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	 ในช่่วงสองทศวรรษท่�ผ่่านมา	ท้�งน้กวิช่าการด้้าน

การพ้ัฒนาการเมืองและน้กปฏิิบ้ัติิได้้ให้้ความสนใจ 

และความสำาค้ญในการสร้างความเป็็นพลเมือง 

(Citizenship) ก้นมากข้ึ้�น	 ม่ความเห็้นพ้ัองก้นว่า 

ความเปน็พัลเมืองเป็นเงื�อนไขึ้สำาค้ญในการสรา้งการเมือง

ให้้ม่ความเป็นประช่าธิิปไติยท่�เข้ึ้มแข็ึ้งและย้�งยืน	 โด้ยช่่� 

ให้้เห็้นถ้ึงบัทบัาทสำาค้ญขึ้องความเป็นพัลเมือง	ด้้งน่�

ป็ระการแรก	การเมืองท่�เป็นประช่าธิิปไติยจะต้ิองเห็้นได้้

ช้่ด้ว่าพัลเมืองม่พืั�นท่�ได้้แสด้งออกถ้ึงสิทธิิขึ้องพัลเมือง

เพืั�อเข้ึ้ามาม่สว่นร่วมในกระบัวนการทางการเมอืง	และได้้

แสด้งออกถึ้งความเป็นพัลเมืองท่�ม่ความผู่กพ้ันก้บั

ประเด็้นสาธิารณะขึ้องชุ่มช่นและส้งคม	

ป็ระการท่ี่�สอง	คุณภาพัขึ้องประช่าธิิปไติยมิได้้พิัจารณา

ถ้ึงการเลือกต้ิ�ง	 ห้รือกระบัวนการทำางานขึ้องสถึาบ้ัน

ทางการเมืองต่ิาง	 ๆ	 การเมืองท่�ม่การเลือกต้ิ�งอาจจะม่

คุณภาพัติกติำ�า	และประช่าธิิปไติยถึด้ถึอยเพัราะห้ล้งการ

ม่ส่วนร่วมในการลงคะแนนเลือกต้ิ�งแล้ว	พัลเมืองไม่ได้้ใช้่

สิทธิิในการม่ส่วนร่วมในกระบัวนการทางการเมืองอื�น	ๆ 	

ท้�งในระด้้บัช่าติิและระด้้บัท้องถิึ�น	 แต่ิกล้บัปล่อยให้้ 

ผู้่ได้้ร้บัการเลือกต้ิ�งเป็นผู้่กระทำาทางการเมืองแต่ิเพ่ัยง 

ฝ่่ายเด่้ยว	 จ้งจำาเป็นท่�จะต้ิองทำาการฟ้ื้�นฟูื้ประช่าธิิปไติย

ด้้วยการส่งเสริมให้้พัลเมืองม่ความกระติือรือร้น	 เข้ึ้ามา 

ม่ส่วนร่วมในกระบัวนการทางการเมืองต้ิ�งแต่ิในระด้้บั

ชุ่มช่นและท้องถิึ�น	
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ป็ระการท่ี่�สาม	 พัลเมืองท่�ม่ความกระติือรือร้นจะเข้ึ้ามา

เสริมสร้างประช่าธิิปไติยแบับัม่ส่วนร่วมจากฐานล่าง	 โด้ย

การเปิด้พืั�นท่�ประช่าธิิปไติยให้้พัลเมืองได้้เป็นเจ้าขึ้องและ

เป็นผู้่กระทำาท่�ม่บัทบัาทสำาค้ญทางการเมือง	 โด้ยเฉพัาะ

อย่างยิ�งในระด้้บัท้องถิึ�น	 จะเป็นการฝั่งรากล้กขึ้อง

ว้ฒนธิรรมประช่าธิิปไติยให้้แข็ึ้งแกร่ง

ผลการวิิจััย 

ต้ิวแบับัท่�สามารถึนำาไปใช้่เพืั�อการเสริมสร้างความเป็นพัลเมืองและประสิทธิิภาพัทางการเมือง	 คือ 

ต้ิวแบับัการพ้ัฒนานโยบัายสาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วม	 องค์ประกอบัขึ้องต้ิวแบับัม่ปัจจ้ยเกื�อห้นุน 

ต่ิอการจ้ด้กระบัวนการพัฒ้นานโยบัายสาธิารณะม่ท้�งปัจจ้ยภายในและปจัจ้ยภายนอก	เช่่น	ความเป็น

หุ้้นส่วนในกระบัวนการในการพ้ัฒนานโยบัายสาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วมเพืั�อพ้ัฒนาความเป็นพัลเมือง	

โด้ยทุกฝ่่ายท่�เป็นผู้่ม่ส่วนได้้เส่ยในพืั�นท่�ได้้มาร่วมร้บัฟัื้งและทำาความเข้ึ้าใจร่วมก้น	 จากปัจจ้ยภายใน

