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คาํกล่าวแนะนําองค์ปาฐกคาํกล่าวแนะนําองค์ปาฐก  งานรําลกึ 14 ตุลา ประจําปี 2549งานรําลกึ 14 ตุลา ประจําปี 2549  

ศาสตราจารย์ ดร. ศาสตราจารย์ ดร. อมราอมรา    พงศาพชิญ์พงศาพชิญ์  

วนัวนัเสาร์เสาร์ที ่ 14  ตุลาคม  2549ที ่ 14  ตุลาคม  2549  ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา  
โดย   สุริชัย  หวนัแก้วโดย   สุริชัย  หวนัแก้ว  

 
   หวัขอ้ของการปาฐกถา 14 ตุลาคมวนัน้ีตั้งช่ือวา่ “อนาคตการเมืองไทย: ขบวนการ
ประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมทางสงัคม” นบัวา่สอดคลอ้งอยา่งยิง่กบักาลเทศะในช่วงน้ีของ
ประเทศไทย  แมอ้งคป์าฐกเป็นคนท่ีเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง แต่อาจารยก์มิ็ใช่คนในปรากฏการณ์ 14 
ตุลาคม มิใช่นกัต่อสูแ้นวหนา้ หรือนกัพดูท่ีมีฝีปากแหลมคม เผด็ร้อน อาจารยเ์ป็นอาจารยธ์รรมดาผู ้
มีผลงานวิชาการและวิจยัต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ผมจึงจาํเป็นตอ้งขอเวลาเลก็นอ้ยแนะนาํวา่อาจารยเ์ป็น
ใคร และเหตุใดจึงไดข้อเรียนเชิญอาจารยเ์ป็นองคป์าฐกในวนัน้ี 
 

1.   ประวตัิการศึกษา 
    คุณวุฒิ               ปี พ.ศ. ทีจ่บ  สถานทีศึ่กษา 
 ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา 2517 มหาวิทยาลยัวอชิงตนั, ซีแอตเติล, สหรัฐอเมริกา 
      ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา  2512 มหาวิทยาลยัวอชิงตนั, ซีแอตเติล, สหรัฐอเมริกา 
        ปริญญาตรี สาขามานุษยวิทยา  2510 มหาวิทยาลยัแคลิฟอเนียท่ีเมืองเดวิส, แคลิฟอเนีย 
 

2.   ประวตัิการรับราชการ    ไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ เม่ือวนัท่ี 28 เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2517 และไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ในสาขาวิชามานุษยวิทยา เม่ือวนัท่ี  22 
กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2543   ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง  ศาสตราจารย ์  ระดบั 11   และเพิ่งเกษียณอายุ
ราชการได ้2 สปัดาห์ 
        2.1   งานบริหารและตาํแหน่งอ่ืน 
               (1)     รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัสงัคม (ผูอ้าํนวยการ คือ รศ.ดร. วารินทร์ – 
    วงศห์าญเชาว)์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2522-2529  
   (2)     ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัสงัคม  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  2 สมยั 
    พ.ศ.2530- 2536   และคร้ังท่ี 2 ระหวา่ง  พ.ศ.  2540-2545   
               (3)     รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2536-2539 

 

3.   งานบริหารและวิชาการ 
1. ประธานอนุกรรมการฝ่ายขอ้มูลและสารสนเทศ, คณะกรรมการส่งเสริมและ

ประสานงานสตรีแห่งชาติ (2532-2540) 
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2. คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(ผูแ้ทนสาขาสงัคม) โครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ/ภาคเอกชน และโครงการ
แหล่งนํ้า สาํนกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้ม  

3. คณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาองคค์วามรู้และศึกษานโยบายการจดัการ
ทรัพยากชีวภาพในประเทศไทย  (จดัตั้งโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
และศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ  สาํนกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ) (2540-ปัจจุบนั)     

4. ประธานคณะทาํงานจดัทาํรายงานประเทศ ในคณะอนุกรรมการประสานงานและ
ติดตามผลการประชุมสุดยอดวา่ดว้ยการพฒันาสงัคม กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสงัคม (2541-2543) ละคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ 
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  (2541-2545) 

5. คณะอนุกรรมการประสานการจดัโครงข่ายการคุม้ครองทางสงัคม สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2544-2545) 

6. คณะกรรมการอาํนวยการวจิยัวฒันธรรมและประธานคณะอนุกรรมการวิจยั
วฒันธรรมภาคกลาง  สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2544-
ปัจจุบนั)  

7. คณะกรรมการบญัญติัศพัทส์งัคมวิทยา ราชบณัฑิตสถาน (2540-ปัจจุบนั) 
8. Member, Measurement Working Group and Revision Working Group, Global 

Reporting Initiative Interim Secretariat, Boston, Massachusetts (2001-2002)  
9. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2544-2545, 2547–

ปัจจุบนั) 
 

4.    งานด้านประชาสังคม 
 

 ในระหวา่งประเทศ 
                1.      Member of Board of Directors ของ United Nations International Research and 
Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), (2533-2539) 
  2.       Member, Advisory Panel on ESCAP/UNDP Initiative to Support the 
Achievement of  the Millennium Development Goals (2002-2003)   
  3.     Steering Committee Member, Global Development Network, Washington D.C.,  
(2002-2005)  
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 ในประเทศ 
  1.      ร่วมการก่อตั้งโครงการอาสาสมคัรเพื่อสงัคมข้ึน ในปี พ.ศ. 2522 โดยความร่วมมือ
ใกลชิ้ดกบัคุณหญิงอมัพร มีสุข  คุณศรีสวา่ง  พัว่วงศแ์พทย ์ อาจารยจ์อน อ้ึงภากรณ์ และคณะ และ
ต่อมาพฒันามาเป็นมูลนิธิอาสาสมัครเพือ่สังคม 
  2.      อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นการศึกษาและพฒันา (2546–ปัจจุบนั) 
         3.      รางวลัประกาศเกียรติคุณดีเด่นดา้นพฒันาสตรี, นกัพฒันาสตรีดีเด่นสาขาวิชาการ 
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2540. 
  4.     คณะทาํงานวาระสังคม ซ่ึงประกอบดว้ย มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็, มูลนิธิผูห้ญิง, 
มูลนิธิอารมณ์พงศพ์งนั, คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพฒันา, เครือข่ายเสียงคนดอ้ย
โอกาส, แนวร่วมเพื่อความกา้วหนา้ของผูห้ญิง, เครือข่ายแรงงาน, ศูนยศึ์กษาการพฒันาสงัคม จุฬาฯ, 
ศูนยเ์ศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาฯ, โครงการศึกษาและปฏิบติัการงานพฒันา (โฟกสั), และ
สถาบนัวิจยัสงัคม จุฬาฯ มุ่งสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และแสวงหานโยบาย และมาตรการรูปธรรมท่ี
แกปั้ญหาอนัเน่ืองจากการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจท่ีไม่เท่าเทียม  สถานการณ์ใหม่ของสงัคมไทย
ท่ีสาํคญั คือ สถานการณ์ภายหลงัรัฐธรรมนูญใหม่และสถานการณ์ภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ ความ
เปล่ียนแปลงระดบันโยบาย การจดัการประชุมองัคถ์ดัภาคประชาสงัคม และโดยเฉพาะปัญหาความ
รุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เน้นบทบาทในการสร้างความรู้ ความรู้เข้าใจต่อสาธารณชน และ

ผู้ปฏบิัติงานทัง้ในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชนอย่างต่อเน่ือง เพือ่นําไปสู่การเช่ือมโยง

และวิเคราะห์ภาพรวมเกีย่วกบัสถานการณ์สังคมไทยทีมี่ผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ทัง้น้ี 

เพือ่สนับสนุนขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กบัภาคประชาสังคม 
  5.  ขบวนผู้หญงิกบัการปฏรูิปการเมือง (Women’ Movement in the Thai Political Reform 
(WeMove))    เป็นการรวมตวักนัของปัจเจกชนท่ีมีความต่ืนตวัทางการเมือง และตระหนกัถึง
ความสาํคญัวา่จะตอ้งมีผูห้ญิงเป็นองคป์ระกอบสาํคญั ในการสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัการปฏิรูป
การเมือง จึงไดมี้การจดัเวทีแสดงความคิดเห็นและหารือเก่ียวกบัสถานการณ์การพฒันาประชาธิปไตย 
ในปัจจุบนั รวมทั้งการจดัทาํร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยข้ึนใหม่  ขบวนการผูห้ญิงกบัการ
ปฏิรูปการเมือง  ประกอบดว้ยบุคคล และองคก์ร เช่น มูลนิธิเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื, สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ, ขบวนการผูห้ญิงกบัการปฏิรูปการเมือง, ธนาคารโลก, กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี, 
มูลนิธิฟรีดริดเอแบทร์, มูลนิธิวงันํ้ าเขียว ฯลฯ 
 

5. หนังสือและงานวชิาการทีสํ่าคญั 
  1.   วฒันธรรม  ศาสนา  และชาติพนัธุ์: วิเคราะห์สงัคมไทยแนวมานุษยวทิยา   (พิมพค์ร้ังท่ี 
5)  กรุงเทพ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541. 
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  2.   ความหลากหลายทางวฒันธรรม: กระบวนทศันแ์ละบทบาทในประชาสงัคม   (พิมพ์
คร้ังท่ี 4)   กรุงเทพ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547. 
       3.  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนเพือ่การลงทุน
ทางสงัคม   คณะติดตามและประเมินผลส่วนกลาง.  กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัสงัคม  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2542. 
       4.    การสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตและพฒันาสงัคม งานวิจยัสนบัสนุนโดยสาํนกังาน
กองทุน สนบัสนุนการวจิยั  กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัสงัคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547.  
       5.    องคก์รสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย งานวจิยัสนบัสนุนโดยสาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั  กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547. 
       6.  สตรีนิยมและขบวนการผูห้ญิง: ความเคล่ือนไหวของเครือข่ายประชาสงัคมขา้มชาติ
และขบวนการสงัคมแนวใหม่.  กรุงเทพฯ: สาํนกัวิจยัสงัคมและสุขภาพ (สวสส.), 2548.  73 หนา้ 
 
บทบาทในหัวข้อ 
 

 การเลือกองคป์าฐกท่ีมิใช่คน 14 ตุลา หลงัจากท่ีองคป์าฐกท่ีผา่นมาต่างกเ็ป็นบุคคลสาํคญั
ภายในแวดวงขบวนการ 14 ตุลามาตลอด สภาพการณ์เช่นน้ีบ่งบอกอะไรแก่เราไดบ้า้ง เป็น
ผูห้ญิงองคป์าฐกคนแรก แลว้อะไรอีกละจะรู้ตวัหรือไม่กต็าม คณะกรรมการไดต้ดัสินใจ
ดาํเนินการในส่ิงท่ีเป็นการบ่งช้ีถึงพรมแดนใหม่ของจิตวิญญาณประชาธิปไตยของไทย 
แสดงถึงการยอมรับขั้นตอนใหม่ของการต่อสูป้ระชาธิปไตยของไทย 

 ผมถูกอาจารยอ์มราถามวา่   พี่เป็นอาจารยธ์รรมดามิใช่คนในปรากฏการณ์  14  ตุลา แลว้
ทางคณะกรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา เขามาเลือกเธอไดอ้ยา่งไร 

 การแถลงข่าว เม่ือวนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์ 2549 ในหวัขอ้เร่ือง “วิกฤตการณ์ความชอบธรรม 
และจริยธรรมของผูน้าํประเทศ”  ท่ีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นข่าวสาํคญั
หนงัสือพิมพห์นา้หน่ึง ทาํใหส้าธารณะหนัมาสนใจ  แต่ขณะเดียวกนักเ็กิดคาํถามต่อ
บทบาทท่ีเหมาะสมของคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จากสมาคมนิสิตเก่าบางกลุ่ม 

 แต่ไม่วา่จะคิดเห็นอยา่งไร เราคงตอ้งยอมรับวา่ ส่ิงท่ีปรากฏโดดเด่นในวนันั้นและช่วงเวลา
ต่อมากคื็อ ความกล้าหาญทางจริยธรรมของนักวชิาการ มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีสุดอยา่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตอ้งถือวา่ถูกคาดหวงัอยา่งสูงจากทุกฝ่าย ยิง่ตอนหลงัมีการจดั
อนัดบัซ่ึงเป็นการเสริมสร้างทางปัญญากลายเป็นการมาตรฐานของการแสดงออก   แต่กน่็า
เสียดายวา่ ท่ีผา่นมาคุณค่าทางสงัคมขอ้น้ีไดเ้จือจางไปมาก ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์เสรี
นิยมใหม่ในปัจจุบนั มหาวิทยาลยัจะมีโอกาสตามกระแสและใชป้ระโยชน์จากกระแสได ้
แต่กม็กัจะไม่สามารถตอบสนองต่อสงัคมเท่าท่ีควร 
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 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คนท่ี 9 ในประวติัศาสตร์ 55 ปี หรือเกือบ 
6 ทศวรรษของคณะรัฐศาสตร์ ในปัจจุบนัคณะรัฐศาสตร์ มีจาํนวนนิสิตเพศหญิงเทียบกบั
ชายเป็นสดัส่วนกวา่ 3 ต่อ 2 ถึงอยา่งนั้นกต็ามคณะรัฐศาสตร์กเ็พิ่งจะมีคณบดีหญิงคนแรก 

 มีการจดัอภิปรายทางวิชาการ 6 คณะวิชาและสถาบนัวิจยัในจุฬาฯ เร่ือง “บทวิเคราะห์เชิง
วิชาการต่อภาวะวิกฤตผูน้าํปัญหาและทางออก”  ในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2549  

 อาจารยเ์ป็นคนสมถะในชีวติ  และเป็นคนท่ีไม่มีพิธีรีตอง 
 อาจารยมิ์ใช่เป็นคนมุ่งสร้างวรีกรรม   การท่ีอาจารยย์ดึถือความสุจริตใจในหนา้ท่ี/ดา้น
ความคิด   

