่างนโยบายเกษตรและอาหาร

เพื่อสุขภาพ”	ใน	หนังสือการสร้างเสริมสุขภาพ	แนวคิด	หลักการ	และบทเรียน

ของไทยการสร้างเสริมสุขภาพ	แนวคิด	หลักการ	และบทเรียนของไทย(2550)

•		 “การพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีว่นรว่มและธรรมนญูวา่ดว้ยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ”	ในหนังสือการสาธารณสุขไทย	2551-2553

ผลงานอื่นๆ

•		 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการและสังเคราะห์

งานวจิยัอาหารสขุภาพ	จากทอ้งถิน่สู่ครวัโลก	ประจ�าปงีบประมาณ	2547	-	2548	

ของมหาวิทยานัยราชภัฏ	โดยการสนับสนุน	ของ	สกอ.

•		 เปน็ผูน้�าเสนอผลงานวชิาการเรือ่ง	Health	Assembly:	a	mechanism	for	healthy	

public	policy	development	for	equity	เท	health	of	the	Thai	society	ในที่

ประชุม	7th	lUHPE-European	Conference	on	Health	Promotion	and	Health	

Education”	ระหว่างวันที	18-21	ตุลาคม	2549	ณ	Budapest	Hungary

•		 เปน็ผูน้�าเสนอผลงานวชิาการเรอืง	HIA	as	a	Tool	of	Healthful	Agriculture	and	

Food	Policy	in	Thailandในการประชมุ	IAIA	ทีอ่อสเตรเลยี	พฤศจกิายน	2550

•		 ร่วมในคณะผู้แทนไทยในการประชุม	EB126-127	และ	WHA63	ในปี	2552

•		 เลขานกุารคณะกรรมการนดัท�าธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแหง่ชาติ	ป	ี2551-2552

•		 เลขานกุารคณะกรรมการทบทวนธรรมนญูว่าดว้ยระบบสุขภาพแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2552

•		 ฝา่ยเลขานกุาร	อนกุรรมการวชิาการ	ในคณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต	ิ

ครั้งที่	2-8	(2552-2558)

•		 ผู้เขียนประจ�าและกองบรรณาธิการในหนังสือ	“สานพนัง”	สช.
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ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชํานาญการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

การศึกษา

•		 ปรญิญาโท	ดา้นรฐัศาสตร	์สาขาวชิาการปกครอง		รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ,	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

•		 ปรญิญาตร	ีดา้นสงัคมศาสตรพ์ฒันา		อกัษรศาสตรบ์ณัฑติ		มหาวทิยาลยัศลิปากร		

ประสบการณ์การท�างาน

•		 ปัจจุบัน	อนุกรรมการไกล่เกลี่ยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

•		 ผู้ประนีประนอมประจ�าศาลอาญา	ปี	พ.ศ.2557	-	2559

•		 เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ตุลาคม	2545	–	มีนาคม	2547		

งานวิจัย / หนังสือ / บทความ 

•		 รายงานวจิยั	กฎหมายการชมุนมุสาธารณะในสงัคมไทย	:	ดลุยภาพระหวา่งเสรภีาพ

ของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน	

•		 รายงานวจิยั	ปจัจยัทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการไกลเ่กลีย่โดยคนกลางในสถานศกึษา	
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•		 รายงานวจิยั	“แนวทางในการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตริะหวา่งสถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย	

•		 รายงานวิจยั	ประเมนิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	สนบัสนนุ

โดย	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

•		 รายงานวจิยั	“อนาคตประเทศไทยและการเมอืงทีพ่งึปรารถนา”	สถาบนัพระปกเกลา้	

•		 รายงานวิจัย	“การจัดการความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือโดยระบบ

คนกลาง”

•		 รายงานวิจัย	“ความขัดแย้งในการใช้พื้นที่หนองใหญ่ต�าบลบางลึก	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดชุมพร”

•		 รายงานวิจัย	“การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”	สถาบันพระปกเกล้า	

•		 รายงานวิจัย	“ประชาพิจารณ์ปัญหาและทางออกในประเทศไทย”	สนับสนุนโดย	

Thailand	Development	Research	Institution	(TDRI)	

•		 รายงานวจิยั	“สทิธ	ิเสรภีาพและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยใ์นประเทศไทย”		สนบัสนนุ

งบประมาณโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

•		 รายงานการศึกษา	“การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการ

ประชาเสวนาหาทางออก”	สนบัสนนุโดยส�านกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต	ิ

•		 หนังสือ	การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง	:	เส้นทางแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน		

จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า

•		 หนังสือ	การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม	จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า	

ที่อยู่ 
	 	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา		อาคารบี		ชั้น	5	(โซนทิศใต้)	

	 	 เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ		แขวงทุ่งสองห้อง		เขตหลักสี่	

	 	 กรุงเทพ	ฯ		10210		

	 	 โทรศัพท์	:	02-141-9533					

	 	 โทรสาร	:	02-143-8173			

	 	 มือถือ	:	081-685-4518			

	 	 chalat@kpi.ac.th	kengchalat@gmail.com	



ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อยที่ 4

453
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย

แวรอมลี แวบูละ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี

ที่อยู่ 

	 	 8	ถนนยะรัง	ต�าบลจะบังติกอ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	

	 	 โทรศัพท์มือถือ	084-860-2929

ที่ท�างาน

	 	 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี

เกียรติประวัติ

•		 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตาลีอายร์	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี

•		 ประธานเครือข่ายชุมชนศรัทธา	กัมปงตักวา

•		 กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

วุฒิการศึกษา

•		 ปริญญาโท	สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต

ปัตตานี
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ประวัติการท�างาน

(1)	 เป็นผูร่้วมก่อต้ัง	“สหกรณ์อสิลามอบินอูฟัฟาน”	ในปี	2530	เพือ่แก้ปัญหาประชาชน

ขาดแหล่งเงินทุนที่ไร้ดอกเบี้ย	

(2)	 เป็นผู้ริเริ่มน�าแนวคิด	“ปัตตานีเมืองน่าอยู่”	ในปี	2545	ร่วมกับนักพัฒนาเอกชน

และนักวิชาการ	เพื่อให้ประชาชนเกิดการแก้ปัญหาของตนเองด้วยตนเอง	

(3)		เป็นผู้ริเริ่มครั้งแรกน�า	“โครงการบ้านมั่นคง”	มาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

ปี	2546	เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาที่ดินของประชาชนผู้ยากไร้	

(4)	เป็นผู้ริเริ่มน�าแนวคิด	“โรงเรียนตักวา”	ในปี	2551	เพื่อให้มีการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพและสอดคล้องวิถีชีวิตความต้องการของประชาชน

(5)		เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง	“สมาคมภูมิบุตร”	เพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม

(6)		เป็นผูร่้วมก่อตัง้	“สมาคมผูบ้รหิาร	คร	ูและบุคลากรทางการศึกษา	จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	เพื่อการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหาร

(7)		เป็นผูร่้วมก่อตัง้	“สภาประชาสงัคมชายแดนใต้”เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ปัจจุบันต�าแหน่งเป็น

กรรมการบริหาร

(8)		เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดแนวปฏิบัติ	“ชุมชนศรัทธา	กัมปงตักวา”	ในปี	2550	และ	

ศอ.บต.สนับสนุนในปี	2551	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้าน	ตาม

สโลแกน	“ศาสนาน�าการพัฒนา	โดยชุมชนเป็นแกนหลัก”	และเป็นผู้คิดค้นกลไก	

“ผู้น�าชุมชน	4	เสาหลัก”	เป็นครั้งแรก	เพื่อสร้างการพัฒนาและเป็นพลังในการ

สร้างสนัตสิขุให้กบัพืน้ทีท่ีย่ัง่ยนื	ซึง่แนวคดินีไ้ด้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางและ

เป็นต้นแบบให้กับหลาย	ๆ	หน่วยงาน/องค์กรประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของพื้น

ที่ในปัจจบันนี้
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ชาติวัฒน์ ร่วมสุข

