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บทคัดย่อ

บทความนีต้ อ้ งการชีใ้ ห้เห็นว่า การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยล้มเหลวมา
โดยตลอด เนื่องจากยังขาดองค์ประกอบส�ำคัญซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตย
คือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมแบบ
พลเมือง ท�ำให้รากฐานของประชาธิปไตยไทยไม่แข็งแกร่งหนักแน่นพอ ขณะที่
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเป็นเครือ่ งค�ำ้ จุนระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพได้ จากข้อสรุปเช่นนี้การที่
จะท�ำให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและมีเสถียรภาพได้หรือไม่นั้น
หาใช่ขึ้นอยู่กับการมีรูปแบบระบอบการเมืองการปกครอง มีการจัดโครงสร้าง
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมวิทยา และหลักสูตรปริญญาเอกสาขา
วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ,
รองศาสตราจารย์ (Ph.D)
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Abstract

This article attempts to point out that Thai democratic
development has constantly failed as a consequence of the lack
of principal elements of the democratic system which are the
basic foundation of democracy creating a democratic political
culture or civic culture. Because of the lack of these elements, the
political foundation of Thailand is not strong and secures enough;
whereas the democratic political culture supports and strengthens
the security and the stability of democracy. According to the above
assumption, transitioning Thai society to full democracy and stable
one does not only depend on the following factors: the political system,
structuring democratic political institutions, elections, and
democratic constitution. Thai politics are currently stagnant and
trapped by the drafting of the new constitution, which cannot be
stepped over. Thus the democratic political culture can be instilled
or developed by various means.
Keywords : Democratic Political Culture ; Civic Culture ;
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บทที่ 1

สถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง และมีรัฐธรรมนูญที่เป็น
ประชาธิปไตยแต่เพียงเท่านั้นไม่ การเมืองไทยยังจมปลักและติดกับดักอยู่กับการ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่สามารถก้าวข้ามพ้นได้ ขณะที่วัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สามารถปลูกฝังหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นได้หลาย
วิธีการด้วยกัน
ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย วัฒนธรรมแบบพลเมือง
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย จิตส�ำนึกแบบพลเมือง
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บทน�ำ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย เป็นการปกครองที่รับเอามา
จากประเทศตะวันตก แม้ว่าการปกครองระบอบนี้จะเป็นที่นิยมกันทั่วไปในนานา
อารยประเทศ แต่การปกครองระบอบดังกล่าวก็ยงั ไม่สามารถประสานเข้ากันได้กบั
วิถีชีวิตคนไทยอย่างสนิทแนบแน่นนัก เราอาจกล่าวได้ว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เป็นเพราะมีเงื่อนไขส�ำคัญที่เกี่ยวข้องหลายประการ อันเป็น
อุปสรรคส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งคือ
เรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยแบบดั้งเดิม ที่ตกอยู่ภายใต้ระบบอ�ำนาจ
นิยมและระบบอุปถัมภ์มายาวนาน ท�ำให้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยค่อนไปทาง
อ�ำนาจนิยมและประเพณีนิยม ซึ่งลักษณะพฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง
ไทยเช่นนี้ มีเนือ้ หาสาระแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในโลกตะวันตก (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2557ก.)
ลักษณะของวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมและระบบอุปถัมภ์ ซึง่ เป็นผลมาจากมรดก
ตกทอดของสังคมไทยมาเป็นเวลามากกว่า 700 ปีที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น
คนไทยชอบการใช้อ�ำนาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟัง อ่อนน้อม และเกรงกลัวต่อผู้
มีอ�ำนาจทุกประเภท นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง ยึดติดอยู่กับระบบอุปถัมภ์
และการพึ่งพา จัดล�ำดับฐานะของบุคคลตามชาติวุฒิ วัยวุฒิ และการมีต�ำแหน่ง
อ�ำนาจในสังคม เป็นต้น เมือ่ มีการปฏิวตั ยิ ดึ อ�ำนาจเปลีย่ นแปลงการปกครองพ.ศ.
2475 ก็มิได้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมแต่อย่างใด แต่เป็นเพียง
การปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้น
หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนมืออ�ำนาจการปกครองและอ�ำนาจการบริหารราชการ
แผ่นดิน จากสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ในมือของข้าราชการ และนับตั้งแต่มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา รวมถึงที่มีการรัฐประหารทุกครั้งก็ยังไม่
เคยมีการปลูกฝังระบบความคิด ความเชือ่ พืน้ ฐาน ค่านิยมให้ถกู ต้องและสอดคล้อง
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กับหลักการพืน้ ฐานของระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใดเลย (พรอัมรินทร์ พรหม
เกิด, 2557ข.)
ประมวล รุจนเสรี (2551) เห็นว่า คนไทยเวลาพูดถึงวัฒนธรรมก็จะกล่าว
แต่เฉพาะเรื่องเอกลักษณ์ความมีวัฒนธรรมทางศาสนา ความเชื่อ ศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี จิตรกรรม และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เท่านั้น
ซึง่ ก็เป็นวัฒนธรรมทีด่ งี ามและทรงคุณค่าจนเป็นทีย่ กย่องจากนานาอารยประเทศ
แต่ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง และการใช้อ�ำนาจยังมี
จุดอ่อนด้อยและมีความไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก และไม่เคยมีการกล่าวถึงเรื่อง
วัฒนธรรมทางการเมืองทีส่ อดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไป จึงท�ำให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเมืองการปกครองของไทยเป็นอย่างมาก ผล
ตามมาคือท�ำให้ประชาธิปไตยไทยเกือบตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงแค่ “รูป
แบบ” ที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมก็ยังรวมศูนย์อ�ำนาจไว้ที่ส่วนกลางอย่างแข็งแรง และทรง
อิทธิพลไม่เสื่อมคลาย ประมวล รุจนเสรี เห็นว่า การปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2475 คณะปฏิวตั ยิ งั ไม่ได้ดำ� เนินการใดๆ เลยในการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย แม้จะมีการร่างรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตัง้ มีคณะรัฐมนตรี สภา
ผู้แทนราษฎร ศาลยุติธรรม และต่อมามีพรรคการเมืองเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
เพียง “รูปแบบ” ของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเท่านัน้ แต่จติ วิญญาณ
ของผูค้ นยังมิได้เป็นประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง และยังไม่เคยมีรฐั บาลชุดใดได้พยายาม
ปฏิวัติวัฒนธรรมทางการเมืองแม้แต่เพียงครั้งเดียว ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
ปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงระบบความคิด ทัศนคติ บรรทัดฐาน และการปฏิบัติการ
ทางการเมืองการปกครองใหม่ให้อยูใ่ นครรลองของสังคมประชาธิปไตย ต้องท�ำให้
เกิดการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ที่จะท�ำให้ค่านิยมเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้
ประมวล รุจนเสรี ได้เน้นย�ำ้ ให้เห็นว่า เมือ่ ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงเข้า
สูร่ ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมานานกว่า 80 ปี ปรากฎว่าประเทศไทย
ยังไม่เคยมีนโยบายหรือโครงการขัดเกลาทางการเมืองที่เรียกว่า “Political
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Socialization” เพื่อให้ผู้คนมีทัศนคติ ระบบความคิดความเชื่อ ค่านิยม และ
