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สารจากคณบดี

 วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม” ฉบับนี้เป็นวารสาร

ฉบับที่ 2 ปี่ที่ 1 (เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็น 

ฉบบัทีม่เีนือ้หาในสองส่วนหลกัๆ คอื การปฏริปู และ การวจิารณ์

หนังสือซึ่งสะท้อนถึงวิธีวิทยาที่มีความเป็นสหวิทยาการ

 ส่ิงซ่ึงเป็นข้อถกเถยีงท่ีเป็นท่ียอมรบักนัทัว่ไปคอื การปฏริปู (Reform) ไม่ใช่ “การพฒันา” 

(Development) และ การปฏิรูป ไม่ใช่ “การปฏิวัติ” (Revolution) แต่การปฏิรูปเป็นกระบวน

การที่มีการต่อรอง ต้องใช้เวลาด�าเนินการ มีกลยุทธ์ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าร่วมกระบวนการ

ปฏิรูปเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางกระบวนการปฏิรูปนั้น ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียล้วนมีบทบาทในการต่อสู้ ขัดขืน ต่อรอง และบางโอกาสก็สวมรับและยอมจ�านน เพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย

 วารสารเล่มที่สองของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนี้ ได้น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูป

การเมืองการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปที่ดิน อีกสามชิ้นเป็นงานเชิงความคิดที่น�าเสนอ 

การป้องกนัปราบปรามทจุรติ การคอร์รปัช่ัน อกีชิน้หนึง่เป็นการน�าเสนอวิธวีทิยาแบบเศรษฐศาสตร์

การเมืองในหนังสือ การลงโทษทางสังคม ที่น�าเสนอวิธีวิทยาแบบใหม่ และช้ินสุดท้าย 

เป็นการวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการพนัน 

 ความหลากหลายของชิ้นงานที่ปรากฏต่อสายตาผู้อ่านเป็นการสะท้อนถงึความหนกัแน่น

ในอุดมการณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในการเป็นสถาบันวิชาการที่มีการเรียนการสอน 

เชิงสหวิทยาการ มีการน�าเสนอเนื้อหาปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีความหลากหลายเช่ือมโยง 

หลายมิติ และเกี่ยวข้องในหลากบริบท ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมีความเชื่อว่าศาสตร์ใดศาสตร์

หนึ่งไม่สามารถน�ามาแก้ปัญหา หรือมองปัญหาหนึ่งปัญหาใดได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

การเมือง การศึกษา สังคม การทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้นประเด็นปัญหาเหล่านี้ต้องการนวัตกรรม

สังคมที่มีความคิดที่เปิดกว้างในการปฏิรูปประเด็นปัญหาเหล่านั้น และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

ได้น�าเสนอวิธีคิดเหล่านั้นผ่านบทความในวารสารนี้

  รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

 มหาวิทยาลัยรังสิต
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บรรณาธิการแถลง
 
  วารสาร “นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ฉบับที่ 2 ส�าหรับปีนี้ 

เป็นความต้องการที่จะเสนอบทความทางวิชาการดี ๆ ซึ่งให้แง่คิด มุมมองและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

อันน่าสนใจมาสู่ท่านผู้อ่าน ในยามที่คนอ่านหนังสือวิชาการมีจ�านวนน้อยลงทุกที ท�าให้ยอดพิมพ์

หนังสือประเภทนี้ในแต่ละเล่มลดลงอย่างน่าวิตก จนถึงหลาย ๆ เล่มไม่สามารถด�ารงอยู่ได้เลยก็มี 

ผู้อ่านโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษา กลับหันไปให้ความสนใจกับข้อคิดความเห็น 

ข้อมูลข่าวสาร การเสนอปัญหาในคลิปหรือผ่านข้อความสั้น ๆ  ทางเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ  มากกว่า

การหันมาอ่านบทความวิชาการยาว ๆ ในหนังสือหรือวารสาร แต่กระนั้นก็ตามก็มิใช่เหตุ 

ที่เราจะยอมจ�านนไปกับกระแสโซเชียลมีเดียที่มาแรง เพราะเราเห็นว่าหนังสือยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็น 

เป็นสื่อที่ขาดเสียมิได้ของการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจต่อสังคม โลกและชีวิต

	 ส�ำหรับวำรสำรเล่มนี้	ยังประกอบด้วยบทควำม	6	ชิ้นด้วยกัน

 ชิน้แรก เป็นบทความภาษาองักฤษ เรือ่ง Political Reform in Thailand : Part 1 From 

King	Chulalongkorn’s	Transformation	to	September	2006	Coup	d’	e’tat เป็นบทความ

ที่บอกเล่าถึงการปฏิรูปการเมืองไทย เขียนโดย รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ บทความของท่าน

กล่าวถึงการปฏิรูปการเมืองไทยเริ่มตั้งแต่ 

 (1)  การปฏิรูปการเมืองไทยในอดีต 

 (2)  การปฏิรูปการเมืองไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 (3)  การปฏริปูการเมอืงไทยหลงัจากการปฏวิตัใินเดอืนมถุินายน ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) 

 (4)  การปฏิรูปการเมืองหลังจากรัฐประหารในปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) 

 (5)  การปฏริปูการเมอืงหลงัจากการลกุฮอืขึน้ต่อต้านอ�านาจโดยนกัศกึษาในปี ค.ศ.1973 

(พ.ศ.2516) 

 (6)  การปฏิรูปการเมือง หลังจากการลุกฮือข้ึนต่อต้านอ�านาจในเดือนพฤษภาคม  

ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) จนถึงการก่อรัฐประหารในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 

 ในบทความน้ีมเีน้ือหาทีม่คีวามโดดเด่นทางรัฐศาสตร์ มคีวามชดัเจน ตลอดจนมกีารวจิารณ์ 

พร้อมด้วยการอ้างอิงครบถ้วนที่น่าสนใจเป็นอย่างย่ิง นอกจากนี้ รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์  

ยังได้เขียนบทความ Political Reform in Thailand : Part 2 หรือ การปฏิรูปการเมืองไทย  

ตอนที่สอง ซึ่งกล่าวถึงการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ ค.ศ. 2007-2017 (พ.ศ. 2550-2560) ซ่ึงเรา 

จะน�าลงเผยแพร่ในวารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม” ในฉบับถัดไป 



12

ส�าหรับชิ้นที่สอง “สับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรศึกษำในบริบทสังคมไทย	 5.0” โดย  

ผศ.  ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  

ที่วิเคราะห์และตั้งค�าถามต่อกรอบคิดของการจัดการศึกษา ถึงเป้าหมายการศึกษาและวิชาการ 

สมัยใหม่ กระบวนการในการจัดการศึกษาและการถ่ายทอดความรู้ และต่อผลผลิตของการศึกษา

ในระบบโรงเรียน นอกจากนัน้ยงัวเิคราะห์ข้อเสนอของการปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ทางการศกึษา

เพื่อน�าสู่การพึ่งตนเองทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 4.0 ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้อง

ร่วมกันคิดและด�าเนินการอย่างแท้จริง 3 ประการด้วยกัน คือ (1) การศึกษาเพื่อรับใช้ชีวิตของ

คนในชุมชนและสังคม (2) การศึกษาเพื่อการพึ่งตนเองทางความรู้ และ (3) การสร้างความฉลาด

รู้เรื่องการศึกษา 

 ชิ้นที่สาม “กำรปฏิรูปที่ดินภำคเกษตรกรรม	 :	กรณีกำรจัดกำรที่ดินโดยโฉนดชุมชนของ

หมู่บ้ำนแพะใต้	 ต.หนองล่อง	 อ.เวียงหนองล่อง	 จ.ล�ำพูน” อันเป็นงานการวิจัยเชิงคุณภาพ ของ  

ดร.  ชุลีรัตน์  เจริญพร ที่ท�าการศึกษาวิธีคิด กระบวนการและระบบการจัดการที่ดินของ  

“โฉนดชมุชน” ในการแก้ปัญหาทีดิ่นจากการทีช่าวหมูบ้่านแพะใต้ทีไ่ด้ “เข้ายดึใช้ประโยชน์ในทีด่นิ

ที่ถูกทิ้งร้าง” โดยบางส่วนของท่ีดินนั้นมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ บางส่วนก็ถูกท้ิงรกร้าง 

ทางชาวชุมชนจึงร่วมกันจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นตามแนวทางโฉนดชุมชน โดยส่วนหนึ่ง

จัดสรรเป็นที่ท�ากิน อีกส่วนเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ อันเป็นความพยายามท่ีจะร่วมมือกับ 

ภาครัฐในการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งเป็นปัญหาที่มีอยู่แทบจะในทุกภาคส่วนของประเทศไทย สิ่งที่เกิด

ขึ้นในหมู่บ้านแพะใต้ จ.ล�าพูน จึงถือเป็นตัวอย่างในการช่วยให้เห็นปัญหา การท�าความเข้าใจและ

การหาทางออกของปัญหาร่วมกันของคนในชุมชนที่น่าสนใจ

 ชิ้นที่สี่ เป็นงานของ รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีมผีลงานด้านการศกึษา ปรชัญา สงัคมและเศรษฐศาสตร์มาแล้วร่วม 200 เล่ม 

ในวารสารฉบับนี้ท่านได้มอบ “แนวทำงป้องกันและปรำบปรำม	 กำรทุจริตฉ้อฉลให้ได้ผล”  

ซ่ึงน่าจะค้านกับความเห็นของคนจ�านวนไม่น้อยที่เชื่อว่าปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย อันเป็น

ปัญหาเรื้อรังมานานปี ท่ีแทบทุกพรรคการเมืองและทุกรัฐบาลป่าวร้องกันเสมอว่าจะเข้ามา 

แก้ไขปัญหาน้ี แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีพรรคการเมืองใดหรือรัฐบาลใดจะสามารถแก้ไขได้  

จนคนไทยจ�านวนไม่น้อยถึงกับมีความเห็นว่า “ถึงรัฐบาลโกงบ้าง แต่ถ้าบริหารเก่งท�าให้เศรษฐกิจ

ดีก็พอรับได้” แต่ รศ.วิทยากรกลับเห็นว่าการคอร์รัปชั่นในสังคม ไม่ว่าจะลงรากลึกอย่างไร  

สาหัสสากรรจ์ขนาดไหน ล้วนแต่สามารถแก้ไขได้ ทั้งมีแนวทางที่ทั้งป้องกันและปราบปรามให้ได้

ผลได้ ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถจัดการได้เลย ดังตัวอย่างจากหลายประเทศท่ีท่านยกมาท่ีต่างล้วนก็

เผชิญวิกฤตจากปัญหาคอร์รัปชั่นมาอย่างรุนแรงด้วยกันทั้งวัน ว่าประเทศเหล่านี้ อาทิ ฟินแลนด์ 
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สิงคโปร์ ฮ่องกง ต่างสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ันในประเทศของตนได้ ท�าไมเราจะน�า

ประสบการณ์เหล่านั้น มาใช้กับประเทศไทยให้ได้ผลบ้างไม่ได้

 ชิ้นที่ห้า เป็นการวิจารณ์งานวิจัย เร่ือง “กำรลงโทษโดยสังคม	 Social	 Sanction”  

อนัเป็นผลงานของ รศ.ดร.สงัศติ พริยิะรงัสรรค์ คณบดวีทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ท่ีเป็นหนังสือวชิาการทีน่่าสนใจมากเล่มหนึง่ในจ�านวนไม่กีเ่ล่ม ซึง่วางแผงในตลาดหนงัสอืทีน่บัวนั

จะอ่อนเปลี้ยเพลียแรง หาคนค้นคว้าและเขียนยากลงไปทุกทีในปัจจุบัน งานวิจารณ์หนังสือ  

“การลงโทษโดยสังคม” ชิ้นนี้เป็นงานของ ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ชี้ไปถึงปรัชญาอันเป็นพื้นฐานของงานวิจัย 

ว่าวางอยูบ่นความเชือ่ในพลงัของประชาชน-ประชาสงัคม และการกระจายอ�านาจ ทีเ่หมาะสมกบั

ทิศทางการปฏิรูปและสภาพปัญหาทางโครงสร้างของสังคมไทย ที่น่าสนใจคือการชี้ถึงความเบี่ยง

เบนทางจริยธรรมในสังคม ท่ีพบว่าคนไทยสมัยก่อนยกย่องและเชิดชูคนมีคุณธรรม และความ

ซือ่สตัย์ กลับกลายมาเป็นยกย่องคนมอี�านาจที่ร�า่รวย โดยไมใ่ส่ใจว่าเงินและอ�านาจนัน้ ๆ  จะได้มา

ด้วยวิธีใด บริสุทธิ์สะอาด หรือ คดโกง จนคนไทยส่วนหนึ่งเป็นโรคอ่อนแอทางความคิดกันถ้วนทั่ว 

ชิ้นสุดท้ายส�าหรับฉบับนี้ คือ บทความวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “คำสิโน	ม้ำแข่ง” โดย รศ.ดร.สังศิต 

พิริยะรังสรรค์ และคณะ ส�าหรับผู้วิจารณ์ คือ ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ที่เห็นว่าหนังสือเล่มนี้

มีคุณูปการต่อรัฐบาล หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้สนใจโดยท่ัวไป ท่ีสามารถน�าข้อมูล ความเห็น

และข้อเสนอแนะในหนังสือเล่มนี้มาท�าการศึกษาต่อยอดได้ เพื่อการศึกษาเรื่องของการพนันใน

สงัคมไทย ทีไ่ด้ชือ่ว่าคนไทยชอบเล่นการพนนักนัแทบทกุเพศวยั เนือ้หาของหนงัสอืคาสโิน ม้าแข่ง

ได้ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมคาสิโนในโลก รูปแบบของบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายในยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงการแข่งม้าและการพนันม้าแข่งในฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซียและไทย  

ที่น่าสนใจคือข้อเสนอ 10 ประการต่อการที่จะบริหารและจัดการกับการพนันเพื่อเป็นทางออกให้

กับสังคมไทย

 หวังว่าบทความทางวชิาการทัง้ 6 ชิน้นีจ้ะเป็นประโยชน์กบัท่านผูอ่้านทีส่นใจ ส่วนวารสาร

เล่มต่อไปก็จะกลับมาพบกับท่านอีกใน 6 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ท่านที่สนใจจะส่งบทความใด ๆ  

ที่เป็นประโยชน์มาเป็นวิทยาทานแก่ผู ้อ ่านแล้ว เรายินดีรับไว้เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ด้วย 

ความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  

       

   อาจารย์บุญส่ง ชเลธร

   บรรณาธิการ
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Political Reform in Thailand: Part I
From King Chulalongkorn’s 

Transformation to September 2006 
Coup d’état

Kant Kovitsomboon, Ph.D.

Abstract

  This article surveys key political reform in Thailand. It began with the 

discussion of political reform during the reign of King Chulalongkorn, followed by 

the revolution in June 1932. Various political reforms supported by educational 

reform brought Thailand into a participatory democracy that is still seeking for a 

more transparent, effective and efficient government as well as a new system of 

check and balance of power for a new political order.

Keywords : coup d’état, democracy, constitution, military rule, parliament, political 

consolidation

 A discussion of context is necessary to understand political reform in 

Thailand. The first Kingdom of this country was the Kingdom of Sukhothai  

(1238-1438). According to Rong Syamananda (1986) in the late fourteenth century, 

the Kingdom of Sukhothai began to decline while the Kingdom of Ayutthaya 

(1350-1767) was rising. The first political reform in this Kingdom was known as  

the reform of King Baromtrailokanart (1448-1485). After the fall of Ayutthaya in 

1767, the Kingdom of Thonburi existed for only fifteen years from 1767-1782.  

The capital was moved from Ayutthaya to Thon Buri, and then to Bangkok in 1782, 

and the new era of Rattanakosin began. The Bowring Treaty of 1855 was a treaty 
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of friendship and commerce between Siam and Great Britain and contributed to 

the transformation of Siam into a modern, nation state and led to another political 

reform of King Chulalongkorn in 1892 with a reorganization of bureaucratic structure 

(Riggs, 1966 : 117). The June 1932 revolution marked the transition of Thai politics 

from absolute monarchy to a modern era of democratic rule with the King as Head 

of State which would, through the consecutive stages of semi-democracy and 

representative democracy, lead to the model of participatory democracy.

1. HISTORICAL BACKGROUND OF THAI POLITICS

 According to Scruton (1982), political reform is “a process of political change 

within the framework of a constitution. The net result of continuous reform may 

be a change of constitution, but the essential feature is the absence of challenge 

to the received political process” (Scruton, 1982, p. 397).

 Recent political reform in Thailand under the framework of the new 

constitution had three goals, namely: to support and protect the rights of the Thai 

people, to introduce transparency and responsibility to government, and to hold 

politicians accountable for their action.

  has had a new official name “Thailand” since May 11, 1949. The Kingdom 

of Sukhothai, ruled by Phra Ruang Dynasty, comprised of eight kings. The most 

famous king was King Ramkhamhaeng the Great who ruled from 1279-1298  

(Rong Syamananda 1986, p.29). During the reign of King Ramkhamhaeng, the Thai 

alphabet was invented as appeared in the Stone Inscription, and the administrative 

structure was that of the father and child relationship. After the reign of King 

Ramkhamhaeng, the power of the Sukhothai Kingdom began to decline. In the 

middle of the fourteenth century, the Kingdom of Ayutthaya was rising. After his 

accession to the throne, King Ramatibodi I (1350-1369) created the departments 

of metropolitan affairs, palace affairs, treasury, and cultural affairs to administer 

the affairs of the Kingdom (Rong Syamananda, 1986, p.33).

 The first political reform was known as the Political Reform of King 

Baromtrailokanart or King Trilok (1448-1488). The reform took place on two levels, 
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namely the national level and the provincial levels (Siffin, 1966, p.22). Within the 

national level administrative distinction was made between the military affairs and 

the civil affairs. Under the Great Minister of Defense were the four military divisions 

of elephant, horse, land and engineer soldier. While under the Great Minister of 

the Civilian Affairs were Four Ministers of Metropolitan Affairs, Palace Affairs, Treasury 

and Agricultural Affairs. The King was the sovereign of the Kingdom and was assisted 

by these two great ministers (Likhit Dhiravegin, 1992, pp.22-24). In terms of provincial 

administrative reform, the Kingdom was reorganized into the capital, the cities, and 

the vassal states. The capital was the center, the cities were classified into inner 

cities and outer cities, and the vassal states were states situated most far away 

from the capital (Riggs, 1966, p.83). King Baromtrailokanart also reorganized the 

social system. To establish unity and stability he outlined the rank, duties, and 

privileges of every official and common man. The political reform of King 

Baromtrailokanart served as the basic polity for Siam for over four centuries. Though 

slight changes were made from time to time, this structure held true until early 

Rattanakosin period (Siffin, 1966, p.20).

 During the reign of King Ramathibodi II (1491-1529), Westerners began to 

come to Ayutthaya (Rong Syamananda, 1986, p.41). They came for trade, political, 

and missionary purposes. Ayutthaya learned about the western world, thus it was 

the beginning of the process of globalization in Siam. During the Reign of King Mahin 

(1569), the Burmese attacked Ayutthaya and the Kingdom fell for the first time in 

1569. Prince Naresuan proclaimed the independence in 1584, ascended to the 

throne in 1590 and became King Naresuan the Great.

 Another famous King of Ayutthaya was King Narai the Great (1656-1688) 

who granted permission for missionaries to preach their religion, and sent four 

missions to France. Only the second and the third mission achieved some results. 

After the reign of King Narai the Great, Ayutthaya was ruled by another six kings. In 

1767, Ayutthaya was attacked by the Burmese leading to the collapse of the 

Ayutthaya Kingdom. (Terwiel, 2011, pp. 57-58).

 During the reign at King Taksin (1767-1782) independence was declared and 

the capital was moved from Ayutthaya to Thonburi. King Rama I (1782-1809) 
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established the Chakri Dynasty and the capital was moved from Thonburi to Bangkok 

(Riggs, 1996, p. 49). During the reigns of the first four kings of the Chakri Dynasty,  

the political system was similar to that of Ayutthaya. During the reign of King Mongkut 

(1851-1868) the Bowring Treaty was signed with Great Britain in 1855. This treaty 

transformed Siam into a modern nation-state with political reform on the horizon 

(Siffin, 1966, p. 48).

2.  POLITICAL  REFORM  OF  KING  CHULALONGKORN  AND  
THE AFTERMATH  (1892-1932)

 During the reign of King Chulalongkorn or King Rama V (1868-1910) political 

reform continued on from what had been started in the reign of King Mongkut 

(Terwiel, 2011, pp. 206-207). Various programs in political reform included the 

abolition of outdated political culture, the creation of modern bureaucracy and 

military organization, the centralization of administrative power, financial reform, 

judicial reform and educational reform. The political reform resulted in the creation 

of a modern nation-state, centralization of power, the emergence of a national 

bureaucracy, and a new system of education (Rong Syamananda, 1986, p. 145).

 One of the most important reforms in the reign of King Chulalongkorn was 

educational reform. The Department of Education was established in 1888 and this 

was upgraded to the status of the Ministry of Education in 1892. Modern schools 

were built for students so that they would not have to study in temples or their 

houses any longer. Phranakhon Teacher Training School was established in 1892, 

and Ban Somdejchaopraya Training School in 1896 for training teachers in Bangkok 

and its surrounding provinces.

 During the reign of King Chulalongkorn, the first three National Education 

Schemes were promulgated. The First National Education Scheme of 1898 provided 

education for students in the capital and in the provinces. The Second National 

Education Scheme reshaped education into general education and technical 

education and the Third National Education Scheme stipulated the school age for 

students. After the reign of King Chulalongkorn, the foundation of modern education 

system in Siam had been firmly established.
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 King Vajiravudh or King Rama VI (1920-1925) was the first King of Siam to be 

educated in England. The new king had accomplished many works that contributed 

to the development of Thai Education. Chulongkorn University was established in 

1917, and the Primary Education Act was promulgated in 1921. During the reign of 

King Vajiravudh, six more teacher training schools emerged. Thepsatri Teacher 

Training School was established in 1920, Nakhon Sawan in 1922, Nakhon Ratchasima, 

and Udon Thani concurrently in 1923, Chiang Mai in 1924, and Maha Sarakham in 

1925 (Department of Teacher Education, 1992: 97). Three more National Education 

Schemes were proclaimed. The National Education Scheme of 1913 extended 

primary education from 3 years to 5 years. The National Educaiton Scheme of 1915 

provided equal opportunities in education for male and female students.  

The National Education Scheme of 1921 classified schools into government and 

private schools. After the reign of King Vajiravudh, all levels of education from 

primary, secondary to tertiary education were well organized in the Kingdom of 

Siam.

King Prajadhipok or King Rama VII (1925-1935) was the younger brother of King 

Vajiravudh. Political reform in Siam began to plan for constitutional monarch 

government. Prior to the June 1932 revolution, two more teacher training schools 

were established. Phetchaburi Teacher Training School was built in 1927, and 

Phetchaburi Wittayalongkorn Teacher Training School in 1932 (now become Valaya 

Alongkorn Rajabhat University) respectively.

Summary

 The consequence of the Bowring Treaty of 1855 was that it brought about 

the transformation of Siam into a modern nation-state as well as preparing the 

social context for political and educational reform in the kingdom. The political 

reform during this era resulted in the creation of the national bureaucracy, the 

centralization of administrative power, and the establishment of the modern 

educational system. The new Ministry of Education was established in 1892 and 

compulsory education was introduced. New schools were built for students both 

in the capital and in the provinces, so that students did not have to study in temples 

or their houses any longer. During this era, beside the creation of the first university 
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in Thailand, a total of ten teacher training schools were established throughout 

the kingdom. The first three national education schemes proclaimed during the 

reign of King Chulalongkorn resulted in providing education for people both in the 

capital and in the provinces, and in setting school age for children. Another three 

national education schemes announced in the reign of King Vajiravudh resulted in 

providing equal opportunities in education for boys and girls, and giving students 

the choice to attend either government or private schools. National education 

schemes were necessary at that time because each scheme was compulsory, being 

of royal command. The achievement of the reforms made during this era were a 

consequence of great leadership skills from all three kings who were highly devoted, 

dedicated and sincere in their efforts to push educational reform which would, in 

turn affect political reform.

3. POLITICAL REFORM AFTER JUNE 1932 REVOLUTION  (1932-1957)

 3.1 The June 1932 Revolution

   In the reign of King Rama VII (1925-1935), a group of military personnel 

led by Major Pibulsongkram (who was promoted to the rank of Filed Marshal in 

July 1941) and civil government officials led by Dr. Pridi Banomyong staged a 

revolution to replace absolute monarchy with a constitutional monarch on June 

24, 1932 (Wyatt, 1984, p. 241). The revolutionary group called themselves the 

People’s Party and proclaimed their intention to promote freedom, liberty and 

equality for all, to maintain national peace and order, to introduce an economic 

plan and provide jobs for all citizens, and to provide education for all (Thak 

Chaloemtiarana, 1979, p. 2).

  The provisional constitution was hastily drafted and it was promulgated 

on June 27, 1932. This provisional constitution was the first constitution of Siam. 

It declared that the political sovereignty was to rest within all people. The People’s 

Assembly was to have political authority and was to be composed of 70 persons 

who were initially appointed. After 10 years it would be elected. The People’s 

Committee was the executive body and were to be elected by the People’s 
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Assembly. The Court system was an independent judicial institution, making 

decisions based on Thai laws (Riggs, 1966, pp. 153-159).

 3.2 The Political Reform of the First Ruling Circle  (1932-1944)

  The prominent figures of the first ruling class consisted of Phraya 

Manopakorn Nititada, the first Prime Minister (June 28, 1932-June 20, 1933), Phraya 

Phahon Phonphayuhasena, Prime Minister (June 21, 1933-December 16, 1938), and 

Field Marshal Pibulsongkram, Prime Minister (December 16, 1938-August 1, 1944) 

(Chaowana Trimas, 1998, p. 19).

   the June 1932 Revolution, the People’s Party through the Military 

Controllers set up the National Assembly as the legislative body. The National 

Assembly elected the People’s Committee as the executive body. They allowed 

the Court of Justice to make judicial decisions in accordance with the law (Riggs, 

1966, pp.153-159). The Provisional National Assembly also set up a committee to 

draft a permanent constitution which was proclaimed on December 10, 1932.  The 

permanent constitution which was the second constitution of Siam declared the 

following : that the king was a constitutional monarch. Equality of all people before 

the law. A single legislative body known as the People’s Assembly to be elected 

by the people.  A Prime Minister and his cabinet were appointed by the king.  The 

Council of Ministers must gain the confidence from the People’s Assembly while 

administering state affairs and the court would serve as the judicial body (Riggs, 

1966, pp.159-162). The second constitution of December 1932 indicated that the 

Prime Minister was appointed by the king. The first Prime Minister, Phraya 

Manopakorn Nitithada, was ousted by another coup on June 20, 1933, several 

political conflict occurred on numerous occasions (Wyatt, 1984, pp. 246-248). 

Eventually, King Prajadhipok went abroad and decided to abdicate on May 2, 1935 

(Rong Syamananda, 1986, p. 166).

  The June 1932 revolution brought about the military domination in 

politics which would last for the next forty years. This began with Phraya Phahon 

who took office in June 1933 and ended with the fall of Field Marshall Thanom 

Kittikachorn in October of 1973. Field Marshal Pibulsongkram came into power in 

1938, following the resignation of Phraya Phahon in December of that year. The 



23

struggle for power existed between military leadership under Field Marshal 

Pibulsongkram, and civilian leadership under Dr. Pridi Banomyong.  This power 

struggle came to the most exciting moment when parliament refused to pass a 

bill which would move the capital from Bangkok to Phetchabun in June 1944.  Field 

Marshal Pibulsongkram resigned and thus the first ruling circle which consisted of 

Phraya Mano, Phraya Phahon, and Field Marshal Pibulsongkram came to an end 

after being in power from 1932-1944 (Riggs, 1966, p. 232).

  The first ruling circle proclaimed two national education schemes in 

1933 and 1936. Phraya Manopakorn’s government announced the 1933 National 

Education Scheme in March 1933. This scheme reduced primary education from 5 

years to 4 years. The People’s Party expected that education would contribute to 

the progress of a constitutional regime.  Three years after, Phraya Phahon’s 

government announced the 1936 National Education Scheme near the end of 1936. 

This scheme intended to improve educational planning by dividing education into 

general education and vocational education.

 3.3 Political Reform of the Second Ruling Circle  (1944-1947)

  The second ruling circle consisted of Khuang Abhaiwongse, Prime 

Minister (August 1, 1944-August 31, 1945 and January 31, 1946-March 24, 1946), 

Tawee Bunyaket, Prime Minister (August 31, 1945-September 17,1945), M.R.Seni 

Pramoj, Prime Minister (September 17, 1945-January 31, 1946),   Dr. Pridi Banomyong, 

Prime Minister (March 24, 1946 – August 23, 1946) and Rear Admiral Thawal 

Thamrong-navasawat, Prime Minister (August 23, 1946-November 8, 1947) (Chaowana 

Traimas, 1998, p. 20).

  Most of them were Seri Thai Movement members during the Second 

World War. Khuang Abhaiwongse became Prime Minister on August 1, 1944 and 

resigned after the defeat of Japan on August 16, 1945. Dr. Pridi, as the Regent invited 

M.R. Seni Pramoj to take place as Prime Minister. As M.R. Seni was Thai Ambassador 

to the United States in Washington, D.C. at the time of this invitation, Tawee 

Boonyaket served as Prime Minister for seventeen days until M.R. Seni returned to 

Thailand. In December of that year King Ananda Mahidol reached the age of 21 
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and returned to Thailand from his studies abroad. The regency was dissolved and 

Dr. Pridi became the Elder Statesman (Thak Chaloemtiarana, 1979, p. 10). M.R. Seni 

Pramoj who became Prime Minister since September 19, 1945, was instrumental 

in negotiating and signing an agreement with the Allied Powers following the Second 
World War. However, after the general election held on January 6, 1946, he resigned 
as Prime Minister.
  Khuang was able to get enough support from the People’s Assembly 
henceforth became Prime Minister on January 31, 1946.  His government lasted 
for only a few months. There was a struggle for power between himself and Dr. 
Pridi.  In the end Dr. Pridi controlled more seats in the People’s Assembly. Khuang 
eventually resigned as Prime Minister in March 1946 (Riggs, 1966, p. 235). Following 
his resignation, Khuang formed the Democrat Party which would play an important 
role in Thai politics over the next several decades. On March 24, 1946 Dr. Pridi 
became Prime Minister of Siam. This was achieved through the support of the 
Constitution Front and the Co-operation Party. During his time in office the third 
constitution was promulgated on May 10, 1946. This third constitution provided a 
bicameral parliament made of an elected House of Representatives and an indirectly 
elected Senate. This new senate was made up of 80 members named by the House 
of Representatives (Riggs, 1966, p. 164). Membership into the Senate was restricted 
to those persons with special qualifications based on both age and education. The 
Senate has the duty to provide consideration on legislation and give advice 
pertaining to the conduct of the government. The cabinet was created to hold 
anywhere from ten to eighteen members (Wilson 1962, p. 207).
  Dr. Pridi dominated both in the House and in the Senate, however his 
popularity began to decline after the incident of alleged assassination of King 
Ananda on June 9, 1946 (Terwiel, 2011, p. 276). Discussion in the House and Senate 
concerning the confidence in the government became quite heated. It was too 
much for Dr. Pridi who decided to retire from office on August 23, 1946 for medical 
reasons. Rear Admiral Thawal Thamrong-navasawat took over as Prime Minister. 
His cabinet was ousted by an army coup on November 8, 1947. This ended the 
second ruling circle and resulted in Dr. Pridi going into exile in Singapore (Riggs, 
1966, p. 236). The major political reform of the second ruling circle included the 
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third constitution with a bicameral parliament, senators that were elected by the 
members of the House of Representatives, democracy was normalized, and 
international respectability came to being.

 3.4 Political Reform of the Third Ruling Circle  (1947-1957)

  The prominent players in the third ruling circle of Thai politicians were 

Khuang Abhaiwongse, Prime Minister (November 10, 1947-April 8, 1948), Field 

Marshal Pibulsongkram, Prime Minister (April 8, 1948-September 16, 1957) (Chaowana 

Traimas, 1998, p. 20). They started the political forum by coup d’etat on November 

8, 1947, claiming that Rear Admiral Thawal and his government were corrupted 

and also inefficient.

  The fourth provisional constitution was promulgated on November 9, 

1947. With this fourth constitution, the Supreme State Council to advise the King 

on state affairs was established. A new upper house was created, its members had 

to be appointed by the King. Members of the House of Representatives were to 

be re-elected based on a multi – member constituency. A new general election 

was set on January 29, 1948 (Riggs, 1966, p. 165).

  The feeling in Thai society was that it was much too soon to have an 

army leader as Prime Minister. Therefore, Khuang was invited to form a provisional 

government. A cabinet was formed on November 10, 1947 and general election 

took place on January 29, 1948. The new parliament met on February 19, 1948 

and Khuang’s new civilian government came into being on February 21, 1948. It 

was apparent to the military that they could not control Khuang’s government as 

they wanted. Feeling threatened by this, they forced Khuang to leave office on 

April 6, 1948 (Riggs, 1966, p. 165). After Khuang’s resignation, Field Marshal 

Pibulsongkram once again returned to political leadership. He became Prime Minister 

and formed his cabinet within two days of Khuang’s resignation. The parliament 

which was created during Khuang’s term challenged Field Marshal Pibulsongkram’s 

government with much hostility. Besides from 1948-1951, Field Marshal 

Pibulsongkram was challenged by three separate rebellions namely the General 

Staff Rebellion on October 1, 1948, followed by the Palace rebellion on February 

3, 1949, and the Manhattan Rebellion on June 29, 1951 (Riggs, 1966, p. 238). These 
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rebellions resulted in eliminating several military officers and the murder of four 

former ministers who supported Dr. Pridi (Thak Chaloemtiarana, 1979, p. 49).

  Despite the violence of the political situation, the fifth constitution 

was promulgated on March 23, 1949. This constitution reverted to the basic 

framework of the 1946 constitution. It provided the retainment of a bicameral 

legislature and the continuation of office for members of both the House and the 

Senate. However the constituency size for elections was reduced from 200,000 to 

150,000. Another  election was to be held on June 15, 1949 (Riggs, 1966, pp. 165-

166). A new cabinet was formed after the general election in an effort to give 

legitimacy to Field Marshal Pibulsongkram’s government. Two years after the 

promulgation of the fifth constitution, the third ruling circle under the government 

of Field Marshal Pibulsongkram proclaimed the 1951 National Education Scheme 

in 1951. This scheme intended to provide education for every child as much as 

possible so that they could earn a living, become good member and render service 

in a democratic community.

  The Radio or Silent Coup on November 29, 1951 marked the end of 

the fifth constitution of 1949 and the reinstatement of the 1932 permanent 

constitution from December 6, 1951 to March 8, 1952.  The bicameral legislature 

was wiped away thus restoring the unicameral legislature.  The appointive members 

were appointed promptly, while the elective members were to be elected on 

February 26, 1952. Field Marshal Pibulsongkram formed his fifth cabinet (November 

29, 1951 – December 6, 1951) to mark this political transition. A significant change 

took place on December 6, 1951, when Field Marshal Pibulsongkram  announced 

his sixth cabinet (December 6, 1951 – March 23, 1952) which included Field Marshal 

Phin Choonhavan, Police General Phao Sriyanonda and General Sarit Dhanarajata 

in the cabinet. At a later time, General Sarit Dhanarajata was promoted to the rank 

of Field Marshal in January 1956.

  The appointive and elective members of the unicameral passed the 

sixth constitution on March 8, 1952. which was a revision of the 1932 permanent 

constitution. This constitution provided that the unicameral legislature was restored. 

The Council of Ministers had the power to dissolve the National Assembly. To carry 
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out the administration of state affairs, the Council of Ministers had to retain 

confidence from the National Assembly. On March 24, 1952, Field Marshal 

Pibulsongkram formed his seventh cabinet according to the provision of the sixth 

constitution (Riggs, 1966, p. 239), and the authoritarian triumvirate consisting of 

Field Marshal Pibulsongkram, Field Marshal Sarit Dhanarajata and Police General 

Phao Sriyanonda controlled the cabinet and the National Assembly until the general 

election on February 26, 1957.

  The general election of February 1957 was plagued with scandal and 

tales of corruption. The tactics and intimidation used in this election caused public 

discontent. Nevertheless, Field Marshal Pibulsongkram won the election and formed 

a new government. His legitimacy caused a series of demonstrations and protests 

by students and intellectuals.  His popularity dropped while Field Marshal Sarit 

won more support from the military and the people. Field Marshal Sarit eventually 

staged a coup on September 17, 1957 which resulted in Field Marshal Pibulsongkram 

fleeing into exile in Japan. Police General Phao Sriyamon fled to Switzerland (Thak 

Chaloemtiarana, 1979, pp.153-154). The triumvirate and the third ruling circle ceased 

to exist.

  From June 1932 revolution to 1957 coup d’état, 14 more teacher 

training schools were created throughout the kingdom. Songkhla Teacher Training 

Schools were established in 1934, Suan Dusit (1934), Yala (1934), Nakhon Pathom 

(1936), Phranakhon Si Ayutthaya (1936), Uttaradit (1936), Suan Sunandha (1937), 

Chandrakasem (1940), Chachoeng Sao (1940), Pibulsongkram (1943), Ubon 

Ratchathani (1947), Dhonburi (1948), Muban Chom Bueng (1954), and Nahhon Si 

Thammarat (1957) respectively. These teacher training schools could supply more 

teachers for the rural areas.

  Thammasat University was established in 1934, while Kasetsart 

University, University of Medical Science, and Silapakorn University were established 

in 1943 concurrently. The National Education Scheme of 1951 encouraged students 

to study as much as possible up until tertiary education level. However, all 

universities still had the emphasis on creating new civil service officials for the 

expanding bureaucracy.
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 3.5 Summary

  The revolutionary government in 1932  believed that education would 

contribute to the progress of the constitutional regime. Education programs had 

been developed at all levels. The 1933 National Education Scheme resulted in the 

expansion of primary and secondary schools into the provinces. The 1936 National 

Education Scheme improved the educational planning through the division of 

education into general education and vocational education. After the June 1932 

revolution, the military dominated over politics from the first ruling circle to the 

third ruling circle. The end of the third ruling circle would lead to the centralization 

of administrative power and dictatorship in Thai politics.

4.  POLITICAL  REFORM  AFTER  SEPTEMBER  1957  COUP  D’ÉTAT  

(1957-1973)

 4.1 Despotic Paternalism of Field Marshal Sarit Dhanarajata (1958-

1963)

  Following the 1957 coup, Field Marshal Sarit Dhanarajata reinstated 

the permanent constitution of 1932.  He did away with the legislature and set the 

general election on December 15, 1957. Meanwhile, Pote Sarasin was appointed 

provisional Prime Minister from September 20, 1957 to December 26, 1957 (Riggs, 

1966, pp. 166-167). The outcome of the general election indicated that the 

Independents gained 69 seats, Unionists gained 40 seats, 39 seats went to the 

Democrats, followed by 12 seats for Social Front (Riggs, 1966, p. 171). General 

Thanom Kittikachorn formed his cabinet from the Independents and Unionists and 

became Prime Minister from January 1, 1958 to October 20, 1958. His government 

faced the problems of factions within the government and the legislature coupled 

with the attack concerning the budget for the upcoming fiscal year. On his return 

from abroad, Field Marshal Sarit was so outraged about the political situation that 

he staged another coup on October 19, 1958, which was the beginning of despotic 

paternalism.
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  According to Thak Chaloemtiarana (1979) “despotic” means ‘repressive 

and inflexible actions which are made purely to perpetuate one’s own political 

legitimacy.’  While “paternalism” is the idea of the relationship of a father knowing 

best for his children (Thak Chaloemtiarana, 1979, pp.160-161). Following the 1958 

coup, Field Marshal Sarit abolished the constitution, dissolved the National 

Assembly, banned political parties, closed down newspapers, arrested communist 

sympathizers and hooligans, cracked down on labor unions, and prohibited political 

gatherings to no more than five people. He ruled as leader of the Revolutionary 

Party until he presented the seventh constitution on January 28, 1959 and took 

office as Prime Minister on February 9, 1959 (Wyatt, 1984, pp. 280-281).

  The seventh constitution of 1959 had 20 sections. Some important 

sections indicated that the Constitutional Assembly would consist of 240 members 

appointed by the King. It would be their function to draft a constitution and to act 

as the National Assembly. Before the cabinet was formed, the leader of the 

Revolutionary Party would discharge duties of the Prime Minister and the cabinet. 

Section 17 indicated that the Prime Minister with the resolution of the cabinet, had 

the authority to repress or suppress any actions that endangered the national 

security. The order or step to uphold national security would be deemed legal 

(Wilson, 1962, p. 288). This section was the backbone of despotic paternalism during 

his time in office.

  Field Marshal Sarit political principles centered around stability, order, 

strong executive leadership, popular will, and national development  

(Thak Chaloemtiarana, 1979, pp. 160-161). In 1959, he established the Budget 

Bureau, National Education Council, National Economic Development Board, 

National Research Council, National Security Council, Office of the Supreme 

Commander of the Armed Forces, and Department of Community Development.

