“คนไทย”

เท่านั้นที่ท�ำให้เมืองไทย น่าอยู่
โครงการ “คนไทย” ได้ถูกจัดตั้งด้วยความมุ่งหวังที่จะให้คนไทยทุกคน เกิดความตระหนัก เข้าใจ สนใจ และมี
ส่วนร่วมสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ในสังคม โดยเล็งเห็นว่าความอยูด่ มี สี ขุ ในสังคมไทยจะเกิดขึน้ ได้ ต้องมีกลไกสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคน ผ่าน การช่วยกันฟัง ช่วยกันพูด ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือของคนไทยในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศไทย จากความมุ่งมั่น
และเจตนารมณ์ที่ดี ในวันนี้จึงมีเพื่อน “คนไทย” ร่วมเป็นภาคีทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
สื่อสารมวลชน ภาคการศึกษา และประชาชนคนไทยทั่วไป ด้วยเจตนาให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ
“คนไทย” ร่วมกัน
ทั้งนี้โครงการ”คนไทย” ด้วยความร่วมมือของบริษัทวิจัยการตลาดชั้นน�ำ ภายใต้สมาคมวิจัยการตลาดแห่ง
ประเทศไทย จึงได้จัดท�ำเครื่องมือในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผ่านการ
แสดงความคิดเห็น นั่นคือ กิจกรรม “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง มุ่งเน้นการเป็นช่องทางให้คนไทยได้
สะท้อนความคิด ปัญหา และความรู้สึกต่อสภาวะความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่การแก้ ไขอย่างเป็น
ระบบ โดย “คนไทย” มอนิเตอร์ฯ เป็นการส�ำรวจความคิดเห็นเชิงปริมาณจากคนไทย 100,000 คน จากการ
ลงพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นการส�ำรวจระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่ง ดังนั้นข้อมูลจากผลส�ำรวจจึง
เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้อย่างแท้จริง
โดยผลการส�ำรวจความคิดเห็น “คนไทย” มอนิเตอร์ฯ จะถูกน�ำไปเชื่อมต่อเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา การเมือง ผ่านกิจกรรม
เสวนา”คนไทย” โครงการเพื่อการสนับสนุนการท�ำงานของจิตอาสา เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางระดมการมีส่วน
ร่วม และอื่นๆ ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยที่ดีกว่า ต้องเป็นจริงได้
ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ ให้ประเทศไทย
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การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ภายใต้ ก ระแส
โลกาภิวัตน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของสังคมไทย ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ความคิด และทัศนคติของคนไทยในปัจจุบนั และมี
ผลโดยรวมต่อการก้าวเดินและการพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจต้านทานนี้ได้ส่งผลกระ
ทบต่อคนไทยและสังคมไทย ท�ำให้คนไทยต้องกลับ
มาพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละด้านเพื่อ
ท�ำความเข้าใจถึงความคิด และทัศนคติของคน
ไทยด้วยกันเองและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างถ่องแท้ วิเคราะห์ศกั ยภาพของสังคมไทยและ
แนวทางที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น การน� ำ เสนอผลการวิ จั ย
โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณส� ำ หรั บ
การด�ำเนินการจากมูลนิธิคนไทย ซึ่งเป็นองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไรที่มีภารกิจในการสร้างสรรค์
สังคมที่มีความสุขและความปรองดองกัน ให้แก่
ประเทศไทย ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวม
ถึงการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการให้
องค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์
จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นหลายสาขา เข้ า ร่ ว มเป็ น ที่
ปรึกษาโครงการฯ นอกจากนี้ การพูดคุยเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของคนไทยเกิดขึ้นจากความร่วม
แรงร่วมใจของบริษัทวิจัยการตลาด 7 บริษัท ภาย
ใต้สมาคมวิจยั การตลาดแห่งประเทศไทยทีต่ อ้ งการ
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR
(Corporate Social Responsibility) ด้วยการศึกษา
วิจัยที่มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ

ประการแรก เพื่อน�ำเสนอตัวชี้วัดในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทย เพื่อสะท้อนถึงภาพรวมของการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศในระยะยาว
ประการที่ ส อง เพื่ อ วั ด ระดั บ และติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงของ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ตลอดจนการพัฒนาของ
ประเทศไทยโดยใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ประการที่สาม เพื่อสะท้อนถึงเสียงที่แท้จริงและโปร่งใสของประชาชน
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันของคนไทยและจะเป็นการกระตุ้น
ให้คนไทยได้เล็งเห็นถึงประเด็นต่างๆทีส่ ำ� คัญอันจะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์โดยองค์รวม เพือ่ ผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาประเทศจากทุกภาคส่วน

ในการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ท�ำการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างประชากรชาวไทยจ�ำนวน 100,000 คน ในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัด ตามสัดส่วนประชากรที่ได้มีการก�ำหนดมา กล่าวคือ เป็นการ
ก�ำหนดจากสัดส่วนโครงสร้างประชากรของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้

ตัวแปรเพศ

กลุม่ ตัวอย่างเพศชายร้อยละ 49 และกลุม่ ตัวอย่างเพศหญิงทีม่ จี ำ� นวนมากกว่าเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 51

ตัวแปรอายุ

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 50 ปี หรือมากกว่า ร้อยละ 27 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-29 ปี ร้อยละ 26 กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 24 และช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 23

ตัวแปรภูมิภาค

กลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่กรุงเทพฯ ร้อยละ 9 กลุ่ม ตัวอย่างจากพื้นที่ต่างจังหวัด ร้อยละ 91 (แบ่งเป็นภาค
ตะวันตกร้อยละ 5 ภาคตะวันออกร้อยละ 7 ภาคเหนือร้อยละ 10 ภาคใต้รอ้ ยละ 14 ภาคกลางร้อยละ 22 และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 34) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 34 อยู่นอกเขตเทศบาล
ร้อยละ 66
การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์พดู คุยแบบตัวต่อตัวกับประชาชนผูถ้ อื สัญชาติไทยทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 18 ปีบริบรู ณ์ ถึงอายุ 70 ปี และเป็นผูท้ พี่ ำ� นักอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ รือในจังหวัดทีต่ นเองอาศัยอยูเ่ ป็นเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน ในการเก็บข้อมูลนีค้ ณะผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการศึกษาวิจยั ตามระเบียบวิธมี าตรฐานสากลของ
สมาคมวิจยั การตลาดโลก โดยอาศัยหลักเกณฑ์การสุม่ ตัวอย่างอย่างเป็นระบบตามสัดส่วนของประชากรจริง
ทัง้ ในด้านเพศ อายุ และพืน้ ทีพ่ กั อาศัยของแต่ละจังหวัดในระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2554
ซึง่ ถือเป็นช่วงเวลาทีด่ ใี นการเก็บข้อมูล เนือ่ งจากเป็นช่วงเวลาก่อนการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูต้ อบ
ยังไม่ได้รบั อิทธิพลจากอคติทางการเมือง โดยการวัดความพึงพอใจและความคิดเห็น เป็นการวัดแบบระดับ คือ
ระดับที่ 1-7 โดยเกณฑ์ระดับที่ 1 คือความพึงพอใจหรือความเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และเกณฑ์ระดับที่ 7 คือ ความ
พึงพอใจหรือความเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ระดับ 1-3 เป็นระดับความไม่พงึ พอใจหรือไม่เห็นด้วยอย่างมากไปจนถึง
ค่อนข้างไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย ระดับ 4 คือ เฉยๆ และระดับ 5-7 คือความค่อนข้างพึงพอใจหรือค่อนข้างเห็น
ด้วย ไปจนถึงระดับพึงพอใจมากหรือเห็นด้วยมาก
การเก็บข้อมูลนีใ้ ช้หลากหลายแนวทางทัง้ การสอบถาม สัมภาษณ์ รับฟังความคิดเห็นและพูดคุยแบบตัวต่อ
ตัว โดยเชื่อว่าจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน อันจะเป็นการเปิดรับมุมมอง ความคิด ทัศนะที่เป็นมิติใหม่จาก
คนไทยทุกกลุ่ม ทุกจังหวัด และทุกภูมิภาค และจะสามารถน�ำไปสู่การตระหนักรู้และการสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนไทยในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นที่ใช้ในการสอบถามครั้งนี้ประกอบด้วยประเด็น 4 ด้าน คือ 1) คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 2)
ทัศนคติและความเชื่อมั่น 3) การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย และ 4) ปัญหาด้านสังคมและความ
เป็นอยู่ที่ประสบ ซึ่งครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งครอบคลุมหน่วยใน
การอธิบายคือ ปัจเจกบุคคล คือการพิจารณาจากตัวผู้ให้สัมภาษณ์เอง และสังคมคือการพิจารณาสังคม
โดยรวม
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ลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประชากรหลังจากได้ท�ำการส�ำรวจแล้วมีลักษณะดังนี้

ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แต่งงานแล้วหรืออยู่ด้วยกันร้อยละ 70 ยัง
ไม่แต่งงานหรือโสดร้อยละ 24 และหย่า/หม้าย/เลิกรา ร้อยละ 7

9

ด้านรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระดับ D ร้อยละ 32 รายได้ระดับ Cร้อยละ 26 รายได้ระดับ C ร้อยละ 15 รายได้ระดับ E ร้อยละ 12 รายได้ระดับ C+ ร้อยละ 6
รายได้ระดับ B ร้อยละ 4 รายได้ระดับ A ร้อยละ 2
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ในส่วนของรายได้นั้น เนื่องจากประชาชนในแต่ละพื้นที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เท่ากัน จึงใช้เกณฑ์
อ้างอิงการจัดระดับรายได้ตามพื้นที่ของสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ดังนี้
ตารางที่ 1.1 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
ระดับ
ระดับ A+
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C+
ระดับ C
ระดับ Cระดับ D
ระดับ E

รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน)
มากกว่า 160,000 บาท
85,001-160,000 บาท
50,001-85,000 บาท
35,001 - 50,000 บาท
24,001-35,000 บาท
18,001-24,000 บาท
7,501-18,000 บาท
0-7,500 บาท

ตารางที่ 1.2 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (ในเขตเทศบาล)
ระดับ
ระดับ A+
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C+
ระดับ C
ระดับ Cระดับ D
ระดับ E

รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน)
มากกว่า 85,000 บาท
55,001-85,000 บาท
33,001-55,000 บาท
22,501-33,000 บาท
15,001-22,500 บาท
10,001-15,000 บาท
5,001-10,000 บาท
0-5,000 บาท

ตารางที่ 1.3 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (นอกเขตเทศบาล)
ระดับ
ระดับ A+
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C+
ระดับ C
ระดับ Cระดับ D
ระดับ E

รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน)
มากกว่า 58,000 บาท
35,001-58,000 บาท
24,001-35,000 บาท
20,001-24,000 บาท
11,001-20,000 บาท
6,501-11,000 บาท
3,201-6,500 บาท
0-3,200 บาท

ที่มา: สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย

ด้านการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ
42 ระดับมัธยมต้นร้อยละ 17 ระดับมัธยมปลายร้อยละ 15 ระดับอนุปริญญา/ปวช./ปวส.
ร้อยละ 11 ปริญญาตรีหรือสูงกว่าร้อยละ 12 ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ
ร้อยละ 4
ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรร้อยละ 28 ลูกจ้าง/รับจ้าง
ร้อยละ 17 ค้าขาย/หาบเร่/แผงลอยร้อยละ 15 แม่บ้าน/พ่อบ้านร้อยละ 10 เจ้าของกิจการ
ร้อยละ 7 พนักงานบริษทั เอกชนและนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 6 เท่ากัน ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจร้อยละ 5 ว่างงาน/เกษียณร้อยละ 4
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ส�ำหรับผลการวิจัยที่ได้ในเบื้องต้น ได้มีการน�ำเสนอโดยคณะวิจัยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.
2554 โดยมุ่งให้เกิดการขยายผลจากการน�ำเสนอ 10 เสียงสะท้อนที่ได้จากการวิจัย นั่นคือ
1. ปัญหาที่คนไทยประสบมากที่สุดในปัจจุบัน คือปัญหาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ ความเครียด ยาเสพติดและ
อบายมุข ภัยธรรมชาติและความไม่สามัคคี ในขณะที่ปัญหาที่คนไทยได้รับผลกระทบรุนแรงสูงสุด คือ
ปัญหาด้านค่าครองชีพ ราคาพืชผลเกษตรและการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการและนักการเมือง
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2. ความรุนแรงของปัญหาในแต่ละพื้นที่ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัน
ออก ภาคใต้ ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองหลวงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการวางแผน
เพือ่ จัดการกับปัญหาเฉพาะพืน้ ที่ จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง เช่น
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก ปัญหาค่าครองชีพและราคา
สินค้าสูงขึน้ มีความรุนแรงมากทีส่ ดุ ในขณะทีภ่ าคตะวันตก ปัญหาการขาดแคลนทีท่ ำ� กิน และกรุงเทพฯ
ปัญหาความแตกแยก/ไม่สามัคคีกันของคนในสังคม เป็นปัญหาที่มีผลกระทบรุนแรงที่สุด เป็นต้น
3. การพัฒนาในพืน้ ที่ พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือบางส่วน เป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนต้องการ
การพัฒนาทีม่ ผี ลอย่างเป็นรูปธรรม เนือ่ งจากประชาชนยังรูส้ กึ ว่าชุมชน/จังหวัดของตน ยังไม่มกี ารพัฒนา
ไปในทิศทางที่เหมาะสมเท่าที่ควร ในขณะที่ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีการพัฒนาไปในทิศทางทีค่ อ่ นข้างเหมาะสม หากแต่ตอ้ งการเห็น
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
4. การพัฒนาโดยรวมของประเทศ คนไทยเห็นภาพการพัฒนาในระดับพื้นที่ชัดเจนกว่าการพัฒนาใน
ระดับประเทศ โดยร้อยละ 66 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมองว่าชุมชนและจังหวัด
ของตนมีการพัฒนาในขณะที่คนไทยร้อยละ 55 เห็นว่าประเทศโดยรวมมีการพัฒนา ความแตกต่างกัน
นี้อาจเกิดจากการรับรู้หรือการเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาในแต่ละระดับต่างกัน ทั้งนี้ร้อยละ 15 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ เห็นว่า การพัฒนาโดยรวมของประเทศยังมีทิศทางไม่เหมาะสม
5. คนไทยส่วนใหญ่พร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย โดยร้อยละ 33 จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คนไทยร้อยละ 68 คาดหวังให้เศรษฐกิจดีขึ้น/ประชาชนมีรายได้มากขึ้นและ
ร้อยละ 35 คาดหวังให้คนไทยมีความสามัคคีกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
6. คนไทยยังมองชาติบา้ นเมืองในแง่ดี คนไทยร้อยละ 64 มีความหวังว่าชีวติ ความเป็นอยูข่ องตนเองจะดีขนึ้
แม้จะมัน่ ใจในเศรษฐกิจของประเทศเพียงร้อยละ 34 และมัน่ ใจในความมัน่ คงทางการเมืองเพียงร้อยละ
23 ก็ตาม
7. คนไทยมีความภูมิใจในชาติและคุณค่าของความเป็นไทย มีความภาคภูมิที่เกิดมาเป็นประชาชนไทย
และมีความเชื่อในสิ่งที่ดีงาม
8. คนไทยมองคนไทยด้วยกันเองว่าเป็นคน “ชอบมีหน้ามีตา” และ “ชอบพึง่ พาโชคชะตา” แต่ในทางบวก มอง
ว่าคนไทย “รักความสนุกสนาน” “มีนำ�้ ใจและมีจติ ใจให้บริการ” “อบอุน่ /เป็นมิตร” และ “ริเริม่ สร้างสรรค์”

9. คนไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 87 ยังมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ คนรายได้น้อย
คนว่างงาน ผูม้ อี าชีพรับจ้างและคนกรุงเทพฯ เป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญ เพราะมีความสุขโดยรวมกับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่น้อยกว่ากลุ่มอื่น
10. คนไทยมีความสุขกับชีวติ ความเป็นอยูใ่ นระดับครอบครัวสูงสุด ในขณะเดียวกันการพัฒนาในระดับบุคคล
ชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับประเทศ ควรได้รับการปรับปรุงหรือยกระดับ
จากนัน้ ได้มกี ารจัดการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ บบไม่เป็นทางการในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554 เพือ่ สะท้อน
ความคิดและความตัง้ ใจดีของผูเ้ ข้าร่วมซึง่ มีตวั แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ในส่วนของภาค
รัฐ ได้แก่ กรมสุขภาพจิต ภาคธุรกิจ ได้แก่ตวั แทนจาก Business Leadership Community และมูลนิธสิ ยาม
กัมมาจล และภาคประชาสังคม ได้แก่ ตัวแทนจากมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายพุทธิกา และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อน�ำไปสู่การระดมความคิดเห็น เพื่อ
ร่วมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ปญ
ั หาร่วมกับภาครัฐและภาคสังคม ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาชุมชน การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ การ
รับมือและป้องกันภัยพิบัติ การสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การร่วมดูแลสมาชิก
ในครอบครัวของพนักงาน การบริโภคอย่างมีสติ การคิดบวกและการสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ดังนัน้ ในการน�ำเสนอการรายงานผลวิเคราะห์การวิจยั ครัง้ นี้ จึงได้ทำ� การวิเคราะห์สงั เคราะห์ผลการวิจยั ร่วม
กับผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้มีการจัดขึ้น โดยแบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 6 บท คือ
บทที่หนึ่ง
บทน�ำ น�ำเสนอภาพรวมโดยทั่วไปของรายงานการน�ำเสนอฉบับนี้
บทที่สอง คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย
ในบทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ด้วยการพิจารณาจากความพึงพอใจในด้านต่างๆ
อันจะน�ำไปสู่ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นที่มีต่อความคาดหวังในอนาคตที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากด้านสุขภาพ การใช้จ่าย การศึกษา การงาน ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม สิทธิและความ
เท่าเทียมกัน รัฐบาลและการเมือง และบทบาทของภาคธุรกิจต่อสังคม นอกจากนั้น จะมีการแยกวิเคราะห์
กลุ่มผู้ตอบที่มีความพึงพอใจต�่ำต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตน ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ไม่ได้รับการ
ศึกษาอย่างเป็นทางการและคนในกรุงเทพฯ
บทที่สาม ทัศนคติและความเชื่อมั่น
มุมมองที่คนไทยมีต่อสังคม เศรษฐกิจและประเทศ โดยพิจารณาจากศีลธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิต
ของคนไทยในสังคม คุณลักษณะของคนไทยในสังคม ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ และความภาคภูมิใจใน
ชาติไทยและความเป็นคนไทย อันจะน�ำไปสู่ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางและประเด็นส�ำคัญที่ควรให้การ
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนรุ่นหลัง
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บทที่สี่ การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
พิจารณาจากความคิดเห็นและมุมมองของกลุ่มคนไทยที่มีต่อการพัฒนาและการจัดการปัญหาของชุมชน
หรือจังหวัดของตนเองในด้านต่างๆ ทั้งสาธารณูปโภค การศึกษา เทคโนโลยี สาธารณสุข สภาพแวดล้อม
สังคม รวมถึงการมีสว่ นร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชนทัง้ ด้านบวกและด้านลบ เพือ่ น�ำไปสูค่ วามคิด
เห็นที่มีต่อแนวทางในการพัฒนาที่ควรจะเกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม เทคโนโลยี
ศีลธรรมและจริยธรรมและความช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน และการตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการพัฒนา
ประเทศในฐานะพลเมือง
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บทที่ห้า ปัญหาด้านสังคมและการเมือง
สะท้อนความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของคนไทยทีม่ ตี อ่ สถานการณ์การเมืองในด้านเสถียรภาพและความมัน่ คง
ทางการเมือง ความสงบสุขภายในประเทศ ปัญหาและความรุนแรงของปัญหาทีก่ ลุม่ คนไทยได้รบั ผลกระทบ
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ อันจะน�ำไปสู่การสะท้อนถึงความคาดหวังของกลุ่มคน
ไทยที่มีต่อประเทศชาติในอนาคต
และ บทที่หก บทสรุป
บทนี้จะน�ำเสนอการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของการวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้พิจารณาความ
คิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย เพื่อน�ำไปสู่การก้าวเดินด้วย
ความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ ภาระหน้าที่ที่มีในฐานะคนไทยและพลเมืองไทย ด้วยความสามัคคีของคน
ไทย และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัว ภาครัฐ ภาคชุมชนท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม

รายงานฉบับนีจ้ งึ เป็นการน�ำเสนอการ “ฟัง” เสียง “พูด” ของประชาชน
คนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 100,000 คน ว่า “คิด” กับสภาพของ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมือง และความเป็นไป
ของประเทศชาติอย่างไร เพื่อน�ำไปสู่การ “ท�ำ” ให้ประเทศไทยของคน
ไทยทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการมีส่วนร่วมของคน
ไทยทุกคน

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนไทย

บทที่ 2

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย
เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วยเรื่องดัชนีความอยู่ดีมีสุข ความพึงพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่และความคาด
หวังต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.1 ดัชนีความสุขกับชีวิตโดยรวมของคนไทย
15
Khon Thai Monitor Report

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

จากการส�ำรวจระดับความสุขกับชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 100,000 ราย ทั่วประเทศ โดยขอให้ผู้ตอบ
ให้ระดับคะแนนความสุขจาก 1 ถึง 7 โดย 1 หมายถึง “ไม่มีความสุขอย่างมาก” และ 7 หมายถึง “มีความสุข
อย่างมาก” พบว่า ดัชนีความสุขกับชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับปานกลางด้วยคะแนนเฉลี่ย 5.47 โดยมีสัดส่วนผู้
ให้ระดับคะแนนสูงสุด 3 ระดับ (คะแนน 5 ถึง 7) คิดเป็นร้อยละ 87 (ดูแผนภาพที่ 2.1)
แผนภาพที่ 2.1 คะแนนเฉลี่ยความสุขกับชีวิตโดยรวมของคนไทย

หมายเหตุ: ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวมกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 7 หมายถึง “มีความสุขอย่างมาก” และ 1 หมายถึง “ไม่มีความสุขอย่างมาก”

โดยเฉลี่ยตอบว่าตนมีความสุขกับชีวิตระดับปานกลาง มีผู้ตอบที่ระบุว่าตนไม่มีความสุข รวมร้อยละ 4 ผู้ที่
ระบุว่ามีความสุขมากร้อยละ 7 และพวกที่อยู่ดีมีสุขรวมแล้วมากถึงร้อยละ 80 แสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่ยัง
อยู่ดีมีสุข กลุ่มที่ไม่มีความสุขเป็นคนอายุเกิน 50 ปีเป็นส่วนใหญ่ คนหนุ่มสาวไม่ค่อยพบ ทั้งนี้เป็นคนจาก
กรุงเทพฯ และภาคกลางมากกว่าภาคอื่นๆ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลมากกว่านอกเขตเทศบาลเล็กน้อย อยู่
ในอาชีพลูกจ้าง ค้าขาย หาบเร่แผงลอย เจ้าของกิจการ และมีพวกว่างงานกับเกษียณมากกว่ากลุ่มอื่น มี
รายได้ครอบครัวไม่เกิน 18,000 บาท/เดือน ส�ำหรับกรุงเทพฯ หรือไม่เกิน 6,500-10,000 บาท/เดือน ในต่าง
จังหวัด เมื่อดูตามระดับการศึกษาก็จะเป็นผู้ไม่ได้เรียนหนังสือกับจบระดับประถมศึกษา อย่างไรก็ตาม ก็มี
ผูท้ จี่ บระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาทีไ่ ม่มคี วามสุขรวมอยูด่ ว้ ย อาจสรุปเบือ้ งต้นได้วา่ ผูส้ งู อายุทมี่ รี าย
ได้นอ้ ยและไม่มกี ารศึกษาในเขตเทศบาลเป็นกลุม่ ทีค่ วรได้รบั การดูแลเป็นพิเศษจากสังคม ในภาพรวมเมือ่
เทียบสัดส่วนผูไ้ ม่มคี วามสุขร้อยละ 4 กับผูท้ มี่ รี ายได้ตำ�่ ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างรวมแล้วถึงร้อยละ 44 ก็ตอ้ งถือว่า
ในหมู่คนจนทั้งหมดมีเพียงหนึ่งในสิบเอ็ดรายที่คิดว่าตนไม่มีความสุข

กลุม่ ทีม่ คี วามอยูด่ มี สี ขุ อย่างมากกระจุกตัวอยูใ่ นวัยหนุม่ สาวทีม่ รี ายได้สงู ถึงสูงมาก ได้เรียนถึงระดับปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า อาศัยอยูใ่ นภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้มากกว่าภาคอืน่ เล็กน้อย คนเหล่านีไ้ ด้แก่ นัก
วิชาการ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และกระจายอยู่ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล นับเป็นเรื่อง
น่ายินดีที่คนไทยในเมืองและชนบทส่วนหนึ่งอยู่ดีมีสุขไม่ต่างกัน
ผู้ที่อยู่ดีมีสุขกระจายอยู่ในทุกวัย แต่จะพบมากกว่าในกลุ่มผู้มีรายได้สูง การศึกษาสูง (มัธยมศึกษาขึ้นไป)
อาศัยอยู่ในภาคตะวันตก ภาคใต้และภาคตะวันออก และมีอาชีพเป็นนักวิชาการ นักศึกษา ข้าราชการ
มากกว่ากลุ่มอื่นๆเล็กน้อย โดยสรุปแล้วคนไทยจึงมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขเป็นส่วนใหญ่ มีดัชนีความอยู่ดีมีสุขอยู่
ที่ระดับปานกลางค่อนข้างมาก (5.47 จาก 7) และยังมีอีกร้อยละ 9 ที่ระบุว่ารู้สึกเฉยๆ
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การพิจารณาความอยู่ดีมีสุขในชีวิตตามอาชีพของผู้ตอบมีความน่าสนใจ กลุ่มคนที่ท�ำงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงในอาชีพมีความสุขมากกว่าผู้ที่เป็นลูกจ้าง รับจ้าง เกษตรกรและว่างงาน อย่าง
ชัดเจน จึงอาจสรุปได้ว่าความมั่นคงในอาชีพเป็นตัวก�ำหนดความสุขที่ส�ำคัญตัวหนึ่ง ความมั่นคงดังกล่าว
รวมถึงการมีรายได้แน่นอนการมีรายได้เพิ่มขึ้น การเข้าถึงสวัสดิการสังคม และการได้รับการคุ้มครองจาก
รัฐด้วย คนไทยที่ไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพไม่มั่นคงจึงมีความสุขน้อยกว่าผู้อยู่ในกลุ่มอาชีพอื่น

2.2 ความพึงพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ในเรื่องนี้ ชีวิตความเป็นอยู่แบ่งออกเป็นระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ/สังคม ในแต่ละระดับ
มีประเด็นที่ซักถามรวม 10 ประเด็น ประเด็นระดับบุคคลมี 5 ประเด็น ได้แก่ เรื่องสุขภาพ รายได้/หนี้สิน
การศึกษา อาชีพ การใช้ชีวิต ประเด็นระดับครอบครัวมี 1 ประเด็น ได้แก่ เรื่องครอบครัว ระดับชุมชนก็มี
1 ประเด็น คือ การพัฒนาชุมชน/เครือข่ายสังคม ส่วนประเด็นระดับประเทศ/สังคมมี 3 ประเด็น ได้แก่ สิ่ง
แวดล้อม รัฐบาลและการปกครอง และเรื่องสิทธิกับความเท่าเทียมกันในสังคม โดยแต่ละประเด็นมีปัจจัย
แยกย่อยออกไปรวมแล้ว 63 ปัจจัย (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ประเด็นซักถามเหล่านี้ถือเป็นแรงผลักดัน
ให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ประเด็นในระดับครอบครัวเป็นประเด็นทีผ่ ตู้ อบให้คะแนนค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ ทีค่ ะแนน 5.93 ตาม
มาด้วยประเด็นระดับชุมชนที่พักอาศัย ระดับบุคคลและระดับสังคม/ประเทศชาติ ที่ผู้ตอบให้คะแนนความ
พึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 5.35, 5.11 และ 4.62 ตามล�ำดับ (ดูแผนภาพที่ 2.2)

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

แผนภาพที่ 2.2 คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อปัจจัยต่างๆ ในแต่ละระดับ

17
Khon Thai Monitor Report

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

หมายเหตุ:
ค่าคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจกับชีวติ ความเป็นอยูใ่ นเรือ่ งต่างๆ: 7 คะแนน หมายถึง “พึงพอใจมาก” และ 1 คะแนน หมายถึง “ไม่พงึ พอใจอย่างมาก”

2.2.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยย่อย
เมือ่ วิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อปัจจัยในประเด็นต่างๆ อย่างละเอียดพบว่า ในระดับ
บุคคล สิ่งที่ท�ำให้ผู้ตอบพึงพอใจมาก ได้แก่ เรื่องสุขภาพ (5.52) การใช้ชีวิต (5.50) การท�ำงานและ
อาชีพ (5.29) โดยผู้ตอบเลือกเรื่องสุขภาพจิต การได้พักผ่อนดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพกาย ระดับ
รายได้และการเพิ่มของรายได้ การได้บริโภคอาหารที่เพียงพอและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นปัจจัย
ส�ำคัญของความพึงพอใจ ในระดับครอบครัว “ความสัมพันธ์กับลูก” เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบให้คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 6.03 ตามมาด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา
(5.97) ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ (5.94) เป็นต้น ในระดับชุมชน ปัจจัยที่ได้รับคะแนนความพึง
พอใจมากทีส่ ดุ ได้แก่ ความสามารถทีจ่ ะไปโรงพยาบาล/สถานีอนามัย/หาหมอได้สะดวก (5.49) ความ
พร้อมของสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (5.46) สภาพแวดล้อมและความน่าอยูข่ องชุมชน (5.41) ตามล�ำดับ
เป็นต้น
2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อชีวิตในปัจจัยต่างๆ กับระดับความสุขโดยรวม
เมือ่ น�ำคะแนนความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ มาหาความสัมพันธ์กบั ระดับความสุขในชีวติ ของผูต้ อบ
ได้พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจัยระดับบุคคลมีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิตมากที่สุด รองลงมา
คือปัจจัยระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับประเทศชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดูตารางที่ 2.1)

ในระดับบุคคล ปัจจัยที่ผู้ตอบให้ความส�ำคัญที่มีผลต่อความสุขโดยรวมกับชีวิตความ
เป็นอยู่ได้แก่ ปัจจัยในเรื่องสุขภาพจิต การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพกาย
ระดับรายได้ของตนเอง การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การได้บริโภคอาหารที่เพียงพอและ
การมีทอี่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสมตามล�ำดับ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสุขกับชีวติ โดยรวมของผูต้ อบ
ในระดับครอบครัว ได้แก่ ความสุขในครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันของ
สมาชิกในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา ตามล�ำดับ
ในระดับชุมชน ที่พักอาศัยเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวม รองลงมาผู้
ตอบเห็นว่าปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความสุขกับชีวติ โดยรวมมากทีส่ ดุ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
และความน่าอยูข่ องชุมชน ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและช่วยเหลือ
กันในชุมชน การรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
ส่วนประเด็นระดับสังคม/ประเทศชาติเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวม
น้อยที่สุด โดยที่ปัจจัยที่ผู้ตอบให้ความส�ำคัญและจะช่วยเพิ่มระดับความสุขกับชีวิตโดย
รวมได้ ได้แก่ การมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันของคนในสังคม สิง่ แวดล้อมและธรรมชาติที่ดี การ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติของรัฐบาลและการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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เมือ่ วิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation) โดยการน�ำระดับความพึงพอใจของแต่ละประเด็นมาประมวล
ผลกับระดับความสุขกับชีวติ โดยรวมของประชากรพบว่า ประเด็นระดับบุคคล (0.416) เป็นประเด็นที่
กลุม่ ตัวอย่างประชากรให้ความส�ำคัญและมีผลต่อความสุขกับชีวติ โดยรวมของประชากรมากทีส่ ดุ ตาม
มาด้วยประเด็นระดับครอบครัว (0.282) ระดับชุมชนทีพ่ กั อาศัย (0.195) และระดับสังคม/ประเทศชาติ
(0.181) ตามล�ำดับ
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โดยสรุปจะเห็นได้ว่า เมื่อดูคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจแล้วผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อปัจจัย
ครอบครัวมากที่สุด (5.93) รองลงมาพอใจต่อปัจจัยระดับชุมชน (5.35) ระดับบุคคล (5.11) และ
ระดับประเทศ (4.62) แต่เมื่อน�ำความพึงพอใจนี้ไปวิเคราะห์สัมพันธ์กับความสุขในชีวิตโดยรวม
กลับปรากฏว่าปัจจัยระดับบุคคลสัมพันธ์กบั ความสุขในชีวติ มากทีส่ ดุ (โดยมีคา่ ความสัมพันธ์ 0.416)
รองลงมาคือ ปัจจัยระดับครอบครัว (0.282) ระดับชุมชน (0.195) และระดับประเทศ (0.181) สรุปได้
ว่าสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผตู้ อบมีความสุขในชีวติ มากทีส่ ดุ คือความพึงพอใจเกีย่ วกับเรือ่ งของตัวเอง (เช่น สุขภาพ
รายได้ ที่พักอาศัย) ตามมาด้วยเรื่องของครอบครัว (ครอบครัวมีความสุขความใกล้ชิด) เรื่องของ
ชุมชน (สภาพแวดล้อม, ความปลอดภัย, ความไว้เนื้อเชื่อใจ) และล�ำดับสุดท้ายคือเรื่องของประเทศ
ชาติ (การได้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน, การมีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่ดี, รัฐบาลที่ป้องกันและช่วย
เหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ และการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในทีส่ าธารณะได้อย่างอิสระ)

ตารางที่ 2.1 ปัจจัยที่มีความส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
มุมมองใน 4 ระดับ

ระดับบุคคล
(0.416)

ตัวอย่างปัจจัยที่มีความส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
สุขภาพจิต
การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง
สุขภาพกาย
ระดับรายได้ของตนเอง
การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ
มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับตนเอง

ความสุขในครอบครัว
ระดับครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว
(0.282)
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา

ค่าสหสัมพันธ์
(Correlation)
0.391
0.338
0.328
0.282
0.264
0.261
0.251
0.268
0.253
0.231

ระดับชุมชน
(0.195)

สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของชุมชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในชุมชน
การรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

0.143
0.138
0.128
0.125

ระดับประเทศ
(0.181)

โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
รัฐบาลมีการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
การแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ นื่ /ในทีส่ าธารณะได้อย่างอิสระ

0.135
0.133
0.133
0.131

2.2.3 บทวิเคราะห์ความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆ ทั้งสี่ระดับ
การที่ผู้ตอบให้ความพึงพอใจสูงต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระดับครอบครัวระดับเดียว แต่มีความ
พึงพอใจต�่ำต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับประเทศ เป็นสิ่งที่น่า
สนใจอย่างยิ่ง ผู้ตอบให้ความส�ำคัญและพอใจต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่-ลูก
สามี-ภรรยา ความสุขในครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว แสดงว่าผู้ตอบ
ยึดถือครอบครัวเป็นหลักในชีวติ โดยเฉพาะพ่อแม่ลกู และคูค่ รอง สถาบันครอบครัวยังคงความส�ำคัญ
ยิง่ ในสังคมไทยและเป็นสถาบันทีน่ า่ จะมีพลังช่วยขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี อย่างไรก็ตาม ความ
พึงพอใจที่มีสูงสุดต่อครอบครัวนี้ อาจเป็นความพึงพอใจเชิงอารมณ์ความรู้สึกผสมกับข้อเท็จจริง
และความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือผู้ตอบคิดว่าครอบครัวจะเป็นที่ให้พิงหลังให้ได้เมื่อเผชิญปัญหา
ข้อค้นพบนี้มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์มากถ้าวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงกับข้อมูล
อื่น เช่น ผลการส�ำรวจสถานการณ์ครอบครัวไทยของเอแบคโพล เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ที่ระบุว่า
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สถาบันครอบครัวในสังคมไทย ร้อยละ 52 มีความเข้มแข็งน้อย ความพึงพอใจทีผ่ ตู้ อบในการส�ำรวจ
คนไทยมอนิเตอร์มตี อ่ ครอบครัว อาจเสีย่ งต่อการพิงหลังกับก�ำแพงหรือผนังที่ไม่มั่นคงนักเพราะความ
เข้มแข็งของครอบครัวเชื่อมโยงกับความเข้มแข็งของชุมชนและปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ รัฐจึง
จ�ำเป็นต้องมีนโยบายที่จะจรรโลงสถาบันครอบครัวในสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งพร้อมๆ กับที่ส่ง
เสริมให้ชุมชนเข้มแข็งด้วย
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ความพึงพอใจระดับต�่ำที่มีต่อชุมชน มีทั้งที่พึงพอใจปานกลางต่อการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
และความพึงพอใจน้อยต่อสาธารณูปโภค (น�ำ้ -ไฟ) ความน่าอยูข่ องชุมชน โดยเฉพาะความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการมีส่วนร่วมของผู้ตอบในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ปัจจัยเหล่านี้แสดง
ให้เห็นความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตมนุษย์ (human insecurity) ของผู้ตอบ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
วิสัยที่ปัจเจกบุคคลจะจัดการให้เกิดความมัน่ คงของชีวติ ได้ดว้ ยตนเองโดยล�ำพัง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการ
รักษาพยาบาล สาธารณูปโภคพื้นฐานหรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ตอบจึงมองว่าตน
ไม่สามารถมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างพอเพียงดังต้องการ
ความพึงพอใจต�ำ่ นีส้ ะท้อนให้เห็นว่าผูต้ อบมีความรูส้ กึ ว่าตนมีขดี จ�ำกัดทีจ่ ะผลักดันหรือริเริม่ กิจกรรม
เพือ่ การพัฒนาชุมชนอีกด้วย การรณรงค์และผลักดันเรือ่ งจิตอาสาอาจท�ำให้ความไม่พงึ พอใจในระดับ
ชุมชนในหลายๆ ปัจจัยลดน้อยลงได้
ในระดับบุคคล คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลีย่ ก็อยูใ่ นระดับต�ำ่ แม้วา่ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนในบางปัจจัย
จะอยูร่ ะดับปานกลางก็ตาม แสดงว่าผูต้ อบพึงพอใจน้อยกับชีวติ ความเป็นอยูข่ องตน เรือ่ งทีพ่ งึ พอใจ
น้อยคือเรือ่ งรายได้และหนีส้ นิ (รายได้ตำ�่ และไม่เพิม่ , ไม่มเี งินเก็บ, มีภาระหนีส้ นิ , แหล่งเงินกูม้ ดี อกเบีย้
สูง) กับเรือ่ งการศึกษาและการเรียนรู้ (ไม่มคี วามรูใ้ นการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต, ได้เรียนส�ำเร็จในระดับการศึกษาทีต่ อ้ งการหรือตัง้ ใจไว้และไม่มโี อกาสได้พฒ
ั นาตนด้วย
การหาความรูเ้ พิม่ เติมหรือการอบรมวิชาชีพ) ทัง้ สองเรือ่ งนีส้ ะท้อนมิตทิ ตี่ า่ งกัน ความพึงพอใจต�ำ่ ในเรือ่ ง
รายได้และหนีส้ นิ เป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจ คนจนเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่มรี ายได้หรือรายได้ตำ�่ มีหนีส้ นิ และเข้า
ไม่ถงึ แหล่งเงินกูท้ ดี่ อกเบีย้ ต�ำ่ นโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ให้ความสนใจและพยายามด�ำเนินการ
แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจของผูม้ รี ายได้นอ้ ย เช่น การประกันรายได้ การขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ การพักช�ำระหนี้ ดัง
ปรากฏในนโยบายประชานิยมต่างๆ แต่ปญ
ั หาเหล่านีก้ ย็ งั ด�ำรงอยู่ การส�ำรวจครัง้ นีจ้ ะวิเคราะห์เจาะลึก
ลงไปในกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและไม่ได้รบั การศึกษาเพือ่ หาค�ำอธิบายทีเ่ จาะลึกยิง่ ขึน้
ส�ำหรับปัจจัยเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้เป็นประเด็นด้านสังคม แต่ก็มีความส�ำคัญและเกี่ยวข้อง
กับประเด็นด้านเศรษฐกิจเพราะเป็นปัจจัยทีส่ ร้างทุนในตัวมนุษย์ทจี่ ะน�ำไปสูโ่ อกาสทางเศรษฐกิจทีด่ ี
ขึน้ ความพึงพอใจน้อยที่ไม่ได้เรียนส�ำเร็จในระดับการศึกษาที่ตั้งใจไว้ และการไม่มีโอกาสได้พัฒนา
ตนด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมหรือการอบรมวิชาชีพ ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการไม่สามารถเพิ่มทุน
มนุษย์ (human capital) ให้ตนเองจึงท�ำให้เกิดความพึงพอใจระดับต�่ำ ส่วนความพึงพอใจต�่ำที่เกิด
จากการไม่มคี วามรูใ้ นการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มีลกั ษณะ
พิเศษ อาจถือว่าเทคโนโลยีเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างทุนมนุษย์เช่นเดียวกับการศึกษาและการ
อบรม แต่ในอีกแง่หนึง่ อาจแสดงให้เห็นว่ามีความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
หรือความต้องการบริโภคเทคโนโลยีที่มีราคาสูงแต่ไม่มีทรัพย์พอที่จะจัดหาได้ด้วยตนเองก็ได้

ในระดับสุดท้าย คือ ระดับประเทศ ผูต้ อบมีความพึงพอใจต�ำ่ ทีส่ ดุ ข้อค�ำถามในระดับนีม้ ี 3 ประเด็นคือ
เรือ่ งสิง่ แวดล้อม รัฐบาลและการปกครอง และสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม รวมแล้วมี
ปัจจัยถึง 17 ด้านในสามประเด็นนี้ อย่างไรก็ตามการส�ำรวจได้พบว่า ความพึงพอใจต�่ำสุดอยู่ที่เรื่อง
รัฐบาลและการปกครอง (ประกอบด้วยปัจจัยเรียงล�ำดับดังนี้ ความพยายามในการแก้ปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น, ความซื่อสัตย์โปร่งใส, ผลงานโดยรวมของรัฐบาล, การปฏิบัติงานและการใช้กฎระเบียบ
ต่างๆ อย่างเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ, การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม และความเคารพใน
สิทธิของประชาชน) จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจต�่ำที่สุดสามปัจจัย อยู่ที่เรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และผลงานของรัฐบาล ความโปร่งใสและ
ความเป็นธรรมสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการใช้เส้นสายและการเล่นพวกในระบบราชการและระบบ
การเมือง ส่วนปัญหาคอร์รปั ชัน่ เป็นปัญหาทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ในการรับรูข้ องคนไทยในการส�ำรวจครัง้ นี้ สอง
ปัจจัยนีเ้ ชือ่ มโยงไปถึงความพึงพอใจต�ำ่ ต่อประเด็นสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ดังจะ
พบว่าปัจจัยที่ได้รับความพึงพอใจต�่ำที่สุดได้แก่ โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ตามมาด้วย
เรื่องความน่าเชื่อถือของสื่อและการเสนอข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นกลางและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ของคนในสังคมในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและประสานความร่วมมือในเรือ่ งต่างๆ สอง
ปัจจัยหลังจากนีเ้ ป็นผลจากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2554 ที่ท�ำให้ประชาชน
แคลงใจในความน่าเชือ่ ถือของสือ่ และเดือดร้อนใจในการไม่ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลและไม่รว่ มมือกันของผู้
ทีอ่ ยูใ่ นความขัดแย้ง ความพึงพอใจในประเด็นนีอ้ าจพิจารณาได้วา่ ผูต้ อบเป็นพลเมืองทีม่ คี วามห่วงใย
และตื่นรู้ต่อสภาวะทางการเมืองของสังคมไทย
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต�่ำเช่นกัน แต่สูงกว่าเรื่องการเมืองและ
ความเท่าเทียมกันในสังคม ปัจจัยทีผ่ ตู้ อบกังวลทีส่ ดุ คือเรือ่ งความสามารถของรัฐบาลในการป้องกัน
และช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ เรือ่ งอืน่ ๆ คือความใส่ใจในสิง่ แวดล้อมของคนในสังคมกับ
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติจะพบว่าความพึงพอใจต�่ำ ในประเด็นสิ่งแวดล้อมนี้ ผู้ตอบห่วงความ
ปลอดภัยของตนจากภัยธรรมชาติเป็นล�ำดับต้น และห่วงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นล�ำดับรอง

2.3 บทวิเคราะห์กลุ่มผู้ตอบที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในระดับต�่ำ
ในเรื่องความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีนี้ มีกลุ่มผู้ตอบที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจาก
คณะวิจยั ได้แก่ กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย กลุม่ ผูไ้ ม่ได้รบั การศึกษาและชาวกรุงเทพฯ ซึง่ เป็นผูต้ อบทีม่ ี
ความพึงพอใจในระดับต�ำ่ จึงมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะของกลุม่ เหล่านีเ้ ป็นรายกลุม่ เพือ่ ให้เข้าใจชัดเจนขึน้
2.3.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในการส�ำรวจคนไทย “มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง” มีผู้ตอบที่เป็นผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 26,837 คน
คิดเป็นร้อยละ 27 ความพึงพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้ จึงเป็นสิ่งที่มีความหมายในการ
ส�ำรวจ การวิเคราะห์เจาะลึกจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู้สูงอายุต่อ
ประเด็นเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ อีกส่วนหนึ่งคือการระบุปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในความคิดของผู้สูงอายุ
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(1) ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ผลการส�ำรวจกลุม่ ผูม้ อี ายุ 50 ปี หรือมากกว่าซึง่ เป็นกลุม่ ทีใ่ ห้ระดับคะแนนเฉลีย่ ความสุขกับชีวติ โดย
รวมน้อยทีร่ ะดับ 5.37 มีเพียงครอบครัวทีย่ งั คงเป็นประเด็นทีผ่ ตู้ อบกลุม่ นีใ้ ห้คะแนนความพึงพอใจมาก
ที่สุดที่ระดับสูง 5.87 ในขณะที่ประเด็นระดับชุมชนและบุคคลเป็นประเด็นที่ผู้ตอบกลุ่มนี้ให้คะแนน
ความพึงพอใจระดับค่อนข้างต�่ำที่ 5.39 และ 5.01 ตามล�ำดับ ส่วนประเด็นระดับสังคม/ประเทศชาติ
เป็นประเด็นที่ผู้ตอบสูงอายุกลุ่มนี้ให้คะแนนความพึงพอใจต�่ำที่สุดที่ระดับ 4.64 (แผนภาพที่ 2.3)
แผนภาพที่ 2.3 คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้สูงอายุ
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หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจกับชีวติ ความเป็นอยูใ่ นเรือ่ งต่างๆ: 7 คะแนน หมายถึง “พึงพอใจมาก” และ 1 คะแนน หมายถึง “ไม่พงึ พอใจมาก”

