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ค�าน�า

หนังสือ “แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย” เป็นผลผลิตจากการจัดสัมมนาในหัวข้อตามชื่อหนังสือ 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ 

ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันนโยบายศึกษา และสมาคมพัฒนา

ประชากรและชุมชน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาที่

เข้าใจมิติการศึกษาที่มุ่งสร้างพลเมืองให้มีความรับผิดชอบในแนวทาง 

ของสังคมประชาธิปไตย 2 ท่าน คือ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ 

ดร.วิชัย ตันศิริ ซึ่งทั้งสองท่านมีผลงานทั้งทางด้านการศึกษา และ

รัฐศาสตร์ที่โดดเด่น ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการศึกษากับ

การเมืองที่มีส่วนสัมพันธ์กับการสร้างพลเมืองของประเทศ นอกจากนี้          

ยังมีวิทยากรพิเศษที่มาจากสังคมที่ประสบความส�าเร็จในการสร้าง

ประเทศใหม่ด้วยวธิกีารทีเ่รยีกว่าเป็นการจดัการศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืง 

หรือ Civic Education คือ Dr. Canan Atilgan ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แทน

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ�า

ประเทศไทย สถาบันนโยบายศึกษาจึงขอให้เป็นวิทยากรเพ่ือการนี้โดย

เฉพาะ ในโอกาสทีส่ถาบนัฯ ต้องการผลกัดนัแนวคดิ “การศกึษาเพือ่สร้าง

พลเมือง” นี้ สู่สังคมไทย เพื่อเปิดพรมแดนแห่งการเรียนรู้ในเร่ืองการ

สร้างพลเมืองของประเทศเยอรมัน และเป็นต้นแบบของประเทศต่างๆ 

พร้อมๆ กับที่คุณทิพย์พาพร ตันติสุนทร ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จาก

การศึกษาดูงาน เรื่อง Civic Education ที่เยอรมัน ด้วยการเขียนและ

พิมพ์หนังสือเล่มเล็ก ชื่อ “ไปดู Civic Education ที่เยอรมัน” ซึ่งพิมพ์
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ในเดือนธันวาคม 2553 เช่นเดียวกัน เพื่อน�าเสนอสู่การแลกเปลี่ยนเรียน

รูแ้ละขยายการถกเถยีงในเรือ่งนีใ้ห้กว้างขวางยิง่ขึน้ในเวทเีดยีวกนันีด้้วย 

ในโอกาสจัดงานสัมมนา “การสร้างความเป็นพลเมือง” ใน

สถานการณ์ปฏริปูภายหลงัการรัฐประหาร เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 

สถาบนัฯ จงึเหน็ความส�าคญัทีจ่ะได้มกีารคดิและทบทวนในเรือ่งแนวทาง

การสร้างพลเมืองไทยให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งทางการเมืองและ

การศึกษาของประเทศไม่ให้อยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นภาระหน้าที่              

ร่วมกันของทุกฝ่าย การรวมข้อคิดและประสบการณ์ที่ปรากฏในหนังสือ

เล่มนี้ จึงเชื่อว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดแนวคิด

และแนวทางที่สร้างสรรค์ต่อการสร้างพลเมืองในการปฏิรูปการศึกษา

และปฏริปูระเทศครัง้ส�าคญันี ้และขอขอบคณุมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ 

ที่สนับสนุนการพิมพ์ในครั้งนี้ด้วย

สถาบันนโยบายศึกษา

กันยายน  2557
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แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมไทย

ศ.ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช 

ห้องน้ีเงียบมากตอนก่อนจะเริม่ ไม่มกีารคยุกนัเลย แปลว่าทกุคนเป็น

ครูโดยไม่ต้องบอกเลย ที่นี่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษาเพื่อสร้าง

พลเมือง หรือที่เรียกว่า Civic Education ที่จริงทางสถาบันฯ ท�าเรื่องนี้

มาสัก 20 ปีแล้ว แต่ส�าหรับเมืองไทยคงเป็นเรื่องใหม่ เพราะว่าในเรื่องของ 

Civic Education นี้ พูดง่ายๆ ก็คือการน�าเอาการเมืองกับการศึกษามา

เชือ่มโยงกนันัน่เอง เพราะโดยปกตแิล้วกจิกรรม 2 ด้านน้ีมอียูแ่ล้วในสงัคม

ทกุสงัคม แต่จดุเช่ือมโยงไม่ค่อยจะม ีเพราะการจดัการศกึษาเรากม็ุง่เฉพาะ

ในเรื่องของหลักสูตรและเรื่องวิธีการสอนในแง่ของเนื้อหาสาระที่เด็กๆ จะ

ต้องเรยีนรู ้และการศกึษากจ็�ากดัวงอยูเ่ฉพาะคนในสังคมทีม่ช่ีวงอายชุ่วงหนึง่

เท่านั้น ก็คืออยู่ในวัยเรียน แต่การศึกษาโดยท่ัวไปส�าหรับประชาชนที่นอก

วัยเรียน ซึ่งมีอยู่จ�านวนมากนั้น ในสังคมของเราไม่ค่อยได้มีการจัดเท่าไร            

ท่ีเราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต และอาจเป็นการศึกษาที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
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เนื้อหาสาระความรู้แบบที่เรียนในช่วงวัยเรียน 

ส่วนการเมืองเป็นกิจกรรมท่ีแยกออกไปต่างหาก การเมืองกับการ

ศึกษา หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง ไม่ได้รับการสนใจที่จะน�ามาสอน          

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือไม่ว่าจะเป็นการจัดการสอนส�าหรับพลเมืองโดยทั่วไป 

เหมือนอย่างที่คุณทิพย์พาพร กล่าวว่า มีนักวิชาการเขาพูดว่า คนเรา                

ไม่ได้เกดิมาพร้อมกบัยนีประชาธปิไตย เพราะฉะนัน้มนักต้็องสร้างขึน้ มนั

ก็ต้องมีการสอน แต่การสอนเรื่องของการเมือง หรือ Civic Education 

น้ัน คงจะมีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างไปจากการสอนเนื้อหาสาระวิชา                 

โดยท่ัวไปเป็นอันมาก ในประเทศที่มีการเน้นสื่อ Civic Education มาก           

ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ

ความจ�าเป็นทีเ่ยอรมนนีัน้ต้องประสบกบัการทีอ่ยูใ่นสภาวะของระบอบการ

ปกครองแบบเผด็จการหลายปี และระบอบเผด็จการนั้นก็น�าประเทศเข้าสู่

สงครามโลกก่อให้เกดิความเสยีหายมากมาย นอกจากนัน้ยงัมกีารศกึษาของ

นักวิชาการบางคนบอกไว้ว่า คนเยอรมันนั้น มีวัฒนธรรมหรือลักษณะนิสัย

ที่ค่อนข้างจะชอบอ�านาจเผด็จการ เพราะฉะนั้นเผด็จการจึงอยู่ได้หลายปี 

และเป็นเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งด้วย 

ด้วยเหตน้ีุจึงมกีารสนบัสนนุให้พรรคการเมอืงทกุพรรคมงีบประมาณ

ส�าหรบัทีจ่ะให้การศกึษาทางการเมอืงแก่ประชาชน แต่ละพรรคกรั็บผิดชอบ

ไป ไม่ว่าจะเป็นพรรคที่มีมูลนิธิ อย่างเช่น พรรคคริสต์เตียน เดโมแครท ก็มี

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นต้น ให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองใน 

ระบอบประชาธิปไตย พูดง่ายๆ ก็คือว่า เป็นความพยายามอย่างจริงจัง

และต่อเน่ืองท่ีจะช่วยกันสร้างพลเมืองใหม่ เพื่อทดแทนคนรุ่นเก่า หรือ

ปรบัปรงุทศันคตขิองคนรุน่เก่าให้มลัีกษณะทีส่อดคล้องเอือ้อ�านวยต่อการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นโดยทั่วไป และมูลนิธิที่มีสถาบัน
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ท�าการฝึกอบรม ท�าการสอนด้านนี้อยู่ก็จะมีหน่วยวิจัยการศึกษา และการ

ท�าวิจัยประชาธิปไตย การจัดสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ ซึ่งสถาบัน

นโยบายศึกษาก็มีทั้ง 3 อย่าง เราได้ดัดแปลงให้เป็นไปตามสภาพของเรา            

แต่เรื่องการวิจัยและเรื่องวิชาการนั้น เราระดมเอานักวิชาการหรืออาจารย์

จากมหาวิทยาลัยมาท�าการศึกษา ส่วนเรื่องการจัดสัมมนาเราก็ท�ากันอย่าง

สม�่าเสมอ

ในวันนี้ผมก็อยากจะพูด

ถึง 2 เรื่องด้วยกัน คือเรื่อง

เนื้อหาสาระ หรือแนวทางของ

การให ้การศึกษาเพื่อสร ้าง

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 

และท่ีจะเน้นกค็อืเรือ่งของวธิกีาร 

ซึ่งผมเห็นว่าเราค่อนข้างขาดแคลนและไม่ได้รับความสนใจมากนัก 

ส�าหรับเนื้อหานั้นก็มี 2 ลักษณะด้วยกัน ลักษณะหนึ่งก็คือการให้ความรู้ที่

เป็นสาระส�าคัญของสงัคมประชาธปิไตยว่ามหีลกัการอย่างไรบ้าง แล้วผูท้ีจ่ะ

อยูใ่นสงัคมประชาธปิไตยน้ัน ควรจะมส่ีวนร่วมและร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ได้อย่างไร 

องค์กรและสถาบันต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง 

ส่วนความรู ้อีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการสร้างทักษะท่ีจ�าเป็น 

ส�าหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งค�าว่า “พลเมือง” นั้น ไม่ได้

หมายถงึคนทั่วๆ ไป แต่หมายถึงผู้ที่มีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ 

และมีความคิดเห็นที่จะแสดงออก ที่จะมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยน้ัน

ต้องการสาธารณชนที่เป็นสาธารณชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารในระบอบ

ประชาธปิไตย เพือ่ทีจ่ะสร้างสมรรถนะให้บคุคลเหล่านัน้สามารถท�าหน้าที่

ของพลเมืองได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระท�าหรือเป็นผู้ใช้สิทธิ์ใน

เกมไพ่การเมือง
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บางครัง้บางคราวเท่านัน้ การจะมส่ีวนร่วมทางการเมอืงได้กจ็ะต้องรบัรูแ้ละ

ตดิตามการเคลือ่นไหวทางการเมอืง มคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการนติบิญัญตัิ 

มีความรู้เกี่ยวกับการท�างานของพรรคการเมือง ติดตามการเคลื่อนไหวของ

ผู้แทนราษฎร ติดตามการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง สามารถเข้าใจ 

และวิจารณ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่พรรคการเมืองออกมาได้ และ

สามารถจะเปรียบเทียบนโยบายพรรคการเมืองต่างๆ ที่มีอยู ่ในสังคม

ประชาธิปไตยได้ 

ความรู้ส่วนนี้อาจจะส�าคัญกว่าความรู้ส่วนแรกอีก เพราะว่าเป็น

ทกัษะหรอืความรู ้ท�าให้บคุคลผูน้ัน้สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง นอกเหนอื

ไปจากความรู ้ที่ว ่าประชาธิปไตยมีความหมายว่าอะไร ส�าหรับใน

ประเทศไทยเราความรู้ประเภทแรก คือ ประชาธิปไตยคืออะไร เป็นอย่างไร 

องค์กรนิติบัญญัติเป็นอย่างไร บริหารเป็นอย่างไร ตุลาการเป็นอย่างไร เรามี

การสอนค่อนข้างจะมากอยู่แล้ว แต่ความรู้ประเภทหลัง หรือทักษะที่จะ 

สร้างพลเมืองของเราให้เป็นผู้ที่รู้จักเลือกข้อมูลข่าวสาร รู้จักที่จะกลั่นกรอง 

รู้จักที่จะใช้วิจารณญาณ มีความสามารถที่จะเข้าใจ เปรียบเทียบ แสดง 

ความคิดเห็นได้ยังมีน้อยมาก ความรู้ประการหลังไม่ต้องการการชี้น�า หรือ

เส้นทางประชาชน ถนนประชาธิปไตย

แผนที่ส�าคัญล�าดับเหตุการณ์ วัน เวลา และสถานที่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
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ไม่ต้องการการเรียนแบบบอกนักเรียน เพราะฉะนั้นจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา

วิธีการที่จะเรียกว่าวิธีการเรียนก็ได้ หรือวิธีการสอนก็ได้ ซึ่งเราไม่ค่อยจะมี 

สถาบันนโยบายศึกษาได้เคยพยายามสร้างเกมต่างๆ ที่จะให้เด็กเล่น 

เช่น เกมวงเวียนประชาธิปไตยใช้งูตกกระได เกมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน               

การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เกมการมีส่วนร่วมโดยท�าเป็นไพ่ ซึ่งเข้าใจว่า

เวลานี้หมดไปแล้ว ซึ่งเราน่าจะท�าขึ้นใหม่ให้เล่นกัน มีความสนุกสนาน แต่

ท่านในฐานะที่เป็นครู และสนใจเรื่อง Civic Education ควรจะสนใจอย่าง

มาก และผมหวงัว่าสถาบนันโยบายศกึษาจะได้จดัให้มกีารประชมุปฏบิติัการ

อีกครั้งหนึ่ง เน้นในเรื่องวิธีการที่จะสอนเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองใน

สงัคมประชาธปิไตยโดยเฉพาะ ว่าเราจะมวิีธกีารสอนอย่างไร วธิกีารสอนโดย

มีส่วนร่วม โดยหยิบยกเอาประเด็นปัญหาขึ้นมาให้เกิดการถกเถียงกัน การ

แสดงความคดิเหน็กนั ไม่ใช่มาบรรยาย เราหนกัไปในเร่ืองการบรรยายเนือ้หา

สาระของระบอบประชาธิปไตย แต่วิธีการที่จะกระตุ้นให้คนเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง เช่น น�าเอานโยบายหรือประเด็นปัญหาบาง

อย่างขึ้นมาและให้คนแสดงความคิดเห็นกัน หรือให้คนสวมบทบาทต่างๆ 

เช่น สมมติเหตุการณ์ว่าเกิดมีความขัดแย้งในเรื่องของโรงงานกับชาวบ้าน           

เกมเลือกตั้ง
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ในเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆ คนน้ีเป็นเจ้าของโรงงาน อีกคนเป็นนัก

เคลื่อนไหว อีกคนหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ไหนลองมาถกกันซิว่าปัญหาที่

มีอยู่นั้นแต่ละคนมีมุมมองอย่างไร แล้วก็มาร่วมกันแสวงหาแนวทางที่จะ

ตกลงกันให้ได้ แต่เราจะสังเกตเห็นว่าในเมืองไทยเกิดอะไรข้ึนก็จะมีการต้ัง

กรรมการกลางขึ้นมา อาจจะไปเชิญคุณอานันท์ ปันยารชุน มาเป็นประธาน 

และมาดูเพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ก็แปลว่า ประชาชน หรือพลเมืองที่

เกี่ยวข้องก็เหมือนกับเด็กๆ ต้องมีผู้ใหญ่มาชี้น�า ให้แนวทาง หรือเอาผู้ใหญ่

มาจึงจะตกลงกันได้ แต่จริงๆ แล้วถ้าประชาชน หรือพลเมืองที่เกี่ยวข้อง

สามารถมส่ีวนร่วมโดยตรงกจ็ะเป็นเรือ่งทีด่กีว่าทีร่ฐับาลไม่ต้องเข้ามายุง่เกีย่ว 

เกิดเรื่องอะไรขึ้นคนฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมกันโดยอัตโนมัติ 

เพราะฉะนั้นการท�าแบบสวมบทบาท หรือเรียกว่า Role Play เขาใช้

กันมากในต่างประเทศที่หลังจากพูดเรื่องเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยไป

แล้ว เขาก็จะมกีารหยบิยกปัญหาขึน้มา นีเ่ป็นแนวทางหนึง่ทีผ่มคดิว่าคณุครู

ถ้าจะสอนเรือ่งการสร้างพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย เวลานกึถงึหลกัสตูร 

หรอืทีเ่รยีกว่าหลกัสตูรกค็วรจะมกีารบรรยายแค่ 20% เท่านัน้ อกี 80% ควร

จะเป็นเรื่องของการคิดหาวิธีหรือหากรณีศึกษามา ซึ่งอาจจะเสริมเพิ่มเติม

ไปด้วยการฝึกทักษะทางด้านการคิดก่อนว่า ถ้าจะประชุมกันแล้วจะตกลง

กนัจะพดูถงึเรือ่งอะไรก่อนไม่ให้สบัสน เช่น จะพดูเรือ่งข้อมลูก่อน กเ็อาข้อมลู

มาก่อน ไม่ใช่ปนเปไปเรื่องความเห็น ความรู้สึกอะไรต่างๆ นานา วิธีการนี้

เรากท็�าเป็นแนวทางได้ว่าแนวทางนัน้อาจจะสอนเรือ่งทกัษะการคดิก่อน เพ่ือ

ทีจ่ะให้ผู้เข้าร่วมรู้จักว่า ถ้าจะอภปิรายกนั แสดงความคดิเหน็กนัจะแยกแยะ

ประเด็นปัญหาอย่างไร แล้วจะต้องมีการเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

อย่างไร แล้วก็พัฒนากรณีศึกษา กรณีศึกษาน้ันเขาใช้ของจริงที่เกิดขึ้นใน

สังคมไทย แม้จะเป็นเรื่องของข้อเรียกร้องในการชุมนุมต่างๆ ก็ท�าได้                 
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นอกจากนั้นยังมีปัญหาอีกมากมาย เช่น เรื่องปัญหาการแก่งแย่งทรัพยากร

น�้า ในเรื่องของที่ดิน ในเรื่องของการบุกรุกที่ ในเรื่องต่างๆ เราสามารถที่จะ

รวบรวมกรณีศกึษามา เรือ่งสมชัชาคนจน เรือ่งเขือ่นปากมลู ฯลฯ เราสามารถ

ทีจ่ะพฒันามาเป็นกรณศีกึษาแล้วให้นกัเรยีนหรอืให้ผูท้ีเ่ข้ามาร่วมสามารถที่

จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้

เนื่องจากเราไม่เคยชินในเรื่องเหล่านี้ เราจะพบว่าในสังคมไทยจะ             

นิยมการเปิดเวที และมีคนขึ้นมาไฮปาร์คด่าอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งก็ท�า