  In 1960, the 1960 National Education Scheme was launched. It aimed 

at increasing compulsory education from 4 years to 7 years and the expansion of 

secondary education. This was followed by the proclamation of the First National 

Education Development Plan (1961-1966) which focused on the establishment of  

universities in the provinces and acceleration of educational development. During 
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this period, there was a resolution of the cabinet to establish a new teacher’s 

college in Sakon Nakhon and three regional universities in Chiang Mai, Khon Kaen, 

and Songhkla respectively.  Unfortunately, he did not live long enough to see the 

full implementation of the Education Development Plan. He died on December 

8, 1963, at the age of 55 (Rong Syamananda 1986, p.182). Upon his death, there 

were rumors of his insatiable sex drive and corruption. These rumors were 

heightened when it came to light that state funds of $US29,000,000 had become 

entangled within funds of his private estate (Wilson, 1965, p.109).

 4.2 Political Reform of Field Marshal Thanom Kittikachorn   (1963-

1973)

  After the death of Field Marshal Sarit, General Thanom Kittikachorn 

became the new prime Minister. He insisted on continuing the system of government 

by maintaining a strong executive supremacy over the legislature, commitment to 

economic and social development, and pursuing close relationship with the United 

States of America and SEATO for security reasons. In January 1964, General Thanom 

was promoted to the rank of Field Marshal. He was able to control the government 

and dominate the political structure comfortably (Neuchterlein, 1966, p.119).

  The Second National Education Development Plan (1967-1971) was 

launched in 1967. this plan concentrated on the development of manpower and 

widening the scope of teacher education. Toward the end of this plan, three teacher 

colleges were established in Phuket, Lampang, and Buriram. Field Marshal Thanom 

contributed to the advocation of political reform by promulgating a new constitution 

on June 20, 1968.  This Constitution, which was the eighth constitution of Thailand, 

provided a bicameral parliament with an elected House of Representatives and 

appointed Senate, strong power to the executive branch, protecting civil liberties, 

neither the Prime Minister nor the ministers were required to come from the elected 

members of the House, and the cabinet could be removed by the vote of no 

confidence passed at a joint sitting of both the House and the Senate (Darling, 

1969, p. 118).

  A general election was held on February 10, 1969. The United Thai 

People’s Party won 75 seats, the Democrats gained 56 seats and the Independents 
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gained 72 seats.  Field Marshal Thanom became the Prime Minister for the third 

time from March 7, 1969 to November 17, 1971. The new legislature attempted 

to block the budget bills, while terrorism and the war in Indochina became a critical 

concern for the government. Thus on November 17, 1971, Field Marshal Thanom 

staged another coup d’état (Rong Syamananda, 1986, p. 183). The November 1971 

coup once again hindering political reform in Thailand.

  Following the 1971 coup, Field Marshal Thanom ruled Thailand without 

a constitution. He ruled for over one year as the Chairman of the National Executive 

Council. Finally, on December 15, 1972, the ninth constitution which was the interim 

cons t i t u t i on  was  p romul ga ted .  I t  con ta i n s  on l y  23  sec t i ons .  

This constitution provided that the unicameral legislature consisted of 299 appointed 

members who had the legislative power and the duty to draft a new constitution. 

The Prime Minister, with the resolution of the cabinet, was empowered to issue 

orders or take steps to prevent or suppress actions which jeopardized the national 

security, or threatened public peace and order (Morell, 1973, p. 176).

  In the following year, the Third National Education Development Plan 

(1972-1976) was launched. This plan concentrated on raising the quality of tertiary 

education and the production of teachers to meet the demand in rural schools. 

During his fourth term as Prime Minister, Field Marshal Thanom was unable to solve 

the economic and social problems, as well as not able to handle the political 

change within the country. The middle class felt depressed and were thirsty for a 

new liberal and constitutional government. By October 1973, the middle class, 

especially intellectuals and students, were ready to take risk by demanding new 

constitution from the regime. This event led to an uprising that brought down Field 

Marshal Thanom and his regime.

  It should be noted that the National Education Schemes of 1960 and 

the First National Education Development Plan (1961-1966) resulted in the expansion 

of primary and secondary education, as well as the establishment of three regional 

universities in the provinces. The Second and Third National Education Development 

Plans resulted in accelerating development of human resources, raising the quality 

of tertiary education and widening the scope of teacher education. During this 



32

period, 12 new teacher colleges namely Sakon Nakhon Teacher College (1964), 

Phuket (1971), Lampang (1971), Buriram (1971), Rambhaibarni (1972), Surin (1973), 

Surat Thani (1973), Loei (1973), Kamphaeng Phet (1973), Chiang Rai (1973), 

Kanchanaburi (1973), and Phetchabun (1973) were established in the provinces to 

meet the demand of teachers in rural schools, marking a total of 36 teacher colleges 

operating all over the kingdom in the northern region (8), the north-east (8), central 

(5), Bangkok (6), the west (4), and the south (5) effectively.

 4.3 Summary

  Prime Ministers during this period included Pote Sarasin, Prime Minister 

(September 21, 1957-December 26, 1957), Field Marshal Thanom Kittikachorn Prime 

Minister (January 1, 1958-October 20, 1958 and December 9, 1963-October 14, 

1973) and Field Marshal Sarit Dhanarajata, Prime Minister (February 9, 1959-December 

8, 1963). After the September 1957 coup d’etat, Field Marshal Sarit Dhanarajata 

brought about the new system in education administration and management.  

In 1959, he established the National Education Council to serve as an advisory and 

coordinating agency for education development, as well as proposing education 

policy and plans to the cabinet for decision making. Pote Sarasin was a provisional 

Prime Minister. Field Marshal Sarit insisted on stability, order, economic development 

and despotic paternalism. While Field Marshal Thanom maintained a constitutional 

government with a strong executive supremacy over the legislature. After the 1971 

coup d’état, Field Marshal Thanom remained in power until the student uprising 

in October 1973.

5.  POLITICAL REFORM AFTER THE OCTOBER 1973  STUDENT 
UPRISING  (1973-1992)

 5.1 The October 1973 Student Uprising

  Demand to participate in politics to get a new constitutional government 

was increasing among the Thai people after the coup d’état in November 1971. 

Among them were a group of university students who were unwilling to be passive 

in gaining political voice in their country. They had liberal ideas and wanted  
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a democratic political system. They organized themselves and became the National 

Student Center of Thailand. With the support of lawyers, politicians, intellectuals, 

etc., they played important roles in reforming political system in Thailand  

(Race, 1974, pp.195-197). One of the first actions that the group participated in was 

a demonstration at Ramkhamhaeng University demanding the university reinstate 

students who were expelled for writing articles that criticized the government. 

Finally, Field Marshal Thanom’s government complied. In October 1973, twenty 

members of the Constitution Group passed out leaflets in front of Thammasat 

University demanding a new constitution, and thirteen of them were arrested. The 

National Student Center of Thailand organized demonstrations calling for the release 

of the thirteen and the promulgation of a new constitution. Field Marshal Thanom’s 

government also complied. However, there were student demonstrations until the 

morning of October 14, 1973. While students were dispersing, clashes  

with the police occurred, the violence expanded rapidly and the government  

called in troops to suppress the rioting which resulted in a large number of deaths 

and casualties. Field Marshal Thanom  resigned and went into exile in the United 

States. Professor Sanya Dharmasakti was appointed as the new Prime Minister 

(Morell & Samudavanija, 1981, p. 69).

 5.2 The Political Reform under the Civilian Leadership   (1973-1976)

  A number of political reforms were carried out under Prime Minister 

Sanya Dharmasakti such as creating the National Assembly, drafting a new 

constitution, holding a general election, conducting the Democracy Propagation 

Program, as well as initiating anti-corruption measures within the government. His 

political reform was another stepping stone for political development toward 

democracy in Thailand.

  The Constitution of 1974, which was the tenth constitution of Thailand, 

was promulgated on October 7, 1974. This constitution provided for a bicameral 

parliament consisting of 240-300 members elected in the  House of Representatives, 

and 100 members appointed in the Senate. The members of the House of 

Representatives, Senators, as well as the cabinet might not be military or civilian 
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bureaucrats and were required to declare their assets and liabilities to the President 

of the National Assembly. The cabinet had to resign if it did not pass the vote of 

confidence in the House of Representative. The constitution included other 

requirements which were of a more democratic perspective than previous ones.

  A general election took place on January 26, 1975. The Democrat Party 

had the most seats in the House, thus M.R. Seni Pramoj was selected as Prime 

Minister, but his coalition government failed to gain the confidence of the House, 

thus M.R. Kukrit Pramoj, his younger brother, formed another coalition government 

and became the new Prime Minister in March 1975 (Zimmerman, 1976, pp.163-164).

The Government of M.R. Kukrit carried out several measures in political reform 

such as decentralization in government and administration, passed land reform 

law, and adopted liberal foreign policy. The armed forces compelled M.R. Kukrit 

to resign, thus, he determined to dissolve the House and set the general election 

on April 14, 1976. The general election in April 1976 resulted in victory for the 

Democrat Party and the defeat of the Leftist and Socialist parties. M.R. Seni once 

again formed another coalition government and became the Prime Minister on 

April 20, 1976 (Darling, 1977, pp.121-122).

 5.3 The October 1976 Coup d’état

  M.R. Seni’s government came to power facing many problems beyond 

mere political and economic hardships. There was a continuation of student 

violence and demonstrations along with labor strikes and demands made by the 

peasant population. Furthermore, Field Marshal Prapass Charusathiara and Field 

Marshal Thanom Kittikachorn returned to Thailand from exile in August and 

September of 1976 respectively. News of Field Marshal Thanom’s return led to 

demonstrations and clashes erupted between leftist and rightist factions.  

The tension came when students at Thammasat University held a mock hanging 

in protest to the death of two workers in the province of Nakhon Pathom, as well 

as in denouncing  lawlessness  and  cruelty in the society. The rightist organization 

called for the militants to crush the student demonstrators. Thus, thousands of 

militants plus Border Patrol Police stormed the campus on October 6, 1976. It was 
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a virtual slaughter by the end with 42 dead, 200 wounded, and over 1,300 students 

arrested (Darling, 1977, p. 127).  That night Admiral Sangad Chaloryu staged a coup 

and M.R. Seni’s government came to an end for another time.

  The Seni government implemented some educational and economic 

reforms in an effort to equalize society. However, due to the coup on October 6, 

1976, these were hardly implemented and many reforms were never carried out 

(Darling, 1977, pp. 122-127). Political and social reforms were carried out by 

bureaucrats and were therefore at best slow and far below expectations. This 

resulted in demonstrations from leftist organizations and endangered reactions 

from the right. In this midst, emerged a group of young army officers known as 

“Young Turks”. This group would play an important role in the upcoming 

governments.

 5.4 Civilian and Military Dictatorship after the October 1976 Coup 

d’état   (1976-1979)

  Three days after the coup, the National Administrative Reform Council 

(NARC) appointed Thanin Kraivichien as the new Prime Minister, and on October 

22, 1976, the eleventh constitution of Thailand came into place.  

The eleventh Constitution of 1976 called for gradual political reform in 3 stages, 

with each stage taking 4 years depending on the political climate during each period.  

The constitution consisted of 29 sections.  Some key components included the 

establishment of Prime Minister’s Advisory Council to advise the cabinet, the 

establishment of National Administrative Reform Assembly to act as legislative 

body and the emergency power for the Prime Minister, with the resolution of the 

cabinet and Prime Minister’s Advisory Council, in providing stability of the kingdom, 

throne, and economy (Darling, 1977, pp.129-130).

  In March 1977, the 1977 National Education Scheme was proclaimed. 

It resulted in reducing compulsory education from seven years to six years, calling 

for teacher training institutions to be organized at the tertiary level and providing 

more freedom and autonomy to universities. In the same year, the Fourth National 

Education Development Plan (1977-1981) was launched. This plan concentrated 

on the promotion of institutional autonomy and quality of tertiary education, as 
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well as modification of tertiary education systems so that it would become more 

closely related to economic development.

  Prime Minister Thanin assumed an anti-communist policy. He imposed 

censorship of the press, and arrested several hundred suspected subversives.  

He placed great value on economic development, and waged war on corruption, 

crime and narcotics.  Though he was honest in his convictions, the military felt he 

was excessively conservative, dogmatic in pursuing his policies and too independent 

(Darling, 1978, p. 157). On October 20, 1977, Admiral Sangad Chaloyu staged another 

coup and Thanin was removed. General Kriangsak Chamanand was appointed as 

new Prime Minister. The October 1977 Revolutionary Party promulgated the twelfth 

constitution on November 9, 1977 which declared that the National Legislature 

would have the duty to draft a permanent constitution.  The National Policy Council 

would give advice to the Council of Ministers in carrying out the affairs of State. 

Emergency power to the Prime Minister, with the resolution of the cabinet and the 

National Policy Council, for security reasons remained in place. The Constitution 

also called for a general election in April 1979.

  As the Thai people were not accustomed to Thanin’s civilian 

dictatorship, it was the military, in their opinion and past experience, who could 

bring about peace and order. Thus, the majority of them did not oppose the 1977 

coup. Prime Minister Kriangsak’s administration was one of moderation and 

reconciliation. Curfew was ended and communication was opened with the leftists. 

He also opened diplomatic relations with neighboring communist countries.  

The group of “Young Turks” were called upon to hold crucial military positions. It 

was upon their urging that an Amnesty Act was introduced for those persons 

involved in the October 1976 uprising. Many who joined the Communist Party in 

the hills returned home under the authority of the Royal Thai Government. 

  During his rule, the thirteenth constitution was promulgated on 

December 22, 1978. The thirteenth constitution declared the bicameral legislature. 

The House of Representative had the power to pass a vote of no-confidence in 

the Prime Minister. While the Prime Minister had the power to dissolve  the House 

of Representatives. The Prime Minister was not required to be a member of the 



37

House of Representatives. In the election on April 22, 1979, there would be 301 

seats in the House of Representatives, 225 appointed members in Senate, total 

seats were 526. Thus, the new Prime Minister needed only 39 votes from the 

elected members of the House of Representatives (plus 225 votes from the 

appointed members in Senate) to gain him a majority (Ramsay, 1979, pp.110-112).

 5.5 Political Reform during the Semi Democracy  (1979-1992)

  Likhit Dhiraregin (1992) indicated that Semi Democracy in Thailand had 

the following exponents: (1) Parliament consisted of elected House of Representatives 

and appointed Senate; (2) the Prime Minster was elected by a coalition of political 

parties; (3) the coalition  government  was controlled by the parliament while the 

military and bureaucrats were the powerful actors in politics; (4) an independent 

judicial system consisted of the courts of justice. Semi Democracy in Thailand 

started after the general election on April 22, 1979.

  According to the 1978 constitution, there would be 301 members in 

the House of Representatives, and 225 appointed members in Senate. Thus, total 

members who had the right concerning the vote of confidence were 526. General 

Kriangsak appointed 225 senators on April 22, 1979. Following the general election 

on the same day for 301 seats in the House of Representatives, the Social Action 

Party won 83, Thai Nation Party won 38, Democrat Party and Thai People Party 

each won 32 seats (Ramsay, 1980: 114). General Kriangsak could not depend on 

the members from these political parties to gain the vote of confidence. His vote 

came from 89 members of small political parties, and other votes came from 225 

senators appointed by him. General Kriangsak faced great difficulties in forming his 

cabinet. He was only able to include 8 members of the House of Representatives 

when forming his 44 members of cabinet. He was known for creating national unity, 

and a flourishing foreign policy, but he lacked in gaining support from politicians 

and military leaders. The worsening economic situation and the suspension of 

support from the Young Turks forced him to resign from office on February 29, 

1980. With the support of the Young Turks and politicians, General Prem Tinsulanond 

became a new Prime Minister on March 3, 1980 (Niksch, 1981, p. 229).
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  General Prem formed the coalition government from the Social Action, 

Thai Nation, and Democrat. His instruction of the Order 66/2523 had decreased 

the communist insurgency in Thailand. Almost all students and intellectuals left 

the Communist Party of Thailand. It had to dissolve itself due to the factionalism 

and conflict of ideologies within the party. Within a year in office the Young Turks 

put pressure on General Prem to abolish the parliament and return to despotic 

rule. General Prem refused. The Young Turks turned to General San Chitpatima in 

preparing for a coup and the coup was staged on April 1, 1981. The coup failed 

and brought about the end of power for the Young Turks, and General Arthit 

Kamlanek emerged as the new leader in the military (Niskch 1982, p.193).

  In 1982, the Thai people celebrated the bicentennial year of the reign 

of the Chakri Dynasty. In the same year, the fifth National Education Development 

Plan (1982-1986) was launched. This plan concentrated on the improvement of 

administration and management in tertiary education, promoting quality of 

education and education technology, accelerating training of in-service teachers, 

as well as mobilizing resources for tertiary education. Since the transitory clauses 

of the 1978 constitution would terminate on April 21, 1983, thus in early 1983 there 

was a movement to amend the constitution to make the transitory clause 

permanent but the movement failed. Therefore, the appointed 225 senators were 

not allowed to vote on confidence in government, both military and civilian 

bureaucrats were not allowed to hold bureaucratic positions and political positions 

concurrently (Suchitra Punyaratabandhu-Bhakdi, 1984, pp. 187-189). The general 

election in 1983 was held three days before the termination of the transitory 

clauses.

  After the general election on April 18, 1983, General Prem, who did 

not belong to any political party, was invited to form the coalition government 

which consisted of Social Action (101 seats), Democrats (57 seats), Thai Citizens (36 

seats), and National Democrats (15 seats). Thus he gained 209 seats out of 324 

seats in the House of Representatives (Suchitra Punyaratabandhu-Bhakdi, 1984, 

pp.189-190). During this term, the Royal Thai Government honored the cremation 

of Queen Rambhai, the Queen of King Rama VII in April 1985. Five months later, a 



39

group of retired military officers staged another failed coup on September 9, 1985 

(Juree Vichit-Vadakarn, 1986, pp. 176-177). On May 1 1986 the government was 

defeated in the voting of Land Transportation Bill.  General Prem decided to dissolve 

the House of Representatives and set another general election on July 27, 1986. 

Two months before the general election, a new commander-in-chief of the Royal 

Thai Army (General Chavalit Yongchaiyudh) was appointed (Neher, 1987, p. 222).

  In the general election on July 27, 1986, the Democrats won 100 seats, 

Thai Nation (63 seats), Social Action (51 seats), and Rasadorn (18 seats). General 

Prem once again was invited to form another coalition government. He formed his 

44 members of cabinet from the Democrats (16), Thai Nation (10), Social Action 

(8), Rassadorn (3), and his own quota (7). By bringing these political parties in his 

new coalition government, he gained 232 out of 347 seats in the House of 

Representatives (Neher, 1987, p. 225). In 1987, the Sixth National Education 

Development Plan (1987-1991) was announced. This plan aimed to reduce the 

production of teachers with bachelor degrees, for which there was a lower demand, 

and to improve the quality of instructors in teacher - training institutions, to 

encourage research, as well as to encourage teacher - training institution to provide 

academic service to the community. This plan resulted in the expansion of the 

production of graduates in the field of science and technology.

  King Bhumibol Adulyadej 60th birthday was celebrated on December 

5, 1987. General Prem enjoyed the confidence and support of the public (Neher, 

1987, p. 227).  He completed his eight years in office as a Prime Minister in March 

1988. In the following month there was a conflict on the Copy Right Bill, General 

Prem decided to dissolve the House of Representatives on April 29, 1988 and set 

the next general election on July 24, 1988. During his premiership, democracy 

flourished and economic growth was rapid. He carried out three general elections 

in 1983, 1986, and 1988. He succeeded in ending communist insurgency and 

increased the budget for rural job creation project. However, he refused to stand 

for any general election. 

  The result of the July 24, 1988 general election showed victory of the 

Thai Nation which gained 87 seats in the House of Representatives, followed by 
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Social Action (54 seats) and Democrat (48 seats). Since General Prem refused to 
form a new coalition government, General Chatichai Choonhavan, the leader of 
Thai Nation Party, decided to form a new one. His coalition government consists 
of Thai Nation, Social Action, Democrats, Rassadorn, Muan Chon, and the United 
Democratic Party, with 229 vote of confidence from the total 357 votes in the 
House of Representatives (Niksch, 1989, p. 168).
  General Chatichai took several measures upon taking office. He cut 
the budget for the rural job creation project while increasing salaries for bureaucrats 
and military officers. He halted the privatization of state enterprises and decentralized 
administrative power. He turned the battlefield in this region into a market for 
trade. He was well known in foreign affairs. He reshuffled his cabinet in June 1990 
and again in November of the same year after a young student, Thanavud Clingchua, 
burned himself to death in an antigovernment rally at Ramkhamhaeng University 
on October 14, 1990 (Christensen, 1991, pp.199-200). He formed another coalition 
government in December 1990, but the situation became worse due to the conflicts 
among political parties and corruption in the coalition government. By the end of 
February 1991, a coup d’état was staged under the leadership of General Sunthorn 
Kongsompong. In the aftermath, General Chatichai was arrested, the parliament 
was dissolved, the constitution was repealed, and martial law came into effect 
(Suchit Bunbongkarn, 1992, pp.131-132). Throughout the era of semi democracy, 
Thailand was able to keep peace and order, people were happy, and the coalition 
governments were strong. The February 1991 coup brought the era of semi 
democracy to an end, and a period of turmoil and uprising was about to begin.

 5.6 February 1991 Coup d’état
  General Suthorn Kongsompong led a coup d’état on February 23, 1991 
and gave various reasons to justify the coup. He indicated that there was corruption 
by ministers in the cabinet. Politicians intimidated the bureaucrats and military 
officers, and there were assassination plots against some very important persons 
by General Chatichai’s officers. The military junta then abolished the 1978 

constitution, dissolved parliament and enforced martial law. An interim constitution 

was drafted and Anand Punyarachun was appointed as Prime Minister.
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  The interim constitution which was the fourteenth constitution was 

proclaimed on March 1, 1991. This constitution declared that the king was the 

constitutional monarch. The National Legislative Assembly was established to draft 

a new permanent constitution. The National Peace Keeping Council (NPKC) was 

created to give advice to the cabinet. The Chairman of NPKC and the Prime Minister 

had the emergency power to prevent or suppress any act threatening the stability 

and security of the Kingdom (Suchit Bunbonkarn, 1992, p. 133). After taking office 

as Prime Minister, Anand requested that the NPKC lift martial law and release 

General Chatichai to which they complied. His political platform urged economic 

development and social justice. He also maintained that political reform and 

modernization of the armed forces were a top priority (Suchit Bunbongkarn, 1992, 

p.135).

  The new constitution which was the fifteenth constitution of Thailand 

was proclaimed on December 9, 1991. It declared a bicameral parliament. The 

Prime Minister was not required to be an elected member of the House of 

Representatives. Military officers and civilian bureaucrats could not hold bureaucratic 

and political positions concurrently. Senators were appointed in the name of the 

King. Political parties that had the most seats in the House of Representatives had 

the right to form a new Cabinet (Suchit Bunbongkarn, 1992, p. 136). After the 

promulgation of the fifteenth constitution in December 1991, Prime Minister Anand 

remained in power until the next general election on March 22, 1992.

  In education, from 1974-1978, the sweeping reform in education 

concentrated on equal opportunities, unity in education administration and 

management, modification in content and learning process, promoting private 

education institutions, and revising educational legislation. These policies were not 

implemented successfully due to the political instability of the country. During 

Prime Minister Thanin Kraivichien’s government, the Eleventh National Education 

Scheme was announced in March 1977, resulting in reducing compulsory education 

to 6 years and requiring teacher-training institutions to be organized at tertiary level. 

In the same year the Fourth National Education Development Plan (1977-1981) 

was launched. This plan concentrated on raising the quality of education, 
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encouraging institutional autonomy, producing teachers of high quality required by 

the economy, providing more equal opportunities in access to education. Some 

of these policies were viewed as leftist and too radical, thus they have never been 

implemented.

Under the government of General Prem Tinsulanond, the Fifth National Education 

Development Plan (1982-1986) was launched. This plan concentrated on improving 

the quality of education, promoting educational technology, accelerating teacher-

training, and mobilizing resources for education. The general elections in 1983 and 

1986, as well as the narrowed perspective of some bureaucrats became obstacles 

for the Minister of Education to implement these educational policies effectively. 

The Sixth National Education Development Plan (1987-1991) was launched in 1987. 

This plan began to reduce the production of teachers and enhanced the production 

of graduates in the field of science and technology.

 5.7 Summary

  Prime Minister during this period consisted of Sanya Dharmasakti, Prime 

Minister (October 14, 1973-February 26, 1975), Seni Pramoj, Prime Minister (February 

15, 1975- March 13, 1975 and April 20, 1976-October 6, 1976), Kukrit Pramoj, Prime 

Minister (March 14, 1975 – January 12, 1976), Thanin Kraivixien, Prime Minister 

(October 8, 1976-October 1977), General Kraingsak Chamanan, Prime Minster 

(November 11, 1977-March 3, 1980), General Prem Tinsulanonda, Prime Minister 

(March 3, 1980-August 4, 1988), General Chatichai Choonhavan, Priminister (August 

4, 1988-February 23, 1991) and Anand Punyarachun, Prime Minister  

(March 2, 1991-March 23, 1992).

  The period between 1973-1977 was traumatic for the Thai people. 

Besides Field Marshal Thanom Kittikachorn there were four more Prime Ministers 

during this period. They saw strikes, demonstrations, assassinations, bloody elections, 

and the defeat of neighboring countries to the communists. This was too much to 

bear for the Thai people and they welcomed the coup that brought about the 

National Administrative Reform Council (NARC). Only a handful of politicians, 

intellectuals, and students fled to the hills to join forces with the Communist Party 

of Thailand. General Kriangsak began to pave the way for Semi Democracy. General 
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Prem enjoyed the confidence from various political parties in forming his coalition 

governments. The new government under General Chatichai Choonhavan could 

not control the bureaucracy; educational policies were not implemented efficiently. 

Conflict and confusion in the coalition government prevailed leading to another 

coup d’état in February 1991 as well as the end of Semi Democracy.

6. POLITICAL REFORM AFTER MAY 1992 UPRISING  (1992 - 2006)

 6.1 The May 1992 Uprising

  The general election in March 1992 resulted in the victory of 

Samakkitham, which was the pro-military political party that gained the most seats 

in the House of Representatives. General Suchinda Kraprayoon was invited to form 

a coalition government. His new government consisted of Samakkitham (79 seats),  

Thai Nation (74 seats), Social Action (31 seats), Prachakorn Thai (7 seats) and 

Rassadorn (4 seats). Thus General Suchinda gained 195 seats from 360 seats in the 

House. The invitation of General Suchinda to form a new coalition government 

turned out to be a big mistake and led to several demonstrations. The middle 

class did not want the military to play an important role in politics.  They thought 

that the Prime Minister should come from members of the elected House of 

Representatives.

  In May 1992, a pro-democracy demonstration was led by Major General 

Chamlong Srimuang. They demanded the resignation of General Suchinda and an 

amendment to the constitution stating the Prime Minister had to be an elected 

member of the House. General Suchinda did not comply, instead he savagely 

suppressed them causing severe civilian casualties. On May 20, 1992 General 

Suchinda and Major General Chamlong had an audience with the King. At a later 

time General Suchinda decided to step down after only 48 days in office (Suchit 

Bunbongkarn, 1993, p. 220).

  After the resignation, Anand Punyarachun was once again appointed 

as Prime Minister. He dissolved the House of Representatives and arranged a new 

general election in September of the same year. The 1992 National Education 

Scheme was announced in June 1992. This scheme concentrated on promoting 
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academic excellence, enhancing sustainable development, reforming teacher 

education, and strengthening the teaching profession. In the same year, the Seventh 

Nat ional Educat ion Development Plan (1992-1996) was launched.   

This plan emphasized promoting science and technological education, reforming 

teacher - training, and encouraging the private sector to participate in providing 

tertiary education.

 6.2 Political Reform during the Transition to Participatory Democracy

  In the general election on September 13, 1992, the Democrat gained 

79 seats, New Aspiration (51 seats), Palang Dham (47 seats), Social Action (22 seats), 

and Solidarity (8 seats). Chuan Leekpai formed a new coalition government from 

members of the Democrat, New Aspiration, Palang Dham, Social Action, and 

Solidarity parties (Suchit Bunbongkarn, 1993, pp. 221-222). Though his government 

won 207 seats out of 360 seats in the House, it continued to face the problems 

of faction and lack of unity within the coalition.

  Chuan took an important step in political reform by creating the 

Democratic Development Committee and amending the fifteenth constitution of 

1991 three times. The amendment on June 29, 1992 indicated that the Speaker 

of the House of Representatives was President of the Parliament. On September 

10, 1992, it was declared that the Prime Minister had to come from the elected 

members of the House of Representatives. On February 10, 1995, it was indicated 

that male and female had equal rights and the voting age was lowered from 20 

to 18. In addition, Prime Minister Chuan was able to promulgate the Tambon Council 

and Tambon Administrative Authority Act on November 26, 1994 (Kusuma 

Snitwongse, 1995, p. 195). Unexpectedly in the following month the New Aspiration 

Party withdrew from the coalition government, Prime Minister Chuan was able to 

invite the Chart Patana to join the new coalition. In the no-confidence debate in 

May 1995, Chuan could not provide explanation in the issuing of land right 

documents (Sor Por Kor – 401) to wealthy supporters of the Democrat, resulting 

in the withdrawal of the Palang Dham Party from the coalition. Before a vote of 

no-confidence could take place, the House of Representatives was dissolved and 

a new general election was set on July 2, 1995.
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  The Princess Mother passed away on July 18, 1995.  A series of 
ceremonies and a 100 days of mourning were set. In politics, the July 1995 general 
election result went  in  favor of the Thai Nation Party which won the most seats. 
Banharn Silpa-archa formed a new coalition government from the Thai Nation (92 
seats), New Aspiration (57 seats), Palang Dham (23 seats), Social Action (22 seats), 
Nam Thai (18 seats), Prachakorn Thai (18 seats), and Muan Chon (3 seats). His 
coalition government gained 233 seats out of 391 seats in the lower House (King, 
1996, p. 136).
  The year 1996 marked  the 50th anniversary of the ascending to the 
throne of King Bhumibol Adulyadej. In politics the cabinet formed by Banharn had 
an unethical background, some of them facing corruption charges during General 
Chatichai’s government. Finally, there was a no-confidence motion on September 
21, 1996. The opposition accused him of dishonest, inefficient, and unlawful 
conduct, while his coalition parties pressed him to resign. After survival from the 
vote, he decided to dissolve the House of Representatives and arranged another 
general election in November 1996 (King, 1997, p. 161).
  The general election on November 17, 1996 resulted in the victory of 
the New Aspiration Party (NAP). General Chavalit Yongchaiyudh formed his coalition 
government with the support from the NAP (125 seats), Chart Patana  
(52 seats), Social Action (20 seats), Prachakorn Thai (18 seats), Seritham (4 seats), 
and Muan Chon (2 seats).  His new coalition gained 221 seats out of the total 393 
seats in the lower House (King, 1997, p. 161). During General Chavalit’s government, 
five more Rajabhat Institutes (formerly called Teahcer Colleges) in five provinces 
namely, Chaiyaphun, Kalasin, Roiet, Sisaket and Nakhon Phanom, were established 
concurrently in 1997. Since the promulgation of the Rajabhat Institute. Act of 1995, 
there were 41 Rajabhat Institutions scattered in most provinces of the Kingdom. 
The Rajabhat University Act of 2004, collectively elevated them to become Rajabhat 
University. It should be noted that on September 2, 2005. Nakhon Phanom Rajabhat 
University was combined to Nakhon Phanom University. On July 18, 2015, Suan 
Dusit Rajabhat University became Suan Dusit University. On September 9, 2015 
Kalasin Rajabhat University was combined to Kalasin University. Thus, there were 

only 38 Rajabhat Universities remaining in the Rajabhat University System. The 
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Eighth National Education Plan (1997-2001) was launched in 1997. This plan 

concentrated on improving the quality of education, promoting research, introducing 

institutional autonomy, mobilizing resources for tertiary education and the 

development of an information technology system. In July 1997, the Royal Thai 

Government faced a financial crisis and had to depreciate the value of Thai currency, 

as well as seek emergency aid from the International Monetary Fund (which offered 

a U.S.$17.2 billion loan package). 

  On October 11, 1997, a new constitution which was the sixteenth 

constitution of the Kingdom was enacted (Suchitra Punyaratanabandhu, 1998, pp. 

162-164). The sixteenth constitution of 1997, provided that the King is a constitutional 

monarch. Civil rights and liberties were protected.  Directive principles of 

fundamental state policies were formulated. A new Election Commission was 

established for election reform. Decentralization of government  was  promoted. 

The supervision of the exercise of state power was imposed by creating the 

Ombudsmen, National Human Rights Commission, the Constitutional Court, the 

Administrative Court, National Counter Corruption Commission, the Supreme Court’s 

Criminal Division for Persons Holding Political Positions, and the State Audit 

Commission on November 9, 1997, General Chavalit resigned from the position of 

Prime Minister due to the problems of rural poverty, bureaucratic inefficiency, 

corruption, drug trafficking, and the financial crisis. He was replaced by Chuan 

Leckpai just one month after the promulgation of the 1997 constitution.

 6.3 Political Reform after the Promulgation of the 1997 Consititution

  Chuan Leekpai was the first Prime Minister after the promulgation of 

the 1997 Constitution. During his premiership economic conditions were improved. 

Representative democracy was transformed into participatory democracy. The 

exercise of power by executive and legislative branches were controlled. The 

Constitutional Court, Administrative Courts, Ombudsmen, National Corruption 

Prevention and Suppression Commission, Supreme Court’s Criminal Division for 

Persons Holding Political Positions, and State Audit Commission were established. 

Civil rights and liberties of Thai people were promoted. Decentralization of 

administrative powers through local government was encouraged.
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  In education, the National Education Act of 1999 was enacted on 

August 14, 1999. The Act  contained several innovations in key features including: 

the development of the Thai people in all aspects, lifelong education for all, 

education rights and duties, education system, education guidelines, education 

administration and management, education standards and quality assurance, 

teachers, faculty staff and education personnel, resources and investment in 

education and technologies for education. The National Education Act of 1999 was 

an act of educational reform for further development of the Thai people drafting 

in accordance with the requirement of Section 81 of the 1997 Constitution.

  Significant celebrations  took place in  1999  such  as  the 53rd 

anniversary of the King’s Bhumibol Adulyadej’s ascendance to the throne, and the 

King’s 72nd birthday. In military affairs, Royal Thai Army Task Force was sent to East 

Timor on October 4, 1999 under the United Nations Transitional Administration 

Authority (Bidhya Bowornwathana, 2000, p. 97). In March 2000, the election of 200 

members of the Senate took place with new rules and regulations for campaigning. 

In the same month, the National Counter Corruption Commission determined that 

the Minister of Interior had misrepresented assets on a loan when making a 

compulsory declaration of his account to the NCCC.  The Minister of Interior resigned 

due to that charge (Montesano, 2001, pp. 172-174). The election of 200 members 

of the Senate and the resignation of the Minister of Interior in March 2000 proclaimed 

the changing of political context in the new era toward the supervision of the 

exercise of state power as implied in the constitution of 1997. Prime Minister Chuan  

was able to complete his term despite various corruption scandals and the social 

crisis. The general election on January 6, 2001 resulted in  victory for the Thai Rak 

Thai (TRT) party which won 248 seats. Dr. Thaksin Shinawatra, leader  of  TRT,  

became  the  new  Prime  Minister.

 6.4 Prime Minister Thaksin’s First Term

  The general election of January 2001 was  the  first election under the 

new Constitution of 1997 which was designed  to promote a new paradigm of 

democratic governance based on openness, transparency and accountability, and 

emphasized a strong executive government. During the general election campaign, 
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the Thai Rak Thai (TRT) Party, under the leadership of Thaksin Shinawatra, 

emphasized  the policy of Baht 30 per hospital visit  for medical care, grants of 

Baht one million for every village, three years moratorium on repayment of farm 

debt, the establishment of a national asset management company to manage non 

performing loans (NPL) of commercial banks, and a war on drugs. These policies  

were popular among Thai people (Montesano, 2002, p. 91).

  On January 6, 2001  Thai voters handed an electoral victory to Thaksin 

Shinawatra and his Thai Rak Thai  Party who won 249 seats out of 500  seats (400 

are elected  from single member constituencies, 100 from party lists). Thaksin 

Shinawatra formed his coalition government from the Thai Rak Thai, New Aspiration, 

and Chat Thai parties and became Prime Minister on February 9, 2001. In July 2001, 

Thai Rak Thai merged with Seri Tham, and in January 2002 Thai Rak Thai merged 

with New Aspiration. By merging with Seri Tham and New Aspiration, Thai Rak Thai 

was able to increase  its members in the House of Representatives  to  364 out  of 

a total of 500 seats (Mutebi 2003, p. 102) giving Thai Rak Thai an absolute majority 

in the House of Representatives, the first such majority since the September 1957 

coup.

  In 2002, the National Education Scheme of 2002 – 2016 was launched, 

covering the 15 year period from 2002 – 2016. The National Education Scheme of 

2002 – 2016 stipluated 3 objectives as follows: (1) all-round and balanced human 

development; (2) building a society of morality, wisdom and learning; and (3) 

development of social environment. The National Education Scheme  of 2002 – 

2016 would enable Thai People to adjust to global trends and events and also to 

develop in Thai people the characteristics of virtue, competency, happiness and 

self – reliance.

  In October 2002, the New National Administration Act was proclaimed.  

This  act, which raised the number of ministries to twenty, centralized most decision 

making under the direct control of the cabinet. Prime Minister Thaksin managed 

to promote his cousin into the position of Commander-in-Chief  of the Royal Thai 

Army in October 2003, followed  by the appointment of  his brother-in-law to the 

position of Deputy Police Commissioner – General of the Royal Thai Police. Prime 
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Minister Thaksin managed to weaken the whole political system of checks and 

balances, manipulate his supporters into key positions in the Constitutional Court, 

Election Commission, National Counter Corruption Commission, and the Anti-Money 

Laundering Office (AMLO). He also intimidated the press and investigated the assets 

of several prominent journalists. He used strong measures to eradicate drugs; from 

February to April 2004 approximately 2,200 suspected narcotic dealers were killed 

(Murphy 2006, p. 8) Some of  them were innocent.  He also implemented forceful 

policies in making war on organized crime and various types of criminal activity. 

Prime Minister Thaksin was able to survive a full term as prime minister until his 

term expired on March 11, 2005. His autocratic and arrogant style had prompted 

academics, the intelligentsia, leftist  activists, and the urban middle class to 

challenge his authority.

 6.5 Crisis in the south

  Separatist movements have existed in Southern Provinces since the 

1950s; by 1990 less than 500 persons were engaged   in armed resistance, followed 

by a program of training radical insurgency as a religious duty for the youth (Albriton, 

2005, p. 168). Since early 2003, after Prime Minister Thaksin resorted to extreme 

measures to eradicate drugs, radical separatists in the south began to burn schools, 

seize arms from soldiers and police, skirmish with local officials and daily 

assassinations of innocent people throughout  Yala, Narathiwat and Pattani 

provinces.

  Military forces assaulted  Krue Se Mosque on April 28, 2004 with 108 

civilian deaths in Patani Province, and the suppression of a mob in Tak Bai, Narathiwat 

Province on October 25, 2004 in which 85 militants died, only increasing the degree 

of distrust and the degree of disrespect for Thai authorities. As a result of the 

mishandling of  these incidents by government authorities, the rate of daily 

assassinations of local police, teachers, and civilians in the south escalated. The 

violence further accelerated into burning schools, bombing restaurants and torching  

telecommunication facilities. These terrorist acts only made the three provinces 

insecure for Buddhist Thai citizens (Albritton 2005, p. 166).
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  In March 2005, the National Reconciliation Commission was established 

in order to find solutions to the conflict in the south. In late 2005, the Emergency 

Decree was declared for the three provinces of Yala, Pattani, and Narathiwat, 

followed by the establishment of the Independent Commission on Justice and 

Civil Liberties for the Southern Border Provinces in January 2006. Nevertheless, 

neither the National Reconciliation Commission,  the Emergency Decree, nor the 

Independent Commission on Justice and Civil Liberties for the Southern Border 

Provinces were  able to address grievances in the southern provinces effectively 

(Albritton, 2006, p. 144).

 6.6 Prime Minister Thaksin’s Second Term

  Prime Minister Thaksin was re-elected in the general election on 

February 8, 2005. During the February 2005 election campaign, Prime Minister 

Thaksin visited all provinces, promising government funds for local projects, more 

loans, better medical care, a new education funding scheme, and social provisions 

for the disabled and elderly, as well as new business deals for businessmen. He 

said he knew how to run Thailand and he was committed to the Thai people.  Thus 

Prime Minister Thaksin was able to capture the vote of rural farmers, street vendors, 

workers in restaurants and  stores, laborers in factories and on construction sites, 

as well as the business sector. He promised the Small, Medium, Large Village 

Program, eradication of poverty within four years, land title for landless farmers, 

and that Thailand would become a country safe from corruption, poverty, drugs 

and organized crime.

