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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้า  
อยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา ตลอดจนเสนอแนวทางในการเสริมสร้าง
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทาง
การเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศ
ไทย ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาเฉพาะการเสริมสร้างและปลูกฝังสู่วัฒนธรรมทางการเมืองไทยเท่านั้น และใช้
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 
Informants) 
 ผลการศึกษาพบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพลังใน 2 สถานะ คือ สถานะยุทธศาสตร์ 
ใน 3 มิติ คือ มิติด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มิติด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และมิติ
ด้านการเป็นรากฐานของความม่ันคงและยั่งยืน และสถานะที่เป็นวิถีชีวิต ใน 4 มิติ คือ มิติด้าน
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง มิติด้านความรู้และมีเหตุผล มิติด้านความมีสํานึกในคุณธรรม และ 
มิติด้านความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ที่มีความสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ส่วนวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย พบว่า มีลักษณะที่ “หลงใหลในประชาธิปไตยเทียม”(PSEUDODEMOCRACY)  
การเป็นคนที่เชื่อคนง่ายและไร้เหตุผล ยึดมั่นในอํานาจนิยม ยึดถือบุคคลผ่านตระกูลทางการเมือง ภาค
การเมืองกับภาคประชาชนยังคงแยกออกจากกัน มีความเห็นแก่ตัว การบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับ
สถานะบุคคล การเมืองยังคงเป็นเรื่องของชนชั้นนํา อยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น คํานึงถึงแต่เงินทอง
และผลประโยชน์ ชอบคุยโวว่ารักชาติแต่ขาดอุดมการณ์ และการพัฒนาเป็นไปอย่างสุดโต่ง  ขณะที่
แนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังมุ่งไปที่รูปแบบที่นําไปสู่ “หนทางที่ยั่งยืน”(SUSTAINABLE 
STEADINESS) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การดําเนินการที่ค่อยเป็นค่อยไป ยึด
หลักทางสายกลาง ปลุกสํานึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เชื่อมั่นและศรัทธาในหลักการ
ประชาธิปไตย ด้วยการมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ เพื่อหยั่งรากลึกให้กับประชาธิปไตย 
 สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า ตัวแสดงทางการเมือง (Political 
Actors) จะต้องให้ความสําคัญในการยกระดับประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ “ประชาธิปไตยแบบ
เลือกตั้ง” ที่บทบาทของประชาชนเป็นเพียงแค่การออกไปเลือกตั้ง ไปสู่ประชาธิปไตยเชิงเนื้อหาที่มี
แก่นสารสาระ ให้ความสําคัญในเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และตระหนักร่วมกันว่า 
ประชาธิปไตยเป็น “เกมเดียวเท่านั้นที่เล่นกันอยู่ในสังคม” (The Only Game in Town). 

 
 



ข 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงได้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการทําเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลด้วย
ความอดทน รวมทั้งให้กําลังใจและความช่วยเหลือในทุกด้านแก่ผู้ศึกษาด้วยความเมตตามาตลอด และ
ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล และ
ขอบคุณสําหรับน้ําใจของเพ่ือน ๆ และพ่ี ๆ น้อง ๆ ที่อบรมร่วมกันในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 ประจําปี 2560 ทุกคนที่ให้กําลังใจและช่วยเหลือในทุกเรื่องที่ร้องขอเสมอ
มา และในช่วงที่ต้องทําเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลนี้อย่างคร่ําเคร่ง  ผู้ศึกษามีความซาบซึ้งยิ่งในความ
รัก ความเข้าใจ และความเอ้ืออาทรของครอบครัว  
 ขอมอบคุณความดีทั้งหลายของเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลนี้ ให้แก่ บิดา มารดาของผู้ศึกษา 
ซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความรัก ความเอ้ืออาทร และทุกสิ่งอย่างตลอดชีวิตที่ผ่านมา จนทําให้งานชิ้นนี้
สําเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจยิ่ง 
 
 

                                                  ดร.รฐัไกร  เอกเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

สารบัญ 
 
บทคัดย่อ          ก 
กิตติกรรมประกาศ         ข 
สารบัญ           ค 
สารบัญตาราง          จ 
สารบัญภาพ          ฉ 
บทที่ 1 บทน า          1 
 1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา      1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา       6 
 1.3 ขอบเขตของการศึกษา       6 
 1.4 วิธีการศึกษา         6 
 1.5 นิยามศัพท์         9 
 1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา      10 
บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง     11 
 2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    12 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  27 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความม่ันคงยั่งยืนของประชาธิปไตย   42 

2.4  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง       56 
   2.4.1  พัฒนาการของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย    56 
  2.4.2  กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ    68 
   1.  กลุ่มประเทศโลกตะวันตก       68 
       (ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐเม็กซิโก สวีเดน ตุรกี) 
   2.  กลุ่มประเทศในเอเชีย      73 
        (สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุุน) 
  2.4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       93 
   1. งานวิจัยต่างประเทศ      93 
   2. งานวิจัยในประเทศ      99 
 2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา       105 
 



ง 

 

บทที่ 3  ผลการศึกษาและอภิปรายผล       109 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษา        110 

  1.1  ประเด็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  (รัชกาลที่ 9)         110 
  1.2  ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา    112 
  1.3  ประเด็นแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญ
ของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย  122 

 ส่วนที่ 2  อภิปรายผล        130 
  2.1  ประเด็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

(รัชกาลที่ 9)         130 
  2.2  ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา    134 
  2.3  ประเด็นแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญ
ของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย  146 

บทที่ 4  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ      163 
 ส่วนที่ 1  สรุปผลการศึกษา       163 
  1.1  ประเด็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  (รัชกาลที่ 9)         163 
  1.2  ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา    165 
  1.3  ประเด็นแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญ
ของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย  170 

 ส่วนที่ 2  ข้อเสนอแนะ        178 
  2.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้    178 
  2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป     179 
บรรณานุกรม          181 
ภาคผนวก          196 
 ประวัติผู้จัดทําเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล      197 
 
 
 



จ 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ 1  สรุปประเด็นสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     25 
ตารางที่ 2  สรุปประเด็นสําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   41
ตารางที่ 3  สรุปประเด็นสําคัญของการสร้างความม่ันคงยั่งยืนของประชาธิปไตย 
      ในมิติทางการเมือง        49 
ตารางที่ 4  สรุปประเด็นสําคัญของการสร้างความม่ันคงยั่งยืนของประชาธิปไตย 
      ในมิติทางเศรษฐกิจ        54 
ตารางที่ 5  สรุปเปรียบเทียบข้อค้นพบจากการศึกษา      176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฉ 

 

สารบัญแผนภาพ 
 
แผนภาพที่ 1  แสดงองค์ประกอบที่สําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   17 
แผนภาพที่ 2  แสดงตัวแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง    71 
แผนภาพที่ 3  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   106 
แผนภาพที่ 4  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองไทย   107 
แผนภาพที่ 5  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา      108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันนี้ คงมีไม่ก่ีประเทศในโลกที่มีพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์พระประมุขของประเทศทีมี่
บทบาทท่ีเด่นชัดในการพัฒนาสังคม มีความกังวลและห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกรอย่างจริงจัง 
เฉกเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นองค์พระประมุขของประเทศไทย การอุทิศ
พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาชนบทไทยและการพัฒนาสังคมไทยโดยรวม
นั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจของพระองค์ นับตั้งแต่การที่พระองค์ทรงใช้เวลาศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสังคมและชุมชนระดับรากหญ้าอย่างรอบคอบ เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนกระทั่ง
ทรงสร้างความรู้ใหม่ด้วยการทดลองทําด้วยพระองค์เองก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
หรือคําแนะนําใด ๆ 1 พระบรมราโชวาทท่ีสําคัญที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยและเป็นที่รู้จัก
กันดี คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดําเนินทางสายกลาง  พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยความ
พอเพียง ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน และมีความเพียร มีสติปัญญาและ
ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 2 
                                                           
1
 อภิชัย พันธเสน, ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน และ สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ. 

สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 2549, หน้า 35. 
2
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550, หน้า 6-7. 
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   จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย มีความหมายที่
ชัดเจน ไม่ยากแก่การรับรู้และการนําไปปฏิบัติ สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และประยุกต์ใช้ได้ใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
 เมื่อพิจารณาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของการบริหารประเทศ ซึ่งอยู่ในบริบท
ทางด้านการเมืองการปกครอง พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปรัชญาที่สอดคล้องกับหลักการ
พ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตยร่วมอยู่ด้วยอย่างชัดเจน เพราะเป็นหลักการที่ช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้น
จากการกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไปสู่การกระทําบนฐานคิดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม3  ปลุกสํานึกให้
คนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในหลักการและอุดมการณ์ท่ีแน่วแน่ มุ่งให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ด้วยความอดทน โดยใช้ความรู้และเหตุผลเป็นพื้นฐาน  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีสถานภาพที่สําคัญสองประการ 
คือ ประการแรก ในสถานะที่เป็นยุทธศาสตร์ (Strategy) กําหนดทิศทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
เพราะทําให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และประการที่สอง ในสถานะที่เป็นวิถีชีวิต (The Way of 
Life) เป็นแนวคิดในการดําเนินชีวิตที่มีความพอเพียง พอประมาณ แต่ที่สําคัญที่สุดคือการเป็นคนมี
เหตุผล และเหตุผลที่มีอยู่ในจริยธรรมของทุกศาสนา นั่นคือ ความไม่โลภ ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งหากมี
การปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคม คนในสังคมท่ีดําเนินชีวิตในลักษณะนี้ สังคม
โดยรวมก็จะมีความสุข 4 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน มีเปูาหมายต้องการให้พลเมืองในประเทศ
มีความสุข 5 แม้ว่าระบอบประชาธิปไตยจะไม่ใช่ระบอบการเมืองที่ดีที่สุด แต่ก็ดีกว่าระบอบอื่น เพราะ
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ให้ความสําคัญในเรื่อง สิทธิ (Right) เสรภีาพ (Liberty) 
ความเสมอภาค (Equality) และความสามารถในการปกครองตนเอง (Capabilities)6 ซึ่งเป็นแนวคิดท่ี
ได้ผ่านการวิวัฒนาการและได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปมายาวนาน 
                                                           
3
 สมคิด พรมจุ้ย และคณะ. สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่พอเพียงส าหรับชนบทไทย. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2546, หน้า 161. 
4
 อภิชัย พันธเสน, สรวิชญ เปรมชื่น และพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา. จะประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างไร.” กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 2546, หน้า 13-14. 
5
 Dorn, David. Fischer, Justina. Kirchgassner, Gebhard and Sousa-Poza, Alfonso. “Is it 

Culture of Democracy : The Impact of Democracy and Culture on Happiness.”   
Social Indicators Research. 82. 2007, pp.505-526. 
6
 Aristotle. The Politics of Aristotle: Book IV. edited by Franz Susemihl & Robert 

Drew Hicks. London: Macmillan, 1894. 
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 แนวคิดประชาธิปไตยดังกล่าวได้รับอิทธิพลความคิดและเหตุผลทางด้านปรัชญาจากนักคิด
และนักปรัชญาการเมือง ตั้งแต่ยุคเก่าสมัยกรีกจนถึงยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 20 ส่วนใหญ่เป็นนักปรัชญา
การเมืองตะวันตก ผ่านการต่อสู้ทางความคิดและการต่อสู้กับอํานาจรัฐที่ก่อให้เกิด จลาจล กบฏ ปฏิวัติ 
และสงครามกลางเมืองนองเลือดหลายครั้งตลอดระยะเวลากว่า 300 ปีที่ผ่านมาจนหล่อหลอมกลาย 
เป็นแบบแผนของทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและความรู้สึกท่ีมีต่ออํานาจรัฐและกลายเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ฝังรากลึกจนทําให้ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาจนมีความเข้มแข็งมากข้ึน
เรื่อย ๆ แม้ในบางครั้ง หลายประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ  
ที่ทําให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักลงเป็นเวลายาวนาน ก่อนที่จะมีโอกาสฟื้นตัวใหม่ 7   
 ดังนั้น การหยิบฉวยเอาแนวคิดประชาธิปไตยตะวันตกมาใช้โดยปราศจากการปรับค่านิยม 
ทัศนคติ และวัฒนธรรมทางการเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ ย่อมทําให้
ประชาธิปไตยของประเทศนั้นอ่อนแอ8 และมักแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีความรุนแรงหรือวิธีการที่ไม่ได้
เป็นไปตามวิถีทางของประชาธิปไตย  ถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง มั่นคง ก็จําเป็นต้อง
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยควบคู่กันไปด้วย 
 การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จึงเป็นสิ่งที่หลายประเทศต่างให้ความ
สนใจ ในการสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย เพ่ือให้กฎหมาย หลักการ และ
สถาบันการเมืองสามารถหยั่งรากประชาธิปไตย9 ลึกลงในสังคม จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง 
ที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในหลักการประชาธิปไตย ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ สุจริต10 
ตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค เคารพในกติกา และสํานึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง11 และยอมรับการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย12  
                                                           
7
 สุรชัย ศิริไกร. การพัฒนาประชาธิปไตยไทยโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและ

จริยธรรมทางการเมือง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวัฒนธรรม การเมือง จริยธรรมและการ
ปกครอง. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 2550, หน้า 93-95.  
8
 เรื่องเดียวกัน, หน้า 97. 

9
 Schedler, Andreas. “What is Democratic Consolidation,” Journal of Democracy 9:2 

1998, pp. 98-102. 
10

 Schmitter, Philippe C. Political Accountability in “Real – Existing” Democracies : 
Meaning and Mechanisms  Unpublished paper. January 2007, pp. 329-331. 
11

 Pye,  Lucian W. & Verba, Sidney. Political Culture and Political Development. 
New Jersey.: Princeton University Press. 1965, pp. 72-78. 
12

 Lipset, Seymour Martin. Political Man : The Social Bases of Politics   New York : 
Doubleday. 1960, p. 45. 
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 การหยั่งรากลึกของประชาธิปไตยผ่านทางวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าว ทําให้ทุกฝุาย    
ต่างตระหนักร่วมกันว่า ประชาธิปไตยเป็น “เกมเดียวเท่านั้นที่เล่นกันอยู่ในสังคม” (The Only 
Game in Town) ยอมรับในความชอบธรรมของประชาธิปไตย และเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองจะต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น13 แม้ว่าจะประสบปัญหาวิกฤตทาง
การเมืองหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือหมดศรัทธาในรัฐบาล จนเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงก็ตาม 
ก็ยังคงเชื่อมั่นว่ากระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้นที่เป็นวิถีทางท่ีเหมาะสมที่สุดในการใช้ชีวิตร่วมกัน
ของคนในสังคม ไม่มีฝุายใดพยายามที่จะโค่นล้มหรือใช้ความรุนแรงหรือแนวทางที่ผิดกฎหมาย หรือ
พยายามที่จะสร้างระบอบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย ต่างยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายใต้กระบวนการ วิธีการและสถาบันที่เกิดจากประชาธิปไตย14 ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าประชาธิปไตยจะมี
เสถียรภาพที่เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน  
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากว่า 80 ปี แต่ก็ยัง
ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด แม้จะมีการอ้างอิงคํากล่าวว่า “ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน”15 แต่การเมืองก็ยังเป็นการเมืองที่นักการเมืองเป็นผู้มี
บทบาทในทางการเมืองเท่านั้น ประชาธิปไตยยังคงเป็นแค่เพียงรูปแบบการปกครองประชาธิปไตย
แบบเลือกตั้ง (Electoral Democracy) บทบาทของประชาชนมีแค่เพียงการไปเลือกตั้ง จึงเป็น
ประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์16  
 ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะการรับเอาแนวความคิดประชาธิปไตยมาใช้โดยไม่มีการปรับให้สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางการเมือง กลับไปลอกเลียนรูปแบบของตะวันตกซึ่งมี
พ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน สังคมไทยจึงมักให้ความสําคัญ
กับการมีรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป จนเข้าใจว่า หากรัฐธรรมนูญมีการกําหนดเนื้อหาหลักการต่าง ๆ       
ที่เก่ียวกับประชาธิปไตยไว้ครบถ้วน บ้านเมืองก็จะเป็นประชาธิปไตย แต่กาลเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้
เห็นว่าการใช้รัฐธรรมนูญเป็นตัวตัดสิน (Determinant) เพ่ือให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยนั้น 
นับได้ว่าเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง  
                                                           
13

 Linz, Juan & Stepan, Alfred. “Toward Consolidated Democracies,” Journal of 
Democracy. 7:2. 1996, pp.14-16. 
14

 Diamond, Larry & Plattner, Marc. “Introduction”  The Global Divergence of 
Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001. 
15

 วิสุทธิ์ โพธิแท่น. แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 2550,  
หน้า 1-3. 
16

 Diamond, Larry. “Is the Third Wave Over?” Journal of Democracy 7:2 1996,  
pp. 21-23. 
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 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยให้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย ถึงแม้จะมีกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง แต่คนใน
สังคมไทยก็ยังมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ยังไม่น่าพึงปรารถนา และมักเป็นไปในลักษณะปลูกฝังใน
เรื่องอํานาจนิยม ไม่ชอบการโต้แย้ง ไม่ชอบการมีเหตุผล17 ขาดระเบียบวินัย เคารพเชื่อฟังบนพื้นฐาน
ของความมีอํานาจ18 ยึดถือตัวบุคคล และยึดมั่นในระบบอุปถัมภ์เป็นหลัก19 อีกทั้งการที่ประชาธิปไตย
ขาดเสถียรภาพ ทําให้การกล่อมเกลาทางการเมืองให้เด็กเลื่อมใสศรัทธาในประชาธิปไตยจึงเป็นไปได้
ยาก เพราะไม่สามารถยกตัวอย่างที่เป็นจริงในสังคมไทยให้เห็นได ้กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองจึง
ยังคงจํากัดในรูปแบบ ที่มุ่งไปที่กระบวนการเลือกตั้งมากกว่าความพยายามท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน (Participatory Democracy)20  ทัศนคติ ความคิดและความเชื่อ
ดังกล่าวจึงไดฝ้ังรากลึกจนกลายเป็น “วัฒนธรรมทางการเมือง” ที่ครอบงํา (Dominant) สังคมไทย
ตลอดมา จนทําให้ประชาธิปไตยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ในขณะที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
กําหนดทิศทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะทําให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ วางรากฐาน
ของประเทศให้มีความพอเพียง และมีพลังในมิติด้านการเป็นรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน 
(Consolidation and Sustainability) ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากแบบค่อยเป็น
ค่อยไป เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเข้าด้วยกันให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิด
การหยั่งรากลึกทางสังคม21 

                                                           
17

 สุจิต บุญบงการ. พัฒนาการทางการเมืองของไทย ระหว่าง ทหาร สถาบันทางการเมืองและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2537, หน้า 
70-71. 
18

 เอกวิทย์ ณ ถลาง. ลักษณะนิสัยประจ าชาติ : วิเคราะห์เอกลักษณ์ไทยในกระแสความ
เปลี่ยนแปลง กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2534, หน้า 55-56. 
19

 สุรนันทน์ เวชชาชีวะ. การสรา้งพรรคการเมืองของประชาชน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย ครั้งที่ 12 เล่ม 2. กรุงเทพฯ: 
สถาบันพระปกเกล้า. 2553, หน้า 68-69. 
20

 จุมพล หนิมพานิช. พัฒนาการการเมืองไทย อ ามาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548, หน้า 52. 
21

 สุเมธ ตันติเวชกุล. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในใต้เบื้องพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 6. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน. 2544, หน้า 284-291. 
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 ดังนั้น หากมีการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรมทางการเมือง ก็
จะเป็นการหยั่งรากประชาธิปไตย (Deepening Democracy) ให้เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 จากที่กล่าวมา จึงทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็น “การเสริมสร้างปลูกฝังหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” ในครั้งนี้ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา 
 1.2.3  เพ่ือเสนอแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของ    
การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง22 ทีเ่น้นการศึกษาเฉพาะด้าน      
การเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่
วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย
ของประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในด้านอ่ืน ๆ 
 
1.4  วิธีการศึกษา 
 
 1.4.1  วิธีที่ใช้ในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยยึด
กรอบแนวคิดเป็นพื้นฐานในการดําเนินการศึกษา ทําการค้นคว้าด้านเอกสาร (Documentary 
Research) จากเอกสารชั้นต้น (Primary Data) ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
และเอกสารชั้นรอง (Secondary Data) ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการ ผลงานการศึกษาท้ังของไทยและ

                                                           
22

 Berg, Bruce L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 6th Edition.  
San Francisco: Pearson Education. Inc. 2007, p.225. 
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ต่างประเทศ ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ตํารา หนังสือทางวิชาการ23 เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ความมั่นคงยั่งยืนของ
ประชาธิปไตย พัฒนาการของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศทั้ง
ในกลุ่มประเทศโลกตะวันตก และกลุ่มประเทศในเอเชีย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
 1.4.2  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) โดยกําหนดประเด็นคําถามครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิด เป็น
ลักษณะคําถามแบบกว้าง ๆ ซึ่งเตรียมมาล่วงหน้าแบบไม่จํากัดคําตอบ ลักษณะคําถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-Ended Questions) เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และพร้อมจะปรับเปลี่ยนคําถามในการซักถาม ติดตามประเด็นที่
กําลังสัมภาษณ์อยู่โดยมีคําถามตามติด (Follow-Up Questions) และคําถามให้อธิบายเพ่ิมเติม 
(Probing Questions) ในกรณีที่ต้องการความกระจ่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ กระบวนการ
สัมภาษณ์จะดําเนินการจนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว (Data Satiation)24 
  (2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก    
(In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและมีข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและสามารถให้ข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง25  
โดยเป็นผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
   1) ผู้นําภาครัฐ ได้แก่ นายกษิต ภิรมย์ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ) นายเกรียงยศ สุดลาภา (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 
   2) ผู้นําทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ นายอันวาร์ สาและ (อดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี) นายนราพัฒน์ แก้วทอง (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิจิตร) นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต (โฆษกพรรคประชาธิปัตย์) 
 

                                                           
23

 May, Tim. Social Research: Issues, Methods and Process. Buckingham: Open 
University Press. 1996. 
24

 Hostein, J. & J. Gubrium. The Active Interview. Sage: Thousand Oaks. 1995. 
25

 Bryman,  Alan. & Burgess, Robert G. Qualitative Research Vol.1. London: Sage 
Publications. 1999. 
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   3) ผู้นําทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่ นายเจตจันทร์ อังกุลดี (สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร) นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ (นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา) นายหมวดตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช (นายกเทศมนตรีนครนครปฐม) 
   4) ผู้นําภาคราชการ ได้แก่ นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข (อธิบดีกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) พลตํารวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย (รองผู้บัญชาการ  สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ) 
   5) ผู้นําภาคเอกชน ได้แก่ นายศาศวัต  ศิริสรรพ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ดร.ภก.รัชชภูมิ วิชชาวธุ (ประธานกรรมการ บริษัท ไวซ 
เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด) ดร.นรภัทร ลีธีระโชติ (ประธานบริษัทผลไม้กระป๋อง
ประจวบคีรีขันธ์ จํากัด) 
   6) นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร (อดีตรอง
อธิการบดีฝุายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ดร.ดรัณภัทร วิชชาวุธ (อาจารย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ดร.ธนวัฒน์ ภวังคะรัต (นักวิชาการด้านเกษตรกรรมและชุมชน)  
   7) ผู้นําภาคประชาชน ได้แก่ นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน (ประธาน กต.ตร.
สน.หัวหมาก) ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (อุปนายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย) 
   8) ผู้นําภาคสื่อมวลชน ได้แก่ นายปริญญา ช้างเสวก (บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์แนวหน้า) นายนพรัฐ พรวนสุข (บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการ) 
    โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการบันทึกเสียงและบันทึกภาพขณะทําการสัมภาษณ์  
 
 1.4.3  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  (1)  นําเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา การถอดเทปคําให้สัมภาษณ์ จัดทําข้อมูลเป็น
ระบบ หมวดหมู่ แล้วตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง
และน่าเชื่อถือ กําจัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไป แล้วนํามาวิเคราะห์สร้างข้อสรุป โดยอาศัยรูปแบบการ
ตีความ (Interpretation) จากการสัมภาษณ์ ทําการสร้างข้อสรุป ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี26 
  (2)  ทําการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการศึกษาค้นคว้าด้านเอกสาร 
(Documentary Research) โดยคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่นํามา
วิเคราะห์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แล้วให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) รวมทั้งนํามา

                                                           
26

 Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna  S. Handbook of Qualitative Research. 
Thousand Oaks: Sage Publications Inc. 2000, p.391. 
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้ววิเคราะห์แบบใช้ทฤษฏีอธิบายความหมาย โดยอาศัยกรอบ
แนวคิด ทฤษฏีเป็นหลัก27 
  (3)  นําเสนอผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) โดยการนําข้อมูลมาจัดเรียงแล้วนําเสนอการพรรณนาบรรยายแบบเล่าเรื่อง 
เพ่ือให้เห็นถึง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยที่ผ่านมา และ แนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรม
ทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของไทย 
 
1.5  นิยามศัพท์ 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง แนวทางดําเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการปลุกสํานึกคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเอง ให้รู้จักใช้ความรู้และคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทนและมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่  มุ่งเน้น         
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง อันเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานรากเพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน  
  สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) 
 วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) หมายถึง แบบแผนของทัศนคติ หรือความ
โน้มเอียงทางความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลที่พึงมีต่ออํานาจรัฐ ผู้มีอํานาจ และระบบ
การเมือง  
  สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศไทย 
 ความม่ันคงยั่งยืนของประชาธิปไตย (Democratic Consolidation) หมายถึง ความมี
เสถียรภาพและความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตย โดยทุกฝุายมีความเชื่อมั่นว่าการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่พึงปรารถนา การดําเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทั้งหลาย ต้องกระทําภายใต้กระบวนการ วิธีการและสถาบันที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการ
ประชาธิปไตยเท่านั้นจึงจะเหมาะสมที่สุด และไม่พยายามที่จะล้มล้างหรือใช้ความรุนแรงเพ่ือสร้าง
ระบอบอ่ืนใดที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย  
  สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นความม่ันคงยั่งยืนของประชาธิปไตยในประเทศไทย 
 
                                                           
27

 Lofland, J. Analyzing Social Settings. Belmont. CA: Wadsworth. 1971. 
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1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 
 1.6.1 ทําให้ทราบถึง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 1.6.2 ทําให้ทราบถึง วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา  
 1.6.3 ทําให้ทราบถึง แนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย 
  1.6.4 สามารถนําเอาแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
ประโยชน์ทางด้านวิชาการในการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย 
 1.6.5 สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาค
ท้องถิ่นและภาคประชาชน ในการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง 
 1.6.6 สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ     
ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษาหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย” เพ่ือเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาองค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วนํามากําหนดเป็น
กรอบแนวคิดและทิศทางในการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาขอนําเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
 
 2.1  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความม่ันคงยั่งยืนของประชาธิปไตย 

2.4  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
   2.4.1  พัฒนาการของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
  2.4.2  กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
   1.  กลุ่มประเทศโลกตะวันตก 
   2.  กลุ่มประเทศในเอเซีย 
  2.4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   1. งานวิจัยต่างประเทศ 
   2. งานวิจัยในประเทศ 
 2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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2.1  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  บทบาทท่ีเด่นชัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ในฐานะพระมหากษัตริย์ของ
ประเทศไทยคือ บทบาทในการพัฒนา ซึ่งพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาชนบทและพัฒนา
สังคม จนเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่ีทรงใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลระดับ 
รากหญ้า และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยพระองค์เอง ก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทหรือ
คําแนะนําใด ๆ ต่อพสกนิกร และพระบรมราโชวาทท่ีสําคัญที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย
และเป็นที่รู้จักกันดี คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 2.1.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชู
ตัวเองให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน เป็นการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าแบบค่อยเป็น ค่อยไป ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากให้มั่นคง มุ่งพัฒนา
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ให้มีความพอมี พอใช้28 ด้วยการยึดทางสายกลางในการดํารงชีวิต           
ใช้หลักการพ่ึงตนเองทั้งทางสังคม ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยี และทางเศรษฐกิจ รู้จัก
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์29 เป็นการบูรณาการท่ีไม่มองเฉพาะเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่างเดียว แต่มองรอบด้าน สร้างความพอเพียงสําหรับทุกคน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน บนพ้ืนฐานที่มี
ความมั่นคงเพียงพอ ไม่ได้มุ่งหวังสร้างความเจริญอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียว เป็นองค์ความรู้ที่
เชื่อมโยงระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ให้ก้าวไปพร้อม ๆ กัน ทําให้
เกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อทุกอย่างมีความ
พอเพียงและมีความเข้มแข็งจากฐานราก ก็จะทําให้เกิดความสมดุลที่มั่นคงและยั่งยืน30  
  เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
                                                           
28

 สํานักงานพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. เศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. 2547, หน้า 1. 
29

 สุเมธ ตันติเวชกุล. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริใต้เบื้องพระยุคลบาท, หน้า 284-291.  
30

 ประเวศ วะสี. เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม: แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพฯ: 
หมอชาวบ้าน. 2542, หน้า 4-7.  
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วางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี31 
  จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปได้ว่าประเด็นสําคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด้วย 
  (1) การปลุกสํานึกคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเอง พอมีพอใช้ ยึดทางสายกลาง 
  (2) รู้จักใช้ความรู้และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
  (3) มีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทนและมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ 
  (4) มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน 
  (5) เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 
  (6) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
  (7) เสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
 
 2.1.2 ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปเป็นประเด็นที่สําคัญได้ดังนี้ 32  
    (1) เป็นปรัชญาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการขจัดความยากจนและลดความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถตั้งตัวได้ พอมี พอกิน พอใช้ โดยเน้นการพ่ึงตนเอง  
    (2) เป็นปรัชญาที่เป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอํานาจของชุมชนและสร้าง
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 
    (3) เป็นปรัชญาที่ช่วยยกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 
      (4) เป็นปรัชญาที่มีความสําคัญต่อหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
   (5) เป็นปรัชญาที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ท่ีเข้า
มากระทบโดยฉับพลัน  
   (6) เป็นปรัชญาที่ปลูกฝังจิตสํานึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความ
พอเพียง ด้วยการปรับค่านิยมและความคิดของคนเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
 

                                                           
31

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 6-7. 
32

 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา. “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ.” วารสารอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ. 4 (1). 2550, หน้า 27-28. 
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 2.1.3 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  คนในชุมชนท้องถิ่นไทยในอดีต อาศัยสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาปรับเปลี่ยนและ
สร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความจําเป็นในการดํารงชีวิต เลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ เมื่อเจ็บไข้ได้ปุวยก็ใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ผ่านการลองผิดลองถูกจนสามารถนํามารักษาโรคได้ 
รู้จักเลือกพืชที่มีอยู่มาใช้ในการบริโภค รู้จักทําเครื่องมือดักสัตว์ ประสบการณ์ของคนในชุมชนจึงผูกพัน
อยู่กับธรรมชาติและสร้างระบบความรู้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ 
การ ทํามาหากินมีเปูาหมายเพ่ือการบริโภคเป็นหลักและแจกจ่ายแบ่งปันกันในหมู่ญาติมิตร บ้านใกล้
เรือนเคียง ไม่สะสมไว้มากจนเกินความจําเป็น จึงมีพอกิน พอใช้ มีข้าวที่ปลูกเองไว้บริโภค มีอาหารที่
ผลิตและเก็บหาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ไม่รู้สึกว่าตนเองยากจนหรือเดือดร้อนขาดแคลน
ระบบเศรษฐกิจจึงเป็นเศรษฐกิจเพ่ือการยังชีพ ในขณะที่การแลกเปลี่ยนแรงงานในการทํามาหากินก็
เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริง  มีระบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 
เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะสามารถพ่ึงตนเองได้ในการทํามาหากินเลี้ยงครอบครัว วิถีชีวิตอยู่บนฐาน
ของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกาะเกี่ยวยึดแน่นกัน เสมือนญาติที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนในชุมชน
จึงมีจิตสํานึกร่วมในความเป็นพวกเดียวกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข33  
   ต่อมาไทยได้รับเอาแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตกเข้ามาใช้ รัฐได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานจํานวนมาก ระบบเศรษฐกิจของไทยได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจเพ่ือการค้าและการส่งออก 
และปัจจัยการผลิตที่สําคัญคือ “เงิน”34 คนในชุมชนถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับ
การค้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่คนในชุมชนท้องถิ่นถูกทําให้เป็นฝุายเสียเปรียบเพราะจะต้องแบกรับ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยการเพ่ิมทุนเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น35 เกิดการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจ     
กึ่งยังชีพกับเศรษฐกิจการค้า ก่อนที่เศรษฐกิจการค้าจะขยายตัวเต็มรูปแบบ และต่อมาแทนที่ด้วย
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม36 
  การทีร่ะบบเศรษฐกิจทุนนิยมไดแ้ผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดเศรษฐกิจที่
คํานึงถึงแต่ “เงิน” แต่ละเลยมิติด้านจิตใจ ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง  

                                                           
33

 นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ. ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน. กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2550, หน้า 21-23, 70-71. 
34

 ประพันธ์ เศวตนันทน์. เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์. 2554, หน้า 259. 
35

 นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ. ทฤษฎีฐานรากเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน, หน้า 21-23, 70-71. 
36

 ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ. พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก. 
มปท. 2546. 
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ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน อยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ต่างคนต่างอยู่37 
มีความเป็นปัจเจกชนสูง จนทําให้คํานึงถึงแต่ตนเอง38 ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมส่วนรวม
น้อยลง39 ทําให้สังคมอ่อนแอ ขาดความเป็นประชาสังคม และนําไปสู่ความล่มสลายทางเศรษฐกิจ40 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยต่อสภาวะ
ดังกล่าว  แนวคิดในพระราชดําริของพระองค์ทีท่รงพระราชทานครั้งแรกในปี พ.ศ.2517 อันเป็นยุค
การเมือง “ประชาธิปไตยเบ่งบาน” ทรงเห็นว่าการพัฒนาจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้าง
พ้ืนฐาน คือ ความพอดี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการที่
ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงแล้ว จึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น41 และทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเน้นย้ําหลายครั้งต่อเนื่องมาโดยตลอด 
   จนกระท่ังในที่สุดเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี พ.ศ.2540 ส่งผลกระทบ
ทั้งประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และเพ่ือเป็นการเน้นย้ําแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึง
ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ทรงเห็นว่า การเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ 
สําคัญอยู่ที่มีเศรษฐกิจแบบพอมี พอกิน สามารถอุ้มชูตนเองได้อย่างพอเพียงกับตนเอง พระบรม
ราโชวาทดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลต้องทบทวนแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมา และหันมาให้ความสนใจกับ
เศรษฐกิจระดับรากหญ้า แทนการมุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจแตเ่พียงอย่างเดียว42 
   การที่พระองค์ทรงเน้นย้ําแนวทางการพัฒนาดังกล่าวมาโดยตลอดนานกว่า 40 ปี ก็
เพ่ือเตือนสติประชาชนชาวไทยไม่ให้ใช้ชีวิตด้วยความประมาท กระแสของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทําให้รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี พ.ศ.
2542 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานแรกที่ได้
ริเริ่มพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยประมวลและกลั่นกรอง
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอ่ืน ๆ นํามาเรียบเรียงขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติของ
                                                           
37

 นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ. ทฤษฎีฐานรากเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน, หน้า 24. 
38

 Beck, Ulrich. Global Risk Politics, Greening the Millennium ? The New Politics of 
the Environment. Cambridge: Blackwell Publishers. 1997.   
39

 Beck, Ulrich., Giddens, A., and Lash, S. Reflexive Modernization: Politics, Tradition  
and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, 1994. 
40

 อภิชัย พันธเสน. เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ตามความหมายของนัก
เศรษฐศาสตร์.” เอกสารประกอบการสัมมนา TDRI. ม.ป.ท. 2542. 
41

 อภิชัย พันธเสน และคณะ, สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 39. 
42

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 249-250. 
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ทุกฝุายและประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังใช้ในการกําหนดนโยบายวางแผนปฏิบัติการในทุกระดับ
เพ่ือให้รอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ43 
  กระบวนการทําความเข้าใจและพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณาพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส แล้วยกระดับ
เศรษฐกิจพอเพียงจาก “แนวคิด” สู่ “ปรัชญา” ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดําเนินไปในทางสาย
กลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย และสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็งพัฒนาไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน”44 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็น
ความเสี่ยงของสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทรงเตือนให้พสกนิกร
ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนําสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และทรงเน้นย้ําว่า 
การพัฒนาต้องเริ่มจากการ “พ่ึงตนเอง” สร้างพ้ืนฐานให้พอมี พอกิน พอใช้ ด้วยวิธีการประหยัดและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ได้ก่อน โดยต้องรู้จักประมาณตนและดําเนินการด้วยความรอบรู้ รอบคอบ 
ทําตามลําดับขั้นตอนและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อพัฒนาตนเองและชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว 
จะได้เชื่อมสู่สังคมภายนอกอย่างเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป  
 
 2.1.4 องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy) เป็น
ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของคนในสังคมไทย มุ่งเน้นการปฏิบัติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืน ซึ่ง 
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญดังนี้45  
   ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็น  
ไม่มากและไม่น้อยเกินไป อยู่ในระดับพอประมาณอย่างสมดุล เป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเอง

                                                           
43

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 55. 
44

 คณะทํางานจัดทําหนังสือเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
2554, หน้า 7. 
45

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่. 2550, หน้า 13-17.  
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หรือผู้อื่น มีชีวิตที่เรียบง่าย รู้จักประมาณตนให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ประมาณสถานการณ์ว่ามีความจําเป็นมากน้อยเพียงใด 
   ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการ
เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ 
ดีงาม โดยคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ และคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น
อย่างรอบคอบ เป็นกลางและปราศจากอคติ 
   การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี (Self-Immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะคอยถ่วงน้ําหนักไม่ให้โน้ม
เอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการไม่ประมาทในการเตรียมพร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ย่อมทําให้เป็นคนมีสติ มีวิจารณญาณในการพิจารณา และยังหมายความ
รวมถึง ความสามัคคีซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันที่จะทําให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ 
 

แผนภาพที่ 1  แสดงองค์ประกอบที่ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 

ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550, หน้า 8. 
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  เงื่อนไขสําคัญในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความพอเพียงนั้น การตัดสินใจและดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเสริมสร้างให้คนในชาติมีพ้ืนฐานจิตใจในการปฏิบัติตน ดังนี้ 
   เงื่อนไขคุณธรรม (Integrity Condition) ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานทาง
จิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้ รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันผู้อ่ืน ดําเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ขยัน ความเพียร มีสติและปัญญา การมีคุณธรรมจะช่วยกํากับการดําเนินชีวิตให้อยู่ใน
ครรลองที่เหมาะสม   
   เงื่อนไขหลักวิชาความรู้ (Knowledge Condition) หมายถึง ความรอบรู้ 
ทางด้านหลักวิชาการต่าง ๆ รอบด้าน และรอบคอบในการนํามาพิจารณาเชื่อมโยงกัน ตลอดจน
สามารถประยุกต์และบูรณาการจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  
  กล่าวโดยสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถจําแนกองค์ประกอบได้เป็น 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้องเกิดข้ึนพร้อม
กันและพร้อมกับเงื่อนไขท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไขด้านความรู้ และ เงื่อนไขด้านคุณธรรม อันจะ
ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ เพราะความพอประมาณและความมีเหตุผลนํามาซึ่งความยั่งยืน ในขณะทีก่ารมี
ภูมิคุ้มกันจะเป็นองค์ประกอบที่จะเสริมประสิทธิภาพให้พร้อมต่อการรองรับและต้านทานผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอก โดยยึดหลักทางสายกลางเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองที่เป็นไป
อย่างสมดุลและยั่งยืน แนวทางดังกล่าวจึงทําให้ผู้ศึกษามองเห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน จนถึงรัฐ ตลอดจนการเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่วัฒนธรรมทางการเมืองไทยเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญในการรักษาประชาธิปไตยของไทยให้
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
 2.1.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางการเมืองการปกครอง 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น นับได้ว่ามีพัฒนาการ
มายาวนานนับตั้งแต่ พ.ศ.2517 อันเป็นยุคที่การเมืองแบบประชาธิปไตยเบ่งบาน บริบททางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในขณะนั้น  นับได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความในพระราชดํารัส 
ดังนั้น การทําความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กระจ่างชัด จึงจําเป็นที่จะต้องมองภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับบริบททางการเมือง ซ่ึงจะทําให้สามารถเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถ่องแท้ 
  ในสมัยโบราณ ชนชั้นปกครองมีสิทธิอํานาจเหนือ “ดินและน้ํา” และอาศัยกรรมสิทธิ์
เหนือทรัพยากรธรรมชาติในการควบคุม ปกครองและเรียกร้องผลผลิตและแรงงานจากผู้ที่อยู่ภายใต้
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การปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อท้องถิ่นและศาสนา มีระบบเกณฑ์แรงงาน ทีท่ําให้
ชาวบ้านต้องผลิตไม่ใช่เพียงเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองเท่านั้น แต่ต้องผลิตเพ่ือเลี้ยงชนชั้นปกครองอีกด้วย46  
  นอกจากการผลิตเพ่ือเลี้ยงชีพตนเอง ครอบครัวและชนชั้นปกครองแล้ว วิถีการผลิต
ยังกระทําเพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนทั้งในชุมชนและระหว่างชุมชน แต่การค้าขายแลกเปลี่ยนในสมัย
นั้น พัฒนามาจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลกําหนดความชํานาญเฉพาะในการผลิต ทําให้
ชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยและแลกเปลี่ยนผลผลิต เป็นการกระจายผลผลิตและทดแทนการขาดแคลน
ผลผลิตเพ่ือทําให้เกิดความพอเพียงในท้องถิ่น ระบบการผลิตของเศรษฐกิจจึงเกิดการผสมผสานของ
การค้าเข้ากับการเกษตรแบบยังชีพมาโดยตลอด โดยมีเอกลักษณ์ที่สําคัญ คือ การค้าขายแลกเปลี่ยน 
เพ่ือสร้างความพอเพียงมากกว่าการค้าเพ่ือหวังผลกําไรสูงสุดหรือการสะสมทุน แต่อย่างไรก็ตามภายใต้
ระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ชนชั้นปกครองยังคงได้รับประโยชน์จากระบบการค้าอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการ
มีบทบาททางการค้าในฐานะมีอํานาจหน้าที่ดูแลพ่อค้าต่างเมือง ตรวจตราสินค้า เก็บภาษี และตัดสิน
คดีความทางการค้า  ทําให้ชนชั้นปกครองเป็นผู้ครอบครองสินค้าท่ีจะค้าขายกับพ่อค้าต่างถิ่น และยังมี
ร้านค้าเพ่ือขายสินค้าท่ีรับซื้อมาจากคาราวานที่มาเป็นครั้งคราว และกักตุนไว้ขายเพ่ือหวังผลกําไร 
นอกจากนี้ การที่ชนชั้นปกครองสามารถเกณฑ์แรงงานไพร่มารับใช้ตนเองได้นั้น ยังมีส่วนส่งเสริมให้
เกิดการผลิตสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ต้องเป็น ผู้ลงทุน เพราะไม่ต้องเสียค่าจ้างแรงงานหรือค่าวัสดุ47 
  สัมพันธภาพการผลิตภายใต้ระบบศักดินาท่ีเปิดโอกาสให้ชนชั้นปกครองไม่ต้องทํา
การผลิตเองดังกล่าว ได้สร้างสิทธิอันชอบธรรมให้แก่ชนชั้นปกครองจนกลายเป็นกฎหมายที่คุ้มครอง
ระบบศักดินาและสืบทอดต่อกันมายาวนานหลายร้อยปี ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคมระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง โดยเฉพาะการครอบครองปัจจัยการผลิต48 
  ปัจจัยการผลิตที่สําคัญได้แก ่ที่ดิน แหล่งน้ํา และแรงงาน ปัจจัยทั้งสามประการนี้มี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินที่มีแหล่งน้ําในการเพาะปลูก ซึ่งแต่เดิมกรรมสิทธิ์
ที่ดินไม่ได้มาจากรัฐ แต่ชุมชนเป็นผู้รับรองกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินของชาวบ้านในชุมชน สิทธิที่รับรอง
โดยรัฐเกิดหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2442 เมื่อรัฐกําหนดให้ชาวบ้านมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้กลายเป็นสาเหตุของการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจแบบ
ด้ังเดิม เพราะกรรมสิทธิ์ที่ดินที่รับรองโดยรัฐนั้น เอ้ือต่อชนชั้นปกครองและนายทุนที่เข้าไปจับจองเป็น
เจ้าของที่ โดยชนชั้นปกครองได้นําเอาช้างเข้าไปเหยียบย่ําที่ดินเพ่ือเป็นการจับจอง ทําให้คนเหล่านี้
กลายเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีสําคัญ49   
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 รัตนาพร เศรษฐกุล. หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ. ม.ป.ท. 2546, หน้า 7. 
47

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-13. 
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 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
49

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50-51. 
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  การทีช่นชั้นปกครองครอบครองที่ดินมากกว่าผู้อยู่ใต้ปกครอง ทําให้ผู้อยู่ใต้ปกครอง
ไม่มีที่ดินทํากิน และมีปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอสําหรับการบริโภค แต่อย่างไรก็ตามสังคมในขณะนั้นก็มี
วิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การเข่านา โดยจ่ายค่าเช่า
เป็นผลผลิตในอัตราครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่ได้ หรือขอค่าจ้างแรงงานเป็นผลผลิต  อีกท้ังความสัมพันธ์
ระหว่างชนชั้นในสมัยนั้นมักมีความสัมพันธ์ทางเชื้อสายหรือเป็นคนในชุมชนเดียวกัน จึงทําให้มีความ
ยืดหยุ่นในการทําสัญญา และดูเหมือนว่าระบบการผลิตแบบดั้งเดิมจะถูกควบคุมโดยขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น50 
  หากพิจารณาแล้วจะพบว่าเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนในสมัยอดีตนั้นมี
ความคล้ายคลึงกัน ถึงแม้เศรษฐกิจพอเพียงจะมีคุณลักษณะของปรัชญาซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นเสมือน
บรรทัดฐานในการสร้างสังคมให้สงบสุข มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต แต่ก็สอดคล้องกับลักษณะ
เด่นของระบบเศรษฐกิจชุมชนในอดีต ซึ่งเป็นผลพวงมาจากระบบการผลิต อุดมการณ์ทางสังคม และ
ระบบการเมืองการปกครอง เป็นสภาพการณ์ของความเป็นจริงในสังคมไทยระดับชุมชนที่มีฐานจาก
การพัฒนาในอดีตอันยาวนาน   
  ภายหลังจากประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับท่ี 1-5 
ระบบเศรษฐกิจทุนได้ทําลายความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นการส่งเสริมให้มีการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว (Mono-cropping) เพ่ือการค้าหรือการทําเกษตรแบบ
รับเหมาช่วงด้วยระบบสัญญา (Contract Farming)51 ตลอดจนนโยบายการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สาขาอุตสาหกรรม ล้วนแล้วแต่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรที่มีอยู่     
อันส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงในระบบชีวิตมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม52 
  การปรับตัวของชุมชนไทยกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่สนับสนุนโดย
นโยบายรัฐผ่านการขยายฐานเศรษฐกิจและภาษีอากรในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมการผลิต
เพ่ือการส่งออก มีส่วนผลักดันให้ชุมชนจํานวนมากหันไปทําการผลิตเพ่ือขายและส่งออก  ปัจจัยสําคัญ
ที่ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจยังชีพแบบพอเพียง ต้องแปรเปลี่ยนไป คือ พลังกดดันทั้งจากภายนอกและ
ภายในชุมชน การปรับตัวต่อสู้ตอบโต้ต่อการครอบงําของทุนทั้งในด้านกรรมวิธีการผลิต กลไกราคา 
เพ่ือความอยู่รอดและความเป็นไทสําหรับหลายชุมชน จึงหมายถึงการทบทวนไตร่ตรองและรื้อฟ้ืนการ
ผลิตแบบดั้งเดิมท่ีทําให้ชุมชนสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก เกิดการเคลื่อนไหวและ
ปรับตัวเชิงวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
บริโภคจากเดิมที่เน้นการผลิตเพ่ือขาย และ “ทําสิ่งที่ไม่กิน กินสิ่งที่ไม่ได้ทํา”เปลี่ยนมาเป็น “ทําทุก
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 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32-40. 
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 เรื่องเดียวกัน, หน้า 242. 
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 อภิชัย พันธเสน และคณะ, สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 134-135. 
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อย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ทํา” และให้ความสนใจกับกิจกรรมการผลิตที่จะช่วยให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและฟ้ืนฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นการย้อนกลับไปสู่การมีโลกทัศน์องค์รวมที่
กลมกลืนระหว่างวัตถุและจิต ต่างจากวิถีทางของทุนนิยมซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวัตถุนิยมล้วน ๆ  ซึ่ง
จะช่วยให้ชุมชนไทยดํารงอยู่ได้อย่างตื่นตัวและรู้เท่าทัน53 
  หากพิจารณาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติระบบการผลิตที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ พบว่า เป็นระบบการผลิตที่เกื้อหนุนโดยระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีการพ่ึงพาอาศัย
กันระหว่างคนในชุมชน มีอุดมการณ์ในการผลิต คือ การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน เน้นการยังชีพ
ก่อน หลังจากนั้นอาจขายผลผลิตเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว และไม่ตั้งเปูาหมาย
ในการขายผลผลิตเพ่ือกําไรสูงสุด ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากระบบเศรษฐกิจ    
ทุนนิยมซึ่งมีอุดมการณ์การผลิตที่ยึดหลักการสร้างผลกําไรสูงสุดอย่างเต็มที่ (Profit Maximization) 
ในขณะที่กิจกรรมและกระบวนการผลิตก็ใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลักไม่ใช้การจ้างแรงงาน 
และมีการสั่งสมทักษะในการทํางานหลายอย่างในคน ๆ เดียว กิจกรรมการผลิตจึงมีความหลากหลาย 
เนื่องจากฐานการผลิตเน้นเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนซึ่งประกอบด้วยผู้คนที่มีความเป็น
ญาติมิตรกัน มีระบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตและแรงงาน เพื่อการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและเก้ือกูล
กัน อาจขยายวงกว้างถึงชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ทําให้อุดมการณ์การผลิตเกิดขึ้นในวงกว้าง54 
  ในส่วนของบริบททางการเมืองการปกครอง พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระบบ
ที่มีมิติของหลักการความเป็นประชาธิปไตยร่วมอยู่ด้วยกันอย่างชัดเจน เพราะเป็นหลักการที่ช่วยให้
มนุษย์ก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไปสู่การกระทําบนฐานคิดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม55  
ปลุกสํานึกให้คนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักการตลอดจนมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่  มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง อันเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความอดทน มองโลก 
ในแง่ดี มีความไว้วางใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เคารพซึ่งกันและกันในการแสดงความคิดเห็นในการ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน อดกลั้นและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด โดยใช้เหตุผลเป็นพื้นฐาน 
  พลังของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานะดังกล่าว นับได้ว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับ บุคคลและครอบครัว ชุมชน ประเทศ โดยมีปัจจัยด้าน
ความเชื่อและวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นตัวกลางในการสืบทอดวิถีการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงให้พร้อมที่จะเผชิญกับแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ 
ทําให้สังคมไทยสามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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 สงบ ส่งเมือง. เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้. ม.ป.ท. 2546. 
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 2.1.6 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ 
  (1) ระดับบุคคลและครอบครัว  เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้ 
วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็น เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง
เสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่
ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล ละเว้นการประพฤติมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้ง
คิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระทําการใด ๆ จนกระท่ังเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีใน
การดํารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทําบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผม พอเหมาะ พอประมาณ กับ
สถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติจนสามารถทํา
ตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้ในที่สุด56 
  การให้ความสําคัญในด้านการพ่ึงตนเอง พระองค์ทรงใช้คําว่า “ระเบิดจากข้างใน” 
นั่นคือ การทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งก่อน โดยทําให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและ
สามารถ “พ่ึงตนเองได้”นั่นคือ การช่วยให้ผู้อื่นสามารถช่วยตนเองได้ทั้ง การพัฒนาด้านใน คือ การ
รักษาสมดุลจิตใจ และการพัฒนาด้านนอก คือ ความม่ันคงทางวัตถุ57 เป็นการปลุกสํานึกคนในชุมชน
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ พอมี พอใช้ 58 ซึ่งการที่คนในชุมชนจะพ่ึงตนเองได้นั้น ต้องประกอบด้วย
การพ่ึงตนเอง 5 ประการ คือ  
   1. การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี (Technology)  เน้นการใช้เทคโนโลยี
พ้ืนบ้าน ภูมิปญัญาท้องถิ่นดั้งเดิม แต่ก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม่ 59 
    2. การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ (Economic) เป็นความสามารถดํารงชีวิตอยู่
ได้ในระดับพอประมาณอย่างสมดุล พอมี พอกิน เป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น60   
   3. การพ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) เป็นการรู้จักพ่ึงพา
ตนเองและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม61 
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 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 12-13. 
57

 อภิชัย พันธเสน และคณะ, สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 49-51. 
58

 สํานักงานพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, เศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 1. 
59

 บําเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ. การบริหารองค์กรชาวบ้านและการจัดความรู้แบบบูรณาการของ
ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2556, หน้า 106. 
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 สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์. ตามรอยพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ: ชมรม
เด็ก. 2544, หน้า 55-57. 
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 บําเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ. การบริหารองค์กรชาวบ้านและการจัดความรู้แบบบูรณาการของ
ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน, หน้า 106-107. 



