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ไตรประชาธิปไตย 
กระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา 

 
ประเวศ วะสี 

(๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๙) 
 

ประเทศไทยตดิอยูใ่นสภาวะวกิฤตเรือ้รงั  ไมส่ามารถหลุดออกไปสูก่ารเป็น
สงัคมประชาธปิไตยและสนัตสิุขได ้แสดงถงึความซบัซอ้นและความยากของ สภาวะ
วกิฤตทีเ่ราไมม่วีธิฝีา่ความยากน้ีไปได ้จ าเป็นตอ้งแสวงหาความเขา้ใจและวธิกีาร 
 

๑. วิกฤตชาติ เป็นวิกฤตความซบัซ้อนและยากท่ี เช่ือมโยงหลายมิติ  สงัคม
ปจัจุบนัต่างจากสงัคมโบราณโดยสิน้เชงิทีร่ะบบต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ 
สงัคม การเมอืง การปกครอง สิง่แวดลอ้ม ความเชื่อมโยงกบัระบบโลก เขา้มา
สมัพนัธก์นัอยา่งซบัซอ้น เหมอืนกอ้นดา้ยทียุ่ง่เหยงิจบัตน้ชนปลายไมไ่ด ้สรุปยากต่อ
การเขา้ใจ 
 

 
 

และยากต่อการแกไ้ขวกิฤตการณ์ หรอืความโกลาหลทีผ่ดุบงัเกดิขึน้จากความ
ซบัซอ้น อะไรๆท่ีส าเรจ็รปูตายตวั เชน่ อ านาจ เงนิ ความรุนแรง การบรภิาษ  การ
ใชค้วามรูส้ าเรจ็รปูหรอืการสัง่สอนลว้นไมไ่ดผ้ล เราคุน้เคยแต่การคดิและวธิกีารแบบ
ส าเรจ็รปูตายตวั ซึง่ใชไ้มไ่ดผ้ลส าหรบัเรื่องทีซ่บัซอ้นยากและเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลง
เรว็ เราจงึออกจากสภาวะวกิฤตไมไ่ด ้เราไมคุ่น้เคยกบั กระบวนการทางปญัญา ซึง่
เป็นกระบวนทศัน์ใหมใ่นการพฒันาทีจ่ะพาใหก้า้วขา้มความตดิขดัไปได ้
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๒. กระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา (New Development paradigm) ท่ีจะฝ่า
ความยาก คอื “การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั” (Interactive learning through 
action) ในสถานการณ์จริง 

ในสถานการณ์จรงินัน้มคีวามซบัซอ้น ความยาก และความจ าเพาะ การจะใช้
ความรูส้ าเรจ็รปูทีเ่คยเรยีนมา โดยไมเ่รยีนรูส้ถานการณ์จรงิเฉพาะหน้า จงึใชไ้มไ่ดผ้ล 
การเรยีนรูท้างทฤษฎกีไ็มเ่พยีงพอ เพราะการลงมอืปฏบิตันิัน้ตอ้งเผชญิกบัความจรงิ
เฉพาะหน้าทีซ่บัซอ้นและยากกวา่ในทฤษฎมีาก ในเรื่องหน่ึงๆมบีุคคลและองคก์รที่
เกีย่วขอ้งดว้ยมาก ใครคนใดคนหน่ึงจะเก่งไปคนเดยีวกแ็กป้ญัหาไมไ่ด ้ทุกคนและทุก
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งลว้นมคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็หรอืความลม้เหลว ฉะนัน้ จงึตอ้ง
มกีารเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีส่ าคญัทีสุ่ด 
ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformation) 
 