       ซ่ือสตัยต่์อตนเองกระมัง่ท่ีนาํไปสู่การประกาศจุดยนืท่ามกลางสถานการณ์ธุรกิจการเมืองท่ี
ผา่นมา 

 

บดัน้ี ไดเ้วลาอนัเหมาะสมแลว้ผมจึงขอเรียนเชิญอาจารยอ์มรา  พงศาพิชญ ์ข้ึนกล่าว 
ปาฐกถา 14 ตุลา ในหวัขอ้ “อนาคตการเมืองไทย: ขบวนการประชาธิปไตย เพื่อความเป็นธรรมทาง
สงัคม” ต่อไป 
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อนาคตการเมืองไทย : ขบวนการประชาธิปไตยเพือ่ความเป็นธรรมทางสังคม 
อมรา   พงศาพชิญ์ 

ความนํา 
 ก่อนอ่ืน ดิฉนัขอขอบพระคุณ คณะกรรมการมูลนิธิ   14 ตุลา  ท่ีใหเ้กียรติเชิญใหดิ้ฉนัเป็นผู ้
กล่าวปาฐกถา 14  ตุลา ประจาํปี 2549 นบัเป็นเกียรติอนัยิง่ใหญ่สาํหรับดิฉนั   เพราะโดยภาพลกัษณ์
แลว้ ดิฉนัไม่น่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบั “ปรากฏการณ์เดือนตุลา”   ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกลุ่ม  “คน
เดือนตุลา”  และไม่น่าจะรู้เร่ืองเก่ียวกบัเหตุการณ์เดือนตุลาเท่าไรนกั 
 เม่ือเดือนตุลาคม 2516 ดิฉันอยู่ต่างประเทศ และเม่ือเราประชุมกนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
ประเทศไทย เพื่อนร่วมมหาวิทยาลยัในวนันั้นคนหน่ึง  ไดก้ล่าววา่ เหตุการณ์ไม่น่าจะมีอะไรมาก คง
เป็นเพียง “เหลือบฝูงใหม่” ท่ีจะเขา้มาปกครองประเทศเท่านั้น  แต่เม่ือตุลาคม  2519  ดิฉันเป็น
อาจารย ์ท่ีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แลว้  และไดติ้ดตามเหตุการณ์อย่างใกลชิ้ด   วนัท่ี 5 ตุลาคม 2519  
เหตุการณ์น่าเป็นห่วงมากและดิฉนัไดต้ดัสินใจกลบับา้นตั้งแต่บ่ายโมง ทาํใหดิ้ฉนัไดเ้ห็นเหตุการณ์
ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในวนัท่ี 5 ตุลาคม ตอนบ่ายผา่นจอโทรทศัน์อยา่งชดัเจน  ผลของการ
ปราบปรามนกัศึกษาทาํใหลู้กศิษยช์ั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนสังคมวิทยาชนบทกบัดิฉนัเสียชีวิตไป 1 คน เป็น
ประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเก่ียวกับ 6 ตุลา ของดิฉัน ท่ีไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับประสบการณ์ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งโดยตรง แต่กอ็ยูใ่นความทรงจาํของดิฉนัเสมอมา 
 ในวนัน้ีดิฉนัไดรั้บเชิญใหม้ามองสงัคมไทยในอนาคตจากมิติทางดา้นสงัคม โดยจะมองถึง
สงัคมประชาธิปไตยของไทย  เราไดพ้ินิจพิเคราะห์ประชาธิปไตยไทยกนัมามากพอสมควรแลว้ 
และ ปาฐกถา  14 ตุลา ในปีก่อน ๆ  กไ็ดมี้หวัขอ้ประชาธิปไตยโดยตรงมาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง คือ เม่ือปี 
2546 อาจารย ์ เสกสรรค ์ ประเสริฐกลุปาฐกถาในหวัขอ้“ประเทศไทยบนเสน้ทางประชาธิปไตย: 
บทสาํรวจปัญหาและทางออก ”   และเม่ือปีท่ีแลว้  อาจารยธ์งชยั  วนิิจจะกลู ปาฐกถาในหวัขอ้  
“ ขา้มใหพ้น้ประชาธิปไตยแบบหลงั 14 ตุลา”  ในวนัน้ีดิฉนัคงจะพดูต่อจากอาจารยท์ั้ง 2 ท่าน โดย
มองผา่นปัญหาท่ีอาจารยเ์สกสรรค ์นาํเสนอแลว้ และขา้มใหพ้น้ประชาธิปไตยแบบหลงั 14 ตุลา มา
พดูถึงประชาธิปไตยในรูปแบบเน้ือหาท่ีแตกต่างไปจากเดิม พิจารณาถึงพฒันาการของรูปแบบ
ประชาธิปไตยท่ีผา่นมาและจะเนน้ในเร่ืองคุณลกัษณะหรือเน้ือหาของประชาธิปไตยท่ีสงัคมไทย
เรียกหา  ในวนัน้ีสงัคมไทยกาํลงัเรียกหาประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีประเดน็เร่ืองคุณธรรมและ 
จริยธรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบใดกไ็ด ้
 ดิฉนัจะขอมองขบวนการประชาธิปไตย ในลกัษณะของขบวนการประชาสงัคมใน 3 
ช่วงเวลา (ในท่ีน้ีจะขอใชค้าํวา่ขบวนการประชาสงัคมในความหมายวา่เป็นกิจกรรมท่ีไม่ใช่ภาครัฐ
และไม่ใช่ภาคธุรกิจ) โดยเร่ิมจากขบวนการประชาธิปไตยช่วง พ.ศ. 2475  ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนและหลงั 
พ.ศ. 2475  ในรูปของขบวนการผูห้ญิงและขบวนการสงฆ ์  และขบวนการเหล่าน้ีกถู็กสยบไป
ในช่วงเผดจ็การทหาร ขบวนการประชาธิปไตยในช่วงท่ีสองเกิดข้ึนใหม่ในรูปของขบวนการ
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นกัศึกษา ซ่ึงนาํมาสู่เหตุการณ์  14  ตุลาคม 2516 และขบวนการนกัศึกษาถูกปราบดว้ยการปฏิวติั 6 
ตุลาคม 2519  ขบวนการประชาธิปไตยหลบลงใตดิ้นหรือหนีเขา้ป่าไปจนมีการประกาศนิรโทษ
กรรมตามนโยบาย 66/23  หลงัจากนั้นขบวนการประชาธิปไตยเติบโตในรูปของขบวนการประชา
สงัคม   เม่ือองคก์รประชาสงัคมมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนและปรับบทบาทมาทาํงานดา้นการพฒันา
สงัคมเพื่อปลูกฝังประชาธิปไตย ดาํเนินการในรูปเครือข่ายเพื่อรณรงคใ์นประเดน็การพฒันาดา้น
ต่างๆ   และใน 
เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 เครือข่ายองคก์รประชาสังคมสามารถผนึกพลงัเคล่ือนไหวต่อตา้น
การเขา้มาสู่อาํนาจของพลเอก สุจินดา   คราประยรู ซ่ึงอาจนาํไปสู่การปกครองแบบเผด็จการทหาร 
ส่วนในช่วงท่ีสามขบวนการประชาธิปไตยในรูปเครือข่ายพนัธมิตร ซ่ึงเป็นเครือข่ายของเครือข่าย
องคก์ร ไดเ้คล่ือนตวัมาเป็นขบวนการประชาธิปไตยท่ีสามารถรวมตวัไดอ้ยา่งมีพลงัใน พ.ศ. 2549 
สุดทา้ยดิฉนัเสนอวา่ ขบวนการประชาธิปไตยในพ.ศ. 2549 คือขบวนการท่ีเคล่ือนไหวเพื่อเป้าหมาย
ใหเ้กิดสังคมประชาธิปไตยธรรมาภิบาลท่ีผูน้าํตอ้งมีจริยธรรม  และคณะปฏิรูปฯ 19 กนัยายน 2549 
จะตอ้งมีความชดัเจนว่า การปฏิรูปคร้ังน้ีมีเป้าหมายเดียวกบัเป้าหมายของขบวนการประชาสังคม 
มิฉะนั้นเหตุการณ์ความไม่สงบกอ็าจเกิดข้ึนไดอี้กคร้ังหน่ึง 
 
1.   ขบวนการประชาธิปไตยช่วงการเปลีย่นแปลงการปกครองพ.ศ. 2475  
 ถา้จะพิจารณาพฒันาการของระบอบประชาธิปไตยนบัตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2475 เป็นตน้มา  เราพบการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบเป็นระยะ ๆ  การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบคร้ังแรก คือการเปล่ียนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ มาเป็นการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ซ่ึงธงชยั  วนิิจจะกลู (2548)  มอง
วา่การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี  “ การเมืองของกลุ่มประชาชนหรือในประชาสงัคม มิไดมี้อาํนาจหรือมี
ส่วนร่วมตดัสินใจในนโยบายหรือการเมืองสาํคญัใด ๆ ..... การท่ีพลงัประชาชนยงัเติบโตเขม้แขง็ไม่
พอไม่ไดฐ้านพลงัการปฏิวติั  2475  เป็นปัจจยัหน่ึงทาํใหไ้ม่แตกหกักบัอาํนาจรวมศนูยไ์ม่วา่จะของ
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชหรือหลงั2475”(2548:23)  ซ่ึงมีผลในการกาํหนดบทบาทของ
พระมหากษตัริยใ์นระบอบประชาธิปไตยใหอ้ยูเ่หนือหรืออยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ 
 นอกจากน้ี ธงชยัยงัเห็นว่าความขดัแยง้ระหว่างคณะราษฎรกบัฝ่ายเจา้หลงั 2475 เห็นได้
ชัดเจนจากการที่รัฐธรรมนูญของคณะราษฎรไม่อนุญาตให้พระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศ์มี
บทบาททางการเมือง และบัญญติัให้พระมหากษตัริย์ และพระราชวงศ์ทรงอยู่เหนือการเมือง 
อยา่งไรกต็ามฝ่ายพระมหากษตัริยนิ์ยมไดพ้ยายามใหพ้ระมหากษตัริยก์ลบัมามีบทบาททางการเมือง 
โดยไดป้รากฏวา่ ในรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2492  ระบุวา่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอนัมี 



 8

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ผูใ้ดจะฟ้องร้องไม่ได ้ และใหอ้าํนาจพระมหากษตัริยเ์พิ่มข้ึน เช่นใน
การเลือกและแต่งตั้งวฒิุสภา ในการประกาศภาวะฉุกเฉิน และในการอนุมติัเปล่ียนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นตน้ (ธงชยั 2548:23) 
 การต่อสูท้างความคิดในการใหค้วามหมายของประชาธิปไตย ดาํเนินการตั้งแต่ก่อน พ.ศ.  
2475  เร่ือยมาโดยมีผูน้าํท่ีเป็นพลเรือนและทหารสลบักนัมีบทบาททางการเมือง แต่กล่าวไดว้า่
ประเทศไทยตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเผดจ็การทหารเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์  และจอมพลถนอม  กิตติขจร และในระหวา่งนั้นกมี็ทั้ง
รัฐประหารและกบฏ หลายคร้ัง อยา่งไรกดี็  ธงชยัมองวา่ 
 “หลงัความพา่ยแพข้องฝ่ายกษตัริยนิ์ยมคราวน้ี การพื้นฟบูทบาทของพระราชอาํนาจมิได้
หวงัผลระยะสั้นหรืออาศยักลวิธีในระบบรัฐสภาอีกต่อไป แต่ทฤษฏีวา่ดว้ยพระมหากษตัริยไ์ทย
ไดรั้บการปลูกฝังก่อร่างสร้างตวัอีกคร้ังอยา่งชา้ ๆ  ทวา่มัน่คงอยา่งมาก อาศยัการสะสมบารมีในหมู่
ประชาชน และการใหค้วามหมายใหม่แก่สถานะเหนือการเมือง จนประสบความสาํเร็จคร้ังใหญ่ใน
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516” (ธงชยั 2548:35) 

 
ขบวนการผูห้ญิงและขบวนการสงฆ ์
 แทท่ี้จริงแลว้ แมพ้ลงัประชาชนจะยงัอ่อนแอ แต่เราสามารถรับรู้ถึงบทบาทของนกัคิดและ