23 

 

   4. การพ่ึงตนเองทางจิตใจ (Mind) มีจิตสํานึกในการร่วมทํากิจกรรมทาง
สังคมของชุมชน ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อชุมชน และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน62 
   5. การพ่ึงตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) เป็นการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) ทางสังคม ด้วยวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอด
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน63 
  การพ่ึงตนเองได้นั้น จะต้องมีความรอบรู้ในหลักวิชาต่าง ๆ รอบด้านและรอบคอบใน
การนํามาเชื่อมโยงกัน และคิดอย่างมีเหตุผลไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง64 อีกท้ังยังต้องมีความสํานึก
ในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถยับยั้งหรือละความโลภได้ อดทนและมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่  ดําเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม65  
  (2) ระดับชุมชน  ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วยบุคคลและครอบครัวต่าง ๆ ที่ใฝุหา
ความก้าวหน้าบนพ้ืนฐานของปรัชญาแห่งความพอเพียง คือ มีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการ
ดําเนินชีวิตจนสามารถพ่ึงตนเองได้ บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลาย
สถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และความก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล 
โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องและบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต         
อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่าง
สมาชิกในชุมชน จนนําไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน จนนําไปสู่การ
พัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนาไปสู่
เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ66 
  คนในชุมชนต้องมีความรักผูกพันใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีความเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสํานึกในความเป็นพวก
เดียวกัน และพร้อมที่จะเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก67 อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจต่อกัน 
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 เรื่องเดียวกัน, หน้า 107. 
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 เรื่องเดียวกัน, หน้า 107-108. 
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 สุเมธ ตันติเวชกุล, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในใต้เบื้องพระยุคลบาท, หน้า 284. 
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 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์
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 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 14-15. 
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 อภิชัย พันธเสน และคณะ, สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 12. 
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(Social Trust) ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีท่ี
จะทําให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้68 ชุมชนที่มีความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน จะมีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นอย่างแน่นแฟูน ในทางรูปธรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ของชุมชนในการร่วมมือกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม และรู้สึกถึงความม่ันคงใน
การดํารงชีวิต69 การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง เป็นความสัมพันธ์ทาง
สังคมเชิงบวกท่ีนําไปสู่การผนึกพลังเป็นองค์กร  (Community Organizing Initiative)70 และยังเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีเป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรม71  
  นอกจากนี้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากยังช่วยปลุกสํานึกสาธารณะที่จะ
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม72 ให้มีศักยภาพความสามารถในการรวมตัวกันแก้ไขปัญหา และดํารง
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก73ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนที่มี
ความกล้าปฏิเสธข้อเสนอจากองค์กรภายนอกที่พยายามหยิบยื่นกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับ
ชุมชน ความสําเร็จในการปฏิเสธจะสะท้อนให้เห็นวิจารณญาณของคนในชุมชน และความมีอํานาจใน
การต่อรองแทนการรับข้อเสนอทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นประโยชน์74 ชุมชนที่จะมีความเข้มแข็งได้นั้น 
โครงสร้างทางสังคมของชุมชนต้องอยู่ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ 
ก่อตัวเป็นจิตวิญญาณของชุมชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน75  
  (3) ระดับประเทศ การบริหารจัดการประเทศ ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนมีวิถี
ปฏิบัติ มีความร่วมมือและการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดําเนินการอย่างรอบคอบเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดย
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ส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถอยู่อย่างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได้ด้วยความรู้และทักษะที่
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มทีห่ลากหลาย เพ่ือสร้างความเข้าใจและรู้ความเป็นจริง จนนําไปสู่ความสามัคคี และจิตสํานึกท่ีจะ
ร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้องสมดุลกับความเป็นจริงของประเทศ76 
  การพัฒนาประเทศจึงเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้าด้วยกันให้
เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน77 สามารถปูองกันและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ทําให้เกิดวิกฤตได้78 เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนมีปัจจัยการดํารงชีพขั้น
พ้ืนฐานอย่างพอเพียง สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เมื่อมีเพียงพอแล้วจําเป็นต้องอยู่อย่างพอดีโดย
ไม่เบียดเบียนมนุษย์และธรรมชาติ แบบนี้จึงจะเรียกว่า “หนทางที่ยั่งยืน” (Sustainable Steady 
State Consumption Path) 79 ไม่ใช่การขยายตัวทีป่ระชาชนถูกตัดขาดจากกระแสของการพัฒนา 
ดังนั้น ถ้าหากจะให้ประชาชนมีความสุขอยู่บนรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน ก็ต้องมุ่งพัฒนาให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถยืนอยู่บนพื้นฐานของการพ่ึงตนเอง โดยชุมชนเป็นผู้กําหนดแนวทางและ
บริหารจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง80 
  จากการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้น สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็น สรุปภาพรวม 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปลุกสํานึกคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงพา

ตนเอง พอมีพอใช้ ยึดทางสายกลาง รู้จักใช้ความรู้และคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เน้นให้คนในชุมชนจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
ตนเองเพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
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 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 16-17. 
77

 สุเมธ ตันติเวชกุล, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริใต้เบื้องพระยุคลบาท, หน้า 284-291. 
78

 อภิชัย พันธเสน และคณะ, สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 58. 
79เรื่องเดียวกัน,. หน้า 73. 
80

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 71-72. 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
ประเด็น สรุปภาพรวม 

องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1) ความพอประมาณ : ความพอดีต่อความจําเป็น ไม่มากและ
ไม่น้อยเกินไป อยู่ในระดับสมดุล 
(2) ความมีเหตุผล : การดําเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมายและหลักศีลธรรม 
(3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี : ความพร้อมที่จะรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างมีสติ 

เงื่อนไขในการปฏิบัติให้เกิดความ 
พอเพียง 

(1) เงื่อนไขคุณธรรม : ความซื่อสัตย์ สุจริต 
(2) เงื่อนไขหลักวิชาความรู้ : รอบรู้ในหลักวิชาต่าง ๆ อย่าง
รอบด้านและสามารถนํามาพิจารณาเชื่อมโยงกัน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1) ระดับบุคคลและครอบครัว : ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ และสามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งทางเทคโนโลยี ทาง
เศรษฐกิจ ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางจิตใจ ทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
(2) ระดับชุมชน : มีความไว้วางใจกันในชุมชน มีจิตสํานึกใน
ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้มีพลังในการกําหนดชะตา
กรรมของชุมชน 
(3) ระดับประเทศ : มีการพัฒนาที่เป็นไปอย่างมีข้ันตอนค่อย
เป็นค่อยไปโดยไม่เบียดเบียนมนุษย์และธรรมชาติ 

สรุปและวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา (ดร. รัฐไกร เอกเพชร: 20 พฤษภาคม 2560) 
 
  กล่าวโดยสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย โดยไม่จํากัด
เฉพาะเกษตรกร เนื่องจากเน้นการยับยั้งหรือละความโลภ การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ซึ่งบุคคลทั่วไป
สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของ
ตนเอง เพราะมีองค์ประกอบครบถ้วนเพียงพอที่จะนําไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
การปลูกฝังสู่วัฒนธรรมทางการเมืองไทยเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้สามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 
 2.2.1  ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง 
  คําว่า “วัฒนธรรม” นี้ เป็นคําที่มีการบัญญัติใช้ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี โดยแปลมาจากคําในภาษาอังกฤษ “Culture” ซึ่งมีรากศัพท์จาก “Cultura” ในภาษา
ละตินที่แปลว่า การปลูกฝัง โดยในช่วงแรกมีการบัญญัติคําแปลในภาษาไทยว่า “พฤติธรรม” แต่สังคม
ไม่ค่อยนิยม พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ จึงได้บัญญัติศัพท์ใหม่ข้ึนมาเป็น 
“วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นคําสมาสในภาษาบาลีสันสกฤต ระหว่างคํา “วฑฺฒน” ที่มีความหมายว่า เจริญ
งอกงาม รุ่งเรือง และคําว่า “ธรฺม” ซึ่งหมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สภาพที่เป็นจริง ซึ่งเมื่อรวมทั้ง
สองคํานี้ จึงหมายถึง ความเป็นระเบียบ หรือข้อปฏิบัติ หรือสภาพที่ทําให้เจริญรุ่งเรือง เป็นคําที่มี
ความหมายในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง81  
  นักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ว่า หมายถึง รูปแบบของ
พฤติกรรมทั้งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดแจ้งและที่แฝงเร้น เป็นความซับซ้อนที่เกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อ 
ศีลธรรม กฎหมาย การเมืองการปกครอง ประเพณี ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในสังคม82 และสืบทอดกัน
มาทางประวัติศาสตร์ และยังคงอยู่ในความนึกคิด กลายเป็นความเชื่อมั่นและค่านิยมที่คนในสังคม
ได้รับรู้และยึดถือ ทั้งสิ่งที่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล มีการตัดสินใจในรูปของการกระทําร่วมกัน83 และ
รวมเอาวิถีชีวิต (Way of Life) ของกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีการเรียนรู้และสืบทอดจากคน
รุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง84 โดยมีการถ่ายทอดทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ 85   
  ส่วนนักวิชาการไทย ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ว่า หมายถึง สิ่งทีไ่ม่มีอยู่เอง
ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่คนในสังคมสร้างให้มีข้ึนแล้วถ่ายทอดให้แก่กัน สืบต่อเป็นประเพณีกันมา
หลายชั่วอายุคน สะสมพอกพูน จนกลายเป็นความเคยชินหรือนิสัยทางสังคม (Social Habits) ของคน

                                                           
81

 นราธิปพงศ์ประพันธ์, พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. บัญญัติศัพท์: คณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2516.  
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 Tylor, Edward Bernett. Primitive Culture. New York: J. P. Putnam’s Sons. 1920, p.16. 
83

 Kroeber,  Alfred L. & Kluckhohn,  Clyde. Culture: A Critical Review of Concept 
and Definitions. New York: Harvard University. Papers  No.1. 1952, p.181.   
84

 Barnow,  V. Culture and Personality. Illinois: The Dorsey Press. 1963, p.5. 
85

 Ellwood, Charles A. “The Cultural or Psychological Theory of Society.” Journal of 
Applied Sociology. 1925, pp.10-16. 
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ในสังคม86  เป็นมรดกที่สังคมยอมรับไว้เพราะทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ87 แล้วแสดงออกมา
ในรูปแบบวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่ง
สังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญ
งอกงาม ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ88 เป็นพลังของสังคมทางภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ 
การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆ กัน89 
  จะเห็นได้ว่า ในทัศนะของนักวิชาการต่างประเทศนั้น วัฒนธรรม เป็นพฤติกรรมของ
วิถีการดํารงชีวิตที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกลาย 
เป็นค่านิยม (Value) และทัศนคติ (Attitude) เป็นผลของการกระทําท่ีผ่านมาและเป็นเงื่อนไขของการ
กระทําที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งเป็นไปในลักษณะกว้าง ๆ อาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีงามหรือไม่ดีก็ได้ ไม่ได้
ระบุเจาะจง ในขณะที่ทัศนะของนักวิชาการไทยจะมอง วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในเชิงบวก ซึ่งเป็น
สิ่งที่ดีงาม สร้างความเจริญงอกงาม รุ่งเรืองให้แก่สังคม ไม่ได้หมายความรวมถึงสิ่งที่ไม่ดีงาม  
  กล่าวสรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรม วิถีการดํารงชีวิตของคน
ในสังคมท่ีมีการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ผ่านความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติและ
กระบวนการเรียนรู้ จนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกลายเป็น
เงื่อนไขในการกําหนดวิถีชีวิตหลัก (Basic Way of Life) ในอนาคตของคนส่วนใหญ่ในสังคม    
  ส่วนคําว่า “การเมือง” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก “Polis” หมายถึง นครรัฐ (City 
State) ที่มีการรวมตัวเป็นองค์กรทางการเมืองที่ใหญ่กว่าระดับครอบครัวหรือชนเผ่า90 แนวความคิดนี้
เกิดข้ึนเมื่อ 335 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งอริสโตเติ้ล (Aristotle) ได้เขียนหนังสือการเมืองเล่มแรกข้ึนมา 
คือ “Politics” โดยเห็นว่า มนุษย์ตามธรรมชาติเป็นสัตว์การเมือง (Man is by nature a Political 
Animal) มนุษย์จําเป็นต้องพ่ึงการเมืองเพ่ือนําไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า  รัฐจึงเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมือง

                                                           
86
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 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ 
พับลิเคชั่นส์. 2546. 
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 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 ตอนที่ 69 ก.              
12 พฤศจิกายน 2553, หน้า 29. 
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 ประเวศ วะสี. การพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน. 2537.   
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 จิรโชค วีระสัย  รัฐศาสตร์ทัว่ไป. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2554, หน้า 5. 
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ของมนุษย์ โดยมีอํานาจชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากอํานาจทั่วไปคือ อํานาจทางการเมือง91 ซึ่งต่อมา
นักวิชาการได้ขยายความหมายของ “การเมือง” ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมองการเมืองเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวกับอิทธิพลและผู้มีอิทธิพล92 เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ทําให้ต้องมีผู้ปกครอง และ ผู้ที่ถูก
ปกครอง93  การเมืองเป็นเรื่องของ “อํานาจ” ที่มีการต่อสู้แย่งชิงกันเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ให้
ยาวนาน เพ่ือใช้ในการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าเพ่ือสังคมและทางการเมือง โดยกระทําภายใต้
สถาบันทางการเมืองที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ94 แต่เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่มีจํานวนจํากัด 
ในขณะที่ผู้คนต้องการใช้ทรัพยากรจํานวนมาก ทั้งยังไม่มีขีดจํากัดในความต้องการ จึงเกิดการต่อสู้เพ่ือ
แย่งชิง การเมืองจึงนํามาซึ่งความขัดแย้งในรูปแบบการต่อสู้เพื่อทําให้เปูาหมายบรรลุผล95  เกิดการ
ประนีประนอมและการเห็นพ้องต้องกันของผลประโยชน์เพื่อยุติความขัดแย้ง96 โดยใช้อํานาจที่ได้รับ
การยอมรับหรือต้องเป็นไปตามสิทธิอํานาจ ที่ถือว่าเป็นอํานาจโดยชอบธรรมในการทํากิจกรรมของรัฐ 
โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายต่าง ๆ 97 การเมืองจึงเป็นเรื่องที่เก่ียวกับรูปของรัฐและการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ภายในรัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง98 และมีการต่อรองเชิงอํานาจในการ
จัดการทรัพยากรหรือผลประโยชน์99 คนทุกคนในสังคมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเก่ียวข้องกับการใช้
อํานาจทางการเมือง เพราะการเมืองส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ 
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   จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะมองการเมืองในแง่มุมใดก็ตาม การเมืองย่อมเกี่ยวกับอํานาจ 
ของรัฐ ซึ่งเป็นอํานาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ แต่การได้มาซึ่งอํานาจจะมีความแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ กติกาท่ีเป็นไปตามระบอบการเมืองของประเทศนั้น ๆ เพ่ือที่จะใช้อํานาจในการ 
จัดสรรทรัพยากรหรือผลประโยชน์ ซึ่งเก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
  ส่วนคําว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” (Political Culture) เริ่มมีการนํามาใช้จากงาน
ของ Gabriel A. Almond ที่มองวัฒนธรรมทางการเมืองในฐานะองค์ประกอบหนึ่งในการทํางานของ
ระบบการเมือง โดยได้ประยุกต์จากแนวคิดของ Talcott Parsons และ Edward Shils ที่มองว่า
วัฒนธรรมทางการเมือง คือ แนวโน้มที่มีต่อการดําเนินการทางการเมือง ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ     
3 ประการ ได้แก่ การรับรู้ (Cognition) ความชอบ (Preference) และการประเมินทางเลือก 
(Evaluation) ผ่านทางมาตรฐานหรือค่านิยมบางประการ100 ในขณะที่ Richard Wilson มอง
วัฒนธรรมทางการเมืองว่าเป็นคุณลักษณะทางอัตวิสัยของประชาชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางอํานาจ
ในสังคม ศาสนาหรืออุดมการณ์ รวมทั้งมุมมองที่มีต่อระเบียบและความไร้ระเบียบทางสังคม ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงจากระบอบอํานาจนิยมไปสู่ประชาธิปไตย หรือจากประชาธิปไตยย้อนกลับไปสู่
อํานาจนิยม โดยให้ความสนใจกับค่านิยมว่ามีจุดยืนหรือบทบาทอย่างไรต่อประชาธิปไตย เป็นการรับรู้
ทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเชื่อในทางการเมือง รวมทั้งความรู้สึกที่มีต่อการเมือง101  
  วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นมิติของการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) และเป็น
ผลผลิตจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ไม่ว่าจะเป็นกลไกของการเรียนรู้จาก
การศึกษา และประสบการณ์ที่มีต่อการเมือง  วัฒนธรรมทางการเมืองจะถูกนํามาเชื่อมโยงกับ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมกับแนวคิดเรื่องทําให้ทันสมัย (Modernization) และองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ภายในระบบการเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลของการพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมจากยุคสมัยใหม่ไปสู่ยุคท่ีมุ่งเน้นคุณค่าของตัวปัจเจกชนมากขึ้น102  
    ในทฤษฎีทางวัฒนธรรมมองการก่อตัวของความต้องการทางนโยบายเกิดจากภายใน 
โครงสร้างองค์กร หรือความสัมพันธ์ทางสังคม และมีการจัดแบ่งกลุ่มวัฒนธรรมทางการเมืองออกเป็น 
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4 ประเภท คือ กลุ่มปัจเจกชนนิยม (การแข่งขัน) กลุ่มชั้นสูง-ต่ําทางสังคม (วัฒนธรรมรวมกลุ่ม) กลุ่ม
สมภาคนิยม (ความเสมอภาค) และกลุ่มไม่ใส่ใจ (ชะตากรรมนิยม) โดยวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่ม แต่ละ
ประเภท จะส่งผลต่อการก่อตัวของความต้องการเชิงนโยบายที่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีวัฒนธรรม
แบบปัจเจกชนนิยม จะมีแนวโน้มที่ต้องการนโยบายในลักษณะของการกําหนดกฎเกณฑ์ด้วยตนเอง 
(Self-Regulations) ในขณะที่สังคมที่มีวัฒนธรรมแบบสมภาคนิยม (เสมอภาค) จะมีแนวโน้มที่
เรียกร้องเงื่อนไขในการดํารงชีวิตที่เท่าเทียมกันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ103 นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมี
บทบาทท่ีมีต่ออิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทางการเมือง และเป็นกระบวนการที่ทําให้
วัฒนธรรมถูกปลูกฝังหรือถูกทําให้เป็นสถาบัน (Institutionalization)104 
   จากที่กล่าวมา อาจช่วยทําให้เห็นภาพความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองได้
ชัดเจนพอสมควรว่า เป็นแบบแผนของทัศนคติ หรือความโน้มเอียงทางความคิด ความเชื่อ และค่านิยม
ของบุคคลที่พึงมีต่ออํานาจและระบบการเมืองทางการเมือง105 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ประเมินเหตุการณ์หรือการรับรู้ทางการเมือง เพ่ือกําหนดแบบแผนการกระทําหรือพฤติกรรมในการ
ดําเนินการทางการเมืองของบุคคลในระบบการเมืองนั้น ๆ ความคิดและความเข้าใจ (Perceptions 
and Ideas) ดังกล่าวจะช่วยในการตัดสินใจว่าอะไรคือทรัพยากรที่ต้องจัดสรรและแบ่งปัน จะต้อง
จัดสรรและแบ่งปันกับใคร เงื่อนไขอะไร เพ่ือที่จะทําให้ทุกคนเห็นว่าเป็นความชอบธรรม แยกแยะว่า
อะไรเป็นเรื่องส่วนตัว อะไรเป็นเรื่องส่วนรวม อะไรคือสิทธิ เสรีภาพที่ทุกคนควรมี สิทธิ เสรีภาพอะไรที่
ลิดรอนไม่ได้ การใช้อํานาจต้องเป็นอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นธรรม106 แล้วแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงเลือกตั้ง และการประท้วง เป็นต้น  
  กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมทางการเมือง จึงหมายถึง แบบแผนของทัศนคติ ความเชื่อ 
ความรู้สึกท่ีมีต่อกระบวนการทางการเมืองของระบบการเมืองนั้น ๆ ที่เกี่ยวกับความไว้วางใจต่อบุคคล
หรือสถาบันทางการเมือง ทัศนคติที่มีต่ออํานาจทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูก
ปกครอง ความเชื่อในเรื่องเสรีภาพและการใช้อํานาจบังคับทางการเมือง ความจงรักภักดีและการยึด
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มั่นในระบบการเมืองที่พร้อมจะปกปูองและเสียสละ107 ระบบการเมืองไม่ได้เป็นผลิตผลของสิ่งที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น รัฐธรรมนูญ แต่เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ลึกไปกว่านั้น คือ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึก แบบแผนของทัศนคติ ความเชื่อและความรู้สึกนี้ ทําให้เกิด
ความโน้มเอียงใน มิติในการรับรู้ มิติทางอารมณ์ ความรู้สึก และมิติในการประเมินค่าต่อการเมือง 
เกี่ยวกับความถูกต้อง การยอมรับซึ่งส่งผลต่อความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ ความ
คาดหวังที่มีต่อกระบวนการทางการเมือง (Process Level) เกี่ยวข้องกับบทบาทของประชาชน (Role 
of Citizens) การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และความคาดหวังต่อนโยบายของรัฐ 
(Policy Level)108 โดยมีเปูาหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานร่วมกัน มีความเห็นพ้องต้องกัน อัน
เป็นผลจากการได้รับประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์เดียวกัน109 ความเชื่อของประชาชนที่เชื่อในสิ่งที่
เกิดข้ึนกลายเป็นรากฐานสําคัญของแบบแผนการดําเนินชีวิต กิจกรรมทางการเมือง และสถาบันทาง
การเมืองของคนในแต่ละสังคม110  
 
 2.2.2 ความส าคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง 
  วัฒนธรรมทางการเมือง นับได้ว่ามีความสําคัญต่อระบอบการเมืองการปกครองอย่าง
มาก เพราะช่วยทําให้เห็นภาพของบริบททางการเมืองของประเทศนั้น ๆ ทีช่ัดเจนถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างอัตลักษณ์ในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับกลุ่มหรือสังคม และบทบาทที่มีต่อการรวมกลุ่มใน
การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการรวมกลุ่มทางการเมือง สามารถ
สร้างกรอบในการตีความในการดําเนินกิจกรรมและแรงจูงใจทางการเมืองของตัวแสดงต่าง ๆ111 และ
ยังช่วยทําให้เห็นถึงพลวัตที่เชื่อมโยงกันระหว่างความเป็นปัจเจกและระดับโครงสร้างได้เป็นอย่างดี112 
                                                           
107

 Pye, Lucian W. “Political Culture”, International Encyclopedia of the Social 
Sciences. New York: Mac Millan and the Free Press. Vol.12. 1968, p.218. 
108

 Almond, Gabriel A. & Powell, Bingham G. Jr., Comparative Politics: Development 
Approach. Boston: Little Brown & Co., 1966, p.50-51. 
109

 Manheim, Jarol B. The Politics Within. New Jersey: Prentice Hall. 1975, p.30. 
110

 Verba, Sidney. “Comparative Political Culture” in Lucian W. Pye & Sidney Verba, 
ed., Political Culture and Political Development. New Jersey: Princeton University 
Press. 1965, p.516. 
111

 Ross, Marc Howard. “Culture in Comparative Political Analysis,” in Lichbach, Mark 
Irving  and Zuckerman, Alan, eds., Comparative Politics: Rationality, Culture and 
Structure. 2nd  ed. New York: Cambridge University Press. 2009, pp.139-141 

112Berman, “Review Article: Ideas, Norms and Culture in Political Analysis,” p.246. 



33 

 

  ดังนั้น ระบบการเมืองของประเทศหนึ่ง ๆ จะมีลักษณะเช่นไร ก็เป็นผลของ
วัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์ทาง
การเมืองต่าง ๆ เช่น การเกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมา และรัฐธรรมนูญ คือ ตัวกําหนดระบบการเมืองอีกที
หนึ่ง การหยิบฉวยหรือลอกเลียนแบบรัฐธรรมนูญของประเทศอ่ืนมาใช้ โดยปราศจากการปรับให้เข้า
กับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ รัฐธรรมนูญ
นั้นย่อมไม่ใช่ผลิตผลของวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศนั้น จึงแทบไม่มีผลในทางปฏิบัติ ขาดการ
ยอมรับ ทําให้ระบบการเมืองอ่อนแอลง และนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางการเมือง  
 
 2.2.3  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง 
  ปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลทําให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะใด ๆ ขึ้นมา และ 
สามารถถ่ายทอดไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งได้ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย113  
  (1)  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เป็นเหตุการณ์ที่สังคมนั้นประสบในอดีต ซึ่งมีส่วนใน
การกําหนดพฤติกรรมของคนที่พึงมีต่อระบบการเมืองในปัจจุบัน เช่น ประเทศอังกฤษมีประสบการณ์
ทางการเมืองที่ราบเรียบ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นไปแบบสันติวิธี จึงเป็นผลให้
วัฒนธรรมทางการเมืองยึดหลักประนีประนอม ไม่ใช้กําลังหรือความรุนแรงในการตัดสินปัญหา   และ 
แก้ไขปัญหาด้วยวิถีทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ระบบการเมืองของประเทศอังกฤษจึงมีเสถียรภาพที่มั่นคง 
  (2)  สภาพทางภูมิศาสตร์ของสังคม ที่ตั้ง สภาพอากาศ ทรัพยากร ขนาดของประเทศ 
นับได้ว่ามีอิทธิพลต่อรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย เช่น ประเทศอังกฤษมีสภาพภูมิศาสตร์ที่
ตั้งอยู่บนเกาะ มีขนาดเล็ก วัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคมจึงมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ระดับสูง เน้นผลประโยชน์ระดับชาติมากกว่าระดับท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ วัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคมจึงเน้นที่ประโยชน์ระดับ
ท้องถิ่นมากกว่า 
  (3)  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศอุตสาหกรรมที่มีระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมในระดับสูง มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมที่คนในสังคมต่างมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความผูกพันต่อระบบการเมือง มักเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองใน
รูปแบบต่าง ๆ และมีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ ซึ่ง
แตกต่างจากสังคมที่เป็นสังคมเกษตรกรรม มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในขั้นต่ํา มักจะมี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบที่ให้ความสําคัญกับบทบาทของผู้นํา ความโน้มเอียงทางการเมืองของคน
ในสังคมยังไม่อาจแยกออกจากความโน้มเอียงทางศาสนาและสังคมได้ ยอมรับอํานาจรัฐ เคารพเชื่อฟัง
และปฏิบัติตาม โดยปราศจากการเรียกร้องหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง  
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  (4)  ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมการเมือง ในแต่ละประเทศย่อมมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน บางประเทศเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ธงชาติ เพลงชาติ การเคารพ
สักการะในวีรบุรุษ วีรสตรี ความเชื่อเหล่านี้นับได้ว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากในการสร้างเสริมทัศนคติ 
ค่านิยม ความเชื่อ อันเป็นผลทําให้วัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน 
  (5)  กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง เป็นกระบวนการที่สําคัญในการเป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับคนในสังคมและดึงเอาวัฒนธรรมเข้าไปมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของคนในสังคม โดยสถาบันที่สําคัญมากที่สุดในขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ของคนคือ
ครอบครัว เพื่อเรียนรู้วิถีการดํารงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อเริ่มมีเอกลักษณ์ส่วนตัว ก็จะมี
การพัฒนาความรู้และความเชื่อ สภาพของอํานาจ ความเชื่อถือไว้วางใจผู้อื่น และประสบการณ์ที่มีต่อ
ทางการเมือง การได้รับความรู้ทางการเมืองจากสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน กระบวนการเลือกตั้ง จะ
ทําให้คนมีบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยมทางการเมือง และรู้จักประเมินค่าทางการเมือง เพ่ือ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้น และเชื่อว่าตนเองสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้ บางครั้งกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองนี้ มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของ
ผู้นําประเทศ เช่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐคิวบา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี (เกาหลีเหนือ) และสหภาพพม่า เป็นต้น  
 
 2.2.4  องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง 
  วัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละสังคมจะเป็นไปในลักษณะใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
(Core Components) ของวัฒนธรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ความชอบธรรมต่อระบบการเมือง กระบวนการทางการเมืองและนโยบาย ซึ่งทัศนคติดังกล่าวอาจ
เป็นไปแบบกลมกลืนหรือขัดแย้งกันก็ได้114 ซึ่งล้วนเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดความโน้มเอียงทาง
การเมือง (Political Orientation) กล่าวคือ 
  (1)  ความโน้มเอียงที่มีต่อระบบการเมือง (Regime Orientation) โดยพิจารณาจาก 
ความผูกพันทางการเมือง หรือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง (Political Identification) 
ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีต่อชาติ รัฐ และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องมีความผูกพันจงรักภักดี 
ความไว้วางใจทางการเมือง (Political Trust) และการเคารพกฎหมายและกติกา (Rules of the 
Game) โดยพิจารณาถึงระดับของความชอบธรรมของระบบการเมือง ถ้าประชาชนเชื่อว่าพวกเขา
จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ความชอบธรรมของระบบก็จะมีสูง แต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ของ
การเคารพกฎหมายหรือปฏิบัติตามเพราะถูกบังคับข่มขู่ ความชอบธรรมก็จะอยู่ในระดับต่ํา และจะ
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สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาลด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการสนับสนุน การเข้ามามีส่วนร่วม หรือวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะที่ใช้กําลัง
รุนแรง115  
  (2)   ความโน้มเอียงต่อกระบวนการทางการเมือง โดยพิจารณาจาก ความโน้มเอียงที่
มีต่อกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ สมรรถนะทางการเมือง (Political Competence) การเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองในฐานะพลเมือง การใช้ทรัพยากรทางการเมือง (Political Resources) ความรู้สึก
สัมฤทธิ์ผลทางการเมือง (Political Efficacy) ความรู้สึกว่ากิจกรรมทางการเมืองของบุคคลสามารถทํา
ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมือง มีความเชื่อว่าสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองได้ ลักษณะแนวโน้มดังกล่าวเป็นลักษณะที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง การใช้สิทธิ
เรียกร้อง การเคารพกฎหมาย การมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งระบบการเมืองแต่ละระบบย่อมมี
ระดับของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเข้ามามีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจําแนกระบบ
การเมืองที่มีอยู่ในโลกได้ 4 ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบการเมืองของสังคมอุตสาหกรรมแบบประชาธิปไตย 
(Democratic Industrial) ระบบการเมืองของสังคมอุตสาหกรรมแบบอํานาจนิยม (Authoritarian 
Transition) ระบบการเมืองของสังคมที่อยู่ในระยะกําลังเปลี่ยนแปลงที่ใช้ระบบอํานาจนิยม และระบบ
การเมืองของสังคมยุคก่อนอุตสาหกรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic Preindustrial) ซึ่งระบบ
การเมืองของสังคมอุตสาหกรรมแบบประชาธิปไตยเป็นแบบที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด116 
  (3)  ความโน้มเอียงที่มีต่อนโยบาย ซึ่งเป็นปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 
(Orientation Toward Governmental Inputs and Outputs) ของกระบวนการทางการเมือง เป็น
เรื่องท่ีบุคคลรู้สึกต่อการสนองตอบข้อเรียกร้องต่าง ๆ ซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ได้มา จากการดําเนินนโยบาย
และการตัดสินใจของรัฐ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาที่ประชาชนสนใจ ประเด็นเหล่านี้รัฐบาลมุ่ง
ตอบสนองอย่างไร มีนโยบายในลักษณะใดเพ่ือแก้ไขและดําเนินการในการสนองตอบ ในบางสังคม
ประชาชนให้ความสําคัญกับทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่บางสังคมถือว่าทรัพย์สินต้องเป็นส่วนรวม บาง
สังคมให้ความสําคัญต่อสวัสดิการ บางสังคมให้ความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศ แต่บางสังคม
อาจให้ความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพและกระบวนการยุติธรรม117  
  (4)  การมองตนเองในฐานะสมาชิกของระบบการเมือง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ 
อํานาจหน้าที่ และวิธีการต่าง ๆ ที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมือง ความรู้เกี่ยวกับ
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ความสามารถของตนในระบบการเมือง บรรทัดฐานในการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติหน้าที่พลเมือง 
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจทางการเมือง118 
  องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมืองทั้งสี่ประการดังกล่าว มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลที่ทําให้เกิดความโน้มเอียงทางด้านการรับรู้ต่อส่วนต่าง ๆ 
ของระบบการเมือง ความโน้มเอียงทางด้านความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีทําให้เกิดความผูกพัน การยอมรับ
หรือไม่ยอมรับ และความโน้มเอียงทางด้านการประเมินค่าเพ่ือใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจต่าง ๆ ทาง
การเมือง ซึ่งการตัดสินใจนี้อาจมาจากข้อมูลทั้งที่เป็นจริงและเป็นเท็จ นําเอาค่านิยม อารมณ์ความรู้สึก 
เข้ามาใช้ในการเปรียบเทียบ แล้วแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมในกิจกรรมทางการเมือง  
 
 2.2.5  กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
  กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให้เกิด
วัฒนธรรมทางการเมือง เพราะเป็นกระบวนการสําคัญในการเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมกับคนในสังคม 
  กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง (Political Socialization) เป็นกระบวนการที่คน
ในสังคมได้เรียนรู้ แบบแผนพฤติกรรม อุปนิสัย ที่เกี่ยวกับการเมือง โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
สังคม เช่น ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สถาบันการศึกษา สมาคม ชุมนุม และสื่อสารมวลชนต่าง ๆ119 เป็น
กระบวนการพัฒนาซึ่งบุคคลได้มาซึ่งโลกทัศน์ทางการเมือง120  แต่ละคนรู้ว่าอยู่ในระบบการเมือง        
ทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อปรากฏการณ์ทางการเมือง กระบวนการนี้เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ และยังเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคนอีกด้วย121 
  กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองมีบทบาทสําคัญในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทาง
การเมือง มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพ่ือสืบทอดค่านิยมทางการเมือง ทัศนคติ 
ความเชื่อไปยังคนรุ่นใหม่ของสังคม โดยมุ่งหวังที่จะรักษาวัฒนธรรมทางการเมืองเดิมนั้นไว้ แต่ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองก็ช่วยทําให้ได้รับการเรียนรู้และได้รับข่าวสารใหม่ ๆ ซึ่ง
อาจนําไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการสร้าง
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วัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ขึ้นมา โดยเฉพาะประเทศที่เกิดใหม่หรือได้รับเอกราชใหม่ ซึ่งในสภาพของ
ความสับสนหลังจากการได้รับเอกราช กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง อันจะนํามาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ เพราะ 
คนในสังคมการเมืองใหม่ ยังไม่มีภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สิ่งแรกที่ผู้นํา
ทางการเมืองจะต้องกระทําเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้น คือการสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองร่วมกัน ค่านิยมและความเชื่อร่วมกัน ให้เป็นที่ยอมรับของคนในชาติให้เกิดขึ้นมาให้ได้122  
  กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง อาจกระทําได้หลายทาง ทั้งทางตรง และทางอ้อม 
การเรียนรู้ทางการเมืองโดยตรง อาจมาจากการเลียนแบบจากบุคคลในครอบครัว บิดามารดา ซึ่งอาจ
เป็นการเลียนแบบทั้งที่ตั้งใจและที่ไม่ตั้งใจ ใช้ค่านิยมของ บิดา มารดาเป็นบรรทัดฐาน แล้วนํามาเป็น
ของตนเอง123 หรือการเรียนรู้โดยการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Anticipatory Socialization) ด้วยการ
สร้างความคาดหวังเกี่ยวกับอาชีพการงาน ฐานะทางสังคม และเริ่มรับเอาค่านิยมและพฤติกรรมของ
คนที่มีอาชีพการงานและฐานะทางสังคมนั้นมาเป็นของตน ก่อนที่จะได้มีอาชีพการงานหรือฐานะทาง
สังคมนั้นเสียอีก เช่น นักศึกษาวิชาแพทย ์มักรับเอาค่านิยมแนวความคิด พฤติกรรม เริ่มคิดอะไรหรือ
ทําอะไรเหมือนแพทย์ เป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งหรือสถานะ ก่อนที่จะมีอาชีพนั้น 124 อีกท้ัง
การเรียนรู้ทางการเมืองจากสถาบันโดยตรง ก็มีส่วนสําคัญที่กระตุ้นให้คนในสังคม เกิดความจงรักภักดี 
ความเป็นชาตินิยม เช่น การเคารพธงชาติ เพ่ือให้ยึดมั่นผูกพันกับชาติ นอกจากนี้ การเรียนรู้ทาง
การเมืองยังอาจได้มาจากประสบการณ์โดยตรง จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมือง125 
  ส่วนการเรียนรู้ทางการเมืองโดยทางอ้อม อาจกระทําได้โดยการถ่ายโอนระหว่าง
บุคคล (Interpersonal Transference) รูปแบบนี้เชื่อว่าเด็กมีกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองจาก
ประสบการณ์ในการสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวและโรงเรียน เมื่อเจริญเติบโตขึ้น มักจะยึดเอา
ประสบการณ์ที่ได้รับนั้นเป็นหลัก ลักษณะนิสัยของคนจะเป็นประชาธิปไตยหรืออํานาจนิยมนั้นขึ้นอยู่
กับความสัมพันธ์ที่เขามีต่อบุคคลที่มีอํานาจในสมัยเด็ก ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่ให้โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก็จะมีแนวโน้มไปในแง่ของอํานาจนิยม และมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตย ซึ่งต่างจากครอบครัวที่สอนให้เด็กมีความกล้าแสดงออกและ
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เป็นคนมีเหตุผล รูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบการถ่ายโอนลักษณะนิสัยจากประสบการณ์ที่มีต่อบทบาท
ที่ไม่ใช่ทางการเมือง ทําให้บุคคลนั้นมีทักษะและค่านิยมทางการเมืองได้ เช่น การสอนให้เคารพกติกา 
การยอมรับความพ่ายแพ้ การประชุมลงมติโดยใช้เสียงข้างมาก นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ทางการ
เมืองยังอาจกระทําผ่านระบบความเชื่อ ค่านิยมโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง มิติต่าง ๆ ของความเชื่อพ้ืนฐาน ความคาดหวังและความโน้มเอียงต่อกิจกรรมใด ๆ 
ความเชื่อหรือค่านิยมดังกล่าวมักจะปรากฏชัดแจ้งกับทัศนคติทางการเมือง126   
 
 2.2.6 ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
  วัฒนธรรมทางการเมืองในปัจจุบันสามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะที่สําคัญ (สําหรับ
การศึกษาครั้งนี้จะเน้นให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นหลัก) คือ127 
  (1)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม (Authoritative Political Culture) 
เป็นลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายใต้สังคมที่มีการปกครองแบบอํานาจนิยมหรือแบบ
เผด็จการ การใช้อํานาจที่เป็นไปอย่างเด็ดขาดและรวมอํานาจทั้งหมดไว้ที่ผู้นํา และมองว่าอํานาจรัฐมี
ความสําคัญมากกว่าสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในการบริหารประเทศเป็นของผู้นํา ประชาชนไม่ควรเข้าไป
ก้าวก่าย พลเมืองที่ดีจะต้องไม่เรียกร้องและไม่ทําให้เกิดความวุ่นวาย ประชาชนจะมีความเชื่อและ
ค่านิยม ยกย่องนับถือผู้ที่มีอํานาจ ยอมเชื่อฟังผู้มีอํานาจอย่างไม่มีเหตุผลและปราศจากข้อโต้แย้ง 
  (2)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) 
เป็นลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เกิดข้ึนภายใต้สังคมที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่ง
ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย มีหลักการ วิธีการและวัตถุประสงค์ท่ีผูกพันกับประชาชน 
  วัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนั้น ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในหลักการประชาธิปไตย ยึดมั่นและเชื่อถือในศักดิ์ศรี ความเสมอภาคและเสรีภาพ เคารพใน
กติกาของประชาธิปไตย เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การไปเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง การเข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องมีความสํานึกใน
หน้าที่ มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจกัน วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ 
ตลอดจนไม่มีลักษณะจิตใจที่เป็นเผด็จการอํานาจนิยม128 ยอมรับกลไกทางสังคมที่ยอมให้คนกลุ่มใหญ่
ที่สุดสามารถใช้อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมือง และยอมรับให้มีการต่อสู้แข่งขันตามวิถีทาง
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ประชาธิปไตย129 มีลักษณะของความประนีประนอมผสมผสานกับการทําตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่
ปรารถนา130  
    ในอีกมิติหนึ่ง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเป็นไปในลักษณะที่เป็น
วิถีชีวิต (Way of Life) ที่มีความเชื่อในเรื่องความมีเหตุผล สิทธิและเสรีภาพ  รัฐเป็นเพียงเครื่องมือที่
ช่วยให้ประชาชนไปสู่เปูาหมาย ดังนั้น พ้ืนฐานของการกระทําต้องอยู่บนความสมัครใจ131 เน้นในเรื่อง
จริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะผู้ปกครองจะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมือง เพราะ
ในทางการเมืองนั้น จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นเรื่องที่มีความสําคัญท่ีสุด เนื่องจากการเมือง
เป็นเรื่องของผลประโยชน์ นักการเมืองจึงต้องทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีความ
ยุติธรรม  ส่วนประชาชนควรต้องมีความรู้ และวิจารณญาณที่เข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 132  
   วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจึงควรมีลักษณะที่ประกอบด้วย (1) ความ
มีเหตุผลโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม ต้องมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน (2) เคารพซึ่งกันและกัน 
เคารพในความเป็นมนุษย์ เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกหรือใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ (3) อดกลั้น
ในความแตกต่างทั้งทางความคิดและพฤติกรรม (4) ตกลงกันอย่างสันติวิธี รักสันติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่นําเหตุผลมาถกเถียงกัน และยอมรับการปฏิบัติตามเสียงข้างมาก  
แต่ไม่ได้หมายความว่าเสียงข้างมากถูก เสียงข้างน้อยผิด และไม่ใช้กําลังความรุนแรง (5) รู้จักการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  (6) ตระหนักในเรื่องสิทธิและหน้าที่ตามหลักกติกาของประชาธิปไตย และ
รวมถึงมีลักษณะการเป็นราษฎรที่ดี (Good citizen) คือ การตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
และของผู้อื่น เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ในลักษณะที่เหมือน “สัญญาประชาคม”  ทุกคนต้อง
เคารพและปฏิบัติตาม มีระเบียบวินัยของตัวเอง (self-discipline) (7) ทําดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   
คิดและทําตนให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม (common interest) (8) มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ รู้และเข้าใจ
สาระสําคัญของประชาธิปไตย เข้าใจในหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (9) มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในประเทศชาติของตน (10) พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้เป็นคนที่มี “คุณภาพ” 
จะสามารถช่วยสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ 133   
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  สังคมท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบประชาธิปไตยนั้น จะยึดหลักการที่สําคัญ
คืออํานาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชน และมีวิธีการใช้อํานาจโดยผ่านกฎกติกา “รัฐธรรมนูญ” ที่
เป็นประกันว่าจะเกิดการปกครองโดยประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง134 ทีม่ีความเป็นอิสระ 
ยุติธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่มีการโกงการเลือกตั้ง องค์กรภาคประชาชนต้องสามารถถอด
ถอนผู้แทนที่มีพฤติกรรมที่ประพฤติมิชอบได้ การบริหารบ้านเมืองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส มีเหตุผล
อธิบายได้ การกระทําทางการเมืองต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม ปราศจากการคอร์รัปชั่น 
กฎหมายและขนบธรรมเนียม ประเพณีจะต้องมุ่งเพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ สังคมต้องให้
ความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นอิสระมีศักดิ์ศรี ประชาชนมีจิตสํานึกความเป็นพลเมือง และ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์และการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
ประชาชนจะต้องรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และพร้อมที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีจิตสํานึกในสิทธิ 
หน้าที่ของพลเมืองที่ดี อย่างแข็งขัน สม่ําเสมอและต่อเนื่อง บทบาทของประชาชนจะต้องมีมากกว่าแค่
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ประชาธิปไตยจะต้อง ไม่เป็นเพียงแค่รูปแบบการปกครองอีกต่อไป แต่จะต้อง
ครอบคลุมถึง วิถีชีวิตของประชาชนที่คํานึงในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ 
มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสมและมีการค้าที่เป็นธรรม เพราะการมี
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจจะเป็นเงื่อนไขสําคัญของการปฏิรูปการเมืองและสังคมให้ประชาธิปไตยมี
ความมั่นคงและยั่งยืน135  
   ปัจจุบันบ้านเมืองขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการบริหารบ้านเมืองเพ่ือ
อํานาจทางการเมืองเท่านั้น และยังมีความเข้าใจผิดคิดว่า ภาคการเมือง กับ ภาคประชาชน นั้นแยก
ออกจากกัน ไม่ใช่มาชั่งน้ําหนักว่า เมื่อใดภาคการเมืองควรมีอํานาจมาก เมื่อใดภาคประชาชนควรมี
อํานาจมาก ไม่ควรคิดด้วยซ้ําว่าควรมีสัดส่วนอย่างไร เพราะภาคการเมืองจะต้องมีลักษณะที่เป็นเนื้อ
เดียวกับภาคประชาชน มิฉะนั้นจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เมื่อประชาชนเลือกมาแล้ว การเมืองจะ
ทําอะไรก็ได้เพราะให้อํานาจมาแล้ว ประชาธิปไตย ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการบริหารประเทศ แต่
เป็นทั้งวิธีการ (Means) และเป็นเปูาหมาย (End) ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งสําหรับประชาธิปไตยสมัยใหม่ ภาคประชาชนจะต้องมีความเข้มแข็ง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร มี
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ปัญหาและข้อเท็จจริง และมีสิทธิให้ความเห็น ให้
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา อีกท้ังประชาชนจะต้องมีความสามารถในการตรวจสอบว่า ภาคการเมือง
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ได้ทําตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ ถ้าทําได้อย่างนี้ ประชาธิปไตยสมัยใหม่จะมีความมั่นคง
และยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมและฐานของประชาชน136  
 
  จากการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองข้างต้น สามารถสรุปประเด็นสําคัญของ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นส าคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ประเด็น สรุปภาพรวม 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย - เชื่อมั่นศรัทธาในหลักการประชาธิปไตย 

- เคารพในกติกาของประชาธิปไตย 
- รู้จักการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 
- มีจิตสํานึกในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 
- มีความไว้วางใจกัน 
- เป็นคนมีเหตุผลและใช้เหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 
- ยอมรับการต่อสู้แข่งขันตามวิถีทางประชาธิปไตย 
- มีลักษณะของความประนีประนอม 
- มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีความรับผิดชอบ 
- ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
- อดทน อดกลั้นในความแตกต่างทางความคิด 
- ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
- มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ 
- ขวนขวายหาความรู้และพร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
- มีความสามารถในการตรวจสอบภาคการเมือง 

สรุปและวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา (ดร. รัฐไกร เอกเพชร: 20 พฤษภาคม 2560) 
 
  กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นศรัทธาในหลักการของประชาธิปไตย ที่ยึดถือเชื่อมั่นในศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาค เคารพในกติกาของประชาธิปไตย มีจิตสํานึกในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ยอมรับการต่อสู้
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แข่งขันที่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยไม่ใช้ความรุนแรง ให้ความสําคัญกับประชาธิปไตยใน
ลักษณะที่เป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ไม่ใช่เป็นเพียงรูปแบบการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ จึงต้องมองประชาธิปไตยที่ลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่รูปแบบทางการเมือง หากแต่
ต้องรวมถึง  วิถีชีวิต ความเชื่อ และจิตสํานึก ตลอดจนทัศนคติที่เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองทั้งหมด จะต้องกระทําภายใต้กฎหมาย วิธีการที่เกิดข้ึนโดยกระบวนการประชาธิปไตย 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความม่ันคงย่ังยืนของประชาธิปไตย 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตย (Democratic Consolidation Theory) 
เป็นทฤษฎีทีเ่น้นให้ความสําคัญกับความมีเสถียรภาพ137 และความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตย138 
โดยเชื่อมโยงระหว่างมิติทางการเมือง และมิติทางการพัฒนาเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่า 
มิติทั้งสองนั้นต่างเสริมซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังส่งผลกระทบในทางบวกต่อกันอีกด้วย    
 
 2.3.1 มิติทางการเมือง 
  โดยทั่วไป ประชาธิปไตยมักจะเริ่มต้นจากขั้นการเปลี่ยนผ่านมาสู่ประชาธิปไตยจนถึง 
ขั้นการสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย (Democratic Consolidation) แต่ก่อน 
ที่สังคมนั้นจะกลายเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุด คือ ช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนผ่าน (Democratic Transition) ซึ่งเป็นช่วงของการล้มเลิกระบอบเก่าและสถาปนาระบอบใหม่ 
เกิดการต่อสู้ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ และมักจะเป็นปัญหาว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
และอาจมีความอ่อนไหวหันกลับไปเป็นเผด็จการหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ประชาธิปไตย
ย้อนกลับ (Reverse Wave of Democratization หรือ Democratic Rollback)139 ปรากฏการณ์
เหล่านี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยที่หลายประเทศแม้จะ
ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน แต่ความไม่แน่นอนก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างยาวนาน140 
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  อย่างไรก็ตาม การรับเอาประชาธิปไตยมาเป็นระบอบการปกครองไม่ได้หมายความ
ว่าสังคมนั้นจะมุ่งหน้าไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบและไม่มีวันย้อนกลับมาเป็น
เผด็จการรูปใดรูปหนึ่งอีกต่อไป หากสังคมนั้นยังไม่สามารถพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ไปจนถึงข้ัน
ที่มีความเข้มแข็งม่ันคงและยั่งยืนขึ้นมาได้ ด้วยเหตุนี้การสร้างความม่ันคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยจึง
เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประเทศประชาธิปไตยท้ังหลาย 
  กระแสทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยที่อาจกล่าวได้ว่าได้รับความสนใจมาก
ที่สุดในช่วงทศวรรษที่ 1990 คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตย (Democratic 
Consolidation Theory) 141 ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นมิติความเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ ซึ่งเป็นการล่ม
สลายของประชาธิปไตย (Democratic Breakdown) แล้วย้อนกลับไปสู่การปกครองแบบอํานาจนิยม
อีกครั้ง หรือการผุกร่อนของประชาธิปไตย (Democratic Erosion) ที่เสื่อมโทรมจนกลายเป็น
ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง (Electoral Democracy) ซ่ึงมักอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เป็น
ประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์ (Defective Democracy) เพราะยอมรับเฉพาะหลักการปกครองโดย   
การเลือกตั้ง แต่กลับละเมิดหลักการในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ยังให้ความสําคัญกับมิติ      
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ซึ่งเป็นการทําประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ (Completing Democracy) 
หรือการหยั่งรากประชาธิปไตย (Deepening Democracy) ด้วยการยกระดับประชาธิปไตยแบบ
เลือกตั้ง (Electoral Democracy) ให้เป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (Liberal Democracy หรือ
ประชาธิปไตยแบบก้าวหน้า (Advanced Democracy) 142  
     การสร้างความแข็งแกร่งม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย (Democratic 
Consolidation) จะต้องทําให้กฎหมาย หลักการ กติกาและสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สามารถหยั่งรากประชาธิปไตยลึกลงไปในสังคม จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) 143  
    การทําประชาธิปไตยให้สมบูรณ์นั้น จะต้องยกระดับประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง 
(Electoral Democracy) ซึ่งเป็นประชาธิปไตยเพียงในเชิงรูปแบบ ให้เป็นประชาธิปไตยเชิงเนื้อหา 
(Substantive Democracy) ซึ่งเน้นในเรื่องผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการและกลไกต่าง ๆ 
ในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ (1) การรับรองสิทธิพลเมือง (Civic Substance) รับรองเสรีภาพในการ
แสดงออกและความเสมอภาคในเชิงกฎหมาย (2) มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีผู้
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แข่งขันที่หลากหลายให้ประชาชนได้เลือก (3) เคารพในความแตกต่างทางความคิดและทางกายภาพ 
(4) เคารพเสียงข้างมาก ขณะเดียวกันก็ปกปูอง คุ้มครองเสียงข้างน้อย (5) รัฐบาลมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน (6) มีช่องทางให้พลเมืองแสดงความต้องการ และสื่อสารไปยัง
ระบบการเมือง และ (7) เป็นระบอบการปกครองที่พลเมืองในสังคมมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย144  
    นอกจากนี้ ต้องยกระดับประชาธิปไตยโดยรูปแบบคือประชาธิปไตยท่ีเป็นเฉพาะการ
เลือกตั้ง (Procedural Democracy) ไปสู่ประชาธิปไตยเชิงเนื้อหาที่มีแก่นสารสาระ  (Substantive 
Democracy) ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการเลือกตั้ง แต่มีเนื้อหาที่ลึกไปกว่านั้น โดยให้ความสําคัญกับความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ความยุติธรรม ความอยู่ดีมีสุข และสิทธิอํานาจของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ความสามารถของการใช้เสรีภาพในการดําเนินชีวิตทางการเมือง และการได้รับการ
ประกันสิทธิ (Entitlement) ที่รัฐต้องจัดหาให้ประชาชนในฐานะพลเมือง145 
   ทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตยนี้  มีฐานคิดที่สําคัญคือ ความ
เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยนั้น จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อกฎกติกาและสถาบันทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยนี้สามารถหยั่งรากลึกลงไปในสังคมและระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงจน     
ทําให้กลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนํา องค์กร หรือมวลชน ตระหนักร่วมกันว่าประชาธิปไตย เป็น 
“เกมเดียวเท่านั้นที่เล่นกันอยู่ในสังคม” (The Only Game in Town) ซึ่งหมายถึง การที่ทุกฝุาย
ยอมรับในความชอบธรรมของการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยพัฒนาไปจนถึงข้ันที่ไม่มี
ใครในบรรดากลุ่มต่าง ๆ พยายามจะโค่นล้มประชาธิปไตยเพ่ือตอบสนองเปูาประสงค์ทางการเมือง 
ขณะเดียวกันมวลชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมต่างก็เชื่อมั่นในกระบวนการแบบประชาธิปไตย และ
เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น146 แม้ว่าจะ
ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดความตึงเครียด ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หรือเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ หรือปัญหาที่มวลชนไม่ยอมรับหรือหมดความเชื่อถือในรัฐบาล แต่ทุกกลุ่มก็ยังคงเชื่อม่ันว่า
กระบวนการประชาธิปไตยเป็นวิถีทางที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม โดยไม่มี
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กลุ่มใดที่จะใช้วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ผิดกฎหมายหรือขัดรัฐธรรมนูญเพ่ือบรรลุเปูาประสงค์ทาง
การเมืองของตน147  
  ดังนั้น การสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยจึงเก่ียวข้องกับกระบวนการ
สร้างความชอบธรรมให้กับประชาธิปไตย ซึ่งแตกต่างจากมุมมองที่มีต่อประชาธิปไตยในช่วงที่ผ่านมา 
ซ่ึงชนชั้นนําที่อยู่ในอํานาจ มองประชาธิปไตยในฐานะ “เครื่องมือ” แต่ในช่วงการสร้างความม่ันคงและ
ยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมองประชาธิปไตยในฐานะของหลักการและวิธี
ปฏิบัติ148 ขณะเดียวกันการมองแนวคิดประชาธิปไตย และมนุษย์บนฐานคิดเดียวกัน นั่นคือ จุดที่เริ่ม
มองว่ามนุษย์เป็น“ตัวแสดงทางการเมือง” (Political Actors) 149 ซึ่งสามารถจําแนกตัวแสดงทาง
การเมืองได้ 3 ระดับคือ 
  (1) ตัวแสดงในระดับชนชั้นน า (Elite Level) ตัวแสดงในระดับชนชั้นนํานี้ ได้แก่ 
นักการเมือง ผู้นําภาครัฐ ซึ่งชนชั้นนํา นั้น มักต้องการระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย เพราะ
เป็นระบอบการปกครองที่ชนชั้นนําสามารถกําหนดนโยบายหรือทําตามที่ต้องการได้  ขณะที่พลเมือง
ส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตย  ดังนั้น ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทําการกดดัน     
ชนชั้นนํา ผ่านพลังอํานาจที่ตนมีคือ การรวมกลุ่มชุมนุม การประท้วง แต่ถ้าชนชั้นนํามองว่าต้นทุน
ประชาธิปไตยนั้นไม่สูงมาก กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่อาจต้องเสียไปไม่มาก ชนชั้นนําจึงอาจเป็นผู้ริเริ่ม
กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเสียเอง150 อีกท้ังชนชั้นนํามักตระหนักดีว่า การเลือกตั้งนั้น 
มีความโน้มเอียงที่จะตอบสนองเปูาประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ชนชั้นนําจึงมักเลือกระบบเลือกตั้งที่
สามารถตอบสนองเปูาประสงค์ท่ีต้องการได้ดีที่สุด151 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การเลือกตั้งนั้นได้ถูก
ออกแบบใช้เป็นเครื่องมือได้ทั้งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและในระบอบเผด็จการ แต่สิ่งที่
เป็นเส้นแบ่งระหว่างสองระบอบนี้ คือ การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมักเป็นการเลือกตั้งที่ 
“เสรี” และ “เป็นธรรม” ในขณะที่ระบอบเผด็จการอํานาจนิยม การเลือกตั้งมักถูกบิดเบือน แทรกแซง 
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ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การจํากัดขอบเขตการเลือกตั้ง การอาศัยความได้เปรียบจากกลไกรัฐ การกีดกัน
ฝุายตรงข้ามในการหาเสียง หรือแม้กระทั่งการโกงการเลือกตั้ง เพ่ือผลประโยชน์ของชนชั้นนํา152 
    (2) ตัวแสดงในระดับมวลชน (Mass Level) ตัวแสดงระดับมวลชน ได้แก่ 
ประชาชน และภาคประชาสังคม ในส่วนของประชาชนนั้น โดยธรรมชาติแล้วประชาชนมักจะไม่ค่อยมี
ความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนที่มีตัวแสดงเชิงสถาบัน นั่นคือ พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ คอยทําหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการผลักดันผลประโยชน์แทนประชาชน ดังนั้น บทบาทของประชาชนจึงเป็นแบบจํากัด (Limited 
Citizenship) เพียงแค่การออกไปเลือกตั้งตัวแทนของตนเท่านั้น  ทั้งนี้ แนวคิดท่ีมองบทบาทอันจํากัด
ของประชาชน มักจะมีฐานคิดที่ว่า ประชาชนมักจะมีความสามารถในการตัดสินใจทางการเมืองที่
จํากัด เนื่องจากข้อจํากัดของข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยในการตัดสินใจทางการเมือง หากประชาชนมี
ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่มากเกินกว่าสถาบันทางการเมืองจะสามารถ
ตอบสนองได้ อาจจะนําไปสู่ความไร้เสถียรภาพและการล่มสลายของสถาบันการเมืองได้ โดยเฉพาะใน
ประเทศที่สถาบันทางการเมืองยังไม่สามารถลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคง ดังนั้น การสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Participatory Citizen) อย่างเข้มข้นในการตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่ แนวคิดดังกล่าวจึงถือเป็นรากฐานให้กับแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน ประชาขนจะต้องมี
ความพร้อมทั้งศักยภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอันเป็นผลจากความเจริญทางเศรษฐกิจและ
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจ
ทางการเมือง153 
   ส่วนบทบาทภาคประชาสังคมนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญที่มีต่อประชาธิปไตย
ในหลายประการ คือ (1) ช่วยในการจํากัดอํานาจรัฐ และเพ่ิมระดับการควบคุมรัฐโดยสังคม (2) องค์กร

                                                           
152Schedler, Andreas “The Logic of Electoral Authoritarianism,” in Andreas Schedler, 
ed., Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Boulder: 
Lynne Rienner Publishers. 2006, pp.1-23. 
153

 Dalton, Russell & Klingemann, Hans-Dieter. “Citizens and Political Behavior,” in 
Dalton, Russell & Klingemann, Hans-Dieter, eds. The Oxford Handbook of Political 
Behavior. New York: Oxford University Press, 2007. pp. 4-5.; Gamson, William. 
“Promoting Political Engagement, “in W. Lance Bennett & Robert Entman, eds., 
Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy. New York: 
Cambridge University Press. 2001, pp. 56-58.    
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สมาคมท่ีมีอยู่หนาแน่นช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพิ่มทักษะทางประชาธิปไตย รวมทั้ง
สนับสนุนแนวคิดเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง (3) เป็นพ้ืนที่ในการปลูกฝังหลักการหรือวัฒนธรรม
แบบประชาธิปไตยอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักการยอมรับความแตกต่าง การประนีประนอม การเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง และการปลูกฝังแนวคิดที่ไม่สุดโต่ง (4) ช่วยสร้างช่องทางที่นอกเหนือจากพรรค
การเมืองในการระดม รวบรวม ทั้งยังเป็นตัวแทนที่สามารถสะท้อนผลประโยชน์ของคนกลุ่มต่าง ๆ (5) 
ความหลากหลายของกลุ่มในภาคประชาสังคมช่วยในการตัดข้ามหรือลดระดับความรุนแรงของการ
แบ่งข้ัวทางการเมือง (6) ภาคประชาสังคมช่วยในการคัดสรรและฝึกฝนผู้นําทางการเมืองรุ่นใหม่  (7) 
องค์กรในภาคประชาสังคมสามารถมีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการ
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (8) ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งจะมี
บทบาทในการเป็นตัวกลางกระจายข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายไปสู่พลเมือง (9) ภาคประชาสังคมมี
ส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ และ (10) ความสําเร็จในการดําเนินการข้างต้นได้ส่งเสริม
ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย154 
  สิ่งที่เป็นข้อสังเกตของตัวแสดงในระดับมวลชน พบว่าเมื่อรวมกันเป็นฝูงชนมักจะ
สูญเสียความสามารถในการใช้เหตุใช้ผล และก่อให้เกิดพฤติกรรมที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบการเมืองได้155 กลุ่มคนประเภทนี้เรียกว่า “กลุ่มท่ีขัดกับจารีตของสังคม” 
(Anomic Groups) อันเป็นกลุ่มที่ก่อตัวแบบกะทันหันเพ่ือตอบสนองต่อความผิดหวัง ความรู้สึกท่ี
รุนแรง และอาจนําไปสู่การใช้ความรุนแรงตามมา156 นอกจากนี้ การขยายตัวของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในลักษณะของการชุมนุมประท้วง หรือการรวมกลุ่มเป็นขบวนการ เป็นภาพสะท้อนของ
ความล้มเหลวของสถาบันการเมืองแบบที่เป็นทางการในการประสานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือดึงการแสดงออกซ่ึงความไม่พอใจของประชาชนดังกล่าวให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการเชิงสถาบัน157 
                                                           
154Diamond, Larry. “Toward Democratic Consolidation,” in Larry Diamond & Marc 
Plattner, ed., The Global Resurgence of Democracy, 2nd edition. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, 1996, pp.230-234.  
155

 Hooghe, Marc “Social Movements,” in Ishiyama John & Breuning, Marijke, eds.  21st 
Century Political Science: A Reference Handbook. California Sage Publications Inc, 
2011, p. 226. 
156

 Almond, Gabriel, Powell Jr., G. Bingham, Strom, Kaare & Dalton, Russell J. 
Comparative Politics: A Theoretical Framework. 4th ed. New York: Pearson 
Longman, 2004. p.83 
157

 Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale 
University Press. 1968. p. 55. 
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   ส่วนด้านทัศนคติของประชาชนที่มีต่อประชาธิปไตย แม้ว่าประชาชนจะสะท้อนถึง
ความไม่เชื่อมั่นในชนชั้นนําหรือสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือกระบวนการทางการเมือง   
ในระบอบประชาธิปไตย แต่ประชาชนก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยในฐานะของรูปแบบการ
ปกครอง และยังคงมองว่า ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองในอุดมคติ158 ด้วยเหตุนี้ แม้ว่า
พลเมืองจะยึดมั่นในชุมชนทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือหลักการทํางานของระบอบการเมือง
แบบประชาธิปไตยอย่างมั่นคง แต่พลเมืองเหล่านี้ไม่พึงพอใจ วิพากษ์วิจารณ์ หรือกระทั่งแปลกแยกต่อ
การทํางาน ต่อสถาบัน และต่อตัวแสดงหรือผู้ใช้อํานาจในระบอบการเมือง ผลลัพธ์ของปรากฏการณ์
ดังกล่าวที่มีต่อเสถียรภาพของประชาธิปไตยนั้น การเกิดข้ึนของ “พลเมืองแบบวิพากษ์” (Critical 
Citizens) จะสร้างแรงกดดันทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องปฏิรูประบอบประชาธิปไตย ซึ่งหากพิจารณาในแง่
นี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าว นับได้ว่า เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับ
ประชาธิปไตยในบางประเทศ ผลของปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเป็นไปในเชิงลบ หรือเกิดการชะลอ
กระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยได้159 
    (3) ตัวแสดงที่เป็นองค์กรหรือสถาบัน (Civil Society Organization Level)   
เป็นตัวแสดงที่อยู่ระหว่างระดับชนชั้นนําและระดับมวลชน ได้แก่ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 
กองทัพ รัฐสภา หน่วยงานราชการ ศาล หรืออ่ืน ๆ  สถาบันทางการเมืองเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและ
ส่งผลต่อทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ทั้งในมิติของการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง
และยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย และมิติความเสี่ยงที่ประชาธิปไตยจะย้อนกลับกลายเป็นเผด็จการ
อํานาจนิยม160อีกทั้งยังเป็นเสมือนตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือในการแสดงออกซ่ึงความต้องการของกลุ่ม
ต่าง ๆ และเป็นตัวกลางในการเจรจา ต่อรอง และผลักดันให้ความต้องการของกลุ่มกลายเป็นนโยบาย 
ด้วยเหตุนี้ ทําให้แม้ว่าในจุดเริ่มต้นองค์กรหรือสถาบันจะมีบทบาทเสมือนตัวแทนของความขัดแย้ง แต่
ท้ายที่สุดการดําเนินบทบาททําให้ความขัดแย้งให้อยู่ในระบบ ไม่ลุกลามกลายเป็นความรุนแรง161 
  จากการศึกษาการสร้างความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตยในมิติทางการเมือง 
สามารถสรุปประเด็นสําคัญของปทัสถาน ความเชื่อและพฤติกรรมของตัวแสดงทางการเมือง ได้ดังนี้ 
                                                           
158

 Hay, Colin. Why We Hate Politics New York: Cambridge Polity Press, 2007, p.32  
159

 Norris, Pippa. Critical Citizens: Global Support for Democratic Government. New 
York: Oxford University Press, 1999, pp. 1-27, 270. 
160

 ไชยวัฒน์ ค้ําชู และ นิธิ เนื่องจํานง. การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิดและกรณีศึกษา. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559. หน้า 154. 
161

 Lipset, Seymour Martin & Rokkan, Stein “Cleavage Structures, Party Systems, and 
Voter Alignments: An Introduction,” Party Systems and Voter Alignments: Cross 
National Perspectives. New York: The Free Press, 1967, pp.3-6. 
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ตารางท่ี 3 สรุปประเด็นส าคัญของการสร้างความม่ันคงย่ังยืนของประชาธิปไตยในมิติทางการเมือง 
ระดับ ปทัสถานและความเชื่อ พฤติกรรม 

ชนชัน้นาํ เชื่อในความชอบธรรมของประชาธปิไตย
และเห็นว่าเปน็รูปแบบการปกครองที่ดี
ที่สุด 

เคารพในการแข่งขันทางการเมอืง หลีกเลี่ยง
การกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงหรือวิธีการที่ผิด
กฎหมาย ไม่พยายามที่จะใช้กองกําลังติดอาวุธ
เพื่อความได้เปรียบทางการเมือง  

องค์กร ยอมรับในความชอบธรรมของ
ประชาธิปไตยและเห็นว่าเปน็รูปแบบการ
ปกครองที่ดีที่สุด 

ไม่พยายามที่จะล้มลา้งประชาธปิไตยหรือใช้
ความรุนแรงหรือวิธีการที่ผิดกฎหมายในการ
บรรลุเปูาประสงค์ทางการเมือง ไม่พยายามที่
จะใช้อํานาจในการยบัยั้งการดาํเนินงานของ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ไมพ่ยายามที่จะ
สร้างระบอบอื่นที่ไม่ใช่ประชาธปิไตย ตลอดจน
การเปลี่ยนถ่ายอาํนาจต้องเป็นไปตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 

มวลชน เชื่อว่าประชาธปิไตยเปน็ระบอบที่พึง
ปรารถนามากกว่าระบอบอื่น แม้จะต้อง
เผชิญกับวิกฤตทางการเมืองหรือวิกฤต
ทางเศรษฐกิจหรือความไม่พอใจในรัฐบาล
ที่ครองอํานาจอยู ่

ไม่มีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่ต่อต้าน
ประชาธิปไตย และไม่ใช้ความรนุแรงหรือ
วิธีการที่ผิดกฎหมายในการเรียกร้องทาง
การเมือง ยอมรับรูปแบบหรือวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใตข้อบเขต
กฎหมาย และ  ไม่พยายามสร้างระบอบอื่นที่
ไม่ใช่ประชาธปิไตย 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ไชยวัฒน ์ค้ําชู และ นิธิ เนื่องจํานง. การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิดและ
กรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559. หน้า 236 และ Diamond, 
Larry. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: The Johns Hopkins 
Press. 1999, pp.65-69. และ Sorensen, Georg. Democracy and Democratization, 3rd 
edition. Boulder: Westview Press, 2008, p.52. และ Linz, Juan and Stepan, Alfred. 
“Toward Consolidated Democracies,” Journal of Democracy. 7:2 (1996), pp.16-20. 
 