เมือ่ วิเคราะห์ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อปัจจัยในประเด็นต่างๆ พบว่า ระดับครอบครัว เป็นระดับ
เดียวทีม่ คี วามพึงพอใจระดับสูง “ความสัมพันธ์กบั ลูก” เป็นปัจจัยทีผ่ สู้ งู อายุให้คะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 5.94 ตามมาด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา (5.93) ความสุขใน
ครอบครัว (5.86) เป็นต้น ในระดับที่มีความพึงพอใจระดับปานกลางและต�่ำ คือ ระดับชุมชน ปัจจัย
ทีไ่ ด้รบั คะแนนความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ได้แก่ การสามารถทีจ่ ะไปโรงพยาบาล/สถานีอนามัย/หาหมอ
ได้สะดวก (5.50) ความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน (5.49) และสภาพแวดล้อมและความน่า
อยู่ของชุมชน (5.45) ตามล�ำดับ เป็นต้น ส�ำหรับความพึงพอใจระดับบุคคลปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์/
การใช้ชีวิต เป็นปัจจัยที่ผู้สูงอายุให้คะแนนความพึงพอใจ (5.52) ตามมาด้วยปัจจัยที่ได้รับความพึง
พอใจระดับต�่ำ ได้แก่ การท�ำงาน/อาชีพ (5.29) สุขภาพ (5.27) เป็นต้น ส่วนในระดับประเทศ/สังคม
นั้น ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม (4.92) ตามมาด้วยสิทธิความเท่าเทียมกันของคนในสังคม (4.85) และ
รัฐบาลและการปกครอง (4.32) เป็นกลุ่มปัจจัยที่ถือว่ามีระดับความพึงพอใจต�่ำทั้งสิ้น
(2) ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยย่อยโดยน�ำค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) มาเปรียบเทียบระดับความส�ำคัญของ
แต่ละปัจจัยในแต่ละระดับพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขกับชีวิตโดยรวมของผู้ตอบที่มีอายุ 50 ปี
หรือมากกว่าในระดับบุคคล ได้แก่ สุขภาพจิต การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพกาย
ระดับรายได้ของตนเอง การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ
ตามล�ำดับ (ดูตาราง 2.2) ในระดับครอบครัวได้แก่ ความสุขในครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้
เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว และความสัมพันธ์กับลูก ตามล�ำดับ
ในระดับชุมชน ผูต้ อบกลุม่ นีจ้ ะให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของสภาพแวดล้อมและความน่าอยูข่ องชุมชน
มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนใน
ชุมชน ตามล�ำดับ
ประเด็นระดับประเทศ เป็นประเด็นที่ผู้สูงอายุให้ความพึงพอใจน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัย
ที่ส�ำคัญที่หากได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว อาจเป็นตัวผลักดันที่ท�ำให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มระดับ
ความพึงพอใจได้ เช่น รัฐบาลมีการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ การใช้ชวี ติ โดย
ใส่ใจสิง่ แวดล้อมของคนในสังคม สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันของคนในสังคม
ตามล�ำดับ เป็นต้น
เมือ่ วิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation) โดยการน�ำระดับความส�ำคัญของแต่ละประเด็นมาประมวล
ผลกับระดับความสุขกับชีวติ โดยรวมของประชากรพบว่า ประเด็นระดับบุคคล (ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.444) เป็นประเด็นที่ประชากรที่มีอายุ 50 ปีหรือมากกว่าให้ความส�ำคัญและมีผลต่อความสุขกับ
ชีวิตโดยรวมมากที่สุด ตามมาด้วยประเด็นระดับครอบครัว (0.278) ระดับชุมชนที่พักอาศัย (0.200)
และระดับสังคม/ประเทศชาติ (0.185) ตามล�ำดับ (ดูตารางที่ 2.2)
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ตารางที่ 2.2 ปัจจัยที่มีความส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ
มุมมองใน 4 ระดับ
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ตัวอย่างปัจจัยที่มีความส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผู้มีอายุ 50 ปีหรือมากกว่า
สุขภาพจิต
การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง
สุขภาพกาย
ระดับรายได้ของตนเอง
การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ
มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับตนเอง

ความสุขในครอบครัว
ระดับครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว
(0.278)
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก

ค่าสหสัมพันธ์
(Correlation)
0.407
0.360
0.321
0.310
0.296
0.282
0.276
0.261
0.248
0.218

ระดับชุมชน
(0.200)

สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของชุมชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในชุมชน
คนในชุมชนมีงานท�ำ/ได้ท�ำงานใกล้บ้าน

0.138
0.134
0.128
0.127

ระดับประเทศ
(0.185)

รัฐบาลมีการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
การใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม
ความเคารพในสิทธิของผู้อื่น

0.144
0.141
0.139
0.134
0.132

2.3.2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
(1) ระดับความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อย
ส�ำหรับกลุ่มผู้ตอบที่มีรายได้น้อย ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจหรือความสุขกับชีวิตโดยรวม
อยู่ที่ระดับ 5.34 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต�่ำกว่าประชากรที่มีรายได้ในระดับอื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้ตอบใน
กลุ่มนี้ยังคงให้คะแนนความพึงพอใจต่อประเด็นระดับครอบครัวมากที่สุดที่คะแนน 5.85 ปัจจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์กับลูกเป็นปัจจัยที่ผู้มีรายได้น้อยให้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด ประเด็นด้านชุมชน
เป็นประเด็นที่ผู้มีรายได้น้อยให้คะแนนความพึงพอใจในระดับต�่ำคือ 5.30 ประเด็นระดับบุคคลและ

ระดับประเทศเป็นประเด็นผู้มีรายได้น้อยให้คะแนนความพึงพอใจต�่ำกว่าที่ระดับ 4.88 และ 4.67
ตามล�ำดับ (ดูแผนภาพที่ 2.4)
แผนภาพที่ 2.4 คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้มีรายได้น้อย
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หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจกับชีวติ ความเป็นอยูใ่ นเรือ่ งต่างๆ: 7 คะแนน หมายถึง“พึงพอใจมาก”และ 1 คะแนน หมายถึง“ไม่พงึ พอใจมาก”
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(2) ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีรายได้น้อย
ความพึงพอใจต่อความสุขกับชีวิตโดยรวมของผู้มีรายได้น้อย ในระดับบุคคลปัจจัยที่ผู้ที่มีรายได้
น้อยให้ความส�ำคัญได้แก่ สุขภาพจิต การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพกาย การมีราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระดับรายได้ของตนเอง การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ จ�ำนวนเงิน
เก็บ/เงินออม ตามล�ำดับ (ดูตารางที่ 2.3) ในระดับครอบครัว ปัจจัยที่พึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ความ
สุขในครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สามี/ภรรยา และความสัมพันธ์กับลูก ตามล�ำดับ
ในระดับชุมชน ผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจต�่ำ แต่ให้ความส�ำคัญในเรื่องของสภาพแวดล้อม
และความน่าอยู่ของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริการสังคมอื่นๆที่เพียงพอ การ
สามารถไปโรงพยาบาล/สถานีอนามัย/หาหมอได้สะดวก ตามล�ำดับ
ประเด็นระดับประเทศ เป็นประเด็นที่ผู้ตอบกลุ่มนี้ให้คะแนนความพึงพอใจต�่ำที่สุด ปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพือ่ ผลักดันระดับความพึงพอใจและเพิม่ ระดับความสุขกับชีวติ โดยรวม
ของประชากรกลุม่ นีไ้ ด้แก่ โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันของคนในสังคม สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ การใช้
ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม สวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐที่เหมาะสม ตามล�ำดับ
เมือ่ วิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation) โดยการน�ำระดับความส�ำคัญของแต่ละประเด็นมาประมวล
ผลกับระดับความสุขกับชีวิตโดยรวมของประชากรพบว่า ประเด็นระดับบุคคล (0.411) เป็นประเด็น
ทีผ่ ทู้ มี่ รี ายได้นอ้ ยให้ความส�ำคัญและมีผลต่อความสุขกับชีวติ โดยรวมมากทีส่ ดุ ตามมาด้วยประเด็น
ระดับครอบครัว (0.273) ระดับชุมชนที่พักอาศัย (0.180) และระดับสังคม/ประเทศชาติ (0.180) ตาม
ล�ำดับ (ดูตารางที่ 2.3)

ตารางที่ 2.3 ปัจจัยที่มีความส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีรายได้น้อย
มุมมองใน 4 ระดับ

ระดับบุคคล
(0.411)

ปัจจัยที่มี่ความส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ ค่าสหสัมพันธ์
ที่ดีของผู้มีรายได้น้อย
(Correlation)
สุขภาพจิต
การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง
สุขภาพกาย
การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ระดับรายได้ของตนเอง
การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ
จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม

ความสุขในครอบครัว
ระดับครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา
(0.273)
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก

0.410
0.353
0.349
0.262
0.260
0.251
0.234
0.265
0.260
0.204
0.192

ระดับชุมชน
(0.180)

สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของชุมชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
บริการสังคมอื่นๆ ที่เพียงพอ
สามารถไปโรงพยาบาล/สถานีอนามัย/หาหมอได้สะดวก
ระบบขนส่งมวลชน/การเดินทางที่สะดวก

0.133
0.129
0.121
0.120
0.118

ระดับประเทศ
(0.180)

โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
การใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
สวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐที่เหมาะสม
รัฐบาลมีการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น/ในที่สาธารณะได้อย่างอิสระ
ความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริต/คอร์รัปชั่น

0.137
0.136
0.135
0.131
0.126
0.121
0.114
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เป็นที่น่าสนใจว่าแม้ผู้มีรายได้น้อยจะมีความพึงพอใจกับปัจจัยระดับครอบครัวสูง และมีความพึง
พอใจต่อปัจจัยระดับอื่นต�่ำ แต่ปัจจัยที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกลับเป็นปัจจัย
ระดับบุคคลมากทีส่ ดุ ดังจะพบว่าสุขภาพจิต การได้พกั ผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพกาย การ
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญสูงในระดับบุคคล (ดูตารางที่ 2.3) ส่วนใน
ระดับครอบครัว ความสุขในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ดี เป็นกลุ่มปัจจัยส�ำคัญซึ่งไม่ต่างจากผล
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและกลุ่มผู้สูงอายุ ปัจจัยระดับชุมชนที่มีผลต่อความเป็นอยู่
ที่ดีของผู้มีรายได้น้อย ได้แก่เรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ และปัจจัย
ระดับประเทศทีจ่ ะช่วยให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยมีความเป็นอยูท่ ดี่ มี สี ขุ ได้แก่ โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันของคนใน
สังคม สภาพแวดล้อม สวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐ การได้รับการช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ ฯลฯ
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2.3.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ
(1) ระดับความพึงพอใจของผู้ไม่ได้รับการศึกษา
กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการให้คะแนนเฉลี่ยของความสุขกับชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับ
5.29 ผูต้ อบกลุม่ นีย้ งั คงให้คะแนนความพึงพอใจต่อประเด็นระดับครอบครัวมากทีส่ ดุ ทีค่ ะแนน 5.80
ประเด็นระดับชุมชนเป็นประเด็นทีก่ ลุม่ ดังกล่าวให้คะแนนความพึงพอใจในระดับค่อนข้างต�ำ่ เท่ากับ
5.28 ประเด็นระดับบุคคลและระดับประเทศเป็นประเด็นทีผ่ ไู้ ม่ได้รบั การศึกษานีใ้ ห้คะแนนความพึง
พอใจต�่ำที่ระดับ 4.80 และ 4.65 ตามล�ำดับ (ดูแผนภาพที่ 2.5)

แผนภาพที่ 2.5 คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้ไม่ได้รับการศึกษา
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หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจกับชีวติ ความเป็นอยูใ่ นเรือ่ งต่างๆ: 7 คะแนน หมายถึง “พึงพอใจมาก” และ 1 คะแนน หมายถึง “ไม่พงึ พอใจมาก”

31

จากแผนภาพที่ 2.5 จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาพึงพอใจกับความสัมพันธ์ในครอบครัว (พ่อ
แม่-ลูก-คูค่ รอง) และความใกล้ชดิ มากทีส่ ดุ แต่เมือ่ พิจารณาปัจจัยอีกสามระดับทีผ่ ตู้ อบพึงพอใจต�ำ่
คือในระดับชุมชน ผู้ไม่ได้รับการศึกษามีความกังวลต่อบริการทางสังคมต่างๆ มีความรู้สึกว่าตนเอง
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ไม่ค่อยพึงพอใจกับในประเด็นการไปโรงพยาบาล/หาหมอได้สะดวก
ความพร้อมของสาธารณูปโภค และความน่าอยู่ของชุมชนในระดับบุคคล ผู้ตอบกลุ่มนี้รู้สึกว่าตน
ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ มีปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน การงานอาชีพ สุขภาพ
และการใช้ชวี ติ ส่วนระดับทีผ่ ตู้ อบมีความพึงพอใจต�ำ่ ทีส่ ดุ ได้แก่ระดับประเทศ ผูไ้ ม่ได้รบั การศึกษามี
ความกังวลต่อปัจจัยด้านรัฐบาลและการปกครอง สิทธิความเท่าเทียมกันและสิง่ แวดล้อมตามล�ำดับ
ความกังวลจากมากไปหาน้อย
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(2) ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ไม่ได้รับการศึกษา
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยย่อยโดยน�ำค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) มาเปรียบเทียบระดับความส�ำคัญของ
แต่ละปัจจัยในแต่ละระดับพบว่ า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขกับชีวิตโดยรวมของผู้ที่ไม่ได้รับการ
ศึกษาอย่างเป็นทางการในส่วนประเด็นระดับบุคคลมากที่สุด ปัจจัยที่ผู้ตอบกลุ่มนี้ให้ความส�ำคัญ
ได้แก่ สุขภาพจิต การได้พกั ผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง ระดับรายได้ของตนเองการมีรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้
เรื่อยๆสุขภาพกายมีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่เพียงพอจ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออมการได้บริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มที่เพียงพอ ตามล�ำดับ (ดูตารางที่ 2.4) ประเด็นระดับครอบครัวมีความส�ำคัญรองลง
มา ได้แก่ ความสุขในครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวความ
สัมพันธ์กับลูกความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา และความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่ ตามล�ำดับ
ในระดับชุมชนผู้ไม่ได้รับการศึกษาให้ความส�ำคัญในเรื่องของสภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของ
ชุมชนคนในชุมชน มีงานท�ำ/ได้ท�ำงานใกล้บ้าน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความไว้เนื้อ
เชื่อใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนตามล�ำดับ เป็นต้น
ประเด็นระดับประเทศเป็นประเด็นทีผ่ ทู้ ไี่ ม่ได้รบั การศึกษาอย่างเป็นทางการให้คะแนนความพึงพอใจ
ต�ำ่ ที่สุดแต่ยังมีปัจจัยที่ส�ำคัญอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อผลักดันระดับความพึงพอใจ
และเพิ่มระดับความสุขของประชากรกลุ่มนี้ได้ เช่น การใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม รัฐบาลมีการป้องกันและช่วย
เหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ และการมีสวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐที่เหมาะสม ตามล�ำดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยการน�ำระดับความส�ำคัญของแต่ละประเด็นมา
ประมวลผลกับระดับความสุขกับชีวติ โดยรวมของประชากร พบว่า ประเด็นระดับบุคคล (0.450) เป็น
ประเด็นที่ประชากรผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการให้ความส�ำคัญและมีผลต่อความสุขกับ
ชีวิตโดยรวมมากที่สุด ตามมาด้วยประเด็นระดับครอบครัว (0.321) ระดับชุมชนที่พักอาศัย (0.201)
และระดับสังคม/ประเทศชาติ (0.199) ตามล�ำดับ

ตารางที่ 2.4 ปัจจัยส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา
มุมมองใน 4 ระดับ

ระดับบุคคล
(0.450)

ปัจจัยส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ ค่าสหสัมพันธ์
ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ
(Correlation)
สุขภาพจิต
0.411
การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง
0.348
การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0.339
สุขภาพกาย
0.334
ระดับรายได้ของตนเอง
0.333
มีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่เพียงพอ
0.297
จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม
0.289
การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ
0.288

ความสุขในครอบครัว
ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว
ระดับครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก
(0.321)
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่

ระดับชุมชน
(0.201)

ระดับประเทศ
(0.199)

0.308
0.292
0.265
0.227
0.168

สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของชุมชน
คนในชุมชนมีงานท�ำ/ได้ท�ำงานใกล้บ้าน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนใน
ชุมชน
การรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

0.168
0.162
0.155
0.153

การใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม
รัฐบาลมีการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย
ธรรมชาติ
สวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐที่เหมาะสม
แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น/ในที่สาธารณะได้อย่างอิสระ
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนในสังคม

0.177
0.176
0.167
0.156

0.146

0.150
0.138
0.130
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2.3.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

33

(1) ระดับความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯ
กลุ่มผู้ตอบที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ให้คะแนนเฉลี่ยของความสุขกับชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับ 5.27 ซึ่ง
ถือว่าอยู่ในระดับต�่ำกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ประชากรในกลุ่มนี้ยัง
คงให้คะแนนความพึงพอใจต่อประเด็นระดับครอบครัวมากที่สุดที่คะแนน 5.82 ประเด็นระดับ
ชุมชนเป็นประเด็นที่ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯให้คะแนนความพึงพอใจในระดับต�่ำคือ 5.21
และประเด็นระดับบุคคลและระดับประเทศเป็นประเด็นที่กลุ่มประชากรนี้ให้คะแนนความพึงพอใจ
ต�่ำกว่าที่ระดับ 5.03 และ 4.25 ตามล�ำดับ (แผนภาพที่ 2.6)
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แผนภาพที่ 2.6 คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้ตอบในกรุงเทพฯ

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องต่างๆ: 7 คะแนน หมายถึง “พึงพอใจมาก” และ 1 คะแนน หมายถึง “ไม่พึงพอใจมาก”

ปัจจัยระดับครอบครัวที่ท�ำให้คนกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจสูง มีรายละเอียดเช่นเดียวกับผู้ตอบกลุ่ม
อืน่ ๆ คือเป็นเรือ่ งความสัมพันธ์พอ่ แม่-ลูก-คูส่ มรส ส่วนปัจจัยทีม่ คี วามพึงพอใจระดับต�ำ่ ในระดับบุคคล
คนกรุงเทพฯ เน้นปัจจัยเรื่องรายได้/หนี้สิน โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ การท�ำงาน/อาชีพ
สุขภาพและไลฟ์สไตล์ (มีเวลาว่าง, ผ่อนคลาย) ตามล�ำดับ จากความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ ในระดับชุมชน
คนกรุงเทพฯ เน้นปัจจัยเกีย่ วกับบริการสังคมทีเ่ พียงพอ การเข้าถึงบริการสุขภาพ ระบบขนส่งมวลชน การ
ไปธนาคารได้สะดวกและความพร้อมของสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ในระดับประเทศทีม่ คี วามพึงพอใจ
ระดับต�ำ่ คนกรุงเทพฯ เน้นปัจจัยด้านรัฐบาลและการปกครอง สิทธิความเท่าเทียมกันและสิง่ แวดล้อม
ตามล�ำดับ
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(2) ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนกรุงเทพฯ
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยย่อยโดยน�ำค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) มาเปรียบเทียบระดับความส�ำคัญของ
แต่ละปัจจัยในแต่ละระดับพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขกับชีวิตโดยรวมของประชากรที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพฯมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยที่ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯให้ความ
ส�ำคัญได้แก่ สุขภาพจิตการได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง ระดับรายได้ของตนเอง สุขภาพกาย
จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ มี
ข้าวของเครือ่ งใช้ในบ้านทีเ่ พียงพอ ตามล�ำดับ (ดูตารางที่ 2.5) ปัจจัยระดับครอบครัว ได้แก่ ความสุข
ในครอบครัว ความใกล้ชดิ และการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั สามี/
ภรรยาความสัมพันธ์กับลูก และความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่ ตามล�ำดับ
ในระดับชุมชนจะให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของชุมชน ความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้น
ฐาน ความไว้เนื้อเชื่อใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ระบบขนส่งมวลชน/การเดิน
ทางที่สะดวกตามล�ำดับ
ประเด็นระดับประเทศ เป็นประเด็นที่คนกรุงเทพฯให้คะแนนความพึงพอใจต�่ำที่สุด ปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อผลักดันระดับความพึงพอใจและเพิ่มระดับความสุขกับชีวิตโดย
รวมของประชากรกลุ่มนี้ได้แก่ สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม
การใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม รัฐบาลมีการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
ภัยธรรมชาติ และความเคารพในสิทธิของผู้อื่น ตามล�ำดับ
เมือ่ วิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation) โดยการน�ำระดับความส�ำคัญของแต่ละประเด็นมาประมวล
ผลกับระดับความสุขกับชีวิตโดยรวมของประชากรพบว่า ประเด็นระดับบุคคล (0.503) เป็นเรื่องที่
ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯให้ความส�ำคัญ และมีผลต่อความสุขกับชีวติ โดยรวมมากทีส่ ดุ ตาม
มาด้วยประเด็นระดับครอบครัว (0.346) ระดับชุมชนที่พักอาศัย (0.246) และระดับสังคม/ประเทศ
ชาติ (0.195) ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2.5 ปัจจัยที่มีความส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่อาศัย
		
ในกรุงเทพฯ
มุมมองใน 4 ระดับ
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ระดับบุคคล
(0.503)

ตัวอย่างปัจจัยที่มี่ความส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
สุขภาพจิต
การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง
ระดับรายได้ของตนเอง
สุขภาพกาย
จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม
การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ
มีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่เพียงพอ

ความสุขในครอบครัว
ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว
ระดับครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา
(0.346)
ความสัมพันธ์กับลูก
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่

ค่าสหสัมพันธ์
(Correlation)
0.484
0.411
0.356
0.351
0.321
0.311
0.310
0.310
0.340
0.302
0.286
0.241
0.229

ระดับชุมชน
(0.246)

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของชุมชน
ความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในชุมชน
ระบบขนส่งมวลชน/การเดินทางที่สะดวก

0.195
0.195
0.163
0.159
0.157

ระดับประเทศ
(0.195)

สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม
การใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
รัฐบาลมีการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
ความเคารพในสิทธิของผู้อื่น
แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น/ในที่สาธารณะได้อย่างอิสระ
สวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐที่เหมาะสม

0.180
0.166
0.156
0.151
0.147
0.144
0.143

2.3.5 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มต่างๆ
เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ตอบกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย
ผู้ไม่ได้รับการศึกษา และคนกรุงเทพฯ ได้พบความเหมือนและต่างกันดังนี้
จากการเปรียบเทียบในแต่ละระดับ พบว่า ในระดับบุคคลซึง่ เป็นระดับทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ต่อการสร้าง
ความเป็นอยูท่ ดี่ ี ผลการวิเคราะห์แสดงว่าผูต้ อบทัง้ สีก่ ลุม่ ต่างเน้นเรือ่ งสุขภาพจิตและการได้พกั ผ่อนและ
ดูแลสุขภาพตนเองเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เหมือนกัน ปัจจัยเรือ่ งระดับรายได้มคี วามส�ำคัญรองลงมา
ส�ำหรับผูไ้ ม่ได้รบั การศึกษาและคนกรุงเทพฯ ส่วนผูส้ งู อายุและผูม้ รี ายได้นอ้ ยเน้นสุขภาพกายเป็นปัจจัย
ส�ำคัญรองลงมา ปัจจัยอืน่ ๆทีผ่ ลการวิเคราะห์พบคล้ายๆกันทัง้ สีก่ ลุม่ ได้แก่ การมีขา้ วของเครือ่ งใช้ใน
บ้านทีเ่ พียงพอ การได้บริโภคอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ พียงพอ การมีเงินเก็บหรือเงินออม และการมีราย
ได้ทเี่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จะเห็นได้วา่ ปัจจัยทีส่ ำ� คัญล้วนเป็นสิง่ จ�ำเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับชีวติ ทีเ่ รียกว่าปัจจัยสี่ อัน
ได้แก่ อาหาร เสือ้ ผ้า ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยารักษาโรค ปัจจัยทีส่ ำ� คัญของผูต้ อบทัง้ สีก่ ลุม่ ก็อยูใ่ นข่ายปัจจัยสี่
รวมถึงเรือ่ งรายได้หรือเงินออมทีเ่ ป็นปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูป่ จั จัยสีด่ ว้ ย น่าสังเกตว่าผลการวิเคราะห์ลำ� ดับความ
ส�ำคัญของปัจจัยเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่ได้รบั ความส�ำคัญส�ำหรับผูต้ อบทีเ่ ป็นกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสสามกลุม่
แรก แม้จะมีขอ้ ค�ำถาม “การมีทอี่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตนเอง” อาจสรุปได้วา่ ปัจจัยย่อยเรือ่ งทีอ่ ยู่
อาศัยไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับความสุขโดยรวมของผูต้ อบสามกลุม่ นีม้ ากนัก
ในระดับครอบครัว ผู้ตอบทั้งสี่กลุ่มต่างเน้นปัจจัยความสุขในครอบครัวเป็นล�ำดับที่หนึ่งเหมือนกัน
ตามมาด้วยความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ผู้สูงอายุและผู้ไม่ได้รับการศึกษาเน้น
ปัจจัยความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเพราะต้องการการดูแลจากลูกทั้งคู่ ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและคน
กรุงเทพฯ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ครองเป็นปัจจัยล�ำดับสาม
ในระดับชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีการศึกษาต่างให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อม
และความน่าอยู่ของชุมชนเป็นล�ำดับต้น แต่คนกรุงเทพฯให้ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของ
ชีวติ และทรัพย์สินเท่าๆกับสภาพแวดล้อมของชุมชน อาจแสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องความปลอดภัย
เป็นปัญหาส�ำคัญของคนในเมืองหลวง นอกจากนั้นคนกรุงเทพฯยังเน้นความไว้เนื้อเชื่อใจและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนน้อยกว่าผู้ตอบที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ไม่ได้รับการศึกษา ส�ำหรับ
กลุ่มหลังสุดนี้ยังมีปัจจัยตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนกลุ่มอื่น ได้แก่ การที่คนในชุมชนมีงานท�ำและได้ท�ำงาน
ใกล้บ้าน เป็นปัจจัยส�ำคัญล�ำดับสอง
ในระดับประเทศ การเน้นปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี องแต่ละกลุม่ มีความหลากหลายค่อนข้าง
มาก กลุม่ ผูส้ งู อายุซงึ่ ต้องการความมัน่ คงและปลอดภัยในชีวติ เน้นการทีร่ ฐั บาลมีการป้องกันและช่วย
เหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติเป็นล�ำดับแรก ตามด้วยการใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนใน
สังคม แต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเน้นโอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคมเป็นล�ำดับแรก ตามด้วย
ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กลุ่มผู้ไม่ได้รับการศึกษากับคนกรุงเทพฯต่างเน้นความส�ำคัญ
ของความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นล�ำดับแรกเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ตอบทุกกลุ่ม
เห็นความส�ำคัญคล้ายๆ กัน แต่สลับล�ำดับความส�ำคัญคือเรื่องสวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐ โอกาส
ที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
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2.4 ดัชนีชี้วัดความคาดหวังต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตของคนไทย
โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองในอีก 1 ปี ข้างหน้าไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.95 และมีสัดส่วนผู้ให้คะแนน 3 ระดับสูงสุด (ระดับ 5 ถึง 7) ร้อยละ 64
อย่างไรก็ตามมีเพียงร้อยละ 7 ที่เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตจะแย่ลง
แผนภาพที่ 2.7 คาดหวังต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองในอีก 1 ปี ข้างหน้า
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ส่วนสาเหตุหลักๆ ที่ผู้ตอบมีความเห็นว่าความเป็นอยู่ในอนาคตจะดีขึ้น คือ เศรษฐกิจของประเทศจะดี
ขึ้น/ประชาชนจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 45) มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน/มีการขยายกิจการ
ธุรกิจของตนเอง (ร้อยละ 22) มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม (ร้อยละ 13) และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง/ไม่เจ็บป่วย (ร้อยละ 11) เป็นต้น ในขณะที่เหตุผลหลักที่ผู้ตอบมีความเห็นว่าความเป็น
อยู่ในอนาคตของตนเองจะเป็นไปในทิศทางที่แย่ลงเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศจะแย่ลง/ราคาข้าวของ
และค่าครองชีพจะสูงขึ้น (ร้อยละ 6) จะเกิดภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
(ร้อยละ 1) มีปัญหาการคอร์รัปชั่น/ทุจริตของนักการเมือง/ผู้น�ำชุมชน (ร้อยละ 1) เป็นต้น

แผนภาพที่ 2.8 เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตจะดีขึ้น
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แผนภาพที่ 2.9 เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตจะแย่ลง

อย่างไรก็ตาม มีสดั ส่วนผูต้ อบถึงร้อยละ 29 ให้ความเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าชีวติ ความเป็นอยูข่ องตนเองนัน้
จะเหมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากว่าการใช้ชวี ติ ของพวกเขาจะยังคงเหมือนเดิม (ร้อยละ 23) ประชาชน
จะมีรายได้เท่าเดิม (ร้อยละ 10) และมีความเห็นว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้น/ไม่แย่ลง (ร้อยละ 7) ผู้ตอบกลุ่มนี้
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ (อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38) และผู้ที่เกษียณอายุแล้ว (ร้อยละ 31) ผู้พักอาศัย
ในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 33) ผู้มีรายได้ต�่ำ (ร้อยละ 37) ผู้ไม่ได้รับการศึกษาและผู้จบประถมศึกษา (ร้อยละ
74) และผู้มีอาชีพเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน (ร้อยละ 35) จะเห็นได้ว่าผู้ตอบที่คิดว่าชีวิตในอนาคตจะเหมือนเดิม
เป็นกลุม่ ด้อยโอกาสเป็นส่วนใหญ่ ไม่มคี วามคาดหวังว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
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ส�ำหรับคนไทยทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ยงั มีความหวังในอนาคตว่าจะมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เหตุผล
ส�ำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้น ตลอดจนการขยายธุรกิจหรือก้าวหน้าในอาชีพการงาน
มากขึ้น ความหวังเรื่องต่อมาคือการพัฒนาตนเองให้ดีกว่าเดิมและการมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนั้นก็เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการหมดภาระรับผิดชอบด้านการเงินและการได้โอกาสทางการศึกษา ความหวังเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ จากเหตุผลทีร่ ะบุจงึ เน้นเรือ่ งเศรษฐกิจเป็นหลัก เมือ่ เทียบกับกลุม่ ผูต้ อบร้อยละ 7 (ซึง่ มีจำ� นวน
ประชากร 7,000 คน) ที่เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่จะแย่ลง จะพบว่ากลุ่มหลังนี้เน้นเหตุผลทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
การเมือง และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเมืองผู้ตอบกลุ่มนี้ระบุเหตุผลทั้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการ
เมืองและผู้น�ำชุมชน รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือนโยบายในการบริหารประเทศไม่ดี ตลอดจนความ
ไม่สามัคคีกนั ของคนไทย ส่วนเรือ่ งสิง่ แวดล้อมผูต้ อบระบุเหตุผลเรือ่ งมีปญ
ั หาภัยพิบตั หิ รือภัยธรรมชาติตา่ งๆ
เหตุผลของผูต้ อบทีเ่ ห็นว่าแย่ลงแม้จะมีผตู้ อบน้อยกว่าผูท้ เี่ ห็นว่าจะดีขนึ้ ถึงหนึง่ ต่อเก้า ก็ถอื เป็นข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์มากเพราะสะท้อนให้เห็นปัญหาอุปสรรคของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่ผู้ตอบได้พิจารณาอย่างรอบ
ด้านมากกว่า อาจถือว่าผูต้ อบกลุม่ นีเ้ ป็นพลเมืองทีต่ นื่ รูม้ ากกว่าจึงสามารถระบุเหตุผลทีห่ ลากหลายซึง่ ด�ำรง
อยู่จริงในสังคมไทย เหตุผลเหล่านี้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางนโยบายในอนาคตได้
ส�ำหรับกลุม่ ผูต้ อบถึงร้อยละ 29 ซึง่ มากกว่าหนึง่ ในสีข่ องผูต้ อบทัง้ หมดทีร่ ะบุวา่ ชีวติ ความเป็นอยูใ่ นอนาคต
จะยังเหมือนเดิม อาจตีความได้วา่ มีผตู้ อบมากกว่าหนึง่ ในสีท่ ไี่ ม่รสู้ กึ ว่าประเทศชาติกำ� ลังเปลีย่ นแปลงอย่าง
ชัดเจนที่จะท�ำให้ตนรับรู้ได้ อาจถือเป็นผู้ตอบที่เป็นพลเมืองวิพากษ์ (critical citizen) ที่ต้องการแสดงความ
เห็นต่ออนาคตของคนไทย แต่ยังไม่ต้องการระบุรายละเอียดของอนาคตที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ใน
อีกแง่หนึง่ ผูต้ อบกลุม่ นีอ้ าจเป็นคนทีไ่ ม่รสู้ กึ วิตกกังวลว่าชีวติ ความเป็นอยูจ่ ะแย่ลงเหมือนกลุม่ คนไทยอีกร้อย
ละ 7 เมื่อรวมกับกลุ่มที่คิดว่าชีวิตในอนาคตจะดีขึ้นที่มีอยู่ร้อยละ 64 ก็จะท�ำให้กลุ่มผู้ตอบที่มองอนาคตใน
แง่ดรี วมถึงร้อยละ 93 ซึง่ ตรงกับนิสยั ของคนไทยทีร่ กั สนุกและไม่สนใจสิง่ รอบข้างในบทที่ 3 ทีจ่ ะกล่าวต่อไป

เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าผูต้ อบทีม่ คี วามหวังว่าชีวติ จะดีขนึ้ ไม่ได้ระบุเหตุผล
อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญของคุณภาพชีวติ เช่นกัน เช่น เรือ่ งสิง่ แวดล้อม
ระบบคุณค่า นอกจากนั้นยังเน้นเหตุผลที่เป็นระดับปัจเจกบุคคล
มากกว่าระดับชุมชนหรือสังคม ท�ำให้มคี ำ� ถามว่าชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ในอนาคตของคนไทยจะเป็นชีวติ ทีเ่ น้นปัจจัยเชิงวัตถุของปัจเจกบุคคล
เป็นหลักหรือไม่? ผู้ตอบตระหนักถึงปัจจัยเชิงระบบที่มีความส�ำคัญ
ยิ่งต่อตนเองด้วยหรือเพียงแต่หวังพึ่งตนเองเท่านั้น?
การวิเคราะห์ในเรือ่ งนีจ้ ะพิจารณาประกอบกับข้อมูลในหัวข้อความคาดหวังต่อประเทศชาติในอนาคตในบทที่
5 ต่อไป

ทัศนคติและความเชื่อมั่น

บทที่ 3

ทัศนคติและความเชื่อมั่น
3.1 ความเห็นเกี่ยวกับการยึดถือศีลธรรมและจริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต
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ในเรื่องนี้คนไทยกลุ่มหนึ่งมองว่าคนไทยในสังคมยึดถือศีลธรรมและจริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต แต่ใน
ระดับที่ไม่สูงนัก ขณะเดียวกันคนไทยอีกกลุ่มที่แม้จะมีจ�ำนวนไม่มาก มองว่าคนไทยไม่มี/ไม่ยึดถือ หรือไม่
ค่อยยึดถือศีลธรรมและจริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและคนไทยยังมีปัญหา
ที่คนไม่ได้สนใจและแสดงให้เห็นผ่านความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ปัญหาด้านต่างๆ เช่น การทุจริต การคอร์รปั ชัน่ การ
เล่นหวย เล่นพนัน อาชญากรรม การนอกใจสามี/ภรรยา ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาส�ำคัญทั้งสิ้น
แผนภาพที่ 3.1 ความเห็นเกี่ยวกับการยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมของคนไทย

สิง่ นีส้ ะท้อนให้เห็นการเปลีย่ นแปลงไปของสังคมไทย ผ่านความคิดเห็นและมุมมองของคนบางกลุม่ ได้อย่าง
ชัดเจน นัน่ คือ หากเปรียบเทียบระหว่างคนทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯกับภูมภิ าคอืน่ ๆ คนกรุงเทพฯจะเชือ่ มัน่
ในเรือ่ งนีน้ อ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ อาจเป็นผลมาจากชีวติ ทีม่ คี วามเร่งรีบและแข่งขันกันสูงในตัวเมืองหลวง ในขณะทีค่ น
ที่พักอาศัยอยู่ในภูมิภาค เชื่อว่าคนไทยค่อนข้างมี/ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่า โดยผู้ตอบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชือ่ มัน่ มากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคเหนือ
และภาคกลาง (ดูแผนภาพที่ 3.2) แต่หากพิจารณาเฉพาะคนที่อาศัยในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาลก็
พบว่า คนทีอ่ าศัยในเขตเทศบาลมีความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งนีน้ อ้ ยกว่าคนนอกเขตเทศบาล แนวโน้มความเชือ่ มัน่
ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นเมือง วิถีชีวิต ความเร่งรีบ อัตราการแข่งขันที่สูง อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมน้อยลง
แผนภาพที่ 3.2 ความเห็นเกีย่ วกับการยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมในการด�ำเนินชีวติ จ�ำแนกตามภูมภิ าคและพืน้ ที่
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หากพิจารณาตามรายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ละดับ
A+, A, B, C+ ถึง C เชื่อว่าคนไทยยึดถือในคุณธรรมและจริยธรรมในการด�ำเนินชีวิตค่อนข้างน้อย (ร้อยละ
4.94-4.95) ในขณะทีค่ นทีม่ รี ายได้นอ้ ยเฉลีย่ ตัง้ แต่ระดับ C-, D ถึง E กลับมีความเห็นว่าคนไทยยึดถือศีลธรรม
และจริยธรรมมากกว่า (ดูแผนภาพที่ 3.3) แต่หากพิจารณารายได้ร่วมกับพื้นที่ คนที่อาศัยในกรุงเทพฯและ
เขตเทศบาลน่าจะเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งมีรายได้ต�่ำมาก ความ
เชือ่ มัน่ ของคนทีม่ รี ายได้ตำ�่ เป็นการมองโลกในแง่ดี ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการใช้ชวี ติ ในชนบทมีการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกัน เอือ้ เฟือ้ เผือ่ กันของคนในชุมชน และความเร่งรีบอันเกิดจากการแข่งขันและการท�ำมาหากินยังไม่
มาก ท�ำให้ความเชื่อมั่นว่าคนไทยยึดถือคุณธรรมมากกว่า

แผนภาพที่ 3.3 ความเห็นเกี่ยวกับการยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต จ�ำแนกตามรายได้

43
Khon Thai Monitor Report

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

ส�ำหรับคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งมีรายได้ไม่มากนัก กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มครู/อาจารย์ นัก
วิชาการ เป็นกลุม่ ทีเ่ ชือ่ มัน่ ในคนไทยว่ามีความยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรมในขณะทีก่ ลุม่ พนักงานบริษทั
และเจ้าของกิจการมีความเชื่อมั่นน้อย
แผนภาพที่ 3.4 ความเห็นเกี่ยวกับการยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต จ�ำแนกตามอาชีพ

ความเชื่อมั่นของคนไทยว่า การยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันเพราะจะท�ำให้สังคมมีความสงบสุข ผู้คนในสังคมมีความไว้วางใจกันและกัน แต่กระแสโลกาภิวัตน์
บริโภคนิยมและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นสิ่งที่ยากจะต้านทานได้ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท�ำให้สังคม
เปลีย่ นแปลงไป ได้สง่ ผลต่อการยึดมัน่ ในศีลธรรมและจริยธรรมลดลง การน�ำเสนอผลการวิจยั นีจ้ งึ ท�ำให้คน
ไทยต้องหยุดคิด เพื่อพิจารณาหาแรงผลักดันที่จะท�ำให้คนไทยเชื่อมั่นและยึดถือในคุณธรรมและจริยธรรม
เพิ่มขึ้น

3.2 ทัศนคติต่อคุณลักษณะของคนไทย
คุณลักษณะของคนไทยที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 80 ขึ้นไปเห็นด้วยมีทั้งด้านบวกและด้านลบ จาก 13
ข้อค�ำถามพบว่า คุณลักษณะที่คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยมี 7 ลักษณะ คือ
ตารางที่ 3.1 ความเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทย
คุณลักษณะของคนไทย
ชอบมีหน้ามีตา
รักความสนุก
เชื่อในพิธีกรรม
มีน�้ำใจ
พึ่งพาโชคชะตา
มีจิตใจเอื้อเฟื้อ
อบอุ่น/เป็นมิตร
ริเริ่มสร้างสรรค์

คะแนนความเห็นด้วย
5.51
5.42
5.39
5.32
5.30
5.28
5.21
5.16

ความชอบมีหน้ามีตา คือ คุณลักษณะประการส�ำคัญของคนไทยที่กลุ่มคนไทยทุกกลุ่มให้คะแนนความเห็น
ด้วยในระดับสูง คือ ร้อยละ 87 โดยกลุ่มคนไทยที่เห็นด้วยอย่างมากคือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 40- 49 กลุ่ม
ทีม่ รี ะดับรายได้อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงจนถึงสูงมาก กลุม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯและรองลงมาคือภาคเหนือ
นัน่ หมายความว่า สังคมไทยมีคา่ นิยมในการให้การเคารพ นับถือ ยกย่องคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตบิ างอย่างทีส่ งั คม
ให้คุณค่า เช่น ความมีเกียรติ ความมั่งคั่งร�่ำรวย การมีการศึกษาสูง เป็นต้น
ส�ำหรับสิ่งที่คนไทยให้ความส�ำคัญล�ำดับรองลงมา คือ ความรักสนุกและความเชื่อในพิธีกรรม ที่กลุ่มคน
ไทยเห็นด้วยในสัดส่วนร้อยละ 85 เท่ากัน โดยกลุ่มที่เห็นด้วยว่าคนไทยรักสนุกและเชื่อในพิธีกรรม คือกลุ่ม
เดียวกัน คือ คนที่อยู่ในกลุ่มอายุ 18-29 ปี มีระดับรายได้อยู่ในระดับ B ถึง A+ คือ ค่อนข้างสูงจนถึงสูงมาก
และอาศัยอยูภ่ าคเหนือ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของคุณลักษณะดังทีป่ รากฏในตาราง ในมุมหนึง่ เป็นผลดี
กับประเทศไทยเพราะเมือ่ คนไทยและสังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
จะไม่ตงึ เครียดมากนักเพราะมีทางเบีย่ งหรือทางออกเอาไว้แล้วทัง้ ในระดับบุคคลและในระดับสังคม โดยใน
ระดับบุคคล ความรักสนุกและริเริม่ สร้างสรรค์ทำ� ให้คนไทยเป็นคนปรับตัวง่าย ยิม้ ง่าย สามารถมีความสุขได้
จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ตัวอย่างเช่น การเปิดกว้างในการรับประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มคนชนชาติอื่นๆ และ
สามารถปรับตัวเข้าร่วมได้กับงานเทศกาล งานรื่นเริงต่างๆ และในระดับสังคม ความมีน�้ำใจ ความมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อและความอบอุ่น/เป็นมิตร ท�ำให้คนไทยไม่เคยหมดหวังกับปัญหาหรือวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่
เคยถูกทอดทิ้งจากคนในสังคมไทยด้วยกันเอง อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับความรักสนุกสามารถมองได้ทั้งด้าน
บวก คือ มีผลท�ำให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถมีความสุขได้ง่าย และในด้านลบ คือ อาจมีผลต่อความ
ระมัดระวังและความรอบคอบในการใช้ชีวิต และการรับผิดชอบต่อสังคม
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ส�ำหรับความเชื่อในพิธีกรรมและการพึ่งพาโชคชะตาที่เป็นคุณลักษณะด้านลบ กลุ่มคนไทยส่วนใหญ่เห็น
ด้วยร้อยละ 85 และ 81 ตามล�ำดับ คุณลักษณะสองประการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อในสิ่งที่
มองไม่เห็น และอิทธิพลจากขอมและพราหมณ์ที่สืบทอดจากอดีตมาจนปัจจุบัน ซึ่งท�ำให้เห็นปัญหาด้าน
หนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ การทีค่ นไทยยังไม่มคี วามเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจในตนเองอย่างเต็มที่ แต่ในด้านบวกคุณลักษณะ
ดังกล่าวท�ำให้คนไทยเป็นคนเคารพนบนอบ ไม่กา้ วร้าว ไม่ตดั สินใจหุนหันพลันแล่นเมือ่ เกิดปัญหาและยังมี
ความหวังในชีวิตอยู่เสมอ
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นอกจากนี้ การชอบทุจริต/ไม่ซื่อตรง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน คือ คุณสมบัติที่คนไทยเห็นว่าคนไทย
ด้วยกันเองมีลักษณะเช่นนั้น คุณสมบัติด้านลบนี้ท�ำให้การเข้าใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการ
ต้องจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงปัญหาความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและ
สังคมของประชาชนที่มีน้อยและการรอคอยภาครัฐเข้ามาท�ำหน้าที่ต่างๆ โดยที่ภาคประชาชนไม่สนใจหรือ
กระตือรือร้นได้อย่างชัดเจนขึ้น
ส�ำหรับคุณลักษณะที่กลุ่มคนไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงต�่ำ คือ
ตารางที่ 3.2 คุณลักษณะที่กลุ่มคนไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงต�่ำ
คุณลักษณะของคนไทย
ความพอเพียง
ทุจริต
เห็นแก่ส่วนตน
ไม่มีวินัย
ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

คะแนนความเห็นด้วย
4.63
4.63
4.60
4.54
4.48

คุณสมบัติที่ผู้ตอบมีความเห็นด้วยในระดับปานกลางถึงต�่ำ ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ส�ำคัญ หาก
แต่มีความส�ำคัญในลักษณะที่ถูกซ้อนเร้นจากคุณลักษณะอื่นๆ เพราะหากพิจารณาห้าคุณลักษณะข้างต้น
ร่วมกับปัญหาที่มีความรุนแรงในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหา
การต้องจ่ายสินบนให้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั รวมถึงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคมของประชาชน
ที่มีน้อย การรอคอยภาครัฐเข้ามาท�ำหน้าที่ต่างๆ โดยที่ภาคประชาชนไม่สนใจหรือกระตือรือร้นปัญหาหนี้
สิน การเป็นหนี้นอกระบบ รวมไปถึงการแตกแยกไม่สามัคคี จะท�ำให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของสาเหตุของปัญหา
ต่างๆ ทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ ในปัจจุบนั ได้อย่างชัดเจนขึน้ เพราะทัศนคติทคี่ นไทยมองคนไทยด้วยกันเอง
แต่ถูกซ่อนเร้นด้วยความเห็นด้วยปานกลางถึงต�่ำและการเน้นที่คุณสมบัติด้านบวก ท�ำให้การตระหนักถึง
สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาจากระดับบุคคลที่ท�ำได้ง่ายที่สุด ยากที่จะเกิดขึ้นได้อันส่งผลให้ปัญหา
จึงมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น