และปัจจ้ยภายนอกน้�นจะช่่วยทำาให้้การด้ำาเนินการติามข้ึ้�นติอนต่ิาง	ๆ 	ขึ้องกระบัวนการพ้ัฒนานโยบัาย

สาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วมสามารถึด้ำาเนินการได้้สำาเร็จถ้ึงข้ึ้�นผ่ล้กด้้นไปสู่ข้ึ้�นนำานโยบัายไปปฏิิบ้ัติิ

การเข้ึ้าร่วมในกระบัวนการพั้ฒนานโยบัายสาธิารณะ	 ม่ผ่ลติ่อการเปล่�ยนแปลงพัฤติิกรรมความเป็น

พัลเมือง	ภายห้ล้งการเข้ึ้าร่วมกิจกรรมจำานวนผู้่ท่�ม่ความเป็นพัลเมืองในระด้้บัติำ�าลด้ลง	ขึ้ณะเด่้ยวก้น

ได้้ไปเพิั�มจำานวนผู้่ท่�ม่ความเป็นพัลเมืองในระด้้บัสูงมากข้ึ้�น	 โด้ยม่ข้ึ้อมูลเชิ่งคุณภาพัยืนย้นว่า 

การเข้ึ้าร่วมกิจกรรมพ้ัฒนานโยบัายส่งผ่ลต่ิอการเปล่�ยนแปลงความเป็นพัลเมือง

การม่ส่วนร่วมในกระบัวนการพ้ัฒนานโยบัายสาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วมส่งผ่ลต่ิอการเปล่�ยนแปลง

ประสิทธิิภาพัทางการเมือง	ถ้ึาระด้้บัความเป็นพัลเมืองสูงการเปล่�ยนแปลงประสิทธิิภาพัทางการเมือง

ก็สูงติามไปด้้วยเช่่นก้น	 และถ้ึา	 อปท.	 ติอบัสนองต่ิอข้ึ้อเสนอเชิ่งนโยบัายขึ้องพัลเมืองส่งผ่ลให้้

ประสิทธิิภาพัทางการเมืองสูงข้ึ้�นด้้วย	 เพัราะพัลเมืองม่ความเชื่�อม้�นในตินเองว่าสามารถึก่อให้้เกิด้ 

การเปล่�ยนแปลงในชุ่มช่นได้้และม่ความเชื่�อม้�นใน	อปท.	ว่าจะติอบัสนองความต้ิองการขึ้องพัลเมือง

ได้้เช่่นก้น

1.	 พ้ัฒนาต้ิวแบับัการพ้ัฒนากระบัวนการนโยบัายสาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วม	(Model	

of	Participatory	Public	Policy	Process)	ท่�นำาไปสู่การเสริมสร้างความเป็นพัลเมือง

และประสิทธิิภาพัทางการเมืองในท้องถิึ�น	

2.	 เพืั�อศ้กษาการเปล่�ยนแปลงพัฤติิกรรมความเป็นพัลเมืองและประสิทธิิภาพั 

ทางการเมืองขึ้องพัลเมืองจากการได้้เข้ึ้าร่วมปฏิิบ้ัติิการในกระบัวนการพ้ัฒนา

นโยบัายสาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วม	

3.	 เพืั�อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการพ้ัฒนากระบัวนการประช่าธิิปไติยแบับั 

ม่ส่วนร่วมในระด้้บัท้องถิึ�น	

วัิตถุุประสงค์์
การวิิจััย
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	 การส่งเสริมให้้พัลเมืองม่บัทบัาทโด้ยการลงมือปฏิิบ้ัติิจริงในกระบัวนการพ้ัฒนานโยบัายสาธิารณะแบับัม่

ส่วนร่วมเป็นอ่กแนวทางห้น้�งในการเสริมสร้างความเป็นพัลเมืองและประสิทธิิภาพัทางการเมือง	 คณะผู้่วิจ้ย 

ม่ข้ึ้อเสนอแนะในการนำาต้ิวแบับักระบัวนการพั้ฒนานโยบัายสาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วม	 (Model	 of	 Participatory	 

Public	 Policy	 Development	 Process)	 ไปใช้่เพืั�อการพ้ัฒนาส้งคมการเมืองไทยให้้เป็นส้งคมการเมืองในระบัอบั