  กล่าวโดยสรุป การที่กระบวนการแบบประชาธิปไตยจะสามารถดําเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง สม่ําเสมอไม่ถูกรบกวน สิ่งที่ตามมา คือ ความสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของตัวแสดงทาง
การเมืองได้ รวมถึงการที่ตัวแสดงทางการเมืองสามารถสร้างความคุ้นเคยในหลักการและวิธีปฏิบัติแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการหยั่งรากของประชาธิปไตย (Deepening of Democracy) 
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การทําให้หลักการสําคัญของความเป็นประชาธิปไตยสามารถหยั่งรากลึกลงไปทั้งในระดับทัศนคติ 
ความเชื่อ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของตัวแสดงทางการเมืองอีกท้ังยังเก่ียวข้องกับการสร้างความเป็น
สถาบันการเมือง (Political Institutionalization) และการพัฒนาการดําเนินงานของระบอบการ
ปกครอง (Regime Performance)  ที่เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนถ่ายโอนอํานาจ และถือเป็น
คุณลักษณะที่สําคัญของการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย 
 
 2.3.2 มิติทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  แนวคิดการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยโดยเชื่อมโยงประชาธิปไตยเข้า
กับมิตกิารพัฒนาเศรษฐกิจนี้ เริ่มต้นจากสมมติฐานที่ว่า สังคมทุนนิยมเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง
ที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ถูกบีบคั้นจากกระแสการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม จากสังคมอุตสาหกรรมไปสู่สังคมยุคหลังอุตสาหกรรม 
(Post-Industrial Society)162 การเผชิญแรงกดดันดังกล่าวเรียกว่า “การเผชิญหน้ากันระหว่างกระแส
การลดบทบาทรัฐและกระแสเรียกร้องให้รัฐเข้ามาแทรกแซง” (Hollowing out Versus the New 
Interventionism)163 รฐัจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญ ในการแทรกแซงเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และมีบทบาทในการเป็นตัวกลางในความขัดแย้งระหว่างชนชั้น อํานาจรัฐ (State Power) จึงเกี่ยวข้อง
กับศักยภาพของชนชั้นที่จะบรรลุเปูาประสงค์ของชนชั้นผ่านทางกลไกของรัฐ (State Apparatus) 164 
ซ่ึงรัฐอาจกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกครอบงําเพ่ือใช้ตอบสนองผลประโยชน์ของชนชั้น165 ขณะเดียวกันรัฐ
ก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทีน่ํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางสังคมและการเมือง166  
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163
 Taylor Gooby, Peter. “Hollowing out versus the new interventionism: Public 

Attitudes and welfare futures” The End of the Welfare State? London : Routledge. 
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โดยเฉพาะการขยายสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองซึ่งมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อเสรีภาพ
ทางการเมืองสูงขึ้น จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน 167 การพัฒนาเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตย อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของภาวะ
ทันสมัย168 
  แนวทางภาวะทันสมัย (Modernization) นี้ ได้ให้ความสําคัญกับการทําให้ประเทศท่ี
เคยเป็นอาณานิคมมีสถานภาพที่เป็นอิสระในการปกครองตนเอง ผสมผสานกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการทําให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นประชาธิปไตย แนวทางนี้ถือเป็นสูตรที่มีความ 
ชอบธรรมสําหรับความเป็นอิสระของประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้ลัทธิอาณานิคมหรือลัทธิครอบครอง 
เมืองขึ้น 169 นอกจากนี้ภาวะทันสมัย ยังทําให้สังคมก้าวสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) และความ
เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ที่เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอน 
แต่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว170 แต่อย่างไรก็ตามความเป็นเมือง ความเป็นอุตสาหกรรม ทําให้
พลเมืองมีระดับการศึกษามากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มทางการเมือง สิ่งเหล่านี้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งทําให้ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มาก ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้  ที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตยได้มากข้ึนเท่านั้น171   
    แม้ว่าอิทธิพลของทฤษฏีการทําให้ทันสมัย จะทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
หากแต่ไม่ได้นําไปสู่การพัฒนาทางการเมืองเสมอไป แต่อาจกลับนําไปสู่การล่มสลายทางการเมืองได ้
(Political Decay) สาเหตุเนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจมักจะนําไปสู่การเลื่อนชนชั้นทางสังคม 
(Social Mobilization) ของกลุ่มคนขนาดใหญ่ และหากการเลื่อนชนชั้นทางสังคมเกิดข้ึนเร็วกว่าการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สิ่งที่จะตามมา คือ ความไม่พึงพอใจทางสังคม (Social Frustration) และความ
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ไม่พึงพอใจนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้ามาผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และถ้า
หากระดับการขยายตัวของความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าการขยายตัวของการ
พัฒนาสถาบันทางการเมืองหรือศักยภาพที่สถาบันทางการเมืองจะรองรับความต้องการดังกล่าวได้  
ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็จะยิ่งเกิดขึ้นและอาจนําไปสู่การล่มสลายทางการเมืองได้เช่นกัน172 
อีกท้ังฐานคิดการทําให้ทันสมัยมักมีมุมมองที่บิดเบือนต่อสถาบันทางการเมืองดั้งเดิม โดยเฉพาะมุมมอง
ที่ว่า สถาบันทางการเมืองดั้งเดิมจะต้องถูกแทนที่ด้วยสถาบันทางการเมืองแบบใหม่ ดังนั้น การทําลาย
สถาบันดั้งเดิมขณะที่สถาบันแบบใหม่ยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อาจส่งผลร้ายต่อประเทศ173  
  นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นประชาธิปไตยกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบอบการปกครอง  เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทําให้เกิดการขยายตัวของรายได้ประชากรต่อหัว ประเทศที่มีประชาธิปไตยในระดับสูง การใช้จ่ายของ
ภาครัฐจะมีผลต่อการขยายตัวสูงกว่าประเทศท่ีมีประชาธิปไตยในระดับต่ํา ความเป็นประชาธิปไตย 
(Democratization) และความเสรีทางเศรษฐกิจ (Economic Liberalizations) ทําให้การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น หากมีการปฏิวัติ รัฐประหาร อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะลดลง ในขณะที่
ประเทศที่มีประชาธิปไตยท่ีมั่นคงยั่งยืน จะมีการขยายตัวที่ดีขึ้น174 อีกท้ังความเป็นประชาธิปไตยจะ
เพ่ิมข้ึน เมื่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงขึ้น ความเจริญทางเศรษฐกิจได้ส่งผลต่อความเป็น
ประชาธิปไตยจากการค้าและการลงทุน ทําให้มีคามเป็นประชาธิปไตยสูงขึ้นตามมา175 ประเทศที่มี
รายได้ประชากรต่อหัวที่สูงย่อมมีโอกาสในการรักษาประชาธิปไตย เพราะประเทศที่มีระดับรายได้
ประชากรสูง จะสูญเสียรายได้มากหากเป็นเผด็จการ 176 ดังนั้น ประเทศที่มีระดับรายได้ประชาชาติต่อ
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หัวอยู่ในระดับสูง ย่อมยากท่ีจะล่มสลายย้อนกลับกลายเป็นเผด็จการอีกครั้ง 177 การพัฒนาเศรษฐกิจที่
ทําให้รายได้ประชากรต่อหัวสูงขึ้น เศรษฐกิจจะมีความมั่นคงมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้ระดับการศึกษา
สูงขึ้น จะทําให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมทําให้ชนชั้นกลางขยายมากขึ้น และชนชั้นกลางนี้เอง
ที่มบีทบาทในการลดระดับความขัดแย้งภายในสังคม178  
  ความยากจนและความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ก็เป็นตัวแปรที่สําคัญที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตย เพราะความยากจนและความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจทําให้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเมืองกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนร่ํารวย ซึ่งคนเหล่านี้พยายามกีดกัน    
แนวนโยบายที่จะนําไปสู่ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ179 สังคมที่มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูง  
คนจนส่วนมากย่อมเรียกร้องให้รัฐดําเนินนโยบายกระจายทรัพยากร ในขณะที่คนมั่งมีต้องการรักษา
ผลประโยชน์ของตนย่อมปรารถนาระบอบที่จะสามารถกีดกันคนส่วนมากออกจากกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย อันจะทําให้นโยบายกระจายทรัพยากรไม่อาจนําไปปฏิบัติได้ ในสภาวการณ์นี้  
คนจนส่วนมากอาจโต้ตอบด้วยความรุนแรง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจมักจะ
นําไปสู่ความไม่เสมอภาคทางการเมือง ซึ่งขัดกับหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมี
โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากในสังคมที่มีความเสมอภาคและสินทรัพย์สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย แต่
หากสังคมมีความไม่เท่าเทียมกันสูง โอกาสที่การปกครองแบบเผด็จการจะเกิดข้ึนก็จะมีมากข้ึน 180 
  อย่างไรก็ตาม ความไร้เสถียรภาพของประเทศประชาธิปไตยนั้น อาจมีสาเหตุมาจาก
รากฐานของความเหลื่อมล้ําทางสังคมท่ีเกิดข้ึนมานานจากสังคมดั้งเดิม อีกท้ังความเหลื่อมล้ําดังกล่าว
ยังกลายเป็นรากฐานให้กับการปกครองของเผด็จการ ซึ่งรวมศูนย์อํานาจอยู่ในกลุ่มชนชั้นนํา แม้ว่า
ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย แต่ถ้าหากความเหลื่อมล้ําดังกล่าวยังคงอยู่เช่นเดิม ก็ย่อม
ส่งผลให้ประชาธิปไตยนั้นขาดเสถียรภาพ181 ประเทศประชาธิปไตยท่ีมีระดับความเสมอภาคค่อนข้าง
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สูง จึงมีแนวโน้มที่จะสามารถรักษาประชาธิปไตยได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น182 อายุของประชาธิปไตยจึง
นับเป็นตัวแปรสําคัญท่ีส่งผลต่อทิศทางความเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาอันสั้น ยิ่งประชาธิปไตยมีอายุยาวนานมากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลต่อแนวโน้มของความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจมากข้ึนเท่านั้น183 ประชาธิปไตยท่ีส่งผลต่อความสุขของพลเมือง มักเป็นประเทศที่เป็น
ประชาธิปไตยมายาวนาน พลเมืองจะมีระดับความสุขมากกว่าประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่184 
  จากการศึกษาการสร้างความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตยในมิติทางเศรษฐกิจ 
สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นของการสร้างความม่ันคงยั่งยืนของประชาธิปไตยในมิติทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นส าคัญ สรุปภาพรวม 
มิติทางการพัฒนาเศรษฐกิจ - รัฐมีบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

- สิทธิ เสรีภาพทางการเมือง มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
- ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจมาก ยิ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะ
รักษาประชาธิปไตยได้มากขึ้น 
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจนําไปสู่การเลื่อนชนชั้นทางสังคม 
โดยเฉพาะชนชั้นกลางซึ่งมีบทบาทในการลดระดับความขัดแย้ง 
- ประเทศท่ีมีระดับรายได้ประชากรต่อหัวสูง ส่งผลต่อความมี
เสถียรภาพของประชาธิปไตย และย่อมยากท่ีจะล่มสลาย 
- ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นรากฐานของเผด็จการ 
- ความยากจน ย่อมส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้รัฐกระจายรายได้ 
ในขณะที่คนมั่งมีต้องการปกปูองรักษาผลประโยชน์ 
- ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความไม่เสมอภาคทาง
การเมือง เป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตย 
- ยิ่งประชาธิปไตยมีอายุยาวนาน ก็ยิ่งส่งผลต่อระดับความสุขของ
พลเมืองที่เพ่ิมมากข้ึน 

สรุปและวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา (ดร. รัฐไกร เอกเพชร: 20 พฤษภาคม 2560) 
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183

 Muller, Edward. “Democracy, Economic Development and Income Inequality” 
American Sociological Review. 53:1 February. 1988, pp.59, 65. 
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  กล่าวโดยสรุป การสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย เป็นการสร้าง
เสถียรภาพและความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตย ที่เชื่อมโยงมิติทางการเมืองกับมิติทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เก่ียวพันและส่งผลต่อ 
ความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตย ซึ่งแนวโน้มของประชาธิปไตยจะมีมากข้ึน หากระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสูงขึ้น อีกท้ังจะเห็นถึงความคาบเกี่ยวและการทับซ้อนกันอย่างชัดเจนในหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสมอภาคในฐานะพลเมือง เพราะความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจมักจะ
นําไปสู่ความไม่เสมอภาคทางการเมือง ซึ่งประเด็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคถือเป็นหัวใจ
สําคัญและหลักการข้ันพ้ืนฐานของประชาธิปไตย อีกท้ังยังเชื่อมโยงกับการยอมรับเป็นสมาชิกในสังคม 
(Inclusiveness)185  เพราะประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยมักเก่ียวข้องกับการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การยอมรับและการได้มาซึ่งสิทธิในฐานะพลเมือง ซึ่งทําให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของรัฐ ล้วนแล้วแต่มีส่วนชว่ยเปิดพื้นที่ให้กับ
การใช้ศักยภาพในฐานะตัวแสดงทางการเมืองได้อย่างเต็มที่  ดังนั้นประชาธิปไตยท่ีมั่นคงและยั่งยืนจะ
เกิดข้ึนก็ต่อเมื่อตัวแสดงทางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญ ทั้งชนชั้นนํา องค์กรและมวลชน ต่างมีความ
เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดและเป็นระบอบที่เหมาะสมและพึง
ปรารถนามากกว่าระบอบอ่ืน และยอมรับในความชอบธรรมของการปกครองแบบประชาธิปไตย มี
ความเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตย แม้ว่าจะเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ หรือไม่พอใจในรัฐบาลที่ครองอํานาจอยู่  ก็ไม่มีตัวแสดงทางการเมืองใดพยายามที่จะโค่นล้ม
หรือใช้วิธีรุนแรง หรือแนวทางที่ผิดกฎหมาย ไม่มีความพยายามที่จะสร้างระบอบอื่นที่ไม่ใช่ระบอบ
ประชาธิปไตย อีกท้ังยอมรับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใต้กระบวนการ วิธีการและสถาบันที่เกิดจาก
ประชาธิปไตย ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าประชาธิปไตยจะมีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน186 
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2.4  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 2.4.1  พัฒนาการของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
 
  (1) ยุคสมัยโบราณ  สังคมไทยสมัยโบราณปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
อํานาจการตัดสินใจจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรหรือการปกครองประเทศอยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้
เดียว ในทางทฤษฎีดูเหมือนจะทรงมีพระราชอํานาจมาก แต่ความเป็นจริงแล้ว พระราชอํานาจไม่ได้มี
มากมายอย่างที่คิด พระราชอํานาจอยู่ในวงจํากัดมาก เพราะพระมหากษัตริย์ไม่มีเครื่องมือที่จะแผ่ 
พระราชอํานาจไปถึงพลเมืองส่วนใหญ่  อํานาจที่แท้จริงจึงกระจายอยู่ในหมู่ชนชั้นปกครอง ที่เรียกว่า 
“เจ้าขุนมูลนาย”  ที่มีความหลากหลายนับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นข้ึนมาจนถึงขุนนางระดับสูง ส่วนใหญ่
ดํารงตําแหน่งในลักษณะสืบตระกูล พระราชอํานาจที่แท้จริงจึงกระจุกตัวกับคนเหล่านี้ 187 
  ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนดั้งเดิมมีบทบาทด้านการผลิต ทําเกษตรกรรมเพ่ือ
เลี้ยงชีพ  การใช้ทรัพยากรเป็นไปในทางเดยีวกัน โดยมีความร่วมมือร่วมใจสูง ในการร่วมกันจัดการ
ทรัพยากรของท้องถิ่น เช่น การขุดลอกเหมืองฝาย ร่วมกันในการใช้แรงงานด้านการเลี้ยงสัตว์ และ
ระดมแรงงานช่วยกันทํา “ลงแขก” แม้ว่าแต่ละคนอาจเข้าถึงทรัพยากรได้ไม่เท่ากัน แต่ความสัมพันธ์
แบบพ่ึงพาหรือที่เรียกว่าความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์สูง  ขณะที่ความขัดแย้งในด้านการใช้ทรัพยากรมี
น้อย  เพราะต่างใช้ทรัพยากรในทางเดียวกัน จึงทําให้การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรของชุมชนมีการ 
ยืดหยุ่นตามเงื่อนไขแต่ละครอบครัว เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร นี่คือ 
หัวใจสําคัญพ้ืนฐานของประชาธิปไตย ซึ่งหลายคนมักเข้าใจว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง
ใหม่ที่ไทยเพิ่งรับจากตะวันตก คนไทยส่วนใหญ่ไม่ชินกับระบอบนี้ แต่แท้ที่จริงแล้ว ชาวบ้านนั่นแหละที่
คุ้นเคยกับความสัมพันธ์ในเชิงประชาธิปไตยนี้มานาน  กลุ่มที่ไม่ชินคือกลุ่มชนชั้นกลางที่มีการศึกษาซ่ึง
ไม่เคยอยู่ในสังคมเกษตรกรรม แตช่นชั้นกลางนี้คือ ผู้กําหนดวิถีวัฒนธรรม จึงกลายเป็นว่า “วัฒนธรรม
ทางการเมือง” ของไทยถูกกําหนดโดยนักวิชาการ188 และมีความพยายามที่จะสร้างประชาธิปไตยแบบ
ไทย ๆ ขึ้นมา โดยให้ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถต่อรองทางการเมืองในการ
จัดสรรแบ่งปันทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกันที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แต่ชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษา
จากต่างประเทศกลับอ้างเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และทําการปิดช่องทางการต่อรอง
ทางการเมือง189  
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  แต่อํานาจทางการเมืองของไทยในชนบทนั้น มีรากฐานที่หลากหลาย ไม่ไดม้ีเพียง
ตําแหน่งเจ้าขุนมูลนาย ยังมีบุคคลที่ชาวบ้านยกย่องว่ามีอํานาจสูงและสามารถคานอํานาจทาง
การเมืองของเจ้าขุนมูลนายได้ เช่น สมภารวัดหรือหลวงพ่อ ที่ถือว่ามีอํานาจทางวัฒนธรรมสูง และ 
นักเลงที่เป็นผู้กว้างขวางในท้องถิ่น ใจคอนักเลง สามารถใช้อํานาจคุ้มกันหรือรักษาประโยชน์ของ
ชาวบ้านได้ หรือคหบดีผู้ที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจ หรือ บุคคลที่เคยบวชเรียนอ่านหนังสือได้ ตลอดจน
หมอผี หมอตําแย ที่มีความรู้ที่ชาวบ้านเห็นว่าจําเป็นในชีวิตประจําวันและต้องใช้บริการบ่อย ๆ ก็เป็น
บุคคลที่สามารถใช้คานอํานาจกับอํานาจทางการเมืองได้เช่นกัน190  
  กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในสังคมประชาธิปไตยแบบไทยสมัยโบราณ
ไม่ใช่อํานาจเดี่ยว แต่เป็นอํานาจเชิงซ้อนที่แต่ละอํานาจถูกใช้อย่างสลับซับซ้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เกิดการคานอํานาจกันเอง ซึ่งไม่จําเป็นต้องหามาจากตําราตะวันตกในเรื่องการถ่วงดุลอํานาจ เพราะ
เค้าโครงเดิมของสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในสมัยโบราณก็มี กลไกในการคานอํานาจนี้
มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ใช่พวก เจ้าขุนมูลนาย  เป็นกลไก
ประชาธิปไตยท่ีสามารถพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ แต่น่าเสียดายที่วัฒนธรรมทางการเมืองเหล่านี้ไม่ได้มี
โอกาสพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กลุ่มชนชั้นกลาง  ที่มีการศึกษาก็ไม่ได้ชื่น
ชมกับระบบสังคมและการเมืองของชาวบ้านไทย กลับสร้างรัฐแบบใหม่ (Modern State) ทีข่าด
พ้ืนฐานทางสังคมรองรับ เป็นจินตนาการท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง    แต่สอดคล้องกับการเติบโต
ทางการเมืองของชนชั้นกลางเสียเอง และกลุ่มนี้ก็ได้กลายเป็นกลุ่มชนชั้นนํา (Elite) ที่สามารถสืบทอด
อํานาจของตนได้ในเวลาต่อมา ทําให้จินตนาการของกลุ่มชนชั้นนํากลายเป็นอุดมคติทางการเมืองหรือ
เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่มีลักษณะครอบงํา (Dominant) สังคม   
  (2) ยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 
พ.ศ. 2475 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองของไทยและระบบราชการใหม่ โดยสร้างระบบ
กฎหมายแบบตะวันตกข้ึนแทนกฎหมายประเพณี ทําให้อํานาจของเจ้าขุนมูลนายที่กระจัดกระจายใน
ท้องถิ่นสลายตัวลง แล้วกลับมากระจุกอยู่ที่ส่วนกลาง ยากที่ใครจะเข้าถึงอํานาจรวมศูนย์ แต่อํานาจที่
พยายามกระจายลงสู่ประชาชนกลับเป็นไปเพ่ือตอบสนองเบื้องบนมากกว่าประชาชนในพ้ืนที่ อันเป็น
หลักการของระบบราชการแบบใหม่ ที่คิดแทนประชาชน แม้แต่การเมืองท้องถิ่นก็มุ่งเข้าไปต่อรองกับ
ส่วนกลาง191  
  ทางเลือกท่ีเหลืออย่างเดียวของท้องถิ่นในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรนอกระบบ
ของส่วนกลาง ก็คือ การเอาใจออกห่างเพ่ือดึงอํานาจอ่ืนเข้ามาสนับสนุน แต่อํานาจทางเศรษฐกิจเป็น
อํานาจเดียวที่รัฐในสมัยนั้นไม่อาจรวมศูนย์ได้ เพราะผู้ที่กําหนดการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
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เหนือรัฐบาลคือ มหาอํานาจจักรวรรดินิยมตะวันตก บทบาทหน้าที่ของประเทศสยามในเศรษฐกิจโลก 
ก็คือ ผู้ผลิตข้าวและวัตถุดิบปูอนความต้องการในดินแดนอาณานิคมหรือกึ่งอาณานิคมของตะวันตก
และบางส่วนของประเทศในยุโรป  ตลาดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของประเทศเกิดจากนโยบายของ
จักรวรรดินิยม แม้ว่าเส้นทางคมนาคมที่รัฐลงทุนมีส่วนช่วยให้เกิดข้ึนได้กว้างขวางก็ตาม “นายทุน” 
กลายเป็นกลุ่มคนที่ได้หลักประกันเสรีภาพในทางการค้าและการลงทุนจากสนธิสัญญาที่มหาอํานาจ
บังคับให้ทําและปฏิบัติตาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น คนจีนอพยพ การสะสมทุนของคนเหล่านี้ได้รับการ
ปกปูองจากสภาวะที่มหาอํานาจตะวันตกสร้างขึ้น เช่นบางรายอาจมีฐานของทุนอยู่ในปีนังหรือฮ่องกง 
บางรายอาจเป็นผู้รับเหมาช่วงให้แก่บริษัทข้ามชาติตะวันตก และมีจํานวนไม่น้อยที่เป็นเครื่องมือใน
การกระจายสินค้าที่ตะวันตกนําเข้ามาสู่ประชาชนในชนบท ขณะเดียวกันบางส่วนของชาวจีนอพยพ
เหล่านี้ ก็เข้ามาเป็น นายหน้า ลูกหนี้ หรือตลาดให้แก่ทุนของชนชั้นสูงของไทยซึ่งพยายามแปลงทุนเดิม
ของตนให้เกิดดอกออกผลในเศรษฐกิจสมัยใหม่192 
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ดังกล่าวยิ่งทําให้เกิดชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นในสังคมไทย 
ซึ่งเป็นคนที่ไม่อยู่ในวิถีการผลิตที่มาจากเกษตรกรรมโดยตรง และก็ไม่เกี่ยวกับการปกครองโดยตรง 
โดยชนชั้นกลางของไทย จําแนกได้ 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกนั้น เป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์ทางการค้าซึ่ง
เปลี่ยนไปอย่างมากนับตั้งแต่สนธิสัญญาเบาริ่ง  เกือบทั้งหมดของคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็น “คนจีน” ทีไ่ม่
มีความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจที่แท้จริงนัก แม้ว่าสนธิสัญญาของตะวันตกจะปลดปล่อยคนเหล่านี้ออก
จากการพ่ึงพิงอํานาจทางการเมืองของชนชั้นสูง แต่ก็ไม่สามารถสร้างอํานาจทางการเมืองขึ้นมาคานกับ
ชนชั้นสูงได้ แม้จะมีการรวมกลุ่มตามประเพณีของตน  เช่น “อ้ังยี่” แต่ก็ไม่สามารถต้านทานอํานาจรัฐ
ได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวาดระแวงของมหาอํานาจตะวันตกด้วย  เพราะอาจคุกคามผลประโยชน์
ของมหาอํานาจ อีกทั้งบางส่วนของชนชั้นกลางยังต้องพ่ึงพิงทั้งอํานาจทางการเมืองและอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ความสํานึกทางการเมืองของชนชั้นกลางเหล่านี้ จึงไม่ได้พัฒนาไปมากกว่าการสร้างอํานาจ
เถื่อนขึ้นมาต่อรองกับรัฐ หรือเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับชนชั้นสูงเพ่ือเข้าใกล้อํานาจทางการเมืองและ
ใช้ประโยชน์อํานาจนั้นเพื่อแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศหรือความ 
รู้สึกการเป็นพลเมืองจึงไม่เกิดขึ้น  อีกท้ังสํานึกทางการเมืองในระยะแรก ๆ นี้กลับเป็นสํานึกทาง
การเมืองของความเป็นพลเมืองของจีนที่ออกมาทํามาค้าขายเพื่อส่งผลประโยชน์กลับประเทศจีนหรือ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศจีน193  
  ชนชั้นกลางกลุ่มนี้จะพยายามประนีประนอมกับชนชั้นสูงในระบบการเมืองของไทย
โดยให้ผลประโยชน์เป็นสิ่งล่อใจ เพ่ือให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนได้รับหลักประกันอย่างมั่นคง 
อีกท้ังชนชั้นสูงในระบบการเมืองไทยก็เต็มใจที่จะยอมรับผลประโยชน์เหล่านั้น แต่ก็พยายามกีดกัน  
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ชนชั้นกลางเหล่านี้ออกไปจากเวทีทางการเมือง โดยสร้าง ”ลัทธิชาตินิยม” ที่ตั้งอยู่บนนิยาม “ความ
เป็นไทย” ขึ้นใหม่ สํานึกทางการเมืองของคนจีนก็ยิ่งขาดความชอบธรรมในสังคม  ชนชั้นกลางเหล่านี้
จึงเจริญเติบโตด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างง่าย ๆ ที่ไม่พยายามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลักในการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ194 
  ส่วนชนชั้นกลางกลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนประจําทําให้มีรายได้
สูงกว่าประชาชนทั่วไป ซ้ํายังอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งอํานาจรวมศูนย์ วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีความ
ผูกพันใกล้ชิดกับศูนย์อํานาจการปกครอง ทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกียรติยศท่ีระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์สร้างขึ้น เช่น เครื่องแบบ เหรียญตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายชั้น
และตําแหน่งของทางราชการ เป็นต้น  ความสํานึกทางการเมืองของคนกลุ่มนี้ คือ การจัดสรรแบ่งปัน
ทรัพยากรของราชการ ทําอย่างไรจึงจะให้หน่วยงานของตนได้ส่วนแบ่งในทรัพยากรนั้นมากที่สุด 
“การเมือง” จึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งแก่งแย่งกันในเรื่องผลประโยชน์นี้อยู่มากมายในทุกระดับชั้น 
ตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยจนถึงระดับเสนาบดี  ระยะแรกอาจช่วงชิงความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
เหนือตน  แต่ต่อมาระบบราชการมีความสลับซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน มีการดึงเอาอุดมการณ์ของชาติหรือ
ประชาธิปไตยเข้ามาเป็นข้ออ้างในการใช้เป็นประโยชน์ด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นของสํานึกทางการเมืองของ
คนกลุ่มนี้195 
  จุดเปลี่ยนที่สําคัญ คือ การที่คนกลุ่มนี้ทีไ่ด้รับการศึกษามองเห็นความสําคัญของ
ภารกิจของหน่วยงานของตนเหนือกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทําให้เกิดการสั่นคลอนความเป็น
ประมุขฝุายบริหารของพระมหากษัตริย์ จนเกิดความขัดแย้งของความคิดของข้าราชการหลังปฏิรูป
ระบบราชการและได้กลายเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาต่อมา ประชาธิปไตยของ
ไทยจึงไม่ได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ แต่เกิดขึ้นท่ามกลางจุดอ่อนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์196 
  ประเด็นที่น่าสังเกตคือชนชั้นกลางทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันเท่าใดนัก  
ชนชั้นกลางกลุ่มแรกไม่ได้ต้องการเสรีภาพ เพียงแต่ต้องการขยายฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือผลประโยชน์
ของตน ในขณะที่ชนชั้นกลางกลุ่มท่ีสองถูกปลูกฝังให้มีความหวาดระแวงต่อความเป็นไทของคนกลุ่ม
แรก และไม่ยอมเปิดเวทีทางการเมืองให้กับชนชั้นกลางกลุ่มแรก  การเมืองจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับความ
เป็นพลเมืองมากเท่าใด  วัฒนธรรมทางการเมืองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงจํากัดพ้ืนที่ทาง
การเมืองให้เป็นพ้ืนที่ของชนชั้นนํา (Elite) เพราะต้องการให้คนที่มีการศึกษามาตัดสินใจทําการจัดสรร
แบ่งปันทรัพยากร ไม่ใช่เรืองที่ “พลเมือง” ทุกคนพึงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การศึกษาจึงถูก
ใช้เป็นฐานในการสร้างความชอบธรรมของกลุ่ม “ชนชั้นนํา” ในการผูกขาดหรือครอบครองอํานาจ 
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และทัศนคติเช่นนี้จึงกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตกทอดมายังกลุ่มคนในระบบราชการและสืบ
ทอดมาแก่สังคมไทยจนถึงทุกวันนี้197 
  วัฒนธรรมทางการเมืองในช่วงนี้จึงมองเห็นการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร เป็นเรื่อง
ของบุคคลที่มีการศึกษา จึงกีดกันประชาชนออกไปจากการเมือง ทําให้คนกลุ่มหนึ่งผูกขาดอํานาจใน
การจัดสรรทรัพยากรไว้ในมือแต่เพียงฝุายเดียว อีกท้ังยังสามารถกําหนดว่าทรัพยากรควร  ถูกใช้
อย่างไร เท่ากับว่าอํานาจนี้ คือ อํานาจที่จะกําหนดวิถีชีวิตของคนอ่ืนทั้งหมด เพราะวิถีชีวิตของ
ประชาชนย่อมต้องดําเนินบนฐานของการใช้ทรัพยากร  ชนชั้นกลางกลุ่มแรกท่ีอยู่ในวงการค้า อยากได้
ความสงบเรียบร้อยเพ่ือประโยชน์ในการทําธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติของพ่อค้าท่ัวไป แต่ในกรณี
ของไทย ความปั่นปุวน วุ่นวายความไม่สงบทางการเมือง เป็นตัวคุกคามสถานะเดิม (Status Quo)  
ทําให้มีความหวาดระแวงต่อเหตุการณ์เหล่านี้มาก ส่วนชนชั้นกลางที่อยู่ในระบบราชการ ก็ได้รับการ
ปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยว่ามาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบราชการจึง
ดํารงอยู่บนฐานของอภิสิทธิ์นานาชนิดที่ข้าราชการได้รับ ความปั่นปุวนวุ่นวายจึงอาจเป็นการทําลาย
สถานะเดิม (Status Quo) เช่นเดียวกัน  แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ในวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ชนชั้นกลางของไทยได้รับมรดกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อเกิดสิ่งใด ๆ ที่อาจทําให้เกิด
ความหวาดระแวงน่าสงสัย หากทําได้ก็จะระงับเสียตั้งแต่ต้น  ความหวาดระแวงอ่อนไหวของชนชั้นนํา
ทางการเมือง ทําให้การจัดการทางการเมืองของไทยมักมีแนวโน้มไปในทางการใช้ความรุนแรงที่เป็น
การตัดไฟแต่ต้นลมที่ได้ผลดีที่สุด ความรุนแรงจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งใน
วัฒนธรรมการเมืองไทย และทําให้วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีแต่เดิมขาดตอนลง และ
เกิดการสั่งสมสืบทอดและขยายวัฒนธรรมทางการเมืองของระบอบใหม่ ผ่านการศึกษา จนกลายเป็น
กระแสหลักของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยที่ทําให้ประชาธิปไตยขาดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและ
ยั่งยืนจนทุกวันนี้198  
  (3) ยุคภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน  ภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การรวมศูนย์อํานาจการทางการเมืองและการปกครองยังคง
ดําเนินต่อไป และเข้มข้นมากขึ้น เพราะประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและการ
คมนาคม ทําให้รัฐมีรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้น สามารถขยายอัตรา กําลังของระบบราชการและขยาย
การศึกษาลงไปถึงระดับล่างได้มากขึ้น แม้ว่าจะมีการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง เช่น เทศบาลและสุขาภิบาล แตก่็หยุดขยายตัวใน
เวลาไม่นาน อีกท้ังไม่ได้ให้อํานาจจัดสรรแบ่งบันทรัพยากรแก่องค์กรท้องถิ่นเหล่านี้มากนัก คงเป็นแต่
เรื่องเก็บขยะกวาดถนนเป็นส่วนใหญ่ จึงเท่ากับขยายอํานาจของระบบราชการส่วนกลางในการจัดสรร
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แบ่งบันทรัพยากรนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสงวนพ้ืนที่ทางการเมืองไว้ให้เป็นพื้นที่ของระบบราชการ
แต่เพียงฝุายเดียว แม้มีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง แตส่มาชิกเกือบครึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็มาจากการ
แต่งตั้งจากข้าราชการ 199 
    “การเมือง” ของระบบราชการ คือการแย่งชิงทรัพยากรราชการให้แก่ตนเองหรือ
หน่วยงานของตนจึงดําเนินต่อไป เพียงแต่ว่าอํานาจตัดสินขั้นสุดท้ายไม่ได้อยู่ในมือของพระมหากษัตริย์
อีกต่อไป แต่อยู่ในมือของฝุายบริหารซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนของราชการนั่นเอง การเมืองไทยกลายเป็น
การแย่งชิงอํานาจของกลุ่มต่าง ๆ ในระบบราชการ เพ่ือเข้าไปเป็นฝุายบริหารทีม่ีอํานาจในการจัดสรร
แบ่งปันทรัพยากรที่เป็นงบประมาณแผ่นดินและการใช้อํานาจเพื่อแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ200 
    ในขณะที่วัฒนธรรมทางการเมืองในการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการขจัด
ปัญหาความขัดแย้งยังเป็นไปเหมือนเดิม หรืออาจจะมากข้ึนกว่าเดิม เพราะสมรรถภาพในการใช้ความ
รุนแรงมีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังรัฐบาลแต่ละชุดก็ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จึงมีความวิตกและอ่อนไหวต่อภัย
คุกคามทางการเมืองของปรปักษ์ทางการเมือง การใช้ความรุนแรงหรือการข่มขูใ่นการเข้าแย่งชิงอํานาจ
กัน จึงเกิดข้ึนนับแต่ปีแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทําให้กองทัพยิ่งกลายเป็นปัจจัยสําคัญ
ของ “การเมือง” ในระบบราชการมากขึ้น และได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่ขาด
ตอนตลอดมา201 
    หากไม่มีอะไรในสังคมเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมทางการเมืองของการเลือกตั้งและ
รัฐประหารของไทย ก็ยังคงดําเนินวนเวียนต่อไปตามเดิมเช่นนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
ทําให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลางทั้งด้านปริมารและความหลากหลาย นับตั้งแต่การผลักดัน
นโยบายพัฒนาของระบอบทหารซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นผู้นําในปี พ.ศ. 2500  เป็นต้นมา จึง
ทําให้โครงสร้างทางการเมืองของไทยเปลี่ยนไปและกระทบต่อวัฒนธรรมทางการเมือง ชนชั้นกลางที่อยู่
นอกระบบราชการได้เข้ามาถือส่วนแบ่งในพ้ืนที่ทางการเมืองเพ่ิมขึ้นโดยระบบราชการยอมเปิดพ้ืนที่
ให้แก่คนเหล่านี้ ชนชั้นกลางเลือกที่จะใช้การเมืองในระบบเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมือง เพราะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง หรือดํารงอยู่ในอํานาจได้เพราะการสนับสนุน
ของนักการเมืองในระบบเลือกตั้ง ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะระบบเลือกตั้งจะทําให้ได้ตัวแทนของประชาชนหรือ
ทําให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง แต่เพราะการเมืองในระบบเลือกตั้งเปิดโอกาสให้ชนชั้นกลาง ซึ่งเป็น
กลุ่มเดียวที่เข้าถึงสื่อ สามารถควบคุมผู้บริหารได้มากที่สุด จึงสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสรร
แบ่งปันทรัพยากรได้มาก202 
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    กล่าวไดว้่า ชนชั้นกลางได้เข้าไปยึดกุมพัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมด้วยอํานาจ
กําลังซื้อที่มีอยู่ เช่น เป็นผู้วางเกณฑ์มาตรฐานของวิถีชีวิต รสนิยมทางศิลปะ ตลอดจนมาตรฐานว่า
อะไรคือความรู้และอะไรไม่ใช่ เท่ากับวางเกณฑ์ให้คนอ่ืน ๆ ในสังคม ประชาชนระดับล่างดิ้นรนถีบตัว
ให้สูงขึ้น โดยอาศัยเกณฑ์เหล่านี้เป็นเครื่องวัด หรือแม้แต่ผู้ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จที่จะถีบตัวขึ้นมา
ได้ ก็ยอมรับเกณฑ์เหล่านี้ในชีวิตของตน  และเพราะเหตุที่ชนชั้นกลางเป็นปัจจัยสําคัญของความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน ยิ่งกว่านี้ ชนชั้นกลางยังอยู่ในฐานะท่ี
สามารถสถาปนาวัฒนธรรมทางการเมืองของตนเป็นมาตรฐานของสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ยังคงเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ภายใต้เงื่อนไขว่าสถาบันพระมหากษัตริย์
ต้องได้รับความเคารพยกย่อง และต้องไม่ขัดแย้งกับอํานาจที่เป็นอยู่ ในขณะเดียวกันชนชั้นกลางคิดว่า
ตัวสามารถควบคุมอํานาจได้ในระดับหนึ่ง โดยอาศัยเครื่องมือ 2 ประการ ประการแรกคือ  สื่อ 
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อที่ตนสามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้เอง  ชนชั้นกลางจึงค่อนข้างให้
ความสําคัญแก่เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เพ่ือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แตใ่ช้เป็นเครื่องมือต่อรอง
ทางการเมือง ประการที่สอง คือ กฎหมายแพ่งและอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอายุมากกว่ารัฐธรรมนูญ 
อีกท้ังพัฒนาขึ้นก่อนจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใดทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ชนชั้นกลางเชื่อในการ
ปกครองด้วยกฎหมาย (Rule of law) หากเป็นเพราะชนชั้นกลางเชื่อว่า ตนสามารถแทรกแซง
กระบวนการยุติธรรมได้ในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจึงไม่ได้หมายความว่า 
ล่วงละเมิดไม่ได้ แต่เป็นกฎกติกาท่ีต้องรู้วิธีเล่น อีกทั้งการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ไม่ใช่จะทําได้ง่าย ๆ 203 
    วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางมีความสืบเนื่องกับวัฒนธรรมทางการเมือง
ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างมาก แม้ว่าจะแปรเปลี่ยนไปบ้างก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองซึ่งเกิดข้ึนในประเทศไทย ไม่มีผลกระทบทางวัฒนธรรมมากนัก ชนชั้นกลางไทยปัจจุบันยัง
อ่านหนังสือ “เรื่อง” เดียวกับชนชั้นกลางในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์แม้ไม่ใช่ “เล่ม”เดียวกันก็ตาม  
    อย่างไรก็ตาม ชนชั้นกลางไทยปัจจุบันขยายตัวขึ้นมากท้ังด้านปริมาณและความ
หลากหลายระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงขึ้น อุดมการณ์ “ความเป็นไทย” ที่เคยมีมาแต่เดิม ไม่สามารถ
กีดกันชนชั้นกลางซึ่งอยู่นอกระบบปกครองออกไปจากพ้ืนที่ทางการเมืองได้เสียแล้ว บางส่วนร่วมอยู่ใน
ชนชั้นนําทางเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะเดี่ยวกันลักษณะโลกาภิวัตน์ทําให้ชนชั้นกลางไทย
เชื่อมโยงกับโลกภายนอกอย่างใกล้ชิดขึ้นทั้งในแง่ปูมหลังทางการศึกษา และในแง่ธุรกิจการเมือง   
“เวทีการเมือง” ของชนชั้นกลางกว้างขึ้น ไม่จํากัดอยู่เฉพาะอํานาจภายในอย่างเดียว ฉะนั้นวัฒนธรรม
ทางการเมืองของชนชั้นกลางไทยจึงอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน แต่ในขณะเดี่ยวกันก็ใช่ว่าจะไม่มีความ
สืบเนื่องกับวัฒนธรรมทางการเมืองที่เคยมีมาก่อนเสียเลย จึงน่าสนใจว่าจะ “เปลี่ยนผ่าน” ไปสู่อะไร 
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แน่นอนว่าคงไม่เปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองของโลกตะวันตก แต่ก็แน่นอนว่าไม่มีทางเหมือนเก่า
ได้ต่อไป204 
  จากพัฒนาการของวัฒนธรรมการเมืองไทยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นลักษณะสําคัญ
ของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ซึ่งสามารถจําแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  1. กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองหรือการกล่อมเกลาทางการเมือง (Political 
Socialization) แม้จะมีสถาบันหรือตัวแทนต่าง ๆ เช่น ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
ศาสนา ทําหน้าที่อบรมกล่อมเกลาทางการเมือง แต่ประชาชนก็ยังคงมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่ยังไม่น่าพึงปรารถนา เพราะมักเป็นไปในลักษณะการปลูกฝังในเรื่อง
อํานาจนิยม มากกว่าการเป็น ประชาธิปไตย คนไทยไม่ชอบการแสดงออก ไม่ชอบการโต้แย้ง ไม่ชอบ
ความมีเหตุมีผล การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวจึงมักไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย จึงทําให้
ไม่ได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มท่ี ต่อเนื่องและยาวนาน อีกท้ังการที่
ประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ ขาดความเป็นปึกแผ่น การกล่อมเกลาทางการเมืองให้เด็ก ๆ เลื่อมใส
ศรัทธาในประชาธิปไตยจึงไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่สามารถหยิบยกตัวอย่างที่เป็นจริงให้
สังเกตเห็นได้205 แม้ในระยะหลังจะได้มีความพยายามในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองจากสถาบัน
ต่าง ๆ มากขึ้น แต่ก็ยังจํากัดในรูปแบบ โดยมุ่งไปที่กระบวนการเลือกตั้งมากกว่าความพยายามที่จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน (Participatory Democracy) 206 
  2. ลักษณะนิสัยประจําชาติของสังคมไทย มีทั้งลักษณะนิสัยที่ดีและไม่ดี  ซึ่งลักษณะ
นิสัยที่ดี ได้แก่ ความรักอิสระ การรู้จักประสานประโยชน์ สุภาพอ่อนโยน เกรงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส รัก
สันโดษ รักสันติ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประนีประนอม รักถิ่นที่อยู่ แต่ในส่วนลักษณะนิสัยประจําชาติที ่
ไม่ดี คือ หย่อนยานเรื่องระเบียบวินัย ทําตามใจคือไทยแท้ เคารพเชื่อฟังผู้มีอํานาจมาก  ขาดความ
อดทน ขาดความมุมานะพากเพียร ไม่ชอบทํางานเป็นทีมหรือเป็นหมู่คณะ ชอบแสดงความสามารถคน
เดียว  ความอ่อนแอเมื่อขาดผู้นํา ชอบเสี่ยงโชค  ชอบเล่นการพนัน รักสนุก ขาดความสามารถในการ
ทําธุรกิจการค้า  เชื่อถือในเรื่องโชคลาง ไสยศาสตร์ จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีลักษณะนิสัยประจํา
ชาติหลายประการที่เกื้อกูลต่อประชาธิปไตย แต่ก็มีอีกหลายลักษณะที่ไม่เก้ือกูลต่อประชาธิปไตย207 
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  3. คนไทยขาดระเบียบวินัย ที่เป็นเช่นนี้เพราะสังคมไทยมักใจดี ปล่อยปละละเลย ไม่
เข้มงวดกวดขัน ปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ขาดการปลูกฝังตั้งแต่ระดับครอบครัว จึงทําให้คนไทยเป็นคน
ที่ชอบทําอะไรตามใจตนเอง ถือเอาความสะดวกสบายเป็นที่ตั้ง ทําให้ไม่เกื้อกูลต่อประชาธิปไตย 
เพราะในบริบทการเมืองการปกครอง การมีระเบียบวินัยถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากต่อประชาธิปไตย208 
   4. คนไทยมักเคารพเชื่อฟังผู้มีอํานาจมาก โดยเฉพาะการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ซึ่งตาม
ความเป็นจริงแล้วน่าจะเป็นลักษณะนิสัยที่ดี เพราะเป็นการเสริมสร้างความมีเสถียรภาพ มั่นคง แต่ใน
แง่ประชาธิปไตยแล้ว การเคารพเชื่อฟังต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล เพราะเป็นเรื่องของ
สิทธิ เสรีภาพ ที่ผสมผสานกันในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 209 
  5. ความอ่อนแอเมื่อขาดผู้นํา เมื่อใดก็ตามที่ขาดผู้นํา คนไทยมักจะเกิดความอ่อนแอ 
ไม่รู้จะไปทิศทางไหน ซึ่งในแง่ประชาธิปไตยแล้ว ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ไม่ใช่
เรื่องของผู้นํา ซึ่งแตกต่างจากเผด็จการอํานาจนิยม ที่ถือว่าการเมืองการปกครองเป็นเรื่องของผู้นํา 
ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจึงขึ้นอยู่กับผู้นํา แต่เมื่อใดก็ตามที่ขาดผู้นํา ประเทศก็
จะอ่อนแอ แต่ประชาธิปไตยไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้ เพราะประชาธิปไตยข้ึนอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ 
เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความเข้มแข็งได้แม้ขาดผู้นํา หรือแม้ผู้นําจะอ่อนแอ แต่
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาธิปไตยก็สามารถดําเนินต่อไปได้210 
  6. วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง เพราะประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนําและนักการเมือง เมื่อประชาชน
คิดเช่นนั้นจึงไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และยอมรับในเรื่องอํานาจนิยม  คิดว่าตนเองไม่มี
อํานาจหรือความสามารถทางการเมือง บุคคลที่มีอํานาจหรือมีอิทธิพลคือ ผู้ที่ต้องให้ความเคารพยํา
เกรง เชื่อฟัง การที่วัฒนธรรมทางการเมืองไทยมีลักษณะเช่นนี้ เพราะคนไทยขาดความรู้ความเข้าใจใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง211นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไม่สนับสนุนให้คนไทยมีความ
ตื่นตัวทางการเมือง คนไทยจึงไม่อยากเข้าไปยุ่งกับการเมือง มองว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่อง
ของชนชั้นนํา เป็นเรื่องของการแก่งแย่งชิงอํานาจ และผลประโยชน์ของชนชั้นนําเท่านั้น ไม่ได้เป็นการ
ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ 
   7. สังคมไทยเป็นระบบการเมืองที่ยึดถือตัวบุคคลเป็นหลัก  การสืบทอดอํานาจทาง
การเมืองเป็นไปแบบจากรุ่นสู่รุ่นในวงศ์ตระกูลผู้นําทางการเมืองหรือที่เรียกว่า “ตระกูลทางการเมือง” 
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(Political Dynasty) นักการเมืองที่มีสายสัมพันธ์ในลักษณะตระกูลทางการเมืองจะอาศัยความ
ได้เปรียบของวงศ์ตระกูล เช่น ความม่ังคั่ง ความมีชื่อเสียง ความนิยมในหมู่ประชาชน ภาพลักษณ์  
เป็นต้น ให้เป็นตัวส่งเสริมให้ตนเองประสบความสําเร็จในเส้นทางการเมืองและสามารถส่งต่อความ
ได้เปรียบดังกล่าวไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป สายสัมพันธ์ในลักษณะนี้ส่งผลในทางลบต่อประชาธิปไตย
และการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว เพราะทําให้ระบบการเมืองยึดถือตัวบุคคล เป็นการบั่นทอนการ
สร้างสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง และเป็นอุปสรรคต่อการคิดริ่เริ่มนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 212เนื่องจากการพัฒนาสถาบันทางการเมืองและสถาบันทางเศรษฐกิจจะถูกปิดกั้นขัดขวาง
โดยสมาชิกของตระกูลผู้ได้ประโยชน์จากสถานะความได้เปรียบของตน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการ
กําเนิดและก่อตั้งพรรคการเมืองซึ่งถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงความต้องการของ
ประชาชนเข้าสู่กระบวนการนโยบาย อีกท้ังการสืบทอดอํานาจทางการเมืองผ่านบทบาทของตระกูล
การเมืองยังเชื่อมโยงกับประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งเกิดจากการเข้าไปมี
อํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะของตระกูลการเมืองบางตระกูล213 
  8. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ยังคงฝังรากลึกในวัฒนธรรมการเมืองไทย 
ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อดีในแง่ ทําให้สังคมมีความเอ้ืออาทร มีน้ําใจไมตรี ช่วยเหลือกัน พ่ึงพากันได้คราวมี
อุปสรรค ช่วยเหลือกันดั่งญาติพ่ีน้อง แต่กลับมีผลเสียต่อประชาธิปไตย เพราะการมุ่งช่วยเหลือพวก
พ้องนั้น เป็นการละเลยความเคารพในตัวเอง ความสามารถของแต่ละคน ทําให้ไม่ได้ตัดสินบนพื้นฐาน
ความสามารถ (Merit System) ทําให้ “ผิดฝาผิดตัว” คนไม่มีความรู้แต่มีพรรคพวก มีเครือข่าย
กว้างขวาง กลายเป็นผู้ที่ได้รางวัล ได้ตําแหน่ง ได้งานไปทํา แต่ไม่มีทักษะ ทํางานไม่ได้ ล้มเหลว แต่การ
จะเอาออกจากตําแหน่งหรืองานที่รับผิดชอบก็ยากลําบาก เพราะเครือข่ายที่สนับสนุน ญาติพ่ีน้องไม่
ยอม อีกท้ังระบบอุปถัมภ์ ทําให้เกิดเป็นหนี้บุญคุณท่ีต้องสนับสนุนเกื้อกูลกันไป ใครที่ไม่มีเส้นมีสาย ไม่
เป็นอภิสิทธิ์ชน ถึงจะมีความสามารถ ก็ไม่อาจผลักดันตนให้ต่อสู้กับวังวนของระบบอุปถัมภ์ได้ ต้องก้ม
หน้ารับกรรมและสภาพความไม่เป็นธรรม214 
   9. สังคมไทยเป็นสังคมที่ “มีหัว มีก้อย”เป็นสังคมที่มีลําดับชั้นทางสังคมและผูกพัน
สิทธิของแต่ละคน เป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากระบบศักดินา จึงมองว่าความไม่เสมอภาคเป็นเรื่องธรรมชาติ 
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ทําให้แต่ละคนรู้ขอบเขตของตน ไม่ทําอะไรที่ล่วงละเมิดจากฐานะ อีกทั้งยังมองว่าสังคมที่ปล่อยให้ 
“ไม่มีหัว ไม่มีก้อย”เป็นสังคมที่ไม่สามารถรักษาระเบียบของสังคมไว้ได้เลย215  
  10. การบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคล การปกครองด้วยกฎหมาย
ตามท่ีคนในสังคมเชื่อถือ แม้จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แต่การบังคับใช้กับบุคคลไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับสถานภาพของบุคคลนั้น ๆ 216 
  11.. สิทธิ เสรีภาพขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคม  แม้คนในสังคมไทยจะมองเห็นว่า
สิทธิและเสรีภาพของระบอบประชาธิปไตยมีความสําคัญอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ตั้งอยู่บน
สถานภาพทางสังคม คนในสังคมไทยกลับไม่รู้สึกวิตกกังวลเมื่อถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมืองจากกลุ่มคนที่มีสถานภาพสูงกว่า เช่น นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ เป็นต้น 217 
  12. สังคมไทยไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจกับการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
ทางการเมือง ตราบเท่าที่ความปั่นปุวนวุ่นวายทางการเมืองนั้นถูกจํากัดขอบเขตอยู่นอกปริมณฑลของ
วิถีชีวิต เช่น ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดการปฏิวัติ หรือ รัฐประหาร ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับการต่อสู้
ด้วยการใช้อาวุธของผู้ก่อการร้ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ 
เช่นเดียวกันกับ การใช้กําลังอาวุธต่อสู้ทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจดูเหมือนว่าคนใน
สังคมไทยนั้นมีขันติธรรมต่อการใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นการใช้กําลังอาวุธในเขตปุาเขา
และในชนบทที่ห่างไกล ในทางตรงกันข้าม หากเป็นการชุมนุมประท้วงและมีการใช้กําลังอาวุธในเขต
เมือง ก็อาจสร้างความวิตกกังวลให้แก่คนในสังคมไทย ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
ชนชั้นกลางยอมรับได้ คือ การเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นกลางเอง สิ่งที่เลวร้ายในสายตาของคนไทยมัก
เป็นสิ่งที่อาจกระทบต่อวิถีชีวิตของตน เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา การประกอบอาชีพ ค่าครองชีพ 
รายได้ เป็นต้น218 
  13. ยังคงยึดม่ันในระบบอํานาจนิยม  คนในสังคมไทยยอมรับความมีอํานาจที่เป็น
อาญาสิทธิ์ (Authoritative) ของรัฐ การที่สามารถกุมเสียงข้างมากในสภา ถือเป็นเครื่องแสดงความมี
อาญาสิทธิ์ของอํานาจ แต่อํานาจที่เป็นอาญาสิทธิ์นี้ มีลักษณะของอํานาจนิยม ซึ่งหมายถึง ชอบการใช้
ความเด็ดขาดเฉียบพลันในการแก้ไขปัญหา หากใช้การเจรจาประนีประนอม มักถูกมองว่า อ่อนแอหรือ
เป็นมะเขือเผา แสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพ ไม่แก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด ทําให้การแก้ไขปัญหาอย่าง
เด็ดขาด ทันที เป็นการละเลยหนทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช้อํานาจ และละเลยอํานาจอ่ืน ๆ ที่มีอยู่
ในสังคมไทย ทําให้คนในสังคมไทยไม่รังเกียจการแก้ปัญหาด้วยวิธีการนอกแบบหรือนอกกติกาหรือไม่
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ชอบด้วยกฎหมาย และยังถือว่าเป็นการใช้อํานาจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนจะประสบผลอย่างไรนั้น 
คนในสังคมไทยไม่ค่อยใส่ใจ219 
  14. โลกทรรศน์ที่ผสมผสานความเป็นนานาชาติกับความเป็นไทย  โลกทรรศน์ของ
คนไทยมีการผสมปนเประหว่างลักษณะของ “ความเป็นนานาชาติ” (Internationalism) กับลักษณะ
ที่โดดเด่นของความเป็นไทย (Uniqueness)  ผสมผสานปนเปและเคียงคู่กันของความเป็นนานาชาติ 
กับ ความเป็นไทย จึงทําให้คนในสังคมไทยเลือกท่ีจะรับหรือไม่รับก็ได้ ดังนั้น คนไทยจึงอาจชื่นชมกับ
ประชาธิปไตยได้เท่า ๆ กับเผด็จการอํานาจนิยม ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ จึงหมายถึง ไม่ได้เป็น
ประชาธิปไตยอย่างที่นานาชาติเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่ทําให้โลกทรรศน์ทั้งสองนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้จะ
ถูกกําจัด (Exclude) ออกจากพ้ืนที่ทางสังคมและการเมือง ซึ่งคนในสังคมไทยก็เห็นดีเห็นงานด้วย220  
  15. นิยมชมชอบความมั่งค่ังและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความมุ่งหวังของคนไทย
ส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งเน้นความม่ังคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจ รายได้ ทรัพย์ ดังนั้น 
จึงมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แม้ในระยะหลังจะให้ความสําคัญ
กับคุณภาพชีวิต แต่ก็มีความหมายที่จํากัดอยู่เพียงแค่สุขภาพอนามัยเท่านั้น 221 
  16. ความมีเหตุผลอยู่ในมุมมองที่คับแคบ  ความเป็นเหตุเป็นผลของคนในสังคมไทย
อยู่ในมุมมองที่คับแคบ จึงทําให้มองปัญหาอย่างไม่ลึกซ้ึง และไม่เข้าใจที่มาที่ไป ทั้ง ๆ ที่ปัญหานั้นมี
ความสลับซับซ้อนมากกว่าที่คิด ทําให้คนในสังคมไทยมักเชื่อหรือฟังข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว      
เชื่อคนง่าย ความเป็นเหตุเป็นผลที่ใช้จึงมักมาจากข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่น้อย จากคําบอกเล่าต่อๆ กัน 
หรือจากทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งบางครั้งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้เลย222 
  17. มีความเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์น้อยลง คนในสังคมไทยมีความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย จึงมองชีวิตและระบบเหตุผล
ผ่านกลไกจากเทคโนโลยีดังกล่าว ทําให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์น้อยลง และรู้สึกว่าวิถีชีวิต 
ขาดเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้ เพราะจะทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมปัจจุบัน223  
  18. อ้างความรักชาติแต่ขาดอุดมการณ์   คนในสังคมไทยมีมโนทัศน์ต่อความเป็น
ชาติ และมักแสดงความรักชาติ ว่าตนเองรักชาติมากกว่าใคร ๆ โดยขาดอุดมการณ์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
อะไรที่กระทบกระเทือนต่อวัฒนธรรมทางการเมืองที่กล่าวมาข้างต้น มักจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคาม 
อีกท้ังความเป็นชาติ มักถูกมองในแง่ความลงรอยกัน หากไม่ลงรอยกันในแง่ศาสนา ภาษา ชาติพันธ์ 
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และความจงรักภักดี ก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกระแวงสงสัย และเห็นว่าไม่ควรมีสถานะพลเมืองเหมือนผู้อ่ืน 
เป็นไปในลักษณะที่กีดกัน (Exclusive) แทนที่จะมีลักษณะผนึกรวมพลัง (Inclusive) นอกจากนี้ยังใช้
เป็นมุมมองกีดกันคนออกจากความชอบธรรมทางการเมือง สําหรับผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ด้วย
การตั้งข้อสงสัยในความคิดเห็นและพฤติกรรม ตลอดจนความจงรักภักดีด้วยคําถาม “เป็นคนไทยหรือ
เปล่า?” แค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้บุคคลผู้ถูกตั้งคําถาม ถูกสังคมกีดกันจากความชอบธรรมบนเวที
การเมือง224 
  กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมทางการเมืองไทยนั้นมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณที่
สังคมไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่อํานาจที่แท้จริงนั้นกลับอยู่ที่ชนชั้นปกครอง
เจ้าขุนมูลนาย ขณะที่ชาวบ้านทําเกษตรกรรมเพ่ือเลี้ยงชีพ ด้วยวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ที่มีความ
ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือกัน จัดสรรแบ่งปันทรัพยากรกันเองในชุมชน วัฒนธรรมทางการเมืองในสมัย
โบราณจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่ได้ผูกพันอยู่เฉพาะกับเจ้าขุนมูลนาย แต่ผูกพันกับบุคคลที่
ชาวบ้านยกย่องว่ามีอํานาจสูงและสามารถคานอํานาจทางการเมืองกับเจ้าขุนมูลนายได้ จนถึงยุคก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งมีการปรับโครงสร้างทางการเมืองและระบบราชการใหม่ ทําให้อํานาจมา
กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ประกอบกับมีการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ ทําให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นในสังคม
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องที่ผูกพันกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและลัทธิชาตินิยม และจํากัด
พ้ืนที่ทางการเมืองให้เป็นพื้นที่ของชนชั้นนํา และมักมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาทาง
การเมือง ส่วนในยุคปัจจุบัน วัฒนธรรมทางการเมืองไทยได้กลายเป็นเรื่องของการแย่งชิงอํานาจและ 
ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมากขึ้น 
 
 2.4.2  กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
 
  1. กลุ่มประเทศโลกตะวันตก 
   Alexis De Tocqueville (2010)225  ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบการ
สร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่ง
ศึกษาบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาธิปไตย เหตุใดการปฏิวัติจึงเกิดข้ึนในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีโครงสร้าง
สังคมค่อนข้างเปิดกว้าง แทนที่จะเป็นประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปที่มีโครงสร้างสังคมแบบศักดินาดั้งเดิม 
จากการศึกษาพบว่า ฝรั่งเศสเป็นรัฐรวมศูนย์ ชนชั้นกลางซึ่งมีบทบาทเป็นกันชนระหว่างรัฐกับสังคม 
กลับแทบไม่มีบทบาทเลย ผลก็คือ ทําให้คนฝรั่งเศสกลายเป็นปัจเจกชนนิยมที่สนใจแต่ผลประโยชน์
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ส่วนตัวและแทบไม่สนใจในกิจการสาธารณะ สภาวะดังกล่าวจึงสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงและ
การปฏิวัติ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่า มีความแตกต่างกันในทุกด้าน ทั้งบทบาท
ของรัฐบาลซึ่งในประเทศฝรั่งเศสมีการรวมศูนย์อํานาจ แต่ในสหรัฐอเมริกากลับมีลักษณะของกระจาย
อํานาจและบทบาทไปยังองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งขาดหายไปในสังคมของฝรั่งเศส แต่กลับมีอยู่อย่าง
หนาแน่นในสังคมของสหรัฐอเมริกา และได้กลายเป็นบทบาทสําคัญในการเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยท่ี
ช่วยให้ปัจเจกชนเรียนรู้ที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม หล่อหลอมทักษะทางสังคม
ให้กับสมาชิกในสังคม 
   Almond & Verba (1965)226 ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรม 
ทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศโลกตะวันตก ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา (United 
States of America) สหราชอาณาจักร (United Kingdom) หรืออังกฤษ  สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Federal Republic of Germany) สาธารณรัฐอิตาลี (Republic of Italy) และสหรัฐ
เม็กซิโก (United Mexican States) โดยพิจารณาจากทัศนคติหรือความโน้มเอียงของคนในสังคม   
แต่ละประเทศเกี่ยวกับ ระบบการเมือง ประวัติศาสตร์ อาณาเขต ขนาด ที่ตั้ง อํานาจทางการเมือง 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทของชนชั้นนําทางการเมือง การกําหนด
นโยบาย การตัดสินใจและการบังคับใช้  การรับรู้บทบาทของคนในสังคมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ
ระบบการเมือง  การเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของภาครัฐ จากการศึกษาทําให้
พบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละประเทศสามารถจําแนกได้ตามลักษณะของแนวโน้มทาง
การเมืองได้ 3 ประเภท คือ 
    (1)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิม (Parochial Political Culture) 
วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทนี้ เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมดั้งเดิมที่ยังไม่มีบทบาททาง
การเมือง หัวหน้าเผ่าหรือหัวหน้าชุมชนยังคงมีบทบาทท่ีเหลื่อมล้ํากันอยู่ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ความโน้มเอียงทางการเมืองของสังคมยังคงผูกพันกับความเชื่อทางศาสนาแทนความผูกพันที่
ควรมีต่อการเมือง  
   (2)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูา (Subject Political Culture) 
วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทนี้ คนในสังคมจะมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเมืองทั่ว ๆ ไป รู้ว่า
ใครเป็นผู้ปกครอง ปกครองด้วยระบอบอะไร ยอมรับอํานาจรัฐ เคารพเชื่อฟัง ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่
ปราศจากการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเห็นว่า การเมืองเป็นเรื่องของผู้ปกครอง หรือผู้มี
อํานาจ ส่วนประชาชนเป็นเพียงผู้ถูกปกครองที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
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   (3)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเข้ามีส่วนร่วม (Participant Political 
Culture) วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทนี้ คนในสังคมต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ผูกพันต่อระบบ
การเมือง มักมีการเรียกร้องหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้รัฐ
ตอบสนองความต้องการ คนในสังคมเชื่อว่าสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ 
(Political Efficacy)  
    Almond & Verba ไดต้ั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า วัฒนธรรมทางการเมือง
ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้หมายความว่าในแต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองเพียงประเภทใดประเภท
หนึ่งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง อาจมีลักษณะผสมผสานกันไปในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีการผสมผสานนี้ อาจแบ่งเป็น 
   (1)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมผสมไพร่ฟูา (The Parochial 
Subject Culture) วัฒนธรรมประเภทนี้ คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับอํานาจของผู้นําอีกต่อไป แต่
กลับให้ความจงรักภักดี (Allegiance) ต่อระบบการเมืองที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม ยอมรับอํานาจของ
รัฐบาลกลางแทนที่จะยอมรับอํานาจของเจ้าเมือง รัฐบาลกลายเป็นผู้กุมอํานาจ ในขณะที่คนในสังคม
ยังไม่สนใจที่จะเรียกร้องหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงไม่คิดว่าตนเองจะมีบทบาทหรือมี
อิทธิพลต่อระบบการเมือง ประชาชนยังคงความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม 
    (2)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูาผสมการเข้ามีส่วนร่วม  (The 
Subject Participant) วัฒนธรรมประเภทนี้ คนในสังคมบางส่วนเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เห็นว่าตนเองมีความสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ แต่ก็ยังคงมีคนในสังคมที่
ยังคงเมินเฉยไม่สนใจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง โดยถือว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของตน ยังคงยอมรับ
อํานาจรัฐโดยปราศจากเงื่อนไข 
    (3)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมผสมการเข้ามีส่วนร่วม  (The 
Parochial Participant Culture) เป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่เกิดในประเทศเกิดใหม่และในประเทศ
กําลังพัฒนา มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมอยู่มาก เมื่อมีการปกครองแบบสมัยใหม่ที่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คนก็ยอมรับเอาไว้ส่วนหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพล
การเมืองแบบดั้งเดิม คนในกลุ่มต่าง ๆ ของสังคมยังคงจงรักภักดีต่อผู้นําหรือบุคคล มีการปลุกเร้าใน
เรื่องผลประโยชน์ทางเชื้อชาติ ศาสนา การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นไปเพ่ือคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของกลุ่มของตน และมักเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีใครยอมประนีประนอม ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เอนเอียงไปทางอํานาจนิยมกับกลุ่มที่เอนเอียงไปทางประชาธิปไตย 
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แผนภาพที่ 2   แสดงตัวแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: วิสุทธิ์ โพธิแท่น. แนวคดิพื้นฐานของประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.  
2550, หน้า 159. 