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นเลย ไม่ว่าจะในระดับครอบครัว
ชุมชน สถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ รวมถึงสถาบันทางสังคมอืน่ ๆ เขาเห็นอีก
ว่าการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองเลย
ได้สร้างความเสียหายให้กบั สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ขณะเดียวกันวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติให้ดีขึ้น ก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางการ
เมืองที่ไม่เหมาะสมอีกมายมาย เขาได้ตั้งถามที่ส�ำคัญว่า ประเทศไทยถึงเวลาแล้ว
หรือยังทีจ่ ะต้องมีการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมทางการเมืองกันเสียใหม่ และสังคมไทยเรา
ถึงเวลาแล้วหรือยังทีจ่ ะต้องทบทวนว่า จะต้องมีการปรับอุดมการณ์ ทัศนคติ ระบบ
ความคิดความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานทางการเมืองของเราเสียใหม่
นักวิชาการรัฐศาสตร์ เช่น สุรชัย ศิริไกร (2550) วิเคราะห์ไว้ในท�ำนอง
เดียวกันว่า ประชาธิปไตยของไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมานั้นล้มเหลว เนื่องจากผู้น�ำการเมืองไทยเน้นการพัฒนา
ประชาธิปไตย โดยการพัฒนาสถาบันทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว คือการ
ร่างรัฐธรรมนูญ การพัฒนาความเข้มแข็งพรรคการเมือง การกระจายอ�ำนาจระ
หว่างสถาบันการเมือง และการพัฒนาองค์กรอิสระขึน้ มาควบคุมตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ แต่ละเลยการพัฒนาปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ทางการเมือง อันเป็นแบบแผนความคิดความเชือ่ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
ทางการเมืองของผูค้ นในสังคม จึงอาจกล่าวได้วา่ การเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ไทยสนใจแต่เพียง “รูปแบบหรือโครงสร้าง” มากกว่าส่วนที่เป็น “เนื้อหาสาระ”
อันได้แก่ ปรัชญาพื้นฐาน อุดมการณ์ และจิตวิญญาณของประชาธิปไตยที่แท้จริง
สุรพงษ์ ชัยนาม (2552) เสนอความเห็นในท�ำนองเดียวกันว่า ประชาธิปไตย
ของไทยเป็นเพียงแค่ “รูปแบบ” มากกว่าเนื้อหาสาระ การน�ำเข้ามาซึ่งแนวคิด
ใหม่ ๆ เช่น เรื่องคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลที่น�ำเข้ามา
จากต่างประเทศ ก็เป็นเพียงการน�ำมาใช้เฉพาะรูปแบบ แต่ไม่ได้เกิดผลในทาง
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ปฏิบัติอย่างจริงจังในการช่วยสร้างให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ขึ้นมาได้ หรืออาจ
กล่าวได้ว่า เรามีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยบ้างเหมือนกัน แต่เนื้อหาที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยกลับมีมากกว่า เช่น ในสมัยหนึง่ ทีม่ กี ารแทรกแซงองค์กรอิสระ การ
ท�ำลายหลักธรรมาภิบาล การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการท�ำลายกลไกตรวจสอบ
ถ่วงดุล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตยที่ด�ำรงอยู่ในระบอบ
ประชาธิปไตย และสุรพงษ์ ชัยนาม ยังชี้ให้เห็นว่า หลายประเทศในยุโรปต้อง
ใช้เวลาพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องมาหลายร้อยปี อย่างไรก็ดีเขาเห็นว่า
ประชาธิปไตยของไทยก็ตอ้ งมีการพัฒนาตามแบบของไทยโดยต้องยึดโยงกับจารีต
ประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ของชาติเรา อันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ
ในการพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมไทยเราเอง
ความเห็นของนักคิดและนักวิชาการไทยที่กล่าวมา คล้ายกับแนวคิดของ
Stephen Macedo (2002) ที่เสนอว่า การสร้างระบอบประชาธิปไตยให้แข็ง
แรง ไม่ควรหมายถึงเพียงแค่การสร้างระบบและสถาบันขึ้นมาชุดหนึ่ง หรือการ
สร้างระบบนิติรัฐและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาเท่านั้น หากแต่ต้องบ่มเพาะ
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้ฝังรากลึกลงในตัวของพลเมืองแต่ละคนด้วย โดย
ผ่านเครือข่ายของกลุม่ องค์กร สมาคม และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เพราะฉะนัน้
ประเทศทีม่ กี ารบ่มเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองน้อย เนือ่ งจากมีการ
เปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยอย่างรวดเร็ว ย่อมมีปัญหาใน
การรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศยุโรปตะวัน
ตกมีโอกาสบ่มเพาะ “วัฒนธรรมแบบพลเมือง” (Civic Culture) ได้นานกว่า
ก่อนมีการเปลีย่ นผ่านไปสูก่ ารปกครองแบบประชาธิปไตยทีเ่ ข้มแข็ง เช่น กรณีของ
อังกฤษ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะประชาชนมี
จารีตประเพณีประชาธิปไตยทีฝ่ งั รากลึกภายในจิตใจอยูแ่ ล้ว ผูเ้ ขียนเห็นว่าแนวคิด
นี้มีความส�ำคัญมาก และน่าที่จะมีการน�ำมาพิจารณาทบทวนอย่างจริงจังต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยไทยเสียใหม่ เพื่อมิให้การเมืองไทยติดกับดักอยู่กับการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหมือนดังเช่นที่ผ่านมา
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เสนีย์ ค�ำสุข (2557) วิจารณ์ว่า ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสากลยังไม่
สามารถเกิดขึน้ ได้เลยในสังคมไทย ยกเว้นแต่การอ้างถึงการเลือกตัง้ เท่านัน้ แต่ยงิ่
มีการเลือกตัง้ ในทุกระดับมากขึน้ เท่าใด ก็ยงิ่ เกิดระบอบธนาธิปไตยและการทุจริต
ตามมามากขึ้นเท่านั้น
จากความคิดเห็นของนักคิด นักวิชาการ และนักปฏิบตั คิ นส�ำคัญดังทีก่ ล่าวมา
แล้ว สรุปได้ว่าเราต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย เพื่อให้การพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย และ
สามารถก้าวข้ามพ้นกับดักการพัฒนาประชาธิปไตยแบบเดิมได้ เมื่อจ�ำเป็นต้อง
มีการปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองกันใหม่ ค�ำถามคือว่า เราจะสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบใหม่หรือวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยได้อย่างไร นี่คือเนื้อหาหลักในบทความนี้ โดยจะเริ่มต้นด้วยการชี้ให้
เห็นจุดอ่อนของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ตามด้วยการศึกษาเรื่องวัฒนธรรม
ทางการเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย ในตอนท้ายจะได้ให้ขอ้ เสนอ
แนะที่เป็นทางออกของการพัฒนาประชาธิปไตยแบบใหม่ที่ยั่งยืนกว่า ดังจะได้น�ำ
เสนอให้เห็นในล�ำดับต่อไป
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่อ่อนด้อยและไม่ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
คนไทยจ�ำนวนมากยังคงมีแนวความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมหลายอย่างในทางการเมือง ซึ่งเรียกรวมกันว่า “วัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย” ที่ยังอ่อนด้อยและไม่ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริง มีดัง
ต่อไปนี้ เช่น
1. ความรักอิสระ กล่าวคือคนไทยชอบท�ำอะไรอย่างอิสระตามล�ำพังตนเอง
ไม่อยากให้ใครคนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับตนเองมากนัก ชอบผูกพันอยู่แต่เฉพาะกลุ่ม
เดิม ๆ ของตน ไม่ชอบถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อื่น
ลักษณะเช่นนี้จึงมีผลท�ำให้คนไทยขาดระเบียบวินัย และขาดกฎเกณฑ์ในการ
ด�ำเนินชีวิต ดังจะเห็นได้ว่าการบังคับด้วยกฎเกณฑ์ให้คนอยู่ในระเบียบวินัยจะ
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ได้ผลก็เฉพาะหน้า แต่หากลับหลังคนก็จะละเมิดกัน การละเลยหรือการฝ่าฝืน
กฎหมายจึงมีอยู่ทั่วไปเพราะการรักอิสระของคนไทย แต่ในสังคมที่ผู้คนขาดวินัย
ไม่เคารพกฎกติกาของสังคมยากที่จะสร้างสังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาได้
(พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2556)
2. ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ คนไทยเป็นคนทีย่ ดึ ถือความคิดเห็น
ของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่คอ่ ยยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ด ท�ำให้เป็นคนทีม่ จี ติ ใจ
ค่อนข้างคับแคบ ทว่าประชาธิปไตยจะพัฒนาไปได้ผู้คนในสังคมนั้นต้องมีจิตใจ
เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
3. ชอบใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สนุกสนานรื่นเริง คนไทยส่วนใหญ่จะตอบ
สนองต่องานหรือกิจกรรมที่สนุกสนานได้ง่ายกว่างานที่ต้องใช้ความคิดเอาจริง
เอาจัง และการใช้เหตุผล ตามค่านิยมดั้งเดิมของคนไทยถือว่า ความสนุกสนาน
เป็นก�ำไรชีวติ ขณะทีก่ ารท�ำงานถือว่าเป็นทุกข์ คนไทยบางส่วนยังยึดมัน่ ในคติทวี่ า่
“มีบญ
ุ เกิดมาสบาย นัง่ อยูบ่ นกองเงินกองทอง” ท�ำให้คนไทยต่างแสวงหาความสุข
ความสบาย มักหลีกเลีย่ งความยากล�ำบาก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2539) ค่า
นิยมการรักความสนุกสนานรืน่ เริงเช่นนีส้ ง่ ผลให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยให้ความ
ส�ำคัญกับปัญหาเรือ่ งส่วนรวม หรือไม่คอ่ ยทุกข์รอ้ นกับปัญหาของประเทศชาติบา้ น
เมือง ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ยากในสังคมที่ผู้คนไม่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องส่วน
รวมและปัญหาของประเทศชาติบ้านเมือง
4. ไม่ชอบการรวมกลุ่ม จากความรักในอิสระมีผลท�ำให้คนไทยไม่ชอบการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กร เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวม ดังนั้น การรวมกลุ่มหรือการจัดตั้งองค์กร
ทางการเมือง เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมจึงเกิดขึ้นได้ค่อน
ข้างยาก และยังส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของคนไทยที่มีน้อย
ตามไปด้วย
5. ไม่ค่อยให้ความสนใจกับปัญหาของบ้านเมืองหรือปัญหาของสังคมส่วน
รวม ในประเด็นนีม้ คี วามส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประชาธิปไตย คนไทยโดย
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ส่วนใหญ่ถอื ว่าการเมืองเป็นเรือ่ งของนักการเมือง เป็นเรือ่ งของผูน้ ำ� และข้าราชการ
ชัน้ ผูใ้ หญ่ หรือชนชัน้ ปกครองเท่านัน้ เกินก�ำลังทีต่ นเอง ครอบครัว และพวกพ้องจะ
เข้าไปยุง่ เกีย่ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชนผูย้ ากไร้หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
มีการศึกษาน้อย มักจะไม่ให้ความสนใจต่อกิจการบ้านเมืองหรือกิจกรรมของสังคม
ส่วนรวม หากจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบ้านเมืองหรือเรื่องของส่วนรวม
ก็มักจะท�ำตามที่ผู้น�ำหรือผู้มีอ�ำนาจสั่งการมา แนวความคิดเช่นนี้มีการยึดถือและ
ปฏิบตั กิ นั มาจนตกตะกอน กลายเป็นนิสยั ความเคยชินหรือเป็นวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย ผลตามมาคือท�ำให้คนไทยส่วนใหญ่เป็นผูท้ มี่ คี วามคิดอ่านทางการเมือง
ค่อนข้างคับแคบ (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2557ข.)
สาเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่เชื่อฟังและปฏิบัติตามการชี้น�ำของบรรดาผู้น�ำ
วิเคราะห์ได้ว่าเพราะในสังคมไทยดั้งเดิมได้แบ่งคนในสังคมออกเป็นสองชนชั้น
เท่านั้นคือ ชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้การปกครอง ชนชั้นปกครองจะเป็นผู้น�ำ
ทางสังคม แล้วจะใช้อ�ำนาจกับผู้อยู่ภายใต้การปกครองทั้งแบบพระเดชและ
พระคุณ การใช้อ�ำนาจแบบพระเดช ก็คือการใช้ก�ำลังบังคับ (Forces) หรือใช้
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนการใช้อ�ำนาจแบบพระคุณ คือการใช้อ�ำนาจ
ด้วยความเมตตาปราณี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ผลสุดท้ายของการใช้อ�ำนาจทั้งสอง
ประเภท ก็เพื่อต้องการควบคุมผู้อยู่ภายใต้การปกครองให้อยู่ภายใต้อ�ำนาจของ
ตน จนในที่สุดผู้อยู่ภายใต้การปกครองเกิดความเกรงกลัว หรือมีความเกรงใจ มี
การยอมรับ ยกย่อง ไม่กล้าขัดขืน ไม่กล้าโต้เถียง หรือแสดงความคิดเห็นที่แตก
ต่างออกไป ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดและไม่เป็นอันตรายกับตนเอง ในขณะเดียวกัน
ก็เกิดวัฒนธรรม “บุญคุณ” และ “การตอบแทน” ต่อผู้มีอ�ำนาจที่มีบุญคุณเหนือ
ตนเอง (ประมวล รุจนเสรี, 2551)
การศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย
จากการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย”
ของผู้เขียนพบว่า การศึกษาประชาธิปไตยในสังคมไทย เรามักมองประชาธิปไตย
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เพียงแค่ระบบของรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ซึง่ เป็นเรือ่ งการเข้าสูอ่ ำ� นาจรัฐ การ
มีพรรคการเมือง และการก�ำหนดข้อตกลงของบรรดาชนชั้นน�ำที่เข้ามาใช้อ�ำนาจ
ทางการเมืองซึ่งก็คือ “การมีรัฐธรรมนูญ” เมื่อเป็นเช่นนี้การสร้างประชาธิปไตย
ของไทยจึงติดกับดักอยู่กับการให้ความหมายเพียงแค่ การด�ำเนินการเพื่อให้
กระบวนการเหล่านีเ้ กิดขึน้ มาเท่านัน้ เช่นเดียวกับทีน่ ายแพทย์ประเวศ วะสี (2557)
ได้เสนอไว้ว่า ตลอดเวลากว่า 82 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยเราสนใจประชาธิปไตย
เฉพาะในเรื่องกลไกทางการเมืองคือ กลไกการเข้าสู่อ�ำนาจรัฐเท่านั้น แต่ไม่สนใจ
การสร้างสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ท่านเห็นว่าการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่
มีคุณภาพต้องมาจากการสร้างพลเมืองให้มีความเข้มแข็ง และพลเมืองที่เข้มแข็ง
คือปัจจัยชี้ขาดอนาคตของประเทศ
จากการมุ่งเฉพาะแต่ประเด็นเรื่องกลไกการเข้าสู่อ�ำนาจรัฐ ท�ำให้เราติดกับ
ดักและละเลยต่อค�ำถามหลักอื่น ๆ เช่น จะสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนทีพ่ งึ ปรารถนาให้เกิดขึน้ ในสังคมไทยได้อย่างไร หรือจะสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร หรือจะสร้างความเป็น
พลเมือง (Citizenship) ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมไทยเราได้อย่างไร หรือจะ
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมได้อย่างไร หรือจะลดอ� ำนาจรัฐแล้ว
เพิ่มอ�ำนาจให้กับประชาชนได้อย่างไร เป็นต้น จากค�ำถามเหล่านี้เราจึงต้องให้
ความส�ำคัญกับการศึกษาประชาธิปไตยไทยเสียใหม่ โดยยึดเอากรอบความคิด
เรื่องดังที่กล่าวมาเป็นประเด็นหลักหรือเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่ด้วย และน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่า
ส�ำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ควบคูก่ บั การศึกษาเพือ่ หารูปแบบเหมาะสม
ทีเ่ ป็นไปได้กบั สังคมไทยในปัจจุบนั (อภิญญา รัตนมงคลมาศ และวิวฒ
ั น์ คติธรรม
นิตย์, 2547) เพื่อให้การพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จริงแม้ว่าจะต้องใช้เวลา
ยาวนานก็ตาม
ทว่ า การปฏิ รู ป การเมื อ งในสั ง คมไทยที่ ผ ่ า นมา เรามั ก มองข้ า ม “มิ ติ
วัฒนธรรมทางการเมือง” อยู่เสมอ กล่าวคือ ไม่เคยมีการปฏิรูประบบความ
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คิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยที่ไม่เอื้อหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งฝังรากลึกมายาวนานดังได้ ผลคือการ
ปฏิรูปการเมืองไทยจึงล้มเหลวมาโดยตลอด และได้มาเพียงแค่รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่เท่านั้น (ไทยรัฐ, บทบรรณาธิการ, 20 สิงหาคม 2557) ดังนั้น ในสังคมไทย
เราจึงไม่อาจที่จะหวังให้ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งและท�ำงานได้ดี โดยอาศัย
การมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเลือกตั้ง หรือการมุ่งเน้นพัฒนา
ระบบ โครงสร้าง และสถาบันทางการเมืองในระบบรัฐสภาที่เป็นทางการแต่เพียง
อย่างเดียว ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาการเมืองเห็นว่า ระบบการเมืองและระบบ
สังคมนั้น แท้จริงแล้วมิได้เป็นเพียงผลผลิตจากลายลักษณ์อักษร เช่น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หรือค�ำสัง่ ของผูป้ กครอง หรือการจัดวางระบบโครงสร้าง และสถาบัน
ทางการเมืองเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผลผลิตของสิ่งที่อยู่ลึกลงไปมากกว่า นั่นคือ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ระบบความคิดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของ
ผู้คนในสังคมนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองอีกด้วย ดังที่ Lucian Pye
(2000) และ Gabriel A. Almond (1980) เรียกว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง”
(Political Culture) นั่นเอง
การศึกษาวิจยั ของผูเ้ ขียนพบว่า มีอปุ สรรคนานัปการตลอดช่วงเวลาของความ
พยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทย เราอาจกล่าวได้ว่าปัจจัย
ส�ำคัญมากที่สุดประการหนึ่งคือ ผลสืบเนื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเอง
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวคิดทีเ่ ป็นรากฐานของความคิดประชาธิปไตย ลักษณะความ
ไม่สอดคล้องกันดังกล่าว ท�ำให้รากฐานของประชาธิปไตยในสังคมไทยไม่แข็งแกร่ง
หนักแน่นพอ (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2532) และมีส่วนส� ำคัญที่ท�ำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยประสบปัญหาและอุปสรรคตลอดมา การศึกษาของผูเ้ ขียนได้
พบตัวบ่งชีข้ องการสร้างความเป็นประชาธิปไตยทีส่ �ำคัญคือ การสร้าง “วัฒนธรรม
แบบพลเมือง” (Civic Culture) อันได้แก่ การสร้างส�ำนึกของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง มีส�ำนึกแห่งการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอย่าง
เคร่งครัด การมีจิตสาธารณะ การยึดหลักสันติวิธีและการประนีประนอม การรู้จัก
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ใช้สิทธิของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพผู้อื่น การมองโลกในแง่ดี การยึด
มั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไป
สู่การสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพและมีคุณภาพได้ ส่วนวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ก็คือลักษณะที่อยู่ตรงกันข้าม
กับวัฒนธรรมดังกล่าว อันได้แก่ การที่ผู้คนในสังคมไม่สนใจมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ขาดจิตส�ำนึกแห่งการรักษากฎหมายและการเคารพกฎกติกาของสังคมที่ดี
การมีแนวความคิดเรื่องการมีจิตสาธารณะที่คับแคบ ขาดการยึดหลักสันติวิธีและ
การประนีประนอม ความเข้าใจเรื่องการรู้จักใช้สิทธิของตนเองและรู้จักเคารพ
สิทธิผู้อื่นยังมีน้อย และมีความบกพร่องในหลักศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2557ก. ; พรอัมรินทร์
พรหมเกิด, 2557ข.) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป
การศึกษาวิจยั ของผูเ้ ขียน ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความคิดทางสังคมวิทยาการเมือง
ที่ว่า ระบอบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่งจะด�ำรงอยู่ได้ จะต้องอาศัย
การมี วั ฒ นธรรมทางการเมือ งที่เอื้อ อ�ำนวยต่ อระบอบการเมื องการปกครอง
ดังกล่าว เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองย่อมมีผลต่อโครงสร้างและพฤติกรรม
ทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ดังนั้น หากจะมีการพัฒนาระบอบ
การเมืองการปกครองไปในแนวทางประชาธิปไตย ก็จะต้องมีการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) ควบคู่กัน
ไปด้วย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการมี
เสถียรภาพและประสิทธิผลของการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตย
ต้องอาศัยวัฒนธรรมแบบพลเมือง (Civic Culture) เป็นตัวค�้ำจุน จึงจะ
ท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพและมั่นคงได้ (Nash, 2010; ทินพันธุ์
นาคะตะ, 2541; อุไรวรรณ ธนสถิตย์, http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/)
ดังแผนภาพที่ 1
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Civic Culture
แผนภาพ : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมแบบพลเมืองและวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยทีเ่ ป็นปัจจัยน�ำไปสูก่ ารสร้างระบอบประชาธิปไตยทีม่ เี สถียรภาพ

ผลการศึกษานี้ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย
นั้น ถ้าจะอาศัยเพียงการจัดวางโครงสร้างและรูปแบบสถาบันทางการเมืองการ
ปกครองเท่านั้น การปกครองย่อมจะไม่บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน เนื่องจาก
ถ้าขาดองค์ประกอบส�ำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือ
การสร้างวัฒนธรรมแบบพลเมือง ซึ่งรวมถึงประชาธิปไตยที่คนในชาติจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิสัยในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะอยู่ในบ้าน ในชุมชน อยู่ใน
สถานศึกษา อยูใ่ นหน่วยงานหรืออยูใ่ นกลุม่ เพือ่ น ก็จะต้องยึดหลักการพืน้ ฐานของ
ประชาธิปไตยเท่านัน้ ในการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึน้ ในบ้าน
ในเมืองได้อย่างมีเสถียรภาพ
การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยตามกรอบแนวคิ ด สั ง คมวิ ท ยาการเมื อ งนี้ ยั ง
เป็นการแก้ไขข้อกล่าวหาส�ำคัญที่ว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยมัก
สนใจใน “รูปแบบหรือเปลือกนอก” มากกว่า “เนื้อหาสาระ” หรือจิตวิญญาณ
ของประชาธิปไตยที่แท้จริง หรือประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบ
ทางการเมืองการปกครอง เป็นเพียงพิธีกรรม หรือเป็นตัวหนังสือแต่ไม่มีผลใช้
บังคับจริง อันสอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรมไทยที่สนใจในเรื่องของ “รูป
แบบ” มากกว่าเนื้อหาสาระ และสนใจในวิธีการมากกว่าจุดหมายปลายทาง จึง
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ท�ำให้เกิดลัทธิแก่ระเบียบพิธีการขึ้นมา ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาให้
เห็นได้อย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมเหล่านี้ เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของไทยจะสนใจในเรื่องวิธีการปกครอง ซึ่งก็คือ “การเลือกตั้ง” จนในที่สุด
ท�ำให้คนไทยจ�ำนวนมากหลงเชื่อว่า การเลือกตั้งคือการแสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตยแต่เพียงอย่างเดียว หรือรัฐบาลที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง คือ
สัญลักษณ์ของประชาธิปไตยโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ และมีความชอบธรรม
ในทุกความหมาย อันเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องอยู่อย่างมาก
(วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2552)
ตามความเป็นจริงนอกจากเรื่องการเลือกตั้งแล้ว ประชาธิปไตยยังมีองค์
ประกอบส�ำคัญอื่น ๆ อีกคือ หลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
หลักนิติธรรม หลักการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจกัน และหลักคุณธรรมจริยธรรม
การเลือกตัง้ เป็นเพียงก้าวแรกในการเข้าสูอ่ ำ� นาจรัฐเท่านัน้ ในหลายประเทศสาเหตุ
ทีท่ ำ� ให้ประชาธิปไตยล้มเหลวเพราะมุง่ เน้นเฉพาะ “การเลือกตัง้ ” แต่ไม่คำ� นึงถึง
องค์ประกอบอื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว และแม้ว่าการเลือกตั้งจะเป็นกลไกส�ำคัญ
ของประชาธิปไตย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ประเทศที่มีผู้น�ำมาจากการเลือกตั้ง
จ�ำเป็นต้องมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเสมอไป เนื่องจากประชาธิปไตย
สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยกลุ่มคนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้
และประชาธิปไตยยังสามารถถูกใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่อ�ำนาจรัฐโดยผ่านการเลือก
ตั้ง รวมทั้งใช้เผด็จการของเสียงข้างมากเป็นเครื่องมือตอบสนองเป้าประสงค์ที่
ไม่เป็นประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกัน (สุรพงษ์ ชัยนาม,www.manager.-co.th/
Daily/ViewNew.aspx?) ความสนใจในสิ่งที่เป็นรูปแบบมากกว่าที่จะสนใจใน
สิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระ ปรัชญาพื้นฐาน และอุดมการณ์ ยังเห็นได้จากเรื่องที่เป็น
ประเด็นปัญหาโต้เถียงกันในปัจจุบัน คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเลือก
ตั้ง ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์โดยตรงอะไรเลย (ไทยรัฐ, บทบรรณาธิการ, 26
กุมภาพันธ์ 2558)
เป็นที่แน่นอนว่า ประชาธิปไตยตะวันตกสามารถสืบสาวไปยังจุดเริ่มต้น
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สมัยกรีกโบราณ ประชาธิปไตยในภาษากรีกโบราณแปลตรงตัวได้ว่าคือ “การ
ปกครองโดยประชาชน” ซึ่งต่างจากการอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์หรือ
ชนชั้นน�ำที่เกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ ในสมัยนั้น อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสนใจว่านักปราชญ์