  In the February 2005 general election, Thai Rak Thai party captured 

377 seats out of 500 in the House of Representatives. (Albritton, 2006, p. 141). His 

second term of office was from March 11, 2001 to September 19, 2006. Election 

of 200 new senators in April 2006 also increased the parliament members who 

were Thai Rak Thai supporters.  Only a small number of members in the House 

and Senate dared to challenge Prime Minister Thaksin in the parliament. However, 

he was overthrown in a military coup on September 19, 2006.
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 6.7 People’s Alliance for Democracy (PAD)

  In September 2005, Sondhi  Limthongkul, a prominent journalist and 

critic was taken off a Thai  television talk show program. He started a weekly  talk 

show in Lumphini Park calling for Prime Minister Thaksin to resign. (Murphy, 2006, 

p. 7).

  The year 2006 marked the 60th anniversary of the ascension to the 

throne of King Bhumibol Adulyadej.  In politics, Prime Minister Thaksin’s family 

decided to sell off their 49% stake in the family’s telecommunication firm, Shin 

Corp to Temasek,  a Singaporean government – owned investment firm in January 

2006.  The U.S. $1.9 billion deal was tax – free (Warr, 2006, p. 15). It was considered 

to be a sale of a national asset to a foreign country by the urban middle class, 

academics and the intelligentsia. They felt  that Prime Minister Thaksin no longer 

had the moral legitimacy required to lead the nation. On February 9, 2006, the 

People’s Alliance for Democracy  was formed and was comprised of leaders such 

as Sonthi Limthongkul, Chamlong Srimuang, Somkeit Pongpaibul, Somsak  Kosaisuuk,  

Pipob Thongchai, and Suriyasai Katasila. Several rallies and street protests were 

organized at Sanam Luang, Siam Paragon, etc., in central  Bangkok, which resulted 

in the closure of roads around government house. The demonstrators demanded 

the resignation of  Prime Minister Thaksin (Terwiel, 2011, p. 291).

  The People’s Alliance for Democracy or more commonly called the 

Yellow Shirts accused Prime Minister Thaksin of selling a telecommunication firm 

that was a national asset to a foreign country, weakening the checks-and-balances 

system, manipulating his supporters into key positions in the government 

bureaucracy, decreasing the level of importance of the House of Representatives 

and the Senate and that his cabinet passed laws by executive decree not legislation.  

  The People’s Alliance for Democracy also accused Prime Minister 

Thaksin of mishandling the conflict in the southern region,  selling off state 

enterprises, borrowing from future government revenue that would cause increasing 

debt to rural Thai people, and skirmishes with the press. In response, Prime Minister 

Thaksin declared that the People’s Alliance for Democracy came from a small 

urban middle class in Bangkok and did not represent the voice of the real Thai 
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people. He declared that he would not yield to this small number of people. Thus, 

political  turmoil, street protests, and road closures in Bangkok continued for months 

until the by–election in April 2006. Because of political turmoil, demonstrations 

and street protests mostly organized  by the People’s Alliance for Democracy, 

Prime Minister Thaksin decided to dissolve the House of Representatives and set 

a new general election for April 2, 2006 (Murphy, 2006, p. 11).

 6.8 April 2006 General Election

  The April 2006  general election was boycotted by the three main 

opposition parties but the rural people who comprised  the majority of Thai citizens 

voted for Prime Minister Thaksin. The Thai Rak Thai political party won a landslide 

victory in the House of Representatives. Nevertheless, after an audience with the 

King on April 4, 2006,  just two days after the election, Prime Minister Thaksin 

proclaimed that he would not accept the position of  prime minister but would 

remain as a caretaker prime minister until a new prime minister was selected.

  The Chief of the Administrative Court and the Chief of the Supreme 

court of Justice had an audience with the King on April 28, 2006, they determined 

to settle the political conflict through judicial means. Consequently, on May 8, 

2006, the Constitution Court declared the general election on April 2, 2006 to be 

null and void.  On July 25, 2006 the Criminal Court imprisoned three election 

commissioners for conducting the general election by unlawful means (Pichit 

Likitkijsomboon, 2006, p. 50).

  June 2006 was a month of jubilation for Thailand, particularly in 

Bangkok. There was no political turmoil or any street protests since it was necessary 

to maintain harmony in Thailand for the celebrations of the 60th anniversary of the 

King ascending the throne. In the meantime, Prime Minister Thaksin, who was acting 

as a caretaker prime minister, still maintained his autocratic and arrogant style; over 

five years, he had managed to politicize the annual reshuffling of police and military 

commanders, and manipulate his supporters into key police and military positions. 

He also tried to mold Thai society with his mixture of aggressive and populist 

policies.  Prime Minister Thaksin tried to convert the rural poor into an enterprising 
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capitalist community; he managed to get support from rural people within a period 

of four to five years. (Murphy, 2006, p. 24). There were continuous demonstrations 

and protests after  September 2006. Eventually, the military stepped in and the 

coup d’etat   took place on September 19, 2006; the coup was led by General 

Sonthi Boonyaratkalin.

 6.9 September 2006 Coup d’état

  Following the coup on September 19  2006,  the  1997 Constituion 

was abrogated and the junta called the Council for Democratic Reform under 

Constitutional Monarchy ruled Thailand by martial law and executive decree until 

the promulgation of an Interim  Constitution on October 1, 2006. On this  day, the 

Council for Democratic  Reform under Constitutional Monarchy  was transformed  

into the Council for National Security (Ukrist Pathmanand, 2006, p. 36).

  The junta accused Prime Minister Thaksin of causing severe division 

within the country, and ruining national unity, which resulted in political conflict 

and social turmoil and led to the devastation of the national economy. Thaksin 

was also accused of corruption, nepotism, interference in  independent bodies, 

and human  rights violations. Thus, it was necessary to conduct the coup in order 

to recover the structure of democracy. Public support for the coup has been widely 

published in the media. There were displays of public kindness to soldiers; people 

brought food, drinks and flowers to troops. However coup, there were also several 

protests most markedly at Democracy  Monument on September 20, 2006, Siam 

Center on September 22, 2006, Thammasat University on September 25, 2006; and 

Chulalongkorn University on September 27, 2006.

 6.10  The 2006 Interim Consitution

   The Interim Constitution of 2006 with  39 articles, is the seventeenth 

constitution of Thailand.  It was signed by General Sonthi Boonyaratkalin as the 

Head of the Council for  Democratic Reform under Constitutional Monarchy on 

October 1, 2006. The Interim Constitution included King Bhumibol’s theory of a 

self–sufficient economy in the preamble. It indicated that Thailand is a unitary and 

indivisible Kingdom with the King as the Head of State.  This  2006 interim 
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constitution allowed the President of the Council for National Security to appoint 

a Prime Minister, members of the National Legislative Assembly, a Constitution 

Drafting Assembly and the Constitution Drafting Committee. The New  constitution 

requires a referendum.  The  Council  for  National Security maintained peace, 

order and security of  the nation. It granted amnesty to the junta for executing the 

coup.  It also allowed the Chairman of the Council for National Security to carry 

out the duties of the Prime Minister and the cabinet until a prime minister and the 

cabinet assumed duties.

  The new Prime Minister, General Surayud Chulanont, was appointed 

on October 1, 2006, and the new cabinet was set up on October 8, 2006, the New 

National Legislative was proclaimed on October 11, 2006 with 242 members. The 

Constitution Drafting Assembly with 100 members under Chairman Noranit Setabutr 

was established on January 2, 2007. The Constitution Drafting Committee, consisting 

of 35 members under Chairman Prasong Soonsiri, was proclaimed on January 23, 

2007 for the purpose of drafting the 2007 permanent constitution, which would 

based on the of provisions of 1997 Constitution. Several democratic innovations, 

such as election reform, greater separation between the executive and legislative 

branches, human rights, decentralization of government, increasing in check and 

balance through new independent government agencies, were included. The 

majority of the voters passed approval on promulagation in the referendum on 

August 19, 2007. The eighteenth constitution was enacted on August 24, 2007 

(Terwiel, 2011, p. 292).

 6.11  United Front for Democracy against Dictatorship (UDD)

   The United Front for Democracy against Dictatorship (UDD) or 

commonly, called Red Shirts was a pressure group that was formed in 2006 to 

opposed the People’s Alliance for Democracy (PAD), the September 2006 Coup 

d’état, and the military government. The UDD also focused on dissolving the 

“aristocratic” polity. Famous UDD leaders included Jatuporn Prompan, Veera 

Musikapong, Nattawut Saikua, Charan Dittapichai, Weng Tojirakarn, Kokaew 

Pikulthong, and Thida Thavornseth. UDD organized anti-government rallies during 
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the government of General Surayud Chulanont in 2006-2007 and opposed the 

2007 Constitution. The UDD stopped protests after the 2007 general election, which 

the People’s Power Party won. UDD supporters have been anti PAD since the 

September 2006 Coup d’état. From that time, clashes between supporters of the 

UDD and the PAD have occurred from time to time. Membership of the UDD 

consisted of rural people in north and northeast Thailand, urban lower classes 

from Bangkok and other cities, as well as some intellectuals (Terwiel, 2011, pp.  

292 – 293).

 6.12  Summary

   Prime ministers during this period included Anand Punyarachun (March 

2, 1991-April 6, 1992 and June 10, 1992-September 22, 1992), General Suchinda 

Kraprayoon (April 7, 1992-May 24, 1992), Chuan Leekpai (September 23, 1992-July 

12, 1995, and November 9, 1997-February 9, 2001), Banharn Silapa-archa (July 13, 

1995-November 25, 1996), General Chavalit Yongchaiyuth (November 25, 

1996-November 8, 1997), and Dr. Thaksin Shinawatra (February 9, 2001-September 

19, 2006),  and General  Surayud Chulanont (October 1, 2006-January 29, 2008).

Political reform after the May 1992 uprising transformed Thailand from a 

representative democracy to a participatory democracy. Drafting of the  constitution 

was at the heart of political reform. The 1997 Constitution was eventually 

promulgated in October 1997 under the government of General Chavalit. While 

Prime Minister Chuan had a neo-conservative vision, Prime Minister Thaksin’s vision 

was that of  a neo-liberal.  Political reform became the essential feature of his 

government. During his first premiership, government was stable, accountable, 

efficient, and transparent at a certain level. Some abused politicians were 

investigated and judged. During his second term of premiership (March 11, 2005 

– September 19, 2006) there was political turmoil, and demonstrations and protests 

which led to the military coup against him on September 19, 2006.
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7. CONCLUSION

 Modern political reform in Thailand began in 1892. King Chulalongkorn’s 

great reformation laid the foundation for the present system of government.  

The June 1932 revolution brought about the  transformation of absolute monarchy 

into constitutional monarchy and the establishment of democratic government 

with the King as Head of State. Several political reforms brought Thailand from a 

bureaucratic polity to a participatory democracy through the progressive stages  

of semi – democracy and representative democracy. Political reforms during 1 

997-2006 included the drafting and promulgation of a new constitution which aimed 

to promote and protect civil rights, introduced more transparency and accountability 

to the public, as well as framing particular rules to screen politicians, and set up 

a better system of checks and balances for good governance. 
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สับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษา
ในบริบทสังคมไทย 4.0

         

ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ*

บทคัดย่อ

  บทความวชิาการนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์และตัง้ค�าถามต่อกรอบคดิของการจดัการ

ศึกษา และวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษาเพ่ือน�าสู่การพ่ึงตนเอง

ทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 4.0 โดยใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรม ซึ่งเอกสาร รายงานการ

วิจัย ที่ได้จากการเรียนรู้และทบทวน คือตัวบทส�าหรับการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่ากรอบคิด

ของการจดัการศกึษา มจีดุเน้นทีก่ารใช้การศกึษาเป็นเครือ่งมอืของการพัฒนานวตักรรมเศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรม ค�าถามที่มีต่อกรอบคิดของการศึกษา ได้แก่ 1) การศึกษาและความรู้วิชาการมิได้

เป็นกลาง หลักสูตรคือความรู้ที่ถูกสร้างตามวิธีคิดของการท�างานในระบบเศรษฐกิจ 2) นิยามของ

ผู้เรียน คือปัจจัยเพื่อการผลิตของระบบการศึกษา 3) การพึ่งตนเองทางความรู้ของผู้เรียนมิได้ 

ถูกกล่าวถึงในฐานะหัวใจหลักของการศึกษาข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษา

ซ่ึงเป็นการสับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อน�าสู่การพ่ึงตนเองทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 4.0 

ประกอบด้วย 1) การศึกษาเพื่อการรับใช้ชีวิตของคนในชุมชนและสังคม 2) การสร้างความฉลาด

รู้ในเร่ืองของการศึกษา 3) วิธีวิทยาในการสร้างสรรค์ความรู้และการศึกษาเพื่อการด�ารงชีวิต  

4) การบูรณาการความรู้วิชาการและความรู้ในส่วนต่างๆของสังคมเพื่อการพึ่งตนเองทางความรู้

ค�าส�าคัญ : กระบวนทัศน์, การศึกษา, สังคมไทย 4.0 

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
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Abstract

  The aim of this academic article is to analyze and question the conceptual 

framework of educational management, and to analyze the propositions on the 

paradigm shift of education towards self-reliance for knowledge in the context of 

Thailand 4.0 using discourse analysis. Texts obtained from related research reports 

and literature reviews were analyzed. The results found are that the conceptual 

framework of education management emphasizes the use of education as a tool 

for developing economic and industrial innovations. Questions concerning the 

conceptual framework of educations are on the following. 1) Education and 

academic knowledge are not neutral; the curriculum is knowledge constructed 

according to the concept of work in the economic system. 2) Learners are defined 

as a factor for production of the educational system. 3) Learners’ self-reliance for 

knowledge is not mentioned as the heart of education. The propositions for the 

paradigm shift of education towards self-reliance for knowledge in the context of 

Thailand 4.0 consist of the following. 1) Education for the purpose of serving lives 

of people in the community and society. 2) Construction of education literacy. 3) 

Methodology for knowledge construction and education for living. 4) Integration 

of academic knowledge and knowledge of other social aspects for self-reliance for 

knowledge.

Keywords :  Paradigm, education, Thailand 4.0 

1.บทน�า

  วิกฤติการณ์ที่สังคมไทยก�าลังเผชิญในช่วงเวลาห่างกันเพียง 10 ปี นับจากพ.ศ. 2540  

ที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส่งผลกระทบลุกลามจนกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อภูมิภาคและ

ส่วนอื่นๆของโลกจนได้รับการขนานนามว่าโรคต้มย�ากุ้ง กระท่ังมาสู ่วิกฤติเชิงซ้อนท่ีฉุดรั้ง

กระบวนการสร้างความมัน่คง มัง่ค่ังของชาติ เรยีกว่าเป็นวิกฤตทิีเ่กดิข้ึนจากคนไทยเองในการสร้าง

กับดักขึ้นมา 4 กับดัก ดังที่สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2550,1-5) ได้อธิบายไว้ ประกอบด้วย
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 1.  กับดักแห่งความสับสน สังคมไร้ทิศทาง คือไม่มีใครท่ีจะตอบได้ว่าเม่ือไรความสับสน

จะจบลง ซึ่งจะเห็นได้จากความไม่มั่นใจในสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ก่อให้เกิดการชะลอตัวของ

การลงทนุ การบรโิภค การจ้างงาน ปัญหาการหดตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมผีลต่อปัญหาสงัคมติดตามมา

 2. กับดักแห่งความขัดแย้ง สังคมไทยไม่เคยมีความขัดแย้งในลักษณะนี้มาก่อน ซึ่งก็คือ

สังคมที่มีการแบ่งฝ่าย เป็นความขัดแย้งที่สามารถเปลี่ยนไปสู่ความรุนแรงได้สูง

 3. กับดักแห่งความถดถอย หากพิจารณาดัชนี้ชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไม่ว่าจะเป็นมติิทางด้านเศรษฐกจิระดับมหภาค ประสทิธิภาพของภาครฐั ขีดความสามารถ

ของภาคเอกชน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของไทยตกต�่าลงมาอย่างต่อเนื่อง

 4. กับดักแห่งความเหลื่อมล�้า ช่องว่างที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ระหว่างคนจน คนรวยเท่านั้น 

แต่เริ่มมีช่องว่างของอ�านาจ ความมั่งคั่ง และโอกาสระหว่างคนรู้และคนที่ไม่รู้ด้วย

 การประกาศ“โมเดลการพัฒนาประเทศไทยแบบประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0” 

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศจงึเกดิขึน้ โดยเฉพาะในมติขิองการศกึษาซึง่ในวนัที ่15 สงิหาคม 

2559 นายกรัฐมนตรเีป็นประธานประชมุหารอืยทุธศาสตร์ไทยเลนด์ 4.0 กบับทบาทของทีป่ระชมุ

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่งและเครือข่ายองค์การ

บรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิท้ังนีป้ระเทศไทย 4.0 ถกูนยิามว่าเป็นการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิเพือ่ไป

สูก่ารขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ซึง่จะสามารถกระท�าได้กต่็อเมือ่มีการปฏิรปูโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

ไปพร้อมๆกนักบัการปฏริปูคนหรือการปฏริปูการศกึษา ทัง้นีย้ทุธศาสตร์ไทยเลนด์ 4.0 มเีป้าหมาย

เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีแนวคิดที่จะน�าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม แทนที่จะมุ่งเน้นภาคการเกษตรตามแบบแผนการพัฒนาไทยแลนด์ 1.0 การเน้น 

ภาคอุตสาหกรรมเบาของไทยแลนด์2.0 หรือการมุ่ง เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกใน

แบบไทยแลนด์ 3.0 ซ่ึงโมเดลของพัฒนาประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมา ท�าให้ประเทศไทย 

จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลาง”

 รฐัมองว่าการบรรลเุป้าหมายของการพฒันาประเทศดงักล่าวจ�าเป็นท่ีจะต้องอาศยัระบบ

การศกึษาเป็นกลไกส�าคญั จึงได้ให้นยิามของการศกึษาในแต่ละยคุสมยัเพือ่ชีใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็น

ท่ีการศึกษาจะต้องปรบัตวัเองไปสูก่ารศกึษาท่ีจะมบีทบาทในการร่วมพฒันาเศรษฐกจิทีขั่บเคลือ่น

ด้วยนวัตกรรม โดยการศึกษา 1.0 ถูกอธิบายว่าให้ความส�าคัญที่การสอนแบบครูเป็นผู้ให้ นักเรียน

เป็นผู้รับเน้นการท่องจ�าต�าราและท�าแบบฝึกหัดตามต�ารา ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ตาม 

ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ขณะที่การศึกษา 2.0 คือ การจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและแตกต่างระหว่าง

บุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณแห่งเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแห่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผู้สนับสนุน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน
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การศึกษา 3.0 คือ การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 

โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) 

และให้ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดย 

ครูมีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ขณะที่การศึกษา 4.0 

คือ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเปลี่ยนไป การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

สมัยใหม่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู ้ มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย 

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

 อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐจะได้มีจุดมุ่งเน้นที่การน�าพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาประเทศ

แบบ 4.0 หรือเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม หากแต่กย็งัมีความจ�าเป็นทีร่ะบบการศึกษาเอง

จะต้องท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกส�าคัญในการน�าพาคนในสงัคมให้รูเ้ท่าทันและสามารถด�ารงชีวติในบรบิท

สังคมท่ีถูกเรียกว่า 4.0 อย่างมีคุณค่าและมีความเหมาะสม ดังนั้นการวิเคราะห์และตั้งค�าถาม 

เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาคนในระบบของการศึกษายังมีความจ�าเป็น

 การวิเคราะห์และตั้งค�าถามเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาคนในระบบการศึกษาเริ่มต้น 

ท่ีการพจิารณาความเป็นสงัคมสมยัใหม่ ซึง่เมือ่มกีารกล่าวถงึสิง่ทีถ่กูเรยีกว่า “ความรู้” “การศกึษา” 

และ ”สถาบันทางวิชาการ” สามประเด็นน้ีมักจะถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ในลักษณะของการ 

เป็นเง่ือนไขระหว่างกันในอันท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างคนในฐานะผลผลิตที่มีความรู้  

ความช�านาญการ เพือ่ความส�าเรจ็ในการใช้ชวีติในสงัคมสมยัใหม่ ดงันัน้จงึมกัจะไม่มใีครตัง้ค�าถาม

กับความรู้ และการศึกษาที่ถูกผลิต และส่งผ่านโดยสถาบันวิชาการ ในขณะเดียวกันก็ยังม ี

การยอมรับต่อความรู้ การศึกษาแบบทางการ รวมถึงสถาบันทางวิชาการอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ  

การศึกษาและความรู้ที่มักจะเข้าใจกันนั้นมีลักษณะที่พอจะสรุปได้สามประการ ดังต่อไปนี้

 หน่ีง ความรู ้หมายถงึความเข้าใจทีส่อดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิซึง่ความรูน้ีจ้ะถกูจดั

ประเภทและอธบิายเชือ่มโยงกบัความเป็นวิชาการและศาสตร์เฉพาะ เช่น ความรูเ้ก่ียวกบัชีวิตความ

เป็นอยูข่องคน จะถกูเรยีกรวมๆกนัว่าสงัคมศาสตร์ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่มชีวีติในโลก เรยีกว่าชวีวทิยา 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาที่สามารถแบ่งออกเป็นสาขาวิชา เช่น จิตวิทยาการศึกษา การ

แนะแนว การวัดผล การบริหารการศึกษา รวมเรียกว่าศาสตร์การศีกษา ความรู้เกี่ยวกับวัตถุต่างๆ

ในธรรมชาตเิรยีกว่าฟิสกิส์ ฯลฯ ภายใต้การจดัประเภทของความรูน้ี ้สะท้อนให้เหน็ว่าความจรงิถกู

แยกออกต่างหาก และเมื่อบุคคลสามารถค้นพบความจริงนั้น จึงจะจัดว่าเป็นความรู้หรือศาสตร์

 สอง ความรู ้สามารถช่วยให้บคุคลสามารถจดัการกบัสถานการณ์และปัญหาต่างๆได้ดีขึน้ 

เช่น ความรู้ทางด้านชีววิทยา ท�าให้เราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งจะมีผลต่อ

การใช้สอย บ�ารุงรักษา ความรู้ทางสังคมศาสตร์ท�าให้เข้าใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคน ตลอดจน

การปฏบิตัต่ิอกนั ความรูด้้านฟิสิกส์จะช่วยให้เกดิการพฒันาสิง่ปลกูสร้าง และท�าให้มนษุย์สามารถ

น�าทรัพยากรมาใช้ได้มากขึ้น
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 สาม ความรูท้ีไ่ด้รบัการยอมรบั หมายถงึความรูท้ีถู่กถ่ายทอดในระบบการศกึษาสมยัใหม่

หรือระบบโรงเรียน ซึ่งมีครูในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา

จากสถาบันทางการศึกษาหรือสถาบันทางวิชาการในระดับต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยจะถูกให้ความหมายว่าเป็นผู้รู้หรือผู้มีการศึกษา ซึ่งมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 

ในระบบตลาดแรงงานสมัยใหม่

 ทัศนะทั่วไปที่มีต่อการศึกษา ความรู้ และสถาบันทางวิชาการดังที่ปรากฏ แม้จะมิใช่เรื่อง

ใหม่ และผู้คนโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีท่าทีและความเช่ือตามท่ีกล่าวมา แต่ทัศนะเช่นนี้ก็มิได้

หมายความว่าจะท�าให้ผู้คนหยุดคิดและมองการศึกษา รวมถึงความรู้เพียงภาพปรากฏของการน�า

พาบุคคลไปสู่ความส�าเร็จแต่เพียงเท่าน้ัน แต่ยังมีการตั้งข้อสงสัยต่อการศึกษาและความรู้ทาง

วิชาการสมยัใหม่ทีเ่ป็นประเดน็ถกเถยีงอกีมากมาย ดงัเช่น ข้อสงสยัทีว่่า การใช้การศึกษาในระบบ

โรงเรยีนเป็นกลไกในการพฒันาประเทศไปสู่ความมัง่ค่ังเตบิโตของภาคธรุกิจ อตุสาหกรรมตามแบบ

อย่างประเทศตะวันตกนั้น แม้จะมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีถูกมองว่ามีประสิทธิภาพ แต่ใน 

ปรากฎการณ์จริงของสังคมตะวันตกแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาเช่นนี้มากมาย  

ดังที่ปรากฏให้เห็นในรูปของกระแสการต้านระบบโรงเรียนในสามประการ ดังนี้ ประการแรก  

การใช้พืน้ทีข่องระบบโรงเรยีนส�าหรบัเผยแพร่อดุมการณ์ทนุนยิมและครอบง�าผูท้ีอ่ยูใ่นระบบตาม

อดุมการณ์น้ี ครูจึงขาดอสิรภาพทางความคิด ขณะเดียวกนันกัเรยีนก็จะต้องปรบัตวัให้เข้ากบักรอบ

กฎเกณฑ์ทีเ่ป็นมาตรการควบคมุทางสงัคม โดยนยันีร้ะบบโรงเรยีนจงึมไิด้ให้เสรภีาพหรอืคณุภาพ

ทางการศึกษาแต่อย่างใด (ไอวาน อิลลิช, สันต์ สิงหภักดี และ สันติสุข โสภณสิริ (แปล). 2537: 15 

; เปาโล แฟร์, สดใส ขันติวรพงศ์ (แปล). 2547: 20-27) ประการที่สอง การศึกษาถูกใช้เป็นเครื่อง

มือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ส่งเสริมระบบชนชั้น และความไม่เท่าเทียมกันของคนใน

สงัคม ซึง่มองเหน็ได้ชดัเจนในกระบวนการจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นการแข่งขนัเพือ่ก้าวสูค่วามส�าเร็จ

ในโลกเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (อดัมเคิล, วิศิษฐ์ วังวิญญู (แปล). 2538: 9-12) และประการที่สาม 

การศกึษาให้ความส�าคัญกบัการเพิม่ผลผลติด้านก�าลงัคนในวยัแรงงานท่ีมีความรูเ้ชิงเทคนคิ ซึง่เป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในตลาดแรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้ หลกัสตูร เนือ้หา สาระส�าคญัของ

การเรียนการสอนจึงไม่มีค�าถามเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง และไม่สามารถน�าไปใช้จัดการปัญหาและ

สถานการณ์ของการด�าเนินชีวิตได้ แต่จะมุ่งสอนหรือถ่ายทอดความรู ้ในเชิงเทคนิคล้วน ๆ  

(เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์, สุวรรณา สถาอนันท์ (แปล). 2533: 203-204) 

 ในสถานการณ์จริงของสังคมไทย การศึกษาเองก็ได้ถูกสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวที่

ไม่อาจน�าพาปัจเจกบคุคลทัง้จากชนบทและสงัคมเมอืงให้ประสบความส�าเรจ็ ซึง่หมายถึงการมงีาน

ท�าในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมได้ ปรากฎการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนเห็นได้จากความเหลื่อมล�้าในเชิง

โอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่การศึกษาในระดับสูงของปัจเจกบุคคลทั้งสองกลุ่ม ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เรียน
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ทีม่าจากชมุชนชนบทซึง่มาจากภาคการเกษตรมกัจะมโีอกาสน้อยทีจ่ะเข้าถงึข้อมลูและอปุกรณ์ทนั

สมัย หรือแม้แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาการเพิ่มเติมที่จ�าเป็นส�าหรับสอบแข่งขันในสังคมสมัยใหม่ 

ทั้งนี้เป็นเพราะเงื่อนไขส�าคัญ คือ ปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 นอกจากปัญหาในตัวของระบบการศึกษาแล้ว ยังมีปัญหาการศึกษาที่มีความแปลกแยก

จากชวีติจริงของผูเ้รยีน ดงันัน้การทีผู่เ้รยีนมไิด้เรยีนรูค้วามรูท้ีส่มัพนัธ์ และการตอบสนองต่อความ

ต้องการและความจ�าเป็นของการใช้ชีวติภายในชุมชนท้องถิน่ทีต่นเองอาศยัอยู ่แต่กลบัเรยีนรูส้ิง่ที่

เป็นความรูภ้ายนอกทีต่อบสนองต่อความต้องการท�างานในระบบเศรษฐกจิอตุสาหกรรม จงึเป็นการ

ยากทีผู้่เรยีนจะน�าไปใช้ชวีติอยูใ่นชมุชน และอาศยัความรูท้ีเ่รยีนมาเพือ่การปรบัปรงุชมุชนท้องถิน่ 

เมือ่เป็นเช่นนีภ้าพทีเ่หน็จนชนิตาในสงัคมชนบท จงึเป็นภาพของ คนเฒ่า คนแก่ ทีใ่ช้ชวีติในชมุชน

ท้องถิ่นเพียงล�าพัง ขณะที่ลูกหลานกลับต้องไปประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่ง

อยู่ในเมือง การศึกษาในระบบโรงเรียนและความรู้วิชาการสมัยใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความแปลกแยก

ระหว่างผูเ้รยีนกบัส่วนต่าง ๆ  ของสงัคมในชวีติจรงิ ทัง้ในมติขิองความรูส้ายใยสมัพนัธ์ของครอบครวั 

รวมทัง้ความผูกพนัต่อชมุชนและส่วนต่าง ๆ  ของสงัคมทีม่ต่ีอการศกึษาในระบบโรงเรยีนและความ

รู้วิชาการสมัยใหม่นี้ มีผลให้เกิดการตั้งค�าถามกับความหมายของการศึกษา รวมถึงการมองการ

ศึกษาในความหมายใหม่ที่ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะในกรอบของการศึกษาในระบบโรงเรียนแต่เพียง

เท่านัน้ การมข้ีอสงัเกต หรอืตัง้ค�าถามต่อการศกึษาและความรู ้มกัจะไม่ปรากฏไม่ว่าในสงัคมใด ๆ  

ก็ตาม เพราะต่างก็เข้าใจและมองว่าการศึกษาและความรู้อยู่ในฐานะ “เรื่องเล่าหลัก” หรืออภิ

ต�านาน (grand narrative) ทีม่กีระบวนการผลติสร้างทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์ด้วยการพสิจูน์ ตรวจสอบ 

และประเมนิค่าบนฐานท�างานสากลทีป่ลอดค่านยิม (value-free) ภาพตวัแทน (representation) 

ของการศึกษาและความรู้ ตามเหตุผลนี้จึงมีความชอบธรรมในอันที่จะแผ่กระจายความรู้นี้ไปส่วน

ต่าง ๆ ของสังคมโดยไม่ต้องค�านึงถึงความต้องการ ความจ�าเป็นของผู้ใช้ความรู้ รวมถึงความรู้เดิม

ที่มีอยู่ก่อนในสังคม

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่

 2.1  วิเคราะห์และตั้งค�าถามต่อกรอบคิดของการจัดการศึกษา 

 2.2  วิเคราะห์ข้อเสนอการปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ของการศกึษาเพือ่น�าสูก่ารพึง่ตนเอง

ทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 4.0 
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3. การด�าเนินการศึกษา

 บทความทางวชิาการน้ีต้องการต้ังค�าถามกบักรอบคดิของการศกึษาและการจดัการศกึษา

ในระบบโรงเรียนในระดับของกระบวนทัศน์ และภาคปฏิบัติการของการศึกษาที่ท�าให้คนในสังคม

ยอมรบัและไม่มคี�าถามต่อระบบการศกึษา โดยอาศยัแนวทางการวเิคราะห์วาทกรรม (discourse 

analysis) ของมิเชล ฟูโกต์ ที่มองว่าวาทกรรมมีนัยถึงระบบและกระบวนการในการผลิตสร้าง

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และความหมาย (significance) ให้กับสรรพสิ่งต่างๆในสังคม ทั้งความจริง 

อ�านาจ หรือแม้แต่ตัวตนของเรา นอกจากนั้นวาทกรรมยังท�าหน้าท่ีตรึงสิ่งท่ีสร้างข้ึนให้สามารถ

ด�ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง กระทั่งกลายเป็นวาทกรรมหลัก (dominant 

discourse) ขึ้นมาในสังคม นอกจากนี้วาทกรรมยังมีนัยถึงการเป็นระบบที่ท�าให้การพูด การเขียน 

รวมทั้งปฏิบัติการในเรื่องราวต่างๆมีความเป็นไปได้ เพราะวาทกรรมจะเป็นตัวก�าหนดฎเกณฑ์ 

เงื่อนไขและกลไกต่างๆในการพูด การเขียน รวมทั้งการปฏิบัติในเรื่องราวและรูปแบบต่างๆด้วย 

วาทกรรมจงึเป็นมากกว่าภาษาหรือค�าพดูหรอืถ้อยแถลง แต่วาทกรรมมสีิง่ทีเ่รยีกว่าภาคปฏบิตักิาร

จริง (discursive practice) ในรปูแบบต่างๆ ซึง่รวมถงึจารตีปฏบิตั ิความคดิความเชือ่ ระบบคุณค่า

และสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543 : 19 – 20)

 การวิเคราะห์วาทกรรมการศึกษาที่น�าเสนอนี้จึงมุ่งคลี่คลายเพื่อสืบค้นถึงเบื้องหลังความ

คิดความเชื่อเก่ียวกับการศึกษาที่มีผลต่อการก�ากับความคิดของคนในสังคม กระทั่งคนในสังคม

ยอมรับต่อการศึกษาในระบบโรงเรียนว่าเป็นการศึกษาแบบแผนเดียวท่ีจะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จ

ของการด�าเนินชีวิตได้ ซ่ึงภาคปฏิบัติทางการศึกษาท่ีถูกวิเคราะห์ จะช่วยให้มองเห็นถึงตัว

กระบวนการท�างานของวาทกรรมการศึกษาที่ท�าให้การศึกษาในระบบโรงเรียนได้รับการยอมรับ

และไม่ถูกตั้งค�าถามจากคนในสังคมส่วนใหญ่ 

 ในส่วนสดุท้ายของบทความทางวชิาการน้ีจะเป็นการเชือ่มโยงแนวคดิผลจากการวิเคราะห์

วาทกรรมการศึกษาไปสู่การวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษาเพื่อน�า

สู่การพึ่งตนเองทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 4.0 เพื่อเป็นการปรับทิศทางของการศึกษา ให้การ

ศึกษาได้ท�าหน้าที่รับใช้ชีวิตของคนในสังคมได้อย่างแท้จริง

4. ผลการศึกษา

  ผลการศึกษาในส่วนนี้ จะสะท้อนการวิเคราะห์และตั้งค�าถามต่อกรอบคิดของการ

จัดการศึกษาและการตั้งค�าถามต่อกระบวนทัศน์ของการศึกษาและความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของ

คนในสังคม เพื่อน�าสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษาเพื่อน�าสู่การพึ่งตนเอง

ทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 4.0 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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 4.1  การวิเคราะห์และตั้งค�าถามต่อกรอบคิดของการจัดการศึกษาและการตั้งค�าถาม

ต่อกระบวนทัศน์ของการศึกษาและความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของคนในสังคม

   การวิเคราะห์ในส่วนนี้ ประกอบด้วย กระบวนทัศน์ของการศึกษาในระบบโรงเรียน

และความรูว้ชิาการสมยัใหม่ มายาคติของการศกึษาในระบบโรงเรยีนและความรูว้ชิาการสมยัใหม่ 

การใช้การศกึษาในระบบโรงเรยีนและความรูว้ชิาการสมยัใหม่เป็นหนทางสร้างความส�าเรจ็ในสงัคม

สมัยใหม่ การตั้งค�าถามต่อการศึกษาในระบบโรงเรียนและความรู้วิชาการสมัยใหม่ 

   4.1.1  กระบวนทัศน์ของการศึกษาในระบบโรงเรียนและความรู้วิชาการสมัย

ใหม่

    แนวคิดเรื่องกระบวนทัศน์ (paradigm) ถูกพัฒนาขึ้นโดยโทมัส เอส คูห์น 

(Thomas S. Khun) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายถึงว่า ทัศนะ

การมองความรู้ถกูปรบัเปลีย่นจากการให้ความส�าคญักับความรูท้ีมี่แบบฉบบัเฉพาะในรูปของความ

รู้สากลที่สามารถน�าไปใช้ได้กับทุกบริบทของสังคม ไปสู่วิธีคิดใหม่ที่มองว่า ความรู้มีอยู่ทุกหนทุก

แห่งตามทีผู้่ท่ีด�ารงอยูใ่นสถานการณ์จริงของการด�ารงชีวติเป็นผูผ้ลติสร้าง การเปลีย่นแปลงทศันะ

ที่มีต่อความรู้เช่นนี้ ในแวดวงปรัชญาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญในระดับการ

ปฏิวัติในประวัติวิทยาศาตร์ (สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ. 2540 : 4-20) สะท้อนให้เห็นว่าการ

เปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ เปลี่ยนวิธีการมองโลก ซึ่งมีความแตกต่างจากการ

มองความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบพัฒนาการ โดยนยันีก้ารเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัๆในการปฏวิตัิ

วิทยาศาสตร์จึงมิใช่การเปลี่ยนไปสู่ความจริง แต่เป็นการเปลี่ยนโลกทัศน์และวิธีการมองโลก  

ซึ่งฟริตจ๊อฟ คาปรา (Fritjof Capra) ได้ให้ความหมายพาราไดม์ว่า คือ ความคิด ความเชื่อ การรับ

รู้โลกและระบบคุณค่าต่างๆ ภายใต้ทัศนะแม่บทหรือเรียกว่ากระบวนทัศน์ (paradigm) ทั้งนี้

กระบวนทัศน์เป็นระบบความเชื่อเบื้องต้นและเป็นหลักการหรือฐานรากล�าดับแรกท่ีคนจะใช้มอง

สรรพส่ิงต่างๆในโลก และมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเป็นฐานคิด อันเป็นตัวก�ากับ 

การกระท�าและกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในชีวิตสังคมมนุษย์ (เสน่ห์ จามริก. 2541 : 37) 

ดังนั้นในการด�ารงอยู่ของมนุษย์จึงมีความผูกพันกับระบบคุณค่าต่างๆที่มีในโลก ซึ่งระบบคุณค่านี้

เองก็จะมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดความรู้สึก ความนึกคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่น

นี้ การที่มนุษย์จะมีทัศนะต่อการมองความจริงในโลกเช่นไร มนุษย์ก็จะแสดงออกด้วยท่าทีและ

แบบแผนการประพฤต ิปฏบิตัต่ิอสิง่ต่างๆตามความคดิ ความเชือ่หรือทศันะในการมองโลกเช่นนัน้

    ก่อนครสิต์ศตวรรษที ่16 โลกทศัน์หลกัของมนษุย์คอืการมองโลกเป็นหน่วย

ชีวิต รับรู้ว่ามนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการประสานสัมพันธ์

กันระหว่างปรากฎการณ์ทางจิตวิญญาณและทางวัตถุ แต่เมื่อมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17 

ที่เป็นยุคการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ทัศนะในการมองเอกภพในฐานะท่ีเป็นหน่วยชีวิตและมีจิต
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วิญญาณนี้ ได้เปลี่ยนไปเป็นทัศนะที่มองว่า โลกคือเครื่องจักรและเป็นกลไกชนิดหนึ่ง จึงสามารถ

ใช้วธิกีารเชงิประจกัษ์ (empirical approach) กับสตูรคณติศาสตร์ในการแสวงหาความรูเ้กีย่วกบั

ปรากฎการณ์ในโลก และถอืเป็นหลกัเกณฑ์มาตรฐานส�าหรบัทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยยดึถอืว่า

ความรู้ท่ีได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถตอบค�าถามเก่ียวกับโลกธรรมชาติได้อย่าง

สมบูรณ์ ความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์อย่างแจ่มชัดจากวิธีการเชิงประจักษ์เท่านั้นที่ถือว่าเป็นความรู้

สากลทีม่หีลกัฐานและเชือ่ถอืได้ ดงันัน้ทศันะแบบวิทยาศาสตร์กลไกจึงปฏเิสธความรูอ้ืน่ๆ ทีไ่ม่เข้า

ข่ายของการพสูิจน์ได้ตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ โดยทศันะการแสวงหาความรูเ้ช่นนี ้มนุษย์ได้ใช้

เป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (ฟริตจ๊อฟ คาปรา. 2539 : 49-56) ทัศนะ

การมองโลกทีจ่�าแนกสิง่ต่างๆออกเป็นส่วนๆ ตามแบบเครือ่งยนต์กลไก และแยกแยะสิง่ต่างๆออก

จากกันเพื่อการศึกษา เรียนรู้ เรียกได้ว่า กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม

    กระบวนทศัน์แบบปฏฐิานนยิม (positivism) มหีลักการส�าคญัคอื การแยก

ส่วน และลดทอน สิ่งต่างๆในโลก ซึ่งในการอธิบายว่าชุดความรู้ใดเป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือ 

ชุดความรู้ใดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมได้ใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ พิสูจน์เพื่อหาค�าอธิบายด้วยหลักการค�านวณ เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าความสัมพันธ์

ของวัตถุที่ศึกษานั้นมีความแม่นตรง และเชื่อถือได้เพียงไร เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยท่ัวไปท่ีมีพลังใน

การอธิบายและคาดท�านายปรากฎการณ์ต่างๆทางธรรมชาติในโลก (ฉัตรวรัญ องคสิงห์. 2545 : 

11) ระบบความคิดความเชื่อและการแสวงหาความรู้อันน�าไปสู่วิธีวิทยาการเข้าถึงความรู้ตาม

กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมสะท้อนถึงทัศนะการมองโลกแบบแยกส่วน โดยแยกความรู้ในวิถี

ชวิีตออกเป็นส่วนๆ และจดัให้อยูใ่นรูปของศาสตร์ต่างๆ โดยมพีรมแดนความรูร้ะหว่างศาสตร์อย่าง

ชัดเจน เช่น ความรู้เกี่ยวกับวัตถุต่างๆในธรรมชาติ เรียกว่าฟิสิกส์ ความรู้เกี่ยวกับจิตใจมนุษย์  

เรียกว่าจติวิทยา ความรูเ้กีย่วกบัการอยูร่่วมกนัของมนษุย์ ก็จดัรวมเป็นสงัคมศาสตร์ (วรีะ สมบรูณ์. 

