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บทคัดย่อ

งานวิ จั ย นี้ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานความคิ ด ทางสั ง คมวิ ท ยาการเมื อ งที่ ว ่ า
ระบอบการเมื อ งการปกครองแบบใดแบบหนึ่ ง จะด�ำ รงอยู ่ ไ ด้ จะต้ อ งอาศั ย
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออ�ำนวยต่อระบอบการเมืองการปกครองแบบนั้น
หากจะพัฒนาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย จะต้องมีการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยควบคู่กันไปด้วย เพราะวัฒนธรรมทางการเมือง
ย่อมมีผลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้น
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนทั้งในส่วน
ที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และเพื่อหาข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ท�ำการศึกษาทั้งจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในหมู่บ้านเป้าหมาย
ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยคือ
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ�ำปีงบประมาณ 2555 จากคณะมนุษยศาสตร์
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วัฒนธรรมแบบพลเมือง วัฒนธรรมแบบพลเมืองที่จ�ำเป็นต้องสร้างขึ้นเพื่อเอื้อต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยมี 6 ประการส�ำคัญคือ ส�ำนึกแห่งการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ส�ำนึกแห่งการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัด
การมีจติ สาธารณะ การยึดหลักสันติวธิ แี ละการประนีประนอม การรูจ้ กั ใช้สทิ ธิของ
ตนเองและรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพผู้อื่น และการมองโลกในแง่ดี ส่วนวัฒนธรรม
ที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยคือ การไม่สนใจมีส่วนร่วมทางการเมือง
ขาดส�ำนึกแห่งการรักษากฎหมายและการเคารพกฎกติกาของสังคม ความคิด
เรื่องจิตสาธารณะที่คับแคบ หลักสันติวิธีและการประนีประนอมยังไม่ถูกน�ำไป
ปฏิบัติ และความเข้าใจเรื่องการใช้สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น
ยังมีนอ้ ย งานวิจยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ พัฒนาวัฒนธรรมแบบพลเมืองให้เกิดขึน้
ในระดับชุมชนหมูบ่ า้ นทัง้ 5 ด้าน คือ การสร้างส�ำนึกแห่งการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
การสร้างส�ำนึกแห่งการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคม การมีจิต
สาธารณะ การยึดหลักสันติวธิ แี ละการประนีประนอม การรูจ้ กั ใช้สทิ ธิของตนและ
รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่น
ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
วัฒนธรรมแบบพลเมือง ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมือง

Abstract

This research was based on the political sociology perspective
that to maintain one political regime requires the facilitated political culture;
and to develop democratic political system requires the development of
democratic political culture alongside since the political culture affect
political structure and behavior of the people in that country. The purpose of
this research is to study the political culture of the people both contributing
and non-contributing to the development of democracy and to find out the
feedback on the development of a democratic political culture. Qualitative
research method was used to study and collect both primary and
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secondary data in the target villages. The results showed that the political
culture consistent with democratic culture is civic culture. There are six
civic culture features which need to be created to facilitate the development
of democracy: a sense of political participation, a sense of maintaining
law and strictly respect the rules of society, public mind, nonviolence
and reconciliation, fair use of their rights and respect others, and being
optimistic. However, the culture that is not conducive to the development
of democracy consists of no participating in politics, neglect of maintaining
law and respect for the rules of society, narrow- public mindedness,
nonviolence and reconciliation which has not been put into practice, not
understanding of their rights and less respect paid to others. The study
also reveal feedback and guidances 5 topics to develop civic culture in
the local villages
Keywords: Political Culture, Democratic Political Culture, Civic Culture,
Democracy, Citizenship

บทน�ำ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ไทยรับมา
จากประเทศตะวันตก แม้ว่าการปกครองแบบนี้จะเป็นที่นิยมกันทั่วไปในนานา
อารยประเทศ และได้รับการยอมรับจากสังคมไทยอย่างกว้างขวาง แต่การ
ปกครองระบอบดังกล่าวก็ยงั ไม่สามารถประสานเข้ากับวิถชี วี ติ คนไทยได้อย่างสนิท
แนบแน่น อาจกล่าวได้วา่ คนไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่มจี ติ วิญญาณประชาธิปไตยหรือมี
วิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะมีเงือ่ นไขส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
หลายประการ อันเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ปัจจัย
ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยแบบเดิม ที่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์มายาวนาน ท�ำให้วัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ค่อนไปทางอ�ำนาจนิยมและประเพณีนิยม ซึ่งลักษณะพฤติกรรมและวัฒนธรรม
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ทางการเมืองของคนไทยเช่นนี้ มีเนื้อหาสาระแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในโลกตะวันตก
หากศึกษาประวัตศิ าสตร์การก�ำเนิดระบอบประชาธิปไตยในโลกตะวันตก
พบว่า ระบอบประชาธิปไตยในยุโรปยุคกรีกโบราณ เกิดจากเหตุผลของการตั้ง
ค�ำถามเรือ่ งการแสวงหารูปแบบการปกครองทีด่ กี ว่าของบรรดานักปราชญ์ทางการ
เมือง แต่ระบอบประชาธิปไตยในยุโรปยุคสมัยใหม่เป็นผลผลิตของการต่อสู้
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนือ่ งจากเกิดการเปลีย่ นแปลงค่านิยมทางการ
เมืองของประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยสรุปแล้ว การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศต่างๆในยุโรปมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก ทั้งที่เป็นปัจจัยด้าน
แนวคิด อุดมการณ์ ปรัชญาการเมือง ปรัชญาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยภายนอกประเทศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างประเทศ ดังนั้น การหยิบฉวยเอา
ระบอบประชาธิปไตยของยุโรปมาใช้ในเมืองไทย โดยปราศจากการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ระบบค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย นับเป็นเหตุผลส�ำคัญมาก
ประการหนึ่งที่ท�ำให้ประชาธิปไตยของไทยอ่อนแอ และน�ำมาซึ่งเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งวุ่นวายทางการเมืองไม่มีที่สิ้นสุด
นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ของไทย เช่น สุรชัย ศิรไิ กร (2550) วิเคราะห์
ว่า ประชาธิปไตยของไทยนับตัง้ แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
เป็นต้นมา รวมระยะเวลามากกว่า 75 ปีนนั้ ล้มเหลว เนือ่ งจากผูน้ ำ� การเมืองไทยเน้น
การพัฒนาประชาธิปไตยโดยการพัฒนาสถาบันทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว
คือการร่างรัฐธรรมนูญ การพัฒนาความเข้มแข็งพรรคการเมือง การกระจายอ�ำนาจ
ระหว่างสถาบันการเมือง และการพัฒนาองค์กรอิสระขึน้ มาควบคุมตรวจสอบการ
ใช้อำ� นาจของสถาบันทางการเมืองต่างๆ แต่ละเลยการพัฒนาปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ทางการเมือง อันเป็นแบบแผนความคิดความเชือ่ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
ทางการเมืองของผูค้ นในสังคม จึงอาจกล่าวได้วา่ การเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ไทยสนใจแต่เพียง “รูปแบบหรือโครงสร้าง” มากกว่าส่วนทีเ่ ป็น “เนือ้ หาสาระ” หรือ
จิตวิญญาณของประชาธิปไตยที่แท้จริง
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เช่นเดียวกับ Stephen Macedo (2002) ที่เห็นว่า การสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยให้แข็งแรงไม่ควรหมายถึงเพียงแค่การสร้างระบบสถาบันขึน้ มาชุด
หนึ่ง หรือการสร้างระบบนิติรัฐและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาเท่านั้น หากแต่
ต้องบ่มเพาะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้ฝังรากลึกลงในตัวของพลเมืองแต่ละ
คนด้วย โดยผ่านเครือข่ายของกลุ่ม องค์กร สมาคม และสถาบันต่างๆ เพราะ
ฉะนัน้ ประเทศทีม่ กี ารบ่มเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองน้อย เนือ่ งจาก
มีการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยอย่างรวดเร็ว ย่อมมี
ปัญหาในการรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก มีโอกาสบ่มเพาะวัฒนธรรมแบบพลเมืองได้
นานกว่า ก่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
หรื อ กรณี อั ง กฤษก็ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เพราะประชาชนมีจารีตประเพณีประชาธิปไตยที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจแล้ว
ดั ง นั้ น ในสั ง คมไทยเราจึ ง ไม่ อ าจจะหวั ง ให้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย
เข้มแข็งและท�ำงานได้ดีโดยอาศัยการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ดี
หรื อ การมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาระบบ โครงสร้ า ง และสถาบั น ทางการเมื อ งในระบบ
รัฐสภาที่เป็นทางการแต่เพียงอย่างเดียว ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาการเมือง
เห็นว่า ระบบการเมืองและระบบสังคมนั้น แท้จริงแล้วมิได้เป็นเพียงผลผลิตจาก
ลายลักษณ์อักษร เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือค�ำสั่งของผู้ปกครอง หรือการจัด
วางระบบ โครงสร้าง และสถาบันทางการเมืองเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผลผลิตของ
สิง่ ทีอ่ ยูล่ กึ ลงไปมากกว่า นัน่ คือวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชือ่ และความรูส้ กึ
นึกคิดของผู้คนในสังคมนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองอีกด้วย หรือที่เรียกว่า
“วัฒนธรรมทางการเมือง” นัน่ เอง อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากวัฒนธรรมทางการเมืองอาจ
เปลีย่ นแปลงได้ และการเปลีย่ นแปลงนัน้ มีอตั ราไม่เท่าเทียมกันในแต่ละสังคมหรือ
ชุมชน (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2538) ค�ำถามส�ำคัญคือว่า วัฒนธรรมทางการเมือง
ส่วนใดทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และในส่วนใดทีไ่ ม่เอือ้ หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และในท้ายทีส่ ดุ แล้วจะสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับชุมชนในเขตชนบทภาคอีสานได้อย่างไร โจทก์
หรือค�ำถามเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจใคร่ที่จะหาค�ำตอบจากการ
ศึกษาวิจัยนี้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในส่วนทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตย
2. เพือ่ ศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในส่วนทีไ่ ม่เอือ้
หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
3. เพือ่ หาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดทางสังคมวิทยาการเมืองที่ว่า
ระบบการเมืองแบบใดแบบหนึ่งจะด�ำรงอยู่ได้ จะต้องมีวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการปกครองแบบนั้น เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองจะมีผลต่อ
โครงสร้าง และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆ วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการมีเสถียรภาพ และ
ประสิทธิผลของการปกครองระบอบประชาธิปไตย(ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2546 ;
อุไรวรรณ ธนสถิตย์,http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/ ; Brown,2006 ; Nash,
2010) ) และการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยก็คือ “การ
สร้างประชาธิปไตยที่ฐานราก” เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองคือรากฐานส�ำคัญ
ของระบบการเมือง ดังนั้น ถ้าต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึน้ ในสังคมไทยด้วย (บุญเกียรติ
การะเวกพันธ์, 2552) วัฒนธรรมทางการเมืองทีส่ อดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย
คือ “วัฒนธรรมแบบพลเมือง (Civic Culture) และระบอบประชาธิปไตยจะมี
เสถียรภาพได้นั้นต้องมีวัฒนธรรมแบบพลเมืองเป็นตัวค�้ำจุน จึงสามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยได้ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 : แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมแบบพลเมื อ งและ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เป็นปัจจัยน�ำไปสู่
การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแนวทางหลักในการ
แสวงหาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เป็นบริบทเฉพาะพื้นที่ (Context-Specific
Settings) โดยมีวิธีการศึกษาตามล�ำดับต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ท�ำการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ
(Secondary Data) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด
และวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
		 1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการค้นคว้าหนังสือ
ต�ำรา รายงานการวิจัย บทความวิจัย วารสารทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ และ
ข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดและทฤษฎีวฒ
ั นธรรมทาง
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยและของคนในท้องถิ่น
		 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้ใช้วิธีการเลือกสถานที่
ท�ำการวิจัย โดยเจาะจงเลือกเอาหมู่บ้าน 2 หมู่บ้านในเขตชนบทเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
การวิจัย คือ หมู่บ้านค�ำบง และหมู่บ้านสะอาด ต.สะอาด อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
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2. ขัน้ ตอนการก�ำหนดขนาดตัวอย่างของประชากรเป้าหมายจาก
แต่ละหมู่บ้าน
ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อันเป็น
วิธีการหนึ่งของการเลือกตัวอย่าง โดยไม่มีการน�ำเอาเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น
(Non-Probability Sampling Theory) มาใช้ในการพิจารณา กล่าวคือเป็นการ
เลือกตัวอย่างภายใต้กรอบข้อก�ำหนดหรือเป็นความตั้งใจของผู้วิจัย โดยอาศัย
หลักเหตุผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Creswell & Clark, 2007) ส่วนการ
ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง ได้ใช้หลักเกณฑ์เรื่องการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งจ�ำแนกเป็นกลุ่มประชาชนหรือชาวบ้านทั่วไป และกลุ่ม
ผู้น�ำชุมชน ดังนี้
(1) หมู่บ้านค�ำบง
ก. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนและชาวบ้านทั่วไป จ�ำนวน = 24 คน
ข. กลุ่มตัวอย่างผู้น�ำชุมชน ประกอบด้วย ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
		 กรรมการหมู่บ้าน อบต. ครู ประธานกลุ่ม/ชมรมต่างๆ จ�ำนวน = 7 คน
		
* รวมจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 31 คน
(2)
หมู่บ้านสะอาด
ก. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนและชาวบ้านทั่วไป จ�ำนวน = 12 คน
ข. กลุ่มตัวอย่างผู้น�ำชุมชน ประกอบด้วย ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน อบต. ครู ประธานกลุ่ม/ชมรมต่างๆ จ�ำนวน = 5 คน
		
* รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 17 คน
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชื่อหมู่บ้าน
1. ค�ำบง
2. สะอาด
รวม

ชาวบ้าน
24
12
36

ผู้น�ำ
7
5
12

รวม
31
17
48
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3. เทคนิ ค และวิ ธี การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากหน่ ว ยตั ว อย่า ง
สุดท้าย

ข้อมูลของหน่วยตัวอย่างสุดท้าย ประกอบด้วยประชากรจากแต่ละ
หมู่บ้าน ใช้เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
		 1) การสังเกตและสัมภาษณ์ (Observations and Interviews)
โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview : SSI) เพื่อ
สัมภาษณ์กลุม่ บุคคลตามเป้าหมาย โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดการวิจัยเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Guideline)
		 2) การใช้เทคนิคหรือวิธกี ารประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group
Discussion) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเจาะลึก และเพื่อต้องการทราบว่าจะมี
แนวทางใดที่จะสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองได้
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ยดึ กระบวนวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจาก
องค์ประกอบหลัก 3 ประการคือ (ชาย โพสิตา, 2547)
		 4.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เป็นกระบวนการ
จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากหลากหลายวิธี ให้อยู่ในรูปของเอกสารที่เป็นระบบ
ระเบียบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและมีความเชื่อถือได้
		 4.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) เป็นการน�ำเอาหน่วยข้อมูลที่
แยกหรือแตกออกเป็นส่วนย่อยๆและให้รหัสเรียบร้อยแล้ว กลับมารวมเข้ากันใหม่
(Reassembling) ให้เป็นกลุ่มตามประเด็น/หัวข้อของการวิเคราะห์
		 4.3 การหาข้อสรุป การตีความ (Conclusion and Interpretation)
เป็นกระบวนการหาข้อสรุป และตีความหมายของข้อค้นพบที่ได้จากการจัด
ระเบียบข้อมูล และการแสดงข้อมูล แล้วน�ำมาเรียบเรียงน�ำเสนอเป็นข้อมูล
ลักษณะการบรรยายต่อไป
ผลการวิจัย ได้ข้อสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งของประชาชนในส่ ว นที่ เ อื้ อ ต่ อ
การพัฒนาประชาธิปไตย
ในส่วนนี้เป็นการศึกษาวิจัยจากเอกสารทางวิชาการ ผู้วิจัยพบข้อเสนอ
ส�ำคัญ (Propositions) ในเบือ้ งแรกว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
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กับวัฒนธรรมแบบพลเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่งวัฒนธรรมทางการ
เมืองที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย คือ “วัฒนธรรมแบบพลเมือง” (Civic
Culture) ประชาธิปไตยต้องอาศัยวัฒนธรรมแบบพลเมืองจึงจะเจริญเติบโตไป
ได้อย่างมีเสถียรภาพ แต่การน�ำแนวคิดวัฒนธรรมแบบพลเมือง อันเป็นแนวคิด
และทฤษฎีทางตะวันตกมาใช้ในสังคมไทย ซึ่งมีพื้นฐานโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้น จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักการบางอย่าง เพื่อ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างสังคมไทย นั่นหมายความว่า การพัฒนา
และเสริมสร้างวัฒนธรรมแบบพลเมือง จะต้องด�ำเนินการบนพื้นฐานของสังคม
วัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม
ถ้ามองตามกรอบแนวความคิดนี้แล้วจะเห็นได้ว่า การที่สังคมไทยจะ
เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงหรือไม่นนั้ หาใช่ขนึ้ อยูก่ บั การมีระบอบการเมือง
การปกครอง และมีสถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่เพียงเท่านั้นไม่
แต่ปัจจัยส�ำคัญที่สุดคือ การที่ประชาชนสามารถน�ำเอาหลักการประชาธิปไตย
มาใช้ในการด�ำรงชีวิตจนเป็นปกติวิสัย แล้วกลายเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นวัฒนธรรม
ทางการเมืองนั่นเอง โดยสรุป จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการผู้วิจัยพบว่า
คุณลักษณะส�ำคัญของวัฒนธรรมแบบพลเมืองทีจ่ ำ� เป็นจะต้องสร้างให้เกิดขึน้ เพือ่
เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยของไทยมี 6 ประการส�ำคัญดังต่อไปนี้ ได้แก่
1. การมีส�ำนึกแห่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง
		 ผลจากการศึกษาพบว่า มีนักคิดและนักทฤษฎีทางสังคมและ
การเมืองจ�ำนวนมากต่างเชื่อกันว่า เงื่อนไขของความเป็นประชาธิปไตยนั้น
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้คนในสังคมนั้นจะต้องมีพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมอยู่ด้วย การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงนับได้ว่าเป็นแกนหลักที่สำ� คัญอย่าง
มากประการหนึ่งของประชาธิปไตย และยังเป็นตัวชี้วัดส� ำคัญของความเป็น
ประชาธิปไตย นอกจากนี้แล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นตัวการก�ำหนด
คุณภาพของนักการเมือง และสถาบันทางการเมืองไปในตัวอีกด้วย ในสังคมที่
มีความเป็นประชาธิปไตยมาก ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
จึงอยู่ในระดับสูงตามไปด้วย
		 ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมทางการ
เมืองได้หลายทาง อันได้แก่ การให้ความสนใจติดตามข่าวสารเหตุการณ์บา้ นเมือง
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การพู ด คุ ย ถึ ง ปั ญ หาบ้ า นเมื อ งกั บ เพื่ อ นบ้ า นหรื อ คนรู ้ จั ก ในทางสร้ า งสรรค์
การสนใจไปใช้สทิ ธิอ์ อกเสียงเลือกตัง้ การออกเสียงประชามติ การควบคุมตรวจสอบ
และวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาล การมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มประชาสังคม หรือขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อด�ำเนินกิจกรรม/โครงการรณรงค์สาธารณะต่างๆ และ
การเป็นผูม้ บี ทบาทในชุมชน เป็นต้น การเข้าไปมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง
ในลักษณะดังกล่าวมานี้ จะท�ำให้ประชาชนมีความฉลาดทางการเมืองมากขึ้น
กล่าวคือมีข้อมูลมากขึ้น รู้เท่าทันปัญหาความเป็นไปของบ้านเมือง และเชื่อว่า
การทีต่ นมีสว่ นร่วมทางการเมืองจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทงั้ แก่ตนเองและส่วนรวม
รวมทัง้ ยังช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในทิศทางทีค่ วรจะเป็นอีกด้วย
และยังท�ำให้ประชาชนเชือ่ ว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม ในท้ายทีส่ ดุ แล้วจะก่อให้
เกิดจิตส�ำนึกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นมา
2. การสร้ า งส� ำ นึ ก แห่ ง การรั ก ษากฎหมายและเคารพ
กฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัด
		 ตามความหมายนี้ หมายถึง การเคารพกฎหมาย และกฎกติกาของ
สังคมทีด่ ที งั้ ต่อหน้าและลับหลังอย่างเคร่งครัด และพร้อมทีจ่ ะท�ำให้กฎหมายของ
บ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ยอมให้ผู้ใดละเมิดได้ตามอ�ำเภอใจ และพร้อม
ที่จะออกมาต่อต้าน หรือรวมกลุ่มกันคัดค้านผู้ที่ละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบ
แบบแผนที่ดีของสังคม แต่ถ้าหากเห็นว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ไม่เป็นธรรม ก็ต้องหา
ทางเรียกร้องให้มกี ารแก้ไขกฎหมายนัน้ ไม่ใช่การฝ่าฝืนไม่ยอมรับ เพราะหากบาง
คนละเมิดกฎหมายได้ คนอื่นก็ย่อมน�ำมาเป็นข้ออ้างได้เช่นกัน ท�ำให้สังคมเกิด
ความวุน่ วายได้ ประชาธิปไตยกับอนารยะมีความแตกต่างกันตรงนี้ ประชาธิปไตย
สะท้อนถึงความเป็นอารยะ ความเป็นอารยะนัน้ หมายถึง การทีผ่ คู้ นในสังคมต้อง
มีสำ� นึกแห่งการรักษากฎหมาย มีระเบียบวินยั และเคารพกฎกติกาของสังคมอย่าง
เคร่งครัด
		 คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย นอกจากมีส�ำนึกแห่งการรักษา
กฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัดแล้ว เขาผูน้ นั้ จะต้องเคารพ
ในกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันอีกด้วย กล่าวคือ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาหรือเกิดความไม่เห็นพ้องกันขึน้ ภายใน
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กลุ่มหรือองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ หลังจากการใช้วิธีการอภิปราย เจรจา ต่อรอง
พูดคุยกันด้วยเหตุผล และการประนีประนอมไม่สำ� เร็จแล้ว ก็จะต้องใช้วธิ กี ารตัดสิน
ปัญหากันด้วยเสียงข้างมาก โดยมีขอ้ ผูกพันทีจ่ ะต้องมีการปฏิบตั ติ ามจากทุกฝ่าย
ขณะเดียวกัน ก็ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิของฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็น
หลักประกันว่า การแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนรวม และ
ยังเป็นไปตามหลักที่ว่า แต่ละคนมีสิทธิมีเสียงเท่ากัน ส่วนบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับ
เสียงข้างมาก จะถือว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามแล้วจะขจัดออกนอกสังคมไม่ได้
3. การมีจิตสาธารณะ
		 จิตสาธารณะ หมายถึง การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
หรือมีจิตส�ำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมนีเ้ กิดขึน้ จากความรูส้ กึ ของคนในสังคมทีว่ า่ ประเทศชาติเป็นของทุกคนและตน
ก็เป็นเจ้าของประเทศด้วย ดังนัน้ ประชาชนทุกคนจะต้องมีสว่ นร่วมในการช่วยกัน
รับผิดชอบดูแลบ้านเมือง และยังรวมถึงการมีความส�ำนึกรับผิดชอบในหน้าทีแ่ ละ
การกระท�ำของตน (https://sites.google.com/site/onlinecitizenship/home/thespirit-of-a-volunteer/the-public-mind) เมือ่ หัวใจส�ำคัญของประชาธิปไตยแท้จริง
ประการหนึ่งคือ การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ฉะนั้นคนที่
มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือ คนที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
หรือประเทศชาติเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การเสียสละผลประโยชน์
ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมนับเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง และเป็นวัฒนธรรม
ทางการเมืองส�ำคัญที่สมควรจะต้องช่วยกันปลูกฝัง เผยแพร่ สืบทอด และให้มี
การยึดมัน่ ถือมัน่ ในค่านิยมเช่นนี้ เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ทัง้ ของผูน้ ำ�
