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Abstract 
  The determination of citizen roles for politic in the constitution is a fundamental of a modern 
representatives’ democracy that opens the opportunity for every people nationwide to have chances to take part 
in politics in a national level. As a result, it paves the way to determine the political relationship which 
consequently affected the rural.  Such mechanism contributes to build up the political cultures in forms of people 
participation by acknowledging and exercising the political power in order to expand the people participation to 
the government organization corresponding to the various Act to clearly identify people participation. This manner 
could be regarded as the allocation of political benefits and interests either tangibles or intangibles in a 
democracy system were organized fairly for the civic citizens. The state authorities should neither harm his 
people by using power unlawfully, life and property treats nor political progress. In order to protect interests and 
benefits of state personnel and to be fair in decentralization of power administration in rural areas. The selection 
of rural leaders must be fair, equal and transparent, no blocking on either contents and procedures in both 
physical and mental. There should be no any obstacle, no tricks from the rural as well as the local authorities to 
preserve the rights which the civic citizen deserve to have by law. All of these characteristics would be the 
political and administrative in a modern rural society authentically. 
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บทคดัย่อ 
  การก าหนดบทบาทพลเมืองด้านการเมืองในรัฐธรรมนูญ เป็นพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
สมัยใหม่ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวท้ังอาณาจักรในทุกภูมิภาค มีโอกาสเข้าร่วมการเมืองระดับชาติ แล้วก าหนด
ความสัมพันธ์ทางการเมอืงท่ีสง่ผลตอ่ชนบท เป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม ใน
การให้เกิดส านึกรู้อ านาจและการใช้อ านาจการเมือง ท่ีแสดงความต้องการการมีส่วนร่วมให้ขยายไปสู่องค์กรของรัฐ 
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ภายใต้ช่องทางตามพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งได้ระบุการมีส่วนร่วมภาคประชาชนไว้ชัดเจน  ถือเป็นการจัดสรร
ผลประโยชน์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีสมาชิกแห่งรัฐและสังคมพึงได้ ท้ัง
ทรัพยากรนามธรรมและรูปธรรมแก่พลเมืองอย่างชอบธรรม โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องไม่ใช้อ านาจรัฐคุกคามประชาชน
ด้วยอ านาจนอกเหนือกฎหมาย ท้ังเชิงกลั่นแกล้งด้วยข้อกฎหมายท่ีคุกคามความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
ความก้าวหน้าทางการเมือง เพื่อปกป้องอ านาจและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเอง และต้องกระจายอ านาจระดับ
ท้องถิ่นให้ยุติธรรม ด้วยการคัดเลือกผู้น าต้องโปร่งใสเสมอภาคโดยไปถูกปิดกั้นท้ังเชิงเนื้อหาและวิธีการ ท้ังด้าน
กายภาพและจิตใจ ปราศจากการกีดกันขัดขวางจากอุปสรรคและจากเล่หก์ลของผู้มอี านาจในท้องถิ่นและภูมิภาค อัน
เป็นอ านาจที่พลเมอืงในชุมชนพึงมีตามบทบัญญัติต้องถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาการเมือง
การปกครองในสังคมชนบทสมัยใหมอ่ย่างแท้จริง 
 

 ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนา, การเมอืงการปกครอง, สังคมชนบทสมัยใหม่ 

บทน า 

  ท้องถิ่นนิยมเกิดจากแรงขับกระแสโลกาภิวัตน์    

ซึ่งเป็นอิทธิพลการขยายตัวสู่ความเป็นเมือง ท่ีก าลังเข้า

มาแทนท่ีส านึกอุดมการณ์ชาตินิยม เนื่องจากสังคมยุค

โลกาภิวัตน์เป็นยุคแห่งข่าวสาร ซึ่งประชาชนในท้องถิ่น

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนของตนได้อย่างรวดเร็วจากสื่อมวลชน ท าให้เกิด

การกระตุ้นปลุกจิตส านึกของประชาชนในท้องถิ่น อัน

ได้แก่องค์กร/หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร

เอกชน ให้รู้จักเห็นคุณค่า รักษา และหวงแหนทรัพยากร

ภายในท้องถิ่น พร้อมท้ังตรวจสอบการด าเนินงานของ

รั ฐบาลกลา ง  หาก รัฐบาลกลางหวั ง จ ะตั ก ตว ง

ผลประโยชน์จากท้องถิ่นโดยไม่โปร่งใส สามารถถูก

ต่อต้านจากประชาชนในท้องถิ่นได้ ดังเช่นกรณีท่ีกลุ่ม

ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิ และความเสมอภาค

ต่างๆ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขอการเมืองภาคประชาชน (อา

รีย์ นัยพนิจิ, ภัทรพงษ์ เกรกิสกุล, และธงพล พรหมสาขา 

ณ สกลนคร, 2557) (Aree Naipinit, Patarapong 

Kroeksakul and Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn, 

2014) แตอ่กีนัยหนึ่งท้องถิ่นนิยมพยายามตา้นทานโลกาภิ

วัตน์ท่ีเน้นความทันสมัย การเป็นอุตสาหกรรม การเป็น

ตะวันตก ท่ีได้กลายเป็นวาทกรรมหลักท่ีครอบง า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโลกท่ีสาม  รวมท้ัง

ประเทศไทยมาเกือบ 60 ปี (2504-2560) ได้แสดงให้

เห็นถึงความไม่สมมาตรของการผลิตและการกระจาย

ทรัพยากรและอ านาจในชุมชน กระนัน้ความอุดมสมบูรณ์ 

 

ของชุมชนภายใต้การเติบโตของท้องถิ่นนิยมกลับถูก

คุกคามด้วยทุนนิยม การตลาดและสื่อสมัยใหม่ ด้วย

ความไมรู้่เท่าทันของประชาชน ชุมชน และองค์กรของรัฐ 

( รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข , ม.ป.ป. ) (Rungnapa 

Yanyongkasemsuk, n.d.) 

  การพัฒนาทางการเมือง เป็นกระบวนการท่ี

พยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง สังคม 

และเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีพื้นฐานส าคัญอยู่ท่ี

วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน ท่ีจ าต้อง

ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยความเสมอภาค

และเป็นธรรม ผ่านการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้เป็นแกนส าคัญ ของการขับเคลื่อนระบบหรือ

องคก์รทางการเมอืง กระบวนการท่ีด าเนินการไปนั้นต้อง

สามารถตอบสนองประโยชน์ส่วนรวมได้ และมีความเป็น

ธรรมในการบริหารจัดการข้างตน้น้ัน ย่อมเป็นการพัฒนา

ทางการเมอืงท่ีสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง(ภูสิทธ์ ขันติกุล, 

2553) (Phusit Khantikul, 2010) ฉะนั้นการมีส่วนร่วม

ของภาคพลเมืองนับเป็นการมีส่วนรวมพื้นฐานท่ีส าคัญ

ของการเมืองท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย ท้ังนี้ก็

เพราะว่าพลเมืองเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยซึ่งเป็น

อ านาจสูงสุดของรัฐ และพลเมืองได้ใช้อ านาจผ่านระบบ
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ตัวแทนท่ีเลือกเข้าไปท าหน้าท่ี ในสถาบันทางการเมือง

ต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สิ่งท่ีเราให้

ความส าคัญคือ การมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของ

ประชาชน คือ การมีสว่นร่วมทางการเมืองอย่างอิสระบน

พื้นฐานของความรู้ ความตระหนักถึงสิทธิ และหนา้ที่ของ

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (บุญเชิด 

มารศรี, 2553) (Booncherd Marasri, 2010) 

  การพัฒนาการเมืองการปกครองเป็นความ

ประสงค์ของชาติ  โดยการก าหนดให้มีองค์กรและ

หน่วยงานต่างๆ ก่อตัวขึ้น แล้วให้ท าหน้าท่ีพัฒนาความ

เจริญก้าวหน้าของประชาชาติและประชาชนเสมอมา ซึ่ง

ถูกก าหนดโดยรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ข้าราชการประจ า

ท้ังในภูมิภาคและท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา

เหล่านั้นยั งไม่ เพียงพอ หรือถูกน าไปใช้อย่างขาด

ประสิทธิภาพ ท่ีจะกระตุน้ให้ประชาชนผู้อยู่ในชนบทได้รับ

การฝึกฝนในบริบททางการเมืองทุกหน่วยบุคคลตาม

ศักยภาพของตน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบบัญญัติซึ่งเปิด

ช่องให้ประชาชนทุกสถานะ เป็นกลไกส าคัญด้าน

การเมืองการปกครอง ท้ังนี้เพราะเป็นอุดมการณ์หนึ่งใน

การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง จึงควรอย่าง

ยิ่งท่ีจะต้องท าการทบทวนกระบวนและแนวทางพัฒนา

การเมืองการปกครองของประชาชนในเขตพื้นท่ีชนบท 

เพื่อให้ได้แนวคิดและวิธีการกระตุ้นพลเมืองของชาติ ได้

ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีตนพึงได้รับจากระบบการเมือง 

ท้ังระดับมหภาคและจุลภาค ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ท่ีชีวิตของตนให้ก้าวไปสูค่วามเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ ให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณข์องระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 

  บทความชิ้นนี้ต้องการน าเสนอแนวทางการ

พัฒนาการเมอืงการปกครองในสังคมชนบทสมัยใหม่

ด้วยการพรรณนา ท่ีแตกต่างจากอดีตซึ่งถูกก าหนด

ความต้องการของชนบทจากอ านาจแนวดิ่งนอกพื้นท่ีไม่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ขณะท่ีความ

ต้องการจ าเป็นแท้จริงกลับถูกปฏิเสธ นับเป็นการ

ตอบสนองท่ีไม่ถูกต้องชอบธรรมตามลักษณะการเมือง

ก า ร ปกค ร อ ง สมั ย ใ ห ม่  ซึ่ ง ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ

ความก้าวหนา้ของมนุษยใ์นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะ 

น าเสนอผ่านทฤษฎีการกระจายอ านาจการปกครอง 

(Decentralization Theory) ทฤษฎีภาวะทันสมัย 

(Modernization Theory) และแนวคิดการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง (political participation) จากนั้นจึงน าไป

วเิคราะห์ให้สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ของเนื้อหาตอ่ไป 

สังคมเมืองกับสังคมชนบทสังคมเมืองความหมาย

ของสังคมเมือง 

       สังคมเมือง (Urban Society) หมายถึง 

สถานท่ีต้ังถิ่นฐานอันถาวร หนาแน่น และมีขนาดใหญ่โต 

บุคคลมีพื้นเพแตกต่างกันมารวมกันอยู่ เป็นหมู่เหล่า 

(Louis Wirth, อ้างถึงในติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555)(Tin 

Prachayapruit, 2012)  ประชากรเหล่านี้อาศัยอยู่ร่วมกัน 

และขยายความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 300 – 

10,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร ตามกฎหมายแต่ละ

ประเทศก าหนดไว้ ซึ่งให้ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์

บทบาทเมืองจากอดีตด้วย ท่ีอาจได้รับการยกฐานะเป็น

เทศบาลตามกฎหมายปกครอง ด้วยการสร้างให้เกิด

ชุมชนขึ้นท่ีปรากฏเป็นตึก ถนน ประปา และไฟฟ้า โดยมี

ส านึกใหม่ท่ีแตกต่างออกไปจากชุมชนชนบทหรือชาวนา 

โดยให้ความส าคัญกับระบบพาณิชยกรรม ท่ี ให้

ความส าคัญกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ผ่าน

กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมโรงงาน แต่ยังคง

อาศัยพืชเกษตรจากภายนอกเพื่อยังชีพ ซึ่งทดแทนจาก

การเข้ามาท างานของคนนอกพื้นท่ี โดยมีศักยภาพในการ

ให้บริการทางการค้าสมัยใหม่และความหลากหลายทาง

ศาสนา ให้เกิดผลต่อการเคลื่อนไหวหลายอย่างในชีวิต

ของคน มีพื้นฐานชีวิตแตกต่างกันได้อาศัยอยู่ร่วมกัน ใน

ความเป็นสมัยใหม่ท่ีมีปฏสิัมพันธ์กันทางวัตถุ ไม่ยึดมั่นใน

ตัวบุคคล และควบคุมสมาชิกด้วยกฎระเบียบใหม่ท่ีสร้าง

ขึ้นร่วมกัน (Victor B. Ficker and Herbert S. Graves, 1971 อ้าง

ถึงใน ตนิ ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555) (Tin Prachayapruit, 2012) 

ลักษณะของสังคมเมือง 
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สังคมเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมีการอาศัยอยู่หนาแน่น 

แสดงออกซึ่งความเจริญทางกายภาพ แต่อาจเป็นจุด

เสื่อมของความอ่อนด้อยด้านจิตใจเชิงจริยธรรม (ทัศนา 

พฤติการกิจ, 2558) (Thassana Puttikankit, 2015)  

เพราะสังคมเมืองเป็นกลุ่มทุติยภูมิ (secondary group)  

ซึ่งมีสถานภาพและฐานะทางเศรษฐกิจ อ านาจ และ

ความสัมพันธ์ทางการเมือง มีโครงสร้างชนชั้นทางสังคม

ชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มคนท่ีเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจาก

ตระกูลเก่าและขุนนาง ผู้บริหารในสาขาอาชีพต่างๆ นัก

ธุรกิจ ข้าราชการ ช่างฝีมือ และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นผู้อพยพจากสังคมชนบทเข้าสู่สังคมเมือง(สมจิต 

โยธะคง, ม.ป.ป.) (Somjit Yothakong,n.d.) ซึ่งในภาพรวม

ความเป็นสังคมเมอืงมักแสดงออกให้เห็นว่า ประชาชนอยู่

ร่ วมกั นหนาแน่นแออัด  เพราะ เ ป็นแหล่ งการค้ า 

การศึกษา และการปกครอง มีชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะ

ต่างคนต่างอยู่ การติดต่อเกิดขึ้นในระบบความเป็นพิธี

การ ในขณะท่ีความสัมพันธ์ส่วนระหว่างบุคคลตัวมีน้อย 

ถึงแม้ว่าบ้านเรือนจะตั้งอยู่ใกล้กันก็มักไม่รู้จักกัน เพราะ

เป็นครอบครัวเดี่ยวและลักษณะการก่อสร้างบ้านเป็น

แนวดิ่งเนื่องจากท่ีดินมีจ ากัดและราคาแพง เมื่อบุตร

แต่งงานก็แยกครอบครัว ท้ังชายและหญิงต่างมีอาชีพ

เป็นของตนเอง ตามลักษณะความสามารถ หรือตาม

ลักษณะทางวิชาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวย

กับคนจน เพราะเป็นศูนย์ รวมของบุคคลหลายระดับ

หลายอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่จึงมีลักษณะแตกต่างกัน 

ส่วนใหญ่อิงอาศัยวัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตนิยม ต่างดิ้น

รนขวนขวายหาเลี้ยงชีพ เกิดการแข่งขันกันตลอดเวลา 

ความสัมพันธ์ ทางจิตใจจึงลดลง เต็มไปด้วยความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นแหล่งอารย

ธรรมและขนบธรรมเนียมร่วมสมัยซึ่งเป็นอิทธิพลของ

ต่างประเทศ มวีธีิการก ากับควบคุมสังคมด้วยกฎหมายท่ี

เป็นแบบแผน เพื่อให้เกิดสิทธิและบทลงโทษผู้ฝ่าฟื้น

ระเบียบวินัยของสังคม และลักษณะการด าเนินชีวิตเต็ม

ไปด้วยการแก่งแย่งแขง่ขัน ท้ังในชีวิตประจ าวันและหน้าท่ี

การงาน เนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะ

หน้าแบบซื้อขายเท่านั้น (ณรงค์ เส็งประชา, 2544) 

(Narong Seng Pracha, 2001)  เมอืงยังเป็นแหล่งทุน เป็น

ศูนยก์ลางการสื่อสารคมนาคม เป็นแหล่งจ้างงานในภาค

การผลิตสมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และเป็น

แหลง่เปิดรับวัฒนธรรมและแบบแผนการด ารงชีวิตของต่

างชาติ นอกจากนั้นเมืองใหญ่ตามภูมิภาคก็เร่ิมเติบโต

อย่างรวดเร็ว เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี 

เชียงราย หาดใหญ่  ฯลฯ ท้ังนี้ เป็นผลมาจากความ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ก า ลั ง ข ย า ย ตั ว

ภายในประเทศ จากการเพิ่มสัดส่วนของการผลิตภาค

หัตถกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมในเศรษฐกิจไทย ท าให

ต้องการแรงงานและการบริหารจัดการในศูนย์การผลิต

ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมอืงมากขึ้น ในขณะที่ในภาคเกษตรกรรม 

ปริมาณของการผลิตเพื่อขายในตลาดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวด

เร็ว ท าให้เกิดธุรกิจการซื้อขายพืชไร่กระจายไปตามหัว

เมืองในส่วนภูมิภาค การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วนี้ 

ส่วนหน่ึงเกิดขึน้จากการอพยพของคนในชนบทเข้าสู่เมือง 

การอพยพดังกล่าวมีท้ังส่วนท่ีเป็นการย้ายถิ่นอย่างถาวร

และการอพยพย้ายถิ่นชั่วคราวหรือตามฤดูกาล คาดว่า

อีกประมาณสองทศวรรษข้างหน้า (ปัจจุบัน พ.ศ.2560) 

สังคมไทยจะเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง กล่าวคือประชากร

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในเขตเมือง ในปัจจุบันมีประชากร

ประมาณ 25% ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง และในอนาคตจะ

เพิ่มเป็น 60% ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 

ม.ป.ป.)(Nidhi Eawsriwong, n.d.) เนื่องจากตึก อาคาร 

และสิ่งปลูกสร้างขยายตัวออกไปรอบเมอืงใหญ่ 

วัฒนธรรมทางการเมอืงของสังคมเมือง 

       วัฒนธรรมทางการเมือง คือแบบแผนของ

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคล ท่ีมีระบบและ

ส่วนต่างๆ ของการเมอืง ซึ่งเป็นผลมาจากความโน้มเอียง

ในการรับรู้ อันเป็นความท่ีบุคคลเข้าใจ ยึดติดต่อระบบ

การเมืองนั้น ท่ีมีผลมาจากความโน้มเอียงในความรู้สึก

เฉพาะของบุคคล ก่อให้เกิดความโน้มเอียงในการ

ประเมินคุณค่า โดยการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ
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กิจกรรมทางเมืองตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลา

นั้น (Almond, Gabriel and Sidney Verba, 1956 อ้างถึง

ใ น  ส ม บั ติ  ธ า ร ง ธั ญ ว ง ศ์ ,  2 5 5 8 )  ( Sombat 

Thamrongthanawong, 1985) ภาพลักษณ์คนเมืองเป็นผู้

ท่ีมีความตื่นตัวทางการเมือง มีความเป็นสมัยใหม ่

สามารถแยกประเด็นทางศาสนากับประเด็นทางการ

เมื อ งออกจากกั น ได้  มี ความ เข้ า ใ จ ในหลั กการ

ประชาธิปไตยสูงกว่าคนชนบท (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 

2553) (Prapart Pintobtang, 2510) คนเมือง (ชนชั้น

กลาง) จึงมักให้ความส าคัญกับพรรค ตัวผู้น าพรรค 

บทบาทของพรรคท่ีผ่านมา แนวนโยบายของพรรค ด้วย

เหตุนี้ในการเลือกตั้งหลายต่อหลายคร้ัง ชนชั้นกลางซึ่ง

มักอยู่ในเขตเมือง คือเขตเทศบาล จึงเป็นได้แค่ฐาน

นโยบาย หรืออีกนัยหนึ่งเป็นได้แค่ผู้เลือกตั้ง มิใช่เป็นท้ัง

ฐานนโยบายและฐานเสียงพร้อมๆ กัน เหมือนชาวนา

ชาวไร่ในชนบท (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2556) (Anek 

Laothamatas, 2013) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของสังคม

เมือง 

สังคมเมืองถือเป็นกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary 

Group) มคีวามส าคัญต่อพฤตกิรรมทางการเมอืงโดยการ

ป้อนข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารกันในระหว่าง

กลุ่ม เชน่ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา และกลุ่มข้าราชการ 

ซึ่งเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเมอืงหรือชุมชน จะเข้าไปมีส่วนร่วม

ทางการเมืองสูงกว่าผู้ท่ีอยู่นอกเมือง ปัจจัยส าคัญคือมี

ฐานะทางการเงินท่ีดี และเวลาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเมือง

ท้ังโดยตรงและอ้อม (ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2553) (Phusit 

Khantikul, 2010 ) ประชาชนท่ีอาศัยในเขตเมืองจะมี

ประสบการณ์เกี่ยวการเลือกตั้งมากกว่าประชาชนใน

เขตชนบท (ปิยะนุช เงินคล้าย และคณะ , 2540) 

(Piyanush Ngernklay and group, 1997) ท้ังในด้านการ

ติดตามสถานการณ์การเมืองผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ 

เชน่ ทวี ีหนังสอืพิมพ ์อินเตอร์เน็ต เป็นต้น และในงานชิ้น

นี้ยั งกล่ าวว่ าชนชั้ นกลางออกไปใช้สิท ธิ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาในระดับ

มากที่สุด ในขณะท่ีชนช้ันล่างมสี่วนร่วมเพยีงไม่มาก   

(ปาราวตี โอบออ้ม, 2555) (Paravati Oblhom, 2012) 

สังคมชนบท ความหมายของสังคมชนบท 

สังคมชนบท (Rural Society) หมายถึง อาณา

บริเวณท่ีอยู่นอกเขตเมือง เป็นเขตท่ีมีผู้คน/ประชาชน/

ประชากรอาศัยอยู่ต่อหน่วยพื้นท่ีกระจัดกระจาย ส่วน

ใหญ่เป็นตามสภาพการณ์ของธรรมชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

การตัง้ถิ่นท่ีอยูอ่าศัย โดยด าเนินชวีติเพื่อตอบสนองความ

จ าเป็นแบบเรียบง่าย การรับรู้ด้านเศรษฐกิจอิงอาศัย

การเกษตรเป็นหลัก เครือข่ายสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ภายใน

อาณาบริเวณเดียว และติดต่อกันง่ายภายใต้การสัญจร

ทางเท้าหรือยานพาหนะในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมท่ี

ชาวชนบทรับรู้และปฏิบัติร่วมกันจนเป็นบรรทัดฐาน 

(ความเคยชิน) ภายในชุมชนจึงมีความรู้สึกเป็นพวก

เดียวกัน (ญาติพี่น้อง) มีความสนใจร่วมกัน มีความร่วม

มอืในการท ากิจกรรมต่าง ๆ แม้ว่าจะมีการแข่งขัน ความ

ขัดแย้งกันบ้าง แต่เป็นคร้ังคราว สังคมชนบทมีเครือข่าย

เชิงสมาชิกตามระบบสังคม เช่น ละแวกบ้าน หมู่บ้าน 

ต าบล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการ 

(ทัศนา พฤติการกิจ, 2558) (Thassana Puttikankit, 

2 0 1 5 )  ดั ง นั้ น ใ น สั ง ค ม ช นบท จึ ง เ ป็ น พื้ น ท่ี ท่ี มี

ลักษณะเฉพาะ หาเลี้ยงตัวเองโดยล าพังมายาวนาน 

ภายใต้การใช้โครงสร้างในชุมชนชี้แนะวิถีด าเนินชีวิตแก่

สมาชิก อนึ่งส่วนใหญ่ให้ภาพลักษณ์ผ่านสามัญส านึกว่า

พวกเขาไม่รู้หนังสือ (Robert Redfield และ Taylor, อ้าง

ถึงใน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555) (Tin Prachayapruit, 

2012) 

ลักษณะของสังคมชนบท 

       ชนบทเป็นเขตพื้นท่ีท่ีมีผู้ คนมีชีวิตความ

เป็นอยู่เรียบง่าย ผูกพันและคุ้นเคยกับธรรมชาติตาม

ฤดูกาล ท่ีก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่

ยังคงยึดอาชพีการเกษตร จึงก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้

น้อยอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสุขอนามัยยัง
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ขาดการดูแลอย่างถูกวิธี และการศึกษาโดยรวมของ

สมาชิกภายในครอบครัวอยู่ท่ีมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลงมาถึง

ประถมศึกษา (ทัศนา พฤติการกิจ, 2558) (Thassana 

Puttikankit,  20 15 ) สั งคมชนบท เ ป็นกลุ่ มปฐมภู มิ 

(primary group) มีลักษณะเด่น ได้แก่ การร่วมกลุ่มแบบ

อรูปนัย ( informal) มีการติดต่อกันแบบตัวถึงตัว 

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีมีอยู่เดิม

คล้ายคลึงกัน ท าให้สถานภาพและบทบาทของคนใน

สังคมชนบทไม่แตกต่างกัน จึงมีการรวมตัวกันอย่าง

เหนี่ยวแน่น สมาชิกของสังคมท าหน้า ท่ีสอดคล้อง

ต่อเนื่องกันอย่างราบร่ืน โดยมีระบบความสัมพันธ์แบบ

เครอืญาต ิ   มกีารนับถืออาวุโส มคีวามเห็นอกเห็นใจกัน 

มีค่านิยมในเร่ืองคุณความดีทางศาสนา เป็นตัวควบคุม

ความประพฤติทางสังคมในชนบท และมีสถานภาพใน

ลักษณะจ าเพาะของตัวบุคคล เช่น อายุ ความสามารถ 

และคุณความดี ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น าในสังคม

ชนบท ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และผู้อาวุโสท่ี

ชาวบ้านเคารพนับถือ (สมจิต โยธะคง, ม.ป.ป.) (Somjit 

Yothakong,  n.d.)  แต่ ช า วชนบทขาด ทักษะ ในกา ร

ประกอบการ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่ ง

สามารถสรุปลักษณะส าคัญได้ว่า ชนบทมีครอบครัวเป็น 

หน่วย/แหล่งสร้างเศรษฐกิจ ในลักษณะครอบครัวขยาย 

แตล่ะครอบครัวเป็นสมาชกิเครือญาติกัน ประกอบอาชีพ

คล้ายคลึงกัน จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินไม่

แตกต่างกัน ใช้วัดเป็นสถานท่ีส าคัญในการประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาและกิจกรรมในชุมชน     มี

ความยึดมั่นอยู่กับประเพณีดั้งเดิมเป็นอย่างดี ยากต่อ

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง พึ่งพาสิ่งแวดลอมตาม

ธรรมชาติ การอยู่อาศัยตอ่พืน้ท่ีประชากรไม่หนาแน่น ยึด

มั่นในหลักค าสอนทางศาสนา และพิธีกรรมดั้งเดิมของ

ชุมชน ซึ่งสัมพันธ์กับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร์ 

โชคลาง และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ (ณรงค์ เส็ง

ประชา, 2544) (Narong Seng Pracha, 2001) โดยสรุป

สังคมชนบทคงสภาพความเป็นบ้านนอกแบบชุมชน

โบราณดั้งเดิม  อาจแฝงไปด้วยความป่าเถื่อนโดย

ธรรมชาติ ซึ่งอยู่กันแบบเรียบง่ายกระจายอยู่ท่ัวทุก

ภูมิภาคแบบชุมชนเผ่า ท่ียึดม่ันในศลีธรรมเป็นแบบในการ

ด าเนนิชีวิต ให้เกิดความสมดุลในความเป็นมนุษยเ์พื่อเป็น

หนึ่งเดียว เชื่อฟังอ านาจท่ีเหนือกว่าจึงสั่งสอนง่าย 

โดยเฉพาะความศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา (ความเชื่อ) พระ 

และโชคลาง แตอ่าจค านงึถึงประโยชนส์่วนตัว (Gulick, J., 

1973 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2558) (Sombat 

Thamrongthanawong, 2015 )    

วัฒนธรรมทางการเมอืงของสังคมชนบท 

      สังคมชนบทเป็นสังคมบุพกาลหรือสังคม

ครอบครัว ด าเนินชีวิตด้วยวิถี เ รียบง่าย ยึดติดกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ขาดองค์ความรู้แบบสมัยใหม ่

และท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ คนชนบทไม่มีความสนใจทาง

การเมือง มองการเมืองเป็นเร่ืองไกลตัวท่ีตนไม่มีส่วนได้

ส่วนเสีย จึงหันไปพึ่งศาสนาเพ่ือหวังจะหลุดพน้จากความ

ล าบากในภพนี้ ไปสู่ความสบายในภพหน้า รวมถึงการ

พึ่งพิงผู้มีอิทธิพลหรือนักเลงในท้องถิ่นเสียเป็นส่วนใหญ่ 

(ณรงค์ เส็งประชา, 2523) (Narong Seng Pracha, 1980) 

วัฒนธรรมการเมอืงท้องถิ่นไทยมีสามยุค โดยในยุคแรก

เป็นวัฒนธรรมการเมอืงแบบปรึกษาหารือ ซึ่งพัฒนามาก

จากความโดดเด่นของห่วงโซ่องค์กรชุมชนดั้งเดิม ยุคที่

สอง เป็นวัฒนธรรมการเมอืงแบบแข่งขันแบบท าลายล้าง 

ซึ่งพัฒนามาจากระบบแย่งชิง และ ยึดครองฐานเสียง

ทางการเมอืงท้ังในระดับชาติและทอ้งถิ่น และยุคสุดท้าย

เป็นวัฒนธรรมการเมืองแบบรวมศูนย์อ านาจผูกขาด

ทางการเมือง ซึ่งพัฒนามาจากวัฒนธรรมแบบรวมศูนย์

อ านาจและการจัดระบบความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (จรัส 

สุวรรณมาลา, ม.ป.ป.) (Jaras Suwanmala, n.d.)ความ

โน้มเอียงทางการเมืองของบุคคลมักถูกผลักดันด้วยตัว

แบบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติท่ีก่อรูปเป็นระบบ

การเมืองอย่างยาวนาน ซึ่งได้ก าหนดโครงสร้างและ

บทบาทของผู้น าทางการเมืองไว้แล้ว และเป็นกลุ่มผู้

ก าหนดนโยบายสาธารณะไว้เหนือบุคคลธรรมดาเหล่า
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อื่น จึงยอมรับโครงสร้างการตัดสินใจในกระบวนการ

ท้ังหมดนั้นว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐบาล เพราะบุคคลส านึก

แตว่า่ตนเป็นสมาชกิของสังคม แตย่ังขาดความสัมพันธ์ใน

ระบบการเมืองเชิงพลเมือง (Almond, Gabriel and 

Sidney Verba, 1965 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 

2558) (Sombat Thamrongthanawong,2015 ) ต่อมา

วัฒนธรรมทางการเมืองของคนชนบทได้ เกิดความ

เปลี่ยนแปลงแบบมนีัยส าคัญ ภาพลักษณ์ชาวบ้านผู้ซึ่งไม่

สนใจปัญหาทางการเมือง กลับเป็นกลุ่มท่ีมีความตื่นตัว

ทางการเมืองสูง พร้อมละท้ิงไร่นาเพื่อเข้า ร่วมการ

เรียกรอ้งสิทธิทางการเมอืง และเลอืกนักการเมืองโดยอิง

กับผลประโยชนส์่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคนเมอืงไม่ยอมรับ

เพราะมองว่าขาดศีลธรรมและเห็นแก่ตัว มีแต่จะได้

นักการเมืองชั่ว ร้ายมาบริหารบ้านเมือง ทว่านั่นคือ

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมองว่าการต่อรองผลประโยชน์

เป็นเร่ืองปกติ (เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ, 2553) (Wiangrat 

Netipho, 2010) โดยสรุปชาวชนบทยุคก่อนไม่สนใจ

การเมอืงในทุกมิติ วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีได้คือมีอคติ

ตอ่การเมอืง ไมต่อ้งการเข้าไปมสี่วนร่วมไม่วา่กรณีใด แต่

ต่อมาจึงแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่า

จะด้วยเงื่อนไขใด หรือแรงผลักดันใดก็ตาม ถือเป็น

วัฒนธรรมทางการเมอืงในชนบทท่ีก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง 

ซึ่งเป็นผลมาจากกระแส ประชาธิปไตยท่ีให้ประโยชน์แก่

ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของสังคม

ชนบท 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองใน

อดีตของไทย พบท้ังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับ

แคบ (Parochial political culture) ประชาชนในสังคม

ไม่มีความรู้ไม่มีบทบาททางการเมือง ไม่มีความคิดเห็น 

และไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น ชนเผ่าเงาะป่าซาไก

และชนเผ่าผีตองเหลืองในประเทศไทยหรือประชาชนใน

สังคมชนบทท่ีห่างไกลความเจริญ หรือในกรณีเลือกตั้ง

ประชาชนไปใช้สิทธิตามปกติ แต่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็น

ผู้ชนะการเลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่

ฟ้า (Subject political culture) เป็นวัฒนธรรมทาง

การเมอืงท่ีประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจตอ่ระบบ 

การเมืองโดยท่ัว ๆ ไปในระดับหนึ่ง ยอมรับอ านาจรัฐ 

เชื่อฟัง ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ต่อต้าน ไม่เรียกร้อง 

เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่มีอิทธิพลต่อวิถีทางทางการเมือง 

ไม่มีอ านาจตรวจสอบไม่มีส่วนร่วมซึ่งพบมากในประเทศ

ไทย ส่วนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 

(Participant political culture) ซึ่งมีกลุ่มบุคคลท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจในระบบการเมือง ตื่นตัว ตระหนักรู้ 

เห็นคุณค่าและความส าคัญ เข้าไปมีส่วนร่วม และมี

จิตส านกึทางการเมือง ท่ีปรารถนาว่าต้องควบคุม ก ากับ

และตรวจสอบผู้ปกครอง  ให้ ใช้อ านาจตามระบบ

การเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ด้วยความเป็นธรรมภายใต้อ านาจตามกฎหมาย (อริย์ธัช 

แก้วเกาะสะบ้า, 2559) (Arituch Kaewkosaba, 2019) 

เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุง

กฎหมายการเช่านาในปี พ.ศ.2517-2518 นั้น นับเป็น

พลังแสดงความตอ้งการของพลเมอืงชนบทท่ีมีต่อรัฐบาล

โดยตรง ก่อให้ เกิดพระราชบัญญัติปฏิ รูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม มีส านักงานปฏิรูปท่ีดินเป็นผู้ด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎมายดังกล่าว แม้จะไม่สามารถด าเนินการ

ให้บรรลุผลตามเจตนารมณแ์ห่งกฎหมาย (สมบัต ิ   

ธ ารงธัญวงศ์, 2528)(Sombat Thamrongthanawong, 

1985) แต่ก็เป็นผลผลิตท่ีได้จากการเรียกร้องแบบมีส่วน

ร่วมของเกษตรกรอย่างแท้จริง งานชิ้นหนึ่งกล่าวว่า 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตชนบทมีส่วนร่วมทางการเมือง

ทางอ้อมผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าประชาชนท่ี

อาศัยในเขตเมือง (ปิยะนุช เงินคล้าย และคณะ, 2540) 

(Piyanush Ngernklay and group, 1997) อย่างไรก็ตาม

การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่น

ทุกบทบาท น าไปสู่การคัดเลือกผู้น าท้องถิ่นตามชนบท 

และเสนอตัวเข้าเป็นนักการเมืองระดับชาติในฐานะผู้น า
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ท้องถิ่น ท่ีมีความสามารถทางการเมืองท่ีได้รับการ

ยอมรับโดยวิถีประชาของสังคมชนบท   

 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการ

ปกครองในชนบท  

ชนบทเป็นพื้นท่ีอาศัยของประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตอาหารเชิงเกษตร และเป็น

ตลาดแรงงาน เมื่อประเทศพัฒนาย่อมค านึงถึงการ

พัฒนาในชนบทด้วย ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงด้านความเท่า

เทียมให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ มิติการพัฒนาของชนบท

จึงเน้นท่ีพื้นฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ผู้มีอ านาจต้อง

ค านึงถึงความหลากหลายอย่างไม่เท่าเทียมกันในชนบท 

สิ่งแรกต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ ท่ีระบุ

แนวปฏิบัติท้ังส าเร็จและล้มเหลวร่วมกับเกษตรกร สอง

ประชาชนจะสะท้อนปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนา

และจะแนะน าสิ่งท่ีเหมาะสมแก่ชาวบ้าน สามต้องมอง

การพัฒนาในระยะยาวท่ีสอดคล้องกับปัญหาของ

ประชาชน เชน่ การถือครองท่ีดิน ซึ่งจะเป็นการประกอบ

อาชีพอย่างถาวร สี่เกษตรกรต้องพึ่งพาตนเองได้ รัฐจะ

เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการพึ่งพาตนเอง และห้า

ผู้ปฏบัิตงิานดา้นพัฒนาชนบทตอ้งเสียสละ และอุทิศตน 

ด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริง (R. Chambers, อ้างถึงใน 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, 2556) (Matt Mettkaroonjit, 

2013) ฉะนั้นแนวทางการพัฒนาการเมอืงการปกครองใน

ชนบท จึงขอน าทฤษฎท่ีีส าคัญพื้นฐานท่ีสามารถส่งผลต่อ

ชนบทโดยตรงเพยีง 3 ทฤษฎ ีดังนี้ 

  ทฤษฎีการกระจายอ านาจการปกครอง 

(Decentralization Theory) 

  1. ทฤษฎีการกระจายอ านาจการปกครอง 

  การกระจายอ านาจการปกครอง คือ การ

ปกครองท่ีรัฐส่วนกลางมอบอ านาจให้หน่วยการปกครอง

ตามท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสใช้อ านาจในการ

ปกครองตนเองท้ังหมดหรือบางส่วน มีอ านาจในการ

ตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นของตน ภายใต้

หลักการปกครองอันมาจากประชาชนในท้องถิ่น รัฐบาล

ท้องถิ่นย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและ

เพื่อประชาชน ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง การบริหารการ

ปกครองท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง ซึ่งมี

ความเป็นอิสระไม่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ โดยมีผู้แทนซึ่ง

ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้ รับผิดชอบในการ

บริหารงาน กระท าการในอ านาจบริหารเพื่อก าหนด

นโยบายขององค์กรอย่างอิสระ (Daniel Wit, 1967; 

Chamber’sEncyclopedia, 1961 อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ ปิ

ติ, 2544) (Saowalak Pitii, 2001) ท้ังยังให้ประชาชนใน

ท้องถิ่ นมี อิ สระในการปกครองตนเอง  สามารถ

ด า เนิ นการ ใดๆ  ได้ ภ าย ใต้ กฎหมาย  เ ป็นผู้ ดู แล

ผลประโยชน์ต่างๆ ของตนเอง บนพื้นฐานความเป็น

เอกภาพภายในประเทศ ภายใต้ข้อจ ากัดบางประการโดย

การก ากับดูแลของรัฐส่วนกลาง ทอ้งถิ่นมพีื้นท่ีรับผิดชอบ

เฉพาะโดย มอี านาจและหน้าท่ีภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

ของตนเองเท่านั้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้แทน  มี

อ านาจหนา้ที่ และมภีาษีเป็นของตนเอง โดยประชาชนใน

ท้องถิ่นเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนโดยตรง (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 

2544) (Somkid Lertpaitoon, 2001) ลักษณะส าคัญของ

การกระจายอ านาจการปกครอง ต้องมีความเป็นนิติ

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้

ผู้บริหารท้องถิ่นมีศักยภาพเต็มท่ีในการด าเนินนโยบาย

ต่าง ๆ ได้ตามท่ีประชาชนต้องการ(ชาญชัย จิตรเหล่าอา

พร, 2552) (Chanchai Chitlaoarporn, 2001) อย่างเป็น

อิสระ (Autonomy) ในการด าเนินงาน เนื่องจากรัฐ

ส่วนกลางไม่อาจบังคับบัญชาให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นบริหารงานตามค าสั่งของรัฐส่วนกลางได้ ท้ังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาได้มีอ านาจอธิปไตยแต่

อย่างใดไม่ เพราะยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ

ส่วนกลาง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าการ

ใดๆ ที่ไมช่อบด้วยกฎหมายรัฐส่วนกลางมีสิทธิก ากับการ
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กระท าดังกล่าวได้ (มานิตย์ จุมปา, 2554 อ้างถึงใน 

เสาวลักษณ์ ปิติ, 2544) (Saowalak Piti, 2001 ) ซึ่ง

ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดหรือ

บางส่วนโดยตรงด้วยการเลือกตั้ง โดยเฉพาะองค์กรท่ีมี

การประชุมเพื่อปรึกษากิจการของท้องถิ่น เพื่อให้

ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 

หากปราศจากการเลอืกตัง้ อาจถือได้ว่าไม่มกีารกระจาย

อ านาจอย่างแท้จริง (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2544) (Somkid 

Lertpaitoon, 2001) 

  2. แนวคิดการกระจายอ านาจการปกครองใน

สังคมไทย 

  การปกครองท้องถิ่นของไทยเร่ิมต้นในสมัย

รัชกาลท่ี 5 พระองค์ได้ตราพระราชก าหนดสุขาภิบาล

กรุงเทพ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) เพื่อเป็นตัวแบบการ

พัฒนาเมืองแก่หัวเมือง ต่อมาจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม

เมื่อ ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) โดยให้มีหน้าท่ีรักษาความ

สะอาด ป้องกันและรักษาความเจ็บป่วย และบ ารุงรักษา

เส้นทางสัญจร เมื่อเข้าสูส่มัยรัชกาลท่ี 6 ได้ทดลองจัดตั้ง 

“ดุสิตธานี” เพื่อเป็นแบบอย่างในการปกครองท้องถิ่น

และทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย ในสมัย

รัชกาลท่ี 7 ได้ปรับปรุงกิจการสุขาภบิาลให้เป็นรูปแบบ 

การบริหารแบบประชาภิบาล (Municipality) หรือ

เทศบาลในปัจจุบัน ต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย มีการก าหนด

โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการ

กระจายอ านาจการปกครอง  ซึ่ งก่อให้ เกิด

พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ให้เทศบาล

มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ มีทรัพย์สิน มี

เจ้าหน้าท่ี และมีอ านาจในการปฏิบัติงานในเขตท้องถิ่น

นั้นๆ ขณะท่ีพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ได้

เ ร่ง รัดการปกครองท้องถิ่นให้ขยายไปท่ัวประเทศ 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ก าหนดให้มีองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

ส่วนต าบล พ.ศ. 2499 เป็นผลให้มีองค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล (แต่ก็ถูกยกเลิกในปี 

2515 ต า มป ร ะ ก าศคณะปฏิ วั ติ )  ต่ อ ม า จึ ง ต ร า

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2518 โดยก าหนดให้มีฐานะเป็นหน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการ

ด าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการตราพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ซึ่ ง

ก าหนดให้เป็นเขตการปกครองในรูปแบบพิเศษ โดยการ

ทดลองน ารูปแบบผู้จัดการเทศบาล (City Manager) มา

ใช้ในการปกครอง ระยะต่อมาจึงออกพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้

ก าหนดเขตต าบลท่ีไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

เพื่อจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ต่อมา

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีเขตพื้นท่ี

ครอบคลุมเขตของจังหวัด แม้ว่าจะทับซ้อนกับพื้นท่ีของ

ท้องถิ่นอื่นก็ตาม (สถาบันพระปกเกล้า, 2545 อ้างถึงใน

ไททัศน์ มาลา, 2554) (Titus Mala, 2011) 

  ทฤษฎี ภ า ว ะ ทั น ส มั ย  ( Modernization 

Theory) 

  การพัฒนาแบบทุนนิยมมองว่า ความด้อย

พัฒนาเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบ ถูกแย่ง เอา

ผลประโยชน์และก าไรไปจากการผลิต การแก้ไขจึงต้อง

ปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

การเมืองใหม่ ซึ่งต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่ีพึ่งพา

ตนเองให้ได้ (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, 2527) (Surachet 

Vejjapitak, 1984) ความทันสมัยจึงเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ใน

ระบบการเมอืงโหยหา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี

การด าเนินชีวิตและเทคโนโลยี ในการด ารงชีวิตจากแบบ

เรียบง่ายในสังคมจารีต ไปสู่การด ารงชีวิตท่ีอาศัยความรู้

และเทคโนโลยีระดับสูง มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

เข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรกรรมขนาดใหญ่เพื่อ

จ าหน่าย เกิดการจ้างแรงงานภายนอกครอบครัวหรือ

ชุมชนแทนการใช้แรงงานในครอบครัว  ใช้ ระบบ
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อุตสาหกรรมในโรงงานและการใช้เคร่ืองจักรกลเพิ่มมาก

ขึ้ น  จึ ง ท า ใ ห้ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ค น เ ปลี่ ย น แปล ง จ า ก

ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการเป็นแบบเป็นทางการ 

ก่อให้เกิดเมืองเพิ่มขึ้นและมีการขยายตัวของสังคมเมือง

ซึ่ ง มี ก า ร ส ร้ า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  เ ช่ น  ถ น น 

สาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล เกิดชนชั้นกลาง

และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพิ่มขึ้น โครงสร้าง

ของครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็น

ครอบครัวเดี่ยว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบความ

เชื่อของคน จากอ านาจเหนือธรรมชาติ ครอบครัวและ

ชุมชนนิยม เป็นความคิดเชิงเหตุผล ปัจเจกชนนิยมและ

วัตถุนิยม สถาบันทางสังคมต่างๆ มีความสลับซับซ้อน

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องจัดระเบียบทางสังคมแบบกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ้น เพื่อ

บังคับใช้แทนท่ีบรรทัดฐานและวิถีประชาท่ีใช้กันในสังคม

จารีต (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2547) (Patcharins 

sirasoontorn, 2004) 

  แนวคิดการมี ส่ วนร่ วมทา งการ เมื อ ง 

(Political Participation) 

  การมสี่วนร่วมทางการเมอืงหมายถงึการกระท า

ของบุคคล ในการพยายามมีอิทธิพลตอ่รัฐบาลและระบบ

การเมือง ตามนัยนี้คือบทบาทของประชาชนเพื่อกระท า

การใดๆ ต่อการเมอืงท้ังสนับสนุนและคัดค้าน (Lester W. 

Milbrath and M.L. Goel, 1966 อ้างถึงใน ธีรพล เกษม

สุวรรณ, 2529) (Teerapol Kasemsuwan, 1986) 

โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาประชาชนธรรมดา ต้อง

หาวิธีการเพื่อมีอิทธิพลเหนอืการตัดสินใจของรัฐบาล ท่ีมี

จุดมุ่ งหมาย มีความชอบธรรม ท่ีจะ เข้ า เ รียกร้อง

ผลประโยชน ์ซึ่งเกิดจากกระบวนการรู้ส านึกด้วยตนหรือ

ถูกจูงใจก็ย่อมได้ แต่หากท าการกดดันกลุ่มอื่นๆ ท่ีมิใช่

รัฐบาลยังไม่ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง (Samuel P. Huntington and Joan M. 

Nelson, 1967) ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การปกครองของประชาชน มักแสดงออกในรูปแบบ

มาตรฐานทั่วไป  เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า ร่วมทาง

การเมอืง โดยได้จากความสามารถของบุคคลเป็นส าคัญ 

ไม่มีอคติทางภูมิหลังเชิงสังคมหรือกลุ่มชาติพันธ์ และ

มาตรฐานเฉพาะอยา่งซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสถานะทางสังคม 

ชนชั้น และกลุ่มจ ากัดบางประเภท (Gabriel A. Almond 

and Bingham G. Powell, 1966) ผ่านรูปแบบในช่อง

ทางการลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ (Voting) ท่ีแสดงถึงการมี

ส่วนร่วมได้เป็นรูปธรรมท่ีสุด ซึ่งสามารถวัดค่าได้ค่าสถิติ

ตา่งๆ เป็นช่วงเวลาท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอิทธิพล

ต่อผู้สมัคร และการก าหนดนโยบายท่ีตอบสนองความ

ต้องการ ก่อให้เกิดกิจกรรมของพรรคการเมืองและการ

รณรงค์หาเสียง (Party and campaign activities) นัยนี้

กล่าวว่ารวมถึงการชักชวนผู้อื่นไปลงคะแนนเสียงให้

ผู้สมัครท่ีตนชื่นชอบ อาจเป็นการท างานร่วมกับพรรค

การเมืองหรือผู้รับสมัคร ท้ังการร่วมประชุม ชุมชนทาง

การเมอืง สนับสนุนเงิน และเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง 

ถาวรอย่างชัดเจน ซึ่งในระยะต่อมาเรียกว่า ผู้ต่อสู้

ทางการเมือง บ่อยคร้ังเข้าจึงเป็นกิจกรรมของชุมชน 

(Community Activities) กลุ่มจะรว่มกันแกไ้ขปัญหาสังคม

และการเมือง สมาชิกจะตื่นตัวในองค์กรท่ี ร่วมกัน

จัดสร้างขึน้อยา่งมีเป้าหมาย เพื่อขจัดปัญหาสาธารณะใน

ชุมชน เกิดการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (Contacting 

efficial) บุคคลจะตดิตอ่กับเจ้าหนา้ที่รัฐแบบมจีุดมุ่งหมาย 

เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ต่อกลุ่มตนแม้เพียงเล็กน้อยใน

ชุมชน แมถ้ือเป็นการมสี่วนร่วมแต่มีเป็นแบบคับแคบหรือ

เฉพาะเร่ือง ตา่งจากการชักจูง (lobbying) ท่ีบุคคลติดต่อ

กับเจ้าหนา้ที่รัฐหรอืผู้น าการเมอืง เพื่อเสนอความคิดเห็น

ในการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ท้ัง

การคัดค้านหรือสนับสนุนร่างกฎหมายจะบังคับใช้ ซึ่ง

อาจน าไปสู่การประท้วง (Protestors) เร่ิมต้นด้วยการ

เดินขบวนตามท้องถนน ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน  

น าไปสู่การจลาจลตามเงื่อนไข อันเป็นความพยายามจะ

ใช้อ านาจอื่นเหนือรัฐบาลท้ังด้านกายภาพ บุคคล และ

ทรัพย์สนิ หากรัฐบาลใช้กฎหมายอย่างไม่ยุติธรรม โดยมี
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ผู้สื่ อข่ าวสาร (Communicators)  เ ป็นตัวแปรส าคัญ 

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองเสมอมา ท้ังสนับสนุน

ประชาชนต่อต้านรัฐบาลหรือตรงกันข้าม ซึ่งขึ้นอยู่กับ

การถกเถียง การให้ข้อมูลขา่วสาร การเสนอความคิดต่อ

ปัญหาทางการเมือง ท้ังหมดนี้นับเป็นการแสดงออกถึง

กิจกรรมทางการเมือง (Sidney Verba and Norman H. 

Nei, 1971; SuSan Welch, 1975; Lester W. Milbrath 

and M.L. Goel. 1966; Samuel P. Huntington and Joan 

M. Nelson, 1967 อา้งถึงใน ธีรพล เกษมสุวรรณ, 2529) 

(Teerapol Kasemsuwan, 1986) ท้ังนี้ท้ังนั้นยังมีปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้า

จากสภาพแวดล้อม เช่น การสื่อสารทางการเมือง การ

รณรงค์หาเสียง ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ทัศนคติ ความ

เชื่ อ  บุคลิกภาพ ซึ่ งจะสั ง เกตได้จากพฤติกรรม ท่ี

ตอบสนองจากสิ่งเร้าดา้นอื่นๆ สถานภาพทางการเมือง 

ได้แก่ การพิจารณาการเข้าร่วมทางการเมือง ส่วนใหญ่

เป็นสังคมท่ีมีการพัฒนาระดับสูงแล้ว กฎเกณฑ์ทาง

การเมือง ท้ังการออกเสียงเลือกตั้ง รูปแบบวิธีการ

เลือกตั้ง และแหล่งท่ีอยู่อาศัย สถาบันทางการเมือง ไม่

วา่จะเป็นการแขง่ขัน ความขัดแยง้ และการติดต่อส่วนตัว

ระหว่างพรรคการเมอืง โดยมีลักษณะการเลอืกตัง้เป็นตัว

ควบคุม ในส่วนของความรู้สึก ความเข้าใจในตัวผู้สมัคร 

การโฆษณา และการแบ่งเขตการเลือกตั้ง  โดยมัก

เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ด้านรายได้ 

ผู้มีก าลังเศรษฐกิจสูงจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า

ผู้มีฐานะเศรษฐกิจต่ า ด้านการศึกษา ซึ่งผู้มีการศึกษาสูง

มักมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาต่ า 

ด้านอาชพี ผู้ท่ีท างานด้านวชิาชีพ มแีนวโน้มถึงการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองมากกว่านักธุรกิจ เสมียน ช่างฝีมือ 

และกรรมกร ด้านอายุ เช่น เมื่อบุคคลอายุเพิ่มขึ้นถึงวัย

กลางคนจะมีความสนใจทางการเมืองมาก และมีความ

สนใจลดลง เมื่ออายุตนเองเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน (เข้าสู่วัย

ชราหรือผู้สูงอายุ) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นเอกภาพใน

ชุมชน เวลาว่างต่อการเมือง และสุขภาพกายแข็งแรง 

ด้านความแตกต่างทางเพศ เช่น เพศชายมีความสนใจ

และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืงมากกวา่เพศหญิง ด้วย

การขัดเกลาผ่านจิตส านึกใจคุณสมบัติเฉพาะตน ทว่า

สมัยใหม่นี้การเคลื่อนไหวในสิทธิสตรีก็มีความส าคัญไม่

น้อยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการเป็น

สมาชิกองค์การ มักเป็นตัวแปรพื้นฐานท่ีสั่งสมให้บุคคลมี

พัฒนาการต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น

ตามล าดับ (Lester W. Milbrath and M.L. Goel. 1966; 

Mcclosky, Herbert. 1968; ทิพาพร พิมพ์สุทธ์ิ, 2521; 

Jack Jensan อ้างถึงใน ธีรพล เกษมสุวรรณ, 2529) 

(Teerapol Kasemsuwan, 1986) 

สังคมชนบทสมัยใหม่ 

  นิยามชนบทสมัยใหม่ 

  ชนบทในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 

ไม่อาจอธิบายด้วยแนวคิดคู่ตรงข้ามท่ีเปรียบเทียบกับ

สังคมเมืองเหมือนในอดีต ท้ังความซับซ้อนของการผลิต

และการบริโภคในวถิีชีวิตประจ าวัน การบริโภคความเป็น

ชนบทโดยคนเมอืงในดา้นทิวทัศน์ บรรยากาศ วัฒนธรรม 

งานหัตถกรรม ฯลฯ การถูกขูดรีดโดยชนชั้นน าทาง

การเมืองและรัฐ ไม่ว่าชนบทจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

แตย่ังคงเป็นแหล่งผลิตอาหารและทรัพยากรธรรมชาติท่ี

ใช้ ในการผลิตพลั งงานและการก่อส ร้าง  (Woods, 

Michael,  2011) ตัวอย่างเช่นชุมชนชนบทของเม็กซิโก

ก่อนหน้านี้ราว 2 ทศวรรษอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านใน

บริบทของโลกาภิวัตน์ ไม่สามารถอธิบายด้วยแนวคิดคู่

ตรงข้ามในแบบเก่าได้ เช่น ความเป็นชนบท-เมือง ความ

ทันสมัย-ดั้งเดิม และสังคมชาวนา-ไม่ใช่ชาวนา อีกต่อไป 

สังคมชนบทส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบัน มีลักษณะเป็นสังคม

ชนบทหลังยุคการพัฒนา (post-developmental “rural” 

society) ภายใตค้วามล้มเหลวของแนวคิดเร่ืองการพัฒนา 

สังคมชนบทมลีักษณะท่ีไม่ใชท้ั่งสังคมสมัยใหม่หรือสังคม

แบบดั้งเดิม (Kearney, Michael, 1996)  ส่วนชนบทไทย

ในอดีตนั้นชนชั้นสูงไทยไม่ได้มีความนิยมชมชอบชนบท 

และ/หรือมีความคิดแบบคู่ตรงข้ามในการอธิบายความ
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แตกต่างระหว่าง “เมือง” กับ “บ้าน” โดยเมืองคือพื้นท่ี

ซึ่งมีระเบียบแสดงออกด้วยมารยาท อาชญาสิทธ์ิ ภาษา 

การแต่งกาย และศาสนา ในขณะท่ีชาวบ้าน/ชนบท คือ

พื้นท่ีซึ่งขาดระเบียบและถูกครอบง าด้วยผีนานาชนิด (นิธิ 

เอียวศรีวงศ์, 2557) (Nidhi Eawsriwong, 2014)  ขณะท่ี

เมื่อใชแ้นวคิดหลังชาวนา (post-peasant) วเิคราะห์ความ

เปลี่ยนแปลงของชนบทอีสาน ท่ีเป็นเงื่อนไขไปสู่การก่อ

ตั ว ขอ งคน เสื้ อ แด ง ใ นภาคอี ส าน  พบว่ า  ค ว าม

เปลี่ยนแปลงในชนบทหลายทศวรรษก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยน

ชุมชนชนบทอีสานจากสังคมชาวนาไปเป็นสังคมหลัง

ชาวนา ซึ่งท าลายความเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านต่อผู้ท่ี

อยู่อาศัยในชนบท ส่งเสริมให้เกิดความเป็นปัจเจกชนขึ้น

ในหมู่ชาวบ้าน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับหมู่บ้าน 

การขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสาร น าไปสู่การแตก

สลายของวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมคุณค่าและบรรทัด

ฐานแบบใหมใ่นหมู่ชาวบ้าน และยังเชื่อมโยงคนชนบทกับ

โลกภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้พวกเขาเข้าร่วมกับ

คนเสื้อแดงหลังรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไป

จนถึงความรุนแรง พ.ศ.2553 (อัญชลี มณีโรจน์ (แปล), 

2555) (Anchalee Maneeroj, (translator), 2012) แสดง

วา่ความเป็นชนบทเป็นประเด็นเชิงพื้นท่ี แต่ในปัจจุบันคน

ชนบทกลับสนใจการเมืองมากขึ้น ตามระดับการแข่งขั้น

ทางการเมืองเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จากการ

เกี่ยวข้องและเรียกรอ้งความต้องการในวิถีการเมอืง  

ความเป็นเมอืงในชนบท 

  ปัจจุบันเมืองขยายตัวเชิงพื้นท่ีมากขึ้น ประกอบ

กับชนชั้นกลางย้ายจากในเมืองเข้าไปอาศัยในหมู่บ้าน

ตามชนบท (counter-urbanisation) ลักษณะการย้ายถิ่น

ประเภทนี้พบมากในสังคมชนบทในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

และอยู่ในยุคหลังการผลิต (post-productivism) ประเทศ

ไทยแม้ยังไม่อยู่ในยุคหลังการผลิต แต่ปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึ้นชนช้ันกลางในเมอืงก าลังยา้ยเข้าไปอยู่ตามหมู่บ้าน

นอกเมืองใหญ่มากขึ้น ตามพื้นท่ีท่ีสวยงามและอากาศดี 

เช่น ชายทะเล ทิวเขา ซึ่ งสามารถตอบสนองด้าน

สถานศึกษา สถานพยาบาล ศูนย์กลางการคมนาคม 

เทคโนโลยีห้างสรรพสินค้า การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

และเชิงวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ดึงดูดชนชั้นกลาง

เมืองหลายกลุ่มย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีตามชนบท เป็นผล

ให้เกิดความเจริญเติบโตของตัวเมืองและการขยายพื้นท่ี

ท่ีอยู่อาศัยไปตามเส้นทางถนนท่ีตัดขึ้นใหม่  (ทับทิม 

ทับทิม, 2554) (Thabthim Thabthim, 2011) มิตินี้ตีความ

ได้ว่า การเคลื่อนย้ายออกจากเมือง เข้าสู่ชนบทได้

ก่อให้เกิดความเจรญิแบบเมอืงเชิงความส านึกรู้ ในความ

เปลี่ยนแปลงแบบก้าวหนา้ของสังคมชนบทเอง 

การเลือกสรรความต้องการของชนบท 

  การพัฒนาชนบทมีความสัมพันธ์กับสังคมเมือง 

หรือสังคมกึ่งเมือง เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพื้นท่ีใด 

ก็จะส่งผลต่อพื้นท่ีอื่นเพราะเป็นส่วนแห่งความเกี่ยว

เนื่องกัน กล่าวคือความยากจนท่ีกระจายอยู่ ท่ัวไป

ประเทศ ฉะนั้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชนบท ในฐานะเป้าหมายของการพัฒนา ต้องเป็น

ผู้กระท าการพัฒนาเองในทุกบริบท ประการแรกการใช้

สถาบันพื้นเมืองเป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาตามความต้องการ (Darwin C. Sokoken., 

1984 อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ , 2555) (Tin 

Prachayapruit, 2012) ประการท่ีสองการปรึกษาหารือ

กับประชาชนก่อนด าเนินการทางนโยบายรัฐบาล เพื่อให้

ประชาชนทราบถึงการท าสัญญาท่ีเป็นธรรมกับเอกชน 

การเป็นหุน้สว่นการด าเนนิการ และการแสวงหาแนวทาง

ช่วยเหลือ (Kenneth J. Davies. 1983 อ้างถึงใน ติน 

ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555) ) (Tin Prachayapruit, 2012)  และ

ประการสุดท้ายหน่วยงานของรัฐ/ภาคราชการต้องให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมี

เอกภาพของท้องถิ่น ตั้งแต่การแต่งตั้งตัวแทนประชาชน

ในคณะกรรมาธิการ ขั้นตอนกระบวนการวางแผน และ

การก ากับงบประมาณบริหาร (Bryant, C. and White, L. 

G., 1982 อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555) (Tin 

Prachayapruit, 2012)   ท้ังน้ีถือเป็นการพัฒนาสังคมโดย
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พื้นฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณค่า 

และการสร้างคุณค่าทางสังคม ท่ีท าให้เกิดการเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงคุณค่าความเป็นมนุษยม์ากขึ้นในด้าน

การศึกษา สาธารณสุข บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย การผลิตให้

ได้ผลลัพธ์ท่ีพึงปรารถนา ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง

ปลอดภัย มีความต้องการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม

มากขึ้น มีคุณธรรมท่ีท าให้ไม่เบียดเบียนกันและอยู่

ร่วมกันอย่างสันติ (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, ม.ป.ป.) (Derek 

Kerkray, n.d.) 

การเมอืงการปกครองสมัยใหม่ 

หลักประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยมีหลักการส าคัญคือ การให้

ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด มีเสรีภาพ มีความเสมอ

ภาค การปกครองต้องยึดเสียงข้างมาก แต่ต้องคุ้มครอง

หลักการของเสียงน้อย (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 

2547)(Prinya Thaewanarumitkul, 2004) แนวความคิด

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

จ าแนกเป็นสี่แนวคิด คือ แนวคิดแรกการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct 

Democracy) ซึ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ประชาชน 

หรือพลเมอืงของรัฐจะท าหนา้ที่เป็น “สภา” โดยทุกคนจะ

มสี่วนร่วมในการประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ด้วยตัวเอง  

แนวคิดท่ีสองการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือประชาธิปไตยโดยอ้อม 

(Representative Democracy) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้

คือ การท่ีประชาชนได้ท าหน้าท่ีเลือกผู้แทนของตนเข้าไป

ใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนในรัฐสภา ผ่านระบบท่ีเรียกว่า 

“การเลอืกตัง้” แนวคิดท่ีสามการมสี่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Democracy) หรือท่ีเรียกว่า“ประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม” โดยให้ประชาชนได้มีอ านาจในการ

ตรวจสอบและควบคุมการท างานของ “ผู้แทน” ซึ่งก็คือ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และ

แนวคิดสุดท้ายการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลง (สานเสวนาหาทาง

ออก) (Deliberative Democracy) เป็นความพยายามท่ีจะ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากข้อบกพร่องของประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทนท่ีเป็นรูปแบบสถาบันท่ีตายตัว ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมีความซับซ้อน

และมีความแตกต่างหลากหลายได้  (สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ, 2558) (National Legislative Assembly, 2015) 

กระแสนีถู้กใชอ้ย่างมปีระสิทธิภาพในยุโรป อเมริกา และ

บางประเทศของเอเชีย ซึ่งผลลัพธ์คือประเทศเหล่านั้น

ก้ า ว ไปสู่ ความ เ ป็นประ เทศ ท่ีพัฒนาแล้ ว  โดยใช้

กระบวนการทางประชาธิปไตยเพื่อออกจากความด้อย

พัฒนาในทุกมิติ 

หลักความเสมอภาค 

สมัยกลางระบบศักดนิาเคยยกเลิกแนวคิดความ

เสมอภาค และสร้างสังคมชนชั้น ท่ีเน้นด้านท่ีดินและ

บุคคลขึ้น ทว่ากลับยังไม่มีความเสมอภาคภายในชนชั้น

ดังกล่าว ในขณะท่ีชนชั้นกลางได้สั่งสมความเข้มแข็งขึ้น

เป็นทวีคูณ กระท่ังน าไปสู่การเรียกร้องให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในความไม่เสมอภาคท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง  (สมคิด เลิศไพฑูรย์ , 2548) 

(Somkid Lertpaitoon, 2005) ท่ีเห็นว่าความเสมอภาค

จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งท่ีมีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่า

เทียม และจะตอ้งปฏบัิตติอ่สิ่งท่ีมีสาระส าคัญแตกตา่งกัน

ให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเร่ืองนัน้ๆ (บรรเจิด  สิง

คะเนติ, 2544) (Banjerd singkaneti, 2001 ) ความเสมอ

ภาคท่ีแท้จริง ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ท่ีต้องคุ้มครอง

ความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย (M-J 

Redor, 1879-1914 อา้งถึงใน เกรยีงไกร เจริญธนาวัฒน์, 

2559)(Kriangkrai Charoenthanawat, 2016) เพราะตาม

หลักประชาธิปไตยตอ้งปฏบัิติต่อพลเมืองทุกคนอย่างเท่า

เทียม บุคคลมีคา่ทางหน่วยนับเป็นหน่ึงและปฏิเสธค่าการ

นับท่ีมากกว่าหนึ่ ง  ซึ่ งสอดคล้องกับหลักกฎหมาย

สมัยใหม่ท่ีรู้โดยสามัญส านึกว่า มนุษย์เป็นตัวการของ

กฎหมาย จึงมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจึงมีความเสมอภาคกัน
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และเท่าเทียมกัน (ภูริชญา วัฒนรุ่ง, 2543 และปรีดี 

เกษมทรัพย์, 2550 อ้างถึงใน ธนพร ชื่นพัฒนรัฐ, 2555) 

(Thanaporn Chuenpatanrat, 2012) ส าหรับประเทศไทย

ได้ก าหนดหลักความเสมอภาคไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

มาตรา 4 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ

ภาค...ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้  (ราช

กิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนท่ี 55 ก, 2557) และร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) 

พ.ศ.2559 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความ

คุมครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตาม

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ ส ม อ กั น  ( ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง 

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พ.ศ. ...., 2559) 

ฉะนั้นการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยต้องพัฒนา

รากฐาน คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ท่ีส่ ง เส ริม ให้ประชาชนสามารถน า เอาหลักการ

ประชาธิปไตยมาใช้ ในการด ารงชีวิตประจ าวันจน

กลายเป็นปกติวิสัย แล้วตกผลึกเป็นวิถีชีวิตหรือเป็น

วัฒนธรรมทางการเมืองนั่นเอง (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 

2557) (Pornamrin Promgird, 2014) 

หลักเสรีภาพ  

เสรีภาพหมายถงึความสามารถท่ีจะกระท าการ

ใดๆ ได้ตามท่ีตนปรารถนา โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่

ตอ้งไม่ละเมดิสทิธิผู้อื่น (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546) ซึ่งเป็นภาวะ

ของมนุษย์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของผู้อื่น มีอิสระท่ี

จะกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ (วรพจน ์วิศรุตพิชญ์

, 2543) (Vorapoj Visarutphet, 2000) อันเป็นอ านาจใน

การก าหนดตนเองโดยอิสระจากบุคคลอื่น (บรรเจิด สิง

คะเนต,ิ 2543) (Banjerd singkaneti, 2001) ซึ่งสอดคล้อง

กับค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 ไว้

ใน 3 มาตรา คือ มาตรา 1 “มนุษย์ทุกคนเกิดมาและ

ด ารงอยู่อย่างอิสระและเสมอภาคกันในสิท ธิ การ

แบ่งแยกทางสังคมจะกระท าได้ก็แต่เพื่อประโยชน์

ร่วมกัน” มาตรา 2 “วัตถุประสงค์ของสังคมการเมืองทุก

สังคมย่อมเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติซึ่ง

ไม่มีอายุความของมนุษย์ สิทธิเหล่านี้ได้แก่ เสรีภาพ 

กรรมสทิธ์ิ ความมั่นคงปลอดภัยและการตอ่ต้านการกดขี่

ขมเหง” และมาตรา 4 “เสรีภาพคือความสามารถท่ีจะ

กระท าการใดก็ได้ท่ีไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น ดังนั้นการใช้

สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนก็จะมีเพียง

ข้อจ ากัดเฉพาะท่ีต้องยอมให้สมาชิกอื่นของสังคม

สามารถมีสิทธิเหล่านี้เช่นเดียวกัน ข้อจ ากัดเหล่านี้จะ

ก าหนดขึ้นได้ก็แต่บทกฎหมายเหล่านั้น” (F.Luchaire, 

อา้งถึงใน เกรยีงไกร เจริญ ธนาวัฒน์, 2559) (Kriangkrai 

Charoenthanawat, 2016) เสรีภาพนี้ประกอบด้วย 1) 

เสรีภาพทางการเมือง ประชาชนผู้บรรลุนิติย่อมมีความ

เสมอภาคกันในการเลอืกตั้ง-ถอดถอนผู้น าทางการเมือง

ได้ สามารถเป็นสมาชกิองค์กรทางการเมือง เพื่อส่งเสริม

การแข่งขันนโยบายท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งควบคู่ไปกับ

การวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้ในทุกช่องทางท่ีไม่ขัดต่อ

กฎหมายและละเมิดผู้อื่น อาจรวมกลุ่มชุมนุมเคลื่อนไหว

ทางการเมืองท้ังส่งเสริมหรือคัดค้านพฤติกรรมของ

รัฐบาลได้ 2) เสรีภาพในทรัพย์สิน บุคคลมีสิทธ์ิเป็น

เจ้าของทรัพย์ท่ีตนเองแสวงหามาได้และครอบครอง 

เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน การสร้างงาน ท่ีเอื้อ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นเคร่ืองมือให้

มนุษย์สร้างสรรค์นวัตกรรม 3) เสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา ผู้ใดจะละเมิดความเชื่อของบุคคลอื่นไม่ได้ เป็น

การปฏิบัติให้เกิดพื้นฐานทางศีลธรรม แต่ต้องไม่สร้าง

ความแตกแยกในหมู่มนุษย์ 4) เสรีภาพในการเลือกถิ่นท่ี

อยู่อาศัย บุคคลสามารถย้ายถิ่นฐานได้ และตั้งท่ีอยู่ได้ท่ัว

อาณาจักรหรือท่ัวโลก และ5) เสรีภาพในการประกอบ

อาชีพ บุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความถนัด

แตกตา่งกัน ยอ่มใชเ้ป็นแนวทางในการเลีย้งดูตนเองได้ชั่ว

ชี วิ ต  ( ส ม บั ติ  ธ า ร ง ธั ญ ว ง ศ์ ,  2 5 5 8 ) (Sombat 

Thamrongthanawong, 2015) 
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หลักความยุติธรรม 

หลักความยุติธรรมต้องบัญญัติไว้ในเนื้อหาของ

รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด แก้ ไขยากและ

กฎหมายใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ ส่วนว่าจะ

มมีากหรอืน้อยขึ้นอยู่กับความเป็นประชาธิปไตยแบบเสรี

นิยมของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ หลักความยุติธรรมมี

ความหลากหลาย เช่น หลักประกันสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (Due process of Law) ซึ่งต้องได้รับการ

คุ้มครองและมีหลักประกันท่ีมั่นคง (ปัญญา อุดชาชน, 

2555)(Punya UdChaChon, 2012) ความยุติธรรมมี

ลักษณะสมบูรณ์ในตัวเอง เป็นความจริงแท้ท่ีมีอยู่แล้วใน

โลก แต่อาจมีลักษณะสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงได้ตาม

สถานการณ์ และกาลเวลาท่ีมนุษย์เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์

ด้วย ซึ่งเจตนารมณ์นี้ถูกจัดวางไว้ในฐานะกฎหมายเพื่อ

ปกครองสมาชิกของหน่วย โดยมีความเท่าเทียมกัน

ภายใต้กฎหมายท่ียุติธรรมนี้ทุกสถานท่ีและทุกช่วงเวลา 

(อรรถนิติ ดิษฐอ านาจ, 2546) (Atthaniti Disatha-

amnarj, 2003) ให้เอื้อต่อการด าเนินชีวิตท่ีเป็นความ

จ าเป็นพื้นฐานคือ ความสามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่มตามฤดูกาล ท่ีพักอาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง

ปลอดภัย และเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่

อย่างมคีุณภาพ ซึ่งจะชว่ยยับยัง้ความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือ

พิการ ก่อให้เกิดสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์และมีคุณภาพ 

เข้าถึงการท างานจึงมีชีวิตมั่งคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ไมถู่กคุกคามจากผู้ร้าย หรือภัยสงคราม นับเป็นอิสรเสรี

ภาพในความเป็นมนุษย์เบื้องต้นท่ีพึ่งแสวงหาได้ เพื่อ

เพิ่มเติมคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์น่าอยู่มากขึ้น โดยการ

ได้รับความยุติธรรมท่ีเอื้ออ านวยแก่การพัฒนาตนเอง 

ตามจุดมุง่หมายท่ีปรารถนาท่ีไม่ถูกครอบง าการตัดสินใจ 

ผลท่ีได้คือสันติสุขในสังคมท่ีมีพื้นฐานด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมเป็นเคร่ืองมือควบคุมตนเอง (เย็นใจ เลาหวนิช, 

2523) (Yenjai Laohwanich, 1980) 

หลักกระจายอ านาจ 

  รัฐต้องให้อ านาจปกครองตนเองในท้องถิ่นเพื่อ

ปกครองตนเอง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้

วธีิการเลอืกตัง้สมาชิกในพื้นท่ีน้ัน และองค์กรอสิระ ซึ่งมี 

หนา้ที่จัดท าบริการสาธารณะบางประเภทในท้องถิ่น เป็น

การกระจายอ านาจตามภารกิจท่ีแตกแต่งกันในแต่ละ

ท้องถิ่น (Philippe ardant et Bertrand Mathieu, 2010 

อ้ า งถึ ง ใ น  ฐากู ร  ศิ ริ ยุ ท ธ์วัฒนา ,  2559 ) (Thakun 

Siriyutwatthana, 2016) ประเทศไทยในฐานะเป็นรัฐเดี่ยว 

ได้น าหลักการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่น

ได้ใชอ้ านาจตัดสนิใจให้สอดคล้องกับความเป็นนิติบุคคล 

(แต่ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากรัฐ) ขึ้นเป็นผู้บริหาร

ท้องถิ่นในรูปแบบสภา เพื่อท าหน้าท่ีกลั่นกรองทางเลือก

นโยบายท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

หากด า เนินการบริหาร ท่ีมีประสิทธิภาพย่อมเกิด

คุณประโยชนเ์ชงิประจักษต์อ่ท้องถิ่น กลไกท่ีคอยควบคุม

ฝ่ายบริหารคืออ านาจของประชาชน ท่ีสนใจและ

แสดงออกทางการเมือง เพื่อใช้อ านาจท่ีมีนี้ควบคุมการ

ปฏิ บัติ งานให้ โป ร่ง ใสมีประสิท ธิภาพ ก ากับการ

ด าเนินงานในทุกขั้นตอนท่ีสภาท้องถิ่นอนุมัติ  ซึ่งเป็น

ระบบตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นทางตรง มีอ านาจ

ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง ซึ่งเป็นผลผลิตจากการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ท่ีให้ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ

อธิปไตยซึ่งกระจายอยู่ประเทศ ได้ใช้อ านาจท่ีมีเลือก

ผู้บริหารท้ังระดับชาติและท้องถิ่น จึงเป็นการมีส่วนร่วม

ทางการ เมืองการการปกครอง เชิ งก ระบวนการ 

ปร ะ ชา ชนย่ อมตระหนั ก รู้ ใ นก า รปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ อาจขจัดคติอ านาจนิยมออก

จากสังคมไทยได้ระดับหนึ่ง เพราะประชาชนได้เลือกกลุ่ม

บุคคลขึ้นเป็นรัฐบาลของเราให้บริหารชาติหรือท้องถิ่น 

(สม บัติ  ธ า ร ง ธัญว งศ์ ,  25 58 )  (Sombat 

Thamrongthanawong, 2015) เมื่อประชาชนในชนบทรับรู้

ถึงหลักการเหล่านี้ สันนิษฐานได้ว่า การพัฒนาการเมือง

การปกครองภาคประชาชน ย่อมเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีมี
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ประสิทธิภาพทุกด้าน ท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทาง

การเมอืงของประเทศในทุกพื้นท่ีแบบก้าวกระโดด  

 

แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในสังคม

ชนบทสมัยใหม่ 

  การพัฒนาด้านกระบวนทศัน ์

  ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องได้รับ

แรงเสริมจากชีวสังคม ผ่านการเข้าร่วมกลุ่มในท้องถิ่น 

ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ท้ังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา ท่ี

ซึ่งตอ้งเปิดรับข้อมูลขา่วสารการเมอืงจากสื่อมวลชน เป็น

การเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจด้านข่าวสารการเมือง 

ทราบชัดถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผู้มีสิทธ์ิ

เลือกตั้ง ท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านทัศนคติ ท่ี

ถูกต้องต่อระบอบประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ท่ีพึงจะ

เกิดขึ้นและความสามัคคีต่อชุมชน อันเป็นความรู้สึกเชิง

บวกต่อกระบวนการมีส่วนร่วมเชิงจิตวิสัย (สิทธิศักดิ์ 

พัฒนชัย, 2558) (Somsak Patanachai, 2015) เท่ากับว่า

ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนความจ าเป็น มีบทบาทใน

การเมืองเชิงระบบมากขึ้น โดยมีรัฐเป็นผู้ขยายช่อง

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ และตัดสินใจร่วมกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็น

กรอบกติกาท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย (อรณิช รุ่งธิปานนท์, 

2559) (Ornich Rungtipanon, 2016) แม้แต่การออกเสียง

ประชามติยังเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือประชาธิปไตยทางตรง

สมัยใหม่ เป็นกลไกออกเสียงตัดสินใจทางการเมือง

โดยตรงของประชาชน ซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทน เพื่อเป็นส่วนเสริมการท างานของสถาบัน

การเมอืงหลัก ให้ด าเนินไปภายใตเ้จตจ านงของประชาชน

มากท่ีสุด ซึ่งต้องด าเนินการภายใต้บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญเท่านัน้ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และชาย ไชย

ชิต, 2552) (Nakarin Mektrairat & Chay Chaichit, 

2009) 

  การพัฒนาด้านโอกาส 

  ชุมชนชนบทเป็นแหล่งรวมประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีหล่อเลี้ยง

ระบบการผลิตของประเทศ และเป็นแหล่งก าเนิดและ

ด ารงอยู่ของวัฒนธรรมดั้งเดิม (สมบัติ พันธวิศิษฏ์, 

ม.ป.ป.) (Sombat Pamvisit, n.d.) ในอดีตการพัฒนา

สังคมไทยภายใต้แผนพัฒนาฉบับท่ี 1 เมื่อ พ.ศ.2504 

เพื่อให้ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศเข้าสู่ความทันสมัย แต่

ทว่าชาวนา-ในภาคอีสาน ภาคเหนือ บางพื้นท่ีของภาค

ตะวันตก ยังมิอาจบรรลุถึงเป้าหมายตามท่ีรัฐต้องการ

และคาดหวัง ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

ก าลังขยายตัวได้ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในห่วงโซ่ความยากจน-

มหีนี้สนิ เกิดการขายแรงงานเคลื่อนท่ีไปตามภูมิภาคและ

ท้องถิ่นอื่น ยิ่งเป็นประจักษ์ว่าความยากจนเป็นผลผลิต

มาจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม-เศรษฐกิจ-

การเมือง (Keyes, Charles F., 2006 อ้างถึงใน รัตนา 

บุญมัธยะ โตสกุล, 2550) (Rattana Boonmathaya 

Tosakul, 2007) คนสว่นใหญ่ในสังคมไทยด ารงชีวิตโดยมี

ความสัมพันธ์อยู่กับ “ชนบท” ในหลายๆ ระบบ

ความสัมพันธ์ กระบวนการเคลื่อนเข้าสู่การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยจึงสัมพันธ์กับคนในพื้นท่ี “ชนบท” 

อย่างมีนัยส าคัญ แต่การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ 

“ชนบท” ท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการเคลื่อนเข้าสู่ความเป็น

ประชาธิปไตย (Democratization) กลับมีไม่มากนัก หลัง

ความขัดแย้งทางการเมืองท่ีรุนแรงท่ีเกิดขึ้นใน พ.ศ. 

2552-2553 ท าให้เกิดความสนใจท่ีจะอธิบายคนกลุ่ม

ใหม่ในสังคมขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะท าความเข้าใจ

พลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทาง

สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในทุกมิติ ท่ีส่งผลต่อการ

จัดตั้งทางสังคมในรูปลักษณะใหม่ ๆ และความคาดหวัง

ของคนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีต่อรัฐและสังคม รวมท้ังความ

คาดหวังของคนกลุ่มใหม่ในชนบทของสังคมไทย (อรรถ

จักร์ สัตยานุรักษ์, 2557) (Attajak Sattayanurak, 2014) 

ตามท่ียอมรับกันว่า ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ใน
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ชนบท แนวคิดนี้จึงเสริมการพัฒนาการเมืองเชิงพื้นท่ี 

บุคคล และโอกาส เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการเมืองให้

ก้าวหน้าด้วยน้ ามือชาวชนบท ให้มีโอกาสแสดงออกซึ่ง

ความต้องการทางการเมืองอย่างแท้จ ริง ดั่ ง เช่น

เหตุการณ์ท่ีแสดงความสันพันธ์ระหว่างพลเมืองกับ

นักการเมืองระดับชาติเมื่อปี พ.ศ. 2549 ท่ีเรียกร้อง

อ านาจอธิปไตยจากรัฐบาลเดิมและจากคณะรัฐประหาร 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2553 เกิดการแบ่งฝ่ายความคิดทาง

เมืองท่ีสนับสนุนนักการเมืองของกลุ่ม และเมื่อปี พ.ศ. 

2557 เกิดการเจรจาระดับตัวแทนของกลุ่มท่ีพลเมือง

สนับสนุน เพื่อให้เกิดจากตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน

ระหว่างคู่ขัดแยง้ แมไ้มป่ระสบความส าเร็จระดับข้อตกลง

ร่วมก็ตาม แตน่ั่นคือสัญลักษณ์ของการมโีอกาสทางเมือง

แบบตัวแทนของกลุ่ม ในการตกลงแลกเปลี่ยนความ

ตอ้งการของประชาชนท่ัวท้ังประเทศ     

  การพัฒนาด้านกระบวนการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืง 

  รัฐคือผลผลิตของจิตใจและเจตนารมณ์ อาจ

เพิ่มหรือลดขนาดได้ อาจมีผู้คนหลายกลุ่มหลายเผ่า

อาศัยอยู่ในรัฐของแว่นแคว้นเดียวกัน รัฐจึงเป็นพื้นท่ี

กระตุ้นเจตนารมณ์ของคนบางคนให้เป็นจริง รัฐจึงเป็น

ตัวแสดงขอบเขตแห่งเจตนารมณ์ของคนๆ หนึ่ง (สมบัต ิ

จันทรวงศ์ (แปล), 2558) (Sombat Chantarawong,  

(Translator), 2015) การปกครองต้องเป็นการโอนอ านาจ

ทางการเมืองจากกลุ่มคนในเมืองไปสู่กลุ่มคนในชนบท 

เป็นการเปลี่ยนทัศนะท่ีเน้นความส าคัญของสถาบันทาง

การเมืองไปเน้นความส าคัญของปัจเจกชน และเปลี่ยน

จากการเน้นทางระเบียบแบบแผนของงานไปสู่ความ

ต้ อ งก ารของประชาชน  (สม บัติ  ธ า ร ง ธัญวงศ์ , 

2545)(Sombat Thamrongthanawong, 2002) ท้ังใน

ระดับการก าหนดตัวผู้ปกครองผ่านกระบวนการ

เลือกตั้งท้ังนิติบัญญัติและบริหาร เพื่อยืนยันสิทธิในการ

เป็นเจ้าของอ านาจในท้องถิ่น  ให้กระท าการเพื่ อ

ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลักดันการ

ตัดสินใจของรัฐบาลต่อความต้องการของพื้นท่ีโดยตรง 

เพราะความต้องการในแต่ละพื้นท่ีหลากหลาย จึง

จ าเป็นต้องกระท าการบางอย่างเพื่อให้ความต้องการของ

กลุ่มได้รับความสนใจจากฝ่ายบริหาร โดยการต่อรองเชิง

วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลท้ังการคัดค้านหรือสนับสนุนต่อ

นโยบายและการบริหาร แม้จะเป็นการแสดงออกซึ่งการ

มสี่วนร่วมแบบคู่ตรงข้ามก็ตาม ถือเป็นการยกระดับการ

ชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อให้เกิดปฏิกิริยาจาก

รัฐบาล ในด้านท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง

ของประชาชน ในกระบานการนี้ประชาชนต้องสนใจการ  

มีส่ วน ร่วมทางการ เมือง  ด้ วยส านึก ในสิท ธิและ

ผลประโยชนท่ี์พลเมอืงพึงได้จากรัฐ เร่ิมตัง้แตก่ารตดิตาม

การเมือง การเข้าไปมีบทบาททางการเมือง และการเข้า

ไปต่อสู้ทางการเมือง ด้วยเงื่อนไขปัจจัยกระตุ้นคือ

สื่อสารมวลชน เอกสารรณรงค์ การประชุมพูดคุย

ระหว่างกลุ่ม (Burkhart, et al., 1972; Milbrath, 1965 

อ้างถึ ง ใน สมบัติ  ธ ารง ธัญวงศ์ ,  2558 )  (Sombat 

Thamrongthanawong, 2015) ท้ังนี้เป็นไปตามกฎหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีต้องน าปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาก าหนดเป็นนโยบาย 

บางกรณีอาจด าเนินการผ่านกระบวนเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ศุภชัย ยาวะ

ป ร ะ ภ า ษ  แ ล ะ ปิ ย า ก ร  ห วั ง ม ห า พ ร ,  2 5 5 5 ) 

(SupachaiYawanpraphas and PiyakornWongmahaporn, 

2012) โดยเฉพาะนักทฤษฎีทางสังคมและการเมืองต่าง

เชื่อว่า เงื่อนไขของความเป็นประชาธิปไตยผู้คนในสังคม

ต้องมีพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน  ถื อ เ ป็นตั ว ชี้ วั ดส าคัญของความ เ ป็น

ประชาธิปไตย ยังเป็นตัวการก าหนดคุณภาพของ

นักการเมือง และสถาบันทางการเมืองแบบองค์รวมด้วย 

ในสังคมท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยมาก ระดับการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงอยู่ในระดับสูงตามไป

ด้วย (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2557) (Pornamrin 

Promgird, 2014) 
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สรุปและอภปิรายผล 

  พลเมอืงตามระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษท่ี 

21 ต้องได้รับการปฏิบัติทางการเมืองการปกครองอย่าง

เสมอภาค เพื่อให้ประชาชนในรัฐเกิดความส านึกใน

อ านาจที่ตนมอียู่ สามารถใช้อ านาจนั้นให้เกิดความมั่นคง 

ปลอดภัย และก้าวหน้าแก่ตน ท้ังยังสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการ

กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นทุกฉบับของไทย ฉะนั้น

แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในสังคมชนบท

สมัยใหมใ่นบทความชิ้นนี้จึงเสนอใน 5 แนวทาง ดังนี้ 

  การก าหนดบทบาทพลเมืองด้านการเมือง

ในรัฐธรรมนูญ การบัญญัติให้บุคคลสามารถร่วมกันตั้ง

พรรคการเมือง เพื่อแข่งขันกับพรรคของกลุ่มบุคคลอื่น 

นับว่าเป็นพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน

สมัยใหม่ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวท้ังราชอาณาจักร

ในทุกภูมิภาค มีโอกาสท่ีจะเข้าร่วมการเมืองระดับชาต ิ

แล้วก าหนดความสัมพันธ์ทางการเมืองท่ีส่งผลต่อชนบท 

ท้ังนี้เป็นไปตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 มาตรา 45 "บุคคลย่อมมี

เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทาง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรง เป็นประมุข ตาม ท่ีกฎหมายบัญญัติ "  ซึ่ งต้อง

สอดคล้องกับ "กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองซึ่งต้อง

ก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิด

โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการ

ก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ

ก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูก

ครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรค

การเมอืงน้ัน รวมท้ังมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของ

พรรคการเมอืงกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติ

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง" (คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ, 2559)  

  การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่

ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม ในเมื่อพลเมืองส านึกรู้อ านาจ

และการใช้อ านาจการเมือง จึงต้องแสดงความต้องการ

การมีส่วนร่วมให้ขยายออกไปสู่องค์กรของรัฐ ภายใต้

ช่องทางตามพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งได้ระบุการมีส่วน

ร่วมภาคประชาชนไว้ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีสองกลุ่ม

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองผสมกันก็ตาม คือ กลุ่มท่ี

มีความเข้าใจในบทบาท รับรู้สถานการณ์ และมีความ

ตื่นตัวท่ีจะเข้าร่วมทางการเมือง และกลุ่ม ท่ียอมรับ

อภิสทิธ์ิชนทางการเมอืง ซึ่งขาดความตื่นตัวท่ีจะแสดง 

ออกในทุกด้านเกี่ยวกับการเมือง (พฤทธิสาณ ชุมพล, 

ม.ร.ว., 2556) (Prithisan Chumpol, 2013) ฉะนั้นใน

สังคมและ/หรือชนบทไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศก าลัง

พัฒนาด้านประชาธิปไตย จึงควรเรียกร้องการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง มากกว่าการยอมรับอ านาจอื่นนอกเหนือ

ระบอบประชาธิปไตย    

  การจัดสรรผลประโยชน์ทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย การเมืองในทุกองค์กรก็เพื่อ

แบ่งปันผลประโยชนท่ี์สมาชกิพึงได้โดยชอบธรรม ระบอบ

ประชาธิปไตยภายในรัฐถือก าเนิดเพื่อแบ่งปันทรัพยากร

ท้ังนามธรรมและรูปธรรมแก่พลเมืองอย่างชอบธรรม 

เพื่อให้การด า เนินชีวิตภายในรัฐมีคุณค่าและเกิด

ความหมายแก่ตนเอง สามารถออกแบบวิธีการทางการ

เมืองร่วมกับผู้น าทางการเมืองทุกระดับ ซึ่งจะเกิดการ

แลกเปลี่ยนความต้องการท่ีเป็นจริงของสังคมเมืองและ

ชนบท หรือหากเกิดความขัดแย้งก็ต้องขจัดด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยตามกฎหมาย โดยมีพรรคการเมืองเป็น

ตัวแทนความต้องการของประชาชน มีความสัมพันธ์และ

ท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ ในขณะท่ี

พรรคการเมืองย่อมได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

ชอบธรรม น าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุม่ (เอกวิทย์ มณีธร, 2554) (Ekawit 

Maneethorn,  2011 ) ซึ่ งกระจายอยู่ ทุกพื้นท่ีและทุก

องคก์ร ถือเป็นการจัดสรรความตอ้งการตามเจตนารมณ์
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ของระบอบประชาธิปไตย ท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความ

เสมอภาคตอ่พลเมอืงในปัจจุบัน 

  การไม่ ใช้อ านาจรัฐคุกคามประชาชน 

เจ้าหนา้ทีรั่ฐตอ้งไม่คุกคามพลเมอืงด้วยอ านาจนอกเหนือ

กฎหมาย ท้ังเชิงกลั่นแกล้งด้วยข้อกฎหมายท่ีคุกคาม

ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน การจ ากัดบทบาททาง

การเมืองด้วยอุบายร้ายกาจ เพื่อปกป้องอ านาจและ

ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเอง เมื่อพลเมืองถูกกระท า

จากเจ้าหน้าท่ีรัฐ คุณค่าทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

จึงหายไปจากศรัทธาประชาชนอย่างสิ้นเชิง ไม่ก่อให้เกิด

การขัดเกลาทางการเมืองเชิงบวกต่อพลเมืองในชนบทท่ี

แท้จริง โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับประชามติ) พ.ศ. 2559 

มาตรา 27 "บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ

เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม

กัน" "ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน" "การเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคล ไมว่า่ด้วยเหตุความแตกต่างใน

เร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท า

มิได้" (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, 2559) แสดงให้

เห็นว่าการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องไม่ละเมิด

ประชาชน แต่ต้องส่งเสริมประชาชนให้ได้รับบริการจาก

เจ้าหนา้ที่รัฐด้วยความพงึพอใจ 

  5. การกระจายอ านาจระดับท้องถิ่นที่

ยุติธรรม เมื่ออ านาจการเมืองการปกครองถูกกระจาย

ไปยังท้องถิ่น การคัดเลือกผู้น าในท้องถิ่นต้องโปร่งใส

เสมอภาคโดยไมถู่กปิดกัน้ จากอ านาจอื่นและเล่ห์กลของ

ผู้มีอ านาจส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค อ านาจท่ีพลเมือง

ในชุมชนมีตามบทบัญญัติต่างๆ ต้องถูกใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ปราศจากการกีดขวางจากอุปสรรคอื่นท้ัง

ด้านเนื้อหาและวิ ธีการ ท้ังด้ านกายภาพและจิตใจ 

เนื่องจากการเลอืกตัง้ได้คัดสรรผู้สนใจทางการเมืองหน้า

ใหม่เข้ามาบริหารองค์กร ท าให้ประชาชนเกิดสัมพันธ์ต่อ

รัฐแนวราบ (ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2557) (Chaipong 

Somniang, 2014 ) โดยเฉพาะกลุ่มสตรีกับการเมือง

ท้องถิ่นซึ่งงานวิจัยชิ้นหนึ่งกล่าวว่า สตรีมีส่วน ร่วม

ทางการเมืองด้านการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้าน

การเป็นผู้สื่อสารทางการเมอืง ด้านการเป็นผู้มบีทบาทใน

ชุมชนด้านการติดต่อกับทางราชการ และด้านการเข้าไป

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพรรคการเมืองอย่างก้าวหน้ากว่า

ในอดีต (สีซาริสมี วาแม, 2558) (Srizarismee Wamae, 

2015) ท้ังหมดนี้เป็นการแสดงบทบาททางการเมืองท่ี

หลากหลายของกลุม่ผู้สนใจการเมอืงท้องถิ่นท่ีชัดเจนเป็น

ระบบ 

  พื้นฐานความคิดและแนวปฏิ บัตินี้ คาดว่ า 

การเมืองการปกครองสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้

จริง การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน แสดงบทบาท

ทางการเมืองในทุกด้านท้ังการสมัครเป็นผู้น าท้องถิ่น 

การใชส้ิทธิเลอืกตัง้ การตรวจสอบการใช้อ านาจของผู้น า 

การเรียกรอ้งความต้อการ การขอค าชี้แจ้งจากผู้น า และ

การกดดันผู้น าให้ลาออกจากต าแหน่ง ล้วนเป็นแนว

ทางการส่งเสริมศักยภาพของพลเมืองในชนบท ท่ีซึ่งถือ

ว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย เชิงเอกภาพทุกพื้นท่ีและทุกกลุ่ม

บุคคล   เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา

การเมืองการปกครองในสังคมชนบทสมัยใหม่  ท่ีมี

ประสิทธิภาพเป็นกระบวนการและเอื้อแก่การปฏิบัติให้

สังคมชนบทก้าวหนา้ต่อไป  
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