2542 : 67-68) ทัศนะการมองความรู้ตามแบบแผนกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม จึงปฏิเสธความรู้ 

ชุดอื่น ที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ โดยนัยการมองความรู ้เช่นนี้  

เพ็ญสริิ จรีะเดชากุล (2539 : 38-39) ชีใ้ห้เหน็ว่า ความรูท่ี้ไม่ได้วางอยูบ่นหลกัการแบบวทิยาศาสตร์ 

ก็จะถูกมองและเรียกว่า “ความไม่รู้” หรือ “ความเขลา” ซ่ึงเป็นความพยายามให้หลักเหตุผล 

ภายใต้กระบวนทศัน์แบบปฏฐิานนยิม ทีแ่ยกมนษุย์ออกจากสิง่เหนอืธรรมชาต ิอนัเป็นระบบความ

คิด ความเชื่อที่เป็นรากฐานอันส�าคัญในการเรียนรู้ หลักการแยกส่วนนี้ ได้ถูกน�ามาใช้อธิบาย 

กับอีกหลายกรณีในสังคมไทย ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการน�าหลักการนี้มาใช้จะส�าเร็จเสมอไป  

เน่ืองเพราะการพัฒนาแบบแยกส่วนมีจุดเน้นที่การสร้างความเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมเพียงมิติเดียว โดยที่มิได้ค�านึงถึงผลกระทบอื่นๆต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาแผนใหม่ที่ตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  
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นัน้เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาแบบแยกส่วน ไม่สมดลุ เพราะภารกจิหลกัของการศกึษาเช่นนี ้คอืการ

ผลติผูช้�านาญการพเิศษทางความรู ้ทกัษะ ทศันคตทิีจ่�าเป็นต่อการผลติเท่านัน้ ทัง้นีค้วามรูท้ีร่ะบบ

เศรษฐกจิ อตุสาหกรรมต้องการ จงึได้แก่ ความรูท้ีเ่ป็นวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เมือ่ความ

รู้ดังกล่าวนี้ขาดแคลนในสังคมไทย การน�าเข้าความรู้ชนิดนี้จากสังคมตะวันตก จึงเป็นหนทางท่ี

รวดเร็วส�าหรบัระบบการศกึษาไทย กระบวนการเรยีนรูข้องระบบการศกึษาเช่นนี ้จงึเป็นเพยีงการ

รอรับความรู้ การลอกเลียนมากกว่าที่จะใช้ความคิด ปัญญา และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

    ความรู้วชิาการสมยัใหม่ท่ีตอบสนองต่อความเตบิโตของระบบเศรษฐกจิ 

          อุตสาหกรรม

    ลักษณะเฉพาะของระบบการศึกษาท่ีมุ่งผลิตก�าลังคนเพื่อเป็นแรงงานใน

ระบบเศรษฐกิจ คือ การก�าหนดให้สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็น

กลไกการเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อบ่มเพาะทักษะความช�านาญการ ซึ่งสอดคล้อง

กับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและบรรจุบุคคลเข้าสู่ระดับช้ันต่างๆของสังคมตามระดับ 

การศึกษา โดยมีระบบจ�าแนกระดับการศึกษาเป็นสามระดับ ได้แก่ การศึกษาระดับสูง หมายถึง 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีหน้าที่เตรียมก�าลังคนให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

(professional skills) และมีความรู้ในระดับมันสมอง (intellectual knowledge) การศึกษา

ระดบักลาง หมายถึง ระดับมธัยมศึกษาถกูคาดหวงัให้มทัีกษะเฉพาะในการปฏบัิตงิาน (specialized 

skills) และการศึกษาระดับต้น หมายถึง ระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นให้รู้หนังสือ (literacy)  

(Adams. 1970 :12) 

    ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการศึกษาทั้งสามระดับ จะถูกจ�าแนกเป็นสาขา 

และรายวิชา บคุคลทีม่คีวามประสงค์จะเรยีนสาขาวชิาใด จะต้องมคีณุสมบัตเิฉพาะตามข้อก�าหนด

ของสาขาวชิาน้ัน ศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาต่างกมุ่็งผลิตให้สมาชิกในสงัคมมทัีกษะความช�านาญการ 

เพือ่การประกอบอาชีพในตลาดแรงงานธรุกจิ ความรูท้ีถ่่ายทอดจงึมุง่เน้นความลุม่ลกึและมลีกัษณะ

เฉพาะ เช่น ศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ 

    ระบบการศึกษาที่มุ่งตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ความ 

ทันสมัยที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม จึงอาศัยพื้นที่ของโรงเรียนส�าหรับ

เตรียมผูเ้รยีนเข้าสูต่ลาดแรงงาน นกัเรยีนจงึถกูลดคณุค่าของความเป็นมนษุย์ลงมาเป็นเพยีงปัจจยั

เพื่อการผลิตของระบบการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีถูกก�าหนดข้ึนเพื่อให้เป็น

บุคคลที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ด้วยความมุ่งมั่นของการน�าพานักเรียนเข้าสู่ระบบ

สังคมเช่นนี้ ผู้ที่เก่ียวข้องกับสถาบันโรงเรียนจึงละเลยต่อการพัฒนาศักยภาพของคนอย่างเต็มที่  

แต่กระท�าเพียงการพัฒนาที่ต้องการคงไว้ซึ่งความเติบโตของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม  

ซึ่งมีนัยส�าคัญโดยตรงต่อการจัดหลักสูตรรวมถึงผลิตความรู้เท่าท่ีจ�าเป็นให้กับสังคม (แอปเปิล. 

2529 : 48) 
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   4.1.2   มายาคติของการศึกษาในระบบโรงเรียนและความรู้วิชาการสมัยใหม่

        การที่คนในสังคมให้ความมั่นใจและให้ความส�าคัญกับการศึกษาในระบบ

โรงเรียน มากกว่าการท�ามาหากินตามฐานเดิมของครอบครัวและชุมชนสามารถสะท้อนให้เห็นถึง

ความส�าเร็จของอุดมการณ์ การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่ง 

เติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โดยการเข้ามาครอบครองความคิดและการกระท�าของ

คนให้เป็นไปตามทิศทางและกรอบของอุดมการณ์นั้น ดังที่มาร์ติน คานอย (Carnoy. 1984 : 90-

97) สะท้อนภาพของอดุมการณ์ว่า ตวัอดุมการณ์จะด�ารงอยูใ่นโครงสร้างทีเ่ป็นระบบความสมัพนัธ์

ทางสังคม อุดมการณ์จึงเป็นระบบภาพตัวแทนความคิด (representation) ซึ่งไม่ได้เกิดจากความ

นึกคิด แต่ก่อตัวมาจากโครงสร้างทางสังคม ดังนั้นบุคคลท่ีตกอยู่ในการครอบง�าหรือครอบครอง

ความคิดโดยอุดมการณ์ จึงเป็นบุคคลที่ไม่รับรู้ความสัมพันธ์ท่ีแท้จริงระหว่างตัวเขากับโลกท่ีเป็น

อยู่ แต่เป็นการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับโลกที่เป็นอยู่ในจิตนาการ (imagine) 

    เมื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนถูกปรับบทบาทไปตามอุดมการณ์ของการ

พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยตามแนวประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกท่ีเป็นกลไกส�าคัญในการ

พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดี และพัฒนาคนให้เป็นก�าลังคนหรือก�าลังแรงงาน (manpower) หรือ

ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) ตามความต้องการของรัฐในระบบสังคมหรือความต้องการ

ของภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเปิดรับความทันสมัยในด้านต่างๆ ท้ัง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั้งด้านการจัดการและการประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆใน

การปรบัปรงุคุณภาพชวีติ หรอืการก้าวเข้าสูว่ถิกีารผลติแบบใหม่และการก้าวเข้าสูก่ารค้าในตลาด

โลก ด้วยบทบาทดงักล่าวการศกึษาแผนใหม่ในรปูของระบบโรงเรยีน จงึทวีความส�าคญัและเข้ามา

ครอบง�าความคิดและอุดมการณ์เกี่ยวกับการศึกษาท้ังหมดในสังคมไทยไว้ในรูปลักษณ์ของการ

ศกึษา ในลักษณะของการเป็นศาสตร์เฉพาะทางทีว่่าด้วยการถ่ายทอดความรู ้การจดัระบบบรหิาร

จัดการตามแบบโรงงาน และเป็นตัวชี้วัดระดับของการพัฒนา (อุษณีย์ ธโนศวรรย์. 2545 : 14-15) 

โดยนัยนี้จึงเรียกได้ว่าสังคมก�าลังตกอยู่ภายใต้มายาคติของการศึกษาและความรู้ ทั้งมายาคติของ

การศกึษาและความรูท้ีถ่กูก�ากบัโดยนโยบายการพฒันาไปสูค่วามมัง่ค่ัง เตบิโตของระบบเศรษฐกจิ 

อตุสาหกรรม มายาคติของการศกึษาและความรูท้ีถ่กูท�าให้เป็นความจรงิภายใต้อ�านาจของความรู้

ในรูปศาสตร์การศึกษา สาระวิชาและวินัยสังคม มายาคติของการศึกษาและความรู้ท่ีก�าหนดอัต

ลักษณ์ของผู้มีการศึกษาให้เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ดังที่มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ (2555 : 49) อธิบาย

ว่านักเรียนเป็นผู้ถูกจัดระเบียบและควบคุมในพื้นที่ของโรงเรียน ก็เพื่อให้มีอัตลักษณ์ของผู้มีการ

ศกึษาตามแบบอดุมคติ ดังน้ันโรงเรียนจึงผลติกฎเกณฑ์ ระเบียบวนิยั รวมถึงข้อตกลงของการด�าเนนิ

กิจกรรมประจ�าวัน ซึ่งเป็นอ�านาจที่โรงเรียนกระท�าการต่อร่างกายของคนโดยเฉพาะนักเรียนและ

ครู โดยผ่านเทคนิควิธีของอ�านาจ (technology of power) ที่กระท�ากับร่างกายของนักเรียนใน

ฐานะของผู้ถูกกระท�าจากอ�านาจ (object of power) 
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    การรุกคืบของการศึกษาผ่านระบบโรงเรียน มีผลให้ความรู้วิชาการตาม

แบบแผนการศกึษาในระบบโรงเรยีนกลายเป็นความรูส้�าคญั ทีช่่วงชงิระบบคดิ ช่วงชงิเวลา ช่วงชงิ

พื้นที่ของความรู้ ช่วงชิงคนเข้าสู่ระเบียบชนชั้นหรือชนชั้นทางอาชีพ จนท้ายที่สุดฐานะ ต�าแหน่ง

ของชมุชน หมูบ้่าน ก็ตกอยูใ่นสภาพของความเป็นอืน่ ซึง่หมายถึงความเป็นอืน่เชงิอุดมการณ์ทีม่ไิด้

ตอบสนองต่อการสร้างความมั่งคั่ง เติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ความเป็นอื่นเชิง

อ�านาจที่มีเหนือกว่าความรู้พื้นเดิมของชุมชน ความเป็นอื่นของความรู้ในการจัดการทรัพยากร 

ความเป็นอื่นของความรู้ในการท�ามาหากิน ความเป็นอื่นของความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ  

ความเป็นอ่ืนของความรู้ในการสร้างและการเข้าถึงความรู้ ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนในเชิงฐานะ 

ต�าแหน่ง คือ การแยกคนออกจากธรรมชาติแวดล้อม การแยกคนออกจากครอบครัว การแยก 

คนออกจากชุมชน การสร้างความส�าคัญให้กับการศึกษาเช่นนี้ จึงเป็นเพียงการสร้างภาพ 

ความส�าคัญให้กับการศึกษาเพียงด้านเดียวและปกปิดบางส่วนไปด้วยการไม่พูด ไม่เอ่ยถึง ไม่ให้

ความส�าคัญ ความเป็นอื่นของชุมชน หมู่บ้าน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏ ขาดหายไปจากวาทกรรมการ

ศึกษาในระบบโรงเรียนในที่สุด

      4.1.3  การใช้การศกึษาในระบบโรงเรียนและความรูว้ชิาการสมยัใหม่เป็นหนทาง

สร้างความส�าเร็จในสังคมสมัยใหม่ 

    การให้ความหมายต่อการศึกษาที่ผูกโยงกับอุดมการณ์ของการพัฒนา

ประเทศไปสู่ความทันสมัย สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาในระบบโรงเรียน ได้เข้ามารจัดระเบียบ

ความคิดให้กับคนโดยการแยกการเรียนรู้ในวิถีการด�ารงชีวิตและความรู้วิชาการที่สอนในโรงเรียน

ออกจากกัน พร้อมทั้งมอบอ�านาจการจัดการศึกษาให้กับระบบโรงเรียน ขณะที่คนในชุมชนต่างมี

ความเชื่อว่าตนเองเป็นเพียงเกษตรกร ผู้ไม่มีความรู้และไม่มีหน้าที่ ในการจัดการศึกษา เพราะ 

ผูม้หีน้าทีใ่นการจดัการศึกษาและให้ความรูจ้ะต้องส�าเรจ็การศกึษาในระดบัสงูจากสถาบนัการศกึษา

ที่รู้จักให้การรับรองเท่าน้ัน (มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ. 2555. 141-143) การให้ความหมายต่อการ

ศึกษาและความรู้วิชาการสมัยใหม่ในฐานะของกลไกที่จะพัฒนายกระดับคนเข้าสู่อาชีพที่เป็นที่

ยอมรับและยกย่องของสังคม รวมถึงการมีรายได้ ซึ่งจะน�าพาไปสู่ชีวิตที่มั่นคง ดังนั้นคนส่วนใหญ่

จึงมีความปรารถนาที่จะรับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

ขณะที่ความรู้ท่ีคนในชุมชนเป็นผู้สร้าง รวมถึงความรู้ในแบบแผนอื่นๆ จึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ 

ไม่พึงปรารถนา เพราะไม่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ไปสู่การมีชีวิตท่ีมั่นคงเช่นนี้ได้ ความรู้ใน

แบบแผนที่แตกต่างจึงถูกละเลย ไม่เห็นคุณค่า หรือถูกให้ความหมายว่าเป็นความรู้ระดับรอง 

ที่ไม่อาจเทียบเท่ากับความรู้วิชาการสมัยใหม่ได้
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      4.1.4  การตัง้ค�าถามต่อการศกึษาในระบบโรงเรยีนและความรูว้ชิาการสมยัใหม่

 งานวิจัยเรื่องพลวัตของการศึกษาในชุมชนไทย (มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ. 2555 : 146-167) 

ได้ช้ีให้เห็นถึงข้อสงสัยหรือค�าถามท่ีมีต่อการศึกษาในระบบโรงเรียนและความรู้วิชาการสมัยใหม่ 

เพื่อให้เกิดการทบทวนเกี่ยวกับนิยาม ความหมายของการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อเป็นฐานส�าหรับ

การสร้างทางเลอืกให้กับการศึกษา (education alternatives) รวมถงึได้มกีารคดิในเรือ่งการศกึษา

กันใหม่ (rethinking education) การตัง้ค�าถามต่อการศกึษาในระบบโรงเรยีนและความรูว้ชิาการ

สมัยใหม่ที่น�าเสนอ มี สามประการ ดังต่อไปนี้

    ประการแรก  ค�าถามที่มีต่อเป้าหมายของการศึกษาและความรู้วิชาการ

สมัยใหม่

    ปฏิเสธมิได้ว่าในสถานการณ์ของการแข่งขันซ่ึงพื้นที่ของการศึกษาได้ถูก

กระท�าให้เป็นสนามแข่งขนั ซึง่มิได้มนียัถงึการเป็นพืน้ทีท่างกายภาพหรอืพ้ืนทีท่างภมูศิาสตร์ หาก

แต่การศึกษาถูกกระท�าการให้เป็นพื้นที่ของการช่วงชิงอ�านาจผ่านกระบวนการในการก�าหนดกฎ

เกณฑ์ของพื้นที่ โดยกฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นระเบียบวินัยที่ควบคุมคนในสังคมที่อยู่ในพื้นที่ให้ต้อง

ปฏบัิตตินเป็นไปตามลกัษณะของพืน้ทีท่ีก่�าหนดไว้ กล่าวคอื เมือ่การศกึษามไิด้เป็นอสิระจากระบบ

เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของการศึกษาจึงถูก

ก�าหนดให้มลัีกษณะเฉพาะทีเ่ป็นการจดัระเบยีบและแบ่งแยกคน เช่นในระบบของการสอบแข่งขัน

ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพือ่การเลือ่นชัน้เรยีน หรอืการสอบแข่งขนัเพือ่เข้าเรยีนในสถาบนัการศกึษา

ในระดบัสงู ระบบการศกึษาได้ท�าหน้าทีค่ดัสรรจดัประเภทคนโดยอาศยักรอบความรูว้ชิาการทีเ่ป็น

ท่ียอมรับของสงัคม ผสานกบัระเบยีบกฎเกณฑ์เฉพาะทีก่�าหนดขึน้ในปรากฏการณ์จรงิ จึงสามารถ

เหน็ท้ังผูแ้พ้และผู้ชนะในเวลาเดียวกัน ผูช้นะในระบบการศึกษาซึง่มักจะถูกมองและให้ความหมาย

ในฐานะความส�าเร็จ ได้แก่ ผู้ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา (academic achievement) มีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง มีศักยภาพในการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับสูง 

ในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ขณะเดียวกันผู้แพ้ซึ่งเป็นคน

กลุ่มใหญ่ในสังคม ประกอบด้วยบุคคลในชุมชนจากภาคเกษตรกรรม กลุ่มคนที่มีฐานะยากจนรวม

ถึงผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับสูง ก็จะถูกระบบการศึกษาจัดประเภทแบ่งแยกให้

อยูใ่นอกีพ้ืนทีห่น่ึง ซึง่ได้รบัโอกาสในด้านการประกอบอาชพี การมรีายได้และสถานภาพทางสงัคม

ที่น้อยกว่ากลุ่มผู้ชนะในระบบการศึกษา เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเลี่ยงไม่ได้ที่การศึกษาจะถูกตั้งข้อสงสัย

และตั้งค�าถามทั้งจากบรรดานักคิดและบุคคลในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�าถามท่ีว่าแท้จริงแล้ว

การศึกษามีเป้าหมายเพื่อการรับใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่หรือเพื่อรับใช้สิ่งอื่น 
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    การตั้งค�าถามกับเป้าหมายของการศึกษาและความรู้วิชาการสมัยใหม่ โดย

บรรดานักคิดในสังคมไทยสะท้อนให้เห็นว่าการรู้เท่าทันต่อการศึกษาและความรู้วิชาการสมัยใหม่

เป็นเรื่องที่ส�าคัญและมีความจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามชี้ชวนให้สังคมมองเห็นว่า

แท้จริงแล้ว ความรู้มิได้มีความเป็นกลาง (neutral) แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือเจตจ�านงของ 

ผู้สร้างความรู้ซ่ึงเป็นผู้มีอ�านาจ ดั้งนั้นหากคนกลุ่มใหญ่ของสังคมเป็นผู้ก�าหนดสร้างความรู้  

ความรู้น้ันกย่็อมสนองตอบต่อเป้าหมายของกลุม่ผูส้ร้าง ในทางกลบักนัหากผูม้อี�านาจกลุม่หนึง่เป็น

ผู้มีอ�านาจก�าหนดสร้างความและก�าหนดเป้าหมายของการศึกษาและความรู้ ความรู้นั้นก็ย่อม 

เอือ้ประโยชน์ให้กบักลุม่คนนัน้ ๆ  อย่างไรกต็ามการต้ังประเดน็ข้อสงสยัต่อเป้าหมายของการศึกษา

และความรู้วิชาการสมัยใหม่ แม้มิได้มุ่งเน้นให้เกิดการพลิกกลับเปลี่ยนแปลงแบบสลับขั้ว อ�านาจ

ในการก�าหนดทิศทางและเป้าหมายของการศึกษา (inversion) แบบตรงไปตรงมา แต่ก็พยายาม

เปิดพื้นที่ทางความคิด (thinking space) ให้กับการมองการศึกษาและความรู้วิชาการสมัยใหม่

อย่างรอบด้าน นับต้ังแต่การทบทวน การก�าหนดเป้าหมายของการศึกษาและความรู้วิชาการ 

สมัยใหม่อนัจะท�าให้มองเหน็อ�านาจในการก�าหนด ก�ากบัทศิทางของการศกึษา กลุ่มผูไ้ด้ประโยชน์

และเสียประโยชน์จากการศึกษาเช่นที่ด�าเนินการอยู่นี้

        ประการที่สอง  ค�าถามที่มีต่อกระบวนการในการจัดการศึกษาและ 

การถ่ายทอดความรู้ เป็นความพยายามที่จะสะท้อนถึงความจ�าเป็นของการตั้งค�าถามต่อสิ่ง 

ที่เรียกว่า “ความรู้” โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้วิชาการเฉพาะด้าน ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะมองว่า 

ความรู้มคีวามเป็นกลาง มคีวามถกูต้อง เพราะถกูผลติสร้างโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

ดังนั้นการรับเอาความรู้ส�าเร็จรูปจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องที่มีความชอบธรรม 

    สถานการณ์ของกระบวนการจัดการศึกษาและการถ่ายทอดความรู ้ท่ี 

ผู้ตดิอยูก่บัการสร้างก�าลงัคนเพือ่การเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกจิอตุสาหกรรม จงึถกูมองว่าอาจ

จะก่อให้เกดิปัญหาความไม่มัน่คงในเชงิสถานภาพทางสงัคม ส�าหรบัการด�ารงอยูใ่นสงัคมสมยัใหม่ 

ดงันัน้ข้อเสนอทีม่ต่ีอกระบวนการจดัการศกึษาและการถ่ายทอดความรูว้ชิาการสมยัใหม่ จงึแสดง

นัยของความพยายามที่จะให้คนในสังคมได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าความรู้ อย่างลึกซึ้งจนถึงระดับ

กระบวนทัศน์ ซึ่งเป็นความคิดความเชื่อพื้นฐานหรือทัศนะในการมองโลกที่จะเป็นตัวก�ากับ 

การกระท�าของคน ซึ่งหมายถึงว่า ความรู้ใด ๆ ล้วนถูกผลิตสร้างภายใต้ความคิด ความเชื่อ หรือ

กระบวนทัศน์ของความรู้นั้น ๆ ซึ่งจะมีผลต่อสิ่งที่ติดตามมาของการใช้ความรู้ ซึ่งจะเป็นไปตาม

กระบวนทัศน์ที่ก�ากับความรู้นั้น ทั้งนี้คนในสังคมควรจะมีความเข้าใจต่อกระบวนทัศน์ของความรู้ 

รวมถงึมศีกัยภาพในอนัทีจ่ะตระหนกัรูว่้าความรูภ้ายใต้กระบวนทศัน์ใดทีจ่ะน�าพาคนในสงัคมไปสู่

การรู้เท่าทันเพื่อการพึ่งตนเองทางความรู้ได้อย่างแท้จริง
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     ประการที่สาม ค�าถามที่มีต่อผลผลิตของการศึกษาในระบบโรงเรียน

    ในสถานการณ์จรงิด้านการศึกษาทีป่รากฏในสงัคมปฏเิสธมไิด้ว่าผลผลติของ

กระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งถูกมองว่ามีนัยถึงความสามารถของผู้เรียนมักจะถูกให้ความส�าคัญ

เป็นล�าดับแรก ปรากฏการณ์ของการศึกษาเช่นนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากฐานคิดของการศึกษาใน

ระบบโรงเรียนที่วางอยู่บนหลักการของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ซึ่งโรงเรียนได้ถูกก�าหนดให้

เป็นพ้ืนที่ผลิตก�าลังคนเพื่อตอบสนองต่อการเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจตามฐานคิดของการ

พฒันาภายใต้ระบบทนุนยิมกระแสหลกั หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ได้ว่าโรงเรยีนกลายเป็นโรงงานผลติ

แรงงานเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยนัยนี้ผู้เรียนจึงถูก

ลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงและเป็นเพียงปัจจัยเพื่อการผลิตของระบบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อ

สนองตอบต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ เป้าหมาย

ของการน�านักเรียนเข้าสู่ระบบสังคมเช่นนี้ มีผลให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับระบบการจัดการศึกษาต่างก็ละเลยต่อการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู ้เรียนอย่างเต็มท่ี  

เหลอืเพยีงการพฒันาผู้เรยีนทีค่งไว้ซึง่ฐานคดิหรอือดุมการณ์ของระบบการผลติแบบอตุสาหกรรม 

ด้วยความคิด ความเชื่อต่อการศึกษาเช่นนี้ จึงมีผลให้หลักสูตรถูกจัดกระท�าให้มีลักษณะเฉพาะที่

เต็มไปด้วยความรู้ซึ่งถูกคัดสรรเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตามฐานคิดหรืออุดมการณ์ที่รัฐก�าหนด

 4.2  การวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษาเพ่ือน�าสู่การ

พึ่งตนเองทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 4.0 

      ในการวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษาเพื่อน�าสู่การ

พ่ึงตนเองทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 4.0 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนกลับไปตั้งค�าถามต่อ

กระบวนทัศน์ของการศึกษาและความรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคิดและ

ด�าเนินการอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมจังมีลักษณะเป็น “แบบแผนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่” 

(full participatory pattern) ซึ่งเป็นแบบแผนการมีส่วนร่วมท่ีทุกฝ่ายมีส่วนได้ส่วนเสียกับ 

เรื่องการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษา ในลักษณะของการริเริ่มงาน คิดงาน 

ร่วมด�าเนินการ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างจริงจังและ 

มีอ�านาจในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงการด�าเนินกิจกรรมหรือการด�าเนินงานท่ีต่างร่วมกัน

ด�าเนนิงานได้ ทัง้น้ีเพือ่ให้การศึกษาได้รบัใช้ชวีติของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยนยันีจ้งึเป็นการมอง

การศกึษาทีม่คีวามแตกต่างไปจากการท�าหน้าทีผ่ลติก�าลงัคนตามเป้าหมายของการพฒันาประเทศ

ไปสู่ความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อย่างที่ผ่านมา ซ่ึงการศึกษาท่ีมิได้ท�าหน้าท่ีในการ 

รับใช้ชีวิตของคนในสังคมเป็นการศึกษาที่วางอยู่บนฐานคิดหรือกระบวนทัศน์ของการศึกษา 

ที่แยกขาดระหว่างคนกับชีวิตจริง จึงเป็นที่มาของความเช่ือเก่ียวกับการศึกษาว่าเพื่อให้เกิดการ
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แสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นการมองว่า ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เป็นความพยายามในการศึกษาหาสาเหตุ

ที่ท�าให้เรื่องราวต่าง ๆ  รวมถึงการศึกษาว่าเกิดขึ้นและด�ารงอยู่ ซึ่งกระบวนการที่ตามมาของวิธีคิด

เช่นนี้จึงเป็นการพยายามอธิบายการเกิดขึ้นของการศึกษา และความรู้ที่ให้ความส�าคัญกับความ

สมัพนัธ์เชงิเหตแุละผลของสิง่ต่าง ๆ  เพือ่ให้ได้ความรูท่ี้น�ามาใช้อธบิายควบคมุและคาดท�านายความ

เป็นไปของการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎแห่งความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล จึงเป็นสิ่งที่

ด�ารงอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งท่ีก�ากับหรือเป็นเง่ือนไขที่ท�าให้ส่ิงต่าง ๆ ด�าเนินไปอย่างที่เป็นอยู่  

โดยทัศนะเก่ียวกับการศึกษาเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการศึกษาที่วางอยู่บนกระบวนทัศน์

แบบปฏิฐานนิยม ซึ่งเชื่อว่าการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบ และ 

คาดท�านายเกี่ยวกับการศึกษาได้จะน�าไปสู่การได้มาซึ่งความรู้ที่แท้จริง ซึ่งเป็นความรู้สากล  

คือเป็นจริงในทุก ๆ บริบท

   อย่างไรก็ตามการโต้แย้งต่อความเชื่อเก่ียวกับการด�ารงอยู ่ของความจริงและ 

การแสวงหาความรู้ภายใต้กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในมติขิองการศกึษาทีม่กัจะมองว่า การศกึษาเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะท�าให้คนมวีชิา ดงันัน้คนในสงัคม

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ดังค�ากล่าวที่ว่า “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์” ซึ่งคนในสังคมมักจะละเลยที่จะตั้ง

ค�าถามว่า มีวิชา เป็นวิชาของใคร วิชาของไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญา หรือองค์ความรู้จากศาสตร์ 

ตะวันตก หากเป็นวิชาของตะวันตก ก็จะต้องมองว่ามีเจตจ�านงใดอยู่เบื้องหลังอยู่ในวิชาการหรือ

องค์ความรู้ตามศาสตร์นั้น ๆ การไม่ตั้งค�าถามต่อกระบวนการจัดการศึกษาและเจตจ�านงหรือ 

เป้าหมายของการศกึษาจึงเสมอืนหน่ึงเป็นการยอมรรบัต่อสิง่ทีเ่รยีกว่าเป็นความรูส้ากล และยอมรบั

ต่อกระบวนการเข้าถึงความรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปโดยปริยาย

   สาระส�าคัญของการตั้งค�าถามต่อกระบวนทัศน์ของการศึกษาและความรู้เพื่อการ 

พึ่งตนเองของคนในสังคม จึงควรเริ่มจากการพิจารณาเบื้องหลังของเป้าหมายการศึกษาว่าวางอยู่

บนกระบวนทัศน์แบบใด ซึ่งเป็นการตั้งค�าถามเพื่อให้เกิดการทบทวนต่อเป้าหมายของการจัดการ

ศกึษาทีผ่่านมาว่ามุ่งรบัใช้คนกลุม่ใด อย่างไร และมผีลต่อการด�าเนนิชวีติของคนส่วนใหญ่ในสงัคม

อย่างไร การตั้งค�าถามต่อการศึกษาในลักษณะนี้จะท�าให้มองเห็นเบ้ืองหลังของการศึกษาท่ีก่อให้

เกดิชนชัน้น�าในสงัคม และความเหลือ่มล�า้ในสงัคมตามอดุมการณ์การสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ดังนั้นการตั้งค�าถามต่อกระบวนทัศน์ของการศึกษา จึงมิได้มองความจริง

เกี่ยวกับการศึกษาอย่างเป็นวัตถุวิสัย คือด�ารงอยู่อย่างเฉพาะเจาะจงของตนเอง ไม่เกี่ยวกับการ 

รับรู้ของครูหรือคนส่วนใหญ่ของสังคม ไปสู่การมองความจริงเก่ียวกับการศึกษาท่ีว่า เป็นเรื่อง 

ที่ครูและบุคคลในสังคมเป็นผู้ก�าหนดข้ึนจากการรับรู้และการตีความของบุคคลท่ีด�ารงอยู่และ

เกีย่วข้องกบัการศกึษานัน้ ดงันัน้ครแูละบคุคลจงึควรร่วมกนัก�าหนดว่าอะไรคอืการศกึษาทีมุ่ง่หวัง 

และจะเข้าไปสู่การศึกษาที่มุ ่งหวังนั้นได้อย่างไร โดยนัยนี้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ 
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การศึกษาและความรู้ จึงเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งมีนัยถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีมองการศึกษา  

รวมถึงปฏิบัติการทางการศึกษาที่แตกต่างจากที่เคยกระท�ากันมา หรือเรียกได้ว่าเป็นข้อเสนอ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษาเพื่อน�าสู่การพึ่งตนเองทางความรู้ในบริบทสังคมไทย 

4.0 ดังรายละเอียดส�าคัญ 3 ประการ ต่อไปนี้

   1.  การศึกษาเพื่อรับใช้ชีวิตของคนในชุมชนและสังคม

    แม้ว่าในสถานการณ์จริงทางด้านการศึกษา มักจะมีการกล่าวกันว่าการจัดการ

ศึกษาของไทยได้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่ การศึกษาเพื่อชุมชนและสังคมแล้ว ดังที่ปรากฎ

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หากแต่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวยังคงด�าเนินการอยู่ภายใต้กรอบความคิด

ของการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งเป็นการศึกษากระแสหลักซ่ึงถูกมองว่าดี มีคุณค่า จึงแทบไม่มี

ค�าถามต่อการจัดการศึกษาเช่นน้ี นัยส�าคัญก็คือ การศึกษาเช่นท่ีกล่าวมานี้ ยังคงมีเป้าหมาย 

เพือ่เชดิชกูารพฒันาประเทศไปสูค่วามมัง่ค่ังทางเศรษฐกจิ และอตุสาหกรรม ดงันัน้การเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษา จึงเรียกได้ว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงแบบแผนเทคนิค ท่ีให้ความ

ส�าคัญกับรูปลักษณ์ใหม่ของการศึกษาเท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าการศึกษายังคงท�าหน้าท่ีสร้าง

ประโยชน์ให้แก่ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ที่ให้ความส�าคัญกับความรู้ที่ถูกน�าเข้าจากภายนอก 

คนส่วนใหญ่ในชุมชนและสังคมจึงตกอยู่ในฐานะของผู้พึงพิงต่อการศึกษาและความรู้ที่ไม่สัมพันธ์

กบัชวีติจรงิ ค�าถามทีม่ต่ีอการศกึษาและความรูว้ชิาการสมยัใหม่ จงึต้องชีช้ดัให้เหน็ว่า แท้จรงิแล้ว

การศกึษาควรจะท�าหน้าหน้าทีร่บัใช้ชวีติของคนในชมุชนและสงัคม หรอื ควรท�าหน้าทีส่ร้างความ

มั่งคั่ง เติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะหากการศึกษาควรจะท�าหน้าที่รับใช้

ชีวติของคนในชมุชนและสงัคม คนในชมุชนและสังคมก็ยอ่มจะตอ้งเป็นผู้มีสว่นร่วมในการก�าหนด

เป้าหมายในการด�ารงชีวิต เป็นผู ้สร้างความรู้ท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายนั้น รวมถึงสามารถ 

ปรับเปลี่ยน หรือยุติการผลิตความรู้บางชุด ที่ชุมชนเห็นว่าไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงได้ตลอดเวลา 

หากทศิทางของการศึกษาเป็นเช่นนีแ้ล้ว คนในชมุชนและสงัคมกย่็อมจะได้ประโยชน์จากการศกึษา

และความรู้ดังกล่าว การศึกษาและความรู้จึงจะมีความหมายและความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต  

หรือเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่รับใช้ชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง

      2.  การศึกษาเพื่อการพึ่งตนเองทางความรู้

    การมุง่หวงัให้การศกึษาได้น�าพาคนส่วนใหญ่ของสงัคมไปสูก่ารพึง่พาตนเองทาง

ความรู้ได้น้ันย่อมหมายถึงว่า คนในสังคมมีศักยภาพในอันที่จะทบทวน ไตร่ตรองต่อเป้าหมาย 

การจัดการศึกษาของสังคมที่ผ่านมา จนได้ข้อสรุปแล้วว่าการศึกษากระแสหลักนั้นถูกจัดขึ้น 

เพ่ือสนองตอบต่อความม่ังค่ัง ทนัสมยัในระบบเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม ดงันัน้คนส่วนใหญ่ของสงัคม
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ทีม่กัจะอาศยัอยูใ่นชมุชนชนบท จะไม่ได้รบัประโยชน์จากการจดัการศึกษาทีแ่ยกคนออกจากชวีติ

จริงนี้ เมื่อเกิดการทบทวน ไตร่ตรองต่อการศึกษาท่ีท�าหน้าท่ีรับใช้สิ่งอื่นแล้ว การรื้อปรับ 

ความหมายของการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส�าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าความหมาย

ของการศึกษาทีแ่ท้จรงินัน้ มนียัถงึการศกึษาทีถ่กูก�าหนดสร้างโดยคนส่วนใหญ่ นบัตัง้แต่เป้าหมาย

ของการจัดการศึกษา ตัวความรู้ที่สร้างขึ้นตามครรลองของชีวิต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  

การศึกษาที่จะน�าพาให้คนสามารถพึ่งตนเองทางความรู้ได้นั้น เป็นการศึกษาท่ีคนมีอ�านาจอิสระ

ในการก�าหนดทศิทาง เป้าหมายของการจดัการศกึษา และการสร้างสรรค์ความรูท้ีย่่อมต้องมาจาก

การคิด และตัดสินใจร่วมกันของคนส่วนใหญ่ในสังคม

   การศึกษาที่มีเป้าหมายเช่นนี้ จะท�าให้คนมีศักยภาพในการรู้จักตัวเองและเข้าใจ 

ตัวเอง มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการด�ารงชีวิต ซึ่งเป็นทัศนะในการมองโลก

ของคนทีไ่ม่แยกตนเอง และการด�าเนนิชีวติของตนเองออกจากชีวติจรงิ ขณะทีก่ารมคีวามสามารถ

ในการก�าหนดและสร้างความรู้ก็เป็นสิ่งที่บุคคลมองเห็นความจ�าเป็นโดยการปรับเปลี่ยนสถานะ

ของตนเองจากการเป็นผู้รอรับความรู้ ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างความรู้ในสังคม ซึ่งมีนัยถึง

การให้คุณค่าต่อตนเอง ในฐานะบุคคลหน่ึงที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ความรู้ ท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและคนในสังคมโดยรวม ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจึงเป็นกระบวนการทางปัญญา  

ฅที่มีผลให้เกิดชุดความรู้มากมายซึ่งครอบคลุมทุกมิติในการด�าเนินชีวิต ท้ายท่ีสุดจะน�าไปสู่ความ

สามารถของคนในอนัทีจ่ะเรยีนรูเ้พือ่ด�ารงอยูร่่วมกบัคนอืน่ ๆ  รวมถงึส่วนต่าง ๆ  ของสงัคมได้อย่าง

ประสานสอดคล้อง พึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อส่วนต่าง ๆ ของสังคม 

ถูกมองว่าจะมีส่วนช่วยให้บุคคลคิดและกระท�าการใด ๆ อย่างรู้เท่าทัน ตลอดจนมีความสามารถ

ในอนัทีจ่ะตัง้ค�าถามต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม เพ่ือความเข้าใจและสามารถจดัการกบัสถานการณ์

ที่เผชิญได้ โดยค�านึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียมของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมรวมถึงศักดิ์ศรี

แห่งความเป็นมนุษย์

   3.  การสร้างความฉลาดรู้เรื่องการศึกษา

    การสร้างความฉลาดรู้เรื่องการศึกษา มีนัยถึงกระบวนการที่ท�าให้คนส่วนใหญ่

ในสงัคมตระหนักรูถ้งึนยัส�าคญัในเรือ่งการศกึษาและความรู ้ทัง้ฐานคดิเบือ้งหลงัทีก่�ากบัการศกึษา 

ตัวความรู้ และผลที่เกิดข้ึนกับตนเองและคนอ่ืนๆในสังคม การรู้เท่าทันต่อเรื่องการศึกษาจะช่วย

ให้คนสามารถมองการศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงตัวฐานคิดท่ีก�ากับอยู่เบ้ืองหลัง สามารถปรับเปลี่ยน 

ฐานะ ต�าแหน่ง จากการเป็นผู้บริโภคความรู้ ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ เพื่อต่อรองกับ

วัฒนธรรมความรู้ที่มีอ�านาจเหนือกว่าอย่างรู้เท่าทัน ความฉลาดรู้เรื่องการศึกษาจะน�าไปสู่การ

วิพากษ์วิจารณ์ต่อการศึกษา ที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนกันอย่างกว้างขวาง ล้วนก่อให้
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เกิดภาวะความสั่นคลอนต่อความรู้วิชาการสมัยใหม่ และการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งครั้งหนึ่ง
สังคมไทยได้มีการปรับเปลี่ยนจากการยึดถือความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนอันเป็นความรู้ท่ีชุมชนเป็น 
ผูก้�าหนดสร้างอย่างอสิระ เพือ่การด�ารงชวีติไปสูก่ารจดัระเบยีบความรูใ้หม่ ซึง่รฐัเป็นศนูย์กลางใน
การผลติและเผยแพร่ความรูใ้นรปูของระบบโรงเรยีน ทีม่ไิด้มเีป้าหมายเพือ่การด�ารงชวีติของชมุชน 
แต่เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ  
การเปล่ียนแปลงระเบียบแบบแผนของความรู้ที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วน�าพาไปสู่การตั้งค�าถามอย่าง
มากมาย จึงมิอาจมองได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง หรือเป็น
วิวัฒนาการของการศึกษา แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของความรู้และอ�านาจ (Pipatpen, 
2015. 69-71) ซึ่งหมายถึงว่าในพื้นที่ของการศึกษาในระบบโรงเรียนจะปกคลุมไปด้วยอ�านาจ 
ที่สามารถท�าให้เกิดการครอบง�าให้มอง และรับรู้ว่าความรู้วิชาการสมัยใหม่ตามแบบแผนของการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นความรู้ส�าคัญ อ�านาจดังกล่าวถูกสร้างข้ึนผ่านความรู้ ซ่ึงกระท�าตาม
หลักวิชาการ สถาบัน โดยมิได้มีลักษณะของความรุนแรงในรูปของการกดข่ีบังคับอันเป็นอ�านาจ
เชิงลบ แต่เป็นอ�านาจที่กระท�าเป็นเครือข่ายโยงใยอยู่ในทุกหนแห่งของการศึกษาที่ครอบง�าและ
ครอบครองความคิดของคนในสังคมได้ การยอมรับและให้ความส�าคัญต่อความรู้วิชาการสมัยใหม่
ตามแบบแผนของการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนและถูกจัดกระท�าอย่างเป็น 
กระบวนการ กล่าวคือเป็นการสร้างความจรงิเก่ียวกับการศกึษาข้ึนให้เป็นสิง่ทีร่บัรูกั้นภายในสงัคม 
หลงัจากนัน้กจ็ะท�าให้ความรูว้ชิาการสมยัใหม่มสีถานะของความจรงิทีไ่ม่มผีูใ้ดโต้แย้ง ในท้ายทีส่ดุ
เมื่อความจริงเกี่ยวกับความรู้วิชาการสมัยใหม่ตามแบบแผนของการศึกษาในระบบโรงเรียน 
ถูกถ่ายทอดส่งต่อจนเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของคนในสังคม ความรู้ที่ชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นก็จะ
ถูกปฏิเสธ พร้อมทั้งมีการให้ความหมายว่าเป็นความรู้เฉพาะในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในวงกว้างได้ อันมีนัยถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เมื่อเป็น
เช่นนี้ ความรู้วิชาการสมัยใหม่ตามแบบแผนของการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงถูกกระท�าการให้
เป็นความจริงหน่ึงเดยีวให้ทุกคนเชือ่และยอมรบั การเช่ือถือและยอมรบัต่อความรูว้ชิาการสมยัใหม่
ตามแบบแผนของการศึกษาในระบบโรงเรียน ท�าให้เกิดระบอบใหม่ของความรู้ท่ีสร้างระบอบ 
ความจริงได้อย่างรวดเร็ว 
 การปรบัฐานการมองการศึกษาในระบบโรงเรยีนอย่างรูเ้ท่าทัน ซึง่หมายถงึ การมองไปยงั
เบื้องหลังของการศึกษาที่ถูกก�ากับโดยอุดมการณ์ของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ซึ่งจะ
ท�าให้เกิดความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วการศึกษามิได้มีความเป็นกลาง และการศึกษานี้ก็จะถูกสร้าง
ให้เกิดความถูกต้อง ชอบธรรม กว่าความรู้ในแบบแผนอื่นๆที่มีอยู่อย่างมากมาย ดังนั้นการรู้เท่า
ทันต่อการศึกษา จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับความรู้แบบแผนอื่น ที่การศึกษาในระบบโรงเรียนมอง
ว่าใช้การไม่ได้ ได้ฟื้นตัวจากการถูกกดทับเอาไว้ กระบวนการเช่นนี้เรียกได้ว่า เป็นการขบถของ

ความรู้ที่ถูกกดทับ
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 วิธี วิทยาการสร้างความรู ้และการศึกษาเพื่อชีวิต มีนัยถึงทัศนะการมองความรู ้  

การสร้างความรู้และการศึกษา โดยอาศัยกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ เพื่อบูรณาการความรู้และ 

การศึกษาเข้ากับชีวิต ทั้งนี้อาจกระท�าได้โดยการสร้างภาคปฏิบัติการของการศึกษา (discursive 

practice) ที่มีนัยถึงการปรับฐานคิดและความหมายเกี่ยวกับการศึกษา (มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ. 