ผู้นําขบวนองค์กรชุมชนอํานาจเจริญ

ประวัติการศึกษา

•		 ปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ประสบการณ์การท�างาน

•		 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง	พ.ศ.	2551-2554

•		 ประธานอนุกรรมการประสานงาน	สภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน

•		 ประธานคณะอนกุรรมการชมุชนป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิภาคอสีานตอน

ล่าง
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ดร.สม  นาสอ้าน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

วุฒิการศึกษา

	 	 ปริญญาเอก	ดุษฎีบัณฑิตสิ่งแวดล้อมศึกษา	(Ph.d	Environment	Education)	จาก		

	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	(Ph.D.)		วิทยานิพนธ์เรื่อง	“รูปแบบ	

	 	 การพัฒนาชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขในหมู่บ้านชนบทอีสาน”	

ต�าแหน่งและส่วนราราชการที่ปฏิบัติจริงปัจจุบัน 

	 	 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข		สสจ.กาฬสินธุ์	

ผลงาน

(๑)		หวัโครงการวจิยัการบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีเ่พือ่แก้ไขปัญหาความยากจน	จ.กาฬสนิธ์ุ	

ปี	48-49

(๒)		หวัหน้าโครงวจิยัการบรูณาการความร่วมมอืการแก้ไขปัญหาสงัคม	ความยากจน

และสขุภาวะจงัหวดักาฬสนิธ์ุ		ระยะท่ี	1	โดยทุน	สกว.และสสส.ปี	2550-2551	
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(๓)		หวัหน้าโครงวจิยัการบรูณาการความร่วมมือการแก้ไขปัญหาสงัคม	ความยากจน

และสุขภาวะจังหวัดกาฬสินธุ์		ระยะที่	2	โดยทุน	สกว.	ปี	2552-2553	

(๔)		รองประธานคณะท�างานจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์	ปี	2551-2552

(๕)	 หัวหน้าคณะท�างานประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

(๖)	 หัวหน้าโครงการการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	ปี		2551-2552	

(๗)	 หัวหน้าโครงการการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพทั่วจังหวัด	ปี		2551-2555	

(๘)	 หัวหน้าโครงการการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์สุขภาพ	ปี		2551-2555

(๙)		ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่เขต	1	(ขอนแก่น	

มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์)	ปี	2551-2552	

(๑๐)	หัวหน้าทีมการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่(Area	base)	

จังหวัดสกลนคร	ให้กับ	สปสช.	ปี	2551-2552	

(๑๑)	หวัคณะท�างานพฒันาหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพอสม.ตามหลกัสตูรมาตรฐาน	

อสม.จังหวัดกาฬสินธุ์	ปี	2552	

(๑๒)	บริหารโครงการพัฒนาสุขศาลากาฬสินธุ์	ปี	2552-2555

(๑๓)	ประสานงานและบรหิารโครงการบารณาการความร่วมมอืคนดสีขุภาพด	ีจงัหวดั

กาฬสินธุ์	ปี	2554

(๑๔)	เลขานุการและบริหารโครงการบูรณาการความร่วมมือคนดีสุขภาพดี	รายได้ดี

จังหวัดกาฬสินธุ์	(กาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข)	ปี	2555-2557

(๑๕)	หัวหน้าโครงการวิจัย	การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทาง

อาหารและอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ปี	2555-2556	(ทุน	สกว.)

(๑๖)	หัวหน้าชุดวิทยากร	การจัดเวทีปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด	ปี2557	

(๑๗)	หัวหน้าโครงการบูรณาการกาฬสินธุ์คนดีสุขภาพดีรายได้ดี	ปี	2557-2559

(๑๘)	หวัหน้าโครงการชาวกาฬสนิธุก์าฬสนิธุไ์ร้พงุไร้โรค	ด้วยแพทย์วถิธีรรม	ปี	2559
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ดร.สหัทยา วิเศษ 

อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานที่อยู่ที่ติดต่อ  

	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตพะเยา	

	 	 ต�าบลแม่กา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	56000

	 	 โทรศัพท์มือถือ	087-	9077967	อีเมล์	kungwises@hotmail.co.th			

ประวัติการศึกษา

•		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,	2556.

•		 พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2540.

•		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(บ้านและชุมชน)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2532.
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

งานวิจัยที่ท�าเสร็จแล้ว:	ชื่อผลงานวิจัย	ปีที่พิมพ์	การเผยแพร่	และแหล่งทุน			

1)		 กระบวนการและเทคนิคการท�างานของนักพฒันา,	2542.	แหล่งทนุจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย

2)		การจดัการทรพัยากร	ธรรมชาตใินลุม่น�า้ลาว-ยวนโดยองค์กรชมุชน,	2543.	แหล่ง

ทุนจาก	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3)		กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกว๊านพะเยา.	2545.	แหล่งทุนจากโครงการ

พะเยาเพื่อการพัฒนา	

4)		วถิชีวีติและสถานภาพชาวประมงกว๊านพะเยา,	2547.	แหล่งทุนจากมลูนธิกิองทนุ

ไทย.

5)		 ภูมิปัญญาการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากหนองเล็งทราย,	2547.	แหล่งทุน

จากโครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา	และโครงการน�าร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

ยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย	ภูมินิเวศน์ภูกามยาว

6)		โครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ,	2547.	แหล่งทุนจากสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ

7)		 กระบวนการเรยีนรู	้และการจดัการความรูข้องชมุชน:	การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

โดยองค์กรชุมชน,	2547.	แหล่งทุนจาก	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

8)		ความมัน่คงทางอาหารในพืน้ทีชุ่ม่น�า้บ้านม่วงชมุ	อ�าเภอเชยีงของ	จงัหวดัเชยีงราย,	

2549แหล่งทุนจากโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และจิตส�านึกด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนระดับภูมิภาค	(สปาร์ค)	ประเทศไทย

9)		การประเมินผล	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ในหมวดเงินอุดหนุนภาค

ประชาชนของส�านักงาน	ปปส.,	2551.	แหล่งทุนจาก	มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย

10)		การประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิ	เพือ่รับรางวลัพระปกเกล้า

ประจ�าปี	พ.ศ.2552.	แหล่งทุนจาก	สถาบันพระปกเกล้า.

11)		การพฒันาความเข้มแขง็ของกลไกการพฒันาเดก็เยาวชนระดบัต�าบล	ศกึษากรณี	

ต.ทุง่กล้วย	อ.ภซูาง	จ.พะเยา,	2554.	แหล่งทนุจาก	มลูนธิสิยามกมัมาจล	ธนาคาร

ไทยพาณิชย์	
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12)		การสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา,	2555.		แหล่งทนุจาก

ส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า.			

13)	การสานเสวนาหารูปแบบธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา,	2556.	แหล่งทุน

จากส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า		

14)	 กระบวนการสร้างและการสือ่สารองค์ความรูท้้องถิน่พะเยาของพระอบุาลคีณุปูมาจารย์	

(ปวง	ธมฺมปญฺโญ)	,	2556.	แหล่งทุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

15)	การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองใน

จังหวัดพะเยา	,2557.	แหล่งทุนจาก	สถาบันพระปกเกล้า		

16)	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัด

พะเยา,	2557.	แหล่งทุนจาก	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา	

ลงกรณราชวิทยาลัย,			

17)	สุรา	นารีกับการจัดการตนเองของชุมชนในจังหวัดพะเยา,	2558.	แหล่งทุนจาก	

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			

บทความทางวิชาการ

สหัทยา	วิเศษ	และเจริญศรี	ไชยขัติย์.	บทบาทของภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน

ในการท�างานร่วมกันเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน	:	

กรณีศึกษาเครือข่ายแม่ญิงพะเยา.	บทความวิจัยด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหาการค้ามนุษย์ โครงการศึกษาบทบาทชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหาการค้ามนุษย์.	เนาวรัตน์	พลายน้อยและคณะ	สาขาวิชาประชากรศึกษา		

คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล.	ธนัวาคม	๒๕๕๖.	หน้า	

๑๗-๓๖.