ผูต้ อบร้อยละ 64 เห็นว่า ความพอเพียงทีร่ ฐั บาลและสังคมไทยพยายามส่งเสริมรณรงค์มาเป็นระยะเวลาสิบ
กว่าปีเป็นคุณลักษณะทีค่ นไทยมีอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ 4.63 โดยกลุม่ ทีเ่ ห็นว่าคนไทยมีความพอเพียงน้อย
คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 30-39 กลุ่มที่มีระดับรายได้ B ถึง A+ และอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ นั่นหมายความ
ว่า คนไทยยังไม่สามารถสร้างลักษณะนิสยั แบบพอเพียงได้ดนี กั แต่หากพิจารณาความพอเพียงทีม่ ใี นระดับ
ปานกลางร่วมกับความรักสนุกและคุณสมบัติด้านลบอีกสองประการ คือ การทุจริตและการเห็นแก่ส่วนตน
อาจท�ำให้พอเข้าใจถึงมุมมองที่กลุ่มคนไทยมีต่อคนไทยด้วยกันเองในประเด็นความพอเพียงนี้ได้ดีขึ้น
ส�ำหรับความไม่มวี นิ ยั และการไม่สนใจสิง่ รอบข้าง แม้กลุม่ คนไทยจะเห็นด้วยในระดับต�ำ่ คือ 4.54 และ 4.48
ตามล�ำดับ แต่นัยส�ำคัญจากคะแนนของกลุ่มคนที่เลือกตอบคุณลักษณะด้านนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
ตัง้ แต่ระดับบุคคลไปจนถึงสังคมและประเทศชาติ เพราะประเทศไทยจะพัฒนาและแข่งขันกับประเทศอืน่ ๆ
ได้ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ระเบียบวินัยของคนในชาติที่ก�ำกับความคิด จิตใจ
และพฤติกรรมเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะในทีส่ ดุ ความมีระเบียบจะบ่งบอกถึงการตระหนักรู้
ในหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ ตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติ หรือก็คอื ความรับผิดชอบทีต่ นเองมีตอ่ ครอบครัว สังคม
ชุมชน และประเทศนั่นเอง โดยกลุ่มที่เห็นด้วยว่าคนไทยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง คือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-29
ปี ระดับรายได้ C ถึง C+ และ E และอาศัยอยูใ่ นภาคตะวันตก ส�ำหรับกลุม่ ทีเ่ ห็นด้วยว่าคนไทยไม่มวี นิ ยั คือ
กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-29 และ 30-39 ปี ระดับรายได้ค่อนข้างสูงจนถึงสูงมากและอาศัยอยู่ภาคตะวันตก
คุณลักษณะด้านลบทีค่ นไทยมี คือ ชอบมีหน้ามีตา เชือ่ ในพิธกี รรม พึง่ พาโชคชะตา ทุจริต เห็นแก่สว่ นตน ไม่มี
วินยั และไม่สนใจสิง่ รอบข้าง เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เห็นได้ชดั เจนขึน้ ว่าเป็นคุณลักษณะของคนไทยทีฝ่ งั รากลึกอยูใ่ น
วิถชี วี ติ ความคิดและพฤติกรรม ทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การพิจารณาแก้ไขและปรับให้เป็นคุณลักษณะด้านบวก

3.3 สิ่งที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชน
จาก 19 ประเด็นข้อสอบถาม การรักเรียน คือ สิ่งที่กลุ่มคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 43 เห็นความส�ำคัญว่า
ควรปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน รองลงมาร้อยละ 41 เห็นว่าควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกล
ยาเสพติด และร้อยละ 31 เห็นว่าควรปลูกฝังคุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรม ในขณะที่การให้ความรู้เรื่องเพศ
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง/ประชาธิปไตย ผู้ตอบที่เห็นว่าควรปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ
มีเพียงร้อยละ 3 และ 4 ตามล�ำดับเท่านั้น
ตารางที่ 3.3 สิ่งที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชน
สิ่งที่ควรปลูกฝัง
การรักการเรียน
การห่างไกลจากยาเสพติด
คุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรม
การประหยัด/อดออม/รู้จักค่าของเงิน
การซื่อสัตย์/สุจริต

ร้อยละ

สิ่งที่ควรปลูกฝัง

ร้อยละ

43
41
31
22
21

การรักนวลสงวนตัว
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความกล้าแสดงออก/เป็นตัวของตัวเอง
การมีสว่ นร่วมทางการเมือง/ประชาธิปไตย
ความรู้เรื่องเพศศึกษา

8
7
4
4
3
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ผูต้ อบให้ความส�ำคัญกับการรักเรียนและการห่างไกลยาเสพติดค่อนข้างมากกว่าสิง่ อืน่ ๆ จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบ
ร้อยละ 43 ให้ความส�ำคัญกับการรักการเรียน ซึ่งเป็นค่านิยมที่คนไทยได้รับการปลูกฝังมาแต่เล็กแต่น้อยให้
ต้องขยันเรียน ให้เรียนสูงๆ ในขณะทีก่ ารให้ความส�ำคัญกับการอ่านรวมถึงความขยัน/ตัง้ ใจท�ำสิง่ ต่างๆ ซึง่ จะ
ต้องเกิดขึ้นควบคู่กันมีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ 41 เห็นว่าควรปลูกฝังการห่างไกลยา
เสพติด เนือ่ งจากเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติและมีผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน ทัง้ สอง
สิ่งนี้เป็นการปลูกฝังที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนโดยตรง ในขณะที่คุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรมที่
จะเป็นประโยชน์ทงั้ กับเด็กและเยาวชนโดยตรงและส่งผลต่อการใช้ชวี ติ กับผูอ้ นื่ และสังคมได้รบั ความส�ำคัญ
เป็นอันดับรองลงมา
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ข้อสังเกตในทีน่ คี้ อื ความเห็นด้วยในคุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรมกับความเห็นด้วยในความซือ่ สัตย์/สุจริต มี
ความแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นการตีความและการท�ำความเข้าใจในความซือ่ สัตย์/สุจริตว่าเป็นคนละเรือ่ ง
กับคุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรม ทีอ่ าจถูกมองว่าเป็นเรือ่ งของศาสนา หรือศีล 5 ข้อ จึงมีผลให้ปญ
ั หาการทุจริต
คอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญที่คนไทยเห็นว่ามีความรุนแรงและควรได้รับการแก้ไข ดังจะกล่าวต่อไป
ส�ำหรับประเด็นที่ผู้ตอบให้ความส�ำคัญน้อย 5 อันดับแรก คือ ความรู้เรื่องเพศศึกษา มีเพียงร้อยละ 3 ที่
เห็นควรให้มีการปลูกฝัง ทั้งๆ ที่มีความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านความคิด อารมณ์ และร่างกาย
ให้กับเด็กและวัยรุ่น และอาจจะท�ำให้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรคเอดส์ ฯลฯ บรรเทาเบาบางลงได้ การ
ท�ำความเข้าใจและปรับทัศนคติของผู้ปกครอง/ผู้ใหญ่ในสังคมไทยว่า เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องหยาบคายหรือน่า
อาย จึงเป็นสิ่งส�ำคัญโดยเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาอันเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจใน
เพศศึกษา อันดับต่อมา คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง/ประชาธิปไตย และความกล้าแสดงออก/เป็นตัว
ของตัวเอง มีเพียงร้อยละ 4 ทั้งๆ ที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการสร้างความมั่นใจในความเป็นตัวตน ความ
เป็นพลเมือง อีกทั้งเป็นสิ่งที่แสดงการตระหนักถึงผลกระทบที่ได้รับจากการเมือง และแสดงถึงการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงและรณรงค์
กันอยู่ทั่วโลกก็มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น นั่นอาจเป็นเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องนอกตัวไม่เกี่ยวกับปาก
ท้องโดยตรง ประกอบกับลักษณะของคนไทยเองที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ไม่สนใจอยากเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา แต่เห็นว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องได้รับการดูแล จึงอาจต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการด�ำเนินการ
และส�ำหรับการรักนวลสงวนตัวก็มเี พียงร้อยละ 8 เท่านัน้ ทีเ่ ห็นควรปลูกฝังให้กบั เด็กและเยาวชน ทั้งๆ ที่เป็น
ค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การรับเอาวัฒนธรรม วิธีคิด และวิถีชีวิตของตะวันตกที่ท�ำให้คนไทยให้ความ
ส�ำคัญกับการรักนวลสงวนตัวลดลง คนไทยอาจต้องขบคิดให้มากกว่านี้ว่าสังคมไทยได้เตรียมแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับทัศนคติกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มากน้อยเพียงใด
ส�ำหรับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่เปรียบเสมือนรากฐานของประเทศไทย ผู้ตอบ
ให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝังความคิดและทัศนคติด้านศาสนาในฐานะสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเป็น
อันดับแรก คือ การยึดถือในศีลธรรม/จริยธรรม/คุณงามความดี ร้อยละ 31 ชาติในฐานะสิ่งแสดงความ
เป็นเอกราช เอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเป็นอันดับที่สอง คือ ความเป็นชาตินิยม/ความ
รักชาติ ร้อยละ 20 และพระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเป็นอันดับที่สาม คือ
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 18

หากพิจารณาสิง่ ทีค่ วรปลูกฝังให้กบั เด็กและเยาวชนร่วมกับคุณลักษณะของคนไทยในด้านบวกและด้านลบ
จะพบว่า ร้อยละ 22 เห็นว่าควรปลูกฝังการประหยัด/อดออม/รูจ้ กั ค่าของเงิน ซึง่ จะเป็นการช่วยท�ำให้คนไทยมี
ลักษณะของความพอเพียงเพิม่ พูนขึน้ และร้อยละ19 เห็นว่าควรปลูกฝังความมีนำ�้ ใจ/เมตตา/เผือ่ แผ่/ชอบช่วย
เหลือให้กบั เด็กและเยาวชน ซึง่ จะช่วยสนับสนุนคุณลักษณะด้านบวกของคนไทย คือ มีนำ�้ ใจ มีจติ ใจเอือ้ เฟือ้
และอบอุ่นเป็นมิตรให้เพิ่มมากขึ้น และลดทอนความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคุณลักษณะด้านลบลงได้ ในขณะที่
คุณลักษณะด้านลบ คือ การทุจริต การเห็นแก่สว่ นตนและการไม่สนใจสิง่ รอบข้าง ผูต้ อบให้ความส�ำคัญต่อ
ความเป็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาค่อนข้างน้อยเพราะมีเพียงร้อยละ 15 ที่เห็นควรปลูกฝังการมีระเบียบ
วินัย/การรักษากฎระเบียบ ร้อยละ 11 ที่เห็นว่าควรปลูกฝังการไม่คดโกงไม่คอร์รัปชั่น และร้อยละ 4 เท่านั้น
ทีเ่ ห็นควรให้มกี ารปลูกฝังการมีสว่ นร่วมทางการเมือง/ประชาธิปไตยทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ ต่างๆ ข้างต้นจะช่วยท�ำให้เกิด
การตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบอันจะน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อการตรวจสอบทางการเมืองได้

3.4 ความมั่นใจในเศรษฐกิจ
การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ของประชาชนและผูป้ ระกอบการล้วนต้องการความมัน่ ใจทางเศรษฐกิจทัง้
สิน้ ผูต้ อบทีค่ อ่ นข้างมัน่ ใจจนถึงมัน่ ใจมากมีเพียงร้อยละ 34 เท่านัน้ ในขณะทีร่ อ้ ยละ 50 อยูใ่ นระดับค่อนข้างไม่
มัน่ ใจจนถึงไม่มนั่ ใจอย่างมาก และผูต้ อบเพียงร้อยละ 16 เท่านัน้ ทีเ่ ฉยๆ ส�ำหรับกลุม่ ผูต้ อบทีแ่ สดงความมัน่ ใจ
ในเศรษฐกิจของประเทศมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ คือ กลุม่ ผูต้ อบทีม่ อี ายุระหว่าง 18-29 ปี เป็นกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียนและ
เพิง่ เริม่ ท�ำงาน มีรายได้ครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือนต�ำ่ มาก เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาอย่างเป็นทางการ อาศัยใน
ชนบท ภูมภิ าคทีอ่ ยูอ่ าศัย คือ ภาคใต้ และมีอาชีพครู/อาจารย์ นักวิชาการ ส�ำหรับกลุม่ ทีแ่ สดงความมัน่ ใจน้อย
กว่ากลุม่ อืน่ ๆ คือ กลุม่ ผูต้ อบทีม่ อี ายุระหว่าง 40-49 ปี ซึง่ เป็นช่วงอายุทกี่ ำ� ลังท�ำงาน เริม่ มีหน้าทีก่ ารงานดีและ
มีภาระด้านค่าใช้จา่ ยค่อนข้างมาก มีรายได้ครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือนสูงถึงสูงมาก การศึกษาอนุปริญญา/ปวช./
ปวส./ประกาศนียบัตร อาศัยในเขตเทศบาล และในกรุงเทพฯ และมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ
ตารางที่ 3.4 ความมั่นใจในเศรษฐกิจ
มั่นใจในเศรษฐกิจ
กลุ่ม
อายุระหว่าง 18-29 ปี
รายได้ต�่ำมาก
ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ
อยู่ในพื้นที่ชนบท
อยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ครู/อาจารย์ นักวิชาการ

ค่าเฉลี่ย
3.74
3.72
3.80
3.74
3.99
3.87

ไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ
กลุ่ม
ค่าเฉลี่ย
อายุระหว่าง 40-49 ปี
3.62
รายได้สูงถึงสูงมาก
3.60
การศึกษาอนุปริญญา/ปวช./
3.59
ปวส./ประกาศนียบัตร
อยู่ในพื้นที่เมือง
3.53
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
3.34
เจ้าของกิจการ
3.46

ความรูส้ กึ มัน่ ใจในเศรษฐกิจของประเทศของแต่ละกลุม่ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน โดยมีเงือ่ นไขบางประการทีส่ ง่
ผลให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น กล่าวคือ กลุ่มคนที่ไม่ได้รับการศึกษามากนัก ท�ำให้ไม่มีโอกาสในการหางานที่
มีความมั่นคง ไม่ได้มีต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่สูง เมื่อการศึกษาไม่สูง รายได้ไม่มาก บวกกับไม่ได้อยู่อาศัย
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อยูใ่ นตัวเมือง การเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจจึงไม่ได้มผี ลกระทบต่อคนกลุม่ นีเ้ ท่าใดนัก เช่นเดียวกันกับกลุม่ ที่
มีอายุระหว่าง 18-29 ปี ที่ยังอยู่ในช่วงวัยของการเรียนหรือเพิ่งท�ำงานและกลุ่มอาชีพครู/อาจารย์ นักวิชาการ
ที่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีความมั่นคง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จึงไม่ได้สร้างแรง
สะเทือนไปยังคนสองกลุ่มนี้เท่าใดนัก ส�ำหรับการพิจารณาในระดับภูมิภาค แม้คนที่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้
จะได้รับผลกระทบไม่ต่างจากคนในภูมิภาคอื่นๆ แต่เนื่องจากผลผลิตจากการท�ำอาชีพประมงและการท�ำ
อาชีพปลูกยางพารา เป็นที่ต้องการของตลาดบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม ท�ำให้คนที่อาศัยในพื้นที่ภาค
ใต้มีความมั่นใจเศรษฐกิจมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ
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ในขณะที่ความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของกลุ่มคนต่างๆ พบว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกเช่น
นั้น นั่นคือกลุ่มคนที่อายุระหว่าง 40-49 ปี กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของกิจการและกลุ่มคนที่มีรายได้สูงถึงสูงมาก
เป็นกลุม่ คนทีม่ ภี าระความรับผิดชอบอยูค่ อ่ นข้างมาก เช่น การผ่อนบ้าน-รถ การต้องดูแลบุตร-คูส่ มรส-บิดา
มารดา-ลูกน้อง รวมทั้งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องอยู่ในสังคม ฉะนั้นเสถียรภาพทางการเงินจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
และคนกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลและในกรุงเทพฯ ซึ่งจะต้องประสบกับภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงและแข่งขันอยู่เสมอ

3.5 ความภาคภูมิใจในชาติ และความเป็นคนไทย
ผูต้ อบร้อยละ 99 มีความภูมใิ จในชาติ/คุณค่าความเป็นไทยและความภูมใิ จทีเ่ ป็นพลเมือง/คนไทย สัดส่วน
ความภูมใิ จในชาติและความเป็นคนไทยทีส่ งู มากนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ า่ ยินดีอย่างยิง่ เพราะความเป็นชาติจะด�ำรงอยู่
ได้ก็เนื่องด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย เอกลักษณ์
ความเป็นไทย โดยความภาคภูมิใจในชาติจะส่งผลให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเป็น
พลเมืองไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับประเด็นที่เป็นข้อค�ำถามอื่นมีข้อสังเกตในที่นี้สองประการ
ประการแรก ผูต้ อบมีความภูมใิ จในชาติ/คุณค่าความเป็นไทย และการเป็นพลเมือง/คนไทย แต่ไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการปลูกฝังความเป็นชาตินิยม/ความรักชาติ การมีระเบียบวินัย/การรักษากฎระเบียบ คุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย และการมีสว่ นร่วมทางการเมือง/ประชาธิปไตยให้กบั เด็กและเยาวชนเท่าทีค่ วร ประการทีส่ อง
สัดส่วนความภาคภูมใิ จและความเป็นคนไทยทีส่ งู มากนีเ้ ป็นคนละเรือ่ งกับการตระหนักในความเป็นพลเมือง
ไทย เพราะสิ่งที่กลุ่มคนไทยมองคุณลักษณะของคนไทยด้วยกันเองนั้นให้ความส�ำคัญค่อนข้างน้อยกับการ
ทุจริต การเห็นแก่ส่วนตน ไม่มีวินัย และไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ทั้งๆ ที่คุณสมบัติด้านลบเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อ
ความเป็นพลเมืองและการพัฒนาประเทศชาติ ฉะนัน้ ความภาคภูมใิ จและความเป็นคนไทย จึงไม่ใช่เงือ่ นไข
ที่น�ำไปสู่ความรู้สึกตระหนักในภาระหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทย
ส�ำหรับผู้ตอบอีกร้อยละ 1 ที่รู้สึกเฉยๆ กับความภูมิใจในชาติ/คุณค่าความเป็นไทย และความภูมิใจที่เป็น
พลเมือง/คนไทย ถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องให้ความส�ำคัญแม้จะมีสัดส่วนเพียง 1 เพราะกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ในสัดส่วนนี้ คือ ผู้ที่มีช่วงอายุ 18-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นก�ำลังของชาติ เป็นผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับ
ต�่ำ อาศัยอยู่ในชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส�ำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและอาศัยอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ
ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐหรือไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายการพัฒนาของรัฐ เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่
ท�ำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกไม่ไยดีและไม่ยินดียินร้ายต่อความเป็นชาติและความเป็นคนไทย/พลเมืองไทย

การพัฒนาประเทศ
และท้องถิ่นที่อยู่อาศัย

บทที่ 4

การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
4.1 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศ
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การส�ำรวจในส่วนนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลว่ากลุ่มผู้ตอบมีความเห็นอย่างไรต่อชุมชนหรือจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ใน
แง่การพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม ผลการส�ำรวจพบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าชุมชน/จังหวัดที่ตนเอง
อาศัยอยู่นั้นมีการพัฒนาไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมคิดเป็นร้อยละ 67 ในขณะทีร่ อ้ ยละ 24 หรือจ�ำนวนตัวอย่าง
ประมาณ 24,000 คน เห็นว่าชุมชน/จังหวัดของตนเองไม่มีการพัฒนาใดๆ หรืออยู่กับที่และมีร้อยละ 10
(ประมาณ 10,000 คน) เห็นว่าการพัฒนาชุมชน/จังหวัดของตนเองนั้นเป็นไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม
แผนภาพที่ 4.1 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระดับชุมชน/จังหวัด

หมายเหตุ :  มีผู้ที่ไม่ออกความเห็นประมาณ 1,000 รายหรือร้อยละ 1

ในกลุ่มที่ตอบว่าประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมนั้น ในแง่ระดับอายุ จะมีผู้ที่อายุ 18-29 ปี และ
อายุ 50 ปีขนึ้ ไปมากกว่ากลุม่ อายุอนื่ ร้อยละ 58 อยูน่ อกเขตเทศบาลเป็นกลุม่ ทีม่ รี ายได้ทกุ ระดับรายได้และ
ทุกระดับการศึกษา ข้อแตกต่างของความเห็นอยู่ในแง่พื้นที่ กล่าวคือ ผู้ตอบในภาคใต้และภาคตะวันออก
มากกว่าร้อยละ 67 และ 64 เห็นว่าเหมาะสม ในขณะที่ผู้ตอบในกรุงเทพฯที่เห็นว่าเหมาะสมมีเพียงร้อยละ
35 และภาคเหนือมีเพียงร้อยละ 40
ส�ำหรับผู้ที่ตอบว่าประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ประกอบด้วย ผู้ตอบที่อยู่ในเขตเทศบาล
ร้อยละ 18 เป็นผู้มีรายได้สูงและค่อนข้างสูงมากกว่ารายได้น้อยร้อยละ 17-18 เป็นคนกรุงเทพฯ ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกมากกว่าภาคอื่นๆ ร้อยละ 19-21
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ส่วนผู้ที่เห็นว่าประเทศไทยไม่มีการพัฒนาใดๆ เลย เป็นคนในเขตเทศบาลมากกว่านอกเขต มีรายได้สูง
มากกว่ารายได้นอ้ ย คนกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีเ่ ห็นว่าประเทศไทยไม่มกี ารพัฒนาใดๆ เป็นผูต้ อบจากกรุงเทพฯ เมือ่
น�ำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเรื่องความคาดหวังต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตในหัวข้อ 2.4
ของบทที่ 2 จะพบว่าผู้ตอบร้อยละ 29 ที่คิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตจะเหมือนเดิม มีสัดส่วนใกล้เคียง
กับผูต้ อบทีร่ ะบุวา่ ประเทศไทยไม่มกี ารพัฒนาใดๆร้อยละ 30 ผูต้ อบทัง้ สองหัวข้อนีม้ ภี มู หิ ลังทีค่ ล้ายคลึงกัน
ข้อค้นพบบ่งชี้ว่ามีคนในเมืองที่เป็นชนชั้นกลางจ�ำนวนประมาณเกือบหนึ่งในสามที่สงวนท่าทีในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและชีวิตในอนาคตของตนเอง
โดยภาพรวมแล้ว จะเห็นว่า ผู้ตอบอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล อยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยสูงอายุ พักอาศัยอยู่
ในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นกลุม่ ทีม่ องทิศทางการพัฒนาประเทศในทางบวกและยังมี
ผูต้ อบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกร้อยละ 59 ทีม่ คี วามเห็นเช่นนีเ้ หมือนกัน การทีผ่ ตู้ อบกลุม่ นีส้ ว่ นหนึง่
ไม่อยู่ในวัยกลางคนที่ได้มีประสบการณ์ตรงกับการพัฒนาประเทศ และอยู่นอกศูนย์กลางของการบริหาร
จัดการของการพัฒนา (นอกเขตเทศบาล) อาจท�ำให้ความเห็นของผูต้ อบมีนำ�้ หนักน้อยลง การวิเคราะห์สว่ น
นี้จึงต้องพิจารณาเหตุผลที่ผู้ตอบให้ประกอบการแสดงความเห็นซึ่งจะปรากฏในหัวข้อต่อไป
ส่วนผู้ตอบอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคนกรุงเทพฯ และภาคเหนือ อยู่ในเขตเทศบาล มีรายได้สูงกว่าซึ่งเป็นกลุ่มที่
มีโอกาสมากกว่ากลุ่มอื่นกลับมีความเห็นว่า การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ดูเหมือนข้อมูลจะ
ขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือ กลุม่ คนทีม่ โี อกาสในสังคมพอใจในทิศทางการพัฒนาน้อยกว่ากลุม่ คนทีม่ โี อกาส
น้อยกว่า ส่วนคนที่ด้อยโอกาสกลับพอใจทิศทางการพัฒนามากกว่า ข้อมูลที่ขัดแย้งเช่นนี้อาจตีความได้ว่า
ผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นกลุ่มที่เข้าถึงข้อมูลได้น้อยและเรียกร้องน้อย (เพราะอาจไม่รู้ว่าตนมีสิทธิเรียกร้องอะไร
บ้าง เช่น ผู้สูงอายุในอดีตก็ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐ เช่น ได้เบี้ยยังชีพ) ส่วนผู้ที่มีโอกาส
มากกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลมากกว่า รู้สิทธิของตนมากกว่า จึงเรียกร้องมากกว่า เป็นผลให้ไม่พอใจทิศทาง
การพัฒนาเพราะตนเองยังได้ไม่ครบถ้วนตามสิทธิทพี่ งึ ได้ (เช่น สิทธิทจี่ ะคาดหวังให้รฐั ให้สวัสดิการคุม้ ครอง
โดยไม่เรียกรับประโยชน์หรือสิทธิทจี่ ะใช้ชวี ติ ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทเี่ ป็นมิตรต่อสุขภาพมากกว่าที่
เป็นอยู)่ คนอีกกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ป็นผูท้ มี่ โี อกาสมากกว่าเช่นกัน จึงเลือกให้ความเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้พัฒนา
แต่อยู่กับที่ ดังจะพบว่าผู้ตอบที่มีความเห็นแบบนี้เป็นคนจากกรุงเทพฯ และเขตเทศบาล และมีรายได้สูง
เหมือนกลุ่มที่เห็นว่าพัฒนาไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม
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4.2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระดับพื้นที่
การส�ำรวจในส่วนนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลว่ากลุ่มผู้ตอบมีความเห็นอย่างไรต่อชุมชนหรือจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ใน
แง่การพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม ผลการส�ำรวจพบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าชุมชน/จังหวัดที่ตนเอง
อาศัยอยูน่ นั้ มีการพัฒนาไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมคิดเป็นร้อยละ 67 ในขณะทีร่ อ้ ยละ 24 หรือจ�ำนวนตัวอย่าง
ประมาณ 24,000 คน เห็นว่าชุมชน/จังหวัดของตนเองไม่มีการพัฒนาใดๆ หรืออยู่กับที่และมีร้อยละ 10
(ประมาณ 10,000 คน) เห็นว่าการพัฒนาชุมชน/จังหวัดของตนเองนั้นเป็นไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม
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ข้อมูลภูมหิ ลังของผูต้ อบทัง้ กลุม่ ทีเ่ ห็นว่าชุมชน/จังหวัดของตนพัฒนาไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมและกลุม่ ทีเ่ ห็น
ว่าไม่เหมาะสมมีลกั ษณะคล้ายกับทีป่ รากฏในระดับประเทศในข้อ 4.1 กล่าวคือ ผูท้ เี่ ห็นว่าเหมาะสมอยูน่ อก
เขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ส่วน
ผูท้ เี่ ห็นว่าไม่เหมาะสมเป็นคนจากกรุงเทพฯและคนในเขตเทศบาล นอกนัน้ ก็เป็นคนจากภาคใต้และภาคกลาง
จากแผนภาพ 4.2 จะพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันออก
ไป หากจ�ำแนกจังหวัดทั้งหมดเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่มีสัดส่วนประชาชนที่เห็นว่าการพัฒนาไปในทิศทาง
เหมาะสมสูงสุด กลุ่มที่มีสัดส่วนประชาชนที่เห็นว่าการพัฒนาไปในทิศทางเหมาะสมปานกลาง และกลุ่ม
ที่มีสัดส่วนประชาชนที่เห็นว่าการพัฒนาไปในทิศทางเหมาะสมในระดับค่อนข้างต�่ำ จะพบว่าจังหวัดที่มี

สัดส่วนประชาชนที่เห็นว่าการพัฒนาไปในทิศทางเหมาะสมสูงสุดมี 10 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม
ชัยนาท ขอนแก่น ราชบุรี อ�ำนาจเจริญ เพชรบุรี สระแก้ว ตาก และอ่างทอง จังหวัดที่เหลือส่วนใหญ่เห็นว่า
พัฒนาเหมาะสมปานกลาง และมีจงั หวัดอีกกลุม่ หนึง่ ทีป่ ระชาชนเห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในทิศทางทีเ่ หมาะ
สมน้อย จังหวัดกลุ่มนี้อยู่ในภาคใต้เกือบทั้งหมดกับภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนบน (ดูแผนภาพ
ที่ 4.3 ประกอบ) อาจวิเคราะห์ได้ว่าจังหวัดที่มีประชาชนเห็นว่าการพัฒนาเหมาะสมมากเป็นจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค (เช่น ขอนแก่น ราชบุรี เพชรบุรี) และจังหวัดที่อยู่ในช่วงการเติบโต (เช่น
อ�ำนาจเจริญ ตาก นครพนม สระแก้ว) ประชาชนในจังหวัดเหล่านีจ้ งึ มีความคิดเห็นว่าจังหวัด/ชุมชนทีต่ นพัก
อาศัยอยูม่ กี ารพัฒนาไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมสูงสุด ส่วนจังหวัดในภาคใต้สว่ นใหญ่และจังหวัดชายแดนบาง
ส่วน (เช่น หนองคาย เชียงราย เชียงใหม่) ตลอดจนกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่ต้องการการเติบโตมากกว่าที่เป็น
อยูห่ รือเติบโตไปในทิศทางทีแ่ ตกต่างจากทีเ่ ป็นอยู่ จึงมีความเห็นว่าการพัฒนาจังหวัดมีความเหมาะสมน้อย
ข้อค้นพบส่วนนี้สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนานโยบายการพัฒนาระดับจังหวัดได้อย่างดี
แผนภาพที่ 4.3 จังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรเห็นว่าการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมสูง-ต�่ำ
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เหตุผลประกอบความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
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ในกลุ่มผู้ที่เห็นว่าชุมชน/จังหวัดของตนพัฒนาไปในทิศทางเหมาะสม เหตุผลส�ำคัญคือเรื่องการพัฒนา
สาธารณูปโภค (น�้ำ ไฟ ถนน ห้างสรรพสินค้า) ร้อยละ 76 สภาพแวดล้อมในชุมชน ความสะอาดและอากาศ
ร้อยละ 29 การพัฒนาด้านการศึกษา ร้อยละ 22 การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร้อยละ16 การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี/การติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 15 ช่วยเหลือกัน/มีความสามัคคีกันมากขึ้น ร้อยละ 1 แก้ไข
ปัญหายาเสพติด/แหล่งมั่วสุม/อาชญากรรมต่างๆ ร้อยละ 12 คนในชุมชน/จังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนามากขึ้น ร้อยละ 12 มีผู้น�ำที่ดี ร้อยละ 9 มีการวางแผนพัฒนา/ระบบบริหารจัดการที่ดี ร้อยละ 8 มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ร้อยละ 5
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ส่วนผู้ตอบที่เห็นว่าชุมชนยังไม่พัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม ระบุเหตุผลว่า ทุกอย่างเหมือนเดิม/ไม่มีการ
พัฒนา ร้อยละ 60 ชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา/เอาใจใส่จากภาครัฐ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 21 มีปัญหายาเสพ
ติด/แก๊งเด็กวัยรุ่น/แหล่งมั่วสุม/อาชญากรรมต่างๆ มากขึ้น ร้อยละ 13 มีปัญหาการคอร์รัปชั่น/ทุจริตของ
นักการเมือง/ผู้น�ำชุมชน ร้อยละ 10 มีปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง/คนไม่สามัคคี/แตกแยกกัน ร้อยละ
10 มีปัญหาการเล่นพวกพ้อง/เส้นสาย/มีผู้มีอิทธิพลครอบง�ำชุมชน/ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้อย
ละ 8 ขาดการวางแผนพัฒนา/ระบบบริหารจัดการชุมชน/จังหวัดที่ดี ร้อยละ 7 มีปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง
ร้อยละ 7 ขาดผู้น�ำที่ดี ร้อยละ 7 มีปัญหาสภาพแวดล้อม/ชุมชนสกปรก ร้อยละ 6 คนในชุมชน/จังหวัดขาด
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน/จังหวัด ร้อยละ 6
เมื่อพิจารณาเหตุผลของกลุ่มที่ตอบที่พอใจทิศทางการพัฒนา จะพบว่า เป็นเหตุผลด้านความเจริญของ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมอย่างมาก เหตุผลรองๆ ลงมาเป็นเหตุผลด้านสังคม เช่น การศึกษา ปัญหา
สังคม มีผทู้ เี่ น้นเรือ่ งการวางแผนและระบบบริหารทีด่ แี ละผูน้ ำ� ทีด่ ี ซึง่ เป็นปัจจัยเชิงกระบวนการอยูบ่ า้ งแต่ไม่
มากเท่าปัจจัยเชิงผลลัพธ์ เช่น สาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม การที่มีผู้ตอบประมาณ ร้อยละ 9-12 สนใจ
ปัจจัยด้านกระบวนการพัฒนาก็ถอื เป็นมิตทิ ดี่ พี อควร เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีเ่ ห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
ที่ไม่เหมาะสม จะพบว่ากลุ่มหลังไม่ได้เน้นปัจจัยเชิงผลลัพธ์เท่ากลุ่มแรกแต่เน้นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาคอร์รัปชั่น ปัญหาการเล่นพวกพ้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่อาจ
เข้าแก้ไขให้ลุล่วงได้โดยง่าย นอกจากนั้นผู้ตอบกลุ่มนี้ยังระบุว่าชุมชน/จังหวัดขาดการวางแผนพัฒนาที่
ดี และขาดผู้น�ำที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยเชิงกระบวนการและเชิงนโยบายเช่นเดียวกับกลุ่มแรก จึงควรพิจารณาว่า
องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร/เมือง จนถึงระดับล่างมีบทบาทมาก
เพียงใดในการร่วมก�ำหนดทิศทางและวางแผนการพัฒนาชุมชน/จังหวัด ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนานอกเหนือไปจากกลไกของระบบราชการเช่นในปัจจุบนั นอกจากนัน้ อาจพิจารณาได้วา่ ผูต้ อบทีพ่ อใจ
ทิศทางการพัฒนาจากความเจริญของสาธารณูปโภค สะท้อนให้เห็นผลส�ำเร็จของการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ ง
ถิ่นระดับหนึ่งได้ในเบื้องต้น ตลอดจนความส�ำเร็จของสวัสดิการด้านสาธารณสุข (ร้อยละ 16) ด้วย
เมือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลเกีย่ วกับเหตุผลของผูต้ อบเกีย่ วกับทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัดกลับไปสูร่ ะดับประเทศก็จะ
พบว่า กลุม่ ผูต้ อบในระดับประเทศทีต่ อบว่าประเทศไม่พฒ
ั นาเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่คอ่ ยให้เหตุผลทีเ่ ป็นประโยชน์ ดังจะพบ
ว่าเหตุผลทีใ่ ห้ในระดับชุมชน/จังหวัด เป็นเหตุผลแบบก�ำปัน้ ทุบดิน คือ ทุกอย่างเหมือนเดิม/ไม่มกี ารพัฒนาแทนที่
จะระบุทศิ ทางการพัฒนาทีต่ นเห็นว่าน่าจะเป็น เหตุผลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับปัญหาสังคม ปัญหาคอร์รปั ชัน่ และปัญหา
การเล่นพวกพ้องซึง่ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีถ่ กู ระบุจงึ เป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงแก้ไขทิศทางพัฒนามากกว่า

4.3 ความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
จากผลการส�ำรวจกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 100,000 ราย ในเรือ่ งการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศพบว่า ประชากร
ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวและแสดงความคิดเห็นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดย
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 33 ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม/ประพฤติตนให้ถูกต้อง ร้อยละ 28 ยึดถือในศีล
ธรรม/จริยธรรม/คุณงามความดี ร้อยละ 26 ประหยัด/อยู่อย่างพอเพียง ร้อยละ 22 ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ
ระเบียบบ้านเมือง ร้อยละ 20 การกระท�ำอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาประเทศ ได้แก่ การให้ความร่วม
มือในกิจกรรมพัฒนาและการสร้างความสามัคคี การเสียภาษี การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยประหยัด
พลังงาน การอบรมเยาวชนให้ปฏิบตั สิ งิ่ ทีถ่ กู ต้อง การบริจาคช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ทลี่ ำ� บาก การตัง้ ใจศึกษา
เล่าเรียน และการเป็นหูเป็นตา/กระบอกเสียงให้กับประเทศ (ดูตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 สิ่งที่คนไทยสามารถมีส่วนร่วมได้เพื่อพัฒนาประเทศ
สิ่งที่คนไทยสามารถมีส่วนร่วมได้เพื่อพัฒนาประเทศชาติ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม/ประพฤติตนให้ถูกต้องเหมาะสม
ยึดถือในศีลธรรม/จริยธรรม/คุณงามความดี
ประหยัด/อยู่อย่างพอเพียง
ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบบ้านเมือง
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน/สังคม
สร้างความสามัคคีในชุมชน/สังคม
ตั้งใจท�ำงาน
เสียภาษี
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม/ปลูกต้นไม้/ลดการใช้ถุงพลาสติก/รักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
ช่วยประหยัดพลังงาน
อบรมเยาวชน/คนรุ่นหลัง ให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี/ถูกต้องเหมาะสม
ให้ความช่วยเหลือ/บริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ล�ำบาก
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
พยายามเป็นกระบอกเสียง/เป็นหูเป็นตาให้กับประเทศ
อื่นๆ
ไม่ทราบ
ไม่อยากท�ำ/ไม่สามารถท�ำอะไรได้
(ฐาน : 100,000)
หมายเหตุ : ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ

ร้อยละ
33
28
26
22
20
16
15
14
11
10
9
9
8
6
5
1
2
1
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เป็นที่น่าสนใจมากว่าผู้ตอบถึงร้อยละ 33 ระบุว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศในขณะที่อีกร้อยละ 11 ระบุเรื่องการเสียภาษี ค�ำตอบนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ตอบได้รับเอาความคิด
เรื่องระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส�ำคัญ และอาจคิดว่าเมื่อตน
ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วประเทศก็จะพัฒนาต่อไปด้วยดี นับเป็นความคิดที่น่าเป็นห่วงในการเชื่อว่าระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีตวั แทนจะช่วยชาติได้อย่างง่ายดายเบ็ดเสร็จเช่นนี้ ผูต้ อบจ�ำนวนมากคิดว่าถ้าตนไปใช้
สิทธิเลือกตัง้ และไม่สร้างปัญหาให้แก่สงั คมก็ถอื ว่าได้รว่ มพัฒนาประเทศแล้ว มีผตู้ อบทีค่ ดิ ว่าตนสามารถมี
บทบาทเชิงรุกเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ เช่น ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน/สังคม ตั้งใจ
ท�ำงาน เสียภาษี สร้างความสามัคคีในชุมชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นกระบอก
เสียง/เป็นหูเป็นตาให้กับประเทศ ในระดับความถี่ที่ร้อยละ 5-16 เท่านั้น ค�ำตอบในเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์
ในการช่วยสะท้อนให้เห็นว่าพลังของคนไทยทีจ่ ะผลักดันสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศในเชิงรุกยังมีไม่มาก
นัก คนส่วนใหญ่ยงั ติดยึดอยูก่ บั บทบาทเชิงรับ อย่างไรก็ตาม การตอบค�ำถามในส่วนนีเ้ ป็นการเลือกค�ำตอบ
ได้หลายค�ำตอบ ฉะนั้นข้อมูลจึงไม่อาจสรุปแยกจากกันได้โดยสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ตอบบางส่วนที่อยู่ในช่วงอายุ 40 ปี หรือมากกว่า มีรายได้ระดับต�่ำ อาศัยอยู่ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการที่แสดงความเห็นว่าตนเองไม่ทราบว่า
สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 และมีผู้ตอบอีกร้อยละ 1
ที่ตอบว่า ตนเองไม่ต้องการท�ำและไม่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติอะไรได้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 50 ปี
หรือมากกว่า มีรายได้ระดับค่อนข้างน้อยหรือน้อยกว่า อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯและภาคกลาง และไม่ได้รบั การ
ศึกษาอย่างเป็นทางการ ค�ำตอบส่วนนีท้ ำ� ให้เห็นได้ชดั ขึน้ ว่าผูต้ อบทีม่ องบทบาทของตนในเชิงรับนัน้ เป็นผูท้ มี่ ี
รายได้ต�่ำ ไม่มีการศึกษา อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ถือเป็นกลุ่มด้อย
โอกาสที่คิดว่าตนไร้พลังที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาในสังคมไทย

ปัญหาด้านสังคม
และการเมือง

บทที่ 5

ปัญหาด้านสังคมและการเมือง
5.1 เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง

59
Khon Thai Monitor Report

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

แม้จะมีค�ำอธิบายจากนักวิชาการด้านไทยศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยที่พิจารณาว่าความไม่มั่นคงทางการเมือง
เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย การเปลีย่ นแปลงรัฐบาลไม่วา่ ด้วยก�ำลังทหาร รัฐสภา การเปลีย่ นขัว้ ทางการ
เมืองเป็นความผันผวนทีค่ าดเดาได้ เฟเดอริกส์ ริกส์ (Riggs, 1966) ได้อธิบายการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
ของไทยที่มีมามักเป็นเรื่องของชนชั้นสูงและระบบราชการ ขณะที่ประชาชนโดยมากมักถูกแยกขาดจากผล
ประโยชน์และไม่สนใจทางการเมือง ค�ำอธิบายของริกส์ถูกท้าทายด้วยกระแสการปฏิรูปการเมืองช่วงปลาย
ทศวรรษ 2530 กระทัง่ ความขัดแย้งทางการเมืองช่วงต้นทศวรรษ 2550 แอนดรูว์ วอล์คเกอร์ (Andrew Walker,
2008) นักมานุษยวิทยาชาวออสเตรเลียอธิบายสังคมไทยในมุมมองทีต่ า่ งไปว่าประชาชนต่างตืน่ ตัวเพือ่ รักษา
ประโยชน์ตนเองผ่านกลไกทางการเมืองทีม่ ี แม้ขอ้ มูลจากการส�ำรวจจะพบว่าคนชนบทและบุคคลทีม่ สี ถานะ
ทางเศรษฐกิจ-สังคมต�่ำกว่าจะพอใจในความมั่นคงทางการเมืองสูงกว่า แต่ภาพรวมแล้วพบว่า คนไทยโดย
มากไม่พอใจกับความมั่นคงทางการเมืองและคิดว่าสภาพดังกล่าวส่งผลต่อชีวิตประจ�ำวันของพวกเขา
ผูต้ อบส่วนมากตอบว่าตนไม่มคี วามมัน่ ใจในเสถียรภาพและความมัน่ คงทางการเมือง โดยมีผทู้ ไี่ ม่รสู้ กึ พอใจ
ในเสถียรภาพและความมัน่ คงทางการเมืองสูงถึงร้อยละ 64 ขณะทีผ่ ทู้ มี่ คี วามพอใจในเสถียรภาพและความ
มัน่ คงทางการเมืองเพียงร้อยละ 23 เท่านัน้ เมือ่ พิจารณาตามอายุของผูต้ อบแบบสอบถามแล้วกลุม่ ทีม่ คี วาม
ไม่พอใจในเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองสูงสุดคือ คนวัยท�ำงานที่มีอายุระหว่าง 30-49 ปี ขณะ
ที่รายได้แปรผกผันกับระดับความพอใจในเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองกล่าวคือผู้ที่มีรายได้สูง
ขึน้ มักมีความพอใจในความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการเมืองในระดับทีต่ ำ�่ ลง โดยผูท้ มี่ รี ายได้ตอ่ ครัวเรือน
ตั้งแต่ 50,000 บาทในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 33,000 บาทในเขตเทศบาลและ 24,000 บาท นอกเขตเทศบาล
มีความพอใจในเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองในระดับต�่ำที่สุดเช่นเดียวกันกับคนกรุงเทพฯ และ
กลุม่ ผูไ้ ด้รบั การศึกษาระดับหลังเตรียมอุดมศึกษา มีความพอใจในความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการเมือง
ต�่ำที่สุด ทั้งนี้เจ้าของกิจการเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความพอใจในระดับเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง
ต�่ำที่สุดตามมาด้วยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัท อาจสรุปเบื้องต้นได้ว่าประชากรในวัยท�ำงาน
ผูม้ รี ายได้สงู เจ้าของกิจการและผูท้ อี่ ยูใ่ นเขตเทศบาล เป็นกลุม่ ทางสังคมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความ
ผันผวนทางการเมือง ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองที่มากขึ้นจะเป็นการรับรองสถานะของพวก
เขาในสังคมต่อไป ขณะที่ความผันผวนทางการเมืองส่งผลกระทบต่อลักษณะชีวิตประจ�ำวันที่แข่งขันสูงอยู่
แล้วให้มีความเปราะบางมากขึ้น
กลุ่มที่มีความพอใจในเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-25 ปี
มีรายได้ระดับต�่ำ ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ อาศัยอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึง
เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าประชากรในเขตภูมิภาคกลับมีระดับความพอใจเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่า
ประชากรในเขตเทศบาล ซึ่งอาจสรุปเบื้องต้นได้ว่าเป็นผลจากอ�ำนาจต่อรองที่เพิ่มมากขึ้นจากการเลือกตั้ง
ทัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ โดยมิได้มองว่าความไม่มนั่ คงทางการเมืองเป็นปัญหาต่อสถานภาพของตน
ซึ่งแตกต่างจากกับกลุ่มคนในเมืองวัยท�ำงานที่มีรายได้สูง

ทั้งนี้พบว่าคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี มีความพอใจต่อความมั่นคงขอประเทศดีกว่าประชากรวัย
ท�ำงานทีม่ อี ายุ 30-39 ปี และใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุมากกว่า 50 ปี อันแสดงให้เห็นว่าคนหนุม่ สาว
มีแนวโน้มที่มีความเชื่อมั่นในการเมืองการปกครองปัจจุบัน โดยมีผู้ให้คะแนนความพอใจระดับปานกลาง
ค่อนข้างมาก (คะแนน 5-7) ร้อยละ 24 ของผู้ตอบแบบสอบถาม นับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดจากการจ�ำแนก
ผู้ตอบแบบสอบถามตามวัย
ในแง่กลุ่มอาชีพ เกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความพอใจในเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง รอง
ลงมาคือ นักศึกษา และ ครู-อาจารย์-นักวิชาการ ตามล�ำดับ จึงจะเห็นได้ว่าบุคลากรด้านการศึกษา และ
เกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงทางการเมืองของประเทศในระดับสูง จึงอาจสรุปได้ว่าเป็นผลจาก
การเป็นกลุม่ อาชีพทีม่ กี ารแข่งขันต�ำ่ และไม่ได้รบั ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองมากนัก (กรณี
เกษตรกร การช่วยเหลือเยียวยาเป็นนโยบายหลักของทุกรัฐบาล เช่นเดียวกับการสนับสนุนด้านการศึกษา)