 
   จากแผนภาพที่ 2  Almond & Verba เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองที่
สอดคล้องกับประชาธิปไตยนั้น จะต้องเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเข้ามีส่วนร่วมสูง (Participant 
Political Culture) ผสมผสานกลมกลืมกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิม (Parochial Political 
Culture)และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูา  (Subject Political Culture) ซึ่งจะกลายเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ (Stable Democracy) มัน่คงและมี
ความยั่งยืน สามารถสร้างและธํารงไว้ซึ่งพลังและกลไกทางการเมือง ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ 
พฤติกรรมของคนในสังคมมีความเอนเอียงในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและพร้อมจะเป็นผู้ถูก
ปกครองที่ดี (Subject Competence) เป็นราษฎรที่ดี มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีเหตุมีผล คนใน
สังคมส่วนใหญ่เชื่อว่าตนมีความสามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ และพยายามเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองด้วยความกระตือรือร้นทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ความสํานึกในความสามารถทางการเมือง” 
(Sense of Civic Competence) และเรียกวัฒนธรรมทางการเมืองที่ผสมผสานนี้ว่า “วัฒนธรรมทาง
การเมืองของพลเมือง” (Civic Culture) หรือเป็นวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย โดยคนในสังคมที่
มีวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าว จะเป็นผู้ที่มีลักษณะสําคัญ คือ เป็นคนมีเหตุผล เข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยความกระตือรือร้น มีความรู้ในเรื่องการเมือง มีความสํานึกในความสามารถทางการเมือง รอบคอบ
ในการตัดสินใจ และอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองนี้มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตทางการเมือง

วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบดั้งเดิม 

วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟ้า 

วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วม 

วัฒนธรรมทางการเมือง
ของพลเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมือง 
ระบอบประชาธิปไตย 

ที่มีเสถียรภาพ 
ม่ันคงและย่ังยืน 
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ของคนในสังคม เพราะทําให้คนในสังคมมีทัศนคติและความเชื่อทางการเมืองตามวัฒนธรรมนั้น และ
แสดงออกมาทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพ227 
   กล่าวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองที่เหมาะสมกับการรักษากระบวนการ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพได้นั้น คือ วัฒนธรรมพลเมืองซึ่งมีคุณลักษณะที่เป็น 
วัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบคับแคบ วัฒนธรรมแบบไพร่ฟูา และวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วม ไว้ได้อย่างลงตัว แม้ว่าพลเมืองจะมีความตื่นตัวดําเนินกิจกรรมทางการเมือง แต่ความตื่นตัว
ดังกล่าวไม่ได้มีมากเกินไปจนเป็นการทําลายเสถียรภาพของรัฐ อีกท้ังการที่พลเมืองยึดมั่นในอุดมการณ์ 
แต่การยึดมั่นก็เป็นไปอย่างพอประมาณ ไม่ยึดติดจนทําให้ไม่อาจประนีประนอมได้228 
   Dankwart Rustow (1970)229 ได้ทําการศึกษาการสร้างความม่ันคงและ
ยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศสวีเดน และประเทศตุรกี การศึกษาของ Rustow เริ่มต้นจาก     
“เงื่อนไขพ้ืนฐาน” นั่นคือ ความกลมกลืนในชาติ (National Unity) ซ่ึงพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ
จะต้องไม่มีข้อสงสัยในชุมชนทางการเมืองที่พวกเขาเป็นสมาชิก หรือยอมรับในอัตลักษณ์บางประการ
ของชุมชนการเมืองร่วมกัน จากเง่ือนไขเริ่มต้นดังกล่าว นําไปสู่ “ขั้นการเตรียมการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานและการแบ่งขั้วในสังคม” โดยลักษณะของความขัดแย้งอาจแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ โดยในประเทศสวีเดน ความขัดแย้งเริ่มจากกลุ่มชาวนา จากนั้นขยายมาสู่ชนชั้นกลาง
ในเมืองและชนชั้นผู้ใช้แรงงาน โดยที่มีคู่ขัดแย้ง คือ กลุ่มชนชั้นที่ครอบครองที่ดิน กลุ่มนายทุนและ
กลุ่มข้าราชการ ส่วนในประเทศตุรกี ความขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างเมืองและชนบท นอกจากความ
ขัดแย้งต้องเกิดจากประเด็นที่จะแบ่งแยกกลุ่มคนในสังคมแล้ว องค์ประกอบของความขัดแย้งที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การเกิดขึ้นของกลุ่มชนชั้นนําใหม่ที่เข้ามานํามวลชนในความขัดแย้งกับกลุ่มชนชั้น
นําเดิม ดังนั้น เมื่อความขัดแย้งดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่มักจะเกิดข้ึนตามมาคือ การแบ่งขั้วใน
สังคมออกเป็น 2 ขั้ว (Polarization) 
   เมื่อความขัดแย้งได้นําไปสู่การแบ่งขั้ว สิ่งที่มักจะเกิดข้ึนต่อเนื่อง คือ ความ
ตระหนักในหมู่ชนชั้นนําถึงการมีอยู่ของความหลากหลายในสังคมท่ามกลางความกลมกลืนในชาติ 
(Diversity in Unity) ความตระหนักเช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะปูทางไปสู่การเจรจาตกลงประนีประนอม
ระหว่างชนชั้น และประชาธิปไตยมักเป็นหนึ่งในทางเลือกในการเจรจา อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่การ
ประนีประนอมไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ในหลายกรณี หากชนชั้นนําไม่สามารถตกลงกันได้ มักส่งผล
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ย้อนกลับไปเริ่มต้นในขั้นเตรียมการ นั่นคือการต่อสู้ขัดแย้งแบ่งขั้วในสังคมเช่นเดิม และหากผลการ
ประนีประนอม นําไปสู่การยอมรับการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตย จะส่งผลให้เกิดการก้าว
จาก “ขั้นการตัดสินใจยอมรับความหลากหลายและหลักประชาธิปไตย” เปลี่ยนผ่านไปสู่ขั้นตอนของ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย หรือที่เรียกว่า “ขั้นการปลูกฝังประชาธิปไตย”หรือการ
สร้างความคุ้นเคย (Habituation) ในรูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการพัฒนาหลัก
ประชาธิปไตยให้กลายเป็นวิธีปฏิบัติและวัฒนธรรมทางการเมือง 
 
  2. กลุ่มประเทศในเอเซีย 
   จากการศึกษากลุ่มประเทศในเอเชีย พบว่า ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแทบ  
ไม่มีประเทศใดที่นับตั้งแต่เริ่มต้นจะมีเง่ือนไขท่ีสอดคล้องกับประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความ
ยากจน ความหลากหลายในชาติพันธุ์และวัฒนธรรม รวมทั้งอุปสรรคทางศาสนาและวัฒนธรรมที่
ค่านิยมหลายประการขัดแย้งต่อหลักการประชาธิปไตย และไม่เอ้ือต่อการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
ให้กับประชาธิปไตย ในทางกลับกัน แม้ว่าบางประเทศจะมีเงื่อนไขท่ีสอดคล้อง เช่น ระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง แต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้  อีกท้ังแม้ว่าในหลาย
ประเทศในกลุ่มประเทศในเอเชียจะเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการอํานาจนิยม ไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว แต่เส้นทางที่จะพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนหาได้ดําเนินไปอย่าง
ราบรื่นหรือปราศจากอุปสรรคไม่ หลายประเทศกลับประสบปัญหา “ประชาธิปไตยย้อนกลับ” ไปสู่
เผด็จการอํานาจนิยม และประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาหลายครั้ง โดยไม่มีทีท่าว่า
ประชาธิปไตยจะสามารถหยั่งรากได้อย่างมั่นคง 
   สําหรับประเทศในกลุ่มประเทศในเอซียที่คัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษานี้มี
จํานวน 4 ประเทศ คือสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือเกาหลีใต้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(Republic of Indonesia) สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) ญี่ปุุน (Japan) สาเหตุที่เลือก
ประเทศเหล่านี้มาศึกษาเนื่องจากประเทศเหล่านี้สามารถสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ของประชาธิปไตยใน
กลุ่มประเทศในเอเชียได้เป็นอย่างดี ทั้งความสามารถในการรักษาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน   
 
    (1) สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือเกาหลีใต้  
   สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ นับเป็นประเทศท่ีประสบกับความล้มเหลว
ในหลายต่อหลายครั้งในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ทั้งยังอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการ
อํานาจนิยมมายาวนาน อีกทั้งพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย แต่ในท้ายที่สุด ก็ประสบผลสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านจาก
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ระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตย และสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยน
ผ่าน และถูกมองว่าเป็น “ความมหัศจรรย์ของประชาธิปไตย” (Miraculous Democracy)230 
   การปกครองของเกาหลีในช่วง ค.ศ.1392-1910 อยู่ภายใต้ราชวงศ์โจซอน 
ซึ่งปกครองภายใต้อุดมการณ์ขงจื้อ ซึ่งตระกูลขุนนาง (ยังบัน) มีบทบาทสูงในการครอบงําราชสํานัก  
ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศนั้น ประเทศจีนยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าและ
พาณิชยกรรม ต่อมาในปี ค.ศ.1910-1945 เกาหลีตกอยู่ภายใต้การยึดครองของประเทศญี่ปุุน ก่อนจะ
ได้รับเอกราชภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และถูกแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน เกาหลีเหนือ และ 
เกาหลีใต้ โดยเกาหลีใต้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน    
ปี ค.ศ.1948 ก็ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เนื่องจากการปกครองอยู่ภายใต้
การหนุนหลังของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งมีการประท้วงผลการเลือกตั้งที่ถูกมองว่าสกปรกที่สุดในปี ค.ศ.
1960 ท้ายที่สุดก็นําไป สู่การปฏิวัติโดย ปักจองฮี (Park Chung-Hee) ในปี ค.ศ.1961231 
   ภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการของปักจองฮี ประชาธิปไตยของ
เกาหลีใต้ถูกจํากัดขอบเขตอย่างมาก ตรงข้ามกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะถูกกดดันจากสหรัฐอเมริกาให้มีการเลือกตั้ง แต่ด้วยฐานความนิยมจากคนในชนบท 
ทําให้รัฐบาลเผด็จการปักจองฮีสามารถรักษาฐานอํานาจมาได้อย่างยาวนาน จนกระทั่งถูกลอบสังหาร
ในปี ค.ศ.1979 และถูกนายพลชุนดูฮวาน (Chun Doo-Hwan) ทําการยึดอํานาจและยังคงใช้
มาตรการรุนแรงในการปราบปรามฝุายตรงข้ามทางการเมืองและขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย 
และมีการนําไปเข้าค่ายปรับทัศนคติ (Purification Camp) แต่หลังจากถูกกดดันจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ในที่สุดก็ยอมให้มีการร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งใน ปี ค.ศ.1987232 
   เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรด้านปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เอ้ือต่อการสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย พบว่า เกาหลีใต้ประสบผลสําเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
ทําให้รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนจาก 67 เหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ.1953 เป็น 3,218 เหรียญสหรัฐ 
ในปี ค.ศ.1987 ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ได้สร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาหลายประการ ประการแรก เกิดการขยายตัวของเมือง (Urbanization) 
ทําให้สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 28 ในปี ค.ศ.1960 เป็นร้อยละ 
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60 ในปี ค.ศ.1987 ประการที่สอง มีการยกระดับการศึกษาของพลเมืองเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนมี
คุณภาพเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วในตะวันตก233  
   การเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการได้ส่งผลต่อการพัฒนาทางการเมืองของ
เกาหลีใต้ คือ เกิดการขยายตัวของ “ชนชั้นกลาง” แม้จะมีการกล่าวว่าชนชั้นกลางเหล่านี้เป็นผลผลิต
จากการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเผด็จการอํานาจนิยม คนกลุ่มนี้จึงอาจให้ความสําคัญกับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าความมั่นคงและยั่งยืนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อ
มองในอีกแง่มุมหนึ่ง ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องในปี ค.ศ.1987 แม้ชนชั้นกลางจะไม่ได้มีบทบาท
ในการเป็นผู้นําในการเรียกร้อง แต่ก็เป็นกองหนุนที่สําคัญและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้รัฐบาลต้องยอม
เปลี่ยนท่าที จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลเกื้อหนุนต่อ
การสร้างประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ทั้งในแง่การปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการสร้างชนชั้นทาง
สังคมท่ีมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย234 
   นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ในลักษณะของ “รัฐภายใต้อุปถัมภ์” (Client 
State) ของเกาหลีใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผลที่ขัดแย้งกันในสองลักษณะ คือ  
ด้านหนึ่ง สหรัฐอเมริกาต้องการให้เกาหลีใต้เป็นประเทศตัวอย่างของประชาธิปไตยในเอเซีย จึงได้วาง
ระบบรัฐธรรมนูญตามแบบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องการให้เกาหลีใต้เป็น
รัฐกันชนต่อต้านคอมมิวนิสต์ (Anti-Communist Buffer State) ซึ่งให้ความสําคัญกับประการหลัง
มากกว่าประการแรก จึงทําให้สหรัฐอเมริกาไม่ปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่ขัดต่อประชาธิปไตยของรัฐบาล
เกาหลีใต้235 แต่กระนั้น สหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทสําคัญในการจํากัด “โครงสร้างทางเลือก”ของตัว
แสดงภายในเกาหลีใต้ ทําให้เกิดแรงกดดันชนชั้นนําที่อยู่ในอํานาจให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย236 
   ส่วนตัวแสดงทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อประชาธิปไตย คือ ตัวแสดงระดับ
ชนชั้นนํา และ ตัวแสดงในภาคประชาสังคม พบว่า ในส่วนของบทบาทของชนชั้นนํา ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความสําคัญในการเจรจาต่อรองระหว่างชนชั้นนําที่อยู่ในอํานาจและชนชั้นนําในฝุายค้านที่ทําให้เกิด
แรงกดดันในสภาเพ่ือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ.1986 โดยในช่วงแรกฝุายรัฐบาลสนับสนุน
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ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ในขณะที่ฝุายค้านสนับสนุนประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี เมื่อฝุาย 
รัฐบาลไม่มีท่าทีประนีประนอม ฝุายค้านจึงใช้วิธีการกดดันผ่านขบวนการภาคประชาชน เพ่ือให้มี     
การทําประชามติ กระแสกดดันดังกล่าวได้ทําให้มวลชนยกระดับการเคลื่อนไหวมากขึ้น และในที่สุด          
ก็ออกมายอมรับข้อเสนอของภาคประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี237 
   ส่วนบทบาทตัวแสดงในภาคประชาสังคมที่มีต่อพลวัตการเมืองในเกาหลีใต้
จะเห็นได้ต้ังแต่การเคลื่อนไหวต่อต้านการเลือกตั้งในปี ค.ศ.1960 และการเรียกร้องประชาธิปไตยใน       
ปี ค.ศ.1980 โดยตัวแสดงที่มีบทบาทนํา คือ ขบวนการนิสิตนักศึกษาจาก 42 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
โดยได้ชูอุดมการณ์หลักสําหรับการเคลื่อนไหวคือ “ประชาชนคนธรรมดา” (Common People) และ
เป็นวาทกรรมที่ถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือสะท้อนถึงความเป็นชาตินิยมที่แท้จริงของเกาหลีใต้บนฐานของ
ประชาชนกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชนชั้นนําผู้กุมอํานาจ การเคลื่อนไหวของนักศึกษาจึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในภาคประชาสังคม และทําให้ ตัวแสดงอ่ืน ๆ เช่น กลุ่ม
ศาสนา กลุ่มองค์กรในภูมิภาคต่าง ๆ ชาวนา แรงงาน ได้เข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวแทบทุกหัว
เมือง และทําให้มีผู้คนเข้าร่วมเคลื่อนไหวกว่า 1 ล้านคน238   
   ความท้าทายที่สําคัญของประชาธิปไตยเกาหลีใต้คือ การสร้างความม่ันคง
และยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย ในด้านทัศนคติ พบว่า นักการเมืองเกาหลีใต้มักจะไม่ค่อยพยายาม
แสวงหาเสียงสนับสนุนผ่านทางวิธีการแบบประชาธิปไตย แต่มักใช้วิธีการแบบอํานาจนิยมที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ส่งผลร้ายต่อกระบวนการประชาธิปไตย และการที่พลเมืองเกาหลีใต้ 
ยังค่อนข้างล่าช้าในการรับเอาค่านิยมแบบประชาธิปไตยไว้เป็นวิถีในการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นหลักขันติ
ธรรมหรือหลักปฏิบัตินิยม จึงทําให้คนเกาหลีใต้ยังไม่สามารถพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยอมรับ
ว่าการแข่งขันและการเจรจาต่อรองนั้นเป็นวิถีทางแบบประชาธิปไตย แต่แม้ว่าพ้ืนฐานวัฒนธรรมทาง
การเมืองในหลายลักษณะยังไม่สอดคล้องกับค่านิยมแบบประชาธิปไตย แต่พลเมืองก็ยังมีความเชื่อมั่น
ในความชอบธรรมของประชาธิปไตย และมองว่าเป็นรูปแบบการปกครองเดียวที่ทุกฝุายควรยึดถือ239 
   ส่วนในด้านพฤติกรรม  ความสําคัญอยู่ที่พฤติกรรมที่แข่งขันแย่งชิงกันอย่าง
ไม่รอมชอมเพ่ือเข้าสู่อํานาจ พฤติกรรมดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่ก่อรูปให้เกิด
สิ่งที่เรียกว่า “ประธานาธิบดีจักรพรรดิที่อ่อนแอ” (Imperial But Weak Presidency) เนื่องจากการ
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เลือกตั้งประธานาธิบดีเปรียบเสมือนกับการแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจเด็ดขาด ซึ่งหมายถึง ผู้ชนะ
การเลือกตั้งจะได้ทุกอย่าง ขณะที่ผู้แพ้จะไม่ได้อะไรเลย แต่ในขณะเดียวกันมีที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงและจํากัดวาระการดํารงตําแหน่งเพียงวาระเดียว (1 สมัย) เป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น ในช่วงปลาย
วาระการดํารงตําแหน่ง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จึงมักตกอยู่ในสภาวะ “เป็ดง่อย” (Lame Duck 
Phenomena) คือ สภาวะที่ยากจะแสวงหาการสนับสนุนจากตัวแสดงต่าง ๆ ในการผลักดันนโยบาย
ทําให้ตัวแสดงต่าง ๆ ลดการสนับสนุน เพราะตระหนักว่าประธานาธิบดีที่กําลังจะหมดวาระไม่อาจให้
คุณให้โทษได้240     
   จากพฤติกรรมของชนชั้นนําที่มุ่งดําเนินการในแทบทุกวิถีทางเพ่ือบรรลุ
เปูาหมาย และเครื่องมือของชนชั้นนํา ก็คือ พรรคการเมือง ได้ส่งผลทําให้พรรคการเมืองของเกาหลีใต้
ขาดความเป็นสถาบัน เพราะการที่พรรคการเมืองในเกาหลีใต้มีระยะเวลาการดํารงอยู่ที่ค่อนข้างสั้น
และจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง แต่ทว่ามีการขยายตัวขององค์กรและกิจกรรมขององค์กร
ในภาคประชาสังคมในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนและสหภาพแรงงาน ผลจากการขยายตัวของภาค
ประชาสังคมได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของมวลชนอย่างมาก ซึ่งจะทําให้สถาบันทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ และทําให้เกิดความไม่พอใจและความตึง
เครียดในระบบ เพราะมวลชนมักใช้วิธีการเรียกร้องโดยตรงมากกว่าการดําเนินการผ่านสถาบันทาง
การเมือง241 
   จากสภาพดังกล่าว ทําให้เกิดความกังวลว่าประชาธิปไตยในเกาหลีใต้จะไม่
มั่นคงและยั่งยืน และอาจหวนกลับสู่เผด็จการอํานาจนิยมอีกครั้ง แต่ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ก็ได้ส่ง
สัญญาณในเชิงบวกก้าวข้ามวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความตึงเครียดทางการเมืองครั้งสําคัญมาได้
หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในการทําให้กองทัพไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง และทําให้กองทัพ
เป็นกลไกของรัฐที่อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน และผ่านบททดสอบสําคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ.
1997 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงแนวโน้มประชาธิปไตยในเกาหลีใต้จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันมากข้ึน การจัดการเลือกตั้งที่มีความ
โปร่งใสมากขึ้น สถานะของประธานาธิบดีในลักษณะเป็ดง่อยได้เลือนหายไปจากการเมืองของเกาหลีใต้ 
แม้ว่าจะพบว่าพลเมืองของเกาหลีใต้จะขาดความเชื่อมั่นในสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
มีจํานวนน้อยที่ยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขว่าประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด โดยพลเมือง
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จํานวนมากให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย242 ซ่ึง         
ดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นถึง “คุณภาพของประชาธิปไตย”มากกว่าที่จะแสดงให้เห็นถึงความไร้
เสถียรภาพ อีกทั้งความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน สะท้อนให้
เห็นถึง “การขาดดุลประชาธิปไตย” (Democracy Deficit) มากกว่าความอ่อนแอและไม่ยั่งยืนของ
ประชาธิปไตย ดังนั้น ในภาพรวมประชาธิปไตยในเกาหลีใต้จึงมีแนวโน้มในการพัฒนาประชาธิปไตย
ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน จนยากท่ีจะย้อนกลับไปสู่ระบบเผด็จการอํานาจนิยมอีกครั้งหนึ่ง 
 
    (2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)   
   อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประสบการณ์ภายใต้การปกครองของเผด็จการ
อํานาจนิยมมามากกว่า 32 ปี อีกท้ังลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ และ
โครงสร้างทางสังคมที่ประกอบด้วยชนพื้นเมืองที่มีความหลากหลายมากกว่า 300 กลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งยัง
มีประสบการณ์การต่อสู้และการใช้ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ดูเหมือนว่าความเป็นไปได้ที่
อินโดนีเซียจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยนั้นมีค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในอินโดนีเซียและเป็นไป
ในทิศทางที่มุ่งสู่ประชาธิปไตยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงจากอํานาจของผู้นําทางการเมืองที่ครอง
อํานาจมากกว่า 3 ทศวรรษ การจัดการเลือกตั้ง การลดบทบาทลงของกองทัพ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
พร้อมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถาบันการเมืองหลัก และนับตั้งแต่นั้นมาระบอบประชาธิปไตยใน
อินโดนีเซียได้พัฒนาอย่างมั่นคง จึงทําให้เป็นประเด็นว่า เหตุใดประเทศที่มีพ้ืนฐานที่ไม่เอ้ือต่อ
ประชาธิปไตยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย และดําเนินไปได้อย่างค่อนข้างมั่นคงและยั่งยืน243 
   ประวัติศาสตร์การเมืองของอินโดนีเซีย อาจกล่าวได้ว่า ผ่านการถูกยึดครอง
โดยประเทศเจ้าอาณานิคม ไม่ว่าจะเป็นดัตช์ หรือญี่ปุุน ในช่วงเวลาที่ประกาศเอกราชและต่อสู้กับเจ้า
อาณานิคมเพ่ือเรียกร้องเอกราชอย่างเป็นทางการ มีการร่างรัฐธรรมนูญกําหนดรูปแบบการปกครองใน
ลักษณะของประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี เพื่อให้อํานาจแก่ซูการ์โน (Sukarno) ผู้นําขบวนการ
ชาตินิยมอย่างเต็มที่เพ่ือต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมดัตช์ แต่ภายหลังจากท่ีอินโดนีเซียสามารถปกครอง
ตนเองได้อย่างจริงจังในปี ค.ศ.1950 กลับถูกต่อต้านจากกลุ่มนักศึกษา ทําให้มีการกลับไปใช้รูปแบบ
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ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบฮอลแลนด์ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ แต่มุ่งเน้นการ
แบ่งปันอํานาจมากกว่าการรวมอํานาจ ต่อมาในปี ค.ศ.1959 ได้หันกลับมาใช้ระบบประธานาธิบดีที่
ได้รับเลือกตั้งโดยรัฐสภาภายใต้แนวคิด “ประชาธิปไตยที่ถูกชี้นํา” (Guided Democracy) เนื่องจาก
มองว่าอินโดนีเซียมีความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ ภูมิภาคและชนชั้น จําเป็นต้องมีผู้นําที่เข้มแข็ง
ภายใต้การสนับสนุนจากกองทัพและพรรคคอมมิวนิสต์ จนทําให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองและ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
   ต่อมาในปี ค.ศ.1966 นายพลซูฮาร์โต (Suharto) ได้ขึ้นครองอํานาจแทน      
ซูการ์โน พร้อมทัง้ประกาศใช้ “ระเบียบใหม”่ (New Order) และกลับมาใช้ระบบประธานาธิบดีพร้อม
ทั้งรวมศูนย์อํานาจและปกครองแบบอํานาจนิยม  สร้างพันธมิตรกับกลุ่มอิสลาม กลุ่มชนชั้นกลางใน
เมือง และจับมือกับประเทศตะวันตก พรรคคอมมิวนิสต์ได้เปลี่ยนเป็นพรรคโกลคาร์ (Golkar) ซึ่งเป็น
พรรคการเมอืงของรัฐบาลที่มีโครงสร้างแบบภาคีรัฐและสังคมที่ผสมผสานกับข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการในหัวเมืองและกองทัพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการระดมการสนับสนุนจากฐานราก ทําให้
เอ้ือต่อการรวมศูนย์อํานาจที่ตัวประธานาธิบดี และทําให้การพ้นจากตําแหน่งของประธานาธิบดีเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นได้ยาก244 
   เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย พบว่า การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ทําให้รายได้ประชาชาติต่อหัวจาก 70 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนเป็น 
1,300 เหรียญสหรัฐ และเกิดการขยายตัวของประชากรที่ได้รับการศึกษา ทําให้เกิดการขยายตัวของ
ชนชั้นกลาง แต่ชนชั้นกลางอินโดนีเซียกลับไม่ได้เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย ทั้งนี้
จากการแบ่งเชื้อชาติกันในหมู่ชนชั้นกลางระหว่างเชื้อสายจีนและเชื้อสายอินโดนีเซีย ทําให้ชนชั้นกลาง
มีจุดยืนทางการเมืองที่ไม่ชัดเจนและมีแนวโน้มที่ไม่ยอมเสียสละผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพ่ือแลกกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ประชาธิปไตยของอินโดนีเซียนั้นเกิดขึ้น
ท่ามกลางสภาวะการขาดเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับประชาธิปไตย245  
   การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 ได้ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายในอินโดนีเซียอย่างมาก จนทําให้ต้องขอรับความช่วยเหลือจากองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจได้ส่งผลในการสั่นคลอนเสถียรภาพและความชอบธรรมของประธานาธิบดีซูฮาร์โต
อย่างมาก และทําให้เกิดกระแสการปฏิรูป เพราะวิกฤตเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คนในวงกว้าง และทําให้เกิดกระแสความไม่พอใจ ลุกลามจนกลายเป็นการชุมนุมประท้วงและก่อ

                                                           
244

 R, William Riddle, “Indonesia’s Democratic Past and Future,” Comparative Politics 
24: 4 July 1992, p.448 

245
 Webber, Douglas. “A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in 

Post-Suharto Indonesia,” Democratization 13:3  June 2006, p.402  



80 

 

ความรุนแรงในหลายพ้ืนที่ ผลกระทบที่สั่งสมจากปัญหาทางเศรษฐกิจและข้อเรียกร้องจากภาคประชา
สังคมทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่ชนชั้นนํา จนทําให้ในที่สุดประธานาธิบดีซูฮาร์โตต้องยอมลาออก
และจัดให้มีการเลือกตั้ง246 
   จากสถานการณ์ท่ีผ่านมา พบว่า ตัวแสดงสําคัญท่ีมีบทบาทหลักในการ
เคลื่อนไหวคือกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมุสลิม เริ่มจากการชุมนุมประท้วงเพื่อสร้าง
แรงกดดัน และนําไปสู่การเริ่มขยายสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง มีการประกาศแผนการ 4 ขั้นตอน
ในการนําอินโดนีเซียก้าวสู่ประชาธิปไตย  ขั้นตอนแรก กําหนดวันเลือกตั้งใหม่ ขั้นตอนที่สอง แก้ไข
กฎหมายเลือกตั้งให้มีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมมากขึ้น  ขั้นตอนที่สาม การจัดการเลือกตั้งในช่วง
กลางปี ค.ศ. 1999 และขั้นตอนสุดท้าย การเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยขั้นตอนทั้งสี่ได้รับการยอมรับ
จากทุกฝุาย จึงทําให้กระแสการชุมนุมประท้วงลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพของการเจรจาต่อรองเพ่ือ
วางกรอบไปสู่การเลือกตั้ง ส่วนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเริ่มข้ึนเมื่อมีการเลือกตั้งใน ปี ค.ศ.
1999 และนําไปสู่การสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย โดยใช้ลักษณะการเจรจาต่อรอง 
(Negotiated Regime Change) ระหว่างชนชั้นนํา กลุ่มทหาร รัฐบาล และฝุายค้าน บนฐานที่ทุกฝุาย
ไม่ต้องการความแตกหัก หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่ง โดยยึดหลักประนีประนอม และทําให้มีการ
ลดบทบาทของทหารในทางการเมือง และถ่ายโอนอํานาจไปสู่ผู้นําคนใหม่ โดยอํานาจของกองทัพยังคง
มีอยู่และรอดพ้นจากการปฏิรูป ทําให้อินโดนีเซียสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้สําเร็จ ลักษณะ
ของการก้าวสู่ประชาธิปไตยจึงไม่ได้เป็นแบบ “แทนที่ระบอบเดิม” (Replacement) หากแต่มีลักษณะ 
“การแยกตัวออกจากระบอบเดิม” (Extrication)247  
   ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า การก้าวสู่ประชาธิปไตยในอินโดนีเซียนั้น แม้ว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจจะไม่ได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ก็ส่งผลให้เกิดตัวแสดงใหม่ขึ้นมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างแรงกดดันทางการเมือง 
และสร้างอํานาจต่อรองให้อยู่ในอํานาจที่มีจุดยืนในลักษณะประนีประนอม อีกท้ังวิกฤตเศรษฐกิจได้
สร้างจุดเปลี่ยนสําคัญท่ีส่งผลต่อความชอบธรรม ขยายความไม่พอใจรัฐบาลในมวลชน และสร้าง
อํานาจต่อรองที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง จนทําให้อินโดนีเซียก้าวสู่ประชาธิปไตยได้ในที่สุด248  
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   ส่วนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในอินโดนีเซียนั้น 
เนื่องจากอายุของประชาธิปไตยในอินโดนีเซียยังค่อนข้างน้อย หรือเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า อินโดนีเซียได้
ก้าวเข้าสู่สถานะของประเทศประชาธิปไตยท่ีมั่นคงและยั่งยืนแล้ว  แต่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
ที่สั่งสมทีอ่าจสร้างปัญหาให้กับประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย ได้แก่ ปัญหาทุนนิยมที่ขับเคลื่อนโดย
ราชการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและยังไม่ได้รับการแก้ไข  ปัญหาการทําให้เรื่องอิสลาม
เป็นเรื่องการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง และปัญหาการเมืองแบบ “ธนกิจการเมือง” 
(Money Politics) และสถาบันตุลาการท่ีไม่อาจสกัดกั้นการคอร์รัปชั่นได้249 
   ในขณะที่ความสําเร็จในการก้าวสู่ประชาธิปไตยของอินโดนีเซียนั้น ไม่ได้เกิด
จากการล้มล้างระบอบเดิมทั้งหมด หากแต่เกิดจากการนําตัวแสดงทางการเมืองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
กองทัพ หรือกลุ่มอิสลามให้เข้ามาสู่ระบอบการเมืองแบบใหม่ โดยโครงสร้างความสัมพันธ์แบบเดิม ซ่ึง
เป็นสัญญาณในเชิงบวกของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในการเลือกตั้งในปี 
ค.ศ.2004 แสดงถึงสัญญาณของความพร้อมของพลเมืองอินโดนีเซียที่จะก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่าง
จริงจัง ทุกฝุายแสดงท่าทียอมรับใน “กฎแห่งเกมแบบประชาธิปไตย” เช่นเดียวกับทหารที่ยืนยันจุดยืน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อีกทั้งพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เลือกตั้ง
แสดงออกถึงการใช้คะแนนเสียงในการให้รางวัลหรือลงโทษนักการเมือง นอกจากนี้ บทบาทของ
สื่อมวลชนและภาคประชาสังคมทวีความสําคัญมากข้ึนในกระบวนการเลือกตั้ง อีกท้ังการแข่งขันทาง
การเมืองเป็นการต่อสู้เชิงนโยบายและให้ความสําคัญกับประเด็นปัญหาของประชาชนมากข้ึน250 
   จากที่กล่าวมา อาจสรุปได้ว่า ความสําเร็จในการก้าวสู่ประชาธิปไตยของ
อินโดนีเซียได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญของประเทศต่าง ๆ เพราะการก้าวสู่ประชาธิปไตยของ
อินโดนีเซียเกิดขึ้นโดยขาดเง่ือนไขหลายประการของประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ปัญหาชาติพันธุ์ และปัญหาศาสนา อีกทั้งประวัติศาสตร์ยังอยู่ภายใต้เผด็จการอํานาจนิยม  แต่เกิดจาก
แรงกระตุ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การที่อินโดนีเซียเป็นประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่
ศาสนาอิสลามก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตย  บริบทการเปลี่ยนผ่านเต็มไปด้วยความ
วุ่นวาย ไร้ระเบียบ แต่ก็สามารถใช้หลักประนีประนอมกันได้ ทําให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น 
กลุ่มองค์กรศาสนาก็มีบทบาทในทางสายกลาง ไม่ใช้ประเด็นทางศาสนาเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
และท่ีสําคัญการออกแบบโครงสร้างสถาบันการเมือง  ระบบการเลือกตั้ง และรูปแบบวิธีการจัดการ
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ทําให้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคง 
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    (3) สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)  
   ลักษณะพ้ืนฐานของอินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่และมีประชากรที่มีความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่สูงมาก อีกทั้งยังเต็มไปด้วย
ประชากรที่มีความยากจน แต่กลับเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยท่ีเก่าแก่ที่สุดใน
เอเชียและสามารถรักษาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืนมาได้จนถึงปัจจุบัน จนได้รับการขนานนามว่า
เป็น “ประชาธิปไตยท่ีไม่ปกติ” (Deviant Democracy)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่อินเดียมี
คุณลักษณะพื้นฐานหลายประการที่ไม่น่าจะเอ้ืออํานวยให้ประชาธิปไตยนั้นหยั่งรากลงได้ แต่กลับ
สามารถหล่อเลี้ยงให้ประชาธิปไตยสามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน251 
   ช่วงที่อินเดียตกอยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษ อังกฤษได้ผสมผสานรูปแบบ
การปกครองที่เด็ดขาดทางทหารเข้ากับรัฐบาลพลเรือน และขยายโอกาสทางการศึกษาและโครงการ
สาธารณะต่าง ๆ จากการขยายโอกาสทางการศึกษานี้เอง ทําให้เกิดกลุ่มปัญญาชนขึ้นมาในอินเดีย 
และส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูงที่ได้รับการศึกษา กลุ่มปัญญาชนกลุ่มนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งพรรคคองเกรส
แห่งชาติอินเดีย (Indian National Congress) ขึ้นในปี ค.ศ.1885 เพื่อชักจูงให้อังกฤษขยายโอกาส
ให้กับชาวอินเดียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง และต่อมาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นพรรคที่มี
ฐานของมวลชนมากข้ึน ภายใต้บทบาทการนําของมหาตมะ คานธี (Mohandas Gandhi) และ       
เยาวหลาล เนห์รู (Jawaharlal Nehru)252  
   บทบาทการเคลื่อนไหวของคานธีนั้น อยู่ภายใต้หลัก “สัตยาเคราะห์” 
(Satyagraha) หรือการต่อต้านแบบไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งสามารถระดมมวลชนระดับรากหญ้าให้เข้า
ร่วมในขบวนการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ  โดยเคลื่อนไหวคัดค้านการเก็บภาษีเกลือด้วยวิธีเดิน
เท้ากว่า 240 ไมล์ไปยังทะเลที่มีมวลชนเข้าร่วมมากกว่า 100,000 คน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้ทําให้ 
รัฐบาลอังกฤษต้องตอบสนองด้วยการออกกฎหมายการปกครองเพ่ือขยายสิทธิการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองให้กับคนอินเดียมากขึ้น และมีการกระจายอํานาจไปยังท้องถิ่น253 
   ส่วนบทบาทของ เนห์รู คือ การวางกรอบแนวคิดว่าด้วยความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของชาติ เพราะในขณะนั้น อังกฤษมองว่า อินเดียเป็นชาติที่ขาดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีแต่ความแตกแยกและล้าหลัง เพราะมีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม เนห์รูจึง
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มองว่า หนทางเดียวที่จะปกครองประเทศที่แตกต่างหลากหลายได้ดีที่สุด คือ รูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย254 ดังนั้น เมื่ออังกฤษได้เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1937 เนห์รูจึงได้ออก
รณรงค์หาเสียงโดยเดินทางไปทั่วประเทศอินเดีย กว่า 80,000 กิโลเมตร เพื่อหาเสียงกับผู้มีสิทธิออก
เสียงมากกว่า 10 ล้านคน และหลังจากชนะการเลือกตั้ง พรรคคองเกรสจึงได้แสดงบทบาทของพรรค
การเมืองในรัฐสภาอย่างเต็มตัว ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง และมีการจัดการเลือกตั้งในปี 
ค.ศ.1946 พรรคคองเกรสยังคงได้รับชัยชนะ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการได้รับเอกราชจากอังกฤษ 
   การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในอินเดีย จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับ
การได้รับเอกราชจากอังกฤษ และท่ามกลางข้อถกเถียงว่า จะรวมกันเป็นอินเดียหนึ่งเดียว (Unified 
India) หรือจะแบ่งแยกประเทศตามกลุ่มคนและศาสนา 
   เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงโครงสร้าง พบว่า ช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยของอินเดียเป็นช่วงเวลาที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมีลักษณะแบบดั้งเดิมในยุค 
“ก่อนอุตสาหกรรม” แม้กระทั่งภาคการเกษตรก็ยังคงเป็นเกษตรกรรมเพ่ือการยังชีพเป็นหลัก ด้วยเหตุ
นี้ประชากรส่วนใหญ่จึงยังคงอยู่ในฐานะยากจน ส่วนโครงสร้างทางสังคม ยังคงเป็นโครงสร้างที่แบ่งชน
ชั้นอย่างเคร่งครัดตามแนวคิดทางศาสนาฮินดู แม้ว่าการอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษกว่าร้อยปีจะ
ทําให้เกิดโอกาสในการขยายการศึกษา แต่มีชาวอินเดียเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่สามารถอ่านออก
เขียนได้ และกลุ่มนี้มักเป็นชนชั้นสูง เมื่อพิจารณาในแง่นี้ จะพบว่า ปัจจัยเชิงโครงสร้างนั้นไม่ได้
เอ้ืออํานวยต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย เพราะมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่ํา ขาดการ
พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ปราศจากชนชั้นกลางที่หนาแน่นเพียงพอ ประชากรส่วนใหญ่ยังคงขาด
การศึกษาและยังคงอาศัยอยู่ในชนบทในพ้ืนที่ห่างไกล อีกทั้งยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม
และศาสนาแบบดั้งเดิมที่มีการกําหนดช่วงชั้นทางสังคมอย่างชัดเจน และยากที่จะเกิดการเลื่อนระดับ
ชนชั้นทางสังคม 
   การที่อินเดียต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าอาณานิคมอังกฤษมานานนับ
ศตวรรษ อีกทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ไม่เอ้ือต่อประชาธิปไตย ทําให้เห็นได้ว่าการที่อินเดียเลือกใช้
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหลังจากได้รับเอกราช ก็เพราะได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ในขณะที่การขยายตัวของสถาบันการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยกลับมาจากการเรียกร้องของชาวอินเดีย ทําให้อังกฤษต้องดึงอํานาจการปกครองจาก
บริษัทอีสต์อินเดียมาสู่ราชสํานักอังกฤษ และได้จัดให้มีรูปแบบที่เรียกว่า “สภาข้าหลวง” (Governor 
Council) โดยแต่งตั้งคนอินเดียจํานวน 45 คน จากผู้ปกครองนครต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และ
ภายหลังจากมีการเรียกร้องเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมทางการปกครองมากข้ึน ทําให้ราชสํานักอังกฤษต้อง
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ตราพระราชบัญญัติกฎหมายการปกครองอินเดีย ค.ศ.1909 ขึ้นเพื่อวางรากฐานระบบรัฐสภาเป็นครั้ง
แรกในอินเดีย แต่ขอบเขตการมีส่วนร่วมก็ยังค่อนข้างจํากัด เมื่อกระแสความเคลื่อนไหวเริ่มมีมากข้ึน 
จึงได้มีการขยายการเลือกตั้งให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ แต่แม้ว่าการเลือกตั้งจะ
ขยายพ้ืนที่ออกไปมาก แต่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งยังคงเป็นเพียงกลุ่มคนที่เสียภาษี เจ้าของที่ดิน และ
ชนชั้นสูง ซึ่งมีจํานวนเพียงร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมดกว่า 300 ล้านคน การขยายการมีส่วนร่วม
แบบค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นเพียงมาตรการลดความไม่พอใจและเสียงเรียกร้องและใช้สถาบันทาง
ประชาธิปไตยในการสกัดกั้นกลุ่มมวลชนที่เรียกร้องไม่ให้ลุกฮือขึ้นต่อต้านการปกครอง255 
   แม้ว่าเจ้าอาณานคิมอังกฤษจะใช้ประชาธิปไตยเพ่ือลดความไม่พอใจและดึง
ผู้ต่อต้านให้เข้ามาอยู่ในระบบ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลพลอยได้จากการกระทําดังกล่าว ได้ทําให้คนอินเดีย
ได้มีโอกาสเรียนรู้ประชาธิปไตยในเชิงปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง  ขณะที่การวางรากฐานของ
ระบบการศึกษาและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนอินเดีย แม้ว่าคนกลุ่มแรกจะเป็นชนชั้นสูง แต่
คนกลุ่มนี้เองที่มีบทบาทสําคัญในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นที่น่าแปลกว่า ประเทศ
อ่ืน ๆ ที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ แต่อังกฤษไม่ได้ดําเนินการเช่นเดียวกับในอินเดีย อาจเป็น
เพราะในประเทศอ่ืน ไม่มีการเคลื่อนไหวของคนในท้องถิ่นเหมือนที่เกิดข้ึนในอินเดีย 
   บทบาทของตัวแสดงในอินเดียในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย อาจ
กล่าวได้ว่าถูกผูกขาดโดยชนชั้นนําอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่บทบาทของมวลชนมีค่อนข้างจํากัด ตัวแสดง
ที่สําคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือ พรรคคองเกรส ซึ่งประกอบด้วยชนชั้นนําที่นับถือศาสนา
ฮินดูที่ต้องการให้อินเดียรวมกันเป็นหนึ่ง  ในขณะที่กลุ่มมุสลิม (Muslim League) ต้องการแยกจาก
อินเดีย ภายหลังการเลือกตั้ง เนห์รูผู้นําพรรคคองเกรสได้เป็นผู้นํารัฐบาล กลุ่มมุสลิมได้เข้าร่วมเป็น
รัฐบาลด้วย แต่ด้วยจุดยืนที่แตกต่างกันและไม่อาจประนีประนอมได้ ทําให้เมื่ออังกฤษถอนตัวจาก
อินเดีย จึงได้เกิดการแบ่งแยกประเทศเป็นอินเดียและปากีสถาน พรรคคองเกรสจึงได้ทุ่มเทความสนใจ
ไปที่การร่างรัฐธรรมนูญ แต่โดยทั่วไปแล้วแทบจะไม่มีข้อถกถึยง เพราะได้ดําเนินการมานานแล้ว256 
   ดังนั้น การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยของอินเดีย จึง
ไม่อาจศึกษาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงด้านเดียว เนื่องจากอาจทําให้ไม่เห็นภาพครบถ้วนชัดเจน
ทั้งหมด ต้องศึกษาตั้งแต่จุดเริ่มของการก่อตัวของกระบวนการเรียกร้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้
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ว่า แม้ปัจจัยเชิงโครงสร้างของอินเดียจะไม่เอ้ือต่อประชาธิปไตย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม 
แต่การที่ชนชั้นสูงได้รับการศึกษาจากอังกฤษ ได้กลายเป็นตัวแปรสําคัญในการนําไปสู่การจัดตั้งพรรค
คองเกรสที่เป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวระดมมวลชน และกําหนดทิศทางของประชาธิปไตยใน
อินเดีย โดยอังกฤษได้วางรากฐานการศึกษา ระบบราชการที่เข้มแข็ง รวมทั้งประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัติของประชาธิปไตยแบบรัฐสภา จึงทําให้ชาวอินเดียมีความคิดและความตั้งใจที่จะยึดมั่นใน
การปกครองแบบประชาธิปไตย 
   ประชาธิปไตยในอินเดียจึงได้ผ่านบททดสอบสําคัญหลายประการ เช่น การ
เกิดข้ึนของการเมืองแบบประชานิยมและการรวบอํานาจสู่ตัวผู้นํา การเกิดข้ึนของกระแสการตื่นตัว
แบบประชาธิปไตย (Democracy Upsurge) ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการผ่องถ่ายอํานาจจากพรรคคองเกรส 
สู่ พรรคชาตินิยมศาสนาฮินดู การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และการตื่นตัวที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชนบท ภาพดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ ความเชื่อ
และพฤติกรรม ของชนชั้นนํา องค์กรและมวลชนได้อย่างชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่
จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย โดยเฉพาะบทบาทที่สําคัญของเนห์รูในการช่วยให้
ประชาธิปไตยหยั่งรากลงในอินเดีย ด้วยการเข้าควบคุมกองทัพโดยรัฐบาลพลเรือน และไม่ให้ผู้นําทาง
ทหารในสมัยที่อังกฤษควบคุมกองทัพกลับเข้าดํารงตําแหน่งในกองทัพหลังได้รับเอกราช เพราะมีท่าทีที่
ไมเ่ป็นกลางทางการเมือง  อีกทั้งยังแสดงบทบาทการเป็นตัวอย่างให้กับรัฐสภาในการถกเถียง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงการประนีประนอม จึงเปรียบเสมือนเป็นครูที่คอยแนะนําแนวทาง
ประชาธิปไตยให้กับนักการเมืองและประชาชนชาวอินเดีย257 
   หลังจากสองทศวรรษภายใต้การนําของเนห์รู พรรคคองเกรสเริ่มอ่อนแอ
และแตกเป็นสองขั้ว ประกอบกับการขึ้นสู่ตําแหน่งของอินทิรา คานธีซึ่งได้อาศัยเครือข่ายชนชั้นนําใน
ชนบทในการหาเสียง จากแนวนโยบายประชานิยมภายใต้คําขวัญ “การขจัดความยากจน” เพ่ือสร้าง
สายสัมพันธ์ระหว่างผู้นําทางการเมืองกับมวลชน และทําให้เกิดการสร้างฐานอํานาจส่วนตัวของอินทิรา 
นักการเมืองหลายคนจึงเริ่มออกมาต่อต้าน รวมทั้งเรียกร้องให้กองทัพออกมาเข้าร่วม แต่กองทัพยืน
กรานไม่เข้ามาแทรกแซงทางการเมือง258 อินทิราจึงใช้ความพยายามจํากัดเสรีภาพทางการเมืองด้วย
การประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ในที่สุดผลจากความพยายามดังกล่าว ประกอบกับความล้มเหลวใน
นโยบายประชานิยม ทําให้อินทิราและพรรคคองเกรสต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี ค.ศ.1977 
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   อย่างไรก็ตามรัฐบาลผสมในยุคต่อมาก็อยู่ในอํานาจได้ไม่นาน  เพราะอินทิรา
ได้ดําเนินการหาเสียงแบบใหม่ โดยอาศัยฐานของศาสนาฮินดู จึงทําให้คนอินเดียที่นับถือศาสนาอ่ืนไม่
พอใจ และนําไปสู่การลอบสังหารอินทิรา คานธีในที่สุด แม้ว่าการเสียชีวิตของอินทิราจะเพ่ิมคะแนน
เสียงให้กับพรรคคองเกรส ภายใต้การนําของราจีฟ คานธี แต่การครองอํานาจมายาวนานก็เริ่มเสื่อม
ถอย จากการเกิดขึ้นของกลุ่มการเมืองใหม่ที่ต่อต้านการครองอํานาจของอินทิราและพรรคคองเกรส 
การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองชาตินิยมฮินดู “พรรคภารัติยะ ชะนะตะ (Bhartiya Janata Party) และ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนอินเดีย  ทําให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มคนชายขอบ ได้แก่ 
ผู้หญิง คนจน และชนชั้นวรรณะต่ํา259 
   ความท้าทายของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของอินเดียในช่วงยุค
ทศวรรษที่ 1970 คือ การเมืองแบบประชานิยมและผู้นําแบบอํานาจนิยม แต่ในท้ายที่สุดผลการ
เลือกตั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการเมืองในลักษณะดังกล่าว ส่วนความท้าทายในช่วงยุค
ทศวรรษที่ 1990 คือ การเกิดขึ้นของกระแสชาตินิยมฮินดูที่นําโดยพรรคภารัติยะ ชะนะตะที่สามารถ
ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลและตอบสนองสถาบันการเมืองต่อการตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มคนชายขอบ 
ความท้าทายทั้งสองประการถูกลดทอนด้วยธรรมชาติของการแข่งขันทางการเมืองในระบบหลายพรรค 
การเกิดขึ้นของระบบหลายพรรคการเมืองในอินเดีย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของพรรค
การเมืองระดับภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มคนชายขอบ แต่ก็ยังไม่มี
ศักยภาพในการแสดงความเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองที่เป็นแก่นสารได้ ดังนั้น การตื่นตัวของคนกลุ่ม
นี้จึงยังไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างให้กับการเมืองของอินเดียได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือข้ามชนชั้นระหว่างชนชั้นกลางในเมืองและคนยากจน และบทบาท
ในการระดมการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งเป็นการ “หยั่งรากลึกของประชาธิปไตย”260 
   แม้ว่าประชาธิปไตยในอินเดียจะไม่ได้มีเงื่อนไขพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการเมืองแบบประชานิยม  ผู้นําแบบอํานาจ
นิยม การเมืองแบบขวาจัด การหยิบยกเรื่องศาสนามาใช้ในการรณรงค์ทางการเมือง แต่ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบศตวรรษ ประชาธิปไตยในอินเดียยิ่งทวีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยได้มีการ 
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หล่อหลอมทัศนคติจนกลายเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมการเมืองของอินเดีย นักการเมืองและประชาชน
เรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งในทุกระดับ ยิ่งทําให้ประชาธิปไตยฝังรากลึกมากข้ึน แม้ว่า
พฤติกรรมของชนชั้นนําจะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อค่านิยมประชาธิปไตย  แต่ประชาธิปไตยที่หยั่งรากลึกได้
ชักจูงให้อินเดียกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยได้ อินเดียจึงยังคงสามารถรักษาความเป็น
ประชาธิปไตยไว้ได้อย่างเหนียวแน่น อันเป็นบทพิสูจน์ถึงความม่ันคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยใน
อินเดียได้เป็นอย่างดี  
 
    (4) ญี่ปุ่น (Japan) 
   เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของญี่ปุุน จะพบเห็นถึงเมล็ดพันธุ์
ประชาธิปไตยท่ีเริ่มงอกเงยตั้งแต่สมัยปฏิรูปยุคเมจิ (ค.ศ.1868-1912) แม้ว่าเปูาหมายสําคัญใน      
การปฏิรูปจะไม่ใช่การพัฒนาประชาธิปไตย แต่ผลของการปฏิรูปที่วางโครงสร้างรัฐชาติสมัยใหม่        
การพัฒนากองทัพ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการวางโครงสร้างทางด้านการศึกษา 
กลายเป็นการวางรากฐานสําคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประชาธิปไตยในช่วงเวลาถัดมา อีกทั้ง
ยังได้เริ่มต้นทดลองประชาธิปไตยด้วยการตั้งรัฐสภา (Diet) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แม้ว่า
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะค่อนข้างจํากัดเฉพาะผู้ชายที่เสียภาษี 15 เยน เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น อีกทั้งรัฐสภาแทบไม่มีบทบาทสําคัญในการ
ปกครอง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสสําคัญที่พลเมืองญี่ปุุนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคยกับ
การเลือกตั้ง 
   เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่หว่านไว้ตั้งแต่สมัยเมจิได้เริ่มงอกงามอย่างเห็นได้
ชัดในยุคไทโซ261 ปี ค.ศ.1918 พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น
ครั้งแรก ความก้าวหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับประชาธิปไตยในญี่ปุุน คือ การขยายสิทธิการ
เลือกตั้งสําหรับพลเมือง ครอบคลุมพลเมืองชายที่บรรลุนิติภาวะทั้งหมด โดยผู้หญิงยังไม่มีสิทธิในการ
เลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยในยุคนี้ก็ดํารงอยู่ได้ไม่นาน  เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ความตึง
เครียดของการเมืองระหว่างประเทศ สงครามในแมนจูเรีย ข้าราชการและทหารได้เริ่มข้ึนมามีอํานาจ 
จนกระท่ังญี่ปุุนพ่ายแพ้สงคราม และทําให้สหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองก่อนจะจัดให้มีการเลือกตั้ง โดย
รัฐธรรมนูญใหม่ที่สหรัฐอเมริกาหรือคณะผู้ยึดครองฝุายสัมพันธมิตร (SCAP) เป็นผู้ร่างให้ในปี ค.ศ.
1947 และนับเป็นช่วงสําคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในญี่ปุุน  

                                                           
261

 Makoto Imada, “Civil Society in Japan: Democracy, Voluntary Action and 
Philanthropy,” in Henk Vinken et al., eds., Civic Engagement in Contemporary 
Japan: Established and Emerging Repertoires New York: Springer, 2010 p.24 



88 

 

   เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างหลายประการที่เอ้ือต่อการเติบโตของประชาธิปไตยในญี่ปุุน ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
กลายเป็นพื้นฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะก่อนการปฏิรูป 
ญี่ปุุนเป็นประเทศท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรม ผลของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจได้ทําให้โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจของญี่ปุุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การขยายตัวของแรงงานภาคการเกษตรลดลง
และสวนทางกับการเพ่ิมข้ึนของแรงงานภาคอุตสาหกรรม เกิดการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม การขยายตัวทางการศึกษา และการเกิดข้ึนของชนชั้นใหม่ นายทุน 
ผู้ใช้แรงงาน และชนชั้นกลาง262 
   ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยได้วาง
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเติบโตของประชาธิปไตยในญี่ปุุน แม้ว่าภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคมนาคม และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จะถูกทําลายลง แต่
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับผลกระทบ และเป็น
พ้ืนฐานเชิงโครงสร้างสําหรับสถาบันและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในยุคต่อมา 
   เมือ่พิจารณาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของญี่ปุุนตั้งแต่
สมัยยุคเมจิเป็นต้นมา พบว่า สิ่งสําคัญคือ การเคารพในกฎกติกาทางการเมือง เห็นได้จากนับตั้งแต่
รัฐธรรมนูญเมจิได้ประกาศใช้ในปี ค.ศ.1889 ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงกรอบกติกา และก็มีการจัดให้มี
การเลือกตั้งมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งจะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตาม ความ
ต่อเนื่องในโครงสร้างทางการเมืองและการเคารพกรอบกติกาทางการเมืองได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ก่อรูปประชาธิปไตยข้ึนในญี่ปุุน 
   สําหรับบทบาทของตัวแสดงทางการเมืองของญี่ปุุนที่สําคัญคือ จักรพรรดิ    
ฮิโรฮิโตะ  นายกรัฐมนตรีชิเดฮาระ และนายกรัฐมนตรีโยชิดะ โดยจักรพรรดิฮิโรฮิโตะยอมโอนอ่อนและ
มีท่าทียืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนผ่านสถานภาพของสถาบันจักรพรรดิภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และ
แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ใช่ “เทวราชา” หรือ “พระเจ้า” 263  ส่วนนายกรัฐมนตรีชิเดฮาระ และ
นายกรัฐมนตรีโยชิดะ แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหารัฐธรรมนูญที่คณะผู้ยึดครองฝุายสัมพันธมิตรร่าง 
แต่ก็พยายามแสวงหาจุดร่วมและเจรจาต่อรอง หลักการสําคัญท่ีตัวแสดงทางการเมืองทั้งสามยอมรับ
ตามเงื่อนไข คือ การรักษาสถาบันจักรพรรดิ และวางระบบจักรพรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญ แม้ว่าตัวแสดง
หลักจะยอมรับในหลักการดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ถึงการเจรจาต่อรองด้วยวิธีการต่าง 

                                                           
262

 Carl Mosk, Japanese Economic Development: Markets, Norms, Structures, 
London: Routledge, 2008. p.138 
263

 Yoneyuki Sukita, Pitfall or Panacea: The Irony of US Power in Occupied Japan, 
1945-1952. London: Routledge, 2003. pp.13, 16-17. 