นกัหนงัสือพิมพ ์ เช่น เทียนวรรณ และนรินทร์ ภาษิต  ในการนาํเสนอความคิดเร่ืองประชาธิปไตย
และความเป็นธรรมทางสงัคมได ้ (ชยัอนนัต ์  สมุทวนิช , 2517 และ ศกัดินา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา, 
2544) นอกจากน้ีในช่วงการเปล่ียนแปลง พ.ศ. 2475 ปรากฏวา่มีการเคล่ือนไหวของกลุ่มผูห้ญิงใน
การเรียกร้องสิทธิ  นบัตั้งแต่การท่ีมีอาํแดงเหมือนและอาํแดงจัน่  ยืน่ฎีกาทูลเกลา้ถวาย
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 4 เพื่อเรียกร้องสิทธิในการตดัสินชะตาชีวติของตนเองท่ีจะ
ไม่แต่งงานกบัผูท่ี้บิดามารดาเลือกให ้ กรณีอาํแดงเหมือนคือการถูกพอ่แม่ทุบตีกกัขงัและบงัคบัขืน
ใจใหเ้ป็นภรรยานายภู ทั้งท่ีไม่สมคัรใจเพราะตนเองรักอยูก่บันายริด จึงเรียกร้องสิทธิท่ีจะเลือกคู่
ดว้ยตนเอง กรณีอาํแดงจัน่ เพราะถูกนายเอ่ียมสามีนาํช่ือไปขายใหผู้อ่ื้นเพราะถือวา่เมียกเ็สมือนทาส
ในเรือนเบ้ีย  มีผลใหส้มเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4  ประกาศยกเลิกประเพณีคลุมถุงชน
ตามประกาศพระราชบญัญติัลกัพา พ.ศ. 2406 และตามดว้ยการตราพระราชบญัญติั หา้มผูช้ายขาย
เมีย บิดามารดาขายบุตร พ.ศ. 2411 (กฤตยา และกนกวรรณ 2545:40)  
   หลงัจากนั้นปรากฏการณ์ท่ีชดัเจนท่ีสามารถเรียกไดว้า่เป็นขบวนการผูห้ญิงคือ ในช่วงก่อน
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475   เม่ือมีผูห้ญิงท่ีไดรั้บการศึกษาจดัพิมพห์นงัสือและนิตยสาร
ช่ือ สตรีนิพนธ์และสตรีศพัท ์  เพื่อนาํเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองผูห้ญิงและความเท่าเทียมกบั
ผูช้าย ขบวนการผูห้ญิงในช่วงนั้นเรียกร้องเร่ืองความเสมอภาคทางการศึกษา และการมีคู่แบบผวั
เดียวเมียเดียว บรรยากาศประชาธิปไตยในช่วงการเปล่ียนแปลงการปกครองทาํใหผู้ห้ญิงมีโอกาส
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แสดงความคิดเห็นข้ึนบา้ง   จากการเรียกร้องความเสมอภาคทางการศึกษาทาํใหผู้ห้ญิงมีโอกาสเขา้
ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    ซ่ึงก่อตั้งขั้นเม่ือปี  พ.ศ. 2459   ส่วนในเร่ืองความเสมอภาคใน
การแต่งงานและระบบครอบครัวแบบผวัเดียวเมียเดียวตามกฎหมายกไ็ดเ้กิดข้ึนหลงัการประกาศใช้
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยบ์รรพ 5 วา่ดว้ยครอบครัว ในปี พ.ศ. 2478 
 เม่ือปี  พ.ศ. 2475 ยงัปรากฏว่ามีการจดัตั้งสมาคมสตรีไทยแห่งสยามโดยบรรณาธิการ
หนงัสือพิมพห์ญิงไทย ซ่ึงจบการศึกษาทางดา้นกฎหมาย ขบวนการเรียกร้องความเสมอภาคในช่วง
น้ีเรียกไดว้า่เป็นขบวนการผูห้ญิงแนวเสรีนิยมท่ีเรียกร้องความเท่าเทียมและเสมอภาคสาํหรับผูห้ญิง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูห้ญิงชนชั้นแรงงาน  ผลท่ีไดคื้อการออกกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิใหแ้ก่ผูห้ญิง  เม่ือ
รัฐบาลในสมยัเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ. ศ. 2475  เชิญชวนให้ผูห้ญิงลงสมคัรรับเลือกตั้ง  
บรรณาธิการหนงัสือพิมพห์ญิงไทยคดัคา้น    เน่ืองจากเห็นวา่การเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงชนชั้นกลาง  
2 – 3 คน ไดมี้โอกาสเท่าเทียมกบัผูช้ายไม่ไดห้มายความว่าผูห้ญิงอ่ืนอีก  7 ลา้นคน จะไดรั้บโอกาส
เช่นเดียวกนั ผูห้ญิงกลุ่มน้ีเช่ือว่าการปลดปล่อยให้ความเสมอภาคแก่ผูห้ญิงควรจะเกิดข้ึนพร้อม ๆ 
กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมืองด้านอ่ืน ๆ ด้วย เม่ือบทความท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์
หญิงไทยมีความรุนแรงข้ึน รัฐบาลไดส้ัง่ปิดหนงัสือพิมพห์ญิงไทย  (ศิริพร 2536:28-35)  
 ในช่วงเดียวกนัไดมี้การเคล่ือนไหวเรียกร้องใหมี้การฟ้ืนฟสูามเณรีและภิกษุณีข้ึนใน
ประเทศไทยดว้ย โดยเป็นการเคล่ือนไหวของ นรินทร์ ภาษิต   ผูมี้ความคิดหวักา้วหนา้ในยคุนั้น  
เขาศึกษาพทุธศาสนาอยา่งจริงจงัและเกิดความศรัทธาจึงจดัตั้ง “พทุธบริษทัสมาคม” และออก
หนงัสือ “สารธรรม” และ “โลกกบัธรรม” ข้ึน  เป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทศันะทาง
ศาสนาท่ีสาํคญั รวมทั้งการเคล่ือนไหวต่อสูเ้รียกร้องใหมี้การฟ้ืนฟใูหส้ตรีสามารถบวชเป็นสามเณรี
และภิกษุณีได ้ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นสมยัพทุธกาล ซ่ึง นรินทร์  เสนอวา่เน่ืองจากในยคุน้ีการเขา้ถึง
หลกัพระธรรมของเพศชายและเพศหญิงยงัเป็นไปอยา่งไม่เสมอภาคเท่าเทียมกนั การไม่มีสามเณรี
และภิกษุณีในสงัคมไทยถือเป็นการสกดักั้นสิทธิธรรมของสตรีเพศมิใหเ้ขา้สู่บรรพชิต นรินทร์เร่ิม
รณรงคด์ว้ยการสนบัสนุนใหน้างสาวสาระ และ นางสาวจงดี บุตรสาว รวมทั้งผูส้นใจบวชเป็น
สามเณรี  พร้อมอุทิศอาคารดา้นหลงัของ “สถานพทุธบริษทั” เป็น “วตัร์นารีวงศ”์  เพื่อเป็นสถาน
ประกอบกิจการทางศาสนาฝ่ายสามเณรี เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.  2471  แต่การเรียกร้องคร้ังน้ี  ไม่
ประสบผลสาํเร็จ  เน่ืองจากในวนัท่ี 7 กนัยายน  พ.ศ. 2472  เจา้หนา้ท่ีไดจ้บักมุสามเณรีมาดาํเนินคดี
และศาลจงัหวดันนทบุรีไดต้ดัสินจาํคุก  นรินทร์ไดท้าํฎีกาข้ึนทูลเกลา้ฯ  ถวายใหพ้ระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงวินิจฉยั  โดยพระองคท่์านทรงมีพระบรมราชวินิจฉยัฎีกา มีความโดย
สรุปวา่ เห็นควรใหน้รินทร์เลิกลม้ความคิดเร่ืองท่ีจะฟ้ืนฟภิูกษุณีเสีย ทาํใหน้รินทร์ตอ้งยติุการ
เคล่ือนไหวเร่ืองน้ีลง   (ศกัดินา  2544: 13-17)  
 กล่าวไดว้า่ ขบวนการผูห้ญิงไดห้ยดุกิจกรรมลงหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 
2475 โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ  พ. ศ . 2485 กาํหนดใหมี้การ
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ควบคุมการจดัตั้งองคก์รใหเ้ป็นการตั้งองคก์รส่งเสริมวฒันธรรมเท่านั้น  หา้มยุง่เก่ียวกบัการเมือง  
การเคล่ือนไหวจึงขาดตอนไป   จนกระทัง่เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2516  ข้ึน ดงันั้นองคก์ร
ดา้นสตรีท่ีเกิดข้ึนในช่วง พ.ศ.  2485 – 2516  จึงเป็นองคก์รการกศุลท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวใด ๆ  
ทั้งส้ิน (อมรา  2548)  

  
นอกจากน้ีในช่วงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยงัมีการเคล่ือนไหวของคณะ

สงฆก์ลุ่มหน่ึงเรียกตนเองวา่ “ คณะปฎิสงัขรณ์การพระศาสนา”  (คนึงนิตย ์ 2528)  การเคล่ือนไหว
มีเป้าหมายเพือ่รวมธรรมยติุกนิกายและมหานิกายใหเ้ป็นนิกายเดียวกนั เรียกวา่ “คณะสงฆใ์หม่”  
หรือ  “คณะสงฆส์ยามวงศ”์  การเคล่ือนไหวก่อตั้งในปลายปี  พ .ศ .  2477  เม่ือพระภิกษุสงฆใ์น
กรุงเทพและธนบุรี ประมาณ  300 รูป นดัประชุมกนัท่ีบา้นภทัรวกิรม  ความขดัแยง้เกิดจากปัญหา
ภายในคือ ความไม่เป็นธรรม ในการปกครองของคณะสงฆ ์ตาม พรบ. คณะสงฆ ์  ร.ศ. 121  และ
ปัจจยัภายนอกคือสภาพสงัคมการเมืองภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คนึงนิตย์
กล่าววา่ 

การเคล่ือนไหวใช ้วิเทโศบายต่าง ๆ นานา   เช่น   ยืน่เร่ืองราวต่อฝ่ายบริหารคณะสงฆ ์
ตามลาํดบั การใชพ้ลงักลุ่มร้องเรียนเร่ืองราวทั้งจากภิกษุในกรุงเทพมหานครและในส่วน 
ภูมิภาค เสนอต่อมหาเถรสมาคมและฝ่ายรัฐบาล และท่ีสําคญัคือการใชพ้ลงันักการเมือง
และส่ือมวลชนในรูปหนังสือพิมพ์สนับสนุน  การเคล่ือนไหวของคณะปฏิรูปประสบ
อุปสรรคนานาประการ.......แต่ดว้ยอุดมการณ์ท่ีมัน่คงและดว้ยความช่วยเหลือจากรัฐบาล
และประชาชนบางกลุ่มท่ีเล็งเห็นปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขในคณะสงฆ ์คณะปฏิสังขรณ์ฯจึง
สามารถนํา ปัญหาคณะสงฆ์ยื่น ต่อรัฐสภาและผลักดันให้ เ กิดการ เป ล่ียนแปลง
พระราชบญัญติัการปกครองคณะสงฆใ์หม่ไดส้าํเร็จ (คนึงนิตย ์2532 :29) 
 
อย่างไรก็ตาม  การเคล่ือนไหวของคณะปฏิสังขรณ์ฯ ประสบความสําเร็จเพียงช่วง

ระยะเวลาหน่ึง เพราะ พรบ.  คณะสงฆ ์  พ.ศ.  2484  ถูกยกเลิกในปี   พ.ศ.  2505  โดยคณะปฏิวติั
สมยั  จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นนายกรัฐมนตรี 

  
 พรบ.  วฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ  2485  และภาพรวมของขบวนการประชาสงัคม            
 การประกาศใช้ พรบ. วฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  2485 มีผลทาํให้องค์กรประชาสังคม
ดาํเนินการในลกัษณะโดดเด่ียว    ตวัใครตวัมนั   และไม่อาจเรียกไดว้่า  เป็นขบวนการ    เน่ืองจาก
ถูกควบคุมโดยรัฐอยา่งเขม้งวด   องคก์รประชาสังคมทาํหนา้ท่ีบริการสังคม ให้ความช่วยเหลือใน
รูปการกุศลเป็นส่วนใหญ่ องคก์รท่ีทาํงานในช่วงน้ีเป็นองคก์รขนาดเล็ก ดาํเนินการโดยชนชั้นสูง 
ในรูปขององคก์รทางศาสนาเพื่อการทาํบุญกศุล มีลกัษณะสนบัสนุนรัฐบาลเน่ืองจากรัฐบาล 
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ไม่สามารถใหส้วสัดิการสงัคมแก่ประชาชนไดเ้พียงพอ     องคก์รเหล่าน้ีจึงช่วยเสริมภาพลกัษณ์ของ 
รัฐบาลใหดู้ดีข้ึน แต่มีบทบาทต่อสงัคมโดยรวมไม่มาก เพราะจาํนวนองคก์รมีจาํกดั  ดาํเนินกิจการ
เป็นคร้ังคราว เช่นเม่ือเกิดอุบติัภยัหรือเหตุฉุกเฉิน  หรือในรูปของการใหทุ้นการศึกษาและการ
บริจาคใหโ้รงพยาบาล  ผูด้อ้ยโอกาส หรือผูย้ากไร้เป็นคร้ังคราว อาจวิเคราะห์บทบาทของ กิจกรรม
ของประชาสงัคมในช่วงน้ีดว้ยทฤษฏีรัฐสวสัดิการ  หรือ  Welfare State Theory      ซ่ึงมองวา่ 
องคก์รสาธารณประโยชน์ทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการในสงัคมท่ีรัฐใหส้วสัดิการแก่ประชาชนไม่ไดอ้ยา่ง 
พอเพียง  
 นอกจากน้ีในช่วงน้ียงัมีสมาคมแซ่และสมาคมจีนท่ีจดัตั้งข้ึนตามภาษาพดู ซ่ึงมีบทบาทคอย
ใหค้วามช่วยเหลือแก่กลุ่มต่าง ๆ ท่ีเป็นพวกเดียวกนั เช่น แซ่เดียวกนั พดูภาษาเดียวกนั หรือนบัถือ
ศาสนาเดียวกนั บทบาทองคก์รเหล่าน้ีอธิบายดว้ยทฤษฏีพหุลกัษณ์ หรือ  Heterogeneity Theory  
ซ่ึงมองวา่ในสงัคมท่ีหลากหลายทางวฒันธรรม การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ
สงัคมโดยรัฐทาํไดไ้ม่ทัว่ถึงเพราะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  ในขณะเดียวกนัเม่ือประเทศชาติยงั
ยากจน กลไกตลาดกไ็ม่สามารถทาํหนา้ท่ีสนองความตอ้งการทางสงัคมได ้  กลุ่มทางสงัคมจึงทาํ
หนา้ท่ีสนองความตอ้งการใหแ้ก่กลุ่มของตน 
 กล่าวโดยสรุปคือ ในช่วงของการสร้างรัฐชาติในสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  นโยบาย
ของรัฐบาลเนน้เร่ืองการสร้างความมัน่คงของชาติพร้อมกบัการนาํอุดมการณ์พฒันาแนวทุนนิยมมา
ใช ้ รัฐบาลจึงควบคุมองคก์รประชาสงัคมใหท้าํหนา้ท่ีส่งเสริมอาํนาจรัฐบาลเท่านั้น   เห็นไดช้ดัใน
การควบคุมสมาคมศาสนาและสมาคมคนจีนใหมี้บทบาททางดา้นการใหบ้ริการทางสงัคมเท่านั้น 
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหอ้งคก์รเหล่าน้ีทาํหนา้ท่ีทางการเมืองโดยดาํเนินการช่วยเหลือฝ่ายตรงขา้ม  คือ 
กระบวนการคอมมิวนิสตซ่ึ์งแพร่หลายอยูท่ ัว่ไปในขณะนั้น  
 