2553. 91) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะท�าให้เป้าหมายของการศึกษามิได้แยกผู้เรียนและคนในสังคม

ออกจากชีวิตจริงได้เกิดขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 การผลิตสร้างภาคปฏิบัติการทางการศึกษาซ่ึงมีนัยถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนะการ

มองการศกึษาและความรูน้ัน้จงึต้องอาศยัวธิวีทิยา (methodology) ในการท�าความเข้าใจและเข้า

ถงึการศกึษารวมถงึความรูท้ีม่อียูอ่ย่างหลากหลาย ซึง่หมายรวมถึงประสบการณ์ในการเรียนรูแ้ละ

การด�าเนินชีวิตของคนในสังคม ที่เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาเพื่อการด�ารงชีวิต ดังน้ันการมองการ

ศึกษาและความรู้ที่มีอยู่อย่างรู้เท่าทัน และเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม เพื่อการสร้าง

ความรู ้รวมถงึท�าให้ความรูท้ีม่อียูแ่ล้วและเป็นส่วนหนึง่ในการด�ารงชวีติของคนเป็นทีย่อมรบั หรอื

เรียกว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับความรู้ที่เคยถูกกีดกัน และท�าให้ไม่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ 

ซ่ึงวิธีวิทยาน้ีเรียกว่า อัตชีวประวัติ (autobiography) ซึ่งเป็นการมองการศึกษาและความรู้ที่

สามารถสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตของคนในสังคม ความรู้ใหม่ท่ีคนในสังคมสร้างข้ึนจะน�าไป

สู่ความเข้าใจเก่ียวกับชีวิตและความต้องการของตนเอง รวมถึงคนท่ีอยู่ร่วมกันท้ังประสบการณ์ 

ความรู้ที่เป็นความภาคภูมิใจหรือแม้แต่ความผิดพลาดที่ถูกสร้างขึ้นจากสังคม หรือผู้ที่มีอ�านาจ

เหนือกว่าซึ่งจะกลายมาเป็นความจริงของประสบการณ์ของคนที่ด�ารงชีวิตผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ  

ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารปรับเปล่ียนและออกแบบการศกึษาความรูแ้ละกฎเกณฑ์ของสงัคมใหม่ นยัส�าคญั

ของการสร้างความรู้จากประสบการณ์ชีวิต คือ การท�าให้ผู้คนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างความรู ้ซ่ึงในการปฏบิติัจรงิหรอืชวีติจรงิ บคุคลจะรูว่้าต้องท�าอย่างไรในสถานการณ์หรอืบรบิท

หนึ่ง ๆ  ทั้งนี้บุคคลจะมีกรอบเค้าโครงความคิดที่จะจัดการกับสถานการณ์นั้น ๆ  หรือเรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่ามีความรู้เชิงทฤษฎีอยู่ แต่การใช้ทฤษฎีนี้จะต้องอาศัยการท�าความเข้าใจต่อสถานการณ์ใน

บริบทเฉพาะนั้นก่อน ทฤษฎีโดยนัยนี้จึงมิได้เป็นความรู้ส�าเร็จรูปที่จะสามารถหยิบยกมาใช้ได้โดย

ทันที หรือไม่มีทฤษฎีใดหรือความรู้ใดที่สามารถบอกได้ล่วงหน้าว่าวิธีการใดหรือแนวทางใดเป็น 

สิง่ทีถ่กูต้องและเหมาะสมทีสุ่ด หากแต่ในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละสถานการณ์บคุคลจะมีการเชือ่มโยง

ความรู้และทฤษฎีกับสถานการณ์และบริบทที่มีความหลากหลาย ซึ่งก็คือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

ตามสถานการณ์และบริบทนั้น ๆ ทัศนะและความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางการศึกษาและความรู้

ที่เกิดขึ้นจึงเป็นหัวใจส�าคัญของการเกิดปัญญาในการปฏิบัติ หรือการเกิดขึ้นของความรู้ที่สามารถ

น�าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ (practical knowledge) (นภาภรณ์ หะวานนท์ . 2549 : 5-8) 
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 การตั้งค�าถามต่อกระบวนทัศน์ของการศึกษาและความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของคนใน  

ในบริบทสังคมไทย 4.0 ซึ่งมีนัยถึงการทบทวนนิยามความหมายของการศึกษาที่จะมุ่งไปสู่การใช้

ความรูห้รอืการศกึษาเป็นฐานส�าคัญ เพือ่ให้คนในชมุชนและสงัคมสามารถพึง่ตนเองทางความรูไ้ด้ 

ซึง่สะท้อนถงึการให้ความหมายและความส�าคญัของความรู้วิชาการ ทีไ่ม่ผูกตดิเฉพาะความรู้วิชาการ

ตามแบบแผนของการศกึษาในระบบโรงเรียน การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์และเป้าหมายของการ

ศึกษา รวมถึงการก�าหนดสร้างความหมายเกี่ยวกับการศึกษา ท่ีให้ความส�าคัญกับชีวิตจริงและ

ศักดิศ์รแีห่งความเป็นมนษุย์ และนยัของการสบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ของการศกึษานี ้ยงัหมายรวม

ถงึการมคี�าถามหรือข้อสงสยัต่อทฤษฎทีางการศกึษา และงานวจัิยทางสงัคมศาสตร์ว่ามคีวามเพยีง

พอ หรอืสามารถอธบิายประเดน็ปัญหาทางการศกึษาอย่างรอบด้านหรอืไม่ ซึง่หมายถงึว่าเป็นงาน

วจิยัทีเ่กดิขึน้ภายใต้เงือ่นไข ข้อจ�ากดัและความจ�าเป็นในบรบิทของสงัคมไทยหรือไม่ หรอืเป็นการ

วจิยัทีมุ่ง่น�าผลผลติความรูต้ะวนัตกหรอืสงัคมภายนอกมาใช้พสิจูน์ ทดสอบ ปรากฏการณ์ทางการ

ศึกษาในสังคมไทย ซึ่งหากเป็นการวิจัยที่ปฏิบัติกันในประเด็นหลังแล้ว การศึกษาก็ย่อมที่จะต้อง

ได้รับการทบทวนตั้งค�าถามเพื่อปรับเปลี่ยนระบบความคิดนี้ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับการ 

ปรับเปล่ียนโลกทศัน์ ปฏิบติัการทางการศกึษาและความรู ้รวมถึงศกัยภาพของคนในฐานะการเป็น

ผู้สร้างสรรค์ระบบความรู้ขึ้นอย่างอิสระตามความจ�าเป็น และเงื่อนไขของบริบทสังคม ก็ย่อม 

จะเป็นความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตคนในชุมชนและสังคม จึงพึ่งตนเองทางความรู้ได้ 
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บทคัดย่อ

 การปฏรูิปทีดิ่นภาคเกษตรกรรม : การจดัการโดยโฉนดชมุชนของหมูบ้่านแพะใต้ ต.หนอง

ล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�าพูน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษา

วิธีคิด กระบวนการ และระบบการจัดการที่ดินของ “โฉนดชุมชน” ในการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่

ศกึษา และ 2) เพือ่ศกึษาสถานการณ์เงือ่นไขสนบัสนนุ และขีดจ�ากดั ในการจดัการทีด่นิในรปูแบบ

โฉนดชุมชนของพื้นที่

 ผลการศึกษาพบว่า จากปัญหาชาวหมู่บ้านแพะใต้ที่ได้ “เข้ายึดใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูก

ทิง้ร้าง” เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 2540 ในพืน้ทีท่ีแ่ต่เดิมถอืครองโดยชมุชน แต่บางส่วนถกูออกเอกสาร

สทิธิโ์ดยมชิอบ บางส่วนถกูท้ิงรกร้างจากปัญหาภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ และชาวชมุชนร่วมกนัจดัการ

การใช้ประโยชน์ในที่ดินในแนวทางโฉนดชุมชนใน 2 ด้านหลัก ๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์ด้าน

การเกษตรกรรมในการท�ากนิ เพือ่ความมัน่คงในการถอืครอง และยดึโยงความสมัพนัธ์ในชุมชนไว้ 

โดยแบ่งพ้ืนที่ท�ากินของชุมชนเป็น (1) ด้านพื้นที่ท�ากิน ซึ่งถือครองสิทธิการใช้ส�าหรับชาวบ้าน

ประมาณ 76 ครอบครัว จัดสรรเป็นแปลง ๆ ละประมาณ 1 ไร่ 2 งาน และ (2) พื้นท่ี

สาธารณประโยชน์ จัดสรรเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของชาวบ้าน และพื้นที่ศาลเจ้าที่ของชุมชน จัดสรร

ไว้ส�าหรับรองรับการเป็นครอบครัวขยาย และเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมทางสังคมร่วมกัน โดย
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กรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของภาครัฐที่สนับสนุนให้สินเช่ือ จัดซ้ือท่ีดินให้ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการผลิต  

การตลาดให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์ท่ีชุมชนก�าหนดไว้ ซ่ึงเป็นการจัดการ

แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน

 อย่างไรก็ดี ความยั่งยืนของการด�าเนินการโฉนดชุมชนในพื้นท่ี ยังต้องข้ึนอยู ่กับ 

ความเข้มแขง็ขององค์กรชมุชนทีก่�ากบั ควบคมุกตกิาของพืน้ที ่กองทนุสนบัสนนุด้านเกษตรกรรม

ส�าหรับเกษตรกร ที่รัฐต้องสนับสนุน รองรับ และการสนับสนุน และความเข้าใจในปัญหาจาก 

ภาคประชาสังคม ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ เช่น การรองรับของครอบครัวขยาย

ที่จะเกิดข้ึน และขีดจ�ากัดของที่ดินในการรองรับที่จัดสรรให้แต่ละครอบครัวไม่เพียงพออาจเป็น

เงื่อนไขที่อาจท�าให้โฉนดชุมชนไม่มั่นคงในอนาคต

ABSTRACT

 Agricultural land reformation: the administration by deed of Pae-Tai village 

community, Nonglong sub-district, Weing-Nonglong district Lampoon province. This 

qualitative research aimed 1) to study the reflection method, processes and land 

administration system on “Community Land Title” to solve the land problem in 

the study areas; and 2) to study on the supporting condition of the situation and 

limitations in land administration in form of the local community’s deed. 

 It was found from the study result according to the problem that Pae-Tai 

villagers had “seized to take the benefits from the abandoned land” sometimes 

around B.E. 2540. The area that formerly governed by community but partly had 

wrongly rights issued document and abandoned since the economic recession. 

Then, the community members together managed to use the land in form of 

community deed for the two main benefits to consider on the agricultural benefit 

from generating incomes, the security to hold it and to gather the community 

relations. The land was divided to be the community occupation areas; (1) to 

generate incomes provided the rights for 76 families of the villagers divided into 

plots, about 1 rai 2 gnan for one plot; and (2) public utility areas divided into 

community forest and local shrine. It was arranged to support the expansion of 

families and culture and social area together. By the government still held the 

ownership of the land by supporting for credits, purchased the land for them and 
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improved the infrastructure to match with the agricultural occupation. Moreover, 

to support for higher production potential and community marketing to gain the 

benefits from community advantages plan as set. This was the mutual solution 

between the government, community and sustainable society.

 However, the sustainability in the implementation of community Land Title 

still remain on the strength of the community that governed and controlled the 

local rules, agricultural supporting fund that shall support by the government and 

promote with the understanding on the problems from the community sector. 

While the populations in the area were increasing it requires for example, supporting 

the families expansion and limitations of land to be arranged for each family was 

not sufficient that could become the condition of uncertainty of community Land 

Title in the future. 

ค�าส�าคัญ  โฉนดชุมชน การปฏิรูปที่ดิน

Keywords Community Land Title, Agricultural land reformation

 

ความส�าคัญของปัญหา

 ท่ามกลางสถานการณ์ของความเหลื่อมล�้าด้านการถือครองที่ดิน จากการส�ารวจพบว่า 

ประเทศไทยซึ่งมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 321 ล้านไร่ โดยท่ีดินท่ีมีการครอบครองโดยประชาชน

ประมาณ 120 ล้านไร่ ขนาดของแปลงทีดิ่นในประเทศไทยส่วนมากคอืประมาณร้อยละ 87 มเีน้ือท่ี 

5 ไร่หรือต�่ากว่า ส่วนที่ที่มีขนาดเกิน 100 ไร่ต่อแปลงมีประมาณร้อยละ 5 การกระจุกตัวของการ

ถือครองที่ดินอยู่กับกลุ่มคน (ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) 117 ล้านไร่ หรือร้อยละ 90  

(วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ และคณะ, 2544, น.56) และปัญหาด้านที่ดินในสังคมไทยถือว่าเป็นที่มา

ของปัญหาสังคมอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล�้าทางรายได้ ปัญหาความยากจน  

ยาเสพตดิ ฯลฯ เมือ่ขาดปัจจัยพืน้ฐานคือทีดิ่น เกษตรกรจ�านวนมากต้องเช่าทีด่นิเพือ่ท�าการเกษตร 

ในขณะที่ต้นทุนปุ๋ยและยาฆ่าแมลงราคาแพง ภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตตกต�่า ฯลฯ น�ามาซึ่งวงจร

ความยากจนซ�า้ซาก ขณะทีผู่ม้รีายไดส้งู ชนชั้นกลางระดับบนจบัจองทีด่นิเพือ่เกง็ก�าไร และความ

ล้มเหลวของนโยบายการจัดการที่ดิน เช่น นโยบายการปฏิรูปท่ีดิน นโยบายการจัดสรรท่ีดิน 

เพือ่เกษตรกร ของภาครฐั ท�าให้ชาวนาชาวไร่รวมตวักนัชมุนมุร้องเรยีนรัฐบาลหลายครัง้ เพือ่เรียกร้อง

ให้รัฐบาลจัดการปัญหา และเป็นปัญหาความต้องการที่น�าสู่การจัดการในนโยบายโฉนดชุมชน
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 นอกจากในด้านโครงสร้างการถือครองที่ดินของประเทศไทยที่สร้างความไม่เป็นธรรม 

ให้แก่สังคมแล้ว งานของ สุรพร เสี้ยนสาย (2542) เสนอว่า นโยบายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน 

เพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น นโยบายแก้ไขความยากจน  

การจดัสรรทีด่นิเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนให้กบัเกษตรกร ฯลฯ ระบบการจดัการ ระเบยีบและ

กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท�าให้มีที่ดินจ�านวนมากหลุดมือจากกลุ่ม

เกษตรกรมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้ง นโยบายในด้านที่ดินเหล่านี้ไม่เคยมีกระบวนการกระจายการถือ

ครองหรือจ�ากัดการถือครองที่เป็นจริง แม้กฎหมายปฏิรูปที่ดินปี พ.ศ. 2518 ที่มีการน�ามาใช้จน

ปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ส่งผลในการปฏิรูปที่ดิน หรือการกระจายการถือครอง

ที่ดินอย่างเป็นธรรมอย่างแท้จริงในสังคมไทย ซึ่งเมื่อศึกษาถึงผลการด�าเนินการท่ีผ่านมา จะเห็น

ได้ว่า เป็นเพยีงการเอาทีด่นิของรฐัมาจดัสรรให้กบัคนเท่านัน้ ยังไม่เคยมมีาตรการใดๆ ในการหยดุ

ยั้งการเก็งก�าไรในที่ดิน และการถือครองที่ดิน อุปสรรคส�าคัญที่เกิดขึ้น

 ในสถานการณ์ปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้น งานของศยามล ไกรยูรวงศ์ และคณะ (2548) 

เสนอแนวคิดที่น่าสนใจว่า เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นของความคิด และทัศนคติของภาครัฐ ผู้ก�าหนด

นโยบาย และคนในสงัคมต่อการให้คุณค่า “ทีดิ่น” ทีเ่ป็น “ทุนทางสนิค้า” มิใช่เป็น “ทุนทางสงัคม” 

เป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้น การให้คุณค่า ความแตกต่างของอุดมการณ์ทางสังคมที่ 

“ที่ดิน” ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการที่ดินที่น่าจะสร้างฐานความมั่นคงของการด�ารงชีวิต

ของมนุษย์ไปสู่ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือศักยภาพในการลงทุน งานศึกษาของอานันท์  

กาญจนพันธุ์ (2544) และงานศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์เสรีและนักนิติศาสตร์วิเคราะห์ไปใน

ทิศทางเดยีวกนัว่า ความเข้าใจความหมายสทิธใินการเข้าถึงทรพัยากรต่างกนั อนัได้แก่ ระบบสทิธิ

เชิงเดี่ยวแบบรัฐและเอกชนที่เป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาด เป็นระบบจัดการดังท่ีปรากฏในตัวกฎหมาย

ที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับงานของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ (2545) ท่ีสรุปเช่นกันว่า 

โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  

ป่าไม้ ที่ดิน และน�้าโดยให้อ�านาจในการควบคุม ก�ากับ ดูแลและจัดการแก่หน่วยงานในระบบ

ราชการ และราชการก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

จัดการ แต่ปัญหาของการท�างานในหน่วยงานที่รับผิดชอบท�าให้มีการละเลยชุมชนท้องถิ่น ชุมชน

จึงมีความเป็นอยู่ที่ล�าบาก ยากแค้น ตลอดจนมีปัญหาขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐที่อ้างความเป็น

เจ้าของทรัพยากรอยู่เสมอ เช่น การประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวน อุทยาน และเขตอนุรักษ์ เป็นต้น 

ในขณะเดียวกันกับการที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้สิทธิสัมปทานต่าง ๆ แก่เอกชน จึงเป็นที่มาส�าคัญ

หนึ่งของสถานการณ์ข้อพิพาท และความขัดแย้งในปัญหาท่ีดินในกรณีต่าง ๆ และท�าให้เกิด 

ความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติของประเทศ
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 การผลกัดนัการจดัการปัญหาของตนเอง เพือ่จดัการปัญหาการถอืครอง และการกระจาย

ทรัพยากรให้ตกถึงมือเกษตรกรโดยตรง จึงเป็นการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ศึกษา 

โครงการศกึษาวจิยัจงึสนใจในการเกดิขึน้ รวมทัง้ปัจจยัเงือ่นไขส�าคญัทีส่นบัสนุนให้การด�าเนนิการ

ดังกล่าวสามารถบรรลุล่วงได้ และผลกระทบหรือผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าว 

ที่จะมีต่อสังคมไทย โดยผลของการศึกษาน่าจะน�าไปสู่ข้อเสนอในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ในการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับสังคม

โจทย์วิจัย 

 1. พื้นที่ศึกษา โฉนดชุมชนที่เกิดขึ้นจริง มีวิธีคิด กระบวนการจัดการ และสนับสนุนการ

แก้ไขปัญหาที่ดิน โดยเฉพาะในแต่ละพื้นที่อย่างไร รวมทั้งสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไข เป็นอุปสรรค 

ขัดขวางหรือสนับสนุนอย่างไร

 2. แนวทางโฉนดชมุชน เป็นส่วนหนึง่ของการคลีค่ลายการเป็นทางออกในการแก้ปัญหา

ที่ดินได้อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาวิธีคิด กระบวนการ และระบบการจัดการที่ดินของ “โฉนดชุมชน” ในการ

แก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ศึกษา 

 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์เงื่อนไขสนับสนุน และขีดจ�ากัด ในการขับเคลื่อน การจัดการ

ที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น  

3 ระยะ คือ

  ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการที่ดิน 

 การวิเคราะห์ในเชิงเอกสาร เป็นการวิเคราะห์รายงานจากข้อมูลท่ีถูกเรียบเรียงไว้ เช่น  

ด้านนโยบายและมาตรการทางสังคมของรัฐ นโยบายการจัดการท่ีดินท่ีผ่านมา รายงานวิจัย 

ทีเ่กีย่วข้อง ทีส่ร้าง เชือ่มโยงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการก�ากบั ก�าหนดนโยบายทางสงัคมด้านการจดัการ

ทีด่นิ รวมถงึนโยบายทีเ่อ้ือ หรอืเป็นอปุสรรคกับการเกดิข้ึนของนโยบายการจดัการท่ีดนิท่ีเป็นธรรม 

หรือตามข้อเรียกร้องของขบวนการ ฯ 
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  ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม

 การศกึษากระบวนการขบัเคลือ่นนโยบายเพือ่การจดัการทีด่นิด้วยแนวคดิโฉนดชมุชนครัง้นี้ 

ก�าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ เป็นตัวอย่างแบบเจาะจง หรือแบบมีจุดมุ่งหมาย (theoretical 

sampling) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการที่ดิน ในด้านโฉนดชุมชน และผลจากการขับเคลื่อน  

ต่อสู้ของพื้นที่บ้านแพะใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�าพูน เป็นกรณีปัญหาที่ชาวบ้านซึ่งไร้

ที่ดินท�ากินรวมตัวกันเข้าปฏิรูปที่ดินกันเอง ด้วยการยึดท่ีดินท่ีรกร้างว่างเปล่าเนื้อท่ีประมาณ  

200 กว่าไร่เข้าท�ากิน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ส�าหรบัการวเิคราะห์ในการศกึษานี ้ใช้วิธกีารตีความ (Interpretive Approach) (Robin, 

Allen, and Babble, Earl (1997) อ้างใน จารุภา พานิชภักดิ์, 2549) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ ซึ่ง Robin, Allen, and Babble, Earl (1997) อธิบายว่า เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า ไม่มีการ

อธบิายความจรงิทางสงัคมใดทีจ่ะสมบรูณ์ได้โดยไม่มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัตีความตามความจรงิเชงิ

อตัวิสัยของคนทีม่อีทิธพิลต่อการสร้างความจรงิทางสงัคม ในความหมายของสญัญะ หรอืสิง่ทีส่ร้าง

ขึ้นร่วมกันของผู้ศึกษา และผู้ถูกศึกษา 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลส�าคัญ 3 แหล่งคือ

 1. การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) ที่เกี่ยวข้อง 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field survey) 

 3. การเก็บข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การ focus group ในกลุ่ม

ผู้น�าของพื้นที่ การเก็บข้อมูลจากเวทีประชุม ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

ผลการวิจัย

  แนวคิดของ “โฉนดชุมชน”

 หลักการส�าคัญหน่ึงของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปที่ดินภาคประชาชน คือ  

การน�าเสนอการจดัการทีด่นิในรปูแบบโฉนดชมุชนบนแนวความคดิทีก่ลบัคนื “คณุค่าของทีด่นิใน

ฐานชีวิต แตกต่างกับที่ดินในฐานะสินค้า” ท่ีระบบกรรมสิทธิ์ป ัจเจก หรือกรรมสิทธ์ิรัฐ 

เป็นรปูแบบหลกัในการจัดการทีดิ่นในปัจจุบนั ผูศึ้กษาจะน�าเสนอรายละเอยีดเก่ียวกบัแนวคดิโฉนด

ชุมชน ดังนี้
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 1. แนวคิดเรื่องสิทธิร่วมในการจัดการที่ดิน 

 2. แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม

 3. แนวคิดของ “โฉนดชุมชน” ในแนวทางการปฏิรูปที่ดิน

 1.  แนวคิดเรื่องสิทธิร่วมในการจัดการที่ดิน 

  การจัดท�าโฉนดชุมชนจึงเป็นรูปธรรมของการจัดการท่ีคิดค้นข้ึนมาโดยได้รับอิทธิพล

ของแนวความคิดสิทธิเชิงซ้อน แนวคิด “สิทธิหน้าหมู่” จากวิถีชีวิต และความเช่ือของชาวบ้าน 

บนพื้นฐานอุดมการณ์ 

  “สิทธิเชิงซ้อน” (Complexity of Rights) ได้ร่วมสนับสนุนหลักการในการจัดการ

สทิธิในลกัษณะทีซ้่อนทบักนัได้บนหน่วยของพืน้ทีเ่ดียวกนั หรอืหน่วยของสิง่ของหนึง่ ดงัเช่น ต้นไม้

ของเกษตรกร มีแง่มุมในการจัดการทั้งเป็นสิทธิของปัจเจกชน และสิทธิหน้าหมู่ไปพร้อมกัน  

ในแง่ที่ดอกผลอาจเป็นสิทธิการใช้ของปัจเจก แต่ส่วนอื่นบนต้นสามารถถูกใช้ได้ส�าหรับผู้อื่น หรือ 

ในพืน้ทีน่าของเจ้าของนา ทีส่ทิธจิะเกีย่วกบัการเกบ็เกีย่วต้นข้าวท่ีปลกู และไม่ได้ปิดกัน้คนอืน่เข้าไป

จับปลา หรือเก็บผักต่าง ๆ ในที่นา หรืออาจยังยอมให้คนอื่นเอาวัวควายไปเลี้ยงในนาของตนได้ 

(ยศ สันตสมบัติ, 2536, น.85-94)

  2.  แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม

  Elinor Ostrom (2010, p.8-21) แสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว ชุมชนท้องถิ่นมีระบบ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน สามารถพฒันาพื้นที่ของตนเองได้อย่างมัน่คงกว่าการมอบ

อ�านาจทั้งหมดให้รัฐจัดการ และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมจึงถือได้ว่า 

เป็นหลักการที่ส�าคัญ

  Elinor Ostrom (2010, pp.8-21) เสนอว่า กติกาในการจัดการทรัพยากรชุมชน  

ต้องมีอยู่อย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ 1) กติการะดับปฏิบัติการ (Operational Rules) คือ กติกา 

ที่ผู้ใช้ทรัพยากรสามารถใช้เครื่องมืออะไรในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ใช้ประโยชน์ได้เมื่อใด 

ในปริมาณเท่าไร เป็นต้น 2) กติกาก�ากับทางเลือกร่วม (Collective-Choice Rules) เป็นกติกาที่

ใช้โดยผู้ใช้ทรัพยากร ผู้มีอ�านาจภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ในการออกนโยบายว่าด้วยทรัพยากรจะ

ถกูบริหารจดัการอย่างไร กติการะดับนีจ้ะมผีลทางอ้อมต่อกตกิาในระดบัปฏบิตักิาร 3) กตกิาระดบั

ธรรมนูญ (Constitutional Rules) เป็นกติกาที่ก�าหนดว่า ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดกตกิาก�ากบัทางเลอืกร่วมบ้าง และกตกิาทีใ่ช้ออกแบบ และสร้างกตกิาก�ากบัทางเลอืกร่วม 

โดยสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรจะสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ (1) สิทธิ์ในการเข้าใช้

ทรัพยากร (Access) (2) สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพยากร (Withdrawal) (3) สิทธิ์ใน

การจัดการ (Management) คือ สิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้มีสิทธ์ิสามารถปรับเปลี่ยนสภาพของระบบ
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ทรัพยากรได้ รวมถึงก�าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้วย (4) สิทธ์ิในการกีดกัน 

(Exclusion) คือ สิทธิ์ที่ก�าหนดว่า ใครสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากระบบทรัพยากรได้หรือไม่ได้ 

(5) สิทธิ์ในการขาย หรือให้ยืมสิทธิ์ทั้ง 4 ประเภทก่อนหน้า ซึ่งสิทธิ์ในแต่ละประเภทผู้ก�าหนดอาจ

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้ เช่น สิทธิ์บางประเภท ชุมชนอาจเป็นผู้ก�าหนด ในขณะที่สิทธิ์

อีกประเภทอาจถูกก�าหนดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น

  3.  แนวคิดของ “โฉนดชุมชน” ในแนวทางการปฏิรูปที่ดิน

  แนวคิดเรื่องการปฏิรูปที่ดิน (Land reform concepts) เป็นแนวคิดที่มีมาเป็นระยะ

เวลานาน ความหมายของแนวคิดดังกล่าวอาจถือเป็นแนวคิดที่เป็นหลักสากลอย่างหนึ่งที่มี 

ความหมายเฉพาะเจาะจงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น Doreen Warriner (1969, p.XIV)  

ให้ความหมายว่า การปฏิรูปที่ดินมี 2 ลักษณะ คือ ความหมายแบบแคบคือ การกระจายการถือ

ครองทรัพย์สิน หรือสิทธิในที่ดิน เพ่ือประโยชน์ของชาวนาชาวไร่ กับความหมายแบบกว้างท่ี 

หมายถงึ การปรบัปรงุทกุสิง่ ทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนัการถือครองท่ีดนิ หรอืสถาบัน หรอืงค์กรทางการ

เกษตร ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้ที่ดิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตร เป็นต้น 

   Michael Lipton (1974) ให้ความหมายเฉพาะเจาะจงลงไปอีกว่า การปฏิรูปที่ดิน 

หมายถึง (1) การที่รัฐ หรือสถาบันอื่น ที่มีอ�านาจ บังคับเอาท่ีดิน จากเจ้าของท่ีดินรายใหญ่ ๆ  

มาเป็นของรัฐ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนบางส่วนให้เจ้าของท่ีดิน (2) การน�าเอาท่ีดินไปใช้ใน

การเกษตรในรูปแบบที่สามารถกระจายผลประโยชน์อันเกิดจากคนกับท่ีดินได้กว้างขวางมากกว่า

เดิม โดยรัฐอาจจะขาย หรือให้เช่าที่ดินนั้นในรูปแปลงย่อย ๆ หรืออาจใช้เป็นแปลงเกษตรกรรม

รวม (Co-operative farm) ซึ่งเขามองว่า การปฏิรูปที่ดินเป็นนโยบายสร้างความเป็นธรรม หรือ

ความเท่าเทียมกันทางสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการลดความไม่เท่าเทียมกันลง

ไป เพราะฉะนั้นการพยายามหาทางเลือกต่าง ๆ มาใช้ ท�าให้ความไม่เท่าเทียมกันมีมากขึ้น เช่น 

การปฏิรูปเง่ือนไขการเช่า หรือการจัดสรรที่ดินของรัฐให้เกษตรกร ไม่ใช่การปฏิรูปที่ดิน และ 

ถ้าไม่มกีารท�าลายโครงสร้างอ�านาจในชนบท ซึง่มฐีานจากความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองท่ีดนิ 

มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ก็ไม่ได้ผล

  ในขณะที่นักวิชาการ เช่น Wolf Ladejinsky (1977. p.365); Kuldeep Mathur 

(1980. pp.3-5) ยังสนับสนุนความหมายของการปฏิรูปที่ดินในเชิงกว้าง โดยมองว่า ไม่ใช่เพียงแค่

ท�าลายระบบนายทนุท่ีดินแล้วกระจายทีดิ่นไปสูเ่กษตรกรยากไร้เท่านัน้ แต่ต้องครอบคลมุไปถึงการ

ปรับแก้สถาบันต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร และการปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกร 

หรือบางคนก็มองว่า การปฏิรูปที่ดิน เป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นสิ่งเดียวกันกับการปฏิรูปการเกษตร 

(Agrarian Reform) หรอืบางคนก็มองว่า การปฏิรูปที่ดินมคีวามหมายครอบคลมุไปถงึการจัดสรร

ที่ดิน (ของรัฐ) ให้เกษตรกร การจัดรูปที่ดิน การจัดท�าทะเบียนที่ดิน การปฏิรูปการเช่าที่ดิน 
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  จะเหน็ได้ว่า การปฏริปูทีด่นิ แม้จะมคีวามหมายท่ีแตกต่างกนั ทีน่่าจะขึน้อยูก่บัสภาพ

สังคม เศรษฐกิจแตกต่างกัน แต่จะเห็นว่า ความหมายร่วมกันของแต่ละแนวทางของการปฏิรูป

ที่ดิน คือ การกระจายการถือครองที่ดินจากกลุ่มคนท่ีมีจ�านวนมากเกินความจ�าเป็นไปให้คนท่ีมี

ที่ดินน้อย หรือไม่มีที่ดิน เพื่อท�าให้เกิดความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน

  ส�าหรับโฉนดชมุชนนอกจากจะเป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการจดัการทีด่นิโดยชมุชน ทีม่เีป้า

หมายเพ่ือท�าให้ชมุชนสามารถมส่ีวนร่วมบรหิารจัดการท่ีดนิได้อย่างเป็นธรรม ยัง่ยนืและมัน่คงท่ีสดุ

เท่าทีจ่ะเป็นไปได้ กระบวนการจดัการทีด่นิร่วมของชมุชนจงึเป็นเงือ่นไขหลกัทีจ่ะท�าให้การปฏริปู

ระบบการจดัการทีด่นิบรรลเุป้าหมาย การจดัการร่วมเริม่ต้นจากการวางแผนและกลไกการจดัการ

ที่ดิน ในแผน ฯ ที่มีการจ�าแนกการใช้ของปัจเจกบุคคล แต่สร้างเง่ือนไขก�ากับว่าลักษณะการใช้

ประโยชน์ และการเปลี่ยนมือที่ดินต้องผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อมิให้การใช้ท่ีดินของ

ปัจเจกบุคคลไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนร่วม รวมท้ังสิทธิตามโฉนด

ชุมชน จะเป็นสิทธิการใช้สอยของเกษตรกรแต่ละครอบครัว ภายใต้การก�ากับขององค์กรชุมชน

และธรรมนูญชุมชน เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นมาจากการท�าการผลิตของเกษตรกรในที่ดิน มิใช่สิทธิที่เกิด

เนื่องจากการได้ครอบครองเอกสารสิทธิ์ที่ผู้มีอ�านาจมอบให้ ซ่ึงก็คือมาตรการหนึ่งท่ีช่วยคุ้มครอง

พื้นที่เกษตรกรรมไว้ให้ลูกหลาน และที่ส�าคัญคือเพื่อศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรในการ

ก�าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของตนเอง ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน จึงมีเป้าหมาย

หลักในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนมือที่ดินโดยสมาชิกชุมชน เป็นระบบการถือครองที่ดินที่ชุมชน

หรือองค์กรชุมชนเข้ามามีอ�านาจตรวจ สอบ ถ่วงดุลการใช้ท่ีดินของครอบครัวเกษตรกรสมาชิก  

ทั้งในแง่ของการห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินให้คนภายนอกชุมชน สิทธิท่ีดินจะสามารถตกทอด 

ถึงลูกหลาน และในแง่ของการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับระบบนิเวศน์  

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรชุมชน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 สุรพร เสี้ยนสาย (2539) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติ ศึกษากรณีนโยบายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย” เพื่อค้นหา

ปัจจัยที่มีผล 6 ปัจจัย คือ การสนับสนุนทางการเมืองต่อนโยบาย บทบาทของตัวการที่ส�าคัญ  

ความผูกพันต่อนโยบายของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ ความชัดเจนของนโยบาย ความเหมาะสมของ

วิธีการท�างานที่น�ามาใช้ และความเหมาะสมของราคาประเมินที่ดิน รวมถึงความพอใจที่จะขาย

ที่ดินของเจ้าของท่ีดิน และการขยายตัวของงานปฏิรูปที่ดินในท่ีดินของรัฐเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความล้มเหลวของการน�านโยบายปฏิรูปที่ดินไปปฏิบัติ
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 วิสากร สระทองค�า (2523) ศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปท่ีดินใน

ประเทศไทย พบปัญหาและอุปสรรคซึ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิรูปที่ดินคือ รัฐบาล 

ขาดความจรงิใจในการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ท�าให้นโยบายของแต่ละรฐับาลทีเ่ข้ามาบรหิาร

ประเทศไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกัน ท�าให้การปฏิรูปที่ดินไม่ต่อเนื่องและเกิดความสับสนต่อ 

ผู้ปฏิบัติงาน

 เอกสารประกอบการประชุมเวทีสาธารณะ (2553) เสนอว่า การจัดการที่ดินในรูปแบบ

ของโฉนดชุมชน หมายความถึง การจัดการที่ดินโดยชุมชน ซ่ึงมีความหลากหลายในรูปแบบการ

จัดการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเงื่อนไขขององค์กรชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ี ระบบนิเวศ วัฒนธรรมของ

ชุมชน และเง่ือนไขในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งต่อสทิธใินทีด่นิ การจดัการทีด่นิต้องเร่ิมต้นจาก

แต่ละชุมชนที่รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิชุมชน และให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับชุมชน 

 ดเิรก ก้อนกลบี (มติชน 11 กมุภาพนัธ์ 2555) เสนอแนวคดิการบรหิารราชการเพือ่ป้องกนั

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองที่ดินท�ากินให้ประชาชนและสกัดกั้นการบุกรุกท่ีดินของรัฐใน

ลักษณะต่างๆ การป้องกันการบุกเบิกพ้ืนที่ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ประชาชนในชุมชน 

มีส่วนร่วมในการรับรองพื้นที่ท�ากินที่มีการเข้าครอบครอง หรือเข้าท�าประโยชน์ สอดคล้องไปกับ

การจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

 โฉนดชุมชนถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการที่ดินโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายเพื่อท�าให้

ชมุชนสามารถมส่ีวนร่วมบรหิารจดัการทีดิ่นได้อย่างเป็นธรรม ยัง่ยนืและมัน่คงทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไป

ได้ กระบวนการจดัการทีดิ่นร่วมของชุมชนยงัเป็นเง่ือนไขหลกัท่ีจะท�าให้การปฏริปูระบบการจัดการ

ที่ดินบรรลุเป้าหมาย การจัดการร่วมเริ่มต้นจากการวางแผนและกลไกการจัดการที่ดิน ในแผน ฯ 

ที่มีการจ�าแนกการใช้ของปัจเจกบุคคล แต่สร้างเงื่อนไขก�ากับว่าลักษณะการใช้ประโยชน์ และ 

การเปลีย่นมอืทีด่นิต้องผ่านการมส่ีวนร่วมของชมุชน เพือ่มใิห้การใช้ทีด่นิของปัจเจกบคุคลไปละเมดิ

สิทธิของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนร่วม 

 ด้านสิทธิตามโฉนดชุมชน จะเป็นสิทธิการใช้สอยของเกษตรกรแต่ละครอบครัว ภายใต้

การก�ากับขององค์กรชุมชนและธรรมนูญชุมชน เป็นสิทธิท่ีเกิดข้ึนมาจากการท�าการผลิตของ

เกษตรกรในที่ดิน มิใช่สิทธิที่เกิดเนื่องจากการได้ครอบครองเอกสารสิทธ์ิท่ีผู้มีอ�านาจมอบให้  

ซึ่งก็คือมาตรการหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมไว้ให้ลูกหลาน และท่ีส�าคัญคือเพ่ือศักดิ์ศรี

สิทธิเสรีภาพของเกษตรกรในการก�าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของตนเอง 
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 ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน จึงมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหา 

การเปลี่ยนมือท่ีดินโดยสมาชิกชุมชน เป็นระบบการถือครองที่ดินที่ชุมชนหรือองค์กรชุมชน 

เข้ามามีอ�านาจตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้ที่ดินของครอบครัวเกษตรกรสมาชิก ท้ังในแง่ของการ 

ห้ามซ้ือขายเปลี่ยนมือที่ดินให้คนภายนอกชุมชน สิทธิท่ีดินจะสามารถตกทอดถึงลูกหลาน และ 

ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากทีด่นิอย่างยัง่ยนืให้สอดคล้องกบัระบบนเิวศน์ ผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการองค์กรชุมชน

ผลการศึกษา 

 สถานการณ์ปัญหาที่ดินของชุมชนของหมู่บ้านแพะใต้ 

 หมู่บ้านแพะใต้ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 530 ไร่ อยู่ในหมู่ 7 ต.หนองล่อง กิ่งอ�าเภอเวียงหนองล่อง 

จ.ล�าพูน มีประชากรทั้งหมด 150 ครัวเรือน จ�านวนประมาณ 416 คน (ข้อมูลหมู่บ้านต�าบลหนอง

ล่อง, 2555) โดยพื้นที่กรณีปัญหาที่ชาวบ้าน ประมาณ 112 ครัวเรือน “เข้ายึดใช้ประโยชน์”  

มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่แยกต่างหากจากพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน

 ปัญหาความขัดแย้งในที่ดินของชาวบ้านเริ่มเกิดขึ้น ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2509  

จากความพยายามจัดสรรการครอบครองโดยระบบ “กรรมสิทธิ์” ที่กรมที่ดินได้ด�าเนินการ 

“โครงการจัดที่ดินบ้านโฮ่ง-ป่าซาง (หนองปลาสวาย) จังหวัดล�าพูน” 15,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 

หรือป่าแพะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด เพื่อจัดที่ดินให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินเป็นของ 

ตนเอง หรือมีไม่เพียงพอได้เข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ มีเป้าหมายของโครงการ 1,000 

ครอบครัว และมีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509-2513 โดยจัดสรรเป็นแปลง ๆ ละ 7 ไร่ 

ให้กบัราษฎร โดยใช้วธีิการจบัสลากเลอืกแปลงทีด่นิ ซึง่เกดิปัญหาของสทิธใินทีด่นิตามทีไ่ด้รบัจาก

การจับสลากซ้อนทับกับพ้ืนที่ตามสิทธิการใช้ท่ีชาวบ้านท�ากินในบริเวณนั้นอยู่แล้ว และแม้จะ

สามารถจัดที่ดิน และออกใบจองให้ชาวบ้านจ�านวน 926 รายได้ แต่ชาวบ้านไม่เข้าท�าประโยชน์

จรงิตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ และหรอืผูค้รอบครองทีด่นิไม่ตรงกบัใบจองจรงิ ความพยายาม

รับรองสิทธิ์การถือครองจากภาครัฐที่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงไม่สามารถน�าที่ดิน

ไปจัดสรรให้กับชาวบ้านอย่างสอดคล้องได้ และน�าไปสู่ความล้มเหลวของการด�าเนินการ ซ่ึงภาย

หลังสารวัตรก�านัน เข้ามาเก็บใบจองคืนทั้งหมด และอธิบดีกรมท่ีดินเพิกถอนใบจองท้ังหมดใน 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2528

 หลังจากน้ัน ภาครัฐมีความพยายามจัดสรรโฉนดท่ีดินในพื้นท่ีป่าแพะอีกหลายคร้ัง 

แต่ก็ประสบความล้มเหลวจากกระบวนการออกโฉนด เช่น (1) แม้ทางราชการได้ออกแผนท่ี

ภาพถ่ายทางอากาศให้ชาวบ้าน แต่ปัญหาพฤติกรรมของพ่อหลวงซ่ึงเป็นผู้น�าในพื้นท่ีท่ีเป็นหลัก
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ไม่มีการด�าเนินการอย่างชัดเจน แต่เรียกเก็บเงินจากชาวบ้านในกระบวนการออกโฉนดที่ดิน 

(2) ในปลายปี พ.ศ. 2516–2517 พฤติกรรมไม่โปร่งใสของพ่อหลวงคนต่อมา ที่จะด�าเนินการออก 

น.ส.3 แต่ชาวบ้านต้องจ่ายเงินแปลงละ 1,000 บาทขึ้นไป ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเงิน จึงไม่มี

เอกสาร นส.3ก รวมทั้งเกิดความขัดแย้งในเรื่องนี้กับพ่อหลวงบ้านคนเดิม (3) จนกระทั่งปี  

พ.ศ 2523 กรมที่ดินได้เริ่มมีการออกเอกสารสิทธิ์ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งมี

ชาวบ้านบ้านแพะใต้ประมาณ 10 คน ที่เข้าไปแจ้งการครอบครองในท่ีดิน คือ ท่ีบ้าน และ 

ที่นา และได้รับ น.ส.3 แต่ส�าหรับที่ไร่ ซึ่งเป็น “ป่าแพะ” มีบางส่วนเท่านั้นที่แจ้ง ซึ่งก็จะได้เอกสาร 

สค.1 แต่ไม่ค่อยมีชาวบ้านที่ไปแจ้ง ด้วยเกรงว่า อาจต้องเสียค่าใช้จ่าย และเสียภาษีเพิ่ม รวมทั้ง

ชาวบ้านยังเชื่อว่า ระบบการจัดการควบคุมตามแบบจารีตเดิมจะสามารถสร้างความมั่นคง หรือ

หลักประกันในการใช้ที่ดินได้ ท�าให้พื้นที่ป่าแพะไม่มีการแจ้งการออกเอกสารสิทธิ์

 ภายหลังในปี พ.ศ.2528 มีการจัดการระบบการถือครองแบบกรรมสิทธิ์ในพื้นท่ีของ 

ชาวบ้านอีกครั้ง จากโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินโดยการเดินส�ารวจ ป่าแพะของชุมชนซ่ึงไม่มี

ใครแจ้งการถือครอง ได้มีบริษัทเอกชนอินทนนท์การเกษตร กว้านซื้อที่จากชาวบ้านที่มีหลักฐาน

การถือครองที่ดิน (นส.3 และ สค.1) แล้วด�าเนินการออกโฉนดที่ดิน โดยบริษัทแจ้งต่อทางราชการ

ว่า ครอบครองและท�าประโยชน์ต่อเนื่องในที่ดินที่มิได้แจ้งการครอบครอง และได้ออกโฉนดที่ดิน

ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดของหมู่บ้านกว่า 600 ไร่ รวมทั้งในช่วงเวลาเดียวกัน 

ยังมีนายทุนอีกหลายกลุ ่มที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินและออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดินส�ารวจ  

บ้านท่ากอม่วง บ้านหนองเขียด โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีส่วนรู้เห็นการซื้อขายที่ดิน 

 ภายหลังเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศประสบปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  

ชาวบ้านที่ประสบปัญหาหนี้สินจากการท�าการเกษตร และจากภาวะดังกล่าวไม่มีงานรับจ้างให้

ท�าได้อกี ชาวบ้านได้กลบัมาทีแ่พะใต้เพือ่เข้าใช้ประโยชน์ดงัเดมิ แต่พืน้ทีข่องชมุชนกม็กีารถือครอง

ที่ดินไว้แล้ว และบางส่วนถูกทิ้งรกร้าง เนื่องจากประสบภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน เมื่อไม่มีทางออก

ส�าหรับการแก้ปัญหาหนี้สิน รวมทั้งเห็นความไม่เป็นธรรมในขณะท่ีที่ดินซ่ึงสามารถใช้ท�ากิน  

แต่ถกูทิง้ร้าง และถูกออกเอกสารสทิธิโ์ดยชาวบ้านไม่รับรู ้โดยคนนอกพืน้ทีท่ีไ่ม่ใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ 

ชาวบ้านจึงพูดคุยปัญหาความต้องการ ความจ�าเป็นของความต้องการที่ดิน และร่วมกัน “เข้ายึด

ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง” นั้น

 การจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โฉนดชุมชนของหมู่บ้านแพะใต้ 

 ภายหลังจากการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขัดแย้ง ในพื้นท่ีท�ากินปัจจุบันของบ้านแพะใต ้

ชาวบ้านรื้อฟื้นความเข้มแข็งของชุมชนให้กลับมาร่วมจัดการการใช้ประโยชน์ในท่ีดินในแนวทาง

โฉนดชุมชน เพื่อปกป้องการสูญเสียที่ดินท�ากินจากบทเรียนของการไร้ที่ดินท�ากิน 
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 ชาวบ้านจัดสรรที่ดินใน 2 ด้านหลัก ๆ เพื่อความมั่นคงในการถือครอง และยึดโยง 

ความสัมพันธ์ในชุมชนไว้ โดยค�านึงถึงประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมในการท�ากินของชาวบ้าน

ยากจน โดยแบ่งพื้นที่ท�ากินของชุมชนเป็น  

 (1)  ด้านพ้ืนท่ีท�ากิน ซ่ึงถือครองสิทธิการใช้ส�าหรับชาวบ้านประมาณ 76 ครอบครัว  

จัดสรรเป็นแปลง ๆ  ละประมาณ 1 ไร่ 2 งาน โดยให้สทิธกิบัชาวบ้านในการจดัสรรการใช้ประโยชน์ 

โดยเกษตรกรบางรายใช้เป็นทัง้ทีอ่ยูอ่าศยั และทีท่�ากนิ และหรอืเกษตรกรบางรายจดัสรรเป็นทีด่นิ

ท�ากินเพียงอย่างเดียว 

 (2)  พื้นที่สาธารณประโยชน์ จัดสรรเป็นพื้นที่ ป่าชุมชนของชาวบ้าน ซึ่งในพื้นที่ส่วนรวม

ของชาวบ้าน เป็นพื้นที่ทั้งเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ พื้นที่ประชุม ส�าหรับ

การจัดการพูดคุย เช่น การจัดการปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ การประชุมเพื่อการระดมทุน 

การต่อสู้ และพื้นที่ศาลเจ้าที่ของชุมชน จัดสรรไว้ส�าหรับรองรับการเป็นครอบครัวขยาย และ 

เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมทางสังคมร่วมกันของชุมชน เช่น การท�าบุญศาลเจ้าที่ประจ�าปีทุกปี 

 โดยมีกติกาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โฉนดชุมชนที่จัดสรร

 1. ในพื้นที่ท�ากิน ชาวบ้านร่วมกันร่างกฎระเบียบการจัดการกลุ่มและที่ดิน ด้วยหลักคิด

ที่พยายามก�ากับการถือครอง การใช้ประโยชน์ที่จัดการกันในระดับกลุ่ม ประกอบด้วย

  •  ห้ามมีการซื้อขายที่ดินหรือเปลี่ยนมือท่ีดิน ต่อมามีการปรับเป็นซ้ือขายได้แต่ต้อง

ผ่านคณะกรรมการและต้องขายให้กับคนในกลุ่มสมาชิกชุมชน

  •  สมาชิกต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรอย่างเต็มที่

  •  สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม

 2. ในพื้นท่ีส่วนรวมของชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าชุมชน การจัดการดูแลพื้นที่จะท�า 

ร่วมกัน ชาวบ้านจะมีข้อตกลงร่วม เช่น การไม่ตัดต้นไม้ทุกชนิด แต่มีเว้นบ้างเช่น การน�ากิ่งไม้เล็ก 

ในการประกอบพิธีสืบชะตา พืชบางชนิด เช่น ฝาง ซ่ึงมีคุณสมบัติท�ายา ก็จะอนุญาตให้ใช้เพียง 

เล็กน้อย ห้ามน�าไปขาย

 ระบบกรรมสิทธิ์ในพื้นที่โฉนดชุมชน

 ในพ้ืนทีโ่ฉนดชมุชน กรรมสทิธิข์องทีดิ่นยงัเป็นของรฐัทีส่นบัสนนุการแก้ปัญหาทีดิ่นให้กับ

ชาวบ้าน คือ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ท�าหน้าที่จัดซื้อ และจัดสรร 

ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ และชาวบ้านบ้านแพะใต้ได้รวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรที่จัดตั้งเพื่อสนับสนุน

การก�ากับ จัดการในการดูแลซ่ึงกันและกันในพื้นที่ โดยจดทะเบียนจัดต้ังเป็นสหกรณ์ ใช้ช่ือว่า 

“สหกรณ์การเกษตรโฉนดชมุชนบ้านแพะใต้จ�ากดั” ท�าหน้าทีค่วบคมุสมาชกิให้ปฏบัิตติามกฎ และ

เป็นกลไกหลักในการพัฒนาพื้นที่ ท�าหน้าที่เชื่อมโยงประสาน ติดตามความเคลื่อนไหวในเชิง

นโยบาย ร่วมกับกองเลขาเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน และเครือข่ายอื่น ๆ โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 3 ฝ่าย 
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โดยมีฝ่ายบริหารประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ รวมทั้งหมด 6 คน  

ฝ่ายกรรมการ มีทั้งหมด 15 คน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบ มีท้ังหมด 3 คน  

ซึ่งคณะกรรมการทั้งสามฝ่ายเกิดจากการเลือกของสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 76 ครัวเรือน 

(ประมาณ 244 ราย) เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่

 การจัดการที่ดินร่วมกันระหว่างภาครัฐ และชุมชน

 สถาบนับริหารจัดการทีดิ่น หรือภาครฐัมบีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิการเพือ่การสนบัสนนุ

ชุมชนให้มีที่ดินในการประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยด�าเนินการให ้

สินเชื่อ จัดซื้อที่ดินให้เกษตรกรชุมชน จัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการร่วมกัน การช่วยเหลือ

ด้านการประกอบอาชีพ รูปแบบการผลิต ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการประกอบ

อาชพีเกษตรกรรม สนบัสนนุการเพิม่ศกัยภาพในการผลติ การตลาดให้ชมุชน และจดัสรรให้ชมุชน

ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์ท่ีชุมชนก�าหนดไว้ โดยมีชุมชนจัดตั้งจดทะเบียนเป็น

สหกรณ์เช่าซื้อ และใช้ประโยชน์ตามแผนการจัดสรร 

 โฉนดชุมชน : แนวทางการปฏิรูปที่ดินของภาคประชาชน

 จะเห็นได้ว่า แนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาท่ีดินของชาวชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน 

เป็นข้อเสนอที่ส�าคัญ คือ การพัฒนา จัดการปัญหาความยากไร้ที่ดินท�ากินของชาวบ้านจากการ

จัดสรรแนวทางการจัดการที่ดินโดยรื้อฟื้นสิทธิชุมชน ชุมชนได้ร่วมกันจัดท�าแผนการจัดการที่ดิน

ใน 3 ด้าน คือ แผนเรื่องสิทธิ์ในที่ดิน ให้สมาชิกได้รับการรับรองสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อสามารถรักษา

ที่ดินไว้กับสมาชิก และสภาพการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม  

การพยายามผลักดันให้ตัวแทนของสมาชิกเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถ่ิน  

การเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ  ของชมุชนเป็นกลไกหลกัในการขับเคลือ่นกจิกรรมของชุมชน 

ผลักดันในเชิงนโยบายร่วมกับส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การปฏริปูท่ีดนิโดยชมุชนแก่สาธารณะ เพือ่ให้เกดิการสนบัสนนุกจิกรรมของกลุม่ แผนเรือ่งการใช้

ประโยชน์ คือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องเฉพาะ

รูปแบบเกษตรอนิทรย์ี แผนการสร้างแปลงตัวอย่างในรปูแบบเกษตรปลอดภยั แผนเรือ่งการบรหิาร

จัดการที่ดิน คือองค์กรที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นพัฒนาคน เครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการแผนในการพัฒนาคน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหญิงชายและ

เยาวชน แนวทางการปฏิรูปที่ดิน ที่ประกอบด้วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในกลุ่ม ปรับบทบาท

หน้าที่และการท�างานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แผนพัฒนาเครื่องมือเดิมที่มีอยู่แล้วและ 

สร้างเครื่องมือใหม่ เพื่อให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบายรัฐ จัดท�าแผนที่

ท�ามือที่มั่นคงถาวรจัดท�าข้อมูลรายแปลง และเอกสารคู่มือท่ีดินท่ีใช้ประกอบในแผนท่ี 1: 4000 

พฒันาระบบกองทนุทีดิ่นให้มกีารแบ่งหน้าทีก่ารใช้และการบรหิารกองทนุอย่างเป็นระบบปรบัปรงุ 

โฉนดชุมชนให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ภายในกลุ่ม
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 หลักการส�าคัญของการปฏิบัติการในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการผลักดันเรียกร้องการรับรอง

สิทธิชุมชนในการร่วมจัดการปัญหาที่ดิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) เป็นการจัดการที่ดินเพื่อน�า

ไปสู่การแก้ปัญหา และการสร้างความมัน่คงในการถอืครองปัจจยัการผลิต ทรพัย์สนิของปัจเจกบน

การสร้างวาทกรรม “ที่ดินไม่ใช่สินค้า” โดยอาศัยพลังและกลไกชุมชนมาก�ากับไม่ให้กลไกตลาด

เข้ามาแย่งชิง ถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไป การก�ากับควบคุมด้วยกติกาห้ามซ้ือขาย เพื่อยืนยันว่า 

“ทีด่นิเป็นคณุค่าของฐานชวีติของเกษตรกร” และรือ้ฟ้ืนพลงัชมุชนมาช่วยระดมทรพัยากร พฒันา

ประสิทธิภาพการผลิตซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มอ�านาจต่อรองของชุมชน ผลักดันให้

อ�านาจรัฐรับรองให้ชุมชนสามารถมีสิทธิในการครอบครองและท�ากินในท่ีท่ีรัฐประกาศเป็นท่ีหวง

ห้ามของรัฐ ต่อรองกับทุนในแง่ของการสร้างระบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อไม่ให้กลไกทุนมาซ้ือท่ีดินไป

จากชุมชน และต่อรองกับสังคมโดยการพิสูจน์ว่าท่ีดินสาธารณะ หรือท่ีดินของรัฐท่ีจัดสรรให ้

ชาวบ้านเพ่ือการเกษตรกรรมน้ัน เกษตรกรจะปกป้องรักษาไว้ให้ม่ันคง และรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่

เกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรของชาวบ้าน พัฒนาการท�าการผลิตแบบรวมหมู่ รวมท้ัง 

โฉนดชมุชนจะเป็นเครือ่งมอืหน่ึงทีช่มุชนได้ทดลองใช้เพือ่ปกป้องสทิธชิมุชนในการจดัการทรพัยากร

 นอกจากนั้น โฉนดชุมชนของชาวบ้านเสนอหลักการที่ส�าคัญคือ (2) เพื่อสร้างความเป็น

ธรรม การจัดการ การพัฒนาบนทิศทางบนแนวความคิดใหม่ที่ต้องไม่ละเลยความคิดในเชิงพื้นที่ 

การมีส่วนร่วมของพื้นที่ในเชิงพัฒนา ซึ่งต้องให้ความส�าคัญกับคนส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ในปัญหา 

เป็นบทบาทในการจัดการ

 อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า ความยั่งยืนของการด�าเนินการโฉนดชุมชนในพื้นที่  

ยังต้องขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่ก�ากับ ควบคุมกติกาของพื้นที่ กองทุนสนับสนุน

ด้านเกษตรกรรมส�าหรับเกษตรกร ที่รัฐต้องสนับสนุน รองรับ และการสนับสนุน และความเข้าใจ

ในปัญหาจากภาคประชาสงัคม และเง่ือนไขภายในพ้ืนท่ีท่ีประกอบด้วย 1) การเพิม่ข้ึนของประชากร

ในพื้นที่ เช่น การรองรับของครอบครัวขยายที่จะเกิดขึ้น และขีดจ�ากัดของที่ดินในการรองรับ  

2) ขนาดของที่ดินที่จัดสรรให้แต่ละครอบครัว เช่น ในแต่ละพื้นที่จัดสรรท�ากินไว้เพียงแค่ 1-2 ไร่ 

เป็นเงื่อนไขที่อาจท�าให้โฉนดชุมชนไม่มั่นคงในอนาคต

อภิปรายผล

 การคลี่คลายของการเป็นทางออกซึ่งการไร้ที่ดินของชาวบ้าน จากกรณีศึกษาที่ผลักดัน

แนวทางการจัดการที่ดิน “โฉนดชุมชน” ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในพ้ืนท่ีในท่ีดินท�ากิน และ 

เกิดขึ้นจากการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รกร้าง น�าไปสู่ข้อเรียกร้องท่ีส�าคัญ ท่ีขับเคลื่อนนโยบาย 

เพื่อรับรองสิทธิชุมชนในการร่วมจัดการปัญหาที่ดินให้ชาวบ้าน 
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 “การเข้าใช้ประโยชน์” ในที่ดินที่รกร้าง ที่อาจหมายถึง “บุกรุก” ในแง่การถือครอง

กรรมสิทธิแ์บบเบด็เสรจ็ และหรอืเป็นการ “รือ้ฟ้ืนสทิธชิมุชน” ทีถ่กูลดทอนลงไป จงึเป็นกระบวน

การของชุมชนในการรื้อฟื้นซึ่งสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินร่วมกับรัฐ รื้อฟื้นแนวทางการจัดการ

ทีด่นิร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีดิ่นท�ากนิส�าหรบัเกษตรกรยากไร้ทีด่นิ ทีจ่ะเป็นทัง้ยทุธวธิเีพือ่การ

จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การเกิดขึ้นของนโยบายการรับรองสิทธิชุมชนในการ 

ร่วมจัดการที่ดินในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” จึงเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นอย่างสอดรับกับความต้องการ

ของชาวบ้านที่ไร้ที่ท�ากินอย่างชัดเจน

 ดังน้ัน เป้าหมายของข้อเสนอ “โฉนดชุมชน” เป็นแนวทางการปฏิรูปที่ดินที่ส�าคัญ 

ของภาคประชาชน ที่จะสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปท่ีดินท้ังในความหมายแบบกว้าง คือ  

การครอบคลุมถึงการปฏิรูปการเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการกระจายสิทธิในที่ดิน ที่มีผลกระทบ

ต่อโครงสร้างของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสังคม และชีวิตชาวชนบท และกระบวนการปฏิรูปที่ดิน 

ในความหมายแบบแคบที่หมายถึง การปฏริูปการถือครองที่ดนิ การมุง่เนน้เฉพาะการจดัสรร และ

การกระจายการถอืครองให้เกษตรกรผูท้�าประโยชน์ได้มทีีท่�ากนิอย่างเป็นธรรม เพือ่ช่วยลดช่องว่าง

ของคนในสังคม

กิตติกรรมประกาศ 
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แนวทางป้องกันและปราบปราม

การทุจริตฉ้อฉลให้ได้ผล1

รศ.วิทยากร เชียงกูล*
 

 

 บทคดัย่อ – บทความนีเ้สนอแนวทางและมาตรการการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ฉ้อฉลที่เป็นรูปธรรม และมีโอกาสได้ผลจริง ศึกษาจากประสบการณ์และข้อเสนอแนะองค์กร

ระหว่างประเทศและประเทศที่เคยปราบการทุจริตฉ้อฉลที่ได้ผล เช่น ฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง 

ฯลฯ สรุปและวิเคราะห์ ปัญหาคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศไทย และเสนอแนะว่า

เราจะน�าประสบการณ์ของประเทศอื่นมาใช้ในประเทศไทยให้ได้ผลเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

 Abstract – Strategies and measures on curbing  corruption problem in 

Thailand should be concrete and viable. This article try to conclude lessons from 

the experiences and suggestions from international organizations and successful 

countries such as Finland Singapore Hongkong to apply to Thai context.

ความส�าคัญของปัญหา

 1. ปัญหาการทุจริตฉ้อฉลในภาครัฐนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาชีวิต 

และสังคมประชาชนทั้งประเทศอย่างร้ายแรงมากกว่าประเด็นเรื่องความไม่เป็นธรรมและ 

การขาดจริยธรรม

 2. การท่ีคนไทยจ�านวนหน่ึงยังมีวิธีคิดว่า “ถึงรัฐบาลโกงบ้าง แต่ถ้าบริหารเก่ง 

ท�าให้เศรษฐกิจดีก็พอรับได้” เป็นการสรุปที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะการท่ีเศรษฐกิจไทย 

ในรอบ 40 ปี เติบโตเฉลี่ยราวปีละ 4-5% ไม่ได้แปลว่าท�าให้คนรวยขึ้น 4-5% เท่ากัน หากแต่ 

การกระจายรายได้ยังไม่เสมอภาคมากขึ้น การเติบโตของยอดใช้จ่ายรวม เช่น การใช้รถยนต ์

ส่วนตัวและใช้น�้ามันเพ่ิมขึ้น การอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม และความบันเทิงเพิ่มข้ึน  

* คณบดี กิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
1 สรุปสาระส�าคัญ (และเพิ่มเติมสถิติใหม่) จากรายงานวิจัยเชิงเอกสาร วิทยากร เชียงกูล แนวทางปราบปรามคอร์รัปชั่น 
อย่างได้ผล: เปรียบเทียบกับประเทศอื่น, สายธาร 2549.
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เป็นประโยชน์กับคนส่วนน้อย ไม่ใช่คนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจจากไม่คุ้มค่ากับต้นทุนทางสังคม

ของประเทศที่ต้องเสียหายไปอย่างมหาศาล และท�าให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

ต่างๆ ตามมา

 การอ้างว่าการคอร์รัปชั่นจะท�าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ จึงเป็นความเท็จ ประเทศเช่น 

สิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ ปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผลจึงพัฒนาประเทศได้

 คนไทยอกีส่วนหนึง่ยงัมวีธิคีดิว่าคอร์รปัชัน่เป็นเรือ่งทีเ่กดิมาจากความโลภของมนษุย์หรอื

ลักษณะทางวัฒนธรรมหรือศีลธรรมของนักการเมืองไทยที่คงจะไม่มีทางแก้ไขได้ เป็นวิธีคิด 

ที่หลงทางอีกวิธีหน่ึง ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นเร่ืองผิดปกติท่ีเกิดจากปัญหาการจัดการทางสังคม 

ที่ไม่ดี และปัญหานี้มีทางป้องกันและปราบปรามได้ เหมือนท่ีหลายประเทศเขาได้ท�ากันมาแล้ว 

เมื่อประชาชนตระหนักและรู้วิธีที่จะแก้ไข

 เปรียบเทยีบกับประเทศอืน่ ประเทศไทยมกีารคอร์รปัช่ันค่อนข้างมาก คะแนนภาพลกัษณ์

การคอร์รัปชั่นที่จัดโดยองค์กรโปร่งใสระหว่างประเทศ ส�าหรับปี 2559 ไทยได้คะแนนลดลงเหลือ 

35 จากคะแนนเต็ม 100 และร่วงจากอันดับที่ 76 มาเป็นอันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ  

วัดจากประเทศที่โปร่งใสมากไปหาน้อย ซึ่งเป็นล�าดับที่ตกต�่าลงมาตลอดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา2 

การจัดอันดับนี้สอดคล้องกับอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งอยู่ใน

อันดับต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกหลายประเทศ3

 การคอร์รปัชัน่ของนกัการเมอืง/เจ้าหน้าทีร่ฐัก่อให้เกดิผลเสยีหายต่อปัจจบุนัและอนาคต

ของประเทศไทยอย่างน้อย 4 ข้อ คือ

 1. ท�าให้คนกลุ่มน้อยคดโกงทรัพยากรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมาย/

จริยธรรม การเมืองไม่ได้พัฒนาเป็นประชาธิปไตย แบบท่ีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และ 

ความเสมอภาคอย่างแท้จริง

 2. ท�าให้เกดิการบดิเบอืนการใช้ทรพัยากรของประเทศทีท่�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รบั

ประโยชน์สูงสุด เช่น มีงบเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขน้อยลง การก่อสร้างถนนหรือ

ถาวรวตัถตุ่างๆ มคีณุภาพต�า่ ต้องซ่อมแซมบ่อย อายใุช้งานน้อยกว่าทีค่วรเป็น ประชาชนได้บรกิาร

คุณภาพต�่า ฯลฯ

 3. ท�าให้เกิดการผูกขาดโดยนักการเมืองและนักธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ส่งเสริมการแข่งขัน 

ที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่ความอ่อนแอ ความด้อยพัฒนาล้าหลังขององค์กร 

ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

 2 www.transparency.org/corruption/index
 3 World Economic Form (www.welfoum.org) จัดให้ไทยอยู่อันดับ 32 จาก 137 ประเทศ ในปี ๒๕๕๙
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 4. ท�าให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมแบบยกย่องความร�่ารวย/ความส�าเร็จโดยถือว่า

การโกงเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ เช่น การโกงข้อสอบ การใช้อภิสิทธิ์ เล่นพวก โกงเล็กโกงน้อย

ต่างๆ เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ท�ากัน ท�าให้ประชาชนขาดจริยธรรม/ศีลธรรม คิดแต่ในเชิงแก่งแย่ง

แข่งขันเอาเปรียบกัน อย่างไม่เคารพกติกา ไม่มีวินัย ไม่มีจิตส�านึกที่จะท�างานร่วมกันเพื่อหมู่คณะ 

กลายเป็นคนเห็นแก่ได้ที่อ่อนแอ ไร้ความภาคภูมิใจ ไร้ศักดิ์ศรี ท�าให้การจะพัฒนาคน ชุมชนและ

ประเทศชาติ เพื่อร่วมมือและแข่งขันกับประเทศอื่นๆ เป็นไปได้ยาก

 ประเทศ เช่น อาร์เจนตินา และฟิลปิปินส์ ในอดตีเคยพฒันาเศรษฐกจิสงัคมได้ดรีะดบัหนึง่ 

แต่ปัจจุบันประเทศท้ังสองกลับต้องตกต�่าลงอย่างมาก หลังจากท่ีมีปัญหาคอร์รัปช่ัน และปัญหา

การด�าเนินนโยบายเปิดเสรีให้บริษัททุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนอย่างเอาเปรียบได้มากเกินไป  

ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้ดี เช่น ฟินแลนด์ สิงคโปร์ เป็นประเทศ 

ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง พัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ดีกว่าประเทศอ่ืนท่ีปัญหาคอร์รัปช่ัน 

มากกว่า การป้องกันและปราบคอร์รัปช่ันอย่างได้ผล  จึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญส�าหรับการพัฒนา

ประเทศ

 ปัญหาคอร์รัปชั่น ท�าให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศขนาดกลางค่อนข้างใหญ่มีประชากร

มากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก (ใหญ่กว่าอังกฤษ) กลับมีฐานะเป็นประเทศก�าลังพัฒนาที่มีล�าดับ

ดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ที่ล�าดับที่ 87 ในปี 25594

 นอกจากระบบเศรษฐกิจการเมืองของไทยยังเป็นระบบท่ีไม่เป็นธรรม และไม่เป็น

ประชาธิปไตยแล้ว คุณภาพการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของคนไทยก็ยังอ่อนแอมาก ที่คนไทย 

ยังแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและพัฒนาสู้ประเทศอื่นไม่ได้ เพราะประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังมีกรอบวิธี

คิดถึงปัญหาคอร์รัปชั่น ว่าเป็นเรื่องของปัจเจกชนที่โลภเห็นแก่ตัว และนักการเมืองฝ่ายค้าน 

สื่อมวลชน นักวิชาการ องค์กรประชาชน นิยมการเปิดโปงโจมตี และเน้นการเอาผิดนักการเมือง

และเจ้าหน้าทีค่อร์รปัชัน่เป็นรายบคุคล แต่ไม่ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาในเชงิโครงสร้างอย่างเป็น

ระบบเท่าที่ควร

 นักการเมอืงหลายคนตอนเป็นฝ่ายค้านกท็�าหน้าทีว่จิารณ์ตรวจสอบรฐับาลได้ด ีแต่พอมา

เป็นรัฐบาลก็หาผลประโยชน์เข้าตัวเหมือนนักการเมืองคนอื่นๆ จะต่างกันตรงที่ใครโกงมาก  

โกงน้อย โกงแบบไหนอย่างไร แต่มนีกัการเมอืง (และข้าราชการระดบัสงู) น้อยคนมากทีม่จีติส�านกึ

เพ่ือส่วนรวมสูงแบบไม่โกงเลย และยิ่งน้อยไปอีกที่จะคิดถึงการจะแก้ไขปัญหานี้ท้ังระบบสังคม 

ไม่ใช่แค่การจับผิดฝ่ายตรงกันข้าม หรือไม่ใช่พวกตน

 4 www.undp.org Thailand Human Development Index
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 เราจะเข้าใจและแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้ถูกทาง ก็ต่อเมื่อเรารู้จักวิเคราะห์ว่า คอร์รัปช่ัน

ไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความโลภเห็นแก่ตัวเท่านั้น แต่ยังมีสาเหตุส�าคัญจาก

ปัญหาการจัดการทางสังคมของแต่ละสังคมที่เอ้ือให้ชนช้ันน�ากลุ่มน้อยมีอ�านาจมาก และโง่หรือ

เห็นแก่ตัวระยะสั้นมากเกินไป โดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลจากกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ไม่มีการ

พัฒนาพลเมืองให้มีความฉลาดแบบเห็นการณ์ไกล เพื่อส่วนรวม

 หากประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอีกจ�านวนมาก 

ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นได้ผล โดยฮ่องกงใช้เวลาแค่ 30 ปีหลังนี้เอง ประเทศไทย 

ก็น่าจะแก้หรือลดปัญหานี้ได้ ถ้าเราหัดคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบองค์รวม ตั้งใจศึกษาบทเรียน

จากเขา และรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย

แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรต่างๆ

  1.  อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสหประชาชาติ  (UN  Convention 

Against Corruption) 

  ควรจะเริ่มจากการหาทางป้องกันการคอร์รัปชั่นทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท�าได้

ด้วยการตั้งองค์กรเพื่อป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น การท�าให้การใช้จ่ายงบประมาณ 

ของพรรคการเมือง และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส การบริหารราชการ  

ต้องคัดเลือกและตอบแทนคนตามความสามารถ เฉพาะคนมากกว่าระบบพวกพ้องเส้นสาย และ

ต้องพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส ข้าราชการต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายความประพฤติ (Codes of conduct) และวินัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องรายงาน

ทรัพย์สินและรายได้ส่วนตัว ท�าการคลังสาธารณะโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับการประมูลก่อสร้าง 

ซื้อของทางราชการ และกระบวนการยุติธรรม ให้โปร่งใส และมีความรับผิดชอบท่ีอธิบายได้ 

(Accountability)

  การป้องกันการคอร์รัปชั่นยังต้องการความช่วยเหลือจากพลเมืองท้ังประเทศ ดังนั้น 

ประเทศสมาชิกจึงควรจะส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรไม่ใช่รัฐบาล (Non Governmental)  

องค์กรที่มีฐานชุมชนรวมทั้งส่วนต่างๆ ของสังคม เช่น สื่อมวลชน นักวิชาการ เพื่อยกระดับ 

ความตื่นตัวของประชาชน ว่าการคอร์รัปชั่นเป็นผลเสียหายร้ายแรง และพลเมืองจะสามารถ 

ช่วยกันป้องกันได้อย่างไรบ้าง

  ประเทศควรปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือเอาผิดกับคอร์รัปช่ันรูปแบบต่างๆ ให้ครอบคลุม

มากขึ้น คือ นอกจากจะถือว่าการรับสินบนและการยักยอกงบสาธารณะเป็นอาชญากรรมแล้ว  

ต้องถอืว่ากจิกรรมทีเ่จ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัด้วยวธิต่ีางๆ เช่น การใช้อทิธพิล

เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ การปกปิดและฟอกกระบวนการคอร์รัปชั่น (เช่นการฟอกเงิน)  
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การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การใช้อ�านาจในทางท่ีผิด การคอร์รัปช่ันในภาคธุรกิจเอกชน 

ฯลฯ ล้วนเป็นอาชญากรรมที่ต้องมีการสอบสวนและพิจารณาลงโทษ

  ที่ประชุมยังก�าหนดให้มีการร่วมมือระหว่างประเทศในด้านให้ความช่วยเหลือกัน 

ด้านข้อมูลที่จะใช้ในศาล การส่งคืนผู้หลบหนีคดีคอร์รัปช่ัน การยึดทรัพย์และส่งคืนทรัพย์สิน 

ของผู้ท�าผิดกลับประเทศต้นสังกัด5

  2.  ข้อเสนอแนะของธนาคารโลก

  การบรหิารประเทศอย่างโปร่งใส (Transparent) และมธีรรมาภบิาล หรอืการบรหิาร

จัดการที่ดี (Good Governance) มีส่วนช่วยลดการคอร์รัปชั่น และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศ

พัฒนาได้ดีกว่า และเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าประเทศที่ยังคงมีปัญหาการคอร์รัปชั่นในอัตราสูง 

  ประเทศที่ต้องการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ควรท�าในสิ่งต่อไปนี้คือ

  1. เปิดเผยทรัพย์สินและรายได้ของผู้สมัครเพื่อด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและ 

เจ้าหน้าทีร่ฐั ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมอืง ข้าราชการ ทหารและต�ารวจ อยัการ ผูพ้พิากษา 

รวมทั้งคู่ครองและลูกด้วย

  2. เปิดเผยจ�านวนเงินบริจาคพรรคการเมือง โดยปัจเจกชนและบริษัท รวมท้ังยอด 

ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้งต่อสาธารณะ

  3. เผยแพร่ การออกเสียงลงมติ การร่างกฎหมาย และการอภิปรายของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรทุกครั้งต่อสาธารณะ

  4. ออกและดูแลบังคับใช้ให้กฎหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลในทางปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ แยกธุรกิจ การเมือง การออกกฎหมาย และการบริการของรัฐออกจากกัน

อย่างชัดเจน และออกกฎหมายเพื่อควบคุมการวิ่งเต้น (lobbying) เจ้าหน้าที่รัฐ

  5. เปิดเผยรายชื่อต้องห้ามบริษัทที่เคยมีประวัติติดสินบนในการยื่นประมูลรับเหมา

จากทางราชการ และเปิดเผยค่าสัมปทานที่บริษัทข้ามชาติเข้ามาท�าธุรกิจด้านขุดเจาะน�้ามัน และ

แก๊ส ท�าเหมืองแร่ และสกัดทรัพยากรสาธารณะต่างๆ ให้ประชาชนทราบ

  6. ออกและท�าให้กฎหมายเสรีภาพในเรื่องข้อมูลข่าวสาร มีผลบังคับใช้จริง และ

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลทุกอย่างได้อย่างสะดวกง่ายดาย

  7. ให้สื่อมวลชนรวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตมีเสรีภาพไม่ถูกควบคุม 

เซ็นเซอร์โดยรัฐ

 5 www.undc.org/unodc/en/crime_convention Corrupation.html.
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  8. ด้านการคลังและงบประมาณของทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ต้องท�าอย่างเปิด

เผยและโปร่งใส และมีการจัดประชุมสาธารณะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

  9. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถอืหุ้น และฐานะทางการเงนิของธนาคารพาณชิย์

  10.  การเปิดประมลูรบัเหมาของทางราชการ ต้องเปิดเผย โปร่งใส ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เข้าไปดูทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

  11.  ส�ารวจประเมนิผลหรือส�ารวจทัศนคตขิองประชาชนต่อผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของรัฐ ระดับการบริหารจัดการที่ดี และปัญหาคอร์รัปชั่น

  12. ส่งเสริมโครงการเพิ่มความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการในระดับเมือง จังหวัด

ต่างๆ รวมทัง้การเปิดเผยรายละเอยีดเรือ่งงบประมาณโครงการต่างๆ และการจดัประชมุสาธารณะ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม6

 

  3.  ข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

  การป้องกันคอร์รัปชั่นในภาครัฐ อาจจะท�าได้ด้วยมาตรการท่ีมุ่งก�าจัดจุดอ่อนของ

ระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและ 

การพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน ด�าเนินการอย่างโปร่งใส และคัดเลือกคนตาม

ความสามารถ การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น เป็นวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัคร

และอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องคอร์รัปชั่น ออกกฎหมายความประพฤติ (Code of 

conduct) ของเจ้าหน้าทีรั่ฐอย่างชดัเจน การเลือ่นต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีรฐัระดบัสงู ต้องมวีธิปีระเมนิ

ผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก  

มีการตรวจสอบลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ท�าผิดอย่างไม่เลือกหน้า ออกกฎหมายให้ธนาคารพานิชย์ 

ต้องให้ข้อมลูเกีย่วกบัฐานะและรายได้ของเจ้าหน้าทีร่ฐัทีถ่กูตัง้ข้อสงสยั เพือ่คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามคอร์รัปชั่นต่อไป 