89 

 

ๆ เพื่อปกปูองผลประโยชน์ของญี่ปุุน และสร้างความเข้าใจกับชนชั้นนําและมวลชนกับความ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของญี่ปุุนจึงไม่ได้มีลักษณะของการ “บังคับ” 
หรือ “มอบให้” หากแต่มีลักษณะของการ “ร่วมมือ” มากกว่า264 
   ในขณะที่อิทธิพลจากภายนอกท่ีส่งผลทําให้ญี่ปุุนเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีความต่อเนื่องในการแสดง
บทบาท หากแต่มีการเจรจาต่อรองกับตัวแสดงภายใน  ขณะเดียวกันจะเห็นได้ถึงการปรับเปลี่ยน
บทบาทและจุดยืนของตัวแสดงภายนอกที่ส่งผลต่อพลวัตของประชาธิปไตยญี่ปุุนได้แก่ สหรัฐอเมริกา
และนายพลแม็กอาเธอร์ ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดคณะผู้ยึดครองฝุายสัมพันธมิตร ที่เข้ามาวางกรอบ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุุน โดยเฉพาะบทบาทนําในการกําหนดทิศทางทางการเมือง ปรับโครงสร้าง
และวางรากฐานทางการเมืองในญี่ปุุน ผ่านความร่วมมือกับฝุายญี่ปุุนที่นําโดยนายกรัฐมนตรีชิเดฮาระ
ในการร่างรัฐธรรมนูญภายในเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งมีหลักการสําคัญให้จักรพรรดิเป็นประมุขแห่งรัฐแต่
อํานาจของจักรพรรดิอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนที่ใช้อํานาจผ่านทาง
รัฐสภา265 
   สหรัฐอเมริกามีบทบาทสําคัญในการทําให้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
เป็นไปอย่างราบรื่น โดยยืนกรานที่จะรักษาสถานภาพของจักรพรรดิไม่ให้ตกเป็นอาชญากรสงคราม 
การดําเนินการดังกล่าวช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับสังคมการเมืองญี่ปุุนอย่างมาก และทําให้ตัวแสดง
ทางการเมืองภายในญี่ปุุนยินยอมที่จะให้ความร่วมมือมากขึ้น อีกท้ังสหรัฐอเมริกายังได้วางรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม ผ่านมาตรการปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจและการเมืองซึ่งส่งผลต่อพลวัตประชาธิปไตย
ทางเศรษฐกิจของญี่ปุุนด้วยการผ่าตัดไซบัตสึ (Saibatsu) ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความ
เชื่อมโยงกับรัฐบาลทหารและครอบงําเศรษฐกิจญี่ปุุน266 
   แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะส่งผลต่อพลวัตประชาธิปไตยของญี่ปุุนมากท่ีสุด คือ การ
ละเว้นไม่ดําเนินการขับไล่ข้าราชการพลเรือนออกจากตําแหน่ง ทําให้สถานภาพของข้าราชการสูงเด่น
และส่งผลการเป็น “บอนไซประชาธิปไตยญี่ปุุน” (Bonsaification of Japanese Democracy) ทํา
ให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้กําหนดทิศทางของประเทศ คือ ข้าราชการที่ไม่ได้มา
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จากการเลือกตั้ง มากกว่านักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชน การเมืองญี่ปุุนภายหลังการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ประชาธิปไตยจึงยังคงเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย267 
   อย่างไรก็ตาม ชนชั้นนําได้พยายามใช้วิธีการที่รอมชอมมากขึ้น เพื่อขจัด
ความขัดแย้ง พร้อมทั้งดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการกระจายความม่ังคั่งเพ่ือสร้างเสถียรภาพ
ทางสังคม ความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยในญี่ปุุนสะท้อนให้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงจาก 
“การเมืองว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิด” ไปสู่ “การเมืองว่าด้วยการรอมชอม” และทําให้มุมมอง
เกี่ยวกับประชาธิปไตยยึดโยงกับแนวความคิดเรื่อง “ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน”268 
   ความต่อเนื่องในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบ “กฎแห่งเกม
ใหม”่ ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1947 ท่ามกลางความขัดแย้งได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประชาธิปไตย
ในญี่ปุุนหลังสงครามมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น เมื่อชนชั้นนําสามารถรอมชอมกันได้ยิ่งเป็นการ
ตอกย้ําถึง “ประชาธิปไตยเป็นเกมเดียวในญี่ปุุน” ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เชื่อว่าจะยังคงยึดมั่นในหลักการ
แบบประชาธิปไตยและเป็น “ประชาธิปไตยแบบญี่ปุุนที่มีลักษณะเฉพาะตัว” (Uniquely Japanese 
Democracy)269 
   แม้ว่าพรรคการเมืองบางพรรคจะผูกขาดอํานาจมายาวนาน แต่ชนชั้นนํา
ในทางการเมืองก็ยังคงยึดมั่นในการแข่งขันตามวิถีทางประชาธิปไตย และไม่มีแนวโน้มที่จะปลุกระดม
เพ่ือใช้ความรุนแรงหรือวิธีการที่ผิดกฎหมายในการได้มาซึ่งอํานาจทางการเมือง ชนชั้นนําจะเฝูารอ
โอกาสผ่านการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้เสียงข้างมากและมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล และใช้โอกาสนี้ในการผลักดัน
ให้มกีารแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้งที่มองว่าเอ้ือต่อพรรคการเมืองบางพรรคและถูก
มองว่าเป็นต้นตอของปัญหาธนาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการแบ่งกลุ่มแบ่งพวก หรือแม้กระท่ังการหา
เสียงที่เน้นตัวผู้สมัครมากกว่านโยบายพรรค  
   สําหรับตัวแสดงทางการเมืองในระดับองค์กร พรรคการเมืองและสถาบัน 
อ่ืน ๆ ต่างก็แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีข่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของ
นักการเมือง แต่ก็ไม่ได้ใช้เหตุการณ์เหล่านี้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวปลุกระดมหรือมีพฤติกรรมที่ขัด
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กับหลักการประชาธิปไตย หากแต่ใช้กลไกของประชาธิปไตยในการผลักดันกฎหมาย หรือใช้กลไกของ
การเลือกตั้งในการลงโทษผู้ทุจริต 
   นอกจากนี้ แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรที่สําคัญประการหนึ่ง
ที่ส่งผลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยในญี่ปุุน คือ การขยายตัวขององค์กรในภาค
ประชาสังคมญี่ปุุน ลักษณะสําคัญขององค์กรภาคประชาสังคมญี่ปุุน คือ เป็นองค์กรขนาดเล็ก มี
ขอบข่ายการทํางานในพ้ืนที่หรือท้องถิ่น มุ่งเน้นประเด็นเรื่องสวัสดิการ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม หรือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ มากกว่าการเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมือง คุณลักษณะดังกล่าวทํา
ให้ “ประชาธิปไตยญี่ปุุนทํางานผิดเพ้ียน” (Japan’s Dysfunctional Democracy) 270อย่างไรก็ตาม 
องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้ก็มีบทบาทที่เกื้อหนุนประชาธิปไตย ในการรวบรวมความคิดเห็นของ
กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอํานาจ บทบาทในการตรวจสอบ และบทบาทที่เสริมพรรคการเมืองในการ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันก็หล่อหลอมรวม
ค่านิยมแบบประชาธิปไตยเข้ากับค่านิยมแบบเก่าของญี่ปุุนในองค์กรภาคประชาสังคมแบบดั้งเดิม เช่น 
สมาคมเพ่ือนบ้าน (Neighbourhood Association) ซึ่งชาวญี่ปุุนมากกว่าร้อยละ 90 เป็นสมาชิก 
แม้ว่าสมาคมนี้จะถูกมองว่ามีลักษณะแบบอํานาจนิยมที่ไม่เอ้ือต่อประชาธิปไตย แต่ภายหลังจากท่ี
ญี่ปุุนเป็นประชาธิปไตยมามากกว่าครึ่งศตวรรษ พบว่า สมาคมเพ่ือนบ้านนี้มีบทบาทอย่างมากในการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีเอ้ือและเก้ือหนุนต่อประชาธิปไตย เช่น สมาชิกมีสถานภาพที่เท่า
เทียมกันมากขึ้น การเปิดพ้ืนที่ให้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นผู้นําเช่นเดียวกับชาย การส่งเสริมการ
สร้างทุนทางสังคม และค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ในภาพรวม บทบาทของ
องค์กรภาคประชาสังคมแบบดั้งเดิมเหล่านี้มีส่วนสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานรากของ
ประชาธิปไตยญีปุุ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยืน271 
   สําหรับบทบาทและทัศนคติของมวลชน พบว่า ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพสังคมอย่างรวดเร็วของญี่ปุุนได้ส่งผลต่อค่านิยมของคนญี่ปุุนที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
เกื้อหนุนประชาธิปไตยมากข้ึน โดยค่านิยมทางการเมืองของคนญี่ปุุนได้เปลี่ยนแปลงจาก “ไพร่ฟูา” 
เป็นแบบ “มีส่วนร่วม” มากข้ึน โดยเฉพาะทัศนคติของพลเมืองญี่ปุุนต่อระบอบประชาธิปไตยพบว่า 
แนวโน้มของผู้ที่มองว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ดีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 38 
ในปี ค.ศ.1963 เป็นร้อยละ 59 ในปี ค.ศ.1993 และพบว่า ร้อยละ 87.1 ในปี ค.ศ.2003 เห็นว่า
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ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่พึงปรารถนา และร้อยละ 94.4 ปฏิเสธการเมืองการปกครอง
โดยรัฐบาลทหาร272 
   พัฒนาการประชาธิปไตยท่ีต่อเนื่องมากกว่าครึ่งศตวรรษของญี่ปุุนเป็นภาพ
สะท้อนของความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยญี่ปุุนได้เป็นอย่างดี หลังจากผ่านบท
ทดสอบสําคัญในช่วงแรกของการเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างชนชั้นนํา แต่การ
ที่ตัวแสดงทางการเมืองในระดับชนชั้นนํา องค์กร และมวลชนยอมรับในความชอบธรรมของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และมองว่า ประชาธิปไตยเป็น “เกมเดียวในเมือง” (The Only Game 
in Town) สําหรับการเมืองญี่ปุุน แม้ในบางช่วงประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นในสถาบันทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง หรือรัฐสภา รวมทั้งมีความเบื่อหน่ายหรือไม่พึงพอใจต่อ
สภาวะการเมืองที่เป็นอยู่ (Political Disaffection) เห็นว่านักการเมืองล้มเหลวที่จะเสนอวิสัยทัศน์ใน
อนาคต ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อนักการเมือง และไม่ได้ตั้งความหวังไว้กับพรรคการเมือง แต่ความ
เบื่อหน่ายหรือความไม่ไว้วางใจในการเมืองและสถาบันทางการเมืองของคนญี่ปุุนเหล่านี้ เป็นภาพ
สะท้อนของระบอบประชาธิปไตยที่มีความมั่นคง ยั่งยืนและอายุยาวนาน ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนี้ คือ 
การเปลี่ยนค่านิยมจาก “วัตถุนิยม” (Materialists) ไปสู่ “หลังวัตถุนิยม” (Postmaterialists) และ
การลดลงของความเชื่อมั่นในสถาบันทางการเมืองแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงค่านิยมนี้ ไม่ได้ส่งผลใน
เชิงลบต่อคุณภาพของประชาธิปไตย ในทางกลับกัน ค่านิยมแบบ “หลังวัตถุนิยม” มีแนวโน้มที่จะมอง
ว่า “ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด” และประเทศที่มีค่านิยมแบบนี้มักจะเป็นประเทศ
ที่มีคุณภาพการจัดการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง273 
   กล่าวโดยสรุป จากคุณลักษณะพ้ืนฐานของญี่ปุุนที่เป็นประเทศแรกในเอเซีย
ที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ในปี ค.ศ.1889 ผ่านการทดลองทางประชาธิปไตย หรือที่เรียกกันว่า ยุค
ประชาธิปไตยไทโซ (Taisho Democracy) และเป็นประเทศแรก ๆ ในเอเชียที่มีการก่อตั้งพรรค
การเมือง เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่สถาปนาตนเองจนกลายเป็นเจ้าจักรวรรดิ แม้ว่าจะพ่ายแพ้ใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกสหรัฐอเมริกายึดครองกว่า 6 ปี จนนํามาซึ่งการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่
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สําคัญหลายประการ แต่ญี่ปุุนก็สามารถฟ้ืนตัวจากสภาวะสงครามและประสบความสําเร็จจนกลายเป็น
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และสามารถยืนหยัดในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมาเป็นเวลานาน จากความสําเร็จดังกล่าวประกอบกับรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
ของญี่ปุุนที่แตกต่างจากตะวันตกอย่างมาก จนได้รับการตั้งข้อสังเกตถึงความสามารถของระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีจะสามารถเติบโตได้ในแผ่นดินที่ไม่ใช่ตะวันตก274 
 
 2.4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  1. งานวิจัยต่างประเทศ 
   (1) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   งานวิจัยที่มุ่งศึกษาการพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ คือ การศึกษาของ One Village-One Product (OVOP)275 ได้ทําการศึกษาการผลิตสินค้า
ที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะท้องถิ่นท่ีจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุุน ซึ่งใน
อดีตเป็นเขตที่มีประชากรยากจนและล้าหลัง มีรายได้ต่อหัวต่ําที่สุดในเกาะคิวชู เนื่องจากมีพ้ืนที่
เกษตรกรรมเพียงร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และมีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้อยกว่าจังหวัด
อ่ืน ๆ ทําให้ประสบปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงานออกนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทํา
ให้ประชาชนในจังหวัดโออิตะลดลงเกือบครึ่ง ขณะที่ประชาชนที่เหลืออยู่ยังคงสู้ไม่ถอย ต้องการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วยการผลิตสินค้าท่ีใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะท้องถิ่นสําหรับญี่ปุุน โดยฝังราก
ลึกถึงระดับหมู่บ้าน โดยเริ่มที่หมู่บ้านโอยามา ซึ่งเป็นชุมชนพ้ืนที่ห่างไกลมีประชากรเพียง 3,800 คน มี
ทําเลที่ตั้งอยู่บนภูเขา มีพ้ืนที่ราบสําหรับปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์น้อยมากแต่รัฐกลับส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ  
   ชาวบ้านในหมู่บ้านโอยามา รวม 1,000 ครัวเรือน จึงได้ริเริ่มการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง โดยปลูกบ๊วยและเกาลัด เพราะเป็นพืชที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่และ
ภูมิอากาศ ทําให้มีรายได้ตอบแทนสูงกว่าการทํานาถึงร้อยละ 40 อีกท้ังยังใช้แรงงานน้อยกว่า  
   ต่อมารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองดังกล่าว ถูกนําไปปรับ
ใช้ในนโยบายการพัฒนาของจังหวัดโออิตะ โดยนายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้        
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คําขวัญที่ว่า ความก้าวหน้าควบคู่กันไปทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาให้
จังหวัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเฉพาะถิ่นเท่านั้น ซึ่งประสบผลสําเร็จ
อย่างมาก โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ 3 ประการ คือ 
   ประการแรก ท้องถิ่นสู่สากล (Local To Global) กล่าวคือ ทําในระดับ
ท้องถิ่น แต่คิดในระดับโลก เป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ผลิตสินค้าท่ียังคงมีเอกลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีโดดเด่น ทั้งกลิ่น สี และรสชาติ ที่สามารถเข้าถึงรสนิยมของผู้บริโภคท่ัวประเทศ
และท่ัวโลก ดังนั้น จะต้องผลิตสินค้าไม่ใช่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนเท่านั้น แต่ต้องมี
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลด้วย สินค้าที่ผลิตจึงไม่ใช่สินค้าคุณภาพต่ําเป็นเพียงของ
ที่ระลึก แต่เป็นสินค้าท่ีต้องใช้ฝีมือระดับสูงและสามารถวางจําหน่ายได้ท่ัวโลก (Global Reputation) 
   ประการที่สอง ชุมชนจะต้องรู้จักพ่ึงพาตนเอง (Self Reliance) มีอิสระทาง
ความคิดสร้างสรรค์ คนในชุมชนจะต้องตัดสินใจเองว่าจะผลิตสินค้าใด โดยไม่ได้เกิดจากนโยบายของ
รัฐ ทําให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กลายเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น เห็ดหอมแห้ง มะนาวคาโบสุ ภาครัฐมี
หน้าที่เพียงสนับสนุนเทคโนโลยีและตลาด และมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ที่มา
ควบคุมคุณภาพไม่ใช่มีความรู้แบบงู ๆ ปลา ๆ แต่ต้องสอบเพ่ือรับใบอนุญาต และมีวิทยากรที่เป็นผู้ที่
ประสบผลสําเร็จในธุรกิจมาเล่าประสบการณ์ 
   ประการที่สาม มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) เพราะแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงคือมนุษย์ ซึ่งจําเป็นต้องมีความกล้าท้าทาย กล้าคิด 
กล้าริเริ่ม กล้าเสี่ยง อีกท้ังต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงจะสามารถเป็นผู้นํากระบวนการพัฒนาในชุมชน
ได้ อันทําให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นธรรมชาติ การผลิต “ผลิตภัณฑ์” จึง
ไม่ได้หมายถึง “สินค้า” เท่านั้น แต่หมายความรวมถึง ผลิตผลจากความสามารถของมนุษย์ 
   ปัจจุบันรูปแบบของ OVOP ได้แพร่ขยายไปกว่า 3,000 ท้องถิ่นท่ัวประเทศ
ญี่ปุุน และประเทศจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เป็นต้น ต่างนําไปประยุกต์ใช้แม้
วิธีการจะแตกต่างกัน แต่มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกัน คือ เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้
รู้จักการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่     
   (2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   ข้อค้นพบในงานวิจัยที่โดดเด่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย คือ การศึกษาของ  Robert Putnam (1993)276 ซ่ึงได้ทําการศึกษาบทบาทของ
วัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง (Civic Culture) ที่ส่งผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนของ
ประชาธิปไตย ในกรณีเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองระดับ

                                                           
276

 Putnam, Robert. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 
Princeton: Princeton University. 1993, pp.181-183. 



95 

 

ท้องถิ่น (Regional Government) ในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศอิตาลี ทั้ง ๆ ที่มีโครงสร้างเชิง
สถาบันทางการเมืองเหมือนกัน แต่กลับมีผลการดําเนินงานที่แตกต่างกันระหว่างภูมิภาคทางเหนือและ
ภูมิภาคทางใต้ จากการศึกษาพบว่า ความแตกต่างของผลการดําเนินงานของสถาบันทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นนั้น เกิดข้ึนมาจากความแตกต่างในวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในท้องถิ่น หรือ 
“วัฒนธรรมพลเมือง” (Civic Culture) ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมกับผลการ
ดําเนินงานของสถาบันทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
   สาเหตุของความแตกต่างนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแนวทางการแก้ปัญหาสภาวะ
อนาธิปไตยของกลุ่มศักดินา (Feudal Anarchy) ที่แตกต่างกัน โดยในภูมิภาคทางใต้ของอิตาลีใช้
โครงสร้างอํานาจแบบลําดับชั้นในการจัดการปัญหา ส่วนภูมิภาคทางเหนือใช้การแก้ปัญหาโดยการ
ส่งเสริมความร่วมมือในแนวราบระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแสดงทางการเมือง ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีการจัดระเบียบสังคมที่เอ้ือให้คนมีความสุข 
และความพึงพอใจในชีวิต เป็นชุมชนที่สมาชิกได้ร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน และแบบแผนของการพ่ึงพา
อาศัยกันอย่างเท่าเทียม โดยการพึ่งพานี้จะอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจต่อกัน (Social Trust) ซ่ึง
ถือว่าเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) ที่จะช่วยให้สังคมสามารถพัฒนาการจัดการต่าง ๆ เพ่ือ
เอาชนะปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญ โดยเมื่อชุมชนมีปัญหาเกิดขึ้น ชุมชนจะพยายามรวมกลุ่มเพื่อระดม
ทรัพยากรที่แต่ละฝุายมาใช้ร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาของแต่ละคน ชุมชนที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า 
“ชุมชนเข้มแข็ง” (Civic Community)  
   โดยทั่วไปคนในชุมชนจะรู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะเข้าไปร่วมกําหนดทางเลือก
สาธารณะหรือชะตากรรมของสังคมส่วนรวม คนจะมาสัมพันธ์กันด้วยความสนใจร่วมกันในประเด็น
สาธารณะ มิใช่ด้วยเรื่องส่วนตัว หรือด้วยความจําเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์ 
คนในชุมชนไว้วางใจผู้อ่ืน และปฏิบัติตามกติกา ผู้นําในสังคมมีความซื่อสัตย์ ประชาชนเชื่อในรัฐบาล
ที่มาจากประชาชน และสามารถที่ออมชอมกับการเมืองฝุายตรงข้ามได้ บุคคลทั่วไปกับผู้นํามี
ความสัมพันธ์แบบเสมอภาค ความสัมพันธ์เป็นแบบแนวราบ ไม่ใช่แบบลําดับชั้น ชุมชนให้คุณค่ากับ
ความสมานฉันท์ การทํางานเพ่ือส่วนรวม ให้ความร่วมมือและมีความซื่อสัตย์ ซึ่งตรงข้ามกับสังคม
ชุมชนในภูมิภาคทางใต้ของอิตาลีที่ใช้โครงสร้างอํานาจแบบลําดับชั้นในการจัดการปัญหา ทําให้สังคม
ชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับต่ํา มองประเด็นสาธารณะเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของ
ตนเอง อีกท้ังคนในชุมชนไม่คิดว่าตนเองจะไปกําหนดหรือมีอิทธิพลในเรื่องสาธารณะได้ หรือไม่มี
โอกาสที่จะทําเช่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ถือเป็นเรื่องส่วนตัวเพ่ือการพ่ึงพิง 
ความสัมพันธ์จึงเป็นไปในรูปของการคบหาสมาคมเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน ทุกคนรู้สึกว่าตนเองไร้
อํานาจ ถกูเอาเปรียบและไม่มีความสุข 
   กลไกการจัดระเบียบของชุมชนตามข้อเสนอของ Robert Putnam ได้แก่
การสร้างบรรทัดฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Social Trust) ขึ้นมาในการติดต่อสัมพันธ์กัน 
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ทั้งนี้เพราะความไว้วางใจจะเป็นเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงความร่วมมือของคนในชุมชน ยิ่งคนในชุมชนมี
ความไว้วางใจกันมากเท่าใด ชุมชนก็ยิ่งมีแนวโน้มจะร่วมมือกันสูงขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ในสังคมที่
ซับซ้อนแบบสังคมสมัยใหม่ ความไว้วางใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล นับว่ามีความสําคัญมาก สังคม
จะต้องมีกลไกท่ีจะทําให้ความไว้วางใจส่วนตัว (Personal Trust) เปลี่ยนเป็นความไว้วางใจทางสังคม 
(Social Trust) การสร้างความไว้วางใจทางสังคมขึ้นในชุมชน สามารถทําได้โดยการสร้างบรรทัดฐาน
แบบใหม่ที่เรียกว่า “การพ่ึงพากันแบบพ่ึงพาอาศัยกัน” (Norms of Reciprocal) และสร้างเครือข่ายที่
ทําให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน (Networks of Civic Engagement) 
   การศึกษาของ Putnam ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุ่ม
เป็นองค์กรสมาคมที่มีต่อการก่อตัวของทุนทางสังคม และวัฒนธรรมพลเมือง หรือชุมชนพลเมือง  ซึ่ง
ในท้ายที่สุดแล้วส่งผลต่อความเข้มแข็งของประชาธิปไตยท่ีแตกต่างกันโดยในอิตาลีตอนเหนือซึ่ง
เลือกใช้วิธีการสนับสนุนความร่วมมือผ่านองค์กรสมาคมในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ หรือ
สหภาพ ในการแก้ปัญหาสภาวะอนาธิปไตย หรือปัญหาทาง 2 แพร่งของการร่วมมือ (Dilemma of 
Collective Action) ส่งผลทําให้ในปัจจุบัน ประชากรของอิตาลีตอนเหนือมีระดับทุนทางสังคมที่
ค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงให้เห็นจากความเชื่อมั่นระหว่างพลเมืองที่มีค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับวัฒนธรรมการ
เคารพกฎหมาย ในท้ายที่สุดระดับทุนทางสังคมและสํานึกความเป็นพลเมืองที่ในภูมิภาคอิตาลีตอน
เหนือได้ส่งผลทําให้ประชาธิปไตยในภูมิภาคดังกล่าวเข้มแข็งตามมา สิ่งที่เกิดขึ้นในอิตาลีตอนเหนือนั้น
แตกต่างจากสิ่งที่เกิดข้ึนในอิตาลีตอนใต้อย่างสิ้นเชิง  ขณะที่อิตาลีตอนเหนือเลือกวิธีการสนับสนุนการ
รวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคม อิตาลีตอนใต้กลับเลือกใช้วิธีการรวมศูนย์อํานาจคอยกํากับดูแลสังคมเพ่ือ
แก้ปัญหาสภาวะอนาธิปไตย ผลของความคุ้นเคยกับแนวทางการปกครองดังกล่าวทําให้ในปัจจุบัน
ระดับทุนทางสังคมและความเชื่อมั่นระหว่างพลเมืองในอิตาลีตอนใต้ค่อนข้างต่ํา ซึ่งในท้ายที่สุดส่งผล
ต่อความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในภูมิภาคอิตาลีตอนใต้และผลการดําเนินงานของรัฐบาลส่วน
ภูมิภาค 
   การศึกษาของ Putnam แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคม
แบบองค์กร สมาคม ทุนทางสังคมและประชาธิปไตยได้วางรากฐานให้กับประเทศอิตาลีในช่วงเวลา
ต่อมา ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรก เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประชาสังคม ทุนทางสังคม และการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย หรือการสร้างความม่ันคงและยั่งยืน
ให้กับประชาธิปไตย ลักษณะที่สอง เป็นการชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมของทุนทางสังคมและผลที่ตามมาต่อ
ประชาธิปไตย โดยในลักษณะแรกนั้นมักเริ่มต้นจากสมมติฐานว่า ระดับทุนทางสังคมที่สูงและภาค
ประชาสังคมที่เข้มแข็งเป็นเงื่อนไขสําคัญของการเปลี่ยนผ่านและการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาธิปไตย และในทางกลับกัน หากสังคมใดมีระดับทุนทางสังคมที่ต่ํา ภาคประชาสังคมท่ีอ่อนแอ 
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โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนผ่าน หรือการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย
จะมีน้อยลง277  
   (3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงย่ังยืนของประชาธิปไตย 
    งานวิจัยที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความม่ันคงยั่งยืนของประชาธิปไตย ได้แก่ 
งานวิจัยของ Guillermo O’Donnell (1994)278 ซ่ึงได้ทําการศึกษาปัญหาของการสร้างความม่ันคง
และยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย โดยเฉพาะปัญหาที่ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่จํานวนมากไม่
สามารถยกระดับประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก หรือกระทั่งยังคงมีคุณลักษณะบางประการของ
เผด็จการอํานาจนิยมที่ผสมผสานกับประชาธิปไตย จากการศึกษาพบว่า การเกิดข้ึนของประชาธิปไตย
แบบมอบอํานาจ (Delegative Democracy) ในหลายประเทศที่ใช้ระบอบประธานาธิบดี เช่น 
อาร์เจนตินา บราซิล เปรู เกาหลีใต้ และอดีตประเทศคอมมิวนิสต์หลายประเทศ ภายหลังจากมีการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีแล้ว ผู้ชนะการเลือกตั้งมักจะถือว่าตนเสมือนได้รับมอบอํานาจจากประชาชนให้
ทําการปกครอง จึงมักจะทําการปกครองตามที่ตนต้องการ ประหนึ่งว่าตนได้แยกออกจากสถาบัน
การเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ และเป็นผู้รับผิดชอบในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้จึง
ทําให้อํานาจการตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝุายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝุายนิติบัญญัติหรือฝุายตุลาการไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่ 
    ตัวอย่างของงานวิจัยที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การศึกษาวิจัยของ  Fareed 
Zakaria (1997) 279 ได้ทําการศึกษาประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 118 
ประเทศ ในปี ค.ศ.1997 และพบว่า กว่าครึ่งของประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการ
เกิดข้ึนและขยายตัวของประชาธิปไตยอเสรีนิยม (Illiberal Democracy) ซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่แม้จะ
มีการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งมักจะไม่เสรีและเป็นธรรม และแม้ว่าจะมีเสรีภาพทางการเมืองบ้าง แต่ก็
ยังคงมีปัญหาในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานของพลเมือง ซึ่งการปกครองในระบอบดังกล่าวอาจ
เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยเทียม (Pseudodemocracy) หรอืระบอบเผด็จการอํานาจนิยมที่แฝงไว้ด้วย
คุณลักษณะบางประการของประชาธิปไตย โดยเป็นเผด็จการอํานาจนิยมที่มีการเลือกตั้ง (Electoral 
Authoritarianism) เป็นประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ มีการเลือกตั้งแต่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ 
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(Defective Democracy) ไม่ได้ส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน สิทธิพลเมืองถูกจํากัด ถูกละเมิด
หรือไม่ได้รับการคุ้มครอง มีการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล การแสดงความคิดเห็นถูกควบคุมจากรัฐ 
   งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่มุ่งศึกษาการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับ
ประชาธิปไตย คือ การศึกษาของ  Peter Evans (1995)280 ซ่ึงได้ทําการศึกษาประเทศที่มีที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์อยู่คนละภูมิภาค  ซึ่งมักจะมีลักษณะพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน เพื่อทดสอบว่า ท่ามกลางความ
แตกต่างของปัจจัยพื้นฐานจะมีลักษณะร่วมกันประการใดหรือไม่ในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
ให้กับประชาธิปไตย หรือหากมีความแตกต่าง ปัจจัยใดที่จะสามารถอธิบายความแตกต่างได้ โดยได้ทํา
การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มผลประโยชน์ใน
ประเทศกลุ่มตัวอย่างที่มาจาก 3 ภูมิภาค คือ แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชียตะวันออก จากการศึกษา
ได้ข้อสรุปว่า ที่มาของความเข้มแข็งของรัฐ อยู่ที่ความเป็นอิสระของรัฐ (Autonomy) แต่ความเป็น
อิสระดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการแยกตัวออกจากตัวแสดงในสังคม หากแต่หมายถึง การมีความสัมพันธ์
ที่ฝังลึก (Embedded) กับตัวแสดงเหล่านี้อีกด้วย 
   นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยของ Eric Uslaner (2003)281  ซึ่งได้
ทําการศึกษาปัญหาประชาธิปไตยที่ขาดความมั่นคงและยั่งยืนในอดีตประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใน
ยุโรปตะวันตก จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนผ่านในกลุ่มประเทศนี้ไม่
สามารถหยั่งรากได้อย่างมั่นคง เนื่องจากพัฒนาการหรือประสบการณ์ของสังคมที่ถูกกดทับในช่วงการ
ปกครองภายใต้เผด็จการ ทําให้การเติบโตของภาคประชาสังคม หรือการขยายตัวของทุนทางสังคมใน
กลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นไปได้อย่างเชื่องช้าซึ่งส่งผลตามมาต่อความเข้มแข็งของประชาธิปไตย  
     แตเ่มื่อเปรียบเทียบระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกจะเห็นได้ว่า 
ระดับความไว้วางใจหรือความเชื่อมั่น และการมีส่วนร่วมในองค์กรสมาคมในยุโรปตะวันออกมีน้อยกว่า
ยุโรปตะวันตกค่อนข้างมาก แม้ว่าภายหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยจะผ่านมากนานกว่า 20 ปี 
และมีองค์กรสมาคมอาสาสมัครเกิดขึ้นมาก แต่จํานวนของพลเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรมยังค่อนข้างมีน้อย 
สิ่งนี้เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสังคมคอมมิวนิสต์ ซึ่งการจะไว้วางใจคนแปลกหน้าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่าง
มาก ดังนั้น ขอบเขตของทุนทางสังคมจึงจํากัดอยู่กับกลุ่มคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเท่านั้น กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ เครือข่ายทางสังคมที่ขยายไปอย่างกว้างขวางในลักษณะของการรวมกลุ่มแบบองค์กรสมาคม
เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ ปัญหาสําคัญในยุโรปตะวันออก คือ ความ

                                                           
280

 Evans, Peter  Embedded Autonomy: State and Industrial Transformation. 
Princeton: Princeton University Press, 1995 
281

 Uslaner, Eric “Trust and Civic Engagement in East and West,”in Gabriel Badescu 
and Eric Uslaner, eds., Social Capital and the Transition to Democracy. London: 
Routledge, 2003, pp. 81-94, 220-222.   



99 

 

แตกต่างและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ซึ่งแต่เดิมในยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยม ปัญหา
ดังกล่าวถูกจํากัดด้วยการกดทับแบบเผด็จการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ปัญหา
ดังกล่าวเริ่มเด่นชัดมากข้ึน และส่งผลทําให้ความเชื่อมั่นหรือไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพลเมืองต่างชาติพันธุ์
ลดลง  
   ปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนถึงความอ่อนแอของภาคประชาสังคม และปัญหา
พฤติกรรมที่ “ไม่เป็นอารยะ” (Uncivility) ขององค์กรสมาคมในภาคประชาสังคม ปัญหาดังกล่าวส่วน
หนึ่งสืบเนื่องมาจากการแตกสลายของระบบการปกครองแบบเดิม ซึ่งส่วนหนึ่งกลับมารวมกลุ่มเป็น
องค์กรใหม่ หรือการตกค้างขององค์กรที่มักมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นอารยะ เช่น องค์กรอาชญากรรม  
(กลุ่มมาเฟีย) กลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มศาสนา ที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงกับฝุายตรงข้าม ปัญหาเหล่านี้
จะส่งผลต่อเสถียรภาพในสังคมการเมืองและการสถาปนาหลักนิติรัฐที่เป็นรากฐานสําคัญของ
ประชาธิปไตย282 
   ส่วนงานวิจัยเรื่องความสําเร็จในการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับ
ประชาธิปไตย ของ  Peter J. Katzenstein (1985)283 เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษารัฐขนาดเล็กในยุโรป
ตะวันตกที่ประสบความสําเร็จในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย ได้แก่ สวีเดน 
นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรีย และสวิสเซอร์แลนด์ พบว่าปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตย คือ การประสบผลสําเร็จในทางเศรษฐกิจท่ามกลางความ
ท้าทาย ความผันผวนและการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
โดยปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ คือ การจัดการโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองแบบภาคีรัฐ
และสังคม (Corporatism) ซึ่งทําให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเอ้ือต่อการพัฒนาการเมืองและพัฒนา
ด้านอื่น ๆ  
 
  2. งานวิจัยในประเทศ 
   (1) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   งานวิจัยที่มุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น   
ได้แก่งานวิจัยของ จตุพล ยะจอม (2552)284 ซ่ึงทําการศึกษาชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบลปาย 
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อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับมาก ประชาชนมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลูกผักสวนครัว  ประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายฟุูงเฟูอ มีการรวมกลุ่มสมาชิกเป็น
กลุ่มก้อน กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนอ่ืน ๆ ร่วมกันทํากิจกรรมต่าง ๆ และท่ีสําคัญท่ีสุด มีความ
สามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน 
   งานวิจัยที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความสนใจศึกษาในภาค
เกษตรกรรมที่ค่อนข้างมีความหลากหลายไปตามภูมินิเวศในแต่ละพ้ืนที่ แต่เป็นการศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นการศึกษาย้อนหลังเพ่ือกลับไปดูว่าในอดีตที่ผ่านมามีวิถีการผลิตและ
กิจกรรมการผลิตแบบใด โดยเข้าไปอยู่ในชุมชน ได้แกง่านวิจัย “เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย” ของ 
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2545)285 โดยศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
ระบบเศรษฐกิจหมู่บ้านในอดีต จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจชุมชนภาคเกษตรกรรมจึงเป็นเศรษฐกิจที่มีการ
ถ่ายทอดสั่งสมกระบวนการทางสังคม (Socialization) ให้คํานึงถึงการอยู่ด้วยความพอเพียง พอดี 
อย่างมีจิตวิญญาณแห่งการไม่โลภ คือ ดํารงรอดอยู่ด้วยการกําหนดจุดมุ่งหมายของการผลิตที่ก่อให้เกิด
ความพอเพียงของครอบครัวและชุมชนเป็นสําคัญ งานวิจัยนี้ได้สะท้อนภาพของภาคอุตสาหกรรมด้วย
เช่นกัน แต่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กและมุ่งเพ่ือการบริโภคในครอบครัวและชุมชน มี
การขายในตลาดท้องถิ่นเท่านั้น และยังคงใช้แรงงานของคนในครอบครัวที่ว่างจากการเพาะปลูก โดย
ใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชน จากการผลิตเพื่อการบริโภคเองในครัว ไปเป็นการผลิตเพ่ือขายและ
สามารถขยายฐานการผลิตใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและท้องถิ่น จากการแปรรูป
ผลผลิตเพ่ือแก้ไขปัญหาการขายผลิตผลทางการเกษตรไม่หมดมาเป็นการเพ่ิมการลงทุนจากการใช้
วัตถุดิบในชุมชน งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมในชุมชนมีทั้งประเภทที่เริ่มต้นอย่างเป็น
ธรรมชาติในการผลิตและการจัดการ ด้วยวิธีคิดพ่ึงตนเอง แก้ไขปัญหาด้วยตนเองของคนในชุมชนจาก
แรงงานสมาชิกในครอบครัว และประเภทอุตสาหกรรมที่เริ่มจากการลงทุนของนายทุนทั้งที่เป็นของ 
คนไทยและต่างชาติ ถึงแม้จะมีที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นและเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ใช้
แรงงานรับจ้างจากผู้คนในท้องถิ่น หรืออาจเป็นแรงงานอพยพมาจากท้องถิ่นอ่ืน  
      จุดเด่นของงานวิจัยที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งคือการศึกษาของ ธันวา ใจเที่ยง 
(2546)286 ที่ชี้ให้เห็นถึงการต่อสู้เพื่อการดํารงอยู่รอดของชาวนาไทย ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณและ
ความเชื่อในสังคมอุดมการณ์ของชาวนา อันเป็นเหตุให้ผนึกพลังท้าทายอํานาจรัฐหากถูกเอาเปรียบ  

                                                           
285

 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. จัดประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีกรองระบบ สุรินทร์ : สถาบันราชภัฎ
สุรินทร์. 2545. 
286

 ธันวา ใจเที่ยง. หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน. ม.ป.ท. 2546. หน้า 173. 



101 

 

ซึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยมีความโดดเด่นในแง่ที่ผู้วิจัยสามารถชี้ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจกับระบบ
การเมืองนั้น คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกัน อุดมการณ์การผลิตจึงเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองของ
ชุมชน ในกรณีที่ “ผู้ปกครอง” มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างจากผู้ถูกปกครอง ก็อาจต่อต้าน  
ขัดขืน หรือยอมจํานน ข้อค้นพบเหล่านี้ มักไม่ปรากฏในงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจ  
   ตัวอย่างงานวิจัยที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ งานวิจัยของ พีรธร บุยรัตพันธ์
และคณะ (2552)287 ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของเครือข่าย
ชุมชนพอเพียง กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า มีการสร้างตัวชี้วัดที่ประกอบด้วย 
ความรู้ คุณธรรม ความพอเพียง ความพอประมาณ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี การนํากระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในแต่ละชุมชนไม่แตกต่างกัน การลงมือ
ปฏิบัติที่อาศัยการพ่ึงพากันเองในชุมชน มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอก
ชุมชน มีการสื่อสารผ่านเวทีประชาคม เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การนําเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปฏิบัติ
เป็นแบบอย่าง สร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติ จนประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  
   งานวิจัยที่พยายามอธิบายถึงองค์ความรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
งานวิจัยของ ศศิเพ็ญ พวงสายใจ และสุขุม พันธุ์ณรงค์ (2554) 288 ได้ทําการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์
องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ข้อสรุปรูปแบบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลักการ 2 เงื่อนไข จําแนกตามมิติต่าง ๆ มิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
รายจ่าย เงินออม หนี้สิน กิจกรรมลดรายจ่าย อาชีพ และสวัสดิการ มิติด้านสังคม ประกอบด้วย การมี
คุณธรรม การมีส่วนร่วม และการอยู่ร่วมกันในสังคม มิติด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทาง
ศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  มิติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดการของเสีย การ
อนุรักษ์พลังงาน และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  มิติการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเรียนรู้วิชาการ
ใหม่ ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทักษะระหว่างกัน 
   นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยของ พระมหาประทีป พรมสิทธิ์ (2545)289 
ซึ่งทําการศึกษาความเป็นมาหรือพัฒนาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาแนวคิดการ
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 พระมหาประทีป พรมสิทธิ์, “การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง.” 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2545 
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พัฒนาสังคม โดยนํากรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรมและพุทธ
เศรษฐศาสตร์  จากการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ ไม่
เบียดเบียน พอประมาณ และมีความมีเหตุผล ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาจากภายในสู่ภายนอก
ที่มุ่งเอาชนะกิเลสที่อยู่ในใจ คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง เน้นการมีปัญญาและรู้เท่าทัน ใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการพัฒนาตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อมด้วยความสมดุล เมื่อศึกษา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้แล้ว สามารถประยุกต์ใช้กับสังคมชุมชนอ่ืน ๆ ได้ ไม่ใช่แต่สังคม
เกษตรกรรมเท่านั้น สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ตนเองและสังคมได้ด้วยความมีสติและปัญญา 
ตลอดจนยึดหลักการพึ่งตนเองทางจิตใจ การพึ่งตนเองทางสังคมซึ่งมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ
พ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี และการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ เป็น
การทําให้ระบบทั้งระบบดําเนินไปในลักษณะที่ยั่งยืน (Sustainable) 
 
   (2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   งานวิจัยที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ 
งานวิจัยของ ณัฐธิดา ทองแผ่น (2549)290 ทําการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างการกล่อมเกลาทางการเมือง ผลการศึกษา
พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย และมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ เพศ รายได้ 
ชั้นปีการศึกษา ส่วนปัจจัยด้านภูมิลําเนาไม่มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   งานวิจัยที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งคือ งานวิจัยของ พระชัชวาล วนาเฉลิมมาศ 
(2555)291 ซึ่งได้ทําการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดลําพูน และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม กับ
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดลําพูน พบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการมีส่วนร่วม รองลงมาได้แก่ วัฒนธรรมแบบไพร่ฟูา ส่วนความสัมพันธ์ที่มีต่อ
วัฒนธรรมทางการเมืองนั้น พบว่า อาชีพ รายได้ ความรู้ และการกล่อมเกลาทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05      

                                                           
290

 ณัฐธิดา ทองแผ่น. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ศึกษากรณีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549. 
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 ชัชวาล วนาเฉลิมมาศ. วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดล าพูน. วิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2555 
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      นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ จ่าเอกส าราญ ทองสิงห์คลี (2555)292 ซ่ึง
ทําการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตําบล อําเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า มีความเชื่อมั่นศรัทธาในหลักการประชาธิปไตย เชื่อถือและ
เคารพในศักดิ์ศรีของบุคคล เคารพในกติกาของประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มี
สํานึกในหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดี มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจ วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
และเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ แต่ยังมีแนวความคิดท่ีว่า ระบอบประชาธิปไตย
ของไทยในปัจจุบันไม่ควรมีการเมืองภาคประชาชน เพราะทําให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง และ
ทหาร กองทัพ ควรเข้ามาระงับความวุ่นวายดังกล่าว 
   งานวิจัยที่พยายามอธิบายถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นําในชุมชน
ท้องถิ่น คือ งานวิจัยของ คัมภีร์ พลการ (2558)293 ทําการศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทาง
การเมืองของผู้นําระดับตําบล หมู่บ้าน จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบริบททางด้าน เพศ อายุ ตําแหน่ง การศึกษา 
อาชีพ ประสบการณ์การทํางาน ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของคนใต้และวัฒนธรรมทางการเมือง พบว่ามี
ระดับนัยสําคัญ .01 อัตลักษณ์ของคนใต้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่ง
หมายความว่า ผู้นําที่มีอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ ระดับสูงมากขึ้นเท่าใด ก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยสูงมากขึ้นเท่านั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้นําระดับตําบล หมู่บ้าน จังหวัดตรังมี
ความคิดทางการเมืองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าอํานาจนิยม 
 
   (3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงย่ังยืนของประชาธิปไตย 
      งานวิจัยที่มุ่งศึกษาการนําแนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้ใน
สังคมไทย คือ งานวิจัยของ บุศรา นิยมเวช (2554)294 ทําการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบพอเพียง
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การนําแนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้ในสังคมไทย 
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 สําราญ  ทองสิงห์คลี. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนต าบล อ าเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2555. 
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 คัมภีร์ พลการ. อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้น าระดับต าบล หมู่บ้าน จังหวัดตรัง. 
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2558.. 
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 บุศรา นิยมเวช. ประชาธิปไตยแบบพอเพียงในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2554, หน้า 4-6.  
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ก่อให้เกิดปัญหา 4 ประการ คือ (1) ความไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย เพราะ
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกส่งเสริมระบบทุนนิยม ที่มุ่งเน้นการสะสมทุนและผลกําไรสูงสุด ส่วน
ประเทศไทยเป็นประเทศในสังคมเกษตรกรรม มีพ้ืนฐานความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ในทางเศรษฐกิจจะ
เน้นด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล พ่ึงพาอาศัยกัน (2) วิธีการนําแนวคิดประชาธิปไตยมาใช้ โดยล้มล้าง
ระบอบเดิม แล้วนําเอาระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้แทน ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมที่สังคมไทยยึดถือปฏิบัติมายาวนาน (3) ประเทศไทยไม่ได้นําแนวคิดประชาธิปไตยของ
ตะวันตกมาใช้ครบถ้วน กล่าวคือ เป็นเพียงนํารูปแบบ และวิธีการมาใช้ แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย  (4) การนําแนวคิดประชาธิปไตยมาใช้โดย
ไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมทางการเมืองจาก
เดิมไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองที่ต้องการ ทําให้ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ปล่อยให้
ผู้มีอํานาจสามารถกุมอํานาจทางการเมืองและปกครองประเทศโดยปราศจากการตรวจสอบมาตลอด 
   การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยที่สมดุล มั่นคง
และยั่งยืน จะต้องเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
นําไปประกอบอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่เป็นหนี้ ทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน การที่ทําให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ย่อมทําให้ชุมชนมีความสามัคคี ร่วมมือกันแก้ปัญหาจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ รูปแบบ
ประชาธิปไตยท่ีนํามาใช้ จึงควรเป็นประชาธิปไตยแบบสายกลาง ที่มีหลักการพอเหมาะ พอควร 
เหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของไทย ยึดถือหลักธรรมาภิบาล ความมีเหตุผล รู้เท่าทัน
และเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสังคมไทยอย่างกลมกลืน 
   จุดเด่นของงานวิจัยที่ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการเมืองเพ่ือ
ประชาธิปไตย คือ งานวิจัยของ แจน ไทยเจริญ (2554)295 ซึ่งทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําการ
บริหารยุคโลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเมืองเพ่ือประชาธิปไตยโฉมใหม่ ศึกษาเฉพาะกรณี
ผู้นํานักบริหารของจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้นํามีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มทุน หรือกลุ่มผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชน ที่ใช้วิธีการพัฒนาทุนในการเข้า
ครอบครองรัฐอย่างเปิดเผย โดยไม่ต้องผ่านระบบนายหน้าตัวแทนเหมือนแต่ก่อน เข้ามาสะสม
เครือข่ายและเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดวางตําแหน่งบุคคลสําคัญในองค์การของรัฐ สะท้อนให้
เห็นความต้องการหรือความปรารถนาของทุนที่จะเข้ามาปกปูองผลประโยชน์  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นําการบริหารภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคการเมือง จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ลักษณะ
ถ้อยทีถ้อยอาศัย เสมือนเป็นหุ้นส่วนกัน เป็นการสนับสนุนบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์อย่างชัดเจน 

                                                           
295

 แจน ไทยเจริญ. ภาวะผู้น าการบริหารยุคโลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเมืองเพื่อ
ประชาธิปไตยโฉมใหม่. ดุษฎีนิพนธ์ สาขาภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ. บัณฑิตวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 2554. 
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อีกท้ังสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทําให้จําเป็นต้องสร้าง
ฐานพันธมิตร เพื่อขจัดความรู้สึกแบ่งแยกและแปรเปลี่ยนพลังต่าง ๆ ให้มาเป็นพลังในการสนับสนุน
การทํางาน จึงทําให้ผู้นําการบริหารต้องเข้าไปผูกพันและเกี่ยวข้องอยู่กับผลประโยชน์  และมีความ
ผูกพันกันเช่นนี้มาเป็นเวลานาน จนทําให้สังคมไทยเห็นว่าการที่ผู้นําการบริหารจะทุจริตคอรัปชั่น เป็น
เรื่องปกติธรรมดา 
 แต่การปฏิรูปการเมืองนั้นจะบังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการเมืองจะต้อง
มีความเข้มแข็งและมั่นคง จึงทําให้มีการนําผลประโยชน์ดังกล่าวมาแปรเปลี่ยนเป็นการสร้างความชอบ
ธรรมที่ได้รับมอบอํานาจจากประชาชน โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งและการใช้
อํานาจในตําแหน่ง ประกอบกับสังคมไทยยังคงมีความเชื่อในเรื่องตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้นํา และคาดหวังอยู่
เสมอว่าจะมีผู้นําเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนยังขาดสํานึก
ความเชื่อมั่นในความสามารถทางการเมืองของตนเอง และยังมีความไม่ม่ันใจว่าพลังของสังคมจะช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้นําการบริหารที่ยังคงเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้โดด
เด่น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมและความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน  แต่ในเนื้อแท้แล้ว ยัง
ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริง ยังคงมุ่งแต่จะกอบโกยเพ่ือผลกําไรและผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ   
 ประชาธิปไตยท่ีล้มลุกคลุกคลานมาตลอดนั้น เนื่องมาจากท้ังตัวผู้นําและประชาชน
ขาดสํานึกในความสามารถทางการเมืองของตน  มักใส่ใจแต่เรื่องของตนเองและพวกพ้อง ยังคงยึดมั่น
ในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ อีกท้ังสิทธิเสรีภาพที่ยึดมั่น  ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง แต่เป็นสิทธิเสรีภาพที่หลบหลีกและหลีกเลี่ยงที่จะกระทําต่อคนอ่ืน  แต่เรียกร้องหรือ
คาดหวังให้คนอ่ืนต้องมีหน้าที่ต่อตน  นอกจากนี้ยังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่เห็นได้ชัดแบ่ง
ออกเป็นสองขั้ว มีความพยายามในการที่จะกีดกันอีกฝุายออกไป ไม่ว่าจะเป็นฝุายที่อยู่ตรงข้ามกับ
แนวความคิดหรือฝุายที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ และมีความตั้งใจให้พ้นไปจากวงการเมือง  
 
2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 
 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือ “ศึกษาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)” ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประยุกต์มาจากแนวคิด ทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดย
แบ่งออกเป็น 2 สถานะที่สอดคล้องกับบริบททางการเมืองการปกครอง ได้แก่ 
 สถานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์ (Strategy)  ซึ่งครอบคลุมใน 3 มิติ คือ มิติการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  มิติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ มิติการเป็นรากฐานของความมั่นคงยั่งยืน  
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  สถานะท่ีเป็นวิถีชีวิต (The Way of Life) ซึ่งครอบคลุมใน 4 มิติ คือ มิติด้านความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง  มิติด้านความรู้และความมีเหตุผล  มิติด้านความมีสํานึกในคุณธรรม มิติด้านความ
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 

แผนภาพที่ 3  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ผลการศึกษาที่ครอบคลุม 2 สถานะ 7 มิติ ดังกล่าว จะทําให้ผู้ศึกษาสามารถสรุปหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ตามวัตถุประสงค์ข้อแรกได้  
 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือ “ศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา”  ผู้ศึกษาได้
กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา ประยุกต์มาจากแนวคิด 
ทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองจะเป็นไปในลักษณะใด ซึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดความโน้มเอียงทางการเมือง
ประกอบด้วย (1) ความโน้มเอียงที่มีต่อระบบการเมือง  (2) ความโน้มเอียงต่อกระบวนการทาง
การเมือง  (3) ความโน้มเอียงที่มีต่อนโยบาย และ (4) การมองตนเองในฐานะสมาชิกของระบบ
การเมือง  ซึ่งองค์ประกอบทั้งสี่จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อความรู้สึกทางอารมณ์แล้วแสดงออกมาในรูป
ของพฤติกรรมทางการเมือง 
 
 

สถานะยุทธศาสตร์ 
- มิติการมสี่วนร่วมของชุมชน 
- มิติการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
- มิติการเป็นรากฐานของความมั่นคงยั่งยืน 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 9) สถานะวิถีชีวิต 
- มิติด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
- มิติด้านความรู้และความมีเหตผุล 
- มิติด้านความมีสํานึกในคณุธรรม 
- มิติด้านความเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน 
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แผนภาพที่ 4  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ผลการศึกษาที่ครอบคลุมในประเด็นทั้งสี่ดังกล่าว จะทําให้ผู้ศึกษาสามารถทราบถึงวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยที่ผ่านมา ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้ 
 
 จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท้ังสองข้อดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสามารถสร้างกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ที่
ครอบคลุมใน 2 สถานะ 7 มิติ และวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมในองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ประการ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่วัฒนธรรมทางการเมือง ที่ครอบคลุมความมั่นคงและยั่งยืนใน 2 มิติ คือ 
(1) มิติทางการเมือง (Political) และ (2) มิติทางการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic) 
 การศึกษาท่ีครอบคลุมความมั่นคงและยั่งยืนใน 2 มิติดังกล่าว จะทําให้ทราบถึงแนวทางใน
การเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่
วัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทยให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งสามารถนําเสนอกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ตามแผนภาพที่ 5 ดังนี้ 
 
 

 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทย           
ที่ผ่านมา 

ความโน้มเอียงที่มีต่อระบบการเมือง 

ความโน้มเอียงที่มีต่อกระบวนการ        
ทางการเมือง 

ความโน้มเอียงที่มีต่อนโยบาย 

การมองตนเองในฐานะสมาชิกของ
ระบบการเมือง 



 
 

แผนภาพที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

วฒันธรรมทางการเมืองไทย 

ท่ีผา่นมา 

แนวทางการเสริมสร้างปลกูฝัง

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สูว่ฒันธรรมทางการเมืองไทย 

ความมัน่คงยัง่ยืน 

 

มิติทางการเมือง 

มิติทางการพฒันาเศรษฐกิจ 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
สู่วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” เพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งผู้ศึกษาขอนําเสนอผลการศึกษาแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษา 
  1.1  ประเด็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ 9) 
  1.2  ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา 
  1.3  ประเด็นแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระ
บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย 
 ส่วนที่ 2  อภิปรายผล 
  2.1  ประเด็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ 9) 
  2.2  ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา 
  2.3  ประเด็นแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระ
บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย 
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ส่วนที่ 1 ผลการศึกษา 
 
 1.1  ประเด็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9) 
  1.1.1 สถานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ในการบริหารจัดการประเทศ  โดยให้
ความสําคัญใน 3 มิติ คือ มิติด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation) มิติด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strengthening of Civic Community) และมิติด้านการเป็นรากฐานของ
ความมั่นคงยั่งยืน (Consolidation and Sustainability)  เพ่ือวางรากฐานของประเทศให้มีความ
พอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมี พอกิน และพ่ึงตนเองได้ ปลุกสํานึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา จนนําไปสู่ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีจิตสํานึกในการ
ร่วมกันพัฒนาประเทศ จากการศึกษาพบว่า 
    (1) มติิด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation)  
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจ
ของคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง อีกท้ังยังเป็นปัจจัยสําคัญท่ี
เป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมต่าง ๆ 
   “...เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดข้ึนในชุมชน ลุกข้ึนมา
ต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตนเอง และยังกลายเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเป็นตัวกําหนดความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวของกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน...” (ดร.ดรัณภัทร วิชชาวุธ, 14 พฤษภาคม 2560) 
    (2) มิติด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strengthening 
of Civic Community)   
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นการปลุกสํานึกให้คนในชุมชน
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้เรียนรู้และแสดงศักยภาพของชุมชนอย่างเต็มที่ในการรวมตัวกัน
แก้ปัญหาและกล้าปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่เป็นผลดีต่อชุมชน  
   “...เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน และปลุกสํานึกให้คน
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกัน และกล้าที่จะปฏิเสธข้อเสนออะไรก็
ตามท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน.....” (นายอันวาร์ สาและ, 20 พฤษภาคม 2560)  
     (3) มิติด้านการเป็นรากฐานของความม่ันคงและย่ังยืน (Consolidation 
and Sustainability)  
   การเป็นรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืนจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน การจะยั่งยืนได้นั้นจะต้องรู้จัก
พอ ไม่กระทําอย่างเห็นแก่ตัวโดยเบียดเบียนทั้งมนุษย์และธรรมชาติ ต้องให้ประชาชนมีความสุขบน
รากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน 
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   “...ถ้าจะให้มั่นคงยั่งยืน เศรษฐกิจกับการเมืองจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เติบโตไปพร้อม ๆ กัน...” (นายกษิต ภิรมย์, 26 พฤษภาคม 2560) 
   “...หนทางที่ยั่งยืน จะต้องเริ่มที่รู้จักพอ ไม่กระทําอะไรที่เห็นแก่ตัว ซึ่งเป็น
การเบียดเบียนทั้งมนุษย์และธรรมชาติ ประชาชนจึงจะมีความสุขบนรากฐานของความมั่นคงยั่งยืน...” 
(นายเกรียงยศ สุดลาภา, 26 พฤษภาคม 2560) 
  1.1.2 ในสถานะท่ีเป็นวิถีชีวิต (The Way of Life) โดยให้ความสําคัญใน 4 มิติ 
คือ มิติด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance)  มิติด้านความรู้และมีเหตุผล 
(Knowledge and Reasonableness)   มิติด้านความมีสํานึกในคุณธรรม (Morally Conscious)  
และ มิติด้านความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Social Cohesion)  ซึ่งเป็นหลักการและแนวทางสําหรับ
ประชาชนคนไทยใช้ในการดําเนินชีวิต เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
คิดและกระทําบนพื้นฐานของความมีเหตุผล มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีอุดมการณ์ที่
แน่วแน่ มีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบดําเนินชีวิตจนสามารถพ่ึงตนเองได้ จากการศึกษาพบว่า 
   (1) มิติด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance)  
   การพ่ึงพาตนเองนั้น พระองค์ทรงใช้คําว่า “ระเบิดจากข้างใน” คือ การทํา
ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้ เป็นการปลุก
สํานึกให้คนในชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเองให้ได้ทั้งทางเทคโนโลยี โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
ต่อชุมชน สร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ด้วยวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี  พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 
ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จําต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน การ
พ่ึงพาตนเองได้จะทําให้ชุมชนมีอิสระในการกําหนดทิศทางและทางเลือกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
ตนเอง 
   “...พระองค์ทรงใช้คําว่า “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งหมายถึงทําให้ประชาชนมี
ความพร้อมก่อน มีความเข้มแข็งก่อน สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพ  อย่างไม่เดือดร้อน จึงจะทํา
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้...” (นายนราพัฒน์ แก้วทอง, 28 พฤษภาคม 2560) 
   “...ต้องรู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยี
สมัยใหม่ แต่ให้เลือกใช้อย่างเหมาะสม ...” (นายเจตจันทร์ อังกุลดี, 28 พฤษภาคม 2560) 
   “...การพ่ึงพาตนเองได้ จะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าและเหมาะสม ไม่ใช้อย่างฟุุมเฟือย ต้องรู้จักนํากลับมาใช้ใหม่...” (นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต, 
17 มิถุนายน 2560) 
   “...ต้องพ่ึงตนเองให้ได้ทางจิตใจอย่างมีจิตสํานึก ตระหนักในความ
รับผิดชอบของตนเองต่อชุมชน พร้อมที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคม...” (นายคมกฤษณ์         
ลิ้มปัญญาเลิศ, 28 เมษายน 2560) 
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    (2) มิติด้านความรู้และมีเหตุผล (Knowledge and Reasonableness)   
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ให้ความสําคัญกับการมีความรอบรู้ใน
หลักวิชาต่าง ๆ อย่างรอบด้านและรอบคอบ และสามารถนํามาเชื่อมโยงกัน สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 
   “...กระทําอย่างคนมีความรู้ในหลักวิชาต่าง ๆ ไม่ใช่ทําแบบสะเปะสะปะ 
ต้องศึกษาหาความรู้รอบด้าน รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักเชื่อมโยง รู้จักประยุกต์และผสมผสาน ทํา
อย่างมีเหตุผล มีสติ ปราศจากอคติ จึงจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี...” (นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข, 6 
พฤษภาคม 2560) 
    (3) มิติด้านความมีส านึกในคุณธรรม (Morally Conscious)  
   การปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จะช่วยในการยับยั้งความ
โลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
   “...ควรปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์ตั้งแต่ยังเด็กเล็ก ในระดับครอบครัว 
เพราะถ้ามีความซื่อสัตย์ สุจริต ก็จะเป็นพ้ืนฐานของการมีคุณธรรม เมื่อมีคุณธรรม ก็จะทําให้มีสติใน
การยับยั้งความโลภ ไม่คิดจะเอาเปรียบผู้ใด...” (นายหมวดตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช, 28 เมษายน 2560) 
    (4) มิติด้านความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (Social Cohesion)  
   ความไว้วางใจกันของคนในชุมชน จะทําให้มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มี
สภาพรวมกันเป็นปึกแผ่น และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ของชุมชนในการช่วยเหลือและแบ่งปันกัน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ได้  
   “...ความไว้วางใจกันทําให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เมื่อมีความเป็นพวก
เดียวกัน จะทําความเข้าใจอะไรก็ง่าย พูดคุยกันรู้เรื่อง และรู้สึกถึงความมั่นคงและเป็นปึกแผ่น...” 
(พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย, 30 พฤษภาคม 2560) 
   “...การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทําให้รู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะ
เอาชนะปัญหาต่าง ๆ  รู้สึกถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ...” (ดร.นรภัทร ลีธีระโชต,ิ 14 พฤษภาคม 
2560) 
 