   ประชาธิปไตยภายใตเ้ผดจ็การทหาร 
 อย่างไรก็ตามผูเ้ขียนอยากชวนพิจารณาว่า ในช่วง พ.ศ.  2475  ไดเ้กิดขบวนการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ อยู่บา้ง   นอกจากกลุ่มคณะราษฎร ซ่ึงมีบทบาทชัดเจนในการ
เรียกร้องการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองอย่างเป็นรูปธรรมแลว้  ยงัมีขบวนการผูห้ญิง 
และขบวนการสงฆท่ี์เกิดข้ึนในช่วงนั้น แสดงให้เห็นบรรยากาศเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่ม
ต่างๆ ขณะเดียวกนัการขยายตวัของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ก็เป็นขบวนการอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัพฒันาการทางการเมือง    การเกิดข้ึนของ  Southeast Asia League   มีผล
สะเทือนต่อ  
เสถียรภาพของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศในอินโดจีนอยา่งปฏิเสธไม่ได ้นอกจากน้ียงัเกิด
พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนยแ์ละขบวนการต่าง ๆ ในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตด้ว้ย  
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 การขยายตวัของขบวนการประชาสังคมและขบวนการทางการเมือง  ไม่ว่าจะในรูปพรรค
การเมือง    หรือกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองมีผลให้รัฐบาลสมัย จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม  
ตอ้งการควบคุมการเคล่ือนไหวขององคก์รต่าง ๆ  โดยประกาศใช ้  พรบ.วฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ.
2485  ให้องคก์รต่างๆท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและหรือองคก์ร
การกศุล ตอ้งจดทะเบียนในรูปของสมาคมหรือมูลนิธิ  ต่อมาไดมี้  พรบ. การคา้และหอการคา้  พ.ศ.  
2509  เพื่อควบคุมกิจกรรมทางดา้นธุรกิจการคา้เพิ่มเติมดว้ย 
 กล่าวไดว้่าประชาธิปไตยภายใตเ้ผด็จการทหารเกิดจากการพยายามแยกกิจกรรมทางสังคม
และกิจกรรมทางการเมืองออกจากกนัโดยเดด็ขาด  ในการจดทะเบียนสมาคมและมูลนิธิก็มีการระบุ
ชดัเจนว่ากิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิ จะไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง ส่วนกิจกรรมทางการเมืองก็เกิด
ในรูปแบบของการจดัตั้งพรรคการเมืองและการจดัการการเลือกตั้งเป็นหลกั ประชาธิปไตยภายใต้
เผด็จการทหารจึงมีความหมายเป็นเพียงการมีสิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกผูแ้ทนเท่านั้น  เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นทางดา้นการพูด การเขียน ยงัถูกจาํกดั  และในช่วงปฏิวติั  ประกาศคณะ
ปฏิวติัก็ไดท้าํหนา้ท่ีจาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทาํให้ความหมายของประชาธิปไตยถูกจาํกดั
ให้แคบได้อย่างชัดเจน  และพลังประชาชนยังอ่อนแอเกินกว่า ท่ีจะคัดค้านหรือเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในรูปแบบอ่ืน ประชาธิปไตยแบบตวัแทนจึงเป็นรูปแบบประชาธิปไตยรูปแบบเดียว
ท่ีสงัคมไทยรู้จกัในช่วงเวลานั้น 
 
2.  ขบวนการประชาธิปไตยก่อนและหลงั   14   ตุลาคม : การเติบโตของประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมและประชาธิปไตยทางตรง 
 การเรียกร้องประชาธิปไตยของขบวนการนกัศึกษาท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมในเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 นั้น มีพื้นฐานมาจากกิจกรรมค่ายของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  การก่อตั้ ง
ขบวนการบูรณะชนบท (ต่อมาเรียกมูลนิธิบูรณะชนบท) ในปีพ.ศ. 2510 และโครงการบณัฑิต
อาสาสมคัร ซ่ึงเร่ิมท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รวมทั้งการเติบโตขององคก์รต่างๆดว้ย  เน่ืองจากได้
มีการบนัทึกรายละเอียดไวแ้ลว้ในรายงานการวิจยัอ่ืน ๆ  (อมรา    พงศาพิชญแ์ละคณะ : 2546 )  ใน
ท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงพฒันาการของรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวและรูปแบบของประชาธิปไตย
แต่เพียงสงัเขปเท่านั้น  
 ในช่วง     14    ตุลาคม   2516 และ  6   ตุลาคม   2519  ท่ีเรียกว่า  “ ยคุประชาธิปไตยเบ่ง
บาน ”นั้น  ความเบ่งบานของประชาธิปไตยปรากฏในรูปของเสรีภาพในการแสดงออกเป็นหลกั 
เกิดองคก์รพฒันาเอกชนท่ีเนน้เร่ืองการพฒันาเพิ่มเติมจากองคก์รการกศุลท่ีจดทะเบียนกบัสาํนกังาน
วฒันธรรมแห่งชาติ   เกิดองคก์รทางศาสนาที่ทาํงานดา้นการพฒันาเพิ่มเติมจากกิจกรรมดา้นศาสนา  
รวมทั้งการเกิดสหพนัธ์ชาวไร่ชาวนา สหภาพแรงงาน   นอกเหนือจากการเกิดผูน้าํชาวนา  ผูน้าํ
แรงงาน  และกิจการ  “ ฝ่ายซ้าย”  ต่าง ๆ มากมาย   ถึงขนาดท่ีรัฐบาลมองเห็นความจาํเป็นท่ีจะ
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ควบคุมกิจกรรมของภาคประชาสังคม  ดงัปรากฏในรูปของ  พรบ.  ฌาปนกิจสมาคม   พ.ศ.  2517  
ซ่ึงควบคุมการจดัตั้งองคก์รในระดบัหมู่บา้นให้อยู่ภายใตก้ารดูแลของกรมประชาสงเคราะห์  และ 
พรบ. แรงงานสัมพนัธ์  พ.ศ   2518  ทาํหนา้ท่ีควบคุมกิจกรรมของพนกังานโรงงานและการก่อตั้ง
สหภาพแรงงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของกระทรวงแรงงาน เดิมการควบคุมทางดา้นแรงงานอยู่
ภายใตก้ฎหมายคณะปฏิวติั ( อมรา และคณะ 2546) 
 เม่ือขบวนการทางสังคมท่ีปรากฎในรูปแบบท่ีเรียกร้องเสรีภาพมีจาํนวนมากขึ้นและ
ขยายตวัจนถึงขนาดท่ีมีผูเ้ห็นวา่    “ ประชาธิปไตยเบ่งบานเกินไป ”   จึงมีขบวนการทางสังคมฝ่าย
ขวาเกิดข้ึนเพื่อถ่วงดุล  จนเกิดการปะทะกันเป็นเหตุการณ์  6  ตุลาคม  2519  และขบวนการ
ประชาธิปไตยถูกสยบให้ดาํเนินการใตดิ้นจนถึงวนัท่ีมีการประกาศนโยบาย    66/2523     จากนั้น
องคก์รพฒันาเอกชนจึงฟ้ืนคืนชีพในรูปขององคก์รท่ีทาํงานดา้นการพฒันาในระดบัรากหญา้  ช่วงน้ี
คือช่วงการเรียนรู้หาความหมาย หาคาํตอบเก่ียวกบัการพฒันา ระยะหน่ึงมองว่าคาํตอบอยูท่ี่ชุมชน 
อยูท่ี่หมู่บา้น กิจกรรมเนน้ท่ีการพฒันาชนบทและเมือง รวมทั้งการดูแลกลุ่มดอ้ยโอกาสต่าง ๆ เกิด
การปรับแนวคิดจากการให้ความช่วยเหลือผูย้ากไร้ในระดบัปัจเจกบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเป็นการ
ขยายขอบเขตการทาํงานจากปัจเจกบุคคลสู่ชุมชนและสังคม เปล่ียนจากการพฒันาคนเป็นการ
พฒันาชุมชนและสงัคม 
 การพฒันาถูกใชใ้นความหมายของการพฒันาทางกายภาพและเศรษฐกิจดา้นความเป็นอยู่
และการทาํมาหาเล้ียงชีพ และรวมทั้งการพฒันาทางดา้นความคิดดว้ย องคก์รกลุ่มกา้วหนา้ตั้งคาํถาม
ถึงความหมายของการพฒันา และไดข้อ้สรุปว่าการพฒันาทางเศรษฐกิจและกายภาพอย่างเดียวไม่
เพียงพอตอ้งมีการสร้างสาํนึกประชาธิปไตย ท่ีมีประเด็นเร่ืองความเท่าเทียม  ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพ  ฯลฯ  ด้วย นอกจากน้ีองค์กรเหล่าน้ียงัอ่อนแอและขาดพลงั  องค์กรท่ีมีวตัถุประสงค์
ใกลเ้คียงกนัจึงรวมกนัเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างพลงัให้กนัและกนั การทาํงานขยายตวัมีองคก์ร
ใหม่ๆ เกิดข้ึน และมีการทาํงานเป็นเครือข่าย  เกิดคณะทาํงานและองค์กรเครือข่ายทาํหน้าท่ี
ประสานงานและผลกัดนันโยบายดา้นต่าง ๆ ตวัอย่างคือ เครือข่ายองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเร่ิม
จากกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและขยายเพิ่มเป็นการคดัคา้นโครงการพฒันาท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้ม    
เครือข่ายองคก์รดา้นเด็กซ่ึงเร่ิมจากกิจกรรมเร่ืองการใหทุ้นการศึกษา ดูแลสุขภาพอนามยัและภาวะ
โภชนาการของเด็กและขยายเพิ่มไปทาํงานดา้นสิทธิเพื่อดูแลเด็กในภาวะยากลาํบาก เด็กถูกทารุณ   
แรงงานเด็ก ตลอดจนรูปแบบการศึกษา สําหรับชุมชนและสังคม  กรณีกิจกรรมดา้นเด็กเกิดการ
ขยายงาน โดยการขยายประเด็นในมิติท่ีเก่ียวกบัเด็กเพิ่มมากขึ้นและขยายขอบเขตของการใหนิ้ยาม
กลุ่มเดก็เพิ่มจากเดก็ในโรงเรียน เป็นเดก็ในชุมชนซ่ึงอาจอยูใ่นโรงเรียนและนอกโรงเรียน และขยาย
เพิ่มจากการดูแลการศึกษาสาํหรับเดก็เป็นการจดัการศึกษาใหก้บัทุกคนในสงัคม  

การวิเคราะห์กิจกรรมในช่วงน้ี คือ การวิเคราะห์ดว้ยทฤษฏีประชาสงัคม (Civil Society 

Theory) ซ่ึงมองวา่ในสงัคมประชาธิปไตยหรือก่ึงประชาธิปไตย  องคก์รทางสงัคมจะทาํหนา้ท่ีเป็น
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กลไกตรวจสอบการทาํงานของหน่วยต่าง ๆ องคก์รเหล่าน้ี ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองจริยธรรมหรือ
ความถูกตอ้งทางสงัคม ตลอดจนเนน้เร่ืองความรับผดิชอบทางสงัคม  บางคร้ังปัจเจกชนตอ้ง
เสียสละความสุขส่วนตวัเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม  ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนปัจเจกบุคคลและ
ส่วนสาธารณะตอ้งสอดคลอ้งกนั ปัจเจกชนสามารถเขา้ร่วมในกิจกรรมสาธารณะและมีสาํนึก
สาธารณะ  ทาํหนา้ท่ี ตรวจสอบการทาํงานภาครัฐและภาคธุรกิจไม่ใหเ้อารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น   ขจดั
คอรัปชัน่ และสร้างสงัคมท่ีสงบสุข     

ในช่วงน้ี      ปรากฏการณ์ท่ีสาํคญัคือ การปรับแนวคิดการทาํงานแบบต่างคนต่างทาํระดบั 
องคก์ร ซ่ึงเนน้การพฒันาองคก์รทั้งท่ีเป็นองคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รการกศุล  เป็นการรวมตวั
เป็นเครือข่ายเพื่อเคล่ือนไหวร่วมกนั ทาํใหมี้พลงัและเป็นจุดเร่ิมของการฟ้ืนตวัเองขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคม  (Social Movement) อีกคร้ังหน่ึง 

พฒันาการของประชาธิปไตยทางตรง เกิดข้ึนพร้อมกัน และคู่ขนานกับการเติบโตของ
ขบวนการทางสังคมแนวใหม่  ดังท่ีได้กล่าวแลว้ว่าแต่เดิมขบวนการทางสังคมและขบวนการ
ทางการเมืองมกัถูกแยกออกจากกัน โดยกาํหนดให้ขบวนการทางการเมืองเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการเมืองเร่ืองการเลือกตั้งเป็นหลกั  ส่วนการเคล่ือนไหวท่ีไม่เก่ียวกบัการเลือกตั้ง  เช่น 
ขบวนการของกลุ่มศาสนา   กลุ่มผูห้ญิง  กลุ่มแรงงาน   เป็นขบวนการทางสังคม  แต่เม่ือขบวนการ
ทางสังคมหรือขบวนการประชาธิปไตยทาํหน้าท่ีเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิทางการเมือง  เช่น
ขบวนการชาวนาที่มีเป้าประสงคใ์นการโค่นลม้อาํนาจรัฐ  ขอ้แตกต่างระหว่างขบวนการทางสังคม
และขบวนการทางการเมืองจึงไม่ชดัเจน  ขบวนการสมยัใหม่ท่ีมีเป้าหมายทางการเมืองและตอ้งการ
ปรับเปล่ียนนโยบายสาธารณะจึงแตกต่างจากขบวนการทางสังคมแบบเดิม ๆ ท่ีเป็นการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มคนเพื่อเป้าหมายส่วนตวั 

