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คำนำ

 เส้นทางประชาธิปไตยของประเทศไทยในช่วงกว่า  75  ปีที่ผ่านมาไม่ราบร่ืน    เผชิญกับ 
วิกฤติทางการเมืองหลายคร้ัง       มีผลทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้าถอยหลังสลับกันไปมา ชำระล้าง 
ส่ิงสกปรกท่ีไม่พึงปรารถนาออกไปได้บ้าง  ช่วยให้มีการพัฒนาโครงสร้างสถาบันและกฎกติกา
ทางการเมืองใหม่ให้เข้มแข็งข้ึนได้บ้าง ประชาชนคนไทยเป็นส่วนหน่ึงของวิกฤติทางการเมือง 
บ้างก็ตกเป็นเหย่ือ บ้างก็ได้เรียนรู้จากวิกฤติการณ์ทางการเมืองโดยตรง 
 แต่เม่ือสรุปรวมความแล้ว      น่าจะกล่าวได้ว่าความล้าหลังของประชาธิปไตยไทยมีราก
เหง้ามาจากความด้อยความรู้และประสบการณ์ทางการเมืองของประชาชนคนไทยเป็นเร่ืองหลัก     
และก็เป็นความจริงท่ีว่าประเทศไทยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาอบรมประชาชน
คนไทยให้มีความรู้เร่ืองการเมืองแบบประชาธิปไตย ท่ีฝร่ังเรียกว่า “Civic Education” อย่างจริงจัง  
ในอดีตเคยมีการสอนเร่ืองหน้าท่ีพลเมืองในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา แต่ก็ล้มเลิกไปในเวลาต่อมา
 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการให้การศึกษาเรียนรู้ทางการ
เมืองแก่ประชาชนคนไทยในวันน้ี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า 
และมูลนิธิฟริดริค เอแบร์ท      จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาเร่ืองการจัดการศึกษาเรียนรู้ทางการเมืองของ
ประชาชนไทยและเยอรมนีขึ้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเรียนรู้ฯ ท้ังสองประเทศ
ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันและกัน   อีกท้ังแสวงหาความร่วมมือช่วย
กันผลักดันให้การจัดการศึกษาเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนคนไทยได้มีโอกาสเกิดเป็นจริงข้ึน
และย่ังยืนต่อไปได้โดยเร็ววัน
 คณะผู้จัดการสัมมนาได้ประมวลสาระสำคัญของการสัมมนาและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
เล่มน้ีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการศึกษาเรียนรู้ทางการเมืองของประ
ชาชนในประเทศเยอรมนีซึ่งประสบผลสำเร็จและย่ังยืนมาจนถึงทุกวันน้ี มาสู่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ
ผู้สนใจเร่ืองน้ีในประเทศไทย อีกท้ังได้สรุปประเด็นข้อคิดเห็น   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้เข้า
ร่วมสัมมนาประกอบไว้ด้วย    เพ่ือประโยชน์ในการคิดค้นหาแนวทางผลักดันให้เกิดเป็นผลในทาง
ปฏิบัติขึ้นในสังคมไทยเราต่อไป

คณะผู้จัดทำ
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คำกล่าวเปิดงานสัมมนา:บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพ่ือ
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ไทย-เยอรมนี
โดย ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ต้ังแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เป็นต้นมา สังคมไทยได้เห็นการเติบ
โตของบทบาททางการเมืองภาคประชาชน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการเมืองเชิงสถาบันได้
อย่างเข้มแข็งและได้ผลมากข้ึน แต่การเมืองภาคพลเมืองในประเทศไทยก็ยังขาดความต่อเน่ือง
ยังไม่ได้ระบบการทำงานให้เป็นสถาบันการเมืองท่ีเข้มแข็งและย่ังยืนได้ ประชาชนคนไทยส่วน
ใหญ่ยังตกเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของนักการเมือง ถูกนักการเมืองจับไปเป็นเชลยเป็นตัว
ประกันเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง ไม่ได้เป็นพลเมืองท่ีมีความเป็นเสรีชนแต่อย่างใด
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนในประเทศไทยจึงอ่อนแอ ด้อยพัฒนาและล้มลุกคลุกคลานมาตลอด
กว่า 75 ปี
 นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษช่ือจอห์น สจ๊วต มิลล์ กล่าวไว้นานมาแล้วว่าระบอบ 
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะล้มเหลวได้ด้วยสองสาเหตุคือ พลเมืองไม่สนใจเรียนรู้เร่ืองการ
เมืองการปกครอง มองเฉพาะผลประโยชน์ระยะส้ันๆ ประการหน่ึง และผู้ปกครองท่ีผ่านการ
เลือกต้ังเข้ามาแล้วทรยศต่อประชาชน ใช้อำนาจเพ่ือตนเอง ไม่ทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน
อีกประการหน่ึง ประเทศไทยเราวันน้ีดูเหมือนจะเข้าทำนองท่ีจอห์น สจ๊วต มิลล์ กล่าวไว้ทั้ง
สองประการ 
 อันท่ีจริงปัญหาการขาดการศึกษาเรียนรู้ทางการเมืองของพลเมืองไม่ได้มีเฉพาะ
ในประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาท่ัวไปเท่าน้ัน แม้ในประเทศท่ีเจริญแล้ว เช่น สหรัฐ-
อเมริกาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์เช่นน้ีกันมากข้ึนเช่นกัน ในสหรัฐฯ การต้ังข้อสังเกตกัน
กว้างขวางว่าคนอเมริกันยุคใหม่สนใจการเมืองน้อยลง เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะหรือกิจกรรม
ทางการเมืองน้อยลง และลดฐานะตัวเองจากการเป็น “พลเมือง” ไปเป็น “ผู้บริโภค” 
บริการสาธารณะ มีหน้าท่ีเรียกร้องให้รัฐจัดบริการ จ่ายภาษีตามกฎหมาย และพึงพอใจกับการ
ได้รับบริการสาธารณะดีๆจากรัฐบาลโดยไม่สนใจว่ารัฐบาลเป็นอย่างไรโปร่งใสหรือ
คอร์ รัป ช่ันเ ป็นนักแสวงหาประโยชน์หรือไม่อย่างไรปล่อยให้การเ มือง เ ป็นเ ร่ืองของ
นักการเมือง ไม่ใช่เร่ืองของประชาชน ฯลฯ ดังน้ีเป็นต้น ประชาธิปไตยท่ีไม่มีพลเมือง มี
แต่ผู้บริโภคเช่นน้ีย่อมไม่ย่ังยืน ไม่อาจดำรงรักษาหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยเอาไว้ได้



 ดังน้ัน การให้การศึกษาเรียนรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนคือการสร้างพลเมืองท่ีมีจิต
วิญญาณทำให้พลเมืองมีความตระหนักในภาระหน้าท่ี มีทัศนคติที่ถูกต้อง และมีทักษะและความรู้
ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นพลเมืองท่ีมีความเป็นเสรีชนและเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสำหรับการพัฒนาประชาธิป-
ไตยต่อไปในอนาคต
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คำกล่าวเปิดงานสัมมนา:บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพ่ือ
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ไทย-เยอรมนี
โดย รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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 ในการพัฒนาการเมืองน้ัน เพียงการแก้ไขเฉพาะกรอบฎหมาย  โครงสร้างทางการเมือง
และสถาบันทางการเมืองน้ันอาจจะไม่ใช่คำตอบท่ีแท้จริง      หากแต่การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมทาง
การเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองก็เป็นเร่ืองสำคัญเช่นกัน เพราะการเมืองในแบบประ
ชาธิปไตยทางตรงย่อมมีความสำคัญเพราะตราบเท่าท่ีระบบตัวแทนไม่สามารถเป็นตัวแทน
ท่ีแท้จริงของประชาชนได้ดังน้ันการเดินคู่ขนานระหว่างประชาธิปไตยตัวแทนกับประ-
ชาธิปไตยทางตรงย่อมเป็นเร่ืองท่ีมีความสำคัญ 

 อย่างไรก็ตามในการพัฒนาระบบการเมืองน้ัน เพ่ือให้ทั้งนักการเมืองและพรรคการ
เมืองทำหน้าท่ีในการสร้างสรรค์การเมืองท่ีดีงามได้น้ันจะต้องอาศัยการเฝ้าดูของสาธารณชน 
เพราะการเฝ้าดูและเฝ้าระวังของประชาชนเท่าน้ันจะเป็นคำตอบสำคัญท่ีจะทำให้การเมืองน้ัน
เป็นการเมืองท่ีดีงาม เป็นการเมืองท่ีมีคุณธรรม 

 การสร้างประชาธิปไตยท่ียั่งยืนในสังคมไทยน้ันส่วนหน่ึงได้เกิดข้ึนแล้ว โดยเฉพาะ
เร่ืองของโครงสร้างและกรอบกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ 2550 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ได้เปิดพ้ืนท่ีภาคประชาสังคมค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอ
กฎหมาย ได้มีส่วนร่วมในการถอดถอนผู้บริหารหรือแม้กระท่ังการให้อำนาจประชาชนในการ
ทำประชามติ ซ่ึงหลักการเหล่าน้ีเป็นหลักประกันเชิงกรอบกฎหมายท่ีเปิดโอกาสเปิดพ้ืนท่ีให้
กับภาคประชาสังคม แต่คำถามก็คือเราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมท่ีอยู่กระ
จัดกระจายในหลายพ้ืนท่ีได้อย่างไร ตลอดจนการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
ของประชาชนท่ีเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาพลเมืองทางการเมืองท่ีสำคัญและนำไปสู่การพัฒนา
ประชาธิปไตยท่ีมาจากฐานราก การพัฒนาโครงสร้างข้างบนโดยไม่แก้ฐานรากน้ันไม่สามารถ
นำมาซ่ึงประชาธิปไตยท่ียั่งยืนในสังคมไทยได้  



คำกล่าวเปิดงานสัมมนา:บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพ่ือ
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ไทย-เยอรมนี
โดย คุณเวสน่า โรดิช ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย

(5)

 การพัฒนาพลเมืองน้ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกๆสังคม ใน
ฐานะมูลนิธิทางการเมืองท่ีเก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (เอฟอีเอส) มี
ภาระหน้าท่ีในการส่งเสริมการพัฒนาพลเมืองด้วยสองเหตุผลหลักด้วยกัน คือ 1. การท่ีมูลนิธิฯ 
เป็นองค์กรสมาชิกของระบบการพัฒนาพลเมืองอย่างมีส่วนร่วม ซ่ึงประเทศเยอรมนีได้ก่อต้ัง
ข้ึนช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดังน้ันหน่ึงในงานหลักภายในประเทศเยอรมนีของมูลนิธิฯ
คือ การพัฒนาพลเมือง เพ่ือให้คนเยอรมันสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้
อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 2.ด้านงานต่างประเทศ มูลนิธิฯและองค์กรร่วมต่างๆได้ส่งเสริม
เวทีแลกเปล่ียนในหลายหัวข้อ ต้ังแต่ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาธิปไตย, สันติภาพ และ ความยุติธรรมในสังคม ภายใต้กรอบการทำงานดังกล่าว 
มูลนิธิฯเล็งเห็นถึงบทบาทอันสำคัญของการสร้างปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ, สถาบัน, วิธีการ รวมถึงเน้ือ
หาของการพัฒนาพลเมืองในหลายๆประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมือง
น้ันจะเกิดข้ึนได้ ต่อเม่ือมีนโยบายหรือระบบการพัฒนาพลเมืองท่ีได้รับการกำหนดข้ึนอย่าง
ชัดเจน 

 แม้ว่าทาง มูลนิธิฯ จะทำงานในประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลากว่า 30 ปี แต่เป็น
คร้ังแรกท่ี รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้ มูลนิธิฯริเร่ิมจัดกิจกรรมเพ่ือนำ
เสนอความเช่ียวชาญและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างประเทศเยอรมนี
และประเทศไทยภายใต้หัวข้อการพัฒนาพลเมืองได้อย่างเป็นระบบมากข้ึนและเพราะการพัฒนา
ประชาธิปไตยเป็นเร่ืองท่ีสำคัญในท้ังสองประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เปรียบเทียบ
ประสบการณ์และอภิปรายแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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บทนำ

การเมืองภาคพลเมืองกับคุณค่าประชาธิปไตยในสถานการณ์ปัจจุบัน

นฤมล ทับจุมพล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ตลอดระยะเวลาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย เราจะพบว่า
การท่ีการเมืองภาคพลเมืองจะสามารถเป็นไปได้จริงน้ัน สาธารณชนต้องสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมือง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในนโยบายสาธารณะ ในเร่ืองราวท่ีเก่ียว
กับการบ้านการเมืองได้ดีก็ต่อเม่ือสังคมได้มีการ เปิดพ้ืนท่ีสาธารณะเปิดให้มีกระบวนการปรึก
ษาหารือ แลกเปล่ียนมุมมองท่ีแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ ตลอดจนมีกระบวนการสร้างวัฒน-
ธรรมของการพบปะเจอะเจอและถกเถียงในประเด็นต่างๆท่ียังไม่เป็นท่ีเห็นพ้องต้องกันโดยไม่
ใช้กำลังในการตัดสิน จนในท้ายท่ีสุดสามารถนำมาสู่กระบวนการตัดสินใจร่วมหรือการมี 
ฉันทามติร่วมกัน   

 คำถามก็คือการสร้างการเมืองภาคพลเมืองท่ีสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยน้ันควร
จะมีรูปแบบอย่างไร ภายใต้เง่ือนไขแบบท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันน้ันกลับพบว่าประชาธิปไตยทางตรง
และการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนในเชิงนโยบายน้ันยังเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ยาก โดย
เฉพาะเม่ือพิจารณาในขอบเขตรัฐชาติ เราไม่สามารถทำให้พลเมืองไทยทุกคนสามารถเข้ามา
น่ังในห้องประชุมพร้อมๆกันเพ่ือตัดสินใจลงมติในโครงการต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของพวกเขาร่วมกันได้ ด้วยเหตุนี้กระบวนประชาธิปไตยแบบตัวแทนโดยผ่าน
กระบวนการเลือกผู้ปกครองจึงได้ถูกนำมาใช้มาตลอดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสมัยใหม่
ของสังคมโลกปัจจุบัน  แต่ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพน้ัน จำเป็นจะต้องมีการเมืองภาคพล-
เมืองเป็นกระบวนการคู่ขนาน เพ่ือทำหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุล ให้คำปรึกษา ท้วงติง หรือนำ
เสนอข้อหารือในฐานะท่ีเป็นญัตติสาธารณะจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กระบวนการตัดสิน
ใจในเชิงนโยบายของรัฐเป็นไปอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใน
ทางการเมือง คำนึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมาก
ข้ึน



      คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท               2

 สังคมไทยในวันน้ีได้มีการถกเถียงแลกเปล่ียนในเร่ืองการเมืองพลเมืองกันอย่าง 
มากมาย หลากหลายความคิด โดยยืนอยู่บนเง่ือนไขความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน
แต่ละภาค แต่ละประเทศ คำถามก็คือ การจัดการศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาภาคพลเมืองใน
กรณีสังคมไทยน้ันเรามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
บทเรียนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีในเร่ืองการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ได้สะท้อนให้เราเห็นถึงความจำเป็นของการเช่ือมโยงระหว่างการเมืองภาคพลเมืองกับประชา-
ธิปไตยเชิงสถาบันเพ่ือให้กลไกท้ังสองส่วนน้ีสามารถดำเนินไปด้วยกันได้  ประสบการณ์ในต่าง
ประเทศได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการให้การศึกษาภาคพลเมืองโดยผ่านกลไกเชิง
สถาบันต่างๆท่ีจะทำหน้าท่ีให้การศึกษาภายใต้ความมีชีวิตภายใต้สาระสังคมและมุมมองร่วม
กัน (Common Sense) ท่ีชัดเจน เพ่ือค้นหาแนวทางท่ีถูกต้อง 

 จากการสรุปเน้ือหาของการสัมมนา:บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพ่ือประชาธิป-
ไตยท่ียั่งยืน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ไทย-เยอรมนี และจากการรวมรวมบทความต่างๆท่ี
เก่ียวข้องจากประเทศเยอรมนี หนังสือเล่มน้ีเป็นความพยายามท่ีจะทำการเปรียบเทียบและสรุป
ความจากประสบการณ์ของการเมืองภาคพลเมืองของเยอรมัน ซ่ึงเป็นการรวมตัวของประชาชน
ท้ังหญิงและชาย ท่ีรวมตัวกันโดยอิสระโดยปราศจากแรงกดดันของรัฐหรือจากผู้มีอำนาจท้ัง
หลาย โดยเฉพาะการมองถึงบทบาทของภาครัฐในฐานะเป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง บทบาทการเมืองภาคประชาชนท่ีจะทำให้ภาครัฐกลายเป็นส่วนหน่ึงเท่าน้ันของ
ภาคประชาสังคมในประเทศเยอรมนีนี้ ทำให้เราเห็นว่าเป็นภารกิจของภาคการเมืองท่ีจะต้องมา
สนับสนุนการให้การศึกษาภาคพลเมืองในเร่ืองประชาธิปไตย ซ่ึงการพัฒนาพลเมืองจะเป็นไป
ได้นั้น เราต้องสร้างกรอบและเง่ือนไขให้เป็นไปได้ในการทำงาน รวมท้ังการให้การสนับสนุน
ทางการเงิน 

ในกรณีสังคมเยอรมัน เราพบถึงเง่ือนไขของการสนับสนุนภาคพลเมือง         ท่ีจะต้องแยกให้ชัดเจน   
ระหว่างเร่ืองการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยตรง  (Political Activities )  กับการให้การ 
ศึกษาพลเมือง    (Civic Education)   ผู้คนเป็นจำนวนมากมักถือว่าการให้การศึกษาภาคพลเมือง
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาทางการเมืองของพลเมือง ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาภาคพลเมือง 
ในประเทศเยอรมนีเอง องค์กรและมูลนิธิทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ จะต้องมีบทบาท
ในการให้การศึกษาภาคพลเมืองของเยอรมัน เพราะการให้ความสนับสนุนการพัฒนาพลเมืองเพ่ือ          



ประชาธิปไตยน้ันเป็นส่ิงสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของระบอบประชาธิปไตย       นอกจากน้ันความ
ต้องการของสังคมท่ีต้องรวมตัวกันก็เป็นส่วนหน่ึงในการถกเถียงกันเป็นเวทีสาธารณะเพราะเป็น
การเปิดโอกาสท่ีใหญ่ให้กับประชาชนให้มีโอกาสทางการศึกษาทางการเมือง   มีโอกาสในการเสนอ
ความคิดเห็นทางการเมือง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จากองค์การต่างๆ 
ทางภาคพลเมือง 

 ปัญหาข้อจำกัดของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนจากผู้ปกครองท่ีได้รับอาณัติจาก
ประชาชนแล้วใช้อำนาจตามอำเภอใจน้ัน       เราเห็นได้มากมายจากบทเรียนในต่างประเทศในกรณี 
ของสังคมเยอรมันน้ัน      การเกิดข้ึนของผู้นำเผด็จการและระบอบเผด็จการทางการเมืองท่ีใหญ่มาก
ท่ีสุดคนหน่ึงของเยอรมันคือ  การข้ึนสู่อำนาจของ อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์     ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังอย่างท่วม
ท้นจากคนเยอรมันเอง    ทำให้ผู้นำเผด็จการสามารถเข้ามาเป็นผู้ปกครองรัฐน้ัน       หลายคนอธิบาย
เร่ืองน้ีว่าเป็นเพราะประชาชนคนเยอรมันไม่มีความรู้ในการออกเสียงในการแสดงความคิดเห็น 
แต่อันท่ีจริงอาจกล่าวได้ว่า  โศกนาฏกรรมทางการเมืองดังกล่าวเกิดข้ึนได้  ไม่ใช่เป็นเพราะประชา-
ชนขาดการศึกษา  ไม่ได้รับความรู้  หรือไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ แต่เป็นเพราะประชาชน ไม่ได้
รับการให้ความรู้ในเชิงทางคุณค่าทางการเมือง   คุณค่าของความเป็นพลเมือง   คุณค่าจากการให้การ
ศึกษาภาคพลเมือง โดยเฉพาะคุณค่าของชีวิตมนุษย์  คุณค่าต่อสิทธิพลเมือง  ต่อเสรีภาพต่างๆ    ของ
ประชาชนในประเทศเยอรมนี 

 การให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมืองน้ันจะต้องให้ความสำคัญแก่เยาวชน
และประชาชน ให้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว     ต้ังแต่ในระดับครอบครัวซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงในการให้การศึกษาพลเมือง ในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและในรูปแบบต่างๆไม่ว่าทาง
ด้านศิลปะ ทางด้านวัฒนธรรม ทางด้านการสร้างภาพยนตร์ หรือโดยผ่านส่ือต่าง ๆ งานเหล่าน้ีมีส่วน
ช่วยในการให้ความรู้ทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมืองแก่ประชาชนในประเทศเยอรมนี 

 ในกรณีประชาธิปไตยในเยอรมัน การถกเถียงสาธารณะเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากท่ีสุดในการ
ส่งเสริมการพัฒนาพลเมือง หลักสูตรทางการเมืองต่าง ๆได้มีการถกเถียงกันอย่างค่อนข้างจะหลาก
หลายและมีความแตกต่างกันอย่างมาก เบ้ืองหลังการพัฒนาทางการเมืองอันยาวนานของเยอรมันน้ัน
สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่สามารถเร่ิมต้นทุกอย่างในเวลาเดียวกันและจะต้องใช้เวลาใน
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การทำงานในระยะยาว เราจะต้องมีการเช่ือมเครือข่ายซ่ึงกันและกันไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กร
ต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่ภายใต้การพัฒนาพลเมือง ดังคำกล่าวของผู้ก่อต้ังมูลนิธิ FES ท่ีพูดว่า 
“ประชาธิปไตยต้องการนักประชาธิปไตย” (Democracy needs democrats) และอีกคนท่ีพึ่งเสีย
ชีวิตไปได้พูดว่า “การให้การศึกษาทางการเมืองน้ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับประชาชนเพ่ือ
ทำให้ประชาธิปไตยอยู่ยั่งยืนในประเทศของเรา” 

ขณะท่ีในกรณีของสังคมไทยน้ัน ประเด็นแรก เราอาจกล่าวได้ว่า การเมืองภาคพลเมืองน้ันสัมพันธ์
กับบริบทของประวัติศาสตร์การเมืองของแต่ละสังคม โดยกรณีประชาธิปไตยไทยน้ัน ผ่านมา 76 ปี
หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร แต่ทำไมประชาธิปไตยยังไม่สามารถหย่ังรากได้
ในสังคมไทย  ยังไม่มีใครม่ันใจว่าสังคมไทยจะไม่มีกรณีที่ทหารออกมาทำการรัฐประหารอีก ไม่มี
ใครแน่ใจว่าฝ่ายผู้มีอำนาจและผู้ถืออาวุธจะตระหนักประเด็นเร่ืองประชาธิปไตยหรือไม่ ซ่ึงเร่ือง
เหล่าน้ีเป็นบริบทของสังคมไทย  แต่สิ่งสำคัญท่ีจะต้องให้เกิดข้ึนหากต้องการให้ประชาธิปไตยหย่ัง
รากได้ในสังคมไทยก็คือจะต้องมีเจตจำนงทางการเมืองท่ีจะต้องสร้างข้ึน เจตจำนงทางการเมืองจะ
เน้นในเร่ืองของการจัดการศึกษาทางการเมืองให้แก่พลเมือง การศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมืองให้มีจิต
สำนึกประชาธิปไตย ซ่ึงในท่ีนี้ไม่ใช่เป็นการจัดอบรมเป็นคร้ังๆไป แต่ว่าการศึกษาการเมืองภาค
พลเมืองน้ันจะต้องสร้างข้ึนโดยจะต้องมีเจตจำนงจริง ๆ

 ประเด็นท่ีสองก็คือการสร้างโอกาสในเชิงโครงสร้างเพ่ือให้การศึกษาภาคพลเมือง
สามารถเกิดข้ึนได้จริงในสังคมไทย เพ่ือให้ประชาชนคนเล็กคนน้อยมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษา ดังกล่าว กลไกเชิงสถาบันของสภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กรชุมชนท่ีปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และได้มีการจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายน้ันจะเพียงพอหรือไม่การเคล่ือนไหว
ต่อสู้ของประชาชนระดับรากหญ้าในพ้ืนท่ีต่างๆท่ีเกิดข้ึนอยู่ในขณะน้ีจะถือว่าเป็นมิติของ
การเมืองภาคพลเมืองหรือไม่   และจะนำไปสู่การศึกษาการเมืองภาคพลเมืองได้หรือไม่ เช่น  การจัด
ต้ังโรงเรียนการเมืองในช่วงการชุมนุมของเกษตรกร ของสมัชชาคนจน ของกลุ่มชาวบ้านในแต่
ละพ้ืนท่ีนั้นถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการศึกษาของการเมืองภาคพลเมืองหรือไม่ เพ ราะเน้ือหาของ
การถกเถียงในโรงเรียนการเมืองดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการตระหนักถึงเร่ืองสิทธิเสรีภาพและ
ตระหนักถึงประชาธิปไตยท่ียังเป็นรูปธรรม
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 ประเด็นท่ีสามได้แก่บทบาทของส่ือสาธารณะ          ในแง่ของส่ือท่ีสำคัญของเยอรมัน คือ  
การถกเถียงทางสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีสำคัญท่ีสุดและเป็นเร่ืองท่ีเราต้องตระหนักถึงภารกิจท่ีสำคัญ
ของส่ือของรัฐต้องเน้นในเร่ืองของการให้การศึกษาของการเมืองภาคพลเมืองโดยเฉพาะการพูดถึง
หลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะวันน้ีเรามีผู้ร่วมสัมมนาหลากหลายและมีหลักสูตรหลากหลายมาก ๆ 
ต้ังแต่ เด็ก สตรี คนชรา แรงงาน เกษตรกร เยาวชน ซ่ึงเขาเสนอว่าประเด็นเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสำคัญ
และฝากท้ิงท้ายไว้ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่หนทางท่ีสั้นๆ เป็นหนทางระยะยาวท่ีจะต้องทำต่อไป และ
เราไม่สามารถทำทุกเร่ืองได้ในทันทีและพร้อมกัน ซ่ึงอันน้ีคงต้องคุยและร่วมมือกันและข้อสำคัญท่ี
สุดต้องมีการเช่ือมเครือข่ายระหว่างกัน 

 ประเด็นท่ีสี่ได้แก่ วิธีการจัดการศึกษา ซ่ึงในกรณีของประเทศเยอรมนีน้ัน การจัดการ
ศึกษาไม่ได้มีเฉพาะในระบบ แต่มีทั้งแบบในระบบและนอกระบบ และจัดโดยภาคส่วนต่างๆ
ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่าน้ัน  ปรัชญาของการให้การศึกษาท่ีจะต้องให้เห็นความเช่ือมโยงของทุกภาค
ส่วนในสังคม  เช่น การให้การศึกษาสำหรับผู้พิการ และการให้การศึกษาตามภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือ
ให้เห็นถึงความเสมอภาค การให้การศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มบุคคลต่าง ๆ  ในสังคมท่ีต้องการ
ความคุ้มครอง ขณะท่ีสังคมไทยดูจะฝากความหวังไว้กับการศึกษาในระบบ และไม่มีการเช่ือมโยง
ว่าการศึกษาทางการเมืองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษานอกระบบ ซ่ึงไม่ใช่แค่การศึกษาในโรงเรียน
ไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัย อาจจะเป็นทางออกในรูปแบบอ่ืนๆ และอาศัยความร่วมมือของสถาบัน
ทางการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันพระปกเกล้าเพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาค
พลเมืองให้เกิดข้ึนจริงในสังคมไทย

 ประเด็นท่ีห้าคือเร่ืองคุณค่าท่ีสำคัญของประชาธิปไตย ซ่ึงปัญหาเร่ืองคุณค่าของความเป็น
พลเมืองน้ันไม่ใช่ว่าคนมีการศึกษาจะมีความเป็นพลเมืองมากกว่าคนท่ีไม่มีการศึกษา แต่คุณค่าหรือ
ความตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตยและคุณค่าของความเป็นพลเมืองเพ่ือสังคมประชา-
ธิปไตยน้ันเป็นบทเรียนท่ีสำคัญ ในกรณีประเทศเยอรมนีนั้นมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และส่ิง
ท่ีต้องตระหนักถึงมากท่ีสุดคือเร่ืองของสิทธิเสรีภาพ สิทธิของพลเมือง ซ่ึงจะต้องเป็นเร่ืองท่ีต้อง
จับต้องได้ โดยเฉพาะสิทธิของการมีชีวิต คือเราไม่มีสิทธิในการท่ีจะทำลายชีวิตผู้อื่น ในกรณี
ของสังคมไทยอาจจะต้องมีคำถามว่าทำไมการฆ่าตัดตอนจึงถือเป็นเร่ืองปกติ ทำไมคนหน่ึงต้องตาย
โดยคำส่ังของคนอีกคน กรณีการลงโทษประหารชีวิตสำหรับผู้มีอาวุธสงครามในพ้ืนท่ีสาม 
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จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ัน ตรงน้ีเป็นคำถามท่ีว่าแล้วคุณค่าของความเป็นพลเมืองจะอยู่ตรงไหน 
สิทธิในการมีชีวิตน้ัน รัฐมีสิทธิไปกำหนดได้อย่างไร 

 ประเด็นท่ีหกคือเร่ืองการมีขันติธรรม โดยเฉพาะโอกาสท่ีสังคมไทยจะยอมรับความแตก
ต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ของแนวคิดทางการเมืองแบบต่างๆน้ันมีหรือไม่ ไม่ว่า
จะเป็นบทเรียนในระดับชุมชน การจัดการความขัดแย้งในระดับพ้ืนท่ี บทเรียนจากกรณีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือแม้กระท่ังความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนรักกับไม่รักทักษิณ สังคมไทยมี
ขันติธรรมมีการใช้กลไกปกติเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีหรือไม่โดยไม่ต้องใช้กำลัง
นอกจากน้ันยังรวมไปถึงแนวคิดเร่ืองการยึดหลักอหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรง เช่น ทัศนะ
หรือมุมมองต่อการทำรัฐประหารว่าไม่ใช่การใช้ความรุนแรง ซ่ึงคิดว่าการยึดหลักคุณค่าของ
ประชาธิปไตยต้องยึดหลักอหิงสา การใช้กำลังอำนาจมาเปล่ียนแปลงระบบการปกครองก็อาจจะ
ต้องถูกต้ังคำถามถึงคุณค่าประชาธิปไตย

 ประเด็นท่ีเจ็ดคือการมีจิตใจสาธารณะ หรือการตระหนักถึงปัญหาของส่วนรวมน้ันมีแค่
ไหนในกรณีของสังคมไทย คิดว่าถ้าเราพูดเร่ืองการเมืองภาคพลเมือง ประเด็นเร่ืองน้ีก็อาจจะจำเป็น
ท่ีเราจะต้องตระหนักถึงว่าเราจะมีอย่างไรในอนาคตแต่ก็มีคนต้ังข้อสังเกตปัญหาเร่ืองน้ีว่าการมี
จิตใจสาธารณะไม่ได้หมายความว่าต้องมีไปพร้อมกับการมีขันติธรรม เราตระหนักถึงปัญหาส่วน
รวม ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่เอาเร่ืองเหล่าน้ีมาเป็นการกำหนดชะตากรรมตนเอง ในความหมาย
ท่ีว่าเวลาเราพูดเร่ืองหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่ให้มีคนมามอบให้ อาจเป็นส่ิงท่ีเราต้องเรียนรู้ใน
สังคมไทย เพราะว่าเท่าท่ีผ่านมาการเมืองไทยหรือการเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีแต่คนอ่ืนมามอบ
ให้ การกำหนดชะตากรรมตนเองหรือพ่ึงตนเองในระดับพ้ืนท่ีนั้นมีหรือไม่เพ่ือรองรับการสร้างมิติ
ของการเมืองพลเมืองในสังคมไทย

 ประเด็นท่ีแปดคือเร่ืองการสร้างพ้ืนท่ีทางการเมือง  โดยหลายคนยังมองว่าการเมือง
พลเมืองไม่ใช่แค่เป็นเร่ืองของการศึกษาหรือการจัดการศึกษา การให้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นใน
ระบบหรือนอกระบบเท่าน้ัน แต่ว่าจะต้องมีคุณค่าท่ีสำคัญคือการสร้างส่ิงท่ีเรียกว่าพ้ืนท่ีทางการ
เมือง การเปิดพ้ืนท่ีประชาธิปไตยให้ทุกคนแสดงออกได้อย่างเต็มท่ีทั้งในมิติกลไกทางสถาบัน
 หรือบริบทของส่ือ เร่ืองน้ีจะเป็นประเด็นท่ีคิดว่าในอนาคตเราจะมีการคุยกันในรายละเอียดมากข้ึน



สำหรับการสร้างการเมืองพลเมืองน้ันจะเป็นอย่างไร เราคงมีการคุยกันว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร 
กลไกจะเป็นอย่างไร เราจะเช่ือมเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นอย่างไรแค่ไหนอย่างไร 

 ประเด็นท่ีเก้า ประเด็นสุดท้ายก็คือ สังคมประชาธิปไตยต้องการคนท่ีเป็นนักประชา-
ธิปไตยเราไม่สามารถสร้างสังคมประชาธิปไตยได้ ถ้าเราปราศจากคนท่ีเป็นนักประชาธิปไตย 
และคนท่ีสนับสนุนประชาธิปไตยจอมปลอมและฝักใฝ่เผด็จการ อันท่ีสองคือการให้การศึกษา
ทางการเมืองน้ัน การให้การศึกษาพลเมืองเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะต้องมีข้ึนและจะทำให้ประชาธิปไตย
ย่ังยืน การท่ีจะทำให้ประชาธิปไตยท่ียั่งยืนน้ันเราจะต้องศึกษาในเร่ืองการให้การศึกษาของการ
เมืองภาคพลเมืองเป็นส่ิงสำคัญ
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การให้ศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมืองในประเทศเยอรมนี

แนวคิดสังคมประชาธิปไตยกับการพัฒนาพลเมืองในประเทศเยอรมนี

ปาฐกถานำโดยคุณอังเค่ย์ ฟุกส์
ประธานมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

อดีตรองประธานรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 แนวความคิดท่ีสำคัญท่ีเ ก่ียวกับการพัฒนาพลเมืองในประเทศเยอรมนี
น้ันมาจากกรอบคิดในเร่ืองประชาธิปไตยท่ีมีความยุติธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กล่าวคือเป็นแนวคิดประชาธิปไตยแบบหน่ึงท่ีเราเรียกกันว่าแนวคิดแบบ
สังคมประชาธิปไตย (Social Democracy) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากในสังคมเยอรมันโดย
เฉพาะสำคัญต่อมูลนิธิ FES ซ่ึงจะยืนหยัดหรือยึดม่ันในค่านิยมของสังคมประชาธิปไตยมาก 

 ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจึงต้อง
การคนท่ีมีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย ในกรณีของประเทศเยอรมนีนั้นผู้ที่จะมาทำงาน
ทางด้านประชาธิปไตยน้ันควรจะต้องเป็นผู้มีการศึกษา มีความรู้และมองเห็นความสำคัญ
ของประชาธิปไตย แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยท่ีอาจไม่มีความรู้เท่าไหร่และเห็นว่าการเมือง
น้ันห่างไกล ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตน หลายคนรู้สึกแปลกแยกออก
จากระบบการเมือง มีปัญหาการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท่ีลดลง ผู้คนจำนวนมากไม่
ค่อยมีการไปลงคะแนนเสียงทางการเมืองเท่าท่ีควร สุดท้ายเกิดสภาพท่ีเรียกว่าขาดการส่ือ
สารกันในระบบการเมือง ประชาชนเกิดความรู้สึกเฉ่ือยชาไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเมือง ดังน้ันก็จะต้องมีการปฏิรูปการเมืองในลักษณะท่ีสนองตอบต่อความรู้สึกของ
ประชาชน 

 ในสหภาพยุโรปน้ัน เรามีหลายประเทศท่ีเรียกได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตย
เกิดใหม่ (New democracy) และมีการสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย    ปัญหา
ก็คือเราจะสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยให้เติบโตอย่างไรในแง่น้ีประชาธิปไตย
เหมือนเป็นต้นไม้ท่ีเราต้องพยายามรดน้ำพยายามท่ีจะให้มันเติบโตไม่เช่นน้ันมันก็อาจจะ 



ตายได้  ประเด็นท่ีสำคัญก็คือการสร้างและพัฒนาระบบการให้การศึกษาพลเมืองน้ันเป็น
ส่ิงท่ีสำคัญมากถือเป็นวิธีการท่ีจะทำให้ประชาชนกลายเป็นพลเมืองท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมในทางการเมือง     เป็นวิธีการท่ีสำคัญในการส่งผ่านค่านิยมประชาธิปไตยและทำให้
ประชาชนมีความเช่ือม่ันว่าตนมีขีดความสามารถท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาททางการ
เมือง เช่ือม่ันในพลังของตนและเปิดโอกาสให้ประชาชน

 สามารถท่ีจะเลือกแนวคิดการเมืองแบบต่างๆ  ท่ีมีอยู่ในสังคมได้    ส่ิงเหล่าน้ีคือ
บทบาทท่ีสำคัญของการให้การศึกษาพลเมือง 

 ในเยอรมนีนั้น หลังจากระบบฮิตเลอร์ได้ล่มสลายไปน้ันคนเยอรมันมีการบอก
กันว่าเราไม่ต้องการให้ระบบเผด็จการกลับมาอีก        ผลกระทบและประสบการณ์ตรงจาก
สภาพสงครามโลกคร้ังท่ีสอง     ทำให้ผู้คนในเยอรมนีจำนวนหน่ึงสนใจแนวคิดเร่ืองสังคม
ประชาธิปไตยและได้มีการสร้างสถาบันต่าง ๆ   เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาพลเมือง   สนับ
สนุนการศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง ส่งเสริมให้ระบบการเมืองเป็นแบบพหุนิยม    สนับ
สนุนให้พลเมืองเยอรมันมีแนวความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์        สามารถท่ีจะมีความคิดทาง
เมือง เป็นตัวของตัวเองได้ ให้อดทนต่อความคิดเห็นทางการเมืองของคนอ่ืน     ส่ิงเหล่าน้ีนี่
เป็นหลักการสำคัญของการให้การศึกษาแก่พลเมือง    โดยทางรัฐบาลเยอรมันเองก็ได้มีการ
จัดสรรเงินให้ท้ังกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนมูลนิธิและองค์กรท่ีไม่แสวงหากำไร 

 ในกรณีของเยอรมนีนั้น มูลนิธิทางการเมืองต่าง ๆ มีฐานะเป็นเอกเทศ ไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองและมีการดำเนินงานแบบโปร่งใส มีความรับผิดชอบมูล-
นิธิทางการเมืองต่างๆเหล่าน้ีได้มีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมการให้ความเคารพในความคิดเห็นอ่ืนๆ  ไม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงมีการยอมรับ
ในความคิดเห็นท่ีแตกต่างตลอดจนยอมรับในความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่โดยยังให้
ความสำคัญแก่ความคิดเห็นของคนส่วนน้อยด้วยซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นหลักสำคัญของประ-
ชาธิปไตย 

 ในการทำงานของมูลนิธิ FES น้ันมีการจัดโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาการเมือง
พลเมืองและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง ท้ังภายในประเทศเยอรมนีและใน

มีการยอมรับในความ
คิ ด เ ห็ น ท่ี แ ต ก ต่ า ง 
ต ล อ ด จ น ย อ ม รั บ ใ น
ความคิดเห็นของคน
ส่ ว น ใ ห ญ่ โ ด ย ยั ง ใ ห้
ความสำคัญแก่ความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค น ส่ ว น
น้อยด้วย
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ประเทศอ่ืนๆด้วย  เรามีการให้รางวัลนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน   (Human Rights Award)    แก่ผู้ที่
ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชน แต่ถึงกระน้ันไม่ได้หมายความว่ารูปแบบประชาธิปไตยแบบเยอรมัน
น้ันจะดีท่ีสุดแต่ละประเทศจะต้องหาตัวแบบประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับสังคมของตนเอง 
โดยอาจจะมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดจนแผนการพัฒนา
พลเมืองในแต่ละพ้ืนท่ีที่รองรับแนวคิดเร่ืองการทำงานเพ่ือสันติภาพ เพ่ือสิทธิแรงงาน สิทธิผู้หญิง
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆในสังคมเพ่ือนำไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืนในสังคมไทยต่อไปในอนาคต

      คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท               10



บทบาทและโครงสร้างของการจัดการพัฒนาพลเมืองในประเทศเยอรมนี

ไรน์ฮาร์ด ไวล์ 
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางการเมือง มูลนิธิ เอฟอีเอส 

แปลและเรียบเรียงโดย เจษฎา ช่วยชูหนู

บทความน้ีนำเสนอเร่ืองระบบการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองของสหพันธ์สาธาร-
ณรัฐเยอรมนีโดยมีประเด็นสำคัญท้ังหมด 5 หัวข้อด้วยกัน คือ
           1.  การให้การศึกษาทางการเมืองควรมีบทบาททางการเมืองได้อย่างไรบ้างและการให้
                 การศึกษาทางการเมืองน้ีมีหน้าท่ีต่อสังคมอย่างไร
            2.  การจัดการเก่ียวกับระบบการให้การศึกษาทางการเมืองในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอ-
                 รมนีในรูปแบบสถาบันต่างๆเป็นอย่างไรบ้าง
            3.  หลักการอันไหนบ้าง ท่ีนำมาเป็นแบบแผนและวิธีการศึกษา
       4. มีการแบ่งหน้าท่ี อย่างไรบ้าง ระหว่าง ผู้เรียน และผู้สอน ( ผู้เรียน = ผู้ที่เข้าร่วม
       กิจกรรมการให้การศึกษาทางการเมือง , ผู้สอน = ผู้ให้การศึกษาทางการเมือง )
            5.  เราจะประเมินผลลัพธ์เก่ียวกับงานการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองอย่าง  
                 ไร

ความเป็นมา หน้าท่ีรับผิดชอบ นิยาม และเป้าหมาย
 การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง    มีอายุยาวนานพอๆกับการกำเนิดของ
มนุษยชาติ    ทุกๆ สังคมมีการต้ังคำถามข้ึนมาว่า     จะมีวิธีการอันใดบ้าง    เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการจัดต้ังกฎระเบียบต่างๆ     เพ่ือ การอยู่ร่วมกันในสังคม      หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์
เก่ียวกับการให้การ   ศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว   คงจะ
ต้องย้อนหลังต้ังแต่ศตวรรษท่ี  18  ท่ีผ่านมา       ณ   ช่วงเวลาน้ันได้กำเนิดกระแสกลุ่มคน
รักการอ่านข้ึน       ยุคแสงสว่างทางปัญญาแห่งยุโรปได้ถือกำเนิดข้ึนในช่วงเวลาน้ันเอง      กระแส
ดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับโครงสร้างทางสังคมระบบ
ศักดินา   ต่อมาในช่วงศตวรรษท่ี 19        ชนช้ันแรงงานได้รวมกลุ่มกันเคล่ือนไหวทางสังคม
เพ่ือต่อต้านการถูกกดข่ีข่มเหง         และการเคล่ือนไหวดังกล่าวได้นำไปสู่การก่อต้ังสมาคมการ
ศึกษาเพ่ือกรรมกรข้ึน  โดยมีความคิดข้ันพ้ืนฐานท่ีว่า        “ความรู้คืออำนาจ” รูปแบบองค์กร
เอกชนท่ีไม่เป็นทางการดังกล่าวยังสามารถช้ีให้เห็นว่า การให้การศึกษาทางการเมืองแก่
พลเมืองยังสามารถปลดปล่อยอิสรภาพทางความคิดให้แก่ชนช้ันแรงงานได้เป็นอย่างดี
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 ในช่วงระยะเวลาของจักรวรรดิเยอรมันมีการถือปฏิบัติที่เรียกว่า    “การให้การอบ
รมส่ังสอนทางการเมืองแก่พลเมือง” ซ่ึงในท่ีนี้พวกเราหมายถึง การอบรมส่ังสอนมิใช่การให้
การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน การถือปฏิบัติดังกล่าว เป็นการให้การอบรมส่ังสอนแก่
ชนช้ันท่ีถูกปกครองให้รู้จักวิธีการปฏิบัติตนต่อชนช้ันท่ีสูงกว่า ในยุคของนาซีการให้การ
อบรมส่ังสอนทางการเมืองแก่พลเมือง ได้ถูกนำไปใช้ให้ผู้ถูกปกครองมีทัศนคติการมอง
โลกแบบนาซี  ต่อมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี(เยอรมันตะวันออก) ได้สร้างกฎหมาย
ด้านการศึกษาเพ่ือชักนำทางความคิดแบบโลกทัศน์ในลัทธิคอมมิวนิสต์  ในส่วนของประ
เทศพันธมิตรผู้ชนะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการสร้างแผนการศึกษาแบบ “Re - Education” มีเป้า
หมายเพ่ือสร้างระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ัง ในเยอรมนี โดยการเปล่ียนแปลงการอบรมส่ัง
สอนในอีกรูปแบบหน่ึง กล่าวคือชนช้ันปกครองจะต้องสามารถบอกได้ว่า ผู้ปกครองได้อำ
นาจดังกล่าวมาด้วยวิธีใด และผู้ปกครองมีหน้าท่ีอะไร
 จากประวัติศาสตร์ด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองในเยอรมนี   พวก
เราพบว่าผู้เรียนเปรียบเสมือนผู้รับฟังเพียงฝ่ายเดียว        ส่วนผู้สอนเปรียบเสมือนผู้ให้ความรู้
ความกระจ่างแจ้งต่อผู้เรียนทุกๆ คนและน่ีก็คือภาพโดยรวมเม่ือเรามองย้อนกลับไปในประ -
วัติศาสตร์การให้การศึกษาทางการเมืองในเยอรมนี 
 แต่ความเข้าใจในยุคปัจจุบัน      เก่ียวกับงานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่
พลเมืองน้ันเกิดจากประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์และคุรุศาสตร์ของประชาชน ท่ีต้องการสร้าง
ระบบความเท่าเทียมกัน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ดังหลักการ 3 ข้อต่อไปน้ี
 หลักการการบรรลุนิติภาวะทางความคิด ซ่ึงหมายถึงผู้เรียนมีความสามารถในการ
แยกแยะความขัดแย้งต่าง ๆ   และท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับเป้าหมายการให้การศึกษาทางการเมือง
แก่พลเมืองคือความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์
 หลักการการกำหนดทิศทางให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจได้ว่าการให้การ
ศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองน้ันไม่สามารถมีค่าความเป็นกลางได้ ผู้เรียนจะต้องมีความเช่ือ
ม่ันในการต่อรองทางด้านการเมืองโดยยึดถือหลักคุณธรรม
 หลักการผู้มีส่วนร่วมในเชิงระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าระบอบประชา-
ธิปไตยจะยังคงยืนหยัดอยู่ได้จากการกำหนดเง่ือนไข แต่เง่ือนไขดังกล่าวไม่สามารถสร้างข้ึน
มาเองได้ด้วย

พ ล เ มื อ ง จ ะ ต้ อ ง มี
ส่วนร่วมอย่างจริง
จังต่อการขับเคล่ือน
สังคมซ่ึงการให้การ
ศึกษาทางการเมือง
แก่พลเมืองจะเป็น
ตัวทำให้เกิดพฤติ-
กรรมดังกล่าว
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เหตุนี้ผู้มีส่วนร่วมในสังคม ซ่ึงรวมไปถึงภาครัฐและสังคม ซ่ึงจะเป็นตัวกระตุ้นช้ีให้เห็น
ความต้องการทางสังคมและความต้องการทางภาครัฐ พลเมืองจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ต่อการขับเคล่ือนสังคม ซ่ึงการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองจะเป็นตัวทำให้เกิด
พฤติกรรมดังกล่าว
 ดังน้ันเราสามารถแบ่งความชอบธรรมต่อการให้การศึกษาทางการเมืองแก่
พลเมือง ออกเป็นหัวข้อสำคัญ ๆ ได้ 3 หัวข้อดังน้ี
 ก.   บูรณาการ:  ระบอบประชาธิปไตย ต้องการเสียงสนับสนุนจากภาคประชาชน
        เป็นอย่างย่ิงและประชาธิปไตยจะต้องมีการจัดทิศทางให้ความสำคัญต่อเสียง  
        ข้างน้อยด้วย และน่ีคือบรรทัดฐานของรัฐธรรมนูญในความเข้าใจของชาว
        เยอรมัน
 ข.   การมีส่วนร่วม: ประชาธิปไตย ต้องการพลเมืองท่ีมีความสามารถและพร้อม
        ท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองร่วมท้ังยังต้องเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณ    และกล้าวิ-
        พากษ์วิจารณ์         ถ้ามีแค่ความพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ 
        เพียงพอ      ในยุคของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนด่ังเช่นปัจจุบันน้ี การเคล่ือน 
       ไหวทางการเมืองท่ีจะก่อให้เกิดผลสำเร็จในรูปแบบใดๆ น้ัน         ต้องมาจาก
        ความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์เท่าน้ัน
 ค.   พหุนิยม : (สังคมท่ีมีความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติวัฒนธรรม)     กลุ่มท่ีมี
        ความสนใจเฉพาะต้องสามารถปกป้อง    และหาเสียงสนับสนุนให้จุดยืนของ
        ตนเองได้       ระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ใช่แค่เสียงสนับสนุนข้างมาก  หรือ 
        เสียงสนับสนุนข้างน้อยเท่าน้ัน     แต่ประชาธิปไตย ยังคงประกอบด้วยความ
        ขัดแย้งทางสังคมด้วย    เช่น  ข้อพิพาทเก่ียวกับเป้าหมายทางสังคมท่ีแตกต่าง
        กันจึงเป็นเหตุผลให้เกิดความหลากหลายทางความคิดข้ันพ้ืนฐาน  หรือความ 
        แตกต่างทางจริยธรรมจึงเป็นเหตุผลให้เราต้องเข้าใจความคิดแบบพหุนิยม 
        ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการให้เหตุผล เพ่ือสร้างความถูกต้องชอบธรรมแด่กิจ
        กรรมด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง

 ในช่วงยุค 70 มีการสนทนากันอย่างกว้างขวาง เก่ียวกับกระบวนการให้การศึกษา
ทางการเมืองแก่พลเมือง  ข้อตกลง“Beutelsbacher Konsens” (บอยเท่นส์บัค เป็นเมืองขนาด
เล็กเมืองหน่ึงในรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์กและเป็นสถานท่ีจัดการประชุม) ได้ถูกเรียบเรียง
ข้ึนในการประชุม 

ประชาธิปไตยต้อง
การพลเมืองท่ีมีความ
สามารถและพร้อมท่ี
จ ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง
การเมืองร่วมท้ังยัง
ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ท่ี มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ แ ล ะ
กล้าวิพากษ์วิจารณ์ 
ถ้ามีแค่ความพร้อม
ท่ีจะมีส่วนร่วมเพียง
อย่างเดียวคงจะไม่
เพียงพอ

    13              การให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง 



ร่วมกันระหว่างสถาบันและผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ   ท่ีเก่ียวข้องกับการให้การศึกษา
ทางการเมืองแก่พลเมือง
 ข้อตกลงของสถาบันและผู้เช่ียวชาญ ต่าง ๆ เหล่าน้ันโดยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 
ข้อดังน้ี
 ก.      ห้ามไม่ให้ผู้สอนชักนำ   หรือใช้กระบวนการทางด้านจิตวิทยาในการช้ีแนะ
          ให้ผู้เรียนเห็นหรือเข้าใจ     กระบวนการของรัฐศาสตร์เพียงด้านหน่ึงด้านใด  
          ว่าถูกต้องท่ีสุด
 ข.      ผู้สอนต้องนำเสนอข้อพิพาท   ข้อขัดแย้งด้านจุดยืนต่างๆ    ทางด้านวิชาการ  
          ทางด้านการเมืองตามสภาพท่ีเป็น      หมายความว่าเม่ือเกิดความขัดแย้งทาง
          วิชาการหรือเกิดหัวข้อทางการเมืองท่ีเป็นท่ีถกเถียงกัน       ก็ไม่อนุญาตให้ผู้
          สอนช้ีนำทางความคิด    หรือการหาคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว   ใน
          กรณีนี้การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง      จึงเปรียบเสมือนผู้รับผิด
          ชอบในการแสดงจุดยืนต่างๆท่ีแตกต่างกันออกมาให้เห็น
 ค.      ผู้เรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ความสนใจของตนเองต่อสถานการณ์ทาง
          การเมืองได้นอกจากเพ่ือความเข้าใจพ้ืนฐานแล้ว  ไม่อนุญาตให้องค์กร หรือ  
          สถาบันต่างๆ   ช้ีนำทางความคิดของบุคคลน้ันๆ    ความเช่ือความศรัทธาต่อ
          สถาบันหรือองค์กรทางด้านการเมืองใดๆ       จะต้องเกิดข้ึนจากวิจารณญาณ
          ของตัวบุคคลน้ันๆ และบทบาทของแต่ละคนด้วยเช่น          ในฐานะลูกจ้าง,  
          พลเมือง ฯลฯ  

 หลักการต่างๆ ท้ัง 3 น้ี เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในทุกๆ สถาบันของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและหลักการดังกล่าวก็ยังเป็นหลักการท่ีได้การยอมรับให้นำไป
เป็นหลักการปฏิบัติจัดเป็นกระบวนการศึกษาโดยการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ     
การให้นิยามเก่ียวกับ  “การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง” มีมากมายนัก แต่ในท่ีนี้
กระผมจะขอให้นิยามเป็นขอบเขตกว้างๆ ซ่ึงเป็นนิยามท่ีได้รับการยอมรับจาก สถาบันต่างๆ 
มากมายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี “การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองในความ
หมายส้ันๆ คือ การวางแผน (ไม่รวมส่วนท่ีไม่เป็นทางการ) การจัดการต่างๆท่ีต่อเน่ืองและมี
จุดมุ่งหมาย ให้ได้มาซ่ึงผลสำเร็จทางมาตรการทางด้านการศึกษา เพ่ือยังผลให้ทั้งเยาวชน 
และผู้ใหญ่เห็นถึงความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการเมืองและสังคม” 
ท่ีสำคัญคือเราต้องการพูดถึงการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองจากระดับองค์กรซ่ึงจะ
ต่างกับแบบไม่เป็นทางการท่ีสามารถจัดได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีกรอบทางองค์กร

“การให้การศึกษา
ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ก่
พลเมือง คือ การ
วางแผน การจัด
การต่างๆ ท่ีต่อ
เน่ืองเพ่ือผลสำเร็จ
ทางมาตรการทาง
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
เพ่ือยัง ผลให้ทั้ง
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 จุดมุ่งหมายท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองในเยอรมนี คือ
การสนับสนุนให้พลเมืองมีความตระหนักทางประชาธิปไตย  การสร้างแรงจูงใจและความสามารถ
แก่พลเมืองให้พลเมืองเหล่าน้ันสามารถวิพากษ์วิจารณ์ และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างจริงจังได้ แน่นอนจากประสบการณ์ การปกครองภายใต้เผด็จการจาก ลัทธินาซีและเผด็จการ
ลัทธิคอมมิวนิสต์ในเยอรมนีตะวันออก  เป็นหน้าประวัติศาสตร์อีกหน้าหน่ึง  ท่ีทำให้พวกเราทุก
คนระลึกอยู่เสมอว่า การเข้าใจในแนวความคิดของผู้อื่นและพหุนิยมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของ
ระบอบประชาธิปไตยของเรา 

โครงสร้างของระบบ: เอกลักษณ์และส่วนประกอบ
 การจัดโครงสร้างระบบการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองเป็นอย่างไร 
มีใครเป็นผู้เก่ียวข้องบ้าง มีเอกลักษณ์และส่วนประกอบใดท่ีประกอบกันข้ึนเป็นระบบ? 
เราสามารถแบ่งความสำคัญออกได้เป็น 3 เสาหลักด้วยกัน
 ก.   การสร้างประเทศแบบสหพันธรัฐ
 ข.   สมาพันธ์
 ค.  และกลุ่มผู้มีบทบาทท่ีสำคัญคือ   ภาคเอกชน   และในท่ีนี่ยังรวมถึงหลักการกระจาย
                          อำนาจสู่ท้องถ่ินกล่าวคือคณะผู้แทนจากภาครัฐไปสู่ส่วนล่างเช่น                   ชุมชน โดยเฉพาะ
    อย่างย่ิงการจัดการข้ันพ้ืนฐานผ่าน  Volkshochschule (โฟล์กโฮค ชูเล่-มหาวิทยาลัย
   เปิดสำหรับประชาชน) โรงเรียนนอกระบบท่ีให้ความสำคัญ กับกิจกรรมการศึกษา
       ในระดับท้องถ่ิน
 เสาหลักท้ัง 3 เสาน้ี เปรียบเสมือนความรู้ขั้นพ้ืนฐาน เก่ียวกับการให้การศึกษาทางการ
เมืองแก่พลเมือง  ซ่ึงเป็นวิชาหลักท่ีบรรจุลงไปในระบบการศึกษา   การศึกษาด้านน้ีก็เปรียบเสมือน
กับวิชาอ่ืนๆ ท่ัวไป กล่าวคือความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์มีความสำคัญเช่นเดียวกับความรู้ทางด้าน
สุขศึกษา ครอบครัวศึกษา ศิลปศึกษา ฯลฯ ภาครัฐเป็นผู้รับภาระหน้าท่ีตรงน้ีโดยตรง  
สำหรับงานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองน้ัน Bundeszentral fur politische Bildung  
(บุนเดสเซ็นทราล เฟือ โพลิทิสเช่ บิลดุง/ศูนย์การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองแห่ง
สหพันธรัฐ) เป็นผู้รับผิดชอบและให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 
 สำหรับในส่วนของ กฎหมายด้านการศึกษาของการศึกษานอกระบบ (ระบบการศึกษา
นอกเหนือจากภาคบังคับและระดับอุดมศึกษา) เป็นหน้าท่ีหลักของรัฐท้ัง 16 รัฐ  ท่ีจะมีหน้าท่ี                         
ออกเป็นกฎระเบียบ หรือกฎหมาย รวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงิน และส่ง

สำหรับงานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองน้ัน Bundeszentral fur politische Bildung  
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เสริมให้การปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ันต่อไป Bundes-
zentrale fur  politische Bildung เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของ Bundes-
innen-ministerium (บุนเดสอินเน้นมินิสเตอริอุมส์  เปรียบเทียบได้กับกระทรวงมหาดไทย 
ของประเทศไทย)  ในหลายๆ รัฐ ยังมีกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเรียนรู้เพ่ิม
เติมนอกระบบการศึกษาในโรงเรียน โดยกฎหมายต่าง ๆ เหล่าน้ี  เอ้ือประโยชน์ให้
กลุ่มลูกจ้างได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพนอกระบบเพ่ิมเติม และยังรวมไปถึงการได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้ทางด้านการเมืองไปพร้อมๆ กันด้วย สำหรับกลุ่มข้าราชการ ผู้พิพากษา และ
ทหารของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีสิทธิพิเศษในการขอลาพักร้อน  ซ่ึงเป็นการลา
พักร้อนนอกเหนือจากการลาพักร้อนท่ัวไป  เพ่ือเวลาดังกล่าวไปศึกษาต่อด้านการเมืองใน
ระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป  ส่ิงท่ีเป็นโครงสร้างสำคัญท่ีสุด     สำหรับงานการให้การศึกษาทางการเมือง
แก่พลเมืองคือ ความพร้อมของสถานท่ีต่าง ๆ    และยังรวมไปถึงการจัดการกับระบบการกระจาย
สถานศึกษาต่างๆ ให้เข้าถึงทุกส่วนภูมิภาคในจำนวนท่ีเพียงพอ

 เสาหลักท้ัง 3 เสาน้ี เป็นรากฐานสำคัญท่ีมีความหมายต่อการให้การศึกษาทางการ
เมืองแก่พลเมือง กล่าวคือ
      ก. จากการสนับสนุนของภาครัฐช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการต่ืนตัวแก่
            งานการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองในเยอรมนีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ
          ต่ืนตัวขององค์กรต่าง ๆ การต่ืนตัวของงานด้านการวิจัยทางรัฐศาสตร์ หรือการ
                 ต่ืนตัวของตัวบุคลากรก็มีมากข้ึนตามลำดับ นอกจากน้ันการเพ่ิมตำแหน่งทางการ
           เมืองในหลาย ๆ ระดับ  และการเพ่ิมอัตราตำแหน่งคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 
                     เพ่ือให้ท่านเหล่าน้ันได้ทำหน้าท่ีเป็นผู้ประสาทวิชารัฐศาสตร์ในสถาบันต่างๆ           
                  และกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์ที่กล่าวมาน้ีเอง จะเป็นผู้สนับ
    สนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านรัฐศาสตร์แก่องค์กร และแก่บุคคล
                     ผู้มีตำแหน่งทางการเมืองด้วย
         
               ข.  การสนับสนุนจากภาครัฐส่งผลให้เป้าหมายและผลลัพธ์เป็นรูปธรรม    มาตรการ
                     ต่างๆ จะนำมาปฏิบัติเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
               ค.  ท่ีสำคัญอีกอย่างหน่ึงคือการแบ่งแยกความเข้าใจกันระหว่างงานด้านการศึกษากับ
                 กิจกรรมการเคล่ือนไหวทางการเมือง  กิจกรรมเคล่ือนไหวเรียกร้องทางการเมือง
     ต่างๆ เป็นสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลท่ีจะสามารถเข้าร่วมการเคล่ือนไหวน้ันๆ 

ท่ีสำคัญอีกอย่าง
หน่ึงคือการแบ่ง 
แยกความเข้าใจ
กันระหว่างงาน
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
กับกิจกรรมการ
เค ล่ือนไหวทาง
การเมือง
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   เราจะต้องแยกให้เห็นชัดเจนว่าอะไรคืองานด้านการเมือง   และอะไรคืองานด้าน การ
                     ศึกษาการเคล่ือนไหวทางการเมืองจะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ    
                     และการเคล่ือนไหวดังกล่าวก็มิได้บรรจุอยู่ในมาตรการการศึกษาเช่นกัน

โครงสร้างสถาบัน
 ความแตกต่างกันระหว่างโครงสร้างของแต่ละสถาบัน เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
กิจกรรมต่างๆ ท่ัวไป เข้าร่วมกิจกรรมได้เราเรียกว่าโครงสร้างสถาบันแบบ “เปิด” และการเปิด
โอกาสให้เฉพาะกลุ่มเราเรียกโครงสร้างแบบน้ีว่าเเบบ “ปิด”  แต่สิ่งท่ีสำคัญท่ีนำมาพิจารณา คือ 
กลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้ัน ๆ ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน
 นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมท่ีเปิดให้เฉพาะกลุ่มเข้าร่วมเท่าน้ัน เช่น กิจกรรมทางด้านทหาร 
สมาคมผู้ใช้แรงงาน สมาคมผู้ประกอบการ เป็นต้น  Bundeszentrale fur politische Bildung เป็น
องค์กรท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้นำขององค์กรจะถูกตรวจสอบจากรัฐสภา กลุ่มสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ตรวจสอบผลงานต่าง ๆ ของ Bundeszentrale fur politische Bildung 
เพ่ือสร้างความสมดุลให้กับองค์กร การประชุมเพ่ือหารือ การพัฒนาระบบการให้การเรียนรู้จะเกิด
ข้ึนโดยการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมจาก “สมาพันธ์การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง”
เพ่ือพบปะพูดคุยกันถึงเร่ืองของการปฏิบัติงาน และแนวนโยบายการพัฒนาการ  นอกจากน้ียังแสดง
ผลงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนองค์กรภาครัฐ รวมไปถึงผู้เช่ียวชาญ ส่ือมวลชน
และประชาชนในสาขาต่างๆ ด้วย 
 องค์กรท่ีสำคัญอีกองค์กรหน่ึง สำหรับการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองคือ 
มูลนิธิการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเปิดโอกาสให้สามารถก่อต้ังมูลนิธิต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นองค์กรท่ีทำงานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยได้
รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหน่ึง อาทิเช่น “Friedrich-Ebert-Stiftung”  (มูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบร์ท) มูลนิธิจะต้องดำเนินการอย่างเปิดเผย เป็นธรรม และไม่อนุญาตให้มูลนิธิฯ ชัก
นำความคิดผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการใดๆ ในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างผล
ประโยชน์ให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง และนอกจากน้ันยังไม่อนุญาตให้มูลนิธิฯจัด
กิจกรรมทางด้านวิชาการใดๆ เพ่ือยังผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการ
เมืองใด     การจัดกิจกรรมการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองของมูลนิธินั้น จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ี 
ต้องคำนึงถึงคุณค่าและหลักการทางรัฐศาสตร์ แต่การปฏิบัติงานของมูลนิธิฯน้ัน ยังคงสามารถ
ยึดอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง   ท่ีปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดได้      แต่ต้อง

สมาคมผู้ใช้แรงงาน สมาคมผู้ประกอบการ เป็นต้น  Bundeszentrale fur politische Bildung เป็น
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ปราศจากอิทธิพลครอบงำจากพรรคน้ันๆโดยเฉพาะอย่างย่ิงการไม่มีผลประโยชน์แก่พรรคการ
เมืองใดๆ ช่วงการเลือกต้ัง

หลักการ การเรียน การสอน
 หลักการเรียนการสอน  แบบแผน  และวิธีการเรียนการสอนใดท่ีใช้ในการศึกษา
ท้ังหมด  8 หัวข้อ ในทุกๆ หลักการเหล่าน้ีสิ่งแรกท่ีต้องพิจารณาคือ สิทธิความเท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน ท้ังสองฝ่ายสามารถสนทนากันได้อย่างเสมอภาค      ผู้สอนเปรียบ
เสมือนพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการเท่าน้ัน      งานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง 
อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญจากสาขารัฐศาสตร์มาร่วมด้วยก็ได้
 1.   ผู้ดำเนินรายการ (ผู้สอน)      จะต้องรู้ชัดถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
       (ผู้เรียน) ว่าพวกเขาเหล่าน้ันมีความสนใจในเร่ืองใดบ้าง  ผู้ดำเนินรายการท่ีดีจะ 
       ต้องทราบอยู่เสมอว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนน้ันๆ  มีความสนใจเร่ืองใด
       เป็นพิเศษโดยการเป็นผู้ฟังท่ีดี และจัดประมวลความสนใจ    และปัญหาจากหัว
       ข้อเร่ืองดังกล่าวจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.   การจัดประมวลผล ความสนใจ     จะต้องสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
       ทุกๆ คน ให้ทราบว่า ความสนใจ หรือ คำถามบางอย่างจะถูกนำข้ึนมาพูดคุยกัน  
                        เพ่ือสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้รู้ว่า       ความหลากหลายทาง
       ความคิดของพวกเขาจะถูกนำมาสนทนาด้วย
 3.   การสอนโดยการอ้างอิงจากตัวอย่างท่ีหลากหลายตัวอย่างแต่ละตัวท่ีนำมาเป็น
       แบบแผนการเรียนการสอนจะถูกการณ์วิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือเป็นการสร้างความ 
       เข้าใจด้านรัฐศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน
 4.   การค้นหาปัญหา ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
 5.   หลักการ การเรียนการสอนท่ีสำคัญอีกข้อหน่ึงคือ การสร้างความเข้าใจว่า ความ
       ขัดแย้งก็เป็นส่วนหน่ึงของระบอบประชาธิปไตย  หลักการหน่ึงท่ีนิยมใช้ใน
                       กระบวนการศึกษาคือ การสร้างหัวข้อการสนทนา พร้อมกับเหตุผลท่ีสนับสนุน 
                        และเหตุผลต่อต้าน ต่อหัวข้อสนทนาน้ัน ๆ
 6.  การสร้างสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เรียน) ได้มีส่วนร่วมแสดงออกใน
                    ช้ันเรียน  โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ  เช่น  การใช้ดนตรี  การแสดง  ดูวีดีโอ  การวาง
      แผนกิจกรรม ต่าง ๆ โดยสอดแทรกใจความด้านรัฐศาสตร์เข้าไป ก็เป็น

เ พ่ือสร้างความ
ชั ด เ จ น ใ ห้ แ ก่ ผู้
เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รู้ว่า ความ
ห ล า ก ห ล า ย
ท า ง ค ว า ม คิ ด
ของพวกเขาจะ
ถูกนำมาสนทนา
ด้วย
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      อีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมปฎิบัติกันมาก
 7. การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง จำเป็นอย่างย่ิงต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ 
                นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  ในมีส่วนร่วมช่วยอธิบายให้ความรู้เก่ียวกับเน้ือหา
                        ใจความสำคัญและระบบโครงสร้างต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 8. การคำนึงถึงความสนใจของนักเรียน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงพยายามหาจุดสนใจ
        พิเศษในขอบเขตทางรัฐศาสตร์ที่มีในเพศหญิงและชาย อะไรคือเง่ือนไขและ
     ความสนใจของงานด้านการศึกษา และหากลยุทธ์การเข้าถึงความต้องการท่ี
                        แท้จริงของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเพศ

รูปแบบของงาน กลยุทธ์ ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติ
 ศึกษาได้จากตัวอย่างของหลักการการปฏิบัติงานของ “มูลนิธิฟรีดริค 
เอแบร์ท” ในประเด็นท่ีว่ามีวิธีการใดท่ีสามารถใช้ในทางปฏิบัติได้บ้างในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมาได้เกิดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมทางการศึกษาข้ึนมาใหม่ Ideenwerkstatt 
(อีดีน แวร์ก สตัทท์)  หรือระบบคลังสมอง กล่าวคือ ไม่มีพฤติกรรมการ
สอนของครูแบบเก่าอีกต่อไป พฤติกรรมของครูแบบเก่าคือพฤติกรรมการบรรยายหน้า
ช้ันเรียนให้เด็กนักเรียนได้รับรู้รับฟังเพียงฝ่ายเดียว แต่นวัตกรรมทางด้านการศึกษา
รูปแบบใหม่คือ ครูเปรียบเสมือนผู้ดำเนินรายการท่ีคอยควบคุมบรรยากาศในช้ันเรียน
ให้แก่นักเรียนในห้องเรียนเท่าน้ัน จากผลงานท่ีผ่านมาเรารู้สึกได้ถึงความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน 
ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนจากกลยุทธ์ดังกล่าว คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นถึงปัญหาของท้องถ่ินของพวกเขา ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบสนอง
เป็นอย่างดีในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา
 ตัวอย่างต่อไป คือการน่ังเป็นวงกลม  ผู้เช่ียวชาญจะน่ังอยู่กลางวงและเป็นผู้
สนทนา ส่วนนักเรียนจะน่ังล้อมเป็นวงกลม ผู้ใดต้องการพูดหรือเสนอแนะความคิดใดๆ 
จะต้องเข้ามากในกลางวง ทุกหลักการพ้ืนฐานคือ การสร้างกลยุทธ์ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (นักเรียน) ได้แสดงออกถึงความคิด การสร้างระดับความเท่าเทียมทางโอกาส  
รวมไปถึงความการกระตุ้นความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ในเร่ืองน้ันๆ และไม่สร้างความน่า
เบ่ือหน่ายให้กับกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ดังเช่นแต่ก่อน

ครูเปรียบเสมือน
ผู้ดำเนินรายการ
ท่ี ค อ ย ค ว บ คุ ม
บ ร ร ย า ก า ศ ใ น
ช้ันเ รียนให้แก่
นักเรียนในห้อง
เรียนเท่าน้ัน
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ผลลัพธ์โดยภาพรวม
 ผ ล ลั พ ธ์ โ ด ย ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร ใ ห้ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ก่ พ ล เ มื อ ง
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เน่ืองจากสังคมเยอรมัน เป็นพหุสังคมกล่าวคือ มีความ
หลากหลายทางโครงสร้างทางด้านรัฐศาสตร์ แต่ในปัจจุบันมีการรวมตัวทางด้านการ
เมืองอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดแรงสนับสนุนทางด้านการเงินจากภาครัฐในส่วนงานการ
ให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง เคร่ืองมือตัวดังกล่าวน้ีเองส่งผลให้ด้านสังคมมีการ
พัฒนาท่ีดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่า งานด้านการให้การศึกษาทางการ
เมืองแก่พลเมืองท่ีพวกเรากำลัง ปฏิบัติอยู่นั้น ก็ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุก ๆ คนใน
สังคมได้  นโยบายดังกล่าวยังคงสามารถเข้าถึงเฉพาะ กลุ่มประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงเท่าน้ัน
 แต่กลุ่มประชาชนท่ีมีการศึกษาน้อยเรายังเข้าถึงได้ยาก                         ปัจจุบันสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เป็นประเทศท่ีมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก       ทำให้นโยบายการให้การศึกษาทางการ
เมืองแก่พลเมืองย่ิงเข้าถึงกลุ่มคนดังกล่าวได้น้อยมากลงไปอีกระดับหน่ึง
 การประเมินผลพอจะต้ังคำถามได้ว่า งานท่ีเรากำลังปฏิบัติอยู่น้ี ควรจะเดินไป
ในทิศทางใดบ้าง จากประสบการณ์ หลังจากการรวมชาติขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง เราเน้นการ
ทำงานของเราไปยังระดับภูมิภาคและท้องถ่ินมากข้ึน เราได้ยกเลิกระบบโครงสร้างแบบ 
Internatsstrukturen (อินเตอร์นาท สตรุกทัวเร่น = ระบบโรงเรียนประจำ)
เราหันมาใช้ระบบตรงกันข้ามกล่าวคือ ภาครัฐเข้าไปให้โอกาสทางการศึกษา แก่ประชาชน
ถึงท้องถ่ินของพวกเขาท่ีท่ีพวกเขาอาศัยและประกอบอาชีพ
 เง่ือนไขของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนจากภาครัฐ คือการ
จัดการระบบอย่างมีคุณภาพ คำถามใหม่ๆ เช่น โลกาภิวัฒน์  การขยายตัวของสหภาพยุโรป 
และรวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคม ก็เป็นส่ิงท่ีต้องนำมาพิจารณา
ในการจัดการ เพ่ือสร้างแผนงานต่างๆ อันจะเป็นส่ิงท่ีได้การยอมรับจากผู้คนโดยท่ัวไป
 สุดท้ายน้ีพอจะสรุปงานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองได้ว่า 
หลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การสร้างสังคมแบบประชาธิปไตยให้มีความม่ันคงน้ัน  
เป็นส่ิงท่ีจำเป็นย่ิง หลังจากการรวมชาติเข้าด้วยกันอีกคร้ังหน่ึง จะต้องมีกระบวนการ
สร้างความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตย  และการสร้างความเข้าใจถึงระบบเผด็จการ
ให้แก่ประชาชน ท่ีเคยอาศัยอยู่ทางฝ่ังเยอรมันตะวันออก  ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิงยวด  
กระผมเช่ือม่ันว่า     การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองเป็นเคร่ืองมือช้ินสำคัญ  ท่ีจะช่วย
สร้างให้ประชาชนร่วมกันขับเคล่ือนวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ยังคงอยู่ต่อไป

การให้การศึกษาทาง
การเมืองแก่พลเมือง
เป็นเคร่ือง มือช้ิน
สำคัญ ท่ีจะช่วย
สร้างให้ประชาชน
ร่วมกันขับ เคล่ือน
วัฒนธรรมประชา-
ธิปไตยให้ยังคงอยู่
ต่อไป
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การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเรือน นอกระบบโรงเรียน
คือส่วนประกอบช้ินสำคัญของวัฒนธรรมประชาธิปไตย

มติการประชุมของ 
“สมาชิกคณะกรรมาธิการทำงานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง” 

เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 ณ กรุงบอนน์
ตีพิมพ์ในหนังสือ “ Politische Bildung” (โพลิติสเช่ บินดุง)  ฉบับท่ี 2 ปี ค.ศ. 1998

 แปลและเรียบเรียงโดย  เจษฎา  ช่วยชูหนู

คำอธิบายจากคณะกรรมาธิการทำงานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง
 วัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องอาศัยความพร้อมในหลายๆ ด้านของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ทางสังคม และยังรวมไปถึงการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาน้ันๆ ร่วมกันด้วย ความพร้อมดังกล่าวเหล่าน้ีจะสร้างข้ึนมาได้ก็ต่อเม่ือประชาชนในสังคม
มีสิทธิเท่าเทียมกัน เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือการแลกเปล่ียนทางความคิด การแลกเปล่ียนทัศนคติ 
และพฤติกรรมซ่ึงกันและกัน  การพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าวท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นน้ี สามารถพัฒนา
ได้จากกิจกรรมการฝึกปฏิบัติขนาดเล็กจนถึงกิจกรรมขนาดใหญ่ๆ แตกต่างกันออกไป เช่น การเปิด
โอกาสให้มีกิจกรรมการสนทนา และแลกเปล่ียนทางความคิด การแลกเปล่ียนทัศนคติซึ่งกัน
และกัน โดยยึดหลักความต้องการพ้ืนฐานหรือความสนใจข้ันพ้ืนฐานของตัวบุคคลน้ัน ๆ เป็นท่ีตั้ง 
แต่ความสนใจดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม การสร้างให้พลเมืองรู้ว่าตัวเองมี
สิทธิทางการเมือง หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างไรบ้าง ก็เป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ี
สามารถพัฒนาสิทธิความเท่าเทียมกันทางสังคมได้ดี แต่คำว่าสิทธิความเท่าเทียมกันทางสังคมน้ี
หมายถึง ความพร้อมในการยอมรับฟังปัญหา ความขัดแย้งทางสังคม หรือความต้องการ
ข้ันพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืนด้วยเช่นกัน เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาทางสังคมร่วมกัน
 การสร้างระบบการเรียนรู้แบบปัจเจกบุคคล คือ การสร้างให้บุคคลๆ น้ัน ได้ตระหนักถึง
ความต้องการข้ันพ้ืนฐานของตนเอง การสร้างระบบการเรียนรู้ดังกล่าวจะสามารถประสบผลสำเร็จ
ได้ก็ต่อเม่ือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนต้ังแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่  มีกระบวนการเรียนรู้ทางด้านการ
เมืองอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหมายถึงการสร้างกระบวนการให้การศึกษาทางการเมืองแก่การเปล่ียนแปลง
พลเมืองนอกระบบการศึกษาในโรงเรียนด้วย ซ่ึงหน้าท่ีดังกล่าวน้ีเป็นหน้าท่ีของภาครัฐท่ีจะต้อง
ให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่าน้ี การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองถือเป็นภาพรวมของ
ขอบเขตระบบการศึกษาแบบต่อเน่ือง

    21              การให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง 



โครงสร้างทางสังคม คือความท้าทายของงานด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีไม่มีวันหยุดน่ิง เป็นปัญหาของระบอบประชาธิปไตยใน
อนาคต ต่อความศรัทธาเช่ือม่ันจากประชาชน  นอกจากน้ันผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์ได้สร้าง
ความเปล่ียนแปลงต่อตลาดแรงงาน  และโครงสร้างทางสวัสดิการสังคมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผลกระทบ
ดังกล่าวน้ีเกิดข้ึนกับโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตย และโครงสร้างทางสังคมของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีเช่นเดียวกัน  ความศรัทธาเช่ือม่ันของประชาชนโดยท่ัวไป ต่อการแก้ปัญหา
ทางการเมืองและเศรษฐกิจจากกระบวนการประชาธิปไตยได้เร่ิมลดน้อยลง ซ่ึงส่งผลไปยังความ
ศรัทธาเช่ือม่ันของประชาชน ต่อตัวระบอบประชาธิปไตยลดหล่ันไปตามลำดับด้วยการรวมชาติ
เยอรมันเข้าด้วยกันน้ัน ยังคงถูกสนทนากันอย่างกว้างขวางจาก นักการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ 
และกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ต่างๆ 
 นอกจากน้ันการรวมตัวของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป ก็ยังเป็นอีกหัวข้อหน่ึงท่ีถูก
หยิบยกมาสนทนากันอย่างต่อเน่ือง ถึงเสถียรภาพความม่ันคงของระบบเศรษฐกิจ และเสถียรภาพ
ทางการเมือง  การสนทนาในหัวข้อดังกล่าวเหล่าน้ี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง ท่ีต้องคำนึงถึง
ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม และเปิดใจกว้างยอมรับฟังความเห็นท่ีแตกต่างจาก
ประชาชนในสังคมอ่ืนๆ ด้วย 
 จากพฤติกรรมและเหตุการณ์เหล่าน้ี พอจะช้ีให้เห็นได้ว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแบบ
ปัจเจกบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลต่อสังคมโดยรวมเป็นอย่างสูง (ระบบสังคมปัจเจกบุคคลคือ ระบบสังคม
ท่ีคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ กลุ่มตัวเองเป็นหลัก) ระบบสังคมแบบบูรณาการค่อยๆ ลดความ
สำคัญลงไป  พฤติกรรมของประชาชนในยุคปัจจุบันน้ี        ด้านหน่ึงคือการสร้างความชอบธรรมให้
แก่ตัวเองมากข้ึน แต่ส่วนอีกด้านหน่ึงคือพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบสมัยใหม่
 สังคมปัจจุบัน มีลักษณะซับซ้อนมากข้ึน ซ่ึงหมายความว่า สังคมปัจจุบันมีปัจจัยมากมาย
หลายประการ      ท่ีส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากข้ึน  ระบบส่ือสารมวลชนอันทันสมัยเป็น
ปัจจัยหลักอย่างหน่ึง ท่ีสามารถสร้างกระแสพฤติกรรมต่อผู้คนในสังคมปัจจุบันได้ดี  สังคมปัจเจก
บุคคลน้ีส่งผลกระทบต่อโลกทัศน์ ปรัชญา และความถูกต้องทางศาสนา  ทำให้สังคมไม่
สามารถหาทางออกจากปัญหาต่างๆ ได้ 
 การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง คือการจัดการกับพฤติกรรมทางความคิดของ
พลเมือง ให้พลเมืองสามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองในยุคของสังคมท่ีมีความซับซ้อน
เช่นน้ีได้  การให้การศึกษาดังกล่าวแก่พลเมืองนอกระบบการศึกษาในโรงเรียนน้ัน จะต้องสร้าง
ให้พลเมืองสามารถสนทนาส่ือสาร แสดงความต้องการของตัวเองได้อย่างชัดเจน และน้ีคือ
การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้คงอยู่ต่อไป

      คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท               22



 การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองในระบบโรงเรียน คือการเรียนรู้ทางด้านการ
เมืองเก่ียวกับโครงสร้างของอำนาจภาครัฐ ส่วนการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองนอก
ระบบโรงเรียนน้ัน คือการสร้างการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เก่ียวกับอิสรภาพทางความคิดด้านการเมือง 
การศึกษาในลักษณะน้ี คือการสร้างให้พลเมืองมีความคิดเห็นทางด้านการเมือง ต่อระบบการเมือง
ในระดับท่ีแตกต่างกันไป การศึกษาเก่ียวกับความต้องการของกลุ่มอิทธิพลต่างๆ เช่น สมาพันธ์ 
สหภาพแรงงาน ศาสนาและพรรคการเมืองในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติรวม
ไปถึงการศึกษาเก่ียวกับหน้าท่ีของพลเมืองท่ีแตกต่างกันไปตามสถานภาพต่าง ๆ 
 การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง คือการสร้างให้พลเมืองสามารถอธิบายความ
ต้องการของกลุ่มตัวเองได้ ภาครัฐมีหน้าท่ีที่จะต้องเปิดโอกาสให้พลเมืองของตน สามารถสร้าง
กลุ่มของตนเองได้ และยังรวมไปถึงการสนับสนุนให้พลเมืองได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ทาง
ด้านรัฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วย
 บุนเดส  และ ลานเดส เซ็นทราล เฟือ โพลิติทเช่ บิลดุ้ง (คือ องค์กรระดับชาติ และ
ระดับรัฐท่ีดูแลงานทางด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง) คือองค์กรท่ีทำหน้าท่ีให้
การสนับสนุนด้านเทคนิคการเรียนการสอน เช่น การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา การสนับ
สนุนอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอนต่างๆเป็นต้น

การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเรือนและการตลาด
หน้าท่ีหลักของการให้การศึกษาทางด้านการเมืองแก่พลเมืองนอกระบบโรงเรียน คือการสร้างแรง
กระตุ้นและความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย งานดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนหน้าท่ีหลัก ท่ีต้องสร้างให้พลเมืองถือ
ปฏิบัติร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ซ่ึงจะแตกต่างจากระบบการศึกษา
สายอาชีพ กล่าวคือ เป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือนำเอาความรู้ ความสามารถจากการศึกษาน้ัน ๆ 
ไปใช้เพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ระบบเศรษฐกิจ
 การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองในแบบฉบับดังกล่าวเหล่าน้ี เป็นการเรียนรู้ทาง
ด้านการเมืองท่ีไม่สามารถประเมินผลได้อย่างเช่นการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ  การศึกษาในลักษณะน้ี 
สามารถประเมินผลความสำเร็จได้จากการตรวจสอบความสำเร็จในรูปขององค์กรเท่าน้ัน ถึงแม้
ว่างานการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองน้ี  จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ผู้รับผิด
ชอบงานด้านน้ีก็ควรพยายามปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันและต้ังใจจริง
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 การคำนึงถึงกลยุทธ์ต่างๆ ว่าจะคำนึงถึงมาตรการใดๆ ในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
งานด้านการเมือง เพ่ือให้สังคมได้เรียนรู้กิจกรรมดังกล่าวให้ได้มากท่ีสุด งานด้านการให้การ
ศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองนอกระบบโรงเรียน เพ่ือผู้เยาว์และผู้ใหญ่นั้น กฎหมายได้ให้ความ
สำคัญเป็นอย่างย่ิงว่า จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามงบประมาณสนับ
สนุนงานด้านน้ี ก็เป็นงบประมาณแบบยืดหยุ่นได้ กล่าวคือกระบวนการพิจารณางบประมาณ
ดังกล่าว จะถือพิจารณาจากโครงสร้างและกิจกรรมต่างๆ และยังคำนึงถึงสถานท่ีที่ใช้ประชุม  
นวัตกรรมหรือเทคนิคสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้เพ่ือกลยุทธ์ทางการเรียนการสอนด้วย
 ส่ิงสำคัญอีกข้อหน่ึงสำหรับโครงการด้านการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองคือ
การคำนึงถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรได้รับการอนุญาตจากนายจ้าง 
โดยไม่กระทบต่อตำแหน่งงานประจำ  การอนุรักษ์ หรือการสร้างสถานท่ีศึกษา และห้องประชุม
ต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมงานประเภทน้ี  จึงเป็นหน้าท่ีร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ และ
ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตพ้ืนท่ีของฝ่ังเยอรมันตะวันออก จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐเป็นพิเศษ
 การก่อสร้างสถานศึกษาใหม่ๆ คือ หัวใจสำคัญของการสร้างโอกาสในการศึกษาของ
พลเมือง  นอกจากน้ีจะยังส่งผลให้เกิดความชำนาญ  และการจัดการกับโครงสร้างต่างๆ อย่างเป็น
ระบบมากข้ึน เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การเปิดบรรจุรับผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงพวกเขาเหล่าน้ีจะได้ทำหน้าท่ีค้นคว้าวิจัยงานทางด้าน
วิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานด้านรัฐศาสตร์อันมีคุณค่า และน่าเช่ือถือย่ิงข้ึน และยังสามารถ
สร้างโอกาสให้แก่ ตลาดแรงงานใหม่ๆ อีกหนทางหน่ึงด้วย
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ประชาสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองและการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง

ศ. ดร. โทมัส  เมเยอร์
แปลโดย เจษฎา  ช่วยชูหนู 

ในช่วงทศวรรษหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้น หัวข้อ
เร่ือง “ประชาสังคม” ได้กลายเป็นแนวความคิดท่ีสำคัญในเชิงของทฤษฎีประชาธิปไตย การสนทนา
ดังกล่าวมีความเก่ียวข้องกับการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองด้วย  ปรากฎการณ์ดังกล่าว
เหล่าน้ีมิใช่เป็นแต่เพียงความบังเอิญเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการพัฒนาท่ีสำคัญสำหรับการพัฒนา
ประชาธิปไตย รัฐศาสตร์ และการพัฒนาการทางด้านการให้การศึกษาทางการเมือง
  คำว่า “ประชาสังคม” มีความหมายสัมพันธ์สอดคล้องกับ พฤติกรรมของประชาชน 
ในการยอมรับฟัง ประสบการณ์ คำวินิจฉัย และความมุ่งหวังของผู้อื่นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมดังกล่าวน้ี ก็มีความเส่ียงอยู่มิใช่น้อย ด้วยเหตุที่ว่ากลุ่มอิทธิพลทางการเมืองบางกลุ่ม 
ได้อาศัยโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคมดังกล่าว   เพ่ือเป็นการปลุกระดมกระแสความชอบธรรม
ต่างๆ ให้แก่กลุ่มของตัวเอง
 หนังสือเล่มน้ีมีความมุ่งหวังเป็นอย่างย่ิง ในการอธิบายคุณลักษณะของประชาสังคมให้
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน และนอกจากน้ียังได้นำเสนอไปถึงการถกเถียงเก่ียวกับเร่ืองราวดังกล่าวด้วย
หนังสือเล่มน้ีมีเป้าหมายหลักๆ อยู่  3 ประการด้วยกัน ประการแรกคือ การนำเสนอประสบการณ์
ท่ีเก่ียวกับประชาสังคมในเชิงปฏิบัติ  ประการต่อไปคือ การให้ความสำคัญของแนวทางต่างๆ 
ทางด้านการเมือง และประการสุดท้ายคือ ผลสรุปเชิงสันนิษฐานเก่ียวกับงานต่างๆ ท่ีมีความ
พยายามเป็นอย่างย่ิงเพ่ือสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางการเมืองแก่ประชาสังคม โดยผ่านกระบวนการ
การให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง
 ความสัมพันธ์กันระหว่างประชาสังคม การส่ือสารทางด้านรัฐศาสตร์ และการให้การ
ศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง เกิดข้ึนมาจากความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และรวมไป
ถึงการให้ความสำคัญต่อช้ินงานต่างๆ ท่ีเปิดโอกาสให้มีการสนทนาถึงเร่ืองราวทางด้านการเมือง
กันอย่างกว้างขวาง
 ปัจจุบันมีการพูดคุยถกเถียงกันมากเก่ียวกับเร่ือง “ประชาสังคม” ผู้เขียนเลยถือโอกาส
น้ีในการนำเสนอหัวข้อท้ังหมด 7 หัวข้อหลักด้วยกัน  
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หัวข้อแรกคือการถกเถียงกันในประเด็นเร่ืองความรู้สึกเบ่ือหน่าย เหน่ือยล้า ของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนท่ีมีต่อพรรคการเมืองต่างๆ ของพวกเขา หัวข้อท่ีสองการถกเถียงกัน
ในประเด็นการขับเคล่ือนทางการเมืองในยุคปัจจุบัน ยุคท่ีเป่ียมล้นไปด้วยองค์กรต่างๆ ท่ีทำงาน
กันเป็นเครือข่าย ประเด็นท่ีสามคือการถกถียงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านอุปนิสัยของ
พลเมืองยุคใหม่ ท่ีมีพฤติกรรมต่อต้านการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แต่พวกเขาต้องการ
สร้างกลุ่มเล็กๆ ของตัวเองข้ึนมาเพ่ือปฏิบัติงานให้กับกลุ่มของตนเองในรูปแบต่างๆ ประเด็นท่ีสี่
คือ การถกเถียงพูดคุยกันถึงเร่ืองสิทธิความเท่าเทียมกันทางเพศ ประเด็นท่ีห้าคือ การพูดคุยกัน
ในส่วนของขอบเขตอำนาจหน้าท่ีภาครัฐ ท่ีส่งผลกระทบต่อสถาบันการเมือง และสถาบัน
การคลังในสังคมสมัยใหม่  ประเด็นท่ีหกเป็นการถกเถียงพูดคุยท่ีถือปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางคือ 
เร่ืองราวของกระแสโลกาภิวัฒน์ และประเด็นสุดท้ายคือ การถกเถียงพูดคุยเพ่ือหามาตรการว่าจะมี
หนทางใดบ้างท่ีจะสามารถนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนสังคมในยุคปัจจุบัน ยุคซ่ึงเต็ม
ไปด้วยความหลากหลาย และจะมีมาตรการใดบ้างท่ีจะสามารถผลักดันให้พลเมืองในสังคมน้ันๆ
 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 การถกเถียงพุดคุยในหัวข้อต่างๆ ข้างต้นเหล่าน้ัน เพ่ือต้องการให้เกิดกระบวนการ
การวิเคราะห์ทางสังคม อันจะนำไปสู่กุญแจช้ินสำคัญ เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ในยุคโลกาภิวัฒน์ต่อไป
 เคลาส์ ออฟเฟ่ (Klaus Offe) ให้นิยามเก่ียวกับ “ประชาสังคม” ในยุคปัจจุบันไว้ว่า 
เป็นการขยายตัวทางการตลาด และการรวมกลุ่มทางสังคมขนาดเล็กข้ึนมาในชาตินั้นๆ แต่มีผล
กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในระดับนานาชาติเป็นอย่างสูง สังคมปัจจุบันต้องการการออกแบบ
ทางด้านสังคมศาสตร์ และการออกแบบสถาบันทางการเมืองในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงควรจะ
มียุทธศาสตร์อันใหม่ เพ่ือนำไปสู่การจัดระเบียบทางสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ 
อำนาจรัฐ และสังคม ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเน่ือง ท่ีนิยมเรียกกันว่า “เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์” (คือระบบเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยง
กันเป็นเครือข่ายท่ัวโลก) ซ่ึงส่งผลให้มีปรากฏการณ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ยัง
ผลให้กฎระเบียบแบบบูรณาการต่างๆ ไม่สามารถนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ
ได้ในยุคสมัยใหม่นี้ ระบบบูรณาการไม่สามารถแก้ปัญหาทางสังคมต่างๆ ได้ 
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 ข้อแรกคือ ระบบการปกครองจากส่วนกลาง และระบบราชการท่ีเช่ืองช้า ไม่เหมาะสม
ต่อสังคมปัจจุบัน สังคมซ่ึงมีความหลากหลายมากข้ึน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ
ไร้ประสิทธิผล
 ข้อท่ีสองคือ ประชาชนในยุคสมัยใหม่ ให้ความสำคัญต่อสถาบันทางการเมืองขนาดใหญ่
น้อยลงพวกเขาเหล่าน้ีต้องการรูปแบบทางด้านสังคมและรูปแบบทางด้านการเมืองแบบใหม่ 
 ส่ิงท่ีสำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจคือ การหาแนวทางทางด้านการเมือง สังคมและ
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ อันต้องอาศัยระบอบประชาธิปไตยในการผลักดันแนวทางดังกล่าว การ
เปิดโอกาศให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางต่างๆ เพ่ือสร้างกฏเกณฑ์ระเบียบ
การใหม่ๆ  คุณค่าแห่งชีวิตและคุณค่าทางสังคมคือหลักการเบ้ืองต้นท่ีจะต้องได้รับการพิจารณา
ก่อนหลักการตรรกวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ ถ้าหากไม่นำหลักการเบ้ืองต้นมาพิจารณาแล้วจะเป็น
เหตุให้ระบอบประชาธิปไตยสูญเสียซ่ึงอำนาจอธิปไตยทางการปกครองไป มาตรการการตรวจ
สอบทางสังคมจะไม่มีผลในเชิงปฏิบัติ และน้ันก็หมายถึงจะส่งผลต่อการเมืองในระดับมหภาค
(โลกาภิวัฒน์) ทำให้ต้องสูญเสียอำนาจอธิปไตยในการปกครองไปด้วยเช่นกัน การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ดี  ควรเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ ในรูปแบบกระบวนการ
ประชาธิปไตย ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ดังน้ัน
ประชาสังคมก็ถือได้ว่ามีบทบาทหน้าท่ีต่อปฏิกิริยาทางการเมืองด้วยเช่นกัน
 หลังจากปฏิกิริยาโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อสังคมโลก ตลาดการเงิน ตลาดสินค้า และตลาด
สินค้าบริการในประเทศได้รับผลกระทบด้านลบ ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังส่งผลไปยังด้านสังคม 
และการเมืองด้วย นอกจากน้ันผลกระทบดังกล่าวยังต่อเน่ืองไปยังความต้องการของระบบ
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ ดังน้ันเลยเกิดคำถามท่ีท้าทายให้กับสังคมสมัยใหม่ว่า จะมี
แนวทางอย่างไรบ้างท่ีจะเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในทางการ
เมืองมากข้ึน และจะมีแนวทางใด เพ่ือจัดรูปแบบใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และประชาคม อันจะนำไปสู่การขับเคล่ือนทางสังคมท่ีได้ผลดีต่อไปในอนาคต
 เหตุผลดังกล่าวท่ีนำเสนอมาแล้วข้างต้นน้ัน ถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าท่ี เป็นโอกาส 
เป็นขอบเขต และก็เป็นการต้ังสมมุติฐานเพ่ือให้การเมืองในสมัยใหม่สามารถขับเคล่ือนตัวเอง
ต่อไปได้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนต่อเม่ือ ประชาชนมีอำนาจต่อรองทางการ
เมืองมากข้ึน และน่ันก็คือ “ประชาสังคม” 
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 หนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาสาระมากกว่าหนังสือเรียนโดยท่ัวไป ซ่ึงมิได้มุ่งเน้นแต่การอธิบาย
ถึงแนวทางการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองเท่าน้ัน แต่หนังสือเล่มน้ียังมีความพยายาม
ท่ีจะเป็นส่ือส่ือสารให้กับผู้อ่านได้เห็นถึงหน้าท่ีหลักของการเมือง และการร่วมกันทำงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดรูปแบบการต่อรองใหม่ๆ 
 เราไม่ได้หวังว่า “ประชาสังคม” คือดินแดนสุดท้ายท่ีช่วยสร้างความเกษมสันต์ให้แก่
มนุษยชาติได้ แต่ในท่ีน้ีเราหวังว่าหากเราต้ังสมมุติฐานถูกต้อง   “ประชาสังคม” จะสามารถลด
จำนวนความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยลงได้ ความเข้มแข็งม่ันคงของประชาคมดังกล่าว 
จะช่วยเติมแต่งส่วนท่ีขาดหายไปจากสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคของการตลาดยุคใหม่  
ทุกๆ หัวข้อท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน มีการถกเถียงพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ ในมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป
 ความเข้าใจผิดพลาด 2 อย่างพ้ืนฐานต่อไปน้ี เป็นการเข้าใจผิดเก่ียวกับขอบเขตของการ
ใช้เคร่ืองมือทางการเมืองเพ่ือก่อต้ังประชาสังคม  อย่างแรกคือ การยกเลิกหน้าท่ีของภาครัฐท่ีมีต่อ
สังคม ให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายประชาชน หรือฝ่ายเอกชนน้ัน จะไม่สามารถสร้างให้สังคมมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้มากข้ึน ประชาสังคมไม่ใช่เคร่ืองมือการต่อรองของภาครัฐ ในทางกลับกันประชา
สังคมคือเคร่ืองมือการต่อรองทางการเมืองของภาคประชาชน แต่ประชาสังคมก็มิได้หมายความว่า
ประชาชนจะมีอำนาจเหนือรัฐ ภาครัฐยังคงมีอำนาจหน้าท่ีตรวจสอบขอบเขตของสังคมอยู่เช่นเดิม 
 ความเข้าใจผิดอีกอย่างหน่ึงคือ สังคมแบบปัจเจกชนมีผลต่อความพร้อมในการมีส่วน
ร่วมทางสังคม สังคมแบบปัจเจกชนทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสังคมลดน้อยลงไปจริง
หรือเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีจะช้ีให้เห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนเช่นน้ัน แต่ในทาง
ตรงกันข้ามการมีส่วนร่วมทางสังคมแบบด้ังเดิม เช่น การมีส่วนร่วมทางสังคมในรูปแบบของ
สมาคมต่างๆ ได้เปล่ียนเป็นการมีส่วนร่วมทางสังคมในรูปแบบใหม่ๆ อันเป็นผลสืบเน่ืองมา
จากเง่ือนไขทางด้านเวลา ทำให้ประชาชนในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีไม่ได้เป็นรูปธรรมเฉกเช่นเดิม และการมีส่วนร่วมดังกล่าวในรูปแบบใหม่นี้ ก็มี
ความเป็นไปได้สูงท่ีจะสามารถวิวัฒนาการได้ต่อไปในอนาคต
 หนังสือเล่มน้ีต้องการสร้างความเข้าใจ และแนะแนวทางบางอย่างเก่ียวกับประชาสังคม
ว่าควรเป็นเช่นไร และประชาสังคมสามารถมีลักษณ์เช่นไรได้อีกบ้าง ส่วนตัวผู้เขียนเองน้ันก็มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองประชาสังคม และได้แบ่งเป็นประเภทตามหัวข้อดังกล่าวต่อไปในน้ี
         ก.   การมีส่วนร่วมทางสังคมโดยอิสรภาพ
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         ข. ความสามารถในการจัดการ
         ค. จุดมุ่งหมายท่ีดีที่มีร่วมกัน
ประชาสังคมมีหน้าท่ีทางสังคมท่ีแตกต่างกัน สามารถแบ่งออกมาได้ 6 ประเภทด้วยกัน 
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ห น้ า ท่ี ดั ง ก ล่ า ว ข้ึ น อ ยู่ กั บ เ ป้ า ห ม า ย ท่ี ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ก ลุ่ ม ต น เ อ ง 
         - การรวมตัวเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มของตัวเอง
         - การสร้างความต่อเน่ือง เพ่ือความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน และเพ่ือลดต้นทุนทางสังคม
         - การสร้างกลุ่มล๊อบบ้ีของตนเอง เพ่ืออำนาจการต่อรองกับสถาบันทางการเมือง (การ
 แทรกแซงหน้าท่ี ของระบอบเสรีประชาธิปไตย)
         - การวางกฏข้อบังคับทางการเมืองในสังคม
         - การตอบโต้ถกเถียงทางการเมืองอย่างเป็นทางการ
         - การเมืองแบบสังคมโดยประชาชน 
การเมืองแบบสังคมโดยประชาชน เป็นการสร้างความคิดท่ีว่า การมีความพร้อมเพ่ือความเป็น
น้ำหน่ึงใจเดียวกัน ผลตอบสนองข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนของประชาสังคมดังกล่าวคือ การติดตามผล
และความไว้วางใจได้ของระบบการศึกษาทางสังคม  การส่ือสารเพ่ือประชาธิปไตยได้เพ่ิมจำนวน
มากข้ึน หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงได้ว่า ระบบการส่ือสารมวลชนเป็นรูปลักษณ์การให้ข้อมูลข่าวสาร
จากด้านบนลงสู่ด้านล่างมีจำนวนเพ่ิมข้ึน  ระบอบประชาธิปไตยถูกมองเสมือนกิจกรรมการโชว์อีก
รูปแบบหน่ึง ด้วยเหตุนี้ความเป็นประชาสังคมย่ิงมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง 
 ในระบบประชาสังคม จะมีการพบปะพูดคุยถกเถียงกัน ซ่ึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีจะ
สามารถสร้างความชัดเจนให้กับระบบได้ ด้วยเหตุนี้ประชาสังคมจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องช้ีนำสังคม
ให้ไปในแนวทางท่ีดีกว่า เช่นการหาแนวทางท่ีดีกว่าให้กับระบอบประชาธิปไตย การเคล่ือนไหว
ทางการเมืองเพ่ือส่ิงท่ีดีกว่า และการต่อรองเพ่ือสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม กิจกรรมต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่า เพราะกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสท่ีดี และความหลาก
หลายให้กับสังคมในด้านความชอบธรรม ด้านประชาธิปไตย และด้านประสิทธิภาพ 
 เน้ือหาสาระของย่อหน้าต่อไปจะเก่ียวกับเร่ืองราวต่อไปน้ี ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับประชา
สังคม (ส่วนท่ี 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาสังคม (ส่วนท่ี 2)  โครงการทางด้าน
การเมืองต่างๆ (ส่วนท่ี 3)  ประสบการณ์เก่ียวกับการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและประชาสังคม 
(ส่วนท่ี 4)  การถกเถียงเก่ียวกับโอกาสของการทำงานร่วมกันระหว่างประชาสังคมในระดับ
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มหภาค  (ส่วนท่ี 5)  สำหรับย่อหน้าสุดท้ายซ่ึงเป็นตอนจบของหนังสือเล่มน้ี มีเน้ือหาสาระ
เก่ียวกับ อำนาจหน้าท่ีใหม่ๆ ของประชาสังคมพลเมืองในขอบเขตการดำรงชีวิตอยู่ในเมือง ขอบเขต
ของวัฒนธรรมทางการเมือง และขอบเขตของการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองในรูปแบบ
ใหม่ (ส่วนท่ี 6)  