 1.2  ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยท่ีผ่านมา 
    1.2.1 ความโน้มเอียงที่มีต่อระบบการเมือง (Regime Orientation) พิจารณา
จากความผูกพันทางการเมือง ความรู้สึกที่มีต่อชาติ รัฐ และความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
การเมือง จากการศึกษาพบว่า คนไทยเป็นคนเชื่อคนง่ายและไร้เหตุผล (Credulity and 
Unreasonableness) ถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นในอํานาจนิยม (Authoritarianism) ยึดถือตัวบุคคลเป็น
หลักโดยผ่านตระกูลทางการเมือง (Political Dynasty) ภาคการเมืองกับภาคประชาชนแยกออกจาก
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กัน (Separateness) คนไทยไม่เดือดร้อนกับการล้มล้างหรือโค่นล้มระบบการเมืองโดยใช้ความรุนแรง 
(Overthrow the System)   
   (1) เชื่อคนง่ายและไร้เหตุผล (Credulity and Unreasonableness) 
   การที่คนไทยเป็นคนเชื่อคนง่าย และรับฟังข้อมูลต่าง ๆ โดยปราศจาก
เหตุผล จึงมักถูกหลอกหลวง หรือสําคัญผิดในสาระสําคัญอยู่ตลอดเวลา ความมีเหตุผลอยู่ในมุมมองที่
คับแคบและมองปัญหาอย่างไม่ลึกซึ้ง 
   “...เชื่อคนง่าย และเชื่อแบบไม่มีเหตุผล ชอบฟังความด้านเดียว ทัศนคติและ
มุมมองจึงค่อนข้างแคบ...” (นายศาศวัต ศิริสรรพ์, 6 พฤษภาคม 2560) 
    “...มักมองอะไรไม่ค่อยลึกซ้ึง  ใครพูดอะไรก็มักจะเชื่อไว้ก่อน โดยเฉพาะใคร
ที่พูดคนแรก มักดูน่าเชื่อถือ ใครพูดที่หลัง มักเป็นข้ออ้างหรือข้อแก้ตัว  ชอบฟังข้อมูลข่าวสารเพียง
ด้านเดียว ความเป็นเหตุเป็นผลจึงมักมาจากข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่น้อย...” (ดร.ธนวัฒน์ ภวังคะรัต, 
19 พฤษภาคม 2560) 
   “...ชอบฟังเรื่องท่ีลือต่อ ๆ กันมา หรือเรื่องที่แชร์กันทาง Internet หรือ 
Social Media โดยไม่ได้สนใจว่ามีความเป็นเหตุเป็นผล หรือข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด และบางครั้ง
ข้อมูลที่ปรากฏนั้นเชื่อถือไม่ได้เลย...” (ดร.ภก.รชัชภูมิ วิชชาวุธ, 14 พฤษภาคม 2560) 
   (2) ถูกปลูกฝังให้ยึดม่ันในอ านาจนิยม (Authoritarianism) 
   คนไทยถูกปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมากกว่าการเป็นประชาธิปไตย จึงไม่
ชอบการโต้แย้ง หรือความมีเหตุผล เชื่อว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้นํา ผู้มีอํานาจ คิดว่าตนเองไม่มี
อํานาจ จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว การยอมรับในเรื่องอํานาจนิยม จึงชอบความเด็ดขาดในการแก้ปัญหา 
   “...ครอบครัวไทย มักปลูกฝังในเรื่องอํานาจตั้งแต่เด็ก  ทําให้เด็ก ๆ กลัว ไม่
กล้าแสดงออก ผู้ใหญ่ไม่ชอบเด็กโต้แย้งหรือโต้เถียง เด็กคนไหนที่ไม่เชื่อฟัง ชอบโต้เถียง มักถูกมองว่า
เป็นเด็กหัวแข็ง ดื้อรั้น พอโตขึ้นมาก็ถูกมองว่า เป็นคนหัวหมอ หัวแข็ง...” (ผศ.ดร.พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร, 
22 พฤษภาคม 2560) 
   “...ยังมองกันว่า การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ประชาชนไม่ควรเข้าไป
ก้าวก่ายหรือยุ่งเก่ียว...” (นายพรศํกดิ์ พิทักษ์พูลสิน, 24 พฤษภาคม 2560) 
   “...เวลาจะแก้ปัญหาอะไร คนไทยชอบใช้ความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา 
เพราะมันเห็นผลเฉียบพลัน ทันที  ถ้ามัวแต่พูดคุยหรือปรับความเข้าใจ มักถูกมองว่า อ่อนปวกเปียก
เป็นมะเขือเผา...” (นายปริญญา ช้างเสวก, 25 พฤษภาคม 2560) 
   (3) ยึดถือตัวบุคคลผ่านตระกูลทางการเมือง (Political Dynasty) 
   การสืบทอดอํานาจทางการเมืองผ่านตระกูลทางการเมืองทําให้วัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทยเป็นระบบที่ยึดถือตัวบุคคลเป็นหลัก มากกว่านโยบายของพรรคการเมือง  
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   “...การเมืองไทยมักถูกผูกขาดโดยตระกูลไม่ก่ีตระกูลที่เล่นการเมืองเป็น
อาชีพ มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษส่งต่อกันเป็นทอด ๆ ทําให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เปรียบในการเลือกตั้ง 
เพราะความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชน จึงไม่จําเป็นต้องหาเสียงมาก...” (ดร.ปัญญา 
บุญญาภิวัฒน์, 12 พฤษภาคม 2560) 
   “...ตระกูลที่มีฐานะทางการเงินมั่งค่ัง มักอาศัยความได้เปรียบของตระกูล
เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางการเมือง สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพ่ือเอาชนะในทางการเมืองได้ไม่ยาก...” 
(นายนพรัฐ พรวนสุข, 26 พฤษภาคม 2560) 
   “...สังคมไทยเป็นระบบการเมืองที่นิยมชมชอบตัวบุคคลเป็นหลัก มากกว่าที่
จะสนใจนโยบายของพรรคการเมือง จึงทําให้การเมืองวนเวียนอยู่ในตระกูลการเมืองไม่กี่ตระกูล...” 
(นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข, 6 พฤษภาคม 2560) 
   “...การสืบทอดอํานาจทางการเมืองผ่านบทบาทของตระกูลการเมืองเพียง
ไม่ก่ีตระกูล ไม่ได้ส่งผลดีต่อพรรคการเมืองไทย ทําให้พรรคการเมืองไทยถูกครอบงําจากความคิด และ
อํานาจทางการเงิน และผลประโยชน์...” (นายกษิต ภิรมย์, 26 พฤษภาคม 2560) 
   (4) ภาคการเมืองกับภาคประชาชนแยกออกจากกัน (Separateness) 
   ยังคงมีความเข้าใจว่า ภาคการเมืองกับภาคประชาชนนั้น ต้องแยกออกจาก
กัน  ไม่ก้าวก่ายกัน ประชาชนใช้อํานาจผ่านการเลือกตั้งผู้แทนเข้ามาเป็นรัฐบาล  ส่วนรัฐบาลใช้อํานาจ 
ในการบริหารประเทศ ประชาชนจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงหรือก้าวก่ายการใช้อํานาจของรัฐบาล 
   “...ยังเข้าใจกันผิด ๆ ว่า เมื่อประชาชนเลือกมา 19 ล้านเสียงแล้ว การเมือง
จะทําอะไรก็ได้ เพราะให้อํานาจมาแล้ว ภาคการเมืองกับภาคประชาชนนั้นแยกออกจากกัน ประชาชน
ไม่ต้องเข้ามาแทรกแซงหรือก้าวก่ายการใช้อํานาจของรัฐ...” (นายเกรียงยศ สุดลาภา, 26 พฤษภาคม 
2560) 
   (5) ไม่เดือดร้อนกับการล้มล้างหรือโค่นล้มระบบการเมืองโดยใช้ความ
รุนแรง (Overthrow the System) 
   คนไทยไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจกับการใช้ความรุนแรงในการล้มล้างหรือโค่น
ล้มระบอบการปกครอง ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับการปฏิวัติ รัฐประหาร ถ้าไม่กระทบต่อการดํารงวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ อาชีพ ค่าครองชีพ รายได้ 
   “...คนไทยใจเย็น เห็นเรื่องการปฏิวัติ รัฐประหาร รถถังออกมาวิ่ง เป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา ไม่ได้กลัว ยังเดินออกมาดู และใช้วิถีชีวิตทํามาค้าขายกันปกติ ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกับ
การล้มล้างหรือโค่นล้มรัฐบาล ตราบใดที่ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตการทํามาหากิน หรือรายได้....”        
(นายนราพัฒน์  แก้วทอง, 28 พฤษภาคม 2560) 
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    1.2.2 ความโน้มเอียงต่อกระบวนการทางการเมือง พิจารณาจากสมรรถนะทาง
การเมือง (Political Competence)  ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีเชื่อว่าสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อ
กระบวนการทางการเมือง และเชื่อว่าสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ จาก
การศึกษาพบว่า คนไทยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว (Exploitation) การบังคับใช้กฎหมาย
ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคล (Social Status) การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนํา (Elite Level) ระบบ
อุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย (Patronage System) ชอบใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ ทําตามใจ ขาดความ
อดทน (Yuppie and Indulgence) ชอบคุยโวว่ารักชาติแต่ขาดอุดมการณ์ (Overstate Nationalist) 
ยังคงมีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย (Uncertainty of Democracy) ไม่ยดึวิถีทางให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional) หลงใหลในประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ (Pseudodemocracy)  
   (1) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว (Exploitation) 
   ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําให้เกิดการระดมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่เพ่ือเร่งการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาแก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต เป็นไปใน
ลักษณะที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนเบียดเบียนธรรมชาติ 
   “...ปัจจุบันดํารงชีวิตอยู่ในลักษณะที่เบียดเบียนทั้งมนุษย์และธรรมชาติ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดความระมัดระวัง ทําให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างรุนแรงมากมาย...” 
(นายอันวาร์ สาและ, 20 พฤษภาคม 2560) 
   “...เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย ด้วยความโลภ ความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักพอประมาณถึงความจําเป็น...” (นายหมวดตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช, 28 เมษายน 2560) 
   (2) การบังคับใช้กฎหมายข้ึนอยู่กับสถานะของบุคคล (Social Status) 
   สิทธิและเสรีภาพของคนไทยตั้งอยู่บนสถานภาพทางสังคม คนไทยกลับไม่
รู้สึกวิตกกังวลเมื่อถูกล่วงละเมิดสิทธิ เสรีภาพจากกลุ่มคนที่มีสถานภาพสูงกว่า อีกท้ังกฎหมายที่คนใน
สังคมเชื่อถือว่า ทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ข้ึนอยู่กับสถานะของ
บุคคล บุคคลที่อยู่ในสถานะทางสังคมสูงการบังคับใช้กฎหมายจึงมักเป็นไปอย่างอะลุ้มอล่วย ในขณะที่
บุคคลที่อยู่ในสถานะทางสังคมต่ํา มักถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   “...คนไทยชอบความมีสิทธิ เสรีภาพ และตระหนักในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ แต่
แปลก เมื่อถูกล่วงละเมิดสิทธิ เสรีภาพ กลับไม่ค่อยรู้สึกวิตกกังวลเท่าใดนัก...” (นายเจตจันทร์ อังกุลดี, 
28 พฤษภาคม 2560) 
   “...สังเกตได้ง่าย ๆ จากการบังคับใช้กฎหมาย บุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูง
กว่า มักเอาตัวรอดได้ การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างอะลุ้มอล่วย หรือไม่ก็อาศัยช่องว่างทาง
กฎหมายบ้าง หนีออกนอกประเทศบ้าง ในขณะที่คนธรรมดา โดยเฉพาะคนที่มีสถานะต่ํากว่า มักถูก
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด...” (ผศ.ดร.พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร, 22 พฤษภาคม 2560) 
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   (3) การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นน า (Elite Level) 
   คนไทยส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไป
กําหนดหรือมีอิทธิพลในทางการเมือง หรือไม่มีโอกาสที่จะทําเช่นนั้นได้ รู้สึกว่าตนเองไร้อํานาจ จึงไม่
คิดท่ีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมือง และมีความเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นสูงหรือชนชั้นนํา 
   “...คนไทยไม่ค่อยอยากเข้ามายุ่งกับการเมือง เพราะเห็นว่าการเมืองเป็น
เรื่องของชนชั้นสูงหรือชนชั้นนํา ตนเองไม่มีความรู้ความสามารถพอ...”  (ดร.ธนวัฒน์ ภวงัคะรัต, 19 
พฤษภาคม 2560) 
   “...การเมืองเป็นเรื่องสกปรก วุ่นวาย แก่งแย่ง ชิงอํานาจ ไม่อยากเข้าไปยุ่ง
ด้วย อีกทั้งมักเป็นเรื่องการแก่งแย่งชิงผลประโยชน์ของชนชั้นนําด้วยกัน ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ประชาชน
ต้องการ...” (นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน, 24 พฤษภาคม 2560) 
   “...บางครั้งนักการเมืองเองก็ต้องการระบอบการปกครองที่สามารถกําหนด
นโยบายตามที่ต้องการได้ ตลอดจนการเลือกตั้งที่สามารถออกแบบให้ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
อํานาจเพื่อปกปูองผลประโยชน์ของตน...” (ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์, 12 พฤษภาคม 2560) 
   (4) ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย (Patronage System) 
   ระบบอุปถัมภ์ยังคงฝังรากลึกในสังคมไทย และส่งผลเสียต่อการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะมุ่งช่วยเหลือพวกพ้อง ทําให้เกิดหนี้บุญคุณที่ต้องสนับสนุน
เกื้อกูลกันตลอดไป  
   “...สภาพสังคมไทย ยังหลีกไม่พ้นกับระบบอุปถัมภ์ ช่วยเหลือกัน จนไม่
คํานึงถึงถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร ละเลยความเป็นธรรมที่ควรมีในสังคม...” (นายปริญญา ช้างเสวก, 
25 พฤษภาคม 2560) 
   “...วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไม่ได้ปลูกฝังให้คนไทยชอบแก้ปัญหา 
เวลาเจอปัญหา มักไม่ใช้ความพยายามจากความรู้ความสามารถของตนเอง แต่มักไปพ่ึงพาระบบ
อุปถัมภ์ เวลาเรียน ไม่ตั้งใจเรียน จบมาก็ไร้ความสามารถ พอจะเข้าทํางาน ก็ไม่สามารถพ่ึงพาความรู้
ความสามารถของตนเองได้ จึงต้องพ่ึงพานักการเมืองหรือคนรู้จักกัน ให้ช่วยเหลือ เห็นได้ทั้งหน่วยงาน
ราชการ องค์กรอิสระ หรือแม้แต่เอกชน เข้ามาได้เพราะระบบอุปถัมภ์ทั้งนั้น เมื่อเข้ามาแล้วจะไปให้
ความเป็นธรรมกับใครได้ เพราะเป็นหนี้บุญคุณท่ีต้องชดใช้กัน....” (นายเกรียงยศ สุดลาภา, 26 
พฤษภาคม 2560) 
   (5) ชอบใช้วิถีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อ ท าตามใจ ขาดความอดทน (Yuppie and 
Indulgence) 
   คนไทยถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้ปลูกฝังวินัยตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ทําให้คนไทย
เป็นคนที่ชอบใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ ทําอะไรตามใจตนเอง ชอบแต่ความสะดวกสบาย หย่อนยานเรื่อง
ระเบียบวินัย ทําให้เป็นคนขาดความอดทน อดกลั้น 
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   “...คนไทยถูกตามใจมาตั้งแต่เด็ก ปล่อยปละละเลยมาตลอด ฟูุงเฟูอ ชอบ
ทําอะไรตามใจ เอาความสะดวกสบายเป็นหลัก มักเป็นคนที่ขาดความอดทน...”  (นายเจตจันทร์           
อังกุลดี, 28 พฤษภาคม 2560) 
   (6) ชอบคุยโวว่ารักชาติแต่ขาดอุดมการณ์ (Overstate Nationalist) 
   คนไทยมักแสดงความรักชาติ ว่าตนเองรักชาติมากกว่าใคร ๆ แต่ขาด
อุดมการณ์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ความเป็นชาติมักถูกมองในแง่ความขัดแย้ง คิดต่าง ไม่เห็นด้วย บุคคลที่มี
ความคิดเหน็ที่ไม่ลงรอยกัน มักถูกตั้งข้อสังเกตถึงความรักชาติ 
   “...แต่ละคน มักอ้างว่าทําเพ่ือประเทศชาติบ้านเมือง รักชาติ และแสดงออก
อย่างชัดแจ้งว่ารักชาติมากกว่าใคร ๆ แต่สิ่งที่กระทํากลับสวนทางกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย เพราะ
คนไทยมักถูกปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมากกว่าการเป็นประชาธิปไตย...” (นายกษิต ภิรมย์, 26 
พฤษภาคม 2560) 
   “...เอาคําว่า “รักชาติ” มาผูกพันกับความเป็น “อันหนึ่งอันเดียวกัน” คนที่
เห็นสอดคล้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกัน ถือว่ารักชาติ แต่คนที่คิดเห็นแตกต่างกันออกไป มักถูก
ประณาม ถูกต่อต้านและถูกกล่าวหาว่า เป็นคนไม่รักชาติ...”    (นายอันวาร์ สาและ, 20 พฤษภาคม 
2560) 
   (7) ยังคงมีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย (Uncertainty of 
Democracy) 
   ทัศนคติที่มีต่อประชาธิปไตย แม้จะมองเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยเป็น
สิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย ด้วยมองเห็นว่า การ
เปิดกว้างในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น และการกระทํา เป็นเรื่องวุ่นวาย เพราะคน
ไทยถูกปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมาตั้งแต่ระดับครอบครัว  
   “...ยุคที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน แต่ละคน แต่ละกลุ่มก็ออกมาแสดงความ
คิดเห็น ออกมาชุมนุมประท้วง ออกมาเดินขบวน และแสดงความต้องการ ว่าต้องเป็นอย่างนั้น ต้องได้
อย่างนี้ รัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องกระทําตามข้อเรียกร้อง มิฉะนั้นจะไม่เลิกชุมนุม ประท้วงหรือ
เดินขบวน ทําให้เกิดมีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตยว่า ทําไมจึงทําให้บ้านเมืองวุ่นวายอย่างนี้ 
และทําให้นึกถึงยุคสมัยที่มีการปฏิวัติ รัฐประหาร บ้านเมืองจะสงบเรียบร้อย...”    (นายเกรียงยศ สุด
ลาภา, 26 พฤษภาคม 2560) 
   (8) ไม่ยึดวิถีทางให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional) 
   การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใด ๆ ที่เกิดขึ้น มักมีอยู่บ่อยครั้งที่ไม่เป็นไป
ตามวิถีทางประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง การได้มาซึ่ง
อํานาจทางการเมือง และการแก้ไขปัญหาทางการเมือง 
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   “...คนไทยชอบความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา หากประนีประนอม มักถูก
มองว่า อ่อนแอ ไม่มีน้ํายา อ่อนปวกเปียกเป็นมะเขือเผา ไร้น้ํายา จึงทําให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มักไม่
เป็นไปตามกฎ กติกา มีการปฏิวัติ รัฐประหาร บ่อยครั้ง...” (นายนราพัฒน์ แก้วทอง, 28 พฤษภาคม 
2560) 
   (9) หลงใหลในประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ (Pseudodemocracy) 
   มีทัศนคติมุมมองประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ ที่ให้ความสําคัญกับรูปแบบ
การเลือกตั้ง มากกว่าความพยายามที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองในเรื่องต่าง ๆ 
มากขึ้น จึงเป็นประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ ที่ยอมรับเฉพาะหลักการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญใน
เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเท่าใดนัก 
   “...มองประชาธิปไตย เป็นเรื่องของการเลือกตั้ง ให้ความสําคัญกับการ
เลือกตั้งมาก ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วจะเป็นประชาธิปไตย จึงกลายเป็นประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ ที่เน้น
การเลือกตั้ง แต่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง....”        
(นายหมวดตรี เอกพันธ์ คุปตวัช, 28 เมษายน 2560) 
    1.2.3 ความโน้มเอียงที่มีต่อนโยบาย พิจารณาจากปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 
(Orientation Toward Government Inputs and Outputs) ที่เป็นความรู้สึกที่มีต่อการดําเนิน
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ จากการศึกษาพบว่า การดําเนินการของภาครัฐที่ผ่านมาทําให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่ทอดทิ้งกัน (Desertion) เป็นสังคมที่อ่อนแอยอมแพ้อะไรง่าย ๆ (Yielding of 
Civic Community) ยึดหลักการสร้างผลกําไรสูงสุด (Maximization) มุ่งสร้างความเจริญทาง
เศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสุดโต่ง (Rapid Socioeconomic “Extreme Path”) มีความ
เชื่อมั่นในเศรษฐกิจทุนนิยมที่สร้างความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Overlap) ความไม่เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ (Inequality) และ ความไม่พึงพอใจทางสังคม (Social Frustration)  
   (1) เป็นสังคมที่ทอดทิ้งกัน (Desertion) 
   ปัจจุบันโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทยในชุมชนเปลี่ยนไป ความทันสมัย
ของระบบทุนนิยม ทําให้ชุมชนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน ทอดทิ้ง
กันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ก่อนยังเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน 
ช่วยเหลือกันน้อยลง บทบาทความสัมพันธ์และความรับผิดชอบที่เคยมีกับสังคมส่วนรวมลดน้อยลง อีก
ทั้งยังมองเรื่องประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรมเป็นเรื่องของคนหัวโบราณ งมงาย คร่ําครึและล้าสมัย 
   โลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ความทันสมัยของระบบทุน
นิยม ทําให้ชุมชนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน ทอดทิ้งกันอย่างไม่
เคยเป็นมาก่อน 
   “...สังคมปัจจุบัน ห่างเหินกัน ไม่แบ่งปันกัน ไม่ช่วยเหลือกันเหมือนในอดีต 
ทอดทิ้งกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน...” (นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต, 17 มิถุนายน 2560) 
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   “...แต่ก่อนยังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เดี๋ยวนี้ ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน 
ช่วยเหลือกันน้อยลง...” (นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ, 28 เมษายน 2560) 
   “...คนไทยยุคใหม่ มักมองเรื่องประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม เป็นเรื่องของ
คนหัวโบราณ งมงาย คร่ําครึ ล้าสมัย...” (นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข, 6 พฤษภาคม 2560) 
   (2) เป็นสังคมที่อ่อนแอยอมแพ้อะไรง่าย ๆ (Yielding of Civic 
Community) 
   การที่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้แผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทําให้เกิดเศรษฐกิจ
ที่คํานึงถึงแต่เงิน ละเลยมิติทางด้านจิตใจ ครอบครัว ชุมชน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มห่างเหิน
กัน คํานึงถึงแต่ตนเอง ทําให้สังคมอ่อนแอ ขาดความเป็นประชาสังคม 
     “...สภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน คํานึงถึงแต่เงิน ทําให้คิดคํานึงถึงแต่
ตนเอง ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบที่เคยมีกับสังคมส่วนรวมน้อยลง สังคมเริ่มอ่อนแอลง... ” 
(พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย, 30 พฤษภาคม 2560) 
   (3) ยึดหลักการสร้างผลก าไรสูงสุด (Maximization) 
   การยึดหลักการสร้างผลกําไรสูงสุด ทําให้สภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
ยึดถือแต่ประโยชน์ส่วนตน และจะไม่ทํา ถ้าไม่ได้ประโยชน์ส่วนตน แม้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่มีพ้ืนฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทําให้ชุมชนท้องถิ่น
ถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับการค้า 
   “...เศรษฐกิจทุนนิยมมุ่งการสร้างผลกําไรและการสะสมทุน ทําให้คนคิดแต่
หาประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ถ้าตนเองไม่ได้ประโยชน์ จะไม่ทํา...” (ผศ.
ดร พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร, 22 พฤษภาคม 2560) 
   “...การมุ่งหวังผลกําไร ทําให้วิถีชีวิตของคนไทยถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์ทาง
การค้า แทนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชุมชนถูกทําให้เสียเปรียบและสูญเสียศักยภาพในการคิดพ่ึงพา
ตนเอง ...” (นายศาศวัต ศิริสรรพ์, 6 พฤษภาคม 2560) 
   (4) มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจรวดเร็วและเป็นไปอย่างสุดโต่ง 
(Rapid Socioeconomic “Extreme Path”) 
   การมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สุดโต่ง มากจนเกินไป 
เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอน อาจนําไปสู่ความไร้เสถียรภาพทาง
การเมืองและความล่มสลายทางการเมือง 
   “...การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากที่ส่งผลต่อเสถียรภาพและ
ความมั่นคงยั่งยืนทางการเมือง..” (ดร.ภก.รัชชภูมิ วิชชาวุธ, 14 พฤษภาคม 2560) 
   “...การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นการพัฒนา
อย่างสุดโต่งที่ก้าวกระโดด เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป...” (ดร.นรภัทร ลีธีระโชติ, 14 พฤษภาคม 2560) 



120 

 

   “...ความทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ไม่ได้เกิดผลดีต่อสังคม
เสมอไป เพราะสังคมก้าวตามไม่ทัน ขยายตัวเร็วเกินกว่าที่สังคมจะรองรับความต้องการต่าง ๆ ได้ จน
ทําให้เกิดความไม่พอใจ และอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง...” (ดร.ธนวัฒน์ ภวังคะรัต, 19 
พฤษภาคม 2560) 
   (5) เชื่อม่ันในเศรษฐกิจทุนนิยมที่สร้างความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ และความไม่พึงพอใจทางสังคม (Overlap, Inequality and 
Social Frustration) 
   ความหวังของคนไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นความร่ํารวย ความมั่งคั่งและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ รายได้ จึงมีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมว่าจะสามารถสร้างความร่ํารวย
มั่งค่ังได้  ดังนั้น มุมมองในเรื่องการเมืองจึงมองไปในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยไม่ได้คํานึงถึง
ผลที่ตามมา การเลื่อนชนชั้นทางสังคมอย่างรวดเร็วทําให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
(Inequality)  ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ (Overlap) และความไม่พึงพอใจทางสังคม (Unpleasure) 
ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประชาชนออกมาผลักดันในการแก้ไขปัญหา มีการเดินขบวน ชุมนุมประท้วง 
ความวุ่นวาย หากไม่สามารถแก้ไขได้อาจนําไปสู่ความล่มสลายทางการเมืองได้ (Political Decay) 
   “...ชอบแสวงหาความร่ํารวย มั่งคั่ง จึงเชื่อมั่นในเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ว่า
จะทําให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว และทําให้เกิดความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
มุมมองการเมืองแบบประชานิยม จึงสนองตอบในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้การเมืองกลายเป็น
เรื่องเศรษฐกิจ โดยไม่ได้คํานึงถึงผลที่ตามมา  ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ําทาง
รายได ้ความไม่พึงพอใจทางสังคม ผลักดันให้รัฐแก้ปัญหา มีการเดินขบวน ชุมนุมประท้วง วุ่นวาย ถ้า
รัฐแก้ไม่ได้ ก็อาจนําไปสู่ความล่มสลายทางการเมือง....”   (นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน, 24 พฤษภาคม 
2560) 
    1.2.4 การมองตนเองในฐานะสมาชิกของระบบการเมือง พิจารณาจากวิธีการ     
ต่าง ๆ ที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมือง และความสามารถของตนเองในระบบการเมือง 
จากการศึกษาพบว่า คนไทยยังคงอยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น (Dependence) คํานึงถึงแต่เงินทอง
และผลประโยชน์ (Currency and Interest) และมีความไว้วางใจส่วนตัว (Personal Trust)  
   (1) อยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น (Dependence) 
   คนไทยอยู่ในลักษณะที่ชอบพึ่งพาผู้อื่น ไม่ชอบพ่ึงพาตนเอง ละเลยความ
เคารพในตัวเอง ทําตนเป็นคนไร้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ต้องรอคอยความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา การไม่พยายามจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให้ไม่คิดพ่ึงพาตนเอง เมื่อไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ก็มักจะแสดงความไม่พึงพอใจและแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว  
   “...เราถูกตามใจมาซะเคย คนไทยไม่ชอบที่จะช่วยเหลือตนเอง อะไร ๆ ก็จะ
รอให้ผู้อ่ืนช่วย หนัก ๆ คนไทยก็เป็นง่อยไปหมด ไม่พยายามจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน เมื่อไม่มีใครช่วย 
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ก็มักแสดงความไม่พอใจและพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ซึ่งทําให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูแย่...” (นายปริญญา 
ช้างเสวก, 25 พฤษภาคม 2560) 
   “...ไม่เคารพความสามารถของตนเอง ไม่ชอบพ่ึงพาตนเอง ต้องพ่ึงพาหรือ
รอคอยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนตลอดเวลา ทําให้เกิดหนี้บุญคุณที่ต้องทดแทนไม่มีวันจบสิ้น...”  
 (ดร.ธนวัฒน์ ภวังคะรัต, 19 พฤษภาคม 2560) 
   (2) ค านึงถึงแต่เงินทองและผลประโยชน์ (Currency and Interest) 
   การที่เศรษฐกิจทุนนิยมแผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดวัฒนธรรมที่
คํานึงถึงแต่ “เงิน” และ “ผลประโยชน์” จนละเลยมิติทางด้านจิตใจและคุณธรรม  ความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ ทําให้คนร่ํารวยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของตน และพยายามกีดกันคนส่วนมากออกจาก
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจทําให้เกิดความไม่เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและนําไปสู่ความไม่เสมอภาคทางการเมือง 
   “...ทุกวันนี้คนเราคิดถึงแต่เงินและผลประโยชน์ และพยายามหาให้ได้มาก ๆ 
และปกปูองมัน จนละเลยมิติทางด้านคุณธรรม...” (นายนพรัฐ พรวนสุข, 26 พฤษภาคม 2560) 
   “...สิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาตามข้ึนมาจากการแสวงหาความร่ํารวย มั่งคั่ง คือ 
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ นักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ก็จะหันเข้ามาสู่การเมืองเพ่ือพยายามรักษาผลประโยชน์
ของตน และพยายามเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบาย...” (ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์, 12 
พฤษภาคม 2560) 
   “...มันเริ่มต้นจากการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ ตามมาด้วยความไม่เสมอภาพทางเศรษฐกิจ และในที่สุดก็นําไปสู่ความไม่เสมอภาคทาง
การเมือง...” (นายศาศวัต ศิริสรรพ์, 6 พฤษภาคม 2560) 
   (3) ความไว้วางใจส่วนตัว (Personal Trust) 
   ความไว้วางใจส่วนตัว เป็นความไว้วางใจที่ไม่ใส่ใจต่อชะตากรรมของสังคม
ส่วนรวม มองเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นเรื่องของคนอ่ืน ไม่ใช่เรื่องของตนเอง ดังนั้น 
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมหรือชุมชนจึงเป็นไปเฉพาะเรื่องหรือบางประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัว เพียง
เพ่ือได้รับผลประโยชน์ตอบสนองเท่านั้น 
   “...เดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มไม่มองหน้ากัน ขนาดบ้างใกล้เรือนเคียง ยังไม่คุยกัน 
แต่ก่อน คนเราจะรู้จักกันทั้งหมู่บ้าน ทักทายกันได้ทั้งหมู่บ้าน แต่เดี๋ยวนี้ บ้านอยู่ติดกันแท้ ๆ ยังไม่รู้ว่า
เป็นบ้านใคร แล้วก็ไม่อยากรู้จัก เพราะไม่ไว้ใจกัน ยิ่งถ้าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบส่วนรวม 
จะไม่ยุ่งเก่ียว หรือไม่เกี่ยวข้องด้วย แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบส่วนได้เสียกับตนเอง หรือเป็น
ผลประโยชน์ต่อตนเอง อย่างนี้เอา...”  (นายเจตจันทร์ อังกุลดี, 28 พฤษภาคม 2560) 
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 1.3  ประเด็นแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพื่อเป็นรากฐานส าคัญของการสร้าง
ความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย 
  ผู้ศึกษาได้ศึกษาการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย โดยเชื่อมโยง
ระหว่างมิติทางการเมือง และมิติทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน โดยมิติทั้งสองนั้นต่างส่งผลไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ หากมิติทางการเมืองมีเสถียรภาพ มั่นคง ก็จะส่งผลในเชิงบวกกับมิติทางเศรษฐกิจที่
จะทําให้ก้าวไปข้างหน้า ในขณะเดียวกัน หากมิติทางเศรษฐกิจ พัฒนาจนทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มี
ความสุข ย่อมส่งผลในเชิงบวกกับมิติทางการเมืองที่จะทําให้มีเสถียรภาพและมีความมั่นคง แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากมิติทางการเมืองไร้เสถียรภาพ ถูกโค่นล้มหรือล้มล้าง ก็ย่อมส่งผลกระทบในเชิงลบกับ
มิติทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ มิติทางการเมือง กับ มิติทางเศรษฐกิจ เกี่ยวข้อง
ผูกพันกับการเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 
 
  1.3.1  มิติทางการเมือง 
  การศึกษามิติทางการเมือง ผู้ศึกษาพิจารณาจากการสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคง 
ยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย (Democratic Consolidation) ซึ่งเป็นการทําให้กฎหมาย หลักการ กติกา
และสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถหยั่งรากประชาธิปไตยลึกลงไปในสังคม จน
กลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) จาก
การศึกษาพบว่า ควรให้ความสําคัญกับ การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง (United 
Political Identification)  การยอมรับในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง (Agreeable Political 
Competition)  การมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ (Idealization)  การปลุกสํานึกในการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและกล้าที่จะปฏิเสธและไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง (Negative and Common Interest) การ
ยอมรับและเคารพในหลักการประชาธิปไตย (Acceptable Democracy) ความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
ประชาธิปไตย (Believe Democratic Regime) การเป็นพลเมืองดีในการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Lawfulness) การรู้จักประหยัด และมีความอดทน อดกลั้น (Thrift and Tolerance) การ
เชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธาในสถาบันตัวแทน (Allowable Representative Institutionalization) 
การมุ่งหยั่งรากลึกประชาธิปไตย (Deepening Democracy) การเปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร (Information) การศึกษาอย่างละเอียดรอบด้านและคิดอย่างมีเหตุผล (Nicety and 
Reasonableness) 
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   (1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง (United Political 
Identification) 
   การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง ทําให้คนในชุมชน
สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี เพราะเป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ รัฐ และต้อง
เข้าไปมีความผูกพันจงรักภักดี เป็นค่านิยมและความเชื่อร่วมกัน ในการประสานความแตกแยกทาง
ความคิดและความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 
   “...การเปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ จะช่วยหล่อ
หลอมจิตวิญญาณของชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...” (นายเกรียงยศ สุดลาภา, 26 พฤษภาคม 
2560) 
   “...ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศชาติ และมีความผูกพันที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติ...” (นายกษิต ภิรมย์, 26 พฤษภาคม 
2560) 
   “...ท่ามกลางความแตกแยกทางความคิด ความหลากหลายทางศาสนาและ
วัฒนธรรม สิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญอย่างมาก คือ การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย...” (นายนราพัฒน์ แก้วทอง,  28 พฤษภาคม 2560) 
   (2) ยอมรับในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง (Agreeable Political 
Competition) 
   นักการเมืองและประชาชนจะต้องยอมรับการต่อสู้และแข่งขันทางการเมือง
ตามวิถีทางประชาธิปไตย ว่าเป็นวิถีทางที่ทุกฝุายควรยึดถือ โดยไม่ทําการปลุกระดมเพ่ือใช้ความ
รุนแรงหรือวิธีการที่ผิดกฎหมายในการได้มาซึ่งอํานาจทางการเมือง 
   “...ปัญหาทางการเมืองทุกปัญหาแก้ได้ แต่ทุกคนต้องมีความศรัทธาใน
วิถีทางประชาธิปไตย ยอมรับการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ผ่านการต่อสู้   
ในสภา ไม่ใช่มาปลุกระดมหรือใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจ...” (นายอันวาร์ สาและ, 
20 พฤษภาคม 2560) 
   (3) มีอุดมการณ์ทีแ่น่วแน่ (Idealization) 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมิติที่เป็นหลักการของความเป็นประชาธิปไตยท่ี
ปลุกสํานึกให้คนมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และถือ
ว่าเป็นลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ มั่นคงและยั่งยืน 
เพราะพฤติกรรมของคนในสังคมจะมีความตื่นตัวในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  
   “...หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลุกสํานึกให้คนมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ 
เพ่ือที่จะได้ดําเนินชีวิตของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม...” (นายเจตจันทร์ อังกุลดี, 28 
พฤษภาคม 2560) 
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   “...การมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ส่งผลอย่างมากต่อวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ เพราะพฤติกรรมของคนในสังคมจะมีความตื่นตัวทางการเมือง...” 
(นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต, 17 มิถุนายน 2560) 
   (4) ปลุกส านึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและกล้าที่จะปฏิเสธและ
ไม่ยอมรับสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง (Negative and Common Interest) 
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะช่วยปลุกสํานึกสาธารณะให้คนในชุมชนก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไปสู่
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และมีความกล้าที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
   “...เป็นการปลุกสํานึกสาธารณะให้คนในชุมชนก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน ไปสู่การกระทําเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม...” (ดร.ธนวัฒน์ ภวังคะรัต, 19 
พฤษภาคม 2560) 
   “...เมือ่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ชุมชนจะมีความเข้มแข็งและกล้าที่จะ
ปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเห็นว่าเป็นการกระทําท่ีไม่ถูกต้อง  โดยตัด
ผลประโยชน์ส่วนตนทิ้งไป ...” (นายศาศวัต ศิริสรรพ์, 6 พฤษภาคม 2560) 
   (5) ยอมรับและเคารพในหลักการประชาธิปไตย (Acceptable 
Democracy) 
   ประชาชนจะต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ยอมรับและเคารพในหลักการ
ประชาธิปไตย เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เคารพในกติกาของประชาธิปไตย เคารพใน
ความแตกต่างทางความคิด เคารพในเสียงข้างมากและปกปูองคุ้มครองเสียงข้างน้อย 
   “...เชื่อมั่น ศรัทธา เคารพในกฎ กติกาตามหลักการประชาธิปไตย ยอมรับ
ในความแตกต่างทางความคิด ใช้เสียงข้างมาก แต่ก็ฟังเสียงข้างน้อย...” (นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ, 
28 เมษายน 2560) 
   (6) เชื่อม่ันและศรัทธาในประชาธิปไตย (Believe Democratic 
Regime) 
   การที่ทุกฝุายเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตย แม้จะไม่เชื่อมั่นในสถาบัน
ทางการเมือง รัฐ หรือผู้ใช้อํานาจในระบอบการเมือง แต่ยังตระหนักร่วมกันว่าเป็น “เกมเดียวเท่านั้นที่
เล่นกันอยู่ในสังคม” มองว่าประชาธิปไตยเป็นรูปแบบเดียวเท่านั้นที่เป็นรูปแบบในอุดมคติที่เหมาะสม 
จะทําให้ไม่มีใครพยายามล้มล้างหรือโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยเพ่ือตอบสนองเปูาประสงค์ในอํานาจ
ทางการเมือง  
   “...แม้ประชาธิปไตย จะดูเหมือนวุ่นวาย มีการเดินขบวน ชุมนุมประท้วง 
วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาล แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปมากมาย แต่ทุกคนก็ต้อง
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เชื่อมั่นว่า ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุด...” (นายหมวดตรีเอกพันธุ์ คุปตวัช, 
28 เมษายน 2560) 
   “...ทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยเป็นเกมเดียวเท่านั้นที่เล่นกันอยู่ ไม่มี
ระบอบอ่ืนที่ดีกว่านี้...” (นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข, 6 พฤษภาคม 2560) 
   “...การติติง วิพากษ์ วิจารณ์ โต้แย้ง ไม่ใช่เรื่องที่ทําให้วุ่นวาย แต่เป็นเรื่องดี
เสียอีก และเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับประชาธิปไตย...” (นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน, 24 พฤษภาคม 
2560) 
   (7) เป็นพลเมืองดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย (Lawfulness) 
   ประชาชนจะต้องตระหนักในสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค มีจิตสํานึก
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
   “...การตระหนักในสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค จะทําให้มีจิตสํานึกใน
หน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองดี เคารพกฎ กติกา และปฏิบัติตามกฎหมาย...”         
(พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย, 30 พฤษภาคม 2560) 
   (8) ต้องรู้จักประหยัด และมีความอดทน อดกลั้น (Thrift and 
Tolerance) 
   การรู้จักประหยัด ไม่ใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ จะเป็นพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรมที่
สําคัญที่ทําให้ไม่เกิดความโลภ เมื่อไม่โลภ ก็เป็นการตัดโอกาสในเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริต
คอรัปชั่น หรือการโกงการเลือกตั้ง เพราะมีความประหยัดเป็นพื้นฐาน อีกทั้งการมีความอดทน อดกลั้น 
ทําให้มีการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกัน นําเหตุผลมาพิจารณา โดยปราศจากการใช้กําลังและความรุนแรง 
   “...รู้จักประหยัด ไม่ฟูุงเฟูอ ทําให้ไม่โลภ เมื่อไม่โลภ ก็เป็นการตัดโอกาสที่
จะมีการซื้อสิทธิขายเสียง หรือโกงการเลือกตั้ง...”  (ดร.ดรัณภัทร วิชชาวุธ, 14 พฤษภาคม 2560) 
   “...การมีความอดทน อดกลั้น แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ก็พยายามหัน
หน้าเข้าพูดคุยกันด้วยดี อย่างมีเหตุผล ไม่มีการใช้กําลังหรือความรุนแรง...”  (ผศ.ดร.พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร, 
22 พฤษภาคม 2560) 
   (9) เชื่อม่ัน ยอมรับและศรัทธาในสถาบันตัวแทน (Allowable 
Representative Institutionalization) 
   ความเชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธาในสถาบันตัวแทน ช่วยทําให้ความขัดแย้ง
ไม่ลุกลามจนกลายเป็นความรุนแรง เป็นการแก้ไขปัญหาภายใต้สถาบันตัวแทนที่เกิดจากประชาธิปไตย 
ไม่มีการใช้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวปลุกระดม ย่อมส่งผลดีต่อทิศทางของประชาธิปไตยในการสร้าง
ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน  และสะท้อนถึงการยอมรับความชอบธรรมของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
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   “...ความเชื่อมั่น ยอมรับ และศรัทธาในสถาบันตัวแทน ช่วยทําให้ความ
ขัดแย้งไม่ลุกลามจนกลายเป็นความรุนแรง เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้สถาบันตัวแทนที่เกิด
จากประชาธิปไตย ไม่มีการใช้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวปลุกระดม...”  (ดร.นรภัทร ลีธีระโชติ, 14 
พฤษภาคม 2560) 
   (10) มุ่งหยั่งรากลึกประชาธิปไตย (Deepening Democracy) 
   ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของประชาธิปไตยนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
กฎหมาย หลักการ กติกาและสถาบันทางการเมือง สามารถหยั่งรากลึกลงไปในสังคมจนกลายเป็น
วัฒนธรรมทางการเมือง ทําให้ทุกกลุ่มเชื่อมั่นในประชาธิปไตยและตระหนักว่าเป็นระบอบเดียวเท่านั้น
ที่ดทีี่สุดและพึงปรารถนา 
   “...ทุกกลุ่มต้องยอมรับในกฎหมาย หลักการ กฎ กติกา และสถาบันทาง
การเมือง ตามวิถีทางประชาธิปไตย ต้องทําให้ความเชื่อมั่น ศรัทธา หยั่งรากลึกลงไปในสังคมจน
กลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง...”  (ดร.ภก.รัชชภูมิ วิชชากุล, 14 พฤษภาคม 2560) 
   “...ความเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยเป็นรูปแบบเดียวที่ดีที่สุดและพึงปรารถนา
มากที่สุด จะช่วยหยั่งรากประชาธิปไตยลึกลงไปในสังคม...”  (นายอันวาร์ สาและ, 20 พฤษภาคม 
2560) 
   (11) เปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Information) 
   ปัจจุบันสังคมอินเตอร์เน็ตก้าวไปไกล การแสดงความคิดเห็นจึงทําได้ง่ายโดย
ปราศจากข้อมูล ข้อเท็จจริง จึงต้องเปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เข้าใจเรื่องต่าง ๆ 
อย่างลึกซึ้ง 
   “...ปัจจุบันสังคมอินเตอร์เน็ตก้าวไปไกล การแสดงความคิดเห็นจึงทําได้ง่าย
โดยปราศจากข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ดังนั้น จึงต้องเปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่เชื่อถือ
ข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  เพ่ือให้เข้าใจปัญหาที่สลับซับซ้อนและไม่งมงายกับเรื่องที่บอก
ต่อ ๆ กันมา โดยขาดเหตุผลรองรับ...”  (ดร.ดรัณภัทร วิชชาวุธ, 14 พฤษภาคม 2560) 
   “...หากเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาก
ขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน...”  (ผศ.ดร พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร, 22 
พฤษภาคม 2560) 
    (12) ศึกษาอย่างละเอียดรอบด้านและคิดอย่างมีเหตุผล (Nicety and 
Reasonableness) 
   การศึกษาอย่างละเอียดรอบด้าน และรอบคอบในการนํามาเชื่อมโยงกัน จะ
ทําให้เป็นคนที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล เป็นกลาง มีสติที่จะไม่โน้มเอียงไปในทางใดทาง
หนึ่ง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 
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   “...ควรศึกษาอย่างละเอียดรอบด้าน แล้วนํามาเชื่อมโยง จะทําให้เห็นได้ว่า
อะไรคือเท็จ อะไรคือจริง เป็นการคิดอย่างมีเหตุผล จะช่วยทําให้มีสติ ที่จะไม่โน้มเอียงไปทางใดทาง
หนึ่งอย่างงมงายและไร้เหตุผล ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ...”  (นายกษิต ภิรมย์, 26 พฤษภาคม 2560) 
  1.3.2  มิติทางเศรษฐกิจ 
   (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strengthening of Civic 
Community) 
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จะช่วยกระตุ้นให้คนเปลี่ยนวิธีคิด 
ปลุกสํานึกสาธารณะเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักคิด
และทําตนให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม มีระเบียบวินัย  
   “...ความเข้มแข็งของชุมชน จะทําให้คนคิดและทําตนให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และมีระเบียบวินัย ...”  (นายเกรียงยศ สุดลาภา, 26 
พฤษภาคม 2560) 
   (2) ด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยเป็นค่อยไป ยึดหลัก “ทางสาย
กลาง” (Step by Step “Middle Path”) 
   เศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้น
เป็นตอน ดําเนินในทางสายกลางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
และการเมืองเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน 
   “...สังคมท่ีอยู่เย็นเป็นสุข จะต้องเป็นขั้น เป็นตอน ค่อยเป็นค่อยไป  ยึดหลัก
ทางสายกลาง ซึ่งเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการเมือง
เข้าด้วยกัน โตไปพร้อม ๆ กัน ...”  (นายอันวาร์ สาและ, 20 พฤษภาคม 2560) 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Take Responsibility) 
   สังคมท่ีมีความรักความผูกพันใกล้ชิดและไว้วางใจกัน จะสะท้อนให้เห็นพลัง
อํานาจของชุมชนและศักยภาพของชุมชน กระตุ้นให้คนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
   “...ความรักความผูกพันและไว้วางใจกัน ทําให้เห็นถึงพลังอํานาจและ
ศักยภาพของชุมชน ทําให้คนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ...”  (นายนราพัฒน์ แก้วทอง, 28 
พฤษภาคม 2560) 
   (4) ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม และละความโลภ (Ethic Conscious) 
   คนในชาติจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ละความโลภ และถือว่าเป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติที่ต้องมี โดยเฉพาะนักการเมืองและ
ผู้ปกครองจะต้องทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้อง  
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   “...เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่อง
ของคนในชาติ ที่ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิต ...”  (นายชวนนท์ อินทรโก
มาลย์สุต, 17 มิถุนายน 2560) 
   “...นักการเมืองและผู้ปกครองจะต้องทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส มีเหตุผลสามารถอธิบายได้ เพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ...”  (นายคมกฤษณ์  
ลิ้มปัญญาเลิศ, 28 เมษายน 2560) 
   (5) มุ่งเน้นหนทางที่ย่ังยืนด้วยการไม่เบียดเบียน (Sustainable 
Steadiness) 
   ความยั่งยืน คือ ความพอดี ความพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ไม่ได้
หมายความว่าให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือพอใจในชะตากรรมของความยากจน แต่หมายถึง ความพอเพียง
ที่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   
   “...ไม่ได้หมายความว่าให้พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ หรือพอใจในชะตากรรมของ
ความยากจนของตน โดยไม่ต้องดิ้นรน แต่หมายถึงความพอเพียงในทุกด้านท่ีมีสมศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ โดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืนหรือธรรมชาติ จึงจะเรียกว่า หนทางที่ยั่งยืน ...” (นายเจต
จันทร์ อังกุลดี, 28 พฤษภาคม 2560) 
   (6) เป็นสังคมที่มีพลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน (Energetic) 
   สังคมท่ีมีพลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน คนในสังคมจะตระหนักถึงคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล รู้จักแบ่งปัน รู้จักการเป็นผู้ให้ 
รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
   “...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ทอดทิ้งกัน หรือแยกส่วนออกจาก
สังคม...” (นายหมวดตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช, 28 เมษายน 2560) 
   (7) กระตุ้นบทบาทภาคประชาชนใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
(Encourage Role of Citizens) 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมิติที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคน
ในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้และกลไก
ทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ทอดทิ้งกัน หรือแยกส่วนออกจาก
สังคม หากแต่เป็นความสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมที่ก้าวไปพร้อม ๆ กัน เรียนรู้
ร่วมกัน ด้วยความสัมพันธ์ที่เอ้ืออาทรต่อกัน ไม่เอาเปรียบกัน 
   “...ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียน รู้จักแบ่งปัน รู้จักช่วยเหลือกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา รู้จักการเป็นผู้ให้ 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สังคมจึงจะมีพลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ...” (นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข, 
6 พฤษภาคม 2560 
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   “...เป็นความสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรม ที่ก้าวไปพร้อม ๆ 
กัน เรียนรู้ร่วมกัน...” (พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย, 30 พฤษภาคม 2560) 
   “...เป็นความสัมพันธ์ที่เอ้ืออาทรต่อกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัด
เอาเปรียบกัน...” (นายศาศวัต ศิริสรรพ์, 6 พฤษภาคม 2560) 
   (8) มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance) 
   การพ่ึงพาตนเองได้ จะทําให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในระดับ
พอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่
จําเป็นต้องพ่ึงปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน เป็นการพ่ึงตนเองทั้งทางเทคโนโลยี 
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงตนเองทางจิตใจ พึ่งตนเองทางสังคมและ
วัฒนธรรม การพ่ึงพาตนเองจะทําให้ชุมชนมีอิสระในการกําหนดทางเลือกในการจัดการกับปัญหา และ
มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองให้ดํารงอยู่ได้แม้ในช่วงวิกฤต 
   “...ศักยภาพในการช่วยเหลือตนเอง ขึ้นอยู่กับการพ่ึงตนเองให้ได้ทั้งทาง
เทคโนโลยี ทางเศรษฐกิจ ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางจิตใจ ทางสังคมและวัฒนธรรม...” (ดร.นรภัทร 
ลีธีระโชติ, 14 พฤษภาคม 2560) 
   “...หากสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกที่
ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน จะเป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ดีกว่าชุมชนอ่ืน...” 
(ดร.ภก.รัชชภูมิ วิชชาวธุ, 14 พฤษภาคม 2560) 
   “...ชุมชนที่พ่ึงตนเองได้จะมีอิสระในการกําหนดทิศทางและทางเลือกในการ
แก้ปัญหาต่าง เพื่อประโยชน์ชองชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพิงภายนอก...” (ดร.ธนวัฒน์ ภวังคะรัติ, 19 
พฤษภาคม 2560) 
   (9) ความไว้วางใจทางสังคม (Social Trust) 
   .การอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจต่อกัน จะช่วยให้สังคมสามารถเอาชนะ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ คนในชุมชนจะรู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตา
กรรมของสังคม 
   “...หากคนในชุมชนไว้วางใจกัน อยู่ในสังคมอย่างช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมกัน
คิด ร่วมกันทํา ทุกคนมีสิทธิที่จะกําหนดชะตากรรมของสังคม เป็นความไว้วางใจทางสังคมที่ส่งผลดีต่อ
ความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตย...” (นายปริญญา ช้างเสวก, 25 พฤษภาคม 2560) 
   (10) เชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อประชาธิปไตยที่มีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และสร้างความสุขให้กับประชาชน 
(Support for Democracy: Income Distributions, Equality and Happiness) 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปรัชญาที่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของ
ความเป็นประชาธิปไตยรวมอยู่ด้วยอย่างชัดเจน จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อประชาธิปไตย เพราะ
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ช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตนไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม ปลุกสํานึกให้ทุกคนมี
ความอดทน มีอุดมการณ์ท่ีแน่วแน่ จัดการปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้อย่างรอบด้านและ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ปราศจากอคติ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดําเนินชีวิตไปในทาง
สายกลางที่เหมาะสม ทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนทุกระดับสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็งพัฒนาไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
   “...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตยอย่างชัดเจนรวมอยู่ด้วย...” (นายนพรัตน์ พรวนสุข, 26 พฤษภาคม 2560) 
   “...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีให้ประชาชนดําเนินชีวิตไปในทางสาย
กลาง อย่างมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ละความโลภ ทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข สร้างความสุขให้กับประชาชน...”          
(ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์, 12 พฤษภาคม 2560) 
 
ส่วนที่ 2  อภิปรายผล 
 2.1  ประเด็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) 
  2.1.1 ในสถานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
    (1) มิติด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation)  
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจ
ของคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง อีกท้ังยังเป็นปัจจัยสําคัญท่ี
เป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมต่าง ๆ 
      ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน และคณะ 
(2549) ที่เห็นว่า เป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวกท่ีนําไปสู่การผนึกพลังเป็น
องค์กร  (Community Organizing Initiative) และแนวความคิดของ Cohen, J. M., & Uphoff, 
N.T. (1977) ที่เห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลว
ของกิจกรรม 
    (2) มิติด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strengthening 
of Civic Community)   
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นการปลุกสํานึกให้คนในชุมชน
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้เรียนรู้และแสดงศักยภาพของชุมชนอย่างเต็มที่ในการรวมตัวกัน
แก้ปัญหาและกล้าปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่เป็นผลดีต่อชุมชน  
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน (2542) ที่
เห็นว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ให้ความสําคัญในการกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่น
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เปลี่ยนวิธีคิด และปลุกสํานึกสาธารณะที่จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อให้มีศักยภาพ
ความสามารถในการรวมตัวกันแก้ไขปัญหา และดํารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องรอคอยความ
ช่วยเหลือจากภายนอก และแนวความคิดของ นราภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2550) ที่เห็นว่าชุมชน 
ที่มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนที่มีความกล้าปฏิเสธข้อเสนอจากองค์กรภายนอกท่ีพยายามหยิบยื่น 
กิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน ความสําเร็จในการปฏิเสธจะสะท้อนให้เห็นวิจารณญาณของ 
คนในชุมชน และความมีอํานาจในการต่อรองแทนการรับข้อเสนอท้ัง ๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นประโยชน์ และ
แนวความคิดของ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540) ที่เห็นว่า ชุมชนที่จะมีความ
เข้มแข็งได้นั้น โครงสร้างทางสังคมของชุมชนต้องอยู่ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และแสดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่ ก่อตัวเป็นจิตวิญญาณของชุมชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
     (3) มิติด้านการเป็นรากฐานของความม่ันคงและย่ังยืน (Consolidation 
and Sustainability)  
   การเป็นรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืนจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน การจะยั่งยืนได้นั้นจะต้องรู้จัก
พอ ไม่กระทําอย่างเห็นแก่ตัวโดยเบียดเบียนทั้งมนุษย์และธรรมชาติ ต้องให้ประชาชนมีความสุขบน
รากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุเมธ ตันติเวชกุล (2544) 
ที่เห็นว่า การเป็นรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน จะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้าด้วยกันให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืน และแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) ที่เห็นว่า  ความยั่งยืนในที่นี้ คือ ความ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน สามารถปูองกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ทําให้
เกิดวิกฤตได้ ถ้าต้องการความยั่งยืนก็ต้องมี “ความพอดี” หรือ “ความพอเพียง” ซึ่งคําว่า “พอเพียง”
ในที่นี้ จึงไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ควรพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือพอใจกับชะตากรรมแห่งความยากจน 
แต่หมายความถึง สถานการณ์พัฒนาที่ทุกคนมีปัจจัยการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐานอย่างพอเพียง สมศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ เมื่อมีเพียงพอแล้วจําเป็นต้องอยู่อย่างพอดีโดยไม่เบียดเบียนมนุษย์และธรรมชาติ 
แบบนี้จึงจะเรียกว่า “หนทางที่ยั่งยืน” (Sustainable Steady State Consumption Path) ไม่ใช่การ
ขยายตัวของโครงสร้างอํานาจรัฐ ในขณะที่ชุมชนอยู่ในภาวะสิ้นหวัง กลไกของรัฐและกลไกของตลาด
กลายเป็นกลไกหลักในการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจ ส่วนประชาชนถูกตัดขาดจากกระแสของการ
พัฒนา ดังนั้น ถ้าหากจะให้ประชาชนมีความสุขอยู่บนรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน ก็ต้องมุ่ง
พัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถยืนอยู่บนพื้นฐานของการพ่ึงตนเอง โดยชุมชนเป็นผู้กําหนด
แนวทางและบริหารจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง  
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  2.1.2 ในสถานะท่ีเป็นวิถีชีวิต (The Way of Life) 
   (1) มิติด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance)  
   การพ่ึงพาตนเองนั้น พระองค์ทรงใช้คําว่า “ระเบิดจากข้างใน” คือ การทํา
ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้ เป็นการปลุก
สํานึกให้คนในชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเองให้ได้ทั้งทางเทคโนโลยี โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม รู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
ต่อชุมชน สร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ด้วยวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี  พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 
ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จําต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน การ
พ่ึงพาตนเองได้จะทําให้ชุมชนมีอิสระในการกําหนดทิศทางและทางเลือกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
ตนเอง 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสนและคณะ 
(2549) ที่เห็นว่า การสร้างความเข้มแข็งในลักษณะการพึ่งตนเองนั้น พระองค์ทรงใช้คําว่า “ระเบิดจาก
ข้างใน” นั่นคือ การทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งก่อน โดยทําให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพและสามารถ “พ่ึงตนเองได้”นั่นคือ การช่วยให้ผู้อื่นสามารถช่วยตนเองได้ทั้ง การพัฒนาด้านใน 
คือ การรักษาสมดุลจิตใจ และการพัฒนาด้านนอก คือ ความม่ันคงทางวัตถุ และแนวความคิดของ
สํานักงานพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2547) ที่เห็นว่า เป็นการปลุก
สํานึกคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ พอมี พอใช้ และแนวความคิดของ บําเพ็ญ เขียวหวาน
และคณะ (2556) ที่เห็นว่า การที่คนในชุมชนจะพ่ึงตนเองได้นั้น จะต้องพ่ึงตนเองให้ได้ทางเทคโนโลยี 
(Technology)  เน้นการใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม แต่ก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ชุมชนที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการดําเนินชีวิต จะเป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ดีกว่าชุมชนอ่ืน และสามารถพ่ึงตนเอง
ทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) ด้วยการรู้จักพ่ึงพาตนเองและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม และรู้จักฟ้ืนฟูแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ ให้ความสําคัญกับระบบนิเวศ
และความสมดุลทางธรรมชาติ อีกท้ังต้องพ่ึงตนเองทางจิตใจ (Mind) มีจิตสํานึกในการร่วมทํากิจกรรม
ทางสังคมของชุมชน ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อชุมชน และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน ตลอดจนการพ่ึงตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) เป็นการสร้างความเป็น
ปึกแผ่น (Solidarity) ทางสังคม ด้วยวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกัน
มาเป็นเวลานาน และยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยึดมั่นร่วมกันของชุมชน  มีการปฏิบัติที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบในการธํารงรักษาประเพณีและค่านิยมที่เอ้ือต่อการพึ่งพาตนเอง  
       นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ (2544) 
ที่เห็นว่า การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ (Economic) เป็นความสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในระดับ
พอประมาณอย่างสมดุล พอมี พอกิน พอใช้ เป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น สามารถ
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ดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จําต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน  และ
แนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) ที่เห็นว่า การที่ชุมชนมีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ชุมชนจะมีอิสระในการกําหนดทิศทางและทางเลือกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
ต่อชุมชน โดยไม่หวังพ่ึงพิงปัจจัยภายนอก เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนใน
ชุมชน ไม่ใช่คนนอกชุมชนมาคิดให้ชุมชนมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองทั้งในด้านการระดมทุน 
แรงงาน ทรัพยากร สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้แม้ในช่วงวิกฤต ไม่เป็นภาระที่ต้องพึ่งพิงปัจจัยภายนอก 
สามารถอุ้มชูตนเองให้มีความพอเพียงที่สามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน   
    (2) มิติด้านความรู้และมีเหตุผล (Knowledge and Reasonableness)   
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ให้ความสําคัญกับการมีความรอบรู้ใน
หลักวิชาต่าง ๆ อย่างรอบด้านและรอบคอบ และสามารถนํามาเชื่อมโยงกัน สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุเมธ ตันติเวชกุล (2544) 
ที่เห็นว่า ความรอบรู้หลักวิชาต่าง ๆ รอบด้าน และรอบคอบในการนํามาเชื่อมโยงกัน ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  สามารถประยุกต์ใช้จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ 
ความมีเหตุผล ความเป็นกลางและการปราศจากอคติ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีสติ พร้อมรับผลกระทบอย่าง
ไม่ประมาท ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้ความพอประมาณเป็นไปอย่างมี
เหตุผลและไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง  
    (3) มิติด้านความมีส านึกในคุณธรรม (Morally Conscious)  
   การปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จะช่วยในการยับยั้งความ
โลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ที่เห็นว่า เป็นเรื่องการปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่อง
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เน้นการยับยั้งหรือละความโลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความอดทน
และมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ตลอดจนมีความเพียรในการใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตอย่างรอบคอบ
โดยมีคุณธรรมกํากับการดําเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองที่เหมาะสม  
     (4) มิติด้านความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (Social Cohesion)  
   ความไว้วางใจกันของคนในชุมชน จะทําให้มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มี
สภาพรวมกันเป็นปึกแผ่น และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ของชุมชนในการช่วยเหลือและแบ่งปันกัน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ได้  
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสนและคณะ 
(2549) ที่เห็นว่า การมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีการพ่ึงพากันระหว่างคนในชุมชน มีความรักผูกพัน
ใกล้ชิดและไว้วางใจกันของคนในชุมชน เป็นความสัมพันธ์ที่มีจิตสํานึกร่วมในความเป็นพวกเดียวกัน 
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และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน มีสํานึกรัก
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเพื่อต่อสู้กับแรงกดดันจากภายนอก และสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) ที่เห็นว่าความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การช่วยเหลือเกื้อกูลบนพ้ืนฐานของความไว้วางใจต่อกัน 
(Social Trust) ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ เพราะความสามัคคีเป็น
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน จะทําให้รู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดทางเลือกหรือ
กําหนดชะตากรรมของสังคมส่วนรวม และถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีท่ีจะทําให้สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และแนวความคิดของ อุทัยดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540) ที่เห็น
ว่า ชุมชนที่มีความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน จะมีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นอย่างแน่นแฟูน ในทาง
รูปธรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการร่วมมือกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นส่วนตัว
และส่วนรวม ทั้งในด้านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม ส่วนในทางนามธรรม จะรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความรู้สึกผูกพันกับชุมชน มีความรักใคร่สามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้สึกถึงความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
 