เม่ือองค์กรทัว่ไปไม่มีพลงัเพียงพอในการต่อรองกับอาํนาจรัฐและได้รวมตวักันในรูป
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างพลงัแก่กนัแลว้ ไม่ไดห้มายความว่าเครือข่ายจะมีพลงัมากพอท่ีจะต่อรองกบั
อาํนาจรัฐได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐมีอาํนาจเหนือประชาชนเสมอ กฎระเบียบท่ีออกโดยรัฐทาํใหรั้ฐอยูใ่น
ฐานะไดเ้ปรียบประชาชนอยูแ่ลว้  และถา้มีผูน้าํท่ีไม่เป็นธรรมและเอาเปรียบประชาชน  ความไม่เท่า
เทียมทางอาํนาจก็ยิ่งทวีคูณ  ตามปกติแลว้ประชาชนตวัเล็ก ๆ จึงไม่สามารถต่อสู้กบัอาํนาจรัฐได ้ 
การต่อสู้กบัอาํนาจรัฐในอดีตจึงเห็นไดใ้นรูปของกบฏชาวนา   ซ่ึง   James C. Scott   (1978)  มอง
ว่าเป็นวิธีเดียวท่ีผูท่ี้อ่อนแอกว่าจะต่อสู้กบัผูมี้อาํนาจได ้(Weapons of  the weak)  เป็นการขดัขืน
ไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของผูมี้อาํนาจ แมผู้มี้อาํนาจจะเป็นผูค้วบคุมกฎระเบียบต่าง ๆ   การวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ของกบฏชาวนาในประเทศต่าง ๆ ช้ีให้เห็นชดัเจนว่าการต่อสู้ของคนตวัเล็ก คือการ
รวมตวักนัขดัขืนผูมี้อาํนาจและเป็นการแสดงออกทางตรง เป็นการใชป้ระชาธิปไตยทางตรง ใน
อดีตการเกิดปฏิวติัชาวนาซ่ึงมีผลทาํใหห้ลายประเทศหนัเขา้หาอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์แสดงใหเ้ห็น
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พลงัของคนตวัเลก็ในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ปัจจุบนัมีการยอมรับการขดัขืนอาํนาจรัฐโดยคน
ตวัเลก็กนัมากข้ึน และมองการขดัขืนโดยสนัติวิธีน้ีวา่  “อารยะขดัขืน” ( Civil disobedience ) 

 
 
 
การใชป้ระชาธิปไตยทางตรงเพื่อตอบสนองประชาธิปไตยตวัแทน 
การปฏิวติั รสช . 2534  แสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่า การพฒันาเศรษฐกิจในช่วง  พลเอกชาติชาย  

ชุณหวณั  เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น สร้างความเหล่ือมลํ้าทางสังคมอยา่งรุนแรง ถึงขนาดท่ีมีกลุ่มทหาร
มองเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องปฏิวัติ  และการปฏิวัติโดยทหาร  ก็ถูกตีความว่าเป็นการดึง
ประชาธิปไตยใหต้กตํ่าลง  แมก้ารตั้งคุณอานนัท ์ ปันยารชุน มาเป็นนายกรัฐมนตรีจะทาํใหภ้าพของ
ประชาธิปไตยดีข้ึน  แต่การตั้ง พลเอกสุจินดา    คราประยรู มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลงัการเลือกตั้ง
พ.ศ.  2535 กก็ลบัยิง่ทาํใหป้ระชาธิปไตยตกตํ่าลงไปอีก   จนถึงขั้นท่ีภาคประชาสังคมทนไม่ได ้เกิด
การชุมนุมและการปราบปรามที่รุนแรงในเหตุการณ์  “  พฤษภาทมิฬ ”     

ในช่วง พ.ศ. 2516 – 2535  ท่ีถูกเรียกวา่เป็น “ยคุประชาธิปไตยคร่ึงใบ” น้ี  วาทกรรม เร่ือง
ประชาธิปไตยยงัอยู่ในรูปของประชาธิปไตยแบบตวัแทนและการใชศ้พัทว์่า “ประชาธิปไตยคร่ึง
ใบ”    กใ็หค้วามหมายในประเดน็ของการเป็นตวัแทนผา่นการเลือกตั้งแต่นายกรัฐมนตรีและคณะ 
รัฐมนตรีไม่จาํเป็นตอ้งมาจากการเลือกตั้ง  แทท่ี้จริงการไดม้าซ่ึง “ประชาธิปไตยเต็มใบ”  หลงั
พฤษภาคม 2535 ไดด้าํเนินการในรูปของ “ ประชาธิปไตยทางตรง” เพียงแต่ว่าไม่ไดใ้ชศ้พัท ์คาํน้ี
กนัอยา่งแพร่หลายเท่านั้น เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” เป็นปรากฏการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นรูปแบบของ
ประชาธิปไตยทางตรงอยา่งชดัเจน เครือข่ายภาคประชาสงัคมไดร้วมตวักนัปฏิเสธไม่ใหพ้ลเอก 
สุจินดา    คราประยรู เป็นนายกรัฐมนตรี สุดทา้ยแลว้ การไดข้อ้สรุปวา่สงัคมไทยตอ้งการนายก 
รัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น  เกิดจากการเรียกร้องของขบวนการประชาสังคมท่ีชุมนุมท่ี
ถนนราชดาํเนิน แสดงให้เห็นการให้ความหมายของคาํว่า  ประชาธิปไตย   ทั้งในระดบัความหมาย
ของประชาธิปไตยแบบตวัแทน และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตยทางตรงไป
พร้อม ๆ กนั   

การคล่ีคลายของเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ ”  มีผลโดยตรงจากบทบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และในท่ีน้ีประเด็นเน้ือหาเร่ืองบทบาทของพระมหากษัตริย์ในพฒันาการของ
ประชาธิปไตยไทย จึงเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจอยูม่าก  พฒันาการของประชาธิปไตยในช่วง
น้ี ข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนตวัของภาคประชาสงัคม ภาครัฐ และสถาบนัพระมหากษตัริยด์ว้ย 

 
3. หลงัพฤษภาคม 2535 : ประชาธิปไตยเพือ่ความเป็นธรรมทางสังคม    
 เม่ือผา่นพน้วาทกรรม เร่ืองประชาธิปไตยคร่ึงใบและประชาธิปไตยเตม็ใบ ซ่ึงเป็นการ 
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ถกเถียงเก่ียวกบัการไดม้าของนายกรัฐมนตรีตามกลไกของประชาธิปไตยแบบตวัแทนแลว้ การ
เคล่ือนตวัของภาคประชาสังคมไดเ้ปล่ียนจากประเด็นเร่ืองรูปแบบมาสู่ประเด็นทางเน้ือหาของ
ประชาธิปไตยเร่ืองของความเป็นธรรมทางสังคม โดยในท่ีน้ีจะพิจารณา 3 ประเด็น คือ 1) การ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชนท่ีเกิดจากโลกาภิวตัน์  
2) กระบวนทศัน์เร่ืองความเป็นธรรมทางสงัคมในรัฐธรรมนูญ และ 3) ประชาธิปไตยกบัจริยธรรม
ในสงัคมปัจจุบนั  
 
 โลกาภิวตัน ์: กติกาทางสงัคมการเมืองท่ีเปล่ียนความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน    
 ขอ้ถกเถียงทางรัฐศาสตร์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐและสงัคมมีมานานแลว้ ในตาํรา
รัฐศาสตร์ตะวนัตก สาํนกั Hobbes (ค.ศ. 1588 – 1679) เห็นวา่รัฐมีอาํนาจหนา้ท่ีในการดูแล บาํบดั
ทุกข ์ บาํรุงสุข แก่ประชาชน   รัฐจะตอ้งแขง็แกร่งเพื่อท่ีจะสามารถดูแลประชาชนได ้    รัฐจึงควรมี
อาํนาจมาก ส่วนสาํนกั Locke (ค.ศ. 1632 – 1734) มองวา่ รัฐไม่ควรจะมีอาํนาจมาก ภาคประชาชน
หรือภาคประชาสงัคมสามารถดูแลตวัเองได ้แต่ไม่วา่จะเป็นสาํนกัใด รัฐกมี็กลไกทางดา้นกฎหมาย
และกฎระเบียบในการท่ีจะควบคุมดูแลประชาชน นกัรัฐศาสตร์จึงมกัมองความสมัพนัธ์ของสมาชิก
ในสงัคมตามกฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีรัฐเป็นผูก้าํหนด และมองการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคม โดย
แบ่งเป็นผูป้กครองกบัผูใ้ตป้กครอง หรือรัฐกบัประชาชน      
 ส่วนในมิติของมานุษยวิทยาซ่ึงเป็นสาขาวชิาท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองมนุษยท่ี์อยูร่่วมกนัใน
สงัคม มองความสมัพนัธ์ของสมาชิกในสงัคมและโครงสร้างสงัคมโดยพิจารณาความสมัพนัธ์ของ
คนในรูปแบบต่างๆ เช่น เครือญาติหรือชนชั้น กฎเกณฑห์รือขอ้ตกลงเพื่อใชร่้วมกนั กเ็ป็นกฎเกณฑ์
ทางวฒันธรรม ประเพณี บรรทดัฐาน ค่านิยม ส่วนการควบคุมสมาชิกในสงัคมใหอ้ยูใ่นกรอบ
เดียวกนั โดยใชว้ฒันธรรมและประเพณีเป็นตวัควบคุม ศพัทท่ี์ใชคื้อ การควบคุมทางสงัคม (Social 
control และ Social sanction) เม่ือสงัคมเปล่ียนแปลงไป มีความซบัซอ้นมากข้ึน จึงเกิดการควบคุม
ในรูปของกฎหมายและกฎระเบียบ (Common Law และ Civil Law) สงัคมมนุษยจึ์งเป็นสงัคมท่ีมี
ระเบียบ มีกฎกติกาในรูปของกฎจารีตประเพณี หรือกฎหมาย ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเมืองและ
สงัคม หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาล (Government) กบัสงัคมมีอยูต่ลอดมา อยา่งไรกต็าม สงัคม
การเมืองไม่ใช่เร่ืองของรัฐกบัประชาชนเท่านั้น แต่มีประเดน็ปลีกยอ่ยท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกหลาย
ประเดน็   
 ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 1960 ผูบ้ริหารในหลายประเทศมองว่ารัฐและสังคมถือว่าเป็นส่ิง
เดียวกนั บทบาทของรัฐมีสูงมากครอบงาํองคป์ระกอบทางสังคมไดห้มด ทั้งในประเทศตะวนัตก
และประเทศคอมมิวนิสต ์แต่ภาพลกัษณ์น้ีเปล่ียนไปเม่ือส้ินสุดสงครามเยน็และไดมี้การยกเลิกเส้น
แบ่งระหว่าง 2 ค่าย พร้อมๆกนันั้นการขยายตวัของธุรกิจขา้มชาติมีผลทาํให้กลไกธุรกิจเขา้มามี
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บทบาทในการบริหารจัดการภาครัฐด้วย  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนตอ้ง
ปรับเปล่ียนโดยการใหค้วามสาํคญักบัภาคธุรกิจดว้ย   
 การขยายตวัของธุรกิจขา้มชาติทาํให้การแข่งขนัทางเศรษฐกิจมีเพิ่มมากข้ึน กลไกทาง
เศรษฐกิจในระดบัประเทศเป็นกลไกแนวนอน ธุรกิจแข่งขนัหรือร่วมมือกนัโดยไม่ตอ้งพึ่งอาํนาจรัฐ 
แต่การดาํเนินงานของธุรกิจขา้มชาติ ทาํใหรั้ฐตอ้งหันไปให้ความสาํคญักบักลไกแนวด่ิง รัฐบาลทาํ
หนา้ท่ีเช่ือมระหว่างกลไกนอกประเทศกบัธุรกิจในประเทศ ธุรกิจหวงัพึ่งรัฐบาลในการจดัการดา้น
สาธารณะ เช่น การออกกฎระเบียบเพื่อใชใ้นระดบัประเทศหรือระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐ
ตอ้งปรับเปล่ียนจากการปกครองประชาชน มาเป็นการประสานประโยชน์ให้เกิดการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ   
 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลกในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา รวมทั้งกระบวนการ
โลกาภิวตัน์  ทาํใหเ้กิดการปรับกระบวนทศัน์ในการมองถึงบทบาทของรัฐ   ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
รัฐบาลและประชาชน ตลอดจนความสัมพนัธ์ของสมาชิกในสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ การปรับกระบวนทศัน์ท่ีสาํคญั คือ การปรับจากความคิดดา้นการปกครอง (Government) 
เป็นความคิดดา้นธรรมาภิบาล (Governance) ซ่ึงหมายถึงการลดบทบาทอาํนาจของรัฐให้นอ้ยลง 
เพิ่มบทบาทภาคประชาชนในรูปของการกระจายอาํนาจและยอมรับความแตกต่างของกลุ่มย่อยท่ี
หลากหลายดว้ย มีการเปล่ียนแปลงทาํให้กลไกดา้นการคา้การลงทุนตกอยู่ภายใตก้ารควบคุมโดย
องคก์รเหนือรัฐ  เช่น องคก์รการคา้โลก (World Trade Organization)  หรือธนาคารโลก /ธนาคาร 
ภูมิภาค ทั้งน้ีการบริหารแบบธรรมาภิบาลจาํเป็นตอ้งเกิดข้ึนทั้งในระดบัเหนือชาติ/ขา้มชาติ ระดบั 
รัฐชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน     
 Pierre and Peters (2000) มองว่า เกิดการถ่ายโอนอาํนาจใน 3 รูปแบบ คือ (1) การถ่ายโอน
อาํนาจให้องค์กรเหนือรัฐในประเด็นของการควบคุมดูแลตรวจสอบดา้นการคา้การลงทุน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มโลก และดา้นความมัน่คงและสิทธิมนุษยชน (2) การถ่ายโอนอาํนาจจากระดบัรัฐชาติสู่
ระดบัทอ้งถ่ิน ผ่านการลดขั้นตอนการบริหารจดัการ ลดกฎเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นและตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายและแตกต่างในระดบัทอ้งถ่ินได ้และสุดทา้ย (3) การถ่ายโอนกิจการบางอยา่ง
สู่ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนซ่ึงได้ขยายตัวอย่างมากหลังการล่มสลายของลัทธิ
คอมมิวนิสต ์โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รนานาชาติและมหาอาํนาจ     
 สําหรับประเทศไทยเมื่อนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และมีนโยบาย
สนบัสนุนองคก์รประชาสงัคม การเคล่ือนตวัของขบวนการทางสงัคมมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึนทาํให้
เกิดองคก์รเครือข่ายท่ีทาํงานทั้งระดบัชาติและระดบัขา้มชาติ   ในระดบัชาติการเคล่ือนตวัเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ คือตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรม การเคล่ือนตวัระดบัขา้มชาติ
เกิดจากการขยายตวัของทุนนิยมขา้มชาติ หรือกระบวนการโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ
ทางสังคมสูง ภายในประเทศเดียวกนัความเหล่ือมลํ้าระหว่างคนรวยกบัคนจนมีเพิ่มมากขึ้น ระดบั
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ระหว่างประเทศช่องว่างระหว่างประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันาก็มีเพิ่ม
มากข้ึนดว้ย    