ทางการเมือง และประชาชนชาวบ้านทั่วไปในทุกระดับของสังคม ถ้าเราอยากให้
ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในสังคมไทยได้จริง
		 มีการตัง้ ค�ำถามกันว่า สาเหตุทกี่ ารปฏิรปู โครงสร้างทางการเมืองไทย
ล้มเหลวอย่างแทบจะสิ้นเชิงเกิดจากสาเหตุใด บางคนเห็นว่าเกิดจากสิ่งอื่นใด
ไปไม่ได้นอกจากคุณภาพของคน กล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็คือ คุณภาพของ
ประชาชนไทยโดยรวมนั่ น เอง ที่ ยั ง ขาดจิ ต ส� ำ นึ ก เพื่ อ ส่ ว นรวมหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“จิตสาธารณะ” อันเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญยิง่ ของประชาธิปไตย ซึง่ แม้วา่ ประชาธิปไตย
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จะยึดถือหลักแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นแกน ทว่าหากคนปราศจากการ
มีจิตส�ำนึกสาธารณะแล้ว ก็ยากที่จะเข้าใจประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาได้ และ
ยังยากที่จะยอมรับและปฏิบัติตนตามหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ ด้วย
เหตุนี้จึงเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง การทุจริต ประพฤติมิชอบในทุกระดับ และ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากสังคม อันเป็นอุปสรรคอันส�ำคัญยิ่งของการ
พัฒนาประชาธิปไตยไทย (โกศล อนุสิม http://www.bangkokbiznews.com/
home/detail/ politics/opinion/kosol/20140116/555911)
4. การยึดหลักสันติวิธีและการประนีประนอม
		 สันติวิธีและการประนีประนอมในที่นี้ หมายถึง การมีความอดทน
อดกลั้น ซึ่งเกิดจากการยอมรับในนานาจิตตังของคน โดยยอมรับว่าคนเราจะ
เหมือนกันไม่ได้ ในบางครั้งอาจมีการขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ต้องรู้จักอดทนอดกลั้น
ประชาธิปไตยเน้นการใช้ความรู้และความมีเหตุผล ไม่นิยมใช้ความรุนแรง
ในการแก้ไขปัญหา ผูท้ นี่ ยิ มใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาหาใช่ประชาธิปไตย
ไม่ เนื่องจากในกระบวนการประชาธิปไตยหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ก็จะต้อง
อาศัยการเจรจาพูดคุย การต่อรอง การหาข้อยุติด้วยเสียงข้างมาก และการ
ประนีประนอมกันด้วยสันติวิธีเป็นหลัก การด�ำรงชีวิตตามแนวทางนี้จะเป็นการ
ส่งเสริมให้การมีชวี ติ อยูร่ ว่ มกันในสังคมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย สันติวธิ แี ละ
การประนีประนอม รวมถึงการเดินทางสายกลางและรูจ้ กั ผ่อนปรน (Moderation)
จะท�ำให้ประชาธิปไตยสามารถพัฒนาไปได้อย่างราบรื่น และยังท�ำให้ผู้คนอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
5. การรู้จักใช้สิทธิของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น
		 Lucian W. Pye (2000) ได้เสนอความเห็นว่า ประเทศทีม่ คี วามเป็น
ประชาธิปไตยผูค้ นในสังคมต้องมีวฒ
ั นธรรมแบบพลเมือง ลักษณะของวัฒนธรรม
แบบพลเมืองประการหนึ่งที่ Lucian W. Pye หยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างถึงคือ การที่
ผู้คนในสังคมต้องรู้จักใช้สิทธิของตนเอง และต้องมีความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่นอย่างจริงจัง การศึกษาของ Richard Ellis (1993) ก็ได้น�ำเสนอให้เห็นถึง
การมีบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตยประการหนึ่งว่า ปัจเจกชนต้องมีความเชื่อว่า
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สิทธิเสรีภาพเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละติดตัวมาแต่ก�ำเนิด จึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งหวงแหนและ
รักษาไว้ เช่นเดียวกับหลักการพืน้ ฐานของประชาธิปไตย ทีไ่ ด้ยอมรับหลักการส�ำคัญ
ร่วมกันประการหนึ่ง คือ “การยอมรับนับถือความส�ำคัญและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ รวมถึงความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพในการด�ำเนินชีวิตของปัจเจกชน”
(http://th.wikipedia.org/wiki/ประชาธิปไตย)
		 เราจึงเห็นได้ว่า แม้ว่าประชาธิปไตยจะเป็นระบอบการปกครองที่
บูชาสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ แต่การอ้างถึงสิทธิและเสรีภาพก็ต้องอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมาย การใช้สทิ ธิและเสรีภาพเกินขอบเขตจนละเมิดหรือก้าวล่วงสิทธิ
เสรีภาพของผูอ้ นื่ หรือท�ำให้เกิดความไม่สงบขึน้ ในสังคมนัน้ ถือว่าการใช้สทิ ธิและ
เสรีภาพเช่นนี้ย่อมเป็นสิ่งมิชอบ และมิใช่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแน่นอน ดังนั้น ประเด็นเรื่องการรู้จักใช้สิทธิของตนเอง และ
การรูจ้ กั เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ้ นื่ จึงเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีเ่ อือ้
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย หากประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
รู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต่างปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้วประชาชนในชาติย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชาติ
บ้านเมืองก็จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
6. การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
		 นักประชาธิปไตยจะต้องมองโลกในแง่ดี และมีความไว้วางใจใน
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อเรามองโลกในแง่ดีหรือคิดในแง่บวกต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผูค้ นในสังคม ก็จะท�ำให้เรามีทศั นคติตอ่ โลกและผูค้ นไปในทางบวก แล้วจะท�ำให้
เรากระตือรือร้นทีจ่ ะมีสมั พันธภาพและความเป็นมิตรไมตรีตอ่ ผูอ้ นื่ ถ้าคนเรามอง
เพือ่ นร่วมสังคมโดยทัว่ ไปว่าเป็นคนดี เป็นคนมีเหตุผล สามารถทีจ่ ะปกครองกันเอง
ได้แล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้การด�ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และมีมิตรภาพต่อกัน และการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองสังคมหรือ
ชุมชนที่เขาอยู่ก็จะกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ทุกคนพึงกระท�ำ การที่ผู้คนในสังคมมอง
โลกในแง่ดี ยังนับได้วา่ มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความส�ำเร็จของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากในกระบวนการทางการเมืองนั้น เป็นทั้ง
เรื่องของความร่วมมือร่วมใจกัน รวมถึงมีการแข่งขัน และมีการขัดแย้งกันอยู่ด้วย
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ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานของสถาบันทางการเมืองต่างๆ และการใช้ชวี ติ ของ
ผูค้ นในสังคม ย่อมต้องอาศัยการมีความไว้วางใจซึง่ กันและกันอันเกิดจากการมอง
โลกในแง่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของสังคมจะต้องมีความเชื่อมั่นว่า คนเรา
สามารถปกครองกันเองได้ การมองโลกในแง่ดยี งั ช่วยให้มนุษย์มคี วามหวังร่วมกัน
ว่า เราสามารถที่จะเอาชนะสิ่งแวดล้อมได้ และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลาย
ร่วมกันไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยการอาศัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมักจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่มีความมั่นใจได้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และ
น�ำความผาสุกมาสู่คนส่วนใหญ่ในสังคมได้
		 โดยสรุปแล้ว คุณสมบัติต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมานี้ ถือได้ว่าเป็น
คุณลักษณะส�ำคัญของวัฒนธรรมแบบพลเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ
ของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย และมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้คนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ภายในชุมชนและสังคม
ทุกระดับ จากชนรุน่ หนึง่ สูอ่ กี รุน่ หนึง่ เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนือ่ ง จนคุน้ เคยชิน
กลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของผูค้ นในสังคมไป แล้วในทีส่ ดุ จะส่งผลให้เกิด
ประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทยได้ การพัฒนาประชาธิปไตยตามแนวคิดนี้เป็นการ
พัฒนาประชาธิปไตยจากฐานราก อันจะน�ำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงได้
2. วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในส่วนที่ไม่เอื้อหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ตามกรอบแนวคิดการศึกษานี้เชื่อว่า ระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคง
ได้ก็ด้วยการมีรากฐานที่มั่นคง และรากฐานที่มั่นคงของระบอบประชาธิปไตยนี้
มาจากการมี วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตย อั น สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดวัฒนธรรมแบบพลเมือง หลักการพื้นฐานของแนวคิดวัฒนธรรมแบบ
พลเมือง ได้รับการยอมรับและปฏิบัติอย่างดีในสังคมตะวันตก ส่งผลให้ระบอบ
ประชาธิปไตยด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ ง แต่เมือ่ หันมาพิจารณาการเมืองไทยแล้ว
จะพบว่ามีอุปสรรคนานัปการตลอดช่วงเวลาของความพยายามที่จะสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทย อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยส� ำคัญมากที่สุด
ประการหนึ่งคือ ผลสืบเนื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ที่ไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดที่เป็นรากฐานของความคิดประชาธิปไตย (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2532)
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วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชน
ในเขตหมู่บ้านค�ำบง และหมู่บ้านสะอาด ต�ำบลสะอาด อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะความไม่สอดคล้องของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย กับแนวคิดที่เป็น
รากฐานของประชาธิปไตยนี้เอง ที่ท�ำให้รากฐานของประชาธิปไตยในสังคมไทย
ไม่ แ ข็ ง แกร่ ง หนั ก แน่ น และมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยของ
ไทยประสบปัญหาและอุปสรรคตลอดมา ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนอีกครั้งก็คือว่า
ถ้าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไม่เป็นประชาธิปไตยเสียแล้ว ประเทศไทย
ก็จะไม่มที างเป็นประชาธิปไตยขึน้ มาได้ และวัฒนธรรมทางการเมืองไทยทีไ่ ม่เป็น
ประชาธิปไตยซึ่งได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลตามเป้าหมายเป็นรายบุคคล
ผู้วิจัยได้พบประเด็นส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. การไม่สนใจมีส่วนร่วมทางการเมือง
		 การสัมภาษณ์กลุม่ ทีต่ วั อย่างทีศ่ กึ ษาบางรายได้ขอ้ สรุปว่า ประชาชน
ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครอง ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของบรรดาผู้น�ำต่างๆ แต่เห็นความส�ำคัญของการติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้าง
เนือ่ งจากเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีช่ าวบ้านควรรู้ แต่กเ็ ห็นว่าไม่ควรมีการพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเรื่องปัญหาบ้านเมืองกับเพื่อนบ้าน เพราะจะท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
กันได้ และยังเห็นว่าไม่ควรมีการติดตามควบคุมหรือตรวจสอบการท�ำงานของ
รัฐบาล แต่ควรปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูต้ รวจสอบกันเอง
ดังเห็นได้จากค�ำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งที่ว่า
“ตนเองไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมือง เนื่องจาก
เป็นคนมีความรู้น้อย ไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องการเมือง เพราะ
จบแค่ ป.6 เท่านั้น” ผู้ให้สัมภาษณ์ยังไม่เห็นด้วยกับการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเมืองกับเพื่อนบ้าน เพราะเห็นว่า
“ต้องเป็นคนมีความรู้จึงจะเข้าใจเรื่องการเมืองได้” และยังเห็นว่า
เป็นเรื่องไกลตัว โดยกล่าวว่า “ไม่อยากยุ่งเรื่องการบ้านการเมือง
เพราะอย่างทีบ่ อกไปแล้วว่าตัวเองความรูน้ อ้ ย ฟังไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง อีก
อย่างตนไม่ใช่นักธุรกิจที่ต้องรู้เรื่องพวกนั้น และไม่ควรไปควบคุม
ติดตามตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาล ควรให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดีกว่า
(นางนุสรา (นามสมมติ) อายุ 38 ปี อาชีพท�ำนา สถานะเป็นลูกบ้าน
หมู่บ้านค�ำบง, สัมภาษณ์ 16 ตุลาคม 2556)
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		 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้วา่ วัฒนธรรม
ทางการเมืองดั้งเดิมของสังคมไทย มีการแบ่งแยกบทบาทของประชาชนในสังคม
ออกเป็นผูป้ กครองกับผูถ้ กู ปกครอง โดยผูป้ กครองผูกขาดการใช้อ�ำนาจอย่างมัน่ คง
ในขณะทีผ่ ถู้ กู ปกครองมีหน้าทีต่ อ้ งเชือ่ ฟัง และไม่มบี ทบาทในการเลือกผูป้ กครอง
หรือมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางหรือนโยบายการปกครองสังคม ชุมชน หรือ
ประเทศแต่อย่างใด สภาพการแบ่งบทบาทหน้าทีเ่ ช่นนีด้ �ำรงอยูใ่ นสังคมไทยมาเป็น
เวลาช้านานหลายศตวรรษ จนกลายเป็นวัฒนธรรมหรือความเคยชินของประชาชน
แม้ในปัจจุบันวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นแบบเก่า
อยู่โดยเฉพาะในชุมชนภาคเกษตรชนบท และกลุ่มคนระดับล่างของสังคมกล่าว
คือไม่ค่อยมีผู้คนที่สนใจรู้เรื่องการเมืองมากนัก ประชาชนมีความคิดว่า การเมือง
เป็นเรือ่ งเฉพาะนักการเมือง เป็นเรือ่ งของผูน้ �ำ ไม่ใช่เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับตนเอง
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาความเป็นไปของบ้านเมืองด้านต่างๆ ควรจะมา
จากผู้ใหญ่ หรือควรให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางราชการจะดีกว่า
		 จากอิทธิพลของแนวความคิดดั้งเดิมของสังคมไทยเช่นนี้ จึงมีผล
ท�ำให้คนไทยส่วนมากมักจะให้การยอมรับสิทธิในการปกครองของผู้มีอ�ำนาจใน
แต่ละยุคสมัยเรื่อยมา โดยถือกันว่าผู้ได้มาซึ่งอ�ำนาจและผู้ใช้อ�ำนาจนั้นเป็นผู้มี
บุญวาสนา จึงเป็นการสมควรแล้วที่จะเป็นผู้มีสิทธิเช่นนั้น เมื่อมีอ�ำนาจขึ้นมาก็
จะให้การยอมรับ เคารพ เชื่อฟัง และจงรักภักดี โดยไม่คำ� นึงถึงว่าบุคคลนั้นจะ
ได้อ�ำนาจมาโดยวิธีการใด มีความชอบธรรมหรือไม่ และแม้บุคคลดังกล่าวจะใช้
อ�ำนาจไปในทางที่ผิด ก็ไม่ค่อยมีใครทักท้วง จึงท�ำให้ผู้มีอ�ำนาจเหลิงอ�ำนาจได้
ง่าย เราอาจกล่าวได้ว่าประชาชนโดยทั่วไป ยังไม่ค่อยเข้าใจถึง “หลักแห่งความ
ชอบธรรมทางการปกครองแบบใหม่” มากนัก ในขณะเดียวกัน เมื่อเห็นว่าใคร
มีอ�ำนาจก็พร้อมที่จะเข้าไปสวามิภักดิ์ และขอรับการอุปถัมภ์คุ้มครอง สิ่งเหล่านี้
นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการก่อให้เกิดความส�ำนึกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป็นอย่างมาก (ทินพันธุ์ นาคะตะ,2545) และยังท�ำให้คนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความส� ำ คั ญ ของการเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในรู ป แบบต่ า งๆ ที่ มี อ ย่ า ง
หลากหลาย ถ้าจะมีสว่ นร่วมทางการเมืองก็มเี ฉพาะแต่ “การเลือกตัง้ ” เท่านัน้ ดังนัน้
หากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงมีความคิดความเชื่ออยู่ในระบบสังคม
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แบบเก่า ความหวังที่จะให้ประชาธิปไตยพัฒนาขึ้นมาได้ย่อมเป็นเรื่องที่ยัง
ห่างไกลอยู่อีกมาก
		 2. ขาดส�ำนึกแห่งการรักษากฎหมายและการเคารพกฎกติกา
ของสังคม
จากการสัมภาษณ์กลุ่มที่ตัวอย่างที่ศึกษาบางรายได้ข้อสรุปได้ว่า
เวลามีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินและให้ความเป็น
ธรรม กฎระเบียบหมู่บ้านมี เช่น กฎห้ามตัดไม้ในเขตป่าชุมชน ห้ามลักเล็กขโมย
น้อย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับครั้งละ 500 บาท กฎระเบียบการฌาปนกิจศพ ถ้าขาด
การจ่ายติดต่อกัน 3 งวดจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิก ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็น
ทาง การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่
เป็นคนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้านเป็นอย่างดี แต่เมื่อ
ถามถึงความรู้สึกที่มีต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของหมู่บ้านอยู่เสมอ บางคนตอบว่า
รูส้ กึ เฉยๆ และคิดว่าไม่ควรไปคัดค้านเขา หรือไม่คบหาสมาคมกับเขา ถ้าไปต่อว่า
ก็จะเกิดความขัดแย้งกัน เนือ่ งจากเห็นว่าการกระท�ำนัน้ เป็นเรือ่ งส่วนบุคคลของเขา
ที่อยากจะท�ำอะไรก็ท�ำได้ แต่ถ้าเป็นลูกหลานก็จะตักเตือน แต่ถ้าเป็นผู้อื่นก็จะ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยว” ดังเห็นได้จากผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งที่กล่าวว่า
“กฎกติกาที่ส�ำคัญของหมู่บ้านคือ เวลามีข้อพิพาทจะต้องให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินให้ความเป็นธรรม” ซึ่งนายพล
ได้กล่าวว่า “ชาวบ้านที่นี่เขาดีนะ เวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรกัน
เขาจะไปว่าความกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
จะช่วยกันตัดสิน แล้วชาวบ้านเขาก็จะเคารพและยอมรับการตัดสิน
นัน้ ” นายพลเห็นว่า “ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เป็นคนทีม่ รี ะเบียบวินยั
และปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดี” แต่เมื่อถามถึงความรู้สึก
ของนายพลที่มีต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของหมู่บ้านอยู่เสมอ นาย
พลกล่าวว่า “รู้สึกเฉยๆ และคิดว่าไม่ควรไปคัดค้าน หรือไม่คบหา
สมาคมกับผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบของหมู่บ้าน เพราะเห็นว่าการ
กระท�ำนัน้ เป็นเรือ่ งส่วนบุคคล และก็เป็นความเชือ่ ของแต่ละบุคคล
ที่มีสิทธิจะท�ำตามหรือไม่ท�ำตามก็ได้”
(นายพล (นามสมมติ) อายุ 46 ปี อาชีพท�ำนาและรับจ้าง มีสถานะ
เป็นลูกบ้าน หมู่บ้านสะอาด.สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2556)
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ว่า พื้นฐานเดิม
ของคนไทยคือ รักความเป็นอิสระ ชอบท�ำอะไรตามล�ำพัง ไม่อยากให้ใครมา
ยุ่งเกี่ยวกับตนมากนัก ไม่ชอบการถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือกติกา
ทางสังคม จึงมีผลท�ำให้คนไทยส่วนใหญ่มักขาดระเบียบวินัยหรือขาดกฎเกณฑ์
ในการด�ำเนินชีวิต กอปรกับบุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบความสะดวก
สบาย เข้าท�ำนอง “ท�ำตามใจคือไทยแท้” ค่านิยมและวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่เอื้อต่อ
การปกครองแบบประชาธิปไตยแน่นอน เนือ่ งจากในสังคมประชาธิปไตยคาดหวัง
ให้พลเมืองรูจ้ กั สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีส�ำนึกแห่งการ
รักษากฎหมาย ระบอบประชาธิปไตยจะท�ำงานไม่ได้ดใี นสังคมทีผ่ คู้ นไม่มรี ะเบียบ
วินยั ไม่มสี ำ� นึกแห่งการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอย่างจริงจัง
ส�ำนึกแห่งการรักษากฎหมายนี้ ต้องเป็นการเคารพกฎหมายและกฎกติกาของ
สังคมที่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง พร้อมที่จะท�ำให้กฎหมายของบ้านเมืองมีความ
ศักดิส์ ทิ ธิโ์ ดยไม่ยอมให้ผใู้ ดละเมิดได้ตามอ�ำเภอใจ และพร้อมทีจ่ ะออกมาคัดค้าน
หรือรวมกลุม่ กันคัดค้านต่อผูท้ ลี่ ะเมิดกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของสังคมทีด่ ี
กรณีการทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์บางรายมองผูท้ ฝี่ า่ ฝืนกฎระเบียบของหมูบ่ า้ นว่า “การกระท�ำ
นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล และเชื่อว่าแต่ละบุคคลมีสิทธิจะท�ำตามหรือไม่ท�ำตาม
ก็ได้” ซึ่งแท้จริงแล้วการไม่เคารพกฎระเบียบของสังคมที่ดีไม่ควรถือว่าเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคล หากแต่ต้องมองว่าเป็นการท�ำให้สังคมโดยส่วนรวมเสียหายมากกว่า
และประชาธิปไตยจะเดินหน้าไม่ได้ถา้ สมาชิกของสังคม ไม่มสี ำ� นึกแห่งการรักษา
กฎหมายและเคารพกฎระเบียบของสังคมที่ดีอย่างจริงจัง
3. แนวความคิดในเรือ่ งการมีจติ สาธารณะยังมีความคับแคบ
		 จากการสัมภาษณ์กลุ่มที่ตัวอย่างที่ศึกษาบางรายได้ข้อสรุปได้ว่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่มจี ติ ใจเสียสละท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมมาก แต่กจิ กรรมเพือ่ ส่วนรวม
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบุญ และงานประเพณีของหมูบ่ า้ นเสีย
มากกว่า เช่น บริจาคเงินท�ำบุญ ช่วยท�ำอาหาร ช่วยล้างถ้วยจานทีว่ ดั เวลามีงานบุญ
แต่มีน้อยมากที่จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้านโดยตรง เช่น
การช่วยกันท�ำความสะอาดหมู่บ้าน การปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ การรวมกลุ่ม
กันต่อสู้เรียกร้องต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นธรรม ฯลฯ เมื่อต้องเลือกระหว่าง
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ผลประโยชน์สว่ นตนหรือครอบครัว กับผลประโยชน์สว่ นรวมหรือหมูบ่ า้ นอันไหนมา
ก่อนกัน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เห็นว่า ต้องเลือกประโยชน์ส่วนตนและ
ครอบครัวมาก่อน เนือ่ งจากเป็นสิทธิของเรา ไม่อยากให้มปี ญ
ั หาเรือ่ งผลประโยชน์
ของตนเองทีต่ อ้ งสูญเสียไป และ การทีจ่ ะต้องเสียประโยชน์อาจท�ำให้ครอบครัวได้
รับผลกระทบได้ ดังเห็นได้จากค�ำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งที่ว่า
“ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่มจี ติ ใจเสียสละ ท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม ซึง่
ตัวผู้ให้สัมภาษณ์เองก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมการ
บริจาคเงินท�ำบุญ ช่วยท�ำอาหาร ล้างถ้วยล้างจานเวลามีงานบุญ
แต่หากต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัว กับ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม นางสายกล่าวว่า “ก็ต้องเลือกประโยชน์
ส่วนตนและครอบครัวมาก่อน มันเป็นสิทธิของเรา ผลประโยชน์ของ
ครอบครัวส�ำคัญ ครอบครัวต้องมาก่อน”
(นางสาย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพท�ำนา มีสถานะเป็นลูกบ้าน
หมู่บ้านสะอาด, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2556)
		 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อ
จิตสาธารณะเป็นเรื่องการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเมื่อหัวใจ
ส�ำคัญของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงประการหนึ่งคือ การยึดถือเอาประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุด ดังนั้น หากยังมีสมาชิกของคนในชุมชนหรือ
ในสังคม ที่ยังมองถึงประโยชน์ของตนเองและครอบครัวว่า มีความส�ำคัญกว่า
ประโยชน์ของชุมชนหรือหมู่บ้าน ดังเช่น การมองว่า “เป็นสิทธิของเรา” หรือ
“ไม่ต้องการให้ประโยชน์ของตนต้องสูญเสียไป” มองตามนี้แล้ว การสร้างสังคม
ประชาธิปไตยที่แท้จริงอาจเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าหากยังมีผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนหรือ
สังคมที่มีทัศนคติและความเชื่อเช่นนี้อยู่
		 มีขอ้ สังเกตว่า อันทีจ่ ริงคนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นคนทีม่ ลี กั ษณะ
เห็นแก่ตัว หรือชอบการเอาเปรียบคนอื่น หรือไม่มีเมตตา แท้ที่จริงแล้วคนไทย
ส่วนใหญ่เป็นผูม้ นี ำ�้ ใจ มีความเอือ้ อาทรต่อกัน แต่ทว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่มกั ไม่คอ่ ย
ให้ความส�ำคัญกับ “ประโยชน์สว่ นรวม” หรือคนไทยมักคิดว่าไม่ใช่เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
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ทีจ่ ะต้องท�ำเพือ่ ส่วนรวม และมักจะใส่ใจแต่เรือ่ งของตัวเองหรือพวกพ้องทีจ่ ะต้อง
พึง่ พาอาศัยกันเท่านัน้ ประชาธิปไตยไทยถึงขัน้ วิกฤติและพัฒนาได้ยากยิง่ ก็เพราะ
ผู้น�ำทางการเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ในทุกระดับต่างก็คิดถึงแต่ “ประโยชน์
ของตนเอง” ไม่คอ่ ยมีแนวความคิดเรือ่ งจิตสาธารณะ จากการทีค่ นไทยไม่คอ่ ยให้
ความส�ำคัญกับประโยชน์สว่ นรวม ปัจจัยนีไ้ ด้นำ� ไปสูก่ ารมีพฤติกรรมการแสวงหา
ประโยชน์สว่ นตน โดยไม่ค�ำนึงถึงผลเสียหายทีจ่ ะตามมาต่อสังคมและประเทศชาติ
และเกิดพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่ ทุกรูปแบบในทุกระดับของสังคม ดังนัน้ การ
ให้การศึกษาอบรมและการปลูกฝังให้มีความรู้เรื่อง “จิตสาธารณะ” จึงเป็นเรื่อง
ที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งเพื่อให้การพัฒนาประชาธิปไตยไทย
เดินหน้าไปได้
		 4. หลักสันติวธิ แี ละการประนีประนอมยังไม่ถกู น�ำไปปฏิบตั ิ
อย่างแท้จริง
		 จากการสัมภาษณ์กลุ่มที่ตัวอย่างที่ศึกษาบางรายได้ข้อสรุปได้ว่า
ไม่ยินดีที่จะให้คนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกัน หรือตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกับตน เหตุผลเพราะถึงอยู่ร่วมกันก็จะไม่มี
ความสุข เกรงว่าอาจจะท�ำให้เกิดการกระทบกระทัง่ กัน หรืออาจเกิดความขัดแย้ง
ต่อกันได้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางรายก็ไม่ชอบพูดคุยกับผูท้ มี่ คี วามคิดเห็นทางการเมือง
แตกต่างกัน เพราะเห็นว่าถ้าต่างอุดมการณ์ตา่ งความคิดกันแล้วยิง่ จะสร้างความ
แตกแยกมากขึ้น และไม่ชอบพวกที่นิยมพรรคการเมืองคนละพรรคกับตน และ
ยังเห็นว่าตนเองไม่มีความอดทนพอที่จะรับฟังคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจาก
ตนเองได้ โดยให้เหตุผลว่า เพราะความคิดไม่เหมือนกันก็เลยไม่อยากพูดด้วย แต่
ก็ไม่เชือ่ ว่าการใช้ความรุนแรงคือทางออกของการแก้ไขปัญหาได้เพราะเป็นเรือ่ งที่
ผิดกฎหมาย และท�ำให้เกิดความวุ่นวายบานปลายได้ แต่เชื่อว่าการเจรจา พูดคุย
ด้วยเหตุผล การประนีประนอมจะเป็นทางออกทีด่ กี ว่า ดังเห็นได้จากค�ำกล่าวของ
ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งที่กล่าวว่า
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“ตนเองไม่ ยิ น ดี ที่ จ ะให้ ค นที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง
แตกต่างกัน มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เพราะอยู่ร่วมกันก็จะ
ไม่มีความสุข” และผู้ให้สัมภาษณ์ยังกล่าวว่า “มันก็ยากอยู่นะที่
จะให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กันแล้วจะมีความสุข” ส่วนเรื่องที่จะ
ให้มีการคบหาสมาคมด้วยกับคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่
แตกต่างกันนั้นท�ำได้หรือไม่ นายทองก้อนตอบว่า “ไม่ได้ เพราะ
ถ้าต่างอุดมการณ์ต่างความคิดกันแล้ว ยิ่งจะสร้างความแตกแยก
มากขึ้น” แต่ก็ไม่เชื่อว่า การใช้ความรุนแรงคือทางออกของการ
แก้ไขปัญหาได้ เพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และท�ำให้เกิดความ
วุ่นวายบานปลายไป”
(นายทองก้อน(นามสมมติ) อายุ 68 ปี อาชีพท�ำนา สถานะเป็น
ลูกบ้าน หมู่บ้านค�ำบง, สัมภาษณ์ 19 ตุลาคม 2556)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อการยึด
หลักสันติวิธีและการประนีประนอม เป็นเรื่องการมีความอดทนอดกลั้นอันเกิด
จากการยอมรับในนานาจิตตังของคน โดยยอมรับว่าคนเราจะเหมือนกันไม่ได้ ใน
บางครัง้ อาจมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่กต็ อ้ งรูจ้ กั อดทนอดกลัน้ ประชาธิปไตยเน้น
การใช้ความรูแ้ ละความมีเหตุผล ไม่นยิ มความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ผูท้ นี่ ยิ ม
ใช้ความรุนแรงหาใช่ประชาธิปไตยไม่ สันติวิธีและการประนีประนอมรวมถึงการ
เดินทางสายกลาง การมีใจเปิดกว้าง การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ไม่ยึดมั่นแต่ความคิดเห็นของตนเองแต่ฝ่ายเดียว จะท�ำให้ประชาธิปไตยสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างราบรื่น และยังท�ำให้ผู้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
ท่าทีหรือทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ไม่ยินยอมให้คนที่มีความคิดเห็นทางการ
เมืองแตกต่างกันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกัน หรือ
คบหาสมาคมกันได้ จึงเป็นท่าทีหรือทัศนคติทไี่ ม่เปิดกว้างพอ ไม่มลี กั ษณะของการ
มีความอดทนอดกลัน้ อันเกิดจาการยอมรับในธรรมชาติของความแตกต่างกันของ
คนเรา กล่าวคือมีการยอมรับความเป็นจริงว่าคนเราจะเหมือนกันไม่ได้ ท่าทีหรือ
ทัศนคติเช่นนีจ้ งึ ไม่ถอื ว่าเป็นคุณสมบัตขิ องพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ
ท่าทีหรือทัศนคติเช่นนี้ย่อมไม่เอื้อต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยแน่นอน
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อย่างไรก็ดี ก็ยงั มีผทู้ มี่ คี วามคิดเห็นว่า การใช้วธิ คี วามรุนแรงไม่ใช่ทางออกของการ
แก้ไขปัญหา ซึง่ สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยทีป่ ฏิเสธความรุนแรงใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากหากใช้วิธีการรุนแรงจัดการกับปัญหา จะยิ่งท�ำให้สังคมไทย
มองไม่เห็นทางเลือกทางการเมืองอื่นๆ และที่ส�ำคัญคืออาจท�ำให้ความขัดแย้ง
ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นไปอีก
5. ความเข้าใจเรื่องการรู้จักใช้ สิ ท ธิ ข องตนเองและการ
เคารพสิทธิของผู้อื่นยังมีน้อย
		 จากการสัมภาษณ์กลุ่มที่ตัวอย่างที่ศึกษาบางรายได้ข้อสรุปได้
ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดที่ว่า “การใช้สิทธิของคนเราควรมี
ขอบเขตจ�ำกัด ไม่ใช่การท�ำอะไรก็ได้อย่างอิสระ” โดยให้เหตุผลว่า คนเราเมื่อมี
สิทธิอะไรก็นา่ จะสามารถท�ำได้เลย การใช้สทิ ธิของคนเราจะต้องไม่มขี อบเขต ต้อง
สามารถคิดหรือท�ำอะไรได้ตามใจชอบ ดังเห็นได้จากค�ำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
รายหนึ่งดังนี้
“ตนเองไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดที่ว่า การใช้สิทธิของคนเราควร
มีขอบเขตจ�ำกัด ไม่ใช่การท�ำอะไรก็ได้อย่างอิสระ ดังเห็นได้จาก
ค�ำพูดของนางจันทร์ที่กล่าวว่า “....เพราะการใช้สิทธิของคนเราจะ
ต้องไม่มีขอบเขต ต้องสามารถคิดหรือท�ำอะไรได้ตามใจชอบ”
(นางจันทร์ (นามสมมติ) อายุ 44 ปี อาชีพท�ำนา มีสถานะเป็น
ลูกบ้าน หมู่บ้านค�ำบง, สัมภาษณ์ 19 ตุลาคม 2556)
		 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ว่า แท้ที่จริง
แล้วการใช้สิทธิตามหลักการประชาธิปไตย ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
เพื่อป้องกันไม่ให้การใช้สิทธินั้นรบกวนสิทธิผู้อื่น หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สังคมส่วนรวมได้ ดังนัน้ การทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์บางรายเห็นว่า คนเราเมือ่ มีสทิ ธิอะไร
ก็สามารถท�ำได้เลย และการใช้สทิ ธิของคนเราจะต้องไม่มขี อบเขต จึงไม่นา่ จะเป็น
ความคิดเห็นทีถ่ กู ต้องและเป็นทีย่ อมรับกันในสังคมประชาธิปไตย ทว่าการใช้สทิ ธิ
ในระบอบประชาธิปไตยบุคคลต้องรู้จักเคารพในคุณค่า และสิทธิความเป็นคน
ของบุคคลอืน่ อย่างจริงจังด้วย นัน่ คือการใช้สทิ ธินนั้ ต้องไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น หรือไม่เป็นการท�ำให้ผู้อื่นใดเดือดร้อน อันเป็นการใช้สิทธิและ
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เสรีภาพภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
สังคม ผู้ที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จะต้องเคารพการใช้สิทธิ
และเสรีภาพของคนอื่นแม้จะเป็นคนละพรรคพวกกับตน และประชาชนทุกคนจะ
ต้องได้รบั การรับรองสิทธิและเสรีภาพโดยเสมอกันทุกคน ประชาธิปไตยจะด�ำเนิน
ไปไม่ได้ หากผู้คนมีการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตของกฎหมาย และอย่างขาด
ความรับผิดชอบ และละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคหรือวิธีการประชุมกลุ่ม โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น�ำชุมชนจากหมู่บ้านค�ำบง จ�ำนวน 7 คน และหมู่บ้าน
สะอาด จ�ำนวน 5 คน รวมทัง้ หมด 12 คน ซึง่ ได้ขอ้ สรุปจากการศึกษาดังตารางที่ 2
ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 สรุปวัฒนธรรมแบบพลเมืองและแนวทางการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบพลเมือง
1. การสร้างส�ำนึกแห่งการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง

แนวทางการพัฒนา

• ผูน้ ำ� ควรท�ำตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการเอาใจใส่เรือ่ งบ้าน
เมือง และการติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมือง
• โรงเรียนควรมีบทบาทในการปลูกฝังอบรมนักเรียนให้
สนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองและเรื่องที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ
• ควรมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านตื่นตัวและสนใจข้อมูล
ข่าวสารบ้านเมืองโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ
2. การสร้างส�ำนึกแห่งการรักษา • ควรมีการตัง้ กฎกติกาหมูบ่ า้ นขึน้ มาให้ชดั เจนแล้วก�ำหนด
กฎหมายและการเคารพกติกา เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ชาวบ้านเกิดความเกรงกลัว
ของสังคมอย่างเคร่งครัด
ไม่กระท�ำผิด
• ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวบทลงโทษหรือข้อ
บังคับของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้
และช่วยป้องกันการกระท�ำผิด
• โรงเรียนควรมีบทบาทในการปลูกฝังให้เด็กรูจ้ กั การเคารพ
กฎหมาย และปฏิบัติตามระเบียบของสังคมให้มาก
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แนวทางการพัฒนา

• ควรมีการจัดกิจกรรมทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับคนแต่ละกลุม่
เพื่อให้เขามีก�ำลังใจรู้สึกอยากตอบแทนและช่วยเหลือ
กิจกรรมส่วนรวม
• ควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถปลุกจิตส�ำนึกให้คนใน
ชุมชนมีจิตใจที่เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
โดยตรง
• ใช้ วิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้ ช าวบ้ า นสนใจและ
เข้าร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
4. การยึดหลักสันติวิธีและ
• ต้องหาวิธีการที่ท�ำให้คนยอมรับในการอยู่ร่วมกัน ซึ่ง
การประนีประนอม
ท�ำได้ด้วยการประชาสัมพันธ์ และบอกกล่าวให้ทราบ
ถึงธรรมชาติของความแตกต่างของแต่ละคน แล้วให้
ชาวบ้านรู้จักรับฟังความคิดเห็นคนอื่น
• น� ำ เอาวิ ธี ก ารรอมชอมและประนี ป ระนอมมาใช้ ใ น
หมู่บ้าน ท�ำให้ชาวบ้านมองประโยชน์ส่วนรวม หรือมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้านเป็นหลัก
5. การรู้จักใช้สิทธิของตนเองและ • ให้ชาวบ้านยึดหลักการไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน และ
รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของ
รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
คนอื่น
• หากมีการขัดแย้งกัน ควรเรียกคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมา
พูดคุยกัน หากการตักเตือนพูดคุยไม่ได้ผล ควรเรียก
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด มาในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้ ช าวบ้ า นทุ ก คน
ได้รบั รู้ อันจะช่วยให้ผกู้ ระท�ำผิดเกิดความละอายแก่ใจ
ไม่กล้ากระท�ำผิดอีก