พระครูศรีวรพนิจิ	และสหัทยา	วเิศษ	การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจัดการแหล่งโบราณคดี

ทางพระพทุธศาสนาในจังหวดัพะเยา.	วารสาร มจร.สงัคมศาสตร์ปรทิรรศน์ ปีที ่๕ 

ฉบับที่	๒	(ฉบับพิเศษ)	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	-	สิงหาคม	๒๕๕๙.

พิศมัย	วงค์จ�าปา	สหัทยา	วิเศษ	และชัยวัฒน์	จันธิมา.	การพัฒนาข้อเสนอและ	

รูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา.	วารสาร 

มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.	ปีที่	๕	ฉบับที่	๓		(ฉบับพิเศษ)	ประจ�าเดือน

กันยายน	-	ธันวาคม	๒๕๕๙.
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ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

สถานที่ท�างาน		 ส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า

Email 	 	 lertporn@kpi.ac.th	

โทรศัพท์	 	 02-141-9608,	089-166-1190

			

ประวัติการศึกษา

•		 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•		 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•		 วิทยาศาสตรบัณฑิต		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน

2548	-	2556	 ครูหมวดวิทยาศาสตร์	โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย		กรุงเทพมหานคร

2555	-	2556	 นักวิจัยในโครงการวิจัย	“กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน	สกว:	

ศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล	ว่องวาณิช)
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	 2556	-	2557	 นักวิจัยการศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 2557	-	2558		 อนกุรรมาธกิารการมส่ีวนร่วมและรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน

	 	 	 	 ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 2559	 	 อนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นท่ีมีผู ้เสนอแนะใน	

	 	 	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

	 2559	-	ปัจจุบัน	 อนกุรรมการรบัฟังความคดิเหน็ร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู	

	 	 	 ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

	 2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยด�าเนินการประจ�าตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป	

	 	 	 ประเทศ

	 2558	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	หลักสูตรปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและ	

	 	 	 การสอน	และหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติสาขาวชิาชพีคร	ู	

	 	 	 มหาวิทยาลัยตาปี	

	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล

•		 บทความรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา	100	ปี	

ส�านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ	เร่ือง	“100 ป ีบนเสน้ทางการตรวจเงนิแผน่ดนิไทย : 

ประชาชนได้อะไร” 

ผลงานวิชาการ 

(1)	 Udompong,	L.	(2012).	Perception of Secondary School Science Teacher 

Regarding to Scientific Literacy in Thailand.	Proceedings	of	the	tenth	

annual	conference	of	Hawaii	International	Conference	on	Education.	The	

Hilton	Hawaiian	Village	Waikiki	Beach	Resort	in	Honolulu,	Hawaii.

(2)	 Udompong,	L.,	Kopaiboon,	W.	and	Sermsuk,	S.(2012).	A Research  

Synthesis of Development Science Learning Achievement in Secondary 

Education Level.	Proceedings	of	the	eighth	conference	of	the	Comparative	

Education	Society	of	Asia	(CESA).	Chulalongkorn	University.	Thailand.
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(3)	 เลิศพร	อดุมพงษ,์	วนัด	ีโค้ไพบลูย	์และ	สวนยี	์เสริมสขุ.	(2555).	การวเิคราะห์

อภมิานงานวจิยัเก่ียวกับการพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรร์ะดบั

มัธยมศึกษา.	วำรสำรวิธีวิทยำกำรวิจัย.	25(3).	313-336.

(4)	Udompong,	L.,	Traiwichitkhun,	D.	and	Wongwanich,	S.	(2013).	The  

Development of a Causal Model of Research Competency via Scientific 

Literacy of Teacher and Student. Proceedings	of	the	fifth	conference	

of	the	World	Conference	on	Educational	Sciences	(WCES).	Sapienza		

University	of	Rome.	Italy.

(5)	บทความ	“คอร์รัปชั่นทางการศึกษา	คือการละเมิดสิทธิมนุษยชน	Why???”	

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า	ฉบับกรกฎาคม	2557

(6)	บทความ	“สรปุและสังเคราะห์	ผลการประชาเสวนาหาทางออกสานพลงัประชาชน

เพือ่ปฏริปูประเทศไทย”	จลุสารรฐัธรรมนญูฉบบัปฏริปู	ฉบบัเดอืนเมษายน	2558

(7)	 บทความ	“ประชาชน	บอกอะไรเรา	การวิเคราะห์ผลส�ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนตอ่การรา่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	....”	จลุสาร

รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป	ฉบับเดือนสิงหาคม	2558

(8)	บรรณาธิการหนังสือ	“สาระส�าคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป”

(9)	Udompong,	L.	(2015).	Comparative	study	on	Citizenship	Education	through	

International	Experience:	Sustainable	Path	for	Promoting	Citizen	Sector	

Role	in	Representative	Democratic	Politics	in	Thailand.	Proceedings	of	

The	AAPA	2015	Annual	Conference	,Xi’an	China.

(10)		Bureekul,	T.	(2016).	Promotion	of	Integrity	in	Education	Institutes:	The	

Case	Study	of	Vocational	Education	.	Proceedings	of	The	AAPA		2016	

Annual	Conference	,Thailand.	(Co-researcher)

(11)	The	essence	of	good	people	should	know	in	the	draft	constitution		

reform.	(Co-author)

(12)	บทความ	“มารู้จักกับ	กรธ.	และ	สปท.”	จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า	ฉบับ

ธันวาคม	2558



466
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย



ประวัติวิทยากรประชุมกลุ่มย่อยที่ 5 
“การเมืองที่รองรับความหลากหลาย 

(Democracy for All)”
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ยลดา เกริกก้อง สวนยศ  

นายกสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

•		 นายกสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย

•		 สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ประวัติการศึกษา

•		 ปรญิญาโท	:	รฐัศาสตร์มหาบณัทิตผูน้�าภาครัฐและเอกชน	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

•		 ปริญญาเอก	:	ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
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มณเฑียร บุญตัน  

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สถานที่ท�างานปัจจุบัน   

	 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	85/1-3		ซ.บุญอยู่	ถ.ดินแดง		แขวง

สามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	

โทรศัพท์	:	089	684	2383	

E-mail:	mbuntan@gmail.com

ประวัติการศึกษา

2558	 ได้รบัปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์(สงัคมศาสตร์)	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

2536	 Master	of	Arts	in	Music	Theory	and	Composition	(University	of	Minnesota,	

Minneapolis,	MN,	USA)

2533		 Bachelor	of	Arts	with	honors	in	Music	(St.	Olaf	College,	Northfield,	MN,	

USA)

2531	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์	เอกภาษาอังกฤษ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประวัติการท�างาน

2559-ปัจจุบัน	 นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

2557-ปัจจุบัน	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2551-2557	 สมาชิกวุฒิสภา

2556-ปัจจุบัน	 กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ	(Committee	on	the	Rights	

of	Persons	with	Disabilities,	United	Nations)

2545-ปัจจุบัน	 กรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก		

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

2543-ปัจจุบัน	 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคนตาบอดไทย

2541-ปัจจุบัน	 กรรมาการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

2543-ปัจจุบัน	 ผู้ก่อตั้ง	เลขานุการและผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเดซีสากล

ปัจจุบัน	 กรรมการมลูนธิริาชสดุา	ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

2542-ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก	(World	Blind	Union)

ประวัติเกียรติภูมิ

25	กรกฎาคม	2556	 รางวัลเกียรติยศทศวรรษคุณธรรมแห่งชาติ	ประเภทบุคคล	ศูนย์

คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

25	–	29	พฤษภาคม	2541		Distinguished		contribution	as	resource	person	in	the	15th	

ASIA/PACIFIC	regional	training	seminar	from	Council	of	

Disabled	People	of	Thailand

11	พฤศจิกายน	2538	 รางวัลบุคคลพกิารตวัอย่างจากสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	ประจ�าปี	2538

16	มีนาคม	2547	 รางวลั	The	27th	Takeo	Iwahashi	Award	จาก	Nippon	Lighthouse	

Welfare	Center	for	the	Blind

16	สิงหาคม	2542	 รางวัลวทิยากรในการสมัมนาเรือ่ง	“ทศิทางการด�าเนนิงาน	Independent	

Living	ในประเทศไทย”	จากมลูนธิศูินย์สรินิธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ

3	ธันวาคม	2545		 APCD	in	appreciation	of	contribution	to	the	formulation	of	

the	APCD	project
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3	ธันวาคม	2544	 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการสนับสนุนคนพิการจากคณะกรรมการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ธันวาคม	2550	 ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย	

ประจ�าปี	2550	ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

สิงหาคม	2553	 ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย	

ประจ�าปี	2552	ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

	

ความรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์: ด้านการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

•		 นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

•		 รองประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

•		 กรรมการมูลนิธิราชสุดา	ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

•		 กรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก		

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

•		 กรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก	(World	Blind	Union)

•		 กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิขิองคนตาบอดไทย	ผูจ้ดัการโรงเรยีนสอนคนตาบอด

สันติจินตนาจังหวัดแพร่	เลขานุการโครงการเดซีประเทศไทย	และผู้ช่วยผู้จัดการ

โครงการเดซีสากล

•		 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิมลูนิธธิรรมกิชนเพือ่คนตาบอดในประเทศไทย	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

•		 กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์

•		 กรรมการมูลนิธิช่วยและให้การศึกษาคนตาบอดภาคเหนือ

ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์: ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

•		 ผู้แทนรัฐบาลไทยในการร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองและส่ง

เสรมิสิทธิและศกัดิศ์รขีองคนพกิาร	(Ad	Hoc	Committee	on	a	Comprehensive	

and	Integral	International	Convention	on	the	Protection	of	the	Rights	of	

Persons	with	Disabilities	–	AHC)	ณ	กรุงนิวยอร์ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•		 อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน	สภาคนพิการทุกประเภทแห่ง

ประเทศไทย
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สุนี  ไชยรส  

อาจารย์ประจํา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการศึกษา

•		 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(ปี	2516)

•		 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(ปี	2547)	

ปัจจุบัน 

•		 กรรมการมูลนิธิ	14	ตุลา

•		 ที่ปรึกษามูลนิธิอารมณ์	พงศ์พงัน

•		 รองประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

•		 อาจารย์ประจ�า	วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์   

•		 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	2540	(พ.ศ.2539-2540)

-	เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	

-	รองประธานกรรมาธิการประชาสัมพันธ์	สภาร่างรัฐธรรมนูญ
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•		 คณะกรรมาธกิารแห่งชาตว่ิาด้วยการจดัท�านโยบายและแผนปฏบิตักิารสทิธมินษุยชน

•		 คณะท�างานก�าหนดมาตรการเพือ่ส่งเสรมิความเสมอภาคหญงิชายในระบบบรหิาร

งานบุคคลของข้าราชการพลเรือน	ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

•		 ผู้ร่วมก่อตั้งและคณะท�างานเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ	

•		 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรก	(พ.ศ.2544-2552)

•		 พิธีกร	รายการสิทธิวิวาทะ	ทางไทยพีบีเอส		ปี	2553	

•		 รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	(12	พ.ค.2554-15	ก.ค.2558)

	 	

ประวัติอื่นๆ

•		 ได้รับคดัเลอืกเป็น	“ผูห้ญงิเก่ง”	โดยได้รบัประกาศเกียรตคิณุ	จากนายกรฐัมนตร	ี

พลตรีจ�าลอง	ศรีเมือง	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2538

•		 2	มีนาคม	2544	(วันสตรีสากล)	ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมและ

ประสานงานสตรีแห่งชาติ	(ก.ส.ส.)	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็น

บุคคลส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสตรีดีเด่น	สาขาสิทธิมนุษยชน

•		 พ.ศ.2547		วทิยานพินธ์ศลิปศาสตร์มหาบณัฑติ	(สาขาสตรศีกึษา)	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์	เรื่อง	“การหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์	ประชาธิปไตย	และสิทธิ

มนษุยชน	:	ศกึษาผ่านประสบการณ์	สนุ	ีไชยรส”	ได้เป็นวทิยานพินธ์ดเีด่น	ส�านกั

บัณฑิตอาสาสมัคร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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ประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

•		 นิติศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•		 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	(สาขาการจดัการความขดัแย้งแบบบรูณาการ)	มหาวทิยาลยั	

ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์

•		 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	2	สถาบันพระปกเกล้า

	

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

•		 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

•		 ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ของ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

•		 ประธานอนุกรรมการด้านไกล่เกลี่ย	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ต�าแหน่งในอดีต

ด้านงานวิชาการ 

•		 ผู้อ�านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบ

บูรณาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

•		 อาจารย์ก�ากับบทเรยีนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรช้ันสงูการเสริมสร้างสงัคมสนัตสิขุ

รุ่นที่	3,4,5	และ6	ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า

•		 อาจารย์พิเศษบรรยายและฝึกปฏิบัติการน�ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	

(Restorative	Justice)	มาใช้ในการประชุมกลุ่ม	หลักสูตร	Facilitation	ของส�านกั

สันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า		

•		 อาจารย์พิเศษบรรยายการน�ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	(Restorative	

Justice)มา	ใช้ในการจัดการความขดัแย้งในบรบิทต่างๆหลกัสตูรศลิปศาสตรมหา

บัณฑิต	สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

•		 อาจารย์พิเศษบรรยายหลักการกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก	กระบวนการ

ยตุธิรรมทางเลอืก	ยตุธิรรมสมานฉนัท์	ยตุธิรรมชมุชน	และฝึกปฏิบตัใินหลักสตูร

วทิยากรตวัคณูพฒันายตุธิรรมชมุชนให้ข้าราชการศนูย์ยตุธิรรมจงัหวดั	กระทรวง

ยุติธรรม	ของส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า

•		 อาจารย์พิเศษบรรยายการน�าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท	์	

(Restorative		Justice)	มาใช้ในการประนีประนอมข้อพิพาทในความขัดแย้ง

ตามบริบทต่างๆ	ของหลักสูตรปริญญาโท	สาขาวิชาสันติศึกษามหาวิทยาลัย	

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

•		 กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร	ของส�านัก	

สันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า

•		 วิทยากรพิเศษบรรยายหลักการเทคนิคและวิธีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท	

ทางแพ่ง	และอาญาและวิธีปฏิบัติในหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับต้น		

ระดับกลางของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

•		 วิทยากรพิเศษบรรยายหลกัการเทคนคิและวธิกีารไกล่เกลีย่ประนอมข้อพพิาททาง

แพ่งและทางอาญา		จรรยาบรรณ	และฝึกปฏิบัติให้กับบุคลากรของจังหวัด	และ

อ�าเภอของกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
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•		 วิทยากรพิเศษ	บรรยายการน�าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท	์	

(Restorative	Justice)	มาใช้ในศาลยุติธรรมหลักสูตร	“ผู้พิพากษาชั้นต้น”	รุ่นที่	

13/14/15/16/17/18	ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ

•		 วิทยากรพิเศษ	บรรยายการน�าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท	์	

(Restorative	Justice)	มาใช้ในการประนอมข้อพิพาททางอาญาของ	ส�านักระงับ

ข้อพิพาท	ส�านักงานศาลยุติธรรม	และศาลจังหวัดนนทบุรี

•		 วิทยากรพิเศษ	บรรยายการน�าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท	์	

(Restorative	Justice)	มาใช้กับการประนปีระนอม	ตามพระราชบญัญัตคุ้ิมครอง

ผูถ้กูกระท�าความรนุแรงในครอบครวัพ.ศ.๒๕๕๐	ให้ส�านกักิจการสตรแีละสถาบนั

ครอบครัว	กระทรวงพัฒนาและสังคม

•		 วทิยากรพเิศษ	บรรยายหลกัการสาระส�าคญั		บทบาทหน้าทีข่องผูพิ้พากษาสมทบ		

แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด�าเนินคดีอาญา	และการสร้าง

เครือข่ายภาครัฐ	ภาคเอกชน	และเครือข่ายชุมชนตาม	พรบ.	ศาลเยาวชนและ

ครอบครัว	และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั	พ.ศ.2553	ให้กบัศาลเยาวชน

