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การปฏิิรูปการเมืืองของประเทศไทยมีืการ

จััดทำข้�นทั�งหมืด 3 ครั�ง ตามืรัฐธรรมืนูญ

แห่งราชอาณาจัักรไทยฉบัับัต่างๆ โดยมืี

สาระสำคัญที�แตกต่างกันไปแต่ละยุคสมืัย 

ซึ่้� ง ค ณ ะ รั ฐ มื น ต รี มืี มื ติ

เมืื�อวัันที� 3 ธันวัาคมื พ.ศ.2562  

ให้ปรับัปรุงแผนปฏิิรูปด้านการเมืือง 

และกำหนดเป้าหมืาย ตัวัชี� วััด 

ระดับัแผน และให้มืีกิจักรรมืที� 

ส่ งผลใ ห้ เ กิดการ เปลี� ยนแปลง

ต่อประชาชนอย่าง มีืนั ยสำ คัญ  

(Big Rock) ที�ให้ดำเนินการปฏิิรูป

ด้ า น ก า ร เ มืื อ ง ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ต า มื 

มืาตรา 258 รัฐธรรมืนูญแห่ ง 

ราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2560  

ซึ่้�งมืนียัสำคญัของควัามืเปน็พลเมือืง

ของไทยกบััการขบััเคลื�อนแผนปฏิิรปู 

ดา้นการเมือืง เป้าหมืาย คอื “พลเมือืง 

ที่่�มื่ความืรู้้� และมื่ ส่่วนรู้่วมืที่าง 

การู้เมืือง” ในฐานะเป้าหมืาย 

ตามืรัฐธรรมืนูญแห่งราชอาณาจัักรไทย พุทธศักราช 2540 มืีสาระสำคัญ คือ เปลี�ยนการเมืือง

ของนักการเมืืองให้เป็นการเมืืองของพลเมืือง ให้ควัามืสำคัญกับัสิทธิเสรีภาพ ศักดิ�ศรี 

ควัามืเป็นมืนุษย์ และการนำประชาธิปไตยแบับัตัวัแทนไปสู่ประชาธิปไตยแบับัมืีส่วันร่วัมื 

เกิดข้�นตามืรัฐธรรมืนูญแห่งราชอาณาจัักรไทย พุทธศักราช 2550 ที�มืุ่งปฏิิรูปโครงสร้าง

ทางการเมือืง ได้แก ่ระบับัพรรคการเมือืง ระบับัเลือกตั�ง ระบับัการตรวัจัสอบัอำนาจัรัฐ ระบับั 

ควัามืสัมืพันธ์ ดุลยภาพทางอำนาจั การตรวัจัสอบัถ่่วังดุลระหวั่างฝ่่ายนิติบััญญัติและฝ่่าย

บัริหาร 

ตามืรัฐธรรมืนูญแห่งราชอาณาจัักรไทย พุทธศักราช 2560 ภายใต้แผนปฏิิรูปประเทศ

ตามืยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการปฏิิรูปการเมืืองครั�งนี� มื่่งปฏิิรู้้ปโครู้งส่รู้�างควบค่้ไปกับ 

การู้พัฒนาพลเมืืองให้�เห้มืาะส่มืกับรู้ะบอบ รู้ะบบ และโครู้งส่รู้�างที่่�พัฒนาขึ้้�น โดยเฉพาะ 

พลเมือืงที่่�มืค่วามืรู้้�และมืส่่ว่นรู้ว่มืในที่างการู้เมือืง คอื พลเมืืองที่่�มืค่วามืรู้้�ความืเขึ้�าใจเก่�ยว

กบัการู้ปกครู้องในรู้ะบอบปรู้ะชาธิปิไตยอันมืพ่รู้ะมืห้ากษัตัริู้ยท์ี่รู้งเป็นปรู้ะมืข่ึ้ พลเมือืงที่่�มื่

ส่่วนรู้่วมืที่างการู้เมืืองและในกรู้ะบวนการู้นโยบายส่าธิารู้ณะ 

  ความเป็็นมา  
และความสำำาคัญ

2.

3.