เป็นท่ีชดัเจนวา่ การเคล่ือนตวัขององคก์รประชาสงัคมในประเทศต่างๆ เป็นการเคล่ือนไหว
ระดบัโลก ในรูปของขบวนโลกาภิวตัน์ทางสงัคม   โดยการสนบัสนุนทางงบประมาณจากองคก์ร 
ขา้มชาติทั้งระดบัทวิภาคี พหุภาคี สหประชาชาติ รวมทั้งองคก์รศาสนา/สาธารณประโยชน์ขา้มชาติ 
เครือข่ายอาจก่อตวัข้ึนภายในประเทศและขยายตวั  เพื่อประสานกบัองคก์รต่างชาติ  หรือเครือข่าย
อาจเร่ิมจากนอกประเทศและมาตั้งองคก์รสมาชิกสาขาขึ้นในประเทศในภายหลงั    การรวมตวัจดัตั้ง 
เครือข่ายทาํใหเ้กิดขบวนการทางสงัคมท่ีเคล่ือนไหว ในมิติต่างๆ  เช่น  ส่ิงแวดลอ้ม   สิทธิมนุษยชน 
สุขภาพอนามยั  และเป็นส่วนยอ่ยของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมขา้มชาติ 
 กิจกรรมของขบวนการประชาธิปไตยท่ีปรากฏชดัเจนมากในขณะน้ีคือ ขบวนการต่อตา้น
โลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจ และอาํนาจเหนือรัฐ โดยเฉพาะสถาบนัการเงินระหว่างประเทศ เช่น 
ธนาคารโลก องคก์ารการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารการพฒันาแห่งเอเชีย กิจกรรมในช่วงน้ี
เคล่ือนตวัจากการต่อตา้นอาํนาจรัฐในช่วงก่อน มาเป็นการต่อตา้นทุนนิยมในรูปของบริษทัขา้มชาติ
และอาํนาจเหนือรัฐ แนวทางการทาํงานคือการส่งเสริมการสร้างและเพิ่มอาํนาจต่อรองใหก้บัองคก์ร
ประชาชน สร้างความเขม้แขง็ให้องคก์รทอ้งถ่ิน กรณีประเทศไทยตวัอย่างท่ีชดัเจนคือ ขบวนการ
สมชัชาคนจนและเครือข่ายองคก์รทอ้งถ่ินท่ีผนึกพลงัเพื่อต่อตา้นโครงการก่อสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐานขนาดใหญ่    
 ในยคุของการเคล่ือนไหวทางสังคมขา้มชาติน้ี รัฐจะตอ้งตระหนกัถึงบทบาทของตวัเองว่า
จาํเป็นจะตอ้งลดนอ้ยลง และยอมรับว่าบทบาทของภาคประชาชนคงจะตอ้งเพิ่มข้ึนดว้ย การเคล่ือน
ตวัของภาคประชาสังคมท่ีเกิดข้ึนเป็นการต่อตา้นอาํนาจเหนือรัฐและกระบวนการโลกาภิวตัน์
มากกวา่การต่อตา้นอาํนาจรัฐ รัฐจะตอ้งเขา้ใจประเดน็เป้าหมายของกระบวนการและขบวนการและ
วิเคราะห์เหตุการณ์ให้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เม่ือเป็นเช่นนั้นรัฐจึงจาํเป็นตอ้งเปล่ียนวิธีการทาํงานและ
พิจารณาวา่ภาครัฐและภาคประชาชนจะร่วมงานกนัไดอ้ยา่งไร เป้าหมายของขบวนการทางสงัคมใน
ขณะนั้นคือการแสวงหาความเป็นธรรมทางสงัคม 
 

กระบวนทศัน์ ความเป็นธรรมทางสงัคมในรัฐธรรมนูญ 2540 
  ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรวมถึงกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
และการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ  ก็แสดงให้เห็นถึง  กระบวนการ
ประชาธิปไตยในรูปแบบของตัวแทนและรูปแบบการมีส่วนร่วมพร้อมๆกัน   และในทาํนอง
เดียวกนั เน้ือหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ก็มีลกัษณะสนับสนุนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
และทางตรง อยูใ่นหลายๆมาตรา คือหมวดท่ี 1 บททัว่ไป และหมวดท่ี 2 พระมหากษตัริย ์ระบุไว้
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ชดัเจนว่า  “ ประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  และผูใ้ดจะละเมิดมิได ้ 
ผูใ้ดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษตัริยใ์นทางใดๆมิได ้” หมวดท่ี 3 และหมวดท่ี 4 เร่ืองสิทธิ
เสรีภาพและหน้าท่ีของชนชาวไทย ให้ความสําคัญกับเร่ืองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ เช่นมาตรา 30 ระบุว่าหญิงชายมีสิทธิเท่าเทียมกนั มาตรา 53 เด็ก เยาวชนและ
บุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุม้ครองโดยรัฐ มาตรา 54 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอ มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ มาตรา 55 บุคคลซ่ึงพิการ หรือ
ทุพพลภาพ มีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ เป็น
ตน้ นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงักาํหนด ให้กลุ่มต่างๆไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เช่นมาตรา 39  
กําหนดให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพ  ในการแสดงความคิดเห็น  มาตรา  40   กําหนดให้คล่ืน
วิทยกุระจายเสียงเป็นทรัพยากรสาธารณะ สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ  มาตรา 43 
บุคคลมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 44 บุคคลมีสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ มาตรา 46 บุคคลมีสิทธิอนุรักษฟ้ื์นฟูจารีตประเพณี  รวมทั้งมาตรา 47 บุคคลมี
เสรีภาพในการจดัตั้งพรรคการเมืองดว้ย 

 จุดเด่นมากๆของรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540  คือการกาํหนดใหมี้องคก์รอิสระเพื่อทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจรัฐ   แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วง  4 - 5  ปีท่ีผา่นมา    คือการท่ี
อาํนาจรัฐเขา้ไปแทรกแซงการทาํงานขององคก์รอิสระ โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รท่ีมีอาํนาจสามารถ
ใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ผูบ้ริหารแผน่ดินได ้  การทาํงานของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   หรือแมแ้ต่ศาลบาง
ศาล แสดงใหเ้ห็นถึงความลาํเอียงเขา้ขา้งฝ่ายรัฐบาลเป็นประจาํ   ผูท่ี้เคยมีความเช่ือถือในกลไกที่
กาํหนดโดยรัฐธรรมนูญ ต่างหมดศรัทธา และมองไม่เห็นอนาคตวา่สงัคมไทยจะสามารถดาํเนินอยู่
บนความยติุธรรม เท่ียงธรรม และมีความเป็นธรรมทางสงัคมไดอ้ยา่งไร ดูเหมือนประชาชนคนไทย
จะหวงัพึ่งกฎหมายไม่ได ้ อาํนาจของคนของรัฐมีลน้ฟ้า หนทางท่ีจะต่อสูอ้าํนาจอนัลน้ฟ้าน้ีกคื็อการ

ขดัขืนอีกเช่นเคย 
  ภาคประชาสังคมหันมาใชแ้นวคิด ธรรมาภิบาลเพื่อต่อสู้กบัอาํนาจรัฐยุคโลกาภิวตัน์ ท่ีมี
องคป์ระกอบของการใชอ้าํนาจทางการเมืองการปกครอง และอาํนาจทางเศรษฐกิจ ผสมผสานกนั
อยู่ ภาคประชาสังคมตอ้งแสดงให้ภาครัฐยอมรับกระบวนการทางการเมืองท่ีประชาชนกลุ่มต่างๆ 
สามารถยืนยนัสิทธิและผลประโยชน์ของตนไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งผ่านระบบผูแ้ทน เสกสรรค ์
ประเสริฐกลุ  กล่าววา่  

ในเม่ือทรัพยสิ์นของชาติถูกแบ่งสรรอยา่งเหล่ือมลํ้ามาตลอด และปัจจุบนัก็ถูกครอบงาํโดย
ต่างชาติในสัดส่วนท่ีไม่นอ้ย การใชว้าทกรรมเร่ืองชาติมาปิดปากผูค้ดัคา้นยอ่มไม่สามารถ
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ทาํให้เกิดการเห็นพอ้งตอ้งกนัข้ึนมาได ้และอาจยิ่งส่งเสริมให้เกิดการใชค้วามรุนแรงใน
ส่วนของกลไกรัฐท่ีมีหนา้ท่ีปราบปราม 

ความคิดท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนในเร่ืองน้ีกคื็อ ผูก้มุอาํนาจจะตอ้งเลิกใชช้ยัชนะใน
การเลือกตั้งเป็นฐานความชอบธรรมในการตดัสินใจทุกเร่ือง แต่จะตอ้งสนัทดัในการสร้าง
ฉนัทามติอยา่งต่อเน่ือง ในแง่น้ีการเมืองภาคประชาชนจึงเป็นทั้งกระบวนการสร้างฉนัทา
มติแบบใหม่ และเป็นกระบวนการที่นิยาม  “ผลประโยชน์แห่งชาติ”  ข้ึนมาใหม่ดว้ย  
(เสกสรรค ์2548 : 136-137) 
 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสใหภ้าคประชาสงัคมทาํงานได ้ การเติบโตของการเมือง

ภาคประชาสงัคม เพื่อสร้างประชาธิปไตย เพื่อความเป็นธรรมทางสงัคม จึงเป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ี
สาํคญัในการเรียกร้องความเป็นธรรมทางสงัคมในประเดน็ต่างๆท่ีเป็นประเดน็สาธารณะ เสกสรรค ์
แบ่งทิศทางการเคล่ือนไหวไว ้4 กรณี ไดแ้ก่ 

 ( 1 ) การเคล่ือนไหวร้องทุกข ์หรือเรียกร้องใหรั้ฐเขา้มาแกปั้ญหาท่ีไม่ไดรั้บการเหลียวแล 
( 2 ) การเคล่ือนไหวท่ีมุ่งตรวจสอบ กระบวนการใชอ้าํนาจรัฐ 
( 3 ) การประทว้งอาํนาจรัฐและเรียกร้องใหถ่้ายโอนอาํนาจรัฐท่ีเคยมีมาเป็นของประชาชน 
( 4 ) การร่วมมือเชิงวิพากษก์บัรัฐ หรือความผกูพนัในทางสร้างสรรค ์เพื่อเบียดแบ่งพื้นท่ีใน

กระบวนการใชอ้าํนาจมาเป็นประชาสงัคม ( เสกสรรค ์2548 : 174 ) 
  นอกจากน้ีเสกสรรค์ยงัมีความเห็นว่า คุณลักษณะการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ
ประชาชน จะสามารถช่วยชดเชยขอ้เสียเปรียบของประเทศไทยยุคโลกาภิวตัน์ได ้เน่ืองจาก (1) 
การเมืองภาคประชาชนเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม ซ่ึงจะช่วยจดัการปัญหาท่ีระบอบประชาธิปไตยแบบผูแ้ทนราษฏร ก่อข้ึนหรือรับผดิชอบไดไ้ม่
ทั่วถึง  (2) การเมืองภาคประชาชนโดยธรรมชาติแล้ว  เป็นกระบวนการแบบพหุนิยม  ซ่ึง
ประกอบดว้ยกลุ่มประชาชนท่ีมีอตัลกัษณ์  วิถีชีวิต และผลประโยชน์ท่ีแตกต่างหลากหลาย จึงไม่
อาจยอมรับขอ้อา้งความชอบธรรมที่เล่ือนลอย โดยเฉพาะในนามของชาติท่ีเป็นนามธรรมได ้ดว้ย
เหตุน้ี การเมืองภาคประชาชนจึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการนิยาม “ ผลประโยชน์แห่งชาติ” ข้ึนมา
ใหม่ (3) สุดทา้ย การเมืองภาคประชาชน เป็นกระบวนการพฒันาแบบทางเลือก ซ่ึงไม่สามารถ
ข้ึนกับกลไกตลาดเสรีตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่โดยปราศจากเง่ือนไข และไม่สามารถเดินตาม
แนวทางบริโภคนิยมของระบบทุนนิยมโลกาภิวตัน์อย่างไร้ขอบเขต ด้วยเหตุน้ีจึงมีบทบาททั้ ง
ถ่วงดุลอิทธิพลของทุนขา้มชาติ พิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนแกไ้ข
ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างไปในเวลาเดียวกนั ( เสกสรรค ์2548 : 204-205) 