 2.2  ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยท่ีผ่านมา 
   2.2.1 ความโน้มเอียงที่มีต่อระบบการเมือง   
   (1) เชื่อคนง่ายและไร้เหตุผล (Credulity and Unreasonableness) 
   การที่คนไทยเป็นคนเชื่อคนง่าย และรับฟังข้อมูลต่าง ๆ โดยปราศจาก
เหตุผล จึงมักถูกหลอกหลวง หรือสําคัญผิดในสาระสําคัญอยู่ตลอดเวลา ความมีเหตุผลอยู่ในมุมมองที่
คับแคบและมองปัญหาอย่างไม่ลึกซึ้ง 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) ที่
เห็นว่าคนไทยเป็นคนเชื่อคนง่าย และเชื่อคนอย่างไร้เหตุผล ความมีเหตุผลอยู่ในมุมมองที่คับแคบ  
ความเป็นเหตุเป็นผลของคนในสังคมไทยอยู่ในมุมมองที่คับแคบ จึงทําให้มองปัญหาอย่างไม่ลึกซึ้ง และ
ไม่เข้าใจที่มาที่ไป ทั้ง ๆ ที่ปัญหานั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่คิด ทําให้คนในสังคมไทยมักเชื่อหรือ
ฟังข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว เชื่อคนง่าย ความเป็นเหตุเป็นผลที่ใช้จึงมักมาจากข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลที่น้อย จากคําบอกเล่าต่อๆ กัน หรือจากทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งบางครั้งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้เลย 
   (2) ถูกปลูกฝังให้ยึดม่ันในอ านาจนิยม (Authoritarianism) 
   คนไทยถูกปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมากกว่าการเป็นประชาธิปไตย จึงไม่
ชอบการโต้แย้ง หรือความมีเหตุผล เชื่อว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้นํา ผู้มีอํานาจ คิดว่าตนเองไม่มี
อํานาจ จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว การยอมรับในเรื่องอํานาจนิยม จึงชอบความเด็ดขาดในการแก้ปัญหา 
   การถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นในเรื่องอํานาจนิยม สอดคล้องกันแนวความคิดของ 
สุจิต บุญบงการ (2537) ที่เห็นว่า แม้จะมีสถาบันต่าง ๆ เช่น ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
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ศาสนา ทําหน้าที่อบรมกล่อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization)  แต่ประชาชนก็ยังคง มี
ทัศนคติ และความเชื่อที่ยังไม่น่าพึงปรารถนา เพราะมักเป็นไปในลักษณะการปลูกฝังในเรื่องอํานาจ
นิยม มากกว่าการเป็นประชาธิปไตย คนไทยจึงไม่ชอบการแสดงออก ไม่ชอบการโต้แย้ง ไม่ชอบความมี
เหตุมีผล การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวจึงมักไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย จึงทําให้ไม่ได้มีการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อีกท้ังการที่ประชาธิปไตยไทยขาด
เสถียรภาพความมั่นคง การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองให้เด็กเลื่อมใสศรัทธาในประชาธิปไตย จึงไม่
สามารถทําได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่สามารถหยิบยกตัวอย่างที่เป็นจริงในสังคมไทยให้สังเกตเห็นได้ และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2534) ที่เห็นว่า คนไทยมักถือว่า เรื่องการเมืองการ
ปกครองเป็นเรื่องของผู้นํา ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจึงขึ้นอยู่กับผู้นํา แต่เมื่อใดก็
ตามท่ีขาดผู้นํา สังคมก็จะอ่อนแอ และสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิวัฒน์ เอ่ียมไพรวัน (2540) ที่
เห็นว่า คนไทยยอมรับในเรื่องอํานาจนิยม คิดว่าตนเองไม่มีอํานาจหรือความสามารถทางการเมือง 
การเมืองจึงเป็นเรื่องของชนชั้นนํา เมื่อประชาชนคิดเช่นนั้น จึงไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 
บุคคลที่มีอํานาจ คือ ผู้ที่ต้องให้ความเคารพยําเกรง เชื่อฟัง  
   (3) ยึดถือตัวบุคคลผ่านตระกูลทางการเมือง (Political Dynasty) 
   การสืบทอดอํานาจทางการเมืองผ่านตระกูลทางการเมืองทําให้วัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทยเป็นระบบที่ยึดถือตัวบุคคลเป็นหลัก มากกว่านโยบายของพรรคการเมือง  
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Sheila Corone, Chua T. 
Yvonne, Rimban Luz และ Cruz B. Booma (2007) ที่เห็นว่า การสืบทอดอํานาจทางการเมืองของ
ไทยเป็นไปแบบจากรุ่นสู่รุ่นในวงศ์ตระกูลผู้นําทางการเมือง ทําให้สังคมไทยเป็นระบบการเมืองที่ยึดถือ
ตัวบุคคลเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า “ตระกูลทางการเมือง” (Political Dynasty) นักการเมืองที่มีสาย
สัมพันธ์ในลักษณะตระกูลทางการเมืองจะอาศัยความได้เปรียบของวงศ์ตระกูล เช่น ความมั่งค่ัง ความ
มีชื่อเสียง ความนิยมในหมู่ประชาชน ภาพลักษณ์  เป็นต้น ให้เป็นตัวส่งเสริมให้ตนเองประสบ
ความสําเร็จในเส้นทางการเมืองและสามารถส่งต่อความได้เปรียบดังกล่าวไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 
สายสัมพันธ์ในลักษณะนี้ส่งผลในทางลบต่อประชาธิปไตยและการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว เพราะ
ทําให้ระบบการเมืองยึดถือตัวบุคคล เป็นการบั่นทอนการสร้างสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง และเป็น
อุปสรรคต่อการคิดริ่เริ่มนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแนวความคิดของ Eva Hedman 
และ John Sidel (2000) ที่เห็นว่า การพัฒนาสถาบันทางการเมืองและสถาบันทางเศรษฐกิจมักถูก 
ปิดกั้นขัดขวางโดยสมาชิกของตระกูลผู้ได้ประโยชน์จากสถานะความได้เปรียบของตน  อีกท้ังยังเป็น
อุปสรรคต่อการกําเนิดและก่อตั้งพรรคการเมืองซึ่งถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่ทําหน้าที่เชื่อมโยง
ความต้องการของประชาชนเข้าสู่กระบวนการนโยบาย อีกทั้งการสืบทอดอํานาจทางการเมืองผ่าน
บทบาทของตระกูลการเมืองยังเชื่อมโยงกับประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซ่ึง
เกิดจากการเข้าไปมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะของตระกูลการเมืองบางตระกูล 
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   (4) ภาคการเมืองกับภาคประชาชนแยกออกจากกัน (Separateness) 
   ยังคงมีความเข้าใจว่า ภาคการเมืองกับภาคประชาชนนั้น ต้องแยกออกจาก
กัน  ไม่ก้าวก่ายกัน ประชาชนใช้อํานาจผ่านการเลือกตั้งผู้แทนเข้ามาเป็นรัฐบาล  ส่วนรัฐบาลใช้อํานาจ 
ในการบริหารประเทศ ประชาชนจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงหรือก้าวก่ายการใช้อํานาจของรัฐบาล 
     การมีทัศนคติว่า ภาคการเมืองกับภาคประชาชน นั้นแยกออกจากกัน  
สอดคล้องกับแนวความคิดของ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2549) ที่เห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และเป็นการบริหารบ้านเมืองเพ่ืออํานาจทางการเมืองเท่านั้น และยังมีความเข้าใจผิด
คิดว่า ภาคการเมือง กับ ภาคประชาชน นั้นแยกออกจากกัน ไม่ใช่มาชั่งน้ําหนักว่า เมื่อใดภาคการเมือง
ควรมีอํานาจมาก เมื่อใดภาคประชาชนควรมีอํานาจมาก ไม่ควรคิดด้วยซ้ําว่าควรมีสัดส่วนอย่างไร 
เพราะภาคการเมืองจะต้องมีลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกับภาคประชาชน มิฉะนั้นจะทําให้เกิดความเข้าใจ
ผิดว่า เมื่อประชาชนเลือกมาแล้ว ภาคการเมืองจะทําอะไรก็ได้เพราะให้อํานาจมาแล้ว ประชาธิปไตย 
ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการบริหารประเทศ แต่เป็นทั้งวิธีการ (Means) และเป็นเปูาหมาย (End) ที่
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับประชาธิปไตยสมัยใหม่ ภาคประชาชน
จะต้องมีความเข้มแข็ง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้
ปัญหาและข้อเท็จจริง และมีสิทธิให้ความเห็น ให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งประชาชนจะต้อง
มีความสามารถในการตรวจสอบว่า ภาคการเมืองได้ทําตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ ถ้าทํา
ได้อย่างนี้ ประชาธิปไตยสมัยใหม่จะมีความมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของ การมีส่วนร่วมและฐานของ
ประชาชน 
   (5) ไม่เดือดร้อนกับการล้มล้างหรือโค่นล้มระบบการเมืองโดยใช้ความ
รุนแรง (Overthrow the System) 
   คนไทยไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจกับการใช้ความรุนแรงในการล้มล้างหรือโค่น
ล้มระบอบการปกครอง ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับการปฏิวัติ รัฐประหาร ถ้าไม่กระทบต่อการดํารงวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ อาชีพ ค่าครองชีพ รายได้ 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) ที่
เห็นว่า สังคมไทยไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจกับการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง ตราบ
เท่าท่ีความปั่นปุวนวุ่นวายทางการเมืองนั้นถูกจํากัดขอบเขตอยู่นอกปริมณฑลของวิถีชีวิต เช่น ไม่รู้สึก
เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดการปฏิวัติ หรือ รัฐประหาร ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับการต่อสู้ด้วยการใช้อาวุธของ
ผู้ก่อการร้ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ เช่นเดียวกันกับ การใช้
กําลังอาวุธต่อสู้ทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจดูเหมือนว่าคนในสังคมไทยนั้นมีขันติ
ธรรมต่อการใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นการใช้กําลังอาวุธในเขตปุาเขาและในชนบทที่
ห่างไกล ในทางตรงกันข้าม หากเป็นการชุมนุมประท้วงและมีการใช้กําลังอาวุธในเขตเมือง ก็อาจสร้าง
ความวิตกกังวลให้แก่คนในสังคมไทย ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ชนชั้นกลาง
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ยอมรับได้ คือ การเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นกลางเอง สิ่งที่เลวร้ายในสายตาของคนไทยมักเป็นสิ่งที่
อาจกระทบต่อวิถีชีวิตของตน เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพ ค่าครองชีพ รายได้ เป็นต้น 
    2.2.2 ความโน้มเอียงต่อกระบวนการทางการเมือง   
   (1) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว (Exploitation) 
   ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําให้เกิดการระดมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่เพ่ือเร่งการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาแก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต เป็นไปใน
ลักษณะที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนเบียดเบียนธรรมชาติ 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ 
(2544) ที่เห็นว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ ดํารงชีวิตอยู่ในลักษณะที่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
และแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) ที่เห็นว่า ปัจจุบันสังคมอยู่โดยเบียดเบียน
ธรรมชาติและมนุษย์ด้วยกันเอง ดํารงชีวิตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว และแนวความคิด
ของ พระมหาประทีป พรมสิทธิ์ (2545) ที่เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้
คนเห็นแก่ตัว โลภ และเบียดเบียนผู้อ่ืน และแนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ที่เห็นว่า ความโลภ และการไม่รู้จักพอประมาณสถานการณ์ว่า
จําเป็นมากน้อยเพียงใด ทําให้การดํารงชีวิตเป็นไปในลักษณะที่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่น และ
สอดคล้องกับ นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล (2554) ที่เห็นว่าการก้าวไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมของ
เศรษฐกิจทุนนิยม ทําให้เกิดการระดมการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มท่ีเพ่ือที่จะเร่งการขยายตัวเพ่ือความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเสี่ยงของชุมชนท้องถิ่น ทําให้เกิดการ
ระดมการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างมาก และไม่สามารถฟ้ืนตัวหรือสร้าง
ขึ้นใหม่ (Now – Renewable Natural Resources) ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาแก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต เป็นไปใน
ลักษณะที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
   (2) การบังคับใช้กฎหมายข้ึนอยู่กับสถานะของบุคคล (Social Status) 
   สิทธิและเสรีภาพของคนไทยตั้งอยู่บนสถานภาพทางสังคม คนไทยกลับไม่
รู้สึกวิตกกังวลเมื่อถูกล่วงละเมิดสิทธิ เสรีภาพจากกลุ่มคนที่มีสถานภาพสูงกว่า อีกท้ังกฎหมายที่คนใน
สังคมเชื่อถือว่า ทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ข้ึนอยู่กับสถานะของ
บุคคล บุคคลที่อยู่ในสถานะทางสังคมสูงการบังคับใช้กฎหมายจึงมักเป็นไปอย่างอะลุ้มอล่วย ในขณะที่
บุคคลที่อยู่ในสถานะทางสังคมต่ํา มักถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) ที่
เห็นว่า สิทธิ เสรีภาพขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคม  แม้คนในสังคมไทยจะมองเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพ
ของระบอบประชาธิปไตยมีความสําคัญอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ตั้งอยู่บนสถานภาพทาง
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สังคม คนในสังคมไทยกลับไม่รู้สึกวิตกกังวลเมื่อถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองจากกลุ่ม
คนที่มีสถานภาพสูงกว่า เช่น นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่
กับสถานะของบุคคล การปกครองด้วยกฎหมายตามที่คนในสังคมเชื่อถือ แม้จะตกอยู่ภายใต้กฎหมาย
เดียวกัน แต่การบังคับใช้กับบุคคลไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานภาพของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะสามารถ
สังเกตเห็นได้บ่อยในสังคมไทย ที่คนที่อยู่ในสถานภาพทางสังคมท่ีต่ํา มักถูกบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น ในขณะที่บุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูง กลับไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย
ได้ และมักใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้พ้นผิด หรือสามารถหนีออกนอกประเทศได้ 
   (3) การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นน า (Elite Level) 
   คนไทยส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไป
กําหนดหรือมีอิทธิพลในทางการเมือง หรือไม่มีโอกาสที่จะทําเช่นนั้นได้ รู้สึกว่าตนเองไร้อํานาจ จึงไม่
คิดท่ีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมือง และมีความเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นสูงหรือชนชั้นนํา 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิวัฒน์ เอ่ียมไพรวัน (2540) 
ที่เห็นว่า วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะ
ประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนําและนักการเมือง เมื่อประชาชนคิดเช่นนั้นจึง
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และยอมรับในเรื่องอํานาจนิยม  คิดว่าตนเองไม่มีอํานาจหรือ
ความสามารถทางการเมือง บุคคลที่มีอํานาจหรือมีอิทธิพลคือ ผู้ที่ต้องให้ความเคารพยําเกรง เชื่อฟัง 
การที่วัฒนธรรมทางการเมืองไทยมีลักษณะเช่นนี้ เพราะคนไทยขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมทางการเมอืง นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไม่สนับสนุนให้คนไทยมีความตื่นตัวทาง
การเมือง คนไทยจึงไม่อยากเข้าไปยุ่งกับการเมือง มองว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องของชนชั้น
นํา เป็นเรื่องของการแก่งแย่งชิงอํานาจ และผลประโยชน์ของชนชั้นนําเท่านั้น ไม่ได้เป็นการต่อสู้เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Larry Diamond (1999) ที่เห็น
ว่า มุมมองที่มีต่อประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชนชั้นนําที่อยู่ในอํานาจ มองประชาธิปไตยใน
ฐานะ “เครื่องมือ” และแนวความคิดของ Daron Acemoglu and James Robinson (2006) ที่เห็น
ว่า ชนชั้นนํามักต้องการระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย  เพราะเป็นระบอบการปกครองที่ 
ชนชั้นนําสามารถกําหนดนโยบายตามที่ต้องการได้  และแนวความคิดของ Donald Horowitz (2003) 
ที่เห็นว่า ชนชั้นนํามักตระหนักดีว่า การเลือกตั้งนั้น มีความโน้มเอียงที่จะตอบสนองเปูาประสงค์ท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้น ชนชั้นนําจึงมักเลือกระบบเลือกตั้งที่สามารถตอบสนองเปูาประสงค์ที่ชนชั้นนํา
ต้องการได้ดีที่สุด และแนวความคิดของ Andreas Schedler (2006) ที่เห็นว่า การเลือกตั้งนั้นอาจ      
ถูกออกแบบมาให้ใช้เป็นเครื่องมือที่บิดเบือน แทรกแซง ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การจํากัดขอบเขตการ
เลือกตั้ง การอาศัยความได้เปรียบจากกลไกของรัฐ การกีดกันฝุายตรงข้าม หรือแม้กระทั่งการโกงการ
เลือกตั้ง เพ่ือผลประโยชน์ของชนชั้นนํา และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Robert Putnam (1993) 
ที่เห็นว่า คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปกําหนดหรือมีอิทธิพลในทาง
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การเมืองได้ หรือไม่มีโอกาสที่จะทําเช่นนั้นได้ ทุกคนรู้สึกว่าตนเองไร้อํานาจ จึงไม่คิดท่ีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ทางการเมือง และปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนํา 
   (4) ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย (Patronage System) 
   ระบบอุปถัมภ์ยังคงฝังรากลึกในสังคมไทย และส่งผลเสียต่อการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะมุ่งช่วยเหลือพวกพ้อง ทําให้เกิดหนี้บุญคุณที่ต้องสนับสนุน
เกื้อกูลกันตลอดไป  
    ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุรนันทน์ เวชชาชวีะ 
(2553) ที่เห็นว่า ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ยังคงฝังรากลึกในวัฒนธรรมการเมืองไทย 
ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อดีในแง่ ทําให้สังคมมีความเอ้ืออาทร มีน้ําใจไมตรี ช่วยเหลือกัน พ่ึงพากันได้คราวมี
อุปสรรค หรือ ช่วยเหลือกันดั่งญาติพ่ีน้อง แต่กลับมีผลเสียต่อประชาธิปไตย เพราะการมุ่งช่วยเหลือ
พวกพ้องนั้น เป็นการละเลยความเคารพในตัวเอง ความสามารถของแต่ละคน ทําให้ไม่ได้ตัดสินบน
พ้ืนฐานความสามารถ (Merit System) ทําให้ “ผิดฝาผิดตัว” คนไม่มีความรู้แต่มีพรรคพวก มี
เครือข่ายกว้างขวาง กลายเป็นผู้ที่ได้รางวัล ได้ตําแหน่ง ได้งานไปทํา แต่ไม่มีทักษะ ทํางานไม่ได้ 
ล้มเหลว แต่การจะเอาออกจากตําแหน่งหรืองานที่รับผิดชอบก็ยากลําบาก เพราะเครือข่ายที่สนับสนุน 
ญาติพ่ีน้องไม่ยอม อีกท้ังระบบอุปถัมภ์ ทําให้เกิดเป็นหนี้บุญคุณที่ต้องสนับสนุนเกื้อกูลกันไป ใครที่ไม่มี
เส้นมีสาย ไม่เป็นอภิสิทธิ์ชน ถึงจะมีความสามารถ ก็ไม่อาจผลักดันตนให้ต่อสู้กับวังวนของระบบ
อุปถัมภ์ได้ ต้องก้มหน้ารับกรรมและสภาพความไม่เป็นธรรม 
   (5) ชอบใช้วิถีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อ ท าตามใจ ขาดความอดทน (Yuppie and 
Indulgence) 
   คนไทยถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้ปลูกฝังวินัยตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ทําให้คนไทย
เป็นคนที่ชอบใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ ทําอะไรตามใจตนเอง ชอบแต่ความสะดวกสบาย หย่อนยานเรื่อง
ระเบียบวินัย ทําให้เป็นคนขาดความอดทน อดกลั้น 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2534) 
ที่เห็นว่า ที่เห็นว่า คนไทยหย่อนยานเรื่องระเบียบวินัย ชอบทําตามใจ “ทําอะไรตามใจ คือไทยแท้” 
ขาดความอดทน ขาดความมุมานะพากเพียร  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนไทยมักใจดี ปล่อยปละละเลย ไม่
เข้มงวดกวดขัน ปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ขาดการปลูกฝังตั้งแต่ระดับครอบครัว ทําให้คนไทยเป็นคนที่
ชอบทําอะไรตามใจตนเอง ถือเอาความสะดวกสบายเป็นที่ตั้ง ทําให้ไม่เก้ือกูลต่อการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตย เพราะในบริบทการเมืองการปกครอง การมีระเบียบวินัยถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก
ต่อประชาธิปไตย 
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   (6) ชอบคุยโวว่ารักชาติแต่ขาดอุดมการณ์ (Overstate Nationalist) 
   คนไทยมักแสดงความรักชาติ ว่าตนเองรักชาติมากกว่าใคร ๆ แต่ขาด
อุดมการณ์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ความเป็นชาติมักถูกมองในแง่ความขัดแย้ง คิดต่าง ไม่เห็นด้วย บุคคลที่มี
ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน มักถูกตั้งข้อสังเกตถึงความรักชาติ 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) ที่
เห็นว่า คนไทยถูกปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมากกว่าการเป็นประชาธิปไตย คนในสังคมไทยมีมโนทัศน์
ต่อความเป็นชาติ และมักแสดงความรักชาติ ว่าตนเองรักชาติมากกว่าใคร ๆ โดยขาดอุดมการณ์เป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ยว อะไรที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกมักจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคาม อีกทั้งความเป็นชาติ 
มักถูกมองในแง่ความลงรอยกัน หากไม่ลงรอยกันในแง่ศาสนา ภาษา ชาติพันธ์ และความจงรักภักดี ก็
จะกลายเป็นผู้ที่ถูกระแวงสงสัย และเห็นว่าไม่ควรมีสถานะพลเมืองเหมือนผู้อ่ืน เป็นไปในลักษณะที่กีด
กัน (Exclusive) แทนที่จะมีลักษณะผนึกรวมพลัง (Inclusive) นอกจากนี้ยังใช้เป็นมุมมองกีดกันคน
ออกจากความชอบธรรมทางการเมือง สําหรับผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ด้วยการตั้งข้อสงสัยใน
ความคิดเห็นและพฤติกรรม ตลอดจนความจงรักภักดีด้วยคําถาม “เป็นคนไทยหรือเปล่า?” แค่นี้ก็
เพียงพอที่จะทําให้บุคคลผู้ถูกตั้งคําถาม ถูกสังคมกีดกันจากความชอบธรรมบนเวทีการเมือง 
   (7) ยังคงมีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย (Uncertainty of 
Democracy) 
   ทัศนคติที่มีต่อประชาธิปไตย แม้จะมองเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยเป็น
สิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย ด้วยมองเห็นว่า การ
เปิดกว้างในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น และการกระทํา เป็นเรื่องวุ่นวาย เพราะคน
ไทยถูกปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมาตั้งแต่ระดับครอบครัว  
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) ที่
เห็นว่า สังคมไทยถูกปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมาตั้งแต่ระดับครอบครัว เป็นสังคมที่ “มีหัว มีก้อย” 
เป็นสังคมที่มีลําดับชั้นที่ผูกพันสิทธิของแต่ละคน และเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากระบบศักดินา แต่ละคน
จะต้องรู้ขอบเขตของตนเอง จึงมองว่าสังคมที่ปล่อยให้ “ไม่มีหัว ไม่มีก้อย” ใช้สิทธิ เสรีภาพมากเกินไป 
เป็นสังคมที่วุ่นวาย ไร้ระเบียบ จึงมักมีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย ว่าเป็นการปกครองที่ทําให้
เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง อีกท้ังการที่สังคมไทยนิยมชมชอบความม่ังคั่งและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมุ่งหวังในวัฒนธรรมทางการเมืองจึงมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งและความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ จึงมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การทําให้เกิดความ
วุ่นวายขึ้นในสังคม ทําให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ ความม่ังคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คนไทยจึงไม่
ชอบให้เกิดความวุ่นวายในสังคม คนไทยจึงอาจชื่นชมกับประชาธิปไตยได้เท่า ๆ กับเผด็จการอํานาจ
นิยม และเป็นโลกทรรศน์ที่ผสมผสานกับความเป็นไทย ซึ่งหากมีการทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ก็มักจะ
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ถูกกําจัด (Exclude) ออกจากพ้ืนที่ทางสังคมและการเมือง และมักทําให้คนในสังคมส่วนใหญ่เห็นดี
เห็นงามด้วย 
   (8) ไม่ยึดวิถีทางให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional) 
   การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใด ๆ ที่เกิดขึ้น มักมีอยู่บ่อยครั้งที่ไม่เป็นไป
ตามวิถีทางประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง การได้มาซึ่ง
อํานาจทางการเมือง และการแก้ไขปัญหาทางการเมือง 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) ที่
เห็นว่า คนไทยยังคงยึดม่ันในระบบอํานาจนิยม  คนในสังคมไทยยอมรับความมีอํานาจที่เป็นอาญาสิทธิ์ 
(Authoritative) ของรัฐ การที่สามารถกุมเสียงข้างมากในสภา ถือเป็นเครื่องแสดงความมีอาญาสิทธิ์
ของอํานาจ แต่อํานาจที่เป็นอาญาสิทธิ์นี้ มีลักษณะของอํานาจนิยม ซึ่งหมายถึง ชอบการใช้ความ
เด็ดขาดเฉียบพลันในการแก้ไขปัญหา หากใช้การพูดจา ทําความเข้าใจหรือประนีประนอม มักถูกมอง
ว่า อ่อนแอ ไม่มีน้ํายา ไร้ประสิทธิภาพ ทําให้การแก้ไขปัญหาถูกละเลยหนทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่
ใช้อํานาจ และละเลยอํานาจอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น มักมีอยู่
บ่อยครั้งที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แข่งขันทางการ
เมือง การได้มาซึ่งอํานาจทางการเมือง และการแก้ไขปัญหาทางการเมือง  ทําให้คนในสังคมไทยไม่
รังเกียจการแก้ปัญหาด้วยวิธีการนอกแบบหรือนอกกติกาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังถือว่าเป็น
การใช้อํานาจที่มีประสิทธิภาพ ส่วนจะส่งผลอย่างไรนั้น คนไทยไม่ค่อยใส่ใจ 
   (9) หลงใหลในประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ (Pseudodemocracy) 
   มีทัศนคติมุมมองประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ ที่ให้ความสําคัญกับรูปแบบ
การเลือกตั้ง มากกว่าความพยายามที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองในเรื่องต่าง ๆ 
มากขึ้น จึงเป็นประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ ที่ยอมรับเฉพาะหลักการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญใน
เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเท่าใดนัก 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Fareed Zakaria (1997) 
ซึ่งได้ทําการศึกษาประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 118 ประเทศ ในปี ค.ศ.1997 
และพบว่า กว่าครึ่งของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการเกิดข้ึนและขยายตัวของ
ประชาธิปไตยอเสรีนิยม (Illiberal Democracy) เป็นประชาธิปไตยท่ีแม้จะมีการเลือกตั้ง แต่การ
เลือกตั้งมักจะไม่เสรีและเป็นธรรม และแม้ว่าจะมีเสรีภาพทางการเมืองบ้าง แต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่อง 
สิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานของพลเมือง ซึ่งการปกครองในระบอบดังกล่าวอาจเรียกว่าเป็นประชาธิปไตย
เทียม (Pseudodemocracy) หรือระบอบเผด็จการอํานาจนิยมที่แฝงไว้ด้วยคุณลักษณะบางประการ
ของประชาธิปไตย โดยเป็นเผด็จการอํานาจนิยมที่มีการเลือกตั้ง (Electoral Authoritarianism) เป็น
ประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ มีการเลือกตั้งแต่เป็นประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์ (Defective 
Democracy) ไม่ได้ส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน สิทธิพลเมืองถูกจํากัด ถูกละเมิดหรือไม่ได้รับการ
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คุ้มครอง มีการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล การแสดงความคิดเห็นถูกควบคุมจากรัฐ และสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ จุมพล หนิมพานิช (2548) ที่เห็นว่า แม้ในระยะหลังจะได้มีความพยายามในการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองจากสถาบันต่าง ๆ มากขึ้น แต่กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองก็ยังคง 
จํากัดในรูปแบบ ที่มุ่งไปยังกระบวนการเลือกตั้งมากกว่าความพยายามที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองในเรื่องต่าง ๆ มากข้ึน (Participatory Democracy) และสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Larry Diamond (1996) ที่เห็นว่า การเมืองก็ยังคงเป็นการเมืองที่นักการเมืองเป็นผู้มีบทบาท
ในทางการเมืองเท่านั้น การย้อนกลับไปสู่การปกครองแบบอํานาจนิยมอีกครั้ง เป็นการผุกร่อนของ
ประชาธิปไตย (Democratic Erosion) ที่เสื่อมโทรมจนกลายเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง 
(Electoral Democracy) ซึ่งมักอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์ 
(Defective Democracy) เพราะยอมรับเฉพาะหลักการปกครองโดยการเลือกตั้ง แต่กลับละเมิด
หลักการในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
    2.2.3 ความโน้มเอียงที่มีต่อนโยบาย  
   (1) เป็นสังคมที่ทอดทิ้งกัน (Desertion) 
   ปัจจุบันโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทยในชุมชนเปลี่ยนไป ความทันสมัย
ของระบบทุนนิยม ทําให้ชุมชนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน ทอดทิ้ง
กันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ก่อนยังเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน 
ช่วยเหลือกันน้อยลง บทบาทความสัมพันธ์และความรับผิดชอบที่เคยมีกับสังคมส่วนรวมลดน้อยลง อีก
ทั้งยังมองเรื่องประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรมเป็นเรื่องของคนหัวโบราณ งมงาย คร่ําครึและล้าสมัย 
   โลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ความทันสมัยของระบบทุน
นิยม ทําให้ชุมชนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน ทอดทิ้งกันอย่างไม่
เคยเป็นมาก่อน 
   การที่วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสังคมที่ทอดทิ้งกัน อยู่
อย่างตัวใครตัวมัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ Ulrich Beck (1997) ที่เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจทุน
นิยม (Capitalistic Economic) นํามาซึ่งความทันสมัย (Modernization) และความเป็นปัจเจกชน 
(Individualization) มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความพยายามดิ้นรนในการดํารงชีวิตเพ่ือสิ่งที่ดีกว่า
คํานึงถึงแต่ตนเอง จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ที่ทําให้ความสัมพันธ์กับ
คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติมิตร หรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป จารีตธรรมเนียม ประเพณี
ดั้งเดิมสูญสิ้นไป (End of Tradition)  และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Ulrich Beck, Anthony 
Giddens  and Lash, S. (1994) ที่เห็นว่าความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมส่วนรวมน้อยลง 
รวมทั้งการยึดมั่นในความเชื่อทางศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมลดน้อยลงและเปลี่ยนแปลงไป และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) ที่เห็นว่า การก้าวเข้าสู่สังคม
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม แม้จะนํามาซึ่งความทันสมัย แต่ก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มห่าง
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เหินกัน เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ทําให้คนในชุมชนอยู่ในสภาพที่เรียกว่า “บ้านแตกสาแหรกขาด” 
(Fragmentation) กลายเป็นความอ่อนแอของชุมชน วิถีชีวิตที่เคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน ถูก
แทนที่ด้วยลักษณะสังคมที่เป็นไปแบบต่างคนต่างอยู่ (Separateness) ต่างคนต่างเผชิญกับปัญหา การ
แก้ปัญหาด้วยตนเองจึงมักประสบความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง  พลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนใน
ชุมชนเริ่มลดลง จนขาดอํานาจอิสระท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ของคนในชุมชนเริ่มลดน้อยลง แต่ละคนเริ่มแสวงหาทางออกแบบตัวใครตัวมัน ระบบความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวซึ่งเคยมีความสําคัญลดบทบาทลง ทําให้เกิดค่านิยมในเรื่องปัจเจกบุคคล (Individualism) ที่
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักแต่การแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ขณะที่ความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมส่วนรวมน้อยลง 
   (2) เป็นสังคมที่อ่อนแอยอมแพ้อะไรง่าย ๆ (Yielding of Civic 
Community) 
   การที่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้แผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทําให้เกิดเศรษฐกิจ
ที่คํานึงถึงแต่เงิน ละเลยมิติทางด้านจิตใจ ครอบครัว ชุมชน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มห่างเหิน
กัน คํานึงถึงแต่ตนเอง ทําให้สังคมอ่อนแอ ขาดความเป็นประชาสังคม 
   การละเลยมิติทางด้านความสัมพันธ์ของคนชุมชน ทําให้สภาพสังคมอ่อนแอ 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) ที่เห็นว่า การที่ระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมได้แผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดเศรษฐกิจที่คํานึงถึงแต่ “เงิน” แต่ละเลยมิติด้านจิตใจ 
ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน 
อยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ต่างคนต่างอยู่ และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Ulrich Beck 
(1997) ที่เห็นว่า ความมีปัจเจกชนสูง จะทําให้คนคํานึงถึงแต่ตนเอง และสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Beck, Ulrich., Giddens, A., and Lash, S. (1994) ที่เห็นว่า การคํานึงถึงแต่ตนเองจะทําให้
ความรับผิดชอบของตนต่อครอบครัวและสังคมส่วนรวมน้อยลง และสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
อภิชัย พันธเสน (2542) ที่เห็นว่า ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ห่างเหินกัน ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมส่วนรวมน้อยลง ทําให้สังคมอ่อนแอ ขาดความเป็นประชาสังคม และอาจนําไปสู่ความล่มสลาย
ทางเศรษฐกิจและการเมือง 
   (3) ยึดหลักการสร้างผลก าไรสูงสุด (Maximization) 
   การยึดหลักการสร้างผลกําไรสูงสุด ทําให้สภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
ยึดถือแต่ประโยชน์ส่วนตน และจะไม่ทํา ถ้าไม่ได้ประโยชน์ส่วนตน แม้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่มีพ้ืนฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทําให้ชุมชนท้องถิ่น
ถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับการค้า 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ บุศรา นิยมเวช (2554) ที่
เห็นว่า การนําแนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้ในสังคมไทยก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกับวิถี
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ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย เพราะประชาธิปไตยแบบตะวันตกส่งเสริมระบบทุนนิยม ที่มุ่งเน้นการ
สะสมทุนและผลกําไรสูงสุด ในขณะที่ประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) ที่
เห็นว่า คุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม คือ การมีอุดมการณ์การผลิต
ที่ยึดหลักการสร้างผลกําไรสูงสุดอย่างเต็มที่ และแนวความคิดของ แจน ไทยเจริญ (2554) ที่เห็นว่า 
การเมืองไทยในปัจจุบัน ยังคงมุ่งแต่จะกอบโกยเพ่ือกําไรและผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ 
และแนวความคิดของ รัตนาพร เศรษฐกุล (2546) ที่เห็นว่า ที่เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทําให้เกิด
การกักตุนไว้ขายเพ่ือหวังผลกําไร และแนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2550) ที่เห็น
ว่า สภาพสังคมท่ีมุ่งหวังผลกําไร ทําให้ชุมชนท้องถิ่นไม่รู้ว่าตนเองถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ผลิตกับการค้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่ชุมชนท้องถิ่นถูกทําให้เป็นฝุายเสียเปรียบและต้องแบกรับความ
เสี่ยงต่าง ๆ สูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมสืบทอดมายาวนาน สูญเสียความมั่นใจในตนเอง  และ
นําไปสู่การดูถูกตนเอง สูญเสียระบบการคิดพ่ึงพาตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน ปล่อย
ให้กระแสความเปลี่ยนแปลง พัดพาชุมชนท้องถิ่นให้จมดิ่งสู่ปัญหามากขึ้น 
   (4) มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจรวดเร็วและเป็นไปอย่างสุดโต่ง 
(Rapid Socioeconomic “Extreme Path”) 
   การมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สุดโต่ง มากจนเกินไป 
เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอน อาจนําไปสู่ความไร้เสถียรภาพทาง
การเมืองและความล่มสลายทางการเมือง 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ  Anthony Giddens 
(1991) ที่เห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของ
ประชาธิปไตย และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของภาวะทันสมัย ที่ให้ความสําคัญกับการก้าวสู่ความเป็น
เมือง (Urbanization) และความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ที่เป็นการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดด ไม่ต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอน แต่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
   (5) เชื่อม่ันในเศรษฐกิจทุนนิยมที่สร้างความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ และความไม่พึงพอใจทางสังคม (Overlap, Inequality and 
Social Frustration) 
   ความหวังของคนไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นความร่ํารวย ความมั่งคั่งและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ รายได้ จึงมีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมว่าจะสามารถสร้างความร่ํารวย
มั่งค่ังได้  ดังนั้น มุมมองในเรื่องการเมืองจึงมองไปในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยไม่ได้คํานึงถึง
ผลที่ตามมา การเลื่อนชนชั้นทางสังคมอย่างรวดเร็วทําให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
(Inequality)  ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ (Overlap) และความไม่พึงพอใจทางสังคม (Unpleasure) 
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ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประชาชนออกมาผลักดันในการแก้ไขปัญหา มีการเดินขบวน ชุมนุมประท้วง 
ความวุ่นวาย หากไม่สามารถแก้ไขได้อาจนําไปสู่ความล่มสลายทางการเมืองได้ (Political Decay) 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) ที่
เห็นว่า สังคมไทยนิยมชมชอบความมั่งค่ังและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมุ่งหวังของคนไทยส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นความม่ังคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจ รายได้ ทรัพย์ ดังนั้น จึงมองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของ
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และแนวความคิดของ Samuel Huntington (1968) ที่เห็นว่า 
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism) สร้างความร่ํารวย มั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทําให้การ
พัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากแต่ไม่ได้นําไปสู่การพัฒนาทางการเมืองเสมอ
ไป แต่อาจกลับนําไปสู่การล่มสลายทางการเมืองได้ (Political Decay) สาเหตุเนื่องจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจะนําไปสู่การเลื่อนชนชั้นทางสังคม ซึ่งหากการเลื่อนชนชั้นทางสังคมเกิดข้ึนเร็วกว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งที่ตามมา คือ ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Inequality) ความเหลื่อมล้ําทาง
รายได้ (Overlap) และความไม่พึงพอใจทางสังคม (Unpleasure) ซึ่งความไม่พึงพอใจนี้จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้ามาผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา และถ้าความต้องการดังกล่าวขยายตัวเร็ว
กว่าการพัฒนาของสถาบันทางการเมืองหรือศักยภาพของสถาบันทางการเมืองที่จะรองรับความ
ต้องการดังกล่าวได้ ก็จะเกิดการเดินขบวน ชุมนุมประท้วง สร้างความวุ่นวายและทําให้เกิดความไร้
เสถียรภาพทางการเมืองและนําไปสู่ความล่มสลายทางการเมืองได้เช่นกัน 
    2.2.4 การมองตนเองในฐานะสมาชิกของระบบการเมือง 
   (1) อยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น (Dependence) 
   คนไทยอยู่ในลักษณะที่ชอบพึ่งพาผู้อื่น ไม่ชอบพ่ึงพาตนเอง ละเลยความ
เคารพในตัวเอง ทําตนเป็นคนไร้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ต้องรอคอยความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา การไม่พยายามจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให้ไม่คิดพ่ึงพาตนเอง เมื่อไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ก็มักจะแสดงความไม่พึงพอใจและแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว  
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ (2553) ที่
เห็นว่า คนไทยอยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ละเลยความเคารพในตัวเอง และ
ความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละคน การที่ต้องพึ่งพาผู้อ่ืนอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดหนี้บุญคุณท่ีต้อง
สนับสนุนเกื้อกูลกันไป และกลายเป็นบุญคุณที่ต้องทดแทน 
   (2) ค านึงถึงแต่เงินทองและผลประโยชน์ (Currency and Interest) 
   การที่เศรษฐกิจทุนนิยมแผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดวัฒนธรรมที่
คํานึงถึงแต่ “เงิน” และ “ผลประโยชน์” จนละเลยมิติทางด้านจิตใจและคุณธรรม  ความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ ทําให้คนร่ํารวยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของตน และพยายามกีดกันคนส่วนมากออกจาก
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจทําให้เกิดความไม่เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและนําไปสู่ความไม่เสมอภาคทางการเมือง 
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     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และ
คณะ (2550) ที่เห็นว่า การที่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้แผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดเศรษฐกิจที่
คํานึงถึงแต่ “เงิน” และ “ผลประโยชน์” คนในชุมชนถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางการผลิตกับทางการ
ค้า ละเลยมิติทางด้านจิตใจและคุณธรรม ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนรวม และแนวความคิดของ Carles Boix. (2000) ที่เห็นว่า เศรษฐกิจทุนนิยม มักทําให้ทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและการเมืองกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนร่ํารวย  สังคมมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูง คน
จนย่อมเรียกร้องให้รัฐดําเนินนโยบายกระจายทรัพยากร ในขณะที่คนมั่งมีต้องการรักษาผลประโยชน์
ของตนย่อมปรารถนาระบอบที่จะสามารถกีดกันคนส่วนมากออกจากกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
อันจะทําให้นโยบายกระจายทรัพยากรไม่อาจนําไปปฏิบัติได้ ในสภาวการณ์นี้  คนจนส่วนมากอาจ
โต้ตอบด้วยความรุนแรง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจมักจะนําไปสู่ความไม่เสมอ
ภาคทางการเมือง ซึ่งขัดกับหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
มากในสังคมที่มีความเสมอภาคและสินทรัพย์สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย แต่หากสังคมมีความไม่เท่า
เทียมกันสูง โอกาสที่การปกครองแบบเผด็จการจะเกิดข้ึนก็จะมีมากข้ึน 
   (3) ความไว้วางใจส่วนตัว (Personal Trust) 
   ความไว้วางใจส่วนตัว เป็นความไว้วางใจที่ไม่ใส่ใจต่อชะตากรรมของสังคม
ส่วนรวม มองเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นเรื่องของคนอ่ืน ไม่ใช่เรื่องของตนเอง ดังนั้น 
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมหรือชุมชนจึงเป็นไปเฉพาะเรื่องหรือบางประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัว เพียง
เพ่ือได้รับผลประโยชน์ตอบสนองเท่านั้น 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Robert Putnam (1993) 
ที่เห็นว่า ชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในระดับต่ํา จะอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจต่อกัน มอง
ประเด็นสาธารณะเป็นเรื่องของคนอ่ืนที่มีตําแหน่งหน้าที่เก่ียวข้องเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของตนเอง เป็น
ความไว้วางใจส่วนตัวที่ไม่คิดว่าตนเองจะเข้าไปกําหนดหรือมีอิทธิพลในเรื่องสาธารณะเหล่านั้นได้ การ
เข้าไปมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นประโยชน์เพื่อการพ่ึงพาในบางเรื่องบางประเด็นเท่านั้น เป็น
ความไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่ให้ความสําคัญกับเรื่องส่วนตัวมากกว่าชะตากรรมของสังคม
ส่วนรวม 
 
 2.3  ประเด็นแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพื่อเป็นรากฐานส าคัญของการสร้าง
ความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย 
 
  2.3.1  มิติทางการเมือง 
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   (1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง (United Political 
Identification) 
   การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง ทําให้คนในชุมชน
สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี เพราะเป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ รัฐ และต้อง
เข้าไปมีความผูกพันจงรักภักดี เป็นค่านิยมและความเชื่อร่วมกัน ในการประสานความแตกแยกทาง
ความคิดและความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 

  ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ในสถานะที่เป็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ในมิติด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strengthening of Civic Community) ซึ่ง อุทัย ดุลยเกษม 
และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540) เห็นว่า ชุมชนที่จะมีความเข้มแข็งได้นั้น โครงสร้างทางสังคมของ
ชุมชนต้องอยู่ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ก่อตัวเป็นจิตวิญญาณ
ของชุมชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และแนวความคิดของ C. A. Leeds (1975) ที่เห็นว่าความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันนั้น เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง และ
แนวความคิดของ Rossenbaum, W. (1975) ทีเ่ห็นว่า ความผูกพันทางการเมืองหรือความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง (Political Identification) ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีต่อชาติ รัฐ และรู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าไปมีความผูกพันจงรักภักดี ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ
วัฒนธรรมทางการเมือง และแนวความคิดของ Dawson, Richard E. and Prewitt, Denneth 
(1969) ที่เห็นว่า สิ่งที่ผู้นําทางการเมืองจะต้องให้ความสําคัญ คือ การสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทางการเมืองให้เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองร่วมกัน ค่านิยมและความเชื่อ
ร่วมกัน ให้เป็นที่ยอมรับของคนในชาติให้เกิดข้ึนมาให้ได้ และแนวความคิดของ  Ganguly, Sumit 
(1999) ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนผ่านของประชาธิปไตยในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (Republic of 
India) แล้วพบว่า สิ่งที่เนห์รู ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การวางกรอบแนวคิดว่าด้วยการสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ท่ามกลางความแตกแยกทางความคิด และความหลากหลายทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม และเห็นว่าเป็นหนทางเดียวที่จะปกครองประเทศท่ามกลางความแตกต่าง
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
   (2) ยอมรับในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง (Agreeable Political 
Competition) 
   นักการเมืองและประชาชนจะต้องยอมรับการต่อสู้และแข่งขันทางการเมือง
ตามวิถีทางประชาธิปไตย ว่าเป็นวิถีทางที่ทุกฝุายควรยึดถือ โดยไม่ทําการปลุกระดมเพ่ือใช้ความ
รุนแรงหรือวิธีการที่ผิดกฎหมายในการได้มาซึ่งอํานาจทางการเมือง 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Lipset, Seymour Martin 
(1960) ที่เห็นว่าการสร้างความแข็งแกร่งม่ันคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย สิ่งที่สําคัญคือ การต้อง
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ยอมรับการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย และเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็น
ประชาธิปไตย ที่ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธา และแนวความคิดของ Jongryn Mo. (2001) 
ที่ได้ศึกษาประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ 
แล้วพบว่า ประเทศเกาหลีใต้ได้ประสบกับความล้มเหลวในหลายต่อหลายครั้งในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย แต่ก็สามารถเปลี่ยนผ่านไปได้จนถูกมองว่าเป็น ความมหัศจรรย์ของประชาธิปไตย 
(Miraculous Democracy) ซึ่งต้องพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นที่ยอมรับของคนเกาหลีใต้ว่า 
การต่อสู้แข่งขันทางการเมืองและการเจรจาต่อรองนั้นเป็นวิถีทางแบบประชาธิปไตย แม้ว่าพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมทางการเมืองในหลายลักษณะยังไม่สอดคล้องกับค่านิยมแบบประชาธิปไตย แต่พลเมืองก็ยัง
มีความเชื่อมั่นในความชอบธรรมของประชาธิปไตย และมองว่าเป็นรูปแบบการปกครองเดียวที่ทุกฝุาย
ควรยึดถือ และแนวความคิดของ Joji Watanuki (1975) ที่ได้ศึกษาประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ญี่ปุุน (Japan) แล้วพบว่า การวางรากฐานที่สําคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประชาธิปไตยคือ 
การทําให้ชนชั้นนําในทางการเมืองยึดมั่นในการต่อสู้แข่งขันตามวิถีทางประชาธิปไตย และไม่มีแนวโน้ม
ที่จะปลุกระดมเพ่ือใช้ความรุนแรงหรือวิธีการที่ผิดกฎหมายในการได้มาซึ่งอํานาจทางการเมือง ชนชั้น
นําจะเฝูารอโอกาสผ่านการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้เสียงข้างมากและมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล และใช้
โอกาสนี้ในการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเลือกตั้งที่มองว่าเอื้อต่อพรรค
การเมืองบางพรรคและถูกมองว่าเป็นต้นตอของปัญหาธนาธิปไตย คอร์รัปชั่น การแบ่งกลุ่ม แบ่งพรรค 
แบ่งพวก หรือแม้กระทั่งการหาเสียงที่เน้นตัวผู้สมัครมากกว่านโยบายของพรรคการเมือง 
   (3) มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ (Idealization) 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมิติที่เป็นหลักการของความเป็นประชาธิปไตยท่ี
ปลุกสํานึกให้คนมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และถือ
ว่าเป็นลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ มั่นคงและยั่งยืน 
เพราะพฤติกรรมของคนในสังคมจะมีความตื่นตัวในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ที่เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระบบที่มีมิติของ
หลักการความเป็นประชาธิปไตยที่ปลุกสํานึกให้คนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักการ ตลอดจนมี
อุดมการณ์ที่แน่วแน่ สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และแนวความคิดของ วิสุทธิ์ 
โพธิแท่น (2550) ที่เห็นว่าลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยประการหนึ่ง
ก็คือ การมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ รู้และเข้าใจสาระสําคัญของประชาธิปไตย เข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และแนวความคิดของ Almond, Gabriel A. and Verba, Sidney. eds. 
(1980) ที่เห็นว่า วัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยนั้น จะต้องเป็นวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบเข้ามีส่วนร่วมสูง (Participant Political Culture) ผสมผสานกลมกลืมกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบดั้งเดิม (Parochial Political Culture)และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูา  
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(Subject Political Culture) ซึ่งจะกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
เสถียรภาพ (Stable Democracy) มั่นคงและมีความยั่งยืน สามารถสร้างและธํารงไว้ซึ่งพลังและกลไก
ทางการเมือง เพราะพฤติกรรมของคนในสังคมซึ่งมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ จะมีความตื่นตัวใน
การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่แน่วแน่ แต่ไม่ได้มีมากเกินไปจนเป็นการทําลาย
เสถียรภาพของรัฐ แต่เป็นการยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างพอประมาณ ไม่ยึดติดจนทําให้ไม่อาจ
ประนีประนอมได้ และแนวความคิดของ Kim, Sunhyuk (2000) ที่ได้ทําการศึกษาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ และพบว่า บทบาทตัวแสดงในภาคประชาสังคมที่มีต่อพลวัต
การเมืองในเกาหลีใต้ โดยเฉพาะบทบาทในการเรียกร้องประชาธิปไตย ได้ใช้อุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการ
เคลื่อนไหว โดยชูอุดมการณ์ที่เรียกว่า “Minjung” ในภาษาเกาหลี ซึ่งหมายถึง “ประชาชนคน
ธรรมดา” (Common People) เป็นวาทกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นชาตินิยมที่มีอุดมการณ์อย่างแน่ว
แน่บนพื้นฐานของประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยและความเสมอภาค   
   (4) ปลุกส านึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและกล้าที่จะปฏิเสธและ
ไม่ยอมรับสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง (Negative and Common Interest) 
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะช่วยปลุกสํานึกสาธารณะให้คนในชุมชนก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไปสู่
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และมีความกล้าที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
   ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมคิด พรมจุ้ย และคณะ 
(2546) ที่เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่สําคัญท่ีช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้นจากการกระทํา
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไปสู่การกระทําบนฐานคิดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นหลักการที่สําคัญของ
ความเป็นประชาธิปไตย และแนวความคิดของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) 
ที่เห็นว่า การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนจะสร้างประโยชน์สุขของ
คนส่วนรวมและความก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล และแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน (2542) 
ที่เห็นว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยปลุกสํานึก
สาธารณะที่จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีศักยภาพความสามารถในการรวมตัวกันแก้ไข
ปัญหาและดํารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และแนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) ที่
เห็นว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งจะเป็นชุมชนที่มีความกล้าปฏิเสธข้อเสนอจากองค์กรภายนอกท่ีพยายาม
หยิบยื่นกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน ความสําเร็จในการปฏิเสธจะสะท้อนให้เห็น
วิจารณญาณของคนในชุมชน และความมีอํานาจในการต่อรองแทนการรับข้อเสนอทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่เป็น
ประโยชน์  
   นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) ที่เห็น
ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองจะทําให้ทุกคนคํานึงถึงความชอบธรรม สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็น



150 

 

เรื่องส่วนตัว และอะไรเป็นเรื่องส่วนรวม  และแนวความคิดของ วิสุทธิ์ โพธิแท่น (2550) ที่เห็นว่า 
ลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยประการหนึ่ง คือ ควรมีลักษณะของ
การทําเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยคิดและทําตนให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม (Common Interest) และ
แนวความคิดของ วิทยากร เชียงกูล (2550) ที่เห็นว่า สังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบ
ประชาธิปไตยนั้น จะยึดหลักการที่สําคัญคือ การกระทําทางการเมืองจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ปราศจากการคอรัปชั่น กฎหมายจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ และ
แนวความคิดของ Tarrow, Sidney ซึ่งได้รวบรวมผลงานของ  Alexis De Tocqueville (2010) ที่ได้
ทําการศึกษาเปรียบเทียบการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในประเทศฝรั่งเศสและ
สหรัฐอเมริกา แล้วพบว่า การกระจายอํานาจและบทบาทไปยังองค์กรภาคประชาสังคมได้กลายเป็น
บทบาทสําคัญในการเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยท่ีช่วยให้ปัจเจกชนได้เรียนรู้ที่จะเสียสละผลประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และหล่อหลอมทักษะทางสังคมให้กับสมาชิกในสังคม 
   (5) ยอมรับและเคารพในหลักการประชาธิปไตย (Acceptable 
Democracy) 
   ประชาชนจะต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ยอมรับและเคารพในหลักการ
ประชาธิปไตย เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เคารพในกติกาของประชาธิปไตย เคารพใน
ความแตกต่างทางความคิด เคารพในเสียงข้างมากและปกปูองคุ้มครองเสียงข้างน้อย 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Lipset, Seymour Martin 
(1960) ที่เห็นว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นศรัทธา
และยอมรับในหลักการประชาธิปไตย และแนวความคิดของ Rossenbaum, W. (1975) ที่เห็นว่า การ
เคารพในหลักการประชาธิปไตย ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งถ้า
ประชาชนเชื่อว่าพวกเขาจะต้องเคารพในหลักการประชาธิปไตย ความชอบธรรมของระบอบก็จะมีสูง 
และแนวความคิดของ Verba, Sidney. (1965) ที่เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองจะช่วยสอน
ให้คนเคารพกติกา การยอมรับความพ่ายแพ้ การประชุมลงมติโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งกระทําผ่านระบบ
ความเชื่อและค่านิยม และแนวความคิดของ Pye, Lucian W. and Verba, Sidney. (1965) ที่เห็นว่า 
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนั้น ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักการ
ประชาธิปไตย เชื่อถือในศักดิ์ศรี ความเสมอภาคและเสรีภาพ เคารพในกติกาของประชาธิปไตย 
   นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น (2550) ที่เห็น
ว่า การยอมรับและเคารพในหลักการประชาธิปไตยจะทําให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในความ
เป็นมนุษย์ เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกหรือใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ เคารพในสิทธิและหน้าที่ตาม
หลักการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย และแนวความคิดของ Kaldor, M and Vejvoda, I. (1999) ที่เห็นว่า การทํา
ประชาธิปไตยให้สมบูรณ์นั้น จะต้องยกระดับประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง (Electoral Democracy) ซ่ึง
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เป็นประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ ให้เป็นประชาธิปไตยเชิงเนื้อหา (Substantive Democracy) ที่
ยอมรับและเคารพในหลักการประชาธิปไตย มีการรับรองสิทธิพลเมือง รับรองเสรีภาพในการ
แสดงออก เคารพในความแตกต่างทางความคิด เคารพในเสียงข้างมาก ขณะเดียวกันก็ปกปูองคุ้มครอง
เสียงข้างน้อย และแนวความคิดของ Diamond, Larry. (1996) ที่เห็นว่า ภาคประชาสังคมมีบทบาทที่
สําคัญอย่างยิ่งต่อประชาธิปไตย ในการปลูกฝังหลักการและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความแตกต่าง ความประนีประนอม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  และ
แนวความคิดของ Carl Mosk. (2008) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการเติบโตของประชาธิปไตยใน
ประเทศญี่ปุุน แล้วพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของญี่ปุุนตั้งแต่สมัยยุคเมจิเป็นต้น
มา พบว่า สิ่งสําคัญ คือ การเคารพในกฎกติกาทางการเมือง โดยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงกรอบกติกา
ตามรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญเมจิประกาศใช้ในปี ค.ศ.1889 มีการจัดให้มีการเลือกตั้งมาโดย
ตลอดอย่างต่อเนื่อง แม้บางช่วงจะอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองก็ตาม ความต่อเนื่องของ
โครงสร้างทางการเมืองและการเคารพในกรอบกติกาทางการเมืองได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่ก่อรูปประชาธิปไตยขึ้นในญี่ปุุน 
   (6) เชื่อม่ันและศรัทธาในประชาธิปไตย (Believe Democratic 
Regime) 
   การที่ทุกฝุายเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตย แม้จะไม่เชื่อมั่นในสถาบัน
ทางการเมือง รัฐ หรือผู้ใช้อํานาจในระบอบการเมือง แต่ยังตระหนักร่วมกันว่าเป็น “เกมเดียวเท่านั้นที่
เล่นกันอยู่ในสังคม” มองว่าประชาธิปไตยเป็นรูปแบบเดียวเท่านั้นที่เป็นรูปแบบในอุดมคติที่เหมาะสม 
จะทําให้ไม่มีใครพยายามล้มล้างหรือโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยเพ่ือตอบสนองเปูาประสงค์ในอํานาจ
ทางการเมือง  
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Linz, Juan and Stepan, 
Alfred. (1996) ที่เห็นว่า ตัวแสดงทางการเมือง (Political Actors) ทุกฝุาย ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนํา 
(Elite Level) องค์กรหรือสถาบัน (Civil Society Organization Level) หรือมวลชน (Mass Level) 
ทุกฝุายจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตย และตระหนักร่วมกันว่าประชาธิปไตย เป็น “เกม
เดียวเท่านั้นที่เล่นกันอยู่ในสังคม” (The Only Game in Town) ซึ่งหมายถึง การที่ทุกฝุายเชื่อมั่นและ
ศรัทธา และยอมรับในความชอบธรรมของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะพัฒนาไปถึงขั้นที่ไม่มีใคร
พยายามล้มล้างหรือโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยเพื่อตอบสนองเปูาประสงค์ทางการเมือง 
ขณะเดียวกันมวลชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมต่างก็เชื่อมั่นในประชาธิปไตยและเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น และแนวความคิดของ
Diamond, Larry & Plattner, Marc. (2001) ที่เห็นว่า แม้ระบอบประชาธิปไตยจะมีความวุ่นวายทํา
ให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง เกิดความตึงเครียด ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หรือเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้ประชาชนหมดความเชื่อถือในรัฐบาล แต่ทุกฝุายก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาใน
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ประชาธิปไตยว่า กระบวนการตามวิถีทางประชาธิปไตยเป็นวิถีทางที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ชีวิต
ร่วมกันของคนในสังคม โดยไม่มีกลุ่มใดที่จะใช้วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ผิดกฎหมายหรือขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ทางการเมืองของตน  
     นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Hay, Colin (2007) ที่เห็นว่า 
แม้ว่าประชาชนจะไม่เชื่อมั่นในชนชั้นนําหรือสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย แต่ประชาชนก็
ยังคงมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตย และยังคงมองว่า ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการ
ปกครองในอุดมคติ และแนวความคิดของ Norris, Pippa. (1999) ที่เห็นว่า การที่ประชาชนเชื่อมั่น
และศรัทธาในประชาธิปไตย แต่ไม่พึงพอใจ วิพากษ์วิจารณ์ หรือมีความคิดแปลกแยกต่อการทํางาน
ของสถาบันทางการเมือง หรือต่อรัฐ หรือต่อผู้ใช้อํานาจในระบอบการเมือง ผลลัพธ์ของปรากฏการณ์
ดังกล่าวกลับส่งผลดีต่อเสถียรภาพของประชาธิปไตย เพราะการเกิดข้ึนของ พลเมืองแบบวิพากษ์ 
(Critical Citizens) จะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลต้องทําตามวิถีทางประชาธิปไตย นับได้ว่าเป็น
สัญญาณที่ดีสําหรับประชาธิปไตยในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน 
   (7) เป็นพลเมืองดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย (Lawfulness) 
   ประชาชนจะตอ้งตระหนักในสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค มีจิตสํานึก
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิทยากร เชียงกูล (2550) ที่
เห็นว่า สังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยนั้น  สังคมต้องให้ความสําคัญกับสิทธิ 
เสรีภาพ ความเป็นอิสระมีศักดิ์ศรี ประชาชนมีจิตสํานึกความเป็นพลเมือง  มีจิตสํานึกในสิทธิหน้าที่
ของพลเมืองที่ดีอย่างแข็งขัน สม่ําเสมอและต่อเนื่อง และแนวความคิดของ จ่าเอก สําราญ ทองสิงห์คลี 
(2555) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตําบล 
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า มีความเชื่อม่ันศรัทธาในหลักการประชาธิปไตย 
เชื่อถือและเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคล เคารพในกติกาของประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกในหน้าที่ของ
ความเป็นพลเมืองดี  
   นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Pye,  Lucian W. & Verba, 
Sidney (1965) ที่เห็นว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาชนจะต้องตระหนักใน
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค เคารพในกติกาประชาธิปไตย มีความสํานึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดี (Good Citizen) และแนวความคิดของ Rossenbaum, W. 
(1975) ที่เห็นว่า การเคารพกฎหมายและกติกา (Rules of the Game) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความชอบธรรมทางการเมือง ถ้าประชาชนเชื่อว่าพวกเขา
จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ความชอบธรรมของระบบก็จะมีสูง แต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ของ
การเคารพกฎหมายหรือปฏิบัติตามเพราะถูกบังคับข่มขู่ ความชอบธรรมก็จะอยู่ในระดับต่ํา และจะ
สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาลด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะ
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ส่งผลต่อการสนับสนุน การเข้ามามีส่วนร่วม หรือวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะที่ใช้กําลังรุนแรง 
และแนวความคิดของ Almond, Gabriel A. and Powell, Bingham G. Jr., eds. (1980) ที่เห็นว่า 
ลักษณะที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอาจเป็นไปได้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้สิทธิเรียกร้อง 
การเคารพกฎหมาย ซึ่งจะสะท้อนถึงความรู้สึกถึงกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล 
   (8) ต้องรู้จักประหยัด และมีความอดทน อดกลั้น (Thrift and 
Tolerance) 
   การรู้จักประหยัด ไม่ใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ จะเป็นพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรมที่
สําคัญที่ทําให้ไม่เกิดความโลภ เมื่อไม่โลภ ก็จะไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่มีการโกงการเลือกตั้ง อีกท้ัง
การมีความอดทน อดกลั้น ทําให้มีการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกัน นําเหตุผลมาพิจารณา โดยปราศจาก
การใช้กําลังและความรุนแรง 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ที่เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะ
แนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนใน
สังคมไทย มุ่งเน้นในการปฏิบัติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน โดยยึดหลักความ
พอประมาณ (Moderation) ซึ่งเป็นความพอดีต่อความจําเป็น ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป อยู่ใน
ระดับพอประมาณอย่างสมดุล สร้างพ้ืนฐานให้พอมี พอกิน ด้วยวิธีการประหยัด และรู้จักประมาณตน
ในการดําเนินชีวิต อดทนและมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และแนวความคิด
ของ วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น (2550) ที่เห็นว่า การอดทน อดกลั้นในความแตกต่างทางความคิดและพฤติกรรม 
เป็นลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะทําให้สามารถตกลงกันได้
อย่างสันติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ก็นําเหตุผลมาถกเถียงกัน และยอมรับ
การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก โดยไม่ใช้กําลังความรุนแรง และแนวความคิดของ จตุพล ยะจอม (2552) 
ซึ่งได้ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่นแล้วพบว่า การดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ปลูกผักสวนครัว ประหยัด อดออม ไม่
ใช้จ่ายฟุูงเฟูอ และแนวความคิดของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) ที่เห็นว่า
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
   (9) เชื่อม่ัน ยอมรับและศรัทธาในสถาบันตัวแทน (Allowable 
Representative Institutionalization) 
   ความเชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธาในสถาบันตัวแทน ช่วยทําให้ความขัดแย้ง
ไม่ลุกลามจนกลายเป็นความรุนแรง เป็นการแก้ไขปัญหาภายใต้สถาบันตัวแทนที่เกิดจากประชาธิปไตย 
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ไม่มีการใช้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวปลุกระดม ย่อมส่งผลดีต่อทิศทางของประชาธิปไตยในการสร้าง
ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน  และสะท้อนถึงการยอมรับความชอบธรรมของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ ไชยวัฒน์ ค้ําชู และ นิธิ 
เนื่องจํานง. (2559) ทีเห็นว่า สถาบันตัวแทนเป็นตัวแสดงที่อยู่ระหว่างระดับชนชั้นนําและระดับ
มวลชน ได้แก่ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ
และส่งผลต่อทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ทั้งในมิติของการสร้างความเข้มแข็ง 
มั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย และมิติความเสี่ยงที่จะย้อนกลับกลายไปเป็นเผด็จการอํานาจนิยม 
และแนวความคิดของ Lipset, Seymour Martin & Rokkan, Stein (1967) ที่เห็นว่า สถาบันตัวแทน
เป็นเสมือนเครื่องมือในการแสดงออกซ่ึงความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ และเป็นตัวกลางในการเจรจา 
ต่อรอง และผลักดันให้ความต้องการของกลุ่มกลายเป็นนโยบาย ด้วยเหตุนี้ ทําให้แม้ว่าในจุดเริ่มต้น
องค์กรหรือสถาบันจะมีบทบาทเสมือนตัวแทนของความขัดแย้ง แต่ท้ายที่สุดการดําเนินบทบาททําให้
ความขัดแย้งให้อยู่ในระบบ ไม่ลุกลามกลายเป็นความรุนแรง  
      นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Linz, Juan J. (1978) ที่เห็น
ว่า ตัวแสดงทางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญ ทั้งชนชั้นนํา องค์กร และมวลชน ต่างต้องมีความเชื่อว่า
ระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีท่ีสุดและเป็นระบอบที่เหมาะสมและพึงปรารถนา
มากกว่าระบอบอ่ืน การยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใต้สถาบันตัวแทนที่เกิดจาก
ประชาธิปไตย และภายใต้กฎ กติกา กระบวนการตามวิถีทางประชาธิปไตย ย่อมสะท้อนถึงการยอมรับ
ความชอบธรรมของการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยย่อมจะมีความเข้มแข็ง มั่นคงและ
ยั่งยืน และแนวความคิดของ Joji Watanuki, (1975) ที่ได้ทําการศึกษาการเปลี่ยนผ่านของ
ประชาธิปไตยในประเทศญี่ปุุน แล้วพบว่า ตัวแสดงทางการเมืองในระดับต่าง ๆ ต่างแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธาในสถาบันตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีข่าวเกี่ยวกับการ
คอรัปชั่นของนักการเมือง แต่ก็ไม่ได้ใช้เหตุการณ์เหล่านี้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวปลุกระดม หรือมี
พฤติกรรมที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตย หากแต่ใช้กลไกของประชาธิปไตยผ่านสถาบันตัวแทนในการ
ผลักดันกฎหมาย หรือใช้กลไกของการเลือกตั้งในการลงโทษผู้ทุจริต  
   (10) มุ่งหยั่งรากลึกประชาธิปไตย (Deepening Democracy) 
   ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของประชาธิปไตยนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
กฎหมาย หลักการ กติกาและสถาบันทางการเมือง สามารถหยั่งรากลึกลงไปในสังคมจนกลายเป็น
วัฒนธรรมทางการเมือง ทําให้ทุกกลุ่มเชื่อมั่นในประชาธิปไตยและตระหนักว่าเป็นระบอบเดียวเท่านั้น
ที่ดีที่สุดและพึงปรารถนา 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Schedler, Andreas. 
(1998) ที่เห็นว่า การสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย (Democratic 
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Consolidation) จะต้องทําให้กฎหมาย หลักการ กติกาและสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สามารถหยั่งรากประชาธิปไตยลึกลงไปในสังคม จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) และแนวความคิดของ Linz, Juan and Stepan, 
Alfred. (1996) ที่เห็นว่าความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยนั้น จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อกฎ
กติกาและสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนี้สามารถหยั่งรากลึกลงไปในสังคมและระบอบ
ประชาธิปไตยมีความมั่นคงจน     ทําให้กลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนํา องค์กร หรือมวลชน 
ตระหนักร่วมกันว่าประชาธิปไตย เป็น “เกมเดียวเท่านั้นที่เล่นกันอยู่ในสังคม” (The Only Game in 
Town) ซึ่งหมายถึง การที่ทุกฝุายยอมรับในความชอบธรรมของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ไม่มีใครในบรรดากลุ่มต่าง ๆ พยายามจะโค่นล้มประชาธิปไตยเพ่ือ
ตอบสนองเปูาประสงค์ทางการเมือง และแนวความคิดของ Ganguly, Sumit (2007) ที่ได้
ทําการศึกษาประชาธิปไตยในประเทศอินเดีย แล้วพบว่า ประชาธิปไตยในอินเดียนั้น แม้จะไม่ได้มี
เงื่อนไขพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการเมืองแบบ
ประชานิยม  ผู้นําแบบอํานาจนิยม การเมืองแบบขวาจัด การหยิบยกเรื่องศาสนามาใช้ในการรณรงค์
ทางการเมือง แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบศตวรรษ ประชาธิปไตยในอินเดียยิ่งทวีความเข้มแข็ง
มากขึ้น โดยได้มีการ หล่อหลอมทัศนคติจนกลายเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมการเมืองของอินเดีย 
นักการเมืองและประชาชนเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งในทุกระดับ ยิ่งทําให้ประชาธิปไตยฝัง
รากลึกมากข้ึน แม้ว่าพฤติกรรมของชนชั้นนําจะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อค่านิยมประชาธิปไตย  แต่
ประชาธิปไตยท่ีหยั่งรากลึกได้ชักจูงให้อินเดียกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยได้ อินเดียจึงยังคง
สามารถรักษาความเป็นประชาธิปไตยไว้ได้อย่างเหนียวแน่น อันเป็นบทพิสูจน์ถึงความมั่นคงและยั่งยืน
ของประชาธิปไตยในอินเดียได้เป็นอย่างดี  
   (11) เปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Information) 
   ปัจจุบันสังคมอินเตอร์เน็ตก้าวไปไกล การแสดงความคิดเห็นจึงทําได้ง่ายโดย
ปราศจากข้อมูล ข้อเท็จจริง จึงต้องเปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน เพ่ือให้เข้าใจ
เรื่องต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง 
     ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวความคิดของ วิทยากร เชียงกูล. (2550) 
ที่เห็นว่า สังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะต้องรู้จักขวนขวายศึกษา
หาความรู้และพร้อมที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแนวความคิดของ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2549) ที่เห็นว่า 
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ ภาคประชาชนจะต้องมีความเข้มแข็ง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ปัญหาและข้อเท็จจริง และมีสิทธิให้ความเห็น และให้ทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา และแนวความคิดของ Dalton, Russell & Klingemann, Hans-Dieter (2007) ที่
เห็นว่า โดยธรรมชาติแล้วประชาชนมักจะไม่ค่อยมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากนัก 
ถ้าจะให้ประชาชนมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ประชาชนจะต้องเปิดโลกทัศน์
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ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการเมือง และสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Diamond, Larry (1996) ที่เห็นว่า ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งจะมีบทบาทสําคัญในการเป็น
ตัวกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายไปสู่พลเมือง 
   (12) ศึกษาอย่างละเอียดรอบด้านและคิดอย่างมีเหตุผล (Nicety and 
Reasonableness) 
   การศึกษาอย่างละเอียดรอบด้าน และรอบคอบในการนํามาเชื่อมโยงกัน จะ
ทําให้เป็นคนที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล เป็นกลาง มีสติที่จะไม่โน้มเอียงไปในทางใดทาง
หนึ่ง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550) ที่เห็นว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สอนให้
คนรู้จักพ่ึงตนเอง แต่การพ่ึงตนเองได้นั้น จะต้องมีความรอบรู้ในหลักวิชาการต่าง ๆ มีการศึกษาอย่าง
ละเอียดรอบด้านและรอบคอบในการนํามาเชื่อมโยงกัน และคิดอย่างมีเหตุผลไม่โน้มเอียงไปในทางใด
ทางหนึ่ง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคํานึงถึง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างถ้วนถี่ และคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นอย่างรอบคอบ เป็น
กลางและปราศจากอคติ และแนวความคิดของ สุเมธ ตันติเวชกุล (2544) ที่เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง
ได้สอนให้คนรู้จักขวนขวายหาความรู้ และต้องมีความรอบรู้หลักวิชาต่าง ๆ รอบด้าน และรอบคอบใน
การนํามาเชื่อมโยงกัน ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  สามารถ
ประยุกต์ใช้จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ความมีเหตุผล ความเป็นกลางและการปราศจากอคติ จะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อมีสติ พร้อมรับผลกระทบอย่างไม่ประมาท ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นรากฐานสําคัญท่ีทําให้
ความพอประมาณเป็นไปอย่างมีเหตุผลและไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง  
  2.3.2  มิติทางเศรษฐกิจ 
   (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strengthening of Civic 
Community) 
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จะช่วยกระตุ้นให้คนเปลี่ยนวิธีคิด 
ปลุกสํานึกสาธารณะเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักคิด
และทําตนให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม มีระเบียบวินัย  
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน (2542) ที่
เห็นว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากฐานราก จะกระตุ้นให้คนในชุมชนเปลี่ยนวิธีคิด 
และปลุกสํานึกสาธารณะที่จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนให้มีศักยภาพความสามารถในการรวมตัวกันแก้ไขปัญหา และดํารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้อง
รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก และแนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) ที่
เห็นว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนที่มีความกล้าปฏิเสธข้อเสนอจากองค์กรภายนอกที่พยายาม
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หยิบยื่นกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน ความสําเร็จในการปฏิเสธจะสะท้อนถึงวิจารณญาณ
ของคนในชุมชน และความมีอํานาจในการต่อรองแทนการรับข้อเสนอทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นประโยชน์ 
และแนวความคิดของ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540) ที่เห็นว่า ชุมชนที่จะมีความ
เข้มแข็งได้นั้น โครงสร้างทางสังคมของชุมชนต้องอยู่ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และแสดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่ ก่อตัวเป็นจิตวิญญาณของชุมชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   (2) ด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยเป็นค่อยไป ยึดหลัก “ทางสาย
กลาง” (Step by Step “Middle Path”) 
   เศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้น
เป็นตอน ดําเนินในทางสายกลางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
และการเมืองเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุเมธ ตันติเวชกุล (2544) 
ที่เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป มุ่งพัฒนา
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ให้พอมี พอกิน พอใช้ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเข้า
ด้วยกัน ให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และแนวความคิดของ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) ที่เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ และแนวความคิดของ คณะทํางานจัดทําหนังสือเรียนรู้หลักการทรง
งานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2554) ที่เห็นว่า เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดําเนินไปในทาง
สายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Take Responsibility) 
   สังคมท่ีมีความรักความผูกพันใกล้ชิดและไว้วางใจกัน จะสะท้อนให้เห็นพลัง
อํานาจของชุมชนและศักยภาพของชุมชน กระตุ้นให้คนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา.
(2550) ที่เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอํานาจของ
ชุมชนและสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ อีกท้ังช่วยยกระดับ
คนในสังคมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และแนวความคิดของ บําเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ 
(2556) ที่เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงช่วยกระตุ้นให้คนมีจิตสํานึกในการร่วมทํากิจกรรมทางสังคมของ
ชุมชน ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อชุมชน และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และ
แนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) ที่เห็นว่า สังคมที่มีความรักความผูกพัน
ใกล้ชิดและไว้วางใจกันของคนในชุมชนจะสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการ
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ช่วยเหลือเกื้อกูลบนพ้ืนฐานของความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ 
ที่ต้องเผชิญ 
   (4) ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม และละความโลภ (Ethic Conscious) 
   คนในชาติจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ละความโลภ และถือว่าเป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติที่ต้องมี โดยเฉพาะนักการเมืองและ
ผู้ปกครองจะต้องทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้อง  
   ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) ที่เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติปัญญาและความรอบคอบ และแนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.(2550) ที่เห็นว่าเงื่อนไขสําคัญในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความพอเพียงนั้น จะต้อง
เสริมสร้างให้คนในชาติมีพ้ืนฐานทางจิตใจ โดยมีเงื่อนไขคุณธรรม (Integrity condition) ด้วยการ
เสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้ รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปัน
ผู้อื่น ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ขยัน ความเพียร มีสติและปัญญา การมีคุณธรรมจะช่วยกํากับการ
ดําเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองที่เหมาะสม และแนวความคิดของ วิทยากร เชียงกูล (2550) ที่เห็นว่า 
สังคมท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบประชาธิปไตยนั้น การบริหารบ้านเมืองจะต้องมีจิตสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรม ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายได้ การกระทําทางการเมืองต้องเป็นไป
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม ปราศจากการคอร์รัปชั่น  
   นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Schmitter, Philippe C. 
(2007) ที่เห็นว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะต้องเน้นในเรื่องจริยธรรมและความ
รับผิดชอบ โดยเฉพาะนักการเมืองจะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมือง เพราะในทางการเมืองนั้น 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุด เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์ นักการเมืองจึงต้องทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีความยุติธรรม  ส่วน
ประชาชนควรต้องมีความรู้ และวิจารณญาณที่เข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับผลประโยชน์ ละความโลภ 
   (5) มุ่งเน้นหนทางที่ย่ังยืนด้วยการไม่เบียดเบียน (Sustainable 
Steadiness) 
   ความยั่งยืน คือ ความพอดี ความพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ไม่ได้
หมายความว่าให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือพอใจในชะตากรรมของความยากจน แต่หมายถึง ความพอเพียง
ที่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   
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     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน, ปรีชา 
เปี่ยมพงศ์สานต์, ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน และ สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ. (2549) ทีเ่ห็นว่า ความยั่งยืนใน
ที่นี้ คือ ความพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน สามารถปูองกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วที่ทําให้เกิดวิกฤตได้ ถ้าต้องการความยั่งยืนก็ต้องมี “ความพอดี” หรือ “ความพอเพียง” ซึ่งคํา
ว่า “พอเพียง”ในที่นี้ จึงไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ควรพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือพอใจกับชะตากรรม
แห่งความยากจน แต่หมายความถึง สถานการณ์พัฒนาที่ทุกคนมีปัจจัยการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐานอย่าง
พอเพียง สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เมื่อมีเพียงพอแล้วจําเป็นต้องอยู่อย่างพอดีโดยไม่เบียดเบียน
มนุษย์และธรรมชาติ แบบนี้จึงจะเรียกว่า “หนทางที่ยั่งยืน” (Sustainable Steady State 
Consumption Path) 
   (6) เป็นสังคมที่มีพลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน (Energetic) 
   สังคมท่ีมีพลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน คนในสังคมจะตระหนักถึงคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล รู้จักแบ่งปัน รู้จักการเป็นผู้ให้ 
รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) ที่เห็นว่า การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับ
บุคคลและครอบครัว จะช่วยเสริมสร้างให้คนตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและ
อยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล ละเว้นการประพฤติมิชอบ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน รู้จักการเป็นผู้ให้
และเก้ือกูล ในขณะที่ระดับชุมชน จะส่งเสริมการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาพของแต่ละชุมชน ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา ในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่คน
ส่วนรวม ด้วยความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกในชุมชน จนนําไปสู่ความ
สามัคคีของคนในชุมชนซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน สะท้อนให้เห็นการเป็นสังคมที่มีพลังในการ
ดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
   (7) กระตุ้นบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
(Encourage Role of Citizens) 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมิติที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคน
ในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้และกลไก
ทางสังคมทีม่ีอยู่ในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ทอดทิ้งกัน หรือแยกส่วนออกจาก
สังคม หากแต่เป็นความสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมที่ก้าวไปพร้อม ๆ กัน เรียนรู้
ร่วมกัน ด้วยความสัมพันธ์ที่เอ้ืออาทรต่อกัน ไม่เอาเปรียบกัน 
   แนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Cohen & Uphoff 
(1977) ที่เห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เป็นปัจจัยสําคัญท่ีเป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือความ
ล้มเหลวของกิจกรรม การที่คนในชุมชนยอมรับกิจกรรมใด ๆ ย่อมถือว่ากิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จ



