


“คนไทย”
เท่านั้นที่ท�าให้เมอืงไทย น่าอยู่

โครงการ “คนไทย” ได้ถูกจัดตั้งด้วยความมุ่งหวังที่จะให้คนไทยทุกคน เกิดความตระหนัก เข้าใจ สนใจ และมี
ส่วนร่วมสร้างความอยูด่มีสีขุในสงัคม โดยเลง็เหน็ว่าความอยูด่มีสีขุในสงัคมไทยจะเกดิขึน้ได้ ต้องมกีลไกสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคน ผ่าน การช่วยกันฟัง ช่วยกันพูด ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือของคนไทยในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศไทย จากความมุ่งมั่น
และเจตนารมณ์ที่ดี ในวันนี้จึงมีเพื่อน “คนไทย” ร่วมเป็นภาคีทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สื่อสารมวลชน ภาคการศึกษา และประชาชนคนไทยทั่วไป ด้วยเจตนาให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ 
“คนไทย” ร่วมกัน 

ทั้งนี้โครงการ”คนไทย” ด้วยความร่วมมือของบริษัทวิจัยการตลาดชั้นน�า ภายใต้สมาคมวิจัยการตลาดแห่ง
ประเทศไทย จึงได้จัดท�าเครื่องมือในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผ่านการ
แสดงความคิดเห็น นั่นคือ กิจกรรม “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง มุ่งเน้นการเป็นช่องทางให้คนไทยได้
สะท้อนความคิด ปัญหา และความรู้สึกต่อสภาวะความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ โดย “คนไทย” มอนิเตอร์ฯ เป็นการส�ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณจากคนไทย 100,000 คน จากการ
ลงพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นการส�ารวจระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่ง ดังนั้นข้อมูลจากผลส�ารวจจึง
เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้อย่างแท้จริง 

โดยผลการส�ารวจความคิดเห็น “คนไทย” มอนิเตอร์ฯ จะถูกน�าไปเชื่อมต่อเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน   ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา การเมือง ผ่านกิจกรรม 
เสวนา”คนไทย” โครงการเพื่อการสนับสนุนการท�างานของจิตอาสา เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางระดมการมีส่วน
ร่วม และอื่นๆ  ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

ประเทศไทยที่ดกีว่า ต้องเป็นจริงได้
ร่วมกนัสร้างอนาคตใหม่ ให้ประเทศไทย



บทที่ 1 บทน�าและระเบียบวิธี
วัตถุประสงค์  บทน�ำ และลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง

บทที่ 2 คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทย
2.1 ดัชนีควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของคนไทย
2.2 ควำมพึงพอใจต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี
2.3 บทวิเครำะห์กลุ่มผู้ตอบที่มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพชีวิตในระดับต�่ำ
2.4 ดัชนีชี้วัดควำมคำดหวังต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนำคตของคนไทย

บทที่ 3 ทัศนคติและความเชื่อมั่น
3.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยึดถือศีลธรรมและจริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต
3.2 ทัศนคติต่อคุณลักษณะของคนไทย
3.3 สิ่งที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็ก และเยำวชน
3.4 ควำมมั่นใจในเศรษฐกิจ
3.5 ควำมภำคภูมิใจในชำติ และควำมเป็นคนไทย

บทที่ 4 การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
4.1 ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำประเทศ
4.2 ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำระดับพื้นที่
4.3 ควำมตื่นตัวในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ

บทที่ 5 ปัญหาด้านสังคมและการเมือง
5.1 เสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเมือง
5.2 ควำมสงบสุขภำยในประเทศ
5.3 ปัญหำและควำมรุนแรงของปัญหำ
5.4 ควำมคำดหวังต่อประเทศชำติในอนำคต

บทที่ 6 สรุปและทิศทางในอนาคต 
6.1 สิบประเด็นส�ำคัญจำกเสียงคนไทย 
6.2 เรำจะก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงไร: บทบำทภำคธุรกิจ
6.3 พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
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บทที่ 1
ตำรำงที่ 1.1 ระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
ตำรำงที่ 1.2 ระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด (ในเขตเทศบำล)
ตำรำงที่ 1.3 ระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด (นอกเขตเทศบำล)

บทที่ 2
ตำรำงที่ 2.1 ปัจจัยส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน
ตำรำงที่ 2.2 ปัจจัยส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำกรผู้มีอำยุ 50 ปี
 หรือมำกกว่ำ
ตำรำงที่ 2.3 ปัจจัยส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีรำยได้น้อย
ตำรำงที่ 2.4 ปัจจัยส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ไม่ได้รับกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 2.5 ปัจจัยส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำกร
 ที่อำศัยใน กรุงเทพฯ

บทที่ 3
ตำรำงที่ 3.1 ควำมเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทย
ตำรำงที่ 3.2 คุณลักษณะที่กลุ่มคนไทยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำงถึงต�่ำ
ตำรำงที่ 3.3 สิ่งที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็ก และเยำวชน
ตำรำงที่ 3.4 ควำมมั่นใจในเศรษฐกิจ

บทที่ 4
ตำรำงที่ 4.1 สิ่งที่คนไทยสำมำรถมีส่วนร่วมได้เพื่อพัฒนำประเทศ

บทที่ 5
ตำรำงที่ 5.1 สัดส่วนของผู้ที่พอใจในควำมสงบสุขของประเทศจ�ำแนกตำมอำยุ
ตำรำงที่ 5.2 ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพอใจในควำมสงบสุขของประเทศจ�ำแนกตำมภูมิภำค
ตำรำงที่ 5.3 5 ปัญหำที่มีระดับควำมรุนแรงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำรำงที่ 5.4 5 ปัญหำที่มีระดับควำมรุนแรงของภำคใต้
ตำรำงที่ 5.5 เปรยีบเทยีบลกัษณะปัญหำทีพ่บบ่อย 5 อันดบัแรกกบั 5 อนัดบัปัญหำทีเ่หน็ว่ำรุนแรง
ตำรำงที่ 5.6 10 อันดับปัญหำที่รุนแรงมำกที่สุดในกรุงเทพฯ และสัดส่วนผู้ที่พบปัญหำ
ตำรำงที่ 5.7 ควำมคำดหวังของประชำชนต่อประเทศชำติในอนำคต

บทที่ 6
ตำรำงที่ 6.1  ผลกำรแลกเปลี่ยนระดมควำมคิดเกี่ยวกับบทบำทของภำคธุรกิจในกำรมีส่วนร่วม
 อย่ำงเป็นรูปธรรมใน 8 ประเด็น
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บทที่ 2
แผนภำพที่ 2.1 คะแนนเฉลี่ยควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของคนไทย
แผนภำพที่ 2.2 คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อปัจจัยต่ำงๆ ในแต่ละระดับ
แผนภำพที่ 2.3 คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้สูงอำยุ
แผนภำพที่ 2.4 คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้มีรำยได้น้อย
แผนภำพที่ 2.5 คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำ
แผนภำพที่ 2.6 คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้ตอบในกรุงเทพฯ
แผนภำพที่ 2.7 คำดหวังต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเองในอีก 1 ปี ข้ำงหน้ำ
แผนภำพที่ 2.8 เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะดีขึ้น
แผนภำพที่ 2.9 เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะแย่ลง

บทที่ 3
แผนภำพที่ 3.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมของคนไทย
แผนภำพที่ 3.2 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต 
  จ�ำแนกตำมภูมิภำคและพื้นที่
แผนภำพที่ 3.3 กำรยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต จ�ำแนกตำมรำยได้
แผนภำพที่ 3.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต
  จ�ำแนกตำมอำชีพ

บทที่ 4
แผนภำพที่ 4.1 ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำประเทศไทย
แผนภำพที่ 4.2 ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำระดับชุมชน/จังหวัด
แผนภำพที่ 4.3 จังหวัดที่มีสัดส่วนประชำกรเห็นว่ำกำรพัฒนำไปในทิศทำงที่เหมำะสม สูง-ต�่ำ

บทที่ 5
แผนภำพที่ 5.1 ควำมรุนแรงของปัญหำและสัดส่วนผู้ประสบปัญหำจ�ำแนกตำมภูมิภำค

บทที่ 6
แผนภำพที่ 6.1 กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ทำงกำรเมืองเพื่อลดควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น
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บทน�าและระเบียบวิธี



กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วภำยใต้กระแส 
โลกำภิวัตน์ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และ
วัฒนธรรมของสังคมไทย ได้ส่งผลต่อกำรใช้ชีวิต 
ควำมคิด และทศันคติของคนไทยในปัจจบุนั และมี
ผลโดยรวมต่อกำรก้ำวเดินและกำรพัฒนำประเทศ 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่อำจต้ำนทำนนี้ได้ส่งผลกระ
ทบต่อคนไทยและสงัคมไทย ท�ำให้คนไทยต้องกลบั
มำพิจำรณำสถำนกำรณ์ปัจจุบันในแต่ละด้ำนเพื่อ
ท�ำควำมเข้ำใจถึงควำมคิด และทัศนคติของคน
ไทยด้วยกันเองและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
อย่ำงถ่องแท้ วเิครำะห์ศักยภำพของสงัคมไทยและ
แนวทำงที่จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงสถำนกำรณ์ควำมอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันของคนไทยและจะเป็นกำรกระตุ้น 
ให้คนไทยได้เลง็เหน็ถงึประเดน็ต่ำงๆทีส่�ำคญัอนัจะน�ำไปสูก่ำรวเิครำะห์โดยองค์รวม เพือ่ผลกัดนัให้เกดิกำร
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยควำมร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหำ ปรับปรุงและพัฒนำประเทศจำกทุกภำคส่วน

ประการแรก เพื่อน�าเสนอตัวชี้วัดในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทย เพื่อสะท้อนถึงภาพรวมของการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศในระยะยาว 
 
ประการที่สอง เพื่อวัดระดับและติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ตลอดจนการพัฒนาของ
ประเทศไทยโดยใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

ประการที่สาม เพื่อสะท้อนถึงเสียงที่แท้จริงและโปร่งใสของประชาชน

บทน�าและระเบียบวิธี

รำยงำนฉบับนี้ เป ็นกำรน�ำเสนอผลกำรวิจัย 
โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง 
ที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณส�ำหรับ
กำรด�ำเนินกำรจำกมูลนิธิคนไทย ซึ่งเป็นองค์กร
ไม่แสวงหำผลก�ำไรที่มีภำรกิจในกำรสร้ำงสรรค์
สังคมที่มีควำมสุขและควำมปรองดองกันให้แก่
ประเทศไทย ผ่ำนกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพรวม
ถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกัน และกำรให้
องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ตลอดจนได้รับควำมอนุเครำะห์
จำกผู ้ทรงคุณวุฒิในหลำยสำขำ เข้ำร่วมเป็นที่
ปรึกษำโครงกำรฯ นอกจำกนี้ กำรพูดคุยเพื่อรับ
ฟังควำมคิดเห็นของคนไทยเกิดข้ึนจำกควำมร่วม
แรงร่วมใจของบริษัทวิจัยกำรตลำด 7 บริษัท ภำย
ใต้สมำคมวจัิยกำรตลำดแห่งประเทศไทยทีต้่องกำร
มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR  
(Corporate Social Responsibility) ด้วยกำรศกึษำ
วิจัยที่มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประกำร 

บทที่ 1

7

Khon Thai Monitor Report

“คนไทย” 
มอนิเตอร์ 
เสยีงนี้มพีลงั



ในกำรเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ท�ำกำรส�ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรชำวไทยจ�ำนวน 100,000 คน ในทุก
ภูมิภำคทั่วประเทศครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัด ตำมสัดส่วนประชำกรที่ได้มีกำรก�ำหนดมำ กล่ำวคือ เป็นกำร
ก�ำหนดจำกสัดส่วนโครงสร้ำงประชำกรของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ดังนี้

ตัวแปรเพศ
กลุม่ตวัอย่ำงเพศชำยร้อยละ 49 และกลุม่ตวัอย่ำงเพศหญงิทีม่จี�ำนวนมำกกว่ำเพยีงเลก็น้อย คอื ร้อยละ 51

ตัวแปรอายุ
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุ 50 ปี หรือมำกกว่ำ ร้อยละ 27 กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุ 18-29 ปี ร้อยละ 26 กลุ่มตัวอย่ำง
ที่มีช่วงอำยุ 30-39 ปี ร้อยละ 24 และช่วงอำยุ 40-49 ปี ร้อยละ 23

ตัวแปรภูมิภาค
กลุ่มตัวอย่ำงจำกพื้นที่กรุงเทพฯ ร้อยละ 9 กลุ่ม ตัวอย่ำงจำกพื้นที่ต่ำงจังหวัด ร้อยละ 91 (แบ่งเป็นภำค 
ตะวนัตกร้อยละ 5 ภำคตะวนัออกร้อยละ 7 ภำคเหนอืร้อยละ 10 ภำคใต้ร้อยละ 14 ภำคกลำงร้อยละ 22 และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 34) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในเขตเทศบำลร้อยละ 34 อยู่นอกเขตเทศบำล
ร้อยละ 66

กำรเกบ็ข้อมูลใช้แบบสอบถำมร่วมกบักำรสมัภำษณ์พดูคยุแบบตวัต่อตวักบัประชำชนผูถ้อืสญัชำตไิทยทีม่อีำยุ
ตัง้แต่ 18 ปีบรบิรูณ์ ถงึอำย ุ70 ปี และเป็นผูท้ีพ่�ำนกัอำศัยอยูใ่นพืน้ทีห่รือในจังหวดัทีต่นเองอำศยัอยูเ่ป็นเวลำ
อย่ำงน้อย 6 เดอืน ในกำรเกบ็ข้อมลูนีค้ณะผูวิ้จยัได้ด�ำเนนิกำรศกึษำวจัิยตำมระเบยีบวธีิมำตรฐำนสำกลของ
สมำคมวจิยักำรตลำดโลก โดยอำศัยหลกัเกณฑ์กำรสุม่ตัวอย่ำงอย่ำงเป็นระบบตำมสดัส่วนของประชำกรจรงิ
ทัง้ในด้ำนเพศ อำย ุและพ้ืนทีพั่กอำศัยของแต่ละจงัหวัดในระหว่ำงวนัที ่25 เมษำยน ถงึวนัที ่24 มิถนุำยน 2554 
ซึง่ถอืเป็นช่วงเวลำทีด่ใีนกำรเกบ็ข้อมลู เนือ่งจำกเป็นช่วงเวลำก่อนกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร ผูต้อบ
ยงัไม่ได้รบัอทิธพิลจำกอคตทิำงกำรเมอืง โดยกำรวดัควำมพงึพอใจและควำมคดิเหน็ เป็นกำรวดัแบบระดบั คอื 
ระดบัที ่1-7 โดยเกณฑ์ระดับที ่1 คือควำมพึงพอใจหรอืควำมเหน็ด้วยน้อยทีสุ่ด และเกณฑ์ระดบัที ่7 คอื ควำม
พงึพอใจหรอืควำมเหน็ด้วยมำกทีส่ดุ  ระดับ 1-3 เป็นระดับควำมไม่พงึพอใจหรือไม่เหน็ด้วยอย่ำงมำกไปจนถงึ
ค่อนข้ำงไม่พอใจหรอืไม่เหน็ด้วย  ระดับ 4 คือ เฉยๆ และระดบั 5-7 คอืควำมค่อนข้ำงพงึพอใจหรือค่อนข้ำงเหน็
ด้วย ไปจนถงึระดบัพงึพอใจมำกหรอืเหน็ด้วยมำก 

กำรเกบ็ข้อมูลนีใ้ช้หลำกหลำยแนวทำงทัง้กำรสอบถำม สมัภำษณ์ รบัฟังควำมคดิเหน็และพดูคยุแบบตวัต่อ
ตัว โดยเชื่อว่ำจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่รอบด้ำน อันจะเป็นกำรเปิดรับมุมมอง ควำมคิด ทัศนะที่เป็นมิติใหม่จำก
คนไทยทุกกลุ่ม ทุกจังหวัด และทุกภูมิภำค และจะสำมำรถน�ำไปสู่กำรตระหนักรู้และกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของคนไทยในกำรพัฒนำประเทศ 

ประเด็นที่ใช้ในกำรสอบถำมครั้งนี้ประกอบด้วยประเด็น 4 ด้ำน คือ 1) คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ 2) 
ทัศนคติและควำมเชื่อมั่น 3) กำรพัฒนำประเทศและท้องถิ่นที่อยู่อำศัย และ 4) ปัญหำด้ำนสังคมและควำม
เป็นอยู่ที่ประสบ ซึ่งครอบคลุมมิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งครอบคลุมหน่วยใน
กำรอธิบำยคือ ปัจเจกบุคคล คือกำรพิจำรณำจำกตัวผู้ให้สัมภำษณ์เอง และสังคมคือกำรพิจำรณำสังคม
โดยรวม
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ลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประชำกรหลังจำกได้ท�ำกำรส�ำรวจแล้วมีลักษณะดังนี้

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

ด้านรายได้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระดับ D ร้อยละ 32 รายได้ระดับ C- 
ร้อยละ 26 รายได้ระดับ C ร้อยละ 15 รายได้ระดับ E ร้อยละ 12 รายได้ระดับ C+ ร้อยละ 6 
รายได้ระดับ B ร้อยละ 4 รายได้ระดับ A ร้อยละ 2
   
ในส่วนของรำยได้นั้น เนื่องจำกประชำชนในแต่ละพื้นที่มีระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เท่ำกัน จึงใช้เกณฑ์
อ้ำงอิงกำรจัดระดับรำยได้ตำมพื้นที่ของสมำคมวิจัยกำรตลำดแห่งประเทศไทย ดังนี้

ตารางที่ 1.1  ระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

ระดับ รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน)

ระดับ A+ มำกกว่ำ 160,000 บำท

ระดับ A 85,001-160,000 บำท

ระดับ B 50,001-85,000 บำท

ระดับ C+ 35,001 - 50,000 บำท

ระดับ C 24,001-35,000 บำท

ระดับ C- 18,001-24,000 บำท

ระดับ D 7,501-18,000 บำท

ระดับ E 0-7,500 บำท

ตารางที่ 1.2  ระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด (ในเขตเทศบำล)

ระดับ รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน)

ระดับ A+ มำกกว่ำ 85,000 บำท

ระดับ A 55,001-85,000 บำท

ระดับ B 33,001-55,000 บำท

ระดับ C+ 22,501-33,000 บำท

ระดับ C 15,001-22,500 บำท

ระดับ C- 10,001-15,000 บำท

ระดับ D 5,001-10,000 บำท

ระดับ E 0-5,000 บำท
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ตารางที่ 1.3  ระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนในเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด (นอกเขตเทศบำล)

ระดับ รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน)

ระดับ A+ มำกกว่ำ 58,000 บำท

ระดับ A 35,001-58,000 บำท

ระดับ B 24,001-35,000 บำท

ระดับ C+ 20,001-24,000 บำท

ระดับ C 11,001-20,000 บำท

ระดับ C- 6,501-11,000 บำท

ระดับ D 3,201-6,500 บำท

ระดับ E 0-3,200 บำท

ที่มา: สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย

ด้านการศึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 
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 พนกังานบรษิทัเอกชนและนกัเรยีน/นกัศกึษาร้อยละ 6 เท่ากนั ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจร้อยละ 5 ว่างงาน/เกษียณร้อยละ 4
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ส�ำหรับผลกำรวิจัยที่ได้ในเบื้องต้น ได้มีกำรน�ำเสนอโดยคณะวิจัยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 
2554 โดยมุ่งให้เกิดกำรขยำยผลจำกกำรน�ำเสนอ 10 เสียงสะท้อนที่ได้จำกกำรวิจัย นั่นคือ 

1. ปัญหาที่คนไทยประสบมากที่สุดในปัจจุบัน คือปัญหำเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ ควำมเครียด ยำเสพติดและ
อบำยมุข ภัยธรรมชำติและควำมไม่สำมัคคี ในขณะที่ปัญหำที่คนไทยได้รับผลกระทบรุนแรงสูงสุด คือ 
ปัญหำด้ำนค่ำครองชีพ รำคำพืชผลเกษตรและกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของข้ำรำชกำรและนักกำรเมือง  

2. ความรุนแรงของปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ คือ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวัน
ออก ภำคใต้ ภำคตะวันตกและกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองหลวงมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรวำงแผน
เพ่ือจดักำรกบัปัญหำเฉพำะพืน้ที ่จงึจ�ำเป็นต้องด�ำเนนิกำรให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ทีเ่กดิข้ึนจริง เช่น 
ภำคเหนอื ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภำคกลำง ภำคใต้ และภำคตะวนัออก ปัญหำค่ำครองชพีและรำคำ
สนิค้ำสงูขึน้มคีวำมรนุแรงมำกทีส่ดุ ในขณะทีภ่ำคตะวนัตก ปัญหำกำรขำดแคลนทีท่�ำกนิ  และกรุงเทพฯ 
ปัญหำควำมแตกแยก/ไม่สำมัคคีกันของคนในสังคม เป็นปัญหำที่มีผลกระทบรุนแรงที่สุด เป็นต้น

3. การพัฒนาในพ้ืนที ่พ้ืนทีก่รงุเทพฯ ภำคกลำง ภำคใต้ และภำคเหนอืบำงส่วน เป็นพืน้ทีท่ีป่ระชำชนต้องกำร
กำรพัฒนำทีม่ผีลอย่ำงเป็นรูปธรรม เนือ่งจำกประชำชนยงัรู้สึกว่ำชมุชน/จงัหวดัของตน ยงัไม่มกีำรพฒันำ
ไปในทิศทำงที่เหมำะสมเท่ำที่ควร ในขณะที่ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นพ้ืนทีท่ีป่ระชำชนส่วนใหญ่เหน็ว่ำมกีำรพฒันำไปในทศิทำงทีค่่อนข้ำงเหมำะสม หำกแต่ต้องกำรเหน็
กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค/สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

4. การพัฒนาโดยรวมของประเทศ คนไทยเห็นภำพกำรพัฒนำในระดับพื้นที่ชัดเจนกว่ำกำรพัฒนำใน
ระดับประเทศ โดยร้อยละ 66 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือมองว่ำชุมชนและจังหวัด
ของตนมีกำรพัฒนำในขณะที่คนไทยร้อยละ 55 เห็นว่ำประเทศโดยรวมมีกำรพัฒนำ ควำมแตกต่ำงกัน
นี้อำจเกิดจำกกำรรับรู้หรือกำรเห็นควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำในแต่ละระดับต่ำงกัน ทั้งนี้ร้อยละ 15 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ เห็นว่ำ กำรพัฒนำโดยรวมของประเทศยังมีทิศทำงไม่เหมำะสม 

5. คนไทยส่วนใหญ่พร้อมเข้ำไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย โดยร้อยละ 33 จะเข้ำไปมีส่วนร่วม
ด้วยกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  คนไทยร้อยละ 68 คำดหวังให้เศรษฐกิจดีขึ้น/ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้นและ
ร้อยละ 35 คำดหวังให้คนไทยมีควำมสำมัคคีกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก

6. คนไทยยงัมองชาติบ้านเมอืงในแง่ด ีคนไทยร้อยละ 64 มคีวำมหวงัว่ำชวีติควำมเป็นอยูข่องตนเองจะดขีึน้ 
แม้จะมัน่ใจในเศรษฐกจิของประเทศเพยีงร้อยละ 34 และมัน่ใจในควำมมัน่คงทำงกำรเมอืงเพยีงร้อยละ 
23 ก็ตำม 

7. คนไทยมีความภูมิใจในชาติและคุณค่าของความเป็นไทย มีควำมภำคภูมิที่เกิดมำเป็นประชำชนไทย
และมีควำมเชื่อในสิ่งที่ดีงำม 

8. คนไทยมองคนไทยด้วยกนัเองว่าเป็นคน “ชอบมหีน้ามตีา” และ “ชอบพึง่พาโชคชะตา” แต่ในทางบวก มอง
ว่าคนไทย “รกัความสนกุสนาน” “มนี�า้ใจและมจีติใจให้บริการ” “อบอุน่/เป็นมติร” และ “ริเร่ิมสร้างสรรค์”
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9. คนไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 87 ยังมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอำยุ คนรำยได้น้อย 
คนว่ำงงำน ผูมี้อำชีพรบัจ้ำงและคนกรงุเทพฯ เป็นกลุม่ทีต้่องให้ควำมส�ำคญั เพรำะมคีวำมสขุโดยรวมกบั
คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่น้อยกว่ำกลุ่มอื่น 

10. คนไทยมคีวำมสขุกบัชวิีตควำมเป็นอยูใ่นระดับครอบครัวสูงสุด ในขณะเดยีวกนักำรพฒันำในระดบับคุคล 
ชมุชน และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระดับประเทศ ควรได้รับกำรปรับปรุงหรือยกระดับ

จำกน้ันได้มกีำรจดักำรเสวนำแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้บบไม่เป็นทำงกำรในวนัที ่2 กนัยำยน พ.ศ.2554 เพือ่สะท้อน
ควำมคิดและควำมตัง้ใจดีของผูเ้ข้ำร่วมซึง่มตัีวแทนจำกภำครฐั ภำคธรุกจิและภำคประชำชน ในส่วนของภำค
รฐั ได้แก่ กรมสขุภำพจิต ภำคธรุกจิ ได้แก่ตวัแทนจำก Business Leadership Community และมลูนธิสิยำม
กัมมำจล และภำคประชำสังคม ได้แก่ ตัวแทนจำกมูลนิธิกระต่ำยในดวงจันทร์ มูลนิธิกระจกเงำ มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ำยพุทธิกำ และมูลนิธิอำสำสมัครเพื่อสังคม เพื่อน�ำไปสู่กำรระดมควำมคิดเห็น  เพื่อ
ร่วมสร้ำงกระบวนทัศน์ใหม่ในกำรคิดและแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม   และเพื่อให้ภำคธุรกิจได้มีส่วนร่วม
ในกำรแก้ปัญหำร่วมกบัภำครฐัและภำคสงัคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรพฒันำชมุชน กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ กำร
รับมือและป้องกันภัยพิบัติ กำรสร้ำงให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง กำรร่วมดูแลสมำชิก
ในครอบครัวของพนักงำน กำรบริโภคอย่ำงมีสติ กำรคิดบวกและกำรสร้ำงจิตอำสำให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ดงันัน้ ในกำรน�ำเสนอกำรรำยงำนผลวเิครำะห์กำรวจิยัครัง้นี ้จงึได้ท�ำกำรวเิครำะห์สังเครำะห์ผลกำรวจิยั ร่วม
กับผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้มีกำรจัดขึ้น โดยแบ่งกำรน�ำเสนอออกเป็น 6 บท คือ 

บทที่หนึ่ง
บทน�ำ น�ำเสนอภำพรวมโดยทั่วไปของรำยงำนกำรน�ำเสนอฉบับนี้   

บทที่สอง คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของคนไทย
ในบทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย ด้วยกำรพิจำรณำจำกควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆ 
อันจะน�ำไปสู่ควำมคิดเห็นและควำมเชื่อมั่นที่มีต่อควำมคำดหวังในอนำคตที่มีต่อควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดย
พิจำรณำจำกด้ำนสุขภำพ กำรใช้จ่ำย กำรศึกษำ กำรงำน ครอบครัว ชุมชน สภำพแวดล้อม สิทธิและควำม
เท่ำเทียมกนั รฐับำลและกำรเมือง  และบทบำทของภำคธุรกิจต่อสังคม นอกจำกนั้น จะมีกำรแยกวิเครำะห์
กลุ่มผู้ตอบที่มีควำมพึงพอใจต�่ำต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของตน ได้แก่ ผู้มีรำยได้น้อย ผู้สูงอำยุ ผู้ไม่ได้รับกำร
ศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำรและคนในกรุงเทพฯ

บทที่สำม ทัศนคติและควำมเชื่อมั่น
มุมมองที่คนไทยมีต่อสังคม เศรษฐกิจและประเทศ โดยพิจำรณำจำกศีลธรรมและจริยธรรมในกำรใช้ชีวิต
ของคนไทยในสังคม คุณลักษณะของคนไทยในสังคม ควำมเช่ือม่ันในเศรษฐกิจ และควำมภำคภูมิใจใน
ชำติไทยและควำมเป็นคนไทย อันจะน�ำไปสู่ควำมคิดเห็นที่มีต่อแนวทำงและประเด็นส�ำคัญที่ควรให้กำร
ปลูกฝังเด็กและเยำวชนรุ่นหลัง 
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บทที่สี่ กำรพัฒนำประเทศและท้องถิ่นที่อยู่อำศัย
พิจำรณำจำกควำมคิดเห็นและมุมมองของกลุ่มคนไทยที่มีต่อกำรพัฒนำและกำรจัดกำรปัญหำของชุมชน
หรือจังหวัดของตนเองในด้ำนต่ำงๆ ทั้งสำธำรณูปโภค กำรศึกษำ เทคโนโลยี สำธำรณสุข สภำพแวดล้อม 
สงัคม รวมถงึกำรมส่ีวนร่วมและควำมสำมคัคขีองคนในชมุชนทัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ เพือ่น�ำไปสูค่วำมคดิ
เห็นที่มีต่อแนวทำงในกำรพัฒนำที่ควรจะเกิดขึ้นทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง ควำมมั่นคง สังคม เทคโนโลยี 
ศลีธรรมและจรยิธรรมและควำมช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั  และกำรตระหนกัถงึศกัยภำพของตนเองในกำรพฒันำ
ประเทศในฐำนะพลเมือง

บทที่ห้ำ ปัญหำด้ำนสังคมและกำรเมือง
สะท้อนควำมคิดเหน็และควำมรู้สึกของคนไทยทีมี่ต่อสถำนกำรณ์กำรเมืองในด้ำนเสถยีรภำพและควำมมัน่คง
ทำงกำรเมอืง ควำมสงบสขุภำยในประเทศ ปัญหำและควำมรุนแรงของปัญหำทีก่ลุม่คนไทยได้รบัผลกระทบ 
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ อันจะน�ำไปสู่กำรสะท้อนถึงควำมคำดหวังของกลุ่มคน
ไทยที่มีต่อประเทศชำติในอนำคต

และ บทที่หก บทสรุป
บทนี้จะน�ำเสนอกำรวิเครำะห์ภำพรวมทั้งหมดของกำรวิจัยในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้คนไทยได้พิจำรณำควำม
คิดควำมเห็นที่แตกต่ำงหลำกหลำยและยอมรับในควำมแตกต่ำงหลำกหลำย เพื่อน�ำไปสู่กำรก้ำวเดินด้วย
ควำมตระหนักในสิทธิ เสรีภำพ ภำระหน้ำที่ที่มีในฐำนะคนไทยและพลเมืองไทย ด้วยควำมสำมัคคีของคน
ไทย และกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภำคส่วนทั้งสถำบันครอบครัว ภำครัฐ ภำคชุมชนท้องถิ่น ภำค
ธุรกิจเอกชนและภำคประชำสังคม 

รายงานฉบบันีจ้งึเป็นการน�าเสนอการ “ฟัง” เสียง “พดู” ของประชาชน
คนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 100,000 คน ว่า “คิด” กับสภาพของ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมือง และความเป็นไป
ของประเทศชาติอย่างไร เพื่อน�าไปสู่การ “ท�า” ให้ประเทศไทยของคน
ไทยทุกคนเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการมีส่วนร่วมของคน
ไทยทุกคน
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คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนไทย



เนื้อหำในบทนี้ประกอบด้วยเร่ืองดัชนีควำมอยู่ดีมีสุข ควำมพึงพอใจต่อชีวิตควำมเป็นอยู่และควำมคำด
หวังต่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.1  ดัชนีความสุขกับชีวิตโดยรวมของคนไทย

จำกกำรส�ำรวจระดับควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่ำง 100,000 รำย ทั่วประเทศ โดยขอให้ผู้ตอบ
ให้ระดับคะแนนควำมสุขจำก 1 ถึง 7 โดย 1 หมำยถึง “ไม่มีควำมสุขอย่ำงมำก” และ 7 หมำยถึง “มีควำมสุข
อย่ำงมำก” พบว่ำ ดัชนีควำมสุขกับชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับปำนกลำงด้วยคะแนนเฉลี่ย 5.47 โดยมีสัดส่วนผู้
ให้ระดับคะแนนสูงสุด 3 ระดับ (คะแนน 5 ถึง 7) คิดเป็นร้อยละ 87 (ดูแผนภำพที่ 2.1)

แผนภาพที่ 2.1  คะแนนเฉลี่ยควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของคนไทย

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

โดยเฉลี่ยตอบว่ำตนมีควำมสุขกับชีวิตระดับปำนกลำง มีผู้ตอบที่ระบุว่ำตนไม่มีควำมสุข รวมร้อยละ 4 ผู้ที่
ระบุว่ำมีควำมสุขมำกร้อยละ 7 และพวกที่อยู่ดีมีสุขรวมแล้วมำกถึงร้อยละ 80 แสดงว่ำคนไทยส่วนใหญ่ยัง
อยู่ดีมีสุข กลุ่มที่ไม่มีควำมสุขเป็นคนอำยุเกิน 50 ปีเป็นส่วนใหญ่ คนหนุ่มสำวไม่ค่อยพบ ทั้งนี้เป็นคนจำก
กรุงเทพฯ และภำคกลำงมำกกว่ำภำคอื่นๆ โดยเฉพำะในเขตเทศบำลมำกกว่ำนอกเขตเทศบำลเล็กน้อย อยู่
ในอำชีพลูกจ้ำง ค้ำขำย หำบเร่แผงลอย เจ้ำของกิจกำร และมีพวกว่ำงงำนกับเกษียณมำกกว่ำกลุ่มอื่น มี
รำยได้ครอบครัวไม่เกิน 18,000 บำท/เดือน ส�ำหรับกรุงเทพฯ  หรือไม่เกิน 6,500-10,000 บำท/เดือน ในต่ำง
จังหวัด เมื่อดูตำมระดับกำรศึกษำก็จะเป็นผู้ไม่ได้เรียนหนังสือกับจบระดับประถมศึกษำ  อย่ำงไรก็ตำม ก็มี
ผูท้ีจ่บระดบัมธัยมศกึษำถงึระดบัปรญิญำทีไ่ม่มคีวำมสขุรวมอยูด้่วย อำจสรปุเบือ้งต้นได้ว่ำ ผูส้งูอำยทุีม่รีำย
ได้น้อยและไม่มกีำรศกึษำในเขตเทศบำลเป็นกลุม่ทีค่วรได้รบักำรดแูลเป็นพเิศษจำกสงัคม  ในภำพรวมเมือ่
เทยีบสดัส่วนผูไ้ม่มคีวำมสขุร้อยละ 4 กบัผูท้ีม่รีำยได้ต�ำ่ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่ำงรวมแล้วถงึร้อยละ 44 กต้็องถอืว่ำ
ในหมู่คนจนทั้งหมดมีเพียงหนึ่งในสิบเอ็ดรำยที่คิดว่ำตนไม่มีควำมสุข

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย
บทที่ 2
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กลุม่ท่ีมคีวำมอยูด่มีสีขุอย่ำงมำกกระจกุตัวอยูใ่นวยัหนุม่สำวทีม่รีำยได้สูงถงึสูงมำก ได้เรียนถงึระดบัปริญญำ
ตรหีรอืสงูกว่ำ อำศยัอยูใ่นภำคเหนอื ภำคตะวนัตกและภำคใต้มำกกว่ำภำคอืน่เลก็น้อย คนเหล่ำนีไ้ด้แก่ นกั
วิชำกำร ข้ำรำชกำร นักเรียนนักศึกษำ และกระจำยอยู่ทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล นับเป็นเรื่อง
น่ำยินดีที่คนไทยในเมืองและชนบทส่วนหนึ่งอยู่ดีมีสุขไม่ต่ำงกัน