1. หลักการพ้ืนฐาน
 การถกเถียงเร่ืองประชาสังคมในสหพันธ์ฯ ต้ังแต่ต้นทศวรรษท่ี 90 น้ัน ได้ก่อให้เกิด
ลักษณะท่ีมีคุณค่าเฉพาะ และก่อให้เกิดการแพร่หลายของประเด็นอันเป็นท่ีถกเถียงกัน การพูดคุย
ในเร่ืองน้ีได้เช่ือมโยงแนวทางการอภิปรายความคิดท่ีแตกต่างเข้าด้วยกัน และเช่ือมโยงกับการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองในภาคประชาชนซ่ึงได้เร่ิมมีขึ้นในสังคมแล้วน้ัน การถกเถียงในเร่ืองน้ีได้
สร้างการเช่ือมโยงระหว่างนโยบายทางการเมืองแบบประชาธิปไตย คำถามเก่ียวกับการปฏิรูป
ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัฒน์กำลังเป็นท่ีสนใจ เข้ากับการพูดคุยเร่ืองทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดยต้ังคำถามถึงโอกาสในการมีส่วนร่วม ซ่ึงความเช่ือและลักษณะรูปแบบการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเปล่ียนไป โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การพูดคุยเร่ืองโครงสร้างพ้ืน
ฐานทางการเมืองอย่างมีศีลธรรม มีจุดเร่ิมต้นมาจากการพูดคุยถกเถียงเร่ือง “Kommunitarismus” 
ในสหรัฐอเมริกา โดยสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองจะมีการถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน เพ่ือจะรับ
ประกันการเข้าเป็นส่วนหน่ึงในสังคมประชาธิปไตย รวมถึงการถกเถียงเร่ืองการกำหนดทิศทาง
การเมืองโดยศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการควบคุมทางการเมืองในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 
พลังการขับเคล่ือนและแรงบันดาลใจท่ีจะดำเนินการถกเถียง รวมท้ังการมีความหมายทางการเมือง
โดยตรงได้แสดงให้เห็นว่า การปาฐกถาเร่ืองประชาสังคมซ่ึงมีพื้นฐานอยู่บนการเปล่ียนเเปลงใน
ทางปฏิบัติ ท่ีมีผลจากการเคล่ือนไหวทางสังคม โดยแสดงให้เห็นถึงการโต้เถียงอย่างมีเหตุผลด้วย
ประสบการณ์ รวมท้ังโอกาสท่ีจะมีการพัฒนาในอนาคต การปาฐกถาเร่ืองประชาสังคมยังได้เช่ือม
โยงการวิเคราะห์ทางวิชาการ การโต้เถียงเร่ืองประชาธิปไตยสาธารณะ และการเคล่ือนไหวใน
ภาคประชาชนเข้าด้วยกัน ซ่ึงการถกเถียงน้ีมีความสำคัญในทางปฏิบัติตั้งแต่เร่ิมต้น การตีความ 
ข้อสมมุติและข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการถกเถียงน้ีสามารถประเมินค่าได้ และนำไป
เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีคุณค่าให้กับประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานในภาคประชาชน ในความหมาย
น้ีสามารถแสดงลักษณะของการถกเถียงได้ในฐานะการค้นหาทางทฤษฎีที่ยังไม่สำเร็จ ถึงแนวทาง
ท่ียังมีโอกาสทางการเมืองของการเคล่ือนไหวในภาคประชาชน เพ่ือสร้างและพัฒนาระบอบ
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ประชาธิปไตย การอภิปรายเป็นสัญลักษณ์โดยรวมของรูปแบบการดำเนินการทางทฤษฎี และ
ด้วยทฤษฎีที่หลากหลายซ่ึงสัมพันธ์กับการเคล่ือนไหวในภาคประชาชนน้ัน  จะมีการเปล่ียนรูป
แบบของการดำเนินการ โดยมีส่วนหน่ึงเป็นไปตามรูปแบบธรรมเนียมเดิม และอีกส่วนหน่ึง
เกิดจากการทดลองในรูปแบบใหม่ๆ 
 รูปแบบจำลองท่ีแตกต่างกัน 3 แบบของระบอบประชาธิปไตยตามนิยามของ เยอเก่น 
ฮาเบอมาส (Jurgen Habermas) คือระบอบเสรีนิยม ระบอบสาธารณรัฐและระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม  สะท้อนทัศนคติพื้นฐานของการอภิปรายในภาคประชาชน ขณะท่ีประเพณีปฏิบัติ
แบบเสรีนิยมตามทฤษฎีของ จอห์น ล็อค (John Locke) น้ัน มุ่งเน้นการทำหน้าท่ีสนับสนุนการออก
กฎหมายโดยใช้ระบบผู้แทนในระบบเสรีนิยม ส่วนรูปแบบสาธารณรัฐท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ันมุ่ง
ไปสู่แนวความคิดต่อเติมในการปกครองโดยภาคประชาชน รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของ ฮาเบอมาส (Habermas) เป็นสะพานท่ีเช่ือมระหว่างแนวทางท้ังสองด้วยกระบวนการตกลงใจ
ท่ีสอดคล้องกันอย่างมีเหตุผลของประชาชน เพ่ือกำหนดเน้ือหาของกฎหมายและการปกครอง ใน
ระหว่างการโต้เถียงกันทางทฤษฎีเร่ืองหลักการพ้ืนฐานและวัตถุประสงค์ของการเมืองภาคประชา-
ชนน้ันได้เกิดแนวโน้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงเข้าหากันของทัศนคติที่แตกต่างกัน โดยระบอบประ-
ชาธิปไตยเสรีนิยมท่ีเข้มข้น กับระบอบสาธารณรัฐซ่ึงยอมให้มีการออกความเห็นได้อย่างเสรีนั้น
มีการเปล่ียนแปลงเช่ือมโยงเข้าหากันอย่างมีนัยสำคัญ ตามท่ี อังส์การ์ ไคลน์ (Ansgar Klein) 
ได้ให้คำนิยามไว้ 
 แต่ยังมีคำถามซ่ึงเป็นท่ีเปิดกว้างอยู่และต้องการคำอธิบายท้ังในทางทฤษฎีและใน
ทางปฏิบัติว่าระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมจะมีการเปล่ียนแปลงมากน้อยแค่ไหนท่ีจะให้
มีการปกครองตนเองโดยภาคประชาชนได้ และจะวางขอบเขตแค่ไหนกับความต้องการซ่ึงเป็นท่ี
เห็นชัดกันแล้วในการถกเถียงกันในสหรัฐฯ และประเทศยุโรปตะวันออกท่ียึดถือกรอบความคิด
แบบเสรีนิยมประชาธิปไตยและกรอบสิทธิมนุษยชนมาเป็นเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงกฎ
หมายท่ีเก่ียวเน่ืองกับประชาสังคม การเคล่ือนไหวทางสังคมในทางปฏิบัติ และบางส่วนของ
การอภิปรายภาคประชาชนเป็นตัวแทนของแนวความคิด  ซ่ึงประชาสังคมจะเป็นทางเลือกใหม่
ของประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบผู้แทน ซ่ึงในปัจุบันน้ีไม่มีคนสนับสนุนแนวคิดน้ีอีกต่อไป แต่กลับ
สนใจในคำถามท่ีว่าประชาสังคมควรจะจำกัดอยู่ท่ีการพัฒนาการส่ือสารทำให้ภาคสังคมมีความ
ต่ืนตัวทางการเมืองในระบบการปกครองท่ีเข้มข้นและดีมากข้ึน หรือควรท่ีจะรับหน้าท่ีในการเป็น
ส่วนหน่ึงของการควบคุมในระบบการปกครอง 
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ฮาเบอมาส (Jurgen Habermas) คือระบอบเสรีนิยม ระบอบสาธารณรัฐและระบอบประชาธิปไตย



 ในระหว่างกระบวนการถกเถียงกันน้ัน                     ความเข้าใจเร่ืองการส่งเสริมซ่ึงกันระหว่าง
ประชาสังคมและภาครัฐได้เกิดข้ึนจากการเผชิญหน้ากันของทัศนคติ และจุดยืนซ่ึงเป็นทางเลือก
ของประชาสังคม กับสิทธิของรัฐในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือท่ีจะกำหนดรูปแบบท่ีชัดเจน
และกำหนดระเบียบระหว่างสองภาคส่วน
 ส่ิงท่ีถกเถียงไม่ได้สำหรับทัศนคติทั้งสองแนวทางน้ัน จะเห็นได้ในทางปฏิบัติของประ-
ชาสังคม ซ่ึงจะต้องมีพื้นฐานอยู่บนการท่ีประชาชนต้องมีความพร้อมเพรียงท่ีจะเข้าร่วมดำเนินการ
ทางการเมืองได้ โดยประชาชนน้ันจะต้องได้รับการฝึกให้มีจิตวิญญาณสาธารณะท่ีจำเป็น และเรียน
รู้ถึงอำนาจในการดำเนินการ ซ่ึงมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองให้มีประ-
สิทธิผลประชาสังคมมีรูปแบบของการประชุม อภิปรายทางการเมืองท่ีถึงแม้จะไม่มีการเผชิญหน้า
กัน แต่ก่อให้เกิดคำถามและปัญหาใหม่ในทางปฏิบัติต่อภาคสังคม ในเร่ืองของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และความแตกต่างกันของสิทธิและหน้าท่ี ซ่ึงสามารถ
ดำเนินการแก้ปัญหาเหล่าน้ีอย่างสร้างสรรค์ได้ต่อไป 
 ประชาสังคมในฐานะเป็นสัญลักษณ์การดำเนินการทางสาธารณะระหว่างรัฐ กลไกตลาด 
และครอบครัวน้ัน สามารถเกิดข้ึนได้ไม่เพียงจากลักษณะของการทำงานร่วมกัน และการดำเนิน
การทำในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่าน้ัน แต่ยังมีผลมาจากการเป็นพ้ืนท่ีตกลงกันทางสาธารณะ 
ผ่านการส่ือสารทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วม ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ัน ประชาสังคมเป็นโครงสร้าง
ท่ีให้โอกาสในการตกลงระหว่างกันในทางสังคม และการเมืองของประชาชนด้วยการพูดคุยกัน
โดยตรง นอกเหนือไปจากการรับรู้ของประชาชนผ่านผลผลิตของส่ือสารมวลชน และช่องทางการ
ส่ือสารอ่ืนใดท่ีผ่านการวางแผนทางยุทธศาสตร์ให้มีผลทางการเมืองต่อสาธารณชนด้วยการ
ใช้สื่อต่างๆ ในการทำหน้าท่ีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาสังคมน้ันเป็นทางเลือก และหนทาง
แก้ไขการครอบงำในทางการเมืองต่อสาธารณะจากผลผลิตของส่ือสารมวลชนได้
 ด้วยเหตุที่ระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบท่ีทำให้เป็นจริงได้อย่างมีระบบ และวัฒน-
ธรรมเป็นมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้ว แต่จากประวัติศาสตร์แล้วยังมี รูปแบบท่ียังเปิด
กว้าง ประชาสังคมน้ันแสดงให้เห็นท้ังในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติถึงการเป็นพ้ืนท่ีของรูปแบบ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีการสะท้อน ซ่ึงมีการตกลงกันโดยตรงในแนวทาง
ปฏิบัติจากประสบการณ์และพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนา ประชาสังคมซ่ึงมีจุดประสงค์ใน
การมีส่วนร่วมในการปกครองและออกกฎหมาย เป็นพ้ืนท่ีของกระบวน การเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตย และโอกาสในการพัฒนาท่ียังไม่ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด ประชาสังคมเป็น
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การแสดงถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคม และผลผลิตของสังคมในขณะเดียวกัน ตามความ
มุ่งหมายท่ีกล่าวมาน้ันการเมืองภาคประชาชนไม่ได้เป็นเพียงแต่ส่วนเติมเต็มหรือการพัฒนา
ประชาธิปไตย แต่ยังเป็นส่วนสำคัญหน่ึงท่ีขับเคล่ือนระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าท่ีดัง
กล่าวมิได้ขึ้นอยู่กับการท่ีประชาสังคมได้ถูกกำหนดหน้าท่ีทั้งในบทบาทหลัก หรือโดยทางอ้อมต่อ
ระบบการเมือง รัฐประชาธิปไตยควรจะมีภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง โดยมีเหตุผลท่ีมีน้ำหนัก
อย่างน้อย 3 ประการสนับสนุนความคิดน้ี
        ก.) การเป็นตัวแทนความสนใจของสังคมท่ีเหมาะสมในฐานะเง่ือนไขการรับประกันความ
       สำเร็จของการดำเนินการควบคุมบริหารภาครัฐ      ต้องการการถ่ายทอดความสนใจแบบ
            ประชาสังคม
        ข.) ความสำเร็จในการดำเนินการควบคุมทางการเมืองในสังคมท่ีมีลักษณะซับซ้อนในปัจจุ-
            บันไม่สามารถกระทำได้โดยปราศจากการมีส่วนร่วมในการควบคุมโดยกฎระเบียบด้วยตน
            เองในภาคประชาชน
        ค.) คุณธรรมของประชาชน สินทรัพย์ทางสังคมและอำนาจหน้าท่ีของประชาชนเป็นส่ิงท่ี
  ต้องการสำหรับการดำเนินการในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงไม่มีที่ใดเกิดข้ึนและไว้ใจได้ 
            นอกจากในการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม 
 ภาครัฐไม่ควรท่ีจะคาดหวังว่ากิจกรรมทางแบบประชาสังคมจะมีรูปแบบท่ีเหมาะสม
และปริมาณท่ีเพียงพอ แต่รัฐควรท่ีจะสนับสนุนให้การทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้น
เป็นจริงได้ ภาครัฐจะต้องถือเอาการสนับสนุนภาคสังคมให้มีความเข้มแข็งน้ันเป็นภาระหน้าท่ี
อันสำคัญ โดยภาครัฐต้องสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดประชาสังคมท่ีเข้มแข็ง จำเป็นท่ีจะต้อง
ยอมรับผลเสียท่ีเกิดจากการมีสิทธิเสรีภาพของการดำเนินการทางการเมือง และด้วยการรับรองน้ี
จะเปิดโอกาสให้การใช้เสรีภาพท่ีก่อให้เกิดผลในทางบวกของการดำเนินการภาคประชาชนมี
ความเป็นไปได้ การมีสิทธิเสรีภาพอันเป็นเง่ือนไขพ้ืนฐานของประชาสังคมน้ัน ภาครัฐสามารถ
ดำเนินการเพ่ือทำให้ประชาสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรม
ทางการเมือง รวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดำเนินการท่ีจะร่วมมือกับภาคประชาชนในการ
ตัดสินใจในเร่ืองสำคัญต่างๆ เพ่ิมข้ึน รัฐท่ีสนับสนุนประชาสังคมน้ันจะไม่ใช่รัฐท่ียึดระบบเสรี
นิยมใหม่ ซ่ึงจะสนใจแต่ประชาชนท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และปัจเจกบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ
กิจการส่วนตัว และไม่ใช่รัฐท่ียึดถือแนวทางอนุรักษ์นิยมท่ีรุนแรงซ่ึงจำกัดรูปแบบการดำเนินการ
ทางการเมืองตามอำนาจท่ีลดหล่ันกันตามลำดับช้ัน

    33              การให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง 



ตัวช้ีวัดการพัฒนาการของประชาสังคมน้ัน สามารถบ่งช้ีได้จากคุณภาพของประชาชนท่ีพร้อมจะมี
ส่วนร่วมทางสังคม                  และความต้องการดำเนินการแก้ไขให้เกิดการจัดทำระเบียบแบบแผนในระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือขยายขอบเขตความรู้และประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมือง ให้กว้าง
ออกไป โดยการต้ังคำถามในเร่ืองการแบ่งหน้าท่ีในสังคมอย่างมีระบบ สำหรับประชาสังคม ซ่ึงเป็น
ปัญหาใหม่ที่เกิดข้ึนในยุคโลกาภิวัฒน์ ว่าขอบเขตการเกิดข้ึนของอำนาจทางการเมือง กระบวนการ
แลกเปล่ียนในตลาดอย่างมีระบบตามสัญญา หรือการบริหารจัดการและรับผิดชอบตนเองในชุมชน 
และการรวมตัวกันของภาคประชาชนน้ันจะมีทิศทางไปในทางใด  อีกท้ังในสังคมสมัยใหม่รูปแบบ
ท่ีแตกต่างกันจากการผสมผสานหลักการท้ังสามประการจะเป็นหลักในการควบคุม และการพัฒนา
สังคมน้ันๆ ในการตกลงข้ันพ้ืนฐานว่าด้วยรูปแบบการดำเนินการใดท่ีจะแก้ปัญหา ซ่ึงกำลังเป็น
ท่ีสนใจกันอยู่ในเร่ืองการตัดสินใจและควบคุม สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของภาคประชาชน
กับกิจกรรมระหว่างรัฐและกลไกตลาด ยุคสมัยของการแบ่งแยกยึดถือโดยใช้ระบบเสรีนิยมเฉพาะ
กับกลไกตลาด ระบบประชาธิปไตยสังคมนิยมในการปกครองภาครัฐ และรูปแบบอนุรักษ์นิยมใน
ภาคสังคมโดยมีการใช้สิทธิทางการเมืองอย่างมีเหตุผลน้ันไม่สามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันได้อีกต่อ
ไป แต่ในปัจจุบันน้ีแก่นแท้ของประชาสังคมคือเร่ืองการวางน้ำหนักองค์ประกอบท้ังสามของระบบ
สังคม คือ รัฐ กลไกตลาดและชุมชนให้เหมาะสมกับกลุ่มปัญหาในปัจจุบัน  เคลาส์  ออฟเฟ่ ได้สรุป
การสะท้อนกลับของลำดับปัญหาไปยังรูปแบบจำลองการแก้ปัญหากับรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาเก่ียว
พันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และเช่ือม่ันในความสามารถของประชาชนท่ีจะตัดสินใจในสภาวการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือวางน้ำหนักถ่วงดุลองค์ประกอบของระบบ ด้วยเหตุนี้การจำกัดขอบ
เขตอำนาจหน้าท่ีของการดำเนินการภาคประชาชนเป็นส่ิงท่ีสำคัญในทางปฏิบัติ และเป็นการ
สะท้อนตนเอง เพียงแต่ในภาคประชาชนเท่าน้ันท่ีสามารถพัฒนาการตัดสินวิเคราะห์อันเป็นการ
กำหนดพ้ืนท่ีอันเหมาะสมของความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนกับกลไกตลาดและภาครัฐ  
ซ่ึงโดยนัยยะน้ีกระบวนการตกลงกันในภาคประชาชนได้ชัยชนะในฐานะเป็นการอภิปรายเพ่ือ
ตัดสินใจทางการเมือง 
 ภาคส่วนท่ีสาม (The third sector) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายถึงวิธีปฏิบัติของประชา
สังคมจากมุมมองของผลท่ีเกิดในทางเศรษฐกิจและสังคม อันไฮเออร์/ซิมเมอร์/ฟรินเลอร์(Anheier/
Zimmer/Priller บทท่ี 4) องค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและการดำเนินการทางการเมืองในภาคประ
ชาชนมิได้มีเพียงแต่ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและการปกครองเท่าน้ัน
ท่ีเป็นข้อพิจารณา แต่ยังเป็นการสร้างความม่ันคง ความผาสุกและความม่ังค่ังในสังคม ตามท่ี
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โรเบิร์ท พุทนาม (Robert Putnam) ได้ให้เหตุผลไว้ว่า การดำเนินการร่วมกันของภาคประชาชนมี
ความหมายท่ีไม่อาจทดแทนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการทำหน้าท่ีการสร้างความผาสุก รวมถึง
การมีสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกท้ังยังรวบรวมประสบการณ์จากความสามารถอันเป็นท่ี
ยอมรับ รวมท้ังจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต และแนวทางในการดำเนินการ นอกจากน้ันในมุมมอง
ผ่านตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสร้างความม่ังค่ังในสังคมน้ัน ภาคส่วนท่ีสามร่วมกับองค์กรท่ีมิได้หวัง
ผลกำไรได้ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมท่ีไม่สามารถประเมินค่าได้ บนพ้ืนท่ีดำเนินการท่ีขยายกว้างข้ึน 
ในการสร้างความผาสุกให้กับสังคม ในส่วนองค์กรภาคประชาชนท่ีนอกเหนือจากน้ันมีความ
เหมือนกันกับองค์กรภาคส่วนท่ีสาม ในเร่ืองการทำงานด้วยความสมัครใจและมีความมุ่งหมายท่ีจะ
สร้างความผาสุกร่วมกันในสังคม แต่มีขอบเขตการทำงานในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรม จำนวนองค์กรโดยไม่หวังผลกำไรในสหพันธ์ฯ น้ัน ได้มีการสำรวจและประมาณการในปี 
2000 ได้ถึง 500,000 องค์กร และมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมากในระหว่างช่วง 1989 ถึง 1998 จาก
การประมาณการโดย อันไฮเออร์, ซิมเมอร์ และฟรินเลอร์(Anheier/Zimmer/Pril) ว่ามีผู้ที่มีส่วนร่วม
ท้ังอย่างสม่ำเสมอและเป็นช่วงเวลาในองค์กรเหล่าน้ีเป็นจำนวนโดยประมาณถึง 17 ล้านคน และยัง
มีสมาชิกกิตติมศักด์ิอีกถึง 21 ล้านคน ข้อมูลอันเป็นท่ีน่าสนใจน้ียังถูกนำไปวิเคราะห์ลึกลงไปอีกถึง
จำนวนเวลาท่ีใช้ไปในการทำงานขององค์กรเหล่าน้ีซึ่งเป็นจำนวนถึง 2.3 พันล้านช่ัวโมงในหน่ึงปี 
ดังน้ันการดำเนินกิจกรรมในภาคส่วนท่ีสามน้ันมีความเช่ือมโยงเป็นอย่างย่ิงกับการสร้างความม่ัน
คงทางเศรษฐกิจท่ีสามารถวัดได้ ในการทำงานภาคสังคมน้ันมีการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ
ท้องถ่ินกับประชาชนในพ้ืนท่ีมีการทำงานร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนในการส่งเสริมการ
เรียนรู้การใช้อำนาจในภาคสังคมและการสร้างแนวทางในการเป็นพลเมืองท่ีดี ภาคส่วนท่ีสามซ่ึง
มีบทบาทท่ีสำคัญในการสร้างศักยภาพทางสังคมน้ัน ได้เกิดการแพร่หลายในสหพันธ์ฯ ในระยะ
เวลาท่ีไม่นาน ด้วยท่ีในปัจจุบันได้มีการเสนอมุมมองถึงความสำคัญของภาคส่วนท่ีสามในการ
สร้างการมีส่วนร่วม การเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และการสร้างความเป็นสังคม รูปแบบการ
ปกครองท้องถ่ินท่ีอาศัยความร่วมมือและกระบวนการสร้างผลสำเร็จ ซ่ึงยึดถือมาเป็นเวลานาน
น้ันได้ถูกเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาด โดยท่ีระหว่างท่ีเกิดความขัดแย้งในยุคสมัยใหม่นั้น กระบวน
การทำให้เป็นปัจเจกชน และกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ถูกมองเห็นเป็นโอกาส และความสามารถ
ท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงสังคมสมัยใหม่ได้
 มิติของปัญหาการแบ่งแยกเพศในประชาธิปไตยภาคประชาชนน้ัน ได้เกิดข้ึนในการอภิ-
ปรายท่ีผ่านมาโดยจะแสดงบทบาทรองในกระบวนการทำให้เกิดการเมืองภาคประชาชนเป็น
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ส่วนมาก บริกิท ซาวเออร์ (Brigit Sauer, บทท่ี 5) ได้แสดงให้เห็นว่าแนวทางการเมืองของ
กลุ่มสิทธิสตรีนั้น มิได้ครอบคลุมเพียงแต่การเพ่ิมปริมาณของตัวแทนประชาชนท่ีเป็นสตรีในการ
เข้าร่วมเป็นตัวแทนในระบบท่ีมีอยู่เท่าน้ัน แต่จะหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีครอบคลุม 
การเคล่ือนไหวของกลุ่มสตรีน้ันได้ก้าวข้ามผ่านยุคสมัยท่ีมีการแสดงความคิดเห็นโดยพ้ืนฐาน
เป็นการต่อต้านระบบ หรือต่อต้านภาครัฐมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว ซ่ึงเป็นเพราะว่าในยุค
น้ันมีความเช่ือของการให้คำนิยามการเมืองว่าบุรุษจะเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ และการมี
ตำแหน่งท่ีไม่สามารถแปรเปล่ียนได้ในลำดับอำนาจ และตามข้อโต้แย้งน้ัน ประชาธิปไตยและ
ระบบการปกครองฉัน พ่อ-ลูกได้เก่ียวข้องกันอย่างแยกไม่ออกในยุคสมัยใหม่ ดังน้ันกระบวน
การเปล่ียนแปลงสังคมของกลุ่มสิทธิสตรีจะมุ่งเป้าไปยังเร่ืองการกำหนดขอบเขตระหว่างภาครัฐ
กับชุมชน เร่ืองประชาสังคม และเร่ืองการพัฒนาการเคล่ือนไหวของสตรีอย่างเป็นอิสระ ในทาง
ตรงกันข้ามระหว่างการอภิปรายคร้ังหลังๆ น้ันจะมีการพูดคุยมากข้ึนถึงการจัดวางความสัมพันธ์
ระหว่างการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการ การดำเนินการภาคประชาชนท่ีกระตือรือร้น และการ
เคล่ือนไหวของสตรีอย่างอิสระ เน่ืองด้วยในระบอบประชาธิปไตยท่ีภาคประชาชนมีส่วนร่วมและ
รูปแบบการออกเสียงลงคะแนนในระบบประชาธิปไตยโดยตรงน้ัน หมายถึงการสามารถกำหนด
และทำให้เกิดความเข้มแข็งของการเกิดโครงสร้างท่ีไม่มีการรวมศูนย์อำนาจ อีกท้ังยังมีการถกเถียง
ในเร่ืองมุมมองของการเปล่ียนแปลง อันเป็นโอกาสให้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ ดังตัวอย่าง เช่น 
ผ่านกระบวนการออกเสียง การเป็นอิสระของภาคประชาชน และองค์กรสิทธิสตรีซึ่งมีรูปแบบ
ในการเคล่ือนไหวท่ีเป็นอิสระในความสัมพันธ์ที่แลกเปล่ียนระหว่างกัน และยึดถือเป็นรูปแบบท่ี
ดีในการเช่ือมโยงท่ีเหมาะสมระหว่างความแตกต่างกันทางเพศกับความเท่าเทียมกันทางการเมือง

2. ภาครัฐกับประชาสังคม
 ในการอภิปรายในช่วงท่ีผ่านมาน้ีมีการถกเถียงกันเพ่ิมมากข้ึนในเร่ืองการดำเนินการร่วม
กันในภาคประชาชน ซ่ึงการร่วมมือกันในภาคประชาชนน้ันไม่อาจถือว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ตาม
ธรรมชาติ เหตุการณ์ทางธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีเราทำได้แค่การคาดหวัง ประชาสังคมยังต้องการ
ไม่เพียงแต่การทำงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยต้ังบนพ้ืนฐานของศีลธรรมเท่าน้ัน หากแต่ยังต้องการ
เง่ือนไขต่าง ๆมากมาย การทำให้เกิดประชาสังคมไม่ใช่อาศัยแค่การสนับสนุนอย่างแข็งขันเท่าน้ัน 
หากแต่การร่วมมือกันในภาคประชาชนยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยต้อง
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ให้มีการเปล่ียนแปลงของรูปแบบและแผนในการดำเนินการของภาครัฐด้วย ภาครัฐสามารถ
วางแผนในการให้โอกาสเพ่ือการเกิดข้ึนได้ของการดำเนินการร่วมกันในภาคประชาชน อีกท้ัง
ยังต้องเสนอความร่วมมือและแสดงศักยภาพในการทำงานร่วมกับภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุน
การทำกิจกรรมทางการเมือง จากการวิจัยของ เอเวิร์ส, ราวค์ และสติทซ์  (Evers/Rauch/Stitz, 
บทท่ี 6) เร่ืองข้อจำกัดของกลไกภาครัฐ ตลาดและภาคประชาชนในงานบริการสังคม กับกิจกรรม
การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่าการกำหนดรูปแบบความ
สัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการภาครัฐกับกิจกรรมทางสังคมน้ัน เป็นการกระทำท่ีมีความหมาย ไม่
เพียงแต่หมายความถึงการเสนอความพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วม และความเป็นไปได้ที่จะให้การสนับ-
สนุน ยังรวมถึงการยอมรับมุมมองท่ีแตกต่างไปคือการยอมรับความต้องการของภาคประชาชนท่ีจะ
มีส่วนร่วม รัฐมีการปิดก้ัน เพราะฉะน้ันประชาสังคมจึงต้องทำในส่ิงท่ีรัฐยังไม่ได้ทำ มีการมอง
ถึงความเป็นไปได้ที่จะเปล่ียนแปลงรูปแบบระบบราชการ และมุมมองของภาคสังคมในการมี
ส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความต้องการท่ีจะมีส่วนร่วม
 ด้วยแนวทางน้ีน้ันขีดความสามารถท่ีควรคำนึงถึงของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
สามารถทำให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานบริการสังคม ในด้านวัฒนธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ รวมท้ังการศึกษา โดยไม่ถูกนำเข้าไปเก่ียวข้องกับการกำหนดทิศทางภาครัฐ จากการ
ดำเนินการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการข้ามผ่านการแบ่งแยกระหว่าง ตลาด รัฐและภาคประชาชน
ไปยังรูปแบบท่ีกำหนดไว้ด้วยการเช่ือมต่อระหว่างกลไกตลาด ภาครัฐและทุนทางสังคมเข้าด้วยกัน
เพ่ือรับรองผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รูปแบบท่ีมีส่วนผสมในการรวม
กันของแบบจำลององค์กรท่ีแตกต่างกันกับทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินการสามารถทำให้การสร้าง
ผลลัพธ์ของการดำเนินการ การยึดแนวทางสร้างความผาสุกร่วมกัน และการเช่ือมโยงไปยังท้องถ่ิน
มีผลสำเร็จเป็นจริงข้ึนได้ ความเก่ียวเน่ืองกันระหว่างจุดมุ่งหมายและการสนับสนุนภาครัฐ, การริ
เร่ิมดำเนินกิจการของตนเอง และทรัพยากรทางเศรษฐกิจส่วนบุคคลกับการเร่ิมมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้เช่ือมรวมกับผลด้านบวกของรูปแบบการ
ดำเนินการท่ีแตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่จำเป็นท่ีจะต้องคำนึงถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึน ในทาง
ปฏิบัติรูปแบบใหม่ของการทำงานร่วมกันน้ันทำให้การแบ่งขอบเขตแบบเก่าระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
น้ันได้กลายเป็นส่ิงท่ีล้าสมัยไปแล้ว จากการตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงแสดงให้เห็นว่าโดย
ปกติแล้วเป็นส่ิงซ่ึงไม่มีความหมายเก่ียวข้องกับการของการทำงานท่ีได้รับค่าจ้างและม่ันคง แต่
เก่ียวข้องกับการเพ่ิมมากข้ึนและการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของแบบจำลอง

    37              การให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง 



 ในทางปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ท่ีมากข้ึนในการใช้ทรัพยากร ซ่ึงตามแนวทางท่ีกล่าวมาแล้วน้ันโอกาส
ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในภาคส่วนดังกล่าวมีมั่นคงมากกว่าความเส่ียง
 ภาครัฐท่ีมีการเปิดกว้างทางการเมืองน้ันมีจุดยืนในโอกาสและแนวทางของการดำเนิน
การเรียกร้องมากมาย โดยปราศจากความจำเป็นท่ีจะดึงตัวเองออกจากความรับผิดชอบในการทำให้
จุดมุ่งหมายสาธารณะท่ีวางไว้เกิดผลสำเร็จ และเน่ืองด้วยเทศบาลน้ันเป็นพ้ืนท่ีแรกท่ีการทำงาน
ร่วมกันในภาคประชาชนจะได้แสดงบทบาท ดังน้ันจึงเป็นสถานท่ีอันพิเศษเหมาะท่ีจะทดลองแนว
คิดใหม่ของภาครัฐ การถกเถียงกันในเร่ืองดังกล่าวได้เพ่ิมมากข้ึนต้ังเร่ิมต้นปี 1990 และได้ค้น
พบแก่นสารในทางปฏิบัติของความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับสถาบันในชุมชนอย่างรวดเร็ว 
โรลัน โรธ (Roland Roth, บทท่ี 7) ได้กล่าวถึง “การปฏิวัติคร้ังต่อไป” ซ่ึงได้เกิดข้ึนพร้อมไปกับ 
“การปฏิวัติเปล่ียนแปลงอย่างสงบ” เป็นการก้าวข้ามผ่านยุคสมัยของการเป็นรัฐท่ีมีอำนาจเบ็ดเสร็จ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี การล่มสลายน้ันได้แพร่กระจายความคิดท่ีถูกปิดก้ันในเร่ือง
ความต้องการและความปรารถนาในการมีสิทธิเลือกของประชาชน โดยทำให้เกิดการมีสิทธิเลือก
ต้ังโดยตรง และโอกาสท่ีจะไม่เลือกนายกเทศมนตรี และเพ่ิมโอกาสท่ีจะใช้ในการเลือกผู้แทนของ
ตนเองผ่านระบบการเลือกโดยตรงและระบบบัญชีรายช่ือ ปัญหาในเร่ืองการลดน้อยถดถอยลง
ของความสนใจในการทำงานอย่างมีเกียรติในภาครัฐซ่ึงถูกต้ังคำถามและนำมาเป็นเร่ืองหลัก
ในข้อพิจารณาน้ัน ได้ถูกชดเชยได้ด้วยการเร่ิมข้ึนของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินการใน
ชุมชน ซ่ึงการเกิดข้ึนของประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ินได้มีขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
 มาตรการท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยรวมในการดำเนินการภาครัฐน้ัน  
สามารถนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการการมีส่วนร่วมในองค์กรส่วนท้องถ่ินได้ 
การเรียกหาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ถึงการร่วมมือกันในภาคประชาชนเพ่ือการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
มีเง่ือนไขเก่ียวข้องกับสถานการณ์ขัดแย้งในปัจจุบัน ปัญหากำลังการลงทุนท่ีถดถอย อัตราการ
ว่างงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และปัญหาด้านการเงินต่างๆ ซ่ึงเกิดจากสภาวะความยากจนในชุมชน 
รวมท้ังการแบ่งแยกทางสังคม มีนโยบายด้านการเมืองท้องถ่ินมีการปรับเปล่ียนโดยหาแนวทาง
และโอกาสใหม่เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา การอภิปรายโต้เถียงซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนในเร่ืองการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนน้ันได้ ได้ทิ้งเหตุเง่ือนไขของการเกิดความขัดแย้งไว้เบ้ืองหลัง แต่ก็ได้
ก่อให้เกิดการค้นพบการใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายจากการเติบโตและเข้มข้นข้ึนของประชาสังคม 
นอกเหนือจากบทบาทตนเองในฐานะท่ีเป็นส่วนชดเชยช่องว่าง โดยตามนัยยะน้ีนั้นการสร้าง
ประชาสังคมมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างแนวทางของการเช่ือมโยงจุดมุ่งหมายท้ังทางการเมือง   
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เศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกัน ในความเป็นจริงกลับปรากฏว่าชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจแย่ลง
และมีโอกาสน้อยในกระบวนการการตัดสินใจทางการเมือง โรธ (Roth) อ้อนวอนถึงการจัดระเบียบ
นโยบายใหม่ขององค์กรปกครองท้องถ่ินภาคประชาชน เน่ืองจากการเป็นความจริงของการเกิด
ประชาสังคมน้ัน จะต้องแสดงให้เห็นในการดำเนินชีวิตทางการเมืองของชุมชน ถึงแม้ว่าการกระ
ตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันของภาคประชาชนจะได้ถูกเฝ้ามองดูผ่านการดำเนินชีวิตในหลายๆ 
ชุมชน แต่กระน้ันก็ตามยังมีความเป็นอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนได้ โดยภายหลังจากการเร่ิมต้นกำหนด
และเป็นท่ียอมรับจากฝ่ายการเมืองแล้วน้ัน การเกิดข้ึนอย่างพอเพียงของโครงร่างสำหรับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอาจจะขาดหายไปได้ และด้วยเหตุนั้นการเกิดข้ึนของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตาม
คาดหวังอาจจะเกิดข้ึนได้จากการวางวิธีการท่ีผิดพลาดไปล่วงหน้า มันเป็นความหมายอันมีนัยยะ
สำคัญมากโดยการท่ี ชุมชนน้ันไม่เพียงท่ีจะเปิดกว้างให้กับผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเข้ามา
มีส่วนร่วมเท่าน้ัน แต่การเป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจร่วมกันของประชาชนในชุมชน เปิดโอกาส
ให้ผู้ที่อยู่ชายขอบหรือถูกกันออกไปซ่ึงมีจำนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนน้ัน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการให้อำนาจกับประชาชน อีกท้ังจากการพิจารณาน้ีได้แสดงให้เห็นถึงขอบเขต
ของการสร้างประชาสังคม โดยท่ีเน่ืองจากการพัฒนาน้ันบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจท่ีดีก่อให้เกิด
อัตราการว่างงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และทำให้เกิดปรากฏการณ์คนชายขอบท่ียากจนเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียว
กัน อีกท้ังทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม

3. แนวทางทางการเมือง
 คล้ายกับในกรณีการถกเถียงในทฤษฎีของลัทธิชุมชนนิยม (Kommunitarismus) ต้ังแต่
ยุคต้นปี ค.ศ. 1990 และในการถกเถียงเร่ืองการก่อร่างประชาสังคม ก็เช่นกันได้ประสบถึงความขัด
แย้งในวัตถุประสงค์ที่ขัดกัน ท้ังในเร่ืองเป้าหมายและความเป็นไปได้ ซ่ึงบ่อยคร้ังทางฝ่ายเสรีนิยม
ใหม่ (neoliberal) ได้ให้คำจำกัดความท่ีสับสนระหว่างแนวทางของประชาสังคมกับการทำให้เร่ือง
การเมืองเป็นเร่ืองของปัจเจกชน เส้นแบ่งแยกท่ีไม่ชัดเจนซ่ึงเกิดจากการท่ีมีการให้คำจำกัดความ
ของคำว่า “สังคม” หมายถึงส่ิงท่ีไม่เก่ียวข้องกับรัฐ และไม่มีเร่ืองของการเมืองมาเก่ียวข้อง เน่ือง
จากการเส้นแบ่งแยกดังกล่าวท่ีไม่ชัดเจนระหว่างตลาด (Markt) กับประชาสังคมทำให้เกิดความ
สับสนระหว่างรูปแบบการกระทำท่ีเกิดจากประชาสังคมกับการกระทำท่ีเกิดจากปัจเจกชน หรือ
ตลาดจะเข้ามาแทนท่ีสังคมเหมือนกับท่ีนายกรัฐมนตรีหญิงแห่งอังกฤษกล่าวไว้ว่า “There is no 
such thing as society” การให้คำจำกัดความท่ีคล้ายกันระหว่างตลาดและสังคมของทางฝ่ายเสรี
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นิยมสมัยใหม่นั้นทางฝ่ายของพวกมาร์กซิสซ์ก็เข้าใจเช่นเดียวกัน เพราะในฝ่ายน้ีจะไม่ยอมรับความ
เป็นเอกเทศทางการเมืองของการกระทำระหว่างตลาดและรัฐ
 ในการกำหนดบทบาทใหม่ทางการเมืองระหว่างรัฐกับสังคมซ่ึงนายกรัฐมนตรี เกอร์ 
ฮาร์ด ชโรเดอร์ (Gerhard Schroder บทท่ี 8) ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กับการก่อร่าง  
ประชาสังคม และการขยายสิทธิในการกระทำของประชาสังคม การกำหนดบทบาทใหม่ดังกล่าว
ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความคิดของ “การกลับมาของการเมือง ”น้ันควรจะมีบทบาทสำคัญ เขา
ได้อธิบายในบริบทท่ีเก่ียวกับการถกเถียงท่ีกว้างขวางต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและ
นโยบายของสังคมนิยมประชาธิปไตยว่า ประชาสังคมควรจะเป็นโครงการท่ีขยายวงกว้างออกไป 
และเป็นโครงการของสังคมด้วย ประชาสังคมควรจะเป็นกำลังสำคัญของอารยะของการเปล่ียน
แปลงท่ีเป็นตัวเร่งของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ในบริบทน้ี ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder) ได้แสดง
ให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงแนวคิดท่ีแปลกแยกจากประเพณีแนวคิดแบบเก่าๆ ของแนวคิดรากฐานแห่ง
สังคมนิยมประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีฝังรากลึก และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในกลุ่ม
สังคมนิยมประชาธิปไตย ประชาสังคมตามแนวความคิดของ ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder) คือ
การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท้ังหลายท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินชีวิตของพวกเขา  ซ่ึง
ประชาชนในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึง ปัจเจกบุคคล แต่หมายถึงรูปแบบการรวมตัวในทางการเมือง
 ในเม่ือปัจจุบันน้ีการจ้างงานเต็มอัตรา (Vollerwerbsverhaltnis) ไม่ใช่เร่ืองปกติไปเสียแล้ว 
และก็ก่อให้เกิดความสงสัยเร่ือยมาต่อความสัมพันธ์ของสังคมในโลกแห่งการจ้างงาน ส่งผลทำให้
การร่วมมือกันในสังคมมีความสำคัญเพ่ิมข้ึน ภายใต้เง่ือนไขเช่นน้ีจะทำให้ประชา-สังคมจะเป็นท่ี
ท่ีสำคัญท่ีสุดต่อการมีส่วนร่วมในสังคม ในประชาสังคมต้องมีการทำให้เป็นรูปแบบท่ีเด่นชัด ซ่ึง
เป็นรูปแบบท่ีผูกมัดปัจเจกชนกับคุณค่า และเป้าหมายของสังคม ท้ายท่ีสุด ฯพณฯ ชโรเดอร์ 
(Schroder) ได้สรุปถึงความเข้าใจ และหน้าท่ีในอนาคตของรัฐ ต่อการให้บทบาทท่ีสำคัญแก่
ประชาสังคม ตามความเห็นของ ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder) การแบ่งหน้าท่ีของรัฐ และประ
ชาสังคมจะทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงตัวเองของการกระทำของ “รัฐท่ีเก้ือกูล” ซ่ึงการเปล่ียน
แปลงน้ีจะไม่ทำให้รัฐอ่อนแอลง แต่ทว่าตรงกันข้ามจะเป็นการทำให้รัฐเข้มแข็งข้ึน
 ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder) ได้มองบทบาทของรัฐของประชาสังคมว่าเป็นผู้ให้การค้ำ
จุน และผู้ที่ช่วยในการเจรจา ซ่ึงรัฐจะเป็นผู้หาข้อมูลกับผู้ที่เก่ียวข้อง ถึงเป้าหมาย ความเป็นไปได้
ของการดำเนินการ และด้วยความช่วยเหลือ และกรอบท่ีถูกวางไว้จากรัฐจะทำให้ประชาสังคม
สามารถจัดการตัวเองได้ ในส่วนของการบำรุงรักษาเมืองต่างๆหรือในส่วนของสาธารณสุขเป็น

ฮาร์ด ชโรเดอร์ (Gerhard Schroder บทท่ี 8) ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กับการก่อร่าง  

แปลงท่ีเป็นตัวเร่งของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ในบริบทน้ี ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder) ได้แสดง

สังคมนิยมประชาธิปไตย ประชาสังคมตามแนวความคิดของ ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder) คือ

ประชาสังคม ตามความเห็นของ ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder) การแบ่งหน้าท่ีของรัฐ และประ

 ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder) ได้มองบทบาทของรัฐของประชาสังคมว่าเป็นผู้ให้การค้ำ