1.ครั้้�งที่่�

ครั้้�งที่่�

ครั้้�งที่่�

พ ล เ มืื อ ง ใ น รั ฐ ต้ อ ง มืี คุ ณ ภ า พ  

(quality) 

ทั�งนี� สถ่าบัันพระปกเกล้าเป็น 

หน่วัยงานผู้รับัผิดชอบัหลักในการ 

ขับั เคลื� อนกิ จักรรมืปฏิิ รูปที�  1  

การส่งเสริมืควัามืรู้ทางการเมืือง 

ในระบัอบัประชา ธิป ไตย อันมืี

พระมืหากษัตริย์ทรงเป็นประมืุข  

และกจิักรรมืปฏิรูิปที� 5 การปรับัปรงุ 

โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ เ นื� อ ห า ข อ ง 

รัฐธรรมืนูญ (เพื�อการปฏิิรูป) ตามื

ประกาศสำ นักนายกรั ฐมืนตรี  

ซึ่้�งกลไกสำคญัที�สถ่าบันัพระปกเกลา้  

โ ด ย ส ำ นั ก ส่ ง เ ส ริ มื ก า ร เ มืื อ ง 

ภาคพลเมืือง ดำเนินการเพื�อส่งเสริมื 

ควัามื เป็นพล เมืื อ งตลอด เวัลา 

ที�ผ่านมืา คือ โครงการศูนย์พัฒนา 

การเมืืองภาคพลเมืือง (ศูนย์) หรือ 

โครงการเสริมืสร้างพลังพลเมืือง 

ในทางสังคมืการเมืืองเพื�อพัฒนา 

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ ห้ ยั� ง ยื น ต า มื 

ยุทธศาสตร์ชาติเ ป็นการ ใ ห้ทุ น 

สนบััสนนุผ่านเครอืข่ายประชาสังคมื 

ใน 56 จัังหวััดทั�วัประเทศ  

งานวิจัยน่�จ้งพัฒนาขึ้้�นเพื�อ

ติดตามืผลการู้ดำเนินงานส่่งเส่รู้ิมื

ความืเปน็พลเมือืง และกลไกที่่�ศูน้ย์

ใช�ดำเนินงาน และเพื�อได�รู้้ปแบบ

การู้ส่่งเส่รู้ิมืความืเป็นพลเมืืองเพื�อ

ขึ้ับเคลื�อนการู้ปฏิิรู้้ปการู้เมืืองที่่�

ส่ามืารู้ถนำไปใช�ได� 
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เป็นการวัิจััยเชิงคุณภาพ ค้นควั้าจัากเอกสารรายงานของศูนย์ เก็บัข้อมืูล 

ปฐมืภมูืจิัากการสมัืภาษณผ์ูด้ำเนนิการศนูย ์และสนทนากลุม่ืกบััผูท้ี�รว่ัมืโครงการ

หรือกิจักรรมืของศูนย์ที�มืีผลการดำเนินงานระดับัดีและดีมืากจัำนวัน 28 ศูนย์ 

ผู้ให้ข้อมืูลรวัมื 214 คน วัิเคราะห์ข้อมืูลเชิงเนื�อหา และสังเคราะห์ผลตามื 

สาระหลักของแผนปฏิิรูปด้านการเมืือง ในกิจักรรมืการปฏิิรูปที� 1 ประชาชน 

มืคีวัามืรูค้วัามืเขา้ใจัในการปกครองในระบัอบัประชาธิปไตยอันมีืพระมืหากษัตริย์

ทรงเป็นประมืุข และประชาชนมืีส่วันร่วัมืในกระบัวันการนโยบัายสาธารณะ 

ผู้วัิจััยประยุกต์แนวัคิดการมีืส่วันร่วัมืของพลเมืือง 

ในระดับัชุมืชนและระดับันโยบัายของชาติ (Citizen Action 

and National Policy Reform) ของ จัอห์น กาเวันต้า  

และ โรสแมืรี� แมืคกี (Gaventa and McGee, 2010) 