ประช่าธิิปไติย	ด้้งน่�	

	 ควรม่จุด้มุ่งห้มายเพืั�อให้้เป็นพัลเมืองทาง 

การเมือง	 (political	 citizen)	 ท่�ม่ความกระตืิอรือร้นและ

ผู่กพ้ันต่ิอการม่ส่วนร่วมในกระบัวนการทางการเมืองใน

ฐานะผู้่กระทำา	และเป็นเจ้าขึ้องการเมือง	มิใช่่พัลเมืองใน

ฐานะผู้่ร้บัห้รือผู้่ถูึกกระทำา	ห้รือเป็นเพ่ัยงคนด่้ขึ้องชุ่มช่น

เท่าน้�น	 ต้ิวแบับักระบัวนการพั้ฒนานโยบัายสาธิารณะ

แบับัม่ส่วนร่วมท่�สามารถึนำาไปใช้่เป็นเครื�องมือใน 

การพ้ัฒนาความเป็นพัลเมืองในส้งคมประช่าธิิปไติย 

คือการกระจายอำานาจให้้ถ้ึงชุ่มช่น	 การกระจายอำานาจ 

มิได้้ม่ความห้มายเพ่ัยงแค่การกระจายอำานาจให้้แก่	อปท.	

เท่าน้�น	 แต่ิห้มายถ้ึงการกระจายอำานาจให้้ถ้ึงพัลเมืองใน

ชุ่มช่น	 ซ้ึ่�งเป็นการกระจายอำานาจด้้านความเป็น

ประช่าธิิปไติย	 (democratic	 decentralization)	 การนำา 

ต้ิวแบับักระบัวนการพั้ฒนานโยบัายสาธิารณะแบับั 

ม่ส่วนร่วมไปใช้่ในท้องถิึ�นจะเป็นการเปิด้โอกาสและ 

ส่งเสริมให้้พัลเมืองได้้แสด้งออกถ้ึงอำานาจห้รือใช้่อำานาจ

เพืั�อเข้ึ้าไปม่อิทธิิพัลต่ิอกระบัวนการนโยบัายสาธิารณะ

ขึ้องท้องถิึ�น	 พัลเมืองสามารถึให้้ข้ึ้อเสนอแนะแนวทาง

ด้ำาเนินงานท่�จะเกิด้ประโยช่น์ได้้เต็ิมท่�แก่ท้องถิึ�น	

	 ห้ากคุณภาพัประช่าธิิปไติยเป็นเรื�องขึ้องการม่

ประช่าธิิปไติยสามารถึด้ำาเนินต่ิอไปอย่างย้�งยืนท้�งสาระ

และกระบัวนการ	การเลือกต้ิ�งมิใช่่ต้ิวบ่ังช่่�ถ้ึงคุณภาพัขึ้อง

ความเป็นประช่าธิิปไติย	ม่ส้งคมท่�ม่การเลือกต้ิ�งมากมาย

และบ่ัอยคร้�ง	 แต่ิคุณภาพัประช่าธิิปไติยกล้บัติกติำ�าลง	

กล่าวคือห้ล้งจากการเลือกต้ิ�งพัลเมืองไม่ได้้ม่ส่วนร่วมใน

การกระทำาใด้ท่�จะเข้ึ้าไปม่อิทธิิพัลทางนโยบัายในอ้น 

ท่�จะก่อให้้เกิด้การเปล่�ยนแปลงชุ่มช่นขึ้องติน	 ระบับั 

ความส้มพ้ันธ์ิระห้ว่างพัลเมืองผู้่ม่สิทธิิเลือกต้ิ�งและ 

ผู้่ ไ ด้้ ร้บัการเลือกต้ิ� ง ถูึกต้ิด้ขึ้าด้	 ทำาให้้บัรรยากาศ 

ความเป็นประช่าธิิปไติยซึ่บัเซึ่า	 การท่�จะฟ้ื้�นฟูื้ห้รือ 

ปลุกประช่าธิิปไติยให้้ม่ช่่วิติช่่วา	(Democracy	vitalization)	