ผู้ที่อยู่ดีมีสุขกระจำยอยู่ในทุกวัย แต่จะพบมำกกว่ำในกลุ่มผู้มีรำยได้สูง กำรศึกษำสูง (มัธยมศึกษำขึ้นไป) 
อำศัยอยู่ในภำคตะวันตก ภำคใต้และภำคตะวันออก และมีอำชีพเป็นนักวิชำกำร นักศึกษำ ข้ำรำชกำร  
มำกกว่ำกลุ่มอื่นๆเล็กน้อย โดยสรุปแล้วคนไทยจึงมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขเป็นส่วนใหญ่ มีดัชนีควำมอยู่ดีมีสุขอยู่
ที่ระดับปำนกลำงค่อนข้ำงมำก (5.47 จำก 7) และยังมีอีกร้อยละ 9 ที่ระบุว่ำรู้สึกเฉยๆ

กำรพิจำรณำควำมอยู่ดีมีสุขในชีวิตตำมอำชีพของผู้ตอบมีควำมน่ำสนใจ กลุ่มคนที่ท�ำงำนในภำครัฐและ
ภำคเอกชนที่มีควำมมั่นคงในอำชีพมีควำมสุขมำกกว่ำผู้ที่เป็นลูกจ้ำง รับจ้ำง เกษตรกรและว่ำงงำน อย่ำง
ชัดเจน จึงอำจสรุปได้ว่ำควำมมั่นคงในอำชีพเป็นตัวก�ำหนดควำมสุขที่ส�ำคัญตัวหนึ่ง ควำมม่ันคงดังกล่ำว
รวมถึงกำรมีรำยได้แน่นอนกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้น กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคม และกำรได้รับกำรคุ้มครองจำก
รัฐด้วย คนไทยที่ไม่มีอำชีพหรือมีอำชีพไม่มั่นคงจึงมีควำมสุขน้อยกว่ำผู้อยู่ในกลุ่มอำชีพอื่น

2.2  ความพึงพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ในเรื่องนี้ ชีวิตควำมเป็นอยู่แบ่งออกเป็นระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ/สังคม ในแต่ละระดับ
มีประเด็นที่ซักถำมรวม 10 ประเด็น ประเด็นระดับบุคคลมี 5 ประเด็น ได้แก่ เรื่องสุขภำพ รำยได้/หนี้สิน 
กำรศึกษำ อำชีพ กำรใช้ชีวิต ประเด็นระดับครอบครัวมี 1 ประเด็น ได้แก่ เร่ืองครอบครัว ระดับชุมชนก็มี 
1 ประเด็น คือ กำรพัฒนำชุมชน/เครือข่ำยสังคม ส่วนประเด็นระดับประเทศ/สังคมมี 3 ประเด็น ได้แก่ สิ่ง
แวดล้อม รัฐบำลและกำรปกครอง และเรื่องสิทธิกับควำมเท่ำเทียมกันในสังคม โดยแต่ละประเด็นมีปัจจัย
แยกย่อยออกไปรวมแล้ว 63 ปัจจัย (ดูรำยละเอียดในภำคผนวก) ประเด็นซักถำมเหล่ำนี้ถือเป็นแรงผลักดัน
ให้คนไทยมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี

ประเดน็ในระดบัครอบครวัเป็นประเด็นทีผู่ต้อบให้คะแนนค่ำเฉลีย่ควำมพงึพอใจสงูทีส่ดุทีค่ะแนน 5.93 ตำม
มำด้วยประเด็นระดับชุมชนที่พักอำศัย ระดับบุคคลและระดับสังคม/ประเทศชำติ ที่ผู้ตอบให้คะแนนควำม
พึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 5.35, 5.11 และ 4.62 ตำมล�ำดับ (ดูแผนภำพที่ 2.2)
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แผนภาพที่ 2.2  คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อปัจจัยต่ำงๆ ในแต่ละระดับ

หมายเหตุ: 

ค่าคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจกบัชวีติความเป็นอยูใ่นเรือ่งต่างๆ: 7 คะแนน หมายถงึ “พงึพอใจมาก” และ 1 คะแนน หมายถงึ “ไม่พงึพอใจอย่างมาก”
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2.2.1  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยย่อย

 เมือ่วเิครำะห์ระดบัคะแนนเฉลีย่ควำมพึงพอใจต่อปัจจัยในประเดน็ต่ำงๆ อย่ำงละเอยีดพบว่ำ ในระดบั
บุคคล สิ่งที่ท�ำให้ผู้ตอบพึงพอใจมำก ได้แก่ เรื่องสุขภำพ (5.52) กำรใช้ชีวิต (5.50) กำรท�ำงำนและ
อำชีพ (5.29) โดยผู้ตอบเลือกเรื่องสุขภำพจิต กำรได้พักผ่อนดูแลสุขภำพตนเอง สุขภำพกำย ระดับ
รำยได้และกำรเพิ่มของรำยได้ กำรได้บริโภคอำหำรที่เพียงพอและที่อยู่อำศัยที่เหมำะสม เป็นปัจจัย
ส�ำคัญของควำมพึงพอใจ ในระดับครอบครัว “ควำมสัมพันธ์กับลูก” เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบให้คะแนน
เฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 6.03 ตำมมำด้วยควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำมี/ภรรยำ 
(5.97) ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ (5.94) เป็นต้น ในระดับชุมชน ปัจจัยที่ได้รับคะแนนควำมพึง
พอใจมำกทีส่ดุได้แก่ ควำมสำมำรถทีจ่ะไปโรงพยำบำล/สถำนอีนำมยั/หำหมอได้สะดวก (5.49) ควำม
พร้อมของสำธำรณปูโภคพ้ืนฐำน (5.46) สภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยูข่องชมุชน (5.41) ตำมล�ำดบั 
เป็นต้น 

2.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อชีวิตในปัจจัยต่างๆ กับระดับความสุขโดยรวม

 เม่ือน�ำคะแนนควำมพึงพอใจต่อปัจจยัต่ำงๆ มำหำควำมสมัพนัธ์กบัระดบัควำมสขุในชวีติของผูต้อบ 
ได้พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อปัจจัยระดับบุคคลมีควำมสัมพันธ์กับควำมสุขในชีวิตมำกที่สุด รองลงมำ
คือปัจจัยระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับประเทศชำติ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (ดูตำรำงที่ 2.1)

ในระดับบุคคล ปัจจัยที่ผู้ตอบให้ความส�าคัญที่มีผลต่อความสุขโดยรวมกับชีวิตความ

เป็นอยู่ได้แก่ ปัจจัยในเร่ืองสุขภาพจิต การได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพกาย 

ระดับรายได้ของตนเอง การมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ การได้บริโภคอาหารท่ีเพียงพอและ

การมทีีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสมตามล�าดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขกับชวีติโดยรวมของผูต้อบ

ในระดับครอบครัว ได้แก่ ความสุขในครอบครัว ความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันของ

สมาชิกในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี/ภรรยา ตามล�าดับ

ในระดับชุมชน ที่พักอาศัยเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวม รองลงมาผู้

ตอบเหน็ว่าปัจจยัท่ีมีความส�าคญัต่อความสุขกบัชวีติโดยรวมมากทีส่ดุได้แก่ สภาพแวดล้อม

และความน่าอยู่ของชมุชน ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ความไว้เนือ้เชือ่ใจและช่วยเหลอื

กนัในชมุชน การรูสึ้กว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน  

ส่วนประเด็นระดับสังคม/ประเทศชาติเป็นประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวม

น้อยที่สุด โดยที่ปัจจัยที่ผู้ตอบให้ความส�าคัญและจะช่วยเพ่ิมระดับความสุขกับชีวิตโดย

รวมได้ ได้แก่ การมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัของคนในสงัคม สิง่แวดล้อมและธรรมชาติที่ดี การ

ช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติของรัฐบาลและการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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 เมือ่วเิครำะห์ค่ำสหสมัพนัธ์ (Correlation) โดยกำรน�ำระดบัควำมพึงพอใจของแต่ละประเดน็มำประมวล
ผลกบัระดับควำมสขุกบัชวีติโดยรวมของประชำกรพบว่ำ ประเดน็ระดบับคุคล (0.416) เป็นประเดน็ที่
กลุม่ตวัอย่ำงประชำกรให้ควำมส�ำคญัและมผีลต่อควำมสขุกบัชวีติโดยรวมของประชำกรมำกทีส่ดุ ตำม
มำด้วยประเดน็ระดบัครอบครวั (0.282) ระดบัชมุชนทีพ่กัอำศยั (0.195) และระดบัสงัคม/ประเทศชำติ 
(0.181) ตำมล�ำดบั

 โดยสรุปจะเห็นได้ว่ำ เม่ือดูคะแนนเฉล่ียของควำมพึงพอใจแล้วผู้ตอบมีควำมพึงพอใจต่อปัจจัย
ครอบครัวมำกที่สุด (5.93) รองลงมำพอใจต่อปัจจัยระดับชุมชน (5.35) ระดับบุคคล (5.11) และ
ระดับประเทศ (4.62) แต่เม่ือน�ำควำมพึงพอใจนี้ไปวิเครำะห์สัมพันธ์กับควำมสุขในชีวิตโดยรวม
กลับปรำกฏว่ำปัจจัยระดบับคุคลสมัพนัธ์กบัควำมสขุในชวีติมำกทีส่ดุ (โดยมค่ีำควำมสมัพนัธ์ 0.416) 
รองลงมำคือ ปัจจัยระดับครอบครัว (0.282) ระดับชุมชน (0.195) และระดับประเทศ (0.181) สรุปได้
ว่ำสิง่ทีท่�ำให้ผูต้อบมคีวำมสขุในชวีติมำกทีส่ดุคอืควำมพงึพอใจเกีย่วกบัเร่ืองของตวัเอง (เช่น สขุภำพ 
รำยได้ ที่พักอำศัย) ตำมมำด้วยเรื่องของครอบครัว (ครอบครัวมีควำมสุขควำมใกล้ชิด) เรื่องของ
ชุมชน (สภำพแวดล้อม, ควำมปลอดภัย, ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ) และล�ำดับสุดท้ำยคือเรื่องของประเทศ
ชำต ิ(กำรได้โอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนั, กำรมีสภำพแวดล้อมและธรรมชำติที่ดี, รัฐบำลที่ป้องกันและช่วย
เหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติ และกำรมีโอกำสแสดงควำมคดิเหน็ในทีส่ำธำรณะได้อย่ำงอสิระ)
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 ตารางที่ 2.1   ปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน

มุมมองใน 4 ระดับ
ตัวอย่างปัจจัยที่มีความส�าคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation)

ระดับบุคคล
(0.416)

สุขภำพจิต 0.391

กำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง 0.338

สุขภำพกำย 0.328

ระดับรำยได้ของตนเอง 0.282

กำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 0.264

กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ 0.261

มีที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมส�ำหรับตนเอง 0.251

ระดับครอบครัว 
(0.282)

ควำมสุขในครอบครัว 0.268

ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันในครอบครัว 0.253

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำมี/ภรรยำ 0.231

ระดับชุมชน
(0.195)

สภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยู่ของชุมชน 0.143

มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 0.138

ควำมไว้เนือ้เชือ่ใจและกำรช่วยเหลือเกือ้กลูกนัของคนในชุมชน 0.128

กำรรู้สึกว่ำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 0.125

ระดับประเทศ 
(0.181)

โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม 0.135

สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ 0.133

รฐับำลมกีำรป้องกนัและช่วยเหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติ 0.133

กำรแสดงควำมคิดเหน็กบัผูอ้ืน่/ในทีส่ำธำรณะได้อย่ำงอสิระ 0.131

2.2.3  บทวิเคราะห์ความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆ ทั้งสี่ระดับ

 กำรที่ผู้ตอบให้ควำมพึงพอใจสูงต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีในระดับครอบครัวระดับเดียว  แต่มีควำม
พึงพอใจต�่ำต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับประเทศ เป็นส่ิงที่น่ำ
สนใจอย่ำงยิ่ง ผู้ตอบให้ควำมส�ำคัญและพอใจต่อควำมสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่ำงพ่อแม่-ลูก  
สำมี-ภรรยำ ควำมสุขในครอบครัว ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันในครอบครัว แสดงว่ำผู้ตอบ
ยดึถอืครอบครวัเป็นหลกัในชวีติโดยเฉพำะพ่อแม่ลกูและคูค่รอง สถำบนัครอบครัวยงัคงควำมส�ำคญั
ยิง่ในสงัคมไทยและเป็นสถำบนัทีน่่ำจะมพีลงัช่วยขบัเคล่ือนกำรเปล่ียนแปลงทีด่ ีอย่ำงไรกต็ำม ควำม
พึงพอใจที่มีสูงสุดต่อครอบครัวนี้ อำจเป็นควำมพึงพอใจเชิงอำรมณ์ควำมรู้สึกผสมกับข้อเท็จจริง
และควำมเป็นเหตุเป็นผล กล่ำวคือผู้ตอบคิดว่ำครอบครัวจะเป็นที่ให้พิงหลังให้ได้เมื่อเผชิญปัญหำ 
ข้อค้นพบนี้มีควำมส�ำคัญและเป็นประโยชน์มำกถ้ำวิเครำะห์ข้อมูลนี้เพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงกับข้อมูล
อื่น เช่น ผลกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์ครอบครัวไทยของเอแบคโพล เมื่อเดือนตุลำคม 2554 ที่ระบุว่ำ 
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สถำบันครอบครัวในสังคมไทย ร้อยละ 52 มีควำมเข้มแข็งน้อย  ควำมพงึพอใจทีผู่ต้อบในกำรส�ำรวจ
คนไทยมอนเิตอร์มต่ีอครอบครัว อำจเส่ียงต่อกำรพงิหลังกบัก�ำแพงหรือผนังที่ไม่ม่ันคงนักเพรำะควำม
เข้มแข็งของครอบครัวเช่ือมโยงกับควำมเข้มแข็งของชุมชนและปัจจัยอ่ืนๆ อีกหลำยประกำร รัฐจึง
จ�ำเป็นต้องมีนโยบำยท่ีจะจรรโลงสถำบันครอบครัวในสังคมไทยให้มีควำมเข้มแข็งพร้อมๆ กับที่ส่ง
เสริมให้ชุมชนเข้มแข็งด้วย

 ควำมพึงพอใจระดับต�่ำที่มีต่อชุมชน มีทั้งที่พึงพอใจปำนกลำงต่อกำรเข้ำถึงบริกำรรักษำพยำบำล 
และควำมพึงพอใจน้อยต่อสำธำรณปูโภค (น�ำ้-ไฟ) ควำมน่ำอยูข่องชมุชน โดยเฉพำะควำมปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน และกำรมีส่วนร่วมของผู้ตอบในกิจกรรมเพื่อพัฒนำชุมชน ปัจจัยเหล่ำนี้แสดง
ให้เห็นควำมรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตมนุษย์ (human insecurity) ของผู้ตอบ เพรำะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
วิสัยที่ปัจเจกบุคคลจะจัดกำรให้เกดิควำมม่ันคงของชีวติได้ด้วยตนเองโดยล�ำพงั ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกำร
รกัษำพยำบำล สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนหรือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ตอบจึงมองว่ำตน
ไม่สำมำรถมีบทบำทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนำชุมชนของตนได้อย่ำงพอเพียงดังต้องกำร 
ควำมพึงพอใจต�ำ่นีส้ะท้อนให้เหน็ว่ำผูต้อบมคีวำมรู้สกึว่ำตนมขีีดจ�ำกดัทีจ่ะผลกัดนัหรือรเิริม่กจิกรรม
เพ่ือกำรพัฒนำชมุชนอกีด้วย กำรรณรงค์และผลักดนัเร่ืองจิตอำสำอำจท�ำให้ควำมไม่พงึพอใจในระดบั
ชุมชนในหลำยๆ ปัจจัยลดน้อยลงได้

 ในระดับบุคคล คะแนนควำมพงึพอใจโดยเฉล่ียกอ็ยูใ่นระดบัต�ำ่ แม้ว่ำค่ำเฉล่ียของคะแนนในบำงปัจจยั
จะอยูร่ะดับปำนกลำงกต็ำม แสดงว่ำผูต้อบพงึพอใจน้อยกบัชวีติควำมเป็นอยูข่องตน เรือ่งทีพ่งึพอใจ
น้อยคือเรือ่งรำยได้และหนีสิ้น (รำยได้ต�ำ่และไม่เพิม่, ไม่มีเงนิเกบ็, มีภำระหนีสิ้น, แหล่งเงนิกูม้ดีอกเบีย้
สงู) กบัเรือ่งกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ (ไม่มีควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลย ีเช่น โทรศพัท์มือถอื คอมพวิเตอร์ 
อินเตอร์เนต็, ได้เรยีนส�ำเรจ็ในระดบักำรศกึษำทีต้่องกำรหรอืตัง้ใจไว้และไม่มโีอกำสได้พฒันำตนด้วย
กำรหำควำมรูเ้พิม่เตมิหรือกำรอบรมวชิำชีพ) ทัง้สองเร่ืองนีส้ะท้อนมิตทิีต่่ำงกนั ควำมพึงพอใจต�ำ่ในเรือ่ง
รำยได้และหนีส้นิเป็นประเดน็ด้ำนเศรษฐกจิ คนจนเป็นกลุม่ทีไ่ม่มรีำยได้หรอืรำยได้ต�ำ่ มหีนีสิ้นและเข้ำ
ไม่ถงึแหล่งเงนิกูท้ีด่อกเบีย้ต�ำ่ นโยบำยของรฐับำลทกุรฐับำลกใ็ห้ควำมสนใจและพยำยำมด�ำเนนิกำร
แก้ปัญหำเศรษฐกจิของผู้มีรำยได้น้อย เช่น กำรประกนัรำยได้ กำรข้ึนค่ำแรงข้ันต�ำ่ กำรพกัช�ำระหนี ้ดงั
ปรำกฏในนโยบำยประชำนยิมต่ำงๆ แต่ปัญหำเหล่ำนีก้ย็งัด�ำรงอยู ่กำรส�ำรวจคร้ังนีจ้ะวเิครำะห์เจำะลกึ
ลงไปในกลุม่ผูม้รีำยได้น้อยและไม่ได้รับกำรศกึษำเพือ่หำค�ำอธิบำยทีเ่จำะลึกยิง่ข้ึน

 ส�ำหรับปัจจัยเรื่องกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เป็นประเด็นด้ำนสังคม แต่ก็มีควำมส�ำคัญและเกี่ยวข้อง
กับประเดน็ด้ำนเศรษฐกจิเพรำะเป็นปัจจยัทีส่ร้ำงทนุในตวัมนษุย์ทีจ่ะน�ำไปสูโ่อกำสทำงเศรษฐกจิทีด่ี
ขึน้ ควำมพึงพอใจน้อยที่ไม่ได้เรียนส�ำเร็จในระดับกำรศึกษำที่ต้ังใจไว้ และกำรไม่มีโอกำสได้พัฒนำ
ตนด้วยกำรหำควำมรู้เพ่ิมเติมหรือกำรอบรมวิชำชีพ ก็ล้วนแต่เป็นเร่ืองของกำรไม่สำมำรถเพิ่มทุน
มนุษย์ (human capital) ให้ตนเองจึงท�ำให้เกิดควำมพึงพอใจระดับต�่ำ ส่วนควำมพึงพอใจต�่ำที่เกิด
จำกกำรไม่มคีวำมรูใ้นกำรใช้เทคโนโลย ีเช่น โทรศพัท์มอืถอื คอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็ มลีกัษณะ
พิเศษ อำจถือว่ำเทคโนโลยีเหล่ำนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของกำรสร้ำงทนุมนษุย์เช่นเดยีวกบักำรศกึษำและกำร
อบรม แต่ในอกีแง่หนึง่อำจแสดงให้เห็นว่ำมีควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึงควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยี
หรือควำมต้องกำรบริโภคเทคโนโลยีที่มีรำคำสูงแต่ไม่มีทรัพย์พอที่จะจัดหำได้ด้วยตนเองก็ได้
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 ในระดบัสดุท้ำย คือ ระดับประเทศ ผูต้อบมคีวำมพงึพอใจต�ำ่ทีส่ดุ ข้อค�ำถำมในระดบันีม้ ี3 ประเดน็คอื 
เรือ่งสิง่แวดล้อม รฐับำลและกำรปกครอง และสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของคนในสงัคม รวมแล้วมี
ปัจจัยถึง 17 ด้ำนในสำมประเด็นนี้ อย่ำงไรก็ตำมกำรส�ำรวจได้พบว่ำ ควำมพึงพอใจต�่ำสุดอยู่ที่เรื่อง
รัฐบำลและกำรปกครอง (ประกอบด้วยปัจจัยเรียงล�ำดับดังนี้ ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำทุจริต
คอร์รัปชั่น, ควำมซื่อสัตย์โปร่งใส, ผลงำนโดยรวมของรัฐบำล, กำรปฏิบัติงำนและกำรใช้กฎระเบียบ
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ, กำรเลือกต้ังที่เป็นอิสระและเป็นธรรม และควำมเคำรพใน
สิทธิของประชำชน) จะเห็นได้ว่ำควำมพึงพอใจต�่ำที่สุดสำมปัจจัย อยู่ที่เร่ืองปัญหำทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน และผลงำนของรัฐบำล ควำมโปร่งใสและ
ควำมเป็นธรรมสะท้อนถงึควำมไม่พอใจต่อกำรใช้เส้นสำยและกำรเล่นพวกในระบบรำชกำรและระบบ
กำรเมอืง ส่วนปัญหำคอร์รปัชัน่เป็นปัญหำทีร่นุแรงทีสุ่ดในกำรรับรู้ของคนไทยในกำรส�ำรวจคร้ังนี ้สอง
ปัจจยันีเ้ช่ือมโยงไปถงึควำมพงึพอใจต�ำ่ต่อประเดน็สทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของคนในสงัคม ดงัจะ
พบว่ำปัจจัยที่ได้รับควำมพึงพอใจต�่ำที่สุดได้แก่ โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม   ตำมมำด้วย
เรื่องควำมน่ำเชื่อถือของสื่อและกำรเสนอข่ำวสำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นกลำงและควำมไว้เนื้อเช่ือใจกัน
ของคนในสังคมในกำรอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและประสำนควำมร่วมมอืในเรือ่งต่ำงๆ  สอง
ปัจจยัหลงัจำกนีเ้ป็นผลจำกควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2554 ที่ท�ำให้ประชำชน
แคลงใจในควำมน่ำเชือ่ถอืของสือ่ และเดอืดร้อนใจในกำรไม่ช่วยเหลอืเกือ้กลูและไม่ร่วมมอืกนัของผู้
ทีอ่ยูใ่นควำมขดัแย้ง ควำมพึงพอใจในประเด็นนีอ้ำจพจิำรณำได้ว่ำผู้ตอบเป็นพลเมืองทีมี่ควำมห่วงใย
และตื่นรู้ต่อสภำวะทำงกำรเมืองของสังคมไทย

 ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ได้รับควำมพึงพอใจต�่ำเช่นกัน แต่สูงกว่ำเรื่องกำรเมืองและ
ควำมเท่ำเทยีมกนัในสงัคม ปัจจยัทีผู่ต้อบกงัวลทีส่ดุคอืเร่ืองควำมสำมำรถของรัฐบำลในกำรป้องกนั
และช่วยเหลอืประชำชนจำกภัยธรรมชำติ    เรือ่งอ่ืนๆ คอืควำมใส่ใจในส่ิงแวดล้อมของคนในสังคมกบั
สภำพแวดล้อมและธรรมชำติจะพบว่ำควำมพึงพอใจต�่ำ  ในประเด็นสิ่งแวดล้อมนี้ ผู้ตอบห่วงควำม
ปลอดภัยของตนจำกภัยธรรมชำติเป็นล�ำดับต้น และห่วงคุณภำพของสิ่งแวดล้อมเป็นล�ำดับรอง

2.3  บทวิเคราะห์กลุ่มผู้ตอบที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในระดับต�่า

ในเรื่องควำมพึงพอใจต่อคุณภำพชีวิตหรือควำมเป็นอยู่ที่ดีนี้ มีกลุ่มผู้ตอบที่ได้รับควำมสนใจเป็นพิเศษจำก
คณะวิจยั ได้แก่ กลุม่ผูส้งูอำย ุกลุม่ผูม้รีำยได้น้อย กลุม่ผูไ้ม่ได้รับกำรศกึษำและชำวกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นผู้ตอบทีม่ี
ควำมพงึพอใจในระดบัต�ำ่ จงึมกีำรวเิครำะห์ข้อมลูเฉพำะของกลุม่เหล่ำนีเ้ป็นรำยกลุม่ เพือ่ให้เข้ำใจชดัเจนขึน้

2.3.1  ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

 ในกำรส�ำรวจคนไทย “มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง” มีผู้ตอบที่เป็นผู้มีอำยุ 50 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 26,837 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27 ควำมพึงพอใจต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้ จึงเป็นสิ่งที่มีควำมหมำยในกำร
ส�ำรวจ กำรวิเครำะห์เจำะลึกจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ระดับควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู้สูงอำยุต่อ
ประเด็นเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ อีกส่วนหนึ่งคือกำรระบุปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
กำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีในควำมคิดของผู้สูงอำยุ
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 (1) ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
 ผลกำรส�ำรวจกลุม่ผูม้อีำย ุ50 ปี หรอืมำกกว่ำซึง่เป็นกลุม่ทีใ่ห้ระดบัคะแนนเฉลีย่ควำมสขุกบัชวิีตโดย

รวมน้อยทีร่ะดับ 5.37 มีเพยีงครอบครัวทีย่งัคงเป็นประเดน็ทีผู้่ตอบกลุ่มนีใ้ห้คะแนนควำมพงึพอใจมำก
ที่สุดที่ระดับสูง 5.87 ในขณะที่ประเด็นระดับชุมชนและบุคคลเป็นประเด็นที่ผู้ตอบกลุ่มนี้ให้คะแนน
ควำมพึงพอใจระดับค่อนข้ำงต�่ำที่ 5.39 และ 5.01 ตำมล�ำดับ ส่วนประเด็นระดับสังคม/ประเทศชำติ
เป็นประเด็นที่ผู้ตอบสูงอำยุกลุ่มนี้ให้คะแนนควำมพึงพอใจต�่ำที่สุดที่ระดับ 4.64 (แผนภำพที่ 2.3)

 แผนภาพที่ 2.3  คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้สูงอำยุ

 หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจกบัชวีติความเป็นอยูใ่นเรือ่งต่างๆ: 7 คะแนน หมายถงึ “พงึพอใจมาก” และ 1 คะแนน หมายถงึ “ไม่พงึพอใจมาก”
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 เมือ่วเิครำะห์ระดบัคะแนนควำมพึงพอใจต่อปัจจยัในประเดน็ต่ำงๆ พบว่ำ ระดบัครอบครวั เป็นระดบั
เดยีวทีมี่ควำมพงึพอใจระดับสงู  “ควำมสมัพันธ์กบัลูก” เป็นปัจจยัทีผู้่สูงอำยใุห้คะแนนควำมพงึพอใจ
มำกที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 5.94  ตำมมำด้วยควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำมี/ภรรยำ (5.93) ควำมสุขใน
ครอบครัว (5.86) เป็นต้น ในระดับที่มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำงและต�่ำ คือ ระดับชุมชน ปัจจัย
ทีไ่ด้รบัคะแนนควำมพึงพอใจมำกทีส่ดุได้แก่ กำรสำมำรถทีจ่ะไปโรงพยำบำล/สถำนอีนำมยั/หำหมอ
ได้สะดวก (5.50) ควำมพร้อมของสำธำรณูปโภคพื้นฐำน (5.49) และสภำพแวดล้อมและควำมน่ำ
อยู่ของชุมชน (5.45) ตำมล�ำดับ เป็นต้น ส�ำหรับควำมพึงพอใจระดับบุคคลปัจจัยด้ำนไลฟ์สไตล์/
กำรใช้ชีวิต เป็นปัจจัยที่ผู้สูงอำยุให้คะแนนควำมพึงพอใจ (5.52) ตำมมำด้วยปัจจัยที่ได้รับควำมพึง
พอใจระดับต�่ำ ได้แก่ กำรท�ำงำน/อำชีพ (5.29) สุขภำพ (5.27) เป็นต้น ส่วนในระดับประเทศ/สังคม
นั้น ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม (4.92) ตำมมำด้วยสิทธิควำมเท่ำเทียมกันของคนในสังคม (4.85) และ
รัฐบำลและกำรปกครอง (4.32) เป็นกลุ่มปัจจัยที่ถือว่ำมีระดับควำมพึงพอใจต�่ำทั้งสิ้น

 (2) ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ
 เมื่อวิเครำะห์ปัจจัยย่อยโดยน�ำค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) มำเปรียบเทียบระดับควำมส�ำคัญของ

แต่ละปัจจัยในแต่ละระดับพบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของผู้ตอบที่มีอำยุ 50 ปี
หรือมำกกว่ำในระดับบุคคล ได้แก่ สุขภำพจิต กำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง สุขภำพกำย 
ระดับรำยได้ของตนเอง กำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ 
ตำมล�ำดับ (ดูตำรำง 2.2) ในระดับครอบครัวได้แก่ ควำมสุขในครอบครัว ควำมใกล้ชิดและกำรใช้
เวลำร่วมกันของสมำชิกในครอบครัว และควำมสัมพันธ์กับลูก ตำมล�ำดับ

 ในระดบัชุมชน ผูต้อบกลุม่นีจ้ะให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองของสภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยูข่องชมุชน 
มคีวำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ และควำมไว้เนือ้เชือ่ใจและกำรช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัของคนใน
ชุมชน ตำมล�ำดับ 

 ประเด็นระดับประเทศ เป็นประเด็นที่ผู้สูงอำยุให้ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด อย่ำงไรก็ตำม ยังมีปัจจัย
ที่ส�ำคัญที่หำกได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงแล้ว อำจเป็นตัวผลักดันที่ท�ำให้ประชำกรผู้สูงอำยุเพิ่มระดับ
ควำมพงึพอใจได้ เช่น รฐับำลมกีำรป้องกนัและช่วยเหลอืประชำชนจำกภยัธรรมชำต ิกำรใช้ชวีติโดย
ใส่ใจสิง่แวดล้อมของคนในสงัคม สภำพแวดล้อมและธรรมชำต ิโอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนัของคนในสงัคม 
ตำมล�ำดับ เป็นต้น

 เมือ่วเิครำะห์ค่ำสหสมัพันธ์ (Correlation) โดยกำรน�ำระดบัควำมส�ำคญัของแต่ละประเดน็มำประมวล
ผลกบัระดบัควำมสขุกบัชวีติโดยรวมของประชำกรพบว่ำ ประเดน็ระดบับคุคล (ค่ำสหสมัพนัธ์ เท่ำกบั 
0.444) เป็นประเด็นที่ประชำกรที่มีอำยุ 50 ปีหรือมำกกว่ำให้ควำมส�ำคัญและมีผลต่อควำมสุขกับ
ชีวิตโดยรวมมำกที่สุด ตำมมำด้วยประเด็นระดับครอบครัว (0.278) ระดับชุมชนที่พักอำศัย (0.200) 
และระดับสังคม/ประเทศชำติ (0.185) ตำมล�ำดับ (ดูตำรำงที่ 2.2)
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 ตารางที่ 2.2   ปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอำยุ

มุมมองใน 4 ระดับ
ตัวอย่างปัจจัยที่มีความส�าคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผู้มีอายุ 50 ปีหรือมากกว่า

ค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation)

ระดับบุคคล 
(0.440)

สุขภำพจิต 0.407

กำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง 0.360

สุขภำพกำย 0.321

ระดับรำยได้ของตนเอง 0.310

กำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 0.296

กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ 0.282

มีที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมส�ำหรับตนเอง 0.276

ระดับครอบครัว 
(0.278)

ควำมสุขในครอบครัว 0.261

ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันในครอบครัว 0.248

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูก 0.218

ระดับชุมชน 
(0.200)

สภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยู่ของชุมชน 0.138

มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 0.134

ควำมไว้เนือ้เช่ือใจและกำรช่วยเหลือเกือ้กลูกนัของคนในชุมชน 0.128

คนในชุมชนมีงำนท�ำ/ได้ท�ำงำนใกล้บ้ำน 0.127

ระดับประเทศ 
(0.185)

รัฐบำลมีกำรป้องกนัและช่วยเหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติ 0.144

กำรใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม 0.141

สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ 0.139

โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม 0.134

ควำมเคำรพในสิทธิของผู้อื่น 0.132

2.3.2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

 (1) ระดับความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อย
 ส�ำหรับกลุ่มผู้ตอบที่มีรำยได้น้อย ค่ำคะแนนเฉลี่ยของควำมพึงพอใจหรือควำมสุขกับชีวิตโดยรวม

อยู่ที่ระดับ 5.34 ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับต�่ำกว่ำประชำกรที่มีรำยได้ในระดับอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำมผู้ตอบใน
กลุ่มนี้ยังคงให้คะแนนควำมพึงพอใจต่อประเด็นระดับครอบครัวมำกที่สุดที่คะแนน 5.85 ปัจจัยเรื่อง
ควำมสัมพันธ์กับลูกเป็นปัจจัยที่ผู้มีรำยได้น้อยให้คะแนนควำมพึงพอใจสูงที่สุด ประเด็นด้ำนชุมชน
เป็นประเด็นที่ผู้มีรำยได้น้อยให้คะแนนควำมพึงพอใจในระดับต�่ำคือ 5.30 ประเด็นระดับบุคคลและ
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ระดับประเทศเป็นประเด็นผู้มีรำยได้น้อยให้คะแนนควำมพึงพอใจต�่ำกว่ำที่ระดับ 4.88 และ 4.67 
ตำมล�ำดับ (ดูแผนภำพที่ 2.4)

 แผนภาพที่ 2.4  คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้มีรำยได้น้อย

	 หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียความพงึพอใจกบัชวีติความเป็นอยูใ่นเรือ่งต่างๆ: 7 คะแนน หมายถงึ“พงึพอใจมาก”และ 1 คะแนน หมายถงึ“ไม่พงึพอใจมาก”
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 (2) ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีรายได้น้อย
 ควำมพึงพอใจต่อควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของผู้มีรำยได้น้อย ในระดับบุคคลปัจจัยที่ผู้ที่มีรำยได้

น้อยให้ควำมส�ำคัญได้แก่ สุขภำพจิต กำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง สุขภำพกำย กำรมีรำย
ได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระดับรำยได้ของตนเอง กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ จ�ำนวนเงิน
เก็บ/เงินออม ตำมล�ำดับ (ดูตำรำงที่ 2.3) ในระดับครอบครัว ปัจจัยที่พึงพอใจมำกที่สุดได้แก่ ควำม
สุขในครอบครัว ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันของสมำชิกในครอบครัว ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
สำมี/ภรรยำ และควำมสัมพันธ์กับลูก ตำมล�ำดับ

 ในระดับชุมชน ผู้มีรำยได้น้อยมีควำมพึงพอใจต�่ำ แต่ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของสภำพแวดล้อม
และควำมน่ำอยู่ของชุมชน ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริกำรสังคมอื่นๆที่เพียงพอ กำร
สำมำรถไปโรงพยำบำล/สถำนีอนำมัย/หำหมอได้สะดวก ตำมล�ำดับ 

 ประเด็นระดับประเทศ เป็นประเด็นที่ผู้ตอบกลุ่มนี้ให้คะแนนควำมพึงพอใจต�่ำที่สุด ปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่สำมำรถพัฒนำและปรบัปรงุเพือ่ผลกัดนัระดบัควำมพงึพอใจและเพิม่ระดบัควำมสขุกบัชวีติโดยรวม
ของประชำกรกลุม่นีไ้ด้แก่ โอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนัของคนในสงัคม สภำพแวดล้อมและธรรมชำต ิกำรใช้
ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม สวัสดิกำรพื้นฐำนจำกภำครัฐที่เหมำะสม ตำมล�ำดับ 