ผู้สนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยคนแรก ๆ อย่างเช่น Aristotle ก็ไม่ได้พอใจ
กับประชาธิปไตยที่มี “การเลือกตั้ง” ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในนครรัฐของเอเธนส์
โบราณ แต่ท่านได้เสนอแนะให้มีการจับฉลากในการเลือกตัวแทนของประชาชน
ด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ไม่มีชนชั้นน�ำของนครรัฐที่สามารถผูกขาดอ�ำนาจอย่างต่อ
เนื่องยาวนานได้ นอกจากนั้นแล้ว Aristotle ยังเห็นว่าการเลือกตั้งดูจะเป็นช่อง
ทางเข้าสูร่ ะบบ “ธนาธิปไตย” ได้งา่ ย ซึง่ ก็คอื การเข้ายึดอ�ำนาจรัฐโดยพวกคนรวย
และกิจกรรมทางการเมืองในท้ายที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นกิจกรรมของพวกเศรษฐี
มีเงินไป (Plutocracy) (อธิป จิตตฤกษ์, 2557) ส่วนในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้น
ปราโมทย์ นาครทรรพ (http://www.manager.co.th/ daily/viewnewsas
px?newsid=9570000002147) ได้เขียนเตือนด้วยความห่วงใยว่า “คนไทยอย่า
ฆ่ากันตายเพราะรัฐธรรมนูญอีกเลย” เขาได้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยหลงเชื่อกันผิด ๆ
ว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ หากไม่มรี ฐั ธรรมนูญแล้วจะปกครอง
ประเทศไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้โลกมีระบบจักรวรรดิ มีอารยธรรม มีระบอบ
การปกครองของแต่ละประเทศมาก่อน แต่โลกเพิ่งมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็น
ทางการคือของอเมริกาทีป่ ระกาศใช้เมือ่ ประมาณ 228 ปีทแี่ ล้วมานีเ่ อง และโดยข้อ
เท็จจริงแล้วรัฐธรรมนูญไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมได้
เช่น ระบบอุปถัมภ์ การซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริตคอรัปชั่น ความมีศีลธรรมและ
จริยธรรมของผู้คนในชาติ ฯลฯ แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้การ
ศึกษา และการปลูกฝังวัฒนธรรมของการเป็นพลเมืองที่ดีต่างหาก
เมือ่ ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย มีความผูกพันกับวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยเป็นอย่างมากเช่นนีแ้ ล้ว แต่จากการพิจารณาถึงวัฒนธรรม
และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไทย ประกอบกับการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ทางการเมืองของสังคมไทยพบว่า การที่วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังไม่ได้
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มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีวัฒนธรรมทางการเมืองสมัยใหม่แบบประชาธิปไตย
ก็เพราะกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ระบบ
การศึกษา และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ยังมีส่วนปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบดั้งเดิมที่ไม่ถูกต้องให้แก่คนไทยอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ
การเมืองในอุดมคติที่เราต้องการสถาปนาขึ้นมาอย่างเป็นทางการ นั่นคือระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ประการ
หนึ่ง เนื่องจาก “หลักแห่งความชอบธรรมทางการปกครองแบบเดิม” ยังคง
มีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติของคนไทยในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก จึงท�ำให้
ระบบการเมืองไทยมีลกั ษณะของการผสมผสานกัน ระหว่างการรับเอารูปแบบของ
สถาบันทางการเมืองการปกครองของสังคมตะวันตกมาใช้ กับการยึดมัน่ ในค่านิยม
จารีตประเพณีการปกครองแบบเดิมซึง่ มีอยูก่ อ่ นหน้าแล้ว จึงปรากฏว่ามีเฉพาะรูป
แบบของสถาบันทางการเมืองทีเ่ ป็นทางการ เช่น รัฐธรรมนูญ การมีรฐั สภา และการ
เลือกตั้งเท่านั้น ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับสถาบันทางการเมืองในสังคมตะวันตก ส่วน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยที่เป็นจริง ยังมีความแตกต่าง
ไปจากรูปแบบทีเ่ ป็นทางการดังกล่าวอยูเ่ ป็นอย่างมาก (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2543)
ทินพันธุ์ นาคะตะ (2546) วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า ตลอดประวัตศิ าสตร์
อันยาวนานของไทย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมของเรามีการสืบทอดต่อ
เนือ่ งโดยไม่มกี ารหยุดชะงัก และยังไม่เคยปรากฏว่ามีการยกเลิกรูปแบบวัฒนธรรม
อันประกอบด้วย ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรม
ดั้งเดิม ที่ไม่เหมาะสมกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกันอย่างขนาน
ใหญ่ อันแตกต่างจากในหลายประเทศที่ได้มีการยกเลิกวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบเก่าหลายอย่าง รวมทั้งวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเองก็ยังไม่เคยมีการ
เปลี่ยนแปลง อันเกิดจากแรงบังคับหรือแรงผลักดันที่มาจากภายนอก นอกจาก
นี้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังมีความมั่นคงและมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันพอสมควร ท�ำให้ระบบความคิด ความเชือ่ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
ทางการเมืองที่ส�ำคัญ ซึ่งได้รับมาจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมแบบเดิม
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จึงยังคงมีอิทธิพลและมีความสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอสมควร
ปรากฏการณ์เช่นนี้จึงท�ำให้เกิดการขัดแย้งกันกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ใหม่ คือแบบประชาธิปไตยที่ประเทศไทยเราต้องการสถาปนาขึ้นมา จึงอาจกล่าว
ได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยทั้งชนชั้นปกครองและมวล ชน ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ ๆ ที่จ�ำเป็นของระบอบประชาธิปไตยแต่
อย่างใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ที่จะต้อง
มีความตื่นตัวในทางการเมือง สนใจร่วมมือกันในการรวมกลุ่มกันเป็นชมรม
สมาคม เครือข่าย หรือการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้น และเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างมีจิตส�ำนึก
ไม่ใช่มาจากการถูกปลุกระดมด้วยวิธีการต่างๆของผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองและ
บรรดาแกนน�ำ จากลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยดังกล่าวมา ผู้เขียน
จึงเห็นว่า ความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตยไทยส่วนหนึง่ เกิดจากวัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทยเอง และยังท�ำให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกว่า อุปสรรคส�ำคัญ
มากประการหนึ่ง ที่ท�ำให้ประชาธิปไตยของไทยไม่สามารถพัฒนาไปได้ คือเรื่อง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเอง (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,
2557ก.) ดังนัน้ การปฏิรปู การเมืองจึงต้องปฏิรปู ให้ถกู จุด เพราะปัญหาการเมือง
ไทยอยูท่ วี่ ฒ
ั นธรรมทางการเมืองทัง้ ของชนชัน้ น�ำ และประชาชนทีย่ งั ไม่สอดคล้อง
กับประชาธิปไตย และเป็นตัวการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ การที่จะ
ท�ำให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงได้หรือไม่นั้น หาใช่ขึ้นอยู่กับ
การมีระบอบการเมืองการปกครอง มีการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองที่
เป็นประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง และมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแต่เพียง
เท่านั้นไม่ แต่ปัจจัยส�ำคัญที่สุดคือการที่ผู้น�ำทางการเมืองและประชาชนสามารถ
น�ำเอาหลักการหรือปรัชญาพื้นฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงมาใช้ในการด�ำรง
ชีวติ ประจ�ำวัน จนกลายเป็นปกติวสิ ยั กลายเป็นวิถชี วี ติ หรือเป็นวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง
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ตามกรอบแนวคิ ด สั ง คมวิ ท ยาการเมื อ งเชื่ อ ว่ า การสร้ า ง “วั ฒ นธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย” (Democratic Political Culture) หรือการ
สร้าง “วัฒนธรรมแบบพลเมือง” (Civic Culture)ให้เกิดขึ้นในสังคมใด ก็คือ