ประกอบัด้วัยกลไก ดังนี�

1. พลเมืืองต้องมืีบัทบัาทร่วัมืคิดทั�งในชุมืชนและ 

ในกระบัวันการกำหนดนโยบัาย 

2. พลเมืืองต้องมืีการแสดงควัามืคิดเห็นหรือส่งเสียง 

(voice) หรือนำเสนอสิ�งที�ต้องการเสนอ 

พบัวั่า ศูนย์พัฒนาการเมืืองภาคพลเมืืองดำเนินงาน  

ในด้านต่าง ๆ ดังนี�

ด�านส่่งเส่รู้ิมืความืรู้้� ผู้ผ่านโครงการหรือกิจักรรมื 

มืีควัามืรู้การเมืืองการปกครอง หลักการประชาธิปไตย สิทธิ

หน้าที�พลเมืือง สิทธิชุมืชน การมืีส่วันร่วัมื 

ด�านการู้มื่ส่่วนรู้่วมื ศูนย์สามืารถ่สร้างการมืีส่วันร่วัมื

ทั�งในระดับัชุมืชนเกิดธรรมืนูญชุมืชน (เช่น ศูนย์สงขลา 

สมืุทรสงครามื) และการมีืส่วันร่วัมืในกระบัวันการนโยบัาย

สาธารณะ ตั�งแต่พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบัาย (เช่น ศูนย์

สุราษฎร์ธานี ยะลา สมืุทรสงครามื) ผลักดันข้อเสนอ 

เชิงนโยบัายสู่หน่วัยงานอำนาจัหน้าที� (เช่น ศูนย์ร้อยเอ็ด 

ระเบีียบี 
วิธีีวิจััย

ผลการวิจััย

กรอบีแนวคิด 3. พลเมือืงต้องมีืการร่วัมืมือืกันในฐานะกระบัวันการกลุ่มื 

(collective) และมืีการเคลื�อนไหวัเพื�อให้เกิด 

การเปลี�ยนแปลง 

แนวัคดิการที�พลเมือืงสามืารถ่มืส่ีวันร่วัมืในการแก้ไขปัญหา 

ของชุมืชน (community based) และสามืารถ่มืีส่วันร่วัมื 

ทั�งในกระบัวันการนโยบัายสาธารณะ (public policy making 

process based) ซึ่้�งกำหนดควัามืหมืายของพลเมือืงที�มืคีวัามืรู้ 

ควัามืเขา้ใจัเกี�ยวักบััการปกครองในระบัอบัประชาธิปไตยอันมื ี

พระมืหากษตัรย์ิทรงเป็นประมืขุ และการมืส่ีวันร่วัมืในกระบัวันการ 

นโยบัายสาธารณะ หมืายถ่ง้ พลเมือืงที่่�เคารู้พในสิ่ที่ธิ ิเส่รู้ภ่าพ 

ห้น�าที่่� มื่ส่่วนรู้่วมืที่างการู้เมืือง ส่นับส่น่นปรู้ะชาธิิปไตย  

มื่ความืรู้้�และความืเขึ้�าใจบที่บาที่ขึ้องพรู้ะมืห้ากษััตริู้ย ์

ในฐานะปรู้ะมืข่ึ้ขึ้องรัู้ฐ และมืส่่ว่นรู่้วมืที่ั�งในรู้ะดับชม่ืชนและ

ในกรู้ะบวนการู้นโยบายส่าธิารู้ณะ 

สกลนคร แมืฮ่่อ่งสอน ศรสีะเกษ เชยีงราย เลย ลำพนู สพุรรณบัรุี 

อุบัลราชธานี  อุตรดิตถ่์) และกำกับัติดตามื ตรวัจัสอบั 

และประเมืินนโยบัายสาธารณะ (ศูนย์นครศรีธรรมืราช)