5.2 ความสงบสุขภายในประเทศ
ปัญหาความสงบสุขภายในประเทศนับเป็นประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่มีการพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องนับจาก
ความขัดแย้งทางการเมือง ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 จนถึงกลางทศวรรษ 2550 ขณะที่ภาพพจน์ของ
ประเทศไทยตามค�ำอธิบายของทางการและความเข้าใจของคนทั่วไป สังคมไทยมักฉายภาพการเป็นสังคม
ที่มีความสันติสุข ปกคลุมด้วยวัฒนธรรมสันตินิยมแบบพุทธศาสนา สยามเมืองยิ้ม หรือ เมืองแห่งค�ำว่า “ไม่
เป็นไร” อย่างไรก็ตาม จากการส�ำรวจพบว่า คนไทยมีแนวโน้มที่จะมองว่าสภาพทั่วไปของสังคมไม่สงบสุข
แม้ข้อมูลจะมิได้ฉายให้เห็นว่า “ความไม่พอใจ” ในความสงบสุขของประเทศนี้มีมานานเท่าไร เป็นเรื่องใหม่
หรือต่อเนื่องมานานแล้ว แต่อย่างน้อยก็ได้ฉายให้เห็นว่า สภาพปัจจุบันของสังคมไทยแตกต่างจากค�ำบอก
เล่าของทางการอยู่ไม่น้อย
ผู้ตอบส่วนมากตอบว่าสถานการณ์ภายในประเทศค่อนข้างไม่สงบสุข โดยมีผู้ที่เห็นว่าสถานการณ์ของ
ประเทศไม่สงบสุขอยูท่ รี่ อ้ ยละ 59 เมือ่ พิจารณาตามเกณฑ์อายุแล้ว ผูต้ อบทีเ่ ห็นว่าสถานการณ์ประเทศไทย
มีความสงบสุขต�่ำที่สุดคือกลุ่มคนวัยท�ำงาน วัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง 40-49 ในขณะที่รายได้แปรผกผัน
กับทัศนะที่ว่าด้วยความสงบสุขภายในประเทศ กล่าวคือผู้ที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะมีความเห็นว่าสภาพ
การณ์ภายในประเทศมีความสงบสุขน้อย เช่นเดียวกันกับมิติทางด้านการศึกษา โดยระดับการศึกษาจะ
แปรผกผันกับทัศนะว่าด้วยความสงบสุขภายในประเทศเช่นกัน พนักงานบริษัทเอกชนและเจ้าของกิจการ
เป็นกลุ่มอาชีพที่คิดว่าความสงบสุขภายในประเทศมีระดับต�่ำที่สุด ทั้งนี้กรุงเทพฯเป็นพื้นที่ที่ผู้ตอบเห็นว่า
ความสงบสุขของประเทศอยู่ในระดับต�่ำที่สุด จึงสามารถสร้างข้อสรุปเบื้องต้นได้ว่าสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นท�ำให้ผู้คนมีความวิตกกังวลต่อความสงบสุขภายในประเทศมากขึ้น ด้านหนึ่งอาจเกิดจาก
ความกังวลต่อการรักษาสถานภาพทางสังคม ในอีกด้านหนึง่ ประชาชนกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสาร
มากที่สุดอันส่งผลต่อการรับรู้สภาพความจริงของสังคม
เมื่อพิจารณากลุ่มที่มีความพอใจในความสงบสุขของประเทศที่สูงกว่ากลุ่มอื่น เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือวัยรุ่น
ที่มีรายได้ระดับต�่ำ ไม่ได้รับการศึกษา อยู่นอกเขตเทศบาล ประกอบอาชีพครูอาจารย์หรือเกษตรกรและอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากพิจารณาตามค�ำอธิบายด้านสังคมวิทยากระแสหลักแล้วย่อมพิจารณาว่า
ประชาชนในกลุ่มข้างต้นมีชีวิตอยู่ในสังคมดั้งเดิม มีอัตราการแข่งขันและความเป็นเมืองระดับต�่ำจึงมองว่า
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สังคมมีความสงบสุขมากกว่าประชาชนในเขตเทศบาลทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงานหรือกลุม่ อาชีพทีม่ กี ารแข่งขันสูง แต่
หากพิจารณาในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์แล้วกลุม่ ข้างต้นในอดีตเป็นกลุม่ ทีเ่ ป็นฝ่ายถูกกระท�ำจากอ�ำนาจรัฐและ
อ�ำนาจทุน การกระจายอ�ำนาจสูร่ ะดับท้องถิน่ ในช่วงเกือบสองทศวรรษทีผ่ ่านมาอาจมีผลต่อการสร้างความ
สมดุลต่อประชาชนที่มีสถานะเศรษฐกิจและสังคมระดับที่ต�่ำกว่าด้วยเช่นกัน
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ทั้งนี้การที่กลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอายุมีความเห็นว่า ความสงบสุขภายในประเทศอยู่ในระดับที่ดีกว่าผู้ ตอบใน
กลุ่มอายุอื่น อาจเป็นผลจากบริบททางการเมืองของคนทั้งสองกลุ่มกล่าวคือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ใช้
ชีวิตช่วงแรกภายในความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงในช่วง 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 จึงอาจ
มีความพอใจในสภาพความสงบสุขปัจจุบันที่ดีกว่าโดยเปรียบเทียบกับยุคสมัยของตน ในขณะที่วัยรุ่นที่ใช้
ชีวิตในวัยเด็กช่วงทศวรรษ 1990 ที่การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารท�ำให้คนรุ่นใหม่มีชีวิตที่แยก
ขาดและจ�ำกัดพื้นที่การรับรู้อยู่เฉพาะกลุ่มตน จึงมีแนวโน้มที่จะมองว่าสภาพสังคมมีความเป็นเนื้อเดียวกัน
โดยถือเอาอัตลักษณ์ของตนเป็นตัวตั้ง ดังปรากฏในตารางข้างล่าง
ตารางที่ 5.1 สัดส่วนของผู้ที่พอใจในความสงบสุขของประเทศจ�ำแนกตามอายุ
อายุ
สัดส่วนของผู้ที่พอใจในความสงบสุข
ของประเทศ

18 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 ปี/
มากกว่า

31%

29%

30%

32%

ส�ำหรับความพอใจของผูต้ อบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ ซึง่ มีลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์
ห่างไกลจากศูนย์กลางอ�ำนาจรัฐและการพัฒนา การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนมักถูกน�ำมาอธิบาย
เหตุผลที่ประชาชนกลุ่มนี้มีทัศนะที่ดีต่อความสงบสุขภายใน แต่ในอีกด้านหนึ่งพื้นที่ทั้งหมดข้างต้นเป็นเขต
ที่การเมืองระดับท้องถิ่นมีพลวัตและการแข่งขันสูง แต่ประชาชนกลับมีความพอใจในความสงบสุขภายใน
ประเทศมากกว่าประชากรในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองอย่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกซึง่ มีลกั ษณะการเมืองผูกขาด
หรือประชาชนไม่สนใจการเมือง จึงเป็นทีน่ า่ สนใจว่าการมีสว่ นร่วมทางการเมืองไม่จำ� เป็นต้องน�ำสูค่ วามขัด
แย้งเสมอไป (ดูตารางที่ 5.2)

ตารางที่ 5.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพอใจในความสงบสุขของประเทศจ�ำแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค

ค่าเฉลีย่ ความ
พอใจจ�ำแนกตาม
ภูมภิ าค

ภาคตะวัน
ภาคตะวัน ภาคตะวัน
ภาคใต้
กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ออก ภาคกลาง
ออก
ตก
เฉียงเหนือ
3.10

3.55

3.64

3.43

3.42

3.51

3.54
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ลักษณะข้างต้นสอดคล้องกับค�ำอธิบายของ เดวิด ฮาร์วยี ์ (Harvey,1990) นักภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจทีว่ เิ คราะห์
ความสัมพันธ์ในเขตเมืองยุคหลังอุตสาหกรรมซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า คนเมืองในภาคการเงินและบริการ ชนชัน้ กลาง
ใหม่มกั มีความอ่อนไหวและเปราะบางต่อสภาพเศรษฐกิจ พวกเขาต้องการสภาพสังคมทีเ่ ป็นปกติเพือ่ รับรอง
การเลือ่ นชัน้ สถานะหรือการสะสมกรรมสิทธิเ์ อกชนเชิงปริมาณ คนกลุม่ นีจ้ งึ มักตืน่ ตัวกับความไม่สงบมากกว่า
กลุ่มอื่นที่มีสถานะทางสังคมค่อนข้างตายตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเกษตรกร

5.3 ปัญหาและความรุนแรงของปัญหา
จากการส�ำรวจพบว่า ผู้ตอบส่วนมากต่างเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจอันได้แก่ ปัญหาด้านค่าครองชีพ ซึ่ง
ผู้ตอบมากกว่าครึ่งหนึ่งเผชิญกับปัญหาข้างต้นเช่นเดียวกันกับปัญหาด้านความเครียดที่พบได้เกือบทั่วไป
ขณะที่ปัญหาด้านการเมืองและสังคมอื่นๆ มีการกระจายในสัดส่วนไม่ต่างกันมาก จึงอาจพอสรุปเบื้อง
ต้นได้ว่า ปัญหาปัจจุบันวางอยู่บนฐานเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านความรุนแรงแล้วราคา
สินค้าค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็จัดเป็นปัญหาที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดเช่นกัน แต่ที่น่าสนใจคือปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการซึ่งผู้ตอบเพียงร้อยละ 14 เท่านั้นที่ได้ประสบด้วยตนเอง
กลับมีระดับความรุนแรงอยู่ในกลุ่มสูง ในเบื้องต้นจึงต้องพิจารณาว่าระดับความรุนแรงเกิดขึ้นจากปัจจัย
สองด้านคือ การมีประสบการณ์โดยตรงและการให้คุณค่าเกี่ยวปัญหานั้น เช่น ปัญหาด้านความแตกแยก
สามัคคีกนั ในสังคมที่ มีผตู้ อบร้อยละ 21 เท่านัน้ ทีป่ ระสบปัญหาข้างต้นต่อชีวติ จริงแต่ระดับความรุนแรงโดย
รวมถูกให้ความ ส�ำคัญในระดับที่สูง
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แผนภาพที่ 5.1 ความรุนแรงของปัญหาและสัดส่วนผู้ประสบปัญหาจ�ำแนกตามภูมิภาค
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แผนภาพข้างต้น แสดงข้อมูลจากการส�ำรวจโดยจ�ำแนกตามภูมิภาค เห็นได้ว่าลักษณะปัญหาที่เป็นตัว
หนังสือสีแดงของแต่ละภูมภิ าคเป็นปัญหาทีร่ นุ แรงทีเ่ น้นเรือ่ งเศรษฐกิจและการเมืองเหมือนๆ กัน ส่วนปัญหา
ที่มิได้ถูกท�ำให้เป็นตัวหนังสือสีแดงเป็นปัญหาที่ผู้คนแต่ละภูมิภาคเห็นเป็นปัญหาที่รุนแรงน้อยกว่า (หรือมี
สัดส่วนการประสบในชีวติ ประจ�ำวันน้อยโดยไม่ตดิ สิบอันดับแรกของปัญหาทีป่ ระสบจริง) เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
ปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ขึ้นสูงขึ้น เป็นปัญหาที่ได้รับการพิจารณาในฐานะปัญหาที่ผู้คนประสบ
พบเจอเป็นการทัว่ ไป และ เป็นปัญหาทีม่ คี วามรุนแรงอันดับแรกในทุกภูมภิ าค ยกเว้นเพียงแต่เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าวรุนแรงที่สุด (ค่าระดับความ
รุนแรงอยู่ที่ 5.07 ซึ่งมีระดับความรุนแรงที่ใกล้เคียงกับภาคเหนือที่ 5.05) หากวัดเพียงระดับความรุนแรง
แล้วยังมีประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้ ที่ปัญหาด้านค่าครองชีพมีระดับความรุนแรงน้อยที่สุดอันน่าจะ
เป็นผลมาจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมการเกษตรเพือ่ การส่งออกทีท่ ำ� ให้
“ชาวใต้” ที่มีที่ดินของตนเอง (ปัญหาที่ดินท�ำกินมีสัดส่วนของผู้ประสบปัญหาน้อยกว่าภาคอื่นๆ) ประชาชน
สามารถมีคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจที่ดีกว่าภูมิภาคอื่นที่มีระยะห่างจากส่วนกลางใกล้เคียงกัน (เช่นภาค
เหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตารางที่ 5.3 5 ปัญหาที่มีระดับความรุนแรงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด
ค่าครองชีพ/ราคาสินค้าที่สูงขึ้น
ราคาพืชผล/สินค้าเกษตรตกต�่ำ
การทุจริต/คอร์รัปชั่นของข้าราชการ/นักการเมือง
ความแตกแยก/ไม่สามัคคีกันของคนในสังคม
การขาดแคลนที่ดินท�ำกิน

ระดับคะแนน
ความรุนแรง
5.07
4.81
4.62
4.60
4.59

สัดส่วนผู้ที่พบ
ปัญหา
75%
38%
13%
20%
13%

ระดับคะแนน
ความรุนแรง
4.56
4.55
4.54
4.50
4.43

สัดส่วนผู้ที่พบ
ปัญหา
73%
19%
47%
11%
26%

(ฐาน : 33,838)
ตารางที่ 5.4 5 ปัญหาที่มีระดับความรุนแรงของภาคใต้
5 ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด
ค่าครองชีพ/ราคาสินค้าที่สูงขึ้น
การทุจริต/คอร์รัปชั่นของข้าราชการ/นักการเมือง
ภัยธรรมชาติ
การขาดแคลนที่ดินท�ำกิน
ความแตกแยก/ไม่สามัคคีกันของคนในสังคม
(ฐาน : 13,875)
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของปัญหา 7 หมายถึง “รุนแรงมาก” และ 1 หมายถึง “ไม่รุนแรงเลย”
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ส�ำหรับพืน้ ทีก่ รุงเทพฯและปริมณฑล ความรุนแรงของปัญหาด้านปากท้องจะไม่ถกู จัดในลักษณะปัญหาทีม่ ี
ความรุนแรงเท่ากับประเด็นด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และความแตกสามัคคีกนั ในสังคม (ระดับความรุนแรง
ที่อยู่ที่ 4.65 และ 4.64) อันเป็นภาพสะท้อนว่าปัญหาและการให้ความรุนแรงของปัญหาไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
เรื่องเดียวกันเสมอไป ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคน “เมือง” มีแนวโน้มที่มีการรับรู้ปัญหาทางสังคมที่ไปไกลกว่าเรื่อง
ปากท้อง โดยพิจารณาความส�ำคัญของปัญหาในแง่“กติกาของการแข่งขัน” อันสะท้อนถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มองว่าเป็นการเล่นนอกกติกาการแข่งขัน ควบคู่กับ“บรรยากาศของการแข่งขัน” หรือความสงบ
สุขในประเทศ ขณะที่พื้นที่อื่นอาจตั้งค�ำถามว่ากติกาของการแข่งขันหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอาจยังไม่
เป็นธรรม โดยสะท้อนออกมาจากการพิจารณาปัญหาปากท้องในชีวติ ประจ�ำวันพืน้ ฐานทีย่ งั มิได้รบั การแก้ไข
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ในสังคมที่ก�ำลังมีการเปลี่ยนผ่านหรือมีความขัดแย้งที่รุนแรง ปัญหาชีวิตประจ�ำวันที่ประชาชนเผชิญอยู่
มักถูกลดความส�ำคัญและแทนที่ด้วยปัญหาอื่นที่เสมือนมีความส�ำคัญสูงกว่า เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นปัญหา
ข้างต้น จากการส�ำรวจพบว่าปัญหาปากท้องที่พบทั่วไปในสังคม มีประเด็นที่น่าสนใจคือค่าครองชีพสูงขึ้น
ถูกให้ความส�ำคัญว่ามีความรุนแรงอันดับหนึ่ง แต่ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายกลับไม่มีความ
รุนแรงมากนักหากเปรียบเทียบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ตลาดแรงงานไทยมีความยืดหยุ่น
และเปิดโอกาสต่อการหารายได้พิเศษ แม้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นจะสร้างความกดดันและก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ
เช่น ความเครียดและการเข้าหาอบายมุขแต่ประชาชนส่วนมากยังสามารถเอาตัวรอดในตลาดแรงงานได้
มิติด้านการเมืองมักได้รับการพิจารณาว่ามีระดับความรุนแรงสูงโดยเปรียบเทียบกับระดับของปัญหาที่ผู้
ตอบเคยประสบจริง เช่น ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองหรือความแตกแยกทางการเมือง อาจเป็นผลจาก
สภาพการเมืองปัจจุบันมีการเปลี่ยนผ่านจากการจัดการแบบประนีประนอมสู่การจัดการความขัดแย้งแบบ
เผชิญหน้ากันมากขึน้ ซึง่ ขัดกับการรับรูท้ วั่ ไปท�ำให้มแี นวโน้มทีจ่ ะมองว่าปัญหาทางการเมืองปัจจุบนั มีความ
รุนแรงกว่าปัญหาอื่น ขณะที่มิติทางสังคมเช่นความรุนแรงในครอบครัว การนอกใจระหว่างคู่สมรส หรือการ
ไม่มีเวลาให้ครอบครัว มีสัดส่วนของปัญหาในระดับต�่ำและความรุนแรงก็อยู่ในระดับต�่ำเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 5.5 เปรียบเทียบลักษณะปัญหาที่พบบ่อย 5 อันดับแรก กับ 5 อันดับปัญหาที่เห็นว่ารุนแรง
อัน
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.

สัดส่วนปัญหา
ที่พบค�ำนวณ
5 อันดับ
จากประชากร
ปัญหาที่พบบ่อย
ทั้งหมด
ค่าครองชีพ/ราคาสินค้าที่สูง
77%
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ ย
55%
ความเครียด
47%
ยาเสพติด
38%
ราคาพืชผล/สินค้าเกษตรตกต�ำ่
30%

5 อันดับ
ปัญหาที่เห็นว่ารุนแรง

ระดับคะแนน
ความรุนแรง

ค่าครองชีพ/ราคาสินค้าที่สูง
ราคาพืชผล/สินค้าเกษตรตกต�ำ่
การทุจริต คอร์รัปชั่น
ขาดแคลนที่ดินท�ำกิน
ความแตกแยกสามัคคี

4.88
4.62
4.60
4.56
4.50

เมื่อน�ำแนวโน้มข้างต้นมาพิจารณาตามภูมิภาค กรุงเทพฯมีลักษณะตรงกับลักษณะที่ได้พิจารณามาคือ
แม้ประชาชนโดยมากจะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพมีอัตราสูงขึ้น แต่มองว่าปัญหาการทุจริต
มีความรุนแรงอันดับแรก ควบคู่กับการกังวลเรื่องความแตกแยกในสังคมและที่น่าสนใจคือเป็นพื้นที่ที่
ประชาชนเห็นว่าการนอกใจระหว่างสามีภรรยาเป็นปัญหาที่รุนแรง (แม้มีสัดส่วนของการประสบปัญหานี้
ระดับต�ำ่ มาก) ขณะทีภ่ มู ภิ าคอืน่ มิได้ให้ความส�ำคัญต่อปัญหานีเ้ ท่าใดนัก จึงจะเห็นได้วา่ กรุงเทพฯเป็นพืน้ ที่
ที่ศูนย์กลางของบรรทัดฐานสังคมไทยสมัยใหม่ทั้งในแง่การเมือง และสังคม
ตารางที่ 5.6 10 อันดับปัญหาที่รุนแรงมากที่สุดในกรุงเทพฯ และสัดส่วนผู้ที่พบปัญหา
10 ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด
การทุจริต/คอร์รัปชั่นของข้าราชการ/นักการเมือง
ความแตกแยก/ไม่สามัคคีกันของคนในสังคม
การชุมนุมทางการเมือง
ค่าครองชีพ/ราคาสินค้าที่สูงขึ้น
การนอกใจของสามี/ภรรยา
การว่างงาน/หางานยาก
การขาดแคลนที่ดินท�ำกิน
ภัยธรรมชาติ
ราคาพืชผล/สินค้าเกษตรตกต�่ำ
การจ�ำเป็นต้องติดสินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฐาน : 8,977)

ระดับคะแนน
ความรุนแรง
4.65
4.64
4.58
4.53
4.46
4.35
4.35
4.32
4.23
4.15

สัดส่วนผู้ที่พบ
ปัญหา
23%
38%
38%
82%
2%
9%
4%
17%
9%
12%

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของปัญหา 7 หมายถึง “รุนแรงมาก” และ 1 หมายถึง “ไม่รุนแรงเลย”

ในภูมิภาคอื่นๆนั้นปัญหาเศรษฐกิจทั้งรายได้ การมีงานท�ำ รวมถึงปัญหาที่ดินท�ำกินยังคงเป็นปัญหาหลัก
ของหลายพืน้ ที่ ภาคเหนือเป็นพืน้ ทีเ่ ดียวทีย่ งั ระบุวา่ ปัญหาด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ
ของประชาชนในภูมิภาค ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนประสบปัญหายาเสพติดสูงสุดและเป็นพื้นที่ที่ระบุถึง
ปัญหาการทุจริตของข้าราชการและนักการเมืองมีความรุนแรงเช่นกัน
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ในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาหลัก และเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในทุก
ภูมิภาคเว้นเพียงแต่กรุงเทพฯที่มองเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นว่าเป็นเรื่องที่มีความรุนแรง สิ่งนี้สอดคล้องกับการ
พิจารณาของประภาส ปิ่นตบแต่ง (Pintobtaeng, 2011) นักวิชาการด้านขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
จากคณะรัฐศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าการมองปัญหาทุจริตเป็นเพียงการใช้เล่หเ์ หลีย่ ม
หลอกลวงชาวบ้านในชนบทเป็นการพิจารณาแบบไม่ครบถ้วน เพราะในด้านหนึ่ง “ชาวบ้าน” นับเป็นกลุ่ม
ที่ตื่นตัวในผลประโยชน์ของตน แม้การซื้อเสียงหรือการทุจริตจะปรากฏชัดในแทบทุกพื้นที่ของสังคมไทย
แต่มิใช่ปัจจัยเดียวที่ท�ำให้ผู้มีอ�ำนาจเป็นที่ยอมรับในสังคม ผลการส�ำรวจสามารถขยายผลได้ว่านิยามของ
ความรุนแรงในการทุจริตอาจมิได้วางอยู่บนฐานเดียวกัน หากแต่ปัญหาด้านปากท้อง การกระจายรายได้
และความไม่มั่นคงในชีวิต นับเป็นปัญหาส�ำคัญที่มิอาจละเลยได้
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5.4 ความคาดหวังต่อประเทศชาติในอนาคต
ข้อถกเถียงเรือ่ งการเปลีย่ นผ่านทางสังคมมีในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน นับจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อย่างไรก็ตาม วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 น�ำสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับ
แนวคิดการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการรือ้ ฟืน้ แนวทางชีวติ แบบทางเลือก แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงกลายเป็นแนวทางด�ำเนินชีวติ ทีถ่ กู พูดถึงอย่างกว้างขวาง แต่จากการส�ำรวจช่วงปี 2554 พบว่าสังคม
ไทยให้คุณค่าเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการด�ำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและจริยธรรมแบบดั้งเดิม
น้อยลง โดยความคาดหวังโดยมากให้ความส�ำคัญกับเงื่อนไขชีวิตประจ�ำวัน เช่น รายได้ อ�ำนาจซื้อที่เหมาะ
สมกับค่าครองชีพ
จากข้อมูลพบว่า ประชาชนส่วนมากให้ความส�ำคัญกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ โดยร้อยละ 68 ปรารถนาให้
ในอนาคตเศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ควบคู่กับการคาดหวังด้านค่าครองชีพ และความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นก็อยู่ในสัดส่วนที่สูงอันดับต้นๆ เช่นเดียวกัน ลักษณะข้างต้นเป็นภาพสะท้อนการเติบโตเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมใหม่นับแต่ช่วงทศวรรษ 2530 เป็นต้น มาที่รัฐให้โอกาสทางการค้า การลงทุน แทนที่การสนับสนุน
ด้านความเสมอภาค การที่ประชาชนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองท�ำให้ความคาดหวังทั้งหมดไปอยู่กับอ�ำนาจ
ซือ้ และโอกาสหารายได้ของตนเอง อันมาควบคูก่ บั ความปรารถนาให้เกิดความสามัคคีและมีความหลีกเลีย่ ง
ความแตกแยกทางการเมือง (ร้อยละ 35) เพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ (ร้อยละ 13) และให้การงานอาชีพมี
ความมั่นคง (ร้อยละ 22)
การคาดหวังการจัดการจากภาครัฐมีระดับที่ลดลง สวนทางกับสัดส่วนที่ประชาชนต้องการอ�ำนาจซื้อที่
มากขึ้นโดยปรากฏในสัดส่วนของความคาดหวังในด้านอัตราการจ้างงาน ค่าครองชีพ และอัตรารายได้
(ร้อยละ 22, 31 และ 68 ตามล�ำดับ) การค�ำนึงถึงการพัฒนาโดยรัฐมิได้เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมาก
นัก พิจารณาได้จากข้อมูลการส�ำรวจทีค่ าดหวังการดูแลด้านการพัฒนาจากภาครัฐอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สงู นักเช่น
การพัฒนาด้านสิทธิการศึกษาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 8 ด้านสาธารณูปโภคทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 13 ซึง่ เป็นผลทางอ้อมจาก
การผลักภาระการรับผิดชอบชีวิตตนเองสู่ระดับปัจเจกชน ดังนั้นอ�ำนาจซื้อและโอกาสในการลงทุนจึงกลาย
เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน�ำสู่โอกาสด้านอื่น ความเสมอภาคทางสังคมอื่นๆจึงถูกลดทอนสู่ความเสมอภาค
ด้านการค้าและการลงทุนเท่านั้น

ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือการให้ความส�ำคัญด้านจริยธรรมและศีลธรรม หรือการด�ำเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (ร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ตามล�ำดับ) ดูจะไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่มองเป็นแนวโน้มของ
การพัฒนาสังคมในอนาคต ซึ่งเป็นภาพสะท้อนสองด้านคือด้านหนึ่งการขยายตัวของวิถีชีวิตสมัยใหม่และ
ความเป็นปัจเจกนิยมที่วัดด้วยความสามารถและประสิทธิภาพเป็นหลัก ก�ำลังก้าวเข้ามาแทนที่ศีลธรรม
และจริยธรรมแบบดั้งเดิม อันน�ำสู่การปรับตัวเข้าสู่บรรทัดฐานแบบใหม่ซึ่งมิได้หมายความว่าสังคมนั้น
จะกลายเป็นสังคมไร้ศีลธรรม หากแต่เป็นสังคมที่มีบรรทัดฐานแบบใหม่ที่สอดรับกับลักษณะชีวิตประจ�ำ
วันมากขึ้น อีกด้านหนึ่งอาจตีความได้ว่า จริยธรรม ศีลธรรมหรือแนวทางการด�ำเนินชีวิต พัฒนาสู่การเป็น
แนวทางส่วนบุคคลที่เป็นคติประจ�ำในการด�ำเนินชีวิต ขณะที่แนวทางพัฒนาสังคมอันเป็นเรื่องส่วนรวมจะ
ใช้อีกบรรทัดฐานหนึ่งเพื่อตอบสนองชีวิตประจ�ำวันที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น
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ตารางที่ 5.7 ความคาดหวังของประชาชนต่อประเทศชาติในอนาคต
ความคาดหวังต่อประเทศชาติในอนาคต
เศรษฐกิจดีขึ้น/ประชาชนมีรายได้มากขึ้น
คนไทยมีความสามัคคีกัน/ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
ค่าครองชีพต�่ำลง/สินค้าราคาถูกลง
ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น
บ้านเมืองสงบ/ไม่มีการก่อการร้าย
มีการจ้างงานมากขึ้น/ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง
การเมืองมีเสถียรภาพ/มั่นคงมากขึ้น
ไม่มีการคอร์รัปชั่น/รัฐบาลตั้งใจท�ำงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อประเทศชาติ
มีการพัฒนาสาธารณูปโภค/สิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น น�้ำ ไฟ ถนน
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
คนไทยมีนำ�้ ใจช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
มีการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ปลอดจากยาเสพติดและอาชญากรรม
คนไทยยึดถือศีลธรรม/จริยธรรม
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี/การติดต่อสื่อสาร
คนไทยด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ตามรอยพระราชด�ำริ
มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
ปราศจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆ
อื่นๆ
(ฐาน : 100,000)
หมายเหตุ : ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ
สีแดง แสดงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
สีเขียว แสดง เงื่อนไขทางด้านศีลธรรม จริยธรรม

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

ร้อยละ
68
35
31
28
23
22
13
13
10
9
8
8
7
6
6
5
5
1
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“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

ข้อค้นพบนี้สอดรับกับงานของ สุนัย จุลพงศธร (2550) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดของเศรษฐกิจแบบชุมชน และ
สะท้อนกลไกอ�ำนาจรวมศูนย์ของผู้มีอ�ำนาจเหนือสมาชิกทั่วไปในชุมชน ศีลธรรมและจารีตแบบเดิมจึงมิได้
ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่มากเท่ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ท�ำให้ผู้คนมีสิทธิอ�ำนาจใน
การก�ำหนดชีวิตตนเองมากขึ้นแม้จะต้องเผชิญกับความเปราะบางแบบใหม่จากระบบการแข่งขันเสรีและ
การรับผิดชอบตนเอง แต่ยังนับเป็นทางเลือกที่ดีกว่าระบบจารีตชุมชนแบบเดิม

สรุปและทิศทางในอนาคต

บทที่ 6

สรุปและทิศทางในอนาคต
6.1 สิบประเด็นส�ำคัญจากเสียงคนไทย
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“คนไทย”
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เสียงนี้มีพลัง

ค�ำตอบจากเสียงคนไทยจ�ำนวน 100,000 คน ที่บ่งชี้ความอยู่ดีมีสุข ทัศนคติ และความเชื่อมั่น ความคิดที่
มีต่อการพัฒนา ปัญหาด้านสังคมและการเมือง เป็นภาพสะท้อนปัญหาและวิธีการมองปัญหาของคนไทย
ในปัจจุบัน แม้มีหลายประเด็นที่ดูเสมือนว่าไม่มีความแปลกใหม่นัก เช่น ปัญหาความเครียดจากเศรษฐกิจ
หรือความกังวลต่อปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แต่ในประเด็นทีค่ นุ้ ชินในสังคมไทยนีก้ ลับสะท้อนความแปลก
ใหม่ในหลายประเด็นที่ดูเหมือนขัดแย้งกันแต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ (paradox) เช่น การให้ความส�ำคัญ
กับครอบครัวในสังคมไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แม้สภาพเศรษฐกิจสังคมโดยรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหรือความขัดแย้งในลักษณะที่ว่า คนไทยวิตกกังวลต่อการทุจริตอย่างจริงจังแต่
กลับให้ความส�ำคัญเรือ่ งจริยธรรมในสังคมน้อยลง หรือการทีส่ งั คมไทยเรียกร้องการช่วยเหลือในลักษณะ“คน
ดี”มากกว่าจิตสาธารณะเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืน ในประเด็นที่น่าสนใจดังตัวอย่างข้างต้นสามารถสรุปได้เป็น
ข้อค้นพบส�ำคัญ 10 ประเด็น ได้แก่ ครอบครัวยังอบอุ่น แต่ (ไม่รู้ถึง)ภัยพิบัติรุนแรงและปัญหาสิ่งแวดล้อม
คอร์รัปชั่นที่กัดกร่อนสังคม บริโภคอย่างคิดเป็นในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ สุขภาพจิตและความเครียดจึง
มาเยือน ห่วงเสถียรภาพและความสามัคคีของบ้านเมือง อยากปลูกฝังเยาวชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนาประชาธิปไตยและสังคมเชิงรุก และฝากความหวังไว้ที่จิตอาสาเพื่อสังคมสาธารณะ การน�ำเสนอใน
ส่วนนีจ้ ะเสนอประเด็นแต่ละด้านทีส่ ะท้อนออกมาจากเสียงของ “คนไทย” และแนวทางทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หลักได้แก่ ครอบครัว ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชนท้องถิน่ และภาคประชาสังคม จะมีบทบาทในประเด็นดังกล่าว
6.1.1 ครอบครัวยังอบอุ่น
ผลการส�ำรวจได้ชใี้ ห้เห็นว่า คนไทยให้ความส�ำคัญกับครอบครัวอย่างมากและมีทศั นคติครอบครัวในแง่
ดีดงั ปรากฏอยูใ่ นผูต้ อบจากทุกพืน้ ทีแ่ ละทุกสถานะทางสังคม แต่ทนี่ า่ สนใจคือประชาชนในพืน้ ทีย่ ากจน
ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีใ่ นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารอพยพภายในประเทศ
สูง หรือครอบครัวอยูพ่ ร้อมหน้ากันน้อยกว่าภูมภิ าคอืน่ กลับเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามรูส้ กึ ผูกพันต่อครอบครัว
สูง ขณะทีก่ ลุม่ ครอบครัวเดีย่ วหรือชนชัน้ กลางในเมืองก็มคี วามผูกพันต่อครอบครัว เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ
ทีจ่ ากการส�ำรวจข้อมูลด้านอืน่ สังคมไทยเป็นสังคมทีม่ คี วามหลากหลาย มีปญ
ั หาในชีวติ ประจ�ำวันด้าน
เศรษฐกิจการเมืองทีค่ อ่ นข้างรุนแรง แต่ในประเด็นครอบครัวกลับมีความเห็นพ้องกันจากทุกกลุม่
จากการส�ำรวจ ครอบครัวยังคงเป็นประเด็นทีค่ นไทยให้ความส�ำคัญและเป็นมิตทิ ไี่ ด้รบั การพิจารณาว่ามี
คุณลักษณะทีเ่ ป็นบวกมากกว่ามิตอิ นื่ ๆ อย่างไรก็ดี มีขอ้ เท็จจริงส�ำคัญคือปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้อง
ค่าครองชีพ ความเครียด การว่างงาน ทีด่ นิ ท�ำกิน ท�ำให้ยากทีจ่ ะสรุปว่า ครอบครัวไทย “อบอุน่ ” แบบไม่มี
เงือ่ นไข ส�ำหรับชนชัน้ กลางในเขตเมือง ครอบครัวมีลกั ษณะเป็นเกราะก�ำบังจากโลกภายนอกทีแ่ ข่งขัน
และไม่เป็นมิตร ส�ำหรับคนจนเมืองและชนบท ครอบครัวถูกสร้างให้เป็นเป้าหมายของการอุทศิ ตนและ
ท�ำงานหนัก เพือ่ ให้ลกู หลานพ่อแม่พน้ จากสภาพความเป็นอยูท่ มี่ มี า ดังนัน้ ครอบครัวอบอุน่ จึงวางอยู่
บนความขัดแย้งในตัวเอง ระหว่างชีวติ ประจ�ำวัน กับโลกแห่งความเหนือจริง ภาพการรับรู้ “ครอบครัว
แสนสุข” ในสังคมไทยถูกท�ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่มที วี่ า่ งต่อการตัง้ ค�ำถาม

ความอบอุ่นของครอบครัวจึงจ�ำเป็นต้องเป็นมากกว่าแค่เกราะก�ำบังที่เลื่อนลอย ครอบครัวจ�ำเป็น
ต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ลดนิยามของครอบครัวที่ก�ำหนดบทบาทสถานภาพ
ที่ตายตัวที่มีความเป็นทางการสู่ครอบครัวที่มีการรับฟังในวิถีชีวิตของทุกคน (ความเป็นทางการ
ของครอบครัวมักสูงขึ้นในสังคมเมืองและผู้คนที่สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น) การรับฟังนี้
จะท�ำให้การเผชิญหน้าปัญหาร่วมกันยังผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ภาคธุรกิจพึงจัดกิจกรรมส่งเสริม
บทบาทของสมาชิกต่างๆให้มีกิจกรรมร่วมกัน ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของครอบครัวอบอุ่นและผลกระ
ทบต่อสังคมจากปัญหาในครอบครัว รวมถึงการจัดสวัสดิการส�ำหรับพนักงานให้ครอบคลุมถึงสมาชิก
ในครอบครัว เพื่อเป็นการเชื่อมต่อชีวิตที่ท�ำงานกับชีวิตครอบครัวเข้าไว้ด้วยกัน
ขณะที่ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีส่วนส�ำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การวางแผน
ครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เพื่อลดปัญหาภายในครอบครัวซึ่งเกิดจาก
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการไม่พร้อมที่จะมีบุตร พร้อมกันนี้สวัสดิการจากรัฐก็เป็นประเด็นส�ำคัญที่
จะช่วยท�ำให้ครอบครัวไม่ใช่เรือ่ งส่วนบุคคล การพัฒนาเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ สิทธิประโยชน์ของการเลีย้ ง
บุตร การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ท�ำให้สมาชิกในครอบครัวไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้
ความรับผิดชอบโดยตรงของวัยท�ำงาน ซึง่ จะท�ำให้การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นภายในครอบครัวเป็น
ไปอย่างเปิดกว้างมากขึ้น
องค์กรพัฒนาเอกชนต้องมีบทบาทในการสร้างแนวร่วมกับตัวแสดงข้างต้นไม่ว่า จะเป็นครอบครัว
ภาคธุรกิจและภาครัฐ หลีกเลี่ยงวิธีคิดแยกประเด็นและน�ำเดี่ยว ซึ่งมักพบในองค์กรพัฒนาเอกชน
ทั่วไป โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อลดปัญหาต่างๆภายในครอบครัว เช่น ความ
รุนแรงภายในครอบครัวหรือการปลูกฝังค่านิยมต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหากแต่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆของสังคมทั้งหมด ทั้งหมดนี้เป็น
แนวข้อเสนอเบื้องต้นจากข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวที่มีฐานคติ
ที่ดีอยู่แล้วสู่การเป็นตัวแสดงที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อปัญหาในภาวะปัจจุบันได้มากขึ้น
อาเล็กซานดรา คอลลอนไท (Kollontai, 1988) นักเคลื่อนไหวชาวรัสเซีย ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับ
ครอบครัวอย่างน่าสนใจว่า ครอบครัวต้องเป็นมากกว่าเสื้อชูชีพหรือเกราะก�ำบัง หากแต่ต้องสะท้อน
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่งสังคมต้องไม่ปล่อยให้ครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว สังคมที่ดีต้องท�ำให้
ประชาชนไม่รสู้ กึ แตกต่างระหว่างชีวติ ครอบครัวและข้างนอกครอบครัว กล่าวคือต้องสร้างความรูส้ กึ
เอื้ออาทรและดูแลระหว่างกันในสังคมไม่ต่างจากภายในครอบครัว
ในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ ความสุขมีความสัมพันธ์กบั เงือ่ นไขหลากหลายประการ (ณัฏฐาภรณ์
เลียมจรัสกุล, 2553) ปัจจัยทีก่ ำ� หนดความรูส้ กึ สุขได้แก่ปจั จัยภายใน เช่น พันธุกรรม ยีนส์ และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ปจั จัยด้านประชากร เช่น อายุ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับความรูส้ กึ
สุข ส่วนใหญ่จะมีรปู แบบความสัมพันธ์ตา่ งกันไปตามพืน้ ฐานทางสังคม ในสังคมทีม่ กี ารกระจายรายได้ดี
หรือมีระบบสวัสดิการทีด่ สี ำ� หรับประชาชนในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับความสุขจะเป็น
รูป U คือ ในช่วงต้นของอายุ มีแนวโน้มจะมีความรูส้ กึ สุขในเกณฑ์สงู และจะลดต�ำ่ ลงเมือ่ เข้าสูว่ ยั กลางคน
ทีเ่ ป็นวัยท�ำงานและรับผิดชอบต่อครอบครัวและมีแนวโน้มว่าจะมีระดับความสุขทีส่ งู อีกครัง้ ในช่วงปลาย
ของชีวติ
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ส�ำหรับปัจจัยด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความรู้สึกสุขยังไม่สามารถอธิบาย
ทิศทางความสัมพันธ์กันได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากระดับการศึกษาสามารถส่งผลได้ทั้งทางบวกและ
ลบ เช่น ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะเป็นผลดีต่อโอกาสการท�ำงาน สามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจให้
ดีขึ้นได้ ขณะเดียวกัน ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็เป็นปัจจัยท�ำให้เกิดความคาดหวังในชีวิตที่ดีขึ้น ราย
ได้ที่มากขึ้น แต่หากไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้ที่จบการศึกษาสูงอาจมีแนวโน้มเป็นทุกข์มากกว่าคนที่มี
ระดับการศึกษาต�่ำกว่า
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาของริชาร์ด เลย์ยาร์ด (Richard Layard) รายได้ของประชากรใน
ประเทศทีม่ รี ะดับรายได้ตอ่ หัวต�ำ่ จะมีความรูส้ กึ สุขน้อยกว่าประเทศทีม่ รี ะดับรายได้ตอ่ หัวสูง แต่การ
เพิม่ ของรายได้อาจไม่ได้มผี ลต่อระดับความสุขเสมอไป โดยเฉพาะประเทศทีม่ รี ะดับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น รายได้มีส่วนในการอธิบายความรู้สึกสุขน้อยมาก
ชาร์ลส์ เคนนี (Charles Kenny) เสนอว่า ความกินดีอยูด่ ที างเศรษฐกิจเป็นเงือ่ นไขทีจ่ ำ� เป็น (necessary
condition) ส�ำหรับความสุข แต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอ (sufficient condition) ที่จะน�ำมาซึ่งความสุข
ปัจจัยทางครอบครัวและสังคม การมีปฏิสมั พันธ์ในครอบครัว เพือ่ น เพือ่ นร่วมงาน รวมถึงความเหนียว
แน่นของปฏิสมั พันธ์ของผูค้ นในสังคมหรือทุนทางสังคมทีแ่ ต่ละชุมชนมี จะมีผลต่อความรูส้ กึ ทางบวก
ของความสุข และปัจจัยการเมือง อิทธิพลของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของผูค้ น ความเท่าเทียมกัน
ของผู้คน มีผลก�ำหนดความรู้สึกสุขได้
ในทางการเมือง ผู้ที่ให้ความสนใจการเมืองมากจะมีสัดส่วนระดับความไม่รู้สึกสุขมากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ โดยกลุ่มที่พอใจและไม่พอใจกับสถานการณ์บ้านเมืองต่างมีความรู้สึกสุขในทางลบ ฉะนั้น
ความเครียดจากการติดตามข่าวสารอาจส่งผลต่อระดับความสุข
6.1.2 แต่ (ไม่รู้ถึง) ภัยพิบัติรุนแรงและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นถึงลักษณะบางอย่างของคนไทยทีไ่ ม่สอดรับกับการจัดการภัยพิบตั ริ ะยะยาว เช่น
การเล็งผลระยะสั้น รักสบาย ขาดวินัย จากตัวอย่างปัญหาอุทกภัยในเขตภาคกลางปี 2554 แม้ด้าน
หนึง่ จะชีใ้ ห้เห็นความบกพร่องในการจัดการของทัง้ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ�ำ แต่ปญ
ั หา
ส�ำคัญที่ต้องชี้คือ คนไทยโดยทั่วไปไม่ได้มีการตระเตรียมที่ดีพอ การขาดจิตส�ำนึกสาธารณะนับเป็น
ประเด็นส�ำคัญ โดยพิจารณาเรื่องการ “เอาตนเองให้รอดก่อน” อันน�ำมาสู่การกักตุนสินค้า ขึ้นราคา
ภาพโดยทั่วไปอาจตรงข้ามกับที่ทางการมักน�ำเสนอที่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จากเหตุการณ์ข้างต้น
สะท้อนวิธีการมองปัญหาภัยพิบัติของคนไทยว่ามีความเป็นปัจเจกชนนิยม มากกว่าการมองปัญหา
ในลักษณะปัญหาสาธารณะร่วมกัน
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ที่เกิดจากภาวะโลกร้อนหรือจากมนุษย์เองมีผลก
ระทบในวงกว้างและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นน�้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า ดินถล่ม ฝนแล้ง สึนามิ ฯลฯ
จากการส�ำรวจในครั้งนี้ คนไทยคิดว่าภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง 1 ใน 10 แต่ก็ไม่ได้
เรียนรู้ว่าภัยพิบัติเหล่านี้เกิดได้อย่างไรและมีกระทบต่อชีวิตของตนอย่างไร ปรากฏการณ์อุทกภัยที่