“การสร้างประชาธิปไตยที่ฐานราก” นั่นเอง เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองคือ
รากฐานส�ำคัญของระบบการเมืองการปกครอง ดังค�ำเปรียบเปรยที่ว่า “ระบอบ
การเมืองจะเป็นเผด็จการไม่ได้ หากคนในชาติไม่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
เผด็จการ” เฉกเช่นเดียวกับ “ระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึน้ ไม่ได้หากคนในชาติ
ไม่มวี ฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย” วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรือ่ ง
ทีส่ ามารถปลูกฝังหรือพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้ ดังตัวอย่างเช่นภายหลังสงครามโลกครัง้
ทีส่ อง ทีไ่ ด้มคี วามพยายามทีจ่ ะปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ให้เกิดขึ้นภายในประเทศที่พ่ายแพ้สงคราม ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่แบบใน
การสร้างหรือปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เช่น สาธารณรัฐ
เยอรมันตะวันตก แล้วในที่สุดท�ำให้ประเทศนี้มีระบบการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2546) จึงเห็นได้
ว่าการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้เป็นประชาธิปไตย จะอาศัยแต่เพียง
“ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ” แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งคงไม่ส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืน หรือ
ในการปฏิรูปการเมืองก็ไม่ควรมุ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียว เพราะ
รัฐธรรมนูญไม่ใช่ยาวิเศษทีส่ ามารถรักษาสารพัดโรคได้ ในสังคมไทยทีผ่ า่ นมาเมือ่
พูดถึงการปฏิรูปการเมือง คนไทยมักนึกถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
และในที่สุดก็ประสบกับความล้มเหลว (ไทยรัฐ, บทบรรณาธิการ, 26 กุมภาพันธ์
2558) เพราะเป็นการพายเรืออยู่ในอ่างและติดอยู่กับ “กับดักทางการเมือง” ที่
ไม่มีทางออก
ข้อพิสจู น์ทชี่ ดั เจนทีส่ ดุ คือ ประเทศไทยนับแต่มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครอง
เมือ่ 24 มิถนุ ายน 2475 เป็นต้นมาถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) มีการเขียนรัฐธรรมนูญ
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กันมาแล้วถึง 19 ฉบับ โดยเฉลี่ยแล้วในช่วงเวลาทั้งหมด 80 กว่าปีมานี้ เรามี
รัฐธรรมนูญ 1 ฉบับต่อเวลาประมาณ 4 ปีครึ่ง แต่การพัฒนาประชาธิปไตยก็ยังไม่
สามารถเดินหน้าไปได้มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศอื่น ๆ ในแผน
พัฒนาการเมืองของคณะปฏิรูปการเมืองชุดแรก ที่เป็นผู้ให้ก�ำเนิดรัฐธรรมนูญปี
พ.ศ. 2540 ได้พูดถึงการปฏิรูปให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อการสร้าง
และพัฒนาประชาธิปไตย แต่กย็ งั ไม่มแี ผนปฏิบตั กิ ารให้เกิดขึน้ เป็นจริงเป็นจังอย่าง
เป็นรูปธรรม ผลคือการปฏิรปู การเมืองไทยจึงล้มเหลว เพราะถ้าจะปฏิรปู การเมือง
จริงจะต้องปฏิรปู วัฒนธรรมทางการเมือง และต้องปฏิรปู ระบบการศึกษาเพือ่ สร้าง
คนให้เป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งประชาธิปไตยให้มากขึน้
และยังต้องปฏิรปู ระบบสือ่ สารมวลชน เพือ่ ให้คนในสังคมได้มโี อกาสเรียนรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารอย่างมีคุณภาพ ในท้ายที่สุดจะต้องมีการปฏิรูปให้ถึงตัวคนด้วยการสร้าง
“วัฒนธรรมแบบพลเมือง” (Civic Culture) ขึน้ มาเพราะระบอบประชาธิปไตย
ต้องการนักประชาธิปไตยเท่านั้นไม่ใช่ใครอื่น อุดมการณ์หรือความเชื่อในคุณค่า
ของประชาธิปไตย คือที่มาของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเป็นเครือ่ งค�ำ้ จุนระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพได้ในท้ายที่สุด
ถึงเวลาแล้วทีค่ นไทยจะต้องหันมาร่วมมือกัน ในการสร้างวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมแบบพลเมือง เพื่อให้ประชาธิปไตยกลาย
เป็นวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ ทีไ่ ม่ใช่เป็นเพียงแค่รปู แบบ
ของการปกครองอีกต่อไป (ไทยรัฐ, บทบรรณาธิการ, 12 กุมภาพันธ์ 2558) การ
สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองเช่นนีต้ อ้ งเริม่ ตัง้ แต่ครอบครัว ซึง่ เป็นหน่วยย่อยทีส่ ดุ
ของสังคม โดยต้องมีการปฏิรูปการเลี้ยงดูเด็ก กล่าวคือเปลี่ยนจากวิธีการเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอนแบบใช้อ�ำนาจ ใช้ค�ำสั่งการบังคับ มาเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับ
ความรัก ความเอาใจใส่แบบเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมทั้งฝึกให้เด็กมีวินัยใน
ตัวเอง รู้ว่าวินัยเป็นประโยชน์ส�ำหรับพวกเขาและสมาชิกทุกคนในสังคม ปลูกฝัง
ให้เด็กมีอุดมการณ์คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคม และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
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มากกว่าการคิดถึงประโยชน์ส่วนตน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีเหตุผลในการด�ำเนินชีวิต ฝึกให้เขา
คิดและตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้น
โดยเฉพาะการปฏิรูปในประเด็นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนั้น นับว่าเป็น
ประเด็นที่มีความส�ำคัญมากที่สุดส�ำหรับสังคมไทย เนื่องจากวิกฤติแท้จริงที่ซ่อน
อยู่เบื้องหลังวิกฤติทางด้านการเมืองคือ วิกฤติทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของสังคม แล้วส่งผลต่อวิกฤติทางการเมืองอีกทีหนึ่ง ในประเด็นนี้อธิบายได้ว่า
แม้วา่ ระบบความคิด ความเชือ่ ค่านิยม และพฤติกรรมของผูค้ นในสังคมทีส่ ง่ เสริม
สนับสนุนประชาธิปไตยจะมีหลายประการ แต่ที่มีความส�ำคัญสูงสุดคือ ทัศนคติ
ความคิด ความเชื่อ และค่านิยมที่ว่าด้วยเรื่องศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้เพราะประชาธิปไตยทางการเมืองต้องการธรรมาภิบาล และตัวของ
ธรรมาภิบาลเองนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมิใช่
มีแต่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้น แต่ต้องเป็นศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
อันเป็นจิตส�ำนึกของผู้คนในสังคมทุกภาคส่วนโดยส่วนใหญ่ด้วย สังคมใดที่
มีความบกพร่องในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าวแล้ว จะไม่มีหนทาง
ที่จะไปถึงประชาธิปไตยทางการเมืองในระดับที่น่าพอใจได้เลย (วิชิตวงศ์ ณ
ป้อมเพชร, 2552) แต่การปฏิรปู ด้านคุณธรรมและจริยธรรมจะส�ำเร็จได้ ต้องอาศัย
การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู้คนรักการแสวงหาความรู้คู่กับคุณธรรมเพื่อส่วน
รวม จึงสรุปได้ว่าการปฏิรูปด้านคุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิรูปการศึกษา
นัน้ ต้องเกิดขึน้ ควบคูไ่ ปกับขัน้ ตอนของการปฏิรปู การเมือง แล้วในทีส่ ดุ การปฏิรปู
การเมืองเพื่อน�ำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาก็จะสามารถเกิดขึ้นได้
ส�ำหรับวัยผู้ใหญ่ ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนสนใจเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ถือเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของประชาธิปไตย และระบอบประชาธิปไตยจะด�ำเนินไปไม่
ได้ดี หากขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมี
จิตส�ำนึก ในเบื้องต้นจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ให้ชาวบ้าน
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และประชาชนโดยทั่วไป ได้เข้าใจถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและในแนวทางสร้างสรรค์ว่า ควรจะต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง กล่าวคือนอกจากการไปเลือกตั้งแล้ว ประชาชนยังมีภาระ
หน้าทีอ่ ย่างอืน่ อีกในฐานะพลเมืองของสังคมประชาธิปไตยทีจ่ ะต้องกระท�ำ โดยเริม่
จากการให้ความสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง มีการพูดคุยกันถึงปัญหาของบ้าน
เมือง หรือเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน หรือท้องถิ่นกับผูอ้ ื่น
ในทางสร้างสรรค์ หลังจากนั้นต้องให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจเลือกตัวแทนที่ดีเข้ามาท�ำหน้าที่บริหารประเทศในระดับต่าง ๆ (พรอัมรินทร์
พรหมเกิด, 2557ข.)