๓. การเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั มี
อยา่งน้อย ๘ ประการ คอื (๑) เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องคนทุกคนอยา่งเทา่
เทยีมกนั (๒) เคารพความรูใ้นตวัคนทุกคนไมใ่ชล่ดหลัน่ตามปรญิญา (๓) มคีวามเอือ้
อาทรต่อกนั มคีวามเปิดเผยและจรงิใจต่อกนั (๔) เกดิความเชื่อถอืไวว้างใจต่อกนั (๕) 
เกดิพลงัทางสงัคม (๖) เกดิปญัญารว่มและนวตักรรม (๗) ฝา่ความยากไปสู่
ความส าเรจ็ (๘) เกดิความสุขประดุจบรรลุนิพพาน 
 โดยสรุป การเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิท าใหเ้กดิความ
เสมอภาค ภราดรภาพ สามคัคธีรรม ปญัญารว่มและนวตักรรม สมรรถนะในการกา้ว
ขา้มความยาก และเกดิความปิตสิุขรว่มกนัอย่ างลน้เหลอื ควรสงัเกตวา่ความเสมอ
ภาคและภราดรภาพ อนัเป็นทีพ่งึปรารถนานัน้ไมเ่กดิโดยวาทกรรมทางการเมอืงและ
การต่อสู ้เพราะขาดการเปลีย่นแปลงภายในของผูเ้กีย่วขอ้ง ดงัทีเ่กดิในกระบวนการ
เรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตั ิ
 

๔. การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติักบัการสร้างประชาธิปไตยทางสงัคม และ
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ประชาธปิไตยทางการเมอืงเพยีงอยา่งเดยีว แมม้ี วุฒิ
สภาวะแลว้อยา่งในประเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิา บดัน้ีเกดิความเหลื่อมล ้า หรอื
ความไมเ่ป็นธรรมขนาดหนกั อยา่งที่ โจเซฟ สตกิลติซ ์ เรยีกวา่เป็นปรากฏการณ์ 
99:1 คอืการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อคนเปอรเ์ซน็ตเ์ดยีว ความเหลื่อมล ้าขนาดหนกั
ท าใหค้วามเสมอภาคและภราดรภาพไมเ่ป็นความจรงิ และน าไปสูล่กูโซ่ของปญัหา
ตามมาเป็นพรวนรวมทัง้ความรุนแรง 
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ประชาธปิไตยทางการเมอืงแต่เพยีงอยา่งเดยีว โดยขาดประชาธปิไตยทาง
สงัคมและประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ ไมอ่าจสรา้งสงัคมสนัตสิุขได ้การเรยีนรูร้ว่มกนั
ในการปฏบิตัหิากเกดิขึน้ในทุกพืน้ที ่ในทุกองคก์ร และในทุกเรื่อง จะสรา้งความเสมอ
ภาค ภราดรภาพ และสามคัคธีรรม ดงักลา่วในตอนที ่ ๓ เกดิประชาธปิไตยทางสงัคม
และประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ อนัจะชว่ยใหป้ระชาธปิไตยทางการเมอืงมคีุณภาพ
ขึน้ดว้ย ไตรประชาธิปไตย คอืประชาธปิไตยทางสงัคม ประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ 
และประชาธปิไตยทางการเมอืง ทีส่ง่เสรมิซึง่กนัและกนั จะสรา้งสงัคมสนัตสิุข 
 
๕. การปรบัเปล่ียนองคก์รอ านาจเป็นองคก์รส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัในการ
ปฏิบติั สงัคมไทยป็นสงัคมทีม่วีฒันธรรมเชงิอ านาจ เตม็ไปดว้ยองคก์รอ านาจ จงึตดิ
อยูใ่นสภาวะวกิฤตของสงัคมใหมท่ีม่คีวามซบัซอ้นและยาก ซึง่ใชอ้ านาจไมไ่ดผ้ล 
ดงักลา่วในตอนที ่๑ ฉะนัน้ องคก์รต่างๆควรปรบัเปลีย่นจากองคก์รอ านาจเป็นองคก์ร
สง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตั ิ ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) กบัสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เป็น
ตวัอยา่งขององคก์รทีต่่างกนั สมศ. เป็นองคก์รอ านาจในขณะที ่ สรพ. เป็นองคก์ร
สง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตั ิกระบวนการพฒันาคุ ณภาพโรงพยาบาล
เตบิโตอยา่งรวดเรว็และผูป้ฏบิตัเิกดิความปิตสิุขรว่มกนั เหมอืนดงัทีก่ลา่วในตอนที ่ ๓ 
องคก์รทีใ่ชอ้ านาจต่างๆ หากปรบัตวัเป็นองคก์รสง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนัในการ
ปฏบิตักิจ็ะประสบความส าเรจ็สงูและความสุขล ้า  รวมทัง้เป็นการสรา้งประชาธปิไตย
ทางสงัคมและประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ อนัจะไปบรรจบกบัประชาธปิไตยทางการ
เมอืง เป็นไตรประชาธปิไตย 
 
๖. พรรคการเมืองกบักระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา พรรคการเมอืงตอ้งไมใ่ช่
กลุม่ผลประโยชน์ แต่เป็นสถาบนัทีส่ าคญัของบา้นเมอืง พรรคการเมอืงจะพฒันา
ความเป็นสถาบนัไดต้อ้งตัง้โจทยใ์หม ่ถา้โจทยอ์ยูท่ีว่า่ท าอยา่งไรจะไดอ้ านาจ จะดงึ
คนประเภทหน่ึงเขา้มารว่มและมพีฤตกิรรมชุดหน่ึง ทีอ่าจใชส้มองสว่นหน้าน้อย 
สมองสว่นหน้าเกีย่วกบัสตปิญัญา วจิารณญาณ และศลีธรรม โจทยใ์หมค่อืการพฒันา
ประเทศไปสูก่ารเป็นสงัคมสนัตสิุข จะตอ้งท าอะไรบา้ง และท าอยา่งไร โจทยน้ี์จะผลติ
จากการใชส้มองสว่นหลงัไปเป็นการใชส้มองสว่นหน้า เพราะการพฒันาประเทศไทย
ไปสูส่งัคมสนัตสิุข ตอ้งการความรูค้วามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้และการเรยีนรูร้ว่มกนัในการ
ปฏบิตั ิโจทยใ์หมจ่ะท าใหพ้รรคการเมอืงเปลีย่นบุคลกิ สงัคมจะหนัมารกั สนบัสนุน 
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และมสีว่นรว่มกบัพรรคการเมอืง เมื่อพรรคการเมอืงเขา้ใจและมบีทบาทน าในการ
เรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตั ิประชาธปิไตยของเรากจ็ะ กา้วไกล ไกลกวา่องักฤษและ
อเมรกิาซึง่ก าลงัล าบากอยูใ่นขณะน้ี เพราะความเหลื่อมล ้าสุดๆ ไกลไปสูท่ ัง้
ประชาธปิไตยทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ทีเ่ชื่อมโยงสรา้งสรรค ์
 
๗. เวทีสนุทรียสนทนาพฒันาประเทศไทย สุนทรยีสนทนา (Dialogue) เน้นการ
ฟงัอยา่งลกึ สรา้งปญัญามากกวา่การโตเ้ถยีง (Debate) ควรมกีารจดัเวทสีุนทรยี
สนทนาพฒันาประเทศไทยในเรื่องต่างๆ ทีม่กีารถ่ายทอดทางวทิย ุโทรทศัน์ และ
อนิเตอรเ์นตใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มทัว่ประเทศ การสนทนาโดยฟงักนัอยา่งลกึ การใช้
ขอ้มลู ความรู ้และเหตุผล ท าใหเ้กดิความเหน็พอ้งในเรื่องยากๆได ้เป็นการสรา้ง
ความเขา้ใจและเหน็ใจระหวา่งฝา่ยทีต่่างกนั น าไปสูก่ารสรา้งสรรคร์ว่มกนั เวที
สุนทรยีสนทนาพฒันาประเทศไทยหากท าใหม้าก ประเทศไทยจะเปลีย่น เปลีย่นจาก
สงัคมเชงิอ านาจเป็นสงัคมอุดมปญัญา หลุดออกจากสภาวะวกิฤตเรือ้รงั ไปเป็นสงัคม
ประชาธปิไตยและสนัตสิุข 
 
 

_______________________________________ 