เกิดขึ้นในปี 2553 และ 2554 แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยเป็นสังคมเสี่ยงภัยดังที่แอนโทนี กิดเด้นส์
(Giddens, 1991) ได้ระบุไว้วา่ สังคมในช่วงสมัยใหม่ตอนปลาย (late modernity) เป็นสังคมเสีย่ งภัย
(risk society) ภัยที่จะเกิดขึ้นในสมัยใหม่ตอนปลายมีทั้งภัยจากการก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์ และ
ภัยจากการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศทีจ่ ะปรากฏในรูปของภัยพิบตั ติ า่ งๆ การเตรียมแผนรับมือกับ
ภัยเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่แต่ละสังคมต้องเตรียมการเอาไว้ สังคมไทยเป็นสังคมที่เคยชินกับความอยู่ดีมี
สุขมาแต่เดิม ภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค เช่น เวียดนาม
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ท�ำให้ขาดการเตรียมพร้อมในทุกระดับ แม้เสียงของคนไทยจะระบุปัญหาสิ่ง
แวดล้อมเป็นปัญหาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่เห็นว่ารุนแรงหรือพบบ่อย ผู้ตอบยังให้ความส�ำคัญเรื่องสิ่ง
แวดล้อมธรรมชาติในล�ำดับหลังๆ ดังจะพบว่ามีผู้ตอบที่เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตจะแย่ลง
เพราะปัญหาภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติมีเพียงร้อยละ 1 และการปลูกฝังเยาวชนเรื่องการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมก็ได้รับความส�ำคัญเพียงร้อยละ 7 ในอนาคตความตระหนักรู้ในเรื่องการเตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนทักษะในการด�ำรงชีวิตในสภาวะฉุกเฉินย่อมจะเป็น
เนื้อหาหลักที่ทุกฝ่ายจะให้ความส�ำคัญมากขึ้นโดยไม่ต้องผลักดันมาก
เมือ่ พิจารณาการวางแผนเพือ่ รับมือ แก้ไข และจัดการกับปัญหาภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและปัญหาสิง่
แวดล้อมของประเทศไทยพบว่ายังท�ำได้ไม่ดีนัก ไม่ว่าจะจากเหตุผลด้านงบประมาณ ด้านการเมือง
หรือด้วยการไม่มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งที่ผ่านมา หรือจากประสบการณ์จากต่างประเทศ
เช่น กรณีประเทศญี่ปุ่นที่เกิดเหตุการณ์สึนามิกับความมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่น และการบริหาร
จัดการสภาวะหลังเกิดภัยพิบตั ิ ทีท่ ำ� ให้ปญ
ั หาต่างๆ คลีค่ ลายไปได้เร็ว ฯลฯ รวมถึงการไม่มองปัญหา
และจัดการอย่างเป็นองค์รวม แต่จัดการกับปัญหาแบบลูบหน้าปะจมูกและเป็นแบบแยกส่วน หาก
พิจารณาการเกิดอุทกภัยในปี 2554 นี้กับผลการส�ำรวจ ที่พบว่าคนไทยมีความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีระเบียบวินัย และการที่ตนเองจะอยู่ดีมีสุขได้ มีความเกี่ยวข้องกันน้อยมากกับการ
ตระหนักถึงการท�ำงานของรัฐบาลในการจัดการกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ รวมถึงบทบาทของ
รัฐบาลในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ ผลการส�ำรวจที่เกิดขึ้นมานี้แสดงให้
เห็นว่าการตระหนักในความรุนแรงของปัญหา การแก้ไขจัดการกับปัญหาของทั้งระดับบุคคลและ
ระดับรัฐยังมีไม่มาก อีกทั้งการเรียนรู้ก็ยังไม่มากอีกเช่นกันนอกจากนั้นยังต้องสร้างวินัยแยกขยะใน
ทุกครอบครัว เพื่อให้มีการน�ำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
สิง่ ทีเ่ สียงคนไทยบอกในการส�ำรวจนี้ คือ แม้ปญ
ั หาภัยธรรมชาติและปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมได้กลาย
เป็นปัญหาที่คนไทยประสบอยู่ตลอดทุกปีและคนไทยเองก็เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตจะแย่
ลง ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติต่างๆ แต่คนไทยก็ยังไม่รู้ถึงวิกฤตและความรุนแรง
ของปัญหา ยังคงมองโลกในด้านที่ดีอย่างมีความหวังว่าจะมีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ และปราศจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆ ความหวังในทางบวกนี้ของคนไทยไม่น�ำไป
สู่การเชื่อมโยงกับการตระหนักในศักยภาพของตนเองในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาหรือ
บรรเทาปัญหาเท่าใดนัก เพราะความเห็นที่มีต่อการพัฒนาประเทศและสิ่งที่ต้องการปลูกฝังเยาวชน
รุน่ หลัง เพือ่ แก้ไขปัญหาคอร์รปั ชัน่ และภัยธรรมชาติยงั อยูใ่ นสัดส่วนทีน่ อ้ ยมาก อย่างไรก็ดเี หตุการณ์
อุทกภัย 2554 ทีเ่ กิดขึน้ แม้จะปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนทีค่ าดหวังความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ก็มีประชาชนและหน่วยงานเอกชนบางส่วนที่แสดงความกระตือรือร้นและ
มีบทบาทเชิงรุกมากกว่าภาครัฐ ในการช่วยกันบรรเทาและจัดการกับปัญหา
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ครอบครัวกับสมาชิกในครอบครัว สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไม่
ระมัดระวัง มีจติ ส�ำนึกรักธรรมชาติ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ การเปิดช่องทางในการเรียนรูข้ อง
ตนเองเพือ่ เรียนรูถ้ งึ ปัญหา สภาพปัญหาและการรับมือกับภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
อุทกภัยหรือภัยหนาวก็เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นการไม่ประมาทในระดับบุคคล เนือ่ งจากสือ่ ทีม่ อี ยูม่ ากใน
ปัจจุบนั ได้พยายามน�ำเสนอประสบการณ์และแนวทางการแก้ไขและรับมือกับปัญหา นอกจากนีก้ าร
ตระหนักในศักยภาพของตนเองโดยการลดการพึง่ พิงจากรัฐเพือ่ ให้ตนเองนัน้ สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ จะท�ำให้สามารถเผชิญกับปรากฏการณ์ธรรมชาติและปัญหาได้อย่างมีสติ
พร้อมกันนั้นการอบรมสั่งสอนคนในครอบครัวถึงสาเหตุ การวางแผน การเตรียมการรับภัยพิบัติ จะ
ช่วยสร้างเยาวชนที่มีสติได้
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ภาคธุรกิจ บทบาทในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เป็นสิง่ ทีภ่ าคธุรกิจได้มกี ารด�ำเนินการ
อยู่แล้ว เช่น การบริจาคเงิน การแจกผ้าห่ม แจกน�้ำ แจกข้าว แจกยารักษาโรค อุปกรณ์ยังชีพต่างๆ
ฯลฯ จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 พบว่า ภาคธุรกิจทั้งภาคการผลิตและบริการได้มีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ครั้งนี้ชัดเจนขึ้นตามความรู้ความสามารถ เช่น การจัดท�ำคลิปเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
น�ำ้ ท่วม การเป็นสือ่ กลางในการร่วมบรรเทาปัญหาความทุกข์ของผูป้ ระสบภัย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การ
สร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจต่างๆ ร่วมกันในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิง่ แวดล้อม อาจ
ต้องมีมากขึน้ โดยเฉพาะการป้องกันหรือชะลอปัญหาสิง่ แวดล้อมไม่ให้รนุ แรงมากขึน้ โดยเฉพาะการ
ด�ำเนินการของธุรกิจบางประเภททีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิต
รถยนต์ เพราะการปล่อยควันพิษ การปล่อยน�ำ้ เสียลงแม่นำ�้ ล�ำคลองและทะเล ฯลฯ คือสิง่ ทีเ่ ป็นความ
รับผิดชอบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนและประเทศชาติ
ในระดับประเทศ ภาครัฐเองต้องตระหนักในศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและยอมรับกับปัญหาและ
ความรุนแรงของภัยพิบัติ เพื่อบูรณาการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมทั้งประสบการณ์ ความรู้ การบริหารจัดการจากต่างประเทศ เช่น การบริหารจัดการ
วางแผนในการจัดการกับภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลี
ฯลฯ เพือ่ วางแผนในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่ประมาท นอกจากนี้การน�ำเสนอและให้
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงไม่มากและไม่น้อยกว่าความเป็น
จริง เพื่อมิให้คนไทยเกิดความตื่นตระหนกขณะเดียวกันก็ไม่ประมาทจะเป็นการช่วยภาครัฐในการ
จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น
ภาคประชาสังคม จากเหตุการณ์อทุ กภัย ปี 2554 นี้ เราได้เห็นบทบาทของภาคประชาสังคมค่อนข้าง
มากในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งท�ำต่อไปคือท�ำอย่างไรให้ความร่วมแรงร่วมใจ
ทีม่ นี นั้ มีการด�ำเนินการต่อ มีความก้าวหน้าในด้านของการร่วมกันคิด วางแผน ป้องกันและรับมือกับ
ภัยพิบตั ติ า่ งๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ชัว่ คราวแล้วก็ดใี จเป็นครัง้ คราวว่าคนไทย
มีน�้ำใจไม่ทิ้งกัน เพราะการคิดและหวังเช่นนี้ทุกครั้งไปเป็นความประมาทในสิ่งที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าภัย
พิบัติจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว

6.1.3 คอร์รัปชั่นที่กัดกร่อนสังคม
การคอร์รปั ชัน่ ถือเป็นภัยพิบตั ทิ างสังคมทีก่ ระทบคนไทยทัง้ ประเทศ ขณะเดียวกันก็บนั่ ทอนการพัฒนา
ประเทศและโครงสร้างทางการเมือง ทีค่ นไทยทัง้ ประเทศต้องให้ความสนใจและให้ความส�ำคัญความ
พยายามในการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีอยู่ตลอด ทั้งการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลตรวจสอบ
ปราบปรามและลงโทษ การปรับแก้กฎหมาย การร่วมการสอดส่องดูแลขององค์กรภาคสังคม การ
ท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการพูดคุย
ถกเถียงกันผ่านเวทีประชุม สัมมนาและพื้นที่สาธารณะที่เป็นเว็ปไซต์ บล็อก ฯลฯ แต่ปัญหานี้ก็ยัง
คงมีอยู่ การเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านๆมา ไม่มีการถอดบทเรียนเพื่อเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างประเทศ เช่น การคอร์รัปชั่นในประเทศฟิลิปปินส์ ความหายนะทาง
เศรษฐกิจจากนโยบายประชานิยมของประเทศอาร์เจนตินา ฯลฯ เหล่านีเ้ ป็นบทเรียนทีต่ อ้ งมีการขยาย
วงข้อมูลและความรูเ้ พือ่ สร้างการตระหนักในความส�ำคัญของการคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ ป็นเสมือนมะเร็งร้ายที่
เกาะกินประเทศไทยทั้งประเทศ
ทัศนคติทคี่ นไทยมีตอ่ คนไทยด้วยกันเอง มองว่าคนไทยทุจริตซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง และเมือ่ พิจารณา
ไปที่ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาทั้งระดับชุมชนและจังหวัดก็พบว่า การที่สังคมชุมชน/ประเทศไม่
พัฒนา ส่วนหนึ่งก็เพราะปัญหาคอร์รัปชั่น/ทุจริตของนักการเมือง/ผู้น�ำชุมชน รวมถึงปัญหาการเล่น
พวกพ้อง/เส้นสาย/มีผมู้ อี ทิ ธิพลครอบง�ำชุมชน การจ�ำเป็นต้องติดสินบนกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั และทีส่ ำ� คัญ
ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นปัญหาทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ 1 ใน 5 ของทุกภาคในประเทศ แต่การไม่ตระหนัก
ถึงผลกระทบของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และด้วยการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วนตัง้ แต่ประชาชนไปจนถึงรัฐบาล ท�ำให้การคอร์รปั ชัน่ ยังคงเป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมและวิถชี วี ติ ของ
คนไทยและนับวันการยอมรับในการคอร์รัปชั่นก็จะหยั่งรากลึกลงไปเรื่อยๆ
สิง่ ทีเ่ สียงคนไทยบอกในการส�ำรวจนีค้ อื แม้ปญ
ั หาการคอร์รปั ชัน่ จะยังคงมีอยูแ่ ละกลายเป็นปัญหา
ระดับโครงสร้างทีแ่ ทรกซึมเข้าไปในทุกพืน้ ทีท่ กุ ระดับ แต่คนไทยก็ยงั คงมีความคาดหวังต่อประเทศชาติ
ในอนาคตว่าจะไม่มกี ารคอร์รปั ชัน่ /รัฐบาลจะตัง้ ใจท�ำงานอย่างซือ่ สัตย์เพือ่ ประเทศชาติ แต่ความหวัง
ของคนไทยกับการตระหนักในศักยภาพของตนเองในการร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หามีลกั ษณะ
ทีไ่ ม่สอดคล้องกันเท่าใดนัก เพราะความเห็นทีม่ ตี อ่ การพัฒนาประเทศและสิง่ ทีต่ อ้ งการปลูกฝังเยาวชน
รุน่ หลังเพือ่ แก้ไขปัญหาคอร์รปั ชัน่ ยังอยูใ่ นสัดส่วนทีน่ อ้ ยมาก ความคาดหวังเพือ่ รอให้สงิ่ ต่างๆดีขนึ้ แม้
เป็นเรือ่ งทีด่ ที แี่ สดงให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างยังสามารถแก้ไขได้ แต่การทีค่ นไทยไม่ตระหนักถึงความ
รุนแรงของปัญหาและไม่มองว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ทีแ่ ก้ไขปัญหาได้ทำ� ให้ปญ
ั หาทัง้ หลายนีก้ จ็ ะยังคง
มีอยูแ่ ละรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ครอบครัวเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความคิด ค่านิยม ความเคยชิน ที่น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาการ
คอร์รัปชั่นที่คนทั่วไปในสังคมมองการคอร์รัปชั่นว่าเป็นธรรมดา เป็นเรื่องปกติ ใครๆ ก็ท�ำกัน ในรูป
แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอุปถัมภ์ การช่วยเหลือเกื้อกูล การให้การยกย่องผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์
ฯลฯ การแก้ไข ปรับเปลี่ยน แม้อาจเปลี่ยนได้ค่อนข้างช้าเพราะอาจเกิดความคิดว่า ถ้าเราไม่ท�ำ คน
อื่นก็ท�ำ หรือถ้าเราท�ำเราจะได้รับผลลัพธ์/ผลกระทบในทางร้าย แต่การปรับวิธีคิดและมุมมองไปที่
ผลลัพธ์และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ ผ่านการศึกษา
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หาความรู้และติดตามข่าวสารจะช่วยชะลอความรุนแรงของปัญหาได้ขณะเดียวกันการค่อยๆ ปรับ
วิธกี ารมองตนเองด้วยการเห็นคุณค่าในความรู้ ความสามารถ การรูจ้ กั ความพอเพียง จะเป็นอีกส่วน
หนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาคอร์รัปชั่นได้
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ภาคธุรกิจ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในรูปของคณะกรรมการเพื่อการลดปัญหาด้านการ
คอร์รปั ชัน่ เป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดทอนปัญหาได้ แต่ตวั แทนของภาคธุรกิจทีเ่ ข้าไปนัน้ ก็ไม่ใช่ทกุ
ประเภทธุรกิจจะมีเพียงตัวแทนธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถมีบทบาทได้ เมื่อมีการประชุมเพื่อ
แก้ไขปัญหาผลที่ได้จึงยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในองค์รวม เพราะการคอร์รัปชั่นมีในทุกระดับ ทุก
หน่วยงานองค์กรและนับวันวิธีการก็จะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐ ฉะนั้น ความโปร่งใสในขั้นตอน กระบวนการ การตระหนักในบทบาทของตนเองทั้งในฐานะ
ของภาคธุรกิจไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กและประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ด้วย
การให้ความส�ำคัญกับธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม จะเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยลดปัญหาการคอร์รปั ชัน่
ลงได้ แม้ก�ำไรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการประกอบธุรกิจก็ตาม
ในระดับประเทศ ภาครัฐจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ในรูปแบบทีภ่ าคส่วนอืน่ ๆ มีสว่ นร่วม ขณะเดียวกันการสร้างหน่วยงาน องค์กร และมาตรการ
ทางกฎหมายเพือ่ จัดการและลงโทษผูก้ ระท�ำผิดในเชิงรุกก็เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการควบคูก่ นั เพือ่ แสดง
ความจริงใจในความต้องการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ การเปิดช่องทางให้ภาคสังคมและพลเมืองได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องการท�ำงานนอกเหนือจากฝ่ายค้านและองค์กรอิสระก็จะช่วยลดทอนปัญหา
และยังช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยและการตระหนักถึงส่วนรวมด้วย
ในส่วนของภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมในการป้องการ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชั่น ได้มีการด�ำเนินการอยู่แล้วผ่านองค์กรและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ แต่การท�ำให้ข้อมูลเข้า
ถึงประชาชนโดยทั่วไปโดยข้อมูลที่ได้นั้นไม่มากหรือน้อยเกินไปและไม่แฝงไปด้วยอคติเป็นสิ่งที่ต้อง
เร่งด�ำเนินการ เพราะองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร สมาคม สมาพันธ์ หรือประชาชนเอง แท้ที่จริงก็
คือ ภาคประชาชน/สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการต่างๆของภาครัฐ
6.1.4 จ�ำเป็นต้องบริโภคอย่างคิดเป็นในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่
นอกเหนือจากการคอร์รปั ชัน่ เชิงเทคนิคดังทีไ่ ด้ระบุในหัวข้อทีแ่ ล้ว ภายใต้ความสัมพันธ์การผลิตและ
การบริโภคในปัจจุบันยังก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นเชิงโครงสร้าง ที่น�ำไปสู่ความไม่เท่าเทียมและความ
ตึงเครียด แม้ในภาวะปกติที่ไม่มีการคอร์รัปชั่นเชิงเทคนิคก็ตาม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็น
ระบบเศรษฐกิจทีส่ ง่ เสริมการแข่งขันและการบริโภค การนิยมการบริโภคทีเ่ น้นวัตถุและการใช้สงิ่ ของ
ต่างๆ อย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ�ำเป็นและเกินกว่าฐานะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดแย้งกับคุณลักษณะของ
คนไทยทีช่ อบมีหน้ามีตาและรักสนุก การครอบครองและการแสดงว่าได้ใช้วตั ถุแสดงให้เห็นถึงความ
มีฐานะ ความมีรสนิยม เห็นได้ง่ายๆ จากการซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ
เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงการจัดงานเลี้ยง งานเทศกาล งานประเพณี ฯลฯ การแสดงออกเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำที่ซ่อนเร้น เพราะมีลักษณะเป็นนามธรรมอยู่ภายใต้จิตส�ำนึก (นพ

นันท์ วรรณเทพสกุลและกุลธิดา สามะพุทธิ, 2554) การบริโภคโดยไม่ค�ำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่น�ำมาใช้ ไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน�้ำ ทางเสียงหรือทางอากาศ ท�ำให้สิ่ง
แวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อผู้คนในปัจจุบัน ในภาคเกษตร ระบบทุนนิยมท�ำให้เกษตรกร
ต้องการผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นท�ำให้มีการใช้สารเคมี การกู้เงินเพื่อท�ำการเกษตรและซื้อสาร
เคมีนำ� ไปสูป่ ญ
ั หาหนีส้ นิ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ปัญหาราคาพืชผลและสินค้าเกษตร
ตกต�ำ่ และปัญหาความยากจนตามมา นอกจากนีก้ ารนิยมบริโภคโดยเฉพาะคนทีม่ รี ายได้ไม่มากแต่
บริโภคเกินฐานะ น�ำไปสูป่ ญ
ั หาหนีส้ นิ /หนีน้ อกระบบ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย การเกิดระบบเงินผ่อน
ปัญหาความเครียด ฯลฯ บางครอบครัวหนีปญ
ั หาด้วยการเล่นหวย เล่นการพนัน การกินเหล้าและเกิด
ปัญหาครอบครัวตามมา ปัญหาทั้งหลายที่ว่ามานี้ในท้ายที่สุดก็กลับเข้าไปเป็นปัญหาของทั้งระบบ
คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบวัฒนธรรม ระบบการเมือง
ในเรื่องของการใช้จ่าย การบริโภค และการลงทุนที่เกินตัว ประเทศไทยเองเคยได้รับบทเรียนมาแล้ว
เมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ส�ำคัญ
ที่สามารถน�ำมาปรับใช้ได้ส�ำหรับคนทุกกลุ่มทุกอาชีพและรายได้ แต่จากการส�ำรวจครั้งนี้สิ่งที่คน
ไทยอยากท�ำเพือ่ พัฒนาประเทศไทยด้วยการประหยัด/อยูอ่ ย่างพอเพียงมีรอ้ ยละ 22 เท่านัน้ การช่วย
รักษาสิง่ แวดล้อม/ปลูกต้นไม้/ลดการใช้ถงุ พลาสติก มีเพียงร้อยละ 10 และการช่วยประหยัดพลังงาน
มีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น และจากการส�ำรวจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า คนไทยกว่าร้อยละ 90 ได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง แต่กม็ เี พียงร้อยละ 50 เท่านัน้ ทีเ่ ข้าใจ และโดยส่วน
ใหญ่กเ็ ข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงในมิตขิ องการประหยัดเท่านัน้ (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, ส�ำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2550) ในส่วนของ
ภาคการเกษตร ความรู้ความเข้าใจ และการปรับเอาแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้มีน้อยมาก
โครงสร้างการผลิตและการบริโภคปัจจุบัน มีความแตกต่างจากลักษณะสังคมอุตสาหกรรมแบบ
เดิม สังคมไทยมิได้เผชิญกับปัญหา “ความยากจน” แบบเดิม การขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออกตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2520 ก่อให้เกิดโอกาสในการท�ำงานของประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค
นิคมอุตสาหกรรมตามเขตปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมล�ำพูนส�ำหรับภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ และการส่งเสริมการส่งออกสินค้าบางอย่าง เช่น ยางพารา พื้นที่ชนบทไทยมิใช่พื้นที่ทุรกันดาร
ทีต่ ดั ขาดจากโลกภายนอกอีกต่อไป เช่นเดียวกันกับแรงงานอพยพตามฤดูกาลภายในประเทศ ทีก่ าร
อพยพเป็นแรงงานนอกระบบก็สามารถยกระดับฐานะของพวกเขาได้ในทางหนึ่ง กระนั้นเองก็ยากที่
จะสรุปว่าลักษณะความสัมพันธ์แบบเสรีนยิ มใหม่อนั ให้โอกาสด้านการค้าแทนความไม่เสมอภาค จะ
สามารถยกระดับชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นโดยรวม แม้โอกาสทางการค้าและการลงทุนจะเพิ่มขึ้น คน
ไทยต้องพบกับความเปราะบางแบบใหม่ การมีชีวิตที่ผันผวนกับระบบเศรษฐกิจ การเลิกจ้าง อันน�ำ
ไปสูค่ วามกังวลในรูปแบบใหม่ ซึง่ ตามแนวทางแบบเสรีนยิ มใหม่ แนะน�ำให้ปจั เจกชนแก้ไขปัญหานี้
ผ่าน “การซื้อประกันความเสี่ยง” ในอีกด้านหนึ่งคือการผลักความเสี่ยงของตนสู่ผู้อื่น ความสัมพันธ์
ลักษณะนี้น�ำไปสู่การให้คุณค่าของการท�ำงานหนัก คาดหวังในอนาคต แต่ท�ำให้ความสัมพันธ์ระยะ
สัน้ แย่ลง ตึงเครียดและเปราะบางมากขึน้ การบริโภคปัจจุบนั จึงถูกคาดหมายว่าเป็นการซือ้ อัตลักษณ์
ของตน หรือการลงทุนในอนาคต แต่สงิ่ ส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นต้องตระหนักคือ ภายใต้ระบบทีผ่ นั ผวนเปราะ
บางนี้มักมีการสร้างค�ำอธิบายอย่างตรงกันข้ามว่า “ระบบนี้จะด�ำเนินได้ต่อไปอย่างไม่ติดขัด”
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สิง่ ทีเ่ สียงคนไทยบอกในการส�ำรวจนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยนิยมการบริโภค แต่ยงั ไม่ได้ตระหนัก
ถึงพิษภัยของบริโภคนิยมอย่างแท้จริง ทัง้ ต่อตัวเอง ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ต่อสิง่ แวดล้อม
และต่อลูกหลานของตนเองในอนาคต ในส่วนของภาคธุรกิจเอง การลงทุน การแข่งขันเพือ่ ให้ได้มาซึง่
ลูกค้า ก�ำไร ส่วนแบ่งการตลาด จึงท�ำให้ภาคธุรกิจเองไม่ได้สนใจผลกระทบจากการมีสว่ นร่วมสร้าง
กระแสบริโภคนิยมเท่าใดนัก ความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สังคมไม่ได้ออกมาในรูปของการลดกระแสบริโภค
นิยม การจัดการแก้ไขปัญหาการนิยมการบริโภคอย่างเป็นระบบทัง้ ระดับบุคคลและโครงสร้าง จะช่วย
ท�ำให้คนไทยบริโภคอย่างมีสติและพอเพียงกับความสามารถในการหาได้มา ขณะเดียวกันภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคสังคมก็จะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค
เพือ่ ท�ำให้ปญ
ั หาต่างๆ รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมลดลง
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ส�ำหรับครอบครัว การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคจากการท�ำตามความต้องการความชอบ อยาก
มีเหมือนคนอืน่ เพือ่ จะได้มหี น้ามีตา โดยไม่คำ� นึงผลเสียทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง ครอบครัวและสิง่ แวดล้อม
มาเป็นการบริโภคอย่างมีสติ ค�ำนึงถึงหลักความพอเพียง หลักค�ำสอนในศาสนา ประหยัด ใช้จา่ ยเท่า
ที่จ�ำเป็นได้โดยไม่ต้องกู้ยืมและเดือดร้อนตนเองและครอบครัว เป็นแนวทางที่ท�ำได้ในระดับบุคคล
เช่น การสร้างนิสัยการท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายระดับบุคคลและระดับครัวเรือนเพราะจะเป็นการช่วย
เหลือเศรษฐกิจทั้งของตนเอง ครอบครัวและประเทศ ช่วยประหยัดทรัพยากรโลก ไม่สร้างนิสัย ค่า
นิยม และพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้การบริโภคอย่างมีสติและ
พอเพียง ในโลกของบริโภคนิยมและทุนนิยมไปพร้อมกัน
ในภาคธุรกิจ การส่งเสริมบริโภคอย่างคิดเป็นอาจเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยากส�ำหรับภาคธุรกิจทีต่ อ้ งการก�ำไร
และต้องแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจอื่นๆ แต่การสร้างจิตส�ำนึกในการบริโภคและการให้ความรู้ที่ถูก
ต้องในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และสร้างการบริโภคอย่างมีสติ
ได้ ทั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้บริโภคและประชาชนเห็นถึงความจริงใจที่มี เช่น การแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง
และจ�ำเป็นต่อการบริโภคในผลิตภัณฑ์ด้วยตัวอักษรที่ไม่เล็กเกินไป การโฆษณาที่ไม่เกินจริงถึงคุณ
ประโยชน์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การไม่กอ่ ให้เกิดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นในผลิตภัณฑ์
และการน�ำเสนอที่ไม่เร็วเกินไปส�ำหรับค�ำเตือนที่จ�ำเป็นส�ำหรับการบริโภค นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูล
ส�ำหรับผู้บริโภคส�ำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นอีกแนวทางที่สามารถด�ำเนินการได้
ส�ำหรับการร่วมรักษ์สงิ่ แวดล้อม ได้มกี ารด�ำเนินการอยูแ่ ล้วภายในหน่วยธุรกิจเอง เนือ่ งจากเป็นสิง่ ที่
ส่งผลต่อการประกอบการ โดยเฉพาะในธุรกิจด้านไอที การลดการใช้กระดาษ ด้วยระบบการสื่อสาร
โปรแกรม ฯลฯ ในส่วนนี้การน�ำเสนอสิ่งที่ท�ำและความส�ำเร็จของสิ่งที่ท�ำไปยังประชาชนและภาครัฐ
จะเป็นการแบ่งปันความรู้และน�ำไปสู่การบริโภคอย่างมีสติและอาจเป็นผลทางอ้อมที่ค่อยๆ น�ำไปสู่
การบริโภคอย่างมีสติในด้านอื่นๆ ในอนาคต
ส�ำหรับภาครัฐ การด�ำเนินการในระดับนโยบาย ผ่านกฎหมาย หรือมาตรการด้านภาษี ทั้งการส่ง
เสริมการบริโภคที่จะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจ การคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค และการลงโทษ
อย่างจริงจังส�ำหรับธุรกิจที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือท�ำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญ เหล่านี้จะ
เป็นมาตรการเชิงรุกที่ท�ำให้ผู้บริโภคได้คิดก่อนจะใช้จ่ายเพื่อบริโภค และผู้ผลิตรู้รับผิดชอบต่อสังคม
จากผลิตภัณฑ์ของตนเองมากขึน้ ขณะเดียวกันการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างค�ำขวัญ หรือจัดเป็น
วาระแห่งชาติทงั้ ด้านการใช้จา่ ยและการบริโภคอย่างรูค้ ดิ โดยการน�ำเสนอกรณีตวั อย่าง สภาวะวิกฤติ

จากบริโภคนิยม และผลกระทบที่ตามมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานความรู้ให้กับประชาชน ก็จะเป็นอีกทาง
หนึ่งที่ต้องด�ำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างจิตส�ำนึกแห่งการบริโภคอย่างมีสติ เพื่อให้ประเทศสามารถ
พัฒนาและตั้งรับกับกระแสทุนนิยมที่ถาโถมเข้ามาได้ ในด้านสิ่งแวดล้อม ภาครัฐรวมถึงหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทัง้ หลาย โดยเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ต้องเป็นแกนน�ำในการประหยัด
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในการบริโภคอย่างมีสตินอกจากนี้ภาครัฐอาจปรับเอาปรัชญาการ
พัฒนาของประเทศภูฎาน (Bhutan) เรือ่ งความสุขมวลรวม (Gross Happiness Product) ทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญกับมิติอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริโภค ฯลฯ ที่เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมและ
สร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุมาเป็นเเนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง ที่
ต่างจากแนวทางการพัฒนาปัจจุบนั ทีย่ งั คงมุง่ เน้นเรือ่ งวัตถุ/ผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็นมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ ทีจ่ ะ
ถูกวัดด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross National Product)
ภาคประชาสังคม ในปัจจุบนั ปรากฏหน่วยงาน องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ ภาคประชาชนทีเ่ คลือ่ นไหว
ด้านการบริโภค รวมถึงสือ่ มวลชนต่างๆ ทีพ่ ยายามให้ความรู้ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ กระตุน้ เตือนใน
ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ ยารักษาโรค อาหาร ผัก ผลไม้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เสื้อผ้า เครื่องส�ำอาง ฯลฯ
การด�ำเนินการเหล่านีป้ รากฏในหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เว็ปไซต์ รวมไปถึงการเรียก
ร้องสิทธิผู้บริโภค เช่น การเปรียบเทียบคุณประโยชน์ของนมและไข่ไก่กับซุปไก่และรังนก แม้จะมีผล
การศึกษาออกมา แต่ค่านิยมของผู้บริโภคก็ยังให้คุณค่ากับซุปไก่และรังนกมากกว่า เนื่องจากมีค่า
นิยมว่าดูดีกว่า ราคาแพงกว่า แสดงถึงฐานะของผู้ให้และผู้รับ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวหรือ
ลดริว้ รอยทัง้ หลาย ก็มกี ารโฆษณาเกินจริง ภาคสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนเองก็มคี วามพยายาม
ให้ข้อมูลในด้านนี้ค่อนข้างมาก ฉะนั้น การปรับค่านิยมด้วยความรู้จึงเป็นอีกข้อท้าทายที่ภาคประชา
สังคมต้องด�ำเนินการในเชิงรุก ในด้านสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่หลากหลายองค์กรและหน่วยงาน รวมถึง
กลุ่มในรูปแบบต่างๆ ที่ท�ำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยบางส่วนก็มีบทบาทร่วมกับภาคธุรกิจ
6.1.5 สุขภาพจิตและความเครียดจึงมาเยือน
แม้นสิ ยั รักสนุก ว่าง่าย ไม่จริงจัง จะเป็นคุณลักษณะทีค่ นไทยโดยมากพิจารณาในฐานะด้านบวกและ
ด้านลบไปพร้อมๆ กัน จากการส�ำรวจพบว่าความเครียดกลายเป็นปัญหาทั่วไปในสังคมไทย ซึ่งมา
พร้อมกับความกังวลในความไม่แน่นอนจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองเป็นส�ำคัญ ความเครียด
และกังวลนี้ยังหมายรวมถึงความวิตกในอนาคตเกี่ยวกับตัวเองและสังคม ซึ่งมักพบในกลุ่มคนเมือง
หรือผูท้ มี่ สี ถานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีด่ กี ว่ากลุม่ อืน่ ในสังคมเสรีนยิ มใหม่ความเครียดถูกท�ำให้
เป็นเรื่องการจัดการส่วนบุคคล ส�ำหรับคนไทยแม้พบว่าช่องทางการหารายได้จะมากขึ้น แต่ความ
เปราะบางและไร้หลักประกันในอนาคตในท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจมิได้ชว่ ยให้ความเครียด
และกังวลน้อยลงแต่อย่างใด
ปัญหาความคิด จิตใจ และสุขภาพจิต นับเป็นปัญหาทีพ่ บได้ทวั่ ไปในคนไทย ความเครียดเป็นปัญหาที่
กลายเป็นเรือ่ งปกติในสังคมไทยและมีความรุนแรงมากขึน้ ในเขตเทศบาลและผูท้ มี่ สี ถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูงขึน้ ความเครียดมีหลายปัจจัย แม้เชือ่ ว่าความเปราะบางทางเศรษฐกิจและการแข่งขันจะ
เป็นเหตุสำ� คัญให้เกิดความเครียด แต่สภาพสังคมและการเมืองก็มสี ว่ นส�ำคัญในการกระตุน้ ให้ความ
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กังวลต่อชีวติ ประจ�ำวันสูงขึน้ ในทีน่ จี้ งึ จะพิจารณาประเด็นแนวทางการจัดการปัญหาด้านความเครียด
และจิตใจ ผ่านสีต่ วั แสดงหลักได้แก่ ครอบครัว ภาคธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน
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ครอบครัวนับเป็นองค์กรส�ำคัญ จากการส�ำรวจพบว่าคนไทยมีทัศนะที่เป็นบวกต่อครอบครัวดังที่ได้
พิจารณาในหัวข้อทีแ่ ล้ว ซึง่ น�ำสูค่ วามคาดหวังจากครอบครัว เช่นลูกคาดหวังให้พอ่ แม่สนับสนุนหรือ
เห็นด้วยต่อการตัดสินใจของพวกเขา ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็คาดหวังให้ลูกหลานเป็นไปอย่างที่
ตนเองต้องการ สิง่ นีน้ ำ� มาสูค่ วามเครียดโดยไม่รตู้ วั ทางแก้คอื การเพิม่ พืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นพูดคุยเพือ่ ให้
รับทราบถึงปัญหาของแต่ละคน การเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคมแต่ละยุค พร้อมทัง้ การเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติวา่ ความรักภายในครอบครัวไม่ใช่คำ� ตอบของทุกอย่าง หากแต่ตอ้ งให้ครอบครัวเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกัน
องค์กรธุรกิจเองก็สามารถมีส่วนร่วมการรณรงค์เพื่อการคิดบวกแก้ไขปัญหาสังคม การคิดบวกมิใช่
หมายความว่าเป็นการหลีกเลีย่ งความจริงและมินำ� ข้อเสียขึน้ มาพูด องค์กรธุรกิจสามารถแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเครียด กังวลและการแข่งขัน โดย
สร้างบรรยากาศความร่วมมือกันในยามทีเ่ กิดวิกฤต การส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆทีเ่ น้นการรับผิดชอบ
ร่วมกันในสังคม เป็นการแบ่งเบาภาระของปัจเจกชนในชีวิตประจ�ำวัน ดังตัวอย่างเช่นบริษัทประกัน
ชีวติ หรือธนาคารต่างๆ ทีเ่ ริม่ มีการปรับตัวให้การบริการมีความซับซ้อนน้อยลงและเป็นมิตรกับลูกค้า
มากขึ้น ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดที่องค์กรธุรกิจจ�ำเป็นต้องใส่ใจคือการสร้างบรรยากาศในที่ท�ำงานที่
สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การท�ำงานเป็นทีม โดยเปลี่ยนปรัชญาธุรกิจจากการแข่งขัน เป็น
ความสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างระบบการจัดการความรูแ้ ทนระบบสายพาน การลดบรรยากาศการ
แข่งขันในระบบการผลิตย่อมส่งผลให้สภาพความคิด จิตใจดีขึ้นเช่นกัน
ในส่วนภาครัฐ ปัจจุบนั ประเทศไทยมิได้เป็นประเทศยากจนในโลกทีส่ ามทีข่ าดแคลนบุคลากรทางการ
แพทย์และพยาบาลอีกต่อไป ประเทศไทยมีโรงเรียนแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับการยอมรับ
ระดับภูมภิ าค และค่าใช้จา่ ยการผลิตต่อหัวต�ำ่ แต่กลับมีบคุ ลากรทางการแพทย์สงั กัดหน่วยงานของ
รัฐต�่ำมาก เป็นที่รู้กันว่ากลไกการจัดการความเครียดในสังคมไทยยังคงพึ่งพิงระบบเครือญาติ เพื่อน
ฝูง ตัวแทนทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าระบบแพทย์สมัยใหม่ ที่กล่าวมามิได้หมายความว่า
กลไกข้างต้นไม่สำ� คัญ แต่ในฐานะรัฐสมัยใหม่ การจัดบริการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านจิตวิทยาในฐานะให้สทิ ธิ
ขัน้ พืน้ ฐานนับเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับพลเมือง ควรมีการส่งเสริมให้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทำ� งานร่วมกับ
องค์กรระดับท้องถิน่ เพือ่ การเข้าถึงบริบทความเครียดและกังวลของชาวบ้าน และอาศัยประสบการณ์
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของท้องถิน่ นัน้ ๆ การจัดสวัสดิการต่างๆทีเ่ พียงพอจากภาครัฐจะช่วยให้ความกังวล
ต่อสภาพชีวิตน้อยลง ปัจจุบันระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออกอันเนื่องจากที่นั่งที่จ�ำกัดในระบบการ
ศึกษาน�ำไปสู่ความเครียดกังวลของเยาวชน ส่วนหลักประกันด้านสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพโดย
รัฐจะท�ำให้ผู้คนมีความกังวลในชีวิตและสุขภาพกายน้อยลง
จากประเด็นข้างต้นองค์กรพัฒนาเอกชนจ�ำเป็นต้องมีสว่ นร่วมในการบูรณาการผูท้ เี่ กีย่ วข้องต่างๆ เข้า
ไว้ดว้ ยกัน เช่น การจัดหาอาสาสมัครซึง่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่กจิ กรรมของภาคธุรกิจและภาครัฐ
เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาทางด้านความเครียด และสภาพจิตใจของคนในชุมชน

6.1.6 ห่วงเสถียรภาพทางและความสามัคคีของบ้านเมือง
จากข้อมูลการส�ำรวจชี้ให้เห็นว่า คนในเขตเทศบาล หรือกลุ่มคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
สูงกว่ามักมีความกังวลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจสังคมมากกว่ากลุม่ คนชนบททีม่ สี ถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมต�ำ่ กว่า การเปลีย่ นผ่านของการจัดการความขัดแย้งจากการประนีประนอมสูก่ ารเผชิญหน้า
กันมากขึน้ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นความวิตกกังวลของคนทัว่ ไป เสถียรภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงการ
สามารถคาดเดาได้ต่อชีวิตในอนาคต แม้คนกลุ่มในเมืองจะมีความกังวลในประเด็นนี้มากกว่ากลุ่ม
อื่น แต่ภาพรวมของทั้งประเทศก็จะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจต่อภาพรวมของความมั่นคง
ทางสังคมเช่นกัน
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ความสามัคคีของคนไทยในบ้านเมืองเป็นปัญหาหนึง่ ทีน่ า่ เป็นห่วง หลายๆหน่วยงานก็ให้ความสนใจ
ศึกษาและพยายามแก้ไขปัญหา ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้เคยท�ำการส�ำรวจไว้และได้ผลการส�ำรวจ
ทีไ่ ม่ตา่ งกันนัก คือ มีประชาชนประมาณร้อยละ 46.6 ทีเ่ ห็นว่าคนไทยมีความรักความสามัคคีในระดับ
ปานกลางถึงมาก โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วนของผู้ที่เห็นว่าคนไทยมีความรักความสามัคคีน้อยสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ คือ ร้อยละ 52.5 ผลการส�ำรวจโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาตินี้ไม่
ต่างจากที่การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ท�ำเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส�ำคัญคือ การสร้างความสมานฉันท์
ทางการเมืองเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดย 5 อันดับแรกของแนวทางที่ประชาชนเห็นว่าน่าจะ
ช่วยลดทอนหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาได้ คือ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
แผนภาพที่ 6.1 การสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

การทีเ่ สถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจปัจจุบนั อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่นา่ พอใจ โดยปัญหาเรือ่ งความ
สามัคคีได้รบั ความกังวลจากคนกรุงเทพฯมากกว่าประชาชนในภูมภิ าคอืน่ การเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจจ�ำเป็นต้องพิจารณาให้พน้ จากกรอบคิดเรือ่ ง “ความมัน่ คงและเสถียรภาพ”
ของรัฐ สู่ความมั่นคงของชีวิต “มนุษย์” โดยจะพิจารณาผ่านการจัดการผ่านตัวแสดงหลักทั้งสี่ดังนี้
ครอบครัวมีสว่ นในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จากการส�ำรวจพบว่าประชากรในเขตเทศบาลและ
ผูม้ สี ถานะสังคมทีส่ งู ขึน้ มักมีความกังวลในประเด็นข้างต้นมากกว่ากลุม่ อืน่ เพราะเป็นกลุม่ ทางสังคมทีอ่ ยู่
ภายใต้อทิ ธิพลของการโฆษณาและการตลาด โดยเชือ่ ว่าการบริโภคสินค้าจะเป็นการก�ำหนดสถานภาพ
และตัวตนของตนเอง คนกลุม่ นีค้ อื กลุม่ ทีม่ หี นีส้ นิ ระยะยาวมากกว่ากลุม่ เกษตรกรหรือคนจนเมืองทีไ่ ม่มี

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

รายได้ประจ�ำ ส�ำหรับคนกลุม่ นีก้ ารจัดท�ำบัญชีภายในครัวเรือนเพือ่ แสดงรายรับและรายจ่ายจึงเป็น
ประเด็นทีส่ ำ� คัญ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการรายย่อย เกษตรกร และคนจนเมือง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
แบบสหกรณ์ทมี่ สี ว่ นร่วมในการจัดการระหว่างครอบครัวนับเป็นตัวเลือกทีส่ ำ� คัญเช่นกัน ในประเด็น
ความมัน่ คงทางการเมือง ครอบครัวมีบทบาทในการปลูกฝังคุณค่าประชาธิปไตย การแลกเปลีย่ นอย่างมี
เหตุผลและส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดต่างและเคารพความคิดคนอืน่ ดังนัน้ ความสามัคคีและสมานฉันท์
จึงมิใช่เพียงแค่การคิดตรงกัน หากแต่หมายถึงการถกเถียงและความแตกต่างภายใต้กรอบเดียวกัน
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ภาคธุรกิจสามารถมีสว่ นร่วมได้โดยการส่งเสริมการจัดเวทีทสี่ ง่ เสริมการบริโภคทีเ่ หมาะสม การจัดตัง้
ศูนย์ศึกษาแนวทางเศรษฐกิจทางเลือก พร้อมทั้งการสร้างระบบการจ้างงานที่เป็นธรรม เพิ่มอ�ำนาจ
ขององค์กรฝ่ายลูกจ้าง การส่งเสริมประชาธิปไตยภายในองค์กรจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีภายใน
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของลูกจ้างและผู้ประกอบการไปด้วยกัน
ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีแผนพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจระยะยาว สร้างมาตรฐานและลดการทุจริต
ภายในองค์กร โดยสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น การสร้าง
ระบบผู้แทนที่ตรวจสอบถอดถอนได้และอ้างอิงอ�ำนาจจากประชาชนอย่างแท้จริง ในประเด็นด้าน
ความสามัคคีนั้นจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนบรรทัดฐานทางสังคมเสียใหม่เพื่อให้เกิดความปรองดอง
ภายใต้บรรทัดฐานที่ยุติธรรม
องค์กรพัฒนาเอกชนต้องมีสว่ นร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว
ร่วมกับสือ่ มวลชน เพือ่ ตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ น�ำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา
บนรากฐานของประชาธิปไตยทีเ่ คารพความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่าย เน้นการสร้างแนวร่วมระหว่างชุมชน
กับรัฐ เปลีย่ นบทบาทจากการเป็นองค์กรพีเ่ ลีย้ งสูก่ ารเป็นสะพานทีเ่ ชือ่ มต่อทุกภาคส่วนไว้ดว้ ยกัน
ดังนั้น ความสามัคคีจึงไม่ใช่เรื่องที่สามารถนึกเอาเองได้ หากแต่ต้องเกิดจากเงื่อนไขที่สังคม
สามารถให้แก่ปัจเจกชนที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน ดังเช่นนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสอย่าง เอมิล ดูร์ไคม์
(Durkheim, 1951) ได้พิจารณาว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันเชิงองคาพยพ เกิดจากการมีชีวิตที่ขึ้นตรง
ต่อกันและได้รบั ผลกระทบระหว่างกัน หากสังคมไทยยังละเลยข้อเท็จจริงทีช่ นชัน้ สูงส่วนน้อยมิได้มอง
เห็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ในประเทศที่พวกเขาอยู่ในสังคมเดียวกัน ความสามัคคีก็ยังคงเป็นเพียง
แค่ค�ำขวัญที่ไม่มีความหมาย เพราะไม่ได้สร้างความรู้สึกถึงการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันอย่างแท้จริง
6.1.7 อยากปลูกฝังเยาวชน
สังคมไทยมีลกั ษณะสังคมของการถ่ายทอดทางเดียวมาช้านาน เนือ้ หาของการปลูกฝังเยาวชนทีผ่ ตู้ อบ
ระบุ ส่วนหนึง่ จึงเป็นเรือ่ งของพิธกี รรมมากกว่าเนือ้ หา เช่น รักการเรียน ห่างไกลยาเสพติด มีจริยธรรม
ซึง่ มิได้มกี ารระบุลงไปว่า การเรียนต้องมีเนือ้ หาอะไร รักการเรียนต้องท�ำอะไร รวมถึงจริยธรรมทีห่ มาย
ถึงการปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมสืบไป ดังนัน้ จึงพอเห็นได้วา่ สิง่ ทีป่ ลูกฝังเยาวชนโดยมากคือเรือ่ งของการ
ยกระดับชีวติ ส่วนตนของแต่ละคนมากกว่าการพัฒนาสังคมโดยรวม เช่นเรือ่ งการมีสว่ นร่วมทางการ
เมือง ประชาธิปไตยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การปลูกฝังเยาวชนนับเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไปใน
อนาคต แต่การปลูกฝังที่ผ่านมามักเป็นไปในลักษณะการปลูกฝังแบบ “สังคมศีลธรรม” โดยมิได้
พิจารณาสภาพการปฏิบัติจริงหรือความสอดคล้องกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การกล่าวเช่นนี้
มิได้หมายความว่าให้ละเลยศีลธรรมแบบเดิมแล้วมุง่ หาผลประโยชน์เชิงวัตถุ แต่การปลูกฝังเยาวชน
มีความจ�ำเป็นต้องชี้ให้เห็นทั้งด้านบวกและด้านลบของสังคมไทย
ครอบครัวต้องเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าอย่างเปิดเผย เสนอบทเรียน
ตรงไปตรงมาในลักษณะเรือ่ งเล่าของสังคมทีห่ ลากหลายมิใช่มติ เิ ดียวในลักษณะประวัตศิ าสตร์ทเี่ ป็น
ทางการ เช่น ปูย่ า่ ตายาย ทีเ่ คยใช้ชวี ติ ในช่วงสงครามโลกอาจแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของสงคราม
ความล�ำบากยากจนของประชาชนอันเกิดจากความขัดแย้งของผูม้ อี ำ� นาจ พ่อแม่อาจแลกเปลีย่ นถึง
ยุคสมัยด้วยการตั้งค�ำถามของคนหนุ่มสาวและการเปลี่ยนแปลงสังคม การปลูกฝังจึงไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นเรื่องเล่าที่สวยงามแต่ชี้ให้เห็นถึงบทเรียนความบกพร่องของสังคมและผู้คนด้วยเช่นกัน
ภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องสร้างตัวอย่างของการรับผิดชอบต่อสังคม มีการจัดกิจกรรมด้านเยาวชนที่
ต่อเนื่องโดยการให้ทุนการศึกษาที่ทั่วถึง การให้คุณค่าต่อการส�ำนึกถึงส่วนรวมมากกว่าการวัดที่
ประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ผ่านการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน สนับสนุนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างส�ำนึกพลเมือง
ของคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นวัฒนธรรมของธุรกิจไทยเช่นกัน
ภาครัฐต้องพิจารณาให้โรงเรียนเป็นมากกว่าโรงงานผลิตผู้เชี่ยวชาญ หากแต่ต้องปลูกฝังการมอง
สังคมที่มีลักษณะองค์รวม ผลกระทบจากภาคส่วนต่างๆที่เชื่อมถึงกัน การสร้างจิตอาสาและส�ำนึก
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีก่ ล้าแสดงออก พร้อมกับเคารพความเห็นและความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น มหาวิทยาลัยเองควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มีความตั้งใจ มุ่งรับใช้สังคมและมีจิตอาสา ระบบการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการ
สนับสนุนทุนการศึกษาระยะยาว และการปรับอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะ
สม ค�ำขวัญวันเด็กต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเยาวชนตามแต่ละยุคสมัย เป็น
ปัจจุบันและสามารถติดตามผลได้จริง
องค์กรพัฒนาเอกชนต้องเร่งพัฒนาเยาวชนในระดับท้องถิน่ ให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน ชีใ้ ห้เห็น
ถึงปัญหาท้องถิ่น และปัญหาระดับประเทศโดยเป็นตัวเชื่อมระหว่าง โรงเรียน ชุมชน เพื่อให้ความรู้ที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนสามารถน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมได้
6.1.8 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนเป็นสิง่ ทีค่ นไทยให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ คนไทยร้อยละ 43 เห็นว่า การรักการ
เรียนคือสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีค่ วรจะปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ แต่การรักการเรียนในทีน่ เี้ ป็นการ
ศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาตามขัน้ ตอนกระบวนการ และเป็นระบบทีเ่ น้นการแข่งขัน คือ จากระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนกระทัง่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความคาดหวังของครอบครัว
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และเริม่ ขยับขึน้ มาเป็นระดับปริญญาโทในปัจจุบนั การศึกษาตามระบบขัน้ ตอนนีน้ ำ� มาซึง่ ใบปริญญา
และความส�ำเร็จตามแบบแผนทีค่ นไทยและสังคมไทยให้คณ
ุ ค่า ระบบการศึกษาไทยเองก็เปิดโอกาส
ให้กบั ผูต้ อ้ งการศึกษาดังกล่าวผ่านหลักสูตรและวุฒกิ ารศึกษาทีห่ ลากหลายมากขึน้ และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ตอบสนองกับแนวทางการจัดการศึกษาทีภ่ าครัฐ ระบบเศรษฐกิจ
การจ้างงาน รวมทัง้ ค่านิยมของคนไทยเองทีก่ ำ� หนด ไม่วา่ จะเป็นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ สังคมฐาน
ความรู้ ฉะนัน้ “การรักการเรียน” จึงไม่เท่ากันกับการรักการเรียนรู้ แต่สงั คมปัจจุบนั เป็นสังคมของการ
เปลีย่ นแปลง แข่งขัน และเป็นสังคมทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้ (Knowledge Based Society) ทีก่ าร
พัฒนาและแก้ไขปัญหาไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิทธิมนุษยชน สิง่ แวดล้อม ฯลฯ ต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามตืน่ ตัว ตืน่ รู้ กระตือรือร้นในการแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม อันจะน�ำมาซึง่ การมี
สติปญ
ั ญาและการมีความรูซ้ งึ่ เป็นลักษณะทีส่ ำ� คัญของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์
2546) เนือ่ งจากข้อมูลและความรูม้ คี วามส�ำคัญอย่างมากต่อการคิด การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ
การศึกษาในระบบจึงไม่ใช่ทางเดียวในการให้ได้มาซึง่ คนไทยทีม่ ศี กั ยภาพในการคิดและการใช้เหตุผล
ปัจจุบนั สังคมไทยเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ทีม่ ขี อ้ มูล ข่าวสาร สาระ ความรูอ้ ยูอ่ ย่างท่วมท้น ท�ำให้
ประชาชนมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในโลกยุคดิจทิ ลั ทีก่ ารค้นคว้า
เผยแพร่ แบ่งปัน ข้อมูล ข่าวสาร ความเปลีย่ นแปลงของบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศ หรือแม้อกี ซีก
โลกหนึง่ ก็สามารถท�ำได้เพียงเสีย้ ววินาที ผ่านอุปกรณ์สอื่ สารทัง้ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ ด้วยการ
ใช้อนิ เทอร์เน็ต บล็อก เว็ปไซต์ และโปรแกรมต่างๆ ผูค้ นจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มาก รวดเร็ว
และง่ายดายกว่าอดีตทีม่ เี พียงแค่โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ แต่ปญ
ั หาทีพ่ บคือ
สังคมไทยยังไม่ยกระดับเป็นสังคมเรียนรูท้ ดี่ ี (ธีรยุทธ บุญมี, 2547) เห็นได้จากปัญหาต่างๆ ทีเ่ คยมีอยู่
ในอดีตปัจจุบนั ก็ไม่ได้หายไป เช่น ปัญหาความความสามัคคีและความสงบสุขของคนไทย ปัญหาด้าน
เสถียรภาพและความมัน่ คงทางการเมืองไทย ปัญหาด้านโอกาสในการได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองและ
การมีความรูแ้ ละความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของคนไทยทีย่ งั มีอยูน่ อ้ ย รวมไปถึงอัตราการอ่าน
หนังสือหรือนิสยั การอ่านหนังสือของคนไทยทีย่ งั มีอยูน่ อ้ ย ในมิตทิ างด้านวัฒนธรรม นิธิ เอียวศรีวงศ์
กล่าวว่า คนไทยไม่ใช่ชาตินกั อ่านและการอ่านของคนไทยก็ผกู พันกับระบบการศึกษาแบบเก่า ทีม่ งุ่ ให้
เด็กจดจ�ำความจริงเพียงด้านเดียว ท�ำให้เด็กเครียดและเบือ่ ความจริง ขณะทีค่ วามจริงมีหลายมิตแิ ละ
มีความซับซ้อนซึง่ จะท�ำให้เด็กตืน่ ตัวและเพลิดเพลินในการอ่าน แม้ปจั จุบนั คนไทยสามารถอ่านออก
เขียนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คนไทยกลับอ่านหนังสือกันน้อยมาก เมือ่ เทียบกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ไม่ใช่เพียงแต่วฒ
ั นธรรมการอ่านทีเ่ ป็นปัญหาของการการเรียนรู้ ระบบการศึกษาก็เป็นอุปสรรคและ
บั่นทอนการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการส�ำรวจขององค์กร
ประเมินคุณภาพการศึกษาของไทย พบว่า เยาวชนไทยร้อยละ 21 เท่านัน้ ทีอ่ า่ นหนังสือแล้วเข้าใจเนือ้ หา
นัน่ เพราะระบบการศึกษาไทยไม่ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการคิด การศึกษานอกห้องเรียน การเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ เหล่านีค้ อื แนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพราะ
ท�ำให้ได้พจิ ารณา คิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผล ซึง่ ต่างจากการฟังวิทยุ โทรทัศน์ หรือการอ่านความคิด
เห็นทีม่ กี ารโพสต์อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากในอินเทอร์เน็ต นอกจากนีก้ ารส�ำรวจตลาดหนังสือพบว่า เรือ่ งย่อ
ละครและหนังสือพิมพ์กฬี าขายดีทสี่ ดุ ทัง้ ทีร่ า้ นหนังสือในประเทศไทยและห้องสมุดมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มาก ฉะนัน้ การบริโภคข้อมูลข่าวสารทีม่ ปี ริมาณมากจึงเป็นข้อท้าทายศักยภาพของคนไทยในการคิด
พิจารณาและใช้เหตุผลกับข้อมูลทีม่ ปี ริมาณมากๆ นัน่ เอง