 ในเม่ือปัจจุบันน้ีการจ้างงานเต็มอัตรา (Vollerwerbsverhaltnis) ไม่ใช่เร่ืองปกติไปเสียแล้ว 
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ตัวอย่างของขอบเขตของการดำเนินการ รัฐควรจะเปล่ียนแปลงตัวเองจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาเป็น
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในเครือข่ายท้ังในชุมชนและภูมิภาค  ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder)  ได้ชี้ให้เห็น
ถึงอันตรายจากการท่ีรัฐคาดหวังจากประชาสังคมมากเกินไปในกรณีท่ีรัฐละเลยท่ีจะทำหน้าท่ีท่ีเขา
ควรจะทำ เง่ือนไขท่ีสำคัญท่ีจะทำให้ประชาสังคมมีอำนาจดำเนินการก็คือการท่ีรัฐต้องเข้าไปคุ้ม
ครองความต้องการพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน ในท่ีนี้แม้ว่าประชาสังคมมีความ
สำคัญต่อแนวทางของสังคมนิยมประชาธิปไตย แต่ไม่ได้หมายถึงการเข้ามาทดแทนนโยบายทาง
สังคมและเศรษฐกิจแต่อย่างใด
 คณะกรรมาธิการแสวงหาทางออกของปัญหา (Enquete-Kommissionen: Enquete ภาษา
ฝร่ังเศส แปลว่า การแสวงหา) ซ่ึงเป็นคณะกรรมาธิการท่ีตั้งโดยรัฐสภาแห่งสหพันธ์ฯ เพ่ือท่ีจะ
ช่วยเหลือให้ประชาชนในเยอรมนีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ิมมากข้ึนรวมไป
ถึงการให้คำแนะนำดำเนินการต่อรัฐในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว ได้มีการ
เปิดเผยระหว่างการพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ของ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันมากข้ึน” มิคาเอล บรืช (Michael Bursch) ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เปิดเผยถึง
วิสัยทัศน์ท่ีว่าจะทำให้การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึนของประชาชนเป็น
เป้าหมายหลักของสังคม (บทท่ี 9) คณะกรรมาธิการฯ ได้ขยายคำจำกัดความของคำว่า 
“ตำแหน่งกิตติมศักด์ิ” ซ่ึงมีมาแต่ต้นให้กว้างออกไปบนพ้ืนฐานของความคิดของ “การมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึนของประชาชน” ในกรณีดังกล่าวทำให้คณะกรรมาธิการฯ 
ได้ชื่อว่าเป็นผู้กำหนด “ตัวอย่างของประชาสังคม” เพ่ือท่ีจะทำให้เกิดการก่อร่างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประชาชนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการฯ ได้พัฒนาแนวทางในการดำเนิน
การจากวิกฤติที่เกิดจากปัญหาของตลาดแรงงาน ของรัฐสวัสดิการ และความไม่สนใจในการเมือง
 ในกรอบของเป้าหมายดังกล่าวคณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อเสนอเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบนพ้ืนฐานประสบการณ์ที่ผ่านมา และบนหลักการของการถกเถียง
กันในแวดวงวิชาการ ในรายงานของประธานคณะกรรมาธิการฯ คาดหวังว่าคณะกรรมาธิการฯ 
มุ่งหวังท่ีจะให้มีประชาธิปไตยท่ีหย่ังรากลึก ท่ีเป็นผลมาจากประชาสังคม และทำให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตัวเองของการดำเนินการจากภาครัฐ  ท้ังหลายท้ังปวงเป็นการประสานของการ
พัฒนารัฐให้ทันสมัยและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึน น่ันหมายถึงว่า
รัฐจะต้องดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะในด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหาร และย่ิงไป
กว่าน้ันรัฐต้องกำหนดแนวทางการดำเนินการของรัฐใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้าท่ีของรัฐในการท่ี

 คณะกรรมาธิการแสวงหาทางออกของปัญหา (Enquete-Kommissionen: Enquete ภาษา คณะกรรมาธิการแสวงหาทางออกของปัญหา (Enquete-Kommissionen: Enquete ภาษา คณะกรรมาธิการแสวงหาทางออกของปัญหา (Enquete-Kommissionen: Enquete ภาษา คณะกรรมาธิการแสวงหาทางออกของปัญหา (Enquete-Kommissionen: Enquete ภาษา คณะกรรมาธิการแสวงหาทางออกของปัญหา (Enquete-Kommissionen: Enquete ภาษา คณะกรรมาธิการแสวงหาทางออกของปัญหา (Enquete-Kommissionen: Enquete ภาษา

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในเครือข่ายท้ังในชุมชนและภูมิภาค  ฯพณฯ ชโรเดอร์ (Schroder)  ได้ชี้ให้เห็น

กันและกันมากข้ึน” มิคาเอล บรืช (Michael Bursch) ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เปิดเผยถึง
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จะสร้าง “โครงสร้างของโอกาส” สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันมากข้ึน
 “รัฐจะต้องพร้อมท่ีจะลดบทบาทของตัวเองลง รัฐจะต้องพร้อมท่ีจะกระจายอำนาจ โดยท่ี
จะไม่ลืมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
 ในแง่มุมหน่ึงท่ีถูกละเลยในหัวข้อประชาสังคมในสหพันธ์ฯ ก็คือ แนวคิด การมีส่วน
รับผิดชอบของบริษัทต่างๆ ในประชาสังคมหรือ cooperate Citizenship ตรงกันข้ามในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยในประชาสังคม ซ่ึงบริษัทเหล่าน้ัน
อาจต้องแสดงสองบทบาทในเวลาเดียวกัน กล่าวคืออันดับแรกนอกเหนือจากการเป็นส่วนหน่ึง
ของระบบตลาดซ่ึงบริษัทเหล่าน้ันต้องคิดเป็นตรรกะ และบริษัทต่างๆ เหล่าน้ันต้องมีส่วนร่วม
ในสังคมน้ันๆ น่ันก็หมายถึงเสมือนหน่ึงเป็นประชาชนผู้มีหน้าท่ีต่อประชาสังคม และประชาสังคม
สามารถและต้องเรียกร้องหน้าท่ีความรับผิดชอบเหล่าน้ีของบริษัทต่างๆ บทบาทอันดับท่ีสองก็
คือบริษัทต่างๆ จะเป็นผู้มีบทบาทมีส่วนร่วมของประชาสังคมซ่ึงมีรายจ่ายทรัพยากรท่ีสูง และความ
สำเร็จท่ียิ่งใหญ่ เช่นการให้พนักงานของบริษัทพักหยุดงานเป็นช่วงๆ (ตามตัวอย่างจากอเมริกา) 
เม่ือเครือข่ายการดำเนินการของประชาชนสมบูรณ์แล้วจะทำให้เราป้องกันการเข้าใจผิดของบริษัท
ต่างๆ ถึงการมีตัวตนอยู่ในประชาสังคมในบทบาทของการทำการตลาดของเขา (Maketingprojekt) 
เพราะด้วยทรัพยากรบุคคล และส่ิงของของ cooperate Citizens เขาท้ังหลายสามารถจะช่วยใน
แง่โครงการทางสังคมต่างๆ และการกำหนดบทบาทตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยในประชา-
สังคม การท่ีนำบริษัทต่างๆมาเป็นส่วนหน่ึง หรือพฤติกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเขาก็ตาม 
จะสามารถทำให้กลมกลืนกับเป้าหมายทางการเมืองของประชาสังคมได้
 มิคาเอล บรืช (Michael Bursch) ได้ให้คำตอบต่อคณะกรรมาธิการฯ ถึงความเข้าใจต่อ
ประชาสังคม ซ่ึงในคำตอบของเขามีสองแง่มุมท่ีน่าสนใจไม่น้อยสำหรับความเข้าใจต่อประชา
สังคมข้อแรก “ความสัมพันธ์ท่ีปรารถนาระหว่างรัฐกับประชาสังคมไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สองฝ่าย
แข่งขันกัน แต่เป็นความสัมพันธ์ท่ีพัฒนาข้ึน และข้อสอง “ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึนน้ันมีเพียงรัฐเท่าน้ันท่ีสามารถจะให้การสนับสนุน และโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักได้” ในปี 2002 คณะกรรมาธิการฯ จะเสนอแนะแนวทาง และคำแนะนำท่ี
เป็นรูปธรรม 
 ย่ิงไปกว่าน้ันเราสามารถมองเห็นถึงความสำคัญของประชาสังคมท่ีมีต่อสังคมนิยม
ประชาธิปไตยได้จากการริเร่ิมถกเถียง และคำแนะนำในการดำเนินการของคณะกรรมาธิการคุณค่า

 มิคาเอล บรืช (Michael Bursch) ได้ให้คำตอบต่อคณะกรรมาธิการฯ ถึงความเข้าใจต่อ
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พ้ืนฐานของสังคมนิยมประชาธิปไตยท่ีริเร่ิมโดย โวฟกัง ธีร์เซ่ (Wofgang Thierse บทท่ี 10) คณะ
กรรมาธิการชุดน้ีแสดงให้เห็นว่า ต้องเข้าใจแนวทางประชาสังคมในภาพรวม ซ่ึงข้ึนอยู่กับเง่ือนไข
การเป็นสังคมในครอบครัว และโรงเรียนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางโอกาส และการเพ่ิมความเข้ม
แข็งขีดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของประชาชน ตลอดไปจนถึงการเปล่ียนแปลงรูป
แบบการดำเนินการของภาครัฐ และมาตรการความช่วยเหลือท่ีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมาธิการชุด
น้ีอธิบายถึงการให้ความช่วยเหลือ และการก่อร่างประชาสังคมว่าเป็นแนวทางการปฏิรูปสังคม
องค์รวม ว่าหมายถึงหน้าท่ีที่เช่ือมโยงถึงกันท้ังหมด ท่ีทุกภาคส่วนของการปฏิรูปต้องมีส่วนร่วม 
แนวความคิดพ้ืนฐานก็คือ ความสัมพันธ์ของประชาสังคม และสถาบันประชาธิปไตยเป็นความ
สัมพันธ์แบบเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงแต่ละอันเป็นพ้ืนฐานซ่ึงกันและกัน แต่ละอันต้องพ่ึงพิงกัน 
ดังน้ันแนวความคิดท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จของศักยภาพ การจัดการตัวเองได้ของประชาสังคมน้ัน
ต้องไม่มีเพียงแต่การเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับประชาสังคมน้ันๆ แต่จะต้องเร่ิมต้ังแต่การให้ความ
ช่วยเหลือสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว และโรงเรียน ท่ีที่ซึ่งช่วยให้มีการใช้หลักการความคิดของ
ตัวเอง และแสดงออกพฤติกรรมต่างๆ ท่ีที่ซึ่งแต่ละบุคคล   “มีความสามารถเข้ากับสังคม”      ได้  จะต้อง
มีการทำให้เกิดความเข้มแข็งของสภาพครอบครัว และต้องมีการปฏิรูปการศึกษาท่ีท่ีซึ่งเยาวชนเรียน
รู้ถึงความไว้เน้ือเช่ือใจ  และต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจท้ังของตัวเองและคนรอบข้าง  และ
ในด้านของการทำงานก็มีส่วนในแง่ท่ีว่าแต่ละบุคคลจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
หรือไม่ในรูปแบบของการกระทำเองโดยไม่มีการร้องขอ ในด้านการทำงานมีผลเร่ิมต้ังแต่พ่อแม่
ท่ีส่งผลต่อการเร่ิมเข้าสังคม และมีผลอย่างมากต่อความสามารถท่ีผู้ใหญ่จะรับหน้าท่ีที่มีต่อประ-
ชาสังคม 
 การช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้น้ันเป็นงานท่ีมีความสลับซับซ้อน
มาก ซ่ึงเป็นการรวมหลายแง่มุมของการดำเนินการของรัฐ และการปฏิรูปใหญ่ๆ ในหลายๆ 
ภาคส่วน อาทิเช่น “การมีส่วนร่วมช่วยเหลือซ่ึงกันและกันควรจะได้รับการช่วยเหลือโดยอาศัย
มาตราให้หยุดพักงาน การให้การศึกษาต่อ และมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการให้การยอมรับท้ังท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม โดยอาศัยข้อกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายมูลนิธิ กฎหมายภาษี กฎหมาย
สมาคม กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม,กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการรับผิดชอบต่อการละเมิด และกฎหมายประกันสุขภาพ แม้ว่าในกระบวนการ
ประชาสังคมจะทำให้หน้าท่ีบางอย่างของรัฐจะลดน้อยลงไป แต่กระน้ันก็ตามความสัมพันธ์แบบ
เก้ือกูลกันระหว่างรัฐ กับประชาสังคมก็เป็นความท้าทายของรัฐเองอยู่เสมอแนวทางทางการเมือง
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ของประชาสังคมได้แสดงให้เห็นในหลากหลายมุมมองว่าไม่ใช่กระบวนการท่ีต้องทำให้โอนถ่าย
หน้าท่ีของรัฐให้กับสังคมโดยเร็ว หากเพียงแต่ว่าต้องอาศัยการปฏิรูปท่ียั่งยืน และในกรณีของ
การดำเนินการของรัฐด้วย

4. ประสบการณ์
 ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ต้ังแต่การเพ่ิมจำนวนของการอภิปรายทางด้านวิทยาศาสตร์และ
การเมือง  ในเร่ือง  “การหวนคืนกลับมาของประชาสังคมท่ีได้ผ่านพ้นไป”  การศึกษาค้นคว้าทางข้อ
จำกัดและวิธีการของความมุ่งหวังในด้านน้ี ได้ถูกจัดพิมพ์เผยแพร่  ท้ังๆ ท่ีข้อมูลเชิงปริมาณจะมี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ผลกระทบบางส่วนมาจากความแตกต่างของมาตรฐานการ
ยกระดับทางการเมือง แต่เราก็พอสามารถจะสรุปเป็นสูตรอย่างส้ันๆ ได้ว่า จำนวนหน่ึงในสาม
ของประชากรผู้ใหญ่ที่มาจากสถาบันครอบครัวแบบเก่าหรือสมัยใหม่ ได้มีส่วนร่วมกับความมุ่ง
หวังท่ีจะนำประชาสังคมกลับมา  และคร่ึงหน่ึงของจำนวนประชากรท่ีอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสม 
ได้พร้อมสำหรับการหวนกลับมาของประชาสังคมน้ีด้วย  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสมบัติอันล้ำค่าในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีไม่สามารถประมาณค่าได้ และจะได้รับการสนับสนุนในข้ันตอนต่อๆ ไปด้วย
 อนาลเเบร์ท เอเวิร์ส (Analbert Evers) และนอร์แบร์ท โวลฟาร์ท (Norbert Wohl-
fahrt บทท่ี11) ได้ทำการวิจัยตามแผนนโยบายของกระทรวงแรงงาน สังคม การพัฒนาเมือง 
วัฒนธรรมและกีฬาของแคว้นนอร์ทไรท์-เวสฟาลเลน ในด้านคุณภาพของพฤติกรรมความพยายาม
การมีส่วนร่วมของประชากรในกิจกรรมด้านกีฬา วัฒนธรรม การพัฒนาเมือง และหน้าท่ีทางสังคม  
จากผลการวิจัยท่ีหลากหลายจำนวนมากน้ี  ทำให้บางเร่ืองของหัวข้อน้ี กลายเป็นหัวข้อสำคัญท่ีกำลัง
ถูกถกเถียงและมีค่าเพียงพอสำหรับการกล่าวถึงในปัจจุบัน  วิธีการและข้อจำกัดของประชาสังคมส่ง
ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด  ต้นเหตุหลักท่ีทำให้เกิดผลกระทบมาจาก  พฤติกรรมและยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาองค์กรในด้านน้ี  รวมไปถึงคำปราศรัยแถลงการณ์ที่เกิดข้ึนจากองค์กรน้ี  เหตุจูงใจสู่การ
หวนกลับมาของประชาสังคม   บ่งบอกในแง่ของระยะเวลา  สัญญา  ความแตกต่างท่ีต้องระวัง  
ประเพณีที่ยากจะถูกแทนท่ีโดยประเพณีใหม่ๆ  และการเปล่ียนแปลงระหว่างกันและกันท่ีสอดคล้อง  
ทำให้ประชาสังคมได้พัฒนาตนเองมาจากการอภิปรายถกเถียงท่ามกลางสาธารณชนและสมมุติ-
ฐานทางโครงสร้างของรัฐ ภายในกิจกรรม  และทางศาสนาท่ีแตกต่าง  ผลการวิจัยท่ีน่าจับตา
มอง  ได้แก่ ประชาสังคมท่ีไม่ได้ส่งผลกระทบถึงอาชีพประจำ  แต่กลับทำให้ศักยภาพเดิมมี
เสถียรภาพมากข้ึน  บทบาทสำคัญท่ีสนับสนุนการหวนคืนของประชาสังคมน้ี เกิดมาจากการขยาย
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ส่ิงก่อสร้างของท้องถ่ิน เช่น สถานท่ีพบปะของตัวแทนของประชาคม ผลสรุปและข้อแนะนำของ
รายงานประสบการณ์ฉบับน้ี สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการสร้างประชาสังคม
ท่ีได้ผล และการขอความร่วมมือจากรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
 ช่วงท่ีสหภาพแรงงานและกลุ่มการเคล่ือนไหวทางสังคมใหม่ได้เผชิญหน้ากัน ได้เกิด
ความต้องการท่ีจะเอาชนะกัน  แต่ปัจจุบันได้เกิดการร่วมมือกันของท้ังสองกลุ่ม ในกิจกรรมท่ีเก่ียว
ข้องกันจำนวนมาก   ซาบิเน ครูเกอร์ (Sabine Krueger, บทท่ี 12) ได้ชี้ให้เห็นถึงการเพ่ิมความเช่ือมโยง
กันในโครงการด้านประชาสังคมของท้ังสองกลุ่ม และในด้านกิจกรรมทางการเมืองศูนย์กลางใน
หลายๆ จุดท่ีน่าสนใจ  การเผชิญหน้ากันในอดีตของคำถามทางสังคมต่อสหภาพแรงงาน และคำถาม
ทางนิเวศวิทยาท่ีเป็นงานของเอ็นจีโอ ได้ก่อให้เกิดการทับซ้อนหรือความสัมพันธ์เชิงสอดคล้อง
ของเหตุจูงใจและความสนใจของท้ังสองกลุ่ม  โลกาภิวัฒน์ของคำถามทางสังคมได้ข้ามเส้นขีดก้ัน
ความขัดแย้งและความมุ่งหวังอันเดิมท่ีจะทำเพ่ือกลุ่มของตนเอง  ท้ังสองกลุ่มกำลังอยู่ในสถาน
การณ์ที่เปล่ียนแปลงในกระบวนการค้นหาและเรียนรู้ทางสังคมองค์รวม และได้หาเหตุผลท่ีดี 
ท่ีเพ่ิมข้ึนของการร่วมมือกันด้านการเมือง  ในด้านหน่ึงเป็นกระบวนการรับรู้จุดอ่อนของตัวเอง  
และอีกด้านหน่ึงเป็นประสบการณ์จริงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเร่งรีบ เพ่ือการร่วมมือกันใน
กิจกรรมท่ีสำคัญ  ท่ีเป็นพ้ืนฐานทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของสหภาพแรงงานและเอ็นจีโอ
 ในระหว่างท่ีสหภาพแรงงานได้เรียนรู้ถึงศักยภาพทางนวัตกรรมของเอ็นจีโอ  สหภาพ
ยังได้รับรู้ถึงแรงขับเคล่ือนท่ีอยู่ภายในความสามารถและประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาของตัวเอง  
ผลจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้เพ่ิมโอกาสจำนวนมากของการทำงานร่วมกัน  เร่ิมต้นจากการ
สนทนาโต้ตอบ ผ่านการนำเสนอข้อเรียกร้องร่วมกันอย่างเปิดเผย  ไปจนถึงการรณรงค์และเช่ือม
โยงของท้ังสองกลุ่ม สหภาพแรงงานแสดงให้เห็นว่า นอกจากจะเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
ท่ีสำคัญแล้ว ยังเป็นกลุ่มท่ีมีพลังในสังคม สหภาพได้ขยายจุดมุ่งหมายเดิม  และเพ่ิมความสนใจ
ระดับกลางๆ ในระดับประชาสังคม  กิจกรรมท่ีขับเคล่ือนมาอย่างยาวนานของสังคมได้เกิดการ
แตกหน่อ และกลายเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกลุ่มสหภาพแรงงานและประชาสังคมเข้าด้วยกัน

5. ระดับไร้พรมแดน
 ในการอภิปรายเร่ืองการนำสิทธิในการตัดสินใจระดับชาติท่ีสูญเสียไปโดยระบบ
โลกาภิวัฒน์ กลับคืนมาด้วยระบบใหม่ของการเมืองระดับไร้พรมแดน  กลุ่มประชาสังคมได้แสดง
ถึงบทบาทหลักท้ังในประชาธิปไตยระดับกว้าง ในระบบท่ีรวมกันของระบอบสังคมนิยม และใน
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ระบบเปิดเผยท่ีซับซ้อนของรัฐบาลชาตินิยม   ตามแนวความคิดประชาธิปไตยหัวรุนแรง เช่น 
ของเบนจามิน บาร์เบอร์ (Benjamin Barber)  กล่าวไว้ว่า  สิทธิในการตัดสินใจทางการเมืองท่ี
สำคัญควรจะกลับคืนไปสู่กลุ่มการเมืองแบบประชาสังคม ความคิดน้ียังอยู่ในข้ันเร่ิมต้นและเป็น
ท่ีถกเถียงกันในวงกว้าง  ต้นแบบท่ีสร้างสรรค์ของรัฐบาลระดับโลกท่ีอยู่ในกระบวนการขับเคล่ือน
ได้เช่ือมต่อกันไปไร้พรมแดน และก่อให้เกิดความคิดสำหรับการพัฒนาในข้ันต่อไปท่ีมีจุดมุ่ง
หมายและความร่วมมือกัน 
 กลุ่มประชาสังคมระดับโลกได้พิจารณารับแนวคิดน้ี  และพิจารณาบทบาทของตัวเอง
ในเร่ืองความเป็นไปได้และขอบเขตท่ียังไม่ได้รับการกำหนดไว้ในปัจจุบัน กลุ่มน้ีเก้ือหนุนระบอบ
ประชาธิปไตยและประสิทธิภาพของสถาบันไร้พรมแดน  เช่น ชาติรวมและระบบการเมืองการ
ปกครองโลกท่ีปรับตามสภาพท่ีตั้ง และกลุ่มน้ียังเช่ือมโยงและทำให้การร่วมมือระดับภูมิภาค
กว้างขวางและลึกซ้ึงข้ึน  กลุ่มน้ียังมีส่วนร่วมท่ีสำคัญในเกือบทุกระบอบของประชาธิปไตยระดับ
โลก (โรท บทท่ี 13)  แม้จะมีความเส่ียงสูงท่ีกลุ่มน้ี จะถูกกดดันจากสถาบันท่ีแข็งแกร่งกว่า ด้วย
เหตุผลจากความอ่อนแอของสถาบันไร้พรมแดน  และท่ีสำคัญการเมืองระดับโลกยังแสดงให้เห็น
ชัดออกมาถึง  ส่ิงท่ีเพ่ิงจะเร่ิมบ่งช้ีถึงความเป็นไปได้สำหรับกลุ่มประชาสังคม โดยเฉพาะการ
เช่ือมโยงการเมืองในหลายระดับภายใต้กรอบของการไร้พรมแดน  กลุ่มประชาสังคมได้แสดงให้
เห็นถึงบทบาทท่ีไม่ได้เปล่ียนไป ในการอภิปรายในคำถามท่ีสำคัญต่อการตัดสินใจต่อสาธารณชน
ระดับโลกและระดับชาติ  และการกำกับดูแลการรวมกลุ่มระดับไร้พรมแดน  แนวโน้มท่ีเห็น
ได้ชัดแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มเอ็นจีโอ  แม้ว่ากลุ่มต่อต้านการชุมนุม
ประท้วงต่อระบอบโลกาภิวัตน์ของกลุ่มประชาสังคมได้ขับเคล่ือนไปข้างหน้า  แต่กลุ่มเอ็นจีโอ
ได้แสดงบทบาทท่ีเอนเอียงไปในทางสร้างสรรค์ในระดับโลก ท่ีขัดแย้งกับระบบเสรีทางการค้า
ในการเมือง ระบบสังคม  นิเวศวิทยา และเศรษฐกิจมหภาคท่ีเกิดจากการไม่มีพรมแดนน้ันเอง
 ในสหภาพยุโรปได้มีการเร่ิมต้นของกลุ่มประชาสังคมท่ีไร้พรมแดนชัดเจนไปแล้ว  
เพ่ือให้การเมืองโดยรอบ (การเมืองระดับล่าง) สามารถท่ีจะส่งผลกระทบถึงศูนย์กลางของระบบ
ทางการเมืองได้ (ไฮเนลท์ บทท่ี 14)   กลุ่มน้ีได้แสดงบทบาทของตัวเช่ือมโยงท่ีส่งผลกระทบถึง
สถาบันทางการเมือง เพราะกลุ่มน้ีไม่ได้เช่ือมโยงอย่างแน่นแฟ้นด้วยความสนใจเดียวกับท่ีเช่ือม
อยู่กับการเมืองระดับชาติ   ในรัฐสภาของยุโรปถูกบ่งชัดในเร่ืองของตัวแทนการเมืองระบบพรรค
แบบเอกภาพ น้อยกว่าในรัฐสภาของชาติ    องค์กรท่ีไม่ใช่ของรัฐบาลในยุทธการไร้พรมแดน 
ได้เปิดรับความเปิดกว้างของการใช้อิทธิพลจากกลุ่มประชาสังคมท่ีเช่ือมโยงกันอย่างไร้พรมแดน 
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นอกจากน้ันกลุ่มน้ี ยังสามารถรับภารกิจการสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณชนของ
ยุโรปมารับผิดชอบได้ด้วยการแนะนำจากนักการเมือง และนักวิทยาศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะ
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีชี้ให้เห็นว่า กลุ่มการเมืองประชาสังคมในยุโรป สามารถท่ีจะรับ
ภารกิจจากการขยายตัวของระบบการเมืองหลายระดับของยุโรปได้
 ภาพรวมตัวแสดงให้เห็นว่า ประชาสังคมท่ีไร้พรมแดน   มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะลดภาวะ
การขาดแคลนทางประชาธิปไตยในสหภาพยุโรปท่ีถูกถกเถียงกันบ่อยๆ   ฮูแบร์ท ไฮเนลท์ อธิบาย
ในงานของเขาว่า ในการเร่ิมต้นกิจกรรมท่ีได้รับความสนใจจากประชาสังคม และฟังก์ช่ันของ
การอภิปรายต่อสาธารณชน สำหรับระบอบการปกครองแต่ละส่วน  และเน้นในภาพรวมว่า 
ประชาสังคมน้ัน เป็นเร่ืองเก่ียวกับฟังก์ชั่นส่วนขยาย ท่ีเพ่ิมความเป็นไปได้ของตัวเองในการพัฒนา
ขนาดของการสร้างสถาบันทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา

6. วัฒนธรรมการเมือง และการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง
 ประชาสังคมท่ีเป็นรูปธรรม เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเมืองของประเทศ  และ
ยังเป็นระบบท่ีเผยแพร่ทัศนคติทางการเมืองโดยตรง และมีความหมายโดยตรงต่อกิจกรรมต่างๆ    
อีกด้านหน่ึงประชาสังคมท่ีมีความคิดริเร่ิม  ความเช่ือมโยง     ระบบท่ีเช่ือมโยงและสาธารณชนจำนวน
หน่ึง  ยังเป็นสถานท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม  ท่ีวัฒนธรรมการเมืองของสังคมถูกเรียนรู้อย่างละ
เอียด และพัฒนา   ประชาสังคมเป็นมากกว่าโรงเรียนหรือส่ือ แต่เป็นโรงงานทางสังคมท่ีผลิต
วัฒนธรรมการเมืองในทิศทางของการปฏิบัติ   ประชาสังคมเป็นท้ังการแสดงออกและสมมุติฐาน
ทางวัฒนธรรมสังคมการเมือง
 สังคมแบบหลากหลายวัฒนธรรมในปัจจุบัน การแสดงออกด้านคุณภาพของการรวม
กลุ่มแบบประชาธิปไตยและการเข้ากันได้ทางสังคมท่ีข้ึนอยู่กับเอกลักษณ์ร่วมกันของวัฒนธรรม
แบบชาติพันธ์ุที่แตกต่างกัน  หรือวัฒนธรรมศาสนาท่ีสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย
ร่วมกัน (เมเยอร์ บทท่ี 15)  การมีส่วนร่วมกันในแบบประชาธิปไตย คือ บทบาทของประชาสังคมท่ี
เพ่ิมความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันในทางสังคม  น้อยมากท่ีเก่ียวข้องกับการลงรากลึกลงไปในชีวิต
ทางวัฒนธรรมแบบปิด  สังคมแบบคู่ขนานท่ีปิดตัวเองท้ังหมด มีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถสร้าง
โอกาสให้เกิดการเข้ากันทางสังคม  ยกเว้นจะเกิดภาวะขัดขวางข้ึน  เพราะการร่วมมือของ
ประชาสังคม  ท่ีจะทำให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการเมืองร่วมกันข้ึน  ไม่ใช่ผลพลอยได้ของการ
เข้ากันทางระบบในทุกๆ กลุ่มทางสังคมสำหรับการตลาด และไม่ใช่ผลจากการช้ีนำของรัฐ
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ไปสู่การเข้ากันเพียงอย่างเดียว  ประชาสังคมแสดงถึงบทบาทหน้าท่ีพิเศษ ท่ีไม่สามารถแทนท่ีได้
ในระบอบประชาธิปไตยท่ีหลากหลายวัฒนธรรม
 ทางท่ีคิดว่าดีท่ีสุดสำหรับการพัฒนาความเข้ากันได้ทางด้านวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
และทิศทางเบ้ืองต้นทางการเมืองร่วมกันในประชาธิปไตยของประเทศท่ีมีสิทธินั้น  คือ โครงสร้าง
ท่ีทับซ้อนกันทางวัฒนธรรมภายในโครงสร้างของประชาสังคมโดยเฉพาะ  ท่ีนำสมาชิกของกลุ่ม
ร่วมกันท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน ไปสู่กิจกรรมร่วมกันในสังคม  นิเวศวิทยา กีฬา ความเป็นส่วน
หน่ึงในชาติ  การศึกษา  และการเมือง
 หน้าท่ีที่เกิดจากการเข้ากันทางวัฒนธรรมของประชาสังคม มีความหมายจาก กระบวน
การการขับเคล่ือนของโลกาภิวัฒน์ไปในสองทิศทาง (ไกลิง บทท่ี 16)  ด้านหน่ึงเกิดความหลาก
หลายทางด้านวัฒนธรรมจากการเพ่ิมข้ึนของการอพยพเข้ามาในเมืองของประชากร  อีกด้านหน่ึง
โลกาภิวัฒน์เป็นต้นเหตุหลักของปัญหาด้านสังคม  เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยาอย่างชัดเจน  ในความ
หมายของโลกาภิวัตน์ที่เช่ือมโยงระดับโลกและชุมชนเข้าด้วยกัน นำไปสู่การแย่ลงของปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเมือง และในขณะเดียวกันมีแนวโน้มของการก่อตัวเพ่ิมความขัดแย้งใน
พ้ืนท่ี  กระบวนการท่ีไม่อาจจะควบคุมได้ของโลกาภิวัตน์ระดับเศรษฐกิจ และอำนาจการกระจาย
ตัวอย่างสูงท่ีอยู่ภายในตัวมัน ส่งผลต่อการแตกแยกทางสังคมและวัฒนธรรมในเมือง 
 การปฏิเสธของโครงสร้างระดับมหาภาพในตลาดงานท่ีถูกกล่าวถึงน้ี   เป็นเหตุการณ์เช่น
เดียวกับกระบวนการอพยพท่ีคู่กันมาเป็นผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ นำไปสู่จุดสูงสุดโดยรวม
ของระดับสังคมท่ีแตกต่างกัน และวัฒนธรรมทางเช้ือชาติเผ่าพันธ์ุ ท่ีหลากหลายของสังคม แต่หาก
อยู่ที่รูปแบบเฉพาะท่ีแตกต่างกัน รวมถึงความขัดแย้งท่ีมีอยู่ของรูปแบบในการเข้ามาอยู่ร่วมกันและ
การอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน   ประสบการณ์ที่เกิดข้ึนท้ังการแบ่งแยกทางเช้ือชาติ ศาสนา และการถูก
กีดกันแบ่งแยกออกไป ท้ังเขตท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างออกไป รวมถึงศาสนา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงความแตกต่างคร้ังใหม่นี้ น่ันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของระยะห่างทางวัฒนธรรม ระหว่างเช้ือ
ชาติ เผ่าพันธ์ุ แต่อันน้ีก็ด้วยวัฒนธรรมทางสังคมของคนส่วนน้อย ท่ีดูเหมือนจะถูกทำให้ยิ่งเกิดระยะ
ห่างมากข้ึนด้วยรูปแบบของการให้เกียรติ และการกระทำของคนในสังคมส่วนอ่ืนท่ีเหลือน้ัน  มีผล
ให้เกิดระยะห่างระหว่างท้ังสองกลุ่มออกไป  ซ่ึงน่าจะเป็นไปได้ในเร่ืองราวน้ีโดยมีส่วนทำให้การ
ฟ้ืนคืนของโครงสร้างแบบแผนท่ีเหมาะสม และความสัมพันธ์ที่ดีของคนส่วนรวมเป็นไปได้ยากข้ึน 
ผลลัพธ์ก็คือการเพ่ิมข้ึนของความแตกต่างแบ่งแยกในสังคม  ความขัดแย้งท่ีรุนแรงมากข้ึน รวมถึง
การแตกแยกกลุ่มทางสังคมการเมือง  ปัญหาท่ีก่อให้เกิดส่ิงเหล่าน้ันข้ึนคือ เม่ือแสดงให้เห็น
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ถึงโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมข้ึน ส่ิงท่ีตามมาอย่างแรกเลยคือการคัดค้านท่ี
มีต่อภาครัฐ และหน่วยงานท้องถ่ินถึงแนวโน้มของปัญหาสังคม ทางเช้ือชาติเผ่าพันธ์ุ และสังคม
ท่ีแยกขนานกันเปรียบเสมือนมีกำแพงก้ันขวางไว้  ส่ิงท่ีจะทำให้ดีขึ้นคือการริเร่ิมการเมืองภาค
ประชาชนในรูปแบบของการผสมผสานรวมกันอย่างลงตัวทางวัฒนธรรม
 ความเปล่ียนแปลงในการริเร่ิมระบบราชการ ในการวางรูปแบบฟอร์มของคณะรัฐบาล 
สำหรับการบริหารจัดการท่ีทันสมัย  ซ่ึงนำมาใช้ทดลองริเร่ิมในระบบบริหารแบบท้องถ่ินระหว่าง 
ผู้ประกอบกิจการบริษัท โรงงานผู้ผลิต โรงช่างฝีมือ และหอการค้า ควรจะร่วมมือกันระดม
ความคิดแลกเปล่ียนกันในกลุ่มย่อยๆ ของตนเองเช่นเดียวกับสถานศึกษา สถานวิจัย โบสถ์ 
สหภาพแรงงาน ในการริเร่ิมสร้างสรรค์ทางการเคล่ือนไหวในสังคมรูปแบบใหม่    ประเด็นท่ีอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการดึงกลับมาของสังคมส่วนน้อยท่ีถูกแบ่งแยกออกไป  ก็คือการสร้างโลกส่วนตัว
ข้ึนมาปิดก้ันตัวเองจากสภาวะภายนอกของสังคมน้ัน  และน่ันก็เป็นส่ิงท่ีน่าท้าทายอย่างมากสำหรับ
ประชาสังคม
 จนถึงปัจจุบันน้ียังไม่ได้รับการให้การสนับสนุนและสนใจเท่าท่ีควรในรูปแบบการ
ปกครองภาคประชาชน ในทิศทางรวมถึงแนวทางการดูแลจัดการส่ิงต่างๆ ด้วยตัวเอง    โดยประการ
แรกเลยคือการต่อต้านแนวความคิดดังกล่าวผ่านทางส่ือซ่ึงเผยแพร่โดยอิสระอย่างในปัจจุบัน  
ทำให้มีผลกระทบอย่างมากอย่างไม่มีใครเปรียบได้กับการแสดงออกอย่างมืออาชีพของส่ือ
ผ่านสู่สาธารณะ  โดยบทบาทของส่ือในส่วนของผู้ออกอากาศซ่ึงเป็นจำนวนน้อย และในส่วนของ
ผู้รับข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ได้แต่รับข่าวสารเท่าน้ัน   แสดงให้เห็นแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนไม่สามารถสลับเปล่ียนตำแหน่งกันได้อย่างส้ินเชิง
 หลักการตามข้อตกลงของประชาสังคมท่ีกล่าวให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงหน้าท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้องการเพ่ือการประสบความสำเร็จในการบริหารรูปแบบใหม่นี้    โดยไม่
จำเป็นต้องมีองค์กรท่ีมีหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการประสานงาน  องค์กรอิสระท่ีมีสามัญสำนึก และ
ส่ือท่ีเป็นตัวกลางเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงองค์กรจัดงานเผยแพร่นิทรรศการต่าง ๆ  จากประสบการณ์
ท่ีผ่านมาทำให้เรารู้ว่า  บุคคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการออกกฎ จะพิจารณาจากขอบเขตของเหตุ
ผลท่ีกล่าวมาดังข้างต้นน้ี  อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในช่วงขอบเขตของการทดสอบระบบ  
ทำให้เรารู้สึกได้บ่อยคร้ังถึงความต้องการท่ีจะส่งเสริมความสามารถน้ีให้สานต่อกันไปเร่ือยๆ 
เพ่ือให้อยู่ในขอบเขตของระยะเวลา และพลังงานท่ีมีอย่างกำหนด ท่ีจำเป็นต้องใช้ตามธรรม
เนียมปฏิบัติของข้อตกลง  โดยควรจะใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้  ขณะท่ีเน้ือหาและ ความต้องการ
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ตามข้อตกลงยังมีอยู่ครบถ้วนพอเพียงตามวัตถุประสงค์  ด้วยวิธีการน้ีสามารถทำให้ ความแตกต่าง
แบ่งแยกดังกล่าว  ถูกทำให้ดีใกล้เคียงกันข้ึนตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายของความสำเร็จเอาไว้ในข้อตกลง
เฉพาะน้ี  ซ่ึงไม่เพียงแต่จะทำให้แก้ไขข้อข้องใจหรืออุปสรรคได้เท่าน้ัน  หากแต่ยังแก้ไขความ
บิดเพ้ียนท่ีส่งผลไปยังรายละเอียดของผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยเช่นกัน น่ันแสดงให้เห็นถึงความท้า
ทายคร้ังใหม่ที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียนท่ีเคยปรากฏมา 
รวมถึง  การพัฒนาของการศึกษาเก่ียวกับทางรัฐศาสตร์  รูปแบบการศึกษาท่ีมีให้เลือกในปัจจุบัน
สำหรับบุคคลท่ัวไปโดยรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ  เช่นเดียวกับรูปแบบท่ีมีอยู่ในขอบเขต
ของประชาสังคมเอง  ก็แสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายในส่วนต่างๆ ท้ังท่ีริเร่ิมข้ึนใหม่ทั้งหมด
และกำลังเร่ิมเป็นบางส่วน  การอ้างอิงระหว่างภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติระหว่างการศึกษาท่ี
เปิดอยู่แล้ว รวมถึงข้อสัญญาทางการเมือง  และด้วยส่ิงดังกล่าวข้างต้นน้ันรวมไปถึงระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีศักยภาพ  ก่อให้เกิดผลในการพัฒนาทางการเมืองโดยตรงกับสถานท่ี ท่ีได้ใช้
ระบบน้ันอย่างเห็นได้ชัดทันที โดยสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนอย่างท่ีไม่มี ณ ท่ีอื่นๆ
 ส่ิงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนน้ี คือ อัตราการเปล่ียนแปลงท่ีใกล้เคียงและควบคู่กันของ       
ประชาสังคม  และการพัฒนาศึกษาทางการเมือง  โดยจะถูกทำให้มีผลชัดเจนข้ึนด้วยกลุ่มคนท่ี
ให้การตัดสินใจสนับสนุน  อาเดรียน ไรเนอร์ (Adrian Reinert, บทท่ี 17) แสดงความคิดเห็น
ว่าเครือข่ายของประชาสังคมคือสถานท่ีศึกษาสำคัญสำหรับการเรียนรู้ทางการเมือง โดยท่ีแห่งน้ัน
จะทำให้การเรียนรู้หน้าท่ีและสามัญสำนึก รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติแสดงออกได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงมันเก่ียวข้องกับหลักการของการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง โดยไม่สน
ใจว่าจะแสดงออกเป็นความสัมพันธ์เก่ียวข้องในแบบเป็นหน่วยงาน หรือแบบนอกหน่วยงาน  หาก
จะอ้างถึงตัวอย่างท่ีสมบูรณ์ที่สุด  ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกันของการจัดการแก่ประชาสังคม ตามจุดประสงค์
ท่ียั่งยืนถาวรของการเรียนรู้ทางการเมือง   น้ันทำให้การสนับสนุนเป็นไปได้อย่างดี  ในส่วนของ
การเรียนรู้ ในข้อตกลงทางการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนและเป็นทางการ  ซ่ึงถูกระบุอยู่ในระบบ
ท่ีถูกจัดการเป็นอย่างดีของการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง   จุดมุ่งหมายของการเรียนตาม
ความต้องการและการเผยแพร่ของส่ิงท่ีได้รับมอบหมายน้ีนั้น  สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย 
 การยึดถือหลักการเบ้ืองต้นจากประสบการณ์  และอ้างอิงถึงการใช้ชีวิตประจำวันท่ัวๆ ไป โดยยึดถือ
แนวทางตามท่ีตั้งเอาไว้  จากโอกาสการเรียนรู้ด้วยตัวเองท่ีเปิดกว้างอยู่เสมอ  ซ่ึงมันจำเป็นต้องมีการ
ควบคุมตัวเองท่ีดี จากหน่วยงานท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันควบคู่กันไประหว่างการให้ความรู้  และ
การเรียนรู้ โดยผ่านการอ้างอิงทางวิถีประชาชนตาม ข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  ในความหมาย 
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น้ีคือความท้าทายของหน่วยงานอิสระท่ีทำหน้าต่อประชาสังคม  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประชา-
สังคม ใช่ว่าจะทำให้หน่วยงานการศึกษาทางรัฐศาสตร์ไม่มีเหตุผล หากแต่รับช่วงต่อในส่วนท่ี
สำคัญ   คือหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายทางการเมืองให้แสดงออกถึงความท้าทายท่ีจะเกิดข้ึนอย่าง
มากมายในการศึกษาด้านการปกครองท่ียังพัฒนาต่อไปได้อีก
 ข้อตกลงของประชาสังคม ไม่เพียงก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีดีต่อระบบการให้การศึกษา
ทางการเมืองแก่พลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเท่าน้ันแม้แต่การศึกษาเก่ียวกับการปกครอง
ของวัยผู้ใหญ่   และด้วยในหน้าท่ีตามเป้าหมายการเรียนรู้ของเขารวมถึงเลือกสรรตัวเลือกจากหลาย
วิธีการออกมาใช้  กล่าวถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนซ่ึงสามารถให้ความช่วยเหลือ โดยทำให้รูปแบบ
การปกครองดีขึ้นได้ด้วยการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมท้ังของประชาชนเพศหญิง และเพศชาย 
ในระดับของประชาสังคม ข้ึนอยู่กับองค์กรอิสระ ท่ีมีความต้ังใจในการเข้าถึงกลุ่มประชากรท่ี
ไม่มีความต้องการท่ีจะเข้าร่วมด้วยตัวเอง และการพัฒนาไปในรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้น ในการทำ
งานเก่ียวกับความขัดแย้งของประชาสังคม    การศึกษาทางการปกครองให้ความหมายในท่ีนี้ว่าเป็น
ผลการทำงานสำหรับแนวทางของประชาสังคม          ตามคำแนะนำของอาเดรียน ไรเนอร์ (Adrian 
Reinert)  ว่าส่วนท่ีเหลือจากภาพรวมท้ังหมด          แสดงออกมาให้เห็นถึงข้อเสนอแนะท่ีได้รับการ
สนับสนุนเป็นท่ียอมรับจำนวนมากข้ึน ภายใน “ตารางการเรียนการสอนท่ีถูกจัดข้ึน” โดยความต้อง
การเก่ียวกับการศึกษาของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับประชาสังคมได้แสดงออกมาอย่างชัดเจน          มัน
สามารถเข้าถึงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล       โดยผ่านการกำหนดหลักการเปล่ียน
แปลง  ”ส่วนผสมวัตถุดิบ”  ไปเป็น ”ผลิตผลสำเร็จ”  ไรเนอร์เบ่ียงเบนประเด็นความมุ่งหมายสำคัญ
ของเขา ไปยังคำถามท่ีว่า  “ความยากไร้ทางการเมือง”    สำหรับผู้ที่ไม่สมัครใจเก่ียวข้องกับทางการ
เมือง     หากอยากช่วยกระตุ้นความต้องการและเป้าหมายของบุคคลเหล่าน้ันเพ่ือให้มีความต้องการ
เป็นส่วนร่วมเก่ียวกับประชาสังคมแล้วน้ัน จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการสร้างความ
ท้าทายกับการมีบทบาทในการศึกษาผลของประชาสัมคมท่ีมีต่อระบอบประชาธิปไตย
 การริน คอร์ทมันน์ (Karin  Kortmann, บทท่ี 18) ยกประเด็นข้ึนมาว่า  ความสนใจ
ส่วนตัวทางการเมืองของผู้ที่เก่ียวข้องเกิดข้ึนจากตัวบุคคลน้ันๆ  ในการพัฒนาร่างกรอบข้อตกลง 
ของประชาสังคม เพ่ือยกระดับให้ดีขึ้น  เพราะว่าเสาหลักทางสังคม ณ ท่ีนั้นๆ รวมถึงส่ิงท่ีเป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบของประชาชนแต่ละคนมีความเช่ือมโยงไปถึงประชาธิปไตยท่ีมีอยู่ภายใน  
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนท่ีเข้ามาเติมเต็ม หากแต่อยู่ที่เง่ือนไข ความคาดหวังในประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง     ในความหมายน้ี ประชาสังคมก็คือ   “โรงเรียนเพ่ือระบอบประชาธิปไตย ”     ซ่ึงในระยะ   

    51              การให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง 



ของการพัฒนาในปัจจุบันน้ี  คือการแยกออกจากกันอย่างชัดเจนของระบบการปกครองและประชา
สังคม     รวมถึงการขัดขวางความเปล่ียนแปลงของพรรคการเมือง ท่ีจะออกจากระบบประชาสังคม 
ไปยังระบบการปกครองรูปแบบใหม่ของสหภาพประชาธิปไตย    ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นผ่านทาง
ความมุ่งม่ันต้ังใจของข้อตกลงแบบประชานิยม   และการศึกษาพัฒนาการปกครอง      ด้วยสาเหตุนี้
ไม่เพียงแต่จะได้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาเท่าน้ัน  แต่ยังสามารถสร้างเสริมโอกาสในการร่วม
มือกันในการทำงานระหว่างสองขอบเขตด้วย การศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการปกครอง           คือการทด
ลองปฏิบัติแบบประชาสังคมท่ีก่อให้เกิดผลข้างเคียงในแง่บวก     ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลากรแห่งรัฐ     ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้      ดังน้ันภาครัฐ
ควรจะสนับสนุนความคิดเห็นของการิน  ในขอบเขตด้านเทคนิคการศึกษารูปแบบการปกครองเพ่ิม
มากข้ึน       เม่ือมองไปถึงความต้องการในการปฏิรูปพัฒนาระบบ การให้การศึกษาทางการเมืองแก่
พลเรือน ผ่านทางการริเร่ิมและส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองของการเรียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึก-
ษา ในขอบเขตของประชาสังคม    อีกวิธีการหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีน่าแนะนำอย่างย่ิง  คือการผลักดันให้เกิด
สัญญาประชาคมข้ึน ซ่ึงจะมีเน้ือหา 80 เปอร์เซ็นต์ เก่ียวกับกิจกรรมท่ีส่งเสริมกิจกรรมประชาสังคม 
นอกจากน้ันยังเก่ียวข้องกับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ      ท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิป-
ไตยเพ่ือลดช่องว่างระหว่างปัจจัยต่างๆ ในสังคมโดยรวม และภาคการศึกษา  หากแต่มีข้อแม้ในท่ีนี้
ว่าสถานศึกษาควรต้ังอยู่ใน  ชุมชนท่ีต้องการสังคมแบบประชาสังคมน้ันๆ    เช่นเดียวกันกับการให้
ความอิสระเสรีอย่างเต็มท่ีจากภายใน  (ส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน
มากข้ึน)  และออกไปสู่สังคมภายนอก  (โปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกัน ในขอบเขตของประชาสังคม)
ความน่าสนใจดังกล่าว จากการพยายามรวมกันระหว่างประชาสังคมโดยสัญชาติญาณให้เข้ากับการ
ให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมือง ทำให้เกิดรูปแบบส่ิงใหม่ๆ ในการติดต่อส่ือสาร  การวาง
แผนงาน     และการหาบทสรุป ซ่ึงในท่ีนี้ ปีเตอร์ แฮนนิง ฟานดท์  (Peter  Henning  Feindt)  
ได้กล่าวเอาไว้จากประสบการณ์การทำงานในขอบเขตของประชาสังคมในประเทศแถบภาคพ้ืน
ยุโรปว่า พวกท่านท้ังหลายสามารถอ่านเน้ือหา        เพ่ือฝึกฝนเก่ียวกับแนวทางของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพได้         เพ่ือให้การปฏิบัติมีประโยชน์ต่อองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับประชาธิปไตยในแบบฉบับ
ของประชาสังคม  ด้วยการตอบสนองกลับทางการเมืองดังกล่าวเก่ียวกับเร่ืองเครือข่ายสังคมน้ี      เห็น
ว่าควรสนับสนุนการมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับทางการเมืองน้ีอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้หลากหลายเป็นอย่างดี        ปีเตอร์ยัง 
กล่าวต่อไปอีกด้วยประสบการณ์การทำงานท่ีมีมากมาย        ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ีในหลายๆ

      คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท               52



วิธีที่ได้ทดลองใช้มาแล้วเพ่ือจุดประสงค์ทางการเมืองน้ัน       ช้ีให้เห็นว่าวิธีการใดจะสามารถนำมา
ใช้ได้ผลและเหมาะสมท่ีสุด          จากการอภิปรายดังกล่าวถึงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเร่ือง (Open-Space)  
กลุ่มมุ่งหมายหลักการสัมมนาหาแนวทางการเผยแพร่ทางส่ือ        สัญญาข้อบังคับใช้สมาคมท่ีให้คำ
ปรึกษาทางสังคม  ประชามติ และ   คณะกรรมการพิจารณาประชามติ  หอการค้ายุติธรรม และ การ
สัมมนาเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น  รวมถึงการอภิปรายเพ่ือความคิดเห็นประชามติ  จนถึงรัฐสภา และ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดสอบรูปแบบของ
ประชาสังคม “หนังสือคู่มือ” น้ีแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ของรูปแบบของแนวทาง     และ
การติดต่อประสานระหว่างหน่วยงาน      ซ่ึงเก่ียวโยงกันกับวิธีการในการเพ่ิมเติมส่วนท่ีขาดไปของ
หน้าท่ีที่แตกต่างกัน ในข้อตกลงของประชาสังคม    ในความต้องการเข้ามีส่วนร่วมในรูปแบบของ
ประชาธิปไตย โดยหน้าท่ีของการให้การศึกษาทางการเมืองแก่พลเมืองรูปแบบใหม่นั้น      ถือได้ว่า
เป็นจุดริเร่ิมในทางปฏิบัติต่อแนวคิดแบบประชาสังคม
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การให้ศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมืองในประเทศไทย

การพัฒนาพลเมืองในฐานะองค์ประกอบสำคัญในการมีส่วนร่วม

ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา 
ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

บทความน้ีสรุปและถอดความจากการอภิปราเร่ืองการพัฒนาพลเมืองในฐานะองค์ประกอบ
สำคัญในการมีส่วนร่วม    โดยมีประเด็นท่ีสำคัญคือประชาธิปไตยท่ีมีส่วนร่วมน้ันจะสามารถ
สร้างให้เป็นทางออกของประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้อย่างไร         และการพัฒนาพลเมือง
หรือการเรียนรู้ทางการเมืองน้ันจะสร้างกันอย่างไร   โดยเน้นในบริบทเร่ืองฐานคิดของคำนิ-
ยามความหมายของคำว่า การให้การศึกษาทางการเมือง หรือ การพัฒนาพลเมือง 
(Civic Education)       และฐานคิดในเชิงปฏิบัติการในบริบทของสังคมไทย    โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในแง่ของความสำคัญของการเมืองพลเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนเง่ือนไข
ของความสำเร็จของการพัฒนาพลเมืองและในบริบทของรัฐบาลไทยในปัจจุบันน้ัน
จะเอ้ือต่อการพัฒนาพลเมืองอย่างไร       นอกจากน้ันความเป็นไปได้ของการใช้เงินแผ่นดินเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาทางการเมือง โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจะ
เกิดข้ึนได้อย่างไรรวมไปถึงการเกิดข้ึนของสภาพัฒนาทางการเมืองกับความเป็นไปได้ของ
การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างไร

ศ. ดร. จรัส สุวรรณมาลา  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคิดของการจัดการศึกษาทางการเมืองเพ่ือสร้างพลเมืองในบริบทของสังคมไทยน้ัน
มาจากการมองท่ีว่าในแต่ละสังคมเรามีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย  แต่ประชาชน
ยังอาจจะไม่ได้เป็นพลเมืองท่ีดีคือยังเป็นแค่เพียงผู้บริโภคไม่ได้ รู้สึกว่าตนเป็นเจ้า
ของประเทศหรือมีความเป็นพลเมือง เท่าไหร่    หลักการสร้างพลเมืองหรือการทำให้คนได้รับ
ความรู้มีการพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองในตัวคนข้ึนมาซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้ชนิดหน่ึง
ของคนเม่ือ เกิดมาแล้วจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ชีวิตและ เร่ืองของการเป็นพลเมืองเป็น



เร่ืองของการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน ในระบบการเมืองเราต้องการความเช่ือม่ัน (Trust) ในเชิง
สถาบันด้วยว่าเรามีกลไกท่ีจะอยู่ร่วมกันได้และมีความเช่ือว่าเราได้รับความเป็นธรรมเสมอหน้า
คนอ่ืน และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ และยังรวมไปถึงการทำให้คนเช่ือว่าคนท่ีซึ่งอาจจะมีความ
คิดเห็นทางการเมืองท่ีเหมือนหรือแตกต่างกับเราและคนท่ีมีผลประโยชน์สอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกับเราก็สามารถอยู่ร่วมและยอมรับซ่ึงกันและกันได้ สมาชิก เข้าใจอยู่ร่วมกันได้
 ในทางการเมือง เรามีทรัพยากรทางการเมือง ซ่ึงทุกคนควรจะสามารถเข้าถึงได้ ต้ังแต่
การมีและการใช้อำนาจ การใช้ทรัพยากรท่ีเป็นสาธารณะร่วมกัน จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
หรืออย่างอ่ืน การเข้าถึงทรัพยากรทางการเมืองควรจะต้องเท่าเทียมกันและทุกคนควรมีทักษะพ้ืน
ฐานท่ีจะเข้าถึงทรัพยากรทางการเมืองคล้าย ๆกันหรือไม่แตกต่างกันมาก โดยธรรมชาติการรู้ช่อง
ทางและการเข้าถึงทรัพยากรทางการเมืองได้ต้องมีการเรียนรู้ ต้องมีการทำให้คนรู้ว่ามีช่องทาง
อะไรบ้างและทักษะการทำงานกับคนอ่ืนในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเมืองมีอะไรบ้าง 
รวมไปถึงการแสดงออกและการประนีประนอมต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีต้องมีการให้การศึกษา การทดลอง
และการเสริมสร้างทักษะให้พอสมควร ส่ิงเหล่าน้ีคือสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับการศึกษาทางการเมือง
เพ่ือการพัฒนาพลเมืองในความหมายท่ีเป็นสากล 
 ในกรณีของสังคมไทยก็เช่นกัน แนวคิดเร่ืองการศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง
น้ัน เรายังเรียนรู้จากการกระทำการโดยตรงมากกว่า  เช่น สนใจการเมือง หรืออยากรู้เร่ืองการเมือง
ก็ไปทำอยู่ในกระบวนการขององค์การพัฒนาเอกชนหรือกระบวนการของพรรคการเมืองโดยตรง 
รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง เข้าร่วมต่อสู้ต่อรองเชิงอำนาจ ซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้
จากการมีปฏิบัติการโดยตรง
 ขณะท่ีการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของประเทศไทย เรามีหน่วยงานภาครัฐ
หลายหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีดังกล่าว เช่น สถาบันการศึกษาซ่ึงส่วนใหญ่ให้บริการจัดการศึกษา
ในรูปของการศึกษาแบบในระบบท่ีสามารถจะแทรกเร่ืองการเมืองพลเมือง เร่ืองสิทธิและหน้าท่ี
ของพลเมืองเข้าไปได้ และจะมีองค์การพัฒนาเอกชน และพรรคการเมือง เป็นต้น เช่น ในกรณี
ของพรรคการเมืองในปัจจุบันน้ี พรรคจะได้รับเงินงบประมาณจากรัฐเพ่ือไปสนับสนุนกิจกรรม
พรรค ท่ีเรียกว่าสาขาพรรค และสาขาพรรคมีหน้าท่ีให้บริการทางการศึกษาทางการเมืองแก่
ประชาชน เป็นต้น
 ในส่วนของรัฐสภาน้ัน พันธกิจของรัฐสภาน้ันไม่แน่ใจว่าต้องทำหน้าท่ีในเร่ืองการ
พัฒนาพลเมืองหรือไม่ แต่หน่วยงานท่ีสังกัดรัฐสภาน้ันมีหน่วยงานอิสระหลายแห่ง เช่น  สถาบัน
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พระปกเกล้า ซ่ึงมีศูนย์การเมืองภาคพลเมืองอยู่ 20 แห่งท่ีอาจจะไปทำหน้าท่ีให้การศึกษาเหล่า
น้ีอยู่บ้างซ่ึงอาจถือได้ว่ากระทำในนามของรัฐสภาอยู่กลาย ๆ ได้หรือไม่ นอกจากน้ันคือหน่วย
งานท่ีจัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2550  เช่น การจัดต้ังสภาพัฒนาการเมืองซ่ึงมีหน้า
ท่ีชัด ๆ ท่ีเขียนไว้ในกฎหมายสภาพัฒนาการเมืองว่า ให้มีหน้าท่ีให้การศึกษาทางการเมืองกับ
พลเมืองโดยตรงและให้สภาพัฒนาการเมืองมีกองทุนพัฒนาทางการเมืองซ่ึงเป็นเงินงบประมาณ
แผ่นดินท่ีจัดต้ังข้ึนเป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมเร่ืองการทำการศึกษาทางเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง 
(Civic Education) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าจะอยู่ในเง่ือนไขท่ีจะกระทำได้ต่อไปในอนาคต 
 นอกจากน้ัน สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในวันน้ีก็ทำหน้า
ท่ีในการให้การศึกษาทางการเมือง รวมไปถึงโรงเรียนมัธยม ประถม ก็มีกิจกรรมทำนองน้ีโดยเป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรบ้าง กิจกรรมจริง ๆ บ้าง  คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีโครง
การติดตามประชาธิปไตยไทย (Thailand Democracy Watch) โดยมีงานวิจัยเพ่ือติดตามตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาลและองค์กรทางการเมืองต่างๆ การจัดเวที ประชุม สัมมนาเพ่ือท่ีจะให้เกิด
วาทกรรมทางการเมือง การแลกเปล่ียนความเห็นทางการเมืองกันเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
เป็นต้น 
 ในส่วนภาคประชาชนน้ัน มีหลายองค์กรท่ีเป็นองค์กรภาคประชาชนท่ีทำหน้าท่ีให้การ
ศึกษากับสมาชิก กับประชาชนกลุ่มต่างๆท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย การจัดการศึกษาทางการเมือง
เชิงปฏิบัติการโดยการทำงานไปด้วยกันและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นต้น  
 ปัญหาในกรณีของสังคมไทยเม่ือเทียบกับเยอรมนีก็คือ บทบาทของพรรคการเมืองท่ีให้
การศึกษาทางการเมืองกับสมาชิกน้ันมักไปติดกับการไม่เป็นกลาง ขณะท่ีมูลนิธิของพรรคการเมือง
ในเยอรมนีจะต้องเป็นกลางในการจัดการศึกษาทางการเมืองให้แก่พลเมือง กล่าวคือไม่จำเป็นจะ
ต้องไปเป็นสมาชิกของพรรค หรือเช่ือในอุดมการณ์ของพรรคอย่างเดียวก็ได้ แต่ในกรณีของไทย
จะไม่เป็นเช่นน้ัน หน่วยงานของรัฐท่ีอาจจะเรียกว่ามีเง่ือนไขท่ีจะมาทำหน้าท่ีจัดการศึกษาทาง
การเมืองแบบน้ีได้  คือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ซ่ึงทำหน้าท่ีนี้อยู่ เพียงแต่ว่า
จะถาวร เป็นอิสระและคงเส้นคงวา และมีฐานะเป็นทางการมากน้อยแค่ไหนน้ันต้องตรวจ
สอบต่อไปในอนาคต 
 คำถามก็คือ เราจะแยกการให้การศึกษาทางการเมืองกับพลเมืองในรูปแบบท่ีเป็นทาง
การกับกิจกรรมทางการเมืองท่ีพลเมืองกลุ่มต่างๆเข้าไปขับเคล่ือนหรือไปประท้วงต่อต้านทาง
การเมืองเหล่าน้ีว่าเป็นการศึกษาภาคพลเมืองหรือไม่ โดยส่วนตัวแล้วการให้การศึกษาทางเร่ือง
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การเมืองกับพลเมือง ควรต้องมีการแยกกันกับการทำกิจกรรมทางการเมืองจริงๆ เช่น 
มีประเด็นเราต้องไปชุมนุมประท้วงกัน และการไปประท้วงน้ันเราสามารถเอาเงินงบประ-
มาณแผ่นดินไปประท้วงกันได้และบอกว่าเป็นการให้การศึกษากับประชาชนน้ัน
ควรกระทำหรือไม่ จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร เพราะในหลายประเทศคงพยายามแยกระหว่าง 
การแสดงออกทางการเมือง ของประชาชนกับการให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนา
พลเมือง 
 กล่าวโดยสรุป การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง (Civic Educa-
tion) ของประเทศไทยน้ัน ประการแรกคือ การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์แบบเป็น
ไปเอง ตามสัญชาตญาณการเรียนรู้ของมนุษย์  หากแต่กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ประ
ชาชนเป็นพลเมืองข้ึนมาได้นั้นต้องมีกระบวนการท่ีจะมาช่วย ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นทาง
การ ผ่านระบบการศึกษาแบบทางการ เช่น  ส่ือจากโรงเรียนท่ีมักจะเป็นลักษณะของการ
ปลูกฝังความเช่ือ หรือเน้นความแบบปัจเจก  สอนให้เราเป็นประชาชน เป็นผู้บริโภค 
ซ่ึงไม่เอ้ือต่อการพัฒนาพลเมือง  ดังน้ันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชาชนจึงต้องมีการปรับ
เพ่ือให้รองรับปรัชญาเร่ืองการสร้างพลเมือง ส่วนการศึกษาท่ีสูงกว่าน้ันควรเป็นการพัฒนา
ทักษะหรือการทำมาหากิน เพราะฉะน้ันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังประเทศมันต้องฟรี และ
การศึกษาทางการเมืองเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองน้ันก็ต้องฟรีด้วย ปัญหาท่ีพบอยู่เสมอ
ก็คือทำอย่างไรท่ีจะสร้างเง่ือนไขสนับสนุนให้ประชาชนเป็นพลเมืองท่ีเป็นอิสระได้ 
ท้ังในแง่อิสระในทางเศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได้ และเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง 
ไม่ตกอยู่ในอำนาจของการเมือง ของท้องถ่ิน  เง่ือนไขสองอย่างน้ีจึงจะสร้างพลเมืองได้ 
ดังน้ันการพัฒนาพลเมืองจึงหมายถึงการสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
ของประชาชนเพ่ือให้บรรลุความเป็นพลเมืองด้วย สุดท้ายเราบอกว่า พลเมืองเป็นนามท่ี
เป็นพหูพจน์ ไม่ใช่ปัจเจกชน ถ้าประชาชนเป็นปัจเจกชน นอกจากน้ันการศึกษาทางการเมือง
เพ่ือพัฒนาพลเมืองน้ันยังต้องหมายถึงความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม สำนึกรวมหมู่ และ
การมีจิตใจสาธารณะ เป็นกำลังของเมือง  กล่าวคือ นอกจากเช่ือม่ันในตัวของตัวเอง 
พลเมืองต้องเช่ือม่ันในสถาบันทางการเมืองด้วย ซ่ึงต้องอาศัยด้วยการสร้างความไว้วางใจ 
ทำให้พลเมืองสามารถท่ีจะเช่ือม่ันในสถาบันทางการเมือง ส่งเสริมการศึกษาทางการเมืองเพ่ือ 
พัฒนาพลเมือง (Civic Education) โดยให้คนเช่ือม่ันในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเองก่อน แล้วค่อย ๆ
สร้างความเช่ือม่ันต่อสถาบันทางการเมืองในภายหลัง เพราะประชาธิปไตยจะสามารถย่ังยืน

ปั ญ ห า ท่ี พ บ อ ยู่
เสมอก็คือทำอย่าง
ไร ท่ีจะสร้าง เ ง่ือน
ไขสนับสนุน ให้ประ
ช า ช น เ ป็ น พ ล -
เ มื อ ง ท่ี เ ป็ น
อิสระได้ ท้ังในแง่
อิสระในทางเศรษฐ-
กิจ... และเป็นอิสระ
จ า ก อิ ท ธิ พ ล ท า ง
การเมือง
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ได้ต้องอาศัยการเติบโตเชิงสถาบันด้วย
ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การสร้างพลเมืองน้ันเป็นเร่ืองท่ีสำคัญอย่างย่ิงสำหรับอนาคตของประเทศไทย ในช่วง 76 ปี
ท่ีผ่านมาเรามีการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญท้ังหมด 8 คร้ัง ไม่นับการยึดอำนาจท่ีไม่ฉีก
รัฐธรรมนูญซ่ึงมีอีก 3 คร้ัง ประเทศไทยจึงวนเวียนอยู่ในวงจรยึดอำนาจ ฉีกรัฐธรรมนูญ  
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กันมา 8 คร้ังแล้ว และรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 อาจจะไม่ใช่
การรัฐประหารคร้ังสุดท้าย รัฐธรรมนูญ 2550 ซ่ึงเป็นฉบับท่ี 18 ก็จะไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับสุดท้าย คำถามคือเราจะอยู่ไปอย่างน้ีกันอีกนานแค่ไหน 
 ปัญหาประชาธิปไตยของประเทศไทยน้ันไม่ใช่เร่ืองของตัวรัฐธรรมนูญและ
โครงสร้างทางการเมืองเพียงอย่างเดียว เรามักจะกล่าวว่าประชาชนไทยยังขาดจิตสำนึก
ประชาธิปไตย ขาดการศึกษาทางการเมือง ความจริงแล้วเรามีความพยายามท่ีจะไปเผยแพร่
ประชาธิปไตยกันมาตลอดเวลา เช่น นิสิตนักศึกษาหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก็ออก
ไปเผยแพร่ประชาธิปไตย แม้แต่ทหารท่ีทำการปฏิวัติยึดอำนาจมาจากนักการเมืองคอรัปช่ัน
ก็จะให้มีการออกไปเผยแพร่ประชาธิปไตยทุกคร้ัง เช่น หลังการยึดอำนาจในปี 2534 รสช. 
ท่ียึดอำนาจก็ให้ 4 ทหารเสือไปเผยแพร่ประชาธิปไตย หลังยึดอำนาจ 19 กันยายน 2549 
ก็มีวิทยากรแม่ไก่ไปเผยแพร่ประชาธิปไตย คำถามคือไปเผยแพร่ประชาธิปไตย ไปเผยแพร่
อะไร ลองถามท่านว่า ถ้าวันน้ีท่านจะไปเผยแพร่ประชาธิปไตย อะไรคือประชาธิปไตย
ท่ีเราจะไปเผยแพร่กัน น่ีคือประเด็นสำคัญ
 ในเร่ืองน้ี ประเทศเยอรมันมีบทเรียนท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงท่ีประเทศไทยน่า
จะเรียนรู้ได้ หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีประเทศเยอรมันพ่ายแพ้สงคราม ประเทศถูก
แบ่งเป็น 4 ส่วน เม่ือประชาชนชาวเยอรมันในเขตยึดครองของอังกฤษ ฝร่ังเศส 
และสหรัฐอเมริกา ได้รับอนุญาตให้ก่อต้ังประเทศข้ึนมาใหม่โดยให้มีเสรีภาพในการ
ปกครองตนเอง ซ่ึงเรารู้จักกันในเวลาต่อมาในช่ือว่าประเทศเยอรมันตะวันตกน้ัน นักวิชาการ
และผู้นำประเทศท่ีหลงเหลืออยู่ขณะน้ันได้ตั้งคำถามว่า อะไรทำให้ประเทศเยอรมันต้อง
กลายเป็นแบบน้ี คนเยอรมันตายไปห้าล้านคนจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีฮิตเลอร์ได้ก่อ
ข้ึนมา ฮิตเลอร์ฆ่าคนยิวตายไปหกล้านคน และฆ่าคนเยอรมันไปสองแสนคนโดยใช้
ตำรวจลับเพ่ือรักษาระบอบการปกครองของตนเองเอาไว้  พ้ืนท่ี 70% ของประเทศ
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เยอรมนีกลายเป็นซากอิฐ ซากปูน จากการถูกท้ิงระเบิดโดยกลุ่มสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษก่อนจะ
ยกพลข้ึนบกท่ีนอร์มังดี ถามว่าอะไรทำให้ประเทศเยอรมันเกิดความหายนะได้ถึงขนาดน้ี เพราะ
ฮิตเลอร์นั้นมาจากการเลือกต้ัง ระบอบประชาธิปไตยของเยอรมนีเกิดปัญหาอะไรข้ึน 
 คนเยอรมันเขาสรุปบทเรียนความล้มเหลวของประชาธิปไตยในเยอรมนีในช่วงก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ว่ามีสาเหตุ 2 ประการ ประการแรกมาจากตัวระบบรัฐสภาของเยอรมันใน
ขณะน้ันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล ไม่มี Checks & Balances ฮิตเลอร์ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารสามารถ
ใช้พรรคนาซีครอบงำฝ่ายนิติบัญญัติได้ ต้องการอำนาจใดก็ให้สภาออกกฎหมายมาให้อำนาจตนเอง
ได้ทุกอย่าง ฮิตเลอร์จึงสามารถสถาปนาระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จข้ึนมาได้ ในข้อน้ีประเทศเยอรมัน
ตะวันตกได้แก้ไขด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ความจริงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไม่ได้มีชื่อว่า
รัฐธรรมนูญ แต่มีชื่อว่า “กฎหมายพ้ืนฐาน” หรือ Basic Law เพราะในตอนน้ันเยอรมันตะวันตกต้ัง
ใจจะใช้เป็นรัฐธรรมนูญช่ัวคราวเท่าน้ัน โดยเขาเขียนไว้ในคำปรารภเลยว่า กฎหมายพ้ืนฐานฉบับ
น้ีจะใช้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าประชาชาติเยอรมันจะรวมกันอีกคร้ังหน่ึง คือต้ังใจแต่ต้นแล้วว่าจะ
รวมกันอีกคร้ัง แต่เม่ือรวมประเทศเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกกันได้สำเร็จก็ตัดสินใจกันว่า
ไม่ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะถึงแม้ว่ากฎหมายพ้ืนฐานฉบับน้ีจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่สามารถ
แก้ปัญหาของระบบรัฐสภาของเยอรมันได้ โดยทำให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และไม่เกิดเผด็จการ
โดยใช้พรรคการเมืองข้ึนมาอีกเลย ประเทศเยอรมันจึงตัดสินใจใช้เป็นรัฐธรรมนูญมาถึงทุกวันน้ี 
 สาเหตุประการท่ีสองคือ ประเทศเยอรมันเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชา-
ธิปไตยในปี ค.ศ. 1919 โดยท่ีไม่ได้สร้างพลเมือง ถ้าพูดแบบไทยให้เห็นภาพก็ต้องบอกว่ามีแต่ชาว
บ้านไม่มีพลเมือง ด้วยเหตุนี้ฮิตเลอร์สามารถลากพาประชาชนด้วยการโฆษณาชวนเช่ือให้ไปในทิศ
ทางท่ีฮิตเลอร์ต้องการได้ เม่ือหาสาเหตุเจอประเทศเยอรมันตะวันตกจึงจัดให้มีการศึกษาเพ่ือสร้าง
พลเมือง โดยดำเนินการในทุกมิติ ทุกระดับ และอย่างหลากหลาย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซ่ึง
ประเทศเยอรมันตะวันตกใช้ระยะเวลากว่า 10 ปีจึงประสบผลสำเร็จในการสร้างพลเมือง และทำให้
ประเทศเยอรมันมีประชาธิปไตยท่ีมั่นคงและพลเมืองมีส่วนร่วมมาจนทุกวันน้ี ท้ังน้ีด้วยการดำเนิน
การ 2 เร่ืองน้ีคือการสร้างระบบการเมืองท่ีมีการตรวจสอบถ่วงดุล และการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง 
 ประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีตรงข้ามกับระบอบเผด็จการ ในระบอบเผด็จการน้ัน
โดยหลักแล้วประชาชนไม่มีเสรีภาพ ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพตราบเท่าท่ีผู้ปกครองจะอนุญาต
ให้มี แต่ระบอบประชาธิปไตยตรงกันข้าม ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองท่ีอำนาจสูงสุดใน
ประเทศเป็นของประชาชน ประชาชนจึงเป็นเจ้าของประเทศ เม่ือประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ 
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ประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพทำนองเดียวกับเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิเสรีภาพในบ้านของตนเอง 
ยกตัวอย่าง บ้านหลังหน่ึงมีผู้อาศัย 10 คน เจ้าของบ้านมีคนเดียว คนอีก 9 คนเป็นผู้อยู่อาศัย คน 9 คน
น้ันจะมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ห้องๆ ใดในบ้านหลังน้ัน ห้องน่ังเล่น ห้องน้ำ ห้องอาหาร ก็ใช้ได้เพียง
เท่าท่ีเจ้าของบ้านจะอนุญาตเท่าน้ัน ถ้าเจ้าของบ้านไม่อนุญาตก็ว่าอะไรไม่ได้ เพราะเป็นเพียงผู้อาศัย 
แต่ถ้าบ้านหลังน้ันเป็นของคนท้ังหมด คนท้ังหมดย่อมมีสิทธิเสรีภาพ และมีสิทธิเสรีภาพโดยเสมอ
ภาคกันภายใต้กติกาท่ีตกลงกันว่าจะอยู่ร่วมกันในบ้านอย่างไร น่ีคือความหมายของประชาธิปไตย 
ในระบอบประชาธิปไตยจึงตรงกันข้ามกับระบอบเผด็จการน่ันคือประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพ
ตราบเท่าท่ีไม่มีกฎหมายมาจำกัด ปัญหาคือเม่ือมีสิทธิเสรีภาพแล้ว ถ้าหากไม่มีเร่ืองความรับผิด
ชอบและการเคารพสิทธิของกันและกัน ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้มาก เพราะอาจจะมีการใช้
สิทธิเสรีภาพท่ีละเมิดสิทธิของกันและกัน หรือมีการใช้เสรีภาพสร้างความเดือดร้อนให้สังคม 
 ประเทศไทยไม่เคยทำเร่ืองการสร้างพลเมือง ทำให้ประชาชนแทนท่ีจะเป็นผู้ใช้พรรค
การเมืองและนักการเมือง กลับเป็นผู้ที่ถูกพรรคการเมืองและนักการเมืองใช้ ส่ิงเหล่าน้ีคือสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ปฏิวัติมาก่ีคร้ังก็ไม่แก้ปัญหาตรงน้ี เพราะการปฏิวัติ
ยึดอำนาจรัฐไม่ได้ทำให้เกิดความเปล่ียนแปลง ทำให้ชาวบ้านก็ไม่สามารถเป็นพลเมืองข้ึนมาได้
อย่างไร ประเทศน้ีก็ไม่ได้เป็นประเทศของพวกเรา มีคนจำนวนหน่ึงซ่ึงมีอาวุธอยู่ในมือ เม่ือถึง
เวลาคนเหล่าน้ีก็มาจัดการแทน ประชาชนก็ไม่ได้สรุปบทเรียนว่า พอเสียที ไม่เอานะยึดอำนาจ 
ปัญหาของเรา เราจะแก้กันเองโดยวิถีทางของประชาธิปไตย ทำให้เราวนเวียนตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา และจะวนเวียนตลอดไปถ้าหากเราไม่ทำในเร่ืองน้ีอย่างจริงจังเสียที 
 ความเป็นพลเมืองน้ันไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองการเมืองเท่าน้ัน คำว่า “การศึกษาเพ่ือสร้าง
พลเมือง” เรียกในภาษาอังกฤษว่า Civic Education น้ัน ไม่ใช่เป็นแค่เร่ืองการเมืองเท่าน้ัน เพราะ
ในระบอบประชาธิปไตยเม่ือคนมีสิทธิเสรีภาพ ทุกคนก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่นเดียว
กับการอยู่ร่วมกันในบ้านท่ีทุกคนท่ีอยู่ในบ้านต้องเคารพสิทธิของกันและกัน ถ้าหากมีการใช้สิทธิ
เสรีภาพตามอำเภอใจย่อมสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ดังน้ันในระบอบประชาธิปไตยทุกคน
ต้องรับผิดชอบและเคารพสิทธิของกันและกัน เร่ืองของความเป็นพลเมืองจึงมีมิติกว้างกว่าเร่ือง
การเมือง แต่คือพ้ืนฐานของชีวิต และการดำรงชีวิตในระบอบประชาธิปไตย เพราะว่าความเป็น
พลเมือง คือการท่ีอยู่กันต้ังแต่หน่ึงคนข้ึนไป เพราะฉะน้ัน ประการแรก การเป็นพลเมืองต้อง
เร่ิมต้นจากการต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 ประการท่ีสอง โดยเหตุที่ประชาธิปไตยให้เสรีภาพ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
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จึงมีอิสรภาพ เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์หรืออิทธิพลอำนาจของใคร พลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีอิสรภาพจากนักการเมืองและจากพรรคการเมือง ประการท่ีสาม 
เม่ือประชาชนมีอิสรภาพ ประชาชนจึงมีทางเลือกของชีวิตท่ีหลากหลายตามใจปรารถนาในกรอบ
ของกฎหมาย ประชาชนจึงมีเสรีภาพท่ีจะเลือกทางเดินของชีวิต เลือกอาชีพ เลือกการงาน เลือกถ่ินท่ีอยู่ 
น่ีคือเสรีภาพของประชาชน เพราะฉะน้ันประชาธิปไตยจึงหลากหลาย ในระบอบประชาธิปไตยเราจึง
ต้องยอมรับในความแตกต่าง และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  และประการท่ีสี่ สิทธิเสรีภาพ
น้ันต้องใช้โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ไม่ใช่ใช้โดยอำเภอใจ คือต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของสังคม สังคมจะดีขึ้นหรือเลวลงไม่ได้เป็นไปของมันเองหากข้ึนอยู่กับคนใน
สังคม 
 เสรีภาพต้องควบคู่กับความรับผิดชอบเสมอ อย่างส่ือมวลชนท่ีได้ต่อสู้มาตลอดเพ่ือ
เสรีภาพ แต่เสรีภาพท่ีได้มาแล้วเป็นอย่างไร เราจะพบว่าพ้ืนท่ีจำนวนมากในส่ือกลายเป็นพ้ืนท่ี
โฆษณาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและส่ิงท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดสติปัญญา ข่าวกลายเป็นสินค้าท่ีต้องแข่งกันขาย แทน
ท่ีสังคมไทยจะได้รับความรู้มากข้ึนจากการท่ีสื่อมีเสรีภาพ กลับกลายเป็นว่าส่ือมวลชนจำนวนหน่ึง
ทำให้ชาวบ้านเป็นชาวบ้านตลอดไป ยังกราบไหว้หัวปลี จอมปลวก ส่ือมวลชนบอกว่าส่ือมวลชนคือ
สภาพสะท้อนของสังคม แล้วท่ีสังคมยังเป็นแบบน้ีอยู่ไม่ใช่เพราะส่ือมีส่วนด้วยหรอกหรือ อันน้ีคือ
ตัวอย่างเร่ืองเสรีภาพกับเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าเป็นพลเมืองจะไม่โทษคนอ่ืน แต่จะ
มองเห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา และเร่ิมแก้ปัญหาท่ีตนเอง
 การเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคือส่ีเร่ืองน้ี ซ่ึงในประเทศยุโรป หรือใน
อเมริกา เขาสอนคนของเขาต้ังแต่ในโรงเรียน ท่ีประเทศเยอรมันเขาสอนต้ังแต่อนุบาล เม่ืออยู่ใน
โรงเรียนแล้วต้องไม่ตีกัน ต้องเคารพสิทธิของกันและกัน สอนต้ังแต่อนุบาลว่าเราต้องเคารพสิทธิ
ของกันและกัน ต้องสอนเร่ืองการเคารพสิทธิของคนอ่ืน เสรีภาพของเราอย่าใช้ทำร้ายสังคม เสรีภาพ
ในบ้านเราน้ันท่านจะเห็นว่าใช้กันตามอำเภอใจ จนกลายเป็นการทำร้ายสังคม เสรีภาพย่ิงมากย่ิง
ทำร้ายสังคมมาก แล้วเร่ืองการเมืองและประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมายเขาจะสอน
ในช้ันมัธยม ระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพกติกา กติกาคือกฎหมาย ดังน้ันการปกครองโดย
กฎหมายจึงถูกสอนต้ังแต่ในโรงเรียน เม่ือจบจากโรงเรียนอายุ 18 ปี มีสิทธิเลือกต้ัง ทุกคนเป็น
พลเมือง พร้อมแล้วท่ีจะใช้สิทธิเลือกต้ัง พร้อมแล้วท่ีจะมีชีวิต และใช้สิทธิอย่างเป็นพลเมือง
คนหน่ึงของประเทศ 
 ถ้าหากทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองข้ึนมาได้ ประชาธิปไตยแบบผู้แทนจะสามารถเป็น
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ประชาธิปไตยท่ีเป็นการปกครองโดยประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบท่ี
นักการเมือง และพรรคการเมืองใช้ประชาชนสร้างความชอบธรรม ในประเทศทางยุโรปและ
อเมริกาท่ีประชาชนเป็นพลเมือง หากว่ารัฐบาลบริหารประเทศได้ดี 
ประชาชนก็เลือกให้เป็นต่อ แต่ถ้าทำงานไม่ดี หรือทำในส่ิงท่ีขัดต่อความรู้สึกและผลประ
โยชน์ของประชาชน ประชาชนก็จะเลือกฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลแทน ในกรณีประเทศไทย 
ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพฯ จะตระหนักข้อน้ีเป็นอย่างดี เลือกต้ัง 23 ธันวาคม 
2550 ท่ีผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. 26 คนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จากท่ีมีอยู่ท้ังหมด 35 
คน แต่ก่อนหน้าน้ีตอนท่ีพรรคไทยรักไทยถึงจุดสูงสุดในปี 2548 ประชาธิปัตย์เหลือ ส.ส. 
เพียงแค่สองคนในกรุงเทพฯ หรือก่อนหน้าน้ีในปี 2535 ในสมัยท่ีพรรคพลังธรรมยังมีอยู่ 
และพลตรีจำลอง ศรีเมืองเป็นหัวหน้าพรรค พรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. แค่คนเดียว 
คือคุณอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ คนกรุงเทพฯ เลือกผู้แทนหรือเลือก ส.ส. แบบเป็นพลเมือง น่ัน
คือถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลทำดีก็จะเลือกต่อ ทำไม่ดีก็จะเลือกฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์มีขึ้นมีลงใน
กรุงเทพฯ ได้เรียนรู้ตรงน้ีมาโดยตลอด คนกรุงเทพฯ น้ันไม่เคยท่ีจะเลือกใครแล้วเลือกตลอดไป ข้ึน
อยู่กับว่าเม่ือคุณมีอำนาจเข้าไปแล้วทำงานอย่างไร หากท้ังประเทศเราเลือกผู้แทนแบบน้ีจะเกิดอะไร
ข้ึนกับประเทศไทย นักการเมืองก็ต้องฟังประชาชนมากข้ึน นักการเมืองต้องอยู่ภายใต้ประชาชน
มากข้ึน มิใช่ประชาชนอยู่ใต้นักการเมืองดังเช่นท่ีเป็นอยู่ในหลายๆ พ้ืนท่ีของประเทศไทย แต่ทั้งน้ี
ไม่ได้หมายความว่าคนกรุงเทพฯ มีความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง เพราะความเป็นพลเมืองยังมีข้อๆ 
อ่ืนๆ อีก เพียงแต่คนกรุงเทพฯ มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าคนในชนบท คนกรุงเทพฯ พ่ึงพาตัวเอง
ทางเศรษฐกิจได้ จึงมีอิสรภาพ ไม่ต้องพ่ึงนักการเมือง 
 ประเทศไทยไม่เคยมีการทำในเร่ืองการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง ในโรงเรียนก็ไม่เคยทำ 
มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้สอน สมัยก่อนยังมีวิชาหน้าท่ีพลเมือง ถึงแม้จะเป็นเร่ืองของหน้าท่ี มิใช่จาก
จิตสำนึก แต่ก็ยังดีกว่าตอนน้ีที่ไม่มีการสอนเร่ืองหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบเลย ทุกวันน้ีมี
แต่เสรีภาพ แต่ไม่มีความรับผิดชอบ ใครอยากจะทำอะไรก็ทำ ประเทศไทยกำลังมีปัญหาในเร่ือง
น้ีมาก ขณะน้ีคนเกิดน้อยลงแล้วคนก็ตายช้าลง เด็กท่ีเกิดข้ึนมาจึงมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายแวดล้อมเอา
อกเอาใจมากข้ึน และถึงแม้การกระจายรายได้ยังไม่ดีแต่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีความม่ังค่ังมาก
ข้ึนเม่ือเทียบกับ 10 ปี 20 ปีท่ีผ่านมา เด็กแต่ละคนจึงได้รับส่ิงท่ีพ่อแม่ไม่เคยได้รับมากข้ึน โดยท่ีพ่อ
แม่สมัยน้ีเองก็ดูเหมือนจะเล้ียงลูกกันไม่ค่อยเป็นแล้ว มีแต่ตามใจ ไม่ค่อยสอนเร่ืองความรับผิดชอบ
และการเคารพสิทธิของผู้อื่นเท่าท่ีควร
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  ระบอบประชาธิปไตยของเราจึงกลายเป็นระบอบอำเภอใจ ระบอบท่ีเงินเป็นใหญ่ แล้ว
เป็นระบอบท่ีไร้คุณธรรม เพราะเราให้แต่เสรีภาพไม่ได้สอนให้รับผิดชอบ อันน้ีคือข้อท่ีมีปัญหา
มากและมีตัวอย่างมากมาย ดังน้ัน ถ้าจะแก้ปัญหาประเทศไทยเราจะต้องสร้างพลเมือง หากเรา
สามารถทำประชาชนให้เป็นพลเมืองได้ อนาคตของประเทศไทยเราจะสามารถมีประชาธิปไตย
ท่ีเป็นของประชาชนได้อย่างแท้จริง ถามว่าความเป็นพลเมืองต่างจากประชาชนเฉยๆ อย่างไร 
หรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพ ต้องถามว่า พลเมืองต่างจากชาวบ้านอย่างไร ส่ิงท่ีแตกต่างกันคือ 
พลเมืองมีอิสรภาพ แต่ชาวบ้านไม่มี ชาวบ้านต้องพ่ึงพิงนักการเมือง ความจริงไม่อยากใช้คำว่า 
“ชาวบ้าน” เพราะอาจจะเข้าใจคลาดเคล่ือนว่าดูหม่ินได้ แต่ท่ีใช้เพราะเห็นภาพได้ชัด คำว่า 
“ชาวบ้าน” ไม่ได้แปลว่าคนจนหรือชาวนา ชาวนาอาจจะเป็นพลเมือง แต่เศรษฐีในกรุงเทพฯ 
อาจจะเป็นชาวบ้าน เพราะพลเมืองคือความมีอิสรภาพ  
 เราต้องหยุดต่อว่าคนชนบทสักทีว่าเขาว่าเลือกผู้แทนไม่ดี ถ้าหากว่าระบบราชการและ
กระบวนการยุติธรรมเป็นท่ีพึ่งให้ชาวบ้านได้ เขาก็ไม่จำเป็นต้องพ่ึงนักการเมือง แต่เพราะระบบ
ราชการก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้เขา แถมยังรังแกเขาอีก กระบวนการยุติธรรมเป็นท่ีพึ่งของชาวบ้าน
ได้หรือไม่ ในคุกมีคนบริสุทธ์ิอยู่กี่คนท่ีศาลตัดสินให้เข้าคุก ฉะน้ันชาวบ้านในพ้ืนท่ีต้องมีท่ีพึ่ง 
เขาต้องเข้าหาใครสักคนเม่ือเขาถูกรังแก น่ีคือพ้ืนท่ีที่ทำให้นักการเมืองจึงมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีของเขา 
และเลือกต้ังก่ีคร้ัง ไม่ว่าจะย้ายไปพรรคไปไหนเขาก็จะได้ แต่เราโทษชาวบ้านไม่ได้ ต้องโทษ
ระบบของเรา ต้องหยุดว่าชาวบ้านแล้วหาทางแก้ไข น่ันคือเราต้องให้ชาวบ้านมีอิสรภาพข้ึนมา
จึงจะเกิดความเป็นพลเมือง 
 การทำให้ชาวบ้านเป็นพลเมืองมีองค์ประกอบ 3 มิติ คือมิติทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ 
และทางการศึกษา ทางการเมืองเห็นว่า รัฐธรรมนูญ 2550 ใช้ได้ในเร่ืองมิติของการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง แต่ทางเศรษฐกิจเป็นโจทย์ใหญ่ว่าทำอย่างไรจะทำให้ชาวบ้านแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง 
แต่ส่วนท่ี 3 คือการศึกษา การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองน้ันต้องมีท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ท่ีประเทศเยอรมันจะมี Volkshochschule แปลเป็นไทยได้ว่า “มหาวิทยาลัยประชาชน” ในเมือง
ใหญ่ๆ หน่อยจะมีอยู่ทุกเมือง ไม่ต้องจบมัธยมปลายก็มาเรียนได้ อยากเรียนอะไรมีหมด เร่ืองวิชาชีพ 
ภาษา ความรู้เร่ืองต่างๆ และมีเร่ืองการเมือง อยากเรียนเร่ืองรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย 
การเมือง สิทธิเสรีภาพก็มีให้เรียน ส่วนท่ีประเทศไทยถ้าประชาชนอยากเรียนเร่ืองรัฐธรรมนูญ 
หรือเร่ืองประชาธิปไตย ถามว่าสามารถไปเรียนท่ีไหนได้บ้าง - ไม่มี จะมีบ้างก็ที่สถาบันพระปกเกล้า

    63              การให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง 



แต่ก็ไม่เพียงพอและมุ่งไปท่ีชนช้ันนำมากกว่า หรือไม่เช่นน้ันก็ต้องมาเรียนในมหาวิทยาลัย 
ในคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ในคณะอ่ืนๆ ก็ไม่ได้สอนเร่ืองการเมืองหรือเร่ืองประชาธิปไตย 
น่ีคือข้อท่ีเป็นปัญหา เราไม่ได้สอนเร่ืองประชาธิปไตย แล้วประชาธิปไตยมันจะเกิดข้ึนมา
ได้อย่างไร 
 ในประเทศไทยถ้าจะพูดถึงเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาให้มีหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือสร้างพลเมือง เราอาจจะคาดหวังไม่ได้มากนัก เพราะเหตุที่ว่า ถ้าหากชาวบ้านกลายเป็น
พลเมืองท้ังหมด คนท่ีจะเดือดร้อนคือนักการเมือง เราจึงไม่ควรต้องรอกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่ให้ทำในส่ิงท่ีทำได้ไปเลย ซ่ึงในประเทศไทยเราสามารถต่อยอดจากส่ิงท่ีเรามีอยู่แล้วข้ึน
ไปได้ ต่อยอดจากองค์กรพัฒนาเอกชน จากพวกเราท่ีเคล่ือนไหวท้ังหมด ปรับฐาน
และต่อยอดข้ึนไป งานพัฒนาชนบท หรืองานขององค์กรเอกชนท่ีทำกันมา 20 - 30 ปี 
ไม่ได้หายไปไหน แต่ต้องปรับฐานกันหน่อย การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองน้ันคือการสร้าง
สังคมพลเมือง หรือ Civil Society ให้เกิดข้ึน ต้องปรับฐานต่อยอดข้ึนไปในทุกมิติ และ
สังคมเราจะมีระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็นการปกครองโดยประชาชนอย่างแท้จริง                                                      
 ประชาธิปไตยต้องพ่ึงตัวเอง ต้องแก้ปัญหาจากตัวเอง น่ีคือประเด็นท่ีเรามาพูดกัน
ในวันน้ี ฉะน้ันในการทำเร่ืองพลเมืองให้มีขึ้นมา เป็นเร่ืองของพวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำ 
โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษามาทำ เราอาจจะมีความเห็นทางการเมืองหรือ
อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน แต่ทำอย่างไรให้เราสามารถท่ีจะมีสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน
ได้โดยผาสุก และไม่ตัดสินปัญหากันโดยใช้กำลัง เร่ืองน้ีจะเกิดได้ก็ต้องช่วยกันสร้างพล-
เมือง การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองไม่ได้บังคับให้ใครต้องเช่ือแบบไหน แต่ทำให้ประชาชนเป็น
พลเมืองของระบอบประชาธิปไตย น่ันคือมีอิสรภาพควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและ
ต่อสังคม หากเราสามารถดำเนินการในเร่ืองน้ีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยใช้รูปแบบ
กิจกรรมหลากหลายภายใต้เป้าหมายร่วมกันว่า เราจะเปล่ียนสังคมไทยให้เต็มไปด้วยพลเมือง 
ประชาธิปไตยไทยก็จะไม่ล้มเหลวอย่างทุกวันน้ี และสังคมพลเมืองท่ีทุกคนจะช่วยกันแก้ไข
ปัญหาของสังคมก็จะเกิดข้ึนมาได้อย่างแน่นอนในเวลาอันใกล้นี้

การศึกษาเพ่ือสร้าง
พลเมืองไม่ได้บังคับ
ให้ใครต้องเช่ือแบบ
ไหน แต่ทำให้ประ-
ชาชนเป็นพลเมือง
ของระบอบประ-
ชาธิปไตย น่ันคือ
มี อิ ส ร ภ า พ ค ว บ คู่
กับความรับผิดชอบ
ต่ อ ผู้ อ่ื น แ ล ะ ต่ อ
สังคม
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ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาระบบการจัดการพัฒนาพลเมืองในประเทศไทย
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  

รศ. วิทยากร เชียงกูล
คุณไพโรจน์ พลเพชร

บทความน้ีสรุปและถอดความจากการอภิปรายเร่ืองทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาระบบ
การจัดการพัฒนาพลเมืองในประเทศไทย โดยมีประเด็นท่ีสำคัญคือการวางแผนเร่ืองการศึกษา
การพัฒนาพลเมืองในอนาคต องค์ความรู้ต่อการจัดการการเมืองภาคพลเมืองภายใต้สถาน-
การณ์ปัจจุบันในประเทศไทย นอกจากน้ันความเป็นไปได้ของการให้ภาคประชาสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง รวมไปถึงการเกิดข้ึนของสภาพัฒนา
ทางการเมืองกับความเป็นไปได้ของการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
สถาบันพระปกเกล้า

การท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในเร่ืองของการเป็นพลเมืองต้องสร้างความม่ันใจ ความไว้วางใจ
กันในระหว่างบุคคลและความไว้วางใจของสถาบัน ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของสถาบันพระ
ปกเกล้าท่ีสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดของกระบวนการประชาธิปไตยได้ คือเร่ือง ทุนทางสังคม 
ท้ังน้ีความไว้วางใจกัน และการเป็นสมาชิกเครือข่ายท้ังหลายเป็นทุนทางสังคม ยกตัวอย่าง
เช่น สถาบันต่างๆในประเทศไทย ได้รับความเช่ือม่ันไว้วางใจจากประชาชนมากน้อยแค่ไหน 
ถ้าได้รับความเช่ือม่ันมาก แสดงว่ามีพลังของการเป็นพลเมืองมากข้ึน เพราะการเป็นพลเมือง
ได้ต้องมีความไว้วางใจกัน ในระหว่างบุคคล ในระหว่างสถาบัน 

ผลจากการศึกษาพบว่าประชาชนชาวไทยมีความเช่ือม่ันในสถาบัน (Institutional Trust) 
มากกว่าความเช่ือม่ันในสังคมท่ีเป็นความเช่ือม่ันของบุคคลท่ีมีต่อกันและกัน (Social Trust) 
เราพบว่าความเช่ือม่ันในสถาบันต่าง ๆ มีระดับท่ีสูงโดยเฉพาะสถาบันทางการเมือง สถาบัน
องค์กรอิสระรวมท้ังส่ือบางส่ือ แต่ความเช่ือม่ันเหล่าน้ีได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างมาก 
โดยเฉพาะสถาบันทหารซ่ึงเดิมได้รับความไว้วางใจท่ีสุด แต่ก็ลดลงจนต่ำกว่าความเช่ือม่ัน
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ท่ีประชาชนมีต่อสถาบันศาล ซ่ึงแต่ เดิมก็ได้รับความเช่ือม่ันสูงอยู่แล้ว แต่สถาบันทางทหาร
เคยได้รับความเช่ือม่ันสูงกว่า รวมท้ังสูงกว่าสถาบันทางการเมืองบางสถาบันยกเว้นพรรคการเมือง 
นอกจากน้ี ยังพบว่าส่ือมวลชนท่ีได้รับความไว้วางใจมากท่ีสุดคือโทรทัศน์ เพราะว่าประชาชน
มองเห็นภาพได้ ทำให้ผู้คนไว้วางใจมาก แต่พอหลังเหตุการณ์ปฏิวัติเกิดข้ึน ก็ขึ้นๆ ลงๆ ดูเหมือน
ยังคงตัวแต่ไม่มากเหมือนก่อน ไม่เหมือนปี พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2545 ท่ีประชาชนมีความสุข
กับบรรยากาศทางการเมืองและนโยบายประชานิยมในช่วงน้ันรวมท้ังองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ต่างๆ แต่ปัจจุบันประชาชนจำนวนมากสูญเสียความเช่ือม่ันในสถาบันทางการเมือง โดยเฉพาะต่อ
คณะรัฐมนตรี เพราะคณะรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง 

 ตัวอย่างข้อมูลน้ีมาจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion Survey) 
เม่ือปลายปี พ.ศ. 2550 โดยสถาบันพระปกเกล้าได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 จะเห็นได้ว่าความเช่ือม่ันต่อทางราชการลดลงเหลือประมาณ 
50 เปอร์เซ็นต์  แม้กระท่ังระบบศาลก็เช่นกัน  แต่ก็ยังคงความเช่ือม่ันท่ีสูงกว่าสถาบันอ่ืนเรียกได้
ว่าเป็นสถาบันเดียวท่ีประชาชนยังความเช่ือม่ันไว้สูงหรือประมาณร้อยละ 70 ของประชาชนท่ี
ตอบแบบสอบถาม ท้ังน้ีสถาบันตุลาการท่ีได้รับความเช่ือม่ันสูงท่ีสุดคือศาลยุติธรรม สถาบันท่ี
ได้รับความเช่ือม่ันต่ำท่ีสุดคือพรรคการเมือง ประชาชนเพียงหน่ึงในส่ีเท่าน้ันท่ีเช่ือม่ันระบบพรรค
การเมือง เช่นเดียวกับองค์การเอกชนนอกภาครัฐ  (NGOs)  ซ่ึงเดิมความเช่ือม่ันอยู่ในระดับเดียว
กับหนังสือพิมพ์ แต่ว่าตอนหลังก็ลดลงมาเหลือระดับเดียวกับพรรคการเมือง ส่ือหนังสือพิมพ์
ก็เช่นกัน ถูกลดความเช่ือม่ันลงเช่นเดียวกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน การศึกษาน้ีจึงพบว่าความ
เช่ือม่ันของประชาชนต่อองค์กร หรือต่อสถาบันต่างๆลดลง และเป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงต่อความ
ย่ังยืนของระบอบประชาธิปไตยและสถาบันการเมือง 