ผลดังกล่าวัแสดงให้เห็นวั่า ศูนย์พัฒนาการเมืือง 

ภาคพลเมืืองสามืารถ่ส่งเสริมืควัามืเป็นพลเมืืองเพื�อ 

ขบััเคลื�อนการปฏิริปูการเมือืงไดต้ามืเปา้หมืายของการปฏิริปู 

การเมืืองในกิจักรรมืปฏิิรูปด้านการเมืือง สอดคล้องกับั 

เป้าหมืายของนโยบัายรัฐ ทั�งควัามืรู้ควัามืเข้าใจัในฐานะพลเมืือง

ประชาธิปไตย และการมืีส่วันร่วัมืทางการเมืือง อาจักล่าวัได้

วั่า ศูน้ย์พฒันาการู้เมือืงภาคพลเมืืองส่ามืารู้ถเป็นกลไกส่ำคัญ 

ในการู้ที่ำงานเชงิพื�นที่่�ที่ั�วปรู้ะเที่ศูเพื�อส่่งเส่ริู้มืความืเป็นพลเมืือง

ขึ้องไที่ยเพื�อการู้ปฏิริู้ป้ปรู้ะเที่ศูด�านการู้เมือืง การู้พัฒนาการู้เมือืง 

ภาคพลเมืือง การู้ส่รู้�างช่มืชนเขึ้�มืแขึ้็ง การู้กรู้ะจายอำนาจส่้่

ปรู้ะชาชน และการู้พฒันาปรู้ะชาธิปิไตย 



QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP

ด�านเคารู้พส่ิที่ธิิและห้น�าที่่� ร้อยละ 70 เห็นวั่าสิทธิ 

เสรีภาพต้องได้รับัการคุ้มืครอง ต้องรับัฟัังควัามืเห็นที�แตกต่าง 

ต้องเหน็ส่วันรวัมืสำคญัและเข้าร่วัมืเมืื�อมืีโอกาส 

ด�านการู้มืส่่ว่นรู้ว่มืที่างการู้เมือืง รอ้ยละ 80 เมืื�อพบัปัญหา 

จัะติดต่อกับัผู้นำชุมืชน กำนัน ผู้ใหญ่บั้าน และเป็นผู้ที�พยายามื

ที�จัะแก้ปัญหาท้องถ่ิ�นโดยร่วัมืกับัผู้อื�น 

ด�านการู้ส่นับส่น่นปรู้ะชาธิิปไตย ร้อยละ 60 พูดคุย 

แลกเปลี�ยนเรื�องการเมืืองกับัพี�น้องเพื�อนฝู่ง ร้อยละ 20 เห็นวั่า 

ควัรยกเลิกการเลือกตั�ง และระบับัรัฐสภา ควัรมีืผู้เชี�ยวัชาญ 

เข้ามืาตดัสนิใจัในนามืของประชาชน ยอมืรบััการมืพีรรคการเมือืง 

พรรคเดียวัในการเลือกตั�งและบัริหารประเทศ ยอมืรับัการหาผู้นำ 

ที�เข้มืแข็งมืาบัริหารประเทศ และยอมืรับัให้ทหารเข้ามืา 

ปกครองประเทศ

รปูแบับัการดำเนนิงานของศนูย์พฒันาการเมือืงภาคพลเมือืง 

เพื�อส่งเสรมิืควัามืเป็นพลเมือืงไทยในการขับัเคลื�อนแผนปฏิิรูป

ด้านการเมืืองต้องคำน้งถ่้งองค์ประกอบัสำคัญ คือ

1. บัรบิัทของโครงสร้างและระบับัสนบััสนนุที�ตอบัสนองต่อ 

พลเมือืงที�กระตือรือร้นและมีืส่วันร่วัมืในกระบัวันการ

นโยบัายสาธารณะ ได้แก่ การมืกีระบัวันการในโครงสร้าง 

ของการเมืืองท้องถ่ิ�นที�ต้องมืีการรับัฟัังประชาชน 

ให้ประชาชนมืส่ีวันร่วัมืในเชงิปฏิบิัตัเิปน็ผูเ้สนอนโยบัาย 

และรับัฟัังข้อเสนอแก้ไขปัญหาหรือรับัข้อเสนอ 

เชิงนโยบัายหรือให้ประชาชนร่วัมืพัฒนานโยบัาย 