 เมือ่วเิครำะห์ค่ำสหสมัพนัธ์ (Correlation) โดยกำรน�ำระดบัควำมส�ำคญัของแต่ละประเดน็มำประมวล
ผลกับระดับควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของประชำกรพบว่ำ ประเด็นระดับบุคคล (0.411) เป็นประเด็น
ทีผู่ท้ีม่รีำยได้น้อยให้ควำมส�ำคญัและมผีลต่อควำมสขุกบัชวีติโดยรวมมำกทีส่ดุ ตำมมำด้วยประเดน็
ระดับครอบครัว (0.273) ระดับชุมชนที่พักอำศัย (0.180) และระดับสังคม/ประเทศชำติ (0.180) ตำม
ล�ำดับ (ดูตำรำงที่ 2.3)
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ตารางที่ 2.3   ปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีรำยได้น้อย

มุมมองใน 4 ระดับ
ปัจจัยที่มี่ความส�าคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่

ที่ดีของผู้มีรายได้น้อย
ค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation)

ระดับบุคคล 
(0.411)

สุขภำพจิต 0.410

กำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง 0.353

สุขภำพกำย 0.349

กำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 0.262

ระดับรำยได้ของตนเอง 0.260

กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ 0.251

จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม 0.234

ระดับครอบครัว 
(0.273)

ควำมสุขในครอบครัว 0.265

ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันในครอบครัว 0.260

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำมี/ภรรยำ 0.204

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูก 0.192

ระดับชุมชน 
(0.180)

สภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยู่ของชุมชน 0.133

มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 0.129

บริกำรสังคมอื่นๆ ที่เพียงพอ 0.121

สำมำรถไปโรงพยำบำล/สถำนีอนำมัย/หำหมอได้สะดวก 0.120

ระบบขนส่งมวลชน/กำรเดินทำงที่สะดวก 0.118

ระดับประเทศ 
(0.180)

โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม 0.137

สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ 0.136

กำรใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม 0.135

สวัสดิกำรพื้นฐำนจำกภำครัฐที่เหมำะสม 0.131

รฐับำลมกีำรป้องกนัและช่วยเหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติ 0.126

แสดงควำมคิดเห็นกับผู้อื่น/ในที่สำธำรณะได้อย่ำงอิสระ 0.121

ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำกำรทุจริต/คอร์รัปชั่น 0.114

28

Khon Thai Monitor Report

“คนไทย” 
มอนิเตอร์ 

เสยีงนี้มพีลงั



 เป็นที่น่ำสนใจว่ำแม้ผู้มีรำยได้น้อยจะมีควำมพึงพอใจกับปัจจัยระดับครอบครัวสูง และมีควำมพึง
พอใจต่อปัจจัยระดับอื่นต�่ำ แต่ปัจจัยที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้สร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีกลับเป็นปัจจัย
ระดบับคุคลมำกทีส่ดุ ดงัจะพบว่ำสขุภำพจติ กำรได้พกัผ่อนและดแูลสขุภำพตนเอง สขุภำพกำย กำร
มีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญสูงในระดับบุคคล (ดูตำรำงที่ 2.3) ส่วนใน
ระดับครอบครัว ควำมสุขในครอบครัวและควำมสัมพันธ์ที่ดี เป็นกลุ่มปัจจัยส�ำคัญซึ่งไม่ต่ำงจำกผล
ควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดและกลุ่มผู้สูงอำยุ ปัจจัยระดับชุมชนที่มีผลต่อควำมเป็นอยู่
ที่ดีของผู้มีรำยได้น้อย ได้แก่เรื่องสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ และปัจจัย
ระดบัประเทศทีจ่ะช่วยให้ผูม้รีำยได้น้อยมคีวำมเป็นอยูท่ีด่มีสีขุ ได้แก่ โอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนัของคนใน
สังคม สภำพแวดล้อม สวัสดิกำรพื้นฐำนจำกภำครัฐ กำรได้รับกำรช่วยเหลือจำกภัยธรรมชำติ ฯลฯ

2.3.3  ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ

 (1) ระดับความพึงพอใจของผู้ไม่ได้รับการศึกษา
 กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำรให้คะแนนเฉล่ียของควำมสุขกับชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับ 

5.29 ผูต้อบกลุม่นีย้งัคงให้คะแนนควำมพงึพอใจต่อประเดน็ระดบัครอบครัวมำกทีส่ดุทีค่ะแนน 5.80 
ประเดน็ระดบัชมุชนเป็นประเดน็ทีก่ลุม่ดงักล่ำวให้คะแนนควำมพงึพอใจในระดบัค่อนข้ำงต�ำ่เท่ำกบั 
5.28  ประเดน็ระดบับคุคลและระดบัประเทศเป็นประเดน็ทีผู่ไ้ม่ได้รบักำรศกึษำนีใ้ห้คะแนนควำมพงึ
พอใจต�่ำที่ระดับ 4.80 และ 4.65 ตำมล�ำดับ (ดูแผนภำพที่ 2.5) 
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 แผนภาพที่ 2.5  คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำ

 หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียความพงึพอใจกบัชวีติความเป็นอยูใ่นเรือ่งต่างๆ: 7 คะแนน หมายถงึ “พงึพอใจมาก” และ 1 คะแนน หมายถงึ “ไม่พงึพอใจมาก”
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 จำกแผนภำพที ่2.5 จะเหน็ได้ว่ำ ผูต้อบทีไ่ม่ได้รบักำรศกึษำพงึพอใจกบัควำมสมัพนัธ์ในครอบครวั (พ่อ
แม่-ลกู-คูค่รอง)  และควำมใกล้ชดิมำกทีส่ดุ แต่เมือ่พจิำรณำปัจจยัอกีสำมระดบัทีผู่ต้อบพงึพอใจต�ำ่ 
คือในระดับชุมชน ผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำมีควำมกังวลต่อบริกำรทำงสังคมต่ำงๆ มีควำมรู้สึกว่ำตนเอง
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ไม่ค่อยพึงพอใจกับในประเด็นกำรไปโรงพยำบำล/หำหมอได้สะดวก 
ควำมพร้อมของสำธำรณูปโภค และควำมน่ำอยู่ของชุมชนในระดับบุคคล ผู้ตอบกลุ่มนี้รู้สึกว่ำตน
ไม่ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ มีปัญหำด้ำนรำยได้และหนี้สิน กำรงำนอำชีพ สุขภำพ 
และกำรใช้ชวีติ ส่วนระดบัทีผู่ต้อบมคีวำมพงึพอใจต�ำ่ทีส่ดุได้แก่ระดบัประเทศ ผูไ้ม่ได้รับกำรศกึษำมี
ควำมกงัวลต่อปัจจยัด้ำนรัฐบำลและกำรปกครอง สทิธคิวำมเท่ำเทยีมกนัและสิง่แวดล้อมตำมล�ำดบั
ควำมกังวลจำกมำกไปหำน้อย

 (2) ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ไม่ได้รับการศึกษา
 เมื่อวิเครำะห์ปัจจัยย่อยโดยน�ำค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) มำเปรียบเทียบระดับควำมส�ำคัญของ

แต่ละปัจจัยในแต่ละระดับพบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของผู้ที่ไม่ได้รับกำร
ศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำรในส่วนประเด็นระดับบุคคลมำกที่สุด ปัจจัยที่ผู้ตอบกลุ่มนี้ให้ควำมส�ำคัญ
ได้แก่ สขุภำพจติ กำรได้พกัผ่อนและดแูลสขุภำพตนเอง ระดบัรำยได้ของตนเองกำรมรีำยได้ทีเ่พิม่ขึน้
เรื่อยๆสุขภำพกำยมีข้ำวของเคร่ืองใช้ในบ้ำนที่เพียงพอจ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออมกำรได้บริโภคอำหำร
และเครื่องดื่มที่เพียงพอ ตำมล�ำดับ (ดูตำรำงที่ 2.4) ประเด็นระดับครอบครัวมีควำมส�ำคัญรองลง
มำ ได้แก่ ควำมสุขในครอบครัว ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันของสมำชิกในครอบครัวควำม
สัมพันธ์กับลูกควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำมี/ภรรยำ และควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่ ตำมล�ำดับ

 ในระดับชุมชนผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองของสภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยู่ของ
ชุมชนคนในชุมชน มีงำนท�ำ/ได้ท�ำงำนใกล้บ้ำน มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมไว้เนื้อ
เชื่อใจและกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนตำมล�ำดับ เป็นต้น 

 ประเด็นระดับประเทศเป็นประเดน็ทีผู่ท้ีไ่ม่ได้รบักำรศกึษำอย่ำงเป็นทำงกำรให้คะแนนควำมพงึพอใจ
ต�ำ่ที่สุดแต่ยังมีปัจจัยที่ส�ำคัญอื่นๆ ที่สำมำรถพัฒนำและปรับปรุงเพื่อผลักดันระดับควำมพึงพอใจ
และเพิ่มระดับควำมสุขของประชำกรกลุ่มนี้ได้ เช่น กำรใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม รัฐบำลมีกำรป้องกันและช่วย
เหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติ และกำรมีสวัสดิกำรพื้นฐำนจำกภำครัฐที่เหมำะสม ตำมล�ำดับ 

 
 เมื่อวิเครำะห์ค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยกำรน�ำระดับควำมส�ำคัญของแต่ละประเด็นมำ

ประมวลผลกบัระดบัควำมสขุกบัชวีติโดยรวมของประชำกร พบว่ำ ประเดน็ระดบับคุคล (0.450) เป็น
ประเด็นที่ประชำกรผู้ที่ไม่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำรให้ควำมส�ำคัญและมีผลต่อควำมสุขกับ
ชีวิตโดยรวมมำกที่สุด ตำมมำด้วยประเด็นระดับครอบครัว (0.321) ระดับชุมชนที่พักอำศัย (0.201) 
และระดับสังคม/ประเทศชำติ (0.199) ตำมล�ำดับ
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 ตารางที่ 2.4   ปัจจัยส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ไม่ได้รับกำรศึกษำ

มุมมองใน 4 ระดับ
ปัจจัยส�าคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ

ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ
ค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation)

ระดับบุคคล
(0.450)

สุขภำพจิต 0.411

กำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง 0.348

กำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 0.339

สุขภำพกำย 0.334

ระดับรำยได้ของตนเอง 0.333

มีข้ำวของเครื่องใช้ในบ้ำนที่เพียงพอ 0.297

จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม 0.289

กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ 0.288

ระดับครอบครัว 
(0.321)

ควำมสุขในครอบครัว 0.308

ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันในครอบครัว 0.292

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูก 0.265

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำมี/ภรรยำ 0.227

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่ 0.168

ระดับชุมชน 
(0.201)

สภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยู่ของชุมชน 0.168

คนในชุมชนมีงำนท�ำ/ได้ท�ำงำนใกล้บ้ำน 0.162

มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 0.155

ควำมไว้เนือ้เชือ่ใจและกำรช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัของคนใน
ชมุชน

0.153

กำรรู้สึกว่ำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 0.146

ระดับประเทศ 
(0.199)

กำรใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม 0.177

สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ 0.176

โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม 0.167

รฐับำลมกีำรป้องกนัและช่วยเหลือประชำชนจำกภยั
ธรรมชำติ

0.156

สวัสดิกำรพื้นฐำนจำกภำครัฐที่เหมำะสม 0.150

แสดงควำมคิดเห็นกับผู้อื่น/ในที่สำธำรณะได้อย่ำงอิสระ 0.138

ควำมไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนในสังคม 0.130

32

Khon Thai Monitor Report

“คนไทย” 
มอนิเตอร์ 

เสยีงนี้มพีลงั



2.3.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

 (1) ระดับความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯ
 กลุ่มผู้ตอบที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ให้คะแนนเฉลี่ยของควำมสุขกับชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับ 5.27 ซึ่ง

ถือว่ำอยู่ในระดับต�่ำกว่ำประชำกรที่อำศัยอยู่ในภูมิภำคอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม ประชำกรในกลุ่มนี้ยัง
คงให้คะแนนควำมพึงพอใจต่อประเด็นระดับครอบครัวมำกที่สุดที่คะแนน 5.82 ประเด็นระดับ
ชุมชนเป็นประเด็นที่ประชำกรที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพฯให้คะแนนควำมพึงพอใจในระดับต�่ำคือ 5.21 
และประเด็นระดับบุคคลและระดับประเทศเป็นประเด็นที่กลุ่มประชำกรนี้ให้คะแนนควำมพึงพอใจ
ต�่ำกว่ำที่ระดับ 5.03 และ 4.25 ตำมล�ำดับ (แผนภำพที่ 2.6)

 แผนภาพที่ 2.6   คะแนนควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละประเด็นของผู้ตอบในกรุงเทพฯ

 หมายเหตุ	:		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องต่างๆ: 7 คะแนน หมายถึง “พึงพอใจมาก” และ 1 คะแนน หมายถึง “ไม่พึงพอใจมาก”
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 ปัจจัยระดับครอบครัวที่ท�ำให้คนกรุงเทพฯ มีควำมพึงพอใจสูง มีรำยละเอียดเช่นเดียวกับผู้ตอบกลุ่ม
อืน่ๆ คอืเป็นเรือ่งควำมสมัพันธ์พ่อแม่-ลกู-คู่สมรส ส่วนปัจจัยทีมี่ควำมพงึพอใจระดบัต�ำ่ในระดบับคุคล 
คนกรุงเทพฯ เน้นปัจจัยเรื่องรำยได้/หนี้สิน โอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรท�ำงำน/อำชีพ 
สขุภำพและไลฟ์สไตล์ (มเีวลำว่ำง, ผ่อนคลำย) ตำมล�ำดบั จำกควำมพงึพอใจน้อยทีสุ่ดในระดบัชุมชน
คนกรงุเทพฯ เน้นปัจจยัเกีย่วกบับรกิำรสงัคมทีเ่พยีงพอ กำรเข้ำถงึบรกิำรสขุภำพ ระบบขนส่งมวลชน กำร
ไปธนำคำรได้สะดวกและควำมพร้อมของสำธำรณปูโภคพืน้ฐำน ในระดบัประเทศทีม่คีวำมพงึพอใจ 
ระดบัต�ำ่ คนกรงุเทพฯ เน้นปัจจยัด้ำนรฐับำลและกำรปกครอง สิทธคิวำมเท่ำเทยีมกนัและส่ิงแวดล้อม
ตำมล�ำดับ

 (2) ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนกรุงเทพฯ
 เมื่อวิเครำะห์ปัจจัยย่อยโดยน�ำค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) มำเปรียบเทียบระดับควำมส�ำคัญของ

แต่ละปัจจัยในแต่ละระดับพบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของประชำกรที่อำศัยอยู่
ในกรุงเทพฯมำกที่สุดได้แก่ ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยที่ประชำกรที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพฯให้ควำม
ส�ำคัญได้แก่ สุขภำพจิตกำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง ระดับรำยได้ของตนเอง สุขภำพกำย
จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม กำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ มี
ข้ำวของเครือ่งใช้ในบ้ำนทีเ่พยีงพอ ตำมล�ำดบั (ดตูำรำงที ่2.5) ปัจจยัระดบัครอบครวั ได้แก่ ควำมสขุ
ในครอบครวั ควำมใกล้ชดิและกำรใช้เวลำร่วมกนัของสมำชกิในครอบครัว ควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัสำม/ี
ภรรยำควำมสัมพันธ์กับลูก และควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่ ตำมล�ำดับ

 ในระดบัชมุชนจะให้ควำมส�ำคัญในเรือ่งของกำรรูสึ้กว่ำตวัเองเป็นส่วนหนึง่ของชุมชนมีควำมปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน สภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยู่ของชุมชน ควำมพร้อมของสำธำรณูปโภคพื้น
ฐำน ควำมไว้เนื้อเชื่อใจและกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ระบบขนส่งมวลชน/กำรเดิน
ทำงที่สะดวกตำมล�ำดับ 

 ประเด็นระดับประเทศ เป็นประเด็นที่คนกรุงเทพฯให้คะแนนควำมพึงพอใจต�่ำที่สุด ปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่สำมำรถพัฒนำและปรับปรุงเพื่อผลักดันระดับควำมพึงพอใจและเพ่ิมระดับควำมสุขกับชีวิตโดย
รวมของประชำกรกลุ่มนี้ได้แก่ สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม 
กำรใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม รัฐบำลมีกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำก
ภัยธรรมชำติ และควำมเคำรพในสิทธิของผู้อื่น ตำมล�ำดับ 

 
 เมือ่วเิครำะห์ค่ำสหสมัพันธ์ (Correlation) โดยกำรน�ำระดบัควำมส�ำคญัของแต่ละประเดน็มำประมวล

ผลกับระดับควำมสุขกับชีวิตโดยรวมของประชำกรพบว่ำ ประเด็นระดับบุคคล (0.503) เป็นเร่ืองที่
ประชำกรทีอ่ำศยัอยูใ่นกรงุเทพฯให้ควำมส�ำคญั และมผีลต่อควำมสขุกบัชวีติโดยรวมมำกทีส่ดุ ตำม
มำด้วยประเด็นระดับครอบครัว (0.346) ระดับชุมชนที่พักอำศัย (0.246) และระดับสังคม/ประเทศ
ชำติ (0.195) ตำมล�ำดับ
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 ตารางที่ 2.5  ปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนที่อำศัย 
       ในกรุงเทพฯ

มุมมองใน 4 ระดับ
ตัวอย่างปัจจัยที่มี่ความส�าคัญซึ่งมีผลต่อการสร้างชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
ค่าสหสัมพันธ์ 
(Correlation)

ระดับบุคคล 
(0.503)

สุขภำพจิต 0.484

กำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง 0.411

ระดับรำยได้ของตนเอง 0.356

สุขภำพกำย 0.351

จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม 0.321

กำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 0.311

กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ 0.310

มีข้ำวของเครื่องใช้ในบ้ำนที่เพียงพอ 0.310

ระดับครอบครัว 
(0.346)

ควำมสุขในครอบครัว 0.340

ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันในครอบครัว 0.302

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำมี/ภรรยำ 0.286

ควำมสัมพันธ์กับลูก 0.241

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่ 0.229

ระดับชุมชน 
(0.246)

มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 0.195

สภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยู่ของชุมชน 0.195

ควำมพร้อมของสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 0.163

ควำมไว้เนือ้เช่ือใจและกำรช่วยเหลือเกือ้กลูกนัของคนในชุมชน 0.159

ระบบขนส่งมวลชน/กำรเดินทำงที่สะดวก 0.157

ระดับประเทศ 
(0.195)

สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ 0.180

โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม 0.166

กำรใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม 0.156

รัฐบำลมีกำรป้องกนัและช่วยเหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติ 0.151

ควำมเคำรพในสิทธิของผู้อื่น 0.147

แสดงควำมคิดเห็นกับผู้อื่น/ในที่สำธำรณะได้อย่ำงอิสระ 0.144

สวัสดิกำรพื้นฐำนจำกภำครัฐที่เหมำะสม 0.143
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2.3.5  บทวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มต่างๆ

 เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยต่ำงๆ ที่สร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้ตอบกลุ่มที่เป็นผู้สูงอำยุ ผู้มีรำยได้น้อย  
ผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำ และคนกรุงเทพฯ ได้พบควำมเหมือนและต่ำงกันดังนี้

 จำกกำรเปรยีบเทยีบในแต่ละระดบั พบว่ำ ในระดบับคุคลซึง่เป็นระดบัทีม่คีวำมส�ำคญัทีส่ดุต่อกำรสร้ำง
ควำมเป็นอยูท่ีด่ ีผลกำรวเิครำะห์แสดงว่ำผูต้อบทัง้สีก่ลุม่ต่ำงเน้นเรือ่งสขุภำพจติและกำรได้พกัผ่อนและ
ดแูลสขุภำพตนเองเป็นปัจจยัทีส่�ำคัญทีส่ดุเหมอืนกนั ปัจจยัเร่ืองระดบัรำยได้มคีวำมส�ำคญัรองลงมำ
ส�ำหรบัผูไ้ม่ได้รบักำรศกึษำและคนกรงุเทพฯ ส่วนผูส้งูอำยแุละผูม้รีำยได้น้อยเน้นสขุภำพกำยเป็นปัจจยั
ส�ำคญัรองลงมำ ปัจจยัอ่ืนๆทีผ่ลกำรวเิครำะห์พบคล้ำยๆกนัทัง้ส่ีกลุ่ม ได้แก่ กำรมีข้ำวของเคร่ืองใช้ใน
บ้ำนทีเ่พยีงพอ กำรได้บรโิภคอำหำรและเครือ่งด่ืมทีเ่พยีงพอ กำรมีเงนิเกบ็หรือเงนิออม และกำรมีรำย
ได้ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ จะเหน็ได้ว่ำปัจจยัทีส่�ำคญัล้วนเป็นสิง่จ�ำเป็นพืน้ฐำนส�ำหรบัชวีติทีเ่รยีกว่ำปัจจยัสี ่อนั
ได้แก่ อำหำร เสือ้ผ้ำ ทีอ่ยูอ่ำศัย และยำรกัษำโรค ปัจจัยทีส่�ำคญัของผู้ตอบทัง้ส่ีกลุ่มกอ็ยูใ่นข่ำยปัจจัยส่ี
รวมถงึเรือ่งรำยได้หรอืเงนิออมทีเ่ป็นปัจจยัทีน่�ำไปสูปั่จจัยส่ีด้วย น่ำสังเกตว่ำผลกำรวเิครำะห์ล�ำดบัควำม
ส�ำคญัของปัจจยัเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่ำศยัไม่ได้รบัควำมส�ำคญัส�ำหรบัผูต้อบทีเ่ป็นกลุม่ผูด้้อยโอกำสสำมกลุม่
แรก แม้จะมข้ีอค�ำถำม “กำรมทีีอ่ยูอ่ำศัยทีเ่หมำะสมส�ำหรับตนเอง” อำจสรุปได้ว่ำปัจจัยย่อยเร่ืองทีอ่ยู่
อำศยัไม่มคีวำมสัมพันธ์กบัระดับควำมสขุโดยรวมของผู้ตอบสำมกลุ่มนีม้ำกนกั

 ในระดับครอบครัว ผู้ตอบทั้งสี่กลุ่มต่ำงเน้นปัจจัยควำมสุขในครอบครัวเป็นล�ำดับที่หนึ่งเหมือนกัน 
ตำมมำด้วยควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันในครอบครัว ผู้สูงอำยุและผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำเน้น
ปัจจัยควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเพรำะต้องกำรกำรดูแลจำกลูกทั้งคู่ ส่วนกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและคน
กรุงเทพฯ เน้นควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ครองเป็นปัจจัยล�ำดับสำม

 ในระดับชุมชน ผู้สูงอำยุ ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไม่มีกำรศึกษำต่ำงให้ควำมส�ำคัญกับสภำพแวดล้อม
และควำมน่ำอยู่ของชุมชนเป็นล�ำดับต้น แต่คนกรุงเทพฯให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องควำมปลอดภัยของ
ชีวติและทรัพย์สินเท่ำๆกับสภำพแวดล้อมของชุมชน อำจแสดงให้เห็นว่ำปัญหำเรื่องควำมปลอดภัย
เป็นปัญหำส�ำคัญของคนในเมืองหลวง นอกจำกนั้นคนกรุงเทพฯยังเน้นควำมไว้เนื้อเชื่อใจและกำร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนน้อยกว่ำผู้ตอบที่เป็นผู้สูงอำยุและผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำ ส�ำหรับ
กลุ่มหลังสุดนี้ยังมีปัจจัยตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนกลุ่มอื่น ได้แก่ กำรที่คนในชุมชนมีงำนท�ำและได้ท�ำงำน
ใกล้บ้ำน เป็นปัจจัยส�ำคัญล�ำดับสอง

 ในระดบัประเทศ กำรเน้นปัจจยัทีจ่ะท�ำให้มคีวำมเป็นอยูท่ีด่ขีองแต่ละกลุม่มคีวำมหลำกหลำยค่อนข้ำง
มำก กลุม่ผูส้งูอำยซุึง่ต้องกำรควำมมัน่คงและปลอดภยัในชวีติเน้นกำรทีร่ฐับำลมกีำรป้องกนัและช่วย
เหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติเป็นล�ำดับแรก ตำมด้วยกำรใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนใน
สังคม แต่กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยเน้นโอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคมเป็นล�ำดับแรก ตำมด้วย
ควำมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กลุ่มผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำกับคนกรุงเทพฯต่ำงเน้นควำมส�ำคัญ
ของควำมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นล�ำดับแรกเหมือนกัน อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ตอบทุกกลุ่ม
เห็นควำมส�ำคัญคล้ำยๆ กัน แต่สลับล�ำดับควำมส�ำคัญคือเรื่องสวัสดิกำรพื้นฐำนจำกภำครัฐ โอกำส
ที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ
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2.4  ดัชนีชี้วัดความคาดหวังต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตของคนไทย

โดยภำพรวมแล้วผู้ตอบส่วนใหญ่มีควำมคำดหวังต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเองในอีก 1 ปี ข้ำงหน้ำไปใน
ทิศทำงที่ดีขึ้นด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.95 และมีสัดส่วนผู้ให้คะแนน 3 ระดับสูงสุด (ระดับ 5 ถึง 7) ร้อยละ 64 
อย่ำงไรก็ตำมมีเพียงร้อยละ 7 ที่เห็นว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะแย่ลง

แผนภาพที่ 2.7  คำดหวังต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเองในอีก 1 ปี ข้ำงหน้ำ

ส่วนสำเหตุหลักๆ ที่ผู้ตอบมีควำมเห็นว่ำควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะดีขึ้น คือ เศรษฐกิจของประเทศจะดี
ขึ้น/ประชำชนจะมีรำยได้ที่เพิ่มมำกขึ้น (ร้อยละ 45) มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน/มีกำรขยำยกิจกำร
ธุรกิจของตนเอง (ร้อยละ 22) มีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำตนเองให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (ร้อยละ 13) และมีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แข็งแรง/ไม่เจ็บป่วย (ร้อยละ 11) เป็นต้น  ในขณะที่เหตุผลหลักที่ผู้ตอบมีควำมเห็นว่ำควำมเป็น
อยู่ในอนำคตของตนเองจะเป็นไปในทิศทำงที่แย่ลงเพรำะว่ำเศรษฐกิจของประเทศจะแย่ลง/รำคำข้ำวของ
และค่ำครองชีพจะสูงขึ้น (ร้อยละ 6) จะเกิดภัยพิบัติ/ภัยธรรมชำติต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ 
(ร้อยละ 1) มีปัญหำกำรคอร์รัปชั่น/ทุจริตของนักกำรเมือง/ผู้น�ำชุมชน (ร้อยละ 1) เป็นต้น  
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แผนภาพที่ 2.8  เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะดีขึ้น

แผนภาพที่ 2.9  เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะแย่ลง

อย่ำงไรกต็ำม มสีดัส่วนผู้ตอบถงึร้อยละ 29 ให้ควำมเหน็ว่ำในอนำคตข้ำงหน้ำชีวติควำมเป็นอยูข่องตนเองนัน้
จะเหมอืนเดมิไม่เปลีย่นแปลง เนือ่งจำกว่ำกำรใช้ชวีติของพวกเขำจะยงัคงเหมอืนเดมิ (ร้อยละ 23) ประชำชน
จะมีรำยได้เท่ำเดิม (ร้อยละ 10) และมีควำมเห็นว่ำเศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้น/ไม่แย่ลง (ร้อยละ 7) ผู้ตอบกลุ่มนี้
ประกอบด้วย ผู้สูงอำยุ (อำยุเกิน 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38) และผู้ที่เกษียณอำยุแล้ว (ร้อยละ 31) ผู้พักอำศัย
ในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 33) ผู้มีรำยได้ต�่ำ (ร้อยละ 37) ผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำและผู้จบประถมศึกษำ (ร้อยละ 
74) และผู้มีอำชีพเป็นแม่บ้ำน/พ่อบ้ำน (ร้อยละ 35) จะเห็นได้ว่ำผู้ตอบที่คิดว่ำชีวิตในอนำคตจะเหมือนเดิม
เป็นกลุม่ด้อยโอกำสเป็นส่วนใหญ่ ไม่มคีวำมคำดหวงัว่ำจะได้รบัประโยชน์จำกกำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้
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ส�ำหรบัคนไทยทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่ำง ส่วนใหญ่ยงัมคีวำมหวงัในอนำคตว่ำจะมชีวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ เหตผุล
ส�ำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นหรือมีรำยได้มำกข้ึน ตลอดจนกำรขยำยธุรกิจหรือก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน
มำกขึ้น ควำมหวังเรื่องต่อมำคือกำรพัฒนำตนเองให้ดีกว่ำเดิมและกำรมีสุขภำพแข็งแรง นอกจำกนั้นก็เป็น
เรื่องเกี่ยวกับกำรหมดภำระรับผิดชอบด้ำนกำรเงินและกำรได้โอกำสทำงกำรศึกษำ ควำมหวังเกี่ยวกับชีวิต
ควำมเป็นอยู ่จำกเหตผุลทีร่ะบจุงึเน้นเรือ่งเศรษฐกจิเป็นหลกั เมือ่เทยีบกบักลุม่ผูต้อบร้อยละ 7 (ซึง่มจี�ำนวน
ประชำกร 7,000 คน) ที่เห็นว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่จะแย่ลง จะพบว่ำกลุ่มหลังนี้เน้นเหตุผลทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม  ในเรื่องกำรเมืองผู้ตอบกลุ่มนี้ระบุเหตุผลทั้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของนักกำร
เมืองและผู้น�ำชุมชน รัฐบำลไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้หรือนโยบำยในกำรบริหำรประเทศไม่ดี ตลอดจนควำม
ไม่สำมคัคีกนัของคนไทย ส่วนเร่ืองส่ิงแวดล้อมผู้ตอบระบเุหตผุลเร่ืองมปัีญหำภยัพบิตัหิรือภยัธรรมชำตต่ิำงๆ 
เหตผุลของผูต้อบทีเ่หน็ว่ำแย่ลงแมจ้ะมผีูต้อบน้อยกว่ำผูท้ีเ่หน็ว่ำจะดขีึน้ถงึหนึง่ต่อเก้ำ กถ็อืเป็นข้อมลูทีเ่ป็น
ประโยชน์มำกเพรำะสะท้อนให้เห็นปัญหำอุปสรรคของชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีที่ผู้ตอบได้พิจำรณำอย่ำงรอบ
ด้ำนมำกกว่ำ อำจถอืว่ำผูต้อบกลุม่นีเ้ป็นพลเมอืงทีต่ืน่รูม้ำกกว่ำจงึสำมำรถระบเุหตผุลทีห่ลำกหลำยซึง่ด�ำรง
อยู่จริงในสังคมไทย เหตุผลเหล่ำนี้สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรวำงนโยบำยในอนำคตได้

ส�ำหรบักลุม่ผูต้อบถงึร้อยละ 29 ซึง่มำกกว่ำหนึง่ในสีข่องผูต้อบทัง้หมดทีร่ะบวุ่ำ ชวีติควำมเป็นอยูใ่นอนำคต
จะยงัเหมอืนเดมิ อำจตคีวำมได้ว่ำมผีูต้อบมำกกว่ำหนึง่ในสีท่ีไ่ม่รู้สกึว่ำประเทศชำตกิ�ำลงัเปลีย่นแปลงอย่ำง
ชัดเจนที่จะท�ำให้ตนรับรู้ได้ อำจถือเป็นผู้ตอบที่เป็นพลเมืองวิพำกษ์ (critical citizen) ที่ต้องกำรแสดงควำม
เห็นต่ออนำคตของคนไทย แต่ยังไม่ต้องกำรระบุรำยละเอียดของอนำคตที่ต้องกำรเห็นกำรเปลี่ยนแปลง ใน
อกีแง่หนึง่ผูต้อบกลุม่นีอ้ำจเป็นคนทีไ่ม่รูส้กึวติกกงัวลว่ำชวีติควำมเป็นอยูจ่ะแย่ลงเหมอืนกลุม่คนไทยอกีร้อย
ละ 7 เมื่อรวมกับกลุ่มที่คิดว่ำชีวิตในอนำคตจะดีขึ้นที่มีอยู่ร้อยละ 64 ก็จะท�ำให้กลุ่มผู้ตอบที่มองอนำคตใน
แง่ดรีวมถงึร้อยละ 93 ซึง่ตรงกบันสิยัของคนไทยทีรั่กสนกุและไม่สนใจสิง่รอบข้ำงในบทที ่3 ทีจ่ะกล่ำวต่อไป

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าผูต้อบท่ีมีความหวงัว่าชวีติจะดข้ึีนไม่ได้ระบุเหตผุล
อืน่ๆ ทีเ่ป็นเรือ่งส�าคญัของคณุภาพชวีติเช่นกนั เช่น เรือ่งสิง่แวดล้อม 
ระบบคุณค่า นอกจากน้ันยังเน้นเหตุผลท่ีเป็นระดับปัจเจกบุคคล
มากกว่าระดบัชมุชนหรอืสงัคม ท�าให้มคี�าถามว่าชวีติความเป็นอยูท่ีด่ี
ในอนาคตของคนไทยจะเป็นชวีติท่ีเน้นปัจจัยเชงิวตัถุของปัจเจกบคุคล
เป็นหลักหรือไม่? ผู้ตอบตระหนักถึงปัจจัยเชิงระบบท่ีมีความส�าคัญ
ยิ่งต่อตนเองด้วยหรือเพียงแต่หวังพึ่งตนเองเท่านั้น? 