 ส่วนความเช่ือม่ันในบุคคลน้ัน แต่เดิมประชาชนไม่ค่อยให้ความไว้วางใจต่อกัน แต่สิ่ง
ท่ีเปล่ียนแปลงไปคือเราเร่ิมไว้วางใจกันมากข้ึน หลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติเม่ือ 19 กันยายน 2549  
เพราะว่าเราไม่สามารถไว้วางใจในสถาบันได้ เพราะสถาบันเหล่าน้ันไม่ได้ช่วยอะไร เราจึงต้อง
ไว้วางใจต่อกัน ประชาชนก็เร่ิมช่วยตัวเอง ประกอบกับท่ีผ่านมามีมาตรการส่งเสริมการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มมากข้ึนซ่ึงช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือกิจกรรมต่างๆ
 นอกจากน้ีเรายังมีการศึกษาเร่ืองของการเมืองภาคพลเมืองของกลุ่มเยาวชนในช่วง 
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อายุ 15 - 25 ปี ว่าพวกเขาคิดอย่างไร เพ่ือท่ีจะนำไปสู่การวางแผนการสร้างการศึกษาของพลเมือง 
(civic education)  หรือ ประเมินความตระหนักและความเข้าใจของเยาวชนเหล่าน้ีในเร่ืองของความ
เข้าใจสังคมประชาธิปไตย โดยศึกษาในประเด็นเร่ืองการยึดม่ันวัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีอยู่บน
พ้ืนฐานของความเช่ือม่ันต่อกระบวนการประชาธิปไตย ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างความ
ยึดม่ันในประชาธิปไตยระหว่างผู้ชายและผู้หญิงกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงอาจจะไม่เช่ือ
ม่ันในสถาบันมากเท่าผู้ชาย ซ่ึงทางออกน้ันเราคงก็ต้องเสริมสร้างพลังในหมู่ผู้หญิงให้มากข้ึน 

 นอกจากน้ันผลการศึกษากลุ่มเยาวชนน้ีพบว่าความไว้วางใจในสถาบันไม่ได้สูงไปกว่า
กลุ่มผู้ใหญ่ โดยศึกษาในช่วงสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปีพ.ศ. 2550 ซ่ึงพบว่านายก
รัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ ได้คะแนนความเช่ือม่ันจากประชาชนน้อยมาก ไม่ถึงร้อยละ 50 ซ่ึงถือว่า
รัฐบาลสอบตกในด้านความไว้วางใจในสายตาของเยาวชน ส่วนกลุ่มท่ีจะได้คะแนนท่ีมากท่ีสุด
ก็คือกลุ่มศาล  นอกจากน้ันในแง่กระบวนการรับรู้ข้อมูลทางการเมืองของเยาวชนพบว่าเยาวชนเหล่า
น้ีรับรู้ข้อมูลจากส่ือโทรทัศน์ร้อยละ 71 รับรู้จากโรงเรียนร้อยละ 10 และจากส่ืออ่ืนๆ อีกประมาณ
ร้อยละ 10  จึงถือได้ว่าโทรทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้และได้รับข้อมูลทางการเมืองของพวกเขา ท้ังน้ี
เขาอยากให้ทีวีเป็นช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง แต่ที่น่าแปลกก็คือเขาไม่ได้บอกให้ใช้
ช่องทางทางโรงเรียนเลย แสดงว่าเขาไม่ต้องการเรียนรู้ในเร่ืองของการเป็นพลเมืองจากโรงเรียนเท่า
น้ัน เพราะฉะน้ันเราต้องมีช่องทางอ่ืนนอกโรงเรียนท่ีพวกเขาจะต้องเรียนรู้เร่ืองการเป็นพลเมือง 
 การศึกษาน้ียังพบว่าครอบครัวในสังคมไทยไม่เคยคุยกันเก่ียวกับการเมืองถึงร้อยละ 11 
และพวกท่ีไม่สนใจอะไรเลยอีกประมาณร้อยละ 20-25 นอกจากน้ีเรายังศึกษาวัฒนธรรมประชา-
ธิปไตยในเร่ืองของการเคารพสิทธิของคนอ่ืน  เยาวชนร้อยละ 64  เห็นว่าควรเอาความคิดของตัวเอง
เป็นหลักมากกว่าสนใจความคิดเห็นของผู้อื่นหรือเพ่ือนร่วมงาน แสดงว่ายังมีความคิดเผด็จการ
อยู่ในใจจิตวิญญาณของเด็กเยาวชน ท่ีสำคัญคือเยาวชนร้อยละ 18 บอกว่าการเอาเปรียบคนอ่ืน
เป็นเร่ืองธรรมดา

 ส่วนในเร่ืองปัญหาการคอร์รัปช่ัน งานวิจัยพบว่าเยาวชนประมาณร้อยละ 10 บอก
ว่ายอมติดคุกเพ่ือแลกกับเงินจำนวนมาก ประเด็นน้ีเป็นการมองในแง่วัฒนธรรมทางการเมืองของ
เยาวชน เช่นเดียวกับท่ีเคยมีการศึกษาทัศนคติของเยาวชนในประเทศเกาหลีมาก่อน ในกรณีของไทย
น้ันเราจะทำอย่างไร อีกท้ังมีเยาวชนเพียง 1 ใน 4  คิดว่าประชาชนควรสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐ 
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แต่อย่างไรก็ดีมีเยาวชนอีกกลุ่มหน่ึงท่ียังสับสนอยู่ว่าอะไรคือประชาธิปไตย อะไรคือการเคารพ
สิทธิของคนอ่ืน ตรงน้ีคือเรายังมีปัญหาของเร่ืองของการวิเคราะห์ในเชิงลึกว่าถ้าเขาไม่เคารพสิทธิ
ของคนอ่ืนจะเกิดผลเสียอย่างไร เพราะเราไม่เคยสอนกันในสังคม ซ่ึงเรามองว่าเยาวชนพวกน้ีจะ
มีประสิทธิภาพทางการเมืองได้ถ้าพวกเขาคิดว่าตัวเองมีความสำคัญสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ
ในสังคมได้ พวกเขาก็จะเป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพในการออกมาผลักดันอะไรหลายอย่าง มี
โอกาสในการเปล่ียนแปลงรัฐบาลโดยการเลือกต้ัง ซ่ึงเยาวชนร้อยละ 30 เห็นด้วยว่ามีความ
สำคัญมาก ส่วนเร่ืองการมีอิสระในการวิจารณ์ผู้มีอำนาจร้อยละ 10 เห็นด้วยกับตรงน้ี ซ่ึงประเด็น
เหล่าน้ีถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการเป็นประชาธิปไตย

 นอกจากน้ียังมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือเร่ืองของการเช่ือฟังกฎหมาย ได้เกิดแนวคิดว่า
ไม่ต้องฟังกฎหมายเพราะคนอ่ืนก็ไม่เช่ือฟัง โดยมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 15 ท้ังน้ีเยาวชนเหล่าน้ี
ไม่ค่อยได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างความไว้วางใจต่อกัน เราพบว่าเยาวชนมีการรวมตัว
กันแค่ 2  เปอร์เซ็นต์กว่าเท่าน้ัน ปัญหาคือต่างคนต่างอยู่ และมีกิจกรรมเฉพาะส่วนในแต่ละคน 
เพราะพวกเขามีกิจกรรมการเรียนในภาคปกติ และการเรียนพิเศษ จึงไม่มีเวลาในการรวมกลุ่ม
ทำกิจกรรม และเยาวชนเหล่าน้ีไว้วางใจคนอ่ืนน้อยมาก กล่าวคือมีประมาณร้อยละ 29 แสดงว่า
เยาวชนอีกร้อยละ 70  ไม่ไว้วางใจคนอ่ืนเลย แล้วเราจะสร้างสังคมท่ีจะให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน
ได้อย่างไร เพราะคนท่ีเขาไว้วางใจท่ีสุดคือญาติ แต่คนอ่ืนท่ีติดต่อด้วยเขาไว้ใจน้อยมากไม่ถึงคร่ึง
ของเยาวชนตอบว่าไว้ใจเพ่ือนบ้าน 
 เม่ือถามว่าประชาธิปไตยในความหมายของเขาคืออะไร ส่วนใหญ่บอกว่าคือการกระทำ
ภายใต้กฎหมายซ่ึงต่างกับประชาชนท่ัวไปท่ีบอกว่าประชาธิปไตยคือเร่ืองสิทธิเสรีภาพ แต่มีเยาวชน
ส่วนน้อยหรือประมาณร้อยละ 1.2 บอกว่าประชาธิปไตยคือรากฐานของการปกครอง เรายังศึกษา
ต่อไปว่าเยาวชนของประเทศไทยฝักใฝ่เผด็จการมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงมีกลุ่มท่ีอยากให้ยกเลิกระบบ
รัฐสภาแล้วเอาผู้นำท่ีเข้มแข็งข้ึนมามีร้อยละ 30 ส่วนกลุ่มท่ีอยากให้มีรัฐบาลเพียงพรรคเดียวมี
ประมาณ  1 ใน 4  และกลุ่มท่ีอยากให้ทหารมาปกครองมีเกือบ 1 ใน 4  ของคนท่ีตอบแบบสำรวจ
นอกจากน้ัน ยังมีประเด็นในเร่ืองการยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างมากน้อยแค่ไหน หรือเห็น
คนอ่ืนต่างจากเรา เช่น คำถามท่ีว่าคนกรุงเทพฯต่างจากคนส่วนใหญ่หรือไม่ คนดอยต่างจาก
คนอ่ืนหรือไม่ คิดว่าคนภาคใต้ คนมุสลิม คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างจากคนอ่ืน
หรือไม่ แล้วฝร่ังแตกต่างจากคนส่วนใหญ่หรือไม่ คำตอบท่ีได้รับก็มีบางส่วนท่ีคิดว่ามีความ
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แตกต่างและบางส่วนก็คิดว่าไม่แตกต่าง แต่เยาวชนส่วนใหญ่มองว่าฝร่ังมีความแตกต่างบ้าง
เพราะหน้าตาไม่เหมือน ซ่ึงมี 40% บอกว่าแตกต่าง แต่ว่ามีแค่ 1 ใน 4 ท่ีเห็นว่ามุสลิม
ภาคใต้แตกต่างจากคนส่วนใหญ่และคนกรุงเทพฯแตกต่างจากคนส่วนใหญ่  มี 14% คิดว่าชาว
เขาแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ คำถามก็คือทำไมจึงคิดอย่างน้ัน 
นอกจากน้ันยังมีประเด็นในเร่ืองความภูมิใจในความเป็นไทยว่ามีหรือเปล่า เราคาดหวังว่า 
เยาวชนเกือบ 100% ภูมิใจในความเป็นไทย กลับมีเพียง 77% ท่ีตอบว่าภูมิใจมาก
ในความเป็นไทย มีจำนวนหน่ึงท่ีไม่ภูมิใจในความเป็นไทย คำถามก็คือเกิดอะไรข้ึนกับมุมมอง
ของเยาวชนของเราและบางคนยังไม่กล้าออกความเห็นเสียอีก น่ันเป็นเร่ืองของเยาวชน 

 ส่วนการสำรวจทัศนคติของผู้ใหญ่ โดยเปรียบเทียบกับเกาหลี ฟิลิปปินส์ และ
มองโกเลียโดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองของการเป็นประชาธิปไตย พบว่ามีการเปล่ียนแปลง
อย่างชัดเจนของคนไทยในเร่ืองของความช่ืนชอบประชาธิปไตยท่ีลดลง ในเร่ืองของความ
ต้องการประชาธิปไตยเด๋ียวน้ีลดลง ความเหมาะสมเก่ียวกับประชาธิปไตยก็ลดลง ขณะ
น้ีมีปัญหาในอุณหภูมิของประชาธิปไตยในประเทศไทยในช่วงปีสองปีท่ีผ่านมารวมท้ังความ
เช่ือม่ันว่าประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาสังคมได้ ก็เร่ิมไม่ค่อยม่ันใจเสียแล้วเป็นต้น เพราะฉะน้ัน
เราต้องเรียกความเช่ือม่ันเหล่าน้ันกลับมา หรือต้องเลือกความไม่ฝักใฝ่เผด็จการ เม่ือเปรียบ
เทียบกับประเทศอ่ืน คือเกาหลีใต้ เขาไปไกลแล้ว แต่เราก็เทียบได้กับมองโกเลียกับ
ฟิลิปปินส์ เราพบว่าทัศนคติของผู้ใหญ่ที่มีการยอมรับผู้นำท่ีเข้มแข็งก็มีมากข้ึน การยอมรับ
ให้ทหารปกครองประเทศก็มีการยอมรับมากข้ึน 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าเรามีปัญหาเร่ืองความไม่เข้าใจในเร่ืองของการเป็น
ประชาธิปไตยและเร่ิมมีความไม่เช่ือม่ันในระบอบประชาธิปไตย ไม่เช่ือม่ันในสถาบันท่ี
ค้ำจุนประชาธิปไตย ซ่ึงสาเหตุดังกล่าวอาจมีหลาย ๆ อย่าง เช่น สถาบันเหล่าน้ีอาจไม่ได้
ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการประชาธิปไตยเท่าท่ีควร นอกจากน้ียังพบความแตก
ต่างระหว่างคนกรุงเทพฯและคนต่างจังหวัด ท่ีโดยปกติเราเห็นจากการเลือกต้ัง แต่จากการ
ศึกษาน้ันเป็นการเน้นย้ำ ถึงปัญหาสองนคราของประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและเป็นการ
ศึกษาเชิงประจักษ์ ผลท่ีพบก็คือคนกรุงเทพฯดูจะยอมรับเผด็จการมากกว่าคนต่างจังหวัด
ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีเห็นเด่นชัดจากเม่ือสักครู่นี้ 

ผลจากการศึกษา
พ บ ว่ า มี ปั ญ ห า
เร่ืองความไม่เข้าใจ
ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง ก า ร
เป็นประชาธิปไตย
และความไม่ เ ช่ือ
ม่ั น ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย
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 ในประเด็นเร่ืองค่านิยมประชาธิปไตยเสรีของคนไทยเป็นอย่างไร ดูเหมือนว่าคนไทย
มีการนิยมประชาธิปไตยเสรีที่ดีขึ้น เช่น เม่ือถามว่าท่านไม่ต้องยึดติดกฎหมายก็ได้เวลาเกิดอะไร
ข้ึนก็เอากฎหมู่จัดการเลย ผลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ กล่าวคือคนท่ีมีค่านิยมแบบ
ประชาธิปไตยเสรีดูเหมือนเร่ิมมีมากข้ึน และการท่ีบอกให้ตุลาการเก่ียวข้องกับการเมืองว่าเป็น
อย่างไร มีคนยอมรับว่าเม่ือเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองน้ันฝ่ายตุลาการต้องเข้ามาจัดการ อันน้ีเป็น
การสวนทางกับประชาธิปไตย แค่มีคนบางส่วนมองว่าการมีมุมมองท่ีแตกต่างทำให้สังคมเกิด
โกลาหล และคนกรุงเทพฯยอมรับเร่ืองน้ีมาก ขณะท่ีคนนอกกรุงเทพฯยอมรับเร่ืองน้ีน้อยกว่า 
แสดงว่าคนกรุงเทพไม่ยอมรับการเดินขบวนการประท้วงเท่าไหร่ แต่คนกรุงเทพฯมักจะออกมา
ประท้วงก็ต่อเม่ือเล็งเห็นว่าตนเองอาจได้รับผลกระทบ หรือมีผลต่อความเป็นอยู่เศรษฐกิจของ
ตัวเอง เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีคำถามในเร่ืองการรวมกลุ่มชุมนุมของประชาชนน้ันพวกเขามองว่า
เป็นการรบกวนสังคมหรือเปล่า คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่บอกว่าใช่ การรวมกลุ่มรบกวน  ส่วนแนว
คิดท่ีว่าในกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤติให้รัฐไม่ต้องยึดกฎหมายก็ได้ คนกรุงเทพฯส่วนมากยอมรับ แต่
คนต่างจังหวัดยอมรับได้น้อยกว่า  ตรงน้ีแตกต่างกัน แสดงว่า คนไทยส่วนหน่ึงก็ฝักใฝ่เผด็จการ
หรือไม่ยอมรับประชาธิปไตยได้ในบางคร้ัง 

 นอกจากน้ัน การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังมีทั้งแบบท่ีไม่เป็นทางการ
กับแบบท่ีเป็นทางการ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในเร่ืองของการเลือกต้ังอีกด้วย ดังน้ันการมีส่วน
ร่วมท้ัง 3 อย่างน้ีเป็นส่ิงสำคัญมากกับกระบวนการประชาธิปไตย ของไทย เราพบว่าคนท่ีเลือกท่ีจะ
ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ทำกันท่ัวไป ก็จะใช้วิธีการมีส่วนร่วม 2 รูปแบบน้ันด้วย 
ดังน้ันกระบวนการประชาธิปไตยและการส่งเสริมการมีประชาธิปไตยจึงควรสนับสนุนการเสริม
สร้างพลังทางสังคมคือความเช่ือม่ันทางสังคม (Social Trust) หรือทุนทางสังคมน่ันเอง ตรงน้ี
มีความสำคัญอย่างชัดเจน และยังพบว่าส่ิงเหล่าน้ียังมีความแตกต่างกันในระหว่างภาคอีก ซ่ึงอาจ
ต้องมีการจัดเวทีต่างหากในแต่ละภาค

 สรุปให้ฟังว่าจากการศึกษาพบว่าปัจจัยเหล่าน้ีมันอยู่โยงใยกันมากมาย เพราะฉะน้ัน
แค่เราจะไปสอนเด็กอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่เราต้องฝึกเขาอย่างมาก ฝึกให้เขามีความเช่ือม่ัน  
ส่ือมวลชนต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ ทำตัวให้เป็นท่ีเช่ือม่ันของประชาชน  เด็กเขาบอกว่าส่ือ
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สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้ ประชาธิปไตยของเขา เพราะฉะน้ันต้องปรับท่ีสื่อด้วย 
ไม่ใช่เรียนรู้ในโรงเรียน เขาอยากเรียนรู้จากภายนอก นอกจากน้ีองค์กรสถาบันต่าง ๆ 
ต้องทำตัวให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ ท้ังสถาบันทางการเมือง และสถาบันอ่ืน ๆ รวมท้ังองค์กร
พัฒนาเอกชน เพราะเป็นองค์กรท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและนำไปสู่ความ
พึงพอใจในระบอบประชาธิปไตย เราต้องสร้างระดับสามัญสำนึกให้เกิดข้ึน ทำจิตสำนึก
ให้เป็นระบบ เราบอกว่าอยากได้สวัสดิการ อยากได้ นโยบายประชานิยม แต่อย่าข้ึนภาษี 
แล้วรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาทำสวัสดิการให้ แสดงว่าคิดไม่เป็นระบบ เราต้องสร้างคน
ให้คิดเป็นระบบ ทางออกคือต้องสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมประชา-
ธิปไตย เพ่ือมุ่งม่ันสู่คุณภาพของประชาธิปไตยก็คือการมีหลักธรรมาธิบาลควบคู่ไปกับ
หลักประชาธิปไตย (Democratic Governance) เป็นเร่ืองของหลักนิติรัฐ ความซ่ือสัตย์สุจริต 
การมีประสิทธิภาพทางการเมือง

รศ. วิทยากร เชียงกูล 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประเทศเราเป็นประเทศทุนนิยมท่ีมาทีหลัง เป็นทุนนิยมท่ีด้อยพัฒนา หรือทุนนิยมท่ีเป็น
บริวารประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง ซ่ึงแตกต่างจากบริบทของประเทศเยอรมันท่ีเป็นทุนนิยม
พัฒนาอุตสาหกรรม ทุนนิยมด้อยพัฒนาทำให้มีความแตกต่างทางฐานะรายได้ของประชาชน
มาก และปัญหาท่ีหนักกว่าน้ันคือการครอบงำทางความคิด การท่ีเป็นสังคมท่ีมีประวัติศาสตร์
ของเจ้าขุนมูลนาย ศักดินา ทหาร ความคิดอำนาจนิยม จารีตต่าง ๆ น้ัน ทำให้ประชาชน
ไม่ได้เป็นพลเมือง หากเป็นไพร่ฟ้าท่ีอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ท้ังชาวบ้านและแม้แต่คนท่ีจบ
มหาวิทยาลัย เพราะระบบการศึกษาของเราไม่ได้สอนให้คนเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้เข้าใจ
ตัวเอง ไม่ได้ภูมิใจในตัวเอง แต่สอนเพียงวิชาการ การท่องจำ เพราะฉะน้ันการให้การศึกษา
เร่ืองพลเมืองจึงเป็นทางแก้ความด้อยพัฒนาของประชาธิปไตยท่ีสำคัญ ซ่ึงต้องมองในทุกมิติ 
ต้องทำทุกทาง ไม่ใช่เร่ืองสถาบันพัฒนาการเมืองอย่างเดียว อย่าฝากความหวังไว้ที่องค์กร
ใดองค์กรหน่ึงเพียงอย่างเดียว ประชาชนต้องทำ อย่าฝากความหวังไว้ท่ีนักการเมืองหรือ
รัฐบาล ถ้าประชาชนเป็นพลเมืองท่ีมีความฉลาด นักการเมืองท่ีจะพัฒนาตัวเองมากข้ึน
เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีสำคัญคือจะทำให้การศึกษาปล่ียนประชาชนจากไพร่ให้เป็นพลเมืองท่ี
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ตระหนักในเร่ืองสิทธิหน้าท่ีของตนได้อย่างไร 

 ระบบการเล้ียงดูเด็กสำคัญมาก การเล้ียงเด็กของคนไทยไม่เป็นประชาธิปไตย
เท่าท่ีควร เพราะเราสอนเด็กแบบอำนาจนิยม สอนแบบใช้ระบบอาวุโสเป็นใหญ่ สอนแบบ
ใช้อารมณ์ความรู้สึกเด๋ียวรักเด๋ียวโกรธไม่พอ เด็กไม่เข้าใจว่าเขาควรมีวินัยอย่างไร เด็กจะ
คิดแต่เอาตัวรอดตลอดเวลา คือต้องปรับตัวให้เข้ากับอารมณ์ของผู้ใหญ่ ต้องคอยเอาใจ
ผู้ใหญ่ เขาจะไม่มีวินัย ไม่รับผิดชอบตัวเอง  ฉะน้ันระบบการเล้ียงดู  ระบบการศึกษา ระบบ
ประชาธิปไตยในท่ีทำงาน  ระบบประชาธิปไตยในชุมชน ต้องพยายามเปล่ียนท้ังหมด ไม่อย่าง
น้ันเราจะไม่สามารถสร้างพลเมืองได้ ท่ีสำคัญประชาชนไม่รู้สึกว่าเขาเป็นพลเมือง เพราะ
ไม่รู้ว่าตัวเองได้เสียภาษีทางอ้อมจากการซ้ือของ เหมือนเราเป็นเจ้าของคล่ืนวิทยุโทรทัศน์ 
ซ่ึงถือว่าเป็นของส่วนรวม แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นเจ้าของ เรานึกว่าเจ้าของทีวีคือคนท่ีได้รับ
สัมปทาน เขามีโฆษณาอะไรประชาชนก็รับได้ เพราะถือว่าได้ดูโทรทัศน์ฟรี แต่เราควร
จะบอกคนทำทีวีได้ว่าคุณไม่ควรโฆษณามาก เพราะคล่ืนทีวีมันเป็นของเรา ฉะน้ันเร่ืองพวก
น้ีต้องพยายามให้การศึกษาคนให้ได้ 

 อย่างเร่ืองงบประมาณประจำปีของรัฐบาล ซ่ึงเป็นเงินมหาศาลมาก ต้องทำให้
เป็นเร่ืองใหญ่ เป็นเร่ืองท่ีประชาชนต้องต่ืนตัว เข้ามาสนใจและตรวจสอบว่ารัฐบาลกำลัง
จะใช้งบประมาณของเราไปทางไหน เป็นการใช้ประชาธิปไตยทางตรงของประชาชนท่ีไม่
ใช่แค่เลือกต้ังส.ส. ไม่ใช่แค่การปกครองท้องถ่ินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมหาดไทย ส่วนหน่ึง
ของข้าราชการ ส่วนหน่ึงของสภาใหญ่ แต่ต้องมีการกระจายอำนาจทางตรง ท่ีประชาชน
ต้องมาประชุมร่วมกันว่า งบประมาณประจำปีทั้งของรัฐบาล กทม. เทศบาล อบต. ควรจะ
ใช้อะไรบ้าง อะไรเป็นลำดับความสำคัญแล้วต้องติดตามการใช้ด้วย อย่างน้ีจึงจะเกิดประชา-
ธิปไตย ถึงจะเกิดสำนึกความเป็นพลเมือง ไม่อย่างน้ันแล้วคนไทยจะเป็นไพร่อยู่เร่ือยไป 
เพียงเพราะรัฐบาลบางรัฐบาล เอาโครงการบางโครงการมาให้ก็รู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณ
เราต้องทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้เป็นหน้ีบุญคุณใคร แต่เป็นเร่ืองของสิทธิที่เขา
ควรได้ เพราะเขาเสียภาษีทั้งทางอ้อมและทางตรง เขาเป็นเจ้าของทรัพยากรส่วนรวมและ
งบประมาณประจำปี เขาเป็นพลเมืองท่ีสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้ว่าคุณเป็นผู้บริหาร
ท่ีเราเลือกเข้าไป ถ้าคนทำงานไม่ดี เรามีสิทธิไล่คุณออกได้ เรามีสิทธิถอดถอนได้ เราไม่ได้

การศึกษาเร่ืองพลเมือง
จึง เ ป็นทางแก้ความ
ด้ อ ย พั ฒ น า ข อ ง
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
ท่ีสำคัญ ซ่ึงต้องมอง
ใ น ทุ ก มิ ติ ต้ อ ง ท ำ
ทุ ก ท า ง ไ ม่ ใ ช่ เ ร่ื อ ง
ส ถ า บั น พั ฒ น า ก า ร
เมืองอย่างเดียว อย่า
ฝ า ก ค ว า ม ห วั ง ไ ว้ ท่ี
องค์กรใดองค์กรหน่ึง
เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว
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เลือกนักการเมืองไปเป็น เจ้านาย แต่เลือกให้เขาไปเป็นผู้จัดการบริหารประเทศ เราเป็น
เจ้าของประเทศ ต้องอธิบายให้ประชาชนไทยเข้าใจแบบน้ีให้ได้

 ในช่วง 14 ตุลาคม 2516 ประชาชนต่ืนตัว เน่ืองจากได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
เพราะช่วงก่อน 14 ตุลาคม 2516 เราอยู่ในยุคของเผด็จการทหารท่ีมีความเป็นเผด็จการในทุกแห่ง 
มีการใช้อำนาจท่ีไม่ถูกต้อง ท้ังในโรงเรียน ในอำเภอ  ประชาชนเห็นปัญหาชัดเจน  นักเรียน
นักศึกษาออกมาประท้วง ชาวบ้านออกมาประท้วง การจะทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองคงไม่ใช่แค่
การจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา พิมพ์หนังสือเผยแพร่เพียงอย่างเดียว แต่ว่าต้องทำกิจกรรมเคล่ือนไหว
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ด้วยภาคปฏิบัติ ว่าทำไมต้องมีสภานักเรียน ทำไมนักเรียนนักศึกษาต้อง
อยู่ในคณะกรรมการของสถานศึกษา หรืออาจารย์ต้องมีสภาอาจารย์ มีตัวแทนอาจารย์เข้ามาอยู่ใน
สภามหาวิทยาลัย ต้องเปล่ียนแปลงโครงสร้างอำนาจท่ีลดหล่ันกันมาเป็นช้ัน ๆ ให้เป็นประชาธิป-
ไตยแนวราบในทุกระดับ จากเยอรมันท่ีเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม  เขาใช้เวลาในการพัฒนา
เร่ืองน้ีมาอย่างยาวนานเป็น 100 ปี และเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงด้วยในสมัยก่อน เป็นพรรคสังคมนิยม 
พรรคคอมมิวนิสต์ คนงานสู้เยอะมาก การท่ีประชาชนต่อสู้ทำให้เขาต้องพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมา คน
ไทยควรจะศึกษารวมท้ังศึกษาประเทศท่ีกำลังพัฒนาด้วยกัน เช่น ประเทศเวเนซูเอลาท่ีพยายาม
ท่ีจะสร้างระบบสหกรณ์ พยายามท่ีจะสร้างสภาชุมชนขนาดเล็กท่ีประชาชนมาประชุมกัน ดูแลงบ
ประมาณว่าจะนำไปใช้ทำอะไร อย่างไรบ้าง ประชาชนต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ข้ึนมาสภา
ชุมชนสามารถท่ีจะเขียนโครงการงบประมาณจากรัฐบาลมาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้โดยตรง 
ประชาชนอยากต้ังสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภคก็ขอเงินหรือกู้ยืมเงินดอกเบ้ียต่ำจากรัฐบาลมาต้ังได้ 
และรัฐบาลก็สนับสนุน ท้ังลดภาษีให้ ส่ังซ้ือของจากสหกรณ์ ภาครัฐต้องซ้ือของจากสหกรณ์ก่อน 
น่ีเป็นแนวทางสำคัญเพราะว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทย คือเราพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ี
เป็นบริวารทำให้ประชาชนพ่ึงพานายทุน พ่ึงพาระบบธนาคารพาณิชย์อย่างเดียว

 สำหรับประเทศไทย ชุมชนในสมัยก่อนเป็นทุนนิยมมีความเข้มแข็งเป็นประชาธิปไตย
มากกว่า ชุมชนในยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม การเลือกผู้นำของชุมชนสมัยก่อน ท้ังผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าอาวาส ชุมชนจะรู้ว่าใครเป็นคนดี ใครท่ีมีความสามารถเหมาะสมท่ีจะทำงานเพ่ือชุมชนเพ่ือส่วน
รวม ใครทำไม่ดีจะโดนคว่ำบาตรทางสังคม จะโดนขับไล่ แต่พอระบบทุนนิยมเข้ามารัฐบาล
กลางเข้าไปแต่งต้ังแทน ชุมชนแตกแยก แก่งแย่งแข่งขัน ระบบทุนนิยมสอนให้คนแข่งขันเพ่ือ
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ตัวเอง สอนให้ไม่ไว้วางใจกัน ไม่ได้สอนให้รักษาความเป็นชุมชน ให้คนมีความร่วมมือกัน ชุมชน
ถูกทำลาย ในตอนน้ีแม้แต่เจ้าอาวาสกลายเป็นส่วนกลางแต่งต้ังเข้าไปอยู่ในชุมชน แล้วเจ้าอาวาสก็
ไปหาลูกศิษย์จากในเมือง แม้ชาวบ้านจะไม่ยอมรับ แต่เขาอยู่ได้เพราะเขามีอำนาจอ่ืนอยู่เหนือกว่า
อำนาจคนในชุมชน เพราะฉะน้ันเราต้องคิดว่าประชาธิปไตยแบบไทยจะต้องไม่เน้นแต่รูปแบบ
การเลือกต้ัง แต่ประชาธิปไตยยังมีรูปแบบอ่ืน เช่น ประชาธิปไตยแบบผู้แทนท่ีมีส่วนประกอบ
จากองค์กรอิสระ องค์กรภาคประชาชนมีประชาธิปไตยท้องถ่ิน ประชาธิปไตยทางตรง ซ่ึงเรา
สามารถคิดรูปแบบท่ีหลากหลายได้ ไม่ใช่รูปแบบตายตัว การคิดภายใต้กรอบการเลือกต้ังส.ส.
อย่างเดียวทำให้ขบวนภาคประชาชนเติบโตยาก ต้องช่วยกันให้ประชาชนมีความฉลาด และคิด
นอกกรอบ และคิดเร่ืองชุมชน คิดเร่ืองเพ่ือส่วนรวมมากข้ึน การท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีคิดถึงชุมชน 
คิดถึงส่วนรวมได้ ต้องสร้างให้เข้าใจถึงความจำเป็นของเร่ืองน้ีตั้งแต่เด็ก ไม่ใช่เร่ืองการศึกษา
เพ่ือสอบเอาคะแนน ต้องให้เป็นวิถีชีวิตว่าการท่ีเราจะรู้จักการพ่ึงพาช่วยเหลือกันเป็นชุมชน และ
การทำงานเพ่ือส่วนรวมน้ันสำคัญกว่า เป็นประโยชน์ต่อความอยู่รอดระยะยาวมากกว่าการแข่งขัน
แบบตัวใครตัวมัน

 ทุกวันน้ีเราสอนให้คนเห็นแก่ตัว และสอนให้มองระยะส้ัน มือใครยาวสาวได้สาวเอา 
หากเราสอนกันแบบน้ีต่อไปประเทศก็ไปไม่รอด เด็กของเราโดยภาพรวมหรือส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ไปแข่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม จีน สิงคโปร์ ได้ ท้ังวิธีการเลือกคนเป็นรัฐมนตรี 
เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าประเทศสังคมนิยมหรือทุนนิยมของประเทศอ่ืน กลไกในการเลือกท่ี
สามารถคัดคนท่ีมีศักยภาพได้มากกว่าของไทย ประเทศจีน เวียดนาม แม้จะข้ึนกับพรรค
คอมมิวนิสต์ แต่ยังมีการคัดคนหลายรูปแบบต้ังแต่เด็กกว่าจะข้ึนมาเป็นผู้รับผิดชอบระดับสูงได้ 
สิงคโปร์พรรคท่ีเป็นรัฐบาลปัจจุบันจะชนะเลือกต้ังติดต่อมา 30-40 ปี แต่เขามีวิธีคัดคนภาย
ในพรรค ในส่วนของประเทศไทยการคัดคนเป็นแบบเจ้าพ่อท้องถ่ิน 
ใครมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุน 5-6 คน ก็สามารถได้โควต้าเป็นรัฐมนตรีได้ ระบบ
แบบน้ีไม่สามารถสร้างประเทศ และแก้ไขปัญหาได้ เราต้องสร้างระบบคัดเลือกรัฐบาลให้ดีกว่าน้ี 
ท้ังวิธีการคัดเลือกคน วิธีการตรวจสอบคน ซ่ึงการจะต้ังสถาบันพัฒนาการเมืองก็เป็นส่วนหน่ึง 
แต่ว่าภาคประชาชน สหภาพแรงงาน องค์กรต่าง แม้แต่ครอบครัวต้องร่วมมือกันทำ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ให้ดีข้ึนท่ีทำให้เกิดการสร้างสังคมท่ีประชาชนมีความเป็นพลเมืองท่ีดี
กว่าท่ีผ่านมาและปัจจุบัน
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ไพโรจน์ พลเพชร 
ประธานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

การสร้างความเป็นพลเมือง หรือการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมืองในปัจจุบันมีอยู่ 3 
แนวทาง ดังต่อไปน้ี     
 แนวทางแรก คือสร้างให้พลเมืองเป็นคนดีมีศีลธรรม ซ่ึงแนวคิดน้ีสร้างและ
ปลูกฝังมายาวนานให้ประชาชนหรือพลเมือง มีหน้าท่ีต่อรัฐ ต้องเป็นพลเมืองท่ีเคารพ
ต่อกฎหมาย เคารพต่อรัฐ หรือพ่ึงพารัฐเป็นหลัก โดยพลเมืองไม่มีบทบาทมากนัก แนวคิดน้ี
ปลูกฝังและยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทยตราบจนถึงทุกวันน้ี       
 แนวทางท่ีสอง  ภายหลังจากการพัฒนาทุนนิยม มีการสร้างพลเมืองให้เป็นปัจ
เจกบุคคล การสร้างให้พลเมืองเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีดี  และอำนาจอันย่ิงใหญ่ของพลเมือง 
คืออำนาจการบริโภค เพราะฉะน้ันกระแสการสร้างการจัดการศึกษา นอกและในระบบออก
มาในลักษณะน้ีเพ่ือสร้างให้พลเมืองท่ีว่าเป็นมนุษย์ปัจเจกบุคคล และเป็นมนุษย์ที่บริโภคได้
มากท่ีสุด  จนกระท่ังในรัฐบาลท่ีผ่านมาไปไกลถึงข้ันพลเมืองทุกคนเป็นผู้บริโภคนโยบาย
ของพรรคการเมืองบางพรรค หรือทุกพรรค พลเมืองไม่ต้องมีบทบาทอะไร   เพราะพรรค
การเมืองจะเป็นผู้ทำหน้าท่ีสร้างให้ประชาชนเป็นเพียงผู้บริโภคนโยบาย เม่ือพลเมืองบริโภค
นโยบายพรรคการเมืองแล้ว ประชาชนก็จะเป็นผู้อยู่ดีมีสุข ซ่ึงสถาบันการศึกษาในระบบ 
และส่ือมวลชนกระแสหลักส่วนใหญ่ที่ครอบงำสังคม ได้พยามยามสร้างและตอกย้ำความ
เป็นพลเมืองให้เป็นเพียงปัจเจกบุคคลท่ีเป็นผู้บริโภคมีอำนาจซ้ือมาก ๆ  ดังน้ัน แนวทางน้ี 
จึงกลายเป็นการศึกษากระแสหลักในการสร้างความเป็นพลเมืองอยู่ในขณะน้ี 
 แนวทางท่ีสาม  มีการศึกษาอีกแบบหน่ึงท่ีอยู่ในภาคประชาชน เป็นการจัดการ
ศึกษากันเอง  ซ่ึงการศึกษาแบบน้ีมุ่งเน้นให้ประชาชนลุกข้ึนมาใช้ศักยภาพตัวเองในการจัด
การดูแลตนเอง 
 ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวดำรงอยู่ในสังคมไทยมาตลอด อาจจะอยู่ในรูปแบบการ
ศึกษากลุ่มเล็ก ๆ ท่ีต้องการเปล่ียนแปลงสังคม เพ่ือให้เกิดสังคมท่ีดีงาม อันเป็นการเมือง
ในอุดมคติของคนรุ่นน้ัน และกระบวนการศึกษาแบบน้ีขยายตัวพอสมควร โดยศึกษาว่าเรา
ในฐานะพลเมืองจะมีส่วนร่วมในการจัดการกับรัฐอย่างไร จะดูแลรัฐ หรือรัฐในอุดมคติ
ควรเป็นอย่างไร รวมท้ัง เราจะสร้างรัฐท่ีดีงามเพ่ือดูแลคนท้ังสังคมได้อย่างไร ซ่ึงกระบวน
การศึกษาเหล่าน้ีมีอยู่ในภาคประชาชนตลอดมา กรณีประชาชนท่ีจัดการป่าชุมชนก็ลุกข้ึน
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มาประกาศว่าชุมชนควรจะดูแลป่าด้วยตัวเองแทนท่ีจะเป็นการจัดการโดยรัฐ     และกรณี เม่ือ
มีภัยคุกคามจากรัฐ หรือภัยคุกคามจากทุนท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนก็ลุกข้ึนมาประกาศว่า เราต้องมีข้อมูล เราต้องศึกษา เราต้องมีความรู้ เราต้อง
เช่ือมโยงถึงข้ันไปสู่นโยบายของรัฐ และรู้ว่ารัฐมากระทำกับเขาอย่างไร ในขณะน้ีไปไกล
ถึงข้ันการเช่ือมโยงการตกลงระหว่างประเทศ ไปสู่ทุนนิยมโลก หรือไปสู่อาเซียนว่าจะ
กระทบกับวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างไร น่ีคือการศึกษาท่ีมีอยู่หลายกกลุ่มของภาคประชาชน 
และท่ีสำคัญการเกิดกระบวนการศึกษาของภาคประชาชน เป็นกระบวนการศึกษาท่ีเกิดข้ึน
และดำรงอยู่จากการปฏิบัติการจริงทางสังคม 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการสอนเร่ืองสิทธิ แต่ถ้าประชาชนไม่เผชิญกับปัญหา 
ไม่ตระหนัก ไม่เรียนรู้ ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจลึกซ้ึงเพียงพอท่ีจะลุกข้ึนมาปกป้องสิทธิ 
อย่างกรณีแม่รำพึง1  ท่ีมีภัยคุกคามจากโรงงาน  กลุ่มทุนจะต้ังโรงงานถลุงเหล็ก ชุมชน
ก็ลุกข้ึนมาดูแลตัวเอง เบ้ืองต้นก็หาข้อมูลก่อน มาศึกษาดูว่าเขามีสิทธิอะไรต่อเร่ืองแบบน้ี 
เขามีสิทธิที่จะบอกกับรัฐหรือไม่ มีสิทธิที่จะตรวจสอบได้หรือไม่ กระบวนการเหล่าน้ีเกิดข้ึน
ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีกระบวนการแบบน้ีมีอยู่ในสังคมไทย จนถูกยกฐานะและได้
รับการสถาปนาไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 ให้ประชาชนมีบทบาทและให้มีส่วนร่วมทาง
การเมือง  รัฐธรรมนูญปี 2540 จึงเป็นผลิตผลส่วนหน่ึงของการต่อสู้ของสังคมไทยท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติการจริงของผู้คนในสังคม ในขณะเดียวกันการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีจะเข้า
มามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนดชีวิตตัวเอง หรือการดูแลชีวิตตัวเอง รวมท้ัง 
การกำหนดความสัมพันธ์กับรัฐ และไปไกลถึงการกำหนดความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ในทางการค้า เป็นกระบวนการศึกษาท่ีมีอยู่จริงท่ามกลางการต่อสู้ท่ีเป็นอยู่ มีทั้งกระบวน
การศึกษาของชาวบ้านเอง และกระบวนการศึกษาของเอ็นจีโอ แต่เป็นการศึกษาสร้างความ
เป็นพลเมืองท่ีอยู่นอกระบบท้ังหมด และ ไม่มีฐานะทางการท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมไทย ท้ังๆ
ท่ีการสร้างความเป็นพลเมืองได้ไปไกลถึงข้ันท่ีในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าสิทธิทางการเมือง
อย่างเดียวในระบอบประชาธิปไตยคือสิทธิในการเลือกต้ังไม่เป็นการเพียงพออีกแล้ว  
แต่พลเมืองย่อมมีสิทธิมากกว่าน้ัน มีสิทธิและหน้าท่ีที่จะต้องจัดการทรัพยากรชุมชน มีสิทธิ
จะดูแล ว่าโครงการของรัฐท่ีมากระทบกับชีวิตในชุมชนหรือไม่ มีสิทธิที่จะตรวจสอบการใช้ 

1บริษัทสหวิริยามีแผนท่ีจะก่อสร้างโครงการโรงถลุงเหล็กท่ีแรกในประเทศไทย โดยมีแผนท่ีจะสร้างท่ีใน 
ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ชาวบ้านออกมาคัดค้านโครงการน้ีโดยมีการจัดต้ัง
บริษัทสหวิริยามีแผนท่ีจะก่อสร้างโครงการโรงถลุงเหล็กท่ีแรกในประเทศไทย โดยมีแผนท่ีจะสร้างท่ีใน บริษัทสหวิริยามีแผนท่ีจะก่อสร้างโครงการโรงถลุงเหล็กท่ีแรกในประเทศไทย โดยมีแผนท่ีจะสร้างท่ีใน 

กลุ่มข้ึนมาของชุมชนโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

การศึกษาเพ่ือการสร้าง
ความเป็นพลเมืองใน
ปัจจุบันมีอยู่ 3 แนว
ทาง คือ 1. พลเมืองท่ี
เ ค า ร พ ต่ อ ก ฎ ห ม า ย 
เคารพต่อรัฐ หรือพ่ึง
พารัฐเป็นหลัก 
2.  การสร้างให้พลเมือง
เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต แ ล ะ ผู้ บ ริ
โภคท่ีดี 
3.การศึกษาแบบน้ีมุ่ง
เน้นให้ประชาชนลุก
ข้ึ น ม า ใ ช้ ศั ก ย ภ า พ
ตัวเองในการจัดการ
ดูแลตนเอง
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อำนาจรัฐ มีสิทธิที่จะกำหนดการนโยบายสาธารณะ หรือมีสิทธิที่จะเสนอกฎหมาย สิทธิความ
เป็นพลเมืองเหล่าน้ีมีอยู่จริง  และมีความงอกงามและเติบโตข้ึนในสังคมตลอดระยะเวลา 15 ปี
ท่ีผ่านมา  
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า มีพลเมืองอยู่ 3 แนวในสังคมไทยและซ้อนทับกันอยู่
ในขณะน้ี คือพลเมืองท่ีถูกสร้างให้จงรักภักดีต่อรัฐมีหน้าท่ีต่อรัฐ เพียงประการเดียว เคารพ
ต่อรัฐ เคารพต่อการตัดสินใจของฝ่ายการเมืองท่ีเข้าไปผลิตนโยบายให้ทุกอย่าง  แนวท่ีสองคือ 
สร้างให้เป็นพลเมืองเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว และเป็นปัจเจกอย่างเดียวโดยไม่
ต้องสนใจเร่ืองราวของบ้านเมือง ขอเพียงให้มีความสามารถครอบครองทรัพยากรของสังคม
ในการสร้างความม่ังค่ังไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ   แนวท่ีสามคือ  การสร้างพลเมืองให้มีอำนาจจัด
การดูแลตตนเอง หรือการให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงไปสอดรับกับการเมืองแบบมีส่วน
ร่วม หรือการเมืองทางตรงท่ีเป็น ระบอบประชาธิปไตยทีกำลังพัฒนาอยู่ในเวลาน้ี 
 แล้วเราจะพัฒนาอย่างไร จากแนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองท้ังสามแนว
มีเง่ือนไขอย่างน้อย 4 เร่ือง คือ เง่ือนไขแรก ต้องปฏิรูปส่ือให้ได้ เพราะปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีจะ
สร้างความเป็นพลเมืองคือต้องทำให้พลเมืองท่ีมีจิตวิญญาณ และมีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม 
แต่สื่อกระแสหลักปัจจุบันกลับสร้างพลเมืองให้เป็นแค่ผู้บริโภค ไม่ได้สร้างให้เป็นพลเมือง
ท่ีกระตือรือร้นมีบทบาททางการเมืองอย่างแข็งขัน  ประเด็นสำคัญ คือ ต้องมีสื่อของภาค
ประชนชนท่ีต้องมีบทบาททางการเมืองท่ีเป็นจริง ภายหลังปี 2540  เกิดวิทยุชุมชนท่ีต้องการ
ถ่ายทอดเรียนรู้สื่อข่าวสารซ่ึงกันและกันเพ่ือสร้างการเรียนรู้ในหมู่ประชาชน  จนพัฒนาไปสู่
ส่ือท่ีเลือกข้างทางการเมือง  ส่ือวิทยุชุมชนหลายคล่ืนใน กทม. มีการเลือกข้างต่อสู้ทางการเมือง 
น่ีเป็นตัวอย่างการปฏิรูปส่ือเพ่ือเปล่ียนจากการท่ีเจ้าของเป็นรัฐและภาคทุนมาเป็นของ
ภาคประชาชน และจะเป็นเคร่ืองมืออันสำคัญท่ีจะสร้างพลเมืองในภาคพลเมืองท่ีเข้มแข็ง
 เง่ือนไขท่ีสอง คือการประกันสิทธิบางอย่างของประชาชน เพ่ือจะทำให้เกิดการ
เรียนรู้การเมืองของประชาชน เพราะว่าการเรียนรู้ของประชาชนเกิดจากการปฏิบัติ จาก
ประสบการณ์ที่เป็นจริง การเติบโตเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง กระตือรือร้น ไม่เฉยเมยต่อบ้าน
เมืองต่อชีวิตสาธารณะ ต่อจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม ล้วนเกิดจากการปฏิบัติการท้ังส้ิน ฉะน้ัน
ต้องประกันสิทธิบางอย่าง ประการแรก คือ ต้องประกันสิทธิการรวมตัวให้ได้ ต้องยอม
รับการรวมตัว และการรวมตัวจะต้องไม่เป็นของต้องห้ามสำหรับสังคมไทยอีกต่อไปไม่ว่าจะ
การรวมตัวแบบไหนโดยไม่จำเป็นต้องข้ึนอยู่กับกฎหมาย  เพราะฉะน้ันการประกันสิทธิ
การรวมตัว เป็นเง่ือนไขสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมของความเป็นพลเมือง ประการท่ีสอง 