สิ่งที่เสียงคนไทยบอกในเรื่องของการเรียนรู้ คือ คนไทยต้องการให้ลูกหลานรักการเรียน เพื่อจะได้
เข้าสู่ระบบการศึกษา แต่เสียงที่บอกตามมาด้วยและมีความพึงพอใจในระดับต�่ำ คือ โอกาสในการ
ศึกษา คุณภาพการสอนของครู/อาจารย์ และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสิ่งที่คนไทยมี
ความพึงพอใจในระดับต�่ำกว่ามาก คือ โอกาสในการเรียนรู้/พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การมีความรู้และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส�ำเร็จการศึกษาได้ตามที่ตั้งใจ ฉะนั้นเสียงที่บอกมานั้น
สะท้อนถึงคนไทยว่า อยากรูเ้ พือ่ จะได้ในสิง่ ทีค่ รอบครัวและสังคมคาดหวัง แต่สงิ่ ทีร่ ไู้ ม่ได้นำ� ไปสูก่ าร
เรียนรูแ้ ละสะท้อนถึงสังคมไทยทีต่ อ้ งการคนดี มีความรู้ ความสามารถ ว่าแท้ทจี่ ริงแล้วสังคมไทยนัน้
มีปญ
ั หาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเรือ่ งรายได้ ปัญหาด้านนโยบาย และปัญหาด้านวัฒนธรรมการเรียน
รู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขและส่งเสริม ตามล�ำดับ

86
Khon Thai Monitor Report

การเรียนรู้และการเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ที่มีความแตกต่างกันนั้น
จ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไข ทัง้ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศ ไม่วา่ จะเป็นการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ
ทัศนคติ วิถีชีวิต การแสวงหารวมทั้งการเพิ่มเติมช่องทางในการสื่อสารและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัว ซึง่ จะเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เราคนไทยได้มองโลกในมุมทีก่ ว้างขึน้ และช่วยท�ำให้ได้คดิ พิจารณา
สิ่งต่างๆ อย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งปรับตัวกับสภาพ ปัญหาและความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ส�ำหรับครอบครัว การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นจากครอบครัวในฐานะที่เป็นสถาบันการ
กล่อมเกลาทางสังคมแรกของบุคคล ในโลกของการเปลี่ยนแปลงการปรับทัศนคติเพื่อรับและเรียน
รู้กับความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส�ำคัญ ความเชื่อในโชคชะตาและ
พิธีกรรมที่เป็นลักษณะด้อยของคนไทย ต้องได้รับการพิจารณาร่วมกันถึงด้านบวกและด้านลบ เพื่อ
ร่วมสร้างการรู้คิดพิจารณาความเป็นไปและแก้ปัญหาอย่างมีสติ การแสวงหาความรู้และการเรียน
รู้จะช่วยท�ำให้คนไทยมีทางเลือกมากขึ้น ทั้งนี้สามารถเริ่มได้จากที่บ้าน ครอบครัวไทยเป็นครอบครัว
ขยายทีม่ สี มาชิกต่างวัยต่างอายุกนั อาศัยอยูร่ ว่ มกัน การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์
จากคนต่างวัย เช่น ผู้สูงอายุ จะเป็นการเปิดรับมุมมองและวิธีคิดในแบบที่ต่างออกไป พร้อมทั้งได้
เรียนรูป้ ระสบการณ์ หรือเด็กทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยรุน่ จะท�ำให้ผใู้ หญ่หรือผูส้ งู อายุได้รบั รูแ้ ละตามทันกับการ
เปลีย่ นแปลง พร้อมทัง้ ได้ใช้เวลาและโอกาสนีพ้ ดู คุยเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและเสริมสร้างการ
เปิดมุมมองในอีกด้านให้กับวัยรุ่นด้วย การอยู่และรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของเด็ก ก็
ท�ำให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ในจินตนาการของวัยเด็กที่หายไปและลดทอนความตึงเครียดในชีวิตความเป็น
จริงทีก่ ำ� ลังประสบอยู่ อันจะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัว และความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวให้เป็นแหล่งที่มั่นและแหล่งพักพิงให้กับคนไทยได้อยู่เสมอ ฉะนั้น การสร้าง
วัฒนธรรมของการเรียนรู้จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากบ้าน โดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ภาคธุรกิจเองในบางแห่งอาจมีการเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับพนักงานอยู่แล้ว เช่น การมีมุมหนังสือ
การมีห้องสมุด ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมด้วยประเภทของหนังสือที่นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ
บางธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะด้านอาจสร้างเป็นห้องสมุดเฉพาะด้าน หรืออาจร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือ
สถาบันการศึกษาก็ได้ นอกจากนี้ในด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ภาคธุรกิจบางแห่งก็ได้มีการจัดท�ำ CSR
ในเรือ่ งนีแ้ ล้ว เช่น จานดาวเทียม แต่ความรูใ้ นการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และสือ่ อืน่ ๆ ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
ยังมีน้อย การเสริมสร้างในสิ่งเหล่านี้ด้วยการให้ความรู้ การอบรม การฝึกอาชีพ เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจ
สามารถสร้างเสริมได้
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ส�ำหรับบทบาทของภาครัฐ แม้จะพบว่ามีห้องสมุดประชาชน แต่จ�ำนวนหนังสือ ประเภทหนังสือ
ความทันสมัยของหนังสือ และบรรยากาศของห้องสมุด เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องพิจารณาเพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้มากขึ้น ในส่วนของนโยบายการศึกษา ล�ำพังเพียงนโยบายที่เน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวติ นัน้ ไม่เพียงพอ เพราะเป็นเสมือนกระดาษเปล่าทีข่ าดการการด�ำเนินนโยบายเชิงรุก เพราะ
กลุ่มคนที่มีการอ่านหนังสือและแสวงหาช่องทางในการเรียนรู้ คือ กลุ่มเด็กนักเรียน เมื่อพ้นจากวัย
เรียนแล้วการอ่านหนังสือและการแสวงหาช่องทางในการเรียนรู้ก็ลดลง ภาครัฐและหน่วยงานภาค
รัฐต้องแสวงหาวิธีการในการจัดการกับความรู้ที่มีอยู่มาก เพื่อให้ความรู้เหล่านั้นเข้าถึงประชาชนได้
การร่วมมือกับภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมสร้างช่อง
ทางและการด�ำเนินการก็เป็นสิง่ ทีส่ ามารถท�ำได้ไม่ยากอีกทัง้ ยังเป็นการลดภาระของภาครัฐลงอีกด้วย
ทัง้ นีภ้ าครัฐต้องปรับบทบาทและความคิดในการท�ำงานเพือ่ ประชาชน ว่าภาคส่วนอืน่ ๆ ก็สามารถร่วม
สร้างร่วมด�ำเนินการได้
ในส่วนของภาคประชาสังคม สามารถร่วมกันเพิม่ ช่องทางการเรียนรูไ้ ด้ จากการส่งเสริมในเชิงรุก เช่น
อาสาสมัครตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอาจด�ำเนินการหรือสร้างเป็นเครือข่าย เพื่อการจัด
กิจกรรม โครงการ เวทีบอกเล่า ฯลฯ ตามสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ
สื่อสาธารณะอื่นๆ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
6.1.9 พัฒนาประชาธิปไตยและสังคมเชิงรุก
ความเปลี่ยนแปลงของการเมืองและสังคมจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเป็นประชาธิปไตย
(Democratization) เป็นสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้ ประเทศไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มามีรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ผู้แทน และการเลือกตั้ง ก็มีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนามาโดยตลอด
การล้มลุกคลุกคลานของการเมืองไทย ที่ปรากฏเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมือง การซื้อสิทธิขายเสียง
การคอร์รัปชั่น อ�ำนาจนิยม การเล่นพรรคเล่นพวก การที่ประชาชนคนไทยไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ ก็ยงั คงปรากฏอยูม่ าจนกระทัง่ ปัจจุบนั และขยายวงออก
ไปยังปริมณฑลอื่นๆ ไม่เฉพาะแวดวงการเมืองเท่านั้น ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
เพื่อการเป็นประชาธิปไตยก็ด�ำเนินมาตลอด ทั้งโดยประชาชนผ่านการชุมนุม ประท้วง เรียกร้อง เดิน
ขบวน โดยภาครัฐ เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การแทรกเนื้อหาในหลักสูตร โดยความร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การพูดคุยสัมมนาเกี่ยวกับประชาธิปไตยไทยด�ำ
เนินมาผ่านวาระ/งาน/ช่วงเวลาต่างๆ ที่ได้ด�ำเนินมาตลอด การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารของรายการ
ต่างๆ อย่างเจาะลึก วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองต่างๆ การวิจัย/การส�ำรวจ/การท�ำโพลในประเด็น
ทางการเมือง ฯลฯ แต่ปัญหาของการเมืองไทยประชาธิปไตยก็ยังด�ำรงอยู่ โดยปัญหาบางอย่างก็
เปลี่ยนรูปแบบไปและมีตัวแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น การคอร์รัปชั่น ฉะนั้น การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาประชาธิปไตยจึงยังคงต้องด�ำเนินต่อไปอย่างจริงจังและแข็งขัน
การส�ำรวจครัง้ นี้ ความพึงพอใจในการเมืองไทยยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ กล่าวคือ ความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาทุจริต/คอร์รปั ชัน่ ความซือ่ สัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบตั งิ าน และผลงานโดยรวมของ
รัฐบาลอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ มาก โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของข้าราชการ/นักการเมืองถือเป็นหนึง่ ใน
ห้าของปัญหาทีม่ คี วามรุนแรงทีส่ ดุ ในทุกพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศไทย ในขณะทีก่ ารปฏิบตั ขิ องต�ำรวจ การเลือก

ตั้ง การเคารพในสิทธิของประชาชน และความไว้วางใจได้ของศาลยุติธรรม คนไทยมีความพึงพอใจ
มากกว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรือ่ งประชาธิปไตยเป็นปัญหาทัง้ ระดับบุคคลและระดับโครงสร้าง นัน่
คือ หากจะปรับแก้ต้องแก้ทั้งโครงสร้าง กระบวนการ และกลับเข้าไปที่ความคิด ทัศนคติ ความตั้งใจ
เอาจริงเอาจัง และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย นั่นคือ ทุกภาคส่วนต้องพร้อม ในส่วนของระดับ
บุคคล ล�ำพังเพียงแค่การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม/ประพฤติตนให้ถูกต้อง
เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบบ้านเมือง ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน/
สังคม เสียภาษี พยายามเป็นกระบอกเสียง/เป็นหูเป็นตาให้กับประเทศ อาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาระดับชาติทหี่ ยัง่ รากลึกในทุกแวดวง อีกทัง้ สิง่ ทีค่ นไทยอยากท�ำเพือ่ พัฒนาประเทศ มีลกั ษณะ
ของการท�ำไปตามกระบวนการ ยังไม่ได้มลี กั ษณะของความตืน่ ตัว กระตือรือร้น และมองว่าการเมือง
เป็นเรื่องของเรา ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเรา
สิง่ ทีเ่ สียงคนไทยบอกในเรือ่ งประชาธิปไตยและการพัฒนาเชิงรับ คือ ปัญหาไม่ได้อยูเ่ พียงแค่นกั การ
เมือง หรือรัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ การตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กับการเมืองที่มีต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ในด้านอื่นๆ รวมไปถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ ทั้งชุมชน การศึกษา ภาคธุรกิจ
สังคม องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ดังนั้นแม้ที่ผ่านมาประชาธิปไตยไทยจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่า
ในอดีต แต่ก็เป็นการพัฒนาเชิงรับ ที่คนไทยยังไม่ค่อยสนใจด้วยเหตุผลต่างๆ ที่จะพาตัวเองเข้าไป
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน รวมถึงยังไม่ได้สนใจที่จะปลูกฝังลูกหลานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ำอีกด้วย ฉะนั้นการพินิจพิจารณาสภาพและปัญหาสังคมการเมืองโดยภาพกว้าง
และลึกด้วยการมีฐานความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและน�ำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยท�ำให้ประเทศสามารถพัฒนาทั้งเชิงรุกและเชิง
รับได้ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน
การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยเริ่มได้จากครอบครัว การท�ำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงความเป็น
“ประชาธิปไตย” เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่าย แต่การพัฒนาการเมืองไทยที่ต้องการก้าวไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยทีด่ ำ� เนินมานานและยังไม่กา้ วหน้าอย่างทีค่ วรจะเป็น ท�ำให้ตอ้ งกลับมาเริม่ ต้นอย่างจริงจัง
ทีห่ น่วยเล็กทีส่ ดุ คือบุคคล นัน่ คือ การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในความเป็นพลเมือง (citizen) ที่
จะต้องเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในฐานะคนไทยคนหนึง่ ทีพ่ งึ มีตอ่ สังคม
การเมือง ไม่วา่ จะเป็นการใช้สทิ ธิและเสรีภาพโดยไม่ละเมิดผูอ้ นื่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การเสียภาษี
การร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรในการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างมีสว่ น
ร่วม และเพือ่ ผลประโยชน์ของประชาชนทุกคน การสร้างการตระหนักรูแ้ ละพร้อมมีสว่ นร่วมในฐานะ
ของพลเมืองทีก่ ระตือรือร้น (active citizen) ในสิทธิและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคม ต้องด�ำเนิน
การควบคูไ่ ปกับการเพิม่ พูนการศึกษา สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การเปิดรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
หลากหลาย และการใช้เหตุผลในการคิด การฟัง การพูด และการตัดสินใจ การเริม่ ต้นจากตนเองรวมทัง้
ระดับครอบครัวก่อน จะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้งา่ ยกว่าจากระดับอืน่ ๆ และจะเป็นผลดีในแง่ของการกล่อมเกลา
เยาวชนด้วย แต่ทงั้ นีร้ ะดับสังคม ชุมชน ประเทศ ก็ตอ้ งมีการปฏิบตั กิ ารควบคูก่ นั ไป
ในภาคธุรกิจ การร่วมมือกับภาครัฐและภาคสังคมในการร่วมด�ำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่อาจท�ำได้ เพราะแม้ประเด็นเรื่องการเมืองและประชาธิปไตยอาจไม่ใช่เรื่อง
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ส�ำคัญล�ำดับแรกของการร่วมสร้างสังคมน่าอยูใ่ นมุมของภาคธุรกิจ แต่การปรับมุมมองถึงข้อดีของการ
ร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับสิง่ ทีภ่ าคธุรกิจจะได้รบั โดยเฉพาะในมุมของความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยสามารถขยายวงไปยังภาคส่วนอืน่ ๆ ได้เร็วขึน้ เพราะอย่างน้อยนีจ่ ะเป็นส่วน
หนึง่ ของการค่อยๆ ปรับวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ ละวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงานภาค
ธุรกิจได้
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ส�ำหรับภาครัฐ จ�ำเป็นต้องยอมรับว่าล�ำพังเพียงสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง
ไม่เพียงพอต่อความเป็นประชาธิปไตย แม้จะมีการเพิ่ม/ปรับให้มีสถาบัน โครงสร้าง กระบวนการ
กฎหมายที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยนั้นก็ยังคงไม่เพียงพอ ภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐ
จ�ำเป็นต้องปรับวิธีคิดและวิธีการในการท�ำงาน และเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบการท�ำงาน เพื่อแสดงความจริงใจในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยนอกเหนือจากการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันการสร้างวัฒนธรรมการ
ท�ำงานทีเ่ น้นความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ไม่คอร์รปั ชัน่ ไม่รบั สินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชน ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นส�ำคัญ และการปรับ
เปลี่ยนค่านิยมรวมทั้งพฤติกรรมของข้าราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น การมองว่าข้าราชการคือผู้ถือสิทธิอ�ำนาจ (Authority) ประชาชน
ไม่มีสิทธิ ไม่มีอ�ำนาจ ฯลฯ จะช่วยเอื้อให้การพัฒนาประเทศทั้งเชิงรุกและเชิงรับด�ำเนินไปได้
ส�ำหรับภาคประชาสังคม หน่วยงาน องค์กร กลุม่ สมาคมทีเ่ กีย่ วข้องการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตย
มีอยู่มากมาย รวมไปถึงการตั้งสภากาแฟ ถกเถียงกันถึงสภาวการณ์ทางการเมือง ก็ถือเป็นส่วน
ส�ำคัญที่แสดงถึงการตระหนักถึงความส�ำคัญของการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แต่การด�ำเนินการของกลุ่มต่างๆ ข้างต้น มีลักษณะที่เป็นส่วนๆ ยังไม่ได้มีการรวมพลังกันอย่างเข้ม
แข็ง หลายครั้งที่การเป็นสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ก็เป็นเพียงแค่มีชื่อ แต่ยังไม่ได้มีการแสดงบท
บาทใดๆ ฉะนั้น การร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ
บริหารจัดการการเมือง สังคม เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนและอาจรวม
ถึงภาครัฐสามารถมีส่วนร่วมในการเมืองระบอบประชาธิปไตยได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความสงบสุขเรียบร้อย รวมทั้งเศรษฐกิจซึ่ง
เป็นเรือ่ งของปากท้องความกินดีอยูด่ ขี องประชาชน ผ่านการให้ความรู้ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การเป็น
สมาชิก
ฉะนัน้ ในการพัฒนาประชาธิปไตย สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งสร้างให้เกิดขึน้ คือวัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับความ
เป็นประชาธิปไตย เพื่อน�ำไปสู่ความตระหนักรู้ (awareness) ในทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะสิ่งนี้คือทุนทางสังคม (social capital) ที่มีความส�ำคัญ
ต่อระบอบประชาธิปไตยดังที่โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) เสนอเอาไว้

6.1.10 ฝากความหวังไว้ที่จิตอาสาเพื่อสังคมสาธารณะ
“จิตอาสา” เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในสังคมไทยมาโดยตลอด ดังเช่นความเห็นด้านบวกทีค่ นไทยด้วยกันมอง
เห็นส่วนหนึง่ คือ ความมีนำ�้ ใจ ความมีจติ ใจให้บริการ ความอบอุน่ เป็นมิตร การสนใจสิง่ รอบข้าง แต่
คนไทยจะมีจติ อาสาในเรือ่ งใด และระดับใด เป็นประเด็นทีค่ วรวิเคราะห์ ปกติคนไทยจะมีจติ อาสาต่อ
คนหรือกลุม่ ทีด่ อ้ ยโอกาส ต้องการความช่วยเหลืออย่างชัดเจน เช่น คนพิการ ผูต้ อ้ งขัง ผูป้ ว่ ย เด็กและผู้
สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้ ถือว่า เป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมหรือเป็นการท�ำบุญ
อย่างหนึง่ ฝ่ายผูม้ จี ติ อาสาอาจเป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นกลุม่ กิจกรรมทีเ่ รียกว่า Corporate Social
Responsibility ทีภ่ าคธุรกิจเอกชนท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั ก็ทำ� ในแนวจิตอาสา กล่าวคือ เข้าไปอาสาท�ำสิง่ ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม เช่น การปลูกป่า การรักษาสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ การให้ทนุ การศึกษาและการช่วย
เหลือเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ อย่างไรก็ตาม จิตอาสาทัง้ ของปัจเจกบุคคล กลุม่ และ CSR ต่างก็สนใจกับ
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจนมากกว่ากลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นนามธรรม เช่น สังคมไทยโดยรวม ชุมชน
องค์กร นอกจากนัน้ ยังเน้นกิจกรรมเชิงสังคมสงเคราะห์ทเี่ ป็นรูปธรรมเช่นกัน มากกว่ากิจกรรมทีเ่ ป็น
นามธรรมมากขึน้ เช่น การส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย การช่วยคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมายของ
กลุม่ ต่างๆ ในสังคม ภาคประชาสังคมได้เคยตัง้ ข้อสังเกตว่า องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ในสังคมไทย
ได้เคลือ่ นบทบาทจากการท�ำกิจกรรมเชิงพัฒนา (และสังคมสงเคราะห์) มาเป็นบทบาทเชิงคุม้ ครองสิทธิ
มากขึน้ จะพบว่าจิตอาสาในสังคมไทยยังอยูท่ รี่ ะดับกิจกรรมเชิงพัฒนาอยูม่ าก ดังนัน้ เมือ่ ผูต้ อบในการ
ส�ำรวจครัง้ นีต้ อบค�ำถามว่า คนไทยสามารถมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างไร ค�ำตอบส่วนใหญ่
จึงอยูท่ เี่ รือ่ งของการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ การไม่สร้างปัญหาให้แก่สงั คม การยึดถือศีลธรรมจริยธรรม ตลอด
จนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ค�ำตอบทีเ่ ป็นเรือ่ งจิตอาสาในการพัฒนาปรากฏในค�ำตอบท้ายๆ เช่น ให้ความ
ช่วยเหลือหรือบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ทยี่ ากล�ำบาก ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม ปลูกต้นไม้ ตัง้ ใจ
ศึกษาเล่าเรียน ผูต้ อบทีแ่ สดงจิตอาสาในเชิงคุม้ ครองสิทธิมนี อ้ ย ได้แก่ การเสียภาษี การช่วยประหยัด
พลังงานและการพยายามเป็นกระบอกเสียงให้กบั ประเทศ นอกจากนัน้ ผูต้ อบทีร่ ะบุปญ
ั หาทีร่ นุ แรงใน
สังคมไทย ยังระบุปญ
ั หาเศรษฐกิจและปากท้องเป็นล�ำดับแรกๆ อย่างไรก็ตาม มีผทู้ เี่ ห็นว่าปัญหาทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และปัญหาความแตกแยกสามัคคีเป็นปัญหาทีร่ นุ แรงมากเหมือนกัน
การทีจ่ ติ อาสาในสังคมไทย ยังไม่ได้ยกระดับให้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับส่วนรวมให้เป็น
ความตระหนักรู้ต่อความส�ำคัญของสังคมสาธารณะ ท�ำให้พลังจิตอาสาในสังคมไทยยังไม่ได้ถูกใช้
อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีเ่ กิดภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่ คือ อุทกภัยทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
2554 จนถึงธันวาคม 2554 เราได้เห็นพลังของจิตอาสาอันยิง่ ใหญ่ในสังคมไทย นอกเหนือจากบทบาท
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจน NGO แล้ว เราได้พบว่า สังคมไทยมีภาคประชาสังคมที่
กว้างใหญ่และตื่นตัว เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของกลุ่มบุคคลในรูปต่างๆ เช่น กลุ่มอาสาสมัครไทย
ช่วยไทย เครือข่ายศิลปะกู้เมืองจมน�้ำ อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย กลุ่มอาสาดุสิต: ประเทศไทย
กลับมาสดใสดีกว่าเดิม กลุ่มอาสาฯ คนไทยช่วยน�้ำท่วม โพลสยามอาสา ฯลฯ (เป็นตัวอย่างจาก
การโพสต์ในเฟซบุ้คเพื่อระดมอาสาสมัครช่วงวันที่ 31 ตุลาคม/1พฤศจิกายน 2554) นอกจากนี้ ยัง
มีสถาบันการศึกษา นักวิชาการ องค์กรศาสนา สื่อมวลชน กลุ่มวัฒนธรรม เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง
ต่างออกมาท�ำงานอาสาตามก�ำลัง ความรู้ ความสามารถ และสติปญ
ั ญาของตน ในรูปคนละไม้คนละ
มือ พลังของภาคประชาสังคมนี้แสดงให้เห็นว่าทุนทางสังคม (social capital) ของประเทศไทยโดย
รวม มีความแข็งแกร่งมาก แม้จะมีทรัพยากรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) น้อยกว่าภาค
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รัฐโดยเฉพาะรัฐบาลและกองทัพ นอกจากนั้น เรายังได้รับรู้พลังของ social media ในการระดมจิต
อาสาครั้งนี้ด้วย
สิ่งที่เสียงคนไทยบอกในการส�ำรวจนี้ จึงชี้ให้เห็นประเด็นความจ�ำเป็นที่จะต้องยกระดับจิตอาสาที่
มีอยู่แล้วในสังคมไทยให้เป็นจิตอาสาเพื่อสังคมสาธารณะ โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่เป็นรูปธรรม และไม่เน้นการช่วยเหลือเชิงสังคมสงเคราะห์ แต่ให้คนไทยที่มีจิตอาสาเหล่า
นี้เข้าใจความต้องการในระดับโครงสร้างและระดับนามธรรม เช่น เรื่องการคุ้มครองสิทธิ ที่จะท�ำให้
สังคมไทยพัฒนาไปได้ยั่งยืนดีขึ้นและพึ่งพาน้อยลง
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การอบรมกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเป็นอนาคตของชาติในเรือ่ งของจิตอาสาเป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
เริ่มได้จากในครอบครัวผ่านการมีบทบาทในกิจกรรมของครอบครัว การพูดคุยในครอบครัว ซึ่งจะ
เป็นการฝึกการมีหน้าที่และความรับผิดชอบกับตัวเอง กับส่วนรวม พร้อมทั้งเรียนรู้สิทธิ เสรีภาพส่วน
บุคคลในเบือ้ งต้น พร้อมกันนัน้ การส่งเสริมให้เกิดความสนใจสิง่ รอบข้างไม่วา่ จะเป็นชุมชน สังคม สิง่
แวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะช่วยให้คนไทยเกิดความตระหนักและเชือ่ มโยงในความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนตนและส่วนรวมได้ดีขึ้น
ภาคธุรกิจ การจัดกิจกรรม การบริจาค การเผยแพร่ความรู้ตามความถนัดและศักยภาพของประเภท
ธุรกิจของตน ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็ก ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ
นั้นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม จิตอาสาส�ำหรับภาคธุรกิจ ต้องไม่ใช่แค่การบริจาค โดยเฉพาะในยามที่มีภัย
พิบัติ เพราะในภาวะวิกฤต การด�ำเนินการของภาคธุรกิจที่ไม่ต้องมีระเบียบขั้นตอน กฎระเบียบกฎ
เกณฑ์ในการช่วยเหลือภาครัฐด�ำเนินการช่วยเหลือแก้ไขสามารถท�ำได้รวดเร็วกว่า
ในระดับประเทศ ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีกจิ กรรมเพือ่ เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเพือ่ ส่วนรวม ขณะ
เดียวกันควรให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือบุคคลที่เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักรู้
นอกจากนีม้ าตรการทางกฎหมายทีจ่ ะใช้ในการป้องปรามและลงโทษผูก้ ระท�ำผิด ก็เป็นอีกส่วนทีต่ อ้ ง
ท�ำควบคูก่ นั กับบทบาทของภาครัฐทีต่ อ้ งมีความชัดเจนว่าการด�ำเนินการต่างๆ นัน้ เป็นเพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ
ในส่วนของภาคประชาสังคม การเคลื่อนไหวเพื่อมีบทบาทในด้านต่างๆ ขององค์กร สมาคม อาสา
สมัคร ฯลฯ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงบทบาทด้านจิตอาสาทีม่ ตี อ่ ส่วนรวมอยูแ่ ล้ว แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งท�ำต่อไป
คือ ท�ำอย่างไรให้การตระหนักถึงส่วนรวมเกิดขึ้นได้เป็นวงกว้าง การจัดกิจกรรม การรณรงค์ในเรื่อง
ต่างๆ การสร้างเครือข่าย การรับสมัครสมาชิก ฯลฯ เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนต้องร่วมคิดร่วมท�ำให้เกิด
ขึ้น เพราะการมีจิตอาสาเป็นทุนทางสังคมที่ส�ำคัญ ทั้งการพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
ได้ในทุกระดับ

6.2 เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร: บทบาทภาคธุรกิจ
จากข้อสรุป 10 ประเด็น ที่สรุปจากผลการส�ำรวจและแนวทางการด�ำเนินการในระดับครอบครัว ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ และภาคประชาสังคมในหัวข้อ 6.1 โครงการคนไทยมอนิเตอร์ได้เริม่ เผยแพร่ขอ้ มูลจากผลการส�ำรวจ
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มสองกลุ่มที่ได้ด�ำเนินการเผยแพร่แล้วคือ ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
ทั้งนี้เพื่อแสวงหาแนวทางการท�ำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในสังคมไทย การระดมความคิดจากกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสรุปดังนี้
• การเสวนา “คนไทย” เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม กับภาคธุรกิจในหัวข้อ “เป้าหมายของก�ำไร คุณค่าแห่งความ
ร่วมมือ กลยุทธ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่” 2 กันยายน 2554
ในการเสวนาดังกล่าวได้มีการเสนอประเด็นส�ำคัญ 8 ประเด็นจากการส�ำรวจ “คนไทย” มอนิเตอร์ที่น�ำ
ไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาคธุรกิจในการจรรโลงสังคมไทย ประเด็นส�ำคัญ
ประกอบด้วย
• การส่งเสริมการคิดอย่างมีสติของคนไทย
• การสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
• การส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• การสร้างวินัยการเงินและการบริโภคอย่างมีสติ
• การมีส่วนร่วมดูแลครอบครัว
• การร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์แท้จริงยั่งยืน
• การร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น
• การรับมือและป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติ
จากการแลกเปลี่ยนความคิดดังกล่าวโดยเชิญตัวแทนจากภาค NGO ได้แก่มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายพุทธิกา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ตัวแทนจากภาค
การเงินการธนาคารและธุรกิจได้แก่มูลนิธิสยามกัมมาจล และ Business Leadership Community และ
จากกรมสุขภาพจิต มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีข้อสรุปว่าภาคธุรกิจสามารถมีบทบาทร่วมพัฒนาสังคม
ได้ 6 ด้านดังนี้
1. การดูแลพนักงานและองค์กร เป็นส่วนพื้นฐานและใกล้ตัวที่สุด ได้แก่ การดูแลสุขภาวะที่ดีของพนักงาน
ทัง้ กายและใจ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีส่ ง่ เสริมต่อการท�ำงานอย่างมีความสุข เช่นทีห่ ลาย
โรงงานมีโรงอาหารขายกับข้าวราคาประหยัดคุณภาพดี และบางทีใ่ ห้ขา้ วฟรี มีการจัดพืน้ ทีน่ งั่ เล่นหย่อน
ใจช่วงพัก พร้อมสนามกีฬา ห้องสมุด หรือ รถรับส่ง ในระดับองค์กรสามารถก�ำหนดนโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินงานที่ผสานรวมเอาการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ครอบคลุมทั้ง
การไม่ท�ำสิ่งผิดเช่นการทุจริตคอร์รัปชั่น และการผลักดันสิ่งดีงามเช่นการขายสินค้าบริการที่มีคุณภาพ
และคุณค่า การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาอย่างจริงจังต่อเนื่อง
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2. การดูแลครอบครัวพนักงาน เริม่ ขยายวงออกไปอีกระดับ ได้แก่ การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการดูแลครอบครัว
พนักงาน ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การมีทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรหลานพนักงาน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่ให้พาครอบครัวไปร่วมผ่อนคลาย รายที่มีลูกเล็กอาจจัดบริเวณรับเลี้ยงเด็ก เช่นที่บริษัทแพรนด้า
จิวเวลรี่ มีเนอร์สเซอรี่ช่วยดูแล ท�ำให้แม่ไม่ต้องพะวง สามารถท�ำงานและใช้ช่วงพักมาให้นมหรือเล่นกับ
ลูกได้สะดวก
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3. การเชื่อมโยงกับชุมชน เช่น โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มชาวบ้าน และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมงานซึง่ กันและกัน อาทิ การน�ำองค์ความรูท้ มี่ ปี ระโยชน์และเหมาะสมไปแบ่งปันในโรงเรียนเพือ่ ให้
เกิดการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั ิ การรับเด็กฝึกงานและการจ้างงาน เช่น โครงการทวิภาคีกบั สถาบันอาชีวศึกษา
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เช่น รณรงค์ปราบยาเสพติดกับโครงการโรงงานสีขาว หรือการร่วมปรับ
ภูมิทัศน์ชุมชน
4. การเชื่อมโยงกับสังคมและการพัฒนาประเทศ คือการขยายผลสู่การท�ำงานระดับใหญ่ เช่น ปัญหาสิ่ง
แวดล้อม ภัยพิบตั ิ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การมีสว่ นร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชั่
นอย่างมีระบบและจริงจัง การท�ำงานในระดับนี้จะประสบความส�ำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน และมีปัจจัยให้ต้องขบคิดแก้ไขอยู่มาก บางองค์กรอาจมองเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนแต่
ความจ�ำเป็นและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดควรค่าแก่การร่วมแรงกันคนละไม้
ละมือ
5. การสร้างองค์ความรู้ เพือ่ ให้เกิดเป็นความยัง่ ยืนสามารถถ่ายทอดขยายผลการปฏิบตั ติ อ่ ได้ จ�ำเป็นต้องมี
การบริหารจัดการเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management) ทีภ่ าคธุรกิจสามารถมีสว่ นร่วมสร้างสรรค์
ได้ ไม่ว่าในรูปการศึกษาวิจัย รายงานผลผ่านสื่อต่างๆ การเสวนา การจัดอบรม ซึ่งในส่วนนี้สามารถจับ
มือท�ำงานกับภาคการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญได้
6. การสร้างหน่วยงานและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรธุรกิจได้จัดตั้งหน่วย
งานเฉพาะทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและที่เป็นหน่วยอิสระเช่นมูลนิธิขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง
ข้อดีนอกจากจะเป็นการสร้างความจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังส่งผลย้อนกลับสูพ่ นักงานและองค์กร
ให้เกิดความภาคภูมใิ จและตระหนักรูถ้ งึ จุดยืนขององค์กรในการสร้างผลงานทัง้ ในเชิงธุรกิจและการร่วม
ส่งเสริมสังคม (กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์, 2554)
ส�ำหรับกระบวนการท�ำงานของภาคธุรกิจเพื่อให้บรรลุบทบาททั้งหกด้าน ประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 6
ขั้นตอนดังนี้
1. ปรับกระบวนทัศน์สร้างวัฒนธรรมองค์กร ขั้นนี้นับเป็นปัจจัยส�ำคัญระดับรากฐานที่สามารถน�ำไปสู่
การขยายผลสร้างความยัง่ ยืน โดยนอกจากการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญต้องสามารถชีใ้ ห้
คนในองค์กรเห็นถึงองค์ประกอบและการท�ำงานอย่างมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง (Stakeholders)
ต่างๆ อาจเรียกได้ว่าเป็น CSR ในกระบวนทัศน์ใหม่ที่ไม่ใช่ท�ำเป็นครั้งคราวตามโอกาสอ�ำนวย และ
ไม่ได้ท�ำตามล�ำพัง แต่เป็นการประสานงานกับเครือข่าย แนวคิดดังกล่าวยังควรได้รับการผลักดันให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสามารถยึดถือร่วมกันและถ่ายทอดส่งต่อข้ามยุคสมัยได้

2. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น�ำสู่การวางแผนปฏิบัติ นับเป็นช่องโหว่ที่ยังต้องได้รับการเติมเต็มอยู่มาก
เพราะหลายองค์กรธุรกิจยังขาดความเข้าใจแท้จริงถึงสภาวะและความต้องการของปัจจัยทางสังคมที่
สนใจ เช่น ปัญหาการศึกษา เด็กและเยาวชน สิง่ แวดล้อม รวมไปถึงการขาดความเข้าใจในระดับท้อง
ทีเ่ พือ่ ผลักดันโครงการต่างๆ ให้เป็นผลทีเ่ ป็นรูปธรรม หากยังคงมีชอ่ งโหว่ดงั กล่าวนีอ้ าจน�ำไปสูก่ ารใช้
ทรัพยากร (ทัง้ ก�ำลังเงิน ก�ำลังคน และเวลา) อย่างไม่คมุ้ ค่า เช่นไปปลูกป่า 100 ต้น ตายเสีย 70 ต้น
เพราะเป็นชนิดไม่เหมาะกับดินฟ้าอากาศและขาดความร่วมมือจากชุมชนให้เข้ามาช่วยรดน�ำ้ ดูแล
ตัวอย่างข้อมูลจากคนไทยมอนิเตอร์ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาชุมชนและจังหวัดโดยรวมที่ดีขึ้นในด้าน
สาธารณูปโภค การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีการสือ่ สาร แต่ยงั พบปัญหาในด้านการ
ไม่ได้รบั การเอาใจใส่จากภาครัฐ ยาเสพติด มัว่ สุม คอร์รปั ชัน่ /ทุจริต ความวุน่ วายทางการเมือง การเล่น
พวกพ้อง การศึกษาข้อมูลเช่นนีส้ ามารถน�ำไปสูก่ ารวางแผนปฏิบตั ขิ องภาคธุรกิจในการมีสว่ นร่วมพัฒนา
สังคมได้โดยหันมาท�ำ Soft Issues ให้มากขึน้ ซึง่ ต้องยอมรับว่าเป็นเรือ่ งซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่า
การเข้าไปสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกแต่กน็ บั ว่ามีความส�ำคัญและเป็นทีต่ อ้ งการอย่างยิง่ ยวด
นอกจากนั้น การศึกษาข้อมูลยังควรส่งต่อไปถึงมูลเหตุของปัญหาที่เกิดพร้อมแนวทางแก้ไขที่อาจ
ท�ำได้ สิ่งที่ได้มีคนริเริ่มด�ำเนินการไปแล้ว และช่องว่างที่ยังรอให้มาสานต่อกันไป ความเข้าใจนี้จะ
ท�ำให้การท�ำงานมีความเชื่อมโยงต่อยอดกันได้โดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ตลอด เช่น กรณีปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีผู้ท�ำการวิเคราะห์ไว้อย่างละเอียดลึกถึงแหล่งปัญหาและลักษณะปัญหา ประกอบกับ
การระดมสมองจึงได้มาถึงหนทางส�ำคัญที่ภาคธุรกิจจะเข้าไปร่วมจัดการได้ ผ่านเครื่องมือการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร การสร้างนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือตรวจสอบและร้องเรียน
3. การใช้ประโยชน์ (Leverage) จากสิ่งที่มี เป็นธรรมดาของมุมมองทางธุรกิจที่จะค้นหาตัวตนและหา
ทางเสริมต่อกับสิ่งนั้นก่อนที่จะไปแสวงหาหนทางในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ถนัด เช่น องค์กรทางการ
เงินอาจสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการบริโภคของคนไทย ซึ่งข้อมูลจากผลส�ำรวจ
ชี้ให้เห็นว่าแม้คนจ�ำนวนมากจะพอใจกับการได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ มีที่อยู่อาศัย
ที่เหมาะสม และมีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านตามสมควร แต่ความพอใจต่อระดับรายได้ จ�ำนวนเงิน
ออมและภาระหนีส้ นิ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ สะท้อนให้เห็นความส�ำคัญของการสร้างวินยั การเงินและการ
บริโภคอย่างมีสติ ซึ่งงานในส่วนนี้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน สามารถใช้องค์ความรู้ที่มีมา
แลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยได้
4. การท�ำงานร่วมกับภาคีสร้างเครือข่าย แน่นอนทีห่ นึง่ องค์กรคงไม่สามารถตอบโจทย์สงั คมได้หมดแต่
ต้องอาศัยความร่วมมือ เช่นการพัฒนาในระดับชุมชนต้องส่งเสริมแกนน�ำทีเ่ ป็นคนในท้องทีใ่ ห้เป็นกลไก
ส�ำคัญของการท�ำงาน เพราะมีความเข้าใจเชิงลึกและมีเครือข่ายการประสานงาน ดังข้อคิดทีไ่ ด้จากการ
ระดมสมองเรือ่ งการรับมือกับภัยพิบตั ทิ กี่ ลุม่ เห็นพ้องว่าต้องสร้างแกนน�ำชุมชนและมีการพัฒนาแผน
ชุมชนขึน้ เพราะเรือ่ งดังกล่าวมีความแตกต่างกันไปตามบริบทพืน้ ที่ ภาคีเครือข่ายยังอาจหมายถึงคน
ทีส่ มั พันธ์กนั ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) เช่นการสนับสนุนสินค้าทีผ่ ลิตและจัดจ�ำหน่ายอย่างค�ำนึง
ถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม ต้องจับมือกันท�ำงานตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ วัตถุดบิ จนถึงปลายน�ำ้ คนซือ้ ให้เลือกแต่ของ
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทัง้ กับตัวเองและการดูแลโลกด้วย เรียกได้วา่ เป็นเครือข่ายของผูท้ มี่ คี วามเชือ่ และเป้าหมาย
ร่วมกัน
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5. การจัดการเงือ่ นไขและกฎเกณฑ์ บางประเด็นเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งอาศัยการตัง้ กฏเกณฑ์เพือ่ ให้คนในสังคม
ยึดโยงร่วมกัน ล�ำพังความตัง้ ใจดีของคนบางกลุม่ อาจไม่เพียงพอ เช่นกรณียาเสพติดทีผ่ ลส�ำรวจชีว้ า่
เป็นความกังวลหลักของพ่อแม่ ความตั้งใจนอกเหนือจากการปลูกฝังให้รักการเรียน (คะแนนอันดับ
1) รองลงมาเป็นเรื่องปลูกฝังให้ห่างไกลยาเสพติด แต่เท่านี้อาจไม่พอต้องอาศัยมาตรการเพื่อขจัด
การเข้าถึงและแพร่หลายของยาเสพติดอย่างจริงจัง องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลกได้เคลื่อนตัว
เข้าท�ำงานในระดับนี้ที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องมหภาค อาจต้องอาศัยพลังผลักดันพร้อมการล็อบบี้และ
ประสานงานเชิงนโยบายแต่ก็นับเป็นประเด็นเคลื่อนสังคมที่ต้องให้ความสนใจพิจารณา
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6. การสร้างระบบติดตามตรวจสอบ สุดท้ายเมือ่ ท�ำงานก็ตอ้ งมีการประเมินผล ภาคธุรกิจสามารถมีสว่ น
ร่วมกับการพัฒนาสังคมโดยการร่วมสร้างระบบติดตามตรวจสอบเพือ่ เป็นการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ให้แนวทางที่ด�ำเนินการอยู่ได้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อมี
เจตนารมณ์และการริเริ่มท�ำงานร่วมต้านคอร์รัปชั่นแล้วก็ควรมีเครื่องมือช่วยติดตาม รายงานผลว่า
หนทางที่ด�ำเนินไปนั้นประสบปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างไร หรือควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้าน
ไหน ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม

กระบวนการท�ำงานทั้ง 6 ขั้นตอนเป็นการสรุปภาพรวมของบทบาท
ภาคธุรกิจต่อการร่วมพัฒนาสังคม โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจสามารถ
อ้างอิงเป็นไกด์ไลน์เบือ้ งต้นจะได้เริม่ ท�ำได้โดยไม่เคว้งคว้าง อย่างน้อย
ก็รวู้ า่ ยังมีคนอีกกลุม่ ใหญ่ทไี่ ด้ลงมือแล้วและพร้อมจะสนับสนุนกันต่อ
ไป เพราะบ้านเมืองก็เป็นเหมือนเรื่องธุรกิจเราที่ต้องร่วมใจกันดูแล
(กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, 2554)

สร้างครู

ครอบครัวอุปถัมภ์

การเงิน
ครอบครัว
ชุมชน
Personal Finance Work Life
Assessment
Balance
Family Finance กิจกรรมครอบครัว ท�ำงานร่วมกับ
แกนน�ำ
Consumer
โรงเรียนพ่อแม่
Value Chain
Education
Enhancement
Consumer
เพื่อนลูก ลูกเพื่อน Public Space
Empowerment
พ่อ/แม่ทูนหัว
ศูนย์การเรียนรู้

ที่มา: กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์. สรุปผลการเสวนา “คนไทย” เท่านั้นที่ท�ำให้เมืองไทยน่าอยู่, 2 กันยายน 2554

Employee
Volunteer
Organization &
Network

นโยบาย & KPI

Sharing

ครูอาสา

วัฒนธรรมองค์กร

Feedback

Reflection

จิตอาสา
เรียนรู้
กิจกรรม
ค่ายเยาวชน
Employee Initiate
บรรยากาศ
Public Space

คิดเป็น
Self initiate

ตารางที่ 6.1 ผลการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมใน 8 ประเด็น

คู่มือรับมือ

อุปกรณ์เตือนภัย/
ติดต่อ
ระบบเฝ้าระวัง
ร่วมพัฒนาแผน
ชุมชน

นโยบายแนว
ปฏิบัติ
ระบบตรวจสอบ
ร้องเรียน
แคมเปญไม่ให้ ไม่
รับ ไม่ยอม
เครือข่าย
ผลักดัน Law
Enforcement

อบรม/ซ้อม

ภัยพิบัติ
แคมเปญ

คอร์รัปชั่น
วัฒนธรรมองค์กร
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6.3 พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
พลังที่จะช่วยขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอาจแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ครอบครัว กลไกภาครัฐ
กลไกชุมชนท้องถิ่น กลไกภาคธุรกิจ และกลไกภาคประชาสังคม
6.3.1 ครอบครัว
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ครอบครัวเป็นสถาบันที่คนไทยฝากความหวังไว้ให้มากที่สุด และคิดว่าสถาบันนี้ท�ำให้ตนมีความ
พึงพอใจสูงสุด ครอบครัวจึงมีบทบาทส�ำคัญ เบื้องต้นครอบครัวจะต้องมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
สมาชิกในครอบครัวควรร่วมกันจรรโลงสถาบันให้แข็งแกร่ง ให้สมาชิกได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างใกล้
ชิด แม้มคี วามจ�ำเป็นต้องอยูห่ ่างกันก็ให้รกั ษาสายสัมพันธ์ให้มนั่ คง ผูส้ งู อายุและเด็กต้องได้รบั ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษ กล่าวคือ ผูส้ งู อายุตอ้ งไม่ถกู ทอดทิง้ ทัง้ ในแง่กายและใจ เด็กได้รบั การดูแลอบรมสัง่
สอนด้วยความรัก การพูดคุย แลกเปลี่ยนทุกข์สุขกันช่วยให้เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ไม่ซ�้ำเติม
กัน และลดความเครียดหรือปัญหาสุขภาพจิตที่คนไทยรู้สึกกังวลเป็นล�ำดับต้นๆ หัวหน้าครอบครัว
ควรอาศัยอยู่ร่วมกับสมาชิก พยายามไม่ให้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจผลักดันให้สมาชิกกระจัดกระจาย
ไปท�ำงานอยู่ในที่ห่างไกลกัน ควรท�ำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน�ำไปปรับใช้
ในการบริหารการเงินของครอบครัว เพื่อให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย
ของครัวเรือนและส่วนบุคคล มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความเห็นทางการเมืองของคนในครอบครัวด้วย
เหตุผลและความเข้าใจ
การใช้เวลาในครอบครัวร่วมกันเป็นสิ่งเพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นช่วงที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสามารถให้การ
ขัดเกลาทางสังคมแก่ลกู หลานโดยการปฏิบตั ติ นเป็นตัวแบบโดยตรง และให้การขัดเกลาทางอ้อมผ่าน
กลไกอื่นๆเช่นสื่อ ด้วยการดูโทรทัศน์ด้วยกัน ไปพักผ่อนในเวลาว่างด้วยกัน ท�ำความรู้จักกับเพื่อนๆ
ของลูกหลาน สอดแทรกสิ่งที่ควรปลูกฝัง โดยเฉพาะค่านิยมที่คนไทยจากการส�ำรวจเห็นว่าส�ำคัญ
ได้แก่ การรักการเรียน การห่างไกลยาเสพติด การยึดถือคุณธรรมศีลธรรม การประหยัดอดออม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนั้น ในเรื่องที่ผู้ตอบให้ความส�ำคัญต�่ำก็มีความส�ำคัญและต้องเร่งปลูกฝังเช่น
กัน ได้แก่ การรักนวลสงวนตัว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกล้าแสดงออก/เป็นตัวของตัวเอง การมี
ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และความรู้เรื่องเพศศึกษา ดังจะพบว่า การขาดการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและค่านิยมความรักนวลสงวนตัวเป็นทีม่ าของการตัง้ ครรภ์โดยไม่พร้อมและการท�ำแท้งใน
กลุ่มวัยรุ่นหญิงจ�ำนวนมากในสังคมไทยในปัจจุบัน
นอกจากนัน้ การไม่ได้รบั การปลูกฝังเรือ่ งการมีสว่ นร่วมทางการเมือง/ประชาธิปไตย และการพิจารณา
ว่าการทุจริตและการเห็นแก่สว่ นตนเป็นลักษณะของคนไทยทีไ่ ม่บวกและไม่ลบ (เฉยๆ) ก็ทำ� ให้วยั รุน่
ไทยมองเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ เป็นเรือ่ งทีย่ อมรับได้ โดยเฉพาะในกรณีทตี่ วั เองได้รบั ประโยชน์ดว้ ย แม้ผตู้ อบ
จะเน้นการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็ตาม
จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวไทยเองก็มีความขัดแย้งทางความคิดเกีย่ วกับค่านิยมที่ต้องการปลูก
ฝังให้แก่เยาวชน จึงต้องสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี ห้แก่ผใู้ หญ่กอ่ นแล้วผูใ้ หญ่จงึ จะเป็นหลักในการปลูกฝังต่อ
ให้เยาวชนได้ ค�ำถามคือการปลูกฝังค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์หรือทีค่ นไทยยังเห็นเป็นคุณลักษณะกลางๆ

และการแก้ไขคุณลักษณะด้านลบให้เกิดในตัวผูใ้ หญ่กอ่ นจะท�ำได้อย่างไร คุณลักษณะดังกล่าวได้แก่
ความพอเพียง การบริโภคอย่างมีสติและรู้เท่าทัน การไม่ยอมรับการทุจริตและคุณลักษณะทางลบ
ที่ควรแก้ไข ได้แก่ การเห็นแก่ส่วนตน ความไม่มีวินัยและการไม่สนใจสิ่งรอบข้าง วิธีหนึ่งอาจท�ำได้
โดยการลดภาพของครอบครัวในฐานะแหล่งพักพิงหรือกลุม่ คนทีต่ อ่ สูก้ บั ปัญหาร่วมกันปรับเปลีย่ นสู่
ครอบครัวแห่งการแลกเปลีย่ นปัญหา และค่านิยมในฐานะสมาชิกในสังคมร่วมกัน กล่าวคือให้เยาวชน
ที่ได้รับการปลูกฝังผ่านกลไกอื่นในสังคมได้มีบทบาทแลกเปลี่ยนค่านิยมกับผู้ใหญ่ในครอบครัวใน
ลักษณะ “เด็กวอนสอนผู้ใหญ่” ตลอดจนลดภาพของการวิ่งกลับไปฟ้องพ่อแม่เมื่อถูกรังแกนอกบ้าน
และค่านิยม “เราต้องช่วยคนของเราก่อนไม่ว่าถูกหรือผิด” เพื่อจรรโลงคุณค่าของสถาบันครอบครัว
คนไทยส่วนใหญ่เน้นการปลูกฝังค่านิยมรักการเรียนของเยาวชน และยังต้องการให้ลูกหลานตลอด
จนตนเองมีชอ่ งทางในการเรียนรูเ้ พิม่ เติม ความต้องการนีเ้ กีย่ วข้องกับสถาบันครอบครัวอย่างมาก ค่า
นิยมต้องการให้ลูกหลานเรียนสูงๆ เพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนที่เคยเชื่อในอดีตยังด�ำรงอยู่ในสังคม
ไทย ค่านิยมนี้ส่วนหนึ่งมีที่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า การศึกษาช่วยเลื่อนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจได้
ในสังคมไทยในช่วงห้าสิบปีทผี่ า่ นมาหลังจากการกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ดังปรากฏ
ว่าข้าราชการของรัฐไทย ประกอบด้วยผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาต่างๆ
(จักรกฤษณ์ นรนิตผิ ดุงการ, 2515) คนเหล่านีไ้ ด้เลือ่ นชัน้ ทางสังคมจากระดับล่างมาเป็นชนชั้นกลาง
ในชั่วหนึ่งอายุคน จึงเป็นตัวแบบให้ชนชั้นล่างท�ำตาม
เหตุผลอีกอย่างหนึง่ มาจากการต้องการเปลีย่ นแปลงสภาพจากการใช้แรงกายในงานเกษตร เป็นงาน
เสมียนที่สบายกว่า การได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้นย่อมท�ำให้ลูกหลานไม่ต้องเป็นเกษตรกรต่อไป การ
เน้นการปลูกฝังให้เยาวชนรักเรียนจึงเป็นการย�ำ้ ค่านิยมสืบเนือ่ งมาจากอดีตโดยไม่ได้มกี ารวิเคราะห์
ถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการที่มีการผลิตบัณฑิตตกงานในหลายสาขาวิชา พ่อแม่มักไม่ได้
ติดตามว่าลูกได้เรียนรู้อะไรจากสถานศึกษาบ้าง ด้วยเหตุนี้การปลูกฝังให้เยาวชนรักการเรียนจึงไม่
ได้เป็นเครื่องสัญญาว่าสังคมจะเต็มไปด้วยผู้รู้ในอนาคต ในกลุ่มผู้ตอบที่เป็นคนเมืองและมีรายได้
สูง ความต้องการปลูกฝังค่านิยมรักการเรียนคือการส่งต่อทุนทางวัฒนธรรมไปยังลูกหลานเพื่อธ�ำรง
สถานภาพชนชั้นน�ำต่อไปในครอบครัว
บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการปลูก
ฝังเยาวชนให้รักเรียน สังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไร
ก็ตาม คนไทยพอใจจะบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ไหลวนอยู่รอบตัวโดยไม่ได้ยกระดับการสื่อสารให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ ไม่ได้วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและไม่สังเคราะห์ข้อมูลให้กลาย
เป็นความรู้ (ธีรยุทธ บุญมี, 2548) ข้อเรียกร้องจาก “คนไทย” โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ราย
ได้ต�่ำ และไม่มีการศึกษากลับเน้นการได้โอกาสในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ สิ่งนี้ช่วยยืนยันว่าสังคมไทยยังต้องพัฒนาให้พ้นจากการบริโภคข้อมูลข่าวสารเชิง
รับมาเป็นการวิพากษ์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้เกิดการเรียนรู้ ครอบครัวจึงมีบทบาทในการ
ชักชวนสมาชิกให้มีทัศนคติที่เปิดกว้างและคิดวิเคราะห์
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การปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักเรือ่ งภัยพิบตั เิ ป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ในปัจจุบนั ครอบครัวต้องให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การเตรียมวางแผนความพร้อมส�ำหรับสถานการณ์ฉกุ เฉินจาก
ภัยพิบัติและบทบาทที่เยาวชนสามารถท�ำให้กับครอบครัวของตน ชุมชน และสังคมโดยรอบ
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บทบาทของครอบครัวในการปลูกจิตส�ำนึกและมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการพัฒนาชุมชนและ
สังคมเป็นความท้าทาย ดังได้กล่าวแล้วว่าผู้ตอบมองเห็นบทบาทของตนในเชิงรับ มีบางกลุ่มคิดว่า
ตนท�ำอะไรไม่ได้เลย การส่งเสริมจิตอาสาอาจเป็นจุดเริม่ ต้นของทัศนคติเชิงรุกในการพัฒนา การพูด
คุยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนภายในครอบครัว สามารถช่วยให้สมาชิกเกิดความตระหนักรู้เกี่ยว
กับปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน วิธีการวิจัยและเรียนรู้ร่วมกันที่เรียกว่า Participatory
Learning and Action ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Robert Chambers (2007) และใช้กนั โดยแพร่หลายในกลุม่
NGO ทั่วโลกและในประเทศไทยถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพลิกบทบาทของปัจเจกชนและครอบครัว
ให้เป็นผูข้ บั เคลือ่ นในการพัฒนาชุมชน อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะในระดับชุมชนและสังคม
โดยรอบ โครงการน�ำเยาวชนออกส�ำรวจล�ำน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านชุมชนโดยเดินย้อนกลับไปสูต่ น้ น�ำ้ และเรียน
รูล้ กั ษณะทางนิเวศวิทยาตามล�ำน�ำ้ ทีฝ่ า่ ยชุมชนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ได้ดำ� เนินการ
ถือเป็นตัวอย่างหนึง่ ของการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ การพัฒนา
ในประเด็นของการบริโภคอย่างมีสติ ครอบครัวสามารถเป็นจักรกลส�ำคัญในการผลักดัน เพราะการ
บริโภคส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมในครอบครัว แม้จะมีการบริโภคในหมูเ่ พือ่ นในทีท่ ำ� งาน แต่การใช้จา่ ย
ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือน ครอบครัวสามารถท�ำให้สมาชิกรู้สึกว่าตนมีคุณค่าในตัวเองดีพอ
โดยไม่ต้องพึ่งพาการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ผ่านการบริโภคสัญญะในรูปของสินค้าแบรนด์เนม
หรือ สินค้าตามกระแส ส่งเสริมการบริโภคสิ่งที่ผลิตได้ด้วยตนเอง เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ตัดเย็บ
เองหรือออกแบบเอง อาหารก็ทำ� เอง พูดคุยในครอบครัวเพือ่ วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทีร่ ะบุ
ว่ามีมากก็ใช้มากได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องปลูกข้าวกินเอง เพื่อจะได้ไม่พิจารณาแนวคิดนี้อย่างสุดโต่ง ใน
เรื่องการบริโภคนี้ เราควรท�ำความเข้าใจว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทุนทางวัฒนธรรม
(Cultural capital) ให้แก่บุคคล (Bourdieu, 1986) ด้วยการสร้างนิสัยและความเคยชินที่เรียกว่า ฮา
บิตสุ (Habitus) บูรด์ เิ ออได้พบว่าครอบครัวทีม่ ที นุ ทางวัฒนธรรมสูงจะมีฮาบิตสุ ทีใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติ
และชอบพิสจู น์ความสามารถของตัวเองในกิจกรรมต่างๆ เช่น ชอบกีฬาขีจ่ กั รยานหรือปีนเขามากกว่า
เล่นกอล์ฟ ชอบบริโภคสิง่ ทีป่ ระเทืองปัญญาและมีรสนิยมมากกว่าบริโภคตามกระแส นิสยั และความ
เคยชินเช่นนีป้ ลูกฝังในครอบครัว เราจึงควรส่งเสริมให้ครอบครัวมีทนุ ทางวัฒนธรรมทีเ่ น้นการบริโภค
สิง่ ต่างๆอย่างมีสติหรือคิดเป็น เพราะในกระแสบริโภคนิยมรุนแรงนี้ ปัจเจกบุคคลทีข่ าดความเข้มแข็ง
ทางความคิดและทุนวัฒนธรรมก็จะไหลไปตามกระแสบริโภคส่วนใหญ่
ความส�ำคัญของการบริโภคอย่างคิดเป็นและการมีทุนทางวัฒนธรรมสูงยังส่งผลต่อการแก้ปัญหา
คอร์รปั ชัน่ เพราะบุคคลทีค่ ดิ เป็น รูจ้ กั พึง่ ตนเอง และอาศัยความสามารถทางปัญญาของตนเองจะไม่
ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตรงกันข้ามเขาจะเป็นผูท้ สี่ ามารถตรวจสอบและรณรงค์ตอ่ ต้านคอร์รปั ชัน่
ได้เป็นอย่างดี

6.3.2 ภาครัฐ
บทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ คือ ระบบ
ราชการทั้งที่เป็นราชการประจ�ำและราชการการเมือง
ระบบราชการ มีกลไกของรัฐผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ทีม่ หี น้าทีต่ ามกฎหมายในการปฏิบตั งิ าน
จากเสียงของคนไทยทัง้ สิบประเด็น มีหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายทีส่ ามารถมีบทบาทในการผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
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หน่วยงานด้านสังคมได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี
สามารถร่วมกันมีบทบาทในการช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในด้านต่างๆ ช่วยจรรโลง
สถาบันครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นกว่าเดิม ให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว ลูกหลานไม่ต้องย้ายกัน
ไปท�ำงานไกลบ้านหรือไกลถึงต่างแดน สนับสนุนให้ครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาว่างด้วยกัน เช่น
มีบัตรโดยสารหรือบัตรเข้าชมที่ลดราคาส�ำหรับการเดินทางหรือการพักผ่อนเป็นครอบครัว อาศัย
กลไกระดับชุมชนเพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด คุณธรรมศีลธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดหลักคุณธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้ประชาชน
ว่าบริการของรัฐมีทั่วถึงและมีคุณภาพดี ไม่ปล่อยให้ประชาชนเผชิญความเสี่ยงในสังคมเสี่ยงภัย
ในปัจจุบัน ลดความเสี่ยงด้วยการพัฒนาสื่อ องค์กร กลไกและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้
ต้านแนวโน้มเสี่ยงสูงที่กลายเป็นค่านิยมในสังคมไทย เช่น เสี่ยงโชคจากการพนัน เสี่ยงชีวิตจาก
การไปท�ำงานต่างประเทศ เสี่ยงลงทุนเพื่อให้รวยเร็ว แต่ควรรณรงค์ค่านิยมเรื่องความประหยัด
อดทน ขยัน โดยผู้น�ำทางการเมืองและผู้บริหารต้องท�ำตัวเป็นแบบอย่างได้ด้วย (ขอให้นึกถึงมหา
ตมคานธีเป็นตัวอย่าง)
ประเด็นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมกับเรื่องการเรียนรู้เป็นประเด็นท้าทายองค์กรภาครัฐ เพราะเป็น
เรื่องพูดง่ายท�ำยาก เสียงของคนไทยคิดว่าสังคมไทยยังยึดถือศีลธรรมในการด�ำรงชีวิตโดยเฉพาะ
คนในชนบทและกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการตลอดจนเกษตรกร อย่างไรก็ตาม
เราจะพบว่าการยึดถือศีลธรรมดังกล่าวยังอยู่ในระดับการตื่นตระหนกทางศีลธรรมต่อพฤติกรรมที่
มองว่าไม่ถูกต้อง เช่น การท�ำแท้ง การทุจริตคอร์รัปชั่น การนอกใจคู่สมรส ฯลฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ปัญหาศีลธรรมอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น ข่าวฮือฮาเกี่ยวกับการพบศพทารกจากการท�ำแท้งจ�ำนวน
มากในวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ท�ำให้คนไทยเกิดความตื่นตระหนกทางศีลธรรม แต่หลังจากนั้นทั้ง
ประชาชนและภาครัฐก็ไม่ได้ด�ำเนินการใดๆที่จะท�ำให้ความตื่นตระหนกกลายเป็นการแก้ไขปัญหา
ศีลธรรมอย่างเป็นระบบ
ในเรื่องของการเรียนรู้ ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของครูควรได้รับการแก้ไข กระทรวง
ศึกษาธิการควรเน้นการปรับปรุงคุณภาพครู และคุณภาพการสอนในการปฏิรูปการศึกษามากกว่า
การเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น นอกจากนั้นผู้ตอบ
ในการส�ำรวจครั้งนี้ระบุความกังวลด้านสุขภาพจิตและความเครียดเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดของความ
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อยู่ดีมีสุข กระแสสุขภาพน�ำไปสู่บริการและผลิตภัณฑ์จ�ำนวนมากในตลาด ดังที่นักคิดหลังสมัย
ใหม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคนในสังคมปัจจุบันเน้นการบริโภคสัญญะ โดยเฉพาะสัญญะที่ชดเชยสิ่งที่
ขาดหายไปจากชีวิตแต่เดิม เช่น การสัมผัสมนุษย์ด้วยกันน้อยลงท�ำให้คนหันไปใช้บริการนวดแผน
ต่างๆ การไม่ได้เดินในชีวิตประจ�ำวันท�ำให้ต้องเดินสายพานหรือวิ่งจ้อกกิ้ง การไม่ได้กินอาหารจาก
ธรรมชาติท�ำให้ต้องบริโภคอาหารเสริมที่ (อ้างว่า) สกัดจากสารธรรมชาติ ฯลฯ (Baudrillard, 1994)
ที่ส�ำคัญ การบริโภคสัญญะเพื่อชดเชยเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการกระตุ้นของภาคธุรกิจที่เร่งผลิตสินค้า
หรือบริการขึน้ มากระตุน้ เร้าความต้องการบริโภค บทบาทของภาครัฐในการตอบสนองต่อความกังวล
และความต้องการของประชาชนในเรื่องนี้ ควรเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างเพียง
พอแทนที่จะเน้นการบริโภคตามกระแสนิยม การให้ความรู้อย่างเพียงพอจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการ
เรียนรู้และตัดสินใจได้อย่างคิดเป็น หน่วยงานภาครัฐในด้านนี้ เช่น ส�ำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
อ.ย. จึงมีความส�ำคัญและต้องท�ำงานเชิงรุกมากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและนิตยสารฉลาดซือ้ เป็นแนวหน้าตัว อย่างของเครือ่ งดืม่ รังนก ทีส่ ถาบันการศึกษา
และ NGO วิเคราะห์ว่าไม่มีคุณค่าสารอาหารมากตามที่โฆษณา จบลงโดยไม่มีค�ำตอบที่ท�ำให้คน
ไทยเกิดการเรียนรู้ ความซับซ้อนจากค่านิยมอยากแสดงความรักความกตัญญูตอ่ ผูส้ งู อายุทำ� ให้การ
บริโภคสินค้าชิน้ นีเ้ ป็นการบริโภคเชิงสัญญะมากกว่าการบริโภคคุณค่าทางโภชนาการ ดังจะพบว่ายัง
มีผู้มอบสินค้านี้เป็นของขวัญวันแม่วันพ่อและวันอื่นๆต่อไป ท่ามกลางข้อมูลที่ยังคงคลุมเครือ การ
ขาดการเรียนรู้ท�ำให้สังคมไทยขาดพลเมืองที่ตื่นรู้ ภาครัฐควรติดตามและบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง
การให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างครบถ้วน เช่น การติดฉลาก ควรพิจารณาให้ตราอย.กับสินค้าท้องถิ่น เช่น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานและสนับสนุนการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐ
ต้องมีบทบาทน�ำ สังคมไทยได้สูญเสียความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติไปตั้งแต่เมื่อเริ่มแผน
พัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างถนนและการขยายเขต
อุตสาหกรรมท�ำให้ระบบคูคลองแม่น�้ำจ�ำนวนมากเสียหาย การเปิดเสรีทางการค้า และการให้
สัมปทานท�ำให้ทรัพยากรป่าไม้ แร่ธาตุ พืชพันธุไ์ ม้ถกู ท�ำลาย (ธีรยุทธ บุญมี, 2548) การขับเคลือ่ นเพือ่
สร้างพลังเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งนีข้ ยายจากบทบาทของหน่วยงานรัฐด้านสังคมมายังหน่วยงานด้านสิง่
แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสารสนเทศ การให้ความรูแ้ ละการรณรงค์เรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติยงั ไม่ประสบความส�ำเร็จเพราะภาครัฐไม่เอาจริง จากตัวอย่างการแยกประเภทขยะ การลด
การใช้โฟมและถุงพลาสติก การลดการใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เช่น เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ ลิตสารทีเ่ ป็นพิษต่อ
ชั้นบรรยากาศของโลก การวิจัยค้นคว้าและการเชิญชวนให้ใช้พลังงานทางเลือก ฯลฯ ตัวอย่างเหล่า
นี้เป็นสิ่งที่คนรับรู้ว่าดีแต่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตามด้วยเหตุผลเฉพาะกลุ่มแตกต่างกันไป เช่น แม่ค้าขาย
อาหารอ้างว่ากล่องกระดาษแพงกว่ากล่องโฟม ภาคเอกชนที่ผลิตแผงโซล่าเซลล์ขายได้ดีที่ตลาดใน
กัมพูชามากกว่าในไทย เพราะคนไทยบอกว่าใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถูกกว่าการใช้แผงโซล่าเซลล์ใน
ครัวเรือน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่ค้นคว้าวิจัย รณรงค์ และก�ำหนดมาตรการส่งเสริมการรักษาสิ่ง
แวดล้อม จึงต้องเร่งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางและไม่ใช่โดยความสมัครใจอย่าง
เดียว เช่น การบังคับให้ทิ้งขยะแบบแยกขยะ ออกกฎหมายเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าธรรมเนียม
ก�ำจัดน�้ำเสีย ทั้งนี้การด�ำเนินการต้องลงไปถึงระดับชุมชนจึงจะมีประสิทธิภาพ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นยืนยันว่าภาครัฐขาดความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติจริง ดังที่เสียงคนไทยมีความ

กังวล รัฐควรมีการวางแผนเตรียมพร้อม (Contingencies plan) ระดมทรัพยากรบุคคลทั้งที่เป็นผู้
เชีย่ วชาญและผูป้ ฏิบตั งิ าน ประสานแผนให้ความรูแ้ ละทักษะแก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง
และฝึกซ้อมเป็นประจ�ำ ตลอดจนมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ในเวลาอันเหมาะสม นอกจาก
นั้นผู้บริหารควรจัดบทบาทที่เหมาะสมให้ตัวเอง คือ ควรเป็นฝ่ายเสนาธิการมากกว่าเป็นก�ำลังพล
(เพราะเงื่อนไขทางการเมืองแบบประชานิยม) บทบาทที่ไขว้เขวท�ำให้ประชาชนที่ประสบภัยพลอย
ไขว้เขวไปด้วย นอกเหนือจากการไม่ตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นทันท่วงที ประชาชนยังเกิด
ความตระหนักที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบทบาทของผู้น�ำภาครัฐ เช่น คิดว่านายกรัฐมนตรีควรมาแจกถุง
ยังชีพ รัฐมนตรีควรมาขายไข่ไก่ราคาถูกให้ประชาชน นอกจากการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพร้อม
ทุกด้านที่รัฐไม่ได้เตรียมไว้ข้างต้นแล้ว หน่วยงานภาครัฐยังต้องเน้นการฟื้นฟูเยียวยาทางกายภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นการบูรณาการของหน่วยงานรัฐ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ ทั้งนี้อาจยึดหลักแนวคิดความมั่นคงของ
ชีวิตมนุษย์ (Human security) ของสหประชาชาติที่เน้นความมั่นคงด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาพ
อาชีพ การเมือง ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคลและความมั่นคงของชุมชน ทั้งนี้การด�ำเนินการควร
ไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองมากเกินไป
ประเด็นส�ำคัญกลุม่ สุดท้ายเป็นด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ได้แก่ เรือ่ งเสถียรภาพและความสามัคคี
ของบ้านเมือง การพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาสังคม การปราบปรามคอร์รปั ชัน่ และการแก้
ปัญหาปากท้อง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้มีทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
กลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานปราบปรามการทุจริต
(ปปช.) และอืน่ ๆ คนไทยเกือบทัง้ หมดมีความภาคภูมใิ จในความเป็นคนไทยและในประเทศไทย ถือ
เป็นทุนเบือ้ งต้นทีด่ มี ากส�ำหรับการเสริมสร้างความสามัคคี ความพยายามทีจ่ ะสร้างความปรองดอง
ทางการเมืองเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องเป็นความปรองดองที่โปร่งใส ไม่ฟอกผิดให้ถูก รัฐต้องธ�ำรงความน่า
เชื่อถือขององค์กรและสถาบันส�ำคัญของชาติ เช่น ศาล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยไม่เข้าแทรกแซงและยอมรับมติของสถาบันเหล่านี้ การไม่มีอคติต่อภาคสังคมและ
ไม่ปดิ กัน้ การวิพากษ์วจิ ารณ์จะช่วยให้ทนุ ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูส่ งู ในสังคมไทยช่วย
เยียวยาความบาดหมางทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาจมีส่วนช่วยลดทอนความ
บาดหมางเมือ่ ประชาชนเข้าใจว่าการแก้วกิ ฤติจากภัยธรรมชาติจะเกิดได้เมือ่ ไม่มวี กิ ฤติทางการเมือง
เข้ามาซ�้ำเติม ในส่วนของการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาสังคม การด�ำเนินการระดับชุมชน
เป็นเงื่อนไขส�ำคัญซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อชุมชน
เศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มใหม่ทผี่ นู้ ำ� รัฐไทยได้ยดึ เป็นต้นแบบในการบริหารมาตัง้ แต่ปี 2530 ได้ผา่ นวิกฤติ
มาแล้วทัง้ สองครัง้ คือ วิกฤติตม้ ย�ำกุง้ และวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ทำ� ให้คนจนในสังคมไทยต้องต่อสูเ้ พือ่
ให้ตนเองอยูร่ อด การว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ รายได้ทมี่ กี ารปรับตัวน้อยมาก (ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ) เป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้คนจนเมืองไม่สามารถเขยิบตัวเองขึ้นมาได้ คนกลุ่มนี้จึงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตใน
ระดับต�่ำ (รวมทั้งผู้สูงอายุและผู้ไม่ได้รับการศึกษา) นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วความกังวลส�ำคัญคือ
เรื่องรายได้และเงินออม เสียงที่คนไทยบอกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นสิ่งที่เรารู้มานานแล้ว แต่การส�ำรวจ
ครั้งนี้ช่วยยืนยันว่าปัญหาความยากจนและความแตกต่างทางรายได้ยังคงเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญของสังคมไทย นโยบายสาธารณะและมาตรการในแง่สวัสดิการสังคม ที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิ
ของกลุม่ ด้อยโอกาสทีส่ มจริงและไม่เน้นประชานิยมมากเกินไปจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ระดับหนึง่ เช่น

102
Khon Thai Monitor Report

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

103
Khon Thai Monitor Report

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

สิทธิในทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กิน สิทธิในการได้รบั การคุม้ ครองภายใต้กฎหมายคุม้ ครองแรงงานทีข่ ยาย
ให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม สิทธิของผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการได้รับ
สัญชาติหรือได้รบั การคุม้ ครองและเข้าถึงสวัสดิการในฐานะประชาชนทีพ่ ำ� นักอยูใ่ นประเทศไทยด้วย
การแก้ปญ
ั หาความยากจนจึงเชือ่ มโยงไปถึงการสร้างความเป็นธรรมเพือ่ ถ่วงดุลกับเศรษฐกิจเสรีนยิ ม
ใหม่ นโยบายสาธารณะและการด�ำเนินการในด้านนีเ้ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นกระบวนทัศน์ความมัน่ คง
ของชาติ (national security) ทีห่ น่วยงานด้านความมัน่ คงภาคปฏิบตั ยิ ดึ ถืออยูด่ ว้ ย นโยบายทีส่ ำ� คัญ
อีกอย่างหนึ่ง คือ นโยบายการคลัง การเก็บภาษี และการจัดสรรเงินภาษีเพื่อลดช่องว่างทางรายได้
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม นโยบายสาธารณะที่จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำและการยอมรับแรง
กดดันจากพลังสังคมเช่นสหภาพแรงงานไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังปี 2541 ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้เร่งขยายมากขึ้นถึง 69 เท่า (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2552) สภาวะเช่นนี้ต้องได้รับการแก้ไข
โดยภาครัฐ ควรเริ่มด้วยการปฏิรูประบบภาษี และการจัดเก็บภาษีที่ดิน นอกจากนั้นภาครัฐควรมี
เจตนารมณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนที่จะปฎิรูประบบราชการให้เป็นระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ทรัพยากรที่ระบบราชการมีอยู่ได้เท่าๆกัน เป็นระบบที่สนองตอบเสียงเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างสมดุล (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2552) ภาครัฐอาจเลือกพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น
พื้นที่ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีการศึกษา คิดว่าตนไม่ต้องการและไม่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติ
ตลอดจนไร้พลังผลักดันการพัฒนาเป็นพื้นที่น�ำร่องเพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาที่เน้นการเพิ่มรายได้
และเพิ่มศักยภาพของประชาชนในพื้นที่แบบบูรณาการ
ส�ำหรับการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มาตรการป้องกันในเรือ่ งการจัดจ้างจัดซือ้ ใน
หน่วยงานภาครัฐให้มคี วามโปร่งใสเป็นมาตรการทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ภาครัฐอาจขยายมาตรการให้ครอบคลุม
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ เช่น มีธรุ กิจส่วนตัวทีอ่ าศัยประโยชน์จากต�ำแหน่งใน
ราชการมาแสวงประโยชน์ เช่น นักการเมืองและอดีตข้าราชการระดับสูงใช้นอมินีเป็นเจ้าของบริษัท
จัดหางานส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศโดยเรียกค่าบริการระดับสูงมาก หรือให้ข้อมูลเท็จ
หลอกลวงแรงงานจนบางกรณีเข้าข่ายการค้ามนุษย์ในแรงงาน (สุภางค์ จันทวานิชและคณะ, 2553)
จากการส�ำรวจในอดีต ประชาชนคิดว่านักการเมืองระดับชาติคอร์รปั ชัน่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร นักการเมืองท้องถิ่นและต�ำรวจ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ) นักการเมืองได้ท�ำให้
คอร์รัปชั่นมีลักษณะกว้างขวาง พัฒนาตัวเองได้ไว และสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองได้เก่งที่สุด เช่น การ
ยักย้ายถ่ายเทหลักฐานที่จะฟ้องว่าได้เกิดคอร์รัปชั่นขึ้น คอร์รัปชั่นจึงมีลักษณะใหม่ๆ เป็นคอร์รัปชั่น
เชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นล่วงหน้า คอร์รัปชั่นโดยกฎหมาย คอร์รัปชั่นที่ท�ำโดยนักการเมืองระดับสูงจะ
เป็นคอร์รปั ชัน่ แบบผลประโยชน์ทบั ซ้อน เช่น เปลีย่ นสัญญาสัมปทานทีท่ ำ� กับรัฐ ย้ายสถานทีร่ าชการ
ไปใช้การเช่าอสังหาริมทรัพย์ทเี่ อกชนให้เช่าในราคาสูง นักการเมืองรุน่ เก่าจะคอร์รปั ชัน่ ด้วยการกินค่า
คอมมิชชั่น ค่าปรึกษาโครงการหรือการกิน สต๊อก (ธีรยุทธ บุญมี, 2548) การต่อสู้กับคอร์รัปชั่นโดย
ภาครัฐจึงท�ำได้ยาก เพราะเหมือนเอากระพรวนไปผูกคอแมว ข้าราชการบางคนก็เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการคอร์รัปชั่นนี้ด้วย นอกจากนั้น การใช้กฎหมายเพื่อปราบคอร์รัปชั่นก็มีข้อจ�ำกัดเพราะ
กฎหมายถูกเขียนขึน้ มาแบบมีความทับซ้อน ถูกบิดเบือนให้สนองประโยชน์แก่การคอร์รปั ชัน่ ได้ ปัญหา
คอร์รปั ชัน่ จึงเป็นปัญหาเชิงคุณธรรมด้วย ต้องปราบปรามด้วยการสร้างระบบทีโ่ ปร่งใสและรับผิดชอบ
(accountable) ต่อสังคมสาธารณะ ภาครัฐต้องอาศัยการสร้างภาคีกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้ม
แข็งและประสิทธิภาพ และผู้น�ำรัฐต้องปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

6.3.3 ชุมชนท้องถิ่น
ชุมชนท้องถิ่นในฐานะระบบย่อยของภาครัฐ ประกอบด้วยองค์กรประมาณ 8,000 องค์กร มีพระราช
บัญญัตอิ งค์กรชุมชนเป็นแนวทางในการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการของรัฐลงสูท่ อ้ งถิน่ นอกจาก
นั้น รัฐธรรมนูญไทยก็ได้รับรองอ�ำนาจของท้องถิ่นในการก�ำหนดนโยบายและแก้ปัญหาของท้องถิ่น
เอง (มาตรา 281-283) มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เสียงของคนไทยน�ำไปสู่
การเปลีย่ นแปลงสังคมไทย ชุมชนท้องถิน่ มีบทบาทตัง้ แต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน และระดับ
ประชาสังคม ท้องถิ่นสามารถสร้างครอบครัวอบอุ่นได้ด้วยการจัดกิจกรรมให้พ่อแม่ลูกได้ท�ำร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน โอกาสเช่นนี้จะท�ำให้ผู้ใหญ่ได้รู้ความคิดของเด็ก ความทุกข์
ที่พ่อแม่กินเหล้าหรือติดการพนัน ฯลฯ จัดท�ำโครงการสร้างศักยภาพของเด็กและชุมชนที่เปิดโอกาส
ให้เด็กได้ทำ� สิง่ ทีต่ นสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กรุน่ น้องและชุมชน หรือจัดรายการวิทยุชมุ ชน
เช่น รายการ “เกราะแห่งชีวิตครอบครัว” ให้ชาวบ้านโทรศัพท์เข้ามาขอค�ำปรึกษาได้ กิจกรรมเหล่านี้
จะช่วยสร้างทุนชีวิตให้แก่เด็กที่มีทุนเดิมมาไม่เท่ากัน การที่เด็กได้สะสมทุนชีวิตเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ก็
จะท�ำให้เด็กลดความเสีย่ งต่างๆ เช่น สิง่ เสพติด เพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน การพนัน การ
จัดตัง้ เป็นองค์กรในชุมชนเพือ่ ท�ำงานเรือ่ งเด็กและครอบครัวจึงเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ ช่วยปลุกพลัง
จากตัวเด็กและครอบครัวมาผสมกับพลังชุมชน เพื่อนและโรงเรียน ดังตัวอย่างจากชุมชนร่มเกล้าใน
กรุงเทพฯ องค์กรด้านเด็กสามารถเป็นผู้ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเริ่มสร้างนิสัยจิตอาสาในตัวเด็กได้ด้วย
ในแง่สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่นสามารถมีบทบาทได้มากในการด�ำเนินโครงการเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพและรักษาสิง่ แวดล้อม อบต.บางแห่ง เช่นทีต่ ำ� บลถืมตอง จังหวัดล�ำปาง บริหารจัดการ
ขยะโดยชวนเยาวชนมาร่วมกิจกรรม ให้ทกุ บ้านแยกขยะเปียกกับขยะแห้ง ให้เด็กเป็นผูบ้ ริหารธนาคาร
ขยะแห้งทีส่ ามารถขายได้ทกุ เดือนและเด็กเป็นผูร้ บั รายได้ สามารถลดงบประมาณก�ำจัดขยะของชุมชน
จากเดือนละ 50,000 บาท เหลือ 7,000 บาท นอกจากนัน้ ยังริเริม่ กิจกรรมงดดืม่ เหล้าและเล่นการพนัน
ในงานศพ ท�ำโครงการรักษ์ปา่ ร่วมกับปตท. ให้เยาวชนท�ำรายการวิทยุ “วิทยุขยายความดีเยาวชนต�ำบล
ถืมตอง” ในชุมชนอืน่ ๆ จ�ำนวนมากมีกจิ กรรมออกก�ำลังกาย โครงการ 1 ต�ำบล 1 ทีมกูภ้ ยั เพือ่ ลดการ
ตาย ความพิการ และความเจ็บป่วยทีร่ นุ แรงในต�ำบล เช่น “ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย” บาง
ชุมชนทีท่ า่ วุง้ ลพบุรี มีโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โครงการก�ำจัดวัชพืชในคูคลองส่งน�ำ้ โครงการ
ขุดลอกคลองส่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตร โครงการท�ำปุย๋ จากวัชพืชผักตบชวาโดยผูส้ งู อายุ ฯลฯ บางชุมชนมี
ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ โครงการป้องกันไข้เลือดออก ฉีดวัคซีนสัญจร ฟิตเนสหมูบ่ า้ น ตรวจสุขภาพ ในกรณี
ของภัยพิบตั ิ แม้ชมุ ชนท้องถิน่ จะไม่ได้ผา่ นการเตรียมพร้อมเพือ่ รับมือ แต่ภยั พิบตั ทิ เี่ คยเกิดขึน้ เช่น สึนา
มิ และอุทกภัยก็แสดงให้เห็นว่าท้องถิน่ มีขดี ความสามารถทีจ่ ะดูแลตัวเองได้ระดับหนึง่ ภาครัฐควรส่ง
เสริมขีดความสามารถนี้ เช่น การส่งเสริมให้มศี นู ย์พกั พิงชุมชน ส�ำหรับผูป้ ระสบภัยแทนการจัดตัง้ ศูนย์
พักพิงในพืน้ ทีอ่ นื่ เพราะศูนย์พกั พิงชุมชนรูส้ ภาพพืน้ ทีแ่ ละความเดือดร้อนตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิดของ
คนในชุมชนสามารถหาทรัพยากร เช่น เครือ่ งปัน่ ไฟจากในชุมชนและใช้ระบบประปาหมูบ่ า้ นได้ สามารถ
ตัง้ โรงครัวหุงหาอาหารกินเองได้แทนการรอรับอาหารกล่องหรือถุงยังชีพ ศูนย์พกั พิงชุมชนจะท�ำให้ชาว
บ้านเบาใจทีไ่ ม่ตอ้ งไปไกลบ้าน หรือต้องอพยพหนีนำ�้ ไปเรือ่ ยๆ (ประภาส ปิน่ ตบแต่ง, 2554) รัฐจึงควร
พิจารณาระบบรองรับภัยพิบตั ทิ ตี่ ระหนักถึงศักยภาพของชุมชนท้องถิน่ ในการแก้ปญ
ั หาในภาวะวิกฤติ
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นักวิชาการเช่น อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ยืนยันว่าการกระจายอ�ำนาจให้ทอ้ งถิน่ ปกครองตนเอง ให้มกี าร
พัฒนาท้องถิ่นให้มาก โดยให้ประชาชนดูแลปกครองท้องถิ่นของตนเองคือการพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตยของประเทศ (อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2552) แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายที่
ท�ำงานกับชุมชนท้องถิ่นและคนในชุมชนท้องถิ่นเอง อย่างไรก็ตามแต่ละท้องถิ่นสามารถพัฒนาไป
ตามจุดแข็งของตนโดยไม่ต้องมีพิมพ์เขียวเดียวกัน แม้จะมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในระดับชาติ
ก็ตาม การส่งเสริมให้มปี ระชาธิปไตยระดับท้องถิน่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีท่ อ้ งถิน่ เป็นผูร้ เิ ริม่ และด�ำเนิน
การเองท�ำให้ประชาชนเกิดความคิดว่าบ้านเมืองนี้เป็นของเราไม่ใช่ของผู้น�ำท้องถิ่น ผู้มีอิทธิพล หรือ
สส. ท้องถิ่นที่มีความสามารถจะน�ำรัฐบาลได้ในเรื่องดีๆ เช่น ท้องถิ่นที่ภูเก็ตก�ำหนดว่าเยาวชนที่จบ
ชั้นมัธยมปลายในภูเก็ตต้องพูดภาษาอังกฤษได้ ท�ำให้โรงเรียนต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามความ
ต้องการของท้องถิน่ นอกจากนัน้ ควรให้องค์กรปกครองท้องถิน่ มีสว่ นร่วมมากขึน้ ในการก�ำหนดทิศทาง
และวางแผนการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตนเองด้วย
ชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศไทย ท�ำให้คนที่รัก
ถิ่นฐานบ้านเมืองช่วยกันแก้ปัญหาให้ท้องถิ่นของตน รู้จักอาสาเสียสละมาท�ำงานให้ส่วนรวม ท้อง
ถิ่นที่เข้มแข็งย่อมปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นและยังช่วยสร้างเสถียรภาพให้แก่ประเทศ ความร่วม
มือในท้องถิน่ เป็นพืน้ ฐานของความสามัคคี ไม่แบ่งแยกแบ่งสี รัฐจึงต้องให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อ
การสนับสนุนชุมชนท้องถิน่ ในประเทศไทย ต้องเพิม่ ขีดสมรรถนะของประชาชนในท้องถิน่ ให้ดำ� รงอยู่
ในโลกแห่งการแข่งขัน ทั้งในด้านสติปัญญา คุณธรรม สุขภาวะ ทักษะการบริหารจัดการ และทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ ตลอดจนความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน
ดังตัวอย่าง อบต.ปากพูนที่นครศรีธรรมราชเน้นการท�ำให้คนในท้องถิ่นมี 3 อยู่ คือ อยู่ดีกินดี อยู่เย็น
เป็นสุข อยูร่ อดปลอดภัย (ชูวสั ฤกษ์ศริ สิ ขุ , บก. 2552) ชุมชนท้องถิน่ จึงเป็นพลังส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้เสียง
ของคนไทยได้รบั การตอบสนอง จังหวัดทีม่ ชี มุ ชนท้องถิน่ ทีเ่ ข้มแข็งอาจเป็นกรณีนำ� ร่องทีโ่ ครงการคน
ไทยมอนิเตอร์จะด�ำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
6.3.4 กลไก ภาคธุรกิจ
ในหัวข้อ 6.2 ภาคธุรกิจเอกชนได้มีการระดมความคิดและเสนอทางออกส�ำหรับการสร้างพลัง
เปลี่ยนแปลงไว้แล้ว โดยระบุบทบาทของภาคธุรกิจ 6 ด้าน และกระบวนการท�ำงานอีก 6 ขั้นตอน ใน
ส่วนนี้จึงจะเป็นการอภิปรายเพิ่มเติม
ภาคธุรกิจเอกชนในสังคมไทยเป็นภาคการผลิตที่มีความเข้มแข็งมายาวนาน ชนชั้นกลางในวิชาชีพ
ต่างๆได้เข้าสูภ่ าคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง พร้อมกันนัน้ ชาวบ้านทัว่ ไปทีย่ า้ ยถิน่ เพือ่ การท�ำงาน
ก็ได้สงั่ สมประสบการณ์จนสามารถตัง้ ตัวเป็นผูป้ ระกอบการรายย่อย จึงท�ำให้ภาคธุรกิจเอกชนมีความ
หลากหลายในยุคโลกาภิวตั น์ บริษทั ข้ามชาติจำ� นวนมากก็มาท�ำธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทย ด้วย
เสถียรภาพทางการเมืองในระยะทีผ่ า่ นมาภาคธุรกิจในสังคมไทยจึงเติบโตจนท�ำให้ประเทศไทยกลาย
เป็นประเทศทีม่ รี ายได้ระดับกลางและพ้นผ่านสภาพการเป็นประเทศด้อยพัฒนามาหลายทศวรรษแล้ว