160 

 

ไปแล้วส่วนหนึ่ง เพราะนอกจากคนในชุมชนจะให้ความร่วมมือในการดําเนินการแล้ว ยังไม่ก่อให้เกิด
การต่อต้านกิจกรรมนั้น  ๆ อีกท้ังความรู้สึกในการเป็นเจ้าของชุมชนนี้เองเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การดําเนินการและการเรียนรู้ แก้ไขข้อผิดพลาดและยังทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นกิจกรรม
ของชุมชนอีกด้วย และสอดคล้องกับแนวความคิดของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) ที่เห็นว่า
ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 
บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้และความพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ได้แยก
ส่วนออกจากกัน  แต่เป็นเศรษฐกิจที่มีระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวก ในรูปแบบของการ
ช่วยเหลือกัน มีสายใยความสัมพันธ์ที่เอ้ืออาทรต่อกัน มากกว่าการเอารัดเอาเปรียบ การมีจิตสํานึกใน
การร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน จะนําไปสู่การผนึกพลังขององค์กรชาวบ้าน (Community 
Organizing Initiative) ที่มีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุพล ยะจอม (2552) ซึ่ง
ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น แล้วพบว่า การดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  จะทําให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ร่วมกันทํากิจกรรม  มีความ
สามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
   (8) มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance) 
   การพ่ึงพาตนเองได้ จะทําให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในระดับ
พอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่
จําเป็นต้องพ่ึงปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน เป็นการพ่ึงตนเองทั้งทางเทคโนโลยี 
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงตนเองทางจิตใจ พึ่งตนเองทางสังคมและ
วัฒนธรรม การพ่ึงพาตนเองจะทําให้ชุมชนมีอิสระในการกําหนดทางเลือกในการจัดการกับปัญหา และ
มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองให้ดํารงอยู่ได้แม้ในช่วงวิกฤต 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สํานักงานพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2547) ที่เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้
ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้  เป็นการปลุกสํานึกให้คนใน
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง พอมี พอใช้ และแนวความคิดของ บําเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ (2556) 
ที่เห็นว่า การพ่ึงตนเอง จะประกอบไปด้วย การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี (Technology) เป็นการเน้น
การใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม แต่ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินชีวิต การพ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) 
เป็นการพ่ึงพาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  การพึ่งตนเองทางจิตใจ (Mind) คือ การมี
จิตสํานึกในการร่วมกันทํากิจกรรมทางสังคม โดยถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และการ
พ่ึงตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) ด้วยการแสดงความรับผิดชอบในการธํารงรักษา
ประเพณีและค่านิยมที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเอง และแนวความคิดของ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์. (2544) 
ที่เห็นว่า การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ เป็นความสามารถในการดํารงชีวิตในระดับพอประมาณอย่าง
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สมดุล พอมี พอกิน พอใช้ ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จําต้องพ่ึงพา
ปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน และแนวความคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์และ
คณะ (2550) ที่เห็นว่าการที่ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ชุมชนจะมีอิสระในการกําหนด
ทางเลือกในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน โดยไม่หวังพ่ึงพิงปัจจัยภายนอก เป็น
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ไม่ใช่คนนอกชุมชนมาคิดให้  
ชุมชนมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองทั้งในด้านการระดมทุน แรงงาน ทรัพยากร สามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้แม้ในช่วงวิกฤต ไม่เป็นภาระท่ีต้องพ่ึงพิงปัจจัยภายนอก สามารถอุ้มชูตนเองให้มีความพอเพียงที่
สามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน 
   (9) ความไว้วางใจทางสังคม (Social Trust) 
   .การอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจต่อกัน จะช่วยให้สังคมสามารถเอาชนะ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ คนในชุมชนจะรู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตา
กรรมของสังคม 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Robert Putnam (1993) 
ที่ได้ทําการศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง (Civic Culture) ที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตย พบว่า การจัดระเบียบสังคมที่เอ้ือให้คนมีความสุข และความพึง
พอใจในชีวิต ชุมชนร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน และแบบแผนของการพ่ึงพาอาศัยกันอย่างเท่าเทียม โดย
การพ่ึงพานี้จะอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจต่อกัน (Social Trust) ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางสังคม 
(Social Capital) ที่จะช่วยให้สังคมสามารถพัฒนาการจัดการต่าง ๆ เพ่ือเอาชนะปัญหาที่ชุมชนต้อง
เผชิญ โดยเมื่อชุมชนมีปัญหาเกิดข้ึน ชุมชนจะพยายามรวมกลุ่มเพ่ือระดมทรัพยากรที่แต่ละฝุายมาใช้
ร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาของแต่ละคน ชุมชนที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” (Civic 
Community)  คนในชุมชนรู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะเข้าไปร่วมกําหนดทางเลือกสาธารณะหรือชะตา
กรรมของสังคมส่วนรวม คนจะมาสัมพันธ์กันด้วยความสนใจร่วมกันในประเด็นสาธารณะ มิใช่ด้วยเรื่อง
ส่วนตัวหรือด้วยความจําเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์ แตค่นในชุมชนไว้วางใจ
ผู้อื่น และปฏิบัติตามกติกา ผู้นําในสังคมมีความซื่อสัตย์ ประชาชนเชื่อในรัฐบาลที่มาจากประชาชน 
และสามารถที่ออมชอมกับการเมืองฝุายตรงข้ามได้ บุคคลทั่วไปกับผู้นํามีความสัมพันธ์แบบเสมอภาค 
ความสัมพันธ์เป็นแบบแนวราบ ไม่ใช่แบบลําดับชั้น ชุมชนให้คุณค่ากับความสมานฉันท์ การทํางานเพ่ือ
ส่วนรวม ให้ความร่วมมือและมีความซื่อสัตย์ ซึ่งตรงข้ามกับสังคมชุมชนที่มีความไว้วางใจส่วนตัว 
(Personal Trust) สังคมชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับต่ํา มองประเด็นสาธารณะเป็นเรื่องของ
นักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของตนเอง อีกท้ังคนในชุมชนไม่คิดว่าตนเองจะไปกําหนดหรือมีอิทธิพลในเรื่อง
สาธารณะได้ หรือไม่มีโอกาสที่จะทําเช่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจึงถือเป็นเรื่องส่วนตัว
เพ่ือการพ่ึงพิง ความสัมพันธ์จึงเป็นไปในรูปของการคบหาสมาคมเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน ทุกคนรู้สึก
ว่าตนเองไร้อํานาจ ถูกเอาเปรียบและไม่มีความสุข 
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   (10) เชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อประชาธิปไตยท่ีมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และสร้างความสุขให้กับประชาชน 
(Support for Democracy: Income Distributions, Equality and Happiness) 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปรัชญาที่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของ
ความเป็นประชาธิปไตยรวมอยู่ด้วยอย่างชัดเจน จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อประชาธิปไตย เพราะ
ช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตนไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม ปลุกสํานึกให้ทุกคนมี
ความอดทน มีอุดมการณ์ท่ีแน่วแน่ จัดการปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้อย่างรอบด้านและ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ปราศจากอคติ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดําเนินชีวิตไปในทาง
สายกลางที่เหมาะสม ทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนทุกระดับสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็งพัฒนาไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
     ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ สมคิด พรมจุ้ย และคณะ. 
(2546) ที่เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปรัชญาที่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยร่วมอยู่ด้วยอย่างชัดเจน เป็นหลักการที่ช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนไปสู่การกระทําบนฐานคิดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ปลุกสํานึกให้คนมีความเชื่อมั่น 
ศรัทธาในหลักการและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ มุ่งให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึนด้วยตนเอง ด้วยความอดทน โดยใช้ความรู้และเหตุผลเป็นพื้นฐาน และแนวความคิดของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) ที่เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
หลักการที่วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถอยู่
อย่างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได้ด้วยความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการ
ตัดสินใจและดําเนินชีวิต ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและรู้ความเป็นจริง จนนําไปสู่ความสามัคคี และจิตสํานึกท่ีจะร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้องสมดุลกับความเป็นจริงของประเทศ 
      นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุเมธ ตันติเวชกุล (2544) ที่
เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการที่ส่งเสริมให้คนใช้ความรู้และคิดอย่างมีเหตุผล ที่ต้องมี
ความรู้รอบด้านและมีความรอบคอบในการนํามาเชื่อมโยง และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
ปราศจากอคติที่จะโน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยอย่างยิ่ง 
และแนวความคิดของ คณะทํางานจัดทําหนังสือเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว. (2554) ที่เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดําเนินไปในทาง
สายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย มีการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชน
ทุกระดับให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็งพัฒนาไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”.



 
 

บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพ่ือ (1) ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) (2)  ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา และ (3)  
เพ่ือเสนอแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความม่ันคงและ
ยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยยึดกรอบ
แนวคิดเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินการศึกษา ทําการค้นคว้าด้านเอกสาร (Documentary Research) 
จากเอกสารชั้นต้น (Primary Data) ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการและหน่วยงานต่าง ๆ และเอกสาร
ชั้นรอง (Secondary Data) ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการ ผลงานการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ 
ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ตํารา หนังสือทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) ซึ่งเป็นลักษณะคําถามกว้าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิด ลักษณะคําถามเป็น
แบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและสามารถให้ข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง โดยเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 ด้านขอบเขตการศึกษา ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตเนื้อหาที่เน้นการศึกษาเฉพาะด้านการ
เสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่
วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย
ของประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในด้านอ่ืน ๆ 
 
ส่วนที่ 1  สรุปผลการศึกษา 
  1.1  ประเด็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9) 
  จากการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะของปรัชญาซึ่งอยู่ในสถานะที่
เป็นเสมือนบรรทัดฐานในการสร้างสังคมให้สงบสุข มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต มีระบบการผลิต



164 

 

ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพราะเป็นระบบการผลิตที่เก้ือหนุนระบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างคนในชุมชน เป็นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน เน้นการยังชีพ
ก่อน หลังจากนั้นอาจขายผลผลิตเพื่อประโยชน์ครอบครัว ไม่ตั้งเปูาหมายในการขายผลผลิตเพ่ือกําไร 
ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยม อีกท้ังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมิติของหลักการ
ความเป็นประชาธิปไตยร่วมอยู่ด้วยอย่างชัดเจน เพราะเป็นหลักการที่ช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้นจากการ
กระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไปสู่การกระทําบนฐานคิดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ปลุกสํานึกให้คนมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในหลักการตลอดจนมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้
สามารถจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดํารง
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความอดทน มองโลก ในแง่ดี มีความไว้วางใจกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เคารพซึ่งกันและกันในการแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์ อดทน อด
กลั้นและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด โดยใช้เหตุผลเป็นพื้นฐาน 
  ดังนั้น เมื่อพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบททางการเมืองการปกครองแล้ว
จึงพบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพลังใน 2 สถานะที่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย คือ 
  1.1.1 สถานะที่เป็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ในการบริหารจัดการประเทศ เพ่ือ
วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมี พอกิน และพ่ึงตนเองได้ 
ปลุกสํานึกการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา จนนําไปสู่ความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและมีจิตสํานึกในการร่วมกันพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 
    (1) มิติด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation) ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง อีก
ทั้งยังเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมต่าง ๆ 
    (2) มิติด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strengthening of 
Civic Community) เป็นการปลุกสํานึกให้คนในชุมชนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้เรียนรู้
และแสดงศักยภาพของชุมชนอย่างเต็มที่ในการรวมตัวกันแก้ปัญหาและกล้าปฏิเสธข้อเสนอท่ีไม่เป็น
ผลดีต่อชุมชน  
     (3) มิติด้านการเป็นรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน (Consolidation 
and Sustainability)  ซึ่งจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้
เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน การจะยั่งยืนได้นั้นจะต้องรู้จักพอ ไม่กระทําอย่างเห็นแก่ตัวโดยเบียดเบียน
ทั้งมนุษย์และธรรมชาติ ต้องให้ประชาชนมีความสุขบนรากฐานของความม่ันคงและยั่งยืน 
   1.1.2 สถานะท่ีเป็นวิถีชีวิต (The Way of Life) ซึ่งเป็นหลักการและแนวทางสําหรับ
ประชาชนคนไทยใช้ในการดําเนินชีวิต เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
คิดและกระทําบนพื้นฐานของความมีเหตุผล มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และมีอุดมการณ์ที่
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แน่วแน่ มีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการดําเนินชีวิตจนสามารถพ่ึงตนเองได้ ประกอบด้วย 4 มิติ
ที่สําคัญ คือ 
   (1) มิติด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance)  พระองค์
ทรงใช้คําว่า “ระเบิดจากข้างใน” คือ การทําให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้ เป็นการปลุกสํานึกให้คนในชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเองให้ได้ทั้งทาง
เทคโนโลยี โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อชุมชน สร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ด้วย
วัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี  พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จําต้องพ่ึงพา
ปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน การพ่ึงพาตนเองได้จะทําให้ชุมชนมีอิสระในการ
กําหนดทิศทางและทางเลือกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง 
    (2) มิติด้านความรู้และมีเหตุผล (Knowledge and Reasonableness)   
ให้ความสําคัญกับการมีความรอบรู้ในหลักวิชาต่าง ๆ อย่างรอบด้านและรอบคอบ และสามารถนํามา
เชื่อมโยงกัน สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 
    (3) มิติด้านความมีสํานึกในคุณธรรม (Morally Conscious) ปลูกฝังในเรื่อง
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จะช่วยในการยับยั้งความโลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
    (4) มิติด้านความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Social Cohesion)  ความไว้วางใจ
กันของคนในชุมชน จะทําให้มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่น และรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการช่วยเหลือและ
แบ่งปันกัน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ได้  
  พลังของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานะที่เป็นยุทธศาสตร์ และสถานะที่เป็นวิถี
ชีวิตดังกล่าว นับได้ว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับ บุคคลและ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ โดยมีปัจจัยด้านความเชื่อและวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นตัวกลางในการ
สืบทอดวิถีการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมที่จะเผชิญกับแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ ทําให้สังคมไทยสามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 1.2  ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยท่ีผ่านมา 
    ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งประกอบด้วย 
   1.2.1 ความโน้มเอียงที่มีต่อระบบการเมือง (Regime Orientation) พิจารณาจาก
ความผูกพันทางการเมือง ความรู้สึกที่มีต่อชาติ รัฐ และความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
การเมือง จากการศึกษาพบว่า  
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      (1) คนไทยเป็นคนเชื่อคนง่ายและไร้เหตุผล (Credulity and 
Unreasonableness) ชอบที่จะรับฟังข้อมูลต่าง ๆ โดยปราศจากเหตุผล อีกท้ังความมีเหตุผลก็อยู่ใน
มุมมองที่คับแคบ จึงมักถูกหลอกลวงให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญตลอดเวลา  
   (2) ถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นในอํานาจนิยม (Authoritarianism) คนไทยถูก
ปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมากกว่าการเป็นประชาธิปไตย จึงไม่ชอบการโต้แย้งหรือความมีเหตุผล เชื่อ
ว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้นํา ผู้มีอํานาจ คิดว่าตนเองไม่มีอํานาจ จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว การ
ยอมรับในเรื่องอํานาจนิยม จึงชอบความเด็ดขาดในการแก้ปัญหา 
   (3) ยึดถือตัวบุคคลผ่านตระกูลทางการเมือง (Political Dynasty) การสืบ
ทอดอํานาจทางการเมืองผ่านตระกูลทางการเมืองทําให้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเป็นระบบที่
ยึดถือตัวบุคคลเป็นหลัก มากกว่านโยบายของพรรคการเมือง  
   (4) ภาคการเมืองกับภาคประชาชนแยกออกจากกัน (Separateness)  ยังคง
มีความเข้าใจว่า ภาคการเมืองกับภาคประชาชนนั้น ต้องแยกออกจากกัน  ไม่ก้าวก่ายกัน ประชาชนใช้
อํานาจผ่านการเลือกตั้งผู้แทนเข้ามาเป็นรัฐบาล  ส่วนรัฐบาลใช้อํานาจในการบริหารประเทศ 
ประชาชนจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงหรือก้าวก่ายการใช้อํานาจของรัฐบาล 
   (5) ไม่เดือดร้อนกับการล้มล้างหรือโค่นล้มระบบการเมืองโดยใช้ความรุนแรง 
(Overthrow the System) คนไทยไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจกับการใช้ความรุนแรงในการล้มล้างหรือ
โค่นล้มระบอบการปกครอง ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับการปฏิวัติ รัฐประหาร ถ้าไม่กระทบต่อการดํารงวิถี
ชีวิต เศรษฐกิจ อาชีพ ค่าครองชีพ รายได้ 
   1.2.2 ความโน้มเอียงต่อกระบวนการทางการเมือง พิจารณาจากสมรรถนะทาง
การเมือง (Political Competence)  ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีเชื่อว่าสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อ
กระบวนการทางการเมือง และเชื่อว่าสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ จาก
การศึกษาพบว่า 
   (1) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว (Exploitation) ความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําให้เกิดการระดมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่เพ่ือเร่ง
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว ไม่คํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดตามมาแก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต เป็นไปในลักษณะที่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
ตลอดจนเบียดเบียนธรรมชาติ 
   (2) การบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคล (Social Status) 
สิทธิและเสรีภาพของคนไทยตั้งอยู่บนสถานภาพทางสังคม คนไทยกลับไม่รู้สึกวิตกกังวลเมื่อถูกล่วง
ละเมิดสิทธิ เสรีภาพจากกลุ่มคนที่มีสถานภาพสูงกว่า อีกท้ังกฎหมายที่คนในสังคมเชื่อถือว่า ทุกคนตก
อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคล บุคคลที่อยู่ใน
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สถานะทางสังคมสูงการบังคับใช้กฎหมายจึงมักเป็นไปอย่างอะลุ้มอล่วย ในขณะที่บุคคลที่อยู่ในสถานะ
ทางสังคมต่ํา มักถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   (3) การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนํา (Elite Level) คนไทยส่วนใหญ่มักคิดว่า
ตนเองไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไปกําหนดหรือมีอิทธิพลในทางการเมือง หรือไม่มี
โอกาสที่จะทําเช่นนั้นได้ รู้สึกว่าตนเองไร้อํานาจ จึงไม่คิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมือง และมีความ
เชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นสูงหรือชนชั้นนํา 
   (4) ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย (Patronage System) ระบบ
อุปถัมภ์ยังคงฝังรากลึกในสังคมไทย และส่งผลเสียต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เพราะมุ่งช่วยเหลือพวกพ้อง ทําให้เกิดหนี้บุญคุณที่ต้องสนับสนุนเกื้อกูลกันตลอดไป  
   (5) ชอบใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ ทําตามใจ ขาดความอดทน (Yuppie and 
Indulgence)  คนไทยถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้ปลูกฝังวินัยตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ทําให้คนไทยเป็นคนที่
ชอบใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ ทําอะไรตามใจตนเอง ชอบแต่ความสะดวกสบาย หย่อนยานเรื่องระเบียบวินัย 
ทําให้เป็นคนขาดความอดทน อดกลั้น 
   (6) ชอบคุยโวว่ารักชาติแต่ขาดอุดมการณ์ (Overstate Nationalist) คน
ไทยมักแสดงความรักชาติ ว่าตนเองรักชาติมากกว่าใคร ๆ แต่ขาดอุดมการณ์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ความ
เป็นชาติมักถูกมองในแง่ความขัดแย้ง คิดต่าง ไม่เห็นด้วย บุคคลที่มีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน มักถูก
ตั้งข้อสังเกตถึงความรักชาติ 
   (7) ยังคงมีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย (Uncertainty of 
Democracy) ทัศนคติที่มีต่อประชาธิปไตย แม้จะมองเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย ด้วยมองเห็นว่า การเปิด
กว้างในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น และการกระทํา เป็นเรื่องวุ่นวาย เพราะคนไทย
ถูกปลูกฝังในเรื่องอํานาจนิยมมาตั้งแต่ระดับครอบครัว  
   (8) ไม่ยึดวิถีทางให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ (Unconstitutional) การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองใด ๆ ที่เกิดข้ึน มักมีอยู่บ่อยครั้งที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง การได้มาซึ่งอํานาจทางการเมือง และการแก้ไข
ปัญหาทางการเมือง 
   (9) หลงใหลในประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ (Pseudodemocracy)  มี
ทัศนคติมุมมองประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ ที่ให้ความสําคัญกับรูปแบบการเลือกตั้ง มากกว่าความ
พยายามที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองในเรื่องต่าง ๆ มากข้ึน จึงเป็นประชาธิปไตย
แบบเทียม ๆ ที่ยอมรับเฉพาะหลักการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเท่าใดนัก 
 



168 

 

   1.2.3 ความโน้มเอียงที่มีต่อนโยบาย พิจารณาจากปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 
(Orientation Toward Government Inputs and Outputs) ที่เป็นความรู้สึกที่มีต่อการดําเนิน
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ จากการศึกษาพบว่า 
   (1) เป็นสังคมที่ทอดทิ้งกัน (Desertion) ปัจจุบันโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคน
ไทยในชุมชนเปลี่ยนไป ความทันสมัยของระบบทุนนิยม ทําให้ชุมชนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความ 
สัมพันธ์ในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน ทอดทิ้งกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ก่อนยังเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
แต่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน ช่วยเหลือกันน้อยลง บทบาทความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
ที่เคยมีกับสังคมส่วนรวมลดน้อยลง อีกทั้งยังมองเรื่องประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรมเป็นเรื่องของคน
หัวโบราณ งมงาย คร่ําครึและล้าสมัย โลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ความทันสมัย
ของระบบทุนนิยม ทําให้ชุมชนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน ทอดทิ้ง
กันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 
   (2) เป็นสังคมที่อ่อนแอยอมแพ้อะไรง่าย ๆ (Yielding of Civic 
Community) การที่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้แผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทําให้เกิดเศรษฐกิจที่คํานึงถึง
แต่เงิน ละเลยมิติทางด้านจิตใจ ครอบครัว ชุมชน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มห่างเหินกัน 
คํานึงถึงแต่ตนเอง ทําให้สังคมอ่อนแอ ขาดความเป็นประชาสังคม 
   (3) ยึดหลักการสร้างผลกําไรสูงสุด (Maximization)  การยึดหลักการสร้าง
ผลกําไรสูงสุด ทําให้สภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยยึดถือแต่ประโยชน์ส่วนตน และจะไม่ทํา ถ้าไม่ได้
ประโยชน์ส่วนตน แม้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่มี
พ้ืนฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทําให้ชุมชนท้องถิ่นถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับ
การค้า 
   (4) มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจรวดเร็วและเป็นไปอย่างสุดโต่ง (Rapid 
Socioeconomic “Extreme Path”) การมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สุดโต่ง มาก
จนเกินไป เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอน อาจนําไปสู่ความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองและความล่มสลายทางการเมือง 
   (5) เชื่อมั่นในเศรษฐกิจทุนนิยมที่สร้างความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ความ
ไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ และความไม่พึงพอใจทางสังคม (Overlap, Inequality and Social 
Frustration) ความหวังของคนไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นความร่ํารวย ความม่ังคั่งและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ รายได้ จึงมีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมว่าจะสามารถสร้างความร่ํารวยมั่งค่ังได้ 
ดังนั้น มุมมองในเรื่องการเมืองจึงมองไปในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยไม่ได้คํานึงถึงผลที่
ตามมา การเลื่อนชนชั้นทางสังคมอย่างรวดเร็วทําให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Inequality)  
ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ (Overlap) และความไม่พึงพอใจทางสังคม (Unpleasure) ซึ่งจะเป็นแรง
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ขับเคลื่อนให้ประชาชนออกมาผลักดันในการแก้ไขปัญหา มีการเดินขบวน ชุมนุมประท้วง ความวุ่นวาย 
หากไม่สามารถแก้ไขได้อาจนําไปสู่ความล่มสลายทางการเมืองได้ (Political Decay) 
   1.2.4 การมองตนเองในฐานะสมาชิกของระบบการเมือง พิจารณาจากวิธีการ     
ต่าง ๆ ที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมือง และความสามารถของตนเองในระบบการเมือง 
จากการศึกษาพบว่า 
   (1) อยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น (Dependence)  คนไทยอยู่ในลักษณะที่
ชอบพึ่งพาผู้อื่น ไม่ชอบพ่ึงพาตนเอง ละเลยความเคารพในตัวเอง ทําตนเป็นคนไร้ความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเอง ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา การไม่พยายามจัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึน ทําให้ไม่คิดพ่ึงพาตนเอง เมื่อไม่ได้รับการช่วยเหลือ ก็มักจะแสดงความไม่พึงพอใจและแสดง
พฤติกรรมที่กา้วร้าว  
   (2) คํานึงถึงแต่เงินทองและผลประโยชน์ (Currency and Interest) การที่
เศรษฐกิจทุนนิยมแผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดวัฒนธรรมที่คํานึงถึงแต่ “เงิน” และ 
“ผลประโยชน์” จนละเลยมิติทางด้านจิตใจและคุณธรรม  ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ทําให้คน
ร่ํารวยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของตน และพยายามกีดกันคนส่วนมากออกจากกระบวนการตัดสินใจเชิง
นโยบาย ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจทําให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและนําไปสู่ความไม่
เสมอภาคทางการเมือง 
   (3) ความไว้วางใจส่วนตัว (Personal Trust) ความไว้วางใจส่วนตัว เป็น
ความไว้วางใจที่ไม่ใส่ใจต่อชะตากรรมของสังคมส่วนรวม มองเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
เป็นเรื่องของคนอ่ืน ไม่ใช่เรื่องของตนเอง ดังนั้น การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมหรือชุมชนจึงเป็นไป
เฉพาะเรื่องหรือบางประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัว เพียงเพ่ือได้รับผลประโยชน์ตอบสนองเท่านั้น 
 
  จากทีก่ล่าวมา ทําให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่
ผ่านมา ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
 
PSEUDODEMOCRACY : “หลงใหลในประชาธิปไตยเทียม” 
P = Personal Trust   ความไว้วางใจส่วนตัว 
  Political Dynasty  ยึดถือตัวบุคคลผ่านตระกูลทางการเมือง 
  Patronage System  ระบบอุปถัมภ์ยังคงฝังรากลึกในสังคมไทย 
  Pseudodemocracy  หลงใหลในประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ 
S = Social Status  การบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคล 
  Separateness  ภาคการเมืองกับภาคประชาชนแยกออกจากกัน 
E = Elite Level  การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนํา 
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U = Uncertainty of Democracy  มีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย 
  Unconstitutional  ไม่ยึดวิถีทางให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
D = Desertion  สังคมท่ีทอดทิ้งกัน 
O = Overstate Nationalist  ชอบคุยโวว่ารักชาติ แต่ขาดอุดมการณ์ 
  Overlap, Inequality and Social Frustration  เชื่อมั่นในระบบทุนนิยมที่สร้าง 
   ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ และความไม่พึงพอใจ 
   ทางสังคม 
D =  Dependence  อยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน 
E = Exploitation  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตัว 
M = Maximization  ยึดหลักการสร้างผลกําไรสูงสุด 
O = Overthrow the Regime  ไม่เดือดร้อนกับการล้มล้างหรือโค่นล้มระบอบการ 
   ปกครองโดยใช้ความรุนแรง 
C = Credulity and Unreasonableness เชื่อคนง่ายและไร้เหตุผล 
R =  Rapid Socioeconomic “Extreme Path” มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ  
    รวดเร็ว และเป็นไปอย่าง “สุดโต่ง” 
A = Authoritarianism  ถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นในอํานาจนิยม 
C = Currency and Interest นิยมความมั่งคั่ง คํานึงแต่เงินและผลประโยชน์ 
Y = Yielding of Civic Community  สังคมท่ีอ่อนแอยอมแพ้อะไรง่าย ๆ 
  Yuppie and Indulgence  ชอบใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ ทําตามใจและขาดความอดทน 
 
 1.3  ประเด็นแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพื่อเป็นรากฐานส าคัญของการสร้าง
ความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย 
    ผู้ศึกษาได้ศึกษาการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย โดยนําแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงยั่งยืนของประชาธิปไตย (Democratic Consolidation Theory) มา
ประกอบการพิจารณาโดยเชื่อมโยงระหว่างมิติทางการเมือง และมิติทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เพราะทั้ง
สองมิติมีความเกี่ยวข้องผูกพันในการเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ
ประชาธิปไตย 
  1.3.1  มิติทางการเมือง ผู้ศึกษาพิจารณาจากการสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืน
ให้กับประชาธิปไตย (Democratic Consolidation) ซึ่งเป็นการทําให้กฎหมาย หลักการ กติกาและ
สถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถหยั่งรากประชาธิปไตยลึกลงไปในสังคม จน
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กลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) จาก
การศึกษาพบว่า 
   (1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง (United Political 
Identification)  การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง ทําให้คนในชุมชนสามารถแสดง
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ รัฐ และต้องเข้าไปมีความ
ผูกพันจงรักภักดี เป็นค่านิยมและความเชื่อร่วมกัน ในการประสานความแตกแยกทางความคิดและ
ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 
   (2) ยอมรับในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง (Agreeable Political 
Competition)  นักการเมืองและประชาชนจะต้องยอมรับการต่อสู้และแข่งขันทางการเมืองตาม
วิถีทางประชาธิปไตย ว่าเป็นวิถีทางที่ทุกฝุายควรยึดถือ โดยไม่ทําการปลุกระดมเพ่ือใช้ความรุนแรง
หรือวิธีการที่ผิดกฎหมายในการได้มาซึ่งอํานาจทางการเมือง 
   (3) มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ (Idealization) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมิติที่
เป็นหลักการของความเป็นประชาธิปไตยท่ีปลุกสํานึกให้คนมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และถือว่าเป็นลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ มั่นคงและยั่งยืน เพราะพฤติกรรมของคนในสังคมจะมีความตื่นตัวใน
การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  
   (4) ปลุกสํานึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและกล้าที่จะปฏิเสธและไม่
ยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง (Negative and Common Interest)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยปลุกสํานึกสาธารณะให้คนในชุมชนก้าวพ้นจากการ
กระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไปสู่การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และมีความกล้าที่จะปฏิเสธข้อเสนอ
ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
   (5) ยอมรับและเคารพในหลักการประชาธิปไตย (Acceptable 
Democracy) ประชาชนจะต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ยอมรับและเคารพในหลักการประชาธิปไตย 
เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เคารพในกติกาของประชาธิปไตย เคารพในความแตกต่าง
ทางความคิด เคารพในเสียงข้างมากและปกปูองคุ้มครองเสียงข้างน้อย 
   (6) เชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตย (Believe Democratic Regime) 
การที่ทุกฝุายเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตย แม้จะไม่เชื่อมั่นในสถาบันทางการเมือง รัฐ หรือผู้ใช้
อํานาจในระบอบการเมือง แต่ยังตระหนักร่วมกันว่าเป็น “เกมเดียวเท่านั้นที่เล่นกันอยู่ในสังคม” มอง
ว่าประชาธิปไตยเป็นรูปแบบเดียวเท่านั้นที่เป็นรูปแบบในอุดมคติที่เหมาะสม จะทําให้ไม่มีใครพยายาม
ล้มล้างหรือโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยเพ่ือตอบสนองเปูาประสงค์ในอํานาจทางการเมือง  
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   (7) เป็นพลเมืองดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย (Lawfulness) 
ประชาชนจะต้องตระหนักในสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค มีจิตสํานึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
   (8) ต้องรู้จักประหยัด และมีความอดทน อดกลั้น (Thrift and Tolerance) 
การรู้จักประหยัด ไม่ใช้วิถีชีวิตที่ฟูุงเฟูอ จะเป็นพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรมที่สําคัญท่ีทําให้ไม่เกิดความ
โลภ เมื่อไม่โลภ ก็เป็นการตัดโอกาสในเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริตคอรัปชั่น หรือการโกงการ
เลือกตั้ง เพราะมีความประหยัดเป็นพื้นฐาน อีกท้ังการมีความอดทน อดกลั้น ทําให้มีการหันหน้าเข้ามา
พูดคุยกัน นําเหตุผลมาพิจารณา โดยปราศจากการใช้กําลังและความรุนแรง 
   (9) เชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธาในสถาบันตัวแทน (Allowable 
Representative Institutionalization) ความเชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธาในสถาบันตัวแทน ช่วยทํา
ให้ความขัดแย้งไม่ลุกลามจนกลายเป็นความรุนแรง เป็นการแก้ไขปัญหาภายใต้สถาบันตัวแทนที่เกิด
จากประชาธิปไตย ไม่มีการใช้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวปลุกระดม ย่อมส่งผลดีต่อทิศทางของ
ประชาธิปไตยในการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน  และสะท้อนถึงการยอมรับความชอบธรรม
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
   (10) มุ่งหยั่งรากลึกประชาธิปไตย (Deepening Democracy) ความ
เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของประชาธิปไตยนั้น จะเกิดข้ึนได้เมื่อกฎหมาย หลักการ กติกาและสถาบัน
ทางการเมือง สามารถหยั่งรากลึกลงไปในสังคมจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง ทําให้ทุกกลุ่ม
เชื่อมั่นในประชาธิปไตยและตระหนักว่าเป็นระบอบเดียวเท่านั้นที่ดีที่สุดและพึงปรารถนา 
   (11) เปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Information) ปัจจุบันสังคม
อินเตอร์เน็ตก้าวไปไกล การแสดงความคิดเห็นจึงทําได้ง่ายโดยปราศจากข้อมูล ข้อเท็จจริง จึงต้องเปิด
โลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เข้าใจเรื่องต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง 
   (12) ศึกษาอย่างละเอียดรอบด้านและคิดอย่างมีเหตุผล (Nicety and 
Reasonableness) การศึกษาอย่างละเอียดรอบด้าน และรอบคอบในการนํามาเชื่อมโยงกัน จะทําให้
เป็นคนที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล เป็นกลาง มีสติที่จะไม่โน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ซึ่ง
จะเป็นภูมิคุ้มกนัที่ดี 
  1.3.2  มิติทางเศรษฐกิจ ผู้ศึกษาพิจารณาจากแนวทางสําคัญของรัฐที่จะต้องใช้ใน
การปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพราะหากมีในระดับที่สูง ก็ยิ่งมี
ความเป็นไปได้ที่จะรักษาประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน จากการศึกษาพบว่า 
   (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strengthening of Civic 
Community) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จะช่วยกระตุ้นให้คนเปลี่ยนวิธีคิด ปลุกสํานึก
สาธารณะเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักคิดและทําตนให้
เกิดประโยชน์ส่วนรวม มีระเบียบวินัย  
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   (2) ดําเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยเป็นค่อยไป ยึดหลัก “ทางสาย
กลาง” (Step by Step “Middle Path”) เศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป เป็นขั้นเป็นตอน ดําเนินในทางสายกลางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจและการเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดความมั่นคง
ยั่งยืน 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Take Responsibility) สังคมท่ีมีความรัก
ความผูกพันใกล้ชิดและไว้วางใจกัน จะสะท้อนให้เห็นพลังอํานาจของชุมชนและศักยภาพของชุมชน 
กระตุ้นให้คนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
   (4) สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และละความโลภ (Ethic Conscious) คน
ในชาติจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ละความโลภ และถือว่า
เป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติที่ต้องมี โดยเฉพาะนักการเมืองและผู้ปกครองจะต้องทําหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง  
   (5) มุ่งเน้นหนทางท่ียั่งยืนด้วยการไม่เบียดเบียน (Sustainable 
Steadiness) ความยั่งยืน คือ ความพอดี ความพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ไม่ได้หมายความว่าให้
พอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือพอใจในชะตากรรมของความยากจน แต่หมายถึง ความพอเพียงที่สมศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์   
   (6) เป็นสังคมที่มีพลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน (Energetic) สังคมท่ีมี
พลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน คนในสังคมจะตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล รู้จักแบ่งปัน รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  
   (7) กระตุ้นบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน (Encourage 
Role of Citizens) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมิติที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนใน
ชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้และกลไก
ทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ทอดทิ้งกัน หรือแยกส่วนออกจาก
สังคม หากแต่เป็นความสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมที่ก้าวไปพร้อม ๆ กัน เรียนรู้
ร่วมกัน ด้วยความสัมพันธ์ที่เอ้ืออาทรต่อกัน ไม่เอาเปรียบกัน 
   (8) มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง (Self-Reliance) การพ่ึงพาตนเองได้ จะทําให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในระดับพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไม่เดือดร้อน เป็น
การพ่ึงตนเองทั้งทางเทคโนโลยี พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ พ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเอง
ทางจิตใจ พึ่งตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม การพ่ึงพาตนเองจะทําให้ชุมชนมีอิสระในการกําหนด
ทางเลือกในการจัดการกับปัญหา และมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองให้ดํารงอยู่ได้แม้ในช่วงวิกฤต 
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   (9) ความไว้วางใจทางสังคม (Social Trust) .การอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ไว้วางใจต่อกัน จะช่วยให้สังคมสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ คนในชุมชนจะรู้สึกว่าตนเอง
มีพลังที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตากรรมของสังคม 
   (10) เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยท่ีมีการกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และสร้างความสุขให้กับประชาชน (Support for 
Democracy: Income Distributions, Equality and Happiness)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
หลักปรัชญาที่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตยรวมอยู่ด้วยอย่างชัดเจน จึง
เป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อประชาธิปไตย เพราะช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม ปลุกสํานึกให้ทุกคนมีความอดทน มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ จัดการปัญหา
ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้อย่างรอบด้านและการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ปราศจากอคติ มี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดําเนินชีวิตไปในทางสายกลางที่เหมาะสม ทําให้เกิดการกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ประชาชนทุกระดับสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
พัฒนาไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
  
  จากทีกล่าวมา ทําให้ผู้ศึกษาได้มองเห็นถึงรูปแบบของแนวทางในการเสริมสร้าง
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทาง
การเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศ
ไทย ซึ่งมีรูปแบบดังนี้  
 
SUSTAINABLE STEADINESS :  “หนทางที่ยั่งยืน” 
S = Strengthening of Civic Community   เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
U = United Political Identification  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง 
S = Step by Step “Middle Path”  การดําเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยเป็น 
    ค่อยไป ยึดหลัก “ทางสายกลาง” 
T = Take Responsibility  สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
A = Agreeable Political Competition   ยอมรับในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง 
I = Idealization   มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ 
N = Negative and Common Interest  ปลุกสํานึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
    และกล้าที่จะปฏิเสธโดยไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
A = Acceptable Democracy   ยอมรับและเคารพในหลักการประชาธิปไตย 
B = Believe Democratic Regime   มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตย 
L = Lawfulness   สํานึกการเป็นพลเมืองดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
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E = Ethic Conscious   สํานึกในการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและละความโลภ 
S = Sustainable Steadiness   มุ่งเน้นหนทางที่ยั่งยืนด้วยการไม่เบียดเบียน 
T = Thrift and Tolerance   ต้องรู้จักประหยัดและมีความอดทน อดกลั้น 
E = Energetic   เป็นสังคมที่มีพลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
A = Allowable Representative Institutionalization   เชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธาใน 
    สถาบันตัวแทน 
D = Deepening Democracy   มุ่งหยั่งรากลึกให้กับประชาธิปไตย 
I = Information   เปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
N = Nicety and Reasonableness   ศึกษาอย่างละเอียดรอบด้านและคิดอย่างมีเหตุผล 
E = Encourage Role of Citizens   กระตุ้นบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
    มากขึน้ 
S = Self-Reliance   มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง 
S = Social Trust   ความไว้วางใจทางสังคม 
  Support for Democracy (Income Distributions, Equality and Happiness)    
    เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยที่มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม  
    สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และสร้างความสุขให้กับประชาชน 
 
  จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นําลักษณะดังกล่าวมาผสมผสานกันแล้ว ทําให้
มองเห็นถึงรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา มีลักษณะเสมือนเป็นรูปแบบที่ “หลงใหล
ในประชาธิปไตยเทียม” (PSEUDODEMOCRACY) มีทัศนคติมุมมองประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบที่มุ่ง
ไปยังกระบวนการเลือกตั้งมากกว่าความพยายามที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งมัก
อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์ (Defective Democracy) เพราะยอมรับ
เฉพาะหลักการปกครองโดยการเลือกตั้ง แต่กลับไม่ได้ให้ความสําคัญในหลักการในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน 
  ในขณะที่รูปแบบในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย มีลักษณะเสมือนเป็นรูปแบบที่นําไปสู่ “หนทางที่
ยั่งยืน (SUSTAINABLE STEADINESS) เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักปรัชญาที่
สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย เป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อประชาธิปไตย
เพราะช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้นจากการกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตนไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม ปลุกสํานึกให้
คนมีความอดทน มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง อย่างมีคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ดําเนินชีวิตไปในทางสายกลางที่เหมาะสม อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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โดยไม่เบียดเบียนมนุษย์และธรรมชาติ รูปแบบนี้จึ่งเรียกว่า “หนทางที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นการดําเนินชีวิต
ในทางสายกลางที่ทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สร้าง
ความสุขให้กับประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ “สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” 
  เมือ่นํารูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับรูปแบบของ 
แนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย จะปรากฏดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  สรุปเปรียบเทียบข้อค้นพบจากการศึกษา 

PSEUDODEMOCRACY SUSTAINABLE  STEADINESS 
Desertion  สังคมท่ีทอดทิ้งกัน Energetic   

เป็นสังคมที่มีพลังในการดูแลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
Yielding of Civic Community สังคมท่ีอ่อนแอ 
ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ 

Strengthening of Civic Community 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

Maximization  ยึดหลักสร้างผลกําไรสูงสุด Negative and Common Interest ปลุกสํานึก
ในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและกล้าที่จะ
ปฏิเสธ โดยไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

Rapid Socioeconomic “Extreme Path”         
มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจรวดเร็ว และ
เป็นไปอย่าง“สุดโต่ง” 

Step by Step “Middle Path” ดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยเป็นค่อยไป ยึดหลัก      
“ทางสายกลาง” 

Exploitation  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็น
แก่ตัว 

Sustainable Steadiness  มุ่งเน้นหนทางที่
ยั่งยืนด้วยการไม่เบียดเบียน 

Dependence อยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น  Self-Reliance มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง 
Credulity and Unreasonableness           
เชื่อคนง่ายและไร้เหตุผล 

Nicety and Reasonableness  ศึกษาอย่าง
ละเอียดรอบด้านและคิดอย่างมีเหตุผล 

Currency and Interest คํานึงถึงแต่เงินและ
ผลประโยชน ์

Ethic Conscious สํานึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตและละความโลภ 

Personal Trust  ความไว้วางใจส่วนตัว Social Trust  ความไว้วางใจทางสังคม 
Authoritarianism ถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นในอํานาจ
นิยม 

United Political Identification                   
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ)    
PSEUDODEMOCRACY SUSTAINABLE  STEADINESS 

Social Status  การบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับ
สถานะของบุคคล 

Lawfulness  สํานึกการเป็นพลเมืองที่ดีในการ
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

Political Dynasty ยึดถือตัวบุคคลผ่านตระกูล
ทางการเมือง 

Allowable Representative 
Institutionalization เชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธา
ในสถาบันตัวแทน 

Separateness  ภาคการเมืองกับภาคประชาชน
แยกออกจากกัน 

Information เปิดโลกทัศน์ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

Elite Level  การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนํา Encourage Role of Citizens กระตุ้นบทบาท
ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 

Patronage System  
ระบบอุปถัมภ์ที่ฝักรากลึกในสังคมไทย 

Take Responsibility  
สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

Yuppie and Indulgence  ชอบใช้วิถีชีวิตที่
ฟูุงเฟูอ ทําตามใจ และขาดความอดทน 

Thrift and Tolerance  
ต้องรู้จักประหยัดและมีความอดทน อดกลั้น 

Overstate Nationalist  
ชอบคุยโวว่ารักชาติ แต่ขาดอุดมการณ์ 

Idealization มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ 

Uncertainty of Democracy   
ยังคงมีความคลางแคลงใจในประชาธิปไตย 

Believe Democratic Regime  
ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในประชาธิปไตย 

Unconstitutional 
ไม่ยึดวิถีทางให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

Acceptable Democracy ต้องยอมรับและ
เคารพในหลักการประชาธิปไตย 

Overthrow the Regime ไม่เดือดร้อนกับการ
ล้มล้างหรือโค่นล้มระบอบการเมืองโดยใช้ความ
รุนแรง 

Agreeable Political Competition  
ยอมรับในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง 

Pseudodemocracy  
หลงใหลในประชาธิปไตยแบบเทียม ๆ 

Deepening Democracy  
มุ่งหยั่งรากลึกให้กับประชาธิปไตย 

Overlap, inequality and Social Frustration  
เชื่อมั่นในเศรษฐกิจทุนนิยมที่สร้างความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ
และความไม่พึงพอใจทางสังคม 

Support for Democracy (Income 
Distributions, Equality and Happiness) 
เชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยที่มี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ และสร้างความสุขให้ประชาชน 
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  กล่าวโดยสรุป การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” ในครั้งนี้ ทําให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในบริบททางการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งมีพลังใน 2 สถานะ คือ สถานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์ (Strategy) และสถานะที่เป็นวิถีชีวิต 
(The Way of Life) และทําให้ทราบถึงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา ที่มีลักษณะเสมือนเป็น
รูปแบบที่ “หลงใหลในประชาธิปไตยเทียม” (PSEUDODEMOCRACY) มีทัศนคติมุมมองประชาธิปไตย
ในเชิงรูปแบบที่มุ่งไปยังกระบวนการเลือกตั้งมากกว่าการให้ความสําคัญในหลักการเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน อีกทั้งยังทําให้ทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของ    
การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย ที่มีลักษณะเสมือนเป็นรูปแบบที่
นําไปสู่ “หนทางที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE STEADINESS) เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลัก
ปรัชญาที่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย ช่วยให้มนุษย์ก้าวพ้นจากการ
กระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตนไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม ปลุกสํานึกให้คนมีความอดทน มีคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ดําเนินชีวิตในทางสายกลางที่เหมาะสม โดยไม่เบียดเบียนมนุษย์และธรรมชาติ 
  ดังนั้น หากมีการปรับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมาจากรูปแบบที่ “หลงใหล
ในประชาธิปไตยเทียม” (PSEUDODEMOCRACY) ไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็น
รากฐานสําคัญของการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย ที่มีลักษณะ
เสมือนเป็นรูปแบบที่นําไปสู่ “หนทางที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE STEADINESS) ก็จะสามารถ สร้าง
ความสุขให้กับประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ “สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” 
 
ส่วนที่ 2  ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอนําเสนอข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ และข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
  2.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  จากผลการศึกษาที่พบว่า ประเทศไทยถึงแม้จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมา
มากกว่า 80 ปี แต่ก็ยังล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด การเมืองยังคงเป็นเรื่องของชนชั้นนําซึ่งเป็นผู้ที่มี
บทบาทในทางการเมืองเท่านั้น และผู้ที่มีบทบาทเหล่านี้มักต้องการระบอบการปกครองที่สามารถ
กําหนดนโยบายหรือทําตามท่ีตนต้องการได้ การเลือกตั้งจึงมักถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงอํานาจ มีการบิดเบือน แทรกแซง ผ่านวิธีการต่าง ๆ เพ่ืออาศัยความได้เปรียบจากกลไกรัฐ และ
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ตอบสนองเปูาประสงค์ท่ีต้องการ จึงยังคงเป็นประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ “ประชาธิปไตยแบบ
เลือกตั้ง” (Electoral Democracy) ที่บทบาทของประชาชนเป็นเพียงแค่การออกไปเลือกตั้งตัวแทน
ของตนเท่านั้น ซึ่งเป็นประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์ (Defective Democracy) อีกท้ังสังคมไทยยังคงให้
ความสําคัญกับการมีรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป โดยเข้าใจกันว่า หากรัฐธรรมนูญมีการกําหนดเนื้อหา
หรือหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้ครบถ้วน ก็แสดงว่า ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้ว 
โดยเน้นการใช้รัฐธรรมนูญเป็นตัวตัดสิน (Determinant) ทั้งๆ ที่กาลเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น
ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง  
  ดังนั้น ทุกฝุายที่เป็นตัวแสดงทางการเมือง (Political Actors) ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนํา 
(Elite Level) มวลชน (Mass Level) องค์กรหรือสถาบัน (Civil Society Organization Level) 
จะต้องให้ความสําคัญอย่างมากในการยกระดับประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ ให้เป็นประชาธิปไตยเชิง
เนื้อหาที่มีแก่นสารสาระ (Substantive Democracy) ที่ให้ความสําคัญในเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ความอดทน อดกลั้น เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความสามารถของประชาชนในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง  ต้องทําให้ทุกฝุายตระหนักร่วมกันว่า ประชาธิปไตย เป็น “เกมเดียว
เท่านั้นที่เล่นกันอยู่ในสังคม” (The Only Game in Town) แม้จะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่าง
รุนแรง หรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือการหมดศรัทธาในสถาบันตัวแทน หรือรัฐบาล แต่ทุกฝุายก็
ต้องเชื่อมั่นว่า กระบวนการตามวิถีทางประชาธิปไตยเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และเป็นรูปแบบการ
ปกครองในอุดมคติ ไม่มีใครคิดที่จะพยายามล้มล้าง หรือโค่นล้ม หรือใช้ความรุนแรง หรือวิธีการที่ไม่
เป็นประชาธิปไตย ต้องไม่มองประชาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อํานาจ แต่ต้องมอง
ประชาธิปไตยในฐานะของหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ให้ความสําคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีไม่สุดโต่ง ยอมรับความแตกต่าง  ส่งเสริมบทบาทของสถาบันตัวแทนให้
เป็นตัวกลางในการประนีประนอม และทําให้ความขัดแย้งอยู่ในระบบ ไม่ลุกลามจนกลายเป็นความ
รุนแรง ทั้งนี้ เพ่ือให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

2.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อจํากัดด้านระยะเวลา จึงอาจยังทําให้มองไม่เห็น
ภาพรวมที่ชัดเจนได้ จึงเห็นสมควรนํารูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ผ่านมา ในรูปแบบที่ 
“หลงใหลในประชาธิปไตยเทียม” (PSEUDODEMOCRACY) และ รูปแบบแนวทางในการเสริมสร้าง
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทาง
การเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศ
ไทย ที่นําไปสู่ “หนทางที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE STEADINESS) ทีค่้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาในพ้ืนที่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางประเพณี 
วัฒนธรรม ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกัน  เพื่อนํามาศึกษาประเมินผล 
เปรียบเทียบในพ้ืนที่แต่ละภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
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ภาคตะวันตก และภาคใต้)  เพ่ือหาข้อสรุปถึงความเหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือ ข้อแตกต่าง และข้อ
โต้แย้ง  และอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้แนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองมีความแตกต่างกันออกไปเพ่ือให้
ได้ความจริงในกรอบของการปฏิบัติ และนําไปสู่การหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
  2.2.2 ควรมีการศึกษาถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานะยุทธศาสตร์ กับมิติทางการเมืองและมิติทางเศรษฐกิจ ว่ามีส่วนสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและส่งผล
กระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่างไร โดยครอบคลุมถึงบทบาทของ
องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  2.2.3 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่า อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลเป็นตัวกําหนดความสําเร็จ 
(Key Success Factors) ของการเสริมสร้างปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) สู่วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยของประเทศไทย เพ่ือจะได้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการ
กําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย. 
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