การประกันสิทธิบาง
อย่างของประชาชน 
เพ่ือจะทำให้เกิดการ
เรียนรู้การเมืองของ
ประชาชน 
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การประกันสิทธิในการแสดงออก การมีความคิดเห็นและแสดงออกความคิดเห็นได้ทุกรูป
แบบ ถือเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการท่ีพลเมืองจะเสนอข้อมูล ได้อย่างเสมอหน้ากันโดยจะต้อง
ไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงผูกขาดข้อมูลข่าวสาร ฉะน้ันการประกันสิทธิการแสดงออก ซ่ึงหมายถึง การ
ยึดถือความเห็น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นด้วย โดยเฉพาะท่ี
สำคัญคือเสรีภาพในการชุมนุม เป็นเสมือนโรงเรียนการเมืองอันหน่ึงท่ีสร้างพลเมืองท่ีสำคัญใน
สังคมไทยตลอดมา เพราะทุกกลุ่มในสังคมไทยได้ผ่านกระบวนการน้ี ขบวนการต่อสู้ใน 2 ปีที่
ผ่านมา การใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้เป็นท่ีประจักษ์ให้เห็นว่าสามารถทำให้อยู่ในร่องรอยได้ ไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมไม่ก่อให้เกิดการเผชิญหน้าทางสังคม   เพราะการประกันสิทธิเหล่า
น้ี มีการประกันอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งท่ีต้องประกันคือต้องประกันในส่วนของจิตสำนึก
และการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ของประชาชนพลเมืองท้ังหลาย  โดยคุณต้องเคารพการใช้เสรีภาพ
แบบน้ี คุณต้องเช่ือว่าคุณต้องให้เขาใช้เสรีภาพน้ันแม้ว่าเขาคิดต่างจากคุณ 
 เง่ือนไขท่ีสาม  คือส่ิงท่ีประชาชนทำมาตลอดคือ การลุกข้ึนมาจัดการดูแลเร่ืองทรัพยากร
ทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การลุกข้ึนมาดูแลโครงการด้วยตนเอง การลุกข้ึนมาจัดการ
ตนเองท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  เรียกว่า การประกันสิทธิในการพัฒนา ซ่ึงหมายถึงสิทธิ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง สิทธิการกำหนดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ซ่ีงรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้
                    เง่ือนไขท่ีสี่ การสร้างสถาบันการเมืองภาคพลเมือง ปัจจุบันมีสถาบันท่ีถูกสร้างข้ึนเป็นโรงเรียน
การเมืองท่ีสำคัญอยู่สองสถาบัน สถาบันแรกคือ สภาองค์กรชุมชน เน่ืองจากในพ้ืนท่ีระดับตำบล
จริง ๆ มีองค์กรของภาคประชาชนในการทำกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดจากการรวมตัวท่ีรัฐไปส่งเสริม
ให้เกิดการรวมตัว หรือประชาชนรวมตัวกันเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่ม
ทรัพยากร ฯลฯ อยู่ในชุมชนท้ังหลายในตำบล กลุ่มเหล่าน้ีได้ทำกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือสาธารณะ
เพ่ือกลุ่มของตนเองหรือเพ่ือส่วนรวม ท่ีผ่านมารัฐไม่ยอมรับองค์กรเหล่าน้ี มิหนำซ้ำกลับบอกว่า
เป็นกลุ่มเถ่ือนจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองก็บอกว่าเป็นกลุ่มเถ่ือน จึงมีการออกกฎหมาย สภา
องค์กรชุมชนข้ึนมาเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีทางการเมืองให้กลุ่มคนเหล่าน้ี โดยมีบทบาทและหน้าท่ีสำคัญ
คือเสนอ ตรวจสอบโครงการของรัฐ แผนพัฒนาระดับตำบล และแผนพัฒนาของส่วนกลาง 
ร่วมจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมจัดการดูแลส่ิงแวดล้อม กฎหมายน้ีกำลังเร่ิมประกาศใช้  
ดังน้ัน องค์กรชุมชนท้ังหลายในตำบลท่ีประสงค์จะมีส่วนร่วมในสภาองค์กรชุมชนก็มาทำข้อตกลง
ร่วมกันเป็นสภาองค์กรชุมชนในตำบลน้ัน การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนกำลังดำเนินการให้เกิดข้ึน
อยู่ในขณะน้ี และจะกลายเป็นสถาบันท่ีเป็นเคร่ืองมือสำคัญในทางการเมืองท่ี ทำให้ประชาชน
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เรียนรู้ว่าท่ีจะมีบทบาททางการเมืองหรือมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะท้ังระดับชุมชน
ท้องถ่ิน รวมท้ัง การกำหนดโครงการหรือกิจกรรมของรัฐท่ีมาจากส่วนกลาง 
 สถาบันท่ีสองคือ สภาพัฒนาการเมืองและกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยได้
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ เพ่ือพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมืองมีเจตนารมณ์ต้อง
การสร้างพ้ืนท่ีทางการเมืองอีกระบบหน่ึงนอกจากการเมืองระบบตัวแทน เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีทางการ
เมืองอีกพ้ืนท่ีหน่ึงให้องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง ตรวจ
สอบการทำแผนพัฒนาการเมือง  สำหรับกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองมีเจตจำนงต้องการ
สนับสนุนการทำกิจกรรมเครือข่าย การทำกิจกรรมขององค์กรชุมชน และองค์กรท้ังหลายท่ีปฏิบัติ
การอยู่จริงทางสังคม เพ่ือให้ประชาสังคมสามารถแสดงออกซ่ึงกิจกรรมทางการเมือง และการสร้าง
ความต่ืนตัวสร้างความเป็นพลเมืองและสร้างสำนึกทางการเมืองข้ึนได้ในอนาคต  ปรากฏว่ากฎหมาย
มีการเปล่ียนแปลงไปบ้างตามสมควร กล่าวคือ องค์ประกอบของสภาพัฒนาการเมืองเดิมท่ีเป็นตัว
แทนขององค์การภาคประชาสังคมท้ังหมด ก็มีตัวแทนของพรรคการเมืองเข้ามาด้วย มีตัวแทนของ
สมาชิกวุฒิสภาเข้ามาด้วย และมีองค์ประกอบไปเช่ือมโยงกับสภาองค์กรชุมชนโดยมีตัวแทนสภา
องค์กรชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกด้วย และให้มีกองทุนพัฒนาการเมืองของภาคพลเมืองโดยให้
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง และสำนักงานกองทุนพัฒนาการเมืองของภาคพลเมืองไปอยู่ในสังกัด
ของสำนักสถาบันพระปกเกล้า จึงทำให้เกิดข้อกังขาว่าสภาพัฒนาการเมืองและกองทุนพัฒนาการ
เมืองภาคพลเมือง จะสามารถทำหน้าท่ีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์สำคัญในการสร้างการเมืองภาค
พลเมืองท่ีต้องการเสริมพลังให้กับประชาชนท่ีจะเข้ามีบทบาททางเมืองให้มากข้ึนท่ีแท้จริงได้
เพียงใดและถือเป็นประเด็นท่ีสำคัญ เน่ืองจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และสภาพัฒนา
การเมือง ได้กลายเป็นพ้ืนท่ีที่เปิดโอกาสให้พลังอำนาจของฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมเข้ามาต่อสู้แย่งชิง
กันโดยองค์กรประชาสังคมหรือองค์กรชุมชนมีการปฏิบัติการจริงในสังคมไม่สามารถอาจเข้า
ถึงท้ังสองสถาบันดังกล่าว 
 ดังน้ัน จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในสังคมไทยมีการพัฒนาการสร้างความเป็นพลเมืองอยู่
แล้ว โดยเฉพาะเป็นกระแสนอกระบบท้ังนอกสถาบันของรัฐ และนอกสถาบันของทุน ซ่ึงเป็น
การกระทำการร่วมกันอยู่ในสังคมท่ีเป็นจริง จึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นจริง และมีชีวิตชีวา ในขณะ
เดียวกันสถาบันการศึกษาและสถาบันอ่ืนในสังคมกำลังมีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารองค์การ 
บริหารส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการระดับสูง หรือ
ผู้มีตำแหน่งในสถาบันทางสังคมอ่ืน  แต่สิ่งท่ีขาดหายไป ก็คือการสร้างหลักสูตรสำหรับคนช้ันล่าง 
หรือคนระดับรากหญ้าท่ีประสบกับปัญหาอันเน่ืองจากโครงสร้างทางอำนาจท่ีไม่เป็นธรรมใน
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ขณะน้ี สังคมไทยมักให้ความสนใจกับการสร้างหลักสูตรสำหรับชนช้ันนำท่ีไปกุมอำนาจการเมือง 
และไปมีบทบาททางการเมืองและสังคมเสียส่วนใหญ่  ดังน้ัน การสร้างสถาบันหรือองค์กรท่ีทำ
หน้าท่ีเพ่ือการศึกษาสำหรับประชาชนช้ันล่างโดยเฉพาะ จึงเป็นภารกิจท่ีสำคัญและจำเป็นในการ
สร้างการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง และส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นคำตอบของการเปล่ียนแปลงทางการ
เมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนท่ีเป็นจริงในอนาคตงเปล่ียนแปลงได้เกิดข้ึนจริง
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ทรรศนะวิจารณ์ต่อการให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง

จอน อ้ึงภากรณ์ 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ด้านประชาสังคม

บริบททางการเมืองของสังคมไทยกับเยอรมันค่อนข้างจะต่างกันโดยส้ินเชิง โดยในกรณี
เยอรมันน้ัน รัฐสภาของเยอรมันสามารถแทนความคิดทางการเมืองได้เกือบจะครบทุกกลุ่ม 
พรรคการเมืองต่างๆท่ีหลากหลายสามารถท่ีจะมาหยิบใช้กลไกรัฐในการนำเสนอแนวคิด
ของตนเองต่อสาธารณชนได้ ดังน้ันการท่ีจะมีระบบการให้การศึกษาแก่ประชาชนท่ีทุกส่วน
มีส่วนร่วมได้โดยอาศัยกลไกของรัฐดูเหมือนทำได้ในกรณีเยอรมันและมีมูลนิธิของ
พรรคการเมืองต่าง ๆ ท่ีจะทำหน้าท่ีนี้ แต่ในกรณีสังคมไทยน้ัน การเมืองภาคประชาชนกับ
การเมืองภาครัฐค่อนข้างจะอยู่คนละข้ัวมาตลอด  การเมืองภาครัฐของไทยถ้าพูดถึงมุมต่าง
กันทางนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ไม่เกิน 45 องศา  ไม่มีพรรคการเมืองใดสนับสนุน
ระบบรัฐสวัสดิการหรือการปฏิรูประบบภาษีเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและกระจายรายได้ 
ในขณะท่ีเยอรมัน พรรคการเมืองต่างๆ ให้ทางเลือกด้านนโยบายและอุดมการณ์แก่ประชาชน
มากกว่า  แม้ว่าปัญหาของรัฐบาลทักษิณกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหลัก ๆในสังคมไทย 
ระหว่างฝ่ายเอากับทักษิณ หรือฝ่ายไม่เอากับทักษิณ แต่ปรากฏว่า พรรคท่ีเอากับทักษิณและ
พรรคท่ีไม่เอากับทักษิณ ก็สามารถกอดคอลงนอนในเตียงเดียวกันได้ 

 ในแง่ประวัติศาสตร์ของการให้การศึกษาทางการเมืองในประเทศไทยน้ันเรามี
ประวัติศาสตร์มายาวนาน เช่น หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 การศึกษาทางการเมืองในยุค
น้ันเป็นระบบการศึกษาท่ีจัดการโดยขบวนการนิสิตนักศึกษา ซ่ึงต้องยอมรับว่าบทบาทพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็มีส่วนสำคัญอยู่ในน้ันด้วย การศึกษาสำหรับกรรมกรชาวนา
เกิดข้ึนในยุคน้ันเป็นการศึกษาทางการเมืองท่ีเป็นลักษณะของการโฆษณาชวนเช่ืออยู่มาก
พอสมควร แต่เป็นการจัดการกันเองในภาคประชาชนโดยมองภาครัฐเป็นฝ่ายศัตรู ในส่วน
ของภาครัฐก็เช่นเดียวกัน การศึกษาทางการเมืองในสังคมไทยท่ีจัดโดยรัฐก็มักเป็นการ
ยัดเยียดความคิด เช่น รัฐจะให้รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ แต่ไม่ตั้งคำถามว่า



อะไรคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเป็นส่ิงต้องห้าม ห้ามถาม ห้ามคิด
น่ีคือแนวคิดท่ีรัฐพยายามโฆษณาชวนเช่ือ ขอให้เป็นคนดีไม่โกงกิน แต่โกงกินกันท้ังน้ัน 
เวลาไปเลือกต้ังรัฐจะบอกว่าอย่าไปรับเงินแต่กลับแจกให้เขาไป เป็นการสอนประชาธิปไตย
ตามแนวคิดของรัฐ เพราะฉะน้ันรัฐไทยจึงไม่อาจมีบทบาทในการทำให้ประชาชนเติบโต
ทางความคิดในสังคมไทยได้ ส่วนการศึกษาภาคประชาชนในยุคน้ันท่ีจัดกันเองเป็นการ
ศึกษาแนวคิดฝ่ายซ้าย การต่อสู้ทางชนช้ัน และมีแนวความคิดแบบปฏิวัติในหมู่ผู้นำนักศึกษา 
ผู้นำกรรมกร-ชาวนา เป็นความคิดของเร่ืองท่ีจะต้องเกิดการต่อสู้กับอำนาจรัฐ ไม่ยอมรับ
เร่ืองอำนาจรัฐ และความไม่เป็นประชา-ธิปไตย 

 ต่อมายุคท่ีสอง การศึกษาภาคประชาชนเป็นยุคขององค์การพัฒนาเอกชน ท่ีไป
ทำงานกับชาวบ้านเป็นยุคของแนวคิดพัฒนา อาจยังมีลักษณะของการครอบงำหรือโฆษณา
ชวนเช่ือแต่อาจจะน้อยกว่ายุคแรก มีเน้ือหากว้างกว่าและเป็นลักษณะท่ีส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ได้คุยเข้าใจปัญหาตัวเอง เป็นลักษณะเป็นเวทีแบบไม่เป็นทางการ โต้เถียงพูดคุยกันใน
หมู่บ้านในชุมชน ว่าปัญหาของเราคืออะไรบ้าง อันน้ียังใช้กันอยู่ถึงทุกวันน้ีและได้ผลดีด้วย 
เป็นการให้ชาวบ้านมาศึกษาปัญหาของเขาและโยงใยปัญหาของเขาไปถึงระดับประเทศ
และระดับรากหญ้า อันน้ีเห็นในทุกขบวนการ และระยะหลังการเมืองภาคประชาชน
บทบาทของเอ็นจีโอจะอยู่ในฐานะเป็นผู้กระตุ้น สมัยก่อนเอ็นจีโอค่อนข้างเป็นกระบอกเสียง
ให้ชาวบ้าน แต่ระยะหลังชาวบ้านเขาเป็นกระบอกเสียงให้ตัวเอง อย่างเช่น เอ็นจีโอท่ี
ทำงานเร่ืองเอดส์ เน้นการสร้าง ขบวนการของผู้ติดเช้ือเอดส์ที่เม่ือก่อนมีไม่กี่องค์กร แต่ใน
ตอนน้ีมีองค์กรผู้ติดเช้ือเอดส์ทั่วประเทศพันกว่าองค์กร และเขาต่อสู้เร่ืองโอกาสสิทธิการเข้า
ถึงยา เป็นเร่ืองผลประโยชน์ของเขาโดยตรง การเข้าถึงยาของเขาเอง แต่ปัญหาอุปสรรคคือ
เราไม่มีระบบการประกันสุขภาพท่ัวหน้า ฉะน้ันเครือข่ายเอดส์จึงไปรวมกลุ่มกับเครือข่าย
ภาคประชาชนอ่ืนๆ หลายกลุ่มต่อสู้เพ่ือระบบหลักประกันสุขภาพท่ัวหน้า ซ่ึงก็ได้มาใน
สมัยรัฐบาลทักษิณ ต่อสู้ร่วมกันในเร่ืองต่อต้านข้อตกลงทางการค้าเสรีกับสหรัฐฯ (Free 
Trade Agreement) ก็เกิดการต่ืนตัว ถ้าไปคุยกับผู้ติดเช้ือในประเทศไทยท่ีอยู่ในกลุ่มให้เขา
เล่าเร่ืองข้อตกลงทางการค้าต่างๆท่ีเก่ียวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา  ว่าเป็นอย่างไร
พวกเขาเล่าให้ฟังได้หมด อันน้ีคือความชำนาญท่ีเกิดจากการต่อสู้ของกลุ่มผู้ติดเช้ือ ต่อมา
ขบวนการของผู้ที่ติดเช้ือก็เข้ามาเก่ียวข้องกับเร่ืองประเด็นหลายเร่ืองเก่ียวโยงกัน เช่น การ
ปฏิรูปส่ือ การเป็นอิสระของส่ือ จากองค์กรภาคประชาชนท่ีสนใจปัญหาเฉพาะของตัวเอง

แ ต่ ใ น ก ร ณี สั ง ค ม
ไ ท ย น้ั น ก า ร เ มื อ ง
ภาคประชาชนกับ
ก า ร เ มื อ ง ภ า ค รั ฐ
ค่อนข้างจะอ ยู่คน
ล ะ ข้ั ว ม า ต ล อ ด
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นำไปสู่การเรียนรู้ นำไปสู่การต้องไป สนใจเร่ืองประชาธิปไตย ต้องไปสนใจเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนในความหมายกว้าง ต้องไปสนใจเร่ืองความยุติธรรมในสังคม เก่ียวข้องกันหมด
 เพราะฉะน้ันน่ีคือการพัฒนาการศึกษาและเราจะเห็นว่าองค์กรภาคประชาชน
ชอบจัดระบบการศึกษาของตัวเอง เช่นเกษตรกรหลาย ๆ ชุมชนเขามีโรงเรียนชาวนา 
ท่ีเกษตรกรเขาจัดของเขาเอง ขบวนการแรงงานในประเทศไทยก็มีระบบการให้การศึกษากัน 
การเรียนรู้กัน การพูดคุยกัน  ปัญหาของเราอยู่ที่ว่า ประชาชนส่วนท่ีไม่อยู่ในระบบจัดต้ังของ
เครือข่ายต่าง ๆ น้ันมีโอกาสได้รับการศึกษาหรือไม่ เพราะว่าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มผู้ติดเช้ือเอดส์
ท่ีอยู่ในขบวนการ อยู่ในเครือข่ายผู้ติดเช้ือท่ัวประเทศ คุณมีโอกาสได้เรียนรู้ได้มีโอกาส
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าอยู่ในหมู่บ้านท่ีมีผู้นำเกษตรกรหรือมีขบวนการเกษตรกรท่ีเข้าไป
เก่ียวข้องกับเอ็นจีโอ คุณมีโอกาส แต่ถ้าคุณอยู่นอกตรงน้ันก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ก็ขาด
การรับรู้ทางการเมือง และส่วนใหญ่คงรับรู้เฉพาะแนวคิดภาครัฐ ซ่ึงก็จะออกมาโดย
ส่ือของรัฐท้ังหลาย  การรับรู้ของสังคมไทยส่วนใหญ่ผ่านสถานีโทรทัศน์ เพราะฉะน้ันความ
ความเข้าใจของคนในสังคมไทยกลายเป็นความเข้าใจท่ีให้ไปเลือกข้าง ไปเรียนรู้ข้างความคิด
น้ันแล้วการท่ีจะรับรู้หลากหลายน้ันยาก ถึงอย่างไรก็ตามคนท่ีสัมผัสความคิดของรัฐกับความ
คิดของคนท่ีมองปัญหาของรัฐ เขาได้สัมผัส 2 ความคิดท่ีอาจจะต่างกันพอสมควร ซ่ึงถือ
ว่ามีโอกาสท่ีจะมองได้รอบด้านมากข้ึน แม้จะได้รับการโฆษณาชวนเช่ืออยู่ระดับเดียวกันของ
ท้ังสองส่วน ซ่ึงผมยังนึกไม่ออกว่าการเมือง การให้การศึกษาทางการเมืองแบบไหนท่ีจะไม่มี
ลักษณะของการโฆษณาชวนเช่ือเลย ผมไม่เช่ือว่าการให้การศึกษาเร่ืองสังคมประชาธิปไตย 
(Social Democracy) จะมี “ความเป็นกลาง" มันก็เป็นแนวคิดอย่างหน่ึงอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า
เขาจะเปิดโอกาสให้ถกเถียงให้คิดได้ ผมมองว่าส่ิงท่ีเป็นปัญหาของสังคมไทยในขณะน้ีคือ 
มีการเกณฑ์ประชาชนมาเป็นพวก เม่ือไปเป็นพวก ต้องพยายามรับชุดความคิดท้ังชุด โดยไม่
วินิจฉัย วิเคราะห์ คิดเอง อันน้ีคือปัญหา แล้วมันสร้างท้ังความขัดแย้ง และสร้างความแตกแยก 
และความแตกแยกท่ีไม่สร้างสรรค์นั้นเป็นปัญหา บางทีกลุ่มคนผลประโยชน์ร่วมกัน ต้องต่อ
สู้ในเร่ืองเดียวกันแต่ไปถูกเบ่ียงเบนอยู่คนละฝ่าย อันน้ีเป็นปัญหา 

 หรือถ้าดูสถานการณ์เร่ือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อันน้ีเป็นปัญหาแน่ เพราะว่า
คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยท่ีไม่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังถูกสอนให้ไปเกลียด
ชังชุมชนมุสลิม อันน้ีคือส่ิงท่ีเป็นอันตรายอย่างย่ิง คือไม่มีการพูดถึงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา อันท่ีสองสังคมไทยยังเน้นการศึกษาแบบชาตินิยมและในชาตินิยมยังมีเช้ือชาตินิยม

ปัญหาของเราอยู่ที่
ว่า ส่วนท่ีอยู่นอก
ระบบจัดต้ังของ
เครือข่ายต่าง ๆ น้ัน
มีโอกาสได้รับการ
ศึกษาหรือไม่
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อีก เหมือนกับว่าคนท่ีดี ท่ีสุดคือคนท่ีเป็นพูดภาษาไทยภาคกลาง เพราะว่าโรงเรียนท้ังประเทศ
ต้องพูดภาษาไทยภาคกลาง แล้วเรามีลักษณะไปดูถูกคนชาติอื่นๆ ท่ีดำรงอยู่ในสังคมไทย 
และเราไม่เข้าใจ เราไม่รับรู้เร่ืองทางประวัติศาสตร์ การศึกษาทางการเมืองท่ีดี ผมคิดว่า
จะต้องเปิดทำให้ประชาชนเกิดความใจกว้าง มีความเข้าใจเร่ืองทางสังคม มีความเข้าใจ
เร่ืองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน เร่ืองของกฎหมาย จะต้องเข้าใจถึงความหลากหลาย
ในสังคมด้วยอันน้ีสำคัญมาก ความหลากหลายทางเช้ือชาติ คือถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตย 
ความเข้าใจในหลากหลายในเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม การให้เกียรติต่อคนท่ีต่างกัน 
การยอมเห็นในศักด์ิศรีของคนท่ีต่างกัน น่ีคือแนวทางการศึกษาท่ีนำไปสู่สังคมท่ีก้าวหน้า
ในอนาคต ซ่ึงขณะน้ีมองว่าโดยหลักยังต้องเป็นองค์กรภาคประชาชนทำอยู่ เพราะกลไก
ของรัฐไม่สามารถทำหน้าท่ีนี้ได้ กลไกของรัฐยังรับใช้ผู้มีอำนาจ เม่ือผู้มีอำนาจเปล่ียนก็
เปล่ียนมารับใช้ผู้มีอำนาจคนใหม่ ลักษณะสังคมไทยยังเป็นไปด้วยระบบอุปถัมภ์ และการ
ศึกษาของประชาชนจะต้องแตกออกจากระบบอุปถัมภ์ ประชาต้องต่ืนจากระบบอุปถัมภ์ 
รู้ว่าตัวเองถูกกดข่ีจากระบบอุปถัมภ์อย่างไร น่ีคือส่ิงท่ีเราจะต้องร่วมกันต่อสู้ต่อไป ซ่ึงผม
คิดว่าจะต้องทำในระดับภาคประชาชนเป็นหลัก 

ผศ. ดร. กิตติศักด์ิ ปรกติ 
อดีตประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและสัมมนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนอ่ืนขอเรียนต่อท่านท้ังหลายว่า การท่ีผมได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฟรีดริค 
เอแบร์ท เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์เก่ียวกับการศึกษาทางการเมืองของผมเป็นอย่างย่ิง 
เพราะนักเรียนทุนของมูลนิธิจะถูกเรียกร้องจากมูลนิธิให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และ
การศึกษาอบรมทางการเมืองท่ีจัดข้ึนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของเยอรมันอย่างน้อยภาคการศึกษา
ละคร้ัง ซ่ึงผมรู้สึกซาบซ้ึงและได้รับความรู้ความเข้าใจเสริมเติมจากท่ีได้ศึกษาด้วยตนเอง
เป็นอย่างมาก จนทุกวันน้ีก็ยังหวนคิดอยากให้การจัดการศึกษาทางการเมืองท่ีเคยประสบ
มาในเยอรมันเกิดข้ึนได้ในประเทศไทยโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวถึงจุดเร่ิมต้น
การศึกษาทางการเมืองของผม ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเร่ิมต้นท่ีเยอรมัน เพราะว่าการศึกษาทาง
การเมืองของคนรุ่นผมจำนวนมากท่ีมีบทบาทอยู่ในสังคมทุกวันน้ี ได้เร่ิมต้นมาต้ังแต่สมัย
ยังเป็นนักเรียน เพราะผมเร่ิมทำกิจกรรมทางสังคมและทางวิชาการท่ีโรงเรียน และได้รับ
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เลือกเป็นประธานนักเรียนด้วย เม่ือเพ่ือน ๆ ของผมได้เข้ามา รับผิดชอบบริหารงานบ้าน
เมือง ไม่ว่าในฐานะรัฐมนตรี หรือในฐานะอ่ืนใด ผมจึงพยายามเรียกร้องตลอดมาว่า การจัดการศึกษา
ทางการเมืองท่ีจะได้ผลดีท่ีสุด จะมีต้องเร่ิมต้นท่ีโรงเรียน เร่ิมต้นท่ีเยาวชน  

 ผมเร่ิมต้นเรียนรู้จักสังคมไทยจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียน การเร่ิมต้นการศึกษา
ทางการเมืองของผมจึงเร่ิมต้นจากการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จัดนิทรรศการท่ีสมัยน้ันเรียก
ว่างานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ต่อมาเรียกว่าสังคมนิทัศน์ ซ่ึงจัดควบคู่กันไปกับงานวิทยาศาสตร์
สัมพันธ์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชาติ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ท่ัวประเทศเข้า
ร่วมงาน แลกเปล่ียน เรียนรู้จากกันและกันอย่างจริงจัง บรรดานักเรียนท่ีสนใจเร่ืองเก่ียวกับวิท-
ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักก็ร่วมงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ส่วนนักเรียนท่ีสนใจเร่ืองสังคม
และการเปล่ียนแปลงไปของโลกก็ร่วมงานสังคมนิทรรศน์ ส่วนผมสนใจท้ังสองเร่ือง จึงเข้ามี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรม และเรียนรู้จากเพ่ือนนักเรียนในกิจกรรมท้ังสองรายการ ซ่ึงสมัยน้ันจัดข้ึนท่ี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีนักเรียนสวนกุหลาบเป็นผู้ประสานงาน ผมซ่ึงโชคดีท่ีเรียนอยู่โรง
เรียนน้ี จึงมีโอกาสได้เรียนรู้จากส่ิงน้ีอย่างใกล้ชิด ท่ีสำคัญก็คือ นักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ล้วน
แต่ต้องออกแรงมากกว่าพวกท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนสวนกุหลาบ การท่ีได้พบปะกับเพ่ือนนักเรียน
เหล่าน้ัน ก็คือโอกาสท่ีได้เรียนรู้เร่ืองราวใหม่ ๆ แปลก ๆ และได้รับแรงบันดาลใจอย่างสำคัญ ๆ 
หลายแง่หลายมุมจากคนท่ีเขากระตือรือร้นจากโรงเรียนต่าง ๆ ท่ัวประเทศ

 เม่ือเราหันไปมองการจัดการศึกษาทางการเมืองของเยอรมัน เราจะพบว่าส่ิงน้ีเป็นเจต
จำนงทางการเมืองของฝ่ายผู้ถืออำนาจการเมืองของเยอรมันหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หลังจาก
ท่ีพวกเขาต้องต่อสู้ ต้องทนทุกข์อย่างแสนสาหัส จนสามารถกำจัดระบบเผด็จการออกไปแล้ว 
ก็มีการกำหนดเจตจำนงทางการเมืองท่ีเข้มข้นมากให้มีการจัดการศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน
เยอรมัน แล้วก็แปลงสภาพจากการส่ังสอนประชาชน ส่ังสอนหน้าท่ีพลเมือง เป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนร่ำเรียนให้เกิดตระหนักรู้ เกิดจิตสำนึกทางการเมืองแทน ทัศนคติของเยอรมันท่ีว่า
การจัดการศึกษาทางการเมืองต้องเกิดจากเจตจำนงทางการเมืองท่ีต้องการให้ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการเมืองถึงขนาดน้ี นับว่าแตกต่างจากกรณีของไทยโดยส้ินเชิง เน่ืองจากว่า ผู้ปกครองหรือ
ผู้ถืออำนาจทางการเมืองของเรา นอกจากจะขาดเจตจำนงแน่วแน่ทางการเมืองท่ีจะจัดการศึกษาทาง
การเมืองให้แก่ราษฎรแล้ว ยังดูเหมือนจะมีเจตจำนงท่ีจะมอมเมา ชักนำให้หลงผิด ติดยึดผล
ประโยชน์ ติดยึดตัวบุคคล หรือปล่อยให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเป็น

    85              การให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือพัฒนาพลเมือง 



ด้านหลัก 

 นอกจากเร่ืองเจตจำนงทางการเมือง และการเน้นการเรียนรู้ยิ่งกว่าการส่ังสอน
แล้ว ลักษณะสำคัญประการต่อมาก็คือ เยอรมันเน้นการสร้างโอกาสให้เกิดการศึกษาทาง
การเมืองอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ผู้ตื่นตัว หรือผู้มีโอกาสรับรู้ในวงแคบ 
โดยการจัดโครงสร้างและผลักดันการจัดการศึกษาทางการเมืองแบบถ้วนหน้าให้เป็นจริง 
เช่นการจัดระเบียบกฎหมายให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คนงานสามารถเข้าร่วมการ
ศึกษาทางการเมืองโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจการ หรือไม่ถือเป็นวันลา หรือเป็นวันลาท่ี
ได้รับค่าจ้างเงินเดือน ให้ข้าราชการสามารถเลือกท่ีจะเข้าศึกษาทางการเมืองตามท่ีตนเอง
ต้องการ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ท้ังใน
ฐานะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และในฐานะพลเมือง คำถามท่ีเราควรตอบก็คือ อะไรคือ
โครงสร้างท่ีไทยควรจัดให้มีขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้คนเข้าร่วมการศึกษาทางการเมืองได้อย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึงทุกท้องท่ี ทำอย่างไรจึงจะเปิดโอกาสให้กว้างเหมือนกับในเยอรมัน 

 ประการถัดมา ก็คือวิธีการจัดการจัดการศึกษาของเยอรมันไม่น่าเบ่ือ มีการค้น
คว้าเพ่ือปรับปรุงวิธีการอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดผลสูงสุด ทำอย่างไรให้เร่ืองท่ี
ยุ่งยากซับซ้อน เร่ืองท่ีเคร่งเครียดกลายเป็นเร่ืองง่าย เป็นเร่ืองท่ีอาจถ่ายทอดโดยการเทียบ
เคียงอย่างมีชีวิตชีวา ทำให้การหาความรู้ทางการเมืองกลายเป็นการละเล่นท่ีเป็นการศึกษาได้ 
ทำให้ความรู้ เป็นความสนุก และเป็นความสุขท่ีน่าใฝ่หา ในเยอรมันมีหนังสือคู่มือการเรียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ  ท่ีทำให้เกิดความสนุกมากมาย ท้ังเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเรียนรู้เป็นหมู่คณะ เป็น
ประเด็นสำคัญประเด็นหน่ึงของนักวิชาการด้านครุศาสตร์ เช่นทำอย่างไรเด็ก ๆ จึงจะเข้าใจ
ประวัติศาสตร์และปัญหาการเมืองระหว่างประเทศซ่ึงเป็นเร่ืองผลประโยชน์ และหลัก
คุณธรรมท่ีซับซ้อนหลายเง่ือนแง่ได้ ทำอย่างไรเราจะเข้าใจปัญหาของการไม่เคารพศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ หรือปัญหาของคนไร้ท่ีอยู่อาศัย หรือคนขอทานพเนจร รวมท้ังการ
ปฏิบัติต่อคนต่างด้าวหรือผู้ล้ีภัยท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศของเราอย่างเหมาะสมในฐานะ
ท่ีเป็นเพ่ือนมนุษย์ได้ โดยท่ียังรักษาผลประโยชน์และความม่ันคงของประเทศไว้อย่างเหนียว
แน่น ซ่ึงเราจะเห็นได้ว่า ประชาชนของไทยเรายังมีโอกาสรับรู้และทำความเข้าใจเร่ือง
เหล่าน้ีน้อยมาก 

คำถามท่ีเราควรตอบก็
คือ อะไรคือโครงสร้าง
ท่ีไทยควรจัดให้มีข้ึน
เพ่ือเปิดโอกาสให้คน
เข้าร่วมการศึกษาทาง
การเมืองได้อย่างเท่า
เ ทียมและ ท่ัว ถึง ทุก
ท้องท่ี

      คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท               86



 ในช้ันน้ีจึงขอสรุปว่ามี 4 ประเด็นใหญ่ ท่ีได้กล่าวถึงไว้แล้ว คือข้อพิจารณาในการ
จัดการศึกษาทางการเมืองน้ันท่ีสำคัญได้แก่ 

 1. เจตจำนงทางการเมือง 2.ระหว่างการส่ังสอนกับการร่ำเรียน เราควรเน้นอะไร 3. จะ
สร้างโอกาสจัดโครงสร้างจะผลักดันให้เป็นจริงอย่างไร ซ่ึงในแง่นี้เยอรมันมีแบบท่ีน่าสนใจ และ 
4. ทำอย่างไรให้สนุก ทำให้อย่างไรให้ไม่น่าเบ่ือ ทำอย่างไรให้เป็นท่ีสนใจของคนท้ังหลาย และ
เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ง่าย 

 ในส่วนคำถามเร่ืองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขหรือระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตยหรือ
การพัฒนาการเมืองหรือไม่อย่างไรน้ัน เป็นคำถามท่ีน่าคิดว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีความเก่ียว
เน่ืองกันกับระบอบประชาธิปไตยอย่างไร เป็นไปในทางส่งเสริมเก้ือกูล หรือเป็นไปในทางตัดรอน
กัน บ้างก็ว่าเก้ือกูลกันในเชิงอุดมคติของความเป็นกษัตริย์ซึ่งต้ังอยู่ได้ด้วยทศพิธราชธรรม บ้างก็
ว่าตัดรอนกันเพราะเป็นสัญญลักษณ์ที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกัน ข้อน้ีเราควรเร่ิมพิจารณาจากข้อ
เท็จจริงท่ีว่าในสมัยรัชกาลท่ี 5 น้ัน ในวันแรกท่ีขึ้นครองราชย์ ได้ทรงประกาศพระบรมราชการ
ฉบับหน่ึง ซ่ึงถือกันว่าเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพระองค์ พระบรมราชโองการน้ี
เรียกกันว่าพระบรมราชโองการเปล่ียนประเพณีใหม่ มีสาระสำคัญว่าห้ามไม่ให้หมอบกราบพระ
เจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง ข้าราชการผู้ใหญ่อีกต่อไป พระบรมราชโองการน้ี 
แม้ปัจจุบันก็ยังมีผลบังคับอยู่ ในหลวงรัชกาลท่ี 5 ทรงให้ตราไว้ในพระบรมราชโองการอย่างชัดแจ้ง
ว่าไม่ประสงค์ให้คนกดข่ี เหยียดหยามศักด์ิศรีความเป็นคนด้วยกัน จึงให้เลิกประเพณีหมอบคลาน
เสีย แต่ก็มีผู้เข้าใจผิด และแม้ปัจจุบันก็นำไปใช้กันผิด ๆ จำนวนมาก  มีคนพยายามเรียกร้องให้
หมอบกราบพระเจ้าอยู่หัว ทำเป็นตัวอย่างอย่างเป็นทางการ จากตัวอย่างน้ี เราควรทำความเข้าใจว่า 
อะไรคืออุปสรรค การขาดการศึกษาของผู้คน ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและประชาชน หรือ
การมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัญหาทำนองน้ีเพ่ือนญ่ีปุ่นของผมคนหน่ึง ในยุคท่ีไทยเรา
รณรงค์ต่อต้านสินค้าญ่ีปุ่น ต้ังคำถามข้ึนว่า การท่ีคนไทยตกเป็นทาสสินค้าญ่ีปุ่นน้ี เป็นเพราะสิน
ค้าญ่ีปุ่น หรือเป็นเพราะความขาดการศึกษาของผู้บริโภคชาวไทยกันแน่ เพราะแม้ไม่มีสินค้าญ่ีปุ่น 
หากคนไทยยังขาดความรู้และสำนึกในการบริโภคสินค้า ก็ยังคงเกิดปัญหาเดิมอยู่นั่นเอง การ
ตอบคำถามเก่ียวกับสถานะ ประโยชน์ ข้อดี ข้อด้อยของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบ
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ประชาธิปไตย จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้การศึกษาทางกฎหมาย ต้องใช้ความเข้าใจทางการเมืองท่ีถึง
ขนาดเป็นเคร่ืองช่วย ให้บุคคลท้ังหลายถวายความเคารพกับบุคคลท่ีเราควรเคารพให้ถูกต้องเสียเท่า
น้ันเอง ไม่ใช่หลับหูหลับตา เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจทำอย่างไร ก็ได้แต่ทำตาม ๆ กัน
ไปเท่าน้ันเอง เร่ืองท่ีผมคิดว่าสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยน้ัน ไม่ใช่เร่ืองการมีระบอบท่ี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือมีระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมาย หรือไม่  
ความจริงท่านอยู่ใต้กฎหมายมาโดยตลอด ต้ังแต่พระบรมราชโอการของรัชกาลท่ี 7 ซ่ึงเป็น
พระบรมราชโองการสุดท้ายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ท่ีทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ และ
แสดงพระราชปณิธานท่ีจะเป็นกษัตริย์ใต้กฎหมาย เม่ือพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้กษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายแล้ว ถ้าถือว่าเป็นอาชญาสิทธิขององค์อธิปัตย์ พระมหากษัตริย์องค์ถัดมา 
ไม่ว่าองค์ไหนท่ีสืบราชสมบัติต่อมา ย่อมต้องผูกพันตามน้ัน และไม่อาจต้ังพระองค์อยู่เหนือกฎ
หมายได้ ตามหลักท่ีว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำน่ันเอง นอกจากจะอ้างว่าไม่ได้สืบราชสมบัติ
มาเท่าน้ันจึงพอจะอ้างว่าไม่ต้องผูกพัน  แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ปัญหาใหญ่ก็คือความ
เข้าใจของพลเมืองท่ีมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึงมีปัญหาน่าคิดว่าเป็นความเข้าใจท่ีถูกต้องท้ัง
แง่ประวัติศาสตร์และในแง่ความเป็นจริงหรือไม่ เข้าใจหลักราชนิติประเพณีที่มีมาในประเทศ
ไทยอย่างถ่องแท้หรือไม่ ทุกวันน้ีปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาความเข้าใจของประชาชนต่อสถานะ
พระมหากษัตริย์ว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างไร มีคุณค่าทางการเมืองอย่างไร ส่ิงน้ีเม่ือขาดไป 
พระมหากษัตริย์ก็ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของผู้ถืออำนาจการเมืองในแต่ละยุค 
กลายเป็นเคร่ืองมือประทุษร้ายกัน กล่าวหากันว่าไม่จงรักภักดี แทนท่ีสถาบันจะเป็นเคร่ืองมือทาง
การเมืองในฐานะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวร่วมกัน เป็นเคร่ืองชักนำไปสู่ความรู้รักสามัคคี การปรองดอง 
ก็อาจต้องตกเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาอำนาจ หรือนำไปสู่ความแตกแยกได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่
ควรปล่อยให้เกิดข้ึนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 ในแง่บทเรียนจากการศึกษาทางการเมืองท่ีได้จากเยอรมันคือ บทเรียนท่ีชาวเยอรมัน
สรุปได้ว่า การศึกษาทางการเมืองในอดีตจนกระท่ังถึงยุคนาซี ถือเอาการเมืองเป็นเคร่ืองแบ่งแยก
มิตรแยกศัตรู ซ่ึงทุกวันน้ียอมรับกันว่าผิดพลาดใหญ่หลวง  Carl Schmitt นักกฎหมายและนักนิติ
ปรัชญาชาวเยอรมัน เป็นผู้สอนว่า รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และการเมือง เป็นเคร่ืองช่วยแยกถูกและ
ผิด ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เช่ือม่ันในระบอบการเมืองตามรัฐธรรมนูญ และผู้เช่ือฟังและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญคือเพ่ือนของเรา แต่คนท่ีคัดค้านระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ หรือคนท่ีทำผิด
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รัฐธรรมนูญล้วนเป็นศัตรู  เราต้องกำจัดเสียให้สิ้นซาก ทัศนะเช่นน้ีได้ทำให้การเมืองและ
กฎหมายกลายเป็นเคร่ืองมือประหัตประหาร ไม่ใช่เคร่ืองมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่
ในยุคเดียวกันมีศาสตราจารย์เยอรมันอีกท่านหน่ึงท่ีคัดค้าน และสอนว่าระบอบรัฐธรรมนูญ
ไม่ใช่เคร่ืองมือสำหรับแยกมิตรแยกศัตรู ระบอบรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองใน
ระบอบรัฐธรรมนูญมุ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล อย่างสันติ ดังน้ันจึงต้องปล่อยให้
ศัตรูมีที่ยืนบ้าง ปล่อยให้เขามีโอกาสโต้เถียงด้วยเหตุผลบ้าง ระบอบรัฐธรรมนูญเป็นเคร่ือง
ประคองความเช่ือถือ และความเช่ือม่ันไว้วางใจระหว่างกันให้คงอยู่ได้ แน่นอนเราจะรู้ว่าเขา
คือศัตรูของเรา เราจะรู้ว่าคุณไม่ใช่พวกเรา แต่เพราะคุณไม่ใช่พวกเรา ฉันจะยอมให้คุณ
โต้เถียงด้วยเหตุผล เพราะเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผล ท่านศาสตราจารย์ที่สอนอย่างน้ี
คือ Rudolf Smend และน่ีคือหัวใจของการศึกษาทางการเมืองท้ังหมด และน่ีคือการโต้
แย้งระบบนาซีท้ังหมดว่า คนท่ีเขาไม่เห็นด้วยกันกับเรา ต้องอนุญาตให้เขาโต้แย้งแบบ
มีเหตุผลได้ การศึกษาในทางการเมืองจึงต้องเป็นไปเพ่ือเสนอเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การถกเถียงหาข้อตกลงหรือเสนอทางเลือกให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้  การศึกษาทาง
การเมืองจึงต้องเป็นไปเพ่ือความเข้าใจ และเพ่ือเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะรักษา และเสริม
สร้างความเช่ือถือและความไว้วางใจระหว่างกันให้ม่ันคงข้ึนตลอดเวลา

 ในแง่การเมืองน้ัน ผมยอมรับว่าเม่ือตัดสินใจเลือกข้างแล้ว ก็ยืนหยัดต่อสู้ในข้าง
น้ันอย่างม่ันคง และอย่างใจกว้าง สามารถดำรงเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะยืนหยัดต่อสู้เป็น
เวลายาวนาน ผมมีเพ่ือนซ่ึงอยู่ในพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democrat Party) 
ของเยอรมัน เม่ือคราวท่ีรัสเซียล่มสลาย มีการรวมประเทศเยอรมันเข้าด้วยกัน มีคนจำนวน
มากซ่ึงมีความเช่ือต่างกัน ฝ่ังตะวันตกเช่ือม่ันในเสรีภาพและประชาธิปไตย ฝ่ายตะวันออก
เช่ือม่ันในส่วนรวม และสังคมนิยม  แต่ในเวลาน้ันคนท่ัวไปเข้าใจว่าการรวมเยอรมันหมายถึง
การยอมแพ้ของฝ่ายตะวันออก คนจำนวนมากเข้าใจว่าความคิดแบบสังคมนิยมได้พ่ายแพ้แล้ว 
ในโลกน้ีไม่มีสังคมนิยมอีกแล้ว แล้วก็เลยเช่ือต่อไปด้วยว่า ความคิดแบบสังคมประชาธิปไตย 
ซ่ึงเช่ือในประโยชน์ส่วนรวม เช่ือในการคุ้มครองสวัสดิการสังคม แต่ไม่เช่ือในการใช้
กำลังเข้ายึดอำนาจรัฐแบบสังคมนิยมท่ีเช่ือในเผด็จการชนช้ันกรรมาชีพก็กำลังจะพ้นสมัย 
หรือพ่ายแพ้แก่เสรีนิยม และทุนนิยม แต่เพ่ือนผมคนน้ีบอกว่าเราไม่เคยคิดว่าเราแพ้ ท่ีแท้แล้ว
เราต่างหากท่ีชนะ ทำไมคิดว่าชนะ เขาบอกว่าแก่นแท้ของความคิดสังคมประชาธิปไตยน้ัน 
คือเราตระหนักอยู่ตลอดเวลา พลังของเราคือพลังกรรมกร พลังของเราคือประชาชนท่ีต่ำต้อย

ระบอบรัฐธรรม-
นูญไม่ใช่เคร่ืองมือ
แยกมิตรแยกศัตรู
. . . ดั ง น้ั น จึ ง ต้ อ ง
ปล่อยให้ศัตรูมีท่ียืน
บ้าง ปล่อยให้เขามี
โอกาสโต้เถียงด้วย
เหตุผลบ้าง
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เป็นพลังท่ีสำคัญท่ีสุดในสังคม แต่ไม่เคยครอบงำสังคมได้ และไม่ควรถือว่า จะต้องครอบงำ
ให้ได้หรือต้องยึดอำนาจรัฐให้ได้ หน้าท่ีของเราชาวสังคมประชาธิปไตยคือหน้าท่ีทำให้สังคมมัน
เป็นธรรมย่ิงข้ึน เพราะสังคมมันเบ่ียงไปในทางท่ีผิดพลาด ต้องดึงให้กลับคืนสู่สภาวะสมดุลมากข้ึน
เร่ือย ๆ  เพราะฉะน้ัน หากมันกลับมาสู่สมดุลมากเท่าไหร่ มันย่ิงดีเท่าน้ัน เป็นชัยชนะมากข้ึนเท่าน้ัน 
ถ้าเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องยึดอำนาจรัฐให้ได้ ต้องเป็นเผด็จการชนช้ันกรรมาชีพ เราก็คิดผิด 
การต่อสู้จึงเป็นการต่อสู้เพ่ือความดีงาม จึงเป็นการต่อสู้ท่ีพึงปรารถนา มีชีวิตชีวา และย่ังยืนตลอดไป 
การท่ีเราต่อสู้เพ่ือส่ิงท่ีถูกต้อง และต้องต่อสู้ไปเร่ือย ๆ และต้องเข้าใจและภูมิใจในชัยชนะ สะสม
ชัยชนะ และแน่นอนถ้าทำไปเร่ือยก็เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นเสมอ  ความาคิดแบบน้ีเป็นส่ิง
ท่ีควรปลูกฝัง เราจะต้องให้การศึกษาทางการเมืองเพ่ือให้สามารถแยกแยะถูกผิดได้ ต้องแยกแยะ
ให้ออก เลือกข้างให้ได้ ตัดสินใจได้ ในขณะเดียวกันต้องเหลือช่องให้ฝ่ายท่ีเขาไม่เห็นด้วยยืน
หยัดอยู่ได้ พร้อมท่ีจะคุยกัน แลกเปล่ียนกันได้ ด้วยความเช่ือม่ันว่าอีกฝ่ายหน่ึงแม้เราจะเห็นว่า
เขาเป็นตัวปัญหา หรือเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา แต่ก็ต้องเช่ือม่ันว่าเขาก็ต้องมีส่วน และมีสิทธิ
โดยชอบในการแก้ปัญหาของบ้านเมืองด้วยเช่นกัน ปัญหาท่ีเกิดความรุนแรงในทุกวันน้ี เกิดจาก
การเถียงกันไม่ออก ไม่รู้จะเถียงอย่างไร หรืออีกฝ่ายปิดปากอีกฝ่าย ขาดความเช่ือม่ัน ขาดความ
นับถือต่อกัน กลายเป็นความโกรธ ความเกลียด และหากไม่ใช้สติปัญญามาคลายมันก็จะพัฒนา
ไปกลายเป็นความอาฆาตแค้น และค่ังแค้น จนระเบิดออกมาเป็นการใช้กำลัง   ตราบใดก็ตาม
ท่ีสามารถโต้เถียง ยืนหยัดโต้เถียง มีที่ยืนท่ีพอจะเป็นท่ีมั่นได้ ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลสามารถ
สะสมกำลัง สามารถสะสมคนท่ีเห็นด้วย ขจัดความคิดท่ีผิดพลาดออกไปอย่างสันติได้ อย่างน้ี
การเมืองก็เป็นเร่ืองสนใจ การศึกษาทางการเมืองจึงจำเป็นท้ังในแง่ของการเสริมสร้างปัญญา
เสริมสร้างทางออก และจำเป็นต่อการหลีกเล่ียงการใช้กำลังในแง่นี้

ดร. สุทิน นพเกตุ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในสังคมไทยน้ัน ปัญหาการถูกครอบงำโดยภาคส่วนการเมืองจะมีสูง เราจะร่วมสร้างทักษะชีวิต
ในระบบการศึกษาอย่างไร จำเป็นต้องเอาแนวคิด ท่ีเปล่ียนวิธีคิดจากวิถีการสอนแบบปรกติ 
มาสอนแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง ต้องเร่ิมต้ังแต่ท่ีบ้าน เพราะบ้านเป็นโรงเรียนแรก เป็นโรงเรียนแห่ง
ความรักของเด็กและเยาวชน รวมท้ังโรงเรียน และสถาบันอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสถาบันทาง
ด้านศาสนธรรม ต้องให้เป็นเร่ืองสำนึก ทำอย่างไรให้เข้าไปสู่สำนึกของครู ครูที่ดีก็มี 
แต่ครูที่เป็นพ่อแม่คนท่ีสองต้องสร้างให้ได้ วัฒนธรรมเป็นเร่ืองท่ีเราพูดรวม ๆ แต่ว่า คิดดี 
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พูดดี เขียนดี ยังไม่พอต้องปฏิบัติดี ถ้าเช่ือมตรงน้ีได้ ผมเช่ือว่าสิทธิมนุษยชนเกิด และ
มนุษย์ในประเทศไทยก็จะไม่ถูกครอบงำ ประชาชนต้องเป็นตัวของตัวเอง 

 บทบาทของการพัฒนาพลเมือง เพ่ือประชาธิปไตยท่ียั่งยืน องค์ประกอบสำคัญของ
ประชาธิปไตยท่ีมีส่วนร่วมและการพัฒนาระบบการจัดการการพัฒนาพลเมือง มีเจ็ดประการท่ีจะ
นำไปสู่ความสำเร็จของ 3 หัวข้อน้ี ข้อแรก คือรัฐบาล ต้องเป็นรัฐบาลท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผมไม่เช่ือว่าประชาชนทำกันเองไม่ต้องอาศัยรัฐบาล 
สอง สภา ต้องส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น สาม  ส่ือมวลชน ต้องติดตามว่าทีวีไทยท่ีบอกว่าจะให้เป็นสาธารณะน้ันเป็นจริงหรือไม่ 
ตอนน้ีเขาจะมีรายการประชาธิปไตย พลเมืองมีส่วนร่วมหรือไม่ ส่ี  การให้การศึกษาประชาชน
มีแค่ไหน   ห้า  พรรคการเมือง มีจิตใจท่ีจะมาส่งเสริมประชาธิปไตยให้ความรู้ประชาชนหรือไม่  
หก คณะกรรมการการเลือกต้ังคิดจะส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนหรือไม่ เจ็ด  สถาบันวิชาการต่างๆ 
มีนักวิชาการท่ีสนใจในเร่ืองน้ีอย่างไร 