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็นแนวทางที่ภาคธุรกิจเอกชนใช้
เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นสังคมเพิม่ เติมไปจากการท�ำธุรกิจ ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอยู่แล้ว ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภาคธุรกิจจึงสามารถช่วยน�ำพาสังคมให้
พัฒนาต่อไป แต่ CSR เป็นมากกว่าการบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมเท่านั้น ภาคธุรกิจควรค�ำนึง
ถึงการรักษามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบด้วย การ
ท�ำ CSR เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้สังคมไทยเป็นธรรมมากขึ้น ภาคธุรกิจเอกชนเป็นภาคที่มีความ
มัง่ คัง่ กว่ากลุม่ อืน่ ๆ และมีความสามารถทีจ่ ะช่วยกลุม่ อืน่ ๆได้ ดังแนวคิดประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง
(Deliberative democracy) ของนักเศรษฐศาสตร์อินเดียผู้ได้รางวัลโนเบล อมาตยา เซน (Amartya
Sen) ที่เสนอหลักการเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (Welfare economics) ที่เน้นความเป็นธรรมในสังคม
กล่าวคือ สังคมที่สมดุลจะต้องมีภาคการผลิตที่มีเสรีภาพ (freedom) มีคุณธรรม (morality) และ
แสวงหาความเห็นร่วม (consensus) จากกลุ่มอื่นๆในสังคม ความเห็นร่วมนี้จะเป็นจุดกึ่งกลาง
ระหว่างเสรีภาพกับคุณธรรมเพราะเสรีภาพทีป่ ราศจากคุณธรรมจะน�ำไปสูส่ งั คมพวกมากลากไปแบบ
สัตว์ป่า ส่วนคุณธรรมที่ปราศจากเสรีภาพก็น�ำไปสู่สังคมเผด็จการที่คนกลุ่มเดียวอ้างว่ารู้หลักการที่
ถูกต้อง สังคมทีม่ เี ศรษฐกิจสวัสดิการจึงต้องให้ผคู้ นมีเสรีทจี่ ะแลกเปลีย่ นถกเถียงเพือ่ สร้างความเห็น
ร่วมที่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม (Sen,1998) ไม่ให้ประเทศไทยเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไร้ทิศทาง
เหมือนประเทศจีน ความร�ำ่ รวยอัดแน่นอยูใ่ นกลุม่ คนจ�ำนวนน้อยและความร�ำ่ รวยเกิดจากเงินใต้ดนิ
การท�ำธุรกรรมที่ไม่เปิดเผย เช่น จากการคอร์รัปชั่น กินค่าหัวคิวจากโครงการพัฒนาต่างๆ และการ
ผูกขาด (วีรกร ตรีเศศ, 2553)
จากการส�ำรวจเสียงของคนไทย เสียงบ่งบอกว่าคนไทยมีความเครียดกังวลกับสภาพเศรษฐกิจ ความ
ไม่แน่นอนในอนาคต ฝากความหวังไว้กบั ครอบครัว ใส่ใจหลักจริยธรรมน้อยลง เห็นว่าการคอร์รปั ชัน่
เป็นปัญหาและให้คณ
ุ ค่ากับการท�ำงานหนักขึน้ การท�ำ CSR ของภาคธุรกิจเพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นเหล่านี้จึงเป็นสิ่งท้าทาย ภาคธุรกิจสามารถท�ำกิจกรรมความรับผิดชอบทาง
สังคมได้อย่างแพร่หลาย อาจเน้นกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เยาวชน เลือกใช้สื่อเป็นช่องทางในการเสนอความคิดดีๆ หรือข้อมูลข่าวสารให้แก่สังคม ก�ำหนดให้
บุคคลากรในองค์กรท�ำหน้าที่เป็นอาสาสมัครทั้งในระดับองค์กร ชุมชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม
บางองค์กรอาจมีกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น จัดบริการห้องน�้ำสะอาดในสถานี
บริการน�้ำมันรถ จัดท�ำแว่นสายตาให้ชาวบ้านที่มีปัญหาด้านสายตา การท�ำกิจกรรมในรูปทุนการ
ศึกษา รางวัลส�ำหรับเยาวชนหรือโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์จดั ตัง้ มูลนิธกิ องทุนและการปลูกป่า
เป็น CSR ทีแ่ พร่หลายมาก กิจกรรมดังกล่าวช่วยตอบสนองเสียงของคนไทยทีบ่ ง่ บอกความกังวลข้าง
ต้นได้ในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องการปลูกฝังเยาวชน การสร้างจิตอาสา และการธ�ำรงสถาบัน
ครอบครัว
ส�ำหรับเรื่องค่านิยมที่ควรปลูกฝังให้แก่เยาวชน โครงการคนไทยมอนิเตอร์ อาจร่วมมือกับสื่อและ
ภาคธุรกิจเพือ่ รณรงค์เรือ่ งคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของคนไทย โดยเปิดพืน้ ทีส่ าธารณะช่วยกันเลือก
คุณลักษณะ/ค่านิยมส�ำหรับคนไทยในสหัสวรรษใหม่ (value at the core of the 21st century)
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ปัญหาคอร์รปั ชัน่ เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย มีเงินถึง 3 แสนล้านบาททีส่ ญ
ู หายไปเพราะการทุจริต
เงินจ�ำนวนนีค้ ดิ เป็นร้อยละ 25-30 ของวงเงินงบประมาณของภาครัฐในการจัดซือ้ จัดจ้าง (ไทยโพสต์,
2554) ประเทศไทยถูกจัดอันดับท้ายๆ คืออันดับที่ 78 ในเรือ่ งความโปร่งใสจากการคอร์รปั ชัน่ จากองค์กร
โปร่งใสนานาชาติ ในส่วนของภาคธุรกิจได้มคี วามพยายามทีจ่ ะต่อต้านโดยองค์กร 23 แห่งรวมตัวกันเป็น
ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ภคต.) มีนายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานคนแรกของภาคี ภาคีนยี้ งั ได้รว่ มมือกับศูนย์สง่ เสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมเพื่อ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” กลไกนี้จะเป็นพลัง
ส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชั่นอันเป็นปัญหาใหญ่ที่เสียงคนไทยห่วงใย ภาคธุรกิจที่
ได้ริเริ่มการรณรงค์นี้สามารถผลักดันให้เกิดการด�ำเนินการอย่างจริงจัง ขยายภาคีเครือข่ายให้กว้าง
ขึ้นและมีการติดตามการท�ำงานอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่น
ความเครียดและความกังวลทีค่ นไทยมีอยูอ่ าจบรรเทาได้ดว้ ยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรูป
แบบใหม่ๆ ที่มีตัวอย่างในประเทศอื่น เช่น แนวคิดไมโครเครดิต ของ โมฮัมมัด ยูนูส (Mohammad
Yunus) ไมโครเครดิตเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าจากทุนทางสังคมด้วยการพิจารณาว่าประชาชน
ทุกคนล้วนมีทุนเป็นความสามารถในการก่อให้เกินมูลค่าหากแต่ขาดโอกาสที่เหมาะสม การจัดตั้ง
โครงการ Gramene Bank ในบังกลาเทศเป็นไปเพื่อให้การกู้ยืมเพื่อการท�ำการค้าในกลุ่มธุรกิจระดับ
ล่าง ภาคธุรกิจอาจน�ำเทคนิคนี้มาเป็นโครงการ CSR เช่น บริษัทผลิตโยเกิร์ต ให้การสนับสนุนการจัด
ตัง้ วิสาหกิจระดับท้องถิน่ เพือ่ ผลิตโยเกิรต์ ในชุมชนในราคาและคุณภาพทีค่ นท้องถิน่ สามารถบริโภคได้
ทัง้ นี้ ธนาคารกรามีนเป็นการบริหารธุรกิจ “ทีแ่ สวงหาก�ำไร” ในอัตราส่วนทีส่ มเหตุสมผล มิใช่องค์การ
ด้านมูลนิธิ หรือเครือข่ายพัฒนาเอกชนแต่อย่างใด จึงนับเป็นตัวอย่างการหาจุดสมดุลภายใต้กระแส
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ช่วยให้คนรายได้ต�่ำในสังคมได้รับโอกาสที่จะพัฒนาทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
ตัวเองด้วยการท�ำธุรกิจเล็กๆ ผ่านความช่วยเหลือจากภาคธุรกิจเอกชนในรูป CSR กิจกรรมนี้จึงช่วย
ลดความเครียดจากความกังวลด้านเศรษฐกิจของคนรายได้ตำ�่ ในประเทศไทย ภาคธุรกิจอาจทดลอง
สนับสนุนชุมชนทีส่ นใจจะจดทะเบียนเป็นบริษทั จัดหางานของชุมชนเพือ่ ส่งคนในชุมชนไปท�ำงานต่าง
ประเทศโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนมาก (70,000–100,000 บาท) ให้แก่บริษทั จัดหางานเอกชน
เช่น ที่ต�ำบลบึงกระจับ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในการจัดท�ำ CSR ภาคธุรกิจเอกชนจ�ำเป็นต้องพิจารณาการน�ำลูกค้าในฐานะผู้บริโภค ให้มีส่วน
ร่วมในการผลิตเพื่อให้เป็น CSR ที่มีความต่อเนื่อง เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างชุมชน
น่าอยู่ โดยการเพิ่มบทบาทให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ นับเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ที่อาจน�ำมาพัฒนาต่อเนื่องได้ ความยั่งยืนของ CSR ต้องเปลี่ยนผ่านจากบทบาทภาคธุรกิจที่เป็นผู้
ขายบริการสู่การเป็น “ผู้ดูแลชีวิต” ที่ดูแลมากกว่าสินค้าที่ตนขายหากแต่ดูแลความสัมพันธ์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการขายด้วย
ประเด็นจากเสียงคนไทยที่เป็นความท้าทายภาคธุรกิจอีกเรื่องหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้คนไทยบริโภค
อย่างคิดเป็นในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเผินๆ แล้ว ดู
จะเป็นการขัดแย้งที่ภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ จะท�ำ CSR ด้วยการเตือนสติผู้
บริโภคให้บริโภคอย่างคิดเป็น แต่สงิ่ นีส้ ามารถกระท�ำได้ผา่ นการรักษามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยา
บรรณธุรกิจด้วยการท�ำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ห่วงใยสวัสดิภาพของ

ผูบ้ ริโภค ไม่ให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่จริง เช่น การติดฉลากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างตรงไปตรง
มา การระบุระดับคุณภาพของสินค้า การจัดท�ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือระบบดูดฝุ่นในโรงงานผลิต
สินค้าหรือบริการ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะนี้มีคุณูปการมาก ท�ำให้ผู้บริโภค
ได้เกิดการเรียนรู้จากการได้รับข้อมูลที่ภาคธุรกิจเสนอและการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นการยก
ระดับธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเองด้วย ตรงตามหลักคิดของอมาตยา เซน ในเรื่องเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ เป็น CSR ที่ไม่แยกออกจากชีวิตประจ�ำวันของคนส่วนใหญ่ เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีด�ำเนิน
การจากโครงการลักษณะสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสมาสู่การให้แก่สังคมโดยรวมมากขึ้น อีก
ทั้งยังแสดงให้เห็นความจริงใจของภาคธุรกิจเองและเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่มีความยั่งยืน
มากกว่าการเก็บตกปัญหาเฉพาะหน้า
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ตัวอย่างโครงการ CSR ทีน่ า่ สนใจได้แก่ ร้านอาหาร S&P มีโครงการทวิภาคีกบั โรงเรียนในต่างจังหวัดเพือ่
เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนระดับปวช.ด้านคหกรรมทีบ่ ริษทั โดยบริษทั มีรายได้และทีพ่ กั ให้ นอกจาก
นัน้ นักเรียนยังมีโอกาสเป็นพนักงานประจ�ำต่อไป CSR แบบนีเ้ ป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการให้โอกาส
พร้อมทัง้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผรู้ บั การช่วยเหลือได้มสี ว่ นร่วมในองค์กร การปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรม
ภายใต้โครงการจึงถูกสร้างขึน้ มาในบริบทใหม่ ทีเ่ หมาะสมกับทัง้ ตัวนักเรียนทวิภาคี และตัวองค์กร
ส�ำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาสังคม ตลอดจนการสร้างเสถียรภาพ
และความสามัคคีของบ้านเมือง ภาคธุรกิจคงต้องด�ำเนินงาน CSR ร่วมกับภาครัฐและภาคประชา
สังคม ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ที่ภาคธุรกิจจะพิจารณาท�ำ CSR ในลักษณะต่อ
เนื่องและมีส่วนร่วมโดยเน้นเรื่องการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในพืน้ ที่ ในกรณีของภัยพิบตั ิ ภาคธุรกิจซึง่ มีทรัพยากรจ�ำนวนมากสามารถมีบทบาทในการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉกุ เฉิน แสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นการสร้าง
ความประทับใจให้เกิดกับประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ต้องเป็นการสร้างภาพหรือท�ำการ
ตลาดอีกด้วย
โดยสรุปแล้ว กลไกภาคธุรกิจในการขับเคลือ่ นเพือ่ เปลีย่ นแปลงประเทศไทย สามารถเป็นพลังส�ำคัญ
ได้ทั้งโดยการเป็นภาคีเครือข่ายกับกลไกภาครัฐ กลไกชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม และโดย
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ การท�ำงานกับภาครัฐสามารถร่วมมือในโครงการ
ระยะยาวได้ ทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีศนู ย์สง่ เสริมธุรกิจเพือ่ สังคม ทีภ่ าคธุรกิจอาจผลักดัน
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลส�ำหรับการเลือกท�ำ CSR กับภาครัฐ เงือ่ นไขส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้กลไกนีม้ พี ลังคือ
การท�ำให้มากกว่าการบ�ำเพ็ญประโยชน์ รักษามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดโอกาส
ให้ฝ่ายต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสวงหาความเห็นร่วมเพื่อการท�ำงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่
เน้นการสร้างภาพลักษณ์ ไม่เน้นการรณรงค์เรือ่ งคุณธรรมอย่างผิวเผิน และแยกขาดจากชีวติ ประจ�ำ
วันของคนส่วนใหญ่ ในลักษณะยัดเยียดความคิดส่วนกลาง ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายจะท�ำให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่มีความยุติธรรมมากขึ้น หรือเหลื่อมล�้ำน้อยลง และภาคธุรกิจสามารถเริ่ม CSR ได้จาก
องค์กรของตนเองเป็นจุดเริ่มต้น CSR ที่มีพลังต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของสังคมจะ
ต้องมีความรับผิดชอบผูกพันต่อเนือ่ ง ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดทีก่ ฎหมายและกติกาของสังคมระบุ
มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน CSR และอาจร่วมมือกับภาครัฐโดยให้รัฐเป็นศูนย์กลางการ
รณรงค์ และการประสานงาน ไม่ให้กระจัดกระจาย
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6.3.5 กลไกภาคประชาสังคม
ประชาสังคม (civil society) ในความหมายทางวิชาการปัจจุบัน กินความมากกว่าองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGO) แต่รวมถึงกลุม่ อืน่ ๆทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ ได้แก่ สือ่ องค์กรด้านศาสนา องค์กรด้านวัฒนธรรม
สถาบันการศึกษา และวงวิชาการ เครือข่ายประชาชน รวมทัง้ ภาคธุรกิจเอกชนด้วย อย่างไรก็ตาม การ
อภิปรายในส่วนนี้จะไม่รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนเพราะได้กล่าวถึงแยกต่างหากไปแล้ว
109
Khon Thai Monitor Report

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

ด้วยเหตุทภี่ าคประชาสังคมประกอบด้วยตัวแสดงหลายฝ่าย จึงมีกลไกจ�ำนวนมากทีจ่ ะผลักดันให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงและท�ำให้เมืองไทยน่าอยู่ นอกจากนัน้ ภาคประชาสังคมยังมีบทบาทส�ำคัญขึน้ เรือ่ ยๆ
ในสังคมไทย การด�ำรงอยูแ่ ละการยอมรับภาคประชาสังคมเป็นตัวบ่งชีร้ ะดับความเป็นประชาธิปไตย
ในแต่ละสังคม องค์กรที่ท�ำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Philanthropic
Organization มีอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานับร้อยปีแล้ว องค์กรรุ่นแรกๆ เช่น สภากาชาดไทย
มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และองค์กรการกุศลทางด้านศาสนา ตั้งแต่ปี 2510 มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกัน
ท�ำงานพัฒนาสังคม เช่น บัณฑิตอาสาสมัครสังคม ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กอ่ ตัง้ โดย ดร.ป๋วย อึง๊
ภากรณ์ ต่อมามีการจัดตัง้ มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม (มอส.) เป็นองค์กรประสานงานองค์กรพัฒนา
เอกชนต่างๆ ในช่วงทศวรรษ 2530 มีองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยมากกว่า 300 แห่ง องค์กร
เหล่านี้ยังขยายตัวมาโดยตลอด ลักษณะการท�ำงานมีการปรับเปลี่ยนจากการช่วยเหลือชาวบ้านใน
งานพัฒนาโดยเฉพาะพัฒนาชนบทมาเป็นการช่วยเหลือในด้านคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มต่างๆ และการช่วยเหลือให้ชาวบ้านในชุมชนจัดระบบเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองตนเองได้ใน
ที่สุด ในระยะหลัง องค์กรแบบนี้จึงท�ำงานกับชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนจัด
ระบบตนเองเป็นองค์กรขึ้นมาใหม่เรียกว่า องค์กรประชาชน เช่น สมัชชาคนจน เครือข่ายเกษตรกร
ภาคเหนือ ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชุมชนไทยเกรียง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือ
ตอนบน ฯลฯ (นพนันท์ วรรณเทพสกุล และ กุลธิดา สามะพุทธิ, 2554) ส่วนองค์กรพี่เลี้ยงก็พัฒนาตัว
เองเป็นเครือข่าย เช่น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เครือข่ายถมช่อง
ว่างทางสังคม บทบาทในการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมแต่ละกลุ่มอาจมีดังนี้
(1) ประชาสังคมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
กลุม่ องค์กรทางศาสนา ทัง้ ของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามสามารถมีกจิ กรรมทีท่ ำ� ในนามองค์กรทีเ่ น้น
งานด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น สถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้าวัดไชโย อ่างทอง ศูนย์ Mercy ในชุมชนคลองเตย
มูลนิธศิ รัทธาชนเพือ่ การศึกษาและเด็กก�ำพร้าของสุเหร่าขาว สถานบ�ำบัดผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทวี่ ดั พระบาท
น�ำ้ พุ ลพบุรี สถานพยาบาลคริสเตียนแม่นำ�้ แควน้อย ฯลฯ วัดโบสถ์คริสต์ มัสยิด เทวสถาน โรงเจ ล้วน
เป็นองค์ประกอบของประชาสังคมด้านศาสนาทั้งสิ้น
ความเครียดและความกังวลของคนไทยสามารถได้รบั การปัดเป่าจากองค์กรศาสนามาตัง้ แต่ในอดีต การ
ไปสารภาพบาปของคริสต์ศาสนิกชน และการไปวัดรดน�ำ้ มนต์ หรือท�ำบุญสะเดาะเคราะห์ของชาวพุทธเป็น
ตัวอย่างของการลดความกังวลแบบประเพณีทมี่ อี ยูแ่ ล้ว การท�ำให้จติ ผ่องใสด้วยการเข้าเงียบ การละหมาด
หรือการท�ำสมาธิกเ็ ป็นกลไกทีป่ ระชาสังคมทางศาสนาช่วยบ�ำบัดใจให้แก่คนในสังคม กลไกใหม่ๆทีอ่ าจ
ส่งเสริมให้แพร่หลายขึน้ คือ การให้คำ� ปรึกษาทางจิตวิทยาแนวพุทธ (Buddhist Counseling) ซึง่ เป็น

หลักสูตรอบรมผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาให้สามารถน�ำหลักธรรมในพุทธศาสนา เช่น อริยสัจสี่ มาใช้ในการให้คำ�
ปรึกษาแก่ผทู้ มี่ คี วามทุกข์ กลุม้ ใจ เครียด วิธกี ารนีไ้ ด้รบั การยอมรับในสาขาวิชาจิตวิทยา และถือเป็นการ
ให้คำ� ปรึกษาแบบหนึง่ ทีใ่ ช้กนั เป็นสากล บุคลากรทางศาสนา เช่น พระภิกษุและแม่ชแี ละศาสนาอืน่ ๆ ควร
ได้รบั การอบรมดังกล่าวเพือ่ ให้สามารถท�ำหน้าทีล่ ดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตของคนไทยได้
อย่างเป็นวิชาชีพ
ในเรือ่ งครอบครัวและการปลูกฝังเยาวชน องค์กรด้านศาสนาสามารถร่วมมือกับชุมชนท้องถิน่ เพือ่ จัด
ท�ำกิจกรรมส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
วัดและศาสนสถานต่างๆ เป็นประชาสังคมที่มีศักยภาพสูงมากที่จะสร้างพลังให้แก่สังคมไทย โดย
เฉพาะการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ผ่านมาภาครัฐยังไม่ได้ร่วมงานกับวัดและศาสนสถานอย่าง
เพียงพอเพราะมีข้อจ�ำกัดต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งภาครัฐและฝ่ายองค์กรศาสนาควรจะได้พิจารณา
เพิ่มและปรับบทบาทของฝ่ายหลัง ลดการสร้างอาคารเช่นโบสถ์วิหารใหม่ที่ใช้เงินจ�ำนวนมาก เพิ่ม
บทบาททางสังคมใหม่ๆ ให้องค์กรศาสนา เช่น เป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของชุมชน
ตามที่เสียงคนไทยระบุความต้องการ แม้องค์กรศาสนาจะไม่ได้เป็นผู้รู้ดีในเรื่องเหล่านี้แต่ก็อาจส่ง
เสริมให้พระ นักบวช แม่ชี ตลอดจนบุคคลที่ท�ำงานกับศาสนสถานเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับ
การเพิม่ ขีดความสามารถในเรือ่ งเทคโนโลยีสมัยใหม่ วัดอาจจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูใ้ นเรือ่ งท้องถิน่ เช่น
สมุนไพร อาหารพื้นบ้าน นวดแผนโบราณ การแพทย์แผนไทย การอ่านคัมภีร์ใบลาน โหราศาสตร์
ทั้งนี้วัดสามารถร่วมมือกับชุมชนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาองค์ความรู้ที่วัดและชุมชนร่วมกัน
สร้างขึน้ มาได้ นอกจากนัน้ วัดยังอาจให้บริการทีม่ คี วามต้องการในชุมชน รวมถึงการจัดศูนย์ดแู ลเด็ก
เล็กให้พ่อแม่ที่ต้องไปท�ำงานและไม่มีผู้ดูแลบุตรหลานหรือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อจะได้
มีโอกาสร่วมปลูกฝังเยาวชน ภาคเอกชนสามารถท�ำ CSR ได้ในกิจกรรมเช่นนี้ ภาครัฐควรพิจารณา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารศาสนสถาน เช่น เจ้าอาวาสและพระลูกวัดเป็นรุ่นๆไปจน
ครบทัว่ ประเทศเพือ่ แลกเปลีย่ นนโยบายและบทบาทเช่นทีก่ ล่าวมาข้างต้น องค์กรศาสนายังเป็นศูนย์
รวมของจิตอาสาที่ดี ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ท�ำงานจิตอาสากับองค์กรศาสนาอย่างสม�่ำเสมอ
เช่น การดูแลท�ำนุบ�ำรุงโบสถ์ วิหาร ศาลาให้งดงามและท�ำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ที่เมืองแคน
เทอร์เบอรี่ ประเทศอังกฤษ กลุ่มแม่บ้านจะแบ่งเวรกันมาเช็ดถูผนังภายในและภายนอกวิหารตลอด
จนบานหน้าต่าง โดยแบ่งพื้นที่ดูแลกันคนละช่อง ที่โบสถ์อื่นๆ แม่บ้านจะเย็บและปักเบาะประจ�ำที่
นั่งส�ำหรับให้คริสต์ศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ใช้คุกเข่าและคอยซ่อมแซมโดยสม�่ำเสมอ ศาสนสถาน
ในประเทศไทยสามารถใช้พลังจิตอาสาแบบนี้ได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาสนะ ตาลปัตร
ดอกไม้บูชา และค่าท�ำความสะอาดต่างๆ ไปได้และยังท�ำให้ชุมชนกับศาสนสถานมีความใกล้ชิด
กันมากขึ้น ที่ประเทศฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์ที่ไปท�ำงานต่างประเทศจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่
ส่งกลับบ้านมาบริจาคให้โบสถ์หรือองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น ถนน
บ่อน�้ำ มากกว่าเพื่อการสร้างโบสถ์ใหม่ ตัวอย่างจากประเทศต่างๆ อาจเป็นแนวทางในการพิจารณา
ปรับบทบาทขององค์กรศาสนาในประเทศไทย
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ส่วนองค์กรด้านวัฒนธรรม กลุ่มประชาสังคมอาจระดมได้จากกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มส่งเสริม
อาชีพชาวบ้าน กลุ่มศิลปวัฒนธรรมธรรม เช่น พ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านและสื่อพื้นบ้านต่างๆ เครือ
ข่ายประชาชน เช่น ชมรมคนรุ่นใหม่ไม่สนใจสูบบุหรี่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ ต่างสามารถมีบทบาท
ในการท�ำให้ประเทศไทยน่าอยู่
(2) สื่อ
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สื่อเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของประชาสังคม นอกจากสื่อหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์
ซึ่งเป็นสื่อหลักแล้ว สังคมไทยยังมีสื่อใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์
ตลอดจนกลุ่มย่อยๆที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสื่อร่วมกัน เช่น กลุ่มแฟนเพลงลูกทุ่ง กลุ่มแฟนรายการ
Academy Fantasia ในสื่อกระแสหลักก็มีการแตกแขนงออกไป เช่น โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ สถานีวิทยุ จส.100 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน สื่อได้ทวีความส�ำคัญจนกลาย
เป็นกลไกขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิพลสูงมากที่สุดกลไกหนึ่งในปัจจุบัน
สื่อสามารถผลักดันให้เมืองไทยน่าอยู่ได้โดยการตอบสนองต่อเสียงของคนไทยทั้ง 10 ประเด็นสื่อ
กระแสหลักและสื่อออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในการปลูกฝังค่านิยมแก่เยาวชน ในเบื้องต้นควรมี
การถ่ายทอดข้อมูลเกีย่ วกับค่านิยมทีพ่ งึ่ ปลูกฝังให้เยาวชนแก่สอื่ มวลชน เพือ่ ให้สอื่ ทีม่ สี ำ� นึกสาธารณะ
วิเคราะห์และพัฒนาวิธีการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพไปยังเยาวชน เพราะเยาวชนจะเปิดใจรับการ
ขัดเกลาทางสังคมจากสื่อมากที่สุด อย่างไรก็ดี การรับค่านิยมจากสื่อโดยเยาวชนจะต้องเกิดใน
ลักษณะการสื่อสารสองทาง ไม่ใช่การยัดเยียดแบบรู้ดีกว่า ทั้งนี้เพราะเยาวชนและประชาชนทั่วไป
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคมที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นส�ำคัญๆของสังคม
เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของสังคมประชาธิปไตย (Habermas, 1989) พื้นที่
สาธารณะรวมหมายถึงสภากาแฟตามร้านกาแฟจนถึงการคุยกันบนหน้ากระดานสือ่ ออนไลน์ สือ่ จึง
มีบทบาทส�ำคัญเพิม่ จากการขัดเกลาค่านิยมแก่เยาวชนมาเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคม
ไทยด้วย ในการมีบทบาทดังกล่าว สือ่ จะต้องไม่ทำ� แค่ขายข่าวแต่จะต้องน�ำประเด็นสาธารณะมาถก
เถียงวิพากษ์ให้ได้มติมหาชน ต้องน�ำเสนอข่าวของคนด้อยโอกาสในสังคมทีต่ อ้ งการพืน้ ทีส่ าธารณะ
เพือ่ บอกปัญหาของเขา ตัวอย่างของสือ่ ในสังคมไทยทีพ่ ฒ
ั นาถึงระดับทีฮ่ าเบอร์มาสระบุไว้ ได้แก่ ศูนย์
ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพือ่ สิทธิพลเมือง (Thailand Information Center for Civil Rights and
Investigative Journalism หรือ TCIJ) TCIJ เป็นองค์กรภาคสังคมทีเ่ พิง่ จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2554 นีเ้ อง เพือ่
ค้นหาความรู้ความเข้าใจและแนวทางส่งเสริมงานข่าวสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ผลิตข้อมูลเชิงลึกให้สาธารณชนเข้าถึงโดยง่าย เปิดพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารสาธารณะ และสร้างการ
เรียนรูใ้ ห้แก่สงั คม (www.tcijthai.com/investigation) ภาคธุรกิจเอกชนทีเ่ ห็นประโยชน์ของสือ่ สาธารณะ
ทีเ่ ปิดพืน้ ทีส่ าธารณะให้แก่สงั คม อาจร่วมมือเป็นเครือข่ายสนับสนุนให้มสี อื่ แบบนีม้ ากขึน้ โดยถือเป็น
กิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ช่วยให้สงั คมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เว็บไซต์รปู แบบนีย้ งั มี
ส่วนในการให้ขอ้ มูลทีท่ ำ� ให้สาธารณะชนสามารถเป็นผูเ้ ฝ้าระวังการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้อกี ด้วยจากการ
ติดตามข้อมูลทรัพย์สนิ นักการเมืองทีง่ านข่าวสืบสวนรายงานไว้ในสือ่ ออนไลน์ ตัวอย่างเวปไซต์อกี อัน
หนึง่ คือฐานข้อมูลทางการเมือง Thailand Democracy Watch และ Thailand Political Database
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภูมหิ ลังและผลงานของสส. (เช่น สถิตกิ ารเข้าประชุมสภาฯและการลงมติผา่ นร่าง
กฎหมายต่างๆ) ข้อมูลนโยบายพรรคการเมืองเปรียบเทียบกับประเด็นปัญหาของประชาชนใน 76 จังหวัด

ข้อมูลพฤติกรรมสส.นอกสภาฯ (เช่น พฤติกรรมการหาเสียงและรักษาฐานเสียง การย้ายพรรค ท่าทีตอ่
ประเด็นนโยบายสาธารณะ) พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทัว่ ไปในจังหวัดต่างๆ ปี 2550 และ
ประเด็นข่าวการเมือง (www.tdw.polsci.chula.ac.th และ www.tdp.in.th) การมีสอื่ ทีเ่ ปิดพืน้ ทีก่ าร
สือ่ สารสาธารณะอาจน�ำไปสูก่ ารเชิญชวนให้ประชาชนทัว่ ไปมีความตืน่ รูถ้ งึ ระดับทีเ่ ป็นพลเมืองทีต่ นื่ รู้
(active citizen) เกิดการเรียนรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมโดยกว้างขวาง
ประเด็นจากเสียงคนไทยในเรื่องการบริโภคอย่างมีสติ สามารถใช้กลไกของสื่อและ NGO เพื่อให้
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์และช่วยรณรงค์ในวงกว้าง สือ่ โฆษณาซึง่ เป็นธุรกิจแสวงก�ำไรอาจเป็นแนวร่วม
ที่ส�ำคัญถ้าภาคประชาสังคมสามารถสร้างพื้นที่สาธารณะกับสื่อกลุ่มนี้ได้ บุคคลสาธารณะที่ได้รับ
ความเคารพหรือนิยม เช่น พระเกจิ ดาราภาพยนตร์ นักร้อง นางแบบ เป็นกลุ่มที่ภาคประชาสังคม
ควรสร้างเครือข่ายเพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคอย่างมีสติ เพราะบุคคลเหล่า
นีส้ ามารถมีอทิ ธิพลต่อความคิดและการกระท�ำของเยาวชนและคนทัว่ ไป ในการท�ำงานกับชุมชนท้อง
ถิ่นภาคประชาสังคมโดยเฉพาะ NGO ควรผลักดันให้เกิดองค์กรชุมชนในรูปสหกรณ์ที่คนในชุมชน
เป็นหุ้นส่วนแล้วให้สหกรณ์ชุมชนคัดสรรสินค้าและบริการที่จะเสนอให้ชุมชนบริโภคเองตลอดจน
เปิดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการในราคาทีเ่ หมาะสม ร้านขายของโชห่วยและร้านค้า
เคลือ่ นที่ เช่น รถ/เรือขายกับข้าวเคลือ่ นที่ เป็นอีกเป้าหมายหนึง่ ทีค่ วรชักชวนเข้ามาเป็นหุน้ ส่วน เพราะ
ร้านเหล่านี้เป็นตัวน�ำสินค้าที่ไม่จ�ำเป็นต่อการบริโภคจ�ำนวนหนึ่งเข้าสู่ครัวเรือนในชนบท
การระดมพลังจากฝ่ายต่างๆเพือ่ ให้คนไทยเรียนรูก้ ารบริโภคอย่างมีสติในระดับครัวเรือนและชุมชน จะน�ำ
ไปสูก่ ารมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพราะประชาชนจะมีรายจ่ายน้อยลงและมีเงินออมมากขึน้ ส�ำหรับ
เสถียรภาพทางการเมืองและความสามัคคีของบ้านเมืองนัน้ กลไกของประชาสังคมทุกฝ่ายสามารถมี
บทบาทในการเสริมสร้างความสามัคคีในระดับชุมชม สื่อควรตระหนักถึงบทบาทของตนในการเปิด
เวทีสาธารณะมากกว่าการให้ขอ้ มูลฝ่ายเดียวและปลุกระดมโดยเฉพาะสือ่ วิทยุชมุ ชน และสือ่ โทรทัศน์
ดาวเทียม เพราะคนไทยไม่จำ� เป็นต้องคิดเหมือนกันทุกคน แต่ประเทศไทยจะน่าอยูไ่ ด้เพราะคนไทย
เคารพความคิดของคนไทยด้วยกัน
(3) อาสาสมัครและจิตอาสา
ในเรื่องจิตอาสาและการรับมือกับภัยพิบัติ กลไกของภาคประชาสังคมที่ปรากฏในอุทกภัย ปี 2554
ยืนยันถึงความเข้มแข็งของประชาสังคมไทย อาสาสมัครจ�ำนวนมากมาช่วยงานต่างๆเพือ่ ช่วยผูป้ ระสบ
ภัยทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม อาสาสมัครจ�ำนวนหนึง่ ใช้ทกั ษะในการสร้างสือ่ เพือ่ อธิบายให้ประชาชน
เข้าใจลักษณะของอุทกภัย การป้องกันช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ท่าทีและทัศนคติที่ควรมีใน
สภาวะภัยพิบตั ิ กลุม่ และเครือข่ายต่างๆเกิดขึน้ เพือ่ ท�ำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม พลังของจิตอาสา
ในภาวะวิกฤติมลี กั ษณะเหมือนการจัดจุลกฐิน กล่าวคือมีความเร่งด่วนพยายามท�ำงานให้บรรลุเป้า
หมายในเวลาจ�ำกัด ทุกฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือถือเป็นความเข้มแข็งของสังคมแบบ “ร่วมด้วย
ช่วยกัน” ขาดการจัดระบบเพือ่ ให้ใช้พลังของจิตอาสาได้สงู สุด ขาดการแบ่งประเภทของงานทีอ่ าสา
สมัครจะกระจายกันไปท�ำให้ครอบคลุมทุกด้าน เราจึงพบว่ามีอาสาสมัครไปช่วยจัดถุงยังชีพจ�ำนวน
มาก แต่ไม่มอี าสาสมัครไปเก็บขยะทีล่ อยมาตามน�ำ้ การวิเคราะห์พลังจิตอาสาในภาวะวิกฤติจงึ ไม่
อาจได้ขอ้ สรุปชัดเจนว่า อาสาสมัครในสังคมไทยชอบท�ำงานอาสาตามความสมัครใจของตนมากกว่า

112
Khon Thai Monitor Report

“คนไทย”
มอนิเตอร์
เสียงนี้มีพลัง

ตามความจ�ำเป็นของงานอาสาหรือไม่ และภาวะจิตอาสาจะเกิดขึน้ มากในภาวะวิกฤติเท่านัน้ หรือไม่
อย่างไรก็ตามจิตอาสาในประชาสังคมไทยควรได้รบั แรงเสริมให้มพี ลังเต็มตามความสามารถ
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โดยสรุปแล้ว เงือ่ นไขทีจ่ ะท�ำให้กลไกของภาคประชาสังคมท�ำบทบาทในการเปลีย่ นแปลงประเทศไทย
ได้มีประสิทธิภาพ คือการจัดระบบองค์กรและเครือข่ายประชาสังคมแต่ละภาคส่วน มีการประสาน
พลังกับกลไกอื่นๆ ได้แก่ ภาคธุรกิจในด้าน CSR กลไกภาครัฐและโดยเฉพาะในระดับชุมชนท้องถิ่น
ทุกๆฝ่ายควรเติมพลังอ�ำนาจให้ภาคประชาชนด้วยการสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน การให้
โอกาสที่เท่าเทียมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาโดยเฉพาะประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้าง (เช่น ความ
เหลื่อมล�้ำในสังคม) จนสามารถเข้ามีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถมีอ�ำนาจ
ตัดสินใจหรือก�ำหนดอนาคตของตนเองในทีส่ ดุ ประชาสังคมทีม่ พี ลังต้องเป็นอิสระจากการเมืองและ
แหล่งทุน และไม่พึ่งพิงนักการเมืองหรือ NGO มากเกินไป

แนวทางที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยพลัง
ของคนไทยเองจากเสียงคนไทยย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยิ่ง เมื่อ
พิจารณาถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติไทยและความเป็นคนไทยที่
มีอยู่เต็มเปี่ยมประกอบกับความตระหนักรู้ถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมที่ด�ำรงอยู่ในปัจจุบันตลอดจนการยอมรับในจุด
แข็งและข้อควรแก้ไขในคุณลักษณะของคนไทยด้วยกัน สภาวะทีส่ ะท้อน
ให้เห็นระดับการตื่นรู้ของคนไทยจากการส�ำรวจครั้งนี้ท�ำให้เสียงที่
แสดงออกมานีม้ พ
ี ลัง จากประเด็นทัง้ สิบประเด็นทีเ่ ป็นข้อสรุปของเสียง
คนไทย เราสามารถระดมพลังทั้งห้ากลุ่มได้แก่พลังครอบครัว กลไก
ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม มาช่วยแสดง
บทบาทในประเด็นต่างๆ ช่วยกันผลักดันให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนาประเทศโดยมีทิศทางที่ชัดเจนจาก
เสียงของคนไทยทีเ่ ป็นเสียงทีแ่ ท้จริงและโปร่งใสของประชาชน ข้อค้นพบ
ทีบ่ ง่ ชีส้ ถานการณ์ปจั จุบนั ของประเทศและประเด็นส�ำคัญต่างๆควรได้
รับการพิจารณาจากพลังทัง้ ห้ากลุม่ เพือ่ ร่วมกันขยายผลน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสังคมไทย “คนไทย”มอนิเตอร์เสียงนีม้ พ
ี ลังจึงเป็น
ความหวังที่คนไทยทุกคนจะช่วยท�ำให้เป็นความจริงในที่สุด
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ภาคผนวก

ปัจจัยในแต่ละประเด็นด้านความพึงพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรที่ท�ำการศึกษา

ระดับบุคคล
สุขภาพ
1. สุขภาพโดยรวม
2. สุขภาพกาย
3. สุขภาพจิต
4. การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง
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รายได้/หนี้สิน
5. ระดับรายได้ของตนเอง
6. การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
7. การได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ
8. มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับตนเอง
9. มีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่เพียงพอ
10. จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม
11. ภาระหนี้สินของตนเอง
12. สามารถหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
การศึกษา (แบบเป็นทางการ) และการเรียนรู้
13. ตัวคุณเองได้ส�ำเร็จการศึกษา (ในหลักสูตรปกติ ระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย) ตามที่ตั้งใจไว้
14. ตัวคุณเองมีโอกาสได้เรียนรู้/พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น หาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาความรู้ในอาชีพของตน
อบรมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
15. ตัวคุณเองมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้สะดวก
16. ตัวคุณเองมีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
17. โอกาสในการศึกษา (ในหลักสูตรปกติ ระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย) ของลูก/หลาน
18. คุณภาพการสอนของครู/อาจารย์ในปัจจุบัน
การท�ำงาน/อาชีพ
19. การได้ท�ำอาชีพ/งานที่ตัวเองรัก
20. ความมั่นคงในอาชีพ/กิจการ
21. ความก้าวหน้าในอาชีพ/ลงทุนเพิ่ม/ขยายกิจการ
22. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�ำงาน
23. สวัสดิการจากนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
24. มีระยะเวลาการท�ำงานต่อวันที่เหมาะสม
ไลฟ์สไตล์/การใช้ชีวิต
25. มีเวลาว่างที่เพียงพอ
26. การได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อความผ่อนคลาย
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ระดับครอบครัว
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ครอบครัว
27. ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว
28. ความสุขในครอบครัว
29. ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่ (ของตนเอง)
30. ความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา
31. ความสัมพันธ์กับลูก (รวมบุตรบุญธรรม/ลูกติด)

ระดับชุมชนที่พักอาศัย
การพัฒนาชุมชน (ละแวกที่พักอาศัย)/เครือข่ายสังคม
32. ความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น�้ำ ไฟฟ้า
33. ระบบขนส่งมวลชน/การเดินทางที่สะดวก
34. บริการสังคมอื่นๆ ที่เพียงพอ เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล สวนสาธารณะ สถานที่ออกก�ำลังกาย เป็นต้น
35. สามารถไปโรงพยาบาล/สถานีอนามัย/หาหมอได้สะดวก
36. สามารถไปธนาคารได้สะดวก
37. คนในชุมชนมีงานท�ำ/ได้ท�ำงานใกล้บ้าน
38. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
39. สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของชุมชน
40. การรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
41. ความไว้เนื้อเชื่อใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
42. บทบาท/การมีส่วนร่วมของตนเองในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
บทบาทของภาคธุรกิจ (บริษัท/ห้างร้านต่างๆ) ในการพัฒนาชุมชน
43. ชุมชนได้รับการช่วยเหลือ/พัฒนาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจ (บริษัท/ห้างร้านต่างๆ)
44. ชุมชน/คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ที่ภาคธุรกิจ (บริษัท/ห้างร้านต่างๆ) จัดอย่างแท้จริง
45. กิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่จัดสามารถพัฒนาชุมชน/คนในชุมชนในระยะยาว/อย่างยั่งยืน

ระดับประเทศ/สังคม
สิ่งแวดล้อม
46. สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
47. การใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
48. รัฐบาลมีการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ

รัฐบาลและการปกครอง
49. ความพยายามในการแก้ปัญหาทุจริต/คอร์รัปชั่น
50. การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม
51. การเคารพในสิทธิของประชาชน
52. ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
53. ผลงานโดยรวมของรัฐบาล
54. ความไว้วางใจได้ของระบบศาลยุติธรรม และการใช้กฎระเบียบต่างๆ อย่างเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ
55. การปฏิบัติงานของต�ำรวจที่เหมาะสมและเป็นธรรม
สิทธิและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
56. การแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น/ในที่สาธารณะได้อย่างอิสระ
57. โอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในสังคม
58. สวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐที่เหมาะสม เช่น ประกันสังคม เรียนฟรี เบี้ยผู้สูงอายุ เป็นต้น
59. ความน่าเชื่อถือของสื่อ/การน�ำเสนอข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นกลาง
60. ความตื่นตัวของคนในสังคมในเรื่องการรักษาสิทธิของตนเอง เช่น การมีอุดมการณ์ การมีส่วนร่วม/
กระตือรือร้นในการพัฒนาสังคม เป็นต้น
61. ความเคารพในสิทธิของผู้อื่น
62. ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนในสังคม ในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานความร่วมมือในเรื่อง
ต่างๆ เป็นต้น
บทบาทของภาคธุรกิจ (บริษัท/ห้างร้านต่างๆ) ต่อประเทศไทย
63. การด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล (ความซื่อสัตย์ และโปร่งใส)
64. การด�ำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
65. บทบาท/ความตื่นตัวในการช่วยเหลือสังคมไทย
66. ความจริงใจในการช่วยเหลือสังคมไทย (ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์/ประชาสัมพันธ์)
67. มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างจุดเด่นให้กับประเทศไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.สุภางค์ จันทวานิช		
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข		
นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี		
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