  4.  ข้อเสนอของ Center for international private enterprise

    4.1 มุ่งแก้ไขปัญหาระดับปัญหาระดับโครงสร้างสถาบันเศรษฐกิจการเมืองสังคม

มากกว่าการปราบปรามลงโทษรายบุคคล

    การแก้ไขที่ตัวระบบโครงสร้างที่เป็นช่องทางให้เกิดมีการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ได้แต่แรก การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอาการภายนอกของปัญหามากกว่าจะเป็นตัวปัญหา ดังนั้น 

เราจึงต้องคิดหาทางแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหา มากกว่าแค่แก้ไขอาการ

6 Daniel Kaufman. Finance and Development, September 2005, V.42 No.3.



108

    ปัญหาที่แท้จริงคือ การมีระบบการเลือกตั้งประเภทท่ีท�าให้นักการเมืองต้องใช้

เงินรณรงค์หาเสียงจ�านวนมาก การมีระบบกฎหมายท่ีไม่ชัดเจน ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อย 

ประชาชนเข้าใจหรือเข้าถึงได้ยาก การมีกลไกการบังคับใช้กฎหมายท่ีอ่อนแอ การมีหน่วยงาน

รัฐบาลทีข่าดประสิทธภิาพ การขาดระบบการตรวจสอบและถ่วงดลุอ�านาจ การทีเ่อกชนไม่อาจจะ

ลงทนุและประกอบการแข่งขนักนัได้อย่างเป็นธรรม ต้องพึง่อ�านาจเจ้าหน้าทีร่ฐั การท่ีเจ้าหน้าทีร่ฐั

มีอ�านาจในการอนุมัติและลงโทษมากเกินไป การที่ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร และอภิปรายเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เงินเดือนต�่า ฯลฯ

    การทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ใช่แค่ปัญหาคนเลว คนมีกิเลส แต่เป็นปัญหาในเชิง

โครงสร้างของสถาบันทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม (Institutional Problem) ที่เป็นช่องทาง 

ส่งเสริมการทุจริตคอร์รปัชัน่ให้เติบโตได้นัน้ ดังนัน้ ทางแก้ไขจงึอยูท่ี่ต้องมกีารปฏริปูในเชงิสถาบัน 

เพื่อปิดกั้นไม่ให้การทุจริตคอร์รัปชั่นมีช่องทางที่จะด�ารงอยู่ได้7

    4.2  ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ

    ควรรณรงค์ให้เจ้าของและผู้บริหารบริษัทธุรกิจเอกชนส�านึกถึงผลประโยชน ์

ระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าระยะสั้น ถ้าต้องการให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตอย่างมี

ประสทิธภิาพ มขีดีความสามารถ จะแข่งขันในโลกยคุโลกาภวิฒัน์ได้มากข้ึน พวกเขาควรร่วมมอืกนั

พฒันาสมาคมธุรกจิและหอการค้า ให้มีมาตรฐานทางวชิาชีพทีเ่ข้มแขง็ เพ่ือควบคุมกันเอง และ

ใช้เป็นอ�านาจต่อรองกับฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ให้ต้องลดการทุจริตคอร์รัปช่ันลง นอกจากนี้แล้ว  

พวกเขาควรร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชน ในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของทัง้ภาครฐัและภาคธรุกจิเอกชน เพราะจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัของคนท้ังประเทศ

ในระยะยาว8

    4.3  การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นด้านผู้ให้สินบน

    เรือ่งการทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นเรือ่งของทัง้การให้และการรบัสนิบน นัน่กค็อืบรษิทั

ธุรกิจเอกชนเป็นผู้วิ่งเต้นเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ตนเองได้สัมปทาน ได้สัญญาและ 

สิทธิเหนือธุรกิจเอกชนอื่นๆ ด้วย ดังนั้นทางป้องกันและแก้ไขจึงจะต้องท�าทางด้านผู้ให้สินบน  

หรือด้านธุรกิจเอกชนไปพร้อมๆ กัน

7 Asian Development Bank, Anti – Corruption Policies in Asia and the Pacific, 2004.
8 Center for International Private Enterprise. “Combating Corruption: Private Sector Perspective and 
Solution” Economic Reform Issue Paper, No.0409 September 22, 2004.
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    ในบางประเทศ จะใช้วิธีการลงโทษหรือเอาผิดผู้ให้สินบน นอกจากเป็นหน้าท่ี 

ขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ควบคุมและเอาผิดธุรกิจเอกชนท่ีให้สินบนแล้ว 

สมาคมวิชาชีพ หอการค้าของภาคธุรกิจเอกชนที่เข้มแข็งควรจะมีบทบาทในด้านวางกฎเกณฑ์

มาตรฐาน และควบคุมผู ้แหกกฎด้วยการขับออกจากสมาคม การตัดสิทธิ การคว�่าบาตร  

การปรับ ฯลฯ สื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชนก็ควรจับตามอง และคว�่าบาตรทางสังคม 

บรษิทัทีใ่ห้สนิบน เช่น ให้ข้อมลูข่าวสาร และรณรงค์ไม่ซือ้สนิค้าและบรกิารจากบรษิทัธรุกจิเอกชน

ที่เป็นผู้ให้สินบน เป้าหมายคือท�าอย่างไรจึงจะลดโอกาสที่ฝ่ายบริษัทธุรกิจเอกชนจะเป็นผู้วิ่งเต้น

ติดสินบนให้เหลือน้อยลง9

 

  5.  ข้อเสนอแนะของศูนย์วิจัยเรื่องการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยมารีแลนด์ 

    ปัจจยัท่ีท�าให้องค์กรอสิระป้องกนัและปราบปรามต่อต้านคอร์รปัชัน่ประสบความส�าเรจ็

  1)  มยีทุธศาสตร์ต่อต้านคอร์รปัชัน่ทีค่รอบคลมุอย่างสมบรูณ์ มกีารวางแผนท่ีรอบคอบ 

และมมีาตรการในการประเมนิผลการด�าเนนิงาน มีการวางเป้าหมายทีส่มจรงิ และมกีารสนบัสนนุ

ทางการเมอืงทีเ่ข้มแขง็ (ทัง้จากรฐับาลและประชาชน) ดงัจะเหน็ได้จากองค์กรในประเทศสงิคโปร์ 

ฮ่องกง มาเลเซยี รฐันวิเซาท์เวลล์ ในขณะทีอ่งค์กรในประเทศฟิลปิปินส์ เกาหลใีต้ ไทย ขาดทัง้การ

สนับสนุนทางการเมืองและไม่มียุทธศาสตร์ที่เป็นเอกภาพ

  2)  องค์กรต่อต้านการคอร์รปัชัน่ในแต่ละประเทศต้องมจีดุเน้น (Focus) ทีช่ดัเจนและ

เหมาะสมเพือ่จะได้ท�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ เช่น องค์กรในอาร์เจนตนิา และรฐันวิเซาท์เวลล์ 

ออสเตรเลีย เน้นการสืบสวน กรณีที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์หรือมีผลกระทบสูง ฮ่องกงช่วง

แรกๆ เน้นสืบสวนกรณีย้อนหลัง แต่ก็มีจุดเน้นแบบครอบคลุม ซึ่งรวมทั้งการให้การศึกษาเยาวชน 

และมงีบประมาณด�าเนนิการค่อนข้างมาก องค์กรของฮ่องกงดแูลทกุเรือ่งทีป่ระชาชนร้องเรยีนมา

อย่างครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนไว้วางใจเข้ามามีส่วนร่วม ประเทศอื่นที่มีงบประมาณน้อยกว่า

หรอืข้อจ�ากดัด้านอืน่ อาจต้องใช้วธิเีลอืกจดุเน้นทีส่ามารถจะท�างานบางอย่างให้ได้ผล เพราะถ้าตัง้

เป้าหมายไว้ครอบจักรวาลมาก แต่ไม่สามารถท�าให้งานก้าวหน้าได้ องค์กรก็จะไม่ได้รับความน่า

เชื่อถือจากประชาชน

  3)  เป็นองค์กรขนาดพอสมควร ที่มีบุคลากรแบบมืออาชีพ เป็นกลาง ท�างานตรงไป

ตรงมา โดยไม่เข้าข้างกลุ่มการเมืองใด การด�าเนินงานการตัดสินใจ การใช้จ่ายงบประมาณมีเหตุผล

ที่อธิบายได้ (Accountability) สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานอื่นในสังคม

 9 เล่มเดียวกัน
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  4)  มีความเป็นอิสระ (ในเชิงเปรียบเทียบ) จากการแทรกแซงทางการเมือง รวมท้ัง 

การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นตัวของตัวเอง แต่มีความรับผิดชอบท่ีสามารถอธิบายต่อหน่วยงาน

ตรวจสอบภายนอก เช่น รัฐสภาได้ การมีบุคลากรระดับสูงที่เป็นมืออาชีพ เป็นกลาง ไม่เข้า 

ข้างใคร การได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนและสาธารณชนก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให ้

นักการเมืองหรือระบบราชการไม่กล้าเข้าไปแทรกแซงมากนัก

  5)  องค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็ มอี�านาจและขดีความสามารถเพยีงพอ มกีารวจิยัและ

รวบรวมข้อมูลที่เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงตัวเอกสารและพยานได้ สั่งอายัดทรัพย์สินและ

หนังสือเดินทางผู ้ต้องสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่าโกงได้ สามารถปกป้องพยาน/ผู้ให้ข้อมูลได้  

ตรวจสอบทรัพย์สนิและรายได้ของนักการเมือง/ข้าราชการได้ เสนอให้มกีารปฏิรปูด้านบรหิารและ

กฎหมายได้ และมีอ�านาจตรวจสอบได้ถึงระดับประมุขของรัฐ

  6)  การมบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญ ความซือ่ตรง และแรงจงูใจในการท�างานสงู

จ�านวนเพียงพอ ให้เงินเดือนและสวัสดิการสูง มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดี มีการตรวจสอบ 

ประเมินผลอยู่เสมอ โยกย้ายหรือเลิกจ้างได้ง่าย ถ้าหากมีปัญหา องค์กรในฮ่องกง สิงคโปร์  

รัฐนิวเซาท์เวลของออสเตรเลีย มาเลเซีย และประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีความพร้อม

ในด้านนี้ ขณะที่ประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ รวมทั้งไทย ยังคงมีปัญหาที่ติดอยู่ในระบบราชการหรือ

รัฐไม่มคีวามตัง้ใจจะแก้ไขปัญหาคอร์รปัชัน่อย่างจรงิจงั จงึไม่สามารถคดัเลอืกคนเก่ง คนดี และให้

เงินเดือนสูงได้

  7)  การมีแหล่งทรัพยากรอื่นสนับสนุน เช่น มีงบประมาณ ทรัพย์สิน และเครื่องไม้

เคร่ืองมือที่เพียงพอ การสามารถใช้ข้อมูลระดับสูงร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคารกลาง  

กระทรวงการคลัง ต�ารวจ และได้รับความร่วมมือจากหน่วนงานอื่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ในฮ่องกงได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง สิงคโปร์เป็นองค์กรเล็กท่ีมีคนท�างานน้อย แต่ใช้ก�าลัง 

เจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามสามารถและแรงจงูใจสงู และใช้เทคโนโลยเีข้าช่วย รวมทัง้ได้รบัความสนบัสนนุ

จากหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดี

  8)  การมีสถาบันอื่นช่วยสนับสนุน โดยเฉพาะด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม  

ศาลที่ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ สังคมที่ประชาชนมีวินัย เชื่อฟังกฎหมาย มีสื่อมวลชนและ

องค์กรประชาชนท่ีมีสิทธิเสรีภาพและเอาการเอางาน มีสถาบันตรวจสอบบัญชี และธนาคาร 

กลางที่มีประสิทธิภาพ สหรัฐอเมริกา การมีสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 

เป็นปัจจัยช่วยให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นท�างานได้เข้มแข็งขึ้น
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    แนวทางการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนส�าหรับไทย

  1) ปฏิรูปทางการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าแค่

การใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น ตั้งพรรคการเมืองและองค์กรภาคประชาชนโดยได้รับเงินสนับสนุนจาก

รัฐบาลและมีสิทธิในการใช้สื่อมวลชน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิ

และอ�านาจในการจัดต้ังองค์กรอิสระที่เป็นกลาง มีขีดความสามารถท่ีจะตรวจสอบนักการเมือง 

และเจ้าหน้าที่รัฐโดยรักษาประโยชน์ของประชาชนได้ ประชาชนเข้าชื่อเพื่อเสนอถอดถอน 

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีได้ ถ้าหากมีพฤติกรรมที่คอร์รัปชั่นหรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนและ 

ขัดขวางกระบวนการตรวจสอบการคอร์รัปชั่น

  2)  ขณะเดียวกันจะต้องปฏิรปูทางเศรษฐกิจ เช่น การปฏิรูปการคลังและงบประมาณ

เก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน ภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า ปฏิรูปวิสาหกิจและระบบการให้

สัมปทานคลื่นความถี่ และสาธารณสมบัติต่างๆ เพื่อหาผลตอบแทนเข้ารัฐสูงข้ึน รัฐบาลจะได้ม ี

งบประมาณมากขึ้น ส�าหรับไปเน้นการพัฒนาคนเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ในด้านสาธารณสุข  

การศึกษา การพัฒนาชนบทและชุมชนแออัดการประกันสังคมและสวัสดิการสังคม การฟื้นฟ ู

อนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม การพัฒนาสหกรณ์ สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 

ส่วนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ควรเลอืกเฉพาะโครงการทีจ่�าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนใหญ่ เช่น การขนส่งสาธารณะ การพัฒนาแหล่งน�้าและปฏิรูประบบชลประทาน การพัฒนา

พลังงานทางเลือก

  3)  ปฏิรูปการศึกษา สื่อมวลชน ให้ประชาชนหัดคิดวิเคราะห์เป็น เข้าใจสิทธิหน้าท่ี

พลเมือง และระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบเศรษฐกิจการเมืองของโลกอย่างวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนส่วนใหญ่

เข้าใจว่า ทกุคนเป็นพลเมอืงผูเ้ป็นเจ้าของประเทศหรอืเจ้าของสาธารณสมบตั ิเช่น ป่าไม้ ทีด่นิส่วน

ของรัฐ แม่น�้าล�าคลอง ชายฝั่ง ทะเล แร่ธาตุ น�้ามัน แก๊สธรรมชาติ คลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ 

โทรศัพท์ เขือ่น รัฐวสิาหกจิต่างๆ ฯลฯ รวมท้ังทกุคนเป็นผูเ้สยีภาษใีห้รฐับาลน�าไปใช้พฒันาประเทศ

ไม่ว่าจะทางตรง เช่น ภาษีรายได้ หรือภาษีทางอ้อม (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า ในฐานะ 

ผู้ซื้อสินค้าและบริการ ประชาชนไม่ใช่เป็นแค่ราษฎรหรือเป็นคนยากจน ผู้จะต้องคาดหวัง 

การช่วยเหลือ และรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพวกนักการเมืองที่ขึ้นมามีอ�านาจเป็นผู้บริหารประเทศ)

  4) ปฏิรูปองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็น

องค์กรอิสระที่คัดเลือกคนเก่งมาท�างานโดยได้เงินเดือนสูง มีงบสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือพร้อม

ส่วนองค์กรอื่นๆ ในภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งต�ารวจ การคลัง กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ก็ต้องมี 

การปฏิรูปครั้งใหญ่ด้วยเช่นกัน
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  5)  ตราพระราชบัญญัติตั้งองค์กรอิสระเพิ่มขึ้น เช่น องค์กรอิสระข้อมูลข่าวสาร  

องค์กรอสิระคุม้ครองผูบ้รโิภค องค์กรอสิระสหภาพแวดล้อมแห่งชาต ิองค์กรอสิระเพือ่ความโปร่งใส 

และปฏิรูปกระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กร ควรให้ได้คนท่ีเป็นกลาง เป็นอิสระจาก 

พรรคการเมืองจริงๆ และควรเปิดกว้างรับผู ้สมัครนอกเหนือจากข้าราชการจากภาคธุรกิจ  

องค์กรประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ฯลฯ ข้าราชการต�าแหน่งสูงที่เกษียณแล้วให้มีโอกาส 

เข้ามาเป็นคณะกรรมการเหล่านี้

  6)  รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้น  

องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน ให้ท�างานคู่ขนานและร่วมกับองค์กรอิสระ เพราะการ

ได้รับการสนับสนุน และการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้งาน 

ขององค์กรอิสระประสบความส�าเร็จเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง  

พัฒนาระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้ก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้น

  7)  เร่งปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ 

ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการสื่อมวลชนเพื่อให้กลไกการท�างานของกฎหมาย การศึกษา  

ระบบข้อมลูข่าวสารท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส เน้นความถกูต้องชอบธรรม เป็นประโยชน์

ต ่อประชาชนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ประเด็นส�าคัญคือ  

ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครู และหาครูแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนจากการสอนแบบท่องจ�า  

เป็นการสอนให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และจิตส�านึก

เป็นของตัวเองให้ได้

  8)  ประชาชน นักวิชาการ ผู้ท�างาน สื่อสารมวลชนต้องร่วมกันศึกษาท�าความเข้าใจ

และเผยแพร่ความรู้ระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน เช่น เรื่องการสื่อสาร 

โทรคมนาคม ตลาดหลักทรัพย์ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การตกลงการค้าเสรี ฯลฯ ให้ประชาชน

เข้าใจและรู้เท่าทันนักการเมืองให้มากที่สุด ประชาชนจะได้ไม่ถูกหลอกให้เป็นเพียงผู้ลงคะแนน 

ให้นักการเมืองอย่างเดียว หลังจากนั้นนักการเมืองจะเอาทรัพยากรของประเทศไปใช้อย่างไรบ้าง 

ประชาชนไม่รับรู้ หรือไม่มีบทบาทอะไรเลย 

  9)  สนบัสนนุให้มกีารรวมตัวของภาคธุรกจิ ภาคประชาชนทุกฝ่าย เป็นองค์กรผูบ้รโิภค

และองค์กรเพื่อความโปร่งใสที่เข้มแข็ง ติดตามตรวจสอบการท�างานของท้ังภาครัฐและเอกชน  

เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล/บริษัทภิบาล (Good Government) ที่ดี คือ

มปีระสทิธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม เพราะการจัดต้ังองค์กรประเภทนี ้และการพฒันาระบบบรหิาร

ที่ดีเป็นหนทางที่ป้องกันและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างได้ผลทางหนึ่ง

  10)  การก�าหนดให้ผู้ท่ีได้รับเลือกตั้ง/แต่งตั้งท่ีมีต�าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะต้องขายหุ้น

ในบรษิทัออกไปและลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทัก่อนท่ีจะเข้ารบัต�าแหน่งทางการเมอืง หรอื
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โอนหุ้นของเขาให้ทรัสต์พิเศษเป็นผู้จัดการลงทุนให้ รวมท้ังมีการห้ามผู้มีต�าแหน่งทางการเมือง

เข้าไปเกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่ตนถือหุ้นอยู่ด้วย

    ประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้เหมือนกัน แต่ไม่ได้ห้ามเร่ืองครอบครัว และ 

ไม่มีระบบตรวจสอบและพิจารณาลงโทษเร่ืองการที่ผู้มีต�าแหน่งทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง 

เอื้อประโยชน์ให้บริษัทของคนหรือครอบครัวอย่างจริงจัง

  11) การรายงานและเปิดเผย (Disclosure) สถานะการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองข้าราชการะดับสูงและคู่สมรส ตอนเริ่มเข้ารับต�าแหน่ง และพ้นจาก

ต�าแหน่ง หรือต้องรายงานทุกปี เพื่อแสดงความโปร่งใสให้สาธารณชนรับทราบว่า เขาไม่ได้ปกปิด

ซ่อนเร้นทรัพย์สินและไม่ได้ใช้ต�าแหน่งทางการเมืองหรือมีการเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐหาประโยชน์ 

จนมีทรัพย์สินสูงขึ้นกว่าอัตราการลงทุนโดยปกติ

   ในบางประเทศ เช่น ฮ่องกง คณะกรรมการตรวจสอบปราบปรามคอร์รัปชั่น 

สงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนใด มีทรัพย์สินและพฤติกรรมการบริโภคท่ีร�่ารวยผิดปกติ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ผู้นั้นต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการลงทุนที่สุจริตวิธีใด หากเขาพิสูจน์ไม่ได้ 

อาจถูกฟ้องยึดทรัพย์สินส่วนเกินและ/หรือถูกลงโทษได้

  12) การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusal) การเข้าร่วมพิจารณา เพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน เช่นถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรฐัก�าลงัพจิารณาว่าจะจ้างบรษิทัทีป่รกึษา

เอกชนหรือให้บริษัทเอกชนเข้ามาประมลูรบังาน และมกีรรมการบางคนท่ีมหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์

กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพื่อป้องกันการล�าเอียงจากการ

หาผลประโยชน์ทบัซ้อน รวมทัง้ในการพจิารณาจ้างคน กรรมการท่ีมญีาตพิีน้่องของตนลงรวมสมคัร

ก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก

  13) การให้บุคคลท่ีสามเป็นผู้ประเมิน (Third Party Evaluation) เพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หากผู้มีอ�านาจจะเป็นฝ่ายประเมินเสียเอง เช่นการที่หน่วยงานรัฐจะเวนคืน

ที่ดินจากราษฎรเพื่อสร้างเขื่อน หากหน่วยงานรัฐประเมินราคาเวนคืนเอง ก็อาจจะประเมินให้ต�่า 

เพื่อที่ตนเองจะได้จ่ายน้อย กรณีเช่นนี้ควรให้มีหน่วยงานที่มีอิสระและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน

  14) การก�าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Code of Ethics) หรือหลักเกณฑ์ทางการ

ประพฤติ (Code of Conduct) ส�าหรับนักการเมือง ข้าราชการและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลประโยชน์สาธารณะเป็นแนวทางชี้แนะว่า บุคคลที่มีต�าแหน่งหน้าที่ต้องดูแลผลประโยชน์

สาธารณะควรจะท�าอะไร หรือไม่ท�าอะไร ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อท่ี

สาธารณชนจะได้ทราบและจับตามอง และบุคคลนั้นจะอ้างภายหลังว่าเขาไม่รู ้ว่านี่เป็นเรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่องทุจริตไม่ได้ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรรับของขวัญ ของก�านัลที่มีราคา

จากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐเป็นต้น
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วจิารณ์งานวจิยัเรือ่ง การลงโทษโดยสงัคม 
(Social Sanctions)

ดร.สุริยะใส กตะศิลา*

ข้อวิจารณ์งานวิจัยเรื่องการลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) ประกอบไปด้วย 3 ส่วน

 1. จุดแข็ง/ความโดดเด่นและคุณูปการของงานวิจัย

 2. ข้อสังเกต

 3. สรุป 

 

 1. จุดแข็ง/ความโดดเด่นและคุณูปการของงานวิจัย

  ผูว้จิารณ์คิดว่า งานวิจัย Social Sanctions ช้ินนีมี้ความโดดเด่นในเร่ือง “กำรเลอืกวธีิ

วิทยำแบบสหวิทยำกำรเป็นกรอบในกำรศึกษำปัญหำ”1 โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้น�าเสนอวิธีวิทยาการ

วิจัยหรือวิธีวิทยาทางทฤษฎีเพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาเรื่องการลงโทษโดยสังคมในบริบทของ

ประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า การศึกษาเรื่องการลงโทษโดยสังคมเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน

จนเกนิกว่าทีจ่ะใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีหรอืศาสตร์หนึง่ศาสตร์ใดมาอธบิายปรากฏการณ์การลงโทษโดย

สังคมได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงให้ความส�าคัญกับการผสมผสานแนวคิด 

และทฤษฎต่ีางๆ ในการสร้างวธิวีทิยาทางทฤษฎ ี(Theoretical Methodology) หรอืกรอบแนวคดิ

เชงิทฤษฎี (Theoretical Framework) ขึน้มา แนวทางดงักล่าวถอืเป็นการสร้าง “ขนบทางเลอืก” 

ในการเลือกใช้วิธีวิทยาที่จะมาเป็นกรอบคิดหลักทางทฤษฎีในการวิจัย โดยงานวิจัยนี้ได้เริ่มจาก

การวิพากษ์ (Critical) แนวคิด/ทฤษฎีของตะวันตกก่อน ซึ่งโดยพื้นฐานโดยทั่วไปแล้วจะมีบริบท 

(Context) ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง บทบาทผู้น�า ฯลฯ  

ที่แตกต่างจากสังคมไทย ดังนั้น การวิพากษ์แนวคิด/ทฤษฎีของตะวันตก “ก่อน” น�ามาใช้ในการ

อธบิายปรากฏการณ์ในสงัคมไทย ถือว่ามลีกัษณะ “เลอืกสรรทฤษฎีในส่วนทีคิ่ดว่าเหมาะกบัสภาพ

* อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
1 สังศิต พิริยะรังสรรค์. เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม. ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559
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สังคมไทย” โดยถอืเป็น “การปรบัฐานคดิทางทฤษฎ”ี ทางตะวนัตก ซึง่มบีรบิทแบบหนึง่ให้มคีวาม

ใกล้เคียงกับบริบทที่เป็นจริงอีกแบบหนึ่งของสังคมไทย ก่อนที่จะน�ามาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผลงานการวิจัยนี้ยังสนับสนุนหลักคิดว่าด้วยเรื่องการเลือกวิธีวิทยาแบบ 

สหวิทยาการเป็นกรอบในการศึกษาปัญหาโดยพบว่า ความส�าเร็จของโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

เกดิจากการผสมผสานแนวคดิ ทฤษฎีและมาตรการต่างๆ โดยเป็นการมปีฏสิมัพนัธ์ (Interaction) 

ระหว่างการใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย มาตรการทางด้านภาษี มาตรการควบคุมการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ของธุรกิจบุหรี่ มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่บริโภคบุหรี่ ควบคู่ไปกับการใช้

มาตรการลงโทษโดยสงัคม กล่าวได้ว่าความส�าเรจ็ของโครงการนีไ้ม่ได้เกดิจากการใช้แนวคดิ ทฤษฎี

และมาตรการหนึ่งโดดๆ เพียงอย่างเดียว หากแต่ใช้การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการ

ต่างๆ หลายแนวทางผสมผสานเข้าด้วยกัน

 งานวิจัย Social Sanctionsชิ้นนี้มีปรัชญาที่วางอยู่บนความเชื่อที่ว่า «เชื่อมั่นในพลังของ

ประชำชน-ประชำสงัคม	และกำรกระจำยอ�ำนำจ» ซึง่เป็นหลกัปรชัญาทีน่่าจะสอดคล้องกับทศิทาง

การปฏิรูปประเทศที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางโครงสร้างของสังคมไทย งานวิจัยนี้ยกตัวอย่าง

ปัญหาการคอร์รัปชัน่ในสงัคมไทยทีผ่่านมาซึง่เป็นปัญหาเชงิโครงสร้างทีฝั่งรากลกึมาอย่างยาวนาน 

โดยได้ช้ีให้เห็นถึง “ปัญหาที่ส�าคัญ” ขององค์กรภาครัฐท่ีท�าให้การป้องกันและปราบปรามการ

คอร์รปัชัน่ทีผ่่านมาไม่ประสบความส�าเร็จ เพราะว่าทีผ่่านมาการต่อสูก้บัปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ของนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจนั้น องค์กรภาครัฐยังท�างานด้านการควบคุมการทุจริต

คอร์รัปชั่นโดยให้ความส�าคัญและเน้นการปราบปรามการทุจริตด้วยมาตรการกฎหมายเป็นหลัก 

งานวจิยัน้ีวจิารณ์ว่า หลกัคดิและนโยบายแบบนีย้ากทีส่งัคมจะเอาชนะปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน่

ได้ เพราะพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นของคนกลุ่มข้างต้นมาจากการขาดความซื่อสัตย์สุจริต  

การขาดความรับผิดรับชอบต่อหน้าที่ และกฎหมายยังคงมีช่องโหว่จ�านวนมากท่ีท�าให้พวกเขา

สามารถที่จะท�าการทุจริตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือแม้แต่เม่ือถูกตรวจพบว่ามีการทุจริต

เกิดขึ้นจริง และยังพบว่ากระบวนการลงโทษตามกฎหมายต่อคนกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นไปอย่างล่าช้า 

จนคดีอาจหมดอายุความเสียก่อนเป็นจ�านวนไม่ใช่น้อย 

 ผูว้จิารณ์คดิว่า งานวจัิย Social Sanctions ชิน้นีก้�าลงับอกเป็นนยัว่า การแก้ปัญหาท่ีสลบั

ซับซ้อนทางสังคมและการเมือง เช่น ปัญหาคอร์รัปชั่น ระบบราชการหรือกลไกรัฐปกติไม่มีพลัง

และขีดความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขได้ นอกจากจะแก้ไขไม่ได้แล้ว ในบางเรื่องยังเป็นตัวสร้าง

ปัญหาขึ้นมาอีก ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาส�าคัญที่ท�าให้เกิดการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย

มีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นโดยตลอด คือ ปัญหาทัศนคติ ซึ่งพบว่ามีความเบี่ยงเบนไปจากค่านิยม

ดั้งเดิมของสังคม ที่แต่เดิมคนไทยเคยนิยมชื่นชมและยกย่องผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความ

ซื่อสัตย์ กลายมาเป็นการให้ความเคารพยกย่องผู้ที่ร�่ารวยและมีอ�านาจ โดยไม่สนใจว่าเงินและ
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อ�านาจเหล่าน้ันได้มาอย่างถกูต้องและชอบธรรม ซึง่ทศันคตข้ิางต้นสะท้อนให้เหน็ถงึความอ่อนแอ

ทางความคิดของคนไทย และปัญหาหลักคิดของคนไทยในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

โดยคุณลักษณะความอ่อนแอทางความคิดของสังคมไทยโดยรวมอันนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา 

ที่ว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนหน่ึงของไทย ซ่ึงยังคงมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทย

ทั่วไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ แบบพวกพ้อง และแบบเครือญาติ 

ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้มาตรการลงโทษโดยสังคม เพราะเหตุว่าความสัมพันธ์ทางสังคมดัง

กล่าวช่วยให้เกดิการเอือ้ประโยชน์ต่อผูก้ระท�าความผดิในเรือ่งการคอร์รปัช่ัน ดงันัน้ แนวทางท่ีงาน

วิจัยน้ีเสนอแนะคือว่า การปลูกฝังจิตส�านึกและค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อน�าไปสู่การ 

สร้างปทัสถาน/บรรทัดฐาน (Norm) ของสังคมให้หันกลับมานิยมชื่นชมและยกย่องผู้ที่มีความ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับภาคประชาชน-ประชาสังคม

โดยรวมในการใช้มาตรการลงโทษโดยสังคมส�าหรับการปฏิบัติการทางสังคมและทางการเมือง  

ซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเพิ่มอ�านาจให้กับประชาชน-ประชาสังคมย่อมหนีไม่พ้นที่ต้องมีการปฏิรูป

การเมือง ระบบราชการ และกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักคิด “การกระจายอ�านาจ”  

ซึ่งก็คือการที่ต้องลดอ�านาจรัฐส่วนกลางลงนั่นเอง2 

 งานวิจัยนีย้งัชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคัญของบทบาทและพลงัของประชาชน-ประชาสงัคม โดย

เฉพาะชนชัน้กลางในปัจจุบนัว่ามีบทบาททีส่�าคัญในการท�าให้รฐับาลท่ีมพีฤตกิรรมทุจริตคอร์รปัช่ัน 

โดยชี้ว่าความเสื่อมถอยของระบอบการปกครองของมาร์กอส เอสตราดา ซูฮาร์โต้ เฉินสุยเปี่ยน 

มูบารัค ทักษิณ และยิ่งลักษณ์ จนกระทั่งล่มสลายน้ัน นอกจากปัจจัยของการพัฒนาและเติบโต

ของเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้ในช่วง 4 ทศวรรษล่าสุดผ่านมาที่ท�าให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) ต่างๆ แล้ว อกีหนึง่ปัจจัยส�าคัญ คือ การเกดิข้ึนของชนช้ันกลางท่ีมรีะดบัการศกึษา

สูงขึ้นและมีรายได้ดีขึ้นเป็นจ�านวนมากขึ้นเป็นล�าดับ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของระบบ

เศรษฐกิจตลาด (Market Economy) ชนชั้นกลางในประเทศต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมีความ

โน้มเอียงที่ให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจคือต้องการเห็น

ตลาดการแข่งขนัแบบเสรแีละมคีวามยตุธิรรมในการท�าธรุกิจมากกว่าระบบเศรษฐกจิแบบผกูขาด

หรือกึ่งผูกขาด และอุดมการณ์ประชาธิปไตยทางการเมืองคือมีการแข่งขันทางด้านนโยบายของ

พรรคการเมอืงต่างๆ มากกว่าการใช้ระบอบเผดจ็การทหารและระบอบเผดจ็การโดยเสยีงข้างมาก

ในสภาฯ

2 รังสิตโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) Thailand Reform Institute (TRI)
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 ผู้วิจารณ์คิดว่างานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นโดยนัยว่าไม่เช่ือมั่นในการรวมศูนย์อ�านาจว่าระบบ

ราชการหรือกลไกรัฐจะสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สลับซับซ้อนและฝังรากลึก และมีความ

เกี่ยวข้องกับหลากหลายมิติ/ปัจจัย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา 

ประวตัศิาสตร์ ต้องมกีารกระจายอ�านาจและเพิม่อ�านาจให้กบัประชาชนในการเข้ามามส่ีวนร่วมใน

การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นผ่านมาตรการ Social Sanctions ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับมาตรการ 

Sanctions ในด้านอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ

ประชาชน-ประชาสงัคม เช่น การลงโทษทางการเมอืง (Political Sanctions) ทัง้ทีเ่ป็นการลงโทษ

ทางการเมืองโดยตรง (Direct Political Sanctions) หรือการลงโทษทางการเมืองโดยอ้อม 

(Indirect Political Sanctions) การลงโทษโดยเศรษฐกิจ (Economic Sanctions) และ 

การลงโทษโดยกฎหมาย (Legal Sanctions)

 แนวคดิของงานวจิยั Social Sanctions ชิน้นีม้คีวามเหมาะสมกบัการออกแบบมาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ันในระยะยาว ในลักษณะงานป้องปราม (Proactive) โดยงานวิจัยนี้ 

ได้ชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความเอนเอียงท่ีจะแสดงการยอมรับการ

คอร์รัปชั่นเพราะมีความเชื่ออย่างผิดๆ ว่า ถ้ามีการคอร์รัปชั่นแล้วท�าให้ประเทศชาติรุ่งเรือง 

ประชาชนอยู่ดีกินดี หรือตนเองได้รับประโยชน์ด้วย ก็พอยอมรับได้นั้น3 ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดพลาด

ที่เห็นว่าการเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติกับการคอร์รัปช่ันสามารถเติบโตไปด้วยกันได้ ท้ังๆ ท่ี

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกัน งานวิจัยนี้ชี้ว่าหากพิจารณาจากพัฒนาการทางสังคมและ

วฒันธรรมของไทยจะพบว่าระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมของไทยท่ีแนบแน่นกับการพึง่พาในระบบ

อุปถัมภ์ พวกพ้อง และเครือญาติ ผสมผสานกับระบบความสัมพันธ์ทางการตลาด การปรับตัวของ

ผู้มีอิทธิพลในระดับท้องถิ่น ที่ขยายไปตามโอกาสของการกระจายอ�านาจทางการเมือง และ 

การเปิดกว้างในระบอบประชาธปิไตยจนกลายเป็นความสมัพนัธ์เชงิอุปถัมภ์ยคุใหม่ ไม่ใช่มแีต่เพียง

ความสัมพันธ์แบบง่ายๆ ระหว่างนักการเมืองกับนักธุรกิจ หรือนักธุรกิจกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

ดังนั้น โอกาสที่จะพบเห็นการให้ความส�าคัญยกย่องผู้ที่มีอ�านาจมากกว่าการยกย่องผู้ที่มีคุณธรรม 

ดังจะเห็นได้จากข้อเสนอแนะของงานวิจัยน้ีที่กล่าวว่า “… สิ่งท่ีสังคมไทยควรต้องหันกลับมา 

ทบทวนเรื่องการควบคุมการทุจริตอย่างจริงจังก็คือ จะท�าอย่างไรให้งานการปลูกฝังค่านิยมเรื่อง

ความซ่ือสัตย์สุจริตแพร่กระจายออกไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปจนกลายเป็น

จติส�านึกของสังคม ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้งานการป้องกันการทุจรติประสบความส�าเรจ็ เพือ่ป้องกนั

ให้จ�านวนคดกีารทุจรติลดลงในระยะยาว…” งานวิจัยนีย้งัเสนอแนะว่า การสร้างค่านยิมเรือ่งความ

3 ซูเปอร์โพลเผยคน 46.7% มีทัศนคติอันตราย ยอมรับได้หากรัฐบาลคอร์รัปชันแล้วท�าให้ตัวเองได้ประโยชน์ด้วย. . 

http://www.posttoday.com/politic/484812.
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ซือ่สัตย์สจุรติและผูค้นยดึม่ันกบัหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมได้อย่างมัน่คงนัน้ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง 

ส่งเสริมปทัสถานในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับชุมชน (Community) และในระดับสังคม (Society) 

ให้มีความเข้มแข็ง หากชุมชนต่างๆ ในสังคมไทยที่ครอบคลุุมตั้งแต่โรงเรียน สถาบันการศึกษา 

องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ สามารถรักษาค่านิยมเรื่องความ

ซือ่สตัย์สจุรติ และพร้อมทีจ่ะใช้การลงโทษโดยสงัคมและมาตรการการลงโทษรปูแบบอืน่ๆ ประกอบ

กนัไปด้วย เพ่ือควบคุมวถิกีารด�าเนนิชวีติและวถีิการประกอบอาชีพของบรรดาสมาชิกในชุมชนของ

ตนเองให้อยู่ในกรอบของความมีคุณธรรมและจริยธรรมได้เป็นอย่างดี ปัญหาการทุจริตและ 

การคดโกงต่างๆ ก็จะถูกชุมชนและสังคมควบคุมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จ�านวนคดีความต่างๆ 

เรื่องการทุจริตจะมีแนวโน้มที่ลดลงตามไปด้วย

 ผู้วจิารณ์เหน็ว่า แนวคดิของงานวจิยั Social Sanctions ชิน้นีม้กีารให้ความหมาย/นยิาม

และขอบเขตของค�าว่า Social Sanctions ได้ความอย่างครอบคลมุ เพราะงานวจิยันีใ้ห้ความหมาย

ของ Social Sanctions ทั้งสองด้าน กล่าวคือ Social Sanctions ที่เป็นการแสดงออกในทางบวก

ทั้งในเชิงสนับสนุนหรือการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ (Positive Social Sanctions) และ Social 

Sanctions ที่เป็นการแสดงออกในทางลบทั้งในทางไม่เห็นชอบหรืออาจถึงขั้นต่อต้าน (Negative 

Social Sanctions) กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง องค์กรหนึ่ง สถาบันหนึ่ง ชนชาติหนึ่ง 

หรอืประเทศหน่ึง ฯลฯ ทัง้นีเ้พือ่ให้เกิดการจดัระเบยีบของสงัคม หรอืของโลก ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ

ประเพณีปฏิบัติและการเห็นพ้องร่วมกันในสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างข้อผูกพันทางสังคมร่วม

กนั งานวิจยัชิน้น้ียงัพยายามเพือ่ทีจ่ะแก้ไขจดุอ่อนของการนิยาม Social Sanctions แบบเดมิ ของ

นักวิชาการที่ศึกษาในเรื่องนี้ทั้งหมดที่มีการขาดมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ การขาดมุมมองใน

การให้ความหมายแบบกระบวนการ (Process) และการขาดมมุมองทีไ่ม่เห็นการเปลีย่นแปลงความ

หมายของ Social Sanctions ไปตามเวลาและสถานที ่ดงันัน้ งานวจิยัชิน้นีไ้ด้เสนอวธีิมอง Social 

Sanctions แบบทีมี่มมุมองทางประวตัศิาสตร์และแบบโครงสร้างนยิม รวมทัง้มองความหมายของ 

Social Sanctions แบบเศรษฐศาสตร์การเมอืงและแบบทฤษฎวีพิากษ์ท่ีมกีระบวนการเปลีย่นแปลง

อย่างไม่หยดุน่ิง และใช้มมุมองของส�านกัหลงัสมยัใหม่ ซึง่มมีมุมองใหม่ในเรือ่งของการเปลีย่นแปลง

ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ โดยเสนอว่า ความหมายของ Social Sanctions ทีใ่ช้ในงานวจิยัชิน้นี ้คอื 

“วาทกรรมที่องค์ประธาน (Subject) หรือผู้กระท�าการทางสังคม (Actor) ผลิต หรือสร้างความ

หมายหรือตีความหมายจากปรากฏการณ์หนึ่งให้เป็นความหมายใหม่ เพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันและ

ช่วงชิงพ้ืนที่ทางความคิด พื้นที่ทางอุดมการณ์ และพื้นท่ีสาธารณะในสังคม (Public Sphere)  