 ปรากฏว่าการเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคมในการบริหารประเทศของรัฐบาลนายก
ทกัษิณ ชินวตัร เป็นไปอยา่งล่าชา้ เน่ืองจากรัฐบาลไม่รับฟัง ผูรั้บผดิชอบประเทศและชนชั้นนาํทาง
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การเมือง และสาธารณะชนบางส่วนไม่เห็นดว้ย   นอกจากการปรับกระบวนทศัน์ไม่เกิดข้ึนแลว้ยงั
เกิดการนาํนโยบายประชานิยมมาใช ้ เพื่อช่วงชิงมวลชนในการหาเสียงเลือกตั้ง   สถานการณ์เช่นน้ี  
ทาํใหพ้ลงัของการเมืองภาคประชาชนอ่อนกาํลงัลงจนตอ้งปรับยทุธศาสตร์เป็นการรวมตวัของ 
พนัธมิตร เพื่อสร้างเครือข่ายของเครือข่าย และระดมสรรพกาํลงัในการต่อตา้นรัฐบาลทกัษิณ ภายใต ้ 
เป้าหมาย   “ นโยบายสาธารณะ”  ร่วมกนั 

 
 
 
ความไม่เป็นธรรมทางสงัคมกรณีปัญหาภาคใต ้

 ความรุนแรงของปัญหาภาคใตท่ี้มีเพิ่มมากข้ึน นับตั้งแต่เกิดการปลน้ปืนท่ีค่ายทหารใน
จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 4  มกราคม 2547 และเหตุการณ์มีความรุนแรงอ่ืนๆท่ีตามมา  มีเหตุการณ์
ใหญ่ท่ีมีรายงานชดัเจนเพราะมีผูเ้สียชีวิตจาํนวนมากคือ ความรุนแรงในเหตุการณ์ปราบปราม “ ผูก่้อ
ความไม่สงบ”  ท่ีมสัยิดกรือแซะ และท่ีอาํเภอสะบา้ยอ้ย เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2547 และเหตุการณ์
เศร้าสลดกรณีการเคล่ือนยา้ย “กลุ่มผูก่้อความไม่สงบ” จากหนา้สถานีตาํรวจอาํเภอตากใบ สู่ค่าย
อิงคยทุธบริหาร เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2547   นอกจากน้ียงัมีความรุนแรงรายวนัท่ีเกิดข้ึนทัว่ไปใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ปรากฎการณ์เหล่าน้ีมีผลทาํให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองของ 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นภาวะไม่ปกติและอาจเรียกวา่อยูใ่นภาวะสงครามได ้
 สังคม 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่มีประชาธิปไตย ผูค้นไม่มีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น เพราะหวาดกลัวว่าจะถูกคุกคามโดยฝ่ายผูก่้อความไม่สงบหรือโดยฝ่ายรัฐ  เกิดความ
แตกแยกในสงัคมไม่รู้วา่ใครเป็นใคร “ ผูก่้อความไม่สงบ” ตอ้งการส่ือสารกบัผูมี้อาํนาจในรัฐบาลวา่
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม แต่ฝ่ายผูมี้อาํนาจไม่เขา้ใจว่าความไม่เป็นธรรมอยู่ท่ีไหน หรือไม่เขา้ใจว่า
ความไม่เป็นธรรมคืออะไร จึงไม่สามารถแกปั้ญหาได ้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแ์ห่งชาติ (กอส.) ข้ึนเพื่อศึกษาหาแนวทางแกปั้ญหา แต่รัฐบาลไม่ไดส้นใจกบัรายงาน
ของ กอส. ซ่ึงนาํเสนอเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2549 ความไม่จริงใจในการแกปั้ญหาของรัฐบาลทกัษิณ 
ทาํให้ปัญหาทวีความรุนแรงข้ึน ถึงขนาดท่ีนายกรัฐมนตรีก็ยงัรู้สึกไม่ปลอดภยัท่ีจะเดินทางไป 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 รายงาน กอส.  วนิิจฉยัสาเหตุและแนวโนม้ปรากฏการณ์ความรุนแรงในอนาคต   รวมทั้ง 
มีขอ้เสนอมาตรการสมานฉนัทเ์ฉพาะหนา้ และมาตรการสมานฉนัทย์ ัง่ยนืดว้ย   แต่รายงานของ 
กอส. ไม่ไดรั้บการเหลียวแลเพราะรัฐบาลไม่ไดส้นใจท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองความไม่เป็นธรรมทาง
สงัคม   เพื่อนต่างชาติชาวตะวนัตกถามวา่  ทาํไมประชาสงัคมใน 3 จงัหวดัภาคใตจึ้งไม่ออกมา 
เคล่ือนไหว แทท่ี้จริงการเคล่ือนไหวของประชาสงัคมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ใหเ้ห็นไดใ้น
หลายรูปแบบ รูปแบบแรกคือ ประชาสงัคมของ “ กลุ่มผูก่้อความไม่สงบ” ซ่ึงกาํลงัเรียกร้องความ
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เป็นธรรมทางสงัคมและกาํลงัส่ือสารกบัรัฐบาล แต่ไม่ไดรั้บการตอบสนอง  รูปแบบท่ีสอง  คือกลุ่ม
ท่ีกาํลงัช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อนและพยายามเยยีวยาจิตใจตลอดจนสร้างความสมานฉนัทใ์นสงัคม และ
ประชาสงัคมกลุ่มท่ีสามคือ กลุ่มท่ีไม่ไดเ้คล่ือนไหวใหเ้ห็นชดัเจน เพราะยงัไม่สามารถรวมตวักนั
เพื่อทาํความเขา้ใจกบัปัญหาและจดัทาํยทุธศาสตร์ต่อไป การเคล่ือนตวัของประชาสงัคมกลุ่มท่ี 3 น้ี

จึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีสาํคญั 
 แนวทางการแกปั้ญหา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ตอ้งเร่ิมจากความจริงใจของรัฐบาลท่ีจะ
แกปั้ญหา สรรหาขา้ราชการท่ีรักความเป็นธรรมและมีจิตใจเอ้ืออาทรใหไ้ปทาํงานในพื้นท่ีโดย
พร้อมท่ีจะทุ่มเทกาํลงักายและกาํลงัใจในการแกปั้ญหา นอกจากน้ีรัฐบาลอาจร่วมมือกบัองคก์ร
ประชาสงัคมในพื้นท่ีเพื่อร่วมมือร่วมใจกนัจดัทาํกิจกรรมแสวงหาทางออกในการคลี่คลายความ
ขดัแยง้ แนวทางการแกปั้ญหาจะตอ้งใชส้นัติวิธีและไม่ใชค้วามรุนแรง เพื่อลดความโกรธแคน้
เกลียดชงัและความแตกแยกที่มีอยูใ่นสงัคม กอส.ไดว้นิิจฉยัสาเหตุของความรุนแรงใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตว้า่เกิดจากเง่ือนไข 3 ประการคือ เง่ือนไขเชิงบุคคลของผูท่ี้ใชอ้าํนาจทางการ
ปกครองในทางที่ผดิ เง่ือนไขเชิงโครงสร้างอนัไดแ้ก่ความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ยติุธรรมและระบบการปกครองที่เป็นอยู ่ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ  การศึกษา ตลอดจนโครงสร้าง
ประชากรและสภาพภูมิศาสตร์ นอกจากน้ียงัมีเง่ือนทางวฒันธรรมอนัไดแ้ก่ลกัษณะเฉพาะทาง
ศาสนาและชาติพนัธุ์ในพื้นท่ี 
 ถา้รัฐบาลไม่สามารถขจดัหรือลดเง่ือนไขต่างๆเหล่าน้ีลง แนวโนม้ของความรุนแรงกมี็แต่
จะเพิ่มข้ึน การระเบิดธนาคาร  22  แห่งในจงัหวดัยะลาและแหล่งธุรกิจ 5-6 แห่งในอาํเภอหาดใหญ่ 
แสดงใหเ้ห็นการขยายตวัของความรุนแรงสู่ภาคธุรกิจ การแกปั้ญหาดว้ยแนวทางสมานฉนัทจึ์งเป็น
ขอ้เสนอของ กอส.  มาตรการระยะสั้นคือการดาํเนินการอยา่งเดด็ขาดกบัผูท่ี้ใชอ้าํนาจโดยมิชอบ  
ใชว้ิธีสานเสวนากบักลุ่มผูก่้อความไม่สงบ และจดัตั้งกองกาํลงัพิเศษผสมท่ีไม่ติดอาวธุ ทาํงาน 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความรุนแรง ส่วนมาตรการการเมืองนั้น  กอส. เสนอใหจ้ดัตั้งศนูยอ์าํนวยการ 
ยทุธศาสตร์สนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ศยส.) สภาพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และกองทุน
สนบัสนุนการเยยีวยาและสมานฉนัท ์นอกจากน้ียงัมีมาตรการสมานฉนัทย์ ัง่ยนือีก 12 ขอ้  
 การไม่กาํหนดให้การแกปั้ญหาภาคใตเ้ป็นวาระแห่งชาติท่ีตอ้งการแนวทางการดาํเนินงาน
แบบพิเศษและเร่งด่วน ทาํให้การดาํเนินการผิดพลาดและสะทอ้นความไม่จริงใจในการแกปั้ญหา 
เสถียรภาพของรัฐบาลทกัษิณข้ึนอยูก่บัความจริงใจในการแกปั้ญหาภาคใตเ้ป็นอยา่งยิง่ จาํเป็นท่ี 
รัฐบาลจะตอ้งเร่งแกปั้ญหา ในส่วนท่ีรัฐบาลสามารถทาํไดโ้ดยตรงและทนัทีดาํเนินการลดเง่ือนไข
เชิงบุคคล โดยการเคล่ือนยา้ยผูท่ี้มีคุณสมบติัไม่เหมาะสมใหพ้น้จากพื้นท่ีปฏิบติัการภาคใต ้ปรับแก้
กฎระเบียบเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึน นอกจากน้ีรัฐบาลสามารถร่วมมือกบัภาคประชา
สังคม อนัประกอบดว้ยครูอาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษา องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รการกุศล และ
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องคก์รชาวบา้นท่ีมีใจให้กบัการทาํงานเชิงสมานฉันท์ จดัทาํกิจกรรมเพื่อมุ่งลดความขดัแยง้และ
สร้างความเป็นธรรมทางสงัคมใหเ้กิดข้ึนใหไ้ด ้

 
  สงัคมประชาธิปไตยกบัจริยธรรมผูน้าํเพื่อความเป็นธรรมทางสงัคม 

การเคล่ือนตวัของภาคประชาสังคมเป็นกระบวนการสากลที่เกิดข้ึนทัว่โลกและเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการโลกาภิวตัน์ทางสังคม ในขณะเดียวกันในกระบวนการเดียวกันน้ีก็มีการ
สนับสนุนแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล ซ่ึงหมายถึงการบริหารจดัการโดยลดบทบาทของภาครัฐลง 
แนวคิดกระจายอาํนาจท่ีไดรั้บการส่งเสริมอยูพ่ร้อม ๆ กนัน้ี    กส็อดคลอ้งกบัเร่ืองการลดบทบาทรัฐ
ส่วนกลางและกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในการส่งเสริม
แนวคิดธรรมาภิบาลมีการระบุไวช้ัดเจนว่า   ธรรมาภิบาลหมายถึงการจดัการดว้ย   (1)    ความ
โปร่งใส  
( Transparency) (2)  มีความชอบธรรม (Legitimacy) (3)  ตรวจสอบได ้(Accountability)   

(4)  คาดการณ์ได ้(Predictability) (5) ในลกัษณะท่ีมีการมีส่วนร่วม (Participation) 

ขบวนการประชาสงัคมภายใตแ้นวคิดธรรมาภิบาล   ไม่สามารถต่อรองกบัอาํนาจรัฐบาล
ทกัษิณ      เพราะรัฐบาลจะอา้งความชอบธรรมจากการที่ไดรั้บจากการเลือกตั้งมาดว้ยคะแนนอนั 
ลน้หลาม โดยผูแ้ทนของพรรคไทยรักไทยไดรั้บการเลือกตั้ง เกินกวา่ร้อยละ 50 ของท่ีนัง่ในสภา ใน
การเลือกตั้งคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ .  2544  และยิง่ไดค้ะแนนถึง  16 -19 ลา้นคนในการเลือกตั้งคร้ังท่ีสอง 
เม่ือ พ.ศ   2548  ความขดัแยง้ทางความคิดและกระบวนทศัน์ระหวา่งรัฐบาลผูบ้ริหารประเทศและ
ภาคประชาสงัคมเห็นไดช้ดัเจนมากขึ้นเม่ือภาคประชาสงัคมเลือกท่ีจะแสดงออกวา่ต่อตา้นรัฐบาล
โดยการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ในนามกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  การเผชิญหนา้
ของ  2   กลุ่ม  คือการเผชิญหนา้ของกระบวนทศันป์ระชาธิปไตยโดยฝ่ายนายกรัฐมนตรีทกัษิณ 
เลือกกระบวนทศัน์ประชาธิปไตยแบบตวัแทนแต่ฝ่ายพนัธมิตรเลือกกระบวนทศัน์ประชาธิปไตย

ทางตรง  ฝ่ายรัฐบาลกล่าววา่การเป็นประชาธิปไตยแบบตวัแทนเพยีงพอท่ีจะสร้างความชอบธรรม
ใหรั้ฐบาลทกัษิณบริหารประเทศ  แมจ้ะมีการกล่าวหาและฟ้องร้องในเร่ืองคอรัปชัน่ ผลประโยชน์
ทบัซอ้น การเล่นพวก  การใชอ้าํนาจโดยมิชอบ การแทรกแซงองคก์รอิสระ  การขาดความโปร่งใส
ในการบริหารประเทศ ทั้งน้ีฝ่ายรัฐบาลกล่าววา่ฝ่ายประชาสงัคมเป็นฝ่ายท่ีไม่มีความชอบธรรม