เหนือสิ่งอื่นใด คะแนนเสียงในการเลือกตั้งต้องเป็นคะแนนที่มีคุณภาพ
และมีอิสระในการตัดสินใจเลือกที่แท้จริง ไม่ใช่การซื้อสิทธิขายเสียง ไม่เป็น
เหยื่อการตลาดของกลุ่มทุนที่แอบแฝงมาในคราบประชาธิปไตย โดยใช้การเลือก
ตั้งเป็นฉากบังหน้าเพื่อเข้าสู่อ�ำนาจรัฐ แล้วใช้อ�ำนาจรัฐฉ้อฉลแผ่นดิน (ไทยรัฐ,
บทบรรณาธิการ, 20 กันยายน 2557) ขณะเดียวกันประชาชนยังมีหน้าที่ในการ
ช่วยกันตรวจสอบถ่วงดุลการท�ำงานของรัฐบาล นักการเมือง และบรรดาข้าราชการ
ทั้งในการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และในระดับรัฐบาลกลาง พร้อมกับ
ช่วยกันเสนอทางออกในเชิงนโยบายให้กับสังคมด้วย ฯลฯ เพราะถ้าปล่อยให้ฝ่าย
การเมืองและข้าราชการท�ำอะไรโดยไม่มกี ารตรวจสอบและควบคุมแล้ว อาจท�ำให้
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการใช้อำ� นาจโดยมิชอบทีม่ เี จตนาส่อไปในทางทุจริต หรือ
มีการปฏิบตั งิ านตามอ�ำเภอใจอันอาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ไม่ใช่ถือว่าเมื่อไปเลือกตั้งเสร็จแล้วก็หมดภาระหน้าที่ของตนเอง
ศาสตราจารย์ Bernard Click (2003) ได้เขียนไว้ว่า ประวัติศาสตร์ของสิ่ง
ทีเ่ รารูจ้ กั กันทุกวันนีใ้ นนามของประชาธิปไตยนัน้ เพิง่ คลีค่ ลายมาจากแนวความคิด
แบบ “สาธารณรัฐนิยม” ของโรมันเมื่อไม่นานมานี้เอง จารีตของสาธารณรัฐนิยม
แบบโรมันได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาในศตวรรษที่ 16 และ 17 ในขณะที่แนวความคิด
เช่นนี้ ไม่ได้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยในแบบเดียวกับระบอบประชาธิปไตยที่
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พวกเราส่วนใหญ่รจู้ กั กันในปัจจุบนั เพราะมันปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่ใช่ทกุ คนที่
จะมีสทิ ธิลงคะแนนเสียง แต่ในระบอบสาธารรัฐนิยมจะเน้น “หน้าที”่ ของพลเมือง
ทัง้ หมดทีจ่ ะต้องเข้ามีสว่ นร่วมรับผิดชอบอย่างกระตือรือร้นกับชีวติ ของสาธารณะ
และกิจการของรัฐต่าง ๆ การปกครองรูปแบบนีต้ รงกับสิง่ ทีน่ กั วิชาการรุน่ หลังเรียก
ว่า “สาธารณรัฐนิยมแบบพลเมือง” (Civic Republicanism) ตามแนวคิด
ของนักสาธารณรัฐนิยมเห็นว่า การขยายสิทธิของพลเมืองทุกคนออกไปโดยไม่มี
ขอบเขต ในท้ายที่สุดแล้วจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าผลดีต่อรัฐส่วนรวม ปัญหา
ที่ว่านี้คือพลเมืองเหล่านี้จะมีปัญญาพอที่จะอุทิศตนให้กับสาธารณรัฐได้อย่างไร
เพราะองค์ประกอบส�ำคัญของพลเมืองที่ดีในสาธารณรัฐคือ การมีส่วนร่วมใน
ทางการเมืองและกิจการของสาธารณะ จะเห็นได้ว่าการเชิดชูสิทธิเป็นแนวทางที่
พวกฝ่ายประชาธิปไตยปัจจุบนั เน้นย�ำ้ แต่ฝา่ ยสาธารณรัฐนิยมกลับมองว่าการมอบ
สิทธิให้กับพลเมืองโดยไม่มี “หน้าที่” มาก�ำกับ ในท้ายที่สุดแล้วจะท�ำให้พลเมือง
เกียจคร้าน เห็นแก่ตัว และถือเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
โดยข้อเท็จจริงแล้ว ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังขาดจิตส�ำนึกในเรื่องความรับ
ผิดชอบต่อสาธารณะและต่อบ้านเมืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรือ่ งการเลือกผู้
แทนของตนเข้าไปท�ำหน้าทีบ่ ริหารบ้านเมืองในระดับต่าง ๆ เพราะมีความคิดว่าไม่
ว่าจะเลือกใครเข้าไปท�ำหน้าทีแ่ ล้ว ชีวติ ความเป็นอยูข่ องพวกเขาก็เหมือนเดิมไม่มี
การเปลี่ยนแปลง จึงเกิดความคิดว่าจะเลือกใครก็ได้ขอให้ได้รับเงินเท่านั้นก็เพียง
พอแล้ว ค่านิยมเช่นนีไ้ ด้รบั การยอมรับกันมากขึน้ จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการ
เมืองทีไ่ ม่ถกู ต้อง กล่าวคือจะต้องมีเงินเข้ามาเกีย่ วข้องในการเลือกตัง้ ทุกระดับ ดัง
เช่นค�ำพูดที่ได้ยินกันอยู่เสมอในบางท้องถิ่นที่ว่า “เงินบ่มีหนีไปนา เงินบ่มากาบ่
เป็น” หรือค�ำพูดจากการประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มผู้น�ำหมู่บ้าน ซึ่งได้จากการลง
ไปเก็บข้อมูลในภาคสนามของผู้เขียนเองที่ระบุว่า “ในการเลือกตั้งแม้กระทั่งใน
ต�ำแหน่งผูใ้ หญ่บา้ นก็ตอ้ งใช้เงินเป็นล้าน” อันแสดงให้เห็นว่าเงินเข้ามามีบทบาท
ในการก�ำหนดตัวบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนอย่างมาก แทนทีจ่ ะเป็นคุณสมบัตดิ า้ นการมี
ความรู้ความสามารถ การมีอุดมการณ์เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง การมีคุณธรรม
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จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น วัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง
เช่นนี้ ย่อมเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเกิด “ระบบธุรกิจการเมือง” ที่ถือว่า
การเมืองคือการลงทุน และยังเป็นต้นตอของการทุจริตด้วยการถอนทุนคืน จาก
การจัดท�ำโครงการสาธารณะต่าง ๆ ของบรรดานักการเมืองทั้งหลาย
จะเห็นได้ว่า การปฏิรูปการเมืองที่ถูกต้องคือ ต้องท�ำให้คนไทยทุกคนมีการ
ปรับปรุงแก้ไขทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อพื้นฐาน และพฤติกรรมของตนเอง เพื่อ
ให้หลุดพ้นออกจากความเชือ่ และการยึดมัน่ อยูก่ บั วัฒนธรรมแบบดัง้ เดิมดังทีเ่ ป็น
อยู่ เพราะสภาพการณ์ดงั กล่าวนีย้ อ่ มไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการพัฒนาระบอบการเมืองที่
เป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอน แต่ทงั้ นีต้ อ้ งมีองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ทีท่ ำ� หน้าที่
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองให้แก่ผู้คนในสังคม อันได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน สถาบันทางการศึกษาทุกระดับ สถาบันศาสนา องค์กรภาคประชาสังคม
สือ่ มวลชน สถานทีท่ ำ� งาน หน่วยงานของรัฐบาล ผูน้ ำ� ชุมชน และผูน้ ำ� ทางการเมือง
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการท�ำหน้าที่ปลูกฝังวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ด้วยการสร้าง “จิตส�ำนึกแบบพลเมือง” (Civic
Consciousness) (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2557ข.) ในสังคมประชาธิปไตยการ
สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่มคี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างมาก การสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ในสังคมประชาธิปไตย ยังหมายถึง การก�ำหนด
ค่านิยมใหม่ทางการเมืองเพื่อน�ำไปสู่ความเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีก
ด้วย เช่น ต้องท�ำให้เกิดการปฏิบัติการทางการเมืองร่วมกันด้วยความสมานฉันท์
และมีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจเรื่องราวทางสังคมและการเมืองให้มากขึ้น (ประมวล รุจนเสรี,2551) เป็นต้น
ในท้ายที่สุดแล้ว การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จะ
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเกิดการท�ำหน้าที่ของ “การเป็นพลเมือง” (Citizenship) ใน