กำรวเิครำะห์ในเรือ่งนีจ้ะพิจำรณำประกอบกบัข้อมลูในหวัข้อควำมคำดหวงัต่อประเทศชำตใินอนำคตในบทที่  
5 ต่อไป
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ทัศนคติและความเชื่อมั่น



3.1  ความเห็นเกี่ยวกับการยึดถือศีลธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต

ในเรื่องนี้คนไทยกลุ่มหนึ่งมองว่ำคนไทยในสังคมยึดถือศีลธรรมและจริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต แต่ใน
ระดับที่ไม่สูงนัก ขณะเดียวกันคนไทยอีกกลุ่มที่แม้จะมีจ�ำนวนไม่มำก มองว่ำคนไทยไม่มี/ไม่ยึดถือ หรือไม่
ค่อยยดึถอืศีลธรรมและจริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยและคนไทยยังมีปัญหำ
ที่คนไม่ได้สนใจและแสดงให้เหน็ผ่ำนควำมคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัญหำด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรทจุริต กำรคอร์รปัชัน่ กำร
เล่นหวย เล่นพนัน อำชญำกรรม กำรนอกใจสำมี/ภรรยำ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหำส�ำคัญทั้งสิ้น

แผนภาพที่ 3.1  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมของคนไทย

สิง่นีส้ะท้อนให้เหน็กำรเปลีย่นแปลงไปของสงัคมไทย ผ่ำนควำมคดิเหน็และมมุมองของคนบำงกลุม่ได้อย่ำง
ชดัเจน นัน่คอื หำกเปรยีบเทยีบระหว่ำงคนทีพ่กัอำศยัอยูใ่นกรงุเทพฯกบัภมูภิำคอืน่ๆ คนกรงุเทพฯจะเชือ่มัน่
ในเรือ่งนีน้้อยทีส่ดุ ซึง่อำจเป็นผลมำจำกชวีติทีม่คีวำมเร่งรีบและแข่งขันกนัสงูในตวัเมอืงหลวง ในขณะทีค่น
ที่พักอำศัยอยู่ในภูมิภำค เชื่อว่ำคนไทยค่อนข้ำงมี/ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมมำกกว่ำ โดยผู้ตอบในภำค

ทัศนคติและความเชื่อมั่น
บทที่ 3
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ตะวนัออกเฉยีงเหนอืมีควำมเชือ่มัน่มำกทีส่ดุ รองลงมำได้แก่ภำคตะวนัออก ภำคใต้ ภำคตะวนัตก ภำคเหนอื
และภำคกลำง (ดูแผนภำพที่ 3.2) แต่หำกพิจำรณำเฉพำะคนที่อำศัยในเขตเทศบำลกับนอกเขตเทศบำลก็
พบว่ำ คนทีอ่ำศยัในเขตเทศบำลมคีวำมเชือ่มัน่ในเรือ่งนีน้้อยกว่ำคนนอกเขตเทศบำล แนวโน้มควำมเชือ่มัน่
ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่ำควำมเป็นเมือง วิถีชีวิต ควำมเร่งรีบ อัตรำกำรแข่งขันที่สูง อำจเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อกำรใช้ชีวิตและกำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมน้อยลง

แผนภาพที ่3.2  ควำมเหน็เกีย่วกบักำรยดึถอืศลีธรรม/จรยิธรรมในกำรด�ำเนนิชวีติ จ�ำแนกตำมภมูภิำคและพืน้ที่

หำกพิจำรณำตำมรำยได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ ผู้ตอบที่ครอบครัวมีรำยได้เฉล่ียต้ังแต่ละดับ 
A+, A, B, C+  ถึง C เชื่อว่ำคนไทยยึดถือในคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิตค่อนข้ำงน้อย (ร้อยละ 
4.94-4.95) ในขณะทีค่นทีม่รีำยได้น้อยเฉลีย่ต้ังแต่ระดับ C-, D ถงึ E กลับมคีวำมเหน็ว่ำคนไทยยดึถอืศลีธรรม
และจริยธรรมมำกกว่ำ (ดูแผนภำพที่ 3.3) แต่หำกพิจำรณำรำยได้ร่วมกับพื้นที่ คนที่อำศัยในกรุงเทพฯและ
เขตเทศบำลน่ำจะเป็นผู้ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่ำคนที่อยู่นอกเขตเทศบำล ซึ่งมีรำยได้ต�่ำมำก ควำม
เชือ่มัน่ของคนทีมี่รำยได้ต�ำ่ เป็นกำรมองโลกในแง่ดี ทัง้นีอ้ำจเนือ่งมำจำกกำรใช้ชวีติในชนบทมกีำรช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั เอ้ือเฟ้ือเผือ่กนัของคนในชมุชน และควำมเร่งรบีอนัเกดิจำกกำรแข่งขนัและกำรท�ำมำหำกนิยงัไม่
มำก ท�ำให้ควำมเชื่อมั่นว่ำคนไทยยึดถือคุณธรรมมำกกว่ำ
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แผนภาพที่ 3.3  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต จ�ำแนกตำมรำยได้

ส�ำหรับคนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรซึ่งมีรำยได้ไม่มำกนัก กลุ่มนักเรียน/นักศึกษำ และกลุ่มครู/อำจำรย์ นัก
วชิำกำร เป็นกลุม่ทีเ่ชือ่มัน่ในคนไทยว่ำมคีวำมยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรมในขณะทีก่ลุ่มพนกังำนบรษิทั
และเจ้ำของกิจกำรมีควำมเชื่อมั่นน้อย

แผนภาพที่ 3.4  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยึดถือศีลธรรม/จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต จ�ำแนกตำมอำชีพ

ควำมเชื่อมั่นของคนไทยว่ำ กำรยึดม่ันในศีลธรรมและจริยธรรมเป็นส่ิงที่มีควำมส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันเพรำะจะท�ำให้สังคมมีควำมสงบสุข ผู้คนในสังคมมีควำมไว้วำงใจกันและกัน แต่กระแสโลกำภิวัตน์ 
บริโภคนิยมและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นสิ่งที่ยำกจะต้ำนทำนได้ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีท�ำให้สังคม
เปลีย่นแปลงไป ได้ส่งผลต่อกำรยดึมัน่ในศลีธรรมและจรยิธรรมลดลง กำรน�ำเสนอผลกำรวจิยันีจ้งึท�ำให้คน
ไทยต้องหยุดคิด เพื่อพิจำรณำหำแรงผลักดันที่จะท�ำให้คนไทยเชื่อมั่นและยึดถือในคุณธรรมและจริยธรรม
เพิ่มขึ้น
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3.2  ทัศนคติต่อคุณลักษณะของคนไทย

คุณลักษณะของคนไทยที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 80 ขึ้นไปเห็นด้วยมีทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ  จำก 13 
ข้อค�ำถำมพบว่ำ คุณลักษณะที่คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยมี 7 ลักษณะ คือ 

ตารางที่ 3.1  ควำมเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทย

คุณลักษณะของคนไทย คะแนนความเห็นด้วย

ชอบมีหน้ำมีตำ 5.51

รักควำมสนุก 5.42

เชื่อในพิธีกรรม 5.39

มีน�้ำใจ 5.32

พึ่งพำโชคชะตำ 5.30

มีจิตใจเอื้อเฟื้อ 5.28

อบอุ่น/เป็นมิตร 5.21

ริเริ่มสร้ำงสรรค์ 5.16

ควำมชอบมีหน้ำมีตำ คือ คุณลักษณะประกำรส�ำคัญของคนไทยที่กลุ่มคนไทยทุกกลุ่มให้คะแนนควำมเห็น
ด้วยในระดับสูง คือ ร้อยละ 87 โดยกลุ่มคนไทยที่เห็นด้วยอย่ำงมำกคือ กลุ่มที่มีอำยุระหว่ำง 40- 49  กลุ่ม
ท่ีมรีะดบัรำยได้อยูใ่นระดบัค่อนข้ำงสงูจนถงึสงูมำก กลุม่ทีอ่ยูอ่ำศยัในกรงุเทพฯและรองลงมำคอืภำคเหนอื
น่ันหมำยควำมว่ำ สงัคมไทยมค่ีำนยิมในกำรให้กำรเคำรพ นบัถอื ยกย่องคนทีม่คีณุสมบตับิำงอย่ำงทีส่งัคม
ให้คุณค่ำ เช่น ควำมมีเกียรติ ควำมมั่งคั่งร�่ำรวย กำรมีกำรศึกษำสูง เป็นต้น
 
ส�ำหรับสิ่งที่คนไทยให้ควำมส�ำคัญล�ำดับรองลงมำ คือ ควำมรักสนุกและควำมเชื่อในพิธีกรรม ที่กลุ่มคน
ไทยเห็นด้วยในสัดส่วนร้อยละ 85 เท่ำกัน โดยกลุ่มที่เห็นด้วยว่ำคนไทยรักสนุกและเชื่อในพิธีกรรม คือกลุ่ม
เดียวกัน คือ คนที่อยู่ในกลุ่มอำยุ 18-29 ปี มีระดับรำยได้อยู่ในระดับ B ถึง A+ คือ ค่อนข้ำงสูงจนถึงสูงมำก 
และอำศยัอยูภ่ำคเหนอื  อย่ำงไรกต็ำม โดยภำพรวมของคุณลกัษณะดงัทีป่รำกฏในตำรำง ในมมุหนึง่เป็นผลดี
กบัประเทศไทยเพรำะเมือ่คนไทยและสงัคมไทยต้องเผชญิกบัภำวะวกิฤตทิำงเศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง ฯลฯ 
จะไม่ตึงเครยีดมำกนกัเพรำะมทีำงเบีย่งหรอืทำงออกเอำไว้แล้วทัง้ในระดบับคุคลและในระดบัสงัคม โดยใน
ระดบับคุคล ควำมรกัสนกุและรเิริม่สร้ำงสรรค์ท�ำให้คนไทยเป็นคนปรับตวัง่ำย ยิม้ง่ำย สำมำรถมคีวำมสขุได้
จำกสิ่งต่ำงๆ รอบตัว ตัวอย่ำงเช่น กำรเปิดกว้ำงในกำรรับประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มคนชนชำติอื่นๆ และ
สำมำรถปรับตัวเข้ำร่วมได้กับงำนเทศกำล งำนรื่นเริงต่ำงๆ  และในระดับสังคม ควำมมีน�้ำใจ ควำมมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อและควำมอบอุ่น/เป็นมิตร ท�ำให้คนไทยไม่เคยหมดหวังกับปัญหำหรือวิกฤติต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนหรือไม่
เคยถูกทอดทิ้งจำกคนในสังคมไทยด้วยกันเอง อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับควำมรักสนุกสำมำรถมองได้ทั้งด้ำน
บวก คือ มีผลท�ำให้คนไทยมีสุขภำพจิตที่ดีสำมำรถมีควำมสุขได้ง่ำย  และในด้ำนลบ คือ อำจมีผลต่อควำม
ระมัดระวังและควำมรอบคอบในกำรใช้ชีวิต และกำรรับผิดชอบต่อสังคม 
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ส�ำหรับควำมเชื่อในพิธีกรรมและกำรพ่ึงพำโชคชะตำที่เป็นคุณลักษณะด้ำนลบ กลุ่มคนไทยส่วนใหญ่เห็น
ด้วยร้อยละ 85 และ 81 ตำมล�ำดับ คุณลักษณะสองประกำรนี้สะท้อนให้เห็นถึงควำมคิดควำมเชื่อในสิ่งที่
มองไม่เห็น และอิทธิพลจำกขอมและพรำหมณ์ที่สืบทอดจำกอดีตมำจนปัจจุบัน ซ่ึงท�ำให้เห็นปัญหำด้ำน
หนึง่ทีส่�ำคัญคือ กำรทีค่นไทยยงัไม่มคีวำมเชือ่มัน่และมัน่ใจในตนเองอย่ำงเตม็ที ่แต่ในด้ำนบวกคณุลกัษณะ
ดงักล่ำวท�ำให้คนไทยเป็นคนเคำรพนบนอบ ไม่ก้ำวร้ำว ไม่ตดัสนิใจหนุหนัพลนัแล่นเมือ่เกดิปัญหำและยงัมี
ควำมหวังในชีวิตอยู่เสมอ 

นอกจำกนี้ กำรชอบทุจริต/ไม่ซื่อตรง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน คือ คุณสมบัติที่คนไทยเห็นว่ำคนไทย
ด้วยกันเองมีลักษณะเช่นนั้น คุณสมบัติด้ำนลบนี้ท�ำให้กำรเข้ำใจปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ปัญหำกำร
ต้องจ่ำยสินบนให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐ รวมถึงปัญหำควำมเข้ำใจในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองและ
สังคมของประชำชนที่มีน้อยและกำรรอคอยภำครัฐเข้ำมำท�ำหน้ำที่ต่ำงๆ โดยที่ภำคประชำชนไม่สนใจหรือ
กระตือรือร้นได้อย่ำงชัดเจนขึ้น

ส�ำหรับคุณลักษณะที่กลุ่มคนไทยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำงถึงต�่ำ คือ

ตารางที่ 3.2  คุณลักษณะที่กลุ่มคนไทยมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำงถึงต�่ำ

คุณลักษณะของคนไทย คะแนนความเห็นด้วย

ควำมพอเพียง 4.63

ทุจริต 4.63

เห็นแก่ส่วนตน 4.60

ไม่มีวินัย 4.54

ไม่สนใจสิ่งรอบข้ำง 4.48

คุณสมบัติที่ผู้ตอบมีควำมเห็นด้วยในระดับปำนกลำงถึงต�่ำ ไม่ได้หมำยควำมว่ำเร่ืองเหล่ำนี้ไม่ส�ำคัญ หำก
แต่มีควำมส�ำคัญในลักษณะที่ถูกซ้อนเร้นจำกคุณลักษณะอื่นๆ เพรำะหำกพิจำรณำห้ำคุณลักษณะข้ำงต้น
ร่วมกับปัญหำที่มีควำมรุนแรงในทุกภำคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหำ
กำรต้องจ่ำยสนิบนให้กบัเจ้ำหน้ำทีร่ฐั รวมถงึกำรมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทำงกำรเมอืงและสงัคมของประชำชน
ที่มีน้อย กำรรอคอยภำครัฐเข้ำมำท�ำหน้ำที่ต่ำงๆ โดยที่ภำคประชำชนไม่สนใจหรือกระตือรือร้นปัญหำหนี้
สิน กำรเป็นหนี้นอกระบบ รวมไปถึงกำรแตกแยกไม่สำมัคคี จะท�ำให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของสำเหตุของปัญหำ
ต่ำงๆ ทีท่วคีวำมรนุแรงมำกขึน้ในปัจจบุนัได้อย่ำงชดัเจนขึน้  เพรำะทศันคตทิีค่นไทยมองคนไทยด้วยกนัเอง 
แต่ถูกซ่อนเร้นด้วยควำมเห็นด้วยปำนกลำงถึงต�่ำและกำรเน้นที่คุณสมบัติด้ำนบวก ท�ำให้กำรตระหนักถึง
สำเหตุของปัญหำและแก้ไขปัญหำจำกระดับบุคคลที่ท�ำได้ง่ำยที่สุด ยำกที่จะเกิดข้ึนได้อันส่งผลให้ปัญหำ
จึงมำกขึ้นและรุนแรงมำกขึ้น
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ผู้ตอบร้อยละ 64 เหน็ว่ำ ควำมพอเพียงทีร่ฐับำลและสงัคมไทยพยำยำมส่งเสริมรณรงค์มำเป็นระยะเวลำสบิ
กว่ำปีเป็นคณุลกัษณะทีค่นไทยมอียูใ่นระดับปำนกลำง คือ 4.63 โดยกลุ่มทีเ่หน็ว่ำคนไทยมีควำมพอเพยีงน้อย 
คือ กลุ่มคนที่มีอำยุระหว่ำง 30-39 กลุ่มที่มีระดับรำยได้ B ถึง A+  และอำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ นั่นหมำยควำม
ว่ำ คนไทยยงัไม่สำมำรถสร้ำงลกัษณะนสิยัแบบพอเพียงได้ดนีกั แต่หำกพจิำรณำควำมพอเพยีงทีม่ใีนระดบั
ปำนกลำงร่วมกับควำมรักสนุกและคุณสมบัติด้ำนลบอีกสองประกำร คือ กำรทุจริตและกำรเห็นแก่ส่วนตน 
อำจท�ำให้พอเข้ำใจถึงมุมมองที่กลุ่มคนไทยมีต่อคนไทยด้วยกันเองในประเด็นควำมพอเพียงนี้ได้ดีขึ้น  

ส�ำหรบัควำมไม่มีวินยัและกำรไม่สนใจสิง่รอบข้ำง แม้กลุม่คนไทยจะเหน็ด้วยในระดบัต�ำ่ คอื  4.54 และ 4.48 
ตำมล�ำดับ แต่นัยส�ำคัญจำกคะแนนของกลุ่มคนที่เลือกตอบคุณลักษณะด้ำนนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำ
ตัง้แต่ระดบับคุคลไปจนถงึสงัคมและประเทศชำต ิเพรำะประเทศไทยจะพฒันำและแข่งขนักบัประเทศอืน่ๆ 
ได้ รวมถึงสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วทันท่วงที ระเบียบวินัยของคนในชำติที่ก�ำกับควำมคิด จิตใจ
และพฤตกิรรมเป็นสิง่ทีม่คีวำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิง่  เพรำะในทีส่ดุควำมมรีะเบยีบจะบ่งบอกถงึกำรตระหนกัรู้
ในหน้ำทีท่ีมี่ต่อตนเอง สงัคม ชมุชน และประเทศชำติ หรอืกค็อืควำมรบัผดิชอบทีต่นเองมต่ีอครอบครวั สงัคม 
ชุมชน และประเทศนั่นเอง โดยกลุ่มที่เห็นด้วยว่ำคนไทยไม่สนใจสิ่งรอบข้ำง คือ กลุ่มที่มีอำยุระหว่ำง 18-29 
ปี ระดบัรำยได้ C ถงึ C+ และ E และอำศยัอยูใ่นภำคตะวนัตก  ส�ำหรบักลุม่ทีเ่หน็ด้วยว่ำคนไทยไม่มวีนิยั คอื 
กลุ่มที่มีอำยุระหว่ำง 18-29 และ 30-39 ปี ระดับรำยได้ค่อนข้ำงสูงจนถึงสูงมำกและอำศัยอยู่ภำคตะวันตก

คุณลักษณะด้ำนลบทีค่นไทยม ีคือ ชอบมหีน้ำมตีำ  เชือ่ในพธิกีรรม พึง่พำโชคชะตำ ทจุรติ เหน็แก่ส่วนตน ไม่มี
วนิยั และไม่สนใจสิง่รอบข้ำง เป็นสิง่ทีท่�ำให้เหน็ได้ชดัเจนขึน้ว่ำเป็นคณุลกัษณะของคนไทยทีฝั่งรำกลกึอยูใ่น
วิถชีวิีต ควำมคดิและพฤตกิรรม ทีจ่�ำเป็นต้องได้รบักำรพิจำรณำแก้ไขและปรบัให้เป็นคณุลกัษณะด้ำนบวก  

3.3  สิ่งที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชน

จำก 19 ประเด็นข้อสอบถำม กำรรักเรียน คือ สิ่งที่กลุ่มคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 43 เห็นควำมส�ำคัญว่ำ
ควรปลูกฝังให้กับเด็กและเยำวชน รองลงมำร้อยละ 41 เห็นว่ำควรปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนไทยห่ำงไกล 
ยำเสพติด และร้อยละ 31 เห็นว่ำควรปลูกฝังคุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรม ในขณะที่กำรให้ควำมรู้เรื่องเพศ 
และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง/ประชำธิปไตย ผู้ตอบท่ีเห็นว่ำควรปลูกฝังให้กับเด็กและเยำวชนของชำติ  
มีเพียงร้อยละ 3 และ 4 ตำมล�ำดับเท่ำนั้น

ตารางที่ 3.3  สิ่งที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กและเยำวชน

สิ่งที่ควรปลูกฝัง ร้อยละ สิ่งที่ควรปลูกฝัง ร้อยละ

กำรรักกำรเรียน 43 กำรรักนวลสงวนตัว 8

กำรห่ำงไกลจำกยำเสพติด 41 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7

คุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรม 31 ควำมกล้ำแสดงออก/เป็นตัวของตัวเอง 4

กำรประหยัด/อดออม/รู้จักค่ำของเงิน 22 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง/ประชำธิปไตย 4

กำรซื่อสัตย์/สุจริต 21 ควำมรู้เรื่องเพศศึกษำ 3
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ผูต้อบให้ควำมส�ำคญักบักำรรกัเรียนและกำรห่ำงไกลยำเสพตดิค่อนข้ำงมำกกว่ำสิง่อืน่ๆ จะเหน็ได้ว่ำผูต้อบ
รอ้ยละ 43 ให้ควำมส�ำคัญกบักำรรักกำรเรยีน ซึ่งเป็นค่ำนยิมที่คนไทยไดร้ับกำรปลูกฝงัมำแตเ่ล็กแต่น้อยให้
ต้องขยนัเรยีน ให้เรยีนสงูๆ ในขณะทีก่ำรให้ควำมส�ำคญักบักำรอ่ำนรวมถงึควำมขยนั/ตัง้ใจท�ำสิง่ต่ำงๆ ซึง่จะ
ต้องเกิดขึ้นควบคู่กันมีเพียงร้อยละ 11 เท่ำนั้น ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ 41 เห็นว่ำควรปลูกฝังกำรห่ำงไกลยำ
เสพตดิ เนือ่งจำกเป็นปัญหำใหญ่ระดบัชำตแิละมผีลกระทบโดยตรงต่ออนำคตของเดก็และเยำวชน ทัง้สอง
สิ่งนี้เป็นกำรปลูกฝังที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยำวชนโดยตรง ในขณะที่คุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรมที่
จะเป็นประโยชน์ทัง้กบัเด็กและเยำวชนโดยตรงและส่งผลต่อกำรใช้ชวีติกบัผูอ้ืน่และสงัคมได้รับควำมส�ำคญั
เป็นอันดับรองลงมำ

ข้อสงัเกตในทีน่ีค้อื ควำมเหน็ด้วยในคณุธรรม/ศลีธรรม/จริยธรรมกบัควำมเหน็ด้วยในควำมซือ่สตัย์/สจุรติ มี
ควำมแตกต่ำงกนั สะท้อนให้เหน็กำรตคีวำมและกำรท�ำควำมเข้ำใจในควำมซือ่สตัย์/สจุริตว่ำเป็นคนละเรือ่ง
กบัคุณธรรม/ศีลธรรม/จรยิธรรม ทีอ่ำจถกูมองว่ำเป็นเรือ่งของศำสนำ หรอืศลี 5 ข้อ จงึมผีลให้ปัญหำกำรทจุริต 
คอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหำส�ำคัญที่คนไทยเห็นว่ำมีควำมรุนแรงและควรได้รับกำรแก้ไข ดังจะกล่ำวต่อไป

ส�ำหรับประเด็นที่ผู้ตอบให้ควำมส�ำคัญน้อย 5 อันดับแรก คือ ควำมรู้เร่ืองเพศศึกษำ มีเพียงร้อยละ 3 ที่
เห็นควรให้มีกำรปลูกฝัง ทั้งๆ ที่มีควำมส�ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมคิด อำรมณ์ และร่ำงกำย
ให้กับเด็กและวัยรุ่น และอำจจะท�ำให้ปัญหำตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรคเอดส์ ฯลฯ บรรเทำเบำบำงลงได้ กำร
ท�ำควำมเข้ำใจและปรับทัศนคติของผู้ปกครอง/ผู้ใหญ่ในสังคมไทยว่ำ เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องหยำบคำยหรือน่ำ
อำย จึงเป็นสิ่งส�ำคัญโดยเฉพำะเป็นส่วนหนึ่งของกำรแก้ปัญหำอันเกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เพศศึกษำ   อันดับต่อมำ คือ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง/ประชำธิปไตย และควำมกล้ำแสดงออก/เป็นตัว
ของตัวเอง มีเพียงร้อยละ 4 ทั้งๆ ที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของกำรสร้ำงควำมมั่นใจในควำมเป็นตัวตน ควำม
เป็นพลเมือง อีกทั้งเป็นสิ่งที่แสดงกำรตระหนักถึงผลกระทบที่ได้รับจำกกำรเมือง และแสดงถึงกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตย ส�ำหรับประเด็นกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นประเด็นที่มีกำรพูดถึงและรณรงค์
กันอยู่ทั่วโลกก็มีเพียงร้อยละ 7 เท่ำนั้น นั่นอำจเป็นเพรำะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องนอกตัวไม่เกี่ยวกับปำก
ท้องโดยตรง ประกอบกับลักษณะของคนไทยเองที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้ำง ไม่สนใจอยำกเข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำ แต่เห็นว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องได้รับกำรดูแล จึงอำจต้องเป็นหน้ำที่ของภำครัฐในกำรด�ำเนินกำร 
และส�ำหรบักำรรกันวลสงวนตวักม็เีพยีงร้อยละ 8 เท่ำนัน้ทีเ่หน็ควรปลกูฝังให้กบัเดก็และเยำวชน ทั้งๆ ที่เป็น
ค่ำนิยมที่ดีของสังคมไทย    กำรรับเอำวัฒนธรรม วิธีคิด และวิถีชีวิตของตะวันตกที่ท�ำให้คนไทยให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรรักนวลสงวนตัวลดลง คนไทยอำจต้องขบคิดให้มำกกว่ำนี้ว่ำสังคมไทยได้เตรียมแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นและปรับทัศนคติกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มำกน้อยเพียงใด 

ส�ำหรับชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันหลักที่เปรียบเสมือนรำกฐำนของประเทศไทย ผู้ตอบ
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรปลูกฝังควำมคิดและทัศนคติด้ำนศำสนำในฐำนะสิ่งยึดเหนี่ยวทำงด้ำนจิตใจเป็น
อันดับแรก คือ กำรยึดถือในศีลธรรม/จริยธรรม/คุณงำมควำมดี ร้อยละ 31 ชำติในฐำนะสิ่งแสดงควำม
เป็นเอกรำช เอกลักษณ์ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมเป็นอันดับที่สอง คือ ควำมเป็นชำตินิยม/ควำม
รักชำติ ร้อยละ 20 และพระมหำกษัตริย์ในฐำนะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเป็นอันดับที่สำม คือ 
ควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ ร้อยละ 18
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หำกพจิำรณำสิง่ทีค่วรปลกูฝังให้กบัเด็กและเยำวชนร่วมกับคณุลกัษณะของคนไทยในด้ำนบวกและด้ำนลบ
จะพบว่ำ ร้อยละ 22 เหน็ว่ำควรปลกูฝังกำรประหยดั/อดออม/รู้จกัค่ำของเงนิ ซึง่จะเป็นกำรช่วยท�ำให้คนไทยมี
ลักษณะของควำมพอเพยีงเพ่ิมพูนขึน้ และร้อยละ19 เหน็ว่ำควรปลกูฝังควำมมนี�ำ้ใจ/เมตตำ/เผือ่แผ่/ชอบช่วย
เหลอืให้กบัเดก็และเยำวชน ซึง่จะช่วยสนบัสนนุคณุลกัษณะด้ำนบวกของคนไทย คอื มนี�ำ้ใจ มจีติใจเอือ้เฟ้ือ 
และอบอุ่นเป็นมิตรให้เพิ่มมำกขึ้น  และลดทอนควำมเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคุณลักษณะด้ำนลบลงได้  ในขณะที่
คณุลกัษณะด้ำนลบ คอื กำรทจุรติ กำรเหน็แก่ส่วนตนและกำรไม่สนใจสิง่รอบข้ำง ผูต้อบให้ควำมส�ำคญัต่อ
ควำมเป็นปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำค่อนข้ำงน้อยเพรำะมีเพียงร้อยละ 15 ที่เห็นควรปลูกฝังกำรมีระเบียบ
วินัย/กำรรักษำกฎระเบียบ ร้อยละ 11  ที่เห็นว่ำควรปลูกฝังกำรไม่คดโกงไม่คอร์รัปชั่น และร้อยละ 4 เท่ำนั้น
ท่ีเห็นควรให้มีกำรปลกูฝังกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืง/ประชำธปิไตยทัง้ๆ ทีส่ิง่ต่ำงๆ ข้ำงต้นจะช่วยท�ำให้เกดิ
กำรตระหนักในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอันจะน�ำไปสู่กำรมีส่วนร่วมเพื่อกำรตรวจสอบทำงกำรเมืองได้

3.4  ความมั่นใจในเศรษฐกิจ

กำรด�ำเนนิกจิกรรมทำงเศรษฐกจิทัง้ของประชำชนและผูป้ระกอบกำรล้วนต้องกำรควำมมัน่ใจทำงเศรษฐกจิทัง้
สิน้  ผูต้อบทีค่่อนข้ำงมัน่ใจจนถงึมัน่ใจมำกมเีพยีงร้อยละ 34 เท่ำนัน้ ในขณะทีร้่อยละ 50 อยูใ่นระดบัค่อนข้ำงไม่
มัน่ใจจนถงึไม่มัน่ใจอย่ำงมำก และผูต้อบเพียงร้อยละ 16 เท่ำนัน้ทีเ่ฉยๆ ส�ำหรับกลุ่มผู้ตอบทีแ่สดงควำมม่ันใจ
ในเศรษฐกจิของประเทศมำกกว่ำกลุม่อืน่ๆ คอื กลุม่ผูต้อบทีม่อีำยรุะหว่ำง 18-29 ปี เป็นกลุม่ทีอ่ยูใ่นวยัเรยีนและ
เพิง่เริม่ท�ำงำน มรีำยได้ครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืนต�ำ่มำก เป็นกลุม่ทีไ่ม่ได้รบักำรศกึษำอย่ำงเป็นทำงกำร อำศยัใน
ชนบท ภมูภิำคทีอ่ยูอ่ำศยั คือ ภำคใต้ และมอีำชพีคร/ูอำจำรย์ นกัวชิำกำร ส�ำหรับกลุ่มทีแ่สดงควำมม่ันใจน้อย
กว่ำกลุม่อืน่ๆ คอื กลุม่ผูต้อบทีม่อีำยรุะหว่ำง 40-49 ปี ซึง่เป็นช่วงอำยทุีก่�ำลังท�ำงำน เร่ิมมีหน้ำทีก่ำรงำนดแีละ
มภีำระด้ำนค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงมำก มรีำยได้ครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืนสูงถงึสูงมำก กำรศกึษำอนปุริญญำ/ปวช./
ปวส./ประกำศนยีบตัร อำศัยในเขตเทศบำล และในกรงุเทพฯ  และมีอำชีพเป็นเจ้ำของกจิกำร

ตารางที่ 3.4  ควำมมั่นใจในเศรษฐกิจ

มั่นใจในเศรษฐกิจ ไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ

กลุ่ม ค่าเฉลี่ย กลุ่ม ค่าเฉลี่ย

อำยุระหว่ำง 18-29 ปี 3.74 อำยุระหว่ำง 40-49 ปี 3.62

รำยได้ต�่ำมำก 3.72 รำยได้สูงถึงสูงมำก 3.60

ไม่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ทำงกำร

3.80
กำรศึกษำอนุปริญญำ/ปวช./
ปวส./ประกำศนียบัตร

3.59

อยู่ในพื้นที่ชนบท 3.74 อยู่ในพื้นที่เมือง 3.53

อยู่ในพื้นที่ภำคใต้ 3.99 อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 3.34

ครู/อำจำรย์ นักวิชำกำร 3.87 เจ้ำของกิจกำร 3.46

ควำมรูส้กึมัน่ใจในเศรษฐกจิของประเทศของแต่ละกลุม่ทีม่คีวำมแตกต่ำงกนั โดยมเีงือ่นไขบำงประกำรทีส่่ง
ผลให้เกิดควำมรู้สึกเช่นนั้น กล่ำวคือ กลุ่มคนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำมำกนัก ท�ำให้ไม่มีโอกำสในกำรหำงำนที่
มีควำมมั่นคง ไม่ได้มีต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่สูง เมื่อกำรศึกษำไม่สูง รำยได้ไม่มำก บวกกับไม่ได้อยู่อำศัย

48

Khon Thai Monitor Report

“คนไทย” 
มอนิเตอร์ 

เสยีงนี้มพีลงั



อยูใ่นตวัเมอืง กำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิจงึไม่ได้มผีลกระทบต่อคนกลุม่นีเ้ท่ำใดนกั  เช่นเดยีวกนักบักลุม่ที่
มอีำยรุะหว่ำง 18-29 ปี ที่ยังอยู่ในช่วงวัยของกำรเรียนหรือเพิ่งท�ำงำนและกลุ่มอำชีพครู/อำจำรย์ นักวิชำกำร
ที่เป็นอำชีพที่ค่อนข้ำงมีควำมม่ันคง ผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ จึงไม่ได้สร้ำงแรง
สะเทือนไปยังคนสองกลุ่มนี้เท่ำใดนัก ส�ำหรับกำรพิจำรณำในระดับภูมิภำค แม้คนที่อำศัยในพื้นที่ภำคใต้
จะได้รับผลกระทบไม่ต่ำงจำกคนในภูมิภำคอื่นๆ แต่เนื่องจำกผลผลิตจำกกำรท�ำอำชีพประมงและกำรท�ำ
อำชีพปลูกยำงพำรำ เป็นที่ต้องกำรของตลำดบริโภคและตลำดอุตสำหกรรม ท�ำให้คนที่อำศัยในพ้ืนที่ภำค
ใต้มีควำมมั่นใจเศรษฐกิจมำกกว่ำภูมิภำคอื่นๆ 

ในขณะที่ควำมไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของกลุ่มคนต่ำงๆ พบว่ำมีเงื่อนไขบำงอย่ำงที่ท�ำให้เกิดควำมรู้สึกเช่น
นั้น นั่นคือกลุ่มคนที่อำยุระหว่ำง 40-49 ปี กลุ่มคนที่เป็นเจ้ำของกิจกำรและกลุ่มคนที่มีรำยได้สูงถึงสูงมำก 
เป็นกลุม่คนทีม่ภีำระควำมรบัผดิชอบอยูค่่อนข้ำงมำก เช่น กำรผ่อนบ้ำน-รถ กำรต้องดแูลบตุร-คูส่มรส-บดิำ
มำรดำ-ลูกน้อง รวมทั้งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องอยู่ในสังคม ฉะนั้นเสถียรภำพทำงกำรเงินจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
และคนกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ จะอำศัยอยู่ในพื้นที่เทศบำลและในกรุงเทพฯ ซึ่งจะต้องประสบกับภำวะของ
กำรเปลี่ยนแปลงและแข่งขันอยู่เสมอ 

3.5  ความภาคภูมิใจในชาติ และความเป็นคนไทย

ผู้ตอบร้อยละ 99 มคีวำมภมูใิจในชำต/ิคณุค่ำควำมเป็นไทยและควำมภมูใิจทีเ่ป็นพลเมอืง/คนไทย สดัส่วน
ควำมภูมใิจในชำติและควำมเป็นคนไทยทีส่งูมำกนีเ้ป็นสิง่ทีน่่ำยนิดอีย่ำงยิง่ เพรำะควำมเป็นชำตจิะด�ำรงอยู่
ได้ก็เนื่องด้วยควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย ประวัติศำสตร์ไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย เอกลักษณ์
ควำมเป็นไทย โดยควำมภำคภูมิใจในชำติจะส่งผลให้คนไทยมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทยเป็น
พลเมืองไทย อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำร่วมกับประเด็นที่เป็นข้อค�ำถำมอื่นมีข้อสังเกตในที่นี้สองประกำร 
ประกำรแรก ผูต้อบมคีวำมภูมใิจในชำต/ิคณุค่ำควำมเป็นไทย และกำรเป็นพลเมอืง/คนไทย แต่ไม่ได้ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรปลูกฝังควำมเป็นชำตินิยม/ควำมรักชำติ กำรมีระเบียบวินัย/กำรรักษำกฎระเบียบ คุณค่ำของ
วฒันธรรมไทย และกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืง/ประชำธปิไตยให้กบัเดก็และเยำวชนเท่ำทีค่วร ประกำรทีส่อง 
สดัส่วนควำมภำคภูมใิจและควำมเป็นคนไทยทีสู่งมำกนีเ้ป็นคนละเร่ืองกบักำรตระหนกัในควำมเป็นพลเมอืง
ไทย เพรำะสิ่งที่กลุ่มคนไทยมองคุณลักษณะของคนไทยด้วยกันเองนั้นให้ควำมส�ำคัญค่อนข้ำงน้อยกับกำร
ทุจริต กำรเห็นแก่ส่วนตน ไม่มีวินัย และไม่สนใจสิ่งรอบข้ำง ทั้งๆ ที่คุณสมบัติด้ำนลบเหล่ำนี้เป็นอุปสรรคต่อ
ควำมเป็นพลเมอืงและกำรพัฒนำประเทศชำต ิฉะนัน้ ควำมภำคภมูใิจและควำมเป็นคนไทย จงึไม่ใช่เงือ่นไข
ที่น�ำไปสู่ควำมรู้สึกตระหนักในภำระหน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองไทย 

ส�ำหรับผู้ตอบอีกร้อยละ 1 ที่รู้สึกเฉยๆ กับควำมภูมิใจในชำติ/คุณค่ำควำมเป็นไทย และควำมภูมิใจที่เป็น
พลเมือง/คนไทย ถือว่ำเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องให้ควำมส�ำคัญแม้จะมีสัดส่วนเพียง 1 เพรำะกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ในสัดส่วนนี้ คือ ผู้ที่มีช่วงอำยุ 18-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นก�ำลังของชำติ เป็นผู้ที่มีรำยได้อยู่ในระดับ
ต�่ำ อำศัยอยู่ในชนบท ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำและอำศัยอยู่ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรศึกษำด้อยกว่ำกลุ่มอื่นๆ 
ไม่ได้รับกำรเอำใจใส่จำกภำครัฐหรือไม่ได้รับประโยชน์จำกนโยบำยกำรพัฒนำของรัฐ เหล่ำนี้อำจเป็นสิ่งที่
ท�ำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกไม่ไยดีและไม่ยินดียินร้ำยต่อควำมเป็นชำติและควำมเป็นคนไทย/พลเมืองไทย
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การพัฒนาประเทศ
และท้องถิ่นที่อยู่อาศัย



4.1  ความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศ

กำรส�ำรวจในส่วนนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลว่ำกลุ่มผู้ตอบมีควำมเห็นอย่ำงไรต่อชุมชนหรือจังหวัดที่ตนอำศัยอยู่ใน
แง่กำรพัฒนำไปในทิศทำงที่เหมำะสม ผลกำรส�ำรวจพบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่ำชุมชน/จังหวัดที่ตนเอง
อำศัยอยู่นั้นมีกำรพัฒนำไปในทศิทำงทีเ่หมำะสมคดิเป็นร้อยละ 67 ในขณะทีร้่อยละ 24 หรอืจ�ำนวนตวัอย่ำง
ประมำณ 24,000 คน เห็นว่ำชุมชน/จังหวัดของตนเองไม่มีกำรพัฒนำใดๆ หรืออยู่กับที่และมีร้อยละ 10 
(ประมำณ 10,000 คน) เห็นว่ำกำรพัฒนำชุมชน/จังหวัดของตนเองนั้นเป็นไปในทิศทำงที่ไม่เหมำะสม