เพราะเคล่ือนไหวโดยผดิกฎหมายเพื่อแสดงการต่อตา้นอาํนาจรัฐ 
เม่ือนายกทกัษิณประกาศขายหุ้นชินคอร์ปในวนัจนัทร์ท่ี 23 มกราคม 2549 หลงัจากท่ี

กฎหมายโทรคมนาคมฉบบัแกไ้ขมีผลบงัคบัใชใ้นวนัศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2549 แสดงใหเ้ห็นการขาย
หุน้มูลค่า 73,000 ลา้นบาท ในลกัษณะการโอนขายหุน้ท่ีซบัซอ้นเพื่อเล่ียงกฎหมายทั้งกฎหมายภาษี 
และกฎหมายการถือหุ้นโดยคนต่างดา้ว การทาํธุรกรรมส่วนตวัของนายกรัฐมนตรีคร้ังน้ีดาํเนินการ
โดยท่ีปรึกษาด้านกฎหมายภาษี และมีการช้ีแจงแก่สาธารณะผ่านส่ือต่างๆโดยไม่ได้คาํนึงว่า
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ปรากฏการณ์คร้ังน้ีเป็นการทาํธุรกรรมดา้นการคา้การลงทุนของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงในกฎหมายระบุ
ให ้
นกัการเมืองไม่ยุง่เก่ียวกบัธุรกิจ ปรากฎการณ์คร้ังน้ีไม่อาจหลีกเล่ียงขอ้กล่าวหาเร่ืองผลประโยชน์
ทบัซ้อนไดเ้ลย เม่ือภาคประชาสังคมออกมาประณามนายกรัฐมนตรีว่าไม่มีความชอบธรรมท่ีจะ
บริหารประเทศเพราะขาดจริยธรรม  คาํถามท่ีตามมา  คือ คาํถามวา่ จริยธรรมคืออะไร 

แท้ท่ีจริงประเด็นเร่ืองทุนนิยมกับจริยธรรมและศีลธรรม เป็นประเด็นพิจารณาของ
กระบวนการ พฒันาอุตสาหกรรมและการขยายตวัของทุนนิยมตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 หรือก่อน
หนา้นั้นดว้ยซํ้ า ดงัปรากฏในหนงัสือ ช่ือ   The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism 
ของ  Max Weber  นกัสังคมศาสตร์กระแสหลกัท่ีไดรั้บการยอมรับในวงวิชาการอยา่งกวา้งขวาง  
ในช่วงนั้นมีการตั้งคาํถามว่า  การพฒันาเขา้สู่สังคมทุนนิยมจะมีผลทาํใหค้่านิยมเร่ืองจริยธรรมและ
ศีลธรรมสูญหายไปหรือไม่   มีการตีความ “ความดี” “จริยธรรม” และ “ศีลธรรม” ในระดบัของ 
พฤติกรรมทัว่ไปและชีวิตประจาํวนัดว้ย อยา่งไรกต็ามการขยายตวัของทุนนิยม ในระยะแรกซ่ึงกคื็อ
จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการโลกาภิวตัน์ ไดรั้บการต่อตา้นในรูปของการปฏิวติัชาวนาทัว่โลก โดยผูท่ี้
คดัคา้นเช่ือวา่การขยายตวัของทุนนิยมจะทาํใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมทางสงัคมมากขึ้น  James C. 
Scott ไดศึ้กษาขบวนการชาวนาในอาเซียอาคเนยแ์ละเขียนหนงัสือช่ือ The Moral Economy of 

the Peasants (1986) และช้ีใหเ้ห็นวา่สงัคมชาวนามีระบบเศรษฐกิจแบบมีศีลธรรมหรือเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากน้ีชาวนากมี็จริยธรรมในการไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย (Peasant 

ethic)  ประเทศท่ีปฏิเสธทุนนิยมจึงหนัเขา้หาอุดมการณ์สงัคมนิยมและอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์ 
จะเห็นไดว้่าระบบทุนนิยมถูกตั้งคาํถามในประเด็นเร่ืองจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรม

เร่ือยมา  ทั้งน้ีเพราะระบบทุนนิยมเป็นระบบท่ีเน้นการแข่งขนั เม่ือระบบทุนนิยมขยายตวัการ
แข่งขนัก็เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  จนรัฐตอ้งเขา้ไปแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน
จนเกินไป แต่แมก้ระนั้นการแทรกแซงของรัฐก็สามารถหยดุย ั้งการเอาเปรียบและลดระดบัความไม่
เป็นธรรมทางสังคมไดเ้ป็นบางส่วนเท่านั้น เช่น พฒันาการของการขยายตวัของทุนนิยมเสรีสู่ทุน
นิยมผกูขาดทาํใหรั้ฐบาลตอ้งออกกฎหมายหา้มการผกูขาด เม่ือไม่สามารถผกูขาดภายในประเทศได ้
เจา้ของ 
กิจการกข็ยายธุรกิจออกนอกประเทศเป็นทุนนิยมขา้มชาติและหนัไปคา้กาํไรหรือขดูรีดหรือเอา

เปรียบคนในประเทศอื่นต่อไป โลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจทาํใหต้อ้งกาํหนดกฎเกณฑเ์ร่ืองการคา้การ
ลงทุนผา่นกลไกขององคก์ารการคา้โลกเพื่อใหส้ามารถควบคุมการเอารัดเอาเปรียบในระดบัต่างๆ

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลทางธุรกิจเป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีใชค้วบคุมผูค้นในสังคมโลก โดย

ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจทุกคนในทุกระดับจะต้องทาํธุรกรรมด้วยความโปร่งใส มีความชอบธรรม 
ตรวจสอบได ้ฯลฯ  เม่ือธุรกิจของนายกรัฐมนตรีไม่โปร่งใสและไม่ชอบธรรม  เพราะแทท่ี้จริงการ
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เป็นนายกรัฐมนตรี ทาํใหไ้ม่สามารถทาํธุรกิจได ้  แต่นายกฯไดใ้หผู้อ่ื้นกระทาํแทนในนาม  ประเดน็
เร่ืองจริยธรรมและความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีจึงเป็นประเด็นท่ีภาคประชาสังคมเรียกหา 
ส่วนฝ่ายของนายกรัฐมนตรีกจ็ะโตก้ลบัวา่ทุกขั้นตอนท่ีดาํเนินไปถูกตอ้งตามกฎหมายทั้งหมด 

ผูท่ี้อยูใ่นวงการธุรกิจมกัจะกล่าววา่การทาํธุรกรรมในลกัษณะน้ีคนในวงการไดถื้อปฏิบติัมา
เป็นปรกติอยู่แลว้  เหตุใดจึงเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษ ความเห็นของผูเ้ขียนในประเด็น 
ประชาธิปไตยกบัจริยธรรมผูน้าํมี 3 เร่ือง คือ 

1.    มาตรฐานทางจริยธรรมของผูน้าํ 
การเป็นผูน้าํ หมายความว่า บุคคลนั้นจะตอ้งแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป การทาํตามกฎหมาย
คือมาตรฐานขั้นตํ่า สําหรับบุคคลทัว่ไป  แต่การดาํเนินชีวิตของผูน้าํโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นายกรัฐมนตรี จะตอ้งมีการเสียสละ และจะตอ้งมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงกว่าท่ีกฎหมาย
กาํหนด ผูน้าํมีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม  ตอ้งดูแลให้
ผูด้อ้ยโอกาส มีโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรสาธารณะตามมาตรฐานที่รัฐกาํหนด ถา้ไม่
สามารถเขา้ถึงไดต้ามมาตรฐานกลางตอ้งไดรั้บการเพิ่มโอกาส เพื่อให้เขาสามารถปรับตวั
เองข้ึนมาถึงระดบัมาตรฐานกลางได ้ ในขณะเดียวกนัผูน้าํตอ้งลดสิทธ์ิ หรืออยา่งนอ้ยตอ้ง
ไม่ใชสิ้ทธิพิเศษหรืออาํนาจพิเศษ เพื่อเอาเปรียบผูอ่ื้น การใชก้ฎหมายตอ้งเขม้ขน้เป็นพิเศษ  
สาํหรับผูน้าํโดยเฉพาะอยา่งยิง่นายกรัฐมนตรี 
 2.   ความหมายและคุณลกัษณะของประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมทางสงัคม 
คาํวา่ประชาธิปไตยจริยธรรมหรือประชาธิปไตยธรรมาภิบาล เป็นกระบวนการ หรือ 
การกระทาํซ่ึงจะนาํไปสู่เป้าหมายของสงัคมท่ีเป็นธรรม  กระบวนการประชาธิปไตยท่ีมี 
จริยธรรมจึงเป็นวฒันธรรมการทาํงานท่ียดึในคุณธรรม ศีลธรรม การมีเมตตาธรรม  
สนัติธรรม  ขนัติธรรม  และมีความยติุธรรม   เป้าหมายของการเป็นสงัคมท่ีเป็นธรรมน้ี 
แมจ้ะอยูห่่างไกลแต่กเ็ป็นเป้าหมายท่ีควรใฝ่หา 

        3.    บทบาทของภาคประชาสงัคมในการแสวงหาสงัคมประชาธิปไตยท่ีผูน้าํมีจริยธรรม 
กระบวนการประชาธิปไตยเป็นกระบวนการท่ีประชาชนตอ้งมีส่วนร่วม  การแสวงหา
สังคมประชาธิปไตยจึงเป็นหน้าท่ีของทุกคน การเมืองภาคประชาสังคมไดเ้กิดข้ึนและมี
พฒันาการผ่านกระบวนการต่างๆมากว่า 70 ปี   บทเรียนมีมากมาย พลงัประชาชนในภาค
ประชาสังคมเท่านั้นท่ีจะสามารถถ่วงดุลอาํนาจรัฐ  ตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐและ
นาํพาสงัคมไทยไปสู่สงัคมประชาธิปไตยท่ีมีความเป็นธรรมทางสงัคมได ้

 
สรุป 
 ประชาธิปไตยของสังคมไทยไดพ้ฒันาผา่นขั้นตอนต่างๆตั้งแต่ก่อนพ.ศ. 2475  ขบวนการ
ประชาธิปไตยได้เกิดข้ึนตั้ งแต่ในช่วงนั้น โดยภาคประชาสังคมได้เป็นผูข้บัเคล่ือนให้เกิดการ
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เปล่ียนแปลงในขั้นตอนต่างๆ  ในช่วงพ.ศ. 2475 บทบาทของภาคประชาสังคมมีให้เห็นชดัเจนใน
รูปของขบวนการต่างๆ แมค้ณะราษฎรจะเป็นกลุ่มคนท่ีดาํเนินการให้เกิดการเปล่ียนแปลง แต่
องค์กรประชาสังคมอ่ืนๆ เช่นกลุ่มผูห้ญิงหัวก้าวหน้าและคณะสงฆ์ก็ได้เคล่ือนไหวเรียกร้อง
ประชาธิปไตยเช่นเดียวกนั แต่ขบวนการประชาธิปไตยตอ้งหยดุดาํเนินการลงในช่วงเผดจ็การทหาร 
 บทบาทของขบวนการนักศึกษาในการเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 แสดงให้เห็นว่าแมภ้ายใตเ้ผด็จการทหารท่ีปิดกั้นประชาธิปไตย ขบวนการประชาธิปไตยก็
เกิดข้ึนได ้ขบวนการประชาสงัคมกไ็ดข้ยายตวัและเพิ่มพลงั โดยการทาํงานในรูปของเครือข่าย และ
แมจ้ะถูกลดบทบาทลงหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519    อยา่งไรกดี็ หลงัจากรัฐบาลประกาศนโยบาย 
นิรโทษกรรม 66/23 ในเดือนพฤษภาคม 2535 สามารถแสดงพลงัเพื่อป้องกนัไม่ให้ประเทศไทย
กลบัเขา้สู่การปกครองภายใตเ้ผดจ็การทหารอีก   นอกจากน้ีบทบาทของสถาบนักษตัริยใ์นการ 
คล่ีคลายเหตุการณ์ความไม่สงบ 14 ตุลาคม 2516 และพฤษภาคม 2535 ยงัไดรั้บการบนัทึกไวอ้ยา่ง
แพร่หลาย 
 ตั้งแต่วกิฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 และการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  การเคล่ือนตวั
ของขบวนการประชาธิปไตยท่ีต่อตา้นเผดจ็การทหารไดเ้ปล่ียนมาเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อต่อตา้น
การแทรกแซงของนกัธุรกิจ หลงัจากท่ีไดน้กัธุรกิจมาบริหารประเทศ ประเดน็เร่ืองประชาธิปไตยได้
เปล่ียนจากประชาธิปไตยท่ีเนน้การเลือกตั้งใหไ้ดผู้แ้ทนมาบริหารประเทศ มาเป็นประเดน็เร่ือง
ความเป็นธรรมทางสงัคม โดยผูน้าํตอ้งเป็นผูท่ี้มีจริยธรรมและคุณธรรม ดาํเนินการบริหารประเทศ
ดว้ยเมตตาธรรม สนัติธรรม ขนัติธรรมและยติุธรรม เพื่อเป้าหมายของการไดม้าซ่ึงสงัคมท่ีมีความ
เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย ภายใตรั้ฐธรรมนูญซ่ึงกาํหนดวา่ประเทศไทยมีการปกครองดว้ย
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (มาตรา 2) และองคพ์ระมหากษตัริย์
ทรงดาํรงอยูใ่นฐานะอนัเป็นท่ีเคารพสกัการะ ผูใ้ดจะละเมิดมิได ้ผูใ้ดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง 
พระมหากษตัริยใ์นทางใดๆมิได ้(มาตรา 8)  
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