สรุปและอภิปรายผล

การศึ ก ษาเรื่ อ งประชาธิ ป ไตยในสั ง คมไทยที่ ผ ่ า นมา เรามั ก มอง
ประชาธิปไตยเพียงแค่ระบบของรัฐบาลที่มีการเลือกตั้ง การมีพรรคการเมือง
และการก�ำหนดข้อตกลงของบรรดาชนชั้นน�ำที่เข้ามาใช้อ�ำนาจทางการเมือง
ซึง่ ก็คอื การมีรฐั ธรรมนูญ เมือ่ เป็นเช่นนีก้ ารสร้างประชาธิปไตยไทยจึงมีความหมาย
เพียงแค่การด�ำเนินการเพือ่ ให้กระบวนการเหล่านีเ้ กิดขึน้ มา จึงท�ำให้เราละเลยต่อ
ค�ำถามหลัก เช่น เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และ
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ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ไปเสีย เราจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
ประชาธิปไตยเสียใหม่ โดยยึดเอากรอบความคิดเรื่องดังที่กล่าวมาเป็นประเด็น
หลัก หรือเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ควบคู่กันไปกับการศึกษาเพื่อหารูปแบบ
เหมาะสมทีเ่ ป็นไปได้กบั สังคมไทยในปัจจุบนั (อภิญญา รัตนมงคลมาศ และวิวฒ
ั น์
คติธรรมนิตย์, 2547) เพื่อให้การพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย
การศึกษาในทีน่ พี้ บตัวบ่งชีข้ องการสร้างความเป็นประชาธิปไตยทีส่ �ำคัญ
คือ “วัฒนธรรมแบบพลเมือง” อันได้แก่ การสร้างส�ำนึกของการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง ส�ำนึกแห่งการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัด
การมีจติ สาธารณะ การยึดหลักสันติวธิ แี ละการประนีประนอม การรูจ้ กั ใช้สทิ ธิของ
ตนเองและรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพผู้อื่น และการมองโลกในแง่ดี ส่วนวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยก็คือ ลักษณะที่อยู่ตรงกันข้าม
กับวัฒนธรรมดังกล่าว อันได้แก่ การไม่สนใจมีส่วนร่วมทางการเมือง ขาดส�ำนึก
แห่งการรักษากฎหมายและการเคารพกฎกติกาของสังคม การมีแนวความคิดเรือ่ ง
จิตสาธารณะที่คับแคบ หลักสันติวิธีและการประนีประนอมยังไม่ถูกน�ำไปปฏิบัติ
อย่างแท้จริง และความเข้าใจเรื่องการรู้จักใช้สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นยังมีน้อย เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอแนะในมิติต่างๆ เพื่อท�ำให้
วัฒนธรรมแบบพลเมืองเกิดขึ้นได้ในสังคมระดับชุมชนหมู่บ้าน
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดทางสังคมวิทยาการเมืองที่ว่า
ระบอบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่งจะด�ำรงอยู่ได้ จะต้องอาศัยการ
มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออ�ำนวยต่อระบอบการเมืองการปกครองดังกล่าว
ดั ง นั้ น หากจะมี ก ารพั ฒ นาระบอบการเมื อ งการปกครองไปในแนวทาง
ประชาธิปไตย ก็จะต้องมีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ควบคู่กันไปด้วย เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองย่อมมีผลต่อโครงสร้างและ
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆ ผลการศึกษาได้พยายาม
ชี้ให้เห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ถ้าจะอาศัยเพียงอุดมการณ์
และรูปแบบทางการเมืองการปกครองเท่านั้น การปกครองย่อมจะไม่บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากถ้าขาดองค์ประกอบส�ำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย อันหมายถึงประชาธิปไตยทีค่ นในชาติจะต้องประพฤติปฏิบตั ใิ ห้เป็น
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นิสยั ในชีวติ ประจ�ำวัน ไม่วา่ จะอยูใ่ นบ้าน ในชุมชน อยูใ่ นสถานศึกษา อยูใ่ นหน่วยงาน
หรืออยู่ในกลุ่มเพื่อน ก็จะต้องยึดหลักของประชาธิปไตยเท่านั้นในการปฏิบัติ
ต่อบุคคลอื่น ประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองได้อย่างสมบูรณ์ และ
การที่คนในชาติมีคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยทั้งด้านจิตใจ ทัศนคติ ค่านิยม
ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิตเช่นนี้แล้วนี้ ประชาธิปไตยก็จะสามารถเกิดขึ้น
ได้จริง
การพัฒนาประชาธิปไตยตามแนวคิดนี้ ยังเป็นการแก้ไขข้อกล่าวหา
ส�ำคัญที่ว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยมักสนใจใน “รูปแบบ” มากกว่า
“เนื้อหาสาระ” หรือจิตวิญญาณของประชาธิปไตยที่แท้จริง หรือประเทศไทย
เป็นประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบทางการเมืองการปกครอง หรือเป็นแต่แบบ
พิธีการ หรือเป็นตัวหนังสือ แต่ไม่มีผลใช้บังคับจริง อันสอดคล้องกับลักษณะ
ของวัฒนธรรมไทยที่สนใจใน “รูปแบบ” มากกว่าเนื้อหาสาระ และสนใจใน
วิธีการมากกว่าจุดหมายปลายทาง จึงท�ำให้เกิดลัทธิแก่ระเบียบพิธีการขึ้นมา
ปรากฏการณ์ต่างๆที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงวัฒนธรรมเหล่านี้ ได้แก่สิ่งต่อไปนี้
เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย จะสนใจในเรื่องวิธีการปกครอง
ซึ่งก็คือ “การเลือกตั้ง” (แม้ว่าการเลือกตั้งจะเป็นกลไกส�ำคัญของประชาธิปไตย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ประเทศที่มีการเลือกตั้งจ�ำเป็นต้องมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเสมอไป) มากกว่าทีจ่ ะสนใจในสิง่ ทีเ่ ป็นเนือ้ หาสาระ หรืออุดมการณ์
หรือจิตวิญญาณของประชาธิปไตย หรือวัตถุประสงค์ของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่จะต้องมุ่งกระท�ำสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของคน
ส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้ว่า เรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาโต้เถียงกันในปัจจุบันคือเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการเลือกตัง้ ซึง่ ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์โดยตรงอะไรเลย
งานวิจยั นีย้ นื ยันว่า การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยยังขาดองค์ประกอบ
ส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น รากฐานของประชาธิ ป ไตย คื อ วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตย และจากข้อสรุปเช่นนี้ การที่สังคมไทยจะเป็นประชาธิปไตยได้
อย่างแท้จริงได้หรือไม่นั้น หาใช่ขึ้นอยู่กับการมีระบอบการเมืองการปกครอง และ
มีสถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ปัจจัยส�ำคัญที่สุดคือ การที่
ประชาชนสามารถน�ำเอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
จนกลายเป็นปกติวิสัย กลายเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองนั่นเอง
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เราอาจกล่าวได้วา่ การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ก็คือ “การสร้างประชาธิปไตยที่ฐานราก” นั่นเอง เพราะ
วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งคื อ รากฐานส� ำ คั ญ ของระบบการเมื อ งการปกครอง
ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “ระบอบการเมืองจะเป็นเผด็จการไม่ได้ หากคนในชาติไม่มวี ฒ
ั นธรรม
ทางการเมื อ งแบบเผด็ จ การ” และวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ส ามารถ
ปลูกฝังหรือพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้ การทีจ่ ะท�ำให้สงั คมไทยมีวฒ
ั นธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยได้ จ�ำเป็นต้องเริม่ ต้นจากการปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย
หรือความเชือ่ ในคุณค่าของประชาธิปไตยให้เกิดขึน้ ในมโนส�ำนึกของคนไทยให้ได้
ทุกระดับ หากคนไทยมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้ว ก็จะน�ำไปสูก่ าร
มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่แสดงออกในทางปฏิบัติ และจะเป็นพื้นฐานของ
ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในท้ายที่สุด
เมื่อระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย มีความผูกพันกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นอย่างมากเช่นนี้แล้ว แต่จากการ
พิจารณาถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไทย ประกอบกับ
การถ่ า ยทอดวั ฒนธรรมทางการเมื องของสั งคมไทยพบว่ า การที่ วั ฒ นธรรม
ทางการเมืองของไทยยังไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารมีวฒ
ั นธรรมทางการเมือง
สมัยใหม่แบบประชาธิปไตย ก็เพราะกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการ
เมืองขององค์กร และสถาบันต่างๆ ยังมีส่วนปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบดั้งเดิมให้แก่คนไทยอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งตรงกันข้ามกับระบอบการเมืองใน
อุดมคติทตี่ อ้ งการสถาปนาขึน้ อย่างเป็นทางการ นัน่ คือระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ประการหนึ่งเนื่องจาก “หลักแห่งความชอบธรรม
ทางการปกครองแบบเดิม” ยังคงมีอทิ ธิพลต่อการประพฤติปฏิบตั ขิ องคนไทยใน
ปัจจุบันอยู่ไม่น้อย จึงท�ำให้ระบอบการเมืองไทยมีลักษณะของการผสมผสานกัน
ระหว่ า งการรั บ เอารู ป แบบของสถาบั น ทางการเมื อ งการปกครองของสั ง คม
ตะวันตกมาใช้ กับการยึดมั่นในค่านิยมประเพณีการปกครองแบบเดิมซึ่งมีอยู่
ก่อนหน้าแล้วนานแสนนาน จึงปรากฏว่ามีเฉพาะรูปแบบของสถาบันทางการ
เมืองที่เป็นทางการ เช่น รัฐธรรมนูญ การมีรัฐสภา และการเลือกตั้งเท่านั้น ที่มี
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ส่วนคล้ายคลึงกับสถาบันทางการเมืองในสังคมตะวันตก ส่วนวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยที่เป็นจริง ยังมีความแตกต่างไปจากรูปแบบ
ที่เป็นทางการดังกล่าวอยู่มาก
ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยดังทีก่ ล่าวมา ย่อมไม่สอดคล้อง
กับบทบาทของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนจะต้องมีความ
ตื่นตัวในทางการเมือง สนใจร่วมมือกันในการรวมกลุ่มกันเป็นชมรม สมาคม
เครือข่าย หรือการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้น และเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างมีจิตส�ำนึก ไม่ใช่มาจาก
การถูกปลุกระดมของแกนน�ำด้วยวิธกี ารต่างๆ จากลักษณะของวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่า ความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตยไทย
ส่วนหนึ่งเกิดจากวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเอง และยังท�ำให้ได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนอีกว่า อุปสรรคส�ำคัญมากประการหนึ่ง ที่ท�ำให้ประชาธิปไตยของไทยไม่
สามารถพัฒนาไปได้ คือเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองจึงต้องปฏิรูปให้ถูกที่ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ปัญหาการเมืองไทยจึงไม่ใช่อยูท่ ี่ “รัฐธรรมนูญ” แต่ปญ
ั หาอยูท่ วี่ ฒ
ั นธรรมทางการ
เมืองทั้งของชนชั้นน�ำและประชาชนที่ยังไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตย และเป็น
ตัวการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย
เพือ่ ให้เป็นประชาธิปไตย จะอาศัยแต่เพียงปฏิรปู รัฐธรรมนูญ และปฏิรปู กฎหมาย
แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่สำ� เร็จได้อย่างยั่งยืน หรือในการปฏิรูปการเมืองก็ไม่ควร