แผนภาพที่ 4.1  ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำระดับชุมชน/จังหวัด

หมายเหตุ	:		มีผู้ที่ไม่ออกความเห็นประมาณ 1,000 รายหรือร้อยละ 1

การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บทที่ 4

51

Khon Thai Monitor Report

“คนไทย” 
มอนิเตอร์ 
เสยีงนี้มพีลงั



ในกลุ่มที่ตอบว่ำประเทศไทยพัฒนำไปในทิศทำงที่เหมำะสมนั้น ในแง่ระดับอำยุ จะมีผู้ที่อำยุ 18-29 ปี และ
อำย ุ50 ปีขึน้ไปมำกกว่ำกลุม่อำยอุืน่ ร้อยละ 58 อยูน่อกเขตเทศบำลเป็นกลุม่ทีม่รีำยได้ทกุระดบัรำยได้และ
ทุกระดับกำรศึกษำ ข้อแตกต่ำงของควำมเห็นอยู่ในแง่พื้นที่ กล่ำวคือ ผู้ตอบในภำคใต้และภำคตะวันออก
มำกกว่ำร้อยละ 67 และ 64 เห็นว่ำเหมำะสม ในขณะที่ผู้ตอบในกรุงเทพฯที่เห็นว่ำเหมำะสมมีเพียงร้อยละ 
35 และภำคเหนือมีเพียงร้อยละ 40

ส�ำหรับผู้ที่ตอบว่ำประเทศไทยพัฒนำไปในทิศทำงที่ไม่เหมำะสม ประกอบด้วย ผู้ตอบที่อยู่ในเขตเทศบำล
ร้อยละ 18 เป็นผู้มีรำยได้สูงและค่อนข้ำงสูงมำกกว่ำรำยได้น้อยร้อยละ 17-18 เป็นคนกรุงเทพฯ ภำคเหนือ
และภำคตะวันออกมำกกว่ำภำคอื่นๆ ร้อยละ 19-21

ส่วนผู้ที่เห็นว่ำประเทศไทยไม่มีกำรพัฒนำใดๆ เลย เป็นคนในเขตเทศบำลมำกกว่ำนอกเขต มีรำยได้สูง
มำกกว่ำรำยได้น้อย คนกลุม่ใหญ่ทีส่ดุทีเ่หน็ว่ำประเทศไทยไม่มกีำรพฒันำใดๆ เป็นผูต้อบจำกกรงุเทพฯ เมือ่
น�ำข้อมูลนี้ไปวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลเรื่องควำมคำดหวังต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึนในอนำคตในหัวข้อ 2.4 
ของบทที่ 2 จะพบว่ำผู้ตอบร้อยละ 29 ที่คิดว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะเหมือนเดิม มีสัดส่วนใกล้เคียง
กบัผูต้อบทีร่ะบวุ่ำประเทศไทยไม่มกีำรพัฒนำใดๆร้อยละ 30  ผูต้อบทัง้สองหวัข้อนีม้ภีมูหิลงัทีค่ล้ำยคลงึกนั 
ข้อค้นพบบ่งชี้ว่ำมีคนในเมืองที่เป็นชนชั้นกลำงจ�ำนวนประมำณเกือบหนึ่งในสำมที่สงวนท่ำทีในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำประเทศและชีวิตในอนำคตของตนเอง 

โดยภำพรวมแล้ว จะเห็นว่ำ ผู้ตอบอำศัยอยู่นอกเขตเทศบำล อยู่ในวัยหนุ่มสำวและวัยสูงอำยุ พักอำศัยอยู่
ในภำคใต้และภำคตะวันออกของประเทศไทย เป็นกลุม่ทีม่องทศิทำงกำรพฒันำประเทศในทำงบวกและยงัมี
ผูต้อบจำกภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอือกีร้อยละ 59 ทีม่คีวำมเหน็เช่นนีเ้หมอืนกนั กำรทีผู่ต้อบกลุม่นีส่้วนหนึง่
ไม่อยู่ในวัยกลำงคนที่ได้มีประสบกำรณ์ตรงกับกำรพัฒนำประเทศ และอยู่นอกศูนย์กลำงของกำรบริหำร
จดักำรของกำรพฒันำ (นอกเขตเทศบำล) อำจท�ำให้ควำมเหน็ของผูต้อบมนี�ำ้หนกัน้อยลง กำรวเิครำะห์ส่วน
นี้จึงต้องพิจำรณำเหตุผลที่ผู้ตอบให้ประกอบกำรแสดงควำมเห็นซึ่งจะปรำกฏในหัวข้อต่อไป

ส่วนผู้ตอบอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคนกรุงเทพฯ และภำคเหนือ อยู่ในเขตเทศบำล มีรำยได้สูงกว่ำซึ่งเป็นกลุ่มที่
มีโอกำสมำกกว่ำกลุ่มอื่นกลับมีควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำเป็นไปในทิศทำงที่ไม่เหมำะสม ดูเหมือนข้อมูลจะ 
ขดัแย้งในตวัเอง กล่ำวคอื กลุม่คนทีม่โีอกำสในสงัคมพอใจในทศิทำงกำรพฒันำน้อยกว่ำกลุม่คนทีม่โีอกำส 
น้อยกว่ำ ส่วนคนที่ด้อยโอกำสกลับพอใจทิศทำงกำรพัฒนำมำกกว่ำ ข้อมูลที่ขัดแย้งเช่นนี้อำจตีควำมได้ว่ำ  
ผู้ท่ีด้อยโอกำสเป็นกลุ่มที่เข้ำถึงข้อมูลได้น้อยและเรียกร้องน้อย (เพรำะอำจไม่รู้ว่ำตนมีสิทธิเรียกร้องอะไร
บ้ำง เช่น ผู้สูงอำยุในอดีตก็ไม่รู้ว่ำตนมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครองจำกรัฐ เช่น ได้เบี้ยยังชีพ) ส่วนผู้ที่มีโอกำส
มำกกว่ำเป็นผู้ที่เข้ำถึงข้อมูลมำกกว่ำ รู้สิทธิของตนมำกกว่ำ จึงเรียกร้องมำกกว่ำ เป็นผลให้ไม่พอใจทิศทำง
กำรพฒันำเพรำะตนเองยงัได้ไม่ครบถ้วนตำมสทิธทิีพึ่งได้ (เช่น สทิธทิีจ่ะคำดหวงัให้รฐัให้สวสัดกิำรคุม้ครอง
โดยไม่เรยีกรบัประโยชน์หรอืสทิธทิีจ่ะใช้ชวีติในสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำตทิีเ่ป็นมติรต่อสขุภำพมำกกว่ำที่
เป็นอยู)่ คนอกีกลุม่หนึง่ทีเ่ป็นผูท้ีม่โีอกำสมำกกว่ำเช่นกนั จึงเลือกให้ควำมเห็นว่ำประเทศไทยไม่ได้พัฒนำ
แต่อยู่กับที่ ดังจะพบว่ำผู้ตอบที่มีควำมเห็นแบบนี้เป็นคนจำกกรุงเทพฯ และเขตเทศบำล และมีรำยได้สูง
เหมือนกลุ่มที่เห็นว่ำพัฒนำไปในทิศทำงที่ไม่เหมำะสม
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4.2  ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระดับพื้นที่

กำรส�ำรวจในส่วนนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลว่ำกลุ่มผู้ตอบมีควำมเห็นอย่ำงไรต่อชุมชนหรือจังหวัดที่ตนอำศัยอยู่ใน
แง่กำรพัฒนำไปในทิศทำงที่เหมำะสม ผลกำรส�ำรวจพบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นว่ำชุมชน/จังหวัดที่ตนเอง
อำศยัอยูน่ัน้มกีำรพัฒนำไปในทศิทำงทีเ่หมำะสมคดิเป็นร้อยละ 67 ในขณะทีร้่อยละ 24 หรือจ�ำนวนตวัอย่ำง
ประมำณ 24,000 คน เห็นว่ำชุมชน/จังหวัดของตนเองไม่มีกำรพัฒนำใดๆ หรืออยู่กับที่และมีร้อยละ 10 
(ประมำณ 10,000 คน) เห็นว่ำกำรพัฒนำชุมชน/จังหวัดของตนเองนั้นเป็นไปในทิศทำงที่ไม่เหมำะสม

แผนภาพที่ 4.2  ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำระดับชุมชน/จังหวัด

ข้อมลูภูมหิลงัของผูต้อบทัง้กลุม่ทีเ่หน็ว่ำชมุชน/จงัหวดัของตนพฒันำไปในทศิทำงทีเ่หมำะสมและกลุม่ทีเ่หน็
ว่ำไม่เหมำะสมมลีกัษณะคล้ำยกบัทีป่รำกฏในระดบัประเทศในข้อ 4.1 กล่ำวคอื ผูท้ีเ่หน็ว่ำเหมำะสมอยูน่อก
เขตเทศบำลมำกกว่ำในเขตเทศบำล มำจำกภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภำคตะวนัออก และภำคตะวนัตก ส่วน
ผูท้ีเ่หน็ว่ำไม่เหมำะสมเป็นคนจำกกรุงเทพฯและคนในเขตเทศบำล นอกนัน้กเ็ป็นคนจำกภำคใต้และภำคกลำง

จำกแผนภำพ 4.2 จะพบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรพัฒนำของแต่ละจังหวัดแตกต่ำงกันออก
ไป หำกจ�ำแนกจังหวัดทั้งหมดเป็นสำมกลุ่มคือกลุ่มที่มีสัดส่วนประชำชนที่เห็นว่ำกำรพัฒนำไปในทิศทำง
เหมำะสมสูงสุด กลุ่มที่มีสัดส่วนประชำชนที่เห็นว่ำกำรพัฒนำไปในทิศทำงเหมำะสมปำนกลำง และกลุ่ม
ที่มีสัดส่วนประชำชนที่เห็นว่ำกำรพัฒนำไปในทิศทำงเหมำะสมในระดับค่อนข้ำงต�่ำ จะพบว่ำจังหวัดที่มี
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สัดส่วนประชำชนที่เห็นว่ำกำรพัฒนำไปในทิศทำงเหมำะสมสูงสุดมี 10 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม 
ชัยนำท ขอนแก่น รำชบุรี อ�ำนำจเจริญ เพชรบุรี สระแก้ว ตำก และอ่ำงทอง จังหวัดที่เหลือส่วนใหญ่เห็นว่ำ
พฒันำเหมำะสมปำนกลำง และมจีงัหวดัอกีกลุม่หนึง่ทีป่ระชำชนเหน็ว่ำกำรพฒันำเป็นไปในทศิทำงทีเ่หมำะ
สมน้อย จังหวัดกลุ่มนี้อยู่ในภำคใต้เกือบทั้งหมดกับภำคกลำงตอนบนและภำคเหนือตอนบน (ดูแผนภำพ
ที่ 4.3 ประกอบ) อำจวิเครำะห์ได้ว่ำจังหวัดที่มีประชำชนเห็นว่ำกำรพัฒนำเหมำะสมมำกเป็นจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลำงควำมเจริญของภูมิภำค (เช่น ขอนแก่น รำชบุรี เพชรบุรี) และจังหวัดที่อยู่ในช่วงกำรเติบโต (เช่น 
อ�ำนำจเจรญิ ตำก นครพนม สระแก้ว) ประชำชนในจงัหวดัเหล่ำนีจ้งึมคีวำมคดิเหน็ว่ำจงัหวดั/ชมุชนทีต่นพกั
อำศยัอยูม่กีำรพฒันำไปในทศิทำงทีเ่หมำะสมสงูสดุ ส่วนจังหวดัในภำคใต้ส่วนใหญ่และจังหวดัชำยแดนบำง
ส่วน (เช่น หนองคำย เชียงรำย เชียงใหม่) ตลอดจนกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่ต้องกำรกำรเติบโตมำกกว่ำที่เป็น
อยูห่รอืเตบิโตไปในทศิทำงทีแ่ตกต่ำงจำกทีเ่ป็นอยู ่จงึมคีวำมเหน็ว่ำกำรพฒันำจงัหวดัมคีวำมเหมำะสมน้อย 
ข้อค้นพบส่วนนี้สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำนโยบำยกำรพัฒนำระดับจังหวัดได้อย่ำงดี

แผนภาพที่ 4.3  จังหวัดที่มีสัดส่วนประชำกรเห็นว่ำกำรพัฒนำไปในทิศทำงที่เหมำะสมสูง-ต�่ำ
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เหตุผลประกอบความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา

ในกลุ่มผู้ที่เห็นว่ำชุมชน/จังหวัดของตนพัฒนำไปในทิศทำงเหมำะสม เหตุผลส�ำคัญคือเรื่องกำรพัฒนำ
สำธำรณูปโภค (น�้ำ ไฟ ถนน ห้ำงสรรพสินค้ำ) ร้อยละ 76 สภำพแวดล้อมในชุมชน ควำมสะอำดและอำกำศ 
ร้อยละ 29 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ร้อยละ 22 กำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ร้อยละ16 กำร
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยี/กำรติดต่อสื่อสำร ร้อยละ 15 ช่วยเหลือกัน/มีควำมสำมัคคีกันมำกขึ้น ร้อยละ 1 แก้ไข
ปัญหำยำเสพติด/แหล่งมั่วสุม/อำชญำกรรมต่ำงๆ ร้อยละ 12 คนในชุมชน/จังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำร
พัฒนำมำกขึ้น ร้อยละ 12 มีผู้น�ำที่ดี ร้อยละ 9 มีกำรวำงแผนพัฒนำ/ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ร้อยละ 8 มีกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว/มีนักท่องเที่ยวมำกขึ้น ร้อยละ 5

ส่วนผู้ตอบที่เห็นว่ำชุมชนยังไม่พัฒนำไปในทิศทำงที่เหมำะสม ระบุเหตุผลว่ำ ทุกอย่ำงเหมือนเดิม/ไม่มีกำร
พัฒนำ ร้อยละ 60 ชุมชนไม่ได้รับกำรพัฒนำ/เอำใจใส่จำกภำครัฐ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 21 มีปัญหำยำเสพ
ติด/แก๊งเด็กวัยรุ่น/แหล่งมั่วสุม/อำชญำกรรมต่ำงๆ มำกข้ึน ร้อยละ 13 มีปัญหำกำรคอร์รัปชั่น/ทุจริตของ
นักกำรเมือง/ผู้น�ำชุมชน ร้อยละ 10 มีปัญหำควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง/คนไม่สำมัคคี/แตกแยกกัน ร้อยละ 
10 มีปัญหำกำรเล่นพวกพ้อง/เส้นสำย/มีผู้มีอิทธิพลครอบง�ำชุมชน/ประชำชนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ร้อย
ละ 8 ขำดกำรวำงแผนพัฒนำ/ระบบบริหำรจัดกำรชุมชน/จังหวัดที่ดี ร้อยละ 7 มีปัญหำกำรซื้อสิทธิขำยเสียง 
ร้อยละ 7 ขำดผู้น�ำที่ดี ร้อยละ 7 มีปัญหำสภำพแวดล้อม/ชุมชนสกปรก ร้อยละ 6 คนในชุมชน/จังหวัดขำด
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชน/จังหวัด ร้อยละ 6

เมื่อพิจำรณำเหตุผลของกลุ่มที่ตอบที่พอใจทิศทำงกำรพัฒนำ จะพบว่ำ เป็นเหตุผลด้ำนควำมเจริญของ
สำธำรณปูโภคและสภำพแวดล้อมอย่ำงมำก เหตผุลรองๆ ลงมำเป็นเหตผุลด้ำนสงัคม เช่น กำรศกึษำ ปัญหำ
สงัคม มผีูท้ีเ่น้นเรือ่งกำรวำงแผนและระบบบริหำรทีด่แีละผูน้�ำทีด่ ีซึง่เป็นปัจจยัเชงิกระบวนกำรอยูบ้่ำงแต่ไม่
มำกเท่ำปัจจัยเชิงผลลัพธ์ เช่น สำธำรณูปโภค   อย่ำงไรก็ตำม กำรที่มีผู้ตอบประมำณ ร้อยละ 9-12 สนใจ
ปัจจยัด้ำนกระบวนกำรพัฒนำกถ็อืเป็นมติทิีด่พีอควร เมือ่เทยีบกบักลุม่ทีเ่หน็ว่ำกำรพฒันำเป็นไปในทศิทำง
ที่ไม่เหมำะสม จะพบว่ำกลุ่มหลังไม่ได้เน้นปัจจัยเชิงผลลัพธ์เท่ำกลุ่มแรกแต่เน้นปัญหำที่ไม่ได้รับกำรแก้ไข 
เช่น ปัญหำสังคม ปัญหำคอร์รัปชั่น ปัญหำกำรเล่นพวกพ้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่ไม่อำจ
เข้ำแก้ไขให้ลุล่วงได้โดยง่ำย นอกจำกนั้นผู้ตอบกลุ่มนี้ยังระบุว่ำชุมชน/จังหวัดขำดกำรวำงแผนพัฒนำที่
ดี และขำดผู้น�ำที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยเชิงกระบวนกำรและเชิงนโยบำยเช่นเดียวกับกลุ่มแรก จึงควรพิจำรณำว่ำ
องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร/เมือง จนถึงระดับล่ำงมีบทบำทมำก
เพียงใดในกำรร่วมก�ำหนดทิศทำงและวำงแผนกำรพัฒนำชุมชน/จังหวัด ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนกำร
พัฒนำนอกเหนอืไปจำกกลไกของระบบรำชกำรเช่นในปัจจบุนั นอกจำกนัน้อำจพจิำรณำได้ว่ำผูต้อบทีพ่อใจ
ทศิทำงกำรพัฒนำจำกควำมเจริญของสำธำรณปูโภค สะท้อนให้เหน็ผลส�ำเร็จของกำรกระจำยอ�ำนำจสูท้่อง
ถิ่นระดับหนึ่งได้ในเบื้องต้น ตลอดจนควำมส�ำเร็จของสวัสดิกำรด้ำนสำธำรณสุข (ร้อยละ 16) ด้วย 

เมือ่เชือ่มโยงข้อมลูเกีย่วกบัเหตุผลของผู้ตอบเกีย่วกบัทศิทำงกำรพัฒนำระดับจังหวดักลับไปสู่ระดับประเทศกจ็ะ
พบว่ำ กลุม่ผูต้อบในระดบัประเทศทีต่อบว่ำประเทศไม่พัฒนำเป็นกลุ่มทีไ่ม่ค่อยให้เหตุผลทีเ่ป็นประโยชน์ ดงัจะพบ
ว่ำเหตผุลทีใ่ห้ในระดบัชมุชน/จงัหวดั เป็นเหตผุลแบบก�ำป้ันทบุดนิ คอื ทกุอย่ำงเหมอืนเดมิ/ไม่มกีำรพฒันำแทนที่
จะระบทุศิทำงกำรพฒันำทีต่นเหน็ว่ำน่ำจะเป็น เหตผุลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัปัญหำสังคม ปัญหำคอร์รัปช่ันและปัญหำ
กำรเล่นพวกพ้องซึง่เป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงทีถ่กูระบุจึงเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงแก้ไขทศิทำงพัฒนำมำกกว่ำ
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4.3  ความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

จำกผลกำรส�ำรวจกลุม่ตัวอย่ำงทัง้ 100,000 รำย ในเรือ่งกำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำประเทศพบว่ำ ประชำกร
ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องดังกล่ำวและแสดงควำมคิดเห็นที่จะมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศโดย
กำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 33 ไม่สร้ำงปัญหำให้แก่สังคม/ประพฤติตนให้ถูกต้อง ร้อยละ 28 ยึดถือในศีล
ธรรม/จริยธรรม/คุณงำมควำมดี ร้อยละ 26 ประหยัด/อยู่อย่ำงพอเพียง ร้อยละ 22 ปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎ
ระเบยีบบ้ำนเมือง ร้อยละ 20 กำรกระท�ำอืน่ๆ ทีเ่ป็นกำรมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันำประเทศ ได้แก่ กำรให้ควำมร่วม
มือในกิจกรรมพัฒนำและกำรสร้ำงควำมสำมัคคี กำรเสียภำษี กำรช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม กำรช่วยประหยัด
พลังงำน กำรอบรมเยำวชนให้ปฏบิตัสิิง่ทีถ่กูต้อง กำรบรจิำคช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ทีล่�ำบำก กำรตัง้ใจศกึษำ
เล่ำเรียน และกำรเป็นหูเป็นตำ/กระบอกเสียงให้กับประเทศ (ดูตำรำงที่ 4.1)

ตารางที่ 4.1  สิ่งที่คนไทยสำมำรถมีส่วนร่วมได้เพื่อพัฒนำประเทศ

สิ่งที่คนไทยสามารถมีส่วนร่วมได้เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ร้อยละ

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 33

ไม่สร้ำงปัญหำให้แก่สังคม/ประพฤติตนให้ถูกต้องเหมำะสม 28

ยึดถือในศีลธรรม/จริยธรรม/คุณงำมควำมดี 26

ประหยัด/อยู่อย่ำงพอเพียง 22

ปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบบ้ำนเมือง 20

ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชน/สังคม 16

สร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน/สังคม 15

ตั้งใจท�ำงำน 14

เสียภำษี 11

ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม/ปลูกต้นไม้/ลดกำรใช้ถุงพลำสติก/รักษำสภำพแวดล้อมให้น่ำอยู่ 10

ช่วยประหยัดพลังงำน 9

อบรมเยำวชน/คนรุ่นหลัง ให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี/ถูกต้องเหมำะสม 9

ให้ควำมช่วยเหลือ/บริจำคช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ล�ำบำก 8

ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน 6

พยำยำมเป็นกระบอกเสียง/เป็นหูเป็นตำให้กับประเทศ 5

อื่นๆ 1

ไม่ทราบ 2

ไม่อยากท�า/ไม่สามารถท�าอะไรได้ 1

(ฐำน : 100,000) 

หมายเหตุ	: ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ
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เป็นที่น่ำสนใจมำกว่ำผู้ตอบถึงร้อยละ 33 ระบุว่ำกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ประเทศในขณะที่อีกร้อยละ 11 ระบุเรื่องกำรเสียภำษี ค�ำตอบนี้สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ตอบได้รับเอำควำมคิด
เรื่องระบอบประชำธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นแนวทำงกำรพัฒนำประเทศที่ส�ำคัญ และอำจคิดว่ำเม่ือตน
ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วประเทศก็จะพัฒนำต่อไปด้วยดี นับเป็นควำมคิดที่น่ำเป็นห่วงในกำรเชื่อว่ำระบอบ
ประชำธปิไตยแบบมตีวัแทนจะช่วยชำตไิด้อย่ำงง่ำยดำยเบด็เสร็จเช่นนี ้ผูต้อบจ�ำนวนมำกคดิว่ำถ้ำตนไปใช้
สทิธเิลอืกตัง้และไม่สร้ำงปัญหำให้แก่สงัคมกถ็อืว่ำได้ร่วมพฒันำประเทศแล้ว มผีูต้อบทีค่ดิว่ำตนสำมำรถมี
บทบำทเชิงรุกเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศ เช่น ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชน/สังคม ตั้งใจ
ท�ำงำน เสียภำษี สร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงำน เป็นกระบอก
เสียง/เป็นหูเป็นตำให้กับประเทศ ในระดับควำมถี่ที่ร้อยละ 5-16 เท่ำนั้น ค�ำตอบในเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์
ในกำรช่วยสะท้อนให้เหน็ว่ำพลงัของคนไทยทีจ่ะผลกัดนัสร้ำงสรรค์กำรพฒันำประเทศในเชงิรกุยงัมไีม่มำก
นกั คนส่วนใหญ่ยงัตดิยดึอยูก่บับทบำทเชงิรบั อย่ำงไรกต็ำม กำรตอบค�ำถำมในส่วนนีเ้ป็นกำรเลอืกค�ำตอบ
ได้หลำยค�ำตอบ ฉะนั้นข้อมูลจึงไม่อำจสรุปแยกจำกกันได้โดยสิ้นเชิง

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีผู้ตอบบำงส่วนที่อยู่ในช่วงอำยุ 40 ปี หรือมำกกว่ำ มีรำยได้ระดับต�่ำ อำศัยอยู่ในพื้นที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและไม่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำรที่แสดงควำมเห็นว่ำตนเองไม่ทรำบว่ำ
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศชำติได้อย่ำงไรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 และมีผู้ตอบอีกร้อยละ 1 
ที่ตอบว่ำ ตนเองไม่ต้องกำรท�ำและไม่สำมำรถช่วยเหลือประเทศชำติอะไรได้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอำยุ 50 ปี 
หรอืมำกกว่ำ มรีำยได้ระดบัค่อนข้ำงน้อยหรือน้อยกว่ำ อำศยัอยูใ่นกรุงเทพฯและภำคกลำง และไม่ได้รบักำร
ศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร ค�ำตอบส่วนนีท้�ำให้เหน็ได้ชดัขึน้ว่ำผูต้อบทีม่องบทบำทของตนในเชงิรบันัน้เป็นผูท้ีม่ี
รำยได้ต�่ำ ไม่มีกำรศึกษำ อยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนผู้สูงอำยุในเขตเทศบำล ถือเป็นกลุ่มด้อย
โอกำสที่คิดว่ำตนไร้พลังที่จะช่วยผลักดันกำรพัฒนำในสังคมไทย
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ปัญหาด้านสังคม
และการเมือง



5.1  เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง

แม้จะมีค�ำอธิบำยจำกนักวิชำกำรด้ำนไทยศึกษำจ�ำนวนไม่น้อยที่พิจำรณำว่ำควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมือง
เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศไทย กำรเปลีย่นแปลงรัฐบำลไม่ว่ำด้วยก�ำลงัทหำร รัฐสภำ กำรเปลีย่นขัว้ทำงกำร
เมอืงเป็นควำมผนัผวนทีค่ำดเดำได้ เฟเดอริกส์ ริกส์ (Riggs, 1966) ได้อธบิำยกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืง
ของไทยที่มีมำมักเป็นเรื่องของชนชั้นสูงและระบบรำชกำร ขณะที่ประชำชนโดยมำกมักถูกแยกขำดจำกผล
ประโยชน์และไม่สนใจทำงกำรเมือง ค�ำอธิบำยของริกส์ถูกท้ำทำยด้วยกระแสกำรปฏิรูปกำรเมืองช่วงปลำย
ทศวรรษ 2530 กระทัง่ควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงช่วงต้นทศวรรษ 2550 แอนดรว์ู วอล์คเกอร์ (Andrew Walker, 
2008) นกัมำนษุยวทิยำชำวออสเตรเลียอธบิำยสังคมไทยในมมุมองทีต่่ำงไปว่ำประชำชนต่ำงตืน่ตวัเพือ่รกัษำ
ประโยชน์ตนเองผ่ำนกลไกทำงกำรเมอืงทีม่ ีแม้ข้อมลูจำกกำรส�ำรวจจะพบว่ำคนชนบทและบคุคลทีม่สีถำนะ
ทำงเศรษฐกิจ-สังคมต�่ำกว่ำจะพอใจในควำมมั่นคงทำงกำรเมืองสูงกว่ำ แต่ภำพรวมแล้วพบว่ำ คนไทยโดย
มำกไม่พอใจกับควำมมั่นคงทำงกำรเมืองและคิดว่ำสภำพดังกล่ำวส่งผลต่อชีวิตประจ�ำวันของพวกเขำ

ผูต้อบส่วนมำกตอบว่ำตนไม่มคีวำมมัน่ใจในเสถยีรภำพและควำมมัน่คงทำงกำรเมอืง โดยมผีูท้ีไ่ม่รูส้กึพอใจ
ในเสถยีรภำพและควำมมัน่คงทำงกำรเมอืงสงูถงึร้อยละ 64 ขณะทีผู่ท้ีม่คีวำมพอใจในเสถยีรภำพและควำม
มัน่คงทำงกำรเมอืงเพียงร้อยละ 23 เท่ำนัน้ เมือ่พจิำรณำตำมอำยขุองผูต้อบแบบสอบถำมแล้วกลุม่ทีม่คีวำม
ไม่พอใจในเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเมืองสูงสุดคือ คนวัยท�ำงำนที่มีอำยุระหว่ำง 30-49 ปี ขณะ
ที่รำยได้แปรผกผันกับระดับควำมพอใจในเสถียรภำพและควำมม่ันคงทำงกำรเมืองกล่ำวคือผู้ท่ีมีรำยได้สูง
ขึน้มกัมคีวำมพอใจในควำมมัน่คงและเสถยีรภำพทำงกำรเมอืงในระดบัทีต่�ำ่ลง โดยผูท้ีม่รีำยได้ต่อครวัเรอืน
ตั้งแต่ 50,000 บำทในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 33,000 บำทในเขตเทศบำลและ 24,000 บำท นอกเขตเทศบำล 
มีควำมพอใจในเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเมืองในระดับต�่ำที่สุดเช่นเดียวกันกับคนกรุงเทพฯ และ
กลุม่ผูไ้ด้รบักำรศกึษำระดบัหลงัเตรยีมอดุมศกึษำ มคีวำมพอใจในควำมมัน่คงและเสถยีรภำพทำงกำรเมอืง
ต�่ำที่สุด ทั้งนี้เจ้ำของกิจกำรเป็นกลุ่มอำชีพที่มีควำมพอใจในระดับเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเมือง
ต�่ำที่สุดตำมมำด้วยผู้ตอบแบบสอบถำมที่เป็นพนักงำนบริษัท อำจสรุปเบื้องต้นได้ว่ำประชำกรในวัยท�ำงำน  
ผูม้รีำยได้สงู เจ้ำของกจิกำรและผู้ทีอ่ยูใ่นเขตเทศบำล เป็นกลุ่มทำงสังคมทีไ่ด้รับผลกระทบโดยตรงจำกควำม
ผันผวนทำงกำรเมือง ควำมมั่นคงและเสถียรภำพทำงกำรเมืองที่มำกข้ึนจะเป็นกำรรับรองสถำนะของพวก
เขำในสังคมต่อไป ขณะที่ควำมผันผวนทำงกำรเมืองส่งผลกระทบต่อลักษณะชีวิตประจ�ำวันที่แข่งขันสูงอยู่
แล้วให้มีควำมเปรำะบำงมำกขึ้น

กลุ่มที่มีควำมพอใจในเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเมืองมำกที่สุดคือกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุ 18-25 ปี 
มีรำยได้ระดับต�่ำ ไม่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร อำศัยอยู่ในภำคใต้และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จึง
เป็นประเด็นที่น่ำสนใจว่ำประชำกรในเขตภูมิภำคกลับมีระดับควำมพอใจเสถียรภำพทำงกำรเมืองมำกกว่ำ
ประชำกรในเขตเทศบำล ซึ่งอำจสรุปเบ้ืองต้นได้ว่ำเป็นผลจำกอ�ำนำจต่อรองที่เพ่ิมมำกข้ึนจำกกำรเลือกตั้ง
ทัง้ระดบัชำตแิละระดบัท้องถิน่ โดยมไิด้มองว่ำควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมอืงเป็นปัญหำต่อสถำนภำพของตน
ซึ่งแตกต่ำงจำกกับกลุ่มคนในเมืองวัยท�ำงำนที่มีรำยได้สูง

ปัญหาด้านสังคมและการเมือง
บทที่ 5
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ทั้งนี้พบว่ำคนหนุ่มสำวที่มีอำยุระหว่ำง 18-29 ปี มีควำมพอใจต่อควำมมั่นคงขอประเทศดีกว่ำประชำกรวัย
ท�ำงำนทีมี่อำย ุ30-39 ปี และใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่ำงทีม่อีำยมุำกกว่ำ 50 ปี อนัแสดงให้เหน็ว่ำคนหนุม่สำว
มีแนวโน้มที่มีควำมเชื่อมั่นในกำรเมืองกำรปกครองปัจจุบัน โดยมีผู้ให้คะแนนควำมพอใจระดับปำนกลำง
ค่อนข้ำงมำก (คะแนน 5-7) ร้อยละ 24 ของผู้ตอบแบบสอบถำม นับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดจำกกำรจ�ำแนก
ผู้ตอบแบบสอบถำมตำมวัย

ในแง่กลุ่มอำชีพ เกษตรกรเป็นกลุ่มอำชีพที่มีควำมพอใจในเสถียรภำพและควำมมั่นคงทำงกำรเมือง รอง
ลงมำคือ นักศึกษำ และ ครู-อำจำรย์-นักวิชำกำร ตำมล�ำดับ จึงจะเห็นได้ว่ำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ และ
เกษตรกรมีควำมเชื่อมั่นต่อควำมมั่นคงทำงกำรเมืองของประเทศในระดับสูง จึงอำจสรุปได้ว่ำเป็นผลจำก
กำรเป็นกลุม่อำชีพทีมี่กำรแข่งขนัต�ำ่และไม่ได้รบัผลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืงมำกนกั (กรณี
เกษตรกร กำรช่วยเหลือเยียวยำเป็นนโยบำยหลักของทุกรัฐบำล เช่นเดียวกับกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ)

5.2  ความสงบสุขภายในประเทศ

ปัญหำควำมสงบสุขภำยในประเทศนับเป็นประเด็นปัญหำร่วมสมัยที่มีกำรพูดถึงมำอย่ำงต่อเนื่องนับจำก
ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง ในช่วงปลำยทศวรรษ 2540 จนถึงกลำงทศวรรษ 2550 ขณะที่ภำพพจน์ของ
ประเทศไทยตำมค�ำอธิบำยของทำงกำรและควำมเข้ำใจของคนทั่วไป สังคมไทยมักฉำยภำพกำรเป็นสังคม
ที่มีควำมสันติสุข ปกคลุมด้วยวัฒนธรรมสันตินิยมแบบพุทธศำสนำ สยำมเมืองยิ้ม หรือ เมืองแห่งค�ำว่ำ “ไม่
เป็นไร”  อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ คนไทยมีแนวโน้มที่จะมองว่ำสภำพทั่วไปของสังคมไม่สงบสุข 
แม้ข้อมูลจะมิได้ฉำยให้เห็นว่ำ “ควำมไม่พอใจ” ในควำมสงบสุขของประเทศนี้มีมำนำนเท่ำไร เป็นเรื่องใหม่
หรือต่อเนื่องมำนำนแล้ว แต่อย่ำงน้อยก็ได้ฉำยให้เห็นว่ำ สภำพปัจจุบันของสังคมไทยแตกต่ำงจำกค�ำบอก
เล่ำของทำงกำรอยู่ไม่น้อย

ผู้ตอบส่วนมำกตอบว่ำสถำนกำรณ์ภำยในประเทศค่อนข้ำงไม่สงบสุข โดยมีผู้ที่เห็นว่ำสถำนกำรณ์ของ
ประเทศไม่สงบสขุอยูท่ีร้่อยละ 59 เมือ่พจิำรณำตำมเกณฑ์อำยแุล้ว ผูต้อบทีเ่หน็ว่ำสถำนกำรณ์ประเทศไทย
มีควำมสงบสุขต�่ำที่สุดคือกลุ่มคนวัยท�ำงำน วัยกลำงคนที่มีอำยุระหว่ำง 40-49 ในขณะที่รำยได้แปรผกผัน
กับทัศนะที่ว่ำด้วยควำมสงบสุขภำยในประเทศ กล่ำวคือผู้ที่มีรำยได้สูงมีแนวโน้มที่จะมีควำมเห็นว่ำสภำพ
กำรณ์ภำยในประเทศมีควำมสงบสุขน้อย เช่นเดียวกันกับมิติทำงด้ำนกำรศึกษำ โดยระดับกำรศึกษำจะ
แปรผกผันกับทัศนะว่ำด้วยควำมสงบสุขภำยในประเทศเช่นกัน พนักงำนบริษัทเอกชนและเจ้ำของกิจกำร
เป็นกลุ่มอำชีพที่คิดว่ำควำมสงบสุขภำยในประเทศมีระดับต�่ำที่สุด ทั้งนี้กรุงเทพฯเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ตอบเห็นว่ำ
ควำมสงบสุขของประเทศอยู่ในระดับต�่ำที่สุด จึงสำมำรถสร้ำงข้อสรุปเบื้องต้นได้ว่ำสถำนะทำงสังคมและ
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นท�ำให้ผู้คนมีควำมวิตกกังวลต่อควำมสงบสุขภำยในประเทศมำกขึ้น ด้ำนหนึ่งอำจเกิดจำก
ควำมกงัวลต่อกำรรกัษำสถำนภำพทำงสงัคม ในอกีด้ำนหนึง่ประชำชนกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีไ่ด้รับข้อมลูข่ำวสำร
มำกที่สุดอันส่งผลต่อกำรรับรู้สภำพควำมจริงของสังคม