นพ. สันต์ หัตถีรัตน์ 
มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย
โดยส่วนตัวคิดว่าการผสมพันธ์ุของพรรคการเมืองไม่เป็นประเด็นปัญหา แต่สิ่งท่ีเป็นปัญหาของเรา 
คือการศึกษาหรือการประชาสัมพันธ์ท่ีทำให้คนไทยเข้าใจว่า ข้าราชการคือข้าของพระราชา ดัง
ท่ีข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านชอบอ้างเช่นน้ัน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
และต่อการพัฒนาพลเมืองหรือไม่ คำถามท่ีสอง การศึกษาของไทยท่ีทำให้คนไทยไม่มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม เช่น ไม่กล้าเถียงผู้ใหญ่ และไม่ยึดม่ันในสัจจะหรือความจริงเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาพลเมืองและต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ คำถามท่ีสาม ท่านคิดว่า
ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญกับระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมีความแตกต่าง
กันหรือไม่และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยหรือไม่

ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ในประเด็นเร่ือง การจัดการศึกษาทางการเมืองน้ัน ขอเสนอ 4 ประเด็น คือ หน่ึง เม่ือเรามองเร่ือง
การให้การศึกษาทางการเมือง (Civic Education) น้ัน การให้การศึกษาดังกล่าวในความหมายน้ีคือ
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เราต้องปรับเปล่ียนแนวคิดการศึกษาใหม่จากบนลงล่าง (Top Down) มาเป็นการถกเถียง
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น (Dialogue) การจะสร้างจิตสำนึกของคนทำอย่างไร ประเด็น
คือว่า เราต้องคำนึงถึงบริบทของชุมชนน้ันว่าเป็นอย่างไร ให้เขาเรียนรู้บริบทชุมชนไม่ใช่
เอาการเมืองประชาธิปไตยท่ีเป็นรูปแบบของต่างประเทศ ท้ังจากของเยอรมัน ของ
อเมริกา ซ่ึงนอกเหนือจากรูปแบบของประเทศไทย ต้องนำมาประยุกต์ใช้  สอง ต้องรักษา
การมีส่วนร่วม มองทุกขบวนการท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัย การเรียนรู้ ในทุก
ประเด็น แล้วการให้เข้ามามีส่วนร่วมทำอย่างไร วิธีเสนอของศูนย์ฯท่ีเราทำอยู่ คือเราจะ
มีฝ่ายต่าง ๆ ท้ังของมหาวิทยาลัย เอ็นจีโอ กลุ่มชาวบ้าน ผู้นำเกษตรกร และผู้นำราชการ
มาร่วมมือกัน และเราก็สร้างขบวนการในการจัดอบรม จัดเวทีแลกเปล่ียนและถ่ายทอด 2 
ด้าน   สาม คือเราจะสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professional) ได้อย่างไรและประชาธิปไตยต้อง
เร่ิมท่ีครัวเรือน ครัวเรือนมีประชาธิปไตยร่วมมือกันได้ก็สร้างท้ังระบบได้ สุดท้ายบทบาท
มหาวิทยาลัยทำอย่างไร ตอนน้ีนักศึกษาเร่ิมพูดมากข้ึน เพียงแต่โอกาสในการได้พูดน้อยลง 
เพราะว่าถูกระบบการเรียนเป็นแบบส่ังการ แต่ถ้าให้โอกาสในการแลกเปล่ียน มีกิจกรรม
ร่วมได้พูดมากข้ึน ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากข้ึน และให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนสอน 
ต้องสร้างกระบวนการตรงน้ี ทุกฝ่ายร่วมมือกัน 

ณัฐจศักด์ิ พุทธจักรวาล 
นักเขียนอิสระ
เม่ือเปรียบเทียบสังคมไทยกับสังคมเยอรมันน้ัน ประเทศเยอรมันถึงแม้จะแพ้สงคราม
ท้ัง 2 คร้ัง แต่ทำไมเยอรมันได้ฟื้นตัวได้ดี เพราะความเป็นชาตินิยมของชาวเยอรมัน เขามี
วิชาท่ีเราควรศึกษาหลายอย่าง เช่น กฎหมายเยอรมัน ด้านวิทยาศาสตร์  ใครจะไปเรียนท่ี
เยอรมันต้องฝึกงานก่อนอย่างน้อย 2 ปี ในบริษัทต่าง ๆ ในโรงงานต่าง ๆ แล้วถึงจะได้เรียน
เพราะฉะน้ันนักศึกษาจากเยอรมันท่ีจบจากเยอรมันถึงได้เข้มแข็ง  ทำไมเยอรมันตะวันออก 
เยอรมันตะวันตกรวมกันได้ ไม่ใช่ชาติพันธุ์อย่างเดียว แต่การศึกษาของเยอรมันน้ันสูงมาก เ
พราะผู้ที่จะสอนนักศึกษาหรือนักเรียนต้ังแต่อนุบาล พ่อแม่ผู้ปกครองถามอาจารย์ที่จะสอน
ว่าคุณมีศักยภาพสอนลูกหลานฉันหรือไม่ ถ้าได้ทดสอบ ทดสอบผ่านแล้วจึงจะได้เป็นครู 
อาจารย์ แต่ในส่วนของประเทศไทยการศึกษาล้มเหลวตลอด เป็นเพราะผู้บริหารบ้านเมือง
เป็นตัวการ แล้วมาอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการ อ้างไม่ได้ ข้าในพระราชาต้องทำให้สำเร็จ

เราต้องปรับเปล่ียนแนว
คิดการศึกษาใหม่จาก
บนลงล่าง (Top Down) 
มาเป็นการถกเถียงแลก
เปล่ียนแสดงความคิด
เห็น (Dialogue)
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ต้องสร้างการศึกษาให้ประเทศชาติมั่นคง ไม่ใช่โกงบ้านกินเมืองกันมาโดยตลอด รวมท้ังวงการ
เมืองของไทยเราไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่ได้ส่งเสริมการศึกษา 
เพราะฉะน้ันการพัฒนาการศึกษาต้องพัฒนาต้ังแต่เด็ก ต้องพัฒนาด้านการเมืองแต่เด็ก

ตัวแทนกลุ่มสันติธรรม
จังหวัดอุดรธานี
ในฐานะท่ีมาจากต่างจังหวัด ขอเสนอรูปแบบการเมืองภาคประชาชนว่า ในกรณีจังหวัดอุดรธานี
มีกลุ่มรักส่ิงแวดล้อม ตอนน้ีกำลังทำโครงการโรงเรียนคนพลัดถ่ินอุดรธานี ซ่ึงกลุ่มอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของอุดรธานี และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงท่ีเข้าร่วมต่อสู้ โรงเรียนคนพลัดถ่ินเป็น
โรงเรียนตามอัธยาศัย ท่ีเน้นเร่ืองของครอบครัวเรียนร่วมกับเยาวชน หลายท่านเสนอเร่ือง
การบูรณาการ การศึกษาเก่ียวกับด้านการเมืองภาคพลเมือง ท่ีมีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองด้วย อยากศึกษาท่ีอุดรธานีว่า ทางเศรษฐกิจ จะมีเร่ืองของการให้การเรียนรู้การ
จักสานภูมิปัญญาท้องถ่ินของภาคอีสาน และสามารถทำเป็นอาชีพได้ ในขณะเดียวความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ทำอย่างไรให้เรียนอย่างสนุกสนานซ่ึงได้มีกลุ่มเยาวชนได้เข้ามาจัดแสดง
ละครในงานประเพณีบุญ กุ้มข้าวใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน และในเร่ืองเศรษฐกิจ 
ยังมีเร่ืองการทำนารวม การลงแขกช่วยกันในการดำนาการเก่ียวข้าวด้วยกัน จะมีประชาชน
เป็นร้อยท่ีเข้ามาร่วมกันตรงน้ี ในส่วนการเมืองภาคพลเมืองคือ เขาต่อสู้คดีชนะคดีในศาลแพ่ง
ท่ีถูกฟ้องเร่ืองของการท่ีประชาชนไปยักย้ายหลักหมุดของบริษัทอิตาเล่ียนไทย1

ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในกรณีสังคมไทยน้ัน ขอให้ข้อมูลในฐานะท่ีมีประสบการณ์ในการให้ความรู้ทางการเมืองภาค
ประชาชนมาประมาณ 30 ปีดังต่อไปน้ี 

1บริษัทอิตาเล่ียนไทยเป็นบริษัทท่ีจะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโครงการหมืองแร่โปแตชท่ีจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงในตอนน้ี
บริษัทได้มีการซ้ือท่ีดินเตรียมไว้ เฉพาะส่วนท่ีจะก่อสร้างโรงงาน ในขณะท่ีรายงานผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของ
โครงการยังไม่มีการผ่านความเห็นชอบจากผู้ชำนาญการแต่อย่างใด โดยบริษัทได้มีการย่ืนฟ้องร้องต่อศาลว่าชาวบ้านได้
บุกรุกและทำลายหมุดของบริษัท ซ่ึงต่อมาศาลได้ยกฟ้องเน่ืองจากดำเนินของบริษัทผิดข้ันตอนกฎหมายหลายประการ 
และโครงการน้ีจะส่งผลกระทบหลายด้านชาวบ้านจึงมีสิทธิตามกฎหมายในการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ
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 1. การเมืองของเราถูกทำให้เป็นเร่ืองของผู้มีอำนาจ
 2. การเมืองของเราถูกทำให้เป็นเร่ืองของการช่วงชิงอำนาจ

                3. การเมืองของเราถูกทำให้เป็นเร่ืองของการสร้างเล่ห์ชิงเหล่ียมของคนกลุ่มเล็ก 
                      ๆ โดยเฉพาะกลุ่มทุน ข้าราชการ ถ้ากลุ่มคนเล็ก คนยากจน ข้ึนมาบ้างก็จะถูก
                      มองว่าเป็นคนข้างถนน
 4. การเมืองถูกทำให้เป็นเร่ืองของนักเลือกต้ัง
 5. ถ้านอกจาก 4 ประเด็นแล้วถือเป็นเร่ืองนอกระบบไม่พึงประสงค์ เป็นเร่ืองของ
                      ความขัดแย้ง ความไม่สงบ
 6. การเรียนการสอนสถาบันอุดมศึกษา ถ้าเป็นเร่ืองการเมืองเป็นหน้าท่ีของคณะ
                      รัฐศาสตร์ คณะอ่ืน ๆ จะไม่พยายามจะเช่ือมโยงเก่ียวกับการเมือง
 7. พอเป็นท่ีหวังของการเมืองได้ คือสถาบันของภาคประชาชน และสถาบันทาง
                      ปัญญา  (บางสถาบัน)

ประมวล รุจนเสรี 
พรรคประชามติ
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยมาจากส่วนบนมาโดยตลอด ไม่ได้เกิดจาก
ประชาชน การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เกิดจากการยึดอำนาจมาจาก
คณะราษฎร และยึดให้พวกพ้องตลอดเวลาก็มีการปฏิวัติรัฐประหารวนเวียนอยู่ และเรา
ก็ไม่ได้สร้างพลเมืองของเราให้เรียนรู้ตรงน้ี มรดกท่ีสำคัญท่ีสุด ไม่เคยมีใครพูดเลยคือ
เร่ืองของการอุปถัมภ์พึ่งพาเป็นระบบท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ียืดเย้ือยาวนาน เพียงแต่ว่า
ปัจจุบันน้ีพัฒนารูปแบบไปโกงบ้านโกงเมืองเพ่ือให้ประชาชนมาพ่ึงพา ประชาชนไม่เคย
ได้รับการเหลียวแล ท้ังระบบราชการท้ังระบบการเมือง ท้ังนักการเมือง แล้วระบบ
การรวมอำนาจไว้ในส่วนกลางคือระบบท่ีเอ้ือให้เกิดการอุปถัมภ์ค้ำจุน ฉะน้ันประชาชน
จึงเป็นเบ้ียล่าง ต้องคอยพ่ึงพานักการเมืองตลอดเวลา ซ่ึงการทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองน้ัน 
มีสองประการ  ส่วนมากเราพูดมิติทางการเมืองเท่าน้ัน แต่ไม่ค่อยพูดถึงมิติทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจการเมืองของเราน้ันเป็นเศรษฐกิจการเมืองเพ่ือนายทุนมา การใช้ทุนเข้าสู่อำนาจรัฐ 
การใช้อำนาจรัฐเข้าไป ถ้าเราไม่สามารถทำให้ระบบน้ีหมดไปได้ เราจะตกเป็นเบ้ียล่าง
ตลอดเวลา ประเด็นท่ีสอง คือ ทำอย่างไรเราจะมีนักธุรกิจเพ่ือการเมือง  เพ่ือสังคม  ไม่ใช่
เพ่ือเฉพาะเพ่ือการศึกษาอย่างเดียว ท่ีผ่านมานักธุรกิจต้องการช่วยพรรคการเมืองเพ่ือจะ

การทำให้ประชาชน
เป็นพลเมืองน้ัน มี
สองประการ  ส่วน
มากเราพูดมิติทาง
การเมืองเท่าน้ัน แต่
ไม่ค่อยพูดถึงมิติทาง
เศรษฐกิจ
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ได้ใช้อำนาจรัฐ แล้วเข้ามาค้ำจุนธุรกิจของตนเองเราทำอย่างไรจึงจะเปล่ียนความคิดนักธุรกิจ
เหล่าน้ีเป็นนักธุรกิจเพ่ือสังคมบ้าง ประเด็นท่ี 3 คือ เร่ืองของการท่ีจะสร้างพลเมือง สร้าง
ประชาชนให้เป็นพลเมือง คนท่ีจะต้องทำงานช้ินน้ีได้ในตอนน้ีคือคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
เพราะว่า กกต. น้ันเป็นองค์กรท่ีดูแลพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องดูแลให้ความรู้แก่
สมาชิกและประชาชน ฉะน้ันต้องส่งเสริม กกต. และ กกต. ต้องเปล่ียนบริบทความคิดใหม่ 
โดยเอากฎกติกา คุณต้องมีสมาชิกเท่าน้ัน พรรคการเมืองท่ีอยากจะทำตรงน้ีทำไม่ได้ เพราะไม่เข้า
กติกาของ กกต. อันน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย ผมอยากจะเห็นโรงเรียนพัฒนาการเมืองในประเทศไทย 

สาวิทย์ แก้วหวาน 
สมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ในแง่การเมืองภาคพลเมืองถ้าเปรียบเทียบเป็นการผลิต กรรมกรเป็นสายพานการผลิต ประสิทธิภาพ
ผลงานวัดท่ีผลผลิต เพราะเร่ืองการศึกษาภาคพลเมืองต้องยอมรับว่ากระบวนการผลิตมีปัญหา การ
ศึกษาท่ีหวังพ่ึงรัฐ จะให้รัฐให้การศึกษาการเมืองภาคประชาชน ต้องยอมรับว่าล้มเหลวโดยส้ินเชิง 
ภายใต้แนวคิดภาคประชาชนเราอยู่ในสหภาพแรงงาน  เราสอนเร่ืองประชาธิปไตยมาแต่ต้น การ
เลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน การทำบัญชี การตรวจสอบท้ังหลาย เราทำอย่าง
เป็นประชาธิปไตย แต่ความเป็นประชาธิปไตยเหล่าน้ีไม่ได้ ถูกสนับสนุนส่งเสริมโดยภาครัฐ 
น่ีคือกระบวนการผลิตท่ีล้มเหลว ในวันน้ีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปิดกว้าง ข้าราชการหรือทุกภาค
ส่วนสามารถต้ังสหภาพแรงงานได้ แต่จนถึงตอนน้ีเรายังไม่ได้เห็นสหภาพแรงงานในมหาวิทยาลัย  
กรรมกร บรรดาผู้ใช้แรงงาน ต้องต่อสู้เอาการเมืองภาคพลเมือง ต้องยกระดับความรับรู้ ปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีมีมากเกิดข้ึนในสังคมไทย ปัญหาความยากจนก็อย่างหน่ึง คนงานต้องทำงานในช่ัวโมง
ท่ียาวนานข้ึน ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนเป็นอุปสรรครวมท้ังปัญหา ทำให้คนยากจนไม่สามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารัฐหรือเป็นการศึกษาภาคพลเมือง อันน้ีเป็นข้อจำกัด
อันใหญ่หลวง แต่ว่าการแก้ปัญหาเหล่าน้ีจะแก้โดยนักการเมือง นักวิชาการ เป็นเร่ืองท่ีทำได้ยาก 
การเมืองภาคพลเมืองต้องสร้างโดยพลเมือง ต้องสร้างโดยประชาชนเอง

ชูเกียรติ สิงห์สูง
ประธานสภาผู้พิการภูมิภาคภาคกลาง
สิทธิของการเป็นพลเมืองหรือเท่าเทียมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการรัฐควรจะส่งเสริม
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อย่างไร เพราะพวกเราแม้ความพิการจะเป็นอุปสรรค แต่ความคิด ความรู้สึก และจิตใจของ
พวกเราน้ัน ก็อยากมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย คนพิการก็อยากเป็นพลเมืองไม่ใช่อยากเป็นชาว
บ้านท่ีต้องอาศัยนักการเมืองเป็นท่ีพึ่ง

เดช พุ่มคชา 
คณะกรรมการประานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
ระบบการศึกษาในระบบเป็นส่ิงจำเป็นแต่ว่ามีประโยชน์ไม่มากนัก การเรียนรู้อีกทางคือการเรียนรู้
นอกห้องเรียน  ใครก็ตามท่ีเสนอว่าจัดระบบการศึกษาให้เป็นระบบน้ันเห็นด้วย แต่อย่ามีทางเดียว 
ต้องมีความหลากหลาย เสนอว่าถ้าจะทำการศึกษาทางการเมืองเพ่ือพลเมืองให้เป็นจริงน้ัน โปรด
ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและให้ทำคู่ขนานให้เท่ากันด้วย

เรืองระวี พิชัยกุล เกตุผล 
เครือข่ายผู้หญิงเพ่ือการปฏิรูปการเมือง (WEMOVE)
ขอสนับสนุนให้มีการปฏิรูปส่ือท้ังส่ือโทรทัศน์และส่ือส่ิงพิมพ์ถ้าเราจะทำเร่ืองการศึกษาเพ่ือพัฒนา
พลเมือง (Civic Education) และมี 2 ประเด็นท่ีแลกเปล่ียน อันดับแรกคือรูปแบบการใช้วิธีการ
พัฒนาคน อันแรกคือการอบรม ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชน สิทธิการเลือกต้ัง 
กฎหมายให้เกิดการต่ืนตัว  อันท่ีสอง รูปแบบท่ีเรียกว่าขบวนการเคล่ือนไหวเชิงประเด็น (Issue-
based Movement)ซ่ึงเรามีต้นทุนตรงน้ีสูงมาก เรามีเครือข่ายต่าง ๆ มีองค์การต่าง ๆ แต่ที่สำคัญคือ
องค์กรเหล่าน้ีขาดทุนสนับสนุน และการทำให้เป็นญัตติหรือประเด็นร่วมเชิงสาธารณะ (Public In-
tegration) คือต่อสู้แก้ปัญหาต่อส่ิงท่ีมันเป็นสาธารณะเช่น กลุ่มผู้บริโภคฟ้องศาลปกครอง กรณีนี้
เราต้องส่งเสริมให้ทำมากข้ึน ๆ  อันท่ีสามเป็นเร่ืองของการส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร เช่ือว่าระบบ
อาสาสมัครเราจะได้คนท่ีได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองท่ีขยันขันแข็ง (Active Citizens) อันต่อไปคือเร่ือง
ของการสนับสนุนให้มีการเคล่ือนไหว การเติบโตของภาคประชาสังคม ท่ีสำคัญอีกอันคือต่อไป
ในเร่ืองของการต้องมีกลุ่มนักคิด (Think tank) โดยสถาบันทางวิชาการจำเป็นมากท่ีจะต้องเข้ามา
ช่วยสนับสนุนการเคล่ือนไหวขององค์กรประชาชน ต้องมีองค์กรทางวิชาการเข้าไปเป็นฝ่ายสนับ
สนุน (Backup) อย่างจริงจัง อันต่อไปคือองค์กรท่ีจะทำเร่ืองท้ังหมดต้องมีวิญญาณ คุณมีกลไกใน
การคุ้มครองพวกพลเมืองท่ีขยันขันแข็งท้ังหลายหรือไม่ ตรงน้ีจะต้องทำ น่ีคือส่ิงท่ีคิดว่าจะต้องเกาะ 
เก่ียวกันไป ในส่วนเร่ืองสภาพัฒนาการเมือง ท่ีอยู่กับสถาบันพระปกเกล้า อยากให้ทำงานเป็นให้
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การสนับสนุนเป็นเงินทุนแบบกระจายอำนาจการตัดสินใจ และ ต้องทำควบคู่การปฏิรูปส่ือ  ต้อง
ช่วยทำองค์กรความรู้ที่เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง (Civic Education) จริง ๆ เพ่ือเอาไปถ่าย
ทอดในระดับต่าง ๆ 

วิเชียร คุตตวัส
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดราชบุรี
สังคมไทยกับเยอรมันต่างกันตรงท่ีเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างกันมาก  ฉะน้ันการจัด
ให้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง (Civic Education) ต้องมีหลากหลายรูปแบบ ใครจะเป็น
คนทำองค์ความรู้พวกน้ี ชาวเขาจะมี การจัดการศึกษาทางการเมืองอย่างหน่ึง กรรมกรก็มีอย่าง
หน่ึง เยาวชนมีอย่างหน่ึง ใครเป็นคนรวบรวมองค์ความรู้ประเภทน้ี

เมธา มาสขาว
คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือสิทธิมนุษยชน (ครส.)
เร่ืองการจัดการการศึกษาทางการเมืองหรือ Civic Education น้ันมีข้อเปรียบเทียบท่ีแตกต่างกัน
ท่ีประสบการณ์ ประเทศไทยยังอยู่ในสถานะของการต่อสู้ทางการเมือง ขณะท่ีเยอรมันมี
ประสบการณ์การต่อสู้ทางการเมืองถึงข้ันท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง (Civic Education) น้ัน
ตกผลึกว่าเป็นหน้าท่ีของกลไกรัฐท่ีต้องจัดการเป็นสาธารณะ ประเด็นคือการศึกษาทางการเมือง
เป็นเร่ืองของการดำเนินการทางการเมืองหรือเป็นส่ิงท่ีภาคประชาชนต้องดำเนินการไป เราคาด
หวังกับกลไกรัฐไม่ได้ เพระในสังคมไทยกลไกรัฐกับภาคประชาชนยังมีความขัดแย้งกันอยู่  และ
ลักษณะการต่อสู้ทางการเมืองไทยมีข้อจำกัดเยอะ เช่น ยังมีความเหล่ือมล้ำทางภาษี เร่ืองสิทธิ
เสรีภาพ เร่ืองการเข้าถึงความจริง เร่ืองสิทธิในการส่ือ จุดน้ีทำให้อยู่ในข้ันท่ีเราก็คาดหวังว่าการจัดการ
การศึกษาทางการเมืองน้ันเป็นหน้าท่ีของภาคพลเมืองหรือภาคประชาชนเอง 

ธนพล สุขปาน 
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ. สกลนคร
การพัฒนาพลเมืองภาคพลเมือง ถ้ามองภาพรวมกับสภาพสังคมในปัจจุบันประชาชนเขาพัฒนากัน
อยู่แล้วทางด้านการเมือง คำว่าการเมืองไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ว่ากิจกรรมทางการเลือกต้ัง เร่ือง
สิทธิเสรีภาพ มันรวมถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเขา ประชาชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาและ
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มีความสนใจอยู่แล้ว แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น งบประมาณ และช่องทางการคุ้มครอง
สิทธิทางการเมืองของพลเมืองเขา อย่างเช่น กระบวนการอย่างกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ปรากฏว่าช่อง
ทางท่ีเป็นกระบวนการทางกฎหมายยังไปไม่ถึง เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ให้ความคุ้มครองเท่าไหร่   ฉะน้ัน
ไม่ต้องหาเจ้าภาพเป็นผู้จัดการพัฒนาประชาชน ประชาชนเขาพัฒนากันแล้ว ฉะน้ันในการพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือประชาธิปไตยท่ียั่งยืนจริง ๆ ต้องให้ประชาชนพัฒนากันเองเท่าน้ัน 
โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนในทุกด้านอย่างเช่น งบประมาณ การประกันช่องทางทางด้านกฎหมาย 
ทางด้านสังคม

อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์  
ประธานสภาเยาวชนกรุงเทพ
การเมืองเป็นเร่ืองของจุดประสงค์ว่าจะทำอย่างไรให้คนเราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข
เพราะฉะน้ันการต่อสู้ทางความคิดเราน่าจะเน้นประโยชน์คือท้ายของคนคือเร่ืองของความสุข
ในการใช้ชีวิต ในเร่ืองของการใช้ทรัพยากร ร่วมกันอย่างสันติสุข อย่างท่ีเกิดคุณค่ามากท่ีสุด 
ซ่ึงคิดว่าถ้าบทบาทของแต่ละองค์กร แต่ละชุมชน แต่ละสังคมใช้บทบาทของตนเองในการ
รักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ ก็จะสนับสนุนในเร่ืองของการ
พัฒนาการเมืองได้มากกว่าของการท่ีจะมาพูดถึงการเมืองภาคใหญ่เป็นหลัก คิดว่าในองค์กรต่าง ๆ 
ก็จะมีประเด็นของตนเองอยู่แล้ว อย่างองค์กรเยาวชนต้องการพูดในเร่ืองของการศึกษาท่ีเรามี
ส่วนร่วมมากท่ีสุด ว่าเยาวชนจะมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบมากข้ึน นอกระบบคือนอกห้องเรียน การพัฒนาการเมืองก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะใส่เข้าไปใน
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน ซ่ึงตรงน้ีเป็นบทบาทหน่ึงท่ีคิดว่าเยาวชนต้องการท่ีจะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจมากข้ึน และคิดว่าแต่ละองค์กรก็ย่อมมีบทบาทของตนเอง
และพยายามท่ีจะรักษาผลประโยชน์ขององค์กรของตน ย่อมจะเป็นการพัฒนาการเมืองท่ียั่งยืน
ท่ีจะทำให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดข้ึน
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การสัมมนา
บทบาทของการพัฒนาพลเมือง (Civic Education) เพ่ือประชาธิปไตยท่ียั่งยืน

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ไทย-เยอรมนี 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ช้ัน 2โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา
จัดโดย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพระปกเกล้า

ร่วมกับ
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

หลักการและเหตุผล 
การปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยแม้จะเร่ิมต้นมาต้ังแต่ปี 2475แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมิได้
ลงรากปักฐานในสังคมไทยอย่างม่ันคง ขาดการพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง ต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์
ทางการเมืองทำให้ต้องสะดุดหยุดลงและกลับไปเร่ิมต้นนับหน่ึงใหม่หลายคร้ังหลายหน  มีการ
ปฏิรูปการเมืองเกิดข้ึนคร้ังแล้วคร้ังเล่า แต่ทุกคร้ังมักจะจำกัดและให้ความสำคัญอยู่ที่การสร้าง
รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในรัฐสภาเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่
ได้ให้น้ำหนักกับการเมืองภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองของการให้ การพัฒนาพลเมือง      

ภาคผนวก



การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเพ่ือให้เข้ามาแทนท่ีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบด้ังเดิมท่ีเป็นระบบอุปถัมป์ค้ำชูท่ีถือว่าเป็นข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
 ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งท่ีเม่ือถูกสร้างข้ึนแล้วจะดำรงอยู่ตลอดไป การสร้างประชา-
ธิปไตยให้ม่ันคงก็เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้คือหากต้องการให้ต้นไม้น้ันเติบโตและเจริญงอก
งามจำเป็นต้องหม่ันรดน้ำพรวนดิน สังคมประชาธิปไตยต้องการประชาชนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมือง เพราะจะทำให้พวกเขาสามารถเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขัน ซ่ึงถือเป็น
หัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย การจัดศึกษาทางการเมืองให้กับประชาชน และการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยหล่อเล้ียงให้
ประชาธิปไตยดำรงอยู่ได้อย่างมีชีวิตชีวา ดังน้ันในสังคมประชาธิปไตยการจัด การพัฒนาพลเมือง
จึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีทุกภาคส่วนท้ังรัฐและภาคประชาชนต้องเข้ามีส่วนร่วมและจะต้องมีความหลาก
หลายเพ่ือสะท้อนความหลากหลายท่ีดำรงอยู่ในสังคมด้วย 
 ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการพูดถึงและให้ความสนใจกับเร่ืองการจัด การพัฒนา
พลเมืองมากข้ึน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 87 มีบท
บัญญัติให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองและให้มีกฎหมายจัดให้มีกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของหญิงชายด้วย แต่ประเด็นกล่าว
ยังถือเป็นเร่ืองใหม่ในสังคมไทยท่ีจำต้องมีการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น
 หลายประเทศได้จัดการพัฒนาพลเมืองข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ เยอรมนีซึ่งเป็นประเทศหน่ึง
ในยุโรปตะวันตกท่ีพึ่งอยู่ภายใต้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยได้ไม่นาน มีความพยายามท่ีจะ
ป้องกันระบอบเผด็จการไม่ให้กลับเข้ามาครอบงำประเทศได้อีก หน่ึงในความพยายามเหล่าน้ันคือ
การจัดต้ังระบบการพัฒนาพลเมืองซ่ึงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และยังมี
บทบาทสำคัญต่อความย่ังยืนของประชาธิปไตยในเยอรมนีอีกด้วย ประสบการณ์การพัฒนาพลเมือง
ของประเทศเยอรมนีจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการในด้านดังกล่าวของประเทศไทยอย่างมาก
 คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิฟรีดริค           
เอแบร์ท จึงได้ร่วมมือกันจัดให้มีการสัมมนาแลกเปล่ียนในประเด็นดังกล่าวโดยได้มีการเชิญผู้
เช่ียวชาญท้ังไทยและจากสหพันธรัฐเยอรมนีมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้สนใจ
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วัตถุประสงค์
 1.   เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เช่ียวชาญเยอรมัน 
          นักวิชาการไทยและผู้สนใจท่ัวไปในประเด็นการจัดการพัฒนาพลเมือง
 2.  เพ่ือศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด การพัฒนาพลเมืองในประ
           เทศไทย
องค์กรผู้จัด
 คณะรัฐศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      สถาบันพระปกเกล้า     และมูลนิธิฟรีดริค    เอแบร์ท

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
 นักการเมือง นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังผู้สนใจ
ท่ัวไป รวม 150 คน
สถานท่ีจัด
 ห้องประชุมกมลทิพย์ ช้ัน 2 โรงแรมสยามซิตี้, ถนนศรีอยุธยา

โปรแกรมการสัมมนา

09.00  ลงทะเบียน
09.30  พิธีเปิด
  ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา, คณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ. วุฒิสาร ตันไชย, รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
  คุณเวสน่า โรดิช, ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทประเทศไทย
10.00  ปาฐกถานำ โดย
  คุณอังเค่ย์ ฟุกส์, ประธานมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, อดีตกรรมการบริหารพรรคคุณอังเค่ย์ ฟุกสคุณอังเค่ย์ ฟุกส
  สังคมประชาธิปไตยเยอรมัน, อดีตรัฐมนตรี, อดีตรองประธานรัฐสภาสหพันธ์
  สาธารณรัฐเยอรมนี
10.20  พักรับประทานกาแฟ
10.40  นำเสนอบทบาทและโครงสร้างของการจัดการพัฒนาพลเมืองในเยอรมนี
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  โดย คุณไรน์ฮาร์ด ไวล์
  ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางการเมือง, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 
11.10  แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
  รศ. ดร. กิตติศักด์ิ ปรกต ิ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศ. ดร. กิตติศักด์ิ ปรกตรศ. ดร. กิตติศักด์ิ ปรกต
  อาจารย์จอน อ๊ึงภากรณ์, 
  ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป. อพช) 
  ดำเนินการโดย
  ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ ์, ผู้พิพากษาศาลช้ันต้นประจำสำนักประธานดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ
  ศาลฎีกา
11.45  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
13.00  อาหารกลางวัน

14.00  อภิปราย การพัฒนาพลเมืองในฐานะองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตย
  แบบมีส่วนร่วม
  ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา, คณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ดำเนินการโดย
  ดร. ประภาส ป่ินตบแต่ง, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.40  อภิปรายโดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
15.40  พักรับประทานกาแฟ
16.00  อภิปรายทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาระบบการจัดการพัฒนาพลเมือง 
  ในประเทศไทย
  ดร. ถวิลวดี บุรีกุล, สถาบันพระปกเกล้า
  รศ. วิทยากร เชียงกูล, คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
  คุณไพโรจน์ พลเพชร, สภาท่ีปรึกษาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ดำเนินการโดย
  ดร. นฤมล ทับจุมพล, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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17.00  อภิปรายโดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา
18.00  วิจารณ์โดย 
  คุณไรน์ฮาร์ด ไวล์
  ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางการเมือง, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
18.10  สรุปภาพรวมการสัมมนา และปิดการสัมมนา
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บทบาทและโครงสร้างของการจัดการพัฒนาพลเมือง
ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Reinhard Weil
Head of the Political Academy

Friedrich-Ebert-Stiftung

Bangkok 7th February 2008
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ภาพรวมการบรรยาย
1. ความเป็นมา, หน้าท่ี, คำจำกัดความ และเป้าหมาย 
2. โครงสร้างของระบบ คุณลักษณะ และส่วนประกอบท่ีสำคัญ
3. องค์กรท่ีมีส่วนสนับสนุนการศึกษาทางการเมือง
4. ปัจจัยทางสังคม
5. รายละเอียดขอบเขตงาน/ อำนาจ
6. กลุ่มเป้าหมาย
7. หลักในการให้การศึกษา
8. รูปแบบการทำงาน, วิธีการ และเคร่ืองมือ
9. ตัวอย่างทางการปฏิบัติ
10. การเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ
11. การประเมินค่า 
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1.1. หน้าท่ี และรูปแบบการศึกษาทางการเมือง   

ยุคไกเซอร์
ยุคเผด็จการนาซี

ยุคสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน

การออกกฎ ระเบียบ ภาระหน้าท่ี

การศึกษาทางการเมือง
การอบรม

บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะ
การคำเนินการตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้

ผู้มีส่วนร่วมท่ีกระตือรือร้นผู้มีส่วนร่วมท่ีกระตือรือร้น
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1.2. เหตุผลสนับสนุนการให้การศึกษาทางการเมือง 
       ความเป็นอันหน่ึงอันเดียว

ระบอบประชาธิปไตยต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน
 ดำเนินการโดยคำนึงถึงความยินยอมท่ีน้อยท่ีสุด ท่ีมีข้อผูกมัดท่ัวไป

        การมีส่วนร่วม
 ประชาธิปไตยต้องการประชาชนท่ีได้รับการศึกษาท่ีมีความพร้อม 
 และความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

        การมีความหลากหลาย
 กลุ่มคนผู้มีความสนใจทางการเมืองต้องเป็นตัวแทนและแสดงออก     
 เพ่ือเป้าหมายของกลุ่มตน
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1.3.  ฉันทามติBeutelsbacher

    1.   ห้ามโฆษณาชวนเช่ือ - ปฏิเสธการยัดเยียดความเช่ือในลัทธิ
         การเมืองต่างๆ
    2.  ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งในฐานะนักวิชาการและนักการเมืองจะต้อง
         แยกแยะหน้าท่ีเม่ือเวลามาทำหน้าท่ีในการให้การศึกษา
    3.  ผู้เรียนรู้ต้องมีความสามารถท่ีจะวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง
         ในสถานการณ์ทางการเมืองได้.
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1.4.  คำจำกัดความ - การให้การศึกษาทางการเมือง
(Civic Education)

           “การศึกษาทางการเมือง(Civic Education) หมายถึง
        การเรียกโดยรวมถึงมาตรการท้ังหลายท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา
        ให้กับพลเมืองท้ังเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีการจัดการ มีการวางแผน                  
        มีการดำเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีแนวทางเป้าหมายท่ีชัดเจน
        อันถือเป็นส่ิงจำเป็นท่ีจะให้คนเหล่าน้ันสามารถเข้ามีส่วนร่วมใน
        กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองได้”

        Massing 2000
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1.5. เป้าหมาย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมีประสบการณ์จากระบอบเผด็จการในยุคนาซีถึง
การปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ในเยอรมันตะวันออกก่อนรวมประเทศ 
ทำให้ภาครัฐและภาคสังคมของเยอรมนีมีพันธะและหน้าท่ีที่จะต้องส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาให้เกิดการต่ืนตัวทางการเมืองบนฐานของประชาธิปไตย ความ
อดกล้ันและการยอมรับในความหลากหลาย
เป้าหมาย 
สนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกในระบอบประชาธิปไตย, กระตุ้นให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้น มีวุฒิภาวะทาง
การเมืองและมีทัศนะวิพากษ์
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2. โครงสร้างของระบบ - คุณลักษณะ และส่วนประกอบท่ีสำคัญ
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1. การศึกษาทางการเมืองเป็นส่วน
หน่ึงของการให้การศึกษา

ต่อเน่ืองภาคประชาชน

2. งานภาครัฐ:
การสนับสนุนประชาธิปไตย 
การพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ

3. การร่วมมือกันขององค์กร
สาธารณะ และเอกชน

4.กฎ ระเบียบท่ัวไป รวมท้ัง 
กฎหมายการเงิน การคลัง 

ในระบบสหพันธ์ฯ

5. หน่วยงานกลางของรัฐ เพ่ือ
ให้การศึกษาทางการเมือง

- สนับสนุน -

6. กลุ่มองค์กร และระบบ
ของการทำงานร่วมกัน

7. การออกกฎหมายเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 8. ลาพักผ่อนพิเศษ สำหรับ
ข้าราชการ, ผู้พิพากษา, ทหาร

9 .ความหลากหลายของลักษณะ
สถานท่ีให้การศึกษา
ผู้รับและวิธีการศึกษา

10.การจัดต้ังสถาบัน - การทำให้เป็นมืออาชีพ - การจัดต้ังองค์กรความรู้

11. การสนับสนุนสาธารณะ- การตกลงเป้าหมาย - การควบคุมคุณภาพ11. การสนับสนุนสาธารณะ- การตกลงเป้าหมาย - การควบคุมคุณภาพ11. การสนับสนุนสาธารณะ- การตกลงเป้าหมาย - การควบคุมคุณภาพ

12. การแบ่งแยกระหว่างการให้การศึกษาทางการเมือง ออกจากการดำเนินการทางการเมือง
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3. โครงสร้างองค์กร ท่ีสนับสนุนการศึกษาทางการเมือง

      องค์กรสาธารณะ   องค์กรอิสระ/
  องค์กรด้านสังคม

 รูปแบบเปิด                                  โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่                       มูลนิธิ การเมือง                                  โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่                       มูลนิธิ การเมือง                                  โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่                       มูลนิธิ การเมือง                                  โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่                       มูลนิธิ การเมือง                                  โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่                       มูลนิธิ การเมือง

  ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของ
  รัฐบาลกลาง 

องค์กรศาสนา

   ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของ   ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของ   ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของ
   รัฐบาลท้องถ่ิน   รัฐบาลท้องถ่ิน   รัฐบาลท้องถ่ิน   รัฐบาลท้องถ่ิน
   ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของ   ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของ   ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของ   ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของ สหภาพแรงงาน

องค์กรภาคประชาชน

รูปแบบปิด กองทัพเยอรมัน
การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

สหภาพแรงงาน/องค์กรสหภาพแรงงาน/องค์กรสหภาพแรงงาน/องค์กร
นายจ้าง
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3.1. ศูนย์การศึกษาทางการเมืองของรัฐบาลกลาง
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คณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

กระทรวงมหาดไทย

ประธานาธิบดี

การประชุมโต๊ะกลม
- ผู้แทนองค์กรต่างๆ -

คณะท่ีปรึกษาทางวิชาการคณะท่ีปรึกษาทางวิชาการ

ส่ิงตีพิมพ์ ส่ือสารมวลชน 
อินเทอร์เนต

การประชุม และสัมมนา องค์กร-
มูลนิธิ
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3.2. คณะกรรมาธิการการการศึกษาทางการเมือง

Øตัวแทนกลุ่มผู้สนใจตัวแทนกลุ่มผู้สนใจ

การทำความเข้าใจ

การแลกเปล่ียนประสบการณ์

ความร่วมมือ

การจัดการศึกษาต่อเน่ือง

การทำงานสาธารณะ

Øตัวแทนกลุ่มผู้สนใจ
Øตัวแทนกลุ่มผู้สนใจ
Øตัวแทนกลุ่มผู้สนใจ
Øตัวแทนกลุ่มผู้สนใจ
Øตัวแทนกลุ่มผู้สนใจ

สมาชิก การรวมกันของกลุ่มองค์กรต่างๆการรวมกันของกลุ่มองค์กรต่างๆ สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มองค์กรต่างๆ

หน่วยงานสาธารณะ

ข้าราชการ

รัฐมนตรี

องค์กรศาสนา
โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่

องค์กรเยาวชน
มูลนิธิทางการเมือง

สถานศึกษา
สหภาพแรงงาน

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
องค์กรสงเคราะห์ทหาร

......

คณะรัฐมนตรี
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3.3. มูลนิธิทางการเมือง

การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ คำตัดสิน 
ศาลรัฐธรรมนูญ

การแลกเปล่ียนพ้ืนฐาน
ทางการเมือง

เปิดกว้างทางความคิด
จุดมุ่งหมาย

สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย

ความสัมพันธ์ที่ดีในรูปแบบ
พรรคการเมือง

เปิดกว้างในการรับสมาชิก
ไม่มีการให้บริการ

วางตัวเป็นกลางในการเลือกต้ัง

เป็นอิสระในการบริหารจัดการ
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4. ปัจจัยปัญหาทางสังคม
1.        รูปแบบใหม่ทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงท่ีมองเห็นได้
            - รูปแบบใหม่ของสังคมข้อมูลส่ือสาร
1.        รูปแบบใหม่ทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงท่ีมองเห็นได้1.        รูปแบบใหม่ทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงท่ีมองเห็นได้

            - การทำให้การเมืองมีความเป็นมืออาชีพ
            - รูปแบบใหม่ของสังคมข้อมูลส่ือสาร            - รูปแบบใหม่ของสังคมข้อมูลส่ือสาร

2.        การเปล่ียนแปลงแนวความคิดทางสังคม
- การเพ่ิมข้ึนของความไม่แน่นอน คลุมเครือ

2.        การเปล่ียนแปลงแนวความคิดทางสังคม2.        การเปล่ียนแปลงแนวความคิดทางสังคม

            - การขาดความโปร่งใส และความใกล้ชิดกันระหว่างบุคคล
           - การเพ่ิมข้ึนของความไม่แน่นอน คลุมเครือ- การเพ่ิมข้ึนของความไม่แน่นอน คลุมเครือ

3.        การเปล่ียนแปลงทางสังคมในสถานการณ์แวดล้อมระดับชาติ
- ความไม่แน่นอนทางสังคม/ ความยุติธรรม

            - การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคม
           - ความไม่แน่นอนทางสังคม/ ความยุติธรรม- ความไม่แน่นอนทางสังคม/ ความยุติธรรม

            - ความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษา
            - การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคม            - การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคม

            - การเปล่ียนแปลงระดับหน่วยภายใน
            - ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

4.       การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองในสถานการณ์แวดล้อมระดับนานาชาติ
           - การเพ่ิมข้ึนของสมาชิกประชาคมยุโรป

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองในสถานการณ์แวดล้อมระดับนานาชาติการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองในสถานการณ์แวดล้อมระดับนานาชาติ

            - โลกาภิวัตน์ / การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
- การเพ่ิมข้ึนของสมาชิกประชาคมยุโรป- การเพ่ิมข้ึนของสมาชิกประชาคมยุโรป

            - ความม่ันคงระดับนานาชาติ
            - โลกาภิวัตน์ / การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ            - โลกาภิวัตน์ / การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
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5. รายละเอียดขอบเขตงาน 
1.       สถาบัน
2.       กฎหมาย
3.       เศรษฐศาสตร์
4.       ประวัติศาสตร์
5.       คุณค่า / หลักจริยธรรม / ความคิดเห็นทางการเมือง
6.       การป้องกันการใช้ความรุนแรงทางการเมือง 
7.       ความหลากหลาย แตกต่างทางวัฒนธรรม 
8.       การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
9.       ส่ือสารมวลชน
10.     ส่ิงแวดล้อม
11.     ความสงบสุข และสันติภาพ
12.     กลุ่มประชาคมยุโรป
13.     กระบวนการโลกาภิวัฒน์
14.     ความสามารถในการจะดองค์กร และการติดต่อส่ือสาร
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6. กลุ่มเป้าหมาย - FES
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–

โฆษกพรรคการเมือง/ 
โฆษกสภาผู้แทนฯ

ประชาชนท่ีต้องการ
ข้อมูลและแนวทาง

ทางการเมือง

เยาวชน ผู้เป็นอนาคตเยาวชน ผู้เป็นอนาคต
ในการพัฒนาการเมือง 

ประชาสัมพันธ์
กลุ่มส่ือสารมวลชน 

และองค์กรวัฒนธรรม

ทำงานในภาคประชาชน

ผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
การเปล่ียนแปลง

การเมืองภาคประชาชน
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7. หลักการสอน อบรม
1. คำนึงถึงผู้รับการสอนเป็นหลัก
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเปิดกว้างทางความคิด
3. การเรียนรู้โดยใช้การยกตัวอย่างประกอบ
4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกำหนดทิศทางการสอน
5. ให้เกิดการโต้เถียงในด้านความรู้ระหว่างผู้เรียน
6. ใช้แนวทางแก้ปัญหากำหนดทิศทางการศึกษา
7. ใช้ความรู้ทางวิชาการกำหนดหลักการสอน
8. คำนึงถึงกระแสหลักเร่ืองเพศ
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9. ตัวอย่างภาคปฏิบัติของ FES
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I. วิทยาลัยชุมชน

II. เยาวชนกับการเมือง

III. วิทยาลัยการศึกษาสังคมนิยมประชาธิปไตย

8. รูปแบบการทำงาน, วิธีการ, เคร่ืองมือ
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-

.

การศึกษาทางการเมืองใน FES 
การให้ความรู้ทางการเมืองการให้ความรู้ทางการเมืองการให้ความรู้ทางการเมืองการให้ความรู้ทางการเมืองการให้ความรู้ทางการเมือง สัมมนา/โครงการศึกษาสัมมนา/โครงการศึกษา อบรมพัฒนาความสามารถ การให้คำแนะนำทางการเมือง

การอภิปรายสาธารณะ

การประชุมระดับท้องถ่ิน

การประชุมตามหัวข้อท่ีกำหนด

การประชุมทางวิชาการ

การสัมมนาตามหัวข้อท่ีกำหนด
การเรียนรู้ทำความเข้าใจต่อกัน

การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
การจัดงานสำหรับเยาวชน

การจำลองเหตุการณ์
และสถานการณ์ต่างๆ

การเปิดกว้างทางความคิด

อบรมการใช้เคร่ืองมือทางส่ือ
อบรมสำหรับ

วิทยาลัยการจัดการและการเมือง
วิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยส่ือสารมวลชน

วิทยาลัยการเมืองสำหรับเยาวชน

การอภิปรายทางวิชาการ
การแสดงความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญ

หนังสือแถลงนโยบาย

ช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร
การถ่ายทอดสด

ห้องสมุดส่ือ
การศึกษาผ่านเครือข่าย

Bildungsforum21
Grundwerteforum21

การพบปะของกลุ่มยุโรป

การศึกษาจากโครงการ
ส่ือการสอน

กลุ่มผู้ร่วมศึกษา
การศึกษาทางไกล

eCampus

การศึกษาจากโครงการ
อุปกรณ์การทำงาน

ชุดส่ือการสอน
การให้สัมภาษณ์
ระบบเครือข่าย

การเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์

การวิเคราะห์

การประชุมผู้เช่ียวชาญ

กา
รน

ำเส
นอ

ใน
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10. การเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ
I. กล่มประชาคมยุโรป (27 ประเทศ)
 - ความหมายของกลุ่มประชาคมยุโรปในฐานะ ผู้กำหนดเค้าโครงการอ้างอิงและผู้เข้าร่วม
I. กล่มประชาคมยุโรป (27 ประเทศ)

 - ไม่มีเง่ือนไขในการรวมเป็นหน่ึงเดียว
 - ประสบการณ์และแบบธรรมเนียม
 - ความยินยอม: ความสามารถท่ีจะเข้าร่วมในกลุ่มประชาคม 
 - ปัจจัยในการออกข้อบังคับสำหรับเป้าหมายและเน้ือหา
 - ความยินยอม: ความสามารถท่ีจะเข้าร่วมในกลุ่มประชาคม  - ความยินยอม: ความสามารถท่ีจะเข้าร่วมในกลุ่มประชาคม 

 - การสามารถในการพัฒนาระบบท่ีแตกต่างกัน
 - เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

II. สหรัฐอเมริกา
 - การให้ความสำคัญกับการศึกษาภาคประชาชน
II. สหรัฐอเมริกาII. สหรัฐอเมริกา

 - แนวคิดทางการศึกษาทางสังคม
 - แนวโน้มพฤติกรรมในการแยกตัวของบุคคล
 - ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติการสอนจริง
 - แนวโน้มพฤติกรรมในการแยกตัวของบุคคล - แนวโน้มพฤติกรรมในการแยกตัวของบุคคล

 - ให้ความสนใจในการศึกษาระดับโรงเรียน
 - ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติการสอนจริง - ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติการสอนจริง

III. ญ่ึปุ่น
 - ความสำคัญของส่ือสารมวลชน (ส่ิงพิมพ์และโทรทัศน์)
 - การกฎหมายการจัดต้ังศาลาประชาคม พร้อมจัดการให้การศึกษา (Kominkan) 
 - ความสำคัญของส่ือสารมวลชน (ส่ิงพิมพ์และโทรทัศน์) - ความสำคัญของส่ือสารมวลชน (ส่ิงพิมพ์และโทรทัศน์)

11. การประเมินค่า - ผลระหว่างการปฏิบัติ
1. เคร่ืองมือช่วยในการให้การศึกษา

2. ความเป็นมืออาชีพในด้านวิชาการ

3. หลักความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

4. ขอบเขตการเข้าถึง การขาดแคลนเคร่ืองมือและโอกาส

5. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

6. ความคาดหมายและผลท่ีเกิดข้ึน

7. ปัจจัยปัญหาทางสังคม
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