2. ต้องมืีหุ้นส่วันหรือเครือข่ายในพื�นที�และในจัังหวััด 

ในการขบััเคลื�อน โดยศนูย์พฒันาการเมืืองภาคพลเมือืง 

เปน็ผูท้ำให้เกดิกระบัวันการเรยีนรู ้(facilitators) และ

สถ่าบัันพระปกเกล้าสนับัสนุนองค์ควัามืรู้ เครื�องมืือ

และนวััตกรรมื 

สำหรับักลไกท่ี่�ศู้นย์พัฒนาการู้เมืืองภาคพลเมืือง 

ใช�เพื�อให้�ความืรู้้�และส่่งเส่ริู้มืการู้มื่ส่่วนรู่้วมื คือ การใช้พื�นที�

สาธารณะ (public space) ได้แก่ โรงเรียนพลเมืือง เวัทีเสวันา  

หรือชื�ออื�น ๆ ตามืแต่ละพื�นที�กำหนดเรียก ซ้ึ่�งเป็นพื�นที� 

สร้างโอกาสในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ให้ควัามืสำคัญกับั 

ประเด็นสาธารณะของชุมืชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและ 

พฒันาชุมืชน เกิดเป็นข้อตกลงและยกระดับัสูน่โยบัายสาธารณะ 

ซึ่้�งเปน็กลไกการเรยีนรูจ้ัากปญัหา (problem-based learning) 

จัากควัามืร่วัมืไมื้ร่วัมืมืือ (cooperate learning) ที�สามืารถ่

สร้างควัามืรู้และเสริมืทักษะและทัศนคติควัามืเป็นพลเมืือง

ประชาธิปไตยได้มืากกวั่าการอบัรมืให้ควัามืรู้เพียงอย่างเดียวั 

(passive learning) ศูนย์ที�มืีควัามืเข้มืแข็งผ่านกระบัวันการ 

ดังกล่าวั ได้แก่ นครศรีธรรมืราช ร้อยเอ็ด  เป็นต้น

ข้้อเสำนอแนะ 3. พัฒนากระบัวันการเพิ�มืพูนทักษะ และพัฒนาเจัตคติ

ประชาธิปไตยโดยเฉพาะกระบัวันการพัฒนาการคิด 

วัิเคราะห์แบับัพลเมืืองประชาธิปไตย และการมีื 

ส่วันร่วัมืในกระบัวันการนโยบัายของรัฐ 

4. ศูนย์พัฒนาการเมืืองภาคพลเมืืองต้องดำเนินการ 

อย่างยด้มืั�นในหลกัวัตัถุ่ประสงค์ (objective oriented)  

ที�เน้นผลลัพธ์ คือ พลเมืืองที�มืีควัามืรู้ ย้ดมืั�นในคุณค่า

ประชาธิปไตย ย้ดหลักสิทธิพลเมืือง 

การส่งเสริมืควัามืเป็นพลเมืืองเพื�อขับัเคลื�อนการปฏิิรูป 

การเมืืองนั�น ต้องย้ดแนวัคิดพลเมืืองที่่� เข้้ามื่ส่่วนร่่วมื 

ที่างการ่เมืืองและมื่ส่่วนร่่วมืในกร่ะบวนการ่นโยบาย 

ส่าธาร่ณะ  ซึ่้�งเป็นการแสดงอำนาจัการปกครองของประชาชน 

ไวั้เป็นสำคัญ ศู้นย์พัฒนาการู้เมืืองภาคพลเมืือง ส่ถาบัน 

พรู้ะปกเกล�าได�ดำเนินงานจนเกิดผลเชิงปรู้ะจักษ์ั กล่าวคือ 

ส่ามืารู้ถส่รู้�างพลเมืืองเป็นมื่ความืรู้้�การู้เมืืองการู้ปกครู้อง  

ย้ดมืั�นห้ลักการู้ปรู้ะชาธิิปไตย รู้้�สิ่ที่ธิิ ห้น�าที่่�พลเมืือง และ 

ส่ิที่ธิิช่มืชนเพิ�มืขึ้้�น อันเป็นปรู้ะโยชน์ต่อการู้พัฒนาเพื�อ 

การู้ปฏิริู้ป้การู้เมือืง