เมื่อพิจำรณำกลุ่มที่มีควำมพอใจในควำมสงบสุขของประเทศที่สูงกว่ำกลุ่มอ่ืน เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุหรือวัยรุ่น
ที่มีรำยได้ระดับต�่ำ ไม่ได้รับกำรศึกษำ อยู่นอกเขตเทศบำล ประกอบอำชีพครูอำจำรย์หรือเกษตรกรและอยู่
ในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื หำกพิจำรณำตำมค�ำอธบิำยด้ำนสงัคมวทิยำกระแสหลกัแล้วย่อมพจิำรณำว่ำ
ประชำชนในกลุ่มข้ำงต้นมีชีวิตอยู่ในสังคมดั้งเดิม มีอัตรำกำรแข่งขันและควำมเป็นเมืองระดับต�่ำจึงมองว่ำ
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สงัคมมคีวำมสงบสขุมำกกว่ำประชำชนในเขตเทศบำลทีอ่ยูใ่นวยัท�ำงำนหรอืกลุม่อำชพีทีม่กีำรแข่งขนัสงู แต่
หำกพิจำรณำในมติิทำงประวตัศิำสตร์แล้วกลุม่ข้ำงต้นในอดตีเป็นกลุม่ทีเ่ป็นฝ่ำยถกูกระท�ำจำกอ�ำนำจรฐัและ
อ�ำนำจทนุ กำรกระจำยอ�ำนำจสูร่ะดบัท้องถิน่ในช่วงเกอืบสองทศวรรษทีผ่่ำนมำอำจมีผลต่อกำรสร้ำงควำม
สมดุลต่อประชำชนที่มีสถำนะเศรษฐกิจและสังคมระดับที่ต�่ำกว่ำด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้กำรที่กลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอำยุมีควำมเห็นว่ำ ควำมสงบสุขภำยในประเทศอยู่ในระดับที่ดีกว่ำผู้ ตอบใน
กลุ่มอำยุอื่น อำจเป็นผลจำกบริบททำงกำรเมืองของคนทั้งสองกลุ่มกล่ำวคือ ผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 50 ปี ใช้
ชีวิตช่วงแรกภำยในควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่รุนแรงในช่วง 14 ตุลำคม 2516 - 6 ตุลำคม 2519 จึงอำจ
มีควำมพอใจในสภำพควำมสงบสุขปัจจุบันที่ดีกว่ำโดยเปรียบเทียบกับยุคสมัยของตน ในขณะที่วัยรุ่นที่ใช้
ชีวิตในวัยเด็กช่วงทศวรรษ 1990 ที่กำรพัฒนำเทคโนโลยีและระบบกำรสื่อสำรท�ำให้คนรุ่นใหม่มีชีวิตที่แยก
ขำดและจ�ำกัดพื้นที่กำรรับรู้อยู่เฉพำะกลุ่มตน จึงมีแนวโน้มที่จะมองว่ำสภำพสังคมมีควำมเป็นเนื้อเดียวกัน
โดยถือเอำอัตลักษณ์ของตนเป็นตัวตั้ง ดังปรำกฏในตำรำงข้ำงล่ำง

ตารางที่ 5.1  สัดส่วนของผู้ที่พอใจในควำมสงบสุขของประเทศจ�ำแนกตำมอำยุ

อายุ

18 – 29  ปี 30 – 39  ปี 40 – 49  ปี
50  ปี/

มากกว่า
สัดส่วนของผู้ที่พอใจในควำมสงบสุข
ของประเทศ

31% 29% 30% 32%

ส�ำหรบัควำมพอใจของผูต้อบในภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภำคเหนอืและภำคใต้ ซึง่มลัีกษณะทำงภมูศิำสตร์
ห่ำงไกลจำกศูนย์กลำงอ�ำนำจรัฐและกำรพัฒนำ กำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ครบถ้วนมักถูกน�ำมำอธิบำย
เหตุผลที่ประชำชนกลุ่มนี้มีทัศนะที่ดีต่อควำมสงบสุขภำยใน แต่ในอีกด้ำนหนึ่งพื้นที่ทั้งหมดข้ำงต้นเป็นเขต
ที่กำรเมืองระดับท้องถิ่นมีพลวัตและกำรแข่งขันสูง แต่ประชำชนกลับมีควำมพอใจในควำมสงบสุขภำยใน
ประเทศมำกกว่ำประชำกรในพืน้ทีเ่ขตเมอืงอย่ำงกรงุเทพฯ และภำคตะวนัออกซึง่มลีกัษณะกำรเมอืงผกูขำด 
หรอืประชำชนไม่สนใจกำรเมอืง จงึเป็นทีน่่ำสนใจว่ำกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงไม่จ�ำเป็นต้องน�ำสูค่วำมขดั
แย้งเสมอไป (ดูตำรำงที่ 5.2)
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ตารางที่ 5.2  ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพอใจในควำมสงบสุขของประเทศจ�ำแนกตำมภูมิภำค

ภูมิภาค

กรุงเทพฯ ภาคเหนือ
ภาคตะวนั

ออก
เฉยีงเหนอื

ภาคกลาง
ภาคตะวัน

ออก
ภาคตะวัน

ตก
ภาคใต้

ค่ำเฉลีย่ควำม
พอใจจ�ำแนกตำม
ภมูภิำค

3.10 3.55 3.64 3.43 3.42 3.51 3.54

ลกัษณะข้ำงต้นสอดคล้องกบัค�ำอธบิำยของ เดวดิ ฮำร์วย์ี (Harvey,1990) นกัภมูศิำสตร์เศรษฐกจิทีว่เิครำะห์
ควำมสมัพนัธ์ในเขตเมอืงยคุหลงัอตุสำหกรรมซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่ำ คนเมอืงในภำคกำรเงนิและบรกิำร ชนชัน้กลำง
ใหม่มกัมคีวำมอ่อนไหวและเปรำะบำงต่อสภำพเศรษฐกจิ พวกเขำต้องกำรสภำพสังคมทีเ่ป็นปกตเิพือ่รับรอง
กำรเลือ่นชัน้สถำนะหรอืกำรสะสมกรรมสทิธิเ์อกชนเชงิปรมิำณ คนกลุม่นีจ้งึมกัตืน่ตวักบัควำมไม่สงบมำกกว่ำ
กลุ่มอื่นที่มีสถำนะทำงสังคมค่อนข้ำงตำยตัวไม่ว่ำจะเป็นผู้ใช้แรงงำนหรือเกษตรกร

5.3  ปัญหาและความรุนแรงของปัญหา

จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ ผู้ตอบส่วนมำกต่ำงเผชิญปัญหำทำงเศรษฐกิจอันได้แก่ ปัญหำด้ำนค่ำครองชีพ ซึ่ง
ผู้ตอบมำกกว่ำครึ่งหนึ่งเผชิญกับปัญหำข้ำงต้นเช่นเดียวกันกับปัญหำด้ำนควำมเครียดที่พบได้เกือบทั่วไป 
ขณะท่ีปัญหำด้ำนกำรเมืองและสังคมอื่นๆ มีกำรกระจำยในสัดส่วนไม่ต่ำงกันมำก จึงอำจพอสรุปเบื้อง
ต้นได้ว่ำ ปัญหำปัจจุบันวำงอยู่บนฐำนเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้เม่ือพิจำรณำด้ำนควำมรุนแรงแล้วรำคำ
สินค้ำค่ำครองชีพที่สูงขึ้นก็จัดเป็นปัญหำที่มีระดับควำมรุนแรงสูงสุดเช่นกัน แต่ที่น่ำสนใจคือปัญหำกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ันของนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรซึ่งผู้ตอบเพียงร้อยละ 14 เท่ำนั้นที่ได้ประสบด้วยตนเอง
กลับมีระดับควำมรุนแรงอยู่ในกลุ่มสูง ในเบื้องต้นจึงต้องพิจำรณำว่ำระดับควำมรุนแรงเกิดข้ึนจำกปัจจัย
สองด้ำนคือ กำรมีประสบกำรณ์โดยตรงและกำรให้คุณค่ำเกี่ยวปัญหำนั้น เช่น ปัญหำด้ำนควำมแตกแยก
สำมคัคกีนัในสงัคมที ่มีผูต้อบร้อยละ 21 เท่ำนัน้ทีป่ระสบปัญหำข้ำงต้นต่อชวีติจริงแต่ระดบัควำมรุนแรงโดย
รวมถูกให้ควำม ส�ำคัญในระดับที่สูง
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แผนภาพที่ 5.1  ควำมรุนแรงของปัญหำและสัดส่วนผู้ประสบปัญหำจ�ำแนกตำมภูมิภำค
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แผนภำพข้ำงต้น แสดงข้อมูลจำกกำรส�ำรวจโดยจ�ำแนกตำมภูมิภำค เห็นได้ว่ำลักษณะปัญหำที่เป็นตัว
หนงัสอืสแีดงของแต่ละภมูภิำคเป็นปัญหำทีร่นุแรงทีเ่น้นเรือ่งเศรษฐกจิและกำรเมอืงเหมอืนๆ กนั ส่วนปัญหำ
ที่มิได้ถูกท�ำให้เป็นตัวหนังสือสีแดงเป็นปัญหำที่ผู้คนแต่ละภูมิภำคเห็นเป็นปัญหำที่รุนแรงน้อยกว่ำ (หรือมี
สดัส่วนกำรประสบในชีวติประจ�ำวนัน้อยโดยไม่ติดสบิอนัดบัแรกของปัญหำทีป่ระสบจรงิ) เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำ
ปัญหำค่ำครองชีพและรำคำสินค้ำที่ขึ้นสูงขึ้น เป็นปัญหำที่ได้รับกำรพิจำรณำในฐำนะปัญหำที่ผู้คนประสบ
พบเจอเป็นกำรทัว่ไป และ เป็นปัญหำทีม่คีวำมรนุแรงอนัดบัแรกในทกุภมูภิำค ยกเว้นเพยีงแต่เขตกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหำดังกล่ำวรุนแรงที่สุด (ค่ำระดับควำม
รุนแรงอยู่ที่ 5.07 ซึ่งมีระดับควำมรุนแรงที่ใกล้เคียงกับภำคเหนือที่ 5.05) หำกวัดเพียงระดับควำมรุนแรง
แล้วยังมีประเด็นที่น่ำสนใจในพื้นที่ภำคใต้ ที่ปัญหำด้ำนค่ำครองชีพมีระดับควำมรุนแรงน้อยที่สุดอันน่ำจะ
เป็นผลมำจำกกำรพฒันำของอุตสำหกรรมท่องเทีย่วและพืน้ทีอ่ตุสำหกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรส่งออกทีท่�ำให้ 
“ชำวใต้” ที่มีที่ดินของตนเอง (ปัญหำที่ดินท�ำกินมีสัดส่วนของผู้ประสบปัญหำน้อยกว่ำภำคอื่นๆ) ประชำชน
สำมำรถมีคุณภำพชีวิตด้ำนเศรษฐกิจที่ดีกว่ำภูมิภำคอื่นที่มีระยะห่ำงจำกส่วนกลำงใกล้เคียงกัน (เช่นภำค
เหนือหรือภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตารางที่ 5.3  5 ปัญหำที่มีระดับควำมรุนแรงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด
ระดับคะแนน
ความรุนแรง

สัดส่วนผู้ที่พบ
ปัญหา

ค่ำครองชีพ/รำคำสินค้ำที่สูงขึ้น 5.07 75%

รำคำพืชผล/สินค้ำเกษตรตกต�่ำ 4.81 38%

กำรทุจริต/คอร์รัปชั่นของข้ำรำชกำร/นักกำรเมือง 4.62 13%

ควำมแตกแยก/ไม่สำมัคคีกันของคนในสังคม 4.60 20%

กำรขำดแคลนที่ดินท�ำกิน 4.59 13%

(ฐำน : 33,838) 

ตารางที่ 5.4  5 ปัญหำที่มีระดับควำมรุนแรงของภำคใต้

5 ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด
ระดับคะแนน
ความรุนแรง

สัดส่วนผู้ที่พบ
ปัญหา

ค่ำครองชีพ/รำคำสินค้ำที่สูงขึ้น 4.56 73%

กำรทุจริต/คอร์รัปชั่นของข้ำรำชกำร/นักกำรเมือง 4.55 19%

ภัยธรรมชำติ 4.54 47%

กำรขำดแคลนที่ดินท�ำกิน 4.50 11%

ควำมแตกแยก/ไม่สำมัคคีกันของคนในสังคม 4.43 26%

(ฐำน : 13,875)

หมายเหตุ	: ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของปัญหา 7 หมายถึง “รุนแรงมาก” และ 1 หมายถึง “ไม่รุนแรงเลย” 
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ส�ำหรบัพ้ืนทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล ควำมรุนแรงของปัญหำด้ำนปำกท้องจะไม่ถกูจดัในลกัษณะปัญหำทีม่ี
ควำมรนุแรงเท่ำกบัประเดน็ด้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และควำมแตกสำมคัคกีนัในสงัคม (ระดบัควำมรนุแรง
ที่อยู่ที่ 4.65 และ 4.64) อันเป็นภำพสะท้อนว่ำปัญหำและกำรให้ควำมรุนแรงของปัญหำไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
เรื่องเดียวกันเสมอไป ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำคน “เมือง” มีแนวโน้มที่มีกำรรับรู้ปัญหำทำงสังคมที่ไปไกลกว่ำเรื่อง
ปำกท้อง โดยพิจำรณำควำมส�ำคัญของปัญหำในแง่“กติกำของกำรแข่งขัน” อันสะท้อนถึงปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มองว่ำเป็นกำรเล่นนอกกติกำกำรแข่งขัน ควบคู่กับ“บรรยำกำศของกำรแข่งขัน” หรือควำมสงบ
สุขในประเทศ ขณะที่พื้นที่อื่นอำจตั้งค�ำถำมว่ำกติกำของกำรแข่งขันหรือกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอำจยังไม่
เป็นธรรม โดยสะท้อนออกมำจำกกำรพจิำรณำปัญหำปำกท้องในชวีติประจ�ำวนัพืน้ฐำนทีย่งัมไิด้รบักำรแก้ไข

ในสังคมที่ก�ำลังมีกำรเปลี่ยนผ่ำนหรือมีควำมขัดแย้งที่รุนแรง ปัญหำชีวิตประจ�ำวันที่ประชำชนเผชิญอยู่
มักถูกลดควำมส�ำคัญและแทนที่ด้วยปัญหำอื่นที่เสมือนมีควำมส�ำคัญสูงกว่ำ เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นปัญหำ
ข้ำงต้น จำกกำรส�ำรวจพบว่ำปัญหำปำกท้องที่พบทั่วไปในสังคม มีประเด็นที่น่ำสนใจคือค่ำครองชีพสูงขึ้น
ถูกให้ควำมส�ำคัญว่ำมีควำมรุนแรงอันดับหนึ่ง แต่ปัญหำด้ำนรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำยกลับไม่มีควำม
รุนแรงมำกนักหำกเปรียบเทียบกับค่ำครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งอำจสรุปได้ว่ำ ตลำดแรงงำนไทยมีควำมยืดหยุ่น
และเปิดโอกำสต่อกำรหำรำยได้พิเศษ แม้ค่ำครองชีพที่สูงขึ้นจะสร้ำงควำมกดดันและก่อให้เกิดปัญหำอื่นๆ   
เช่น ควำมเครียดและกำรเข้ำหำอบำยมุขแต่ประชำชนส่วนมำกยังสำมำรถเอำตัวรอดในตลำดแรงงำนได้

มิติด้ำนกำรเมืองมักได้รับกำรพิจำรณำว่ำมีระดับควำมรุนแรงสูงโดยเปรียบเทียบกับระดับของปัญหำที่ผู้
ตอบเคยประสบจริง เช่น ปัญหำกำรชุมนุมทำงกำรเมืองหรือควำมแตกแยกทำงกำรเมือง อำจเป็นผลจำก
สภำพกำรเมืองปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกกำรจัดกำรแบบประนีประนอมสู่กำรจัดกำรควำมขัดแย้งแบบ
เผชญิหน้ำกนัมำกขึน้ ซึง่ขดักบักำรรับรู้ทัว่ไปท�ำให้มแีนวโน้มทีจ่ะมองว่ำปัญหำทำงกำรเมอืงปัจจบุนัมคีวำม
รุนแรงกว่ำปัญหำอื่น ขณะที่มิติทำงสังคมเช่นควำมรุนแรงในครอบครัว กำรนอกใจระหว่ำงคู่สมรส หรือกำร
ไม่มีเวลำให้ครอบครัว มีสัดส่วนของปัญหำในระดับต�่ำและควำมรุนแรงก็อยู่ในระดับต�่ำเช่นเดียวกัน

ตารางที่ 5.5  เปรียบเทียบลักษณะปัญหำที่พบบ่อย 5 อันดับแรก กับ 5 อันดับปัญหำที่เห็นว่ำรุนแรง

อัน
ดับ

5 อันดับ
ปัญหาที่พบบ่อย

สัดส่วนปัญหา
ที่พบค�านวณ
จากประชากร

ทั้งหมด

5 อันดับ
ปัญหาที่เห็นว่ารุนแรง

ระดับคะแนน
ความรุนแรง

1. ค่ำครองชีพ/รำคำสินค้ำที่สูง 77% ค่ำครองชีพ/รำคำสินค้ำที่สูง 4.88

2. รำยได้ไม่เพียงพอกบัค่ำใช้จ่ำย 55% รำคำพชืผล/สนิค้ำเกษตรตกต�ำ่ 4.62

3. ควำมเครียด 47% กำรทุจริต คอร์รัปชั่น 4.60

4. ยำเสพติด 38% ขำดแคลนที่ดินท�ำกิน 4.56

5. รำคำพืชผล/สนิค้ำเกษตรตกต�ำ่ 30% ควำมแตกแยกสำมัคคี 4.50
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เมื่อน�ำแนวโน้มข้ำงต้นมำพิจำรณำตำมภูมิภำค กรุงเทพฯมีลักษณะตรงกับลักษณะที่ได้พิจำรณำมำคือ
แม้ประชำชนโดยมำกจะเผชิญกับปัญหำเศรษฐกิจที่ค่ำครองชีพมีอัตรำสูงข้ึน แต่มองว่ำปัญหำกำรทุจริต
มีควำมรุนแรงอันดับแรก ควบคู่กับกำรกังวลเรื่องควำมแตกแยกในสังคมและที่น่ำสนใจคือเป็นพื้นที่ที่
ประชำชนเห็นว่ำกำรนอกใจระหว่ำงสำมีภรรยำเป็นปัญหำที่รุนแรง (แม้มีสัดส่วนของกำรประสบปัญหำนี้
ระดับต�ำ่มำก) ขณะทีภ่มูภิำคอืน่มไิด้ให้ควำมส�ำคญัต่อปัญหำนีเ้ท่ำใดนกั จงึจะเหน็ได้ว่ำกรุงเทพฯเป็นพืน้ที่
ที่ศูนย์กลำงของบรรทัดฐำนสังคมไทยสมัยใหม่ทั้งในแง่กำรเมือง และสังคม

ตารางที่ 5.6 10 อันดับปัญหำที่รุนแรงมำกที่สุดในกรุงเทพฯ และสัดส่วนผู้ที่พบปัญหำ 

10 ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด
ระดับคะแนน
ความรุนแรง

สัดส่วนผู้ที่พบ
ปัญหา

กำรทุจริต/คอร์รัปชั่นของข้ำรำชกำร/นักกำรเมือง 4.65 23%

ควำมแตกแยก/ไม่สำมัคคีกันของคนในสังคม 4.64 38%

กำรชุมนุมทำงกำรเมือง 4.58 38%

ค่ำครองชีพ/รำคำสินค้ำที่สูงขึ้น 4.53 82%

กำรนอกใจของสำมี/ภรรยำ 4.46 2%

กำรว่ำงงำน/หำงำนยำก 4.35 9%

กำรขำดแคลนที่ดินท�ำกิน 4.35 4%

ภัยธรรมชำติ 4.32 17%

รำคำพืชผล/สินค้ำเกษตรตกต�่ำ 4.23 9%

กำรจ�ำเป็นต้องติดสินบนกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ 4.15 12%

(ฐำน : 8,977) 

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

ในภูมิภำคอื่นๆนั้นปัญหำเศรษฐกิจทั้งรำยได้ กำรมีงำนท�ำ รวมถึงปัญหำที่ดินท�ำกินยังคงเป็นปัญหำหลัก
ของหลำยพืน้ที ่ภำคเหนอืเป็นพ้ืนทีเ่ดยีวทีย่งัระบวุ่ำปัญหำด้ำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนยงัคงเป็นปัญหำส�ำคญั
ของประชำชนในภูมิภำค ภำคใต้เป็นพื้นที่ที่ประชำชนประสบปัญหำยำเสพติดสูงสุดและเป็นพื้นที่ที่ระบุถึง
ปัญหำกำรทุจริตของข้ำรำชกำรและนักกำรเมืองมีควำมรุนแรงเช่นกัน 
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ในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่ำปัญหำทำงเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหำหลัก และเป็นปัญหำที่มีควำมรุนแรงในทุก
ภูมิภำคเว้นเพียงแต่กรุงเทพฯที่มองเร่ืองทุจริตคอร์รัปช่ันว่ำเป็นเร่ืองที่มีควำมรุนแรง ส่ิงนี้สอดคล้องกับกำร
พิจำรณำของประภำส ปิ่นตบแต่ง (Pintobtaeng, 2011) นักวิชำกำรด้ำนขบวนกำรเคล่ือนไหวทำงสังคม 
จำกคณะรฐัศำสตร์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่ำกำรมองปัญหำทจุริตเป็นเพยีงกำรใช้เล่ห์เหลีย่ม
หลอกลวงชำวบ้ำนในชนบทเป็นกำรพิจำรณำแบบไม่ครบถ้วน เพรำะในด้ำนหนึ่ง “ชำวบ้ำน” นับเป็นกลุ่ม
ที่ตื่นตัวในผลประโยชน์ของตน แม้กำรซื้อเสียงหรือกำรทุจริตจะปรำกฏชัดในแทบทุกพื้นที่ของสังคมไทย 
แต่มิใช่ปัจจัยเดียวที่ท�ำให้ผู้มีอ�ำนำจเป็นที่ยอมรับในสังคม ผลกำรส�ำรวจสำมำรถขยำยผลได้ว่ำนิยำมของ
ควำมรุนแรงในกำรทุจริตอำจมิได้วำงอยู่บนฐำนเดียวกัน หำกแต่ปัญหำด้ำนปำกท้อง กำรกระจำยรำยได้
และควำมไม่มั่นคงในชีวิต นับเป็นปัญหำส�ำคัญที่มิอำจละเลยได้

5.4  ความคาดหวังต่อประเทศชาติในอนาคต

ข้อถกเถยีงเรือ่งกำรเปลีย่นผ่ำนทำงสงัคมมใีนสงัคมไทยมำอย่ำงยำวนำน นบัจำกกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ
และกำรก้ำวสู่ประเทศอุตสำหกรรมใหม่   อย่ำงไรก็ตำม วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 น�ำสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับ
แนวคดิกำรพัฒนำและเตบิโตทำงเศรษฐกจิ รวมถงึกำรรือ้ฟ้ืนแนวทำงชวีติแบบทำงเลอืก แนวทำงเศรษฐกจิ
พอเพียงกลำยเป็นแนวทำงด�ำเนนิชวีติทีถ่กูพดูถงึอย่ำงกว้ำงขวำง แต่จำกกำรส�ำรวจช่วงปี 2554 พบว่ำสงัคม
ไทยให้คุณค่ำเกี่ยวกับเรื่องแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงและจริยธรรมแบบดั้งเดิม
น้อยลง โดยควำมคำดหวังโดยมำกให้ควำมส�ำคัญกับเงื่อนไขชีวิตประจ�ำวัน เช่น รำยได้ อ�ำนำจซื้อที่เหมำะ
สมกับค่ำครองชีพ

จำกข้อมูลพบว่ำ ประชำชนส่วนมำกให้ควำมส�ำคัญกับเง่ือนไขทำงเศรษฐกิจ โดยร้อยละ 68 ปรำรถนำให้
ในอนำคตเศรษฐกิจดี ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้น ควบคู่กับกำรคำดหวังด้ำนค่ำครองชีพ และควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นก็อยู่ในสัดส่วนที่สูงอันดับต้นๆ เช่นเดียวกัน ลักษณะข้ำงต้นเป็นภำพสะท้อนกำรเติบโตเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมใหม่นับแต่ช่วงทศวรรษ 2530 เป็นต้น มำที่รัฐให้โอกำสทำงกำรค้ำ กำรลงทุน แทนที่กำรสนับสนุน
ด้ำนควำมเสมอภำค กำรที่ประชำชนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองท�ำให้ควำมคำดหวังทั้งหมดไปอยู่กับอ�ำนำจ
ซือ้และโอกำสหำรำยได้ของตนเอง อนัมำควบคูก่บัควำมปรำรถนำให้เกดิควำมสำมคัคแีละมคีวำมหลกีเลีย่ง
ควำมแตกแยกทำงกำรเมือง (ร้อยละ 35) เพื่อให้รัฐบำลมีเสถียรภำพ (ร้อยละ 13) และให้กำรงำนอำชีพมี
ควำมมั่นคง (ร้อยละ 22)

กำรคำดหวังกำรจัดกำรจำกภำครัฐมีระดับที่ลดลง สวนทำงกับสัดส่วนที่ประชำชนต้องกำรอ�ำนำจซื้อที่
มำกขึ้นโดยปรำกฏในสัดส่วนของควำมคำดหวังในด้ำนอัตรำกำรจ้ำงงำน ค่ำครองชีพ และอัตรำรำยได้  
(ร้อยละ 22, 31 และ 68 ตำมล�ำดับ) กำรค�ำนึงถึงกำรพัฒนำโดยรัฐมิได้เป็นประเด็นที่ได้รับควำมสนใจมำก
นกั พิจำรณำได้จำกข้อมลูกำรส�ำรวจทีค่ำดหวงักำรดแูลด้ำนกำรพฒันำจำกภำครัฐอยูใ่นระดบัทีไ่ม่สงูนกัเช่น 
กำรพัฒนำด้ำนสทิธกิำรศึกษำอยูท่ีร้่อยละ 8 ด้ำนสำธำรณปูโภคทัว่ไปอยูท่ีร้่อยละ 13 ซึง่เป็นผลทำงอ้อมจำก
กำรผลักภำระกำรรับผิดชอบชีวิตตนเองสู่ระดับปัจเจกชน ดังนั้นอ�ำนำจซื้อและโอกำสในกำรลงทุนจึงกลำย
เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน�ำสู่โอกำสด้ำนอ่ืน ควำมเสมอภำคทำงสังคมอ่ืนๆจึงถูกลดทอนสู่ควำมเสมอภำค
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนเท่ำนั้น
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ประเด็นทีน่่ำสนใจคอืกำรให้ควำมส�ำคญัด้ำนจรยิธรรมและศลีธรรม หรือกำรด�ำเนนิชวีติตำมหลกัเศรษฐกจิ
พอเพียง (ร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ตำมล�ำดับ) ดูจะไม่ใช่เร่ืองที่ประชำชนส่วนใหญ่มองเป็นแนวโน้มของ
กำรพัฒนำสังคมในอนำคต ซึ่งเป็นภำพสะท้อนสองด้ำนคือด้ำนหนึ่งกำรขยำยตัวของวิถีชีวิตสมัยใหม่และ
ควำมเป็นปัจเจกนิยมท่ีวัดด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพเป็นหลัก ก�ำลังก้ำวเข้ำมำแทนที่ศีลธรรม
และจริยธรรมแบบดั้งเดิม อันน�ำสู่กำรปรับตัวเข้ำสู่บรรทัดฐำนแบบใหม่ซ่ึงมิได้หมำยควำมว่ำสังคมนั้น
จะกลำยเป็นสังคมไร้ศีลธรรม หำกแต่เป็นสังคมที่มีบรรทัดฐำนแบบใหม่ที่สอดรับกับลักษณะชีวิตประจ�ำ
วันมำกขึ้น อีกด้ำนหนึ่งอำจตีควำมได้ว่ำ จริยธรรม ศีลธรรมหรือแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิต พัฒนำสู่กำรเป็น
แนวทำงส่วนบุคคลที่เป็นคติประจ�ำในกำรด�ำเนินชีวิต ขณะที่แนวทำงพัฒนำสังคมอันเป็นเรื่องส่วนรวมจะ
ใช้อีกบรรทัดฐำนหนึ่งเพื่อตอบสนองชีวิตประจ�ำวันที่มีกำรแข่งขันกันมำกขึ้น

ตารางที่ 5.7   ควำมคำดหวังของประชำชนต่อประเทศชำติในอนำคต

ความคาดหวังต่อประเทศชาติในอนาคต ร้อยละ

เศรษฐกิจดีขึ้น/ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้น 68

คนไทยมีควำมสำมัคคีกัน/ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 35

ค่ำครองชีพต�่ำลง/สินค้ำรำคำถูกลง 31

ประชำชนมีควำมกินดีอยู่ดีมำกขึ้น 28

บ้ำนเมืองสงบ/ไม่มีกำรก่อกำรร้ำย 23

มีกำรจ้ำงงำนมำกขึ้น/ประชำชนมีอำชีพที่มั่นคง 22

กำรเมืองมีเสถียรภำพ/มั่นคงมำกขึ้น 13

ไม่มีกำรคอร์รัปชั่น/รัฐบำลตั้งใจท�ำงำนอย่ำงซื่อสัตย์เพื่อประเทศชำติ 13

มีกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค/สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกมำกขึ้น เช่น น�้ำ ไฟ ถนน
ห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้น

10

คนไทยมนี�ำ้ใจช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 9

มีกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำให้แก่ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม 8

มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ปลอดจำกยำเสพติดและอำชญำกรรม 8

คนไทยยึดถือศีลธรรม/จริยธรรม 7

มีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี/กำรติดต่อสื่อสำร 6

คนไทยด�ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ตำมรอยพระรำชด�ำริ 6

มีธรรมชำติและสภำพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 5

ปรำศจำกภัยพิบัติและภัยธรรมชำติต่ำงๆ 5

อื่นๆ 1

(ฐำน : 100,000) 

หมายเหตุ	: ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

สีแดง แสดงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

สีเขียว แสดง เงื่อนไขทางด้านศีลธรรม จริยธรรม

68

Khon Thai Monitor Report

“คนไทย” 
มอนิเตอร์ 

เสยีงนี้มพีลงั



ข้อค้นพบนี้สอดรับกับงำนของ สุนัย จุลพงศธร (2550) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดของเศรษฐกิจแบบชุมชน และ
สะท้อนกลไกอ�ำนำจรวมศูนย์ของผู้มีอ�ำนำจเหนือสมำชิกทั่วไปในชุมชน ศีลธรรมและจำรีตแบบเดิมจึงมิได้
ตอบสนองควำมต้องกำรของคนส่วนใหญ่มำกเท่ำกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ท�ำให้ผู้คนมีสิทธิอ�ำนำจใน
กำรก�ำหนดชีวิตตนเองมำกขึ้นแม้จะต้องเผชิญกับควำมเปรำะบำงแบบใหม่จำกระบบกำรแข่งขันเสรีและ
กำรรับผิดชอบตนเอง แต่ยังนับเป็นทำงเลือกที่ดีกว่ำระบบจำรีตชุมชนแบบเดิม
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6.1  สิบประเด็นส�าคัญจากเสียงคนไทย

ค�ำตอบจำกเสียงคนไทยจ�ำนวน 100,000 คน ที่บ่งชี้ควำมอยู่ดีมีสุข ทัศนคติ และควำมเชื่อมั่น ควำมคิดที่
มีต่อกำรพัฒนำ ปัญหำด้ำนสังคมและกำรเมือง เป็นภำพสะท้อนปัญหำและวิธีกำรมองปัญหำของคนไทย
ในปัจจุบัน แม้มีหลำยประเด็นที่ดูเสมือนว่ำไม่มีควำมแปลกใหม่นัก เช่น ปัญหำควำมเครียดจำกเศรษฐกิจ
หรอืควำมกงัวลต่อปัญหำกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ แต่ในประเดน็ทีคุ่น้ชนิในสงัคมไทยนีก้ลบัสะท้อนควำมแปลก
ใหม่ในหลำยประเด็นที่ดูเหมือนขัดแย้งกันแต่ก็สำมำรถอยู่ด้วยกันได้ (paradox) เช่น กำรให้ควำมส�ำคัญ
กับครอบครัวในสังคมไทยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมมำกนัก แม้สภำพเศรษฐกิจสังคมโดยรวมมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกหรือควำมขัดแย้งในลักษณะที่ว่ำ คนไทยวิตกกังวลต่อกำรทุจริตอย่ำงจริงจังแต่
กลบัให้ควำมส�ำคัญเรือ่งจรยิธรรมในสังคมน้อยลง หรือกำรทีสั่งคมไทยเรียกร้องกำรช่วยเหลือในลกัษณะ“คน
ดี”มำกกว่ำจิตสำธำรณะเชิงโครงสร้ำงที่ยั่งยืน ในประเด็นที่น่ำสนใจดังตัวอย่ำงข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้เป็น
ข้อค้นพบส�ำคัญ 10 ประเด็น ได้แก่ ครอบครัวยังอบอุ่น  แต่ (ไม่รู้ถึง)ภัยพิบัติรุนแรงและปัญหำสิ่งแวดล้อม 
คอร์รัปชั่นที่กัดกร่อนสังคม บริโภคอย่ำงคิดเป็นในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ สุขภำพจิตและควำมเครียดจึง
มำเยือน ห่วงเสถียรภำพและควำมสำมัคคีของบ้ำนเมือง อยำกปลูกฝังเยำวชน สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
พัฒนำประชำธิปไตยและสังคมเชิงรุก และฝำกควำมหวังไว้ที่จิตอำสำเพื่อสังคมสำธำรณะ กำรน�ำเสนอใน
ส่วนนีจ้ะเสนอประเดน็แต่ละด้ำนทีส่ะท้อนออกมำจำกเสยีงของ “คนไทย” และแนวทำงทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
หลกัได้แก่ ครอบครวั ภำคธรุกจิ ภำครัฐ ชมุชนท้องถิน่และภำคประชำสงัคม จะมบีทบำทในประเดน็ดงักล่ำว

6.1.1  ครอบครัวยังอบอุ่น

 ผลกำรส�ำรวจได้ชีใ้ห้เหน็ว่ำ คนไทยให้ควำมส�ำคญักบัครอบครัวอย่ำงมำกและมีทศันคตคิรอบครวัในแง่
ดดีงัปรำกฏอยูใ่นผูต้อบจำกทกุพ้ืนทีแ่ละทกุสถำนะทำงสังคม แต่ทีน่่ำสนใจคอืประชำชนในพืน้ทีย่ำกจน
ไม่ว่ำจะเป็นพ้ืนทีใ่นภำคเหนอืและภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื อนัเป็นพืน้ทีท่ีมี่กำรอพยพภำยในประเทศ
สงู หรอืครอบครวัอยูพ่ร้อมหน้ำกนัน้อยกว่ำภมิูภำคอืน่ กลับเป็นพืน้ทีท่ีมี่ควำมรู้สึกผูกพนัต่อครอบครวั
สงู ขณะทีก่ลุม่ครอบครัวเดีย่วหรือชนช้ันกลำงในเมืองกมี็ควำมผูกพนัต่อครอบครัว เป็นเร่ืองทีน่่ำสนใจ
ทีจ่ำกกำรส�ำรวจข้อมลูด้ำนอืน่ สงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวำมหลำกหลำย มปัีญหำในชวีติประจ�ำวนัด้ำน
เศรษฐกจิกำรเมอืงทีค่่อนข้ำงรุนแรง แต่ในประเดน็ครอบครัวกลับมีควำมเหน็พ้องกนัจำกทกุกลุม่