และครอบครัว	ในจังหวัดต่าง	ๆ

ด้านการปฏิบัติงานในรัฐสภา

•		 สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

•		 รองประธานกรรมาธกิารวสิามญัรบัฟังความคดิเหน็และการมส่ีวนร่วมของประชาชน	

ประจ�าจังหวัดนนทบุรี	ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ

•		 ประธานคณะท�างานจดัท�าแผนพฒันาศกัยภาพสตรสีูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างยัง่ยนื	

ของคณะกรรมาธกิารสงัคม	เดก็เยาวชน	สตร	ีผูพ้กิาร	ผูส้งูอาย	ุและผูด้้อยโอกาส	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

•		 ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	ของวุฒิสภา

•		 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมาธิการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ของสภาผู้แทนราษฎร

•		 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	ของสภาผู้แทนราษฎร

•		 อนกุรรมาธกิารด้านกฎหมายในคณะกรรมาธกิารเดก็	เยาวชน	สตร	ีผูส้งูอาย	ุของ

สภาผู้แทนราษฎร
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•		 อนุกรรมาธิการด้านสตรี	ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	

เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ		และผู้ด้อยโอกาส	ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ

•		 อนุกรรมาธิการด้านเด็ก	และเยาวชนในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ

กิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ		และผู้ด้อยโอกาส	ของวุฒิสภา

ด้านการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐต่างๆ

•		 ทีป่รกึษาคณะกรรมการจดัท�าระเบยีบข้อบงัคบัในเรือ่งระบบการไกล่เกลีย่ของกรม

บังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม

•		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

•		 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสงัคมกรุงเทพมหานคร

•		 กรรมการจดัท�าหลกัสตูรการไกล่เกลีย่และระงบัข้อพพิาทในชมุชน	ระดบัต้น	กลาง	

และสูง	ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม

•		 อนุกรรมการด้านกฎหมาย	ของส�านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

•		 อนกุรรมการด้านกฎหมายของส�านักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

•		 อนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	และพัฒนากองทุน	ด้านกฎหมาย	และ

ระเบียบ	ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
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ดร.ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์ 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ท�างาน

	 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

39	ถนนห้วยแก้ว	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	

E-mail	:	pailin.phu@gmail.com

ประวัติการศึกษา

•		 ปรญิญาเอก	Doctor	of	Social	Sciences,	The	University	of	Sydney,	Australia	

•		 ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	(การเมอืงการปกครอง)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

•		 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ 

•	 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง	“ปัญหาการเมืองในนโยบายป่าชุมชน:	ศึกษา

กรณี	ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	........”	พ.ศ.	2544

•	 บทความเรื่อง	“พัฒนาการของพรรคการเมืองไทย:	ความขัดแย้งระหว่างผล

ประโยชน์ของชาตแิละผลประโยชน์ทางการเมอืง”	ในวารสารรฐัศาสตร์ปรทิรรศน์	

พ.ศ.	2545
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•	 นักวิจัยงานวิจัยร่วมเรื่อง	“บทวิเคราะห์เบื้องต้นการวิจัยภูมิปัญญากับการแก้ไข

ปัญหาการซื้อเสียงเลือกตั้ง:	กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน”	ได้รับการสนับสนุน

ทนุการวจิยัจากภาควิชารัฐศาสตร์	คณะสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	พ.ศ.	

2546

•	 นกัวจิยังานวจิยัร่วมเรือ่ง	“ทรรศนะสะท้อน:	บทส�ารวจเบือ้งต้นการเรยีน	การสอน	

ภาควชิารัฐศาสตร์	คณะสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่”	ได้รบัการสนบัสนนุ

ทนุการวจิยัจากภาควิชารัฐศาสตร์	คณะสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	พ.ศ.	

2546

•	 นักวิจัยงานวิจัยร่วม	เรื่อง	“องค์กรชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนารูปแบบเครือข่าย

องค์กรชมุชน:	กรณศีกึษาชุมชนในเทศบาลต�าบลอุโมงค์	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัล�าพูน”	

ได้รบัการสนบัสนนุทุนการวจัิยจากคณะสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	พ.ศ.	

2547

•	 นักวิจัยงานวิจัยร่วมเรื่อง	“วิถีใหม่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย”	

สนับสนุนทุนวิจัยโดย	ส�านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	พ.ศ.2548

•	 นักวิจัยงานวิจัยร่วม	เรื่อง	“ผลกระทบทางสังคมจากการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ	จังหวัด

เชียงใหม่”	ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	พ.ศ.	2547

•	 ผู้ประสานงานโครงการและคณะจัดท�ารายงานการติดตามและประเมินผลการ	

กระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ภาคประชาชน)	ใน	6	จังหวัดภาค

เหนอืตอนบน	(เชยีงราย	เชียงใหม่	พะเยา	แม่ฮ่องสอน	ล�าปาง	ล�าพนู)	เสนอต่อ	

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ส�านกัปลดัส�านกันายกรัฐมนตรี	จดัท�าโดย	ศนูย์พฒันาการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่	

คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2547

•	 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง	“Success	and	Failure	of	Electoral	Reform:		

The	implementation	of	a	mixed	electoral	system	in	Thailand	(1997	–	2006)”	

2010

•	 นักวิจัยงานวิจัยร่วมเรื่อง	“การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น”	โดยศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น	(ศบมท.)		

คณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ได้รับการสนบัสนนุทนุ

การวจิยัจากสถาบนันโยบายศกึษา	(โดยการสนบัสนนุของมลูนธิคิอนราด	อาเดนาวร์)	

พ.ศ.	2553
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•	 นักวิจัยงานวิจัยร่วมเรื่อง	“การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น”	โดยศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น	(ศบมท.)	

คณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้รบัการสนบัสนนุ

ทุนการวิจัยจากสถาบันนโยบายศึกษา	(โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด		

อาเดนาวร์)	พ.ศ.	2554

•	 งานวิจัยเร่ือง	“กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งระหว่างเมืองกับชนบทในการเลือกตั้ง

ทั่วไป	พ.ศ.2554	จังหวัดเชียงใหม่”	ภายใต้โครงการการรณรงค์และวิจัยเลือกตั้ง	

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2554

•	 งานวิจัยเรื่อง	“ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน	

กรณศีกึษา:	สหพนัธรฐัมาเลเซยี”	พ.ศ.2555	สนบัสนนุโดย	วทิยาลยัพฒันาการ

ปกครองท้องถิ่น	สถาบันพระปกเกล้า

•	 หนังสือคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง	โดย

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ	The	United	Nations	Development	

Programme	(UNDP)	พ.ศ.2556	(ร่วมวิจัย	เขียน	วิเคราะห์และเรียบเรียง)

•	 บทความร่วมจากการวิจัย	เรื่อง	“ความขัดแย้งในแนวคิดเกี่ยวกับระบบกรรมสิทธิ์

ที่ดินระหว่างรัฐกับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านทุ่งห้าป่าม่วง	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัด

เชียงใหม่”	พ.ศ.2558	

•	 บทความร่วมจากการวจิยั	เรือ่ง	“การสถาปนาอ�านาจท้องถิน่กบัขบวนการเคลือ่นไหว

ภาคประชาชนในการปฏิรูปการจัดการฐานทรัพยากร”	พ.ศ.2558

•	 นักวิจัย	โครงการวิจัย	สมรรถนะบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2020	(2557-2558)	(อยู่ระหว่างการด�าเนินการ-

วิจัยร่วม)	สนับสนุนโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

•	 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง	“การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐไทยต่อพลวัตของ

กลุม่ผลประโยชน์ในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ระหว่างปี	พ.ศ.2540-2555”	(2557-

2558)	(อยู่ระหว่างการด�าเนินการ-วิจัยร่วม)	สนับสนุนโดยคณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•	 บทความวิจัย	เรื่อง	“พลวัตของกลุ่มผลประโยชน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ระหว่างปี	พ.ศ.2540-2555	ในบริบทการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น”	น�าเสนอ	

ในเวทีวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ	ครั้งที่	15	พ.ศ.2558
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เสถียร  วิริยะพรรณพงศา

บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ PPTV

ประวัติการศึกษา

•		 ปริญญาตรี		รัฐศาสตร์บัณฑิต	จาก	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ต�าแหน่งปัจจุบัน

•		 บรรณาธิการบริหาร	สถานีโทรทัศน์	PPTV

การศึกษาอบรม 

•		 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	6	สถาบันพระปกเกล้า
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ประวัติผู้นําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมัน่คง  

(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)  

สํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล

ประวัติการศึกษา

2536	 ปริญญาเอก	(รัฐศาสตร์)	

วิชาเอก		การเมืองเปรียบเทียบ		วิชาโท		รัฐประศาสนศาสตร์	

วิชาเฉพาะด้าน		นโยบายการป้องกันประเทศเปรียบเทียบ	

มหาวิทยาลัย	Northern	Illinois	รัฐอิลลินอยส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

2532	 ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)	สาขา	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		

มหาวิทยาลัย	Akron		รัฐโอไฮโอ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

2530	 ปริญญาโท	(ศิลปศาสตร์)	สาขา	รัฐประศาสนศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	Akron		รัฐโอไฮโอ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

2525	 ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์)	สาขา	รัฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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ต�าแหน่งปัจจุบัน

2557	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)	

ส�านักนายกรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า	

2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ คณะกรรมการเครอืข่ายโลกและภมูภิาคศกึษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการวิชาการ	คณะกรรมการวิชาการ	สถาบันพระปกเกล้า

2552	-	ปัจจุบัน	 ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประจ�าการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน

การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum	

Experts	and	Eminent	Persons,	ARF	EEPs)

2536	-	ปัจจุบัน		 รองศาสตราจารย์ ภาควชิาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	คณะรฐัศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2552	-	2554	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจ�า 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	ส�านักนายกรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	

2549	-	2550	 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	

2549	 C.V. Starr Distinguished Visiting Professor	

Paul	H.	Nitze	School	of	Advanced	International	Studies	(SAIS)	

Johns	Hopkins	University,	Washington,	D.C.,	U.S.A.

2546	-	2551	 กรรมการศูนย์อินโดจีนศึกษา	วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา

2545	-	2551	 กรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการ	วทิยาลยับรหิารรฐักจิ	มหาวทิยาลยับรูพา

2546	-	2549	 ที่ปรึกษาสถาบันโลกสัมพันธ์ไทย	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			

2540	-	2544	 หัวหน้าคณะท�างานวิชาการนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

คณะท�างานวิชาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ส�านัก	

นายกรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล
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ผลงานด้านวิชาการ

2557	 โครงการวิจัยเรื่อง	“The	Future	of	ASEAN	Community	in	International		

Relations	And	Thailand’s	response:Opportunity	and	Challenge	for	Asia”

2555	 โครงการวจิยัเรือ่ง	“ความร่วมมอืในภมูภิาคอาเซยีน:	โครงสร้างองค์กรและกระบวนการ

สร้างชาต”ิ	เสนอสหภาพยโุรป	ประเทศเบลเยียม	(ASEAN:	ROKKAN-Regional	

Cooperation,	Organizational	Structures,	Kinship,	and	National	Building)

2550	 งานวิจยัเรือ่ง	“ความขัดแย้งในภาคใต้:	มมุมองและนโยบายของรฐับาล”	สนบัสนนุ

โดย	East-West	Center,	Washington,	D.C.	ประเทศสหรัฐอเมริกา

2549	 บทความเรื่อง	“Security	Sector	Reform	in	the	National	and	Regional		

Contexts”	ในงานสมัมนาจดัโดยรฐัสภาและ	Inter	Parliamentary	Union	(IPU)	

สนบัสนนุโดย	Geneva	Center	for	the	Democratic	Control	of	Armed	Forces,	

1-2	สิงหาคม	2549	ภูเก็ต

2548	 งานวิจัยเรื่อง	“การก่อการร้ายกับการฟอกเงินในประเทศไทย”	ในโครงการวิจัย	

เรื่อง	“ธุรกิจนอกกฎหมาย	ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน”	รศ.ดร.นวลน้อย	

ตรรีตัน์	คณะเศรษฐศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	หวัหน้าโครงการ	สนบัสนนุ

โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)

2547	 งานวจิยัเรือ่ง	“กองทพัไทย”	ในโครงการหนังสือ	กองทพัในอษุาคเนย์	ของโครงการ

เอเชีย-ยุโรปศึกษา	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร	สนับสนุนโดย	ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	
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ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ต�าแหน่งอื่นๆ  

•		 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

•		 อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

•		 อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

การศึกษา
•		 ระดับปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	

เกียรตินิยมอันดับ	2	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•		 ปริญญาโท	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	วิทยาศาสตร์	มหาบัณฑิต	

สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล	

•		 ปรญิญาเอก	ด้านนโยบายสาธารณะ	คณะรฐัประศาสนศาสตร์	Ph.D.	(Development	

Administration	-	Public	Policy)	International	Program	สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์	และนกัศกึษาแลกเปลีย่น	Indiana	University,	Bloomington,	

School	of	Public	and	Environmental	Affairs	
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	 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง	ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชน	จากสถาบนัพระปกเกลา้	และประกาศนียบตัรนักบริหารยติุธรรมทางปกครองระดับสงู	จากวิทยาลยั

การยตุธิรรมทางปกครอง	ส�านกังานศาลปกครอง	และได้รับการอบรมด้านการสอนจากสมาคมนานาชาติ

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมจาก		Kettering		Foundation		สหรัฐอเมริกา	ปี	2541	ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกระดบัดเียีย่มสาขารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร	์จากส�านกังาน-คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต	ิ

/	ในป	ีพ.ศ.	2546	ไดร้บัรางวลัผลงานวจัิยดเียีย่ม	สาขารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร	์จากส�านกังาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ		เรื่อง	“โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดี”	และรางวัลผลงานวิจัยดี	สาขาสังคมวิทยา	จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	เรื่อง		

“การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	:	กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่		

ในเขตต�าบลคลองขนาน	ปกาสัย	และตลิ่งชัน	อ�าเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่”	ในปี	2555	ปัจจุบัน	

งานวจิยัทีก่�าลงัด�าเนนิการและทัง้ทีเ่สรจ็สิน้แลว้เกีย่วขอ้งกบัความเปน็ประชาธปิไตย	ธรรมาภบิาล	คณุภาพ

สังคม	การมีส่วนร่วมของประชาชน	นโยบายสาธารณะ	และพฤติกรรมการเลือกตั้ง

	 มีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยมากมาย	และเป็นวิทยากรให้สถาบันต่างๆ	และอาจารย์สอน

ในมหาวิทยาลัยต่างๆ	ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยบูรพา	มหาวิทยาลัย

มหดิล	สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยศลิปากรมหาวิทยาลัยเกรกิ	

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั		และมหาวิทยาลยัเจอ้เจยีง	ประเทศ

จีน	เป็นต้น
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ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ 

นักวิชาการ สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

สถานที่ท�างานปัจจุบัน   

	 สถาบันพระปกเกล้า		

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ชั้น	5		

ฝั่งทิศใต้	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง		

เขตหลักสี่	กรุงเทพ	10210.		

โทรศัพท์	02-141-9519,	081-61	6-1770	

E-mail	:	saranyu@kpi.ac.th;	saranyu.m@gmail.com

การศึกษา

	 2557	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สหวิทยาการ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 2538	 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 2529	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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ประวัติการท�างาน 

2548-ปัจจุบัน	 นกัวชิาการ		สถาบนัพระปกเกล้า	(วจิยัเชิงปฏบิตักิารทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของชุมชน

และท้องถิ่นในประเด็นและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและความเป็นพลเมือง	

และรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร	ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรที่ว่าด้วยการ

ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย)

2542-2548	 พนักงานบริหารโครงการ	สถาบันพระปกเกล้า	(บริหารโครงการวิจัย	และนิเทศ

ตดิตาม	ประเมนิผลโครงการของเครอืข่ายภาคประชาสงัคมทีไ่ด้รบัทนุอดุหนนุจาก

สถาบันพระปกเกล้า	รวมทั้งจัดเวทีเสวนาภาคประชาสังคม)

งานวิจัยและบทความ 

2559				 งานวิจัยติดตามผลสัมฤทธิ์หลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทย	

ที่พึงปรารถนา	จ.สุโขทัย	และ	จ.ร้อยเอ็ด

2559				 บทความ	“ความทรงจ�าร่วมของการต่อสูข้องประชาชน	:	มองผ่าน	“รปูหล่อ”	แกนน�า	

กลุ่มอนุรักษ์บ่อนอก	และ	เครือข่ายระชาชนภาคตะวันออก”	บทความน�าเสนอใน

งานประชุมวิชาการระดบัชาตเิครอืข่ายประวตัศิาสตร์	มานษุยวทิยาและสงัคมวทิยา

ภาคใต้ครัง้ที	่2	“ศาสตร์แห่งการจ�า	ศลิป์แห่งการลมื”	วนัที	่25-27	สงิหาคม	2559

2558		 บทความ	“บทเรยีนการเมืองภาคประชาชนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวนัออก”	

วารสารสถาบันพระปกเกล้า	(กย.-ธค.	2558	น.	99-121)

2558		 บทความ	“การมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาชมุชน	:	พืน้ทีข่องการประสานกลมกลนื

ระหว่างหลักการ	 ประชาธิปไตยกับการจัดการเรียนการสอน”	บทความน�าเสนอ	

งานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย	วันที่	20-21	สค.	2558	

2557			 บทความ	“ประชาสังคม	กับ	บทบาทในการเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างสถาบัน

การเมอืงกบัการเมอืงภาคพลเมอืง”	บทความน�าเสนอ	งานประชมุวชิาการสถาบนั

พระปกเกล้า	ครั้งที่	16	“8	ทศวรรษ	ประชาธิปไตยไทย	:	พลวัตแห่งดุลอ�านาจ”	

วันที่	6-8	พย.	2557
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2557			 บทความ	“องค์ความรู้เรื่องสิทธิ	เสรีภาพ”	เอกสารประกอบหลักสูตรสร้างและ	

ส่งเสริมพลเมืองระบอบประชาธิปไตย	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2557		 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองตามตัวชี้วัด	

กรณีศึกษาศูนย์การเมืองภาคพลเมือง	จ.	 เชียงราย	จ.	ศรีสะเกษ	และ		

จ.	นครศรีธรรมราช	(2556-2557)		

2557		 งานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย	(2555-2557)	

2556		 หนังสือและคู่มือ	5	เล่ม	หลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่	

พึงปรารถนา	

2553	 บทความ	“การสนับสนุนทางสังคม”	ใน	หนังสือ	จับชีพจรประเทศไทย	:	ตัวชี้วัด

ประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลปี	(พศ.	2550-พ.ศ.	2551)	บทที	่11	น.	309-358

2551		 บทความ	“ภาคประชาสังคม	กับ	การแก้ไขปัญหาธนกิจการเมืองไทย:	การใช้เงิน

	 ในการหาเสียงเลือกตั้ง”	เอกสารเผยแพร่	สถาบันพระปกเกล้า	(2551)

2551		 รายงานการสัมมนา	–	บทบาทของการพัฒนาพลเมือง	(Civic	Education)		

เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน	:	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไทย-เยอรมัน	(2551)	

–	สถาบันพระปกเกล้าและสภาพัฒนาการเมือง

2551		 บทความลงจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า	4	บทความ

	 -	การมส่ีวนร่วมของพลเมอืงกับการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา	–	ฉบบั	มนีาคม	2551

	 -	พลเมืองไทย	พลเมืองประชาธิปไตย	–	ฉบับ	เมษายน	2551

	 -	มองประชาธิปไตยผ่านวัฒนธรรมไทย	–	ฉบับ	พฤษภาคม	2551

	 -	ส�านึกความรับผิดชอบ	–	ค�าตอบและค�าถาม	–	ฉบับ	กันยายน	2551

2550		 บทความ	“การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง	ฐานรากการเมืองภาคพลเมือง”	วารสาร

สถาบันพระปกเกล้า	(พค.-สค.	2550	น.	101-115)

2549	 งานวจิยัประเมนิผลสมัฤทธิโ์ครงการโรงเรียนน�าร่องเพือ่สร้างส�านกึพลเมือง	Project	

Citizen)	พ.ศ.	2549	

2547	 งานวิจัยวิทยุชุมชนกับการเผยแพร่ประชาธิปไตย	ส�านักวิจัยและพัฒนา	สถาบัน

พระปกเกล้า	
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2547	 กรณศีกึษา	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่	:	องค์กร

ชุมชนประมงพื้นบ้าน	จังหวัดปัตตานี	ในโครงการประเมินผลการส่งเสริมการ	

มีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทของการกระจายอ�านาจและการจัดท�ากรณีศึกษา

จากประสบการณ์ที่ได้รับ	ภายใต้โครงการ	Participatory	Action	Research	to	

Advance	Governance	Option	and	Network	ของส�านกังานโครงการพฒันาแห่ง

สหประชาชาติ	(UNDP)
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ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชํานาญการ สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการศึกษา 

•		 Ph.D.	in	Political	Science	(Comparative	Politics	and	American	Government)	

University	of	Utah	(2007-2011)	(ทุนสถาบันพระปกเกล้า)	

•		 Dissertation:	Changes	in	Political	Participation	and	Engagement	in	Thailand,	

2001-2007	

•		 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(2541-2544)

•		 รัฐศาสตรบัณฑิต	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2536-2540)

ผลงานวิชาการ
หนังสือ (Books)

•		 รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง.	กรุงเทพฯ:	สถาบัน	

พระปกเกล้า,	2559.	(ร่วมกับวุฒิสาร	ตันไชย	และเอกวีร์	มีสุข)

•		 เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย.	กรุงเทพฯ:	สถาบันพระปกเกล้า,	

2555.	(ร่วมกับ	ถวิลวดี	บุรีกุลและพิชญ์	พงษ์สวัสดิ์)
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บรรณาธิการหนังสือ (Edited books)

•		 ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ:	แนวคิดและรูปแบบ.	กรุงเทพฯ:	สถาบัน	

พระปกเกล้า,	2559.

•		 องค์กรตามรฐัธรรมนญู:	ฐานความรูแ้ละบทเรยีนเพือ่การปฏริปู.	กรงุเทพฯ:	สถาบนั

พระปกเกล้า,	2558.		

•		 รฐัธรรมนูญกลางแปลง:	แนวทางการปฏริปูเพือ่การพฒันาประชาธปิไตย.	กรงุเทพฯ:	

สถาบันพระปกเกล้า,	2557	(ร่วมกับถวิลวดี	บุรีกุล).

•		 การประเมินคณุภาพประชาธปิไตย:	คูม่อืปฏิบตั	ิ(หนงัสอืแปล).	กรงุเทพฯ:	สถาบนั

พระปกเกล้า,	2556	(ร่วมกับถวิลวดี	บุรีกุล).	

บทความตีพิมพ์ทางวิชาการ (Published articles with peered-review)

•		 “ความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งของทายาทตระกูลนักการเมือง,”	วารสาร

สังคมศาสตร์	ปีที่	45	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม-ธันวาคม	2558),	น.	49-74.

•		 “การออกเสยีงลงคะแนนโดยการบังคับ:	ประสบการณ์ทัว่โลกและข้อสังเกตส�าหรบั

ประเทศไทย,”	วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน	ปีที่	8	ฉบับที่	1	(มกราคม–มิถุนายน	

2558),	น.54-77.	(ร่วมกับวุฒิสาร	ตันไชย	และเอกวีร์	มีสุข)

•		 “การสร้างดุลอ�านาจภายในรัฐสภา:	บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะส�าหรับการ

ปฏิรูปโครงสร้างรัฐสภาของประเทศไทย,”	วารสารสถาบันพระปกเกล้า	ปีที่	13	

ฉบับที่	1	(มกราคม-เมษายน	2558),	น.	28-47.	

•		 “Political	Dynasties	in	Thailand:	The	Recent	Picture	after	the	2011		

General	Election,”	(with	Wichuda	Satidporn).	Asian	Studies	Review	40	

(3):	340-359,	2016.	

•		 “Political	Engagement	and	Participation	of	Thai	Citizens:	The	Rural-Urban	

Disparity,”	Contemporary	Politics	18	(1):	87-108,	2012.

•		 “Understanding	Thai	Nationalism	and	Ethnic	Identity,”	The	Journal	of	

Asian	and	African	Studies	46	(3):	250-263,	2011.	
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รางวัลที่เคยได้รับ

•		 รางวัลบทความวจิยัด	ีการประกวดบทความวจิยัและกรณศีกึษา	ด้านพฒันบรหิาร-	

ศาสตร์	ระดบัชาต	ิประจ�าปี	2559	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	จากบทความ

เรื่อง	“State	as	a	Social	Relation	Approach	and	Social	Security	Policy		

in	Thailand:	Explaining	the	Success	and	Failure	of	Social	Security		

Legislation	and	Implementation	in	Thailand	before	1990”	(ร่วมกับวิชุดา	

สาธิตพร)

•		 AAPA	Leading	Paper	Awards	for	paper	entitled	“Thailand’s	Reconciliation	

by	Public	Deliberation”	presented	at	the	AAPA	2015	Annual	Conference	

in	Xi’an,	China	(with	Thawilwadee	Bureekul	and	Ratchawadee		

Saengmahamad)

•		 ปรญิญาเอก	ด้านนโยบายสาธารณะ	คณะรฐัประศาสนศาสตร์	Ph.D.	(Development	

Administration	-	Public	Policy)	International	Program	สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	และนกัศกึษาแลกเปลีย่น	Indiana	University,	Bloomington,	

School	of	Public	and	Environmental	Affairs	
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พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 

ผู้อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า

สถานที่ท�างานปัจจุบัน   

	 ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า		

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา		

อาคารรัฐประศาสนภักดี	ชั้น	5	(โซนทิศใต้)	

เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพ	10210.		

โทรศัพท์	0-2141-9632		โทรสาร	0-2143-8173			

โทรศัพท์มือถือ		089–814-5599	

E-mail	:	ekkachais@hotmail.com	/	ekkachai@kpi.ac.th

ประวัติการศึกษา

การศึกษาทางทหาร 	

•		 มัธยมศึกษา	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

•		 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่	10		
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•		 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	รุ่นที่		21	

•		 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลักสูตรหลักประจ�าชุดที่		62			

•		 วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจ�าชุด			ที่		41		

•		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม

เอกชน	รุ่นที่	11	การศึกษาทางพลเรือน		

•		 หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

•		 ปริญญาโท		พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)		

•		 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

•		 ปรญิญาโท	การจัดการทรพัยากรมนษุย์	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	วิทยาลยัการจดัการ		

มหาวิทยาลัยมหิดล	 	 	 	 	

ผลงานและประสบการณ์

•		 หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาจัดท�ายุทธศาสตร์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ		

•		 จัดท�ายุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ	ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

มนุษย์

•		 จัดท�าแผนแม่บทให้	ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

•		 ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง	ๆ	ฯลฯ

ประสบการณ์ในการด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา 

•		 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่	4

•		 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่	1

•		 ผู้อ�านวยการกองการทหารและกองยุทธศาสตร์		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•		 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	กองบัญชาการทหารสูงสุด	

•		 รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•		 หัวหน้าส�านักงาน	คลังสมอง	วปอ.เพื่อสังคม
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ประสบการณ์จากงานพิเศษที่ได้รับมอบในปัจจุบัน  

•		 ผู้อ�านวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	สถาบันพระปกเกล้า

•		 ผู้ช�านาญการประจ�าคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ		

•		 ที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา	ศิลปะ	

วฒันธรรม	การศาสนา		คุณธรรม		และจรยิธรรม		ของสภาขบัเคลือ่นการปฏริปู

ประเทศ		

•		 อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)	ชุดที่	1	ปี	2557		

•		 ผู้อ�านวยการหลักสูตรตามแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

•		 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ	

•		 ประธานอนุกรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม	ส�านักงาน	

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

•		 คณะอนกุรรมการอ�านวยการสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ

สัญญา	ธรรมศักดิ์

•		 รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

•		 ประธานคณะท�างานยุทธศาสตร์สนับสนุนการปฏิรูปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

•		 คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

•		 ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ

คณะอนุกรรมการและส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

•		 คณะกรรมการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	และสถาบันวิจัยโลหะ	มหาวิทยาลัย	

สงขลานครินทร์		

•		 รองประธานที่ปรึกษา	Gotoknow	Forum	โครงการ	ก้าวข้ามความเหลื่อมล�้าทาง

ความรู้ด้วยเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ		

•		 ประธานกรรมการมูลนิธิระบบแลกเปล่ียนข้อมูลภัยพิบัติและการสื่อสารฉุกเฉิน	

(OpenCARE)	

•		 กรรมการมูลนิธิคลังสมอง	วปอ.เพื่อสังคม

•		 กรรมการสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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•		 คณะกรรมการจัดท�าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

•		 คณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี		ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

•		 ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

•		 กรรมการผูท้รงคณุวฒุพิฒันาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิา

สันติศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•		 คณะกรรมการอ�านวยการวิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	

การได้รับรางวัลต่างๆ  

•		 รางวัลเกียรติยศ	บนเส้นทางชีวิตคนดี	ความดี	แทนคุณแผ่นดิน	“บุคคลตัวอย่าง

แห่งปี	ประจ�าปี	2557	สาขาผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ”	โดย	

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน	รางวัลไทย	มูลนิธิเพื่อสังคมไทย	

•		 รางวัล	“มหิดลทยากร”	ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล	ปี	พ.ศ.	2556.

•		 รางวลั	“เกยีรตยิศจกัรดาว”	ศษิย์เก่าดเีด่นโรงเรยีนเตรยีมทหาร	สาขาพฒันาสงัคม	

ปี	พ.ศ.	2554

•		 รางวลั	“ศษิย์เก่าดเีด่น”	วทิยาลยัการจดัการ		มหาวทิยาลยัมหดิล	ประจ�าปี	2552

•		 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

•		 รางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ	ประจ�าปี	2550
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล 

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สถานที่ติดต่อได้  

	 สถาบันพระปกเกล้า		

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ชั้น	5	

เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพ	10210.	

 
ต�าแหน่ง 

•		 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

•		 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	สถาบันพระปกเกล้า

•		 อาจารย์	ประจ�าสาขาวชิาบรหิารรฐักจิ	คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 
ประวัติการศึกษา

•		 ปริญญาเอก	ด้านรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยโตรอนโต	ประเทศแคนาดา

•		 ปรญิญาโท	ด้านรัฐศาสตร์	สาขาบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ	มหาวทิยาลยั

ลอนดอน	ประเทศองักฤษ	(London	School	of	Economics	and	Political	Science)
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•		 ปรญิญาตร	ีด้านรฐัศาสตร์	สาขาบรหิารรฐักจิ	(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่)	มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์

•		 ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการพัฒนา	มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ท�างาน

•		 รองคณบดี	ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา	คณะรัฐศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•		 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

•		 ผูอ้�านวยการโครงการปริญญาโทสาขาวชิาการเมืองการปกครอง	ส�าหรับนกับริหาร														

คณะรัฐศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•		 ผู้อ�านวยการโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะ	ส�าหรับ	

นักบริหาร	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•		 เลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•		 นกัวชิาการผูช้�านาญการ	วิทยาลยัพฒันาการปกครองท้องถิน่	สถาบนัพระปกเกล้า

ผลงานทางวิชาการ

•		 การจัดการกับคอรัปชั่นในระบบราชการในประเทศโลกที่สาม:	ทฤษฎีและปฏิบัติ	

(2531)

•		 โครงการวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการก่อสร้าง

ฝายน�้าล้นและการขุดลอกหน้าฝายเพื่อการลงทุนทางสังคม	(2542)

•		 การบริหารเมือง:	กรุงเทพมหานคร	(2543)

•		 รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการชูธงเพื่อประชาธิปไตย	(2544)

•		 ธรรมรฐัและบทบาทการจดัการสิง่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(2544)

•		 โครงการส�ารวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย	(2545)

•		 ความเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัวกับการบริหารรัฐกิจ	(2546)

•		 คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน	(บทที่	1	และบทที่	2)	(2546)