แบบเดียวกัน และด่าอีกฝ่ายหน่ึง แต่สองฝ่ายถ้าจะมาพบปะกันก็จะต้องมี

การจัดเวทีต่างหากออกไป เพราะฉะนั้นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

คือคนท่ีมีความเคยชิน คุ้นชินในการแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เผชิญอยู่

อย่างสันติวิธี ด้วยการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันนี้เรา

เรียกว่าเป็นวิธีการ แต่วิธีการนี้อาจจะต้องมีคู่มือ อาจจะเป็นพวกเราช่วย

กันรวมเอาเรื่องต่างๆ มา แต่ส�าหรับเด็กๆ แล้ว โดยปกติจะไม่มีความสนใจ

ในเรื่องอื่นที่ไกลตัวออกไป เราจะให้เด็กๆ มาประชุมกันในเร่ืองมาบตาพุด

เกมวงเวียนประชาธิปไตย
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มันอาจจะไกลเกนิไป แต่อาจจะเอาปัญหาทีเ่ขาเหน็และเขาสนใจโดยเฉพาะ

มา และดูว่าเขาจะมีการตัดสินใจอย่างไร เช่น มีเรื่องที่ดาราออกมาประกาศ

ว่าท้องกับคนโน้นคนนี้จะเป็นอย่างไร

ผมเคยอยู ่โรงเรียนที่มีเด็กประจ�าเป็นชายล้วน ผมก็ให้เด็กลอง

พิจารณาดูว่าถ้าโรงเรียนเรารับเด็กผู้หญิงเข้ามาเรียนอยู่ด้วย แทนท่ีจะเป็น

โรงเรยีนประจ�าชายล้วน เขาจะคดิอย่างไร เขาจะมคีวามเหน็อย่างไร กป็รากฏ

ว่ามีความเห็นมากมายเป็นร้อยความเห็นท่ีออกมาว่ามันจะดี ไม่ดีอย่างไร 

เขากบ็อกจะท�าให้พวกเขาตัง้ใจเรยีนดขีึน้ แต่เขาอาจจะมบีตุรก่อนวยัอนัควร

หรืออะไรแบบนี้ ก็มาดูว่าวิธีการจัดการจะเป็นอย่างไร และจะจัดการให้เด็ก

ผู้หญิงอยู่หอพักแยกไปอย่างไร มีกฎระเบียบในการไปหาอย่างไร ขึ้นไปหา

ได้แค่ไหน ฯลฯ เพราะฉะนั้นเรื่องใกล้ตัวก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่เราน�ามาใช้          

และหลังจากนั้นก็ไปเรื่องท่ีไกลตัวมากข้ึน ไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ

มากขึ้น ที่ส�าคัญก็คือสอนให้มีนิสัย/ความเคยชินบางอย่าง เช่น การอ่าน

หนังสือพิมพ์ การอ่านข่าว โดยที่ทุกเช้าครูเข้ามาอาจจะถามว่าวันนี้มีข่าว

เรื่องนี้เป็นอย่างไร มีความเห็นอย่างไรต่อข่าวนี้ อย่างนี้เป็นต้น

วิธีการกล่ันกรอง รู้จักรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง

อินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราควรพัฒนา

ขึ้น ซึ่งเวลานี้ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่มาท�าเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

แท้ท่ีจรงิเรือ่งส่ือ Education รฐับาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาลก็ยงัไม่ได้

มาท�าอย่างจริงจัง สังคมไทยนิยมการจัดการเรียนหลักสูตรท่ีเอาคนท่ีอยู่

หลายอาชพีในวงสงัคมมาพบกนั แล้วกม็เีป็นรุน่ๆ บางแห่งบ้าถงึขนาดมกีาร

รับน้องใหม่ เอาคนแก่มาท�าเหมือนเด็กๆ มาใส่ชุดนักเรียนแล้วก็แข่งกันว่า

ใครจะหาเงนิให้รุน่มากกว่ากนั เราเห็นสิง่น้ี เห็นกนัอยูท่ัว่ไปในสงัคมไทยและ

มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เราเรียกว่าสร้างพลเมืองใน
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ระบอบประชาธิปไตย

ในสหรฐัอเมรกิานัน้กไ็ม่มกีารด�าเนนิการในเร่ืองนีอ้ย่างตรงๆ เหมอืน

อย่างที่ท�ากันในยุโรป เยอรมันรู้สึกมีเรื่องนี้ที่ตรงกว่า และเราสามารถจะ 

เรยีนรูไ้ด้ว่าเขามวีธิกีารอย่างไร ในอเมรกิานัน้หวงัแต่เพยีงว่าการศกึษาจะ

ส่งเสริมให้คนเราสามารถอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้ดี จัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย ให้อิสระเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น ซึ่งของเราก็น�ามาใช้ในระบบโรงเรียนต่างๆ แต่ว่าจริงๆ แล้วใน

ระบบโรงเรียนของเราก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กมีเสรีภาพในการแสดงความ

คดิเห็นอย่างมเีหตผุล แต่ส่งเสรมิให้มเีสรภีาพทางอืน่ คอืปล่อยตามสบาย 

ปล่อยให้วิ่งเล่นตามสบาย ไม่ดุว่า ไม่ต้องมีระเบียบวินัยมากนัก ซึ่งเป็น

คนละเรื่อง ระเบียบวินัยสามารถจะมีได้ และเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับเด็กใน

โรงเรยีน แต่ส่ิงท่ีต้องการ และสิง่ทีจ่ะส่งเสริมในการสร้างพลเมอืงระบอบ

ประชาธิปไตยคือ การเปิดให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่าง              

ตรงไปตรงมา ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ไปว่า ว่ามัน             

ไม่เข้าท่า หรือมันโง่ หรือมันเป็นภัยต่ออะไร 

เพราะฉะนัน้การคดิเรือ่งวิธกีารมคีวามส�าคญัเท่ากบัเนื้อหา ซึง่ผม

เน้นแล้วว่าเรื่องวิธีการนั้นเขาท�าได้ด้วยการรวบรวมกรณีศึกษา และ                

แนะครูว่า ครูน้ันเป็นผู้ชี้แนะในท�านองให้เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น

กัน แต่ไม่ใช่ชี้น�า ชี้แนะกับชี้น�านั้นต่างกัน ถ้าในโรงเรียนสามารถจะมีสิ่ง

เหล่านี้อยู่ได้ อาจจะเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรก็ตามแต่ สามารถจัดเป็น

ชมรม สมาคมต่างๆ ได้ อาจจะมีชมรม สมาคมโต้วาที หรืออาจจะน�าเอา

เรื่องทักษะความคิดเข้าไปสอนในโรงเรียน บางโรงเรียนเขาไม่ได้เอาทักษะ

ความคิดเป็นวิชาบังคับ แต่เป็นวิชาเลือกให้เด็กสามารถที่จะฝึกได้ เวลานี้ก็

มีอยู่หลายประเทศ ประเทศไทยก็เริ่มมีการท�าเหมือนกัน สถาบันนโยบาย
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ศึกษาก็มีโครงการหนึ่งที่ท�าเรื่องทักษะการคิด ท�าให้ที่จังหวัดอุดรธานี 

ท�าให้ที่จังหวัดเชียงราย ท�าให้ที่ต่างๆ อยู่มากมาย จริงๆ แล้วทักษะการ

คิดเป็นส่วนส�าคญัทีสุ่ด ถ้าไม่มวีธิกีารคดิและไม่รูจ้กัคดิแล้ว คนในระบอบ

ประชาธปิไตยกจ็ะกลายเป็นผูถ้กูกระท�าอย่างเดยีว แต่ประชาธปิไตยหมาย

ถึงทุกคนเป็นพลเมืองที่เป็นผู้กระท�าด้วย เป็นผู้มีส่วนร่วมด้วย 

ขอฝากไว้สั้นๆ ในวันนี้ว่า ขอให้เรามุ่งพัฒนาวิธีการเรียนการสอน วิธี

การสัมมนาฝึกอบรมในเรื่องการสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยให้

มากกว่าเนื้อหา เรามีเนื้อหามากพอแล้ว และเนื้อหาสามารถจะท�าได้                 

สถาบันท�าอะไรมาหลายอย่าง ท�าแผนที่ประชาธิปไตย ท�าหนังสือ ท�าอะไร

มาเยอะแยะ ทั้งที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่แจกไปให้ท่าน 75 ปีของระบอบ

ประชาธิปไตยที่ท่านมีอยู่ และเรื่องการศึกษาต่างๆ เราท�ามาพอแล้ว แต่           

เรื่องวิธีการเราต้องการการพัฒนาให้มากไปกว่านี้ ผมขอฝากไว้และหวังว่า

สถาบันฯ จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึนมาอีกรอบหนึ่ง และน�าเอา

ตัวอย่างที่พวกเราไปดูงานมา มาดูว่าเขาท�างานกันอย่างไรและเราจะท�า

อย่างไร เฉพาะส่วนที่เราเกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ
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การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) 
ประสบการณ์จากประเทศสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 

Dr. Canan Atilgan 

 

สวัสดีทุกท่าน และขอขอบคุณสถาบันนโยบายศึกษา และสมาคม

พัฒนาประชากรและชุมชนที่จัดสัมมนาในวันนี้ ขอเริ่มดังนี้ สมมติว่า 

มมีนษุย์ดาวองัคารขึน้ยานมาลงทีป่ระเทศไทย แล้วมนษุย์ดาวองัคารนัน้ไม่มี

ความรู ้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทย แต่เขามีรายการว่าจะท�าอะไร 

เกีย่วกับในเมืองไทยมา มวีธิกีารมา และเริม่ด�าเนนิรายการนัน้ทลีะอนัๆ เลย 

ให้ศาลสามารถปกครองด้วยวิธีการท่ีอาจจะต่อต้านกับรัฐบาล ท�าได้ไหม 

ถ้าท�าได้ก็ติ๊กไปเลยว่าได้ รายการท่ี 2 ก็คือว่า ให้วุฒิสภาสามารถที่จะ 

ลงคะแนนเสยีงต่อต้านรฐับาล ท�าได้ไหม และสามารถทีจ่ะมกีารต่อต้านการ

เลือกตั้งหรือเปล่า ได้ไหม ตอบว่า ได้ และก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่

เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครได้ไหม ตอบว่า ได้ และมาดูว่าเสียงของภาคพลเมือง 

เข้มแข็งพอไหม อันนี้บางคนอาจจะเข้มแข็ง บางคนอาจจะบอกไม่ และ 

ตอนท้ายๆ ของเช็คลิสต์ 5-6 รายการอาจจะบอกว่า พวกสื่อมวลชน 
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ประสบการณ์จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

มีความเป็นอสิระไหม อาจจะบอกใช่กต็ิก๊ว่าใช่ เพราะฉะนัน้ถ้าเชค็ลิสต์ว่าได้

หมด มนุษย์ดาวอังคารหรือจากดาวพลูโต ก็จะสรุปเลยว่า อย่างนั้น

ประเทศไทยกเ็ข้าข่ายว่ามปีระชาธปิไตยแน่นอน กอ็ยากจะต้ังค�าถามกลบัว่า

มนุษย์ดาวอังคารมาสรุปแบบน้ีคิดว่าถูกต้องไหม ใช่หรือไม่ มีความคิดเห็น

อะไรไหม ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศประชาธปิไตย แต่ว่าท่านทีอ่ยูท่ีน่ีม่คีวาม

เป็นประชาธิปไตยมากพอที่จะไม่ออกความเห็นอะไรเลยหรือ

จริงๆ แล้วประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าความเป็นประชาธิปไตย

ไม่ใช่ปรากฏการณ์ภายนอกที่มีองค์กรหรือสถาบันอะไร แต่ว่ามันอยู่ที่            

การประพฤติ ปฏิบัติ ความท้าทายอยู่ที่ว่า ไม่ใช่ว่าจะต้องมาตั้งกฎเกณฑ์ 

และมกีฎเกณฑ์นัน้ไว้ ความท้าทายคอืท�าอย่างไรให้กฎเกณฑ์ตัง้ขึน้มาแล้ว

ได้รับการปฏิบัติตาม ได้รับการยอมรับ เคารพ เพราะว่าจริงๆ แล้ว

ประชาธิปไตยก็เป็นความหวัง ความตั้งใจที่อยากจะให้ไปถึง เป็นสิ่งที่ต้อง

ตะเกยีกตะกายไปเอามาให้ได้ และเป็นเรือ่งทีจ่ะต้องแบ่งปันเรยีนรูซ้ึง่กนัและ

กัน อย่างที่อาจารย์ชัยอนันต์ได้เรียนไว้ก่อนหน้านี้

เพราะเหตุนี้ การศึกษาภาคพลเมืองหรือการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

ในสังคมประชาธิปไตย (Civic Education) มันจึงเป็นกลไก หรือตัวการที่

ส�าคัญที่จะท�าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ค�าว่า Civic Education หรือการศึกษาเพื่อ

สร้างพลเมืองในเยอรมัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Political Education  

คือ การศึกษาทางด้านการเมือง เพราะว่าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Civic 

Education กค็อืว่า ผูค้นพลเมอืงจะถกูสอนให้เตรียมตัว ให้สร้างข้ึนเพือ่

ที่จะปกป้อง หรือให้มีสิทธิทางด้านการเมือง เพราะฉะนั้นค�าว่า Civic 

Education กไ็ม่ใช่เป็นเรือ่งทีว่่าจะต้องอยูใ่นโรงเรียนเท่าน้ัน แต่ว่ามนัจะ

ต้องเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นให้เรียนรู้ได้ จะเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นไปอย่างไม่เป็น

ทางการ มันควรจะอยู่ในทุกๆ แห่ง อย่างสนามกอล์ฟ คนจะเล่นกอล์ฟก็คุย
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เรื่องนี้กันได้ ท�าเรื่องนี้กันได้ เรียนรู้ได้

ค�าว่า Civic Education สามารถจะมีได้ทุกๆ แห่ง แม้แต่ในสังคม 

การปกครองแบบท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็อาจสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ 

ประชาชนได้เรียนรู้อะไรต่างๆ ในแนวทางของเขา แต่ในแนวทางที่พูดถึง 

Civic Education ในทีน่ีห้มายถงึว่า เพือ่ทีจ่ะสร้างประชาชนให้เป็นพลเมอืง

ในสังคมประชาธิปไตย การศึกษา Civic Education ที่ว่านี้ เพื่อที่จะสร้าง

การปกครองของตนขึ้นมา ไม่ใช่เพื่อที่จะไปรับอะไรของใครมาจากที่อื่น เรา

จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะไม่เคารพหรือยอมองค์กร สถาบันใดเกินไป แม้ว่า

องค์กรนั้นจะถูกตั้งข้ึนมาว่าเป็นองค์กรหนึ่งของประชาธิปไตยก็ตาม แต่ว่า

เราไม่จ�าเป็นต้องไปยอมรับมากเกินไป

ความคิดที่ว่าผู้ชนะจะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราพูดถึง 

เพราะว่าถ้าคนที่แพ้ แพ้ตลอด แน่นอนเขาต้องเดินออกจากวงจร

ประชาธิปไตยแน่นอน เพราะฉะนั้นการแบ่งปัน จะต้องดูว่ามันมีทรัพยากร

เพือ่การแบ่งปันในเมอืงไทยหรอืเปล่า มวีธิกีารเพยีงพอหรอืเปล่า มคีวามคดิ

ตรงนี้ไหม มีประสบการณ์เรื่องการแบ่งปันไหม และเรามีอ�านาจในการแบ่ง

ปันหรือเปล่า ในสังคมประชาธิปไตยสิ่งที่ส�าคัญก็คือ จะต้องเน้นเกี่ยวกับ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคม และการเปลี่ยนแปลงในสังคม ประชาชน

จะต้องมคีวามรู ้มข้ีอมลูทีเ่พยีงพอและมทีกัษะด้วย ความรู้และทกัษะน้ีก็

เป็นผลมาจากการศึกษาแบบ Civic Education สังคมประชาธิปไตย

ขอยกตวัอย่างในเยอรมนั คนเยอรมนัมชีือ่เสยีงมากๆ เกีย่วกบัแนวคดิ

นี้ เพราะว่ามันเกิดจากความจ�าเป็นจากประวัติศาสตร์ คือแนวคิดเรื่อง 

Civic Education รวมท้ังสถาบันต่างๆ ในเยอรมนักเ็กดิมาจากประสบการณ์

ในเรื่องเผด็จการในเยอรมันมาก่อน เพราะฉะนั้นในเยอรมันวัตถุประสงค์

ของการที่มี Civic Education ขึ้นมาเพ่ือที่จะเน้นให้ประชาชนรู้จัก
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ประสบการณ์จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เพราะฉะนั้นในเยอรมันปัจจุบันเรื่อง 

Civic Education ถอืว่าเป็นเสาหลักอนัหนึง่ของความเป็นประชาธปิไตย 

เรื่อง Civic Education ถือเป็นภารกิจหลักของสังคมและเขียนอยู่ใน

รฐัธรรมนญูเยอรมนั (Basic Law) เช่นเดยีวกบัรฐัธรรมนญูไทยกม็เีขยีนเร่ือง

ภารกิจหลักของสังคม ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาด้านการเมือง ฉะนั้นเรื่อง 

Civic Education ในประเทศเยอรมัน เป็นหน้าที่หลักของภาครัฐ และ

ของภาคประชาสังคมด้วย ซึ่งหมายถึงว่าภาครัฐต้องให้งบประมาณ

สนบัสนนุ เป็นบทบาทหลักทีท่�าเร่ืองนีอ้ย่างจรงิจัง และคดิว่าความส�าเรจ็

ของเรื่อง Civic Education ในเยอรมันมาจาก 2 ปัจจัย

อันดบัที ่1 กค็อื การทีไ่ม่เข้ามาก้าวก่ายมากเกนิไปของภาครฐั เพราะ

ว่าการศึกษาแบบ Civic Education ไม่ได้มีขึ้นเพื่อที่จะมารับใช้องค์กรใน

ภาครัฐ และไม่ได้มีขึ้นเพื่อชักน�าให้ประชาชนเรียนรู้เพื่อมาเคารพระบบ กฎ

อะไรต่างๆ แต่มีขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจในทางการเมือง หรือในสังคม รัฐจึงไม่เข้ามาก้าวก่ายชี้น�า แต่

รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้เรื่องนี้ โดยที่ไม่เข้ามาชี้น�าเนื้อหาว่าจะ

ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้

อันดับที่ 2 คือ การยอมรับความหลากหลายทางความคิด เปรียบได้

กบัพรรคการเมอืง เวลาเลอืกตัง้กม็กีารแข่งขันกนัรณรงค์นโยบายต่างๆ เรือ่ง 

Civic Education ก็เช่นกัน ก็สามารถท�าได้ด้วยหลายหน่วย หลายกลุ่ม              

ลองมาเปรยีบเทยีบความคดิกนั แนวคดิการท�างานต่างๆ กนั เป็นเรือ่งความ

หลากหลายทางความคิด ทั้งทางด้านการเมือง อะไรต่างๆ และเป็นเร่ือง

สามัญ ยกตัวอย่างมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นมูลนิธิทางด้านการเมือง

อันหนึ่ง ในประเทศเยอรมันก็มี 6 องค์กรที่เป็นมูลนิธิทางด้านการเมือง             

อยากจะขอเน้นตรงนี้ว่า การมีมูลนิธิทางการเมืองของเยอรมันนั้น คิดว่า             
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เป็นเอกลักษณ์พิเศษของประเทศเยอรมัน ไม่มีประเทศอื่นท่ีมีแบบน้ี                

และเนื่องจากได้มีการส่งเสริมทางด้าน Civic Education จนประสบความ

ส�าเร็จในประเทศเยอรมัน เพราะฉะนั้นก็มีหลายประเทศที่อยากจะท�า 

คล้ายๆ แบบนี้เหมือนกัน

ล�าดบัถดัไปอยากจะพดูถงึบทบาทและผลงานของมลูนธิ ิตอนสุดท้าย

จะพูดถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นเงื่อนไขท�าให้ Civic Education ในเยอรมัน

ประสบความส�าเร็จ แต่ไม่ใช่เรื่องความส�าเร็จของมูลนิธิ จริงๆ แล้วมูลนิธิ 

ทางด้านการเมืองก็เป็นตัวอย่างในเรื่องความหลากหลายทางด้านความคิด 

ทางด้านการเมือง การศึกษาทางด้านการเมือง เยอรมันมีมูลนิธิทางด้าน

การเมือง 6 แห่ง ซึ่งล้วนเน้นเรื่องแนวคิดทางการเมือง ท�างานใกล้ชิดกับ

พรรคการเมอืง โดยหน่วยงานเหล่านีท้�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของหลกัการ หรอื

แนวคิดของกลุ่มเขา และก็ทั้ง 6 องค์กรก็ตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950 มูลนิธิ

ทางด้านการเมืองเหล่านี้จึงมีบทบาทเป็นตัวกลาง ตัวเชื่อมระหว่าง

พรรคการเมืองกับภาคประชาสังคม เป็นหน่วยงานที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ

ทางด้าน Civic Education ให้กับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

ทางมูลนิธิทางด ้านการเมืองเหล ่านี้ จะมีความคุ ้นเคยใกล ้ชิดกับ

พรรคการเมอืงต่างๆ เพราะฉะนัน้เขากส็ามารถท่ีจะน�าความรู ้นโยบาย หรอื

แนวคิดอะไรต่างๆ จากพรรคการเมืองมาสู่ประชาชนได้ ก็เรียกว่าเป็นความ

หลากหลายแบบหนึ่ง  เช่น มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ก็มีศูนย์ท�างานมาก

ถึง 16 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งประจ�าแต่ละแคว้นของเยอรมัน และทั้ง 16 แห่งนี้

ไม ่ได้ท�างานเฉพาะทางด้าน Civic Education หรือทางการเมือง                          

หรอืประชาธปิไตยภายในประเทศเท่านัน้ แต่กศ็กึษาเกีย่วกบันานาชาติด้วย 

รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องสังคมโลกด้วย ดังเช่น มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มี

ส�านักงานและผู้แทนประจ�าประเทศต่างๆ กระจายอยู่ทั่วโลก
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ประสบการณ์จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เหมือนอย่างที่ดิฉันถูกส่งมาประจ�าที่กรุงเทพฯ อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง

หนึง่ของความเกีย่วเนือ่ง หรอืการให้ความสนใจทางด้านภาคนานาชาติ และ            

ตอนน้ีทางมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มีโครงการต่างๆ ผ่านศูนย์ที่ตั้งอยู่                    

ทั่วโลกประมาณ 80 แห่ง วันนี้ดิฉันจะเน้นทางด้าน Civic Education                     

จะไม่พูดเกี่ยวกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ในเมืองไทยมาก ซึ่งแต่ละท่าน

ถ้าสนใจสามารถดูในเว็บไซต์ได้ www.kas.de/thailand/th ได้

ในประเทศเยอรมันภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เรื่อง Civic               

Education เริ่มต้นด้วยการสอนเรื่องบทบาท เรื่องประชาธิปไตย การเมือง

ต่างๆ จนกระทั่งขยายไปจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งปัจจุบันแม้จะท�ามามาก และ

เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เร่ืองนี้ก็ยังต้องเติมต่อไป

เรื่อยๆ  และในศูนย์ที่ให้การศึกษาในด้าน Civic Education ทั้ง 16 ศูนย์ที่

ได้กล่าวมาแล้วนั้น แต่ละศูนย์จะเน้นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย                

เพราะฉะนั้นจะให้ความส�าคัญของแต่ละกลุ่มเป้าหมายของแต่ละศูนย์ ที่มี

ความจ�าเป็นอะไรก็จะมุ่งไปตรงนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่า

แต่ละกลุ่มก็มีความต้องการแตกต่างกัน สมมติว่าไปท�างานกับกลุ่มธุรกิจ              

กลุ่มสตรี หรือกลุ่มเยาวชน แต่ละกลุ่มก็จะมีความสนใจ หรือมีวิธีการต่างๆ 

กันไป อันที่ 2 เรื่องวัตถุประสงค์ แน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะไปท�างานท่ีไหน             

จะท�ากิจกรรมอะไรก็ตาม เราจะเน้นว่าเรามีความเชื่อ หรือแนวคิด หรือ

คณุค่านยิมแบบนี ้ฉะนัน้พยายามทีจ่ะเผยแพร่ตรงนีอ้อกไป (อนันีอ้ย่าเข้าใจ

ผดิว่าเราจะไปช้ีน�าคนอืน่) เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเกีย่วกบัเรือ่งคณุค่า

ทีเ่รายดึถอืหรอืนยิมว่าเป็นสิง่ทีด่ ีอนันีเ้ป็นวตัถปุระสงค์ อนัสดุท้ายกค็อืการ

แบ่งปัน การแบ่งปันไม่ได้ว่าแบ่งปันอ�านาจ แต่เป็นเรื่องการแบ่งปันคุณค่า 

ความเชื่อ หรืออะไรต่างๆ 
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ขอสรปุอกีครัง้ว่ามเีงือ่นไข ปัจจัยอะไรบ้างทีท่�าให้ Civic Education 

ในเยอรมันประสบความส�าเร็จ อันที่ 1 ก็คือว่า Civic Education ที่มี                        

ความเป็นอิสระ อันที่ 2 จะต้องมีวิธีการที่หลากหลาย อันที่ 3 จะต้องเป็น 

กระบวนการแบบมีส่วนร่วม เรื่องการมีส่วนร่วม ไม่ใช่อย่างในห้องนี้                 

ในห้องนี้ดิฉันพูดเท่านั้น ทุกคนฟัง อันนี้ไม่ได้มีส่วนร่วม และนอกเหนือ           

สิ่งใดคือวิธีการต่างๆ จะต้องเป็นนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ วิธีการ

หนึง่ทีใ่ช้ประสบความส�าเรจ็กบักลุม่หนึง่กบัเยาวชน กไ็ม่ได้แปลว่าอนันัน้ต้อง

ใช้กับกลุม่อืน่ได้ด้วย และอกีประการทีส่�าคญัคอืต้องเปิดโอกาสให้มกีารแสดง

ความคดิเห็นร่วมด้วย รบัฟังความคดิเหน็ของแตล่ะคน เพราะฉะนัน้วธิกีาร

ที่จะด�าเนินการ หรือท�างานเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องออกแบบมาให้มีการ                

สนองตอบ แสดงความคิดเห็นตอบกลับได้ตลอดเวลา

ท้ายที่สุดที่ส�าคัญมากก็คือว่า การท�าเรื่องเกี่ยวกับ Civic Education 

จะต้องเน้นไปทีผ่ลของมนัด้วย ต้องได้รบัผลทีด่ด้ีวย คอืเราต้องมวีตัถปุระสงค์

ใช่ไหมว่าท�าไมเราต้องท�าเรื่องน้ี เพราะฉะน้ันต้องได้ผลส�าเร็จที่ดีด้วย                

เพราะว่าเรามีวตัถปุระสงค์  เราจงึสามารถทีจ่ะวางแผนล่วงหน้าได้เลยว่าจะ

ท�าอย่างไรกบัมนั และเมือ่วางแผนล่วงหน้าได้ เรากจ็ะเลือกวธิทีีไ่ด้ผลดีทีสุ่ด

ในการท�าตรงนี้ออกมาให้ได้

เรือ่ง Civic Education ไม่ใช่แปลว่าเป็นเรือ่งทีต้่องมาสอนเท่านัน้ 

มันเป็นเรือ่งท่ีต้องเรยีนรูร่้วมกนั จรงิอยูแ่ต่ละท่านในทีน้ี่ หลายท่านก็เป็น

ครู แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน ขอบคุณทุกท่าน

ที่ได้ฟังมาถึง 40 กว่านาที ขอชักชวน กระตุ้นให้สถาบันนโยบายศึกษา และ

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้จัด Section คล้ายๆ อย่างนี้อีก                 

หลังจากนี้เพื่อจะค้นหาวิธีที่จะท�างานด้าน Civic Education ให้ดีที่สุด                

ต่อไป
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ประสบการณ์จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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การสร้างพลเมืองมีอยู่ทั้งในระบบโรงเรียนและสังคม

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ในฐานะผู ้ด�าเนินรายการและล่าม วันนี้เหมือนรู ้สึกได้กลับมาสู ่

ห้องเรียนอีกครั้ง แต่ว่าเปลี่ยนบทบาทเพื่อท�าหน้าที่เชื่อมโยงและสรุปสาระ

ส�าคัญที่ Dr. Canan Atilgan ได้พูดให้ฟัง ซึ่งท่านพูดในภาพรวมของ Civic 

Education ในประเทศเยอรมนั และกล่าวถงึความส�าคญัของมลูนธิทิางการ

เมอืง (Political Foundation) ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้การศกึษาทางการเมอืง

เพื่อสร้างพลเมืองด้วย ซึ่งเป็นอีกหน่ึงบทบาทขององค์กรทางสังคมที่เข้ามา

มีส่วนร่วมในเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง หรือที่เรียกว่า Civic 

Education ส�าหรับมูลนิธิทางการเมืองของเยอรมันนั้น มี 6 มูลนิธิ รัฐบาล 

หรอืประชาชนเยอรมนัให้การสนบัสนนุโดยใช้ภาษีอากรของประชาชน เพ่ือ

ท�าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง เหมือนเป็น               

วงล้อหนึง่ในการขบัเคลือ่นระบอบประชาธปิไตย เพือ่ให้คนคุน้ชนิกบัระบอบ

ประชาธิปไตยอยู่เรื่อยๆ ทุกวันๆ มิเช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นว่ามีแต่องค์กร

ภาครัฐท�า ซึ่งไม่เป็นการเพียงพอ ไม่ครอบคลุม จึงต้องมีองค์กรอื่นด้วย ซึ่ง

มูลนิธิทางการเมืองของเยอรมันนั้นเขาไม่ได้ท�าแต่เพียงล�าพัง แต่เขาจะไป
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ร่วมกับองค์กรอื่นๆ หรือแม้แต่องค์กรภาครัฐด้วยการท�างานในทุกวาระ                

ทุกโอกาส ไม่ให้หยุด เพื่อเพิ่มการสร้างความต่อเนื่องในการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชนในทุกช่องทาง เพื่อกระตุ ้นการ                         

มีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม

ดิฉันเคยเรียนถามท่านประธานมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ซ่ึงมา                

เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปี 2529 ดิฉันถามท่านว่า 

ท�าไมประเทศเยอรมนัซึง่มเีสถยีรภาพมากแล้ว ทัง้เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 

ท�าไมยังต้องมีมูลนิธิทางการเมือง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยอยู่อีก

ท่านตอบว่า ก็เหมือนคนที่มีสุขภาพดีก็จ�าเป็นต้องไปตรวจสุขภาพ

ประจ�าปี ไปหาหมออยู่เสมอ เพื่อท�าให้เรามีสุขภาพดีตลอดไป อันนี้เป็นค�า

ที่น่าสนใจ ที่เราจะจดจ�าว่า การบ่มเพาะคนให้อยู่ในแนวทางประชาธิปไตย

นั้น ต้องท�าต่อเนื่องไม่หยุด เพื่อรักษาแนวทางและสามารถพัฒนาต่อไปให้

ยั่งยืนได้ ดังจะเห็นได้ว่า สังคมเยอรมันนั้นมุ่งมั่นเร่ือง Civic Education                

มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังท�าต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เป็นหนึ่ง

ในนโยบายหลักของประเทศตลอดมา เพราะพิสูจน์แล้วว่า ด้วยแนวทาง              

เช่นนี้ท�าให้เยอรมันประสบความส�าเร็จ พลเมืองเยอรมันมีคุณภาพ 

Dr. Canan Atilgan ได้พูดถึงเรื่อง Civic Education ที่ท่านใช้ค�าว่า

เป็นเสาหลกัของประชาธปิไตย ส�าหรบัเยอรมนัทีเ่อาตัวนีเ้ป็นตัวขับเคลือ่น

ระบบให้เดินไปไม่ให้หยุด และเป็นพันธกิจ เพราะรัฐธรรมนูญระบุให้ท�า

หน้าที่นี้ด้วย รัฐปฏิเสธไม่ได้ เมื่อคุณต้องการพลเมืองแบบไหน คุณก็ต้อง

สร้างพลเมืองแบบนั้น และรัฐต้องเป็นผู้สร้างพลเมือง รัฐต้องจ่ายเงินเพ่ือ

สนับสนุนในการสร้างความรู้ กิจกรรม-ทักษะต่างๆ จะไปหวังให้โรงเรียนท�า

แต่เพียงล�าพังไม่ได้ เพราะโรงเรียนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวชามแห้ง แต่ว่าองค์กร

ต่างๆ ทีม่าช่วยขบัเคลือ่นประชาธปิไตยกเ็หมอืนก๋วยเตีย๋วอกีชามอืน่ๆ ทีเ่ป็น
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น�้า เป็นเกาเหลา เป็นอะไรสารพัด ท�าให้ประชาธิปไตยสามารถสร้างทักษะ

นอกโรงเรียน มีโครงการต่างๆ มากมายอยู่ภายนอกโรงเรียนส�าหรับคน

ท�างานทกุสาขาอาชพีด้วย รวมทัง้สือ่มวลชนและกองทพั ซึง่อยากจะเรยีน

ในทีน่ีว่้า ทหารในกองทพันัน้ เราเรยีกว่า พลเมอืงในเครือ่งแบบ (Citizen 

in Uniform) การสร้างพลเมืองจึงมีอยู่ในทั้งระบบโรงเรียนและสังคม 

เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

หัวใจของ Civic Education ในสงัคมประชาธปิไตยกค็อื ต้องไม่มกีาร

ชี้น�า คือต้องปลดแอกพันธนาการที่เราเคยชี้น�านักเรียนว่านักเรียนจดจ�า 

ค�าบอกของครู นักเรียนขีดเส้นใต้ เป็นการท�าทุกอย่างเพื่อการสอบเอา

คะแนน แต่ไม่ได้สร้างลกัษณะของความเป็นพลเมอืงทีจ่ะรับผิดชอบอะไรได้ 

ท�าอย่างนั้นไม่ได้แล้ว คืออะไรก็ตามที่เป็นความรู้ที่อาจารย์เอามาสอน 

แท้ที่จริงคือข้อมูลเก่า ในอดีตมันคือความรู้ แต่ ณ ปัจจุบันมันเป็นเพียง 

ข้อมลูเก่า ไม่ทนัสมยัแล้ว และวธิกีารกไ็ม่ทันสมยัอกีแล้ว โดยเฉพาะพลเมอืง

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เรียนต้องการการส่งเสริมการแสดงออกทั้งการคิด 

และการปฏิบัติมากข้ึน เพื่อการค้นพบความรู้จากการสงสัย การตั้งค�าถาม 

การแสวงหาค�าตอบได้ด้วยตนเองจนน�าไปสู่การค้นพบตัวตนของตนเอง 

ซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนแบบเก่า นักเรียนก็จะหาทางจะหลบอาจารย์               

ออกไป ซึง่ไม่ส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผู้เรียน อนันีก้เ็ป็นอนัหนึง่

ว่าชี้น�าไม่ได้ เมื่อช้ีน�าเด็กจะเบ่ือ เพราะฉะน้ันจะท�าอย่างไรให้เอาความคิด

ของเด็กออกมา ให้เขาน�าตัวเอง เมื่อเขาน�าตัวเองได้ เขาก็จะน�าคนอื่นได้               

ก็คือเรื่องเสรีภาพ ความคิด การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเป็นเสรีภาพ                  

พื้นฐานของประชาธิปไตย โดยท่ีเราลดการพูดลง และอดทนฟังคนอื่นให้ 

มากขึ้น เพราะว่าสังคมไทย ดิฉันก็เคารพว่าผู้ใหญ่เราเป็นห่วงเด็กมาก                   

ห่วงซะจนกระทั่งจัดวางทุกอย่างแม้แต่ความคิดของตัวเองออกมา เขาก็เลย
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อดที่จะแสดงความคิด เมื่อคิดไม่ได้มันก็ท�าไม่ได้ มีค�ากล่าวว่า มือที่