 
 จำกกำรส�ำรวจ ครอบครวัยงัคงเป็นประเดน็ทีค่นไทยให้ควำมส�ำคญัและเป็นมติทิีไ่ด้รบักำรพจิำรณำว่ำมี

คณุลกัษณะทีเ่ป็นบวกมำกกว่ำมติอิืน่ๆ อย่ำงไรกด็ ีมข้ีอเทจ็จรงิส�ำคญัคอืปัญหำด้ำนเศรษฐกจิปำกท้อง 
ค่ำครองชพี ควำมเครยีด กำรว่ำงงำน ทีด่นิท�ำกนิ ท�ำให้ยำกทีจ่ะสรุปว่ำ ครอบครัวไทย “อบอุน่” แบบไม่มี
เง่ือนไข ส�ำหรบัชนชัน้กลำงในเขตเมือง ครอบครัวมีลักษณะเป็นเกรำะก�ำบงัจำกโลกภำยนอกทีแ่ข่งขนั
และไม่เป็นมติร ส�ำหรบัคนจนเมืองและชนบท ครอบครัวถกูสร้ำงให้เป็นเป้ำหมำยของกำรอทุศิตนและ
ท�ำงำนหนกั เพ่ือให้ลกูหลำนพ่อแม่พ้นจำกสภำพควำมเป็นอยูท่ีม่มีำ ดงันัน้ครอบครัวอบอุน่จงึวำงอยู่
บนควำมขดัแย้งในตัวเอง ระหว่ำงชีวติประจ�ำวนั กบัโลกแห่งควำมเหนอืจริง ภำพกำรรับรู ้ “ครอบครวั
แสนสขุ” ในสงัคมไทยถกูท�ำให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนัและไม่มีทีว่่ำงต่อกำรตัง้ค�ำถำม 
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 ควำมอบอุ่นของครอบครัวจึงจ�ำเป็นต้องเป็นมำกกว่ำแค่เกรำะก�ำบังที่เลื่อนลอย ครอบครัวจ�ำเป็น
ต้องมีพื้นที่ในกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมำกขึ้น ลดนิยำมของครอบครัวที่ก�ำหนดบทบำทสถำนภำพ
ที่ตำยตัวที่มีควำมเป็นทำงกำรสู่ครอบครัวที่มีกำรรับฟังในวิถีชีวิตของทุกคน (ควำมเป็นทำงกำร
ของครอบครัวมักสูงขึ้นในสังคมเมืองและผู้คนที่สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น) กำรรับฟังนี้
จะท�ำให้กำรเผชิญหน้ำปัญหำร่วมกันยังผลในทำงปฏิบัติมำกขึ้น ภำคธุรกิจพึงจัดกิจกรรมส่งเสริม
บทบำทของสมำชิกต่ำงๆให้มีกิจกรรมร่วมกัน ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของครอบครัวอบอุ่นและผลกระ
ทบต่อสงัคมจำกปัญหำในครอบครวั รวมถงึกำรจดัสวสัดกิำรส�ำหรับพนกังำนให้ครอบคลุมถงึสมำชกิ
ในครอบครัว เพื่อเป็นกำรเชื่อมต่อชีวิตที่ท�ำงำนกับชีวิตครอบครัวเข้ำไว้ด้วยกัน

 ขณะที่ภำครัฐจ�ำเป็นต้องมีส่วนส�ำคัญในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนครอบครัว กำรวำงแผน
ครอบครัวและกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เพ่ือลดปัญหำภำยในครอบครัวซ่ึงเกิดจำก
เศรษฐกิจอันเนื่องมำจำกกำรไม่พร้อมที่จะมีบุตร พร้อมกันนี้สวัสดิกำรจำกรัฐก็เป็นประเด็นส�ำคัญที่
จะช่วยท�ำให้ครอบครวัไม่ใช่เรือ่งส่วนบคุคล กำรพัฒนำเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำย ุสิทธปิระโยชน์ของกำรเล้ียง
บตุร กำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำนทีม่คีณุภำพและไม่มค่ีำใช้จ่ำย ท�ำให้สมำชกิในครอบครวัไม่ต้องอยูภ่ำยใต้
ควำมรบัผดิชอบโดยตรงของวยัท�ำงำน ซึง่จะท�ำให้กำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ภำยในครอบครัวเป็น
ไปอย่ำงเปิดกว้ำงมำกขึ้น

 องค์กรพัฒนำเอกชนต้องมีบทบำทในกำรสร้ำงแนวร่วมกับตัวแสดงข้ำงต้นไม่ว่ำ จะเป็นครอบครัว 
ภำคธุรกิจและภำครัฐ หลีกเลี่ยงวิธีคิดแยกประเด็นและน�ำเดี่ยว ซึ่งมักพบในองค์กรพัฒนำเอกชน
ทั่วไป โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อลดปัญหำต่ำงๆภำยในครอบครัว เช่น ควำม
รุนแรงภำยในครอบครัวหรือกำรปลูกฝังค่ำนิยมต่ำงๆ โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่ำกิจกรรมที่เกิดขึ้นภำยใน
ครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหำกแต่ส่งผลกระทบต่อภำคส่วนอื่นๆของสังคมทั้งหมด ทั้งหมดนี้เป็น
แนวข้อเสนอเบื้องต้นจำกข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ในกำรพัฒนำเครือข่ำยครอบครัวที่มีฐำนคติ
ที่ดีอยู่แล้วสู่กำรเป็นตัวแสดงที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อปัญหำในภำวะปัจจุบันได้มำกขึ้น

 อำเล็กซำนดรำ คอลลอนไท (Kollontai, 1988) นักเคล่ือนไหวชำวรัสเซีย ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับ
ครอบครัวอย่ำงน่ำสนใจว่ำ ครอบครัวต้องเป็นมำกกว่ำเสื้อชูชีพหรือเกรำะก�ำบัง หำกแต่ต้องสะท้อน
ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่งสังคมต้องไม่ปล่อยให้ครอบครัวเป็นเร่ืองส่วนตัว สังคมที่ดีต้องท�ำให้
ประชำชนไม่รูส้กึแตกต่ำงระหว่ำงชวีติครอบครวัและข้ำงนอกครอบครวั กล่ำวคอืต้องสร้ำงควำมรูส้กึ
เอื้ออำทรและดูแลระหว่ำงกันในสังคมไม่ต่ำงจำกภำยในครอบครัว

 ในมมุมองทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ ควำมสขุมคีวำมสมัพนัธ์กบัเงือ่นไขหลำกหลำยประกำร (ณฏัฐำภรณ์ 
เลยีมจรสักลุ, 2553) ปัจจยัทีก่�ำหนดควำมรูส้กึสขุได้แก่ปัจจัยภำยใน เช่น พนัธุกรรม ยนีส์ และปัจจัย
ภำยนอก ได้แก่ปัจจยัด้ำนประชำกร เช่น อำย ุโครงสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำยแุละระดบัควำมรู้สึก
สขุ ส่วนใหญ่จะมรีปูแบบควำมสมัพนัธ์ต่ำงกนัไปตำมพืน้ฐำนทำงสงัคม ในสงัคมทีม่กีำรกระจำยรำยได้ดี
หรอืมีระบบสวัสดกิำรทีด่สี�ำหรบัประชำชนในสงัคม ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงอำยแุละระดบัควำมสขุจะเป็น
รปู U คอื ในช่วงต้นของอำย ุมแีนวโน้มจะมคีวำมรูส้กึสขุในเกณฑ์สงู และจะลดต�ำ่ลงเมือ่เข้ำสูว่ยักลำงคน
ทีเ่ป็นวยัท�ำงำนและรบัผดิชอบต่อครอบครวัและมแีนวโน้มว่ำจะมรีะดบัควำมสขุทีส่งูอกีครัง้ในช่วงปลำย 
ของชวีติ
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 ส�ำหรับปัจจัยด้ำนกำรศึกษำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรศึกษำกับควำมรู้สึกสุขยังไม่สำมำรถอธิบำย
ทิศทำงควำมสัมพันธ์กันได้อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกระดับกำรศึกษำสำมำรถส่งผลได้ทั้งทำงบวกและ
ลบ เช่น ระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นจะเป็นผลดีต่อโอกำสกำรท�ำงำน สำมำรถยกฐำนะทำงเศรษฐกิจให้
ดีขึ้นได้ ขณะเดียวกัน ระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นก็เป็นปัจจัยท�ำให้เกิดควำมคำดหวังในชีวิตที่ดีขึ้น รำย
ได้ที่มำกขึ้น แต่หำกไม่สำมำรถแข่งขันได้ ผู้ที่จบกำรศึกษำสูงอำจมีแนวโน้มเป็นทุกข์มำกกว่ำคนที่มี
ระดับกำรศึกษำต�่ำกว่ำ

 ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ จำกกำรศึกษำของริชำร์ด เลย์ยำร์ด (Richard Layard) รำยได้ของประชำกรใน
ประเทศทีม่รีะดบัรำยได้ต่อหวัต�ำ่จะมคีวำมรูส้กึสขุน้อยกว่ำประเทศทีม่รีะดบัรำยได้ต่อหวัสงู แต่กำร
เพ่ิมของรำยได้อำจไม่ได้มผีลต่อระดบัควำมสขุเสมอไป โดยเฉพำะประเทศทีม่รีะดบักำรเจริญเตบิโต
ทำงเศรษฐกิจสูง เช่น สหรัฐอเมริกำ อังกฤษ ญี่ปุ่น รำยได้มีส่วนในกำรอธิบำยควำมรู้สึกสุขน้อยมำก 
ชำร์ลส์ เคนน ี(Charles Kenny) เสนอว่ำ ควำมกนิดอียูด่ทีำงเศรษฐกจิเป็นเงือ่นไขทีจ่�ำเป็น (necessary  
condition) ส�ำหรับควำมสุข แต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่เพยีงพอ (sufficient condition) ที่จะน�ำมำซึ่งควำมสุข

 ปัจจยัทำงครอบครวัและสังคม กำรมปีฏสัิมพนัธ์ในครอบครัว เพือ่น เพือ่นร่วมงำน รวมถงึควำมเหนยีว
แน่นของปฏิสมัพันธ์ของผู้คนในสังคมหรือทนุทำงสังคมทีแ่ต่ละชมุชนม ีจะมผีลต่อควำมรูส้กึทำงบวก
ของควำมสขุ และปัจจยักำรเมอืง อทิธพิลของกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงของผูค้น ควำมเท่ำเทยีมกนั
ของผู้คน มีผลก�ำหนดควำมรู้สึกสุขได้

 ในทำงกำรเมือง ผู้ที่ให้ควำมสนใจกำรเมืองมำกจะมีสัดส่วนระดับควำมไม่รู้สึกสุขมำกกว่ำกลุ่ม
อื่นๆ โดยกลุ่มที่พอใจและไม่พอใจกับสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองต่ำงมีควำมรู้สึกสุขในทำงลบ ฉะนั้น 
ควำมเครียดจำกกำรติดตำมข่ำวสำรอำจส่งผลต่อระดับควำมสุข

6.1.2  แต่ (ไม่รู้ถึง) ภัยพิบัติรุนแรงและปัญหาสิ่งแวดล้อม

 ผลกำรวจิยัชีใ้ห้เหน็ถงึลกัษณะบำงอย่ำงของคนไทยทีไ่ม่สอดรับกบักำรจดักำรภยัพบิตัริะยะยำว เช่น 
กำรเล็งผลระยะสั้น รักสบำย ขำดวินัย จำกตัวอย่ำงปัญหำอุทกภัยในเขตภำคกลำงปี 2554 แม้ด้ำน
หนึง่จะชีใ้ห้เหน็ควำมบกพร่องในกำรจดักำรของทัง้ฝ่ำยกำรเมอืงและฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ�ำ แต่ปัญหำ
ส�ำคัญที่ต้องชี้คือ คนไทยโดยทั่วไปไม่ได้มีกำรตระเตรียมที่ดีพอ กำรขำดจิตส�ำนึกสำธำรณะนับเป็น
ประเด็นส�ำคัญ โดยพิจำรณำเรื่องกำร “เอำตนเองให้รอดก่อน” อันน�ำมำสู่กำรกักตุนสินค้ำ ขึ้นรำคำ 
ภำพโดยทั่วไปอำจตรงข้ำมกับที่ทำงกำรมักน�ำเสนอที่ว่ำ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จำกเหตุกำรณ์ข้ำงต้น
สะท้อนวิธีกำรมองปัญหำภัยพิบัติของคนไทยว่ำมีควำมเป็นปัจเจกชนนิยม มำกกว่ำกำรมองปัญหำ
ในลักษณะปัญหำสำธำรณะร่วมกัน

 
 ภัยธรรมชำติที่เกิดขึ้นทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ที่เกิดจำกภำวะโลกร้อนหรือจำกมนุษย์เองมีผลก

ระทบในวงกว้ำงและรุนแรง ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่ำ ดินถล่ม ฝนแล้ง สึนำมิ ฯลฯ 
จำกกำรส�ำรวจในครั้งนี้ คนไทยคิดว่ำภัยธรรมชำติเป็นปัญหำที่มีควำมรุนแรง 1 ใน 10 แต่ก็ไม่ได้
เรียนรู้ว่ำภัยพิบัติเหล่ำนี้เกิดได้อย่ำงไรและมีกระทบต่อชีวิตของตนอย่ำงไร ปรำกฏกำรณ์อุทกภัยที่
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เกิดขึ้นในปี 2553 และ 2554 แสดงให้เห็นว่ำ สังคมไทยเป็นสังคมเส่ียงภัยดังที่แอนโทนี กิดเด้นส์  
(Giddens, 1991) ได้ระบไุว้ว่ำ สงัคมในช่วงสมยัใหม่ตอนปลำย (late modernity) เป็นสงัคมเสีย่งภยั 
(risk society) ภัยที่จะเกิดขึ้นในสมัยใหม่ตอนปลำยมีทั้งภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย อำวุธนิวเคลียร์ และ
ภยัจำกกำรเปลีย่นแปลงของภมูอิำกำศทีจ่ะปรำกฏในรูปของภยัพบิตัต่ิำงๆ กำรเตรียมแผนรับมอืกบั
ภัยเหล่ำนี้จึงเป็นสิ่งที่แต่ละสังคมต้องเตรียมกำรเอำไว้ สังคมไทยเป็นสังคมที่เคยชินกับควำมอยู่ดีมี
สุขมำแต่เดิม ภัยธรรมชำติที่เคยเกิดขึ้นไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภำค เช่น เวียดนำม 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ท�ำให้ขำดกำรเตรียมพร้อมในทุกระดับ แม้เสียงของคนไทยจะระบุปัญหำส่ิง
แวดล้อมเป็นปัญหำแต่ก็ไม่ใช่ปัญหำที่เห็นว่ำรุนแรงหรือพบบ่อย ผู้ตอบยังให้ควำมส�ำคัญเรื่องสิ่ง
แวดล้อมธรรมชำติในล�ำดับหลังๆ ดังจะพบว่ำมีผู้ตอบที่เห็นว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะแย่ลง
เพรำะปัญหำภัยพิบัติหรือภัยธรรมชำติมีเพียงร้อยละ 1 และกำรปลูกฝังเยำวชนเรื่องกำรอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมก็ได้รับควำมส�ำคัญเพียงร้อยละ 7 ในอนำคตควำมตระหนักรู้ในเร่ืองกำรเตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนทักษะในกำรด�ำรงชีวิตในสภำวะฉุกเฉินย่อมจะเป็น
เนื้อหำหลักที่ทุกฝ่ำยจะให้ควำมส�ำคัญมำกขึ้นโดยไม่ต้องผลักดันมำก

 เม่ือพจิำรณำกำรวำงแผนเพ่ือรบัมอื แก้ไข และจดักำรกบัปัญหำภยัพบิตัทิำงธรรมชำตแิละปัญหำสิง่
แวดล้อมของประเทศไทยพบว่ำยังท�ำได้ไม่ดีนัก ไม่ว่ำจะจำกเหตุผลด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรเมือง 
หรือด้วยกำรไม่มีกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ครั้งที่ผ่ำนมำ หรือจำกประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศ  
เช่น กรณีประเทศญี่ปุ่นที่เกิดเหตุกำรณ์สึนำมิกับควำมมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่น และกำรบริหำร
จดักำรสภำวะหลงัเกดิภยัพบิตั ิทีท่�ำให้ปัญหำต่ำงๆ คลีค่ลำยไปได้เรว็ ฯลฯ รวมถงึกำรไม่มองปัญหำ
และจัดกำรอย่ำงเป็นองค์รวม แต่จัดกำรกับปัญหำแบบลูบหน้ำปะจมูกและเป็นแบบแยกส่วน  หำก
พิจำรณำกำรเกิดอุทกภัยในปี 2554 นี้กับผลกำรส�ำรวจ ที่พบว่ำคนไทยมีควำมเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีระเบียบวินัย และกำรที่ตนเองจะอยู่ดีมีสุขได้ มีควำมเกี่ยวข้องกันน้อยมำกกับกำร
ตระหนกัถงึกำรท�ำงำนของรฐับำลในกำรจดักำรกบัสภำพแวดล้อมและธรรมชำต ิรวมถงึบทบำทของ
รัฐบำลในกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติ ผลกำรส�ำรวจที่เกิดขึ้นมำนี้แสดงให้
เห็นว่ำกำรตระหนักในควำมรุนแรงของปัญหำ กำรแก้ไขจัดกำรกับปัญหำของทั้งระดับบุคคลและ
ระดับรัฐยังมีไม่มำก อีกทั้งกำรเรียนรู้ก็ยังไม่มำกอีกเช่นกันนอกจำกนั้นยังต้องสร้ำงวินัยแยกขยะใน
ทุกครอบครัว เพื่อให้มีกำรน�ำทรัพยำกรธรรมชำติกลับมำใช้ใหม่ได้และช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม

 
 สิง่ทีเ่สยีงคนไทยบอกในกำรส�ำรวจนี ้คือ แม้ปัญหำภยัธรรมชำตแิละปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมได้กลำย

เป็นปัญหำที่คนไทยประสบอยู่ตลอดทุกปีและคนไทยเองก็เห็นว่ำชีวิตควำมเป็นอยู่ในอนำคตจะแย่
ลง ส่วนหนึ่งเพรำะปัญหำภัยพิบัติ/ภัยธรรมชำติต่ำงๆ แต่คนไทยก็ยังไม่รู้ถึงวิกฤตและควำมรุนแรง
ของปัญหำ ยังคงมองโลกในด้ำนที่ดีอย่ำงมีควำมหวังว่ำจะมีธรรมชำติและสภำพแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ และปรำศจำกภัยพิบัติและภัยธรรมชำติต่ำงๆ ควำมหวังในทำงบวกนี้ของคนไทยไม่น�ำไป
สู่กำรเชื่อมโยงกับกำรตระหนักในศักยภำพของตนเองในกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรแก้ปัญหำหรือ
บรรเทำปัญหำเท่ำใดนัก เพรำะควำมเห็นที่มีต่อกำรพัฒนำประเทศและสิ่งที่ต้องกำรปลูกฝังเยำวชน
รุน่หลงั เพือ่แก้ไขปัญหำคอร์รปัชัน่และภัยธรรมชำตยิงัอยูใ่นสดัส่วนทีน้่อยมำก อย่ำงไรกด็เีหตกุำรณ์
อุทกภยั 2554 ทีเ่กดิขึน้ แม้จะปรำกฏว่ำมปีระชำชนบำงส่วนทีค่ำดหวงัควำมช่วยเหลอืจำกหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐและเอกชน แต่ก็มีประชำชนและหน่วยงำนเอกชนบำงส่วนที่แสดงควำมกระตือรือร้นและ
มีบทบำทเชิงรุกมำกกว่ำภำครัฐ ในกำรช่วยกันบรรเทำและจัดกำรกับปัญหำ
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 ครอบครัวกับสมำชิกในครอบครัว สำมำรถเริ่มต้นได้ด้วยกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ อย่ำงไม่
ระมดัระวงั มจีติส�ำนกึรักธรรมชำต ิเข้ำร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ รวมทัง้กำรเปิดช่องทำงในกำรเรยีนรูข้อง
ตนเองเพือ่เรยีนรูถ้งึปัญหำ สภำพปัญหำและกำรรบัมอืกบัภยัธรรมชำตใินรปูแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
อทุกภยัหรอืภยัหนำวกเ็ป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนกำรไม่ประมำทในระดบับคุคล เนือ่งจำกสือ่ทีม่อียูม่ำกใน
ปัจจบุนัได้พยำยำมน�ำเสนอประสบกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขและรับมอืกบัปัญหำ นอกจำกนีก้ำร
ตระหนกัในศักยภำพของตนเองโดยกำรลดกำรพึง่พงิจำกรฐัเพือ่ให้ตนเองนัน้สำมำรถช่วยเหลือตนเอง
ได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ จะท�ำให้สำมำรถเผชิญกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติและปัญหำได้อย่ำงมีสติ 
พร้อมกันนั้นกำรอบรมสั่งสอนคนในครอบครัวถึงสำเหตุ กำรวำงแผน กำรเตรียมกำรรับภัยพิบัติ จะ
ช่วยสร้ำงเยำวชนที่มีสติได้

 
 ภำคธรุกจิ บทบำทในกำรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธรุกจิ เป็นส่ิงทีภ่ำคธรุกจิได้มกีำรด�ำเนนิกำร

อยู่แล้ว เช่น กำรบริจำคเงิน กำรแจกผ้ำห่ม แจกน�้ำ แจกข้ำว แจกยำรักษำโรค อุปกรณ์ยังชีพต่ำงๆ 
ฯลฯ จำกเหตุกำรณ์อุทกภัยในปี 2554 พบว่ำ ภำคธุรกิจทั้งภำคกำรผลิตและบริกำรได้มีส่วนร่วมใน
เหตุกำรณ์ครั้งนี้ชัดเจนขึ้นตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่น กำรจัดท�ำคลิปเพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
น�ำ้ท่วม กำรเป็นสือ่กลำงในกำรร่วมบรรเทำปัญหำควำมทกุข์ของผูป้ระสบภยั ฯลฯ อย่ำงไรกต็ำม กำร
สร้ำงควำมเข้มแขง็ของภำคธรุกจิต่ำงๆ ร่วมกนัในกำรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้ำนส่ิงแวดล้อม อำจ
ต้องมมีำกขึน้โดยเฉพำะกำรป้องกนัหรือชะลอปัญหำสิง่แวดล้อมไม่ให้รุนแรงมำกข้ึน โดยเฉพำะกำร
ด�ำเนนิกำรของธรุกจิบำงประเภททีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น โรงงำนอตุสำหกรรม โรงงำนผลติ
รถยนต์ เพรำะกำรปล่อยควนัพษิ กำรปล่อยน�ำ้เสยีลงแม่น�ำ้ล�ำคลองและทะเล ฯลฯ คอืสิง่ทีเ่ป็นควำม
รับผิดชอบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ประชำชนและประเทศชำติ 

 ในระดับประเทศ ภำครัฐเองต้องตระหนักในศักยภำพที่แท้จริงของตนเองและยอมรับกับปัญหำและ
ควำมรุนแรงของภัยพิบัติ เพ่ือบูรณำกำรควำมรู้จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีควำมเช่ียวชำญทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน รวมทั้งประสบกำรณ์ ควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำรจำกต่ำงประเทศ เช่น กำรบริหำรจัดกำร
วำงแผนในกำรจัดกำรกับภัยพิบัติสึนำมิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศอิตำลี 
ฯลฯ เพือ่วำงแผนในกำรรับมือกับปัญหำที่จะเกิดขึ้นอย่ำงไม่ประมำท นอกจำกนี้กำรน�ำเสนอและให้
ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงไม่มำกและไม่น้อยกว่ำควำมเป็น
จริง เพื่อมิให้คนไทยเกิดควำมตื่นตระหนกขณะเดียวกันก็ไม่ประมำทจะเป็นกำรช่วยภำครัฐในกำร
จัดกำรกับปัญหำได้ง่ำยขึ้น

 
 ภำคประชำสงัคม จำกเหตกุำรณ์อทุกภยั ปี 2554 นี ้เรำได้เหน็บทบำทของภำคประชำสงัคมค่อนข้ำง

มำกในกำรให้ควำมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั แต่สิง่ทีต้่องท�ำต่อไปคอืท�ำอย่ำงไรให้ควำมร่วมแรงร่วมใจ
ทีม่นีัน้มกีำรด�ำเนนิกำรต่อ มคีวำมก้ำวหน้ำในด้ำนของกำรร่วมกนัคดิ วำงแผน ป้องกนัและรบัมอืกบั
ภยัพิบตัต่ิำงๆ ทีจ่ะเกดิข้ึนอย่ำงเป็นระบบ ไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิข้ึนชัว่ครำวแล้วกด็ใีจเป็นคร้ังครำวว่ำคนไทย
มีน�้ำใจไม่ทิ้งกัน เพรำะกำรคิดและหวังเช่นนี้ทุกครั้งไปเป็นควำมประมำทในสิ่งที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ำภัย
พิบัติจะเกิดขึ้นไม่ช้ำก็เร็ว
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6.1.3  คอร์รัปชั่นที่กัดกร่อนสังคม

 กำรคอร์รปัชัน่ถอืเป็นภัยพิบัติทำงสงัคมทีก่ระทบคนไทยทัง้ประเทศ ขณะเดยีวกนักบ็ัน่ทอนกำรพฒันำ
ประเทศและโครงสร้ำงทำงกำรเมอืง ทีค่นไทยทัง้ประเทศต้องให้ควำมสนใจและให้ควำมส�ำคญัควำม
พยำยำมในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้มีอยู่ตลอด ทั้งกำรจัดต้ังองค์กรอิสระเพ่ือดูแลตรวจสอบ 
ปรำบปรำมและลงโทษ กำรปรับแก้กฎหมำย กำรร่วมกำรสอดส่องดูแลขององค์กรภำคสังคม กำร
ท�ำหน้ำที่ของสื่อมวลชน กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำวิจัยเพื่อแก้ปัญหำ รวมถึงกำรพูดคุย
ถกเถียงกันผ่ำนเวทีประชุม สัมมนำและพื้นที่สำธำรณะที่เป็นเว็ปไซต์ บล็อก ฯลฯ แต่ปัญหำนี้ก็ยัง
คงมีอยู่ กำรเรียนรู้จำกปัญหำที่ผ่ำนๆมำ ไม่มีกำรถอดบทเรียนเพื่อเอำจริงเอำจังกับกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ต่ำงประเทศ เช่น กำรคอร์รัปชั่นในประเทศฟิลิปปินส์ ควำมหำยนะทำง
เศรษฐกจิจำกนโยบำยประชำนยิมของประเทศอำร์เจนตนิำ ฯลฯ เหล่ำนีเ้ป็นบทเรยีนทีต้่องมกีำรขยำย
วงข้อมูลและควำมรูเ้พ่ือสร้ำงกำรตระหนกัในควำมส�ำคญัของกำรคอร์รัปชัน่ทีเ่ป็นเสมอืนมะเร็งร้ำยที่
เกำะกินประเทศไทยทั้งประเทศ 

 
 ทศันคตทิีค่นไทยมต่ีอคนไทยด้วยกนัเอง มองว่ำคนไทยทจุรติซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ และเมือ่พจิำรณำ

ไปที่ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรพัฒนำทั้งระดับชุมชนและจังหวัดก็พบว่ำ กำรที่สังคมชุมชน/ประเทศไม่
พัฒนำ ส่วนหนึ่งก็เพรำะปัญหำคอร์รัปชั่น/ทุจริตของนักกำรเมือง/ผู้น�ำชุมชน รวมถึงปัญหำกำรเล่น
พวกพ้อง/เส้นสำย/มผีูม้อีทิธพิลครอบง�ำชมุชน กำรจ�ำเป็นต้องตดิสนิบนกบัเจ้ำหน้ำทีรั่ฐ และทีส่�ำคญั
ปัญหำกำรทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นปัญหำทีร่นุแรงทีส่ดุ 1 ใน 5 ของทกุภำคในประเทศ แต่กำรไม่ตระหนกั
ถงึผลกระทบของปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง และด้วยกำรมส่ีวนร่วมของทกุภำค
ส่วนตัง้แต่ประชำชนไปจนถงึรฐับำล ท�ำให้กำรคอร์รปัชัน่ยงัคงเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่ก่บัสงัคมและวถิชีวีติของ
คนไทยและนับวันกำรยอมรับในกำรคอร์รัปชั่นก็จะหยั่งรำกลึกลงไปเรื่อยๆ

 
 สิง่ทีเ่สยีงคนไทยบอกในกำรส�ำรวจนีค้อื แม้ปัญหำกำรคอร์รปัชัน่จะยงัคงมอียูแ่ละกลำยเป็นปัญหำ

ระดบัโครงสร้ำงทีแ่ทรกซมึเข้ำไปในทกุพ้ืนทีท่กุระดบั แต่คนไทยกย็งัคงมีควำมคำดหวงัต่อประเทศชำติ
ในอนำคตว่ำจะไม่มกีำรคอร์รปัชัน่/รฐับำลจะต้ังใจท�ำงำนอย่ำงซ่ือสัตย์เพือ่ประเทศชำต ิแต่ควำมหวงั
ของคนไทยกบักำรตระหนกัในศักยภำพของตนเองในกำรร่วมเป็นส่วนหนึง่ในกำรแก้ปัญหำมลัีกษณะ
ทีไ่ม่สอดคล้องกนัเท่ำใดนกั เพรำะควำมเหน็ทีม่ต่ีอกำรพฒันำประเทศและสิง่ทีต้่องกำรปลกูฝังเยำวชน
รุน่หลงัเพือ่แก้ไขปัญหำคอร์รปัชัน่ยงัอยูใ่นสดัส่วนทีน้่อยมำก  ควำมคำดหวงัเพือ่รอให้ส่ิงต่ำงๆดข้ึีนแม้
เป็นเรือ่งทีด่ทีีแ่สดงให้เหน็ว่ำปัญหำทกุอย่ำงยงัสำมำรถแก้ไขได้ แต่กำรทีค่นไทยไม่ตระหนกัถงึควำม
รนุแรงของปัญหำและไม่มองว่ำตนเองเป็นส่วนหน่ึงทีแ่ก้ไขปัญหำได้ท�ำให้ปัญหำทัง้หลำยนีก้จ็ะยงัคง
มอียูแ่ละรนุแรงมำกขึน้เรือ่ยๆ

 ครอบครัวเป็นกลไกส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมคิด ค่ำนิยม ควำมเคยชิน ที่น�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำกำร
คอร์รัปชั่นที่คนทั่วไปในสังคมมองกำรคอร์รัปชั่นว่ำเป็นธรรมดำ เป็นเร่ืองปกติ ใครๆ ก็ท�ำกัน ในรูป
แบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรอุปถัมภ์ กำรช่วยเหลือเกื้อกูล กำรให้กำรยกย่องผู้ที่มียศถำบรรดำศักด์ิ 
ฯลฯ กำรแก้ไข ปรับเปลี่ยน แม้อำจเปลี่ยนได้ค่อนข้ำงช้ำเพรำะอำจเกิดควำมคิดว่ำ ถ้ำเรำไม่ท�ำ คน
อื่นก็ท�ำ หรือถ้ำเรำท�ำเรำจะได้รับผลลัพธ์/ผลกระทบในทำงร้ำย แต่กำรปรับวิธีคิดและมุมมองไปที่
ผลลัพธ์และผลกระทบในทำงลบที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกำรศึกษำ
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หำควำมรู้และติดตำมข่ำวสำรจะช่วยชะลอควำมรุนแรงของปัญหำได้ขณะเดียวกันกำรค่อยๆ ปรับ
วธิกีำรมองตนเองด้วยกำรเหน็คณุค่ำในควำมรู ้ควำมสำมำรถ กำรรูจ้กัควำมพอเพยีง จะเป็นอกีส่วน
หนึ่งที่ช่วยบรรเทำปัญหำคอร์รัปชั่นได้  

 
 ภำคธุรกิจ กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมกับภำครัฐในรูปของคณะกรรมกำรเพื่อกำรลดปัญหำด้ำนกำร

คอร์รปัชัน่เป็นแนวทำงหนึง่ทีจ่ะช่วยลดทอนปัญหำได้ แต่ตวัแทนของภำคธรุกจิทีเ่ข้ำไปน้ันกไ็ม่ใช่ทกุ
ประเภทธุรกิจจะมีเพียงตัวแทนธุรกิจขนำดใหญ่เท่ำนั้นที่สำมำรถมีบทบำทได้  เมื่อมีกำรประชุมเพื่อ
แก้ไขปัญหำผลที่ได้จึงยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ในองค์รวม เพรำะกำรคอร์รัปชั่นมีในทุกระดับ ทุก
หน่วยงำนองค์กรและนับวันวิธีกำรก็จะซับซ้อนมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพำะธุรกิจที่เข้ำไปมีส่วนร่วมกับ
ภำครัฐ ฉะนั้น ควำมโปร่งใสในขั้นตอน กระบวนกำร กำรตระหนักในบทบำทของตนเองทั้งในฐำนะ
ของภำคธุรกิจไม่ว่ำจะมีขนำดใหญ่หรือเล็กและประชำชนคนไทยที่เป็นเจ้ำของประเทศร่วมกัน ด้วย
กำรให้ควำมส�ำคัญกบัธรรมำภบิำลและคณุธรรมจริยธรรม จะเป็นส่ิงทีจ่ะช่วยลดปัญหำกำรคอร์รปัชัน่
ลงได้ แม้ก�ำไรจะเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำรประกอบธุรกิจก็ตำม

 
 ในระดับประเทศ ภำครัฐจะต้องมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

คอร์รปัชัน่ในรปูแบบทีภ่ำคส่วนอืน่ๆ มีส่วนร่วม ขณะเดยีวกนักำรสร้ำงหน่วยงำน องค์กร และมำตรกำร
ทำงกฎหมำยเพ่ือจดักำรและลงโทษผู้กระท�ำผิดในเชิงรุกกเ็ป็นส่ิงทีต้่องด�ำเนนิกำรควบคูก่นั เพือ่แสดง
ควำมจรงิใจในควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ นอกจำกนี ้กำรเปิดช่องทำงให้ภำคสงัคมและพลเมอืงได้มี
ส่วนร่วมในกำรสอดส่องกำรท�ำงำนนอกเหนือจำกฝ่ำยค้ำนและองค์กรอิสระก็จะช่วยลดทอนปัญหำ 
และยังช่วยเสริมสร้ำงประชำธิปไตยและกำรตระหนักถึงส่วนรวมด้วย 

 
 ในส่วนของภำคประชำสังคม กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกำร ติดตำม ตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหำ

คอร์รัปชั่น ได้มีกำรด�ำเนินกำรอยู่แล้วผ่ำนองค์กรและรูปแบบกิจกรรมต่ำงๆ แต่กำรท�ำให้ข้อมูลเข้ำ
ถึงประชำชนโดยทั่วไปโดยข้อมูลที่ได้นั้นไม่มำกหรือน้อยเกินไปและไม่แฝงไปด้วยอคติเป็นสิ่งที่ต้อง
เร่งด�ำเนินกำร เพรำะองค์กรพัฒนำเอกชน องค์กร สมำคม สมำพันธ์ หรือประชำชนเอง แท้ที่จริงก็
คือ ภำคประชำชน/สำธำรณะ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆของภำครัฐ 

6.1.4  จ�าเป็นต้องบริโภคอย่างคิดเป็นในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่