กลุม่ คนส่วนใหญ่ของประเทศ จนกลายเป็นค่านิยมของประชาชนหมูม่ ากในสังคม
ค่านิยมที่ส�ำคัญคือความคิดความเชื่อในเบื้องต้นว่า “กิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครองนั้น เป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่ต้องเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบที่จะ
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ต้องเข้าไปด�ำเนินการ จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบของตนหาได้ไม่”
การปฏิรูปการเมืองให้ส�ำเร็จได้นั้นจึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาให้ประชาชนมี
จิตส�ำนึกของความเป็นพลเมืองเสียก่อน ทว่าจิตส�ำนึกของความเป็นพลเมืองทีแ่ ท้
จริงต้องสะท้อนออกมาในตัวคนดังต่อไปนี้ ประการแรก คือการมองสังคมอย่างที่
ตนเป็นเจ้าของ มีความรูส้ กึ ร้อนหนาวกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติทเี่ กิดขึน้
เหล่านั้น รวมถึงการมองเห็นปัญหาสังคมประเทศชาติที่เกิดขึ้นว่า เป็นปัญหาของ
ตัวเราเองทีจ่ ะต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมแก้ไขด้วย ประการทีส่ อง เชือ่ ว่าตนเองมีความ
สามารถในการเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ได้ และต้องเข้าไป
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา แก้ไขปรับปรุง เปลีย่ นแปลงปัญหาสังคมและประเทศชาติ
ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอย่างจริงจัง (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2557ข.)
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 จนมาถึงปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์ของการร่างรัฐธรรมนูญที่บ่อยครั้งมาก
ที่สุด และหากในอนาคตเรายังไม่มีนโยบาย และมาตรการที่จะปฏิรูปหรือสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าเราจะร่างรัฐธรรมนูญ
สักกี่ฉบับ เราก็คงจะประสบปัญหาดังเดิม เพราะรัฐธรรมนูญที่แท้จริงมิได้สลักไว้
ในหัวใจเรา (วิชัย ตันศิริ, 2539) เราจึงต้องก้าวข้ามให้พ้นกับแนวคิดการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบเดิมทีเ่ น้นเพียงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ตอ้ งมุง่ ไปสูก่ ารปฏิรปู
วัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย จึงจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย
ที่ยั่งยืนกว่า เราต้องไม่ลืมว่า การปฏิรูปการเมืองไม่อาจเป็นจริงได้เพียงการ
ออกกฎหมายใหม่หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ Woodrow Wilson (อ้างถึงใน
Shafritz & Hyde, 1997) กล่าวไว้ว่า “การน�ำรัฐธรรมนูญไปปฏิบัติยากยิ่งกว่า
การเขียนรัฐธรรมนูญเสียอีก” (It is harder to run a constitution than to
frame one) ถ้ารัฐธรรมนูญสามารถบันดาลให้เกิดประโยชน์ได้ ป่านนี้สังคมไทย
คงเป็นประเทศประชาธิปไตยทีม่ นั่ คงและแข็งแกร่งมานานแล้ว เพราะไทยเราเป็น
ประเทศที่มีการใช้รัฐธรรมนูญเปลืองมากที่สุดเป็นอันดับต้นของโลก แต่การปรับ
เปลี่ยนทัศนคติ ความคิดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้คนในสังคมให้
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สอดคล้องกับคุณค่า ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย หรือที่เรียก
ว่าการสร้าง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย” หรือ “วัฒนธรรม
แบบพลเมือง” เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า เนื่องจากต้องมียุทธศาสตร์ในการด�ำเนิน
งานอย่างเป็นระบบ และที่ส�ำคัญต้องใช้เวลาต่อเนื่องระยะยาวจึงจะเห็นผลได้ แต่
ในที่สุดเราก็จะสามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาได้ ดังที่นักปราชญ์ใน
โลกตะวันตกผูม้ ชี อื่ เสียง เช่น Georges Budeau ได้เคยกล่าวไว้วา่ “ในทีส่ ดุ ความ
เป็นประชาธิปไตยไม่ได้อยูท่ สี่ ถาบัน หากแต่อยูใ่ นตัวคน ระบอบประชาธิปไตย
ไม่มี จะมีก็แต่นักประชาธิปไตยเท่านั้น”

บทสรุป

ในบทความนี้ให้ข้อ สรุปว่า ระบอบการเมื องการปกครองแบบใดแบบ
หนึ่งจะด�ำรงอยู่ได้ จะต้องอาศัยการมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
ระบอบการปกครองดังกล่าว วัฒนธรรมทางการเมืองย่อมมีผลต่อโครงสร้างและ
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้น ๆ การพัฒนาประชาธิปไตย
ไทยล้มเหลวมาโดยตลอดและไม่สามารถก้าวข้ามกับดักทางการเมืองที่มีอยู่ได้
เนื่องจากยังขาดองค์ประกอบส�ำคัญอันเป็นรากฐานของประชาธิปไตย คือการ
สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมแบบพลเมือง ผล
สืบเนื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่เป็นรากฐาน
ของประชาธิปไตยดังกล่าว ท�ำให้รากฐานของประชาธิปไตยในสังคมไทยไม่หนัก
แน่นแข็งแกร่งพอ และยังมีส่วนท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยไทยประสบปัญหา
อุปสรรคตลอดมา
จากข้อสรุปเช่นนี้การที่จะท�ำให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง
ได้หรือไม่นั้น หาใช่ขึ้นอยู่กับการมีระบอบการเมืองการปกครอง มีรัฐธรรมนูญ มี
การเลือกตั้ง และมีการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่
เพียงเท่านั้นไม่ แต่ปัจจัยส�ำคัญที่สุดคือ การที่ชนชั้นน�ำและประชาชนสามารถน�ำ
เอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน จนกลายเป็นวิถีชีวิต
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หรือวัฒนธรรมทางการเมืองนั่นเอง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
จะเป็นเครื่องค�้ำจุน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคง
และมีเสถียรภาพได้ในท้ายที่สุด การปฏิรูปการเมืองจึงต้องปฏิรูปให้ถูกจุด
ปัญหาการเมืองไทยรวมถึงความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่
“รัฐธรรมนูญ” แต่ปญ
ั หาหลักเกิดจากวัฒนธรรมทางการเมืองไทยทัง้ ของชนชัน้ น�ำ
และประชาชนทัว่ ไปทีย่ งั ไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตย และเป็นตัวการสร้างปัญหา
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ เราจ�ำเป็นต้องก้าวข้ามให้พ้นการพัฒนาประชาธิปไตย
ที่มุ่งเน้นเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ต้องปฏิรูปให้ถึงตัวคนด้วยการปฏิรูป
ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้คนให้สอดคล้องกับหลัก
การประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยต้องการนักประชาธิปไตยเท่านั้น และยัง
ต้องมีการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีจิตส�ำนึกแบบพลเมือง มีความ
รู้ความเข้าใจในหลักการและปรัชญาพื้นฐานของประชาธิปไตยให้มากขึ้น ต้อง
ปฏิรปู ระบบสือ่ สารมวลชน เพือ่ ให้ผคู้ นในสังคมได้มโี อกาสรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารอย่าง
มีคุณภาพ อันจะเป็นหนทางให้ประชาธิปไตยได้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
ต่อไป
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