คล่องแคล่วคือสมองที่ว่องไว ถ้าอาจารย์ไม่ได้น�าให้เด็กปฏิบัติ ไม่มีทักษะที่

จะลงมือท�า สมองก็ไม่คิดแล้ว เพราะที่ผ่านมาอาจารย์คิดให้เขา ถ้าเขาเริ่ม

คิดแล้วเขาจะแตกแขนงความคิดไปอีกมากมาย เมื่อไรที่เราไม่ให้เขาคิด                 

สมองจนิตนาการ สมองความคดิเขาหยดุเลย กเ็หมอืนแขนขาถ้าเราไม่ใช้งาน

มันก็ลีบเล็ก ต้องมานั่งเสียเวลาท�ากายภาพอีก แต่สมองกายภาพไม่ได้                        

มันลีบแล้วมันหายไปเลย ก็อยากจะฝากว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์                   

แล้ว ต้องเอาความคิดของเด็กออกมาให้ได้ ครูพูดน้อยลง เหมือนที่พูดกันว่า 

Teach less, learn more คือสอนให้น้อยลง ส่งเสริมให้เรียนรู้ให้มากขึ้น 

ถามว่าเธอคิดอย่างไร แต่อย่าไปดุว่าท�าไมคิดไม่เป็นเสียที 

มาเรื่องความหลากหลายทางความคิด ในสังคมประชาธิปไตยนั้นให้

คุณค่ากับความเป็นพหุสังคม ต้องยอมรับว่าคนทุกคนคิดไม่เหมือนกัน                  

แต่ละคนก็แตกต่างกัน โดยพื้นฐานของครอบครัวและสังคม ความคิดเขาจะ

ไม่เหมือนกัน เพราะเหตุนี้ สังคมประชาธิปไตยจึงให้ความส�าคัญกับความ

เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มีคุณค่าในตนทุกคนท่ีแม้มีความคิดที่แตกต่างกัน 

พรรคการเมืองจึงเป็นท่ีรวมอยู่ของคนท่ีความคิดเหมือนกัน การมีหลาย

พรรคการเมืองก็เป็นการสะท้อนความต่างทางอุดมการณ์ และความคิด

ทางการเมืองที่มีได้ในสังคมประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นความแตกต่างทาง

ความคดิช่วยท�าให้เกดินวตักรรมท่ีสร้างสรรค์แก่สงัคมและโลก เพราะฉะนัน้

กมี็ความหลากหลายเกดิขึน้ได้ อนันีก้ต้็องยอมรบัว่าถ้าเรายอมรับตรงนีแ้ล้ว

เราก็จะไม่โกรธกัน เพียงเพราะเราคิดไม่เหมือนกัน นักเรียนคิดไม่เหมือนครู 

ครก็ูอย่าโกรธ แสดงว่าเขาเป็นผูน้�าทางความคดิของตวัเขาเอง ถกูผิดไม่เป็นไร 

เดี๋ยวคุยกันได้ แต่ขอให้เขากล้าแสดงความคิดประกอบด้วยเหตุผล เมื่อเขา

กล้าทีจ่ะคิด เราก็ต้องให้พืน้ทีใ่นการวพิากษ์วจิารณ์ อย่างทีท่่านศาสตราจารย์ 
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ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช ได้กล่าวไว้แล้ว เมื่อคิดแล้ว เราต้องหาโอกาสที่จะ

เปิดทักษะทางความคิด เอาข่าว เอาเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน เอาเรื่องใกล้ตัว

มาเปิดวงคุยกันให้มากให้บ่อย โดยน�าเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาให้เขาคุย 

โดยที่เรารู้แล้วว่าเราจะให้เขาไปถึงจุดไหน แต่ว่าวิธีการนั้นให้เขาเป็นตัวน�า

เพื่อให้ไปถึงจุดที่เราต้องการ 

Dr. Canan Atilgan พูดถึงการมีส่วนร่วมและการแบ่งปัน ก็คือ การ

มีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม เพราะทุกคนเป็นเจ้าของสังคมหรือประเทศ 

แต่ปัจจุบันสังคมไทยเรานั้น เรามีความสามารถพิเศษมากที่จะไปร่วมกับ                    

คนอื่น แต่เราขาดความสามารถที่จะมีส่วนร่วมทางความคิดกับผู้อื่น ทุกคน

ต้องร่วมคิดและร่วมก�าหนด นี่คือเส้นทางของประชาธิปไตย เสรีภาพของ

ความคิดเป็นเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์ เพราะเหตุนี้ประชาธิปไตยต้อง

ให้การเคารพเสรีภาพทางความคิด แม้ว่าคนกลุ่มน้อยๆ เขาคิดอย่างนี้              

จริงๆ เราปฏิเสธไม่ได้ เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าเราปฏิเสธเขา

บ่อยๆ เขาก็ไปหาลัทธิอ่ืน ประชาธิปไตยไม่เอาแล้ว อย่างที่ Dr. Canan 

Atilgan ได้พูดถึง อย่าปล่อยให้เขาสูญเสียโอกาสมากนัก เขาก็จะหนีออกไป 

อาจารย์ก็อย่าปล่อยให้นักเรียนต้องตามครู และขัดแย้งกับครู ไม่ยอมรับ

ความคิดเขา เขาก็จะหนีออกจากห้องเรียน ก็ฝากสรุปข้อคิด ภาพรวมของ

สังคมเยอรมันว่า ท�าไม Civic Education ในสังคมประชาธิปไตยมีความ

จ�าเป็น เพราะว่าเราต้องการสร้างคนให้อยู่ในระบอบด้วยการเคารพซึ่งกัน

และกนั และเมือ่เราทะเลาะกนัทางความคดิแล้ว เราไม่จ�าเป็นต้องท�าร้ายกนั

เพราะเราเคารพว่าเราคิดไม่เหมือนกัน ระบอบประชาธิปไตย ต้องการการ

ร่วมคิด ร่วมก�าหนด ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบจากทุกฝ่าย ทุกความ

แตกต่าง คนที่จะอยู่ในระบอบนี้ต้องอดทน อดกลั้นสูง และพร้อมที่จะ

ประนีประนอมเพือ่หาทางออกทีด่ทีีส่ดุให้กบัสงัคมทีท่กุคนอยากเหน็ว่าเป็น
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สงัคมของทกุคน คอืทกุคนเป็นเจ้าของสงัคมนัน่เอง นีค่อืนวตักรรมของสงัคม 

เหมือนดอกไม้ในสวนมีหลายพันธุ์ มีหลากสี ถ้าสีเดียวมันก็ไม่สวย 

การสร้างพลเมืองด้วยการจัดการศึกษาจึงไม่ควรจ�ากัดอยู่ภายใต้

ระบบการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาเท่านั้น แต่จ�าเป็นต้องขยายการมี                

ส่วนร่วมให้ภาคส่วนอื่นของสังคมได้ท�าหน้าที่ไปพร้อมกันเป็นคู่ขนาน คือ             

ทั้งในระบบการศึกษา และในระบบสังคมที่เป็นสิ่งแวดล้อมใหญ่ เพื่อให้เด็ก 

เยาวชน และผู้ใหญ่ในสังคมต่างมีความเข้าใจในบทบาทการส่งเสริมการ                   

สร้างความเป็นพลเมืองไปพร้อมกัน จึงเท่ากับเป็นการเพ่ิมพลเมืองท่ีเป็น            

นักประชาธิปไตยอยู่ในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ สื่อมวลชนควรได้ท�าความเข้าใจในมิติ

การสร้างพลเมือง เพื่อสื่อสมัยใหม่นั้นได้ท�าหน้าที่เสมือนเป็นห้องเรียนใหญ่

ของสังคมที่มีเทคโนโลยีทันสมัย รวดเร็ว สามารถสร้างแบบอย่างและ

สนับสนุนในเรื่องนี้ได้อย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ องค์กรอิสระต่างๆ ที่ท�าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือการ

ปฏิรูปการเมือง ก็มีพันธกิจโดยตรงในการจัดการฝึกอบรม จัดการศึกษาให้

ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง สภา

พัฒนาการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้

ประชาชนมีความรู้ มีทักษะ มีทัศนะท่ีถูกต้องของการเป็นคนในสังคม

ประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และมีบทบาท

ในการมส่ีวนร่วมกบัการเปลีย่นแปลงในทางการเมอืงทัง้ในระดบัท้องถิน่และ

ระดับชาติ การประสานความร่วมมือทั้งภาคการศึกษา ภาคสังคม และสื่อ 

จึงเป็นพลัง 3 ประสานในการสร้างพลเมืองให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ              

รอบด้าน

 ต่อจากน้ีก็เป็นช่วงเวลาการถาม-ตอบ เพื่อการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง Dr.Canan Atilgan กับผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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ทุกท่าน จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้แสดงทัศนะ หรือตั้งค�าถามที่ยังสงสัย จาก

ประสบการณ์ของประเทศเยอรมัน ซึ่ง Dr. Canan Atilgan ก็ยินดีที่จะตอบ

ค�าถาม และให้เวลาอย่างเต็มที่กับวาระส�าคัญนี้
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ช่วงเวลาการถาม-ตอบ

คุณณิชพัฒน์ รอดรัตษะ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดฉินัณชิพฒัน์ รอดรตัษะ นกัศกึษาปรญิญาโท สาขากฎหมายมหาชน 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างที่ Dr.Canan Atilgan ได้

พูดว่า Civic Education มีส่วนช่วยในการสร้าง และช่วยในการสนับสนุน

สิทธิมนุษยชน อยากจะทราบว่า แล้ว Civic Education มีส่วนช่วย หรือมี

กลไกในการสร้างสิทธิ์ในทางกฎหมายให้กับประชาชนได้อย่างไร?

ค�าถามที่ 2 ก็คือ ถ้าสมมติว่าเราอยากจะจัดกิจกรรมให้ประชาชน

ตระหนักเรื่องสิทธิเสรีภาพ Dr.Canan Atilgan มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

ในสังคมที่เราเป็นพหุลักษณะทางสังคม โดยการเอา Civic Education                 

เป็นฐานของการออกแบบกิจกรรม?

ตอบ

Dr. Canan Atilgan 
ขอตอบค�าถามแรกท่ีว่า จะท�าอย่างไรท่ีเราจะกระตุ้นประชาชนได้รู้

สิทธิ์เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของเขา อยากจะเสนอทฤษฎีระบบเกี่ยวกับ

เรือ่งนี ้โดยหลกักค็อืว่า เราอยากจะเสรมิสร้างความตระหนกัให้กบัประชาชน

เกีย่วกับเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพของเขา อนัดบัแรก เราต้องมาวเิคราะห์ดกู่อน 

มาจ�าแนกก่อนว่าความต้องการของพลเมืองท่ีจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ              

และเสรีภาพของเขาก่อน อันที่ 2 ค�าถามก็คือว่าแล้วใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ทีเ่ราจะต้องท�าตรงนี ้ยกตวัอย่างนกัศกึษาแล้วกนันะคะ อยากจะยกตัวอย่าง

กลุม่นกัศึกษา คือจรงิๆ อาจจะเป็นกลุม่นกักฎหมาย กลุม่ผูส้งูอาย ุหรอือืน่ๆ 
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ก็ได้ แต่ขณะนี้จะยกตัวอย่างนักศึกษา

อันแรก เราต้องตัง้เป้าหมายเกีย่วกบัการเรยีนรูก่้อนว่ากลุม่นีต้้องการ

เรียนรู้อะไร ถ้าเป็นกลุ่มนักศึกษา เราก็ต้องบอกว่าเราต้องการให้นักศึกษา

เรียนรู้อะไร เช่น เราตั้งเป็นวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ว่ามีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพ

ในเมื่อเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างนั้นแล้ว เราจะมาออกแบบว่า แล้ว

จะให้เขาเรียนสิทธิและเสรีภาพของเขาได้แบบไหน อย่างไร หรือเราอาจจะ

มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ว่าเราต้องการให้นักศึกษาได้รู ้เกี่ยวกับสิทธิ                   

พื้นฐานของความเป็นพลเมืองของเขาด้านนั้นด้านนี้ เพื่อที่จะอะไรสักอย่าง 

ซึ่งถ้าต่างกลุ่ม ก็จะต้องออกแบบวิธีการที่ต่างไปอีก

หรือเอาตัวอย่างท่ีง่ายกว่านี้ เช่น อาจจะบอกว่าเราต้องการที่จะให้

กลุ่มนักศึกษาได้รู้เกี่ยวกับสิทธิของเขาตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะ

ฉะนัน้ต้องออกแบบวธิกีารว่า ในเมือ่เราอยากให้เขารู้สิทธเิขาตามรัฐธรรมนญู 

เรากต้็องหาแบบทีรู่เ้รือ่งรฐัธรรมนญูก่อน แล้วเราก็ควรจะเตรียมรัฐธรรมนญู

เพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้ และจากนั้นจะต้องหาวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง

อาจจะไม่ใช่เป็นผูส้อนหรอืคร ูแต่ว่าเป็นคนทีส่ามารถทีจ่ะกระตุน้ให้นกัศกึษา

เหล่านั้นมีส่วนร่วม มาพูดคุยได้ เรียนรู้ผ่านกระบวนการพูดคุยได้ ผ่าน

กระบวนการเสวนา (Dialog) ได้ นี่ก็เป็นรูปแบบสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเรา

จะเรยีนรูเ้ก่ียวกับด้าน Civic Education อย่างไร ท่านอืน่อาจจะมทีีย่าวกว่า

นี้ หรือขอบเขตกว้างกว่านี้

ตวัอย่างต่อไป เช่น เรือ่งการแก้ไขเรือ่งเกีย่วกบัความขดัแย้ง สมมตว่ิา

เรามีวัตถุประสงค์รวมคือเราต้องการจะลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม 

กลุม่เป้าหมายต้องเป็นใครบ้าง มใีครออกความเห็นไหมว่ากลุม่เป้าหมายต้อง

เป็นใครบ้างค่ะ จะลดความขดัแย้งในสงัคม (ในห้องประชมุบอกว่า นกัธรุกจิ)
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“นกัธรุกจิ” เพราะฉะนัน้เรากจ็ะมาตัง้วตัถุประสงค์ในการเรยีนรูก้ลุม่

เป้าหมายว่าแลว้เราต้องการให้นักธรุกจิเหล่านี้เรยีนรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกบัเรือ่ง

ความขัดแย้ง 

ค�าถามถดัไปกค็อืว่าอะไรทีเ่ราอยากให้เขาเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการลด

ความขัดแย้ง อยากให้นักธุรกิจเรียนรู้อะไร

จริงๆ อาจจะบอกว่าเราให้นักธุรกิจเหล่านี้เรียนรู้กลไก วิธีการ หรือ

ว่าจะลดปัญหาความขัดแย้งอย่างไร เราอาจจะพูดมา แต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว              

ก็คือว่าเราให้นักธุรกิจได้เรียนรู้ถึงกลุ่มอื่น หรือกลุ่มชาวนาบ้าง ให้รู้จักกลุ่ม

อืน่บ้าง เช่น เราใส่เข้าไปได้ด้วยว่าเราต้องการให้นกัธรุกจิเรยีนรูว่้าชาวนาอยู่

กันอย่างไร

ล�าดบัถดัไป เรากม็าดวู่าจะออกแบบกจิกรรมอย่างไร ท่ีจะให้นกัธรุกจิ

เรียนรู้การเป็นอยู่ของชาวนา ขอให้ทุกคนช่วยออกความเห็นตรงนี้ เราควร

จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เราไม่ได้เป็นคนแก้ปัญหา แต่เราเป็นคนออกแบบที่

จะให้เกิดกิจกรรม

เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าทุกความคิดเห็น เป็นการเปิดโอกาสที่จะ

มีสิทธิมากขึ้นในการที่จะเรียนรู้เรื่องนี้

ถาม

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : 

ขอเสนอความเห็นว่า จริงๆ แล้วนักธุรกิจคงไม่มีเวลาที่จะไป Home 

Stay หรือท�าอะไรตรงนั้น ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นครั้งคราว หรือว่าให้

เขามทีมีงานของเขาได้เข้าไปศกึษา คอืจรงิๆ ดฉินัว่านกัธรุกจิกท็ราบอยูแ่ล้ว

ว่าชาวนาของเราล�าบาก ดิฉันว่าน่าจะปลูกฝังเขาในเรื่องของคุณธรรม หรือ
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ความเสียสละมากกว่าว่าให้นักธุรกิจมองว่าถ้าเขายังรวยล้นฟ้าในขณะที่

ชาวนา ไม่ต้องชาวนา ประชาชน หรือพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้ก็เหมือนกัน หาก

ไม่มีกิน มันก็จะเต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย และในที่สุดผลจะตีกลับไปที่เขา หรือ

ว่าถ้าชาวนาจนมากๆ ไม่มีเงินจะซื้อของให้นักธุรกิจตระหนักว่าเขาอยู่                   

คนเดียวไม่ได้โลกนี้ เขาจะต้องมีคนหลายๆ ระดับที่มาสนับสนุนให้เขาเป็น

นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ท�านองนั้น

ตอบ

Dr. Canan Atilgan 

ขอมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย จริงๆ แล้วที่เราจะคิดเกี่ยวกับเรื่อง

การให้ความรูท้างด้าน Civic Education ทกุอย่างจะต้องข้ึนอยูก่บัความเป็น

จรงิด้วย ขอท้าทายกลบัมายงัผูอ้อกความเหน็ว่าอะไรจะเป็นจรงิกว่ากนัจาก

การทีเ่ราสอนให้นกัธรุกจิให้รูเ้กีย่วกบัเรือ่ง Civic Education ให้รูห้น้าทีข่อง

เขา หรือกับการที่ให้เขาเดินทางไปศึกษาดูงาน อยากจะให้เปรียบเทียบกัน

ว่าอันไหนที่จะดูว่าเป็นไปได้มากกว่ากัน 

ที่พูดไม่ได้ต้องการค�าตอบอะไร แต่อยากพูดให้ตระหนักว่าในการที่

เราจะออกแบบ ท่ีจะท�าโครงการเกี่ยวกับ Civic Education ของทุกท่าน 

อยากจะให้ตระหนกัว่าวตัถปุระสงค์คอือะไร กลุม่เป้าหมายเป็นใคร แล้วเรา

จะออกแบบอย่างไร ท�าวธิกีารใดท่ีเหมาะสม และจะประสบความส�าเรจ็มาก

ที่สุด

ในความเป็นจริง ความเห็นของหลายๆ ท่านที่เสนอมาก็จะเป็นส่วน

หนึ่งของการออกแบบในกิจกรรมที่เราจะท�าขึ้น หรือการทีจ่ะให้เดินทางไป

ศึกษา ใช้ชวีติร่วมกบัชาวนา อนันีก้อ็าจจะเป็นวธิหีนึง่
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การทีจ่ะให้เขาเดนิทางไปศกึษาดงูานชวีติชาวนา แท้จริงแล้วไม่ได้เน้น

เร่ืองเดินทางไปดูงานเท่านั้น เรายังต้องการที่จะให้เวลาของการเรียนรู้ด้วย 

สมมติเมื่อเขากลับมาแล้ว เราต้องการท่ีจะให้เขาสะท้อนด้วยว่าเขาคิดเห็น

อย่างไร จากการศกึษาดงูานครัง้นี ้เขาอาจจะจดัห้องขึน้ หรอืจดังานโครงการ

เพื่อให้เขาได้สะท้อนกลับว่าเขาคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชาวนาอย่างไร ชาวนา             

เป็นอยู่แบบไหน ให้เขาได้มีส่วนร่วมตรงนั้น ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วกิจกรรมนี้จะ

เป็นการช่วยให้เขาได้หาทางออกของความขัดแย้งหรอืปัญหาต่างๆ และทีส่ดุ

ของที่สุดก็คือ เขาจะได้ตระหนักว่าเขาเองก็ต้องมีส่วนร่วมเหมือนกัน และมี

ความจ�าเป็นเหมือนกนัท่ีเขาต้องหนัมาให้ความสนใจกบัความเป็นอยูข่องชวีติ

ชาวนา คือเขาต้องมีความรับผิดชอบเช่นกัน

เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า การที่จะท�าเรื่องโครงการเกี่ยวกับ 

Civic Education เราก็จะต้องดูวิธีการทั้งหมด ให้ดูแบบเป็นจริงเป็นจังได้ 

และเป็นวิธีการทีย่ัง่ยนื แล้วเราจะต้องท�าให้เขาตระหนกัเช่นกนั เพราะอย่าง

เรื่องการสอนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม เป็นเรื่องที่สอนกันยากเหมือนกันว่า          

ต้องเป็นแบบไหน แต่ท้ายทีส่ดุด้วยวธิกีารต่างๆ ดงักรณทีีย่กตวัอย่างมาแล้ว 

ก็จะท�าให้เขาตระหนักถึงความรับผิดชอบได้เอง

อันนี้ก็คิดว่าอาจจะไปประยุกต์ปรับตอบค�าถามที่ 2 ได้เช่นเดียวกัน

ถาม

คุณจักรพันธ์ ค�าลาภ : เทศบาลนครอุดรธานี

สวสัดคีรบั ผมจกัรพนัธ์ ค�าลาภ เดนิทางมาจากเทศบาลนครอดุรธานี

ครบั ในวนันีเ้ทศบาลนครอดุรธานมีคีวามยนิด ีและมคีวามต้ังใจท่ีจะเดินทาง

ไกลมาเพื่อที่จะมารับฟังการประชุมในเนื้อหาสาระดีๆ อย่างนี้นะครับ 
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เทศบาลนครอดุรธานวีนันีม้า 2 คนด้วยกนั มผีมเป็นเจ้าหน้าทีเ่ทศบาล และ

พ่ีนักวิชาการศึกษาอีกคนหนึ่ง ซึ่งก็ตั้งใจว่าจะท�าในเร่ืองของประชาธิปไตย

ภาคพลเมอืง ผมท�าในส่วนของนอกระบบการศกึษา อกีท่านหนึง่ท�าในระบบ

การศึกษา

เทศบาลนครอดุรธานเีป็นพืน้ทีร่องรบักจิกรรมทางการเมอืงของผูท้ีม่ี

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ซึง่ทกุท่านคงทราบดว่ีาทีผ่่านมานัน้ได้

มีกิจกรรมทางการเมืองและการแสดงออกท่ีค่อนข้างจะรุนแรง เทศบาล              

นครอุดรธานีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งเดียวที่ถูกเผานอกจาก

ศาลากลาง ตอนนี้เราก็อพยพโยกย้ายไปขอที่ของ อบจ. ท�างานอยู่ ภายหลัง

จากที่เหตุการณ์แสดงออกที่รุนแรง เหตุการณ์แรกก็คือ การปะทะกันของ

กลุ่มผูมี้ความเห็นสองฝ่าย และมภีาพออกทางสือ่ต่างๆ มกีารใช้ความรนุแรง 

ใช้ไม้ไล่ตีกันที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อีก 2-3 วันต่อมาได้มีกลุ่ม

เยาวชนประกอบด้วยน้องๆ ในระดบัมธัยมปลายของโรงเรียน 2 แห่งประจ�า

จังหวัด เขาได้ร่วมกันเดินขบวนและออกแถลงการณ์ร่วมกันของเยาวชน               

ผมยังประทับใจบทความข้อหนึ่งของน้องๆ ที่พูดไว้ดังนี้ “เยาวชนเป็นวัยที่

สดใสสวยงามและมีสีสัน แต่ว่าด้วยความขัดแย้งของสังคมเขาอยากจะสวม

เสื้อทุกสี แต่เขาไม่สามารถที่จะใส่เสื้อสีเหลืองกับสีแดงได้”

ด้วยการแสดงออกของเยาวชน เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นที่                   

รบัผดิชอบกจิกรรมภาคพลเมอืงอยูแ่ล้ว เรากไ็ด้มคีวามพยายามทีจ่ะส่งเสรมิ

ประชาธิปไตยภาคพลเมืองของในพื้นที่เมือง โดยได้จัดท�าโครงการสันติวิถี

ชุมชน เราคงไม่สามารถท�าประชาธิปไตยในสเกลระดับเมืองได้ แต่เราก็

พยายามท�าในระดับชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนน�าร่อง

เยอรมนักม็จีดุเด่นตรงที ่Civic Education มกีารส่งเสริมประชาธปิไตย 

และระบบท้องถิ่นของเยอรมันก็นับเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยในเรื่องของการส่งเสริม

ประชาธิปไตยภาคพลเมือง แต่ในบริบทของสังคมไทยเทศบาลก็มีความ

พยายามทีจ่ะใช้วถิวีฒันธรรมชมุชน ยกตวัอย่างเช่น ตอนนีผ้มก�าลงัพยายาม

ท่ีจะได้ติดต่อไปถึงปราชญ์ชุมชนที่เป็นหมอล�า เป็นบทกลอนท้องถ่ินท่ีจะ

สือ่สารผ่านกลอนร�าต่างๆ ทีจ่ะไปพดูคยุกบัชมุชน โดยยกตวัอย่างว่าคนอดุร

เป็นคนอีสานเราก็ยังกินข้าวเหนียวจากกระติ๊บเดียวกัน แต่เราก็มีความเห็น

แตกต่างกันได้ ก็คือโมเดลที่เราท�างานอยู่

ส่วนในระบบการศึกษา เทศบาลได้จัดโครงการประชาธิปไตยระดับ

โรงเรียนในลักษณะเป็น Shadow Cabinet ก็คือ ให้นักเรียนสวมสถานะ           

ตัวเองเป็นนายกเทศมนตรี เป็นเทศมนตรี เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และ                 

น�าเสนอโครงการแผนงานที่เขาต้องการ โดยเชิญผู้บริหารเมืองมาเป็น

ประชาชนผู้รับฟังของเขา โดยสถานที่ก็ใช้สภาเมืองที่เป็นของจริงเลยครับ

สุดท้ายก็คือ เทศบาลนครอุดรธานีมีความยินดีที่จะร่วมมือกับทาง

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะไปใช้พ้ืนท่ีน�าร่อง 

เทศบาลก็ยินดีสนับสนุนงบประมาณ และการประสานงานระดับพื้นที่ 

ขอบคุณครับ

ตอบ

Dr. Canan Atilgan 

ขอบคุณมาก และคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจเกี่ยวกับการ

มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการที่จะด�าเนินงานเกี่ยวกับ

เรือ่ง Civic Education และคดิว่าพืน้ทีภ่าคอสีานเป็นพ้ืนทีท่ีม่คีวามยากพอ

สมควรที่จะด�าเนินการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้ง
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ในการท�างานเกีย่วกบัเรือ่ง Civic Education ในพืน้ทีภ่มูภิาคหลายๆ 

แห่งที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูง ผู้ท่ีจัดท�าโครงการจะต้องมีความเป็น 

กลาง ต้องไม่ล�าเอียงเข้าข้างฝ่ายใด มิเช่นนั้นอาจจะมีปัญหา

ตัวดิฉันเองอยู่เมืองไทยมา 3 ปีแล้ว เร็วๆ นี้เองที่พึ่งจะได้เห็นว่าใน

สังคมไทยก็มีโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้มีการพูดคุยกันได้

ไม่อยากจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่มีความรู้สึกว่า คือแต่เดิมไม่มี 

แต่ช่วงหลังๆ มีความรู้สึกว่าสังคมไทยมีการพูดกันมากขึ้นว่าอันนี้คนดี อันนี้

คนเลว อนันีค้นไม่มคีณุธรรม อนันีค้นมคีณุธรรม เขาคดิว่ามกีารพูดกนัเยอะ 

นี่เป็นตัวสะท้อนว่าสังคมแตกแยกมาก

ความหลากหลายของพหสุงัคม จรงิๆ แล้วบางทขีึน้อยูก่บัอารมณ์ด้วย

เหมือนกัน

อย่างวันน้ีทีเ่ราอาจจะมกีารพดูว่าเราจะต้องกนัคนเลวออกจากสงัคม 

คิดว่าค�าพูดอย่างนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก มันไม่ใช่เป็นเรื่องของ

เหตุผลแล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องมีการแยกแยะวิเคราะห์ รู้จักใช้เหตุผลและ

ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจที่จะชี้

ถาม

คุณธีวราช พีระโภคิน : หัวหน้า กศน.แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

แนะน�าตัวก่อนนะครับ ธีวราช พีระโภคิน ก็สวมสองบทบาทนะครับ 

หัวหน้า กศน.แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี และเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน 

เขตราชเทวี

ค�าถามทีจ่ะถามกค็อืว่า ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไรกบัแนวทางในการ

ให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ในเรื่องของคุณธรรม 
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และภาวะผู้น�าในการที่จะตัดสินใจ และกระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง และพร้อมที่

จะยนืกรานในสิง่ทีถ่กูต้อง ควรเริม่ปลกูฝังอย่างไรในการสร้างให้เป็นรปูธรรม 

และน�ากลับมาใช้ในสังคมไทยได้อย่างบูรณาการ

ตอบ

Dr. Canan Atilgan 

เป็นค�าถามทีย่ากมาก คงไม่มคี�าตอบตรงๆ ซึง่ต้องดูภาพรวมทัง้สงัคม 

แต่ว่าอยากจะพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับคนที่มีคุณธรรม เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม 

หรือความดีเป็นเรื่องนามธรรมมากๆ แตะต้องไม่ค่อยได้ สัมผัสไม่ได้ แต่เพื่อ

ที่จะรู้ว่ามันมี ไม่มีอย่างไร ก็จะต้องอาศัยองค์ประกอบ ปัจจัยที่จะเป็นตัวชี้

ไปถึงตรงนั้นว่าในสังคมเรามี-ไม่มีอะไรอย่างไร แล้วก็คนที่เล่นบทบาทหลัก

ตรงนี้ก็คือรัฐธรรมนูญท่ีเป็นตัวสะท้อน ในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ว่าสิทธิ

เสรีภาพและหน้าที่ แต่จริงๆ ที่แฝงอยู่ในนั้นส�าคัญที่สุด คือความรับผิดชอบ

ด้วย

ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศก็จะระบุไว้ว่าประชาชนในประเทศ

จะมีสิทธิ มีเสรีภาพอย่างไรบ้าง พร้อมกับเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ 

หน้าที่ทางด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม อื่นๆ จะรวมอยู่ในนั้นด้วย เพราะ

ฉะนั้นพยายามจะตอบค�าว่า ถ้าเราอยากจะให้ประชาชนในสังคมมีศีลธรรม 

คุณธรรมที่ดี เป็นคนดี คิดว่าอยู่ที่ว่าเราก็ต้องไปที่รากของสังคมที่ว่าคุณค่า

ที่เราต้องการในสังคมไทยเป็นอย่างไร ก็เอาตรงนั้นมาพูดคุย

บางทีคนเราเลว หรือไม่ดีเพราะว่าเขาคิดต่างจากเราน่ะไม่ใช่ แต่คน

ไหนทีไ่ม่ดน่ีาจะเป็นคนแบบคล้ายๆ ท�าลายกฎหมาย ไม่ท�าตามกฎหมาย คอื

ในสังคมที่เรายึดกฎหมายเป็นส�าคัญ หรือสังคมแบบนิติรัฐ ทุกๆ คนมีความ
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เท่าเทียมกันในทางกฎหมาย แล้วก็ไม่มีใครท่ีจะสามารถอยู่เหนือกฎหมาย

ได้

สุดท้ายอยากจะแนะน�านิดหนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองการจะส่งเสริมเร่ือง

คณุธรรม หรอือะไรต่างๆ กค็ดิว่าเรือ่งน้ีต้องไปดหูรอืพดูคยุกนัเกีย่วกบัคณุค่า

ของสังคม ยกตัวอย่างในเยอรมันก็จะมีอยู่ 2 หลักการในสังคมที่จะยึดถือ

เป็นคุณค่าในสังคมอยู่เสมอก็คือ 1. ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน เช่น สมมติ

ว่าเพือ่นบ้านเราเขามคีวามคบัข้องใจ มคีวามเดอืดร้อน เรากไ็ปเหน็อกเหน็ใจ 

ไปร่วมช่วยกัน กับ 2. ก็คือส�านึกร่วมทางสังคม เช่น สมมติว่าเกิดปัญหาใน

สังคม มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐที่จะต้องเข้ามาแก้อย่างเดียว แต่ว่าทุกๆ 

หน่วยในสังคมถือเป็นหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกัน ไม่ใช่รอให้รัฐบาลแก้ไขและ

ท�าให้ทุกอย่าง ซึ่งหลัก 2 ข้อนี้ ก็คือ ส�านึกของความรับผิดชอบต่อเพื่อน

มนุษย์ และต่อสังคม

ถาม

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : 

อยากจะขอเสรมิจากของน้อง กศน. ทีบ่อกว่า จะเริม่ต้นตรงนีอ้ย่างไร 

ดิฉันคิดว่าน่าจะเริ่มต้นจากเด็กเลย ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มัน

คงไม่ใช่เป็นการส่งเสริม แต่จะต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็ก

พ่อแม่มีการปลูกฝังให้ละอายต่อบาป ให้กลัว คนก็จะไม่ท�าผิด

กฎหมายถกูไหม แต่ทกุวนันีไ้ม่มคีวามละอายต่อบาป ไม่รูเ้ลยว่าอะไรผดิอะไร

ถูก เดก็ฆ่ากันยงิกนัเป็นว่าเล่น อนันีท้ีค่ณุพดูถกูต้อง สังคมมส่ีวนส�าคญั บางที

รัฐก็ท�าอะไรไม่ได้ นอกจากสังคมจะต้องช่วยกันเอง แต่ว่าตอนนี้เราเหมือน

ไม้แก่แล้ว คือเลยไปแล้ว มันแก้ล�าบากแล้ว ทีนี้วิธีที่จะแก้ก็คือต้องปลูกฝัง
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ตั้งแต่โรงเรียน บ้าน พ่อแม่ก็ควรที่จะสั่งสอนลูก อย่างที่โรงเรียนก็ควรใส่ใน

เรือ่งของหลกัสตูร หลกัสตูรต้องปลกูฝัง และมกีจิกรรมในโรงเรยีนทีเ่กีย่วกบั

จริยธรรม คุณธรรม อะไรต่างๆ อย่างวัดก็พาเด็กเข้าวัดบ้าง ฟังเทศน์บ้าง             

ถ้ามีโอกาส อย่างฝรั่งเขายังไปโบสถ์อาทิตย์ละครั้งก็จะพอช่วยได้บ้าง                     

ถ้าสามประสานดิฉันคิดว่าก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะ 

ถาม

คุณสมเกียรติ พรหมอ่อน : มูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร จังหวัดตาก

ผมสมเกียรต ิพรหมอ่อน จากมลูนธิช่ิวยการศกึษาตนัตสินุทร จงัหวดั

ตาก คือมีความสนใจว่า Civic Education เกีย่วกบัการปลกูฝังจติสาธารณะ

โดยทีมุ่ง่เป้าหมายไปท่ีเดก็ ทีน้ีอยากจะทราบตวัอย่างเดก็เยอรมนัว่ามวีธิกีาร

อย่างไร ที่ปลูกจิตสาธารณะให้กับเด็กเยอรมันมีความเป็นระเบียบวินัย 

อยากจะขอตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างท่ีว่าเด็กเล็กๆ ระดับประถม ท่านท�า

อย่างไรกับเด็กครับ ขอบคุณครับ

ถาม

คุณวันวิชิต บุญโปร่ง : หัวหน้าภาควิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  

 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

สวสัดคีรบั ผมวนัวชิติ บญุโปร่ง หวัหน้าภาควชิาผู้น�าทางสังคม ธรุกจิ

และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ค�าถามก็คือ ผม

จะถามเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย (Civic Education) เผอิญว่าในช่วง 10-20 ปีของสังคม

เยอรมัน ผมเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหน่ึง ผมจะถามว่าเขาท�าได้
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อย่างไร เผอิญว่ามีเหตุการณ์หนึ่งในกรณีที่คนเยอรมันที่เป็นคนผิวสี ตอนที่

เยอรมันเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก ปี 2006 มีคนเยอรมันผิวสีเล่นในนาม 

ทีมชาติเยอรมัน ซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ 10-20 ปี สังคมเยอรมันเป็นสังคมที่

มีความเป็นชาตินิยมสูงมาก พูดง่ายๆ ว่าถ้ามีคนผิวสีแรกๆ หรือคนอพยพ 

อย่างคนตุรกี มาเล่นนามทีมชาติเยอรมัน สังคมเยอรมันให้การยอมรับได้

อย่างไร คอืเกดิการยอมรบัความหลากหลายตรงนีเ้ขาสร้างได้อย่างไร คอืถ้า

ได้ค�าตอบจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความหลากหลายในสังคมไทยที่เกิด