 นอกเหนอืจำกกำรคอร์รัปชัน่เชงิเทคนคิดงัทีไ่ด้ระบใุนหวัข้อทีแ่ล้ว ภำยใต้ควำมสมัพนัธ์กำรผลติและ
กำรบริโภคในปัจจุบันยังก่อให้เกิดกำรคอร์รัปชั่นเชิงโครงสร้ำง ที่น�ำไปสู่ควำมไม่เท่ำเทียมและควำม
ตึงเครียด แม้ในภำวะปกติที่ไม่มีกำรคอร์รัปช่ันเชิงเทคนิคก็ตำม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็น
ระบบเศรษฐกจิทีส่่งเสรมิกำรแข่งขนัและกำรบรโิภค กำรนยิมกำรบรโิภคทีเ่น้นวตัถแุละกำรใช้สิง่ของ
ต่ำงๆ อย่ำงฟุ่มเฟือยเกินควำมจ�ำเป็นและเกินกว่ำฐำนะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดแย้งกับคุณลักษณะของ
คนไทยทีช่อบมหีน้ำมตีำและรกัสนกุ กำรครอบครองและกำรแสดงว่ำได้ใช้วตัถแุสดงให้เหน็ถงึควำม
มีฐำนะ ควำมมีรสนิยม เห็นได้ง่ำยๆ จำกกำรซื้อรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอำกำศ 
เครื่องแต่งกำย รวมไปถึงกำรจัดงำนเลี้ยง งำนเทศกำล งำนประเพณี ฯลฯ กำรแสดงออกเหล่ำนี้
แสดงให้เห็นถึงควำมเหลื่อมล�้ำที่ซ่อนเร้น เพรำะมีลักษณะเป็นนำมธรรมอยู่ภำยใต้จิตส�ำนึก (นพ
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นันท์ วรรณเทพสกุลและกุลธิดำ สำมะพุทธิ, 2554) กำรบริโภคโดยไม่ค�ำนึงถึงทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่น�ำมำใช้ ไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ทั้งทำงน�้ำ ทำงเสียงหรือทำงอำกำศ ท�ำให้สิ่ง
แวดล้อมกลำยเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อผู้คนในปัจจุบัน ในภำคเกษตร ระบบทุนนิยมท�ำให้เกษตรกร
ต้องกำรผลผลิตทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้นท�ำให้มีกำรใช้สำรเคมี กำรกู้เงินเพื่อท�ำกำรเกษตรและซื้อสำร
เคมีน�ำไปสูปั่ญหำหนีส้นิ ปัญหำผลผลติทำงกำรเกษตรล้นตลำด ปัญหำรำคำพชืผลและสนิค้ำเกษตร
ตกต�ำ่ และปัญหำควำมยำกจนตำมมำ นอกจำกนีก้ำรนยิมบรโิภคโดยเฉพำะคนทีม่รีำยได้ไม่มำกแต่
บรโิภคเกนิฐำนะ น�ำไปสูปั่ญหำหนีส้นิ/หนีน้อกระบบ รำยได้ไม่พอกบัรำยจ่ำย กำรเกดิระบบเงนิผ่อน 
ปัญหำควำมเครยีด ฯลฯ บำงครอบครวัหนปัีญหำด้วยกำรเล่นหวย เล่นกำรพนนั กำรกนิเหล้ำและเกดิ
ปัญหำครอบครัวตำมมำ ปัญหำทั้งหลำยที่ว่ำมำนี้ในท้ำยที่สุดก็กลับเข้ำไปเป็นปัญหำของทั้งระบบ 
คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบวัฒนธรรม ระบบกำรเมือง

 
 ในเรื่องของกำรใช้จ่ำย กำรบริโภค และกำรลงทุนที่เกินตัว ประเทศไทยเองเคยได้รับบทเรียนมำแล้ว

เมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540  แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่ส�ำคัญ
ที่สำมำรถน�ำมำปรับใช้ได้ส�ำหรับคนทุกกลุ่มทุกอำชีพและรำยได้  แต่จำกกำรส�ำรวจครั้งนี้สิ่งที่คน
ไทยอยำกท�ำเพือ่พัฒนำประเทศไทยด้วยกำรประหยดั/อยูอ่ย่ำงพอเพยีงมร้ีอยละ 22 เท่ำนัน้ กำรช่วย
รกัษำสิง่แวดล้อม/ปลกูต้นไม้/ลดกำรใช้ถงุพลำสตกิ มเีพยีงร้อยละ 10 และกำรช่วยประหยดัพลงังำน
มีเพียงร้อยละ 9 เท่ำนั้น และจำกกำรส�ำรวจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพบว่ำ คนไทยกว่ำร้อยละ 90 ได้
รบัทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพียง แต่กม็เีพยีงร้อยละ 50 เท่ำนัน้ทีเ่ข้ำใจ และโดยส่วน
ใหญ่กเ็ข้ำใจเศรษฐกจิพอเพียงในมติขิองกำรประหยดัเท่ำนัน้ (ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต,ิ ส�ำรวจควำม
คิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรอยู่ดีมีสุข ภำยใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2550) ในส่วนของ
ภำคกำรเกษตร ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรปรับเอำแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้มีน้อยมำก

 
 โครงสร้ำงกำรผลิตและกำรบริโภคปัจจุบัน มีควำมแตกต่ำงจำกลักษณะสังคมอุตสำหกรรมแบบ

เดิม สังคมไทยมิได้เผชิญกับปัญหำ “ควำมยำกจน” แบบเดิม กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมเพื่อกำร
ส่งออกตั้งแต่ช่วงปลำยทศวรรษ 2520 ก่อให้เกิดโอกำสในกำรท�ำงำนของประชำชนในพื้นที่ภูมิภำค 
นิคมอุตสำหกรรมตำมเขตปริมณฑล นิคมอุตสำหกรรมล�ำพูนส�ำหรับภำคเหนือ นิคมอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ และกำรส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำบำงอย่ำง เช่น ยำงพำรำ พื้นที่ชนบทไทยมิใช่พื้นที่ทุรกันดำร
ทีต่ดัขำดจำกโลกภำยนอกอกีต่อไป เช่นเดยีวกนักับแรงงำนอพยพตำมฤดกูำลภำยในประเทศ ทีก่ำร
อพยพเป็นแรงงำนนอกระบบก็สำมำรถยกระดับฐำนะของพวกเขำได้ในทำงหนึ่ง กระนั้นเองก็ยำกที่
จะสรปุว่ำลกัษณะควำมสมัพันธ์แบบเสรนียิมใหม่อนัให้โอกำสด้ำนกำรค้ำแทนควำมไม่เสมอภำค จะ
สำมำรถยกระดับชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นโดยรวม แม้โอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนจะเพิ่มขึ้น คน
ไทยต้องพบกับควำมเปรำะบำงแบบใหม่ กำรมีชีวิตที่ผันผวนกับระบบเศรษฐกิจ กำรเลิกจ้ำง อันน�ำ
ไปสูค่วำมกงัวลในรปูแบบใหม่ ซึง่ตำมแนวทำงแบบเสรนียิมใหม่ แนะน�ำให้ปัจเจกชนแก้ไขปัญหำนี้
ผ่ำน “กำรซื้อประกันควำมเสี่ยง” ในอีกด้ำนหนึ่งคือกำรผลักควำมเสี่ยงของตนสู่ผู้อื่น ควำมสัมพันธ์
ลักษณะนี้น�ำไปสู่กำรให้คุณค่ำของกำรท�ำงำนหนัก คำดหวังในอนำคต แต่ท�ำให้ควำมสัมพันธ์ระยะ
สัน้แย่ลง ตงึเครยีดและเปรำะบำงมำกขึน้ กำรบรโิภคปัจจบุนัจงึถกูคำดหมำยว่ำเป็นกำรซือ้อตัลกัษณ์
ของตน หรอืกำรลงทนุในอนำคต แต่สิง่ส�ำคญัทีจ่�ำเป็นต้องตระหนกัคอื ภำยใต้ระบบทีผ่นัผวนเปรำะ
บำงนี้มักมีกำรสร้ำงค�ำอธิบำยอย่ำงตรงกันข้ำมว่ำ “ระบบนี้จะด�ำเนินได้ต่อไปอย่ำงไม่ติดขัด”
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 สิง่ทีเ่สยีงคนไทยบอกในกำรส�ำรวจนี ้จงึสะท้อนให้เหน็ว่ำ คนไทยนยิมกำรบรโิภค แต่ยงัไม่ได้ตระหนกั
ถงึพิษภัยของบรโิภคนยิมอย่ำงแท้จริง ทัง้ต่อตวัเอง ต่อโครงสร้ำงเศรษฐกจิและสังคม ต่อสิง่แวดล้อม 
และต่อลกูหลำนของตนเองในอนำคต ในส่วนของภำคธุรกจิเอง กำรลงทนุ กำรแข่งขันเพือ่ให้ได้มำซึง่
ลกูค้ำ ก�ำไร ส่วนแบ่งกำรตลำด จงึท�ำให้ภำคธรุกจิเองไม่ได้สนใจผลกระทบจำกกำรมส่ีวนร่วมสร้ำง
กระแสบรโิภคนยิมเท่ำใดนกั ควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมไม่ได้ออกมำในรปูของกำรลดกระแสบริโภค
นยิม กำรจดักำรแก้ไขปัญหำกำรนยิมกำรบรโิภคอย่ำงเป็นระบบทัง้ระดบับคุคลและโครงสร้ำง จะช่วย
ท�ำให้คนไทยบรโิภคอย่ำงมีสตแิละพอเพยีงกบัควำมสำมำรถในกำรหำได้มำ ขณะเดยีวกนัภำครฐั ภำค
ธรุกจิ และภำคสงัคมกจ็ะต้องร่วมมอืกนัในกำรแก้ไขปัญหำและปรบัโครงสร้ำงกำรผลติและกำรบริโภค 
เพ่ือท�ำให้ปัญหำต่ำงๆ รวมทัง้สิง่แวดล้อมลดลง

 ส�ำหรบัครอบครวั กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรบรโิภคจำกกำรท�ำตำมควำมต้องกำรควำมชอบ อยำก
มเีหมอืนคนอืน่เพ่ือจะได้มหีน้ำมตีำ โดยไม่ค�ำนงึผลเสยีทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง ครอบครวัและสิง่แวดล้อม 
มำเป็นกำรบรโิภคอย่ำงมสีต ิค�ำนงึถงึหลกัควำมพอเพยีง หลกัค�ำสอนในศำสนำ ประหยดั ใช้จ่ำยเท่ำ
ที่จ�ำเป็นได้โดยไม่ต้องกู้ยืมและเดือดร้อนตนเองและครอบครัว เป็นแนวทำงที่ท�ำได้ในระดับบุคคล 
เช่น กำรสร้ำงนิสัยกำรท�ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยระดับบุคคลและระดับครัวเรือนเพรำะจะเป็นกำรช่วย
เหลือเศรษฐกิจทั้งของตนเอง ครอบครัวและประเทศ ช่วยประหยัดทรัพยำกรโลก ไม่สร้ำงนิสัย ค่ำ
นิยม และพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เยำวชนเกิดกำรเรียนรู้กำรบริโภคอย่ำงมีสติและ
พอเพียง ในโลกของบริโภคนิยมและทุนนิยมไปพร้อมกัน 

 ในภำคธรุกจิ กำรส่งเสริมบริโภคอย่ำงคดิเป็นอำจเป็นสิง่ทีท่�ำได้ยำกส�ำหรับภำคธรุกจิทีต้่องกำรก�ำไร 
และต้องแข่งขันกับคู่แข่งทำงธุรกิจอื่นๆ  แต่กำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรบริโภคและกำรให้ควำมรู้ที่ถูก
ต้องในผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำงๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรบริโภคอย่ำงมีสติ
ได้ ทั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้บริโภคและประชำชนเห็นถึงควำมจริงใจที่มี เช่น กำรแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง
และจ�ำเป็นต่อกำรบริโภคในผลิตภัณฑ์ด้วยตัวอักษรที่ไม่เล็กเกินไป กำรโฆษณำที่ไม่เกินจริงถึงคุณ
ประโยชน์โดยเฉพำะผลติภณัฑ์เสริมอำหำร กำรไม่ก่อให้เกดิควำมเข้ำใจทีค่ลำดเคลือ่นในผลติภณัฑ์  
และกำรน�ำเสนอที่ไม่เร็วเกินไปส�ำหรับค�ำเตือนที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรบริโภค   นอกจำกนี้ ศูนย์ข้อมูล
ส�ำหรับผู้บริโภคส�ำหรับผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเป็นอีกแนวทำงที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ 
ส�ำหรบักำรร่วมรกัษ์สิง่แวดล้อม ได้มกีำรด�ำเนนิกำรอยูแ่ล้วภำยในหน่วยธรุกจิเอง เนือ่งจำกเป็นสิง่ที่
ส่งผลต่อกำรประกอบกำร โดยเฉพำะในธุรกิจด้ำนไอที กำรลดกำรใช้กระดำษ ด้วยระบบกำรสื่อสำร 
โปรแกรม ฯลฯ  ในส่วนนี้กำรน�ำเสนอสิ่งที่ท�ำและควำมส�ำเร็จของสิ่งที่ท�ำไปยังประชำชนและภำครัฐ 
จะเป็นกำรแบ่งปันควำมรู้และน�ำไปสู่กำรบริโภคอย่ำงมีสติและอำจเป็นผลทำงอ้อมที่ค่อยๆ น�ำไปสู่
กำรบริโภคอย่ำงมีสติในด้ำนอื่นๆ ในอนำคต 

 
 ส�ำหรับภำครัฐ กำรด�ำเนินกำรในระดับนโยบำย ผ่ำนกฎหมำย หรือมำตรกำรด้ำนภำษี ทั้งกำรส่ง

เสริมกำรบริโภคที่จะเป็นประโยชน์กับภำคธุรกิจ กำรคุ้มครองประชำชนผู้บริโภค และกำรลงโทษ
อย่ำงจริงจังส�ำหรับธุรกิจที่เข้ำข่ำยหลอกลวงหรือท�ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดในสำระส�ำคัญ เหล่ำนี้จะ
เป็นมำตรกำรเชิงรุกที่ท�ำให้ผู้บริโภคได้คิดก่อนจะใช้จ่ำยเพื่อบริโภค และผู้ผลิตรู้รับผิดชอบต่อสังคม
จำกผลติภณัฑ์ของตนเองมำกขึน้ ขณะเดยีวกนักำรรณรงค์ ประชำสมัพนัธ์ สร้ำงค�ำขวญั หรอืจดัเป็น
วำระแห่งชำติทัง้ด้ำนกำรใช้จ่ำยและกำรบรโิภคอย่ำงรูค้ดิ โดยกำรน�ำเสนอกรณตีวัอย่ำง สภำวะวิกฤติ
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จำกบริโภคนิยม และผลกระทบที่ตำมมำ เพื่อเป็นข้อมูลฐำนควำมรู้ให้กับประชำชน ก็จะเป็นอีกทำง
หนึ่งที่ต้องด�ำเนินกำรร่วมกันเพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกแห่งกำรบริโภคอย่ำงมีสติ  เพื่อให้ประเทศสำมำรถ
พัฒนำและตั้งรับกับกระแสทุนนิยมที่ถำโถมเข้ำมำได้ ในด้ำนส่ิงแวดล้อม ภำครัฐรวมถึงหน่วยงำน
รฐัวสิำหกจิทัง้หลำย โดยเฉพำะด้ำนทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังำน เช่น ไฟฟ้ำ ต้องเป็นแกนน�ำในกำรประหยดั
เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับประชำชนในกำรบริโภคอย่ำงมีสติ นอกจำกนี้ภำครัฐอำจปรับเอำปรัชญำกำร
พฒันำของประเทศภฎูำน (Bhutan) เรือ่งควำมสขุมวลรวม (Gross Happiness Product) ทีใ่ห้ควำม
ส�ำคัญกับมิติอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม กำรบริโภค ฯลฯ ที่เป็นกำรพัฒนำแบบองค์รวมและ
สร้ำงสมดุลระหว่ำงสิ่งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุมำเป็นเเนวทำงในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงจริงจัง ที่
ต่ำงจำกแนวทำงกำรพฒันำปัจจบุนัทีย่งัคงมุง่เน้นเรือ่งวตัถ/ุผลติภณัฑ์ซึง่เป็นมติด้ิำนเศรษฐกจิ ทีจ่ะ
ถูกวัดด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross National Product)

 
 ภำคประชำสงัคม ในปัจจบัุนปรำกฏหน่วยงำน องค์กรพฒันำเอกชน มูลนธิิ ภำคประชำชนทีเ่คล่ือนไหว

ด้ำนกำรบรโิภค รวมถงึสือ่มวลชนต่ำงๆ ทีพ่ยำยำมให้ควำมรู ้เปรยีบเทยีบผลติภณัฑ์ กระตุน้เตอืนใน
ด้ำนต่ำงๆ เช่น สุขภำพ ยำรักษำโรค อำหำร ผัก ผลไม้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เสื้อผ้ำ เครื่องส�ำอำง ฯลฯ 
กำรด�ำเนนิกำรเหล่ำนีป้รำกฏในหลำกหลำยรปูแบบ เช่น แผ่นพบั ใบปลวิ เวป็ไซต์ รวมไปถงึกำรเรยีก
ร้องสิทธิผู้บริโภค เช่น กำรเปรียบเทียบคุณประโยชน์ของนมและไข่ไก่กับซุปไก่และรังนก แม้จะมีผล
กำรศึกษำออกมำ แต่ค่ำนิยมของผู้บริโภคก็ยังให้คุณค่ำกับซุปไก่และรังนกมำกกว่ำ เนื่องจำกมีค่ำ
นิยมว่ำดูดีกว่ำ รำคำแพงกว่ำ แสดงถึงฐำนะของผู้ให้และผู้รับ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขำวหรือ
ลดริว้รอยทัง้หลำย กม็กีำรโฆษณำเกนิจรงิ ภำคสงัคมและองค์กรพฒันำเอกชนเองกม็คีวำมพยำยำม
ให้ข้อมูลในด้ำนนี้ค่อนข้ำงมำก ฉะนั้น กำรปรับค่ำนิยมด้วยควำมรู้จึงเป็นอีกข้อท้ำทำยที่ภำคประชำ
สังคมต้องด�ำเนินกำรในเชิงรุก ในด้ำนสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่หลำกหลำยองค์กรและหน่วยงำน รวมถึง
กลุ่มในรูปแบบต่ำงๆ ที่ท�ำกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยบำงส่วนก็มีบทบำทร่วมกับภำคธุรกิจ 

6.1.5 สุขภาพจิตและความเครียดจึงมาเยือน
 
 แม้นสิยัรกัสนกุ ว่ำง่ำย ไม่จรงิจงั จะเป็นคุณลกัษณะทีค่นไทยโดยมำกพจิำรณำในฐำนะด้ำนบวกและ

ด้ำนลบไปพร้อมๆ กัน จำกกำรส�ำรวจพบว่ำควำมเครียดกลำยเป็นปัญหำทั่วไปในสังคมไทย ซึ่งมำ
พร้อมกับควำมกังวลในควำมไม่แน่นอนจำกปัญหำเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นส�ำคัญ ควำมเครียด
และกังวลนี้ยังหมำยรวมถึงควำมวิตกในอนำคตเกี่ยวกับตัวเองและสังคม  ซึ่งมักพบในกลุ่มคนเมือง 
หรอืผูท้ีม่สีถำนะทำงเศรษฐกจิและสงัคมทีด่กีว่ำกลุม่อืน่  ในสงัคมเสรนียิมใหม่ควำมเครยีดถกูท�ำให้
เป็นเรื่องกำรจัดกำรส่วนบุคคล ส�ำหรับคนไทยแม้พบว่ำช่องทำงกำรหำรำยได้จะมำกขึ้น แต่ควำม
เปรำะบำงและไร้หลกัประกนัในอนำคตในท่ำมกลำงกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิมไิด้ช่วยให้ควำมเครียด
และกังวลน้อยลงแต่อย่ำงใด

 ปัญหำควำมคดิ จติใจ และสขุภำพจติ นบัเป็นปัญหำทีพ่บได้ทัว่ไปในคนไทย ควำมเครียดเป็นปัญหำที่
กลำยเป็นเรือ่งปกตใินสงัคมไทยและมคีวำมรนุแรงมำกข้ึนในเขตเทศบำลและผู้ทีมี่สถำนะทำงเศรษฐกจิ
และสงัคมสงูขึน้ ควำมเครยีดมหีลำยปัจจยั แม้เชือ่ว่ำควำมเปรำะบำงทำงเศรษฐกจิและกำรแข่งขันจะ
เป็นเหตสุ�ำคญัให้เกดิควำมเครยีด แต่สภำพสงัคมและกำรเมอืงกม็ส่ีวนส�ำคญัในกำรกระตุน้ให้ควำม
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กงัวลต่อชวิีตประจ�ำวันสูงข้ึน ในทีน่ีจึ้งจะพจิำรณำประเดน็แนวทำงกำรจัดกำรปัญหำด้ำนควำมเครยีด
และจติใจ ผ่ำนสีตั่วแสดงหลักได้แก่ ครอบครัว ภำคธุรกจิ รัฐบำล และองค์กรพฒันำเอกชน

 ครอบครัวนับเป็นองค์กรส�ำคัญ จำกกำรส�ำรวจพบว่ำคนไทยมีทัศนะที่เป็นบวกต่อครอบครัวดังที่ได้
พจิำรณำในหวัข้อทีแ่ล้ว ซึง่น�ำสูค่วำมคำดหวงัจำกครอบครวั เช่นลกูคำดหวงัให้พ่อแม่สนบัสนนุหรอื
เห็นด้วยต่อกำรตัดสินใจของพวกเขำ ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็คำดหวังให้ลูกหลำนเป็นไปอย่ำงที่
ตนเองต้องกำร สิง่นีน้�ำมำสูค่วำมเครยีดโดยไม่รูต้วั ทำงแก้คอืกำรเพิม่พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นพดูคยุเพือ่ให้
รบัทรำบถงึปัญหำของแต่ละคน กำรเปล่ียนแปลงของสภำพสังคมแต่ละยคุ พร้อมทัง้กำรเปลีย่นแปลง
ทศันคติว่ำควำมรกัภำยในครอบครัวไม่ใช่ค�ำตอบของทกุอย่ำง หำกแต่ต้องให้ครอบครัวเป็นจดุเริม่ต้น
ของกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกัน

 องค์กรธุรกิจเองก็สำมำรถมีส่วนร่วมกำรรณรงค์เพื่อกำรคิดบวกแก้ไขปัญหำสังคม กำรคิดบวกมิใช่
หมำยควำมว่ำเป็นกำรหลกีเลีย่งควำมจริงและมนิ�ำข้อเสยีข้ึนมำพดู องค์กรธรุกจิสำมำรถแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมผ่ำนกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อลดควำมเครียด กังวลและกำรแข่งขัน โดย
สร้ำงบรรยำกำศควำมร่วมมอืกนัในยำมทีเ่กดิวกิฤต กำรส่งเสรมินวตักรรมต่ำงๆทีเ่น้นกำรรบัผดิชอบ
ร่วมกันในสังคม เป็นกำรแบ่งเบำภำระของปัจเจกชนในชีวิตประจ�ำวัน ดังตัวอย่ำงเช่นบริษัทประกัน
ชวีติหรอืธนำคำรต่ำงๆ ทีเ่ริม่มกีำรปรบัตวัให้กำรบรกิำรมคีวำมซบัซ้อนน้อยลงและเป็นมติรกบัลกูค้ำ
มำกขึ้น ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดที่องค์กรธุรกิจจ�ำเป็นต้องใส่ใจคือกำรสร้ำงบรรยำกำศในที่ท�ำงำนที่
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน กำรท�ำงำนเป็นทีม โดยเปล่ียนปรัชญำธุรกิจจำกกำรแข่งขัน เป็น
ควำมสร้ำงสรรค์ รวมถงึกำรสร้ำงระบบกำรจดักำรควำมรูแ้ทนระบบสำยพำน กำรลดบรรยำกำศกำร
แข่งขันในระบบกำรผลิตย่อมส่งผลให้สภำพควำมคิด จิตใจดีขึ้นเช่นกัน

 ในส่วนภำครฐั  ปัจจบุนัประเทศไทยมไิด้เป็นประเทศยำกจนในโลกทีส่ำมทีข่ำดแคลนบคุลำกรทำงกำร
แพทย์และพยำบำลอีกต่อไป ประเทศไทยมีโรงเรียนแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับกำรยอมรับ
ระดบัภมูภิำค และค่ำใช้จ่ำยกำรผลติต่อหวัต�ำ่ แต่กลบัมบีคุลำกรทำงกำรแพทย์สงักดัหน่วยงำนของ
รัฐต�่ำมำก เป็นที่รู้กันว่ำกลไกกำรจัดกำรควำมเครียดในสังคมไทยยังคงพึ่งพิงระบบเครือญำติ เพื่อน
ฝูง ตัวแทนทำงศำสนำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มำกกว่ำระบบแพทย์สมัยใหม่ ที่กล่ำวมำมิได้หมำยควำมว่ำ
กลไกข้ำงต้นไม่ส�ำคัญ แต่ในฐำนะรฐัสมยัใหม่ กำรจดับรกิำรผูเ้ชีย่วชำญด้ำนจติวทิยำในฐำนะให้สิทธิ
ขัน้พ้ืนฐำนนบัเป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรับพลเมอืง ควรมกีำรส่งเสริมให้เทคโนโลยสีมยัใหม่ได้ท�ำงำนร่วมกบั
องค์กรระดับท้องถิน่ เพือ่กำรเข้ำถงึบริบทควำมเครียดและกงัวลของชำวบ้ำน และอำศยัประสบกำรณ์
ทีม่ลีกัษณะเฉพำะของท้องถิน่นัน้ๆ  กำรจดัสวสัดกิำรต่ำงๆทีเ่พยีงพอจำกภำครฐัจะช่วยให้ควำมกงัวล
ต่อสภำพชีวิตน้อยลง ปัจจุบันระบบกำรศึกษำแบบแพ้คัดออกอันเนื่องจำกที่นั่งที่จ�ำกัดในระบบกำร
ศึกษำน�ำไปสู่ควำมเครียดกังวลของเยำวชน ส่วนหลักประกันด้ำนสุขภำพถ้วนหน้ำที่มีคุณภำพโดย
รัฐจะท�ำให้ผู้คนมีควำมกังวลในชีวิตและสุขภำพกำยน้อยลง

 จำกประเด็นข้ำงต้นองค์กรพฒันำเอกชนจ�ำเป็นต้องมส่ีวนร่วมในกำรบรูณำกำรผู้ทีเ่กีย่วข้องต่ำงๆ เข้ำ
ไว้ด้วยกนั เช่น กำรจดัหำอำสำสมคัรซึง่อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่กจิกรรมของภำคธรุกจิและภำครฐั 
เพื่อสร้ำงควำมตื่นตัวต่อสภำพปัญหำทำงด้ำนควำมเครียด และสภำพจิตใจของคนในชุมชน
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6.1.6  ห่วงเสถียรภาพทางและความสามัคคีของบ้านเมือง

 จำกข้อมูลกำรส�ำรวจชี้ให้เห็นว่ำ คนในเขตเทศบำล หรือกลุ่มคนที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม
สงูกว่ำมักมีควำมกงัวลต่อเสถยีรภำพเศรษฐกจิสงัคมมำกกว่ำกลุ่มคนชนบททีม่สีถำนะทำงเศรษฐกจิ
และสงัคมต�ำ่กว่ำ  กำรเปลีย่นผ่ำนของกำรจดักำรควำมขดัแย้งจำกกำรประนปีระนอมสูก่ำรเผชญิหน้ำ
กนัมำกขึน้เป็นภำพสะท้อนให้เหน็ควำมวติกกงัวลของคนทัว่ไป เสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิหมำยถงึกำร
สำมำรถคำดเดำได้ต่อชีวิตในอนำคต แม้คนกลุ่มในเมืองจะมีควำมกังวลในประเด็นนี้มำกกว่ำกลุ่ม
อื่น แต่ภำพรวมของทั้งประเทศก็จะพบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจต่อภำพรวมของควำมมั่นคง
ทำงสังคมเช่นกัน

 
 ควำมสำมัคคขีองคนไทยในบ้ำนเมอืงเป็นปัญหำหนึง่ทีน่่ำเป็นห่วง หลำยๆหน่วยงำนกใ็ห้ควำมสนใจ

ศกึษำและพยำยำมแก้ไขปัญหำ ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตไิด้เคยท�ำกำรส�ำรวจไว้และได้ผลกำรส�ำรวจ
ทีไ่ม่ต่ำงกนันกั คอื มปีระชำชนประมำณร้อยละ 46.6 ทีเ่หน็ว่ำคนไทยมคีวำมรักควำมสำมคัคใีนระดบั
ปำนกลำงถึงมำก โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วนของผู้ที่เห็นว่ำคนไทยมีควำมรักควำมสำมัคคีน้อยสูงที่สุด  
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ คือ ร้อยละ 52.5 ผลกำรส�ำรวจโดยส�ำนักงำนสถิติแห่งชำตินี้ไม่
ต่ำงจำกที่กำรศึกษำวิจัยชิ้นนี้ท�ำเท่ำใดนัก อย่ำงไรก็ตำม ส่ิงที่ส�ำคัญคือ กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์
ทำงกำรเมืองเพื่อลดควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดย 5 อันดับแรกของแนวทำงที่ประชำชนเห็นว่ำน่ำจะ
ช่วยลดทอนหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำได้ คือ (ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2551)

 แผนภาพที่ 6.1  กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ทำงกำรเมืองเพื่อลดควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น

 กำรทีเ่สถยีรภำพทำงกำรเมอืงและเศรษฐกจิปัจจบุนัอยูใ่นสภำพทีไ่ม่น่ำพอใจ โดยปัญหำเรือ่งควำม
สำมัคคไีด้รบัควำมกงัวลจำกคนกรงุเทพฯมำกกว่ำประชำชนในภมูภิำคอืน่ กำรเสรมิสร้ำงเสถยีรภำพ
ทำงกำรเมอืงและเศรษฐกจิจ�ำเป็นต้องพิจำรณำให้พ้นจำกกรอบคดิเร่ือง “ควำมม่ันคงและเสถยีรภำพ” 
ของรัฐ สู่ควำมมั่นคงของชีวิต “มนุษย์” โดยจะพิจำรณำผ่ำนกำรจัดกำรผ่ำนตัวแสดงหลักทั้งสี่ดังนี้

 
 ครอบครวัมีส่วนในกำรสร้ำงเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ จำกกำรส�ำรวจพบว่ำประชำกรในเขตเทศบำลและ

ผูม้สีถำนะสงัคมทีส่งูขึน้มกัมคีวำมกงัวลในประเดน็ข้ำงต้นมำกกว่ำกลุ่มอ่ืน เพรำะเป็นกลุ่มทำงสังคมทีอ่ยู่
ภำยใต้อิทธิพลของกำรโฆษณำและกำรตลำด  โดยเช่ือว่ำกำรบริโภคสินค้ำจะเป็นกำรก�ำหนดสถำนภำพ
และตวัตนของตนเอง คนกลุม่นีค้อืกลุม่ทีม่หีนีส้นิระยะยำวมำกกว่ำกลุ่มเกษตรกรหรือคนจนเมืองทีไ่ม่มี
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รำยได้ประจ�ำ ส�ำหรบัคนกลุม่นีก้ำรจดัท�ำบญัชภีำยในครวัเรอืนเพือ่แสดงรำยรบัและรำยจ่ำยจงึเป็น
ประเด็นทีส่�ำคัญ ส�ำหรบัผู้ประกอบกำรรำยย่อย เกษตรกร และคนจนเมือง กำรพฒันำระบบเศรษฐกจิ
แบบสหกรณ์ทีม่ส่ีวนร่วมในกำรจดักำรระหว่ำงครอบครัวนบัเป็นตวัเลอืกทีส่�ำคญัเช่นกนั ในประเดน็
ควำมมัน่คงทำงกำรเมอืง ครอบครัวมีบทบำทในกำรปลูกฝังคณุค่ำประชำธิปไตย กำรแลกเปลีย่นอย่ำงมี
เหตผุลและส่งเสรมิวฒันธรรมกำรคดิต่ำงและเคำรพควำมคดิคนอืน่ ดงันัน้ควำมสำมัคคแีละสมำนฉนัท์
จงึมใิช่เพียงแค่กำรคิดตรงกนั หำกแต่หมำยถงึกำรถกเถยีงและควำมแตกต่ำงภำยใต้กรอบเดยีวกนั 

 ภำคธรุกจิสำมำรถมส่ีวนร่วมได้โดยกำรส่งเสริมกำรจดัเวททีีส่่งเสริมกำรบริโภคทีเ่หมำะสม กำรจดัตัง้
ศูนย์ศึกษำแนวทำงเศรษฐกิจทำงเลือก พร้อมทั้งกำรสร้ำงระบบกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรม เพิ่มอ�ำนำจ
ขององค์กรฝ่ำยลูกจ้ำง กำรส่งเสริมประชำธิปไตยภำยในองค์กรจะส่งผลให้เกิดควำมสำมัคคีภำยใน
และควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของลูกจ้ำงและผู้ประกอบกำรไปด้วยกัน

 ภำครัฐจ�ำเป็นต้องมีแผนพัฒนำกำรเมืองและเศรษฐกิจระยะยำว สร้ำงมำตรฐำนและลดกำรทุจริต
ภำยในองค์กร โดยสร้ำงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับกำรกระจำยอ�ำนำจสู่ท้องถ่ิน กำรสร้ำง
ระบบผู้แทนที่ตรวจสอบถอดถอนได้และอ้ำงอิงอ�ำนำจจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง ในประเด็นด้ำน
ควำมสำมัคคีนั้นจ�ำเป็นต้องมีกำรทบทวนบรรทัดฐำนทำงสังคมเสียใหม่เพื่อให้เกิดควำมปรองดอง
ภำยใต้บรรทัดฐำนที่ยุติธรรม

 องค์กรพัฒนำเอกชนต้องมีส่วนร่วมกบัภำครัฐและภำคธุรกจิในกำรวำงแผนพฒันำเศรษฐกจิระยะยำว 
ร่วมกบัสือ่มวลชน เพ่ือตรวจสอบภำครฐัและภำคธรุกจิอย่ำงสร้ำงสรรค์ น�ำเสนอข่ำวอย่ำงตรงไปตรงมำ
บนรำกฐำนของประชำธิปไตยทีเ่คำรพควำมเป็นมนษุย์ของทกุฝ่ำย เน้นกำรสร้ำงแนวร่วมระหว่ำงชมุชน
กบัรฐั  เปลีย่นบทบำทจำกกำรเป็นองค์กรพีเ่ล้ียงสู่กำรเป็นสะพำนทีเ่ช่ือมต่อทกุภำคส่วนไว้ด้วยกนั

 ดังนั้น ควำมสำมัคคีจึงไม่ใช่เรื่องที่สำมำรถนึกเอำเองได้ หำกแต่ต้องเกิดจำกเงื่อนไขที่สังคม
สำมำรถให้แก่ปัจเจกชนที่ต้องอำศัยอยู่ร่วมกัน ดังเช่นนักสังคมวิทยำชำวฝรั่งเศสอย่ำง เอมิล ดูร์ไคม์ 
(Durkheim, 1951) ได้พิจำรณำว่ำ ควำมเป็นหนึ่งเดียวกันเชิงองคำพยพ เกิดจำกกำรมีชีวิตที่ขึ้นตรง
ต่อกนัและได้รบัผลกระทบระหว่ำงกนั หำกสงัคมไทยยงัละเลยข้อเทจ็จรงิทีช่นชัน้สงูส่วนน้อยมไิด้มอง
เห็นปัญหำของคนส่วนใหญ่ในประเทศที่พวกเขำอยู่ในสังคมเดียวกัน ควำมสำมัคคีก็ยังคงเป็นเพียง
แค่ค�ำขวัญที่ไม่มีควำมหมำย เพรำะไม่ได้สร้ำงควำมรู้สึกถึงกำรพึ่งพำอำศัยระหว่ำงกันอย่ำงแท้จริง

6.1.7  อยากปลูกฝังเยาวชน

 สงัคมไทยมลีกัษณะสงัคมของกำรถ่ำยทