
ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า
ทองค�า และรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี 2559

Page  8

ปาฐกถาปิดการประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกล้า ครัง้ที ่18 ประจ�าปี 2559
Page  12

Page  2



จดหมายข่าวงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 182 ฉบับที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 18 ประจ�าปี 2559 หัวข้อ “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย”                        
(Revitalizing Thai Democracy) ได้มีการน�าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยจากการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                

และข้อมูลจากวิทยากร โดยได้ผลสรุป ดังนี้

รศ. ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อ�านวยการวิทยาลัย

การเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า ผูน้�าเสนอกลุม่ย่อยท่ี 1

ได้น�าเสนอว่าประชาธิปไตยไซเบอร์มีความส�าคัญในการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประชาธิปไตย ท�าให้เกิดการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและ                

สื่อดิจทิัลมาเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมอืง เพื่อเขา้ถึงพื้นที่

ของคนจ�านวนมาก การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้                                                                                               

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของรัฐ และการพยายาม                

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งพื้นท่ีในโลกไซเบอร์เอง

อย่างไรก็ตามแนวคิดประชาธิปไตยไซเบอร์พบว่าในปัจจุบัน

ยังมีปัญหาในการนิยามความหมายและขอบข่ายเพราะ

1) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเครื่องมือ

ในการสนับสนุนประชาธิปไตยเสมอไปหรืออาจสร้างปัญหา

เช่น การใช้เทคโนโลยขีองกลุ่มก่อการร้ายเพ่ือดึงดูดคนเข้าร่วม

ขบวนการก ่อการร ้ายในระดับที่ ไม ่ เคยเกิดขึ้นมาก ่อน                                                                                          

2) ประชาธิปไตยไซเบอร์ยังไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน มีขอบข่าย

กว้างนอกเหนือจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะปัญหา                                                                                                                             

ไซเบอร์แบบใต้ดิน ที่ยังขาดการควบคุม และ 3) ประชาธิปไตย

ไซเบอร์ไม่ได้แยกขาดจากประชาธิปไตยแบบปกติ                  

กลุ่มย่อยที่ 1 

ประชาธิปไตยไซเบอร์ 
(Cyber Democracy) 



ฉบับที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จดหมายข่าวงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 3

How rule of law can strengthen democracy

โดยในที่ประชุมกลุ ่มย่อยได้สรุปว่า ประชาธิปไตย

ไซเบอร์ คือ การน�าเทคโนโลยีมาสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและ

ส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยใน 3 ด้าน คือ 1) การเพิ่มพื้นที่                       

ทางการเมอืง 2) การบรูณาการภาคส่วนต่างๆ 3) การส่งเสรมิ

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในสถาบันทางการเมือง 

นอกจากนี้ ทิศทาง แนวโน้ม และข้อเสนอแนะส�าหรับ

การสร้างประชาธิปไตยไซเบอร์ ต้องอาศัยการเพิ่มทักษะ             

ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การสร้างจิตส�านึกประชาธิปไตย

และมมีารยาท รวมถงึมคีวามระมดัระวงัเรือ่งความเป็นส่วนตวั

(Privacy) มีความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปว่า

ควรออกกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้โลกไซเบอร์

และการควบคมุจะเป็นอย่างไร ซึง่ในปัจจบุนัขาดการบูรณาการ

กับเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ และขาดการวางแผนจริงจัง                  

และเติบโตอย่างไร้ทิศทาง โดยควรสร้างฐานข้อมูลที่จ�าเป็น

และควรพัฒนาเร่ืองการวจัิยด้านประชาธปิไตยไซเบอร์ รวมถงึ

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม                         

ในการจดัการประชาธปิไตยไซเบอร์ทีจ่ะเป็นพืน้ทีป่ระชาธปิไตย

สมัยใหม่

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกล้า ผู้น�าเสนอกลุ่มย่อยท่ี 2 ได้น�าเสนอว่า

รัฐบาลแบบเปิดเป็นแนวคิดใหม่ที่เปิดกว้างส�าหรับทุกคน    

ในการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ถูกจ�ากัดสิทธิและถูกควบคุม

โดยไม่จ�าเป็น เน้นให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วม                                    

การตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั และการสร้างมลูค่าการบรกิาร 

อีกทั้งแนวคิดรัฐบาลแบบเปิดมีพัฒนาการอย่างยาวนาน

ท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม

แม้ประเทศไทยได้เตรียมการเรื่องการสร้างรัฐบาลแบบเปิด

โดยการออกฎหมายและจัดตั้งหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนา

กลไกการมีส ่ วนร ่ วมผ ่ านเว็บไซต ์และแอพพลิ เคชั่ น                                  

ทางโทรศัพท์มือถือแต่ยังไม่เพียงพอที่จะน�าไปสู่การพัฒนา

แบบเปิดได้ 

ดร. ถวิลวดี เสนอว่า แนวคิดรัฐบาลแบบเปิดจะเอื้อต่อ

การท�าให ้เกิดประชาธิปไตยท่ีมีชีวิตชีวา เน ้นพลเมือง                                 

เป็นศูนย์กลาง และเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน                   

ท�าให้เกิดสิทธิการมีส่วนร่วมผ่านหลักการการเข้าถึงเข้าใจ 

(e-enabling) การปรึกษาหารือ (e-engaging) และมีอิทธิพล

ต่อการตดัสนิใจ (e-empowering) เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการตัดสินใจ จนสามารถน�าสิทธิน้ันมาสู ่ความเป็นจริง                                                                                          

ที่จะส ่งผลต ่อการก�าหนดนโยบายตั้ งแต ่การหยั่ งท ่าที                          

(Probing) เสริมการตัดสินใจ (Supplement) ให้ความรู้

และสนับสนุน (Education) และแลกเปลี่ยน (Exchange) 

โดยเคร่ืองมือที่ส�าคัญ เช่น Crowdsourcing คือ กิจกรรม                       

การมีส่วนร่วมออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งควรเป็นระบบข้อมูล                                                                         

ที่สมบูรณ์และเข้าถึงง่าย มีการวิเคราะห์และท�าให้ประชาชน

น�าไปได้โดยง่าย โดยต้องอาศัยการแก้ไขกฎระเบียบและ

นโยบายที่ท�าให้เกิดรัฐบาลแบบเปิด อย่างไรก็ตามการสร้าง

รัฐบาลแบบเปิดยังมีประเด็นที่ท้าทายทั้ง 1) ด้านกฎหมาย                   

ที่ขาดความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง                               

น�าไปสู ่การปฏิบัติได ้ยาก โดยเฉพาะการไม่มีกฎหมาย

ป้องกันการหมิ่นประมาท (Anti-SLAPP Law) หน่วยงานรัฐ                                   

2) หน่วยงานรัฐ มีกระบวนการให้ข ้อมูลยังไม ่ชัดเจน               

เน้น “ปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้น” 3) เจ้าหน้าที่                       

ต้องปรับกระบวนทศัน์ให้มจิีตใจด้านการเปิดเผยข้อมลู ข่าวสาร

และไม่หวงข้อมูล 4) ข้อมูล ยังขาดการเปิดเผยในทางปฏิบัติ          

เข้าถึงยาก ขาดความครบถ้วน ไม่น่าเชื่อถือ และสืบค้นยาก 

และ 5) ประชาชน ยังขาดความกล้าในการขอข้อมูลและ                                                                                     

ควรมีคลินิกในการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล 

กลุ่มย่อยที่ 2 

รัฐบาลแบบเปิด
(Open Government) 



จดหมายข่าวงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 184 ฉบับที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ดร. ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการ ส�านักส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ผู ้น�าเสนอ

กลุ่มย่อยที่ 3 เสนอว่า พลเมืองเป็นส่วนส�าคัญในการท�าให้

ประชาธิปไตยมีชีวิตชีวาและผ่านความท้าทายต่างๆ ของ

ประชาธปิไตยไปได้ จากการถอดบทเรยีนกรณศีกึษาทัง้ 6 กรณี 

ในการประชมุกลุม่ย่อยพบว่า ทุกกรณีมปีฏิบัตกิารของพลเมอืง

โดยมักเริ่มต้นปฏิบัติการของพลเมืองที่ 1) ใส่ใจการมส่ีวนรวม

2) มีการหาแนวร่วมพูดคุยโดยการหาพื้นที่ เพื่อชี้ชวนทั้งคน                 

ที่มีแนวคิดเหมือนเราและต่างจากเรา เพื่อสร้างการเรียนรู้

ความเห็นที่หลากหลาย 3) เกิดการท�าให้เห็นเป็นรูปธรรมและ

เกิดการยอมรับจนเป็นตัวแบบในการขยายผลในพื้นท่ีต่างๆ

และท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้เพื่อให้เกิดการท�างาน

อย่างต่อเนื่อง และ 4) น�าไปสู ่นโยบายที่มาจากการผลัก

ดันของประชาชนเพื่อออกนโยบายช่วยรัฐ โดยผลลัพธ์จาก

ปฏิบัติการของพลเมืองจะสะท้อนถึงความกระตือรือร้น

และความตื่นตัวของพลเมือง สร้างการเรียนรู้ประชาธิปไตย                                                                                    

ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ต ้องท�ากันอย่างต่อเนื่อง ท�าให้พลเมือง                     

เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นได้ในสังคม                                      

กลุ่มย่อยที่ 3

พลเมืองฟ้ืนชีวาประชาธิปไตย
(Engaged Citizens)

ที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น สะท้อนการให้ความส�าคัญ                                                                  

ต่อความเป็นพลเมืองเพื่อขยายพื้นที่การมีส่วนร่วม และ

ให้ความส�าคัญต่อการสร ้างประชาธิปไตยจากฐานราก                                         

โดยประชาชนทุกคน 

โดยที่ประชุมกลุ ่มย่อยเสนอว่า การสร้างพลเมือง                         

ต้องเปิดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยอาจเน้นการปรับหลักสูตร                      

การเรียนการสอนของภาครัฐเพื่อขยายพื้นที่การมีส่วนร่วม                    

ของประชาชน พร้อมกับการแก้ไขและปฏิรูปโครงสร้าง                                                                                           

ของรัฐ รวมถึงสร ้างการยอมรับและความไว ้วางใจใน

ศักยภาพของพลเมือง และให้ประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง                                    

ของการปกครองผ่านการมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตยฐานรากร่วมกัน



ฉบับที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จดหมายข่าวงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 5

ดร.  สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู ้ช�านาญการ                                                                                              

ส�านักวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกล้า ผูน้�าเสนอกลุม่ย่อยที ่4

เสนอว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นค�าตอบหนึ่ง

ของประชาธิปไตยและเป็นทั้งแนวคิดและกรณีศึกษา คือ 

การน�าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก

ของปัญหา และก�าหนดประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อ                       

เป็นทางออก แนวคดินีไ้ม่ใช่จะมาแทนทีป่ระชาธปิไตยแบบเดิม

แต่จะช่วยหนุนเสริมและลดจุดอ่อนแนวคิดประชาธิปไตย               

แบบเดิมทั้งประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบตัวแทน

กลุ่มย่อยที่ 4

ประชาธิปไตยแบบปรกึษาหารอื
(Deliberative Democracy) 

และประชาธิปไตยแบบมีส ่วนร ่วม ป ัจจุบันมีการน�า

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมาใช้จ�านวนมากทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury) สภาพลเมือง 

(Citizen Assembly) เป็นต้น

 บทเรียนจากการใช้ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

พบทั้งบทเรียนเชิงหลักการ คือ การสร้างกระบวนการคุยกัน

อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยต้องเอาผู้มีอ�านาจทั้งรัฐและเอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมและพูดคุยกันในพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึง

มีข ้อผูกมัดเพื่อน�าผลการพูดคุยไปปฏิบัติ และบทเรียน                                  

เชงิกระบวนการ คอื ต้องจดักระบวนการปรกึษาหารอืในรปูแบบ

ที่เหมาะสม มีการเตรียมข้อมูลและให้ความรู ้เป็นอย่างดี                  

เป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายพูดคุยอย่างเท่าเทียมและสร้างความรู้สึก

เป็นเจ้าของในเวทีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ปัจจัย                 

ความส�าเร็จของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือต้องอาศัย

ผู ้น�าในการขับเคลื่อนกระบวนการและสร้างแรงบันดาลใจ                                                                                                              

การขับเคลื่อนส�านึกการรักบ้านรักเมืองโดย “ใช้ใจท�างาน” 

และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกระบวนการปรึกษาหารือ

แต ่ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือยังมีความท ้าทาย                                

ในการท�าให ้แนวคิดนี้ เป ็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมไทย                                                                                 

เพราะเป็นแนวคิดที่ท�าได้ยากและเป็นอุดมคติ จึงต้อง

อาศัยความอดทน การเปิดกว้าง และสร้างความร่วมมือ                                                

ให้เกิดการน�าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งต้องอาศัย             

การเผยแพร่กระบวนการและเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง
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พล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธี

และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ผู้น�าเสนอกลุ่มย่อยที่ 5 

ได้น�าเสนอ แนวคิดที่หลากหลายของการเมืองที่รองรับ

ความหลากหลาย (Democracy for All) ท้ัง กลุ่มความ                                                   

หลากหลายทางเพศ LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, Intersexual, Questing) ท่ีต้องการความเข้าใจ

และความต้องการของคนกลุม่นีแ้ละประสบปัญหาในการเข้าสู่

สถาบันการเมือง กลุ่มผู้พิการ ที่มองว่า ปัญหาความพิการ  

ของพวกเขามาจากทัศนคติของสังคมท่ีมองว่าความผิดปกติ

ทางร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แปลกแยก และกลไกทางสังคม

และการเมืองที่เป็นอยู่ไม่ตอบสนองและกีดกันให้คนพิการ                       

แตกต่างจากผู้อื่น กลุ่มสตรีและเด็กที่แม้จะมีความต้องการ                 

ในขณะที่กฎหมายเพื่อพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น                                                                                           

แต่ก็ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น การพัฒนาระบบ

การเมืองให้ตั้งอยู่บนฐานของการยอมรับและเคารพว่าทุก

คนต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งต้องได้รับสิทธิพื้นฐาน                                 

อย ่างเสมอภาคเป็นส�าคัญ โดยในท่ีประชุมกลุ ่มทุกคน                                                                                  

กลุ่มย่อยที่ 5

การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
(Democracy for All) 

มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบอบประชาธิปไตยต้องมี

กลไกเชิงสถาบันและกฎหมายเพ่ือตอบสนองต่อลักษณะ

ธรรมชาติและความปรารถนาของคนกลุม่ต่างๆ ในสงัคม การมี                                                                     

ภาคประชาสงัคมทีเ่ข้มแขง็ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิความหลากหลาย

และมุ่งเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกคนที่มีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

และเคารพในสทิธมินษุยชนเหมอืนกนั โดยให้พวกเขามโีอกาส                

ในการคิด ตัดสินใจ และลงมือท�าด้วยตนเองในการใช้ชีวิต               

ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่ลดทอนความสามารถของมนุษย์                                                              

และการเมืองส�าหรับรองรับเพ่ือคนทุกคน (Democracy for 

All) ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข (Inclusive Society)

ผศ. ดร. อรทัย ก๊กผล ได้สรปุการน�าเสนอว่า แม้ประชาธปิไตย

ที่ด�าเนินอยู ่ในระยะถดถอย และประเทศยังมีกับดักในการพัฒนา

ประชาธิปไตยที่เรายังไม่เคยหลุดพ้น เช่น การทจุรติ

การรัฐประหาร การถูก ต้ังค�าถามถึงบทบาท                         

ของภาคส่วนต่างๆ และปัญหาของประชาธิปไตย

แท้จริงแล้วเป็นของประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง                                                                                                             

หรือมาจากพรรคการเมอืงและสถาบนัทางการเมือง

อีกทั้ง บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากการ

เปลี่ ยนแปลงทาง เทค โน โลยี และความ คิด                                                              

ที่หลากหลายท�าให้ระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะ

เป็นระบอบทีดี่และสร้างการอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ

ประสบปัญหามากขึ้น โจทย์ส�าคัญของระบอบ

ประชาธิปไตยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ

และคุณภาพชีวิตของประชาชน และท�าให ้

ประชาธิปไตยสามารถพาประชาชนไปสู่ฝั่งฝัน
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ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองค�า                

และรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี 2559

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่
     1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

     2. เทศบาลต�าบลหนองควาย อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     3. เทศบาลต�าบลเวียงสา อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

     4. เทศบาลต�าบลแม่สะเรียง อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     5. เทศบาลต�าบลเกาะคา อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง

     6. องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลเมืองปัตตานี อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

3. เทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

4. เทศบาลนครนนทบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

5. เทศบาลนครภูเก็ต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

6. เทศบาลนครยะลา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา
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ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จ�านวน 6 แห่ง
1. เทศบาลเมืองกระบี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

3. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

4. เทศบาลต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5. องค์การบริหารส่วนต�าบลต้าผามอก อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่

6. องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  จ�านวน 2 แห่ง
1. เทศบาลนครเชียงราย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2. เทศบาลต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  จ�านวน 9 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

3. เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

4. เทศบาลต�าบลเขาพระงาม อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

5. เทศบาลต�าบลปลายพระยา อ�าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

6. เทศบาลต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

7. องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหลวง อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร

8. องค์การบริหารส่วนต�าบลข่วงเปา อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

9. องค์การบริหารส่วนต�าบลสันกลาง อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

7. เทศบาลเมืองล�าพูน อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

8. เทศบาลเมืองหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

9. เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

10. เทศบาลต�าบลบ้านฝาง อ�าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
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ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวน 15 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

3. เทศบาลนครอุดรธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

4. เทศบาลเมืองทุ่งสง อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. เทศบาลเมืองไร่ขิง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

6. เทศบาลต�าบลวิชิต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

7. เทศบาลต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

8. เทศบาลต�าบลวังดิน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

9. เทศบาลต�าบลป่าบอน อ�าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

10. เทศบาลต�าบลบ้านแป้น อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

11. เทศบาลต�าบลกระสัง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

12. องค์การบริหารส่วนต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13. องค์การบริหารส่วนต�าบลนครสวรรค์ออก อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

14. องค์การบริหารส่วนต�าบลคูบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

15. องค์การบริหารส่วนต�าบลบางไผ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  จ�านวน 4 แห่ง
1. เทศบาลนครพิษณุโลก อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2. เทศบาลต�าบลท่าสะอาด อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

3. องค์การบริหารส่วนต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

4. องค์การบริหารส่วนต�าบลสระ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  จ�านวน 5 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

3. เทศบาลต�าบลหาดเสี้ยว อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

4. เทศบาลต�าบลน�้าแพร่พัฒนา อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

5. องค์การบริหารส่วนต�าบลสักหลง อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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รศ.  วุฒิสาร ตันไชย ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหา

ที่ การพัฒนาประชาธิปไตยไทย ท� า ไมยั ง  “สะดุด” 

ด้วยเหตุการณ์นานัปการ ท�าให้เกิดค�าถามในสังคมว่า

ประชาธิปไตยมีความเหมาะสมกับสั งคมไทยหรือไม ่                         

เพราะประชาธปิไตยไทยยงัไม่สามารถตอบโจทย์ความคาดหวงั

ของคนในสังคมและสร้างความไร้ระเบียบขึ้น แต่แท้จริง

แล้วปัญหาประชาธิปไตยถดถอย (Democracy in                             

Retreat) เป็นปัญหาร่วมเช่นเดียวกับประเทศอื่นที่เป็นต้น

แบบการพัฒนาประชาธิปไตยมายาวนานด้วยเช่นกัน เพราะ

ประชาธิปไตยเป็นระบอบท่ีไม่สมบูรณ์ และต้องตระหนัก

ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นเรื่องยาก (Hard) มีความ

ไม่สมบูรณ์ (Imperfect) มีความเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลง                     

ตลอดเวลา (Ongoing) และต้องอาศัยการสรรสร้างร่วมกัน

ของทุกคน (Joint Effort) เพื่อสร้างประชาธิปไตย ร่วมกัน

โดยสถาบันพระปกเกล้าท�าหน้าที่ในการเปิดพื้นที่เท่านั้น               

แต่การสร้างประชาธิปไตยของไทยเป็นหน้าที่ของทุกคน และ

เราไม่ควรยกภาระให้เด็กเพียงฝ่ายเดียว

เราควรเลิกตั้งค�าถามว่า ประชาธิปไตยเหมาะสม

กับสั งคมไทยหรือ ไม ่  โดยยืนยันว ่ า  ประชาธิป ไตย                                    

เปรียบเสมือนต ้นไม ้ที่ จ� า เป ็นต ้องปลูกในสั งคมไทย                                                                             

ท่ีเราจะต้องยึดมั่น อดทน เรียนรู ้ และจดจ�า ปล่อยให้

พัฒนา เติบโต และท�าให้เกิดความงอกงาม โดยต้นไม้นี้ต้อง

อาศัยการเตรียมดินให้มีคุณภาพ เพื่อให้ต้นไม้ต้นนี้ออกดอก                     

ออกผล จากการแก้ไขปัญหาความเท่าเทียมกันในสังคม                  

และต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศการเมืองไทย

ที่ยังคงยึดมั่นความคิดประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

หลั ง จากนั้ น  รศ .  วุฒิ ส าร  ได ้ เ ป ิ ด เผยหั วข ้ อ                                       

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ 

“ประชาธิปไตยไทย : อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่อยากเห็น 

(Thai Democracy : Ideals, Realities, and Prospects) 