ทีก่�าลังถกูความคดิ ความเชือ่และอดุมการณ์ด้ังเดิมของผูป้กครองกลุม่เก่าครอบง�าอยู”่ ในส่วนของ

ขอบเขตความหมายของ Social Sanctions แบบทีมี่มมุมองทางประวตัศิาสตร์นี ้งานวิจยันีต้คีวาม

อย่างกว้างโดยครอบคลุมตั้งแต่การต่อต้านแบบที่ไม่เปิดเผย ซ่อนเร้นไปจนกระท่ังถึงการต่อต้าน
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อย่างเปิดเผย เช่น การซุบซบินินทา การต่อต้านทัง้ทีห่ลกีเลีย่งการเผชญิหน้าและแบบทีต่รงไปตรงมา 

การต่อต้านเชิงสัญญะ การล้อเลียน การเสียดสี การเย้ยหยันเพื่อให้คู่ขัดแย้งเกิดความเสื่อมเสีย 

การใส่เสื้อสีสัญลักษณ์ การไม่เช่ือฟัง การประท้วง การเดินขบวนไปจนกระท่ังถึงการชุมนุม 

ขนาดใหญ่ ฯลฯ

 ผู้วิจารณ์คิดว่า แนวคิดของงานวิจัย Social Sanctions ชิ้นนี้สามารถแยกแยะและสร้าง

ความกระจ่างของแนวคดิ (Concept) บางเรือ่งทีม่ลีกัษณะ “ใกล้เคยีงกนั ซ้อนทบักัน หรอืมคีวาม

สัมพันธ์กัน” ตัวอย่างเช่น Concept ของ Social Sanctions กับ Concept ของ Civil 

Disobedience, Civil Resistance, Political Resistance โดยงานวิจัยนี้ยังได้ชี้ให้เห็นว่า 

 1)  “ความสัมพันธ์” ระหว่างการท�าอารยะขัดขืน (Civil Obedience) กับการใช ้Social 

Sanctions ต่อรัฐบาล ซึ่งงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การท�าอารยะขัดขืนอาจมองได้ว่าเป็น “รูปแบบ

หนึ่งหรือเป็นขั้นตอนหนึ่ง” ของการพัฒนา “การต่อต้านของภาคประชาชน (Civil Resistance)” 

ก่อนทีจ่ะน�าไปสูข้ั่นตอน “การต่อต้านผูป้กครอง/การต่อต้านทางการเมอืง (Political Resistance)” 

ในระดับที่สูงขึ้น คือการใช้การลงโทษโดยสังคมและ/หรือการลงโทษโดยการเมืองต่อผู้ปกครอง 

และงานวิจัยนี้ชี้ว่า Social Sanctions ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการต่อต้านทางการเมือง 

(Political Resistance) 

 2)  งานวิจัยน้ีได้ชี้ให้เห็นว่า Social Sanctions ที่ใช้เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

(ซ่ึงถือเป็นการต่อต้านทางการเมือง) ได้ผนวกรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movements: NSMs) และเป็นการผนวกรวม “การปฏบิตักิาร/

การกระท�าการทางสงัคม (Social Practice)” เข้าเป็นส่วนหนึง่ของ “การปฏบิตักิารทางการเมอืง 

(Political Practice)”ไปพร้อมๆกันอีกมิติหนึ่งด้วย ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือได้ว่า NSMs ได้น�า

เอามาตรการ Social Sanctions ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนประเด็นทางสังคม และ Social 

Practice ให้เป็นวาระทางการเมือง และ Political Practice ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมโยงพื้นที่

ทางสังคมกับพื้นที่ทางการเมืองเข้าด้วยกัน งานวิจัยนี้ยังพบด้วยว่า NSMs ในประเทศต่างๆ มักจะ

มิได้ใช้แต ่Social Sanctions ต่อรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชั่นเท่านั้น หากแต่ยังมีการใช้การ

ลงโทษทางการเมอืง (Political Sanctions) การลงโทษทางด้านเศรษฐกจิ (Economic Sanctions) 

และการลงโทษทางด้านกฎหมาย (Legal Sanctions) ควบคู่กันไปด้วย 

 3)  จากกรณีศึกษาความสัมพันธ์ของการต่อต้านคอร์รัปชั่น (ซึ่งถือเป็น Political 

Resistance) กับการท�างานของกลไกของ Social Sanctions (การเปลี่ยนจาก Social Practice 

เป็น Political Practice) ของฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี ไต้หวนั อยีปิต์ และไทย งานวจิยัน้ีได้ชีใ้ห้เหน็ว่า 

การต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นประเด็นส�าคัญของ NSMs ที่สามารถสร้าง Political Practice 

ด้วยการเคลื่อนไหวแบบมวลชนขนาดใหญ่จนน�าไปสู่การเปลี่ยนอ�านาจทางการเมือง
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 งานวจิยันีไ้ด้ชีใ้ห้เหน็ว่าในบรรดาประเทศทีเ่ป็นกรณศีกึษาท้ังหมด มแีต่ NSMs ของไต้หวนั

เท่าน้ันที่ใช้การลงโทษโดยสังคมต่อรัฐบาลด้วยการชุมนุมขนาดใหญ่แล้วไม่ถูกรัฐบาลตอบโต ้

ด้วยการใช้ก�าลังต�ารวจหรือทหารเข้าข่มขู่หรือปราบปราม โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้ว 

ระบบการเมืองของไต้หวันมีความเป็นสถาบันมากที่สุด มีเสถียรภาพมากที่สุด และเป็นสถาบัน

ทางการเมืองที่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับภาคประชาสังคมได้โดยผ่าน

กระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยและเชื่อถือได้ ในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นด้วยการ

ใช้มาตรการ Social Sanctions ควบคูไ่ปกบัการใช้ Political Sanctions โดยขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสังคมแนวใหม่แล้ว ดูเหมือนว่าการใช้กลไกการลงโทษทางกฎหมายก็จะมีการน�ามาใช้เป็น

เครื่องมือประกอบกัน

 2. ข้อสังเกต 

   ผู้วิจารณ์คิดว่างานศึกษานี้มีความหนักในทางเนื้อหาและมีความสลับซับซ้อนในการ

ใช้ทฤษฎีทางตะวันตกที่หลากหลายมาอธิบาย กลุ่มเป้าหมายที่จะอ่านงานลักษณะค่อนข้างจ�ากัด

อยู่ที่นักวิชาการ/นักทฤษฎี เพราะต้องมีความสนใจในด้านนี้จริงๆ ถ้าจะต้องการสื่อสารหรือ 

ขยายแนวคดิของงานวจิยันีไ้ปสู่วงกว้าง ควรมกีาร “ย่อย” เนือ้หาให้เข้าใจได้ง่าย หรอือาจจะมกีาร

จัดท�ารูปเล่มที่มีความน่าดึงดูดในการอ่าน เช่น การท�าเป็น Pocket Book ที่อยู่ในลักษณะ  

“บทสรุปผู้บริหาร” ที่มีการจัดรูปแบบและเนื้อหาที่ “คนทั่วๆไป” ที่ไม่ใช่แค่วงวิชาการได้อ่าน

 เนือ่งจากงานวจัิยน้ีต้องการจะสร้างความชดัเจนให้กบันยิามค�าว่า Social Sanction ว่ามี 

“ความหมายสองด้าน” คือ ด้านบวก (Positive Social Sanctions) และ ด้านลบ (Negative Social 

Sanctions) ไม่ได้มีความหมายด้านลบอย่างเดียว การแปลค�าว่า “Sanctions” ว่า “การลงโทษ” 

อาจจะไม่ค่อยตรงกับนิยาม/ความหมายที่งานวิจัยนี้ต้องการจะสื่อหรือเปล่า? แต่อาจจะมีด้านดี 

ในแง่ตรงกับการรับรู้ (Perceptions) ของคนส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยกับการแปลค�าว่า Sanctions คือ  

การลงโทษ ผู้วิจารณ์คิดว่าโดย Sense ของภาษาไทยแล้ว ค�าว่า “การลงโทษ” คนส่วนใหญ่น่าจะ

เข้าใจใน “ความหมายด้านลบ” อย่างเดียว ดังนั้น คนทั่วๆ ไป (ที่ไม่ได้อ่าน/ศึกษาอย่างลึกซึ้ง)  

ก็อาจจะเข้าใจว่า หนังสือ “การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions)» เป็นการศึกษาในกรณีที่

เป็นทางลบทั้งหมด (คนทั่วไปก็อาจจะต้ังค�าถามว่า การรณรงค์ทางบวก/ด้านบวก อย่างเช่น  

การรณรงค์ของ สสส. ให้คนเลิกสูบบุหรี่ คือการลงโทษทางสังคมอย่างไร?

 ถ้าจะแปลความหมายของค�าว่า “Sanctions” เป็นค�าอื่นที่ไม่ใช่ “การลงโทษ” แต่เลือก

ใช้ค�าที่กินความหมายกว่าค�านี้ ที่มีทั้งความหมายเชิงลบและเชิงบวกอยู่ด้วยกัน เช่น การแปล 

ความหมายของค�าว่า “Sanctions” คือ “การควบคุมหนุนเสริม” น่าจะตรงกับจุดประสงค์ของ

งานวิจัยนี้ที่ต้องการจะ Defense ความหมายของ Sanctions มันมีทั้งทางด้านบวกและด้านลบ  
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กล่าวโดยสรปุ ข้อสงัเกตในประเดน็นีค้อืว่า ถ้าแปลค�าว่า “Social	Sanctions” เป็น “กำรควบคมุ

หนุนเสริมโดยสังคม” ก็อาจจะตรงกับหนึ่งในจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้มากกว่าหรือไม่

 3. สรุป

  ผู้วิจารณ์ยังเห็นว่างานวิจัย Social Sanctions นอกเหนือจากการค้นพบใหม่ทาง

วิชาการแล้วยังมีข้อคิดที่ควรถกแถลงและค้นคว้า/ต่อยอด

  1) Social Sanctions เป็นมากกว่าเครือ่งมอืหรอืยทุธวธิหีนึง่ของการเคลือ่นไหวทาง

สังคมแนวใหม…่ หรือไม?่ เพราะผลลัพธ์ของ Social Sanctions ได้สร้างบรรทัดฐานขึ้นในสังคม

ด้วยพลังแห่งศีลธรรม/คุณธรรมเพื่อจรรโลงและปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม

  2) Social Sanctions ได้เง่ือนไขทีม่คีวามแตกแยกของผูค้นในสงัคมเฉกเช่นสงัคมไทย

ในปัจจบุนัทีนิ่ยามต่อความถูกต้อง/ความดีงาม ความเป็น/ไม่เป็นประชาธปิไตยแตกต่างกนั Social 

Sanctions อาจจะเป็นได้แค่ส่วนประกอบหนึ่งของการต่อสู้/เครื่องมือ/ยุทธวิธีมากกว่าเป้าหมาย

หรือไม่ จะท�าให้เกิดบรรทัดฐานได้หรือไม่ ตอกย�้า/ขยายผลความแตกแยกหรือไม่

  3) การสร้าง Social Sanctions ในบริบทสังคมไทยหรือแม้แต่ในประเทศที่ก�าลัง

พัฒนา เช่น อินโดฯ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ที่อิทธิพลและโครงข่ายอุปถัมภ์ทางการเมืองก�ากับ/ควบคุม

สงัคม Social Sanctions ต้องกระท�าด้วยต้นทนุมหาศาล? (ท้ังการชุมนมุ/ยดืเยือ้,การระดมมวลชน 

ขนาดใหญ่) ราคาที่ต้องจ่ายสูง?

  4) Social Sanctions เชิงบวก เช่น กรณีรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีโอกาสประสบ 

ความส�าเร็จได้มากกว่า? เพราะเป็นประเด็นร่วมในวงกว้าง ไม่เก่ียวโยงกับความขัดแย้ง 

ทางการเมือง แต่เป็นเรื่องสุขภาพ ความขัดแย้งน้อย ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองโดยตรง

  5) มาตรการ Social sanctions ในบริบทการเมือง มีความสลับซับซ้อนกว่า Social 

Sanctions ในบริบทของสังคม เพราะมีแรงต้าน/ความเห็นต่าง มีเรื่องผลประโยชน?์ เกี่ยวเนื่อง

กับความคิดและจุดยืน/อุดมการณ์ทางการเมือง

 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยและหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจากความพยายามที่จะค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสังคมวิชาการแล้ว ยังได้ท�าหน้าที่ตั้งโจทย์ชี้ชวนให้ปัญญาชนทั้งที่มี

ส่วนร่วมในขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมโดยตรงหรอืโดยอ้อม และ/หรอืผูท้ีท่�าหน้าทีส่งัเกตการณ์ 

เฝ้าดู วิเคราะห์วิพากษ์พัฒนาการสังคมการเมืองไทยในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งความตื่นตัว

ของภาคประชาสังคมที่แสดงออกและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มข้นและหลายครั้งได้
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กลายเป็นพลังชี้ขาดทางการเมืองจนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่4 แน่นอนการสรุปบท

เรียนการพัฒนายุทธศาสตร์ ยุทธวิธีของการต่อสู้เคลื่อนไหวก็ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาไป 

  ในขณะเดียวกันอุดมคติ/อุดมการณ์และความปรารถนาทางการเมืองของผู้คน 

กไ็ม่หยดุน่ิงตายตวั หากแต่ววิฒัน์ไปตามบรบิทสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ฉบัพลนัและ

บางครั้งมาพร้อมๆกับความไร้เสถียรภาพและข้อท้าทายรวมท้ังโอกาสใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น 

บทบาทและอิทธิพลของ Social Media ได้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า Social Sanctions 

อยู่เป็นประจ�า ซ่ึงก็มีค�าถามทิ้งท้ายที่ท้าทายว่าวิถีใหม่ๆที่เข้ามาจะตอบโจทย์สร้างสังคมที่เป็น 

ธรรมหรือสังคมธรรมาธิปไตยได้อย่างไร

4 สรุยิะใส กตะศิลา.อดุมการณ์มวลมหาประชาชนในวกิฤตปิระชาธปิไตย. ดษุฎนีพินธ์ปรญิญาเอก.วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต . 2559.
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บทความวิจารณ์หนังสือเรื่อง
คาสิโน ม้าแข่ง 

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

 บทวจิารณ์น้ีจะมสีามส่วน คือ ส่วนแรก จะกล่าวถงึแนวทางในการศกึษาการพนนัในบรบิท

สังคมไทย ส่วนที่สอง จะกล่าวถึง โครงสร้างของหนังสือ เรื่อง คาสิโน ม้าแข่ง และส่วนที่สาม  

เป็นส่วนสรุป

แนวทางในการศึกษาการพนันในบริบทสังคมไทย

 ผู้วิจารณ์ลองประมวลแนวทางศึกษาการพนันในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทยพบว่ามี

อย่างน้อย 4 แนวทาง ดังนี ้

  แนวทางแรก ศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยใช้กรอบเศรษฐกิจนอกกฎหมาย

เป็นหลักในการศกึษา (Illegal economy approach) การศกึษาแนวน้ีจะมองความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจยัเศรษฐกจิกับการเมอืงเป็นปัจจัยหลกัในการอธบิายปัญหา โดยมองว่า การพนนัไม่มกีฎหมาย

รับรองให้ด�าเนินการซึ่งเป็นกิจกรรมของเศรษฐกิจใต้ดินประเภทหนึ่ง เช่น การศึกษาของผาสุก 

พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรีรัตน์ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ1 ผาสุก พงษ์ไพจิตร 

สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรีรัตน์2 สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ3 และสังศิต พิริยะ

รังสรรค์4 การศึกษาของสังศิต ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาบ่อนในไทย ได้แก่ ต้องปฏิรูประบบ

ข้าราชการต�ารวจให้มคีวามโปร่งใส ซือ่สตัย์สจุรติ และต้องท�าประชาพจิารณ์เพือ่ให้มกีารเปิดบ่อน

1 ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรีรัตน์ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2542).อุตสาหกรรมการพนัน :ไทย 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
2 ผาสกุ พงษ์ไพจติร สงัศติ พริยิะรงัสรรค์ และนวลน้อย ตรีรัตน์ (2543).หวย ซ่อง บ่อน และยาบ้า :เศรษฐกจินอกกฎหมาย

กบันโยบายสาธารณะในประเทศไทย. ส�านักงานกองทุนสนบัสนนุการวจิยัและศูนย์ศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมอืง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
3 สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรีรัตน์ ยงยุทธ ไชยพงศ์ และคณะ (2546). เศรษฐกิจการพนันทางเลือกเชิงนโยบาย. 

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
4 สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2548). ต�ารวจ ผู้มีอิทธิพล และเศรษฐกิจมืด. ส�านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน :กรุงเทพฯ.
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5 สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรีรัตน์ ยงยุทธ ไชยพงศ์ และคณะ (2546).อ้างแล้ว.
6 เสาวนีย์ ไทยรุ่งเรืองและคณะ (2549). หวยใต้ดิน –หวยบนดิน : พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย. มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย.
7 ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและศูนย์วิจัยเอแบค 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2550). โครงการส�ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการพนันในสังคมไทย

ในปี 2550.คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการจ�าหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว (สลากกินรวบ). 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

หรือคาสิโนแบบเสรี โดยต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมและออกกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด  

ต้ังแต่การประมูล การสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้มีรายได้น้อย 

เข้าไปใช้บริการ การป้องกันการฟอกเงินของนักธุรกิจและนักการเมือง ตลอดจนการชดเชยความ

รบัผดิชอบทางสังคม โดยต้องก�าหนดเปอร์เซ็นต์จากรายได้ทีชั่ดเจนเพือ่น�ามาพฒันาและชดเชยสงัคม

 แนวทางทีส่อง ศึกษาโครงสร้างของระบบการพนนั (Structural - centered - approach) 

โดยเน้นศึกษาโครงสร้างองค์การในฐานะเป็นผู้ผลิต (Supply) สินค้าและบริการ เช่น ส�านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล บ่อนการพนันต่างๆ รวมทั้งได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้เล่น (Behavior) และ

ความต้องการเล่น (Demand) การพนันของคนไทย ตลอดจนกล่าวถึงผลกระทบจากการพนันต่อ

สังคม เช่น การศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ5 หรือการส�ารวจของเสาวนีย์ ไทยรุ่งเรือง

และคณะ6 และการส�ารวจของศนูย์วจิยัธรรมาภบิาล มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ร่วมกบัฝ่าย

วิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและศูนย์วิจัยเอแบค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ7 

 การศึกษาทัง้สองลกัษณะนีจ้ะให้ภาพกว้างมองทัง้ระบบในแง่ของการบรหิารจัดการธรุกจิ

การพนันในประเทศไทยโดยมุ่งอธิบายด้านอุปสงค์และอุปทานของการพนัน รวมทั้งประเด็นเกี่ยว

กบันโยบายสาธารณะเพือ่น�าไปสูก่ารควบคุมและการจดัการธรุกจิการพนนัให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะ

สม และมีธรรมาภิบาลในการจัดการส�าหรับประเทศไทย นั่นแสดงว่าการศึกษาท่ีผ่านยังไม่ได้

พิจารณาประเด็นในเชิงบริบทจากสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  

ซ่ึงบริบทการพนันของโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ถูกเช่ือมเข้ากับระบบสารสนเทศ ในรูป  

“การพนันออนไลน์” ซึ่งมีรูปแบบเกมการเล่นหลากหลายประเภท ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงมากใน

ช่วงเกือบครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การพนันออนไลน์อาจแปลงร่าง ผ่านเว็ปไซค์ ๆ อาจส่งผ่านอีเมล์ 

เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้เป็นผลมาจากนวัตกรรมของผู้ประกอบการในการ

พฒันาเกมการพนนัต่างๆ ให้สามารถเข้ากบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ได้ และอกีประการหนึง่ 

เป็นความพยายามของรัฐในหลาย ๆ ประเทศที่ได้พยายามแปลงร่างให้บ่อนการพนันแบบดั้งเดิม

ให้มีสภาพเป็นแหล่งสันทนาการ ศูนย์การค้า และรีสอร์ท เช่น โครงการมารีน่าเบย์ และโครงการ

ซันโตซ่า ของประเทศสิงคโปร์ ได้สร้างภาพลักษณ์ให้การพนันเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของหลายๆ 
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กจิกรรมส�าหรับการท่องเทีย่วและบนัเทิง เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า แหล่งท่องเทีย่ว ศนูย์วฒันธรรม 

และแหล่งบันเทิงต่างๆ อย่างครบวงจรไปแล้ว

  แนวทางที่สาม ศึกษาโดยนักกฎหมาย (Lawyers –centered approach) ศึกษาแนวนี้

จะมองว่า การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริง รัฐจะต้องด�าเนินการควบคุมและจัดการภายใต้กรอบของ

กฎหมายอย่างเข้มงวด ดังน้ันควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยให ้

เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การศึกษาของวีรพงษ์ บุญโญภาส8 และนันทวัฒน์  

บรมานันท์9 ลักษณะเด่นของการศึกษาแนวนี้ โดยมองผ่านมิติทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใน

ประเทศไทยที่มีอยู่นี้มีความเหมาะสมสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในปัจจุบันได้หรือไม่

  แนวทางที่สี่ การศึกษานี้มองว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลธรรมเป็นหลักในการศึกษา 

(Moralistic ––centered approach) ศึกษาแนวนี้จะมองว่า การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีส�าหรับสังคม

ไทยซึ่งมีพื้นฐานเป็นสังคมชาวพุทธ เช่น การศึกษาของพระมหาวีระชัย ชยวีโร10 ลักษณะเด่นของ

การศึกษาแนวนี้ต้องการชี้ว่า เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธจะต้องการตั้งตนอยู่ในศีลใน

ธรรมไม่ลุ่มหลงอยู่กับอบายมุข สิ่งเสพติด หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน และควรประกอบ

สัมมาอาชีวะอย่างสุจริต

 ทั้ง 4 แนวทางสามารถน�ามาอธิบายการศึกษาการพนันในสังคมไทยได้เป็นอย่างด ี

เพราะเป็นทั้งด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองก ด้านโครงสร้างหน้าที่ ด้านกฎหมาย และศีลธรรม 

เป็นหลัก เป็นต้น ซึ่งการเลือกกรอบไปศึกษาวิเคราะห์จะข้ึนอยู่กับผู้วิจัยเป็นหลักว่ามีเป้าหมาย 

ในการศึกษาอย่างไร 

โครงสร้างของหนังสือ 

 เมื่อพิจารณาจากหนังสือเล่มนี้พบว่ามีด้วยกัน 7 บท แต่เมื่อจัดหมวดหมู่แล้วมีเนื้อหา  

4 ส่วน คือ 

  ส่วนแรก กล่าวถงึ อตุสาหกรรมคาสิโนในภาพรวมของโลก แล้วจ�าแนกลงลกึรายประเทศ 

โดยเน้นศึกษาหารูปแบบและประสบการณ์การเปิดคาสิโนในประเทศท่ีให้การยอมรับและถือว่า

8 วีรพงษ์ บุญโญภาส (2540). วิเคราะห์พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กับมาตราที่ควรพิจารณา. วารสาร

กฎหมาย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2540 หน้า 96-97. 

9 นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2554). กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย. ร่างรายงานการศึกษาเรื่องสถานการณ์ 

พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย. 
10 พระมหาวรีะชยั ชยวโีร (2546). การศกึษาวเิคราะห์ปัญหาจรยิศาสตร์ :กรณกีารเปิดบ่อนการพนนัถกูกฎหมายในประเทศ. 

หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
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การพนันนั้นถูกกฎหมาย เช่น ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งรูปแบบการเปิดคาสิโนในบริบท

ของเอเชียอย่างมาเก๊า สิงคโปร์ และมาเลเซียด้วย ประเด็นท่ีผู้เขียนเน้นเป็นพิเศษ คือ ต้องการ 

ชีใ้ห้เหน็ถงึ แนวโน้มของอตุสาหกรรมคาสโินทัว่โลก นโยบายรฐัและการก�ากบัดแูล โครงสร้างและ

อัตราการจัดเก็บภาษี รวมทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากคาสิโน ซึ่งถือเป็นจุดเด่น

ของหนังสือเล่มนี้ เพราะให้ภาพที่ชัดเจนมากกว่างานชิ้นอื่นๆ ที่ศึกษามาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

งานส่วนนี้ ชี้ให้เห็นสภาพแวดล้อมของความเป็นทุนนิยม (Capitalism) และโลกาภิวัตน์

(Globalization) ของอุตสาหกรรมคาสิโนโลก เมื่อทุนนิยมปะทะประสานกับโลกาภิวัตน์แล้วมีรัฐ

ประเทศใดจะต้านทานสีเทาด�าของคาสิโนไว้ได้

 ส่วนที่สอง กล่าวถึง การแข่งม้าและการพนันม้าแข่ง ในฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และ

ไทย ผู้เขียนต้องชี้ให้เห็น นโยบายรัฐและการก�ากับดูแล โครงสร้างและอัตราการจัดเก็บภาษี  

รวมทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการพนันแข่งม้า จุดเด่นของงานส่วนนี้คือ  

ความพยายามของผู้เขียนในการเสนอเชิงเปรียบเทียบ นโยบายของรัฐ ผู้ประกอบการ หน่วยงาน

ก�ากับดแูล และภาระภาษม้ีาแข่งในไทย มาเลเซยี สงิคโปร์ และฮ่องกง เพราะภาพนีส้ะท้อนให้เหน็

ว่า ประเทศไทยจัดเก็บภาษีม้าแข่งสูงกว่าประเทศอื่น อันเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีซ�้าซ้อนของ

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีค�าถามว่า “เพราะการจัดเก็บภาษีซ�้าซ้อนที่ท�าให้การแข่งม้า 

ในประเทศไทยตกต�่าลงใช่หรือไม่” ไฉนการแข่งม้าในมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกงยังคงคึกคัก 

และเติบโตในอัตราสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย และจริงหรือเปล่าที่ว่า “มิติการมองกีฬา

กับการพนันของสังคมไทยมีภาวะที่ตีบตันไร้ร่องรอยที่ต่อได้ยากยิ่ง” 

  ส่วนท่ีสาม กล่าวถงึ ผลส�ารวจทศันคติของประชาชนคนไทยท่ีมต่ีอการคาสโินรสีอร์ตแบบ

ครบวงจร ซ่ึงเป็นเป้าหมายของผูเ้ขยีนทีต้่องการสอบถามคนไทยทีม่ต่ีอการเปิดคาสโินรีสอร์ตแบบ

ครบวงจรในประเทศไทย อาจจะมีค�าถามว่า “แล้วท�าไมประเทศไทยจะต้องเปิดรสีอร์ตคาสโินแบบ

ครบวงจร” ซึ่งคาสิโนแบบนี้มีอยู่ใกล้ๆ ประเทศไทยอยู่แล้ว อาทิ มาริน่า เบย์ ของสิงคโปร์ หรือ 

เกนติ้ง เวิลด์ของมาเลเซีย ก็มีสภาพที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจุดเด่นของงานส่วนนี้ คือ ผู้เขียนมีความกล้า

ในการตัง้ประเดน็และได้เลอืกรปูแบบคาสโินรสีอร์ตแบบครบวงจรเหมาะส�าหรบัประเทศไทยเป็น

ประธาน (Subject) ของการส�ารวจ ซึ่งผู้ถูกส�ารวจก็มีความหลากหลากทั้งที่รู้และเข้าใจต่อคาสิโน

แบบนี้ ส�าหรับการที่จะวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายต่อรัฐ

  ส่วนที่สี ่ กล่าวถึง ผู้เขียนต้องการที่จะเสนอทางออกให้กับสังคมไทยเกี่ยวกับการบริหาร

จดัการการพนันประเภทคาสิโนและการแข่งม้าอย่างไร ผูเ้ขียนได้เสนอทางออกให้กบัสงัคมไทย 10 

ประการต่อการบริหารจดัการการพนนัทัง้สองประเภทดงักล่าว งานส่วนนีถ้อืเป็นจุดส�าคญัของงาน

ช้ินน้ี เพราะผู้เขยีนได้น�าบรบิทจากการพนนัท้ังสองประเภท คอื คาสโินและม้าแข่ง สงัเคราะห์ผ่าน

แนวโน้มของอุตสาหกรรมทั่วโลก นโยบายรัฐและการก�ากับดูแล โครงสร้างและอัตราการจัดเก็บ
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ภาษี รวมทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการพนันทั้งสองประเภท มีประเด็นที่ 

ผู้วิจารณ์เห็นว่าส�าคัญควรน�ามากล่าวไว้ดังนี้ 

 1)  เหตผุลของการท�าให้การพนันให้ถกูกฎหมาย ในแง่มมุทางทฤษฎถีกูอธบิายจากเหตผุล 

3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อปกป้องผู้เล่น (Gambler Protection) ประการที่สอง รัฐบาล

ต้องการวางตัวเป็นกลาง (Government Neutral) และประการที่สาม เพื่อปกป้องรัฐบาล 

(Government Protection) ซึ่งล้วนเป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าเหตุผลทางการเมือง

และสังคม เช่น ปรากการณ์ที่เกิดขึ้นในมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย  

รวมทั้งมาเก๊า นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ด้วย 

 2) ฐานอุตสาหกรรมคาสิโนมุ่งหน้ามายังเอเชีย ถึงแม้ว่าตลอดช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา 

อุตสาหกรรมคาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความเติบโต และครองความ

เป็นหนึ่งในตลาดการพนันโลกอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน

สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2550 และเศรษฐกจิยงัคงถดถอยต่อเนือ่งจนถึงปัจจบัุน ส่งผลให้รายได้รวม

จากอุตสาหกรรมคาสิโนของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมาก รวมไปถึงการลดลงอย่างมีนัยยะของ

จ�านวนลูกค้าพนันและได้ชี้ว่า ธุรกิจพนันของภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นแหล่งผลิตบริการพนันส�าคัญ

ที่สุด ท่ีช่วยให้ตลาดการพนันโลก เติบโตอย่างมีอนาคตจนถึงปัจจุบัน แหล่งที่ให้บริการพนันที ่

โดดเด่นที่สุดในเอเชียคือ มาเก๊า รองลงมาคือสิงคโปร์ท่ีประกอบไปด้วย คาสิโนรีสอร์ทท่ีสร้าง 

ชื่อเสียงอย่างมาก

 3)  รูปแบบการก�ากับดูแลคาสิโน มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ แบบแรก มลรัฐเป็นผู้ก�ากับ

ดูแลหลัก เช่น ประเทศออสเตรเลีย มีส�านักงานการแข่งขันความเร็ว การพนัน และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เป็นผู้ก�ากับดูแล แบบที่สอง สหพันธรัฐเป็นผู้ก�ากับดูแลหลัก เช่น สหราชอาณาจักร 

ม ีคณะกรรมการเกมการพนนั ก�ากบัดูแล และแบบทีส่าม คอื เป็นการผสมผสานระหว่างแบบแรก

กับแบบที่สอง เช่น ในมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างของอุตสาหกรรมคาสิ

โน ประกอบด้วย ผู้ก�ากับดูแลในอุตสาหกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ออกกฎหมายสนับสนุน

 4)  รัฐหารายได้จากภาษีบาป ตามมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย 

รวมทั้งมาเก๊า นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์นั้น ล้วนต้องการหารายได้จากคาสิโนและม้าแข่ง คาสิโนใน

สหรัฐอเมริกามีอัตราการจัดเก็บภาษีระหว่างร้อยละ 6.8-72.7 ของรายได้ของคาสิโน ในยุโรป  

มีอัตราการจัดเก็บภาษีระหว่างร้อยละ 10.0-80.0 มาเก๊า มีอัตราการจัดเก็บภาษีโดยรวมร้อยละ 

40.0 สงิคโปร์มอีตัราการจดัเกบ็ภาษีโดยรวมระหว่าง 29-39 และมาเลเซยี มอีตัราการจดัเกบ็ภาษี

โดยรวมร้อยละ 56.0 ของรายได้จากคาสิโน ส่วนภาษีม้าแข่ง ในไทยร้อยละ 19.75 ของเงินพนัน 

มาเลเซีย ร้อยละ 18.0 ฮ่องกง ร้อยละ 11.66 และสิงคโปร์ ร้อยละ 7.4 ของเงินพนัน
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 5) ผลกระทบจากการพนัน ทุกสังคมในโลกมีความเห็นพ้องต้องกันว่า การพนันสามารถ

ส่งผลกระทบด้านลบต่อปัจเจกบคุคลและสงัคมโดยรวม ท�าให้รฐัหลายประเทศปฏเิสธในการท�าให้

ถูกกฎหมาย และก็มหีลายประเทศทีท่�าให้ถกูกฎหมาย ทั้งๆ โดยข้อเท็จจรงิกร็ู้ว่า การพนนัอาจก่อ

ให้ผลกระทบต่อสังคม เช่น ปัญหาครอบครวั อาชญากรรม และการฟอกเงนิ แล้วกต็าม แต่รฐัหลาย

ประเทศได้ชั่งน�้าหนักแล้วมองว่า ผลได้ทางเศรษฐกิจคุ้มกว่าผลด้านลบทางสังคมนั่นเอง

สรุป

 ว่ากันให้ถึงที่สุดแล้ว คุณูปการของงานเขียนชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อรัฐบาล หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง และผู้สนใจศึกษาการพนัน เพราะงานดังกล่าวได้เปรียบเทียบไว้เป็นอย่างดีรอบด้าน  

นับตั้งแต่ แนวโน้มของอุตสาหกรรมคาสิโนทั่วโลก นโยบายรัฐและการก�ากับดูแล โครงสร้างและ

อัตราการจัดเก็บภาษี รวมทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากธุรกิจคาสิโนและม้าแข่ง 

ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติมหภาคและจุลภาค และสามารถเป็นเช้ือในการศึกษาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามชิ้นน้ียังพอมีจุดอ่อนให้กล่าวถึงอยู่บ้างเพราะในเนื้องานขาดการปูพื้นฐานในกรอบ

แนวคิด ทฤษฎี และแนวการวิเคราะห์เอาไว้ด้วย
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วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ความเป็นมา

 วารสาร “นวัตกรรมสังคม  : Journal of Social Innovation  เป็นวารสารวิชาการของ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดท�าข้ึน เพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพร่แนวคิดและ 

ผลงานที่มีสาระประโยชน์ของนักคิดนักวิชาการออกสู่สังคม โดยมีการด�าเนินงานและตีพิมพ์

บทความประเภทต่างๆ อาทิ  บทความวิชาการ (Academic Paper) บทความวิจัย (Research 

Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความปริทัศน์ (Review Article) เพื่อการ

ถ่ายทอด  แลกเปลี่ยน เปิดเวทีเสวนาและกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ สมดังปณิธานในการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่มุ่งสู่นวัตกรรมทางปัญญา

 วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation  ก�าหนดออกเผยแพร่ปีละ  

2 ฉบับ (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)  

 บทความในวารสารทุกชิ้น รวมถึงงานค้นคว้าวิจัยท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านภาวะ

ผูน้�า สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกจิและการเมอืง จะได้รบัการตรวจสอบและประเมนิจากผูท้รง

คุณวุฒิ (Annual Peer-reviewed Journal) ก่อนการจัดพิมพ์เสมอ

วัตถุประสงค์ของวารสาร

 1. เพือ่เผยแพร่บทความวชิาการ (Academic Paper) บทความวจิยั (Research Paper) 

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพ ของอาจารย์

ประจ�า อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนท่ัวไปในด้านภาวะผู้น�า สังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง
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 2. เพื่อการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ทางวิชาการแก่

สงัคมทัว่ไป โดยสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ�า อาจารย์พเิศษ นกัวชิาการ ผูท้รงคณุวฒุแิละประชาชน

ทั่วไป น�าเสนอผลงานวิชาการในด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง

นโยบายการรับบทความ

 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต มีความยินดีอย่างยิ่งท่ีจะรับบทความจากอาจารย์

ประจ�า อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปในด้านสังคม เศรษฐกิจ  

การศึกษา ธุรกิจและการเมืองและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงผลงานวชิาการท่ีส่งมาตีพมิพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิง่พมิพ์อืน่ใดมาก่อน และต้องไม่อยูใ่นระหว่าง

การพิจารณาของวารสารวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหน่ึงของข้อก�าหนดในการ

ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

 การละเมดิลขิสทิธิถ์อืเป็นความรบัผดิชอบของผูส่้งบทความโดยตรง บทความท่ีได้รบัการ

ตพิีมพ์ จะมกีารพิจารณากลัน่กรองคณุภาพ จากผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความและได้รบัความเหน็

ชอบแล้วจากกองบรรณาธิการ

 ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับนี้ ถือ 

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู ้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวทิยาลัยรงัสติ ผูบ้รหิารและ/หรอืคณาจารย์ท่านอืน่ ๆ  ในมหาวทิยาลยัฯ แต่อย่างใด ความรบั

ผิดชอบด้านเน้ือหาและการตรวจร่างบทความแต่ละเรือ่งเป็นของผูเ้ขยีนแต่ละท่าน หากมคีวามผดิ

พลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง

 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้มีการน�าเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของ

บทความในวารสารวชิาการนวตักรรมสงัคม : Journal of Social Innovation  วทิยาลยันวตักรรม

สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ  ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ถือเป็น

ลิขสิทธิ์ของทางวารสาร

ค�าแนะน�าส�าหรับท่านผู้เขียนบทความ

 1. บทความวิชาการ (Academic Paper) คือ บทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

หรือผลงานการค้นพบ ลักษณะของบทความทางวิชาการเป็นผลงานที่เรียบเรียงขึ้นไว้อย่างเป็น

ระเบยีบ ผูเ้ขยีนอาจเป็นบคุคล สมาคมวชิาชพี หรอืหน่วยงานต่าง ๆ  กไ็ด้ ลกัษณะการน�าเสนออาจ
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มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ัวไป 

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ โดยส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย บทน�าหรือ

ส่วนน�า ที่ผู้เขียนแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าท�าไมจึงเกิดความสนใจในเร่ืองนั้นๆ ส่วนสาระส�าคัญของ

เรื่อง การจัดล�าดับเนื้อหาสาระ ควรมีการจัดวางโครงสร้างและล�าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสม  

รวมทั้งมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย

 2. บทความวิจัย (Research Paper) คือ บทความท่ีเป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย  

หรือสกัดมาจากงานวิจัย เป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้น 

เพือ่การการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ โดยมกีารกลัน่กรองและตรวจสอบเนือ้หาสาระความถูกต้อง

จากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการด้านนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วจะต้องมีรูปแบบการน�าเสนอตามเกณฑ์

มาตรฐานของวารสารวิชาการอันประกอบด้วย บทน�า (Introduction) ทบทวนวรรณกรรม 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย  

วธิดี�าเนินการวิจยั ผลการวจัิย ประโยชน์ทีไ่ด้รบั สรปุและอภปิรายผล ข้อเสนอแนะ เชิงอรรถอ้างองิ 

(ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

 ส่วนบทสรุป ควรมีการท�าประเด็นส�าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไว้ 

อย่างสั้น ๆ ท้ายบท

 ส�าหรับส่วนอ้างอิง ที่อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่น ก็ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

งานของใคร ท�าเมื่อไร และน�ามาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงาน และประกาศให ้

ผู้อ่านรับรู้

 3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) คือ งานเขียนท่ีต้องการถ่ายทอดความคิดเห็น  

ต่องานเขยีนชิน้ใดชิน้หนึง่หรอืเล่มใดเล่มหนึง่ โดยน�าเสนอเนือ้หาสาระทีเ่ป็นความรู้ มกีารกล่าวถงึ

และวจิารณ์อย่างสร้างสรรค์  แสดงให้เห็นข้อด ีข้ออ่อนของงานชิน้นัน้ๆ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 

  โดยบทวิจารณ์หนังสือจะประกอบด้วยบทน�าหรือประเด็นที่จะวิจารณ์ เนื้อหา บทสรุป

และข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

 4. บทความปริทัศน์ (Review Article) คือ บทความวิชาการที่มีการผสมผสานแนวคิด 

ทบทวนความก้าวหน้าของเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง และสรุปความรูใ้นเร่ืองนัน้ ๆ  เพ่ือน�าเสนอแนวคดิใหม่ ๆ  

หรือองค์ความรู้ใหม่  เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างทันสมัย แสดงความคิดเห็น 

ในเชิงวิชาการและมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
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การจดัพิมพ์บทความ

 จดัพิมพ์ 1 คอลมัน์ บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดยีวด้วย Microsoft Word for Windows 
หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกันพิมพ์ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ใช้ฟอนท์ TH Sarabun 
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 15 พอยน์ และให้ใส่เลขก�ากับหน้าทุกหน้าท่ีมุมบนด้านขวา ยกเว้น 
หน้าแรก ความยาวประมาณ 10-20 หน้า

การพิจารณาบทความ

 ผลงานที่ผ่านการประเมินและแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู ้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
ทางกองบรรณาธิการจะตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาและการเขียนรายการอ้างอิง  
หลังจากนั้นจะส่งกลับให้ผู้เขียนตรวจดูอีกครั้งให้ถูกต้อง  จึงจะน�าลงตีพิมพ์ในวารสาร

ก�าหนดการ

วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

ติดต่อและส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ที่

วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู ่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ต�าบลหลักหก อ�าเภอเมืองปทุมธานี  
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