ความแตกต่าง แม้ขนาดเช้ือชาติเดียวกัน น่ีเขาต่างกัน แต่เขาสร้างคนของ

เขา มันมีกระบวนการ (Process) ตรงน้ี เขาสร้างชาติของเขา ให้เกิดการ

ยอมรับ ไม่มีเสียงโห่ ในขณะคนผิวสีร้องเพลงชาติเยอรมันด้วยความ 

ภาคภูมิใจที่ได้เล่นในนามทีมชาติ ตรงนี้ต่างหากผมสนใจว่าจะเป็นการสร้าง

สังคมพลเมือง น่าจะเป็นตรงนี้ ขอบคุณมากครับ

ถาม

คุณชัยวัฒน์ สุรวิชัย : ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมือง

สวสัดคีรบั ผมชยัวฒัน์ สรุวชิยั เป็นผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันาการเมอืง 

ท�างานทางด้านนี้มาร่วม 40 ปี แต่ก็ยังไปไม่ถึงไหน ประเด็นปัญหาใหญ่อยู่

ที่ความไม่มีการรับผิดชอบ ไม่ว่าของรัฐบาล ของพรรคการเมือง หรือ 

แม้กระทัง่ประชาชน ข้อเสนอกค็อืว่า ถ้ามนัจะสามารถไปได้ต่อ รฐับาลถ้า

สามารถหยิบเรื่องนี้ไปเป็นนโยบายของรัฐบาล หรือของพรรคการเมือง 

ฝากอาจารย์วิชัย ฝากพี่อุดร และฝาก ดร.ชัยอนันต์ ไปว่า ถ้าสามารถน�า 

Civic Education ไปเป็นนโยบายของรฐับาลให้ท�าในเร่ืองน้ี ทัง้ในระบบ

การศึกษาและนอกระบบ ก็คงจะช่วยได้มาก ประการที่ 2 ก็คือ ประชาชน 

สาเหตุก็คือว่าประชาชนไม่ได้สนใจ ประชาชนมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่อง 
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เอาเรื่องส่วนตัว ถ้าประชาชนได้ตระหนักว่าถ้าไม่ท�าอะไรต่อไปนี้ไปแล้ว

ประเทศชาตจิะวกิฤตล่มจม อนันีจ้ะเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้กอ็ยากจะเรยีกร้อง 

และวนันีค่้อนข้างด ี ว่ามบีรรดาหวักะท ิกค็อืว่า เป็นครทูีไ่ด้มาร่วมกนัในวนันี้ 

เราสามารถเริ่มต้น ไม่มีอะไรที่ช้าไป เริ่มต้น ณ วันนี้ก็ยังมีโอกาสมากขึ้น 

ขอบคุณครับ

ตอบ

Dr. Canan Atilgan 

อันดับแรกที่อยากจะตอบก็คือเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมในโรงเรียนจะ

เป็นอย่างไร ดิฉันคิดว่ากิจกรรมที่จะจัดเกี่ยวกับเรื่อง Civic Education ใน

โรงเรียน ไม่ควรจะแยกส่วนกัน มันควรจะผสมผสานกัน

ทุกโรงเรียนไม่ว่าจะประถม มัธยมก็จะมีกิจกรรมในโรงเรียน เช่น 

กิจกรรมนอกสถานที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ไปพบปะ สนทนากับผู้รู ้

ผู้น�านอกสถานที่ เป็นต้น

และอย่างที่ทุกคนเราก็ยอมรับส�าหรับเด็กๆ คือความเข้าใจผ่านทาง

สายตา การมองเห็นจะส�าคัญมาก ในเยอรมันจะมีกิจกรรมพานักเรียนออก

ไปศึกษานอกสถานที ่ทศันศกึษา อย่างบางเรือ่งเป็นเรือ่งยากทีจ่ะสอนแต่ว่า

ถ้าพาออกไปข้างนอก อย่างเช่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรามีกิจกรรมนอก

โรงเรียนเยอะแยะเลยท่ีท�าให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ อยากจะเรียก

ทั้งหมดว่าเป็นโครงการวัฒนธรรม ไปดูพิพิธภัณฑ์ พาไปทัศนศึกษาร่วมกัน 

หรอืพาไปดภูาพยนตร์ แต่กเ็ลอืกภาพยนตร์ทีเ่กีย่วกับเนือ้หาหรือหวัข้ออะไร

และเรว็ๆ นีก้ไ็ด้มกีารนวตักรรมใหม่ข้ึนมาคอืเกมคอมพวิเตอร์ ซ่ึงเกม

คอมพวิเตอร์หลายเกมช่วงหลงักเ็ป็นเกมทีส่อนให้เด็กได้มคีวามตระหนกัถงึ
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ความรับผิดชอบ เรียนรู้คุณธรรม รู้หน้าที่ อะไรแบบนี้ด้วย

และขัน้ตอนสดุท้ายทีส่�าคญัมากทีส่ดุกค็อืว่าถ้าเราจะไปไหนกต้็องให้

เด็กมีส่วนร่วมช่วยคิด ช่วยตัดสินใจด้วย ครูอย่าไปบอกหรือสั่งว่าเราจะท�า

ไป 1 2 3 4 5 คือครูอาจจะเสนอความเห็นได้ แต่ว่าท้ายที่สุดเด็กอาจจะ

เลือกข้อที่ 1 หรือกิจกรรมที่ 3  และที่ 6 ที่ 7 อะไรอย่างนี้เป็นต้น

เพราะฉะนัน้เดก็กจ็ะสามารถเรยีนรูไ้ด้ตัง้แต่เยาว์วยัว่าครูคอืผู้ทีไ่ม่ใช่

ว่าจะมาสัง่ให้เขาซ้ายหันขวาหัน แต่ว่าเป็นผูท่ี้ช่วยให้เขาได้เรยีนรู ้ให้ได้ข้อมลู 

ให้ได้ฉลาดให้รู้มากขึ้น นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง มันก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก 

วิธีการอื่นอีกมาก

ค�าถามที่สองเกี่ยวกับเรื่องผิวสี เรื่องที่แย่ที่สุดคือฆ่าชาวยิว ช่วงนั้น

เยอะมาก จากสงครามโลกครั้งท่ีสอง ประเทศเยอรมันก็ถูกท�าลายย่อยยับ

ไปเยอะ และหลงัจากน้ัน หลงัจากสงครามโลกครัง้ทีส่องภายใต้แผนมาร์แชล 

ประเทศกจ็�าเป็นต้องฟ้ืนฟ ูเพราะฉะน้ันเยอรมนัช่วงนัน้ต้องการแรงงานแบบ

ไร้ทักษะเยอะมาก ดังนั้นประเทศต่างๆ โดยรอบจึงเดินทางมาเยอรมันได้ 

ประเทศอิตาลี ประเทศในบอลข่าน แถบตุรกี แถบโมร็อคโค นี่ 50 ปีมาแล้ว 

และในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมาก็มีการผสมผสานเช้ือสายกัน ลูกของลูกของลูก 

จนมาปัจจุบนัน้ีเรียกว่าช่วงอายทุีส่ีแ่ล้ว พวกนีปั้จจบุนัเขากอ็ยูใ่นระดบัต่างๆ 

ของสงัคม แม้ว่าเขาจะมาจากกลุม่เป็นลกูหลานของพวกคนงานทีไ่ร้ฝีมอืแต่

แรก เพราะฉะนัน้จะมท้ัีงดารา นกักฬีา นกัเขียน นกัร้องหลายคนทีม่ชีือ่เสยีง

ที่ไม่ใช่เป็นคนเชื้อสายเยอรมันเดิม ยกตัวอย่างตัวดิฉันซึ่งมีเชื้อสายเตอรกีก็

เป็นตัวแทนของมูลนิธิเยอรมัน

แต่นี่ไม่ได้แปลว่าเยอรมันผ่านเรื่องนี้มาอย่างราบรื่นก็มีปัญหาเยอะ

เหมอืนกนั กค็อืพวกคนเยอรมนัชดุเดมิกบับรรพบรุุษของพวกเขาทีม่าแรกๆ 
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แต่ว่าทัง้หมดกต้็องพยายามทีจ่ะหาวธิทีีจ่ะอยูร่่วมกันให้ได้ แต่อย่างไรกต็าม 

เยอรมันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องผู้อพยพมาจากนอกประเทศ 

หรอือพยพย้ายถิน่ภายในประเทศกนัเองกต็าม อนันีก้เ็ป็นส่ิงท่ีท้าทายในการ

ท่ีจะท�าโครงการ Civic Education แต่เนื่องจากประเทศเยอรมันเป็น

ประเทศทีม่คีวามส�าคญัมากทางด้านอตุสาหกรรม และให้ความส�าคญัตรงนี้

มาก เพราะฉะนั้นเยอรมันก็ต้องการคนที่เข้าไปท�างานตรงนั้นอยู่

ย้อนกลบัมาดปูระเทศไทยกม็ปัีญหาตรงน้ีคล้ายๆ มกีารอพยพ มอีะไร

ต่างๆ ซึง่คดิว่าประเทศไทยกท็�าได้ดใีนหลายๆ ด้านพอสมควร จะคล้ายๆ กบั

เยอรมันตรงนี้ แม้ว่าระดับของเศรษฐกิจอาจจะต่างกัน แต่ว่าในแง่ของเรื่อง

เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือการผสมผสานเรื่องอื่น ประเทศไทยก็ท�าได้ดี และ

คล้ายๆ กัน 

หวัใจหลกัส�าคญัของวันน้ีกค็อื เราจะต้องเข้าใจความเชือ่มโยงระหว่าง 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) กับการเรียนรู้ทางด้าน

การเมืองด้วย การให้การศึกษาทางด้านการเมือง (Political Education) 

และนอกจากนัน้กคื็อว่าการศกึษาเรยีนรูท้างด้านการเมอืงกบัพรรคการเมอืง 

อันนี้เป็นจุดส�าคัญ

ในยโุรปจะมองว่าพรรคการเมอืงคอืตวัเล่นหลกั คอืกญุแจหลกัส�าคญั

ในการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะ

ฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะท�างานให้มีบทบาททางด้านการเมือง เราก็จ�าเป็น

ต้องมีพรรคที่จะต้องไปอยู่ แต่ท้ังน้ีในทางย้อนกลับก็คือว่าพรรคการเมืองก็

ต้องท�าหน้าที่ของตัวเองเหมือนกัน ในการท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการ

ของภาคประชาสังคม พรรคการเมืองจ�าเป็นจะต้องมีแนวคิดเพื่อสังคม เพื่อ

อนาคตของประเทศ แล้วก็จะต้องรักษากฎระเบียบอันนี้ไปด้วย และจะต้อง
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ท�าหน้าทีต่วัเชือ่มระหว่างองค์กรหลกัของประเทศกบัความต้องการของกลุม่

ต่างๆ เพราะฉะนั้นอย่างในเยอรมันพรรคการเมืองจะได้รับการคุ้มครอง จะ

ไม่มีการมายุบกันง่ายๆ แน่นอน เพราะพรรคการเมืองยึดโยงกับประชาชน 

ไม่ใช่ตัวบุคคล

ขอบคุณส�าหรับการรับฟัง และอดทนรับฟังความเห็นของดิฉัน 

มาตลอด และขอให้ทุกท่านมีโครงการเรื่อง Civic Education ที่ประสบ 

ความส�าเร็จต่อไป
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รปูแบบและวธิกีารจดัการศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืงไทย

ดร.วิชัย ตันศิริ

 

ท่านผู ้มีเกียรติครับ และอาจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช คุณอุดร 

ตนัตสินุทร Dr.Canan Atilgan คณุทพิย์พาพร ตนัติสุนทร และหลายๆ ท่าน 

อันทีจ่รงิสรปุไม่ค่อยได้หรอกครบั เพราะเรือ่งการสร้างพลเมอืงเป็นเรือ่งยาก

และผมยังไม่เคยเห็นนโยบายของรัฐบาลชุดไหนตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์มา

แล้ว ตั้งแต่มีกระทรวงศึกษาธิการว่าจะมีนโยบายชัดเจนลงไปว่าจะสร้าง

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีสาระ รายละเอียด มีปรัชญา และ 

มข้ีอแนะน�า วธิกีารต่างๆ ไม่ค่อยมหีรอกครบั ส่วนใหญ่กท็�าไปตามส่ิงท่ีเข้าใจ

ว่าควรจะเป็นอย่างนั้น 

ฉะนั้นตั้งแต่ปฏิวัติ 2475 ข้อสมมติฐานของผู้ที่รับผิดชอบนโยบายก็

คดิว่า ถ้าหากเราขยายการศกึษาถงึ ป.4 การศกึษาภาคบงัคบัจะเป็นตวัส�าคญั

ที่ท�าให้เกิดการขยายความรู้เรื่องประชาธิปไตย ต่อมาก็บอกต้องถึง ป.6 

ต่อมา 9 ปี และมาถึง 12 ปี เป็นข้อสมมติฐานที่ว่าถ้าทุกคนมีการศึกษาแล้ว
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ประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้น แต่อันที่จริงมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นหรอก 

อย่างทีห่ลายท่านพดูไปแล้ว ประชาธปิไตยมนัเป็นคณุธรรม หรอืเป็นวถิชีวีติ

ที่ต้องสร้างขึ้น มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

อาจารย์ทิพย์พาพร ตันติสุนทร บอกว่า เราไม่มียีนประชาธิปไตย

ใช่ไหม อยู่ในหนังสือเล่มนี้ การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (ไปดู Civic 

Education ทีเ่ยอรมนั) ลองดนูะครบั ตอนทีอ่าจารย์ทพิย์พาพรไปเยอรมนั 

และมาเขียนเรื่องนี้ ผมชอบนะ ผมบอกดีเอาประสบการณ์เยอรมันมา 

เล่าสู่กันฟัง เพราะว่าเยอรมัน ผม ดร.ชัยอนันต์ด้วย และ ดร.ปราโมช 

นาครทรรพ ด้วย สมัยโน้นเรามีความรู้สึกว่าเขามีนโยบายชัดเจน และ

มลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ กม็าสนบัสนนุพวกเราให้ท�าอะไร หลายๆ อย่าง

เกิดขึ้นในสมัยนั้น ฉะนั้นตรงนี้เราต้องเรียนรู้จากเขามากทีเดียว

ถ้าจะสรุปบางเรื่องนิดหน่อย หรือบางอย่าง และสิ่งที่ผมอยากจะพูด

เพิ่มเติมก็คือ สิ่งที่ ดร.ชัยอนันต์ ได้พูดไปแล้ว ประการแรกทีเดียว การสอน

เรื่องนี้ยังไม่ควรที่จะไปสอนเรื่องรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ควรจะไปสอน

ประเด็นเรื่องการเมือง ให้ความรู้ทางการเมืองเป็นเบื้องต้นเสียก่อน เรา

ขาดตรงนี้ในวิธีการของเราที่โรงเรียน อาจจะเป็นเพราะว่าการสอน

การเมืองมันเป็นความรู้สึกของคนที่อยู่ในกระทรวง หรือว่ามันเป็นดาบ 

สองคม คือสอนอย่างไรก็ได้ สอนเป็นซ้ายก็ได้ สอนเป็นขวาก็ได้ คือการสอน

การเมืองกับการล้างสมองมันต่างกันอย่างไร เราต้องเข้าใจความแตกต่างนี้

ด้วย ฉะนั้น Political Education เป็นสิ่งที่อังกฤษก็พูดถึง และเกรงกลัว

เหมือนกัน บางคนบอกว่าเอาเป็นความรู้เรื่องการเมืองเบื้องต้น ผมพูดเป็น

เบื้องต้นไว้ก่อนว่ามันมีอะไรอย่างนี้ 

แต่ว่าผมเห็นด้วยจริงๆ ที่ ดร.ชัยอนันต์พูดไปแล้วว่า เราต้อง

พยายามเอาประเด็นการเมืองที่เกิดขึ้นมาสู่ห้องเรียน ให้นักเรียนได้
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อภิปราย โดยท่ีครูก็ต้องวางตัวเป็นกลาง ค�าว่า กลาง ก็อีกแหละ 

หมายความว่าอย่างไร ครูก็ต้องพยายามชี้แนะ แต่ไม่ชี้น�าอย่างที่ว่า และ

คอือะไรไม่ชีน้�า แต่ช้ีแนะคอือะไร อันน้ีคอืสิง่ท่ีเราต้องคดิไว้ ฉะนัน้มนัมหีลาย

ประเด็นที่จะพูดถึง แต่ว ่าก ่อนที่จะไปสอนเรื่องของหลักการของ

ประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญต้องสอนแนวคิดเบื้องต้นเสียก่อน นอกจาก

ประเด็นที่เป็นปัญหาของการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วนี่ ซ่ึงต้องดูอีกว่าระดับไหน 

ระดบัไหนควรจะพดูอะไร ไม่ควรพดูอะไร เรากต้็องพดูถงึแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง

กับหลักของประชาธิปไตยที่จะค่อนข้างเป็นพื้นฐานเสียก่อน อย่างเช่นเรื่อง

ความยุติธรรม ที่สอนได้ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมต้น มัธยมปลาย ความ

ยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่เด็กเขาไขว่คว้าแสวงหาตลอดเวลา สิทธิ หน้าที่ และ

เสรีภาพเป็นสิ่งที่เขาอยากจะรู้ และเราก็ต้องสอนพวกนี้ไว้ในลักษณะเป็น                      

พื้นฐานเสียก่อน ก่อนที่จะไปถึงเรื่องหลักของประชาธิปไตยภายหลังใน                      

ชั้นเรียนที่โตขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่น่าต้องคิดไว้อย่างที่ท่านอาจารย์ชัยอนันต์พูด

ไปแล้วนะครับ

หลายๆ อย่างเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว เราสามารถจะน�าเข้าไปสู่

ห้องเรียนได้เสมอ ผมจ�าได้ว่าในสมัยที่ผมอยู่อินเดียนนา สมัยนั้นเป็นสมัยที่

เดก็หนุม่เริม่ไว้ผมยาวทีเ่รยีกว่าฮปิป้ี และมกีลุม่พวกซ้ายจดั ต่อต้านสงคราม

เวียดนาม ฉะน้ันจะเดินขบวนกันเรื่อยทุกวันในมหาวิทยาลัย อีกอย่างเดิน

ขบวนเพื่อให้เปิดหอพักทั้งชายและหญิง 24 ชั่วโมง ตอนที่ผมไปใหม่ๆ เปิด

แค่เทีย่งคืน ตอนนีจ้ะเอาถงึ 24 ชัว่โมง และเดนิขบวนกนัใหญ่ แต่ว่าอาจารย์

ของผมที่สอนก็รู้ว่าห้องเรียนไม่ค่อยมีใครเรียน นักเรียนไปเดินขบวนหมด 

ท่านก็จะสอนเรื่องเดินขบวนเลย เรื่องเดินขบวนแล้วจะเอากันอย่างไร จะ

เอา 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ให้นักเรียนอภิปราย ปรากฏว่านักเรียนก็เข้า