ห้รือท่� เร่ยกว่า	 “ช่่วาธิิปไติย”	 ข้ึ้�นมาน้�นต้ิองสร้าง

กระบัวนการประช่าธิิปไติยให้้ม่ความเป็นพัลว้ติในชุ่มช่น	

(Community	 Democratic	 Dynamics)	 อยู่เสมอ 

โด้ยส่งเสริมให้้พัลเมืองได้้เข้ึ้ามาม่ส่วนร่วมในกระบัวนการ

พ้ัฒนานโยบัายสาธิารณะห้รอืเข้ึ้ามาม่สว่นในการกระทำา

กิจกรรมทางการเมืองในชุ่มช่น	 ในกรณ่ต่ิาง	 ๆ	 อยู่เป็น

ประจำา 	 จนเ กิด้การเร่ยน รู้จากการปฏิิบ้ั ติิจ ริง ว่า 

การม่ส่วนร่วมในกระบัวนการพ้ัฒนานโยบัายสาธิารณะ

เป็นห้น้าท่�ขึ้องพัลเมอืง	จนกลายเปน็วิถ่ึช่่วิติขึ้องพัลเมอืง

ในชุ่มช่นน้�น	 ๆ	 วิถ่ึช่่วิติด้้งกล่าวน่�คือวิถ่ึประช่าธิิปไติย 

เกิด้ว้ฒนธิรรมประช่าธิิปไติยซ้ึ่�งเป็นประช่าธิิปไติย 

เชิ่งคุณภาพั	

การเสริมสร้าง
ค์วิามเป็น้พลเมือง
ใน้สังค์มประชาธิิปไตย



RS 11.64

สำำ�นัักสำ่งเสำริิมวิิช�ก�ริริัฐสำภ�  สำถ�บัันัพริะปกเกล้้�

หน้้า   4

QR CODE
OFFICIAL LINE

เพ่�อขอรับบริการสำิ�งพิมพ์

QR CODE 
หนังสำือ

QR CODE
คลัง SNAP

การสนั้บสนุ้น้
การขัับเค์ลื�อน้
ยุทธิศาสตร์ชาติ 

	 คณะผู้่วิจ้ยเห้็นว่ากระบัวนการจ้ด้ทำายุทธิศาสติร์ช่าติิ 

ท่�ผ่่านไปช่่วงปี	2560-2561	พัลเมืองย้งไม่ได้้ร้บัรู้	ไม่ม่ส่วนร่วม	

และไม่รู้ส้กเป็นเจ้าขึ้อง	ในทางติรงก้นข้ึ้ามพัลเมืองกล้บัรู้ส้กว่า

ยุทธิศาสติร์เป็นกระบัวนการขึ้องช่นช้่�นนำา	 และข้ึ้บัเคลื�อนโด้ย

ภาคราช่การ	 พัลเมืองอยู่ในฐานะผู้่ร้บัผ่ลห้รือผู้่ถูึกกระทำา 

จ้งไม่รู้ส้กเป็นเจ้าขึ้อง	 เมื�อพัลเมืองไม่ม่ความรู้ส้กเป็นเจ้าขึ้อง

และรู้ส้กว่าตินเองไม่ม่อำานาจห้รืออิทธิิพัลทางนโยบัายห้รือ

อิทธิิพัลในทางปฏิิบ้ัติิ	 จะเป็นอุปสรรคสำาค้ญอย่างยิ�งต่ิอ 

การข้ึ้บัเคลื�อนยุทธิศาสติร์เพัราะพัลเมืองไม่ม่ความผู่กพ้ันต่ิอ

ยุทธิศาสติร์ช่าติิ	

	 กระบัวนการพั้ฒนานโยบัายสาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วม

ติามต้ิวแบับัท่�เสนอ	สามารถึนำาไปใช้่ได้้ท้�งในการเป็นเป้าห้มาย

และใช้่เป็นวิธ่ิการให้้บัรรลุเป้าห้มาย	 กล่าวคือใช้่เป็นเป้าห้มาย

ขึ้องประเด็้นยุทธิศาสติร์	เช่่น	ในยุทธิศาสติร์ท่�	1	ซ้ึ่�งม่เป้าห้มาย

เพืั�อการเสริมสร้างการเมืองในระบัอบัประช่าธิิปไติย	 และ

ยุทธิศาสติร์ท่�	 3	 ม่เป้าห้มายอยู่ท่�การส่งเสริมให้้ประช่าช่น 

ม่ส่วนร่วมในการพ้ัฒนาประเทศ	 ส่งเสริมการกระจายอำานาจ 

ส่งเสริมบัทบัาทขึ้อง	อปท.	เป็นต้ิน	ขึ้ณะท่�ประเด็้นการพ้ัฒนา

ในยุทธิศาสติร์อื�น	 ๆ	 สามารถึใช้่กระบัวนการพ้ัฒนานโยบัาย

สาธิารณะแบับัม่ส่วนร่วมเป็นวิธ่ิการในการข้ึ้บัเคลื�อนให้้บัรรลุ

เป้าห้มาย

	 การข้ึ้บัเคลื�อนยุทธิศาสติร์ท่�ม่ประเด็้นยุทธิศาสติร์ใน

ระด้้บัช่าติิอยู่แล้วสามารถึผ่ล้กด้้นไปสู่การปฏิิบ้ัติิในระด้้บัพืั�นท่�

ได้้โด้ยเปิด้โอกาสให้้พัลเมืองได้้ม่ส่วนร่วมได้้แสด้งออกถึ้ง

อำานาจขึ้องพัลเมืองท่�จะเข้ึ้าไปม่อิทธิิพัลต่ิอการข้ึ้บัเคลื�อน

ยุทธิศาสติรช์่าติิในพืั�นท่�	เพืั�อให้้พัลเมืองม่ความรู้ส้กเปน็เจ้าขึ้อง

ร่วมก้บัร้ฐในการพ้ัฒนาประเทศ