มุง่ แก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียว เพราะรัฐธรรมนูญไม่ใช่ยาวิเศษทีส่ ามารถ
รักษาสารพัดโรคได้
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาเมือ่ พูดถึงการปฏิรปู การเมือง คนไทยมักนึกถึงการยก
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทงั้ ฉบับ หรือมิฉะนัน้ ก็ตอ้ งแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบยกเครือ่ งใหม่
และในที่สุดก็ประสบกับความล้มเหลว ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดคือ ประเทศไทย
นับแต่มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ 24 มิถนุ ายน 2475 เป็นต้นมาถึงปัจจุบนั
(พ.ศ. 2557) มีการเขียนรัฐธรรมนูญกันมาถึง 18 ฉบับ โดยเฉลี่ยแล้วในช่วงเวลา
ทั้งหมด 80 กว่าปีมานี้ เรามีรัฐธรรมนูญ 1 ฉบับต่อเวลาประมาณ 4 ปีครึ่ง แต่
การพัฒนาประชาธิปไตยก็ยังไม่สามารถเดินหน้าไปได้มากนัก มิหน�ำซ�้ำยังเป็น
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ระบบที่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบรรดา
ประเทศอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ พราะในบรรดาผูน้ ำ� ทางการเมืองและประชาชน ต่างไม่ได้น�ำเอา
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ในแผนพัฒนาการเมืองของคณะปฏิรปู การเมืองชุดแรก ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้กำ� เนิด
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ได้พูดถึงการปฏิรูปให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อ
ต่อการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตย แต่ก็ยังไม่มีแผนปฏิบัติการให้เกิดขึ้นเป็น
จริงเป็นจังอย่างเป็นรูปธรรม ผลคือการปฏิรูปการเมืองไทยจึงล้มเหลว เพราะถ้า
จะปฏิรูปการเมืองจริงจะต้องปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย
ด้วยการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ให้เป็นประชาธิปไตย และยังจะต้องปฏิรูป
ระบบการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยทีถ่ กู ต้อง และยังต้องปฏิรปู ระบบสือ่ สารมวลชน เพือ่ ให้คนในสังคม
ได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพ ฉะนั้นจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปตัว
คนด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขึน้ ใหม่ หรือในความ
หมายของการสร้าง “วัฒนธรรมแบบพลเมือง” ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย
ซึ่งอาจจ�ำเป็นต้องใช้เวลาเป็นช่วงอายุคน ด้วยการบ่มเพาะหล่อหลอมผู้คนให้มี
จิตส�ำนึกแบบพลเมืองที่มีคุณภาพโดยผ่านองค์กร และสถาบันทางสังคมต่างๆ
ไม่ใช่เพียงแค่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ล้มเหลวซ�้ำซาก
มี ผ ลงานการศึ ก ษาวิ จั ย จ� ำ นวนมากพบว่ า กระบวนการถ่ า ยทอด
วัฒนธรรมทางการเมืองของสถาบันต่างๆ มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งให้แก่สมาชิกในสังคม ดังนั้น หากเราต้องการให้
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยประสบความส�ำเร็จ นอกจากจะ
มีสถาบันและกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้ว สถาบันที่เป็น
ตัวแทนต่างๆในสังคม (Agents) จะต้องมีบทบาทส�ำคัญในการอบรมกล่อมเกลา
ให้คนเรายึดมั่นในหลักการปกครองของระบอบดังกล่าว
ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องหันมาร่วมมือกัน ในการสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมแบบพลเมือง เพือ่ ให้ประชาธิปไตย
กลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางการเมืองที่พึงประสงค์ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
รูปแบบของการปกครองอีกต่อไป การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองเช่นนี้ต้องเริ่ม
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นับตั้งแต่ที่ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคม โดยต้องมีการปฏิรูปการ
เลีย้ งดูเด็ก กล่าวคือเปลีย่ นจากวิธกี ารเลีย้ งดูอบรมสัง่ สอนแบบใช้อำ� นาจ ใช้คำ� สัง่
การบังคับ มาเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับความรัก ความเอาใจใส่แบบเสมอต้น
เสมอปลาย พร้อมทั้งฝึกให้เด็กมีวินัยในตัวเอง รู้ว่าวินัยเป็นประโยชน์ส�ำหรับพวก
เขาและสมาชิกทุกคนในสังคม ปลูกฝังให้เด็กคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
และประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลในการด�ำเนินชีวิต ฝึกให้เขาคิดและตัดสินใจ
ด้วยตัวเองมากขึ้น
ส�ำหรับผูใ้ หญ่ ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผคู้ นสนใจเข้ามามีสว่ นร่วม
ทางการเมืองในดับต่างๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
มีจติ ส�ำนึกถือเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของประชาธิปไตย ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นจ�ำเป็นต้องมี
การปรับเปลีย่ นแนวความคิดใหม่ให้ชาวบ้านและประชาชนโดยทัว่ ไป ได้เข้าใจถึง
ความหมายของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีถ่ กู ต้อง และ
ในแนวทางสร้างสรรค์วา่ ควรจะต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง กล่าวคือนอกจาก
“การไปเลือกตัง้ ” แล้ว ประชาชนยังมีภาระหน้าทีอ่ ย่างอืน่ อีกในฐานะพลเมืองของ
สังคมประชาธิปไตยทีจ่ ะต้องกระท�ำ โดยเริม่ จากการให้ความสนใจติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง มีการพูดคุยกันถึงปัญหาของบ้านเมือง หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมกับผู้อื่นในทางสร้างสรรค์ หลังจากนั้นต้องให้ความ
สนใจกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกตัวแทนที่ดีเข้ามาท�ำหน้าที่บริหาร
ประเทศในระดับต่างๆ ประชาชนยังมีหน้าที่ในการช่วยกันตรวจสอบถ่วงดุลการ
ท�ำงานของรัฐบาล นักการเมือง และบรรดาข้าราชการทัง้ ในการปกครองส่วนท้องถิน่
และในระดับรัฐบาลกลาง พร้อมกับช่วยกันเสนอทางออกในเชิงนโยบายให้กับ
สังคมด้วย ฯลฯ ไม่ใช่ถือว่าเมื่อไปเลือกตั้งเสร็จแล้วก็หมดภาระหน้าที่ของตนเอง
โดยข้อเท็จจริงแล้ว ประชาชนไทยยังขาดจิตส�ำนึกในเรือ่ งความรับผิดชอบ
ต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะในเรือ่ งการเลือกผูแ้ ทนของตนเข้าไปท�ำหน้าทีบ่ ริหารบ้าน
เมืองในระดับต่างๆ เพราะมีความคิดว่าไม่วา่ จะเลือกใครเข้าไปท�ำหน้าทีแ่ ล้ว ชีวติ
ความเป็นอยู่ของพวกเขาก็เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดความคิดว่า
จะเลือกใครก็ได้ขอให้ได้รับเงินเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว และค่านิยมเช่นนี้ได้รับ
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การยอมรับกันมากขึ้น จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะต้องมีเงินเข้ามา
เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งทุกระดับ ดังเช่นค�ำพูดที่ได้ยินกันเสมอว่า “เงินบ่มีหนีไป
นา เงินบ่มากาบ่เป็น” หรือค�ำพูดจากการประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มผู้น�ำหมู่บ้านที่
ได้จากการเก็บข้อมูลในภาคสนามทีร่ ะบุวา่ “ในการเลือกตัง้ แม้กระทัง่ ในต�ำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องใช้เงินเป็นล้าน” อันแสดงให้เห็นว่าเงินเข้ามามีบทบาทในการ
ก�ำหนดตัวบุคคลที่เป็นตัวแทนอย่างมาก และวัฒนธรรมทางการเมืองเช่นนี้ย่อม
เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเกิด “ระบบธุรกิจการเมือง” ที่ถือว่าการเมือง
คือการลงทุน และยังเป็นต้นตอของการทุจริตด้วยการถอนทุนคืน จากการจัดท�ำ
โครงการสาธารณะต่างๆ ของบรรดานักการเมืองทั้งหลาย
ในท้ายที่สดุ แล้ว การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเกิดการท�ำหน้าที่ของการเป็นพลเมือง (Citizenship) ในกลุ่ม
คนส่วนใหญ่ของประเทศ จนกลายเป็นค่านิยมของประชาชนหมูม่ ากในสังคม เช่น
การมีระเบียบวินัย การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกกว่าส่วนตน การออกมา
วิพากษ์วจิ ารณ์นโยบายของรัฐบาลของปัจเจกชน เกิดจิตส�ำนึกในการรวมกลุม่ เพือ่
ปกป้องผลประโยชน์ของสังคมและชุมชน หรืออาจมีการรวมตัวกันคัดค้านโครงการ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ จึงสรุปได้ว่าการปฏิรูปการเมือง
ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาให้ประชาชนมี “จิตส�ำนึกของความเป็นพลเมือง”
ทว่าจิตส�ำนึกของความเป็นพลเมืองที่แท้จริงต้องสะท้อนออกมาในตัวคนดังต่อ
ไปนี้ ประการแรก คือการมองสังคมอย่างที่ตนเป็นเจ้าของ มีความรู้สึกร้อนหนาว
กับปัญหาของสังคมและประเทศชาติทเี่ กิดขึน้ เหล่านัน้ รวมถึงการมองเห็นปัญหา
สังคมประเทศชาติที่เกิดขึ้นว่า เป็นปัญหาของตัวเราเองที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
แก้ไขด้วย ประการที่สอง เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
สิง่ ต่างๆให้เป็นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ได้ และต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงปัญหาสังคมและประเทศชาติที่เกิดขึ้นเหล่านั้น
ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ใจคอและวั ฒ นธรรมของคนไทยที่ ข าดวิ นั ย
มีลกั ษณะนิง่ เฉยไม่แยแสต่อปัญหาของบ้านเมือง เป็นสังคมทีผ่ คู้ นชอบเอาตัวรอด
ไม่คำ� นึงถึงประโยชน์สว่ นรวม ชอบพึง่ พาผูม้ อี �ำนาจ นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง
ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ มีความเป็นอิสระนิยม ฯลฯ จึงท�ำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยไม่เจริญก้าวหน้า ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่มีการ
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เปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนมาถึงปัจจุบนั เป็นประวัตศิ าสตร์ของการ
ร่างรัฐธรรมนูญที่บ่อยครั้งมากที่สุด และหากในอนาคตเรายังไม่มีนโยบาย และ
มาตรการทีจ่ ะสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ดงั ทีก่ ล่าวมาแล้ว ไม่วา่ เราจะ
ร่างรัฐธรรมนูญสักกี่ฉบับ เราก็คงจะประสบปัญหาดังเดิม เพราะรัฐธรรมนูญที่แท้
จริงมิได้สลักไว้ในหัวใจเรา และเมื่อเราได้รัฐธรรมนูญมาแล้วก็ไม่ได้เฝ้าหวงแหน
มิให้ใครมาละเมิดบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญเหล่านี้ ในอดีตทีผ่ า่ นมาสังคมยังขาดพลัง
พอที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทางแก้ไขเราจึงต้องมุ่งไปที่ระบบ
การศึกษากล่อมเกลาผู้คนในสังคม เพื่อสร้างบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยใจคอ และ
สร้าง “วัฒนธรรมแบบพลเมือง” ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้ได้
แล้วในที่สุดเราก็จะสามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาได้ในท้ายที่สุด
ดังที่นักปราชญ์ในโลกตะวันตก เช่น Georges Budeau ได้เคยกล่าวไว้ว่า
“ในที่สุดความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่สถาบัน หากแต่อยู่ในตัวคน
ระบอบประชาธิปไตยไม่มี จะมีก็แต่นักประชาธิปไตยเท่านั้น”
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