มาห้องเรียนอีก อยากจะมาฟัง นี่คือตัวอย่างของการเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเข้า
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มาสู่ห้องเรียน

ในเรื่องของความแตกต่าง สอนให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างขึ้น

เรื่อยๆ อันนี้ส�าคัญ สังเกตว่าเราไม่ได้สอนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

กนั เราไม่ได้สอนให้นกัเรยีนคดิแตกต่างกนั เพราะถ้าหากนักเรียนของเรา

คิดแตกต่างกันด้วยเหตุผลมาตั้งแต่เด็ก และไม่ทะเลาะกัน ไม่บาดหมาง

น�้าใจกัน ก็จะยอมรับในเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองใน

อนาคต ในทางสังคมชาติมี 2 แง่ คือในความสัมพันธ์ทางสังคมเราต้องเชื่อม

โยงกัน เป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันได้ มีเป้าหมายร่วมกันเป็นชาติ เป็นชุมชน

เดียวกันให้ได้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดแตกต่างกันทางการเมือง 

ทางนโยบาย สิ่งที่เช่ือมโยงก็ต้องมีสิ่งท่ีแตกต่างก็ต้องมี ฉะนั้นตรงนี้ที่                       

สมัยก่อนเราเห็น ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ทาง 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไปอยู่พรรคกิจสังคม พี่น้องกันนี่ไม่ท�าสงคราม                 

กลางเมอืงกนัแน่ เพือ่นเราท่ีอยูห้่องเดยีวกนัออกไปแล้วไปสงักดัคนละพรรค

ก็คงไม่ท�าสงครามกลางเมืองกัน เพราะมีความเชื่อมโยงกันทางความรู้สึกว่า

เราเป็นส่วนหนึง่ของประเทศชาต ิฉะนัน้สิง่ทีเ่ชือ่มโยงกต้็องม ีส่วนท่ีแตกต่าง

กันก็ต้องมี ฉะนั้นศาสนาก็เป็นพลังส�าคัญ เชื่อมโยงกลุ่มศาสนาเดียวกัน               

ขณะเดียวกันอาจท�าให้เกิดความแตกต่างระหว่างศาสนาต่างๆ อันนี้ก็ต้องมี

วิธีที่จะให้เกิดมีการยอมรับศาสนาต่างๆ ในสถานศึกษาด้วย

ฉะนั้นเรื่องที่ทางเยอรมันเขาพูดกัน เขาบอกจะให้เห็นว่าสอนให้

เกิดความแตกต่างกันและให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หมุนเวียนของระบบ

พรรคการเมอืงต่างๆ ได้ เยอรมนัในช่วงหนึง่สมยัทีผ่มเป็นหนุม่มาจนกระทัง่

กลางคนแล้ว ผมเห็นแต่พรรคคริสเตียนเดโมแครตที่ครองอ�านาจมาเยอะ                

ไม่ค่อยเหน็พรรคโซเชียลเดโมแครตเท่าไร แต่ไปถามเขาดเูขาบอกว่า ถงึแม้ว่า

โซเชียลเดโมแครตไม่ได้ครองอ�านาจในระดบัชาต ิแต่เขาครองอ�านาจในระดบั
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ท้องถิ่น ฉะนั้นมันมีความสมดุลของพลังของการเมืองที่มีระดับชาติเป็น                   

พรรคหนึ่ง ระดับท้องถิ่นก็อีกพรรคหนึ่ง ในขณะเดียวกันภายหลังก็กลับหัว

กลับหางกัน 

อันนี้เราถึงให้ความส�าคัญของการปกครองท้องถิ่น ที่ท่านอุดร                 

ตันติสุนทร ได้รณรงค์มาตลอดชีวิต ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงว่าเด็กไทยต่อไป

ต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง และการสอนความเป็นพลเมืองคือการสอน

ให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ถ้าท่านไม่รู้จัก ไม่อยากจะสอน ไม่อยากจะมี

ส่วนร่วมทางการเมือง ท่านก็ยังไม่มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน และ

ประกาศออกไปเลยว่าจะเป็นพลเมืองเต็มขั้นต้องรู้เรื่องการเมือง และ

สนใจการเมือง สนใจที่จะมีส่วนร่วม ร่วมได้อย่างไร ระดับชาตินี่ ก็ต้อง

เริ่มจากท้องถิ่นก่อน เริ่มจากชุมชนก่อน ฉะนั้นตรงนี้ต้องพูดถึงชุมชนให้

มากขึ้น พูดถึงค�าว่าชุมชน ภาษาฝรั่งเรียกว่า Community หมายความ

ว่าการสร้างความเป็นชุมชนเดียวกัน Community Building จะเป็น

ชุมชนเดียวกันคนต้องแชร์ ต้องมีส่วนร่วมในผลประโยชน์หรือในความ

รู ้สึกอันเดียวกัน ฉะนั้น Community Building ในแนวหน่ึงเขา                      

บอกว่าการสร้างชุมชนเป็นสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่มันไม่ได้

หมายความว่าไปถึงนั้นแล้วนะ ไม่ได้หมายความอย่างน้ัน ชุมชนอาจ               

แตกสลายเมือ่ไรก็ได้ เหมอืนภาคใต้ช่วงเวลาหลายปีมาแล้วกเ็หนด็เหนือ่ย 

แต่จรงิๆ ปัญหาภาคใต้กค็อืการสร้างความเป็นชมุชนเดยีวกนั Community 

Building เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัในการทีจ่ะให้เดก็เข้าใจระดับของโรงเรียน 

ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชนต่างๆ ขึ้นมาให้ได้

การที่จะให้คนรู้จักท่ีจะ แบ่งปันพลัง (Share Power) ในการที่จะ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฉะนั้นทั้ง 2 ท่านได้พูดมาในจุดที่ถูกต้องแล้วก็คือว่าผมก็คิด

ว่ากระทรวงที่ผมสดับตรับฟังมานี่นะครับ ก็ไม่มุ่งหมายที่จะปรับหลักสูตร
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อะไรเท่าไร ที่ฟังๆ มา มุ่งหมายจะจัดเอากิจกรรมเป็นหลักของการสอน

ประชาธิปไตย และทางสถาบันนโยบายศึกษาก็เล่นเร่ืองนี้มาตลอดหลายปี 

แล้วได้ไปสัมพันธ์กับ กกต. ยุคแรก เคยเข้าไปเป็นวิทยากรให้กับ กกต. และ 

กกต. ตอนหลังนี่เขาก็ไปท�าร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคู่มือให้แก่

นักเรียนที่จะฝึกประชาธิปไตย ฉะนั้นเรื่องกิจกรรมก�าลังจะเป็นจุดเน้นของ

เขาท่านคงฟังแล้ว หลายท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่กระทรวงเขาบอกว่ากี่

เปอร์เซ็นต์นะที่ต้องท�ากิจกรรม ตอนน้ีท่านก็ต้องไปคิดแล้วกิจกรรมอะไรที่

ควรจะเป็นอย่างนัน้ แต่อนันีก้เ็ป็นส่วนหนึง่ แต่ท้ังหมดทัง้ปวงเราควรจะต้อง

เข้าใจว่ามันมีประเด็นบางอย่างที่ส�าคัญที่จะเป็นปัญหาของสังคมไทย                              

โดยเฉพาะ ซึ่งก็คือความรู้ความเข้าใจการเมือง ก็อันหนึ่งแล้ว อย่างเช่น                     

ความรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพมีขอบเขตแค่ไหน มีที่มาที่ไปอย่างไร ความเข้าใจ

เรือ่งของนโยบาย เรือ่งของเกษตร เรือ่งเกีย่วข้องกบัเรือ่งความส�าคญัของน�า้ 

ประเดน็นโยบายเกีย่วกบัคอร์รปัชัน่เป็นอย่างไร พวกนีเ้ป็นประเดน็นโยบาย

ต่างๆ แต่ว่าทีส่�าคญัทีย่ากทีส่ดุกค็อื การสอนค่านยิม (Value) อนันีเ้ป็นเร่ือง

ของความแตกต่างระหว่างสงัคมตะวนัออกกบัสงัคมตะวนัตก สังคมต่างๆ ที่

แตกต่างกันไป การสอนค่านิยมมันสอนตรงๆ ไม่ได้ อย่างที่บางท่านพูดไป

แล้วว่าจะต้องเริ่มต้ังแต่ครอบครัว บทบาทท่ีทางจิตวิทยาใช้ค�าว่า Role 

Modeling การเลียนแบบส�าคัญท่ีสุด เพราะว่าเราเลียนแบบจากผู้อื่น จะ

ท�าตวัเป็นคนอย่างไรเรากเ็ลยีนแบบจากพ่อแม่ ต่อมาเรากดู็นกัการเมอืง แต่

นักการเมืองบ้านเราก็เห็นแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่ได้ รวมทั้งตัวผมด้วยเป็น

นักการเมืองมาแล้ว ฉะนั้นก็รู้ว่าเป็นอย่างไร มาอย่างไร แต่สมัยผมเป็น ส.ส. 

ยงัไม่มีชกต่อยกันนะ ยงัไม่ถงึขนาดนัน้  คราวนีช้กต่อยกนัแล้ว มนักม็องเหน็

กราฟแห่งความเสือ่มโทรม แห่งความล่มสลาย คณุอดุร เขาบอกว่า อาจารย์

วิชัย ดูซิระบบบัญชีรายชื่อมันดีอย่างไร ท่านก�าลังท�าเร่ืองนี้อยู่ ปาร์ต้ีลิสต์ 
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เรื่องของบัญชีรายชื่อก็ส�าคัญ เพราะว่าจะได้ ส.ส.อีกประเภทหนึ่ง ส่วนเขต

ก็ได้ ส.ส. อีกประเภทหนึ่ง ไม่เหมือนกัน คนละฟังก์ชั่นกัน ฉะนั้นตรงนี้อยาก

ให้นักวิชาการลองพูดกันมากๆ ซิว ่าบทบาทของปาร์ต้ีลิสต์จะท�าให้

ประชาธิปไตยดีขึ้นไหม 

ฉะนั้น Role Modeling นี่ส�าคัญที่สุด แต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือเราอย่า

ไปคิดถึงเรื่องการศึกษาในระบบทั้งหมดทั้งปวง เยอรมันเขาเป็นตัวอย่างที่

เขาใช้หลักของการที่มีกองทุนคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer 

Foundation) และเฟดริค อีเบิร์ท (Fedriech Ebert Foundation)  ขวา

และซ้ายนะครับ คอนราดนี่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม เฟดริค อีเบิร์ท ค่อนข้าง

จะสังคมนิยม รัฐบาลเขาก็จ่ายเงินให้ 2 กองทุนนี้เพื่อที่จะไปเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยแบบนอกระบบ มีประเด็นหลายอย่าง ผมไปเยอรมันเขาบอก

ว่าเขามีสมาคมการศึกษาผู้ใหญ่ท่ัวทุกหัวระแหง และรัฐบาลไม่ได้ตั้งเองนะ 

รัฐบาลอย่าท�าเป็นอันขาด ให้ประชาชนเขาตั้งของเขาเอง เขาตั้งที่ต�าบลนี้

เขาก็รวมตัวกันเป็นสมาคมการศึกษาผู้ใหญ่ และรวมตัวกันในระดับจังหวัด 

รวมตวักันในระดบัชาตขิึน้มา และสมาคมการศกึษาผูใ้หญ่ทีร่ณรงค์เรือ่งการ

สร้างค่านยิมประชาธปิไตย 40-50 ปีนีม้าตลอด ตอนทีเ่ขารวมเยอรมนัตะวนั

ออกกบัตะวนัตก เขาบอกผมว่าตอนน้ันต้องระดมพวกนกัศกึษาผูใ้หญ่ไปช่วย

ให้ความรู้แก่พวกเยอรมันตะวันออก 

ผมกลบัมาบ้านผมเป็นนกัการศกึษาผูใ้หญ่อยูแ่ล้วนี ่กรมนอกโรงเรียน

ที่ผมเป็นรองอธิบดี ผมก็มาโปรโมตของผม มาสร้างของผม สร้างกรรมการ

หมู่บ้านขึ้นมา ไม่ใช่เราสร้างเองนะ ไปส่งเสริมให้เขาสร้างกรรมการหมู่บ้าน

ขึ้นมา และกรรมการต่างๆ เหล่าน้ีก็แบ่งเป็นเรื่องกรรมการสุขภาพอนามัย 

กรรมการเรื่องการศึกษา กรรมการเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดิน ให้มีชุดกรรมการ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยเฉพาะ และให้เขาเลือกผู้น�าของเขาเอง             
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ตอนแรกก�านนั ผูใ้หญ่บ้านกไ็ม่ชอบ เพราะว่าจะมาสร้างผู้น�าแข่งกบัเราหรือ

เปล่า ต้องไปอธบิายตัง้นานว่าค�าว่าผูน้�ามหีลายแบบนะ มผีูน้�าอย่างท่านเป็น

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีผู้น�าอย่างนักการศึกษา เขาเรียก Functional 

Leadership  ผู้น�าตามหน้าที่ อีกหน่อยก็จะท�าให้หมู่บ้านนั้นดีขึ้น แต่เมือง

ไทยทุกอย่างมันตามบุคคล ไม่เป็นระบบ พอรองอธิบดีหรืออธิบดีคนนี้ย้าย

ไปคนอื่นมาก็เปลี่ยนใหม่ มันก็ไม่ค่อยต่อเนื่อง ฉะนั้นเรื่องของการใช้ระบบ

การศึกษาที่ไม่เป็นทางการ (Non-Formal Education) ส�าคัญ ที่ส�าคัญ

สือ่สารมวลชนทีจ่ะท�าให้เกดิมตมิหาชน หรือเกดิทศันคติอย่างไรทีถู่กต้อง

เกี่ยวกับการเมือง เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ สื่อสารมวลชนอื่นๆ คือครูที่

ยิ่งใหญ่ของการสอนการเมืองจริงๆ ท่านจะท�าอย่างไรกับสื่อสารมวลชน 

ส่ิงหนึ่งที่ท�าได้ อย่างนักวิชาการเราก็คือ ก็ต้องปรับปรุงคณะนิเทศศาสตร์          

ให้มีการสอนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น ก็เป็นวิธีหนึ่ง 

ก็พูดกันไปหลายๆ อย่าง เรื่องของการจัดกิจกรรม เรื่องของการที่จะ

ให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นสิ่งที่พูดกันมาก ฉะนั้นตอนนี้การ

ศึกษาทีร่ปูแบบต่างๆ เขาถงึบอกว่าสอนโดยตรงกน็ดิหน่อย สอนโดยกจิกรรม

กจ็ะมากขึน้ โดยจะให้นกัเรยีนเข้าไปรบัใช้ชมุชน เรยีกว่า Service Learning 

ไปรับใช้ชุมชน แต่ว่าถ้าให้นักเรียนไปรับใช้ชุมชน ไปท�างานเกี่ยวกับพัฒนา

ชมุชนอย่างเดยีวไม่พอ จะต้องเอาบทเรยีนท่ีไปมส่ีวนร่วมนัน้มาสงัคายนากนั 

มาสาธยายกัน มาถอดรหัส ถอดบทเรียนกันอีก ครูก็มีหน้าที่อย่างนี้ ให้

นักเรียนไปมีส่วนร่วมก่อน เรียนอย่างภาคปฏิบัติก่อนและมาถอดบทเรียน  

2 ส่วนไปพร้อมๆ กัน ท่านอย่าได้แยกทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ทฤษฎีกับภาค

ปฏิบัติมันไปด้วยกัน แนวคิดทฤษฎีด้วย 

ฉะนั้นพวกมาร์กซิสสมัยใหม่ถึงเรียกว่า PRAXIS คือ Practice บวก

กับทฤษฎี PRAXIS น้ีเป็นความส�าคัญของมาร์กซิสที่สุดเลย ปฏิบัติ และ                 
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เอามาทบทวนภาคปฏิบัติเป็นอย่างไร อันนี้คือสิ่งที่บางอย่างเขาก็เรียนรู้                

จากมาร์กซสิซมึเหมอืนกนั แต่บางอย่างเรากไ็ม่เอา เร่ืองชนชัน้ ประเทศไทย 

เราต้องเข้าใจประวตัศิาสตร์ไทยเสยีก่อน ถงึจะอภปิรายเร่ืองชนชัน้คอือย่างไร 

แต่ถ้าเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ไทย เราก็จะเอาชนชั้นของไทยไปมั่วกับ

ชนชัน้ศกัดนิาของพวกอังกฤษ ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนีช้ดัเจนเราจะเป็นผูน้�าของ

การปฏิบัติไม่ได้เลย เพราะเราจะไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ไทย เมื่อไม่เข้าใจ

ประวัติศาสตร์ไทยก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้น�าที่ส�าเร็จได้ อันนี้เป็นความคิด

เห็นของผม

อีกประการหนึ่ง เรื่องของการสร้างค่านิยม ศาสนาส�าคัญนะครับ                 

นักปราชญ์ นักคิด หรือนักวิทยาศาสตร์ อย่างเช่น ไอซ์สไตน์ หรือใครอีก                 

ผมจ�าไม่ได้แล้ว เขาบอกว่า ยิ่งเราจะสร้างประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าไร                     

เราต้องให้ความส�าคญักบัศาสนามากขึน้เท่านัน้ นีเ่ขาหมายถงึคริสต์ศาสนา

อย่างหน่ึง และพทุธศาสนา อสิลามกค็งจะเหมอืนกนัถ้าเราเข้าใจอสิลามอย่าง

แท้จรงิ เพราะว่าประชาธปิไตยสอนให้คนขดัแย้งกนัได้ สอนให้คนไขว่คว้า

หาอ�านาจด้วยตนเองได้ ความโลภมันมีไม่จ�ากัดในระบบประชาธิปไตย 

ระบบอืน่มนัไม่เป็นอย่างนี ้ระบบสงัคมนยิมไม่เป็นอย่างน้ี จ�ากัดความโลภ 

แต่ประชาธิปไตย Liberal Democracy เสรีนิยมประชาธิปไตย ทุกคน

แข่งขันกันได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตสุดยอดได้ ความโลภมีไม่สิ้นสุด 

แข่งขันกันไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นศาสนาก็จะเป็นตัวที่สร้างเพดานของความ

โลภให้มันน้อยลงไป คนไทยเราเกิดมาเป็นพุทธส่วนใหญ่เราเป็นพุทธนับว่า

เป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิอยูแ่ล้วนะครบั เพราะพทุธศาสนาสอนให้เรามกัน้อย สอน

ให้เราเดนิสายกลาง สอนให้เราไม่พยาบาท และความทีเ่ราเป็นพุทธแบบนีท้ี่

ท�าให้เรามีศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามในเมืองไทยอยู ่ร ่มเย็นเป็นสุข              

เพราะพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของการสร้างความปรองดอง
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แต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้ แน่นอนทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ยังดี 

อยู ่ประเทศยงัถอืว่ามคีวามหนกัแน่นในเรือ่งนีอ้ยู ่ผมยงัเชือ่มัน่ในเอกลกัษณ์

ตรงนีข้องสงัคมไทย ฉะนัน้ทัง้ศาสนาครสิต์กด็ ีศาสนาครสิต์เขามอีะไรดกีว่า

เราบางเรื่อง บางเรื่องเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเขา แต่ที่เขาดี เพราะเขาเป็น 

โปแตสแตน ในสมัยก่อนเขาเชื่อว่าถ้าขยันขันแข็งแล้วจะไปพบพระเจ้าได้ 

เรว็ขึน้ ฉะน้ันถ้าใครอยากพบพระเจ้า อยากจะไปสูอ้่อมอกของพระผูเ้ป็นเจ้า

ก็ต้องขยันขันแข็ง แต่ความขยันขันแข็ง พวกนี้เป็นพวกเพียวริตันก็ไปอยู่

อเมริกา แมสซาซูเซส และแมสซาซูเซสเป็นเมืองแรกที่มีการศึกษาสูงมาก

ที่สุดในอเมริกา ฮาร์วาร์ดเอง เครมบริดเอง เอ็มไอที ไฮสกูลทั้งหลายอยู่ที่

แมสซาซเูซสเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนของเขาให้ความส�าคญัต่อการศกึษาเป็น

อันดับหนึ่ง นี่คือคุณค่าของระบบศาสนาก็มีอย่างนี้ อิสลามก็คงมีของเขา

หลายๆ อย่าง ผมเป็นผู้แทน ผมซาบซึ้งเลยครับ เรื่องของความรวมตัวกัน

ของคนอิสลาม เขาจะมีการท�าบุญกันอยู่เรื่อยๆ และก็ชุมชนนี้จะมาช่วย

ชมุชนน้ัน ชุมชนน้ันกจ็ะมาช่วยชมุชนนี ้และทีส่ิง่ทีอ่ย่างพทุธท�าไม่ได้คอื เข้า

มัสยิดวันละ 5 หน ล้างบาปวันละ 5 หน เราหนหนึ่งยังไม่เข้าเลยวัดของเรา

ฉะนั้นเรื่องของการสร้างค่านิยมศาสนาก็เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่

ต้องท�าไว้ ฉะนัน้การเป็นประชาธปิไตยมนัอยูต่รงนี ้ว่าค่านิยมทีเ่ก่ียวข้อง

ส�าคญัมาก ค่านยิมทีเ่ป็นพ้ืนฐานส�าคญัมาก ตอนนีท้างกระทรวงไม่ค่อยจะ

ลงลกึในเรือ่งอย่างน้ีเท่าไร ท่ีถามว่าประเทศไทยควรจะน�าวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง

และศีลธรรมกลับมาสอนใหม่หรือไม่ พูดตรงๆ นะ วิชานี้ไม่ได้หายไปไหน

หรอก แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา ตอนนี้พอเป็นส่วนหนึ่งเขาก็

อาจมีจุดเน้นน้อยไปก็ได้ ไม่ได้มีความเฉพาะเด่นขึ้นมา คือกลัวจะใช้ค�าว่า

หน้าที่และพลเมือง และศีลธรรม แต่ค�าว่า Civic Education มันขลังนะ 

เพราะสร้างคนเป็น Citizen ของเรากส็ร้างความเป็นพลเมอืง ไม่เหน็มนัขลัง
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ตรงไหน ฟังแล้วกช็ดืๆ เพราะเราเรยีนหน้าทีพ่ลเมอืงสมยัก่อน ทีผ่มจ�าได้ ป.4 

1. หน้าที่ของเราเป็นทหาร 2.จ่ายภาษี มีเท่านี้หรือสมัยก่อนนะ สมัยนี้เขาดี

กว่า หลายท่านในที่นี้คงทราบ

แต่ว่าอย่างที่ผมพูด จะสอนตรงนี้ ควรจะสอนเป็นแนวคิดรวบยอดที่

เป็นพื้นฐานของการเมืองไว้ก่อนจะดีกว่า อย่างเช่น สอนเรื่องความยุติธรรม 

สอนเรื่องที่มาของเสรีภาพ เรื่องของความเป็นตัวแทนคืออย่างไร Repre-

sentation หมายความว่าอย่างไร เขาเป็นตวัแทนเราเขาต้องมหีน้าทีอ่ย่างไร 

ความเป็นผู้น�าคืออย่างไร ผู้น�าที่ดีคืออย่างไร สอนเรื่องแนวคิดพื้นฐานอย่าง

นี้เสียก่อน แล้วค่อยก้าวกระโดดไปสู่ประเด็นเรื่องการปกครองใน ม.ปลาย 

ถ้าหากท่านสอนแนวคิดต่างๆ ให้นักเรียนตั้งแต่ ม.ต้น แล้ว ม.ปลายท่านให้

นักเรียนลองตั้งค�าถามดูซิว่าท่านต้องการระบบการปกครองแบบไหน ลอง

ออกแบบมาซิ ครูไม่ต้องออกแบบหรอก นักเรียนออกแบบมาซิจะได้มาดูว่า

ได้กี่แบบ อันนี้คือการสอนให้สร้างสรรค์ ถ้าสอนให้จ�าหมวดนี้ มาตรานี้ ผม

ว่าเราก็เบื่อ เราก็ไม่ชอบ สิ่งเหล่านี้ส�าคัญ และประวัติศาสตร์ส�าคัญที่สุด 

เกีย่วข้องกบัสร้างความเป็นพลเมอืงให้รูจั้กตนเอง ท่านดูหรือยงั The Last 

Samurai ของญี่ปุ่น The Last Samurai มันซ้ึงนะครับ ในปรัชญาท่ีเขา                    

บอกว่าเราเป็น The Last Samurai ของญี่ปุ่น และเอาของเก่า ของใหม่มา

ผนวกกัน เป็นญี่ปุ่นใหม่ ไทยก็เช่นกัน เรามีของใหม่ ของเก่า ของเก่าที่ดีคือ

อย่างไร ความเป็นชาติของเรา ความที่เป็นสถาบันเก่าแก่ของเราคืออย่างไร 

อันนี้ทิ้งไม่ได้ ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ ท่านไปอ่านรัฐของไทย ที่อาจารย์

ชัยอนันต์ เขียนไว้ดี เรื่องเกี่ยวกับรัฐไทยเป็นมาอย่างไร

ผมสรปุอย่างนีค้รบัท่านครบูาอาจารย์ และท่านทีเ่กีย่วข้องหลายส่วน 

เฉพาะครูบาอาจารย์ สิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจก็คือว่า เขาจะสร้างครูพันธุ์ใหม่ มี

หลกัสตูรอะไรต่างๆ มากมาย สิง่หนึง่ทีอ่ยากจะฝากไว้กค็อื สร้างครพูนัธุใ์หม่
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ขอให้มีส่วนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการเมืองที่กว้างขวาง ที่มีทั้งเสรี

ประชาธิปไตย สังคมนิยม อะไรต่ออะไรหลายอย่าง และสร้างส่ิงท่ีคล้ายๆ 

เป็น A B C ของการเมือง อะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า สอนให้หนักแน่นเลย 

“อ�านาจท�าให้คนเสื่อม” ให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ดี แต่ว่าการต่อสู้เพ่ืออ�านาจ

โดยทีไ่ม่มหีลกัการ คอืความเสือ่มของมวลมนษุย์ทัง้หลาย ฉะน้ันต้องสอน

ครเูสียก่อนให้เข้าใจตรงนี ้และต่อมาครูจะได้เข้าไปเผชญิหน้ากบันกัเรยีน

ได้อย่างผึ่งผาย ไม่เกรงกลัวค�าถาม ส่วนใหญ่ครูก็จะเกรงกลัวนักเรียน               

ถามนั่นถามนี่แล้วตอบไม่ได้ เป็นเช่นนี้เพราะว่าครูก็ไม่มีความรู้มาเบื้องต้น                

ตรงนี้ก็ฝากไว้หน่อย

ประการที่ 2 ก็คือว่า ต้องมองเรื่อง Civic Education อย่างองค์รวม 

องค์รวมคือดูทั้งเรื่องของวิชาอื่น ๆ ที่เป็นวิชาสังคม วิชาประวัติศาสตร์ วิชา

เรื่องวัฒนธรรมต่างๆ ให้เป็นองค์รวม แล้วก็สอนเรื่องพื้นฐาน

ประการสุดท้ายก็คือ ทางกระทรวงทุกยุคทุกสมัยให้ความส�าคัญกับ

วิชาการแข่งขันโอลิมปิคก็จะเอาที่ 1 ให้ได้ ก็ไม่ว่ากัน ก็ดีผมก็ส่งเสริมตรงนี้

ตลอดเวลา วิชาการต่างๆ เขาบอกคะแนนต�่ามากๆ อันนี้ก็แล้วแต่วิธีวัด                  

ไม่ว่ากัน แต่ที่ส�าคัญผมอยากฝากไว้ก็คือ คนเรา ถ้ามันจะเก่งไม่เก่งมันก็

อยู่ที่อุปนิสัย ถ้าสร้างอุปนิสัยได้ก่อนแล้วความเก่งก็ตามมา ต้องจับจุดนี้

ซะก่อน เด็กท่ีขยันหมัน่เพียร เดก็ทีม่วีนิยั เดก็ทีม่คีวามซือ่สตัย์สจุรติ รูจ้กั

ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ มีอุปนิสัยที่ดีแล้ว ต่อไปเรื่องความเก่งจะตามมา 

ฉะนั้นให้ความส�าคัญต่อเรื่องสร้างอุปนิสัย (Character building) ก่อน ซึ่ง

ต้องสร้างตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยมมาเรื่อยๆ เรื่องความเก่งจะตามมา             

ดังนั้นที่เขาบอกเก่ง ดี มีสุข มันต้องดีขึ้นมาก่อนเก่ง ดี เก่ง แล้วก็มีสุข                    

ผมฝากไว้แค่น้ีนะครับ ตามคติที่ว่าชะตากรรมของประเทศชาติขึ้นอยู่กับ 

National Character ของประเทศนั้น ชะตากรรมของประเทศไทยขึ้นอยู่
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กบั National Character ของคนไทย ขึน้อยูก่บัอปุนสิยัของคนไทย อปุนสิยั    

ของคนไทยก็ขึ้นอยู่กับนิสัย (habit) ก็คือว่านิสัยที่เป็นเรื่องของความขยัน    

ขันแข็งต่างๆ อุปนิสัยดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการกระท�า ต้องไป

ฝึกการกระท�า เช่น เล่นกีฬา เรื่องการส่งการบ้านตามเวลา เรื่องของการตื่น

เช้าตามเวลา เมื่อไปฝึกการกระท�าแล้วก็มีอุปนิสัยเกิดขึ้นได้ แต่จะฝึกการ 

กระท�าได้ด้วยก็ต้องปลกูฝังความคดิ ถ้าไม่ปลกูฝังความคดิเดก็กไ็ม่รูว่้าท�าไป

เพื่ออะไร แต่ปลูกฝังความคิดก็ไม่พอ สิ่งส�าคัญที่สุดคือปลูกฝังความรู้สึกว่า

แรงบันดาลใจส�าคัญที่สุด คุณครูครับถ้าท่านสร้างแรงบันดาลใจให้แก่                          

ลูกศิษย์ของท่าน ท่านส�าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ ส�าคัญที่สุดไม่มีอะไร                  

ยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ ฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ล่ะครับว่าจะ

สร้างประชาธปิไตยเน่ียมนัมกีลวิธี มยีทุธวธีิ ไม่ใช่ว่าซือ่บือ้ไปตามเรือ่ยๆ ไม่ใช่

อย่างนั้น ต้องมีวิธีการ ขอบคุณมากครับ
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สถาบันนโยบายศึกษา 
Institute of Public Policy Studies

สถาบันนโยบายศึกษา (Institute of Public Policy Studies-IPPS) 

เป็นองค์กรอสิระทีด่�าเนนิงานภายใต้มลูนธิส่ิงเสรมินโยบายศกึษา (Founda-

tion for the Promotion of Public Policy Studies-FPPS) ซึ่งได้รับการ

สนบัสนนุจากมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation) 

แห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ก�าเนิด

สถาบันนโยบายศึกษาก่อก�าเนิดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยมี 

จุดเริ่มต้นจากโครงการศึกษานโยบายสาธารณะภายใต้สมาคมสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย ต่อมาสถาบันฯ ได้แยกตัวออกจากการบริหารงานของ

ส�านักเลขาธกิารสมาคมสงัคมศาสตร์ภายใต้ชือ่ “โครงการศกึษาสาธารณะ” 

โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต เป็นผู้อ�านวยการ และ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช 

เป็นผู้อ�านวยการร่วม ปัจจุบันสถาบันนโยบายศึกษามี ศ.ดร.ชัยอนันต์                

สมทุวณชิ เป็นประธาน และมผีูบ้รหิารร่วมสองคน คอื นางยศวดี บณุยเกยีรติ 

และ นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร

วัตถุประสงค์

สถาบันนโยบายศึกษาเป็นองค์กรเอกชนที่ด�าเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่ง

หวงัผลก�าไร มีวตัถปุระสงค์ทีจ่ะด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณะ 

โดยมีการท�ากิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา การวิจัย ผลิตสื่อและ 

..................................................................................................
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สิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตาม

วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตย

2. เพื่อให้การศึกษาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการนโยบายสาธารณะ 

และสนับสนุนการศกึษาทางการเมอืงให้พลเมอืงได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนด

นโยบายสาธารณะที่ส�าคัญต่อสังคมส่วนรวม

3. เพื่อสร้างพลเมืองให้มีความสามารถที่จะใช้เสรีภาพบนพ้ืนฐาน 

ของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

4. เพื่อสนับสนุนการเสวนา สัมมนาและฝึกอบรม วิจัย ผลิตสิ่งพิมพ์

และส่ือต่างๆ เพ่ือสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมืองและการกระจาย 

อ�านาจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม 

กิจกรรม

สถาบันนโยบายศึกษา มีการด�าเนินงานในรูปการจัดกิจกรรม 

4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ

1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝึกอบรม เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียน  

แสดงความคิดเห็นและถกเถียงระหว่างกลุ ่มตัวแทนต่างๆ ของสังคม                     

ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณะและรัฐบาล 

อีกทั้งยังเป็นเวทีในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญจากหน่วยงาน 

ท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อประชาชน เพื่อท�าหน้าที่ในการให้ 

ความรู้และทักษะทางการเมืองและสังคม 

2. วิจัย โดยให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่จะมี
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ผลกระทบต่อสาธารณชน ผลงานส�าคัญๆ ที่ผ่านมา อาทิเช่น การกระจาย 

อ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการเมือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 

ฯลฯ ซึ่งผลของงานวิจัยดังกล่าวได้มีส่วนส�าคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาทางการเมืองของประเทศ

3. สิ่ งพิมพ ์  จัดท�าจดหมายข ่าวรายเดือนเป ็นประจ�าตั้ งแต ่ 

“ผู้แทนราษฎร” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในต้นปี พ.ศ. 2533 ได้เปล่ียนเป็น 

“จดหมายข่าวปฏิรูปการเมือง” และปัจจุบัน คือ จดหมายข่าว “ปฏิรูป

การเมือง-กระจายอ�านาจ” เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวของสถาบันฯ คือ

การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ

ประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารนโยบาย เอกสาร

ข้อมูล เอกสารวิจัย เอกสารสัมมนาต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี

4. สื่อการศึกษา จัดท�าสื่อในหลายรูปแบบเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้

ทางการเมืองแก่ประชาชนได้มากขึ้น อาทิ

 l ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank) เป็นการรวบรวมข้อมูล

เสียงของบุคคลต่างๆ ในระดับผู ้ตัดสินนโยบายของประเทศ รวมทั้ง 

นกัวชิาการและนักธรุกจิ  ในหวัข้อทีน่่าสนใจไว้เพือ่ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า 

อ้างอิง โดยจัดท�าเป็นซีดี ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงที่ได้รวบรวมจาก

รายการวทิยขุองโครงการ “ศกึษานโยบายสาธารณะทางวทิย”ุ ทีอ่อกอากาศ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. เอเอ็ม 1494 เป็นประจ�าทุกวันเสาร์ 

ด�าเนินรายการโดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหลักฐาน 

ชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการก่อตั้งห้องสมุดเสียง 

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

 l ปฏิทินประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเกมการเมือง เช่น เกม
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วงเวียนประชาธิปไตย ไพ่การเมือง ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย และเกมเลือกตั้ง 

เป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่เยาวชนและ

บุคคลทั่วไป

 l เวบ็ไซต์ของสถาบนันโยบายศกึษา เป็นส่ืออเิล็กทรอนกิส์ท่ีมท้ัีง

ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าชมได้โดยผ่าน

เว็บไซต์ http://www.fpps.or.th ซึ่งจะน�าเสนอ:-

  - จดหมายข่าวรายเดือน “ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�านาจ” 

  - บทความ

  - หนังสือทางวิชาการ 

  - กิจกรรมของสถาบันฯ 

  - e-library โดยน�าหนังสือที่สถาบันฯ จัดพิมพ์ ขึ้นเผยแพร่ให้

ผู้ที่สนใจได้หาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

..................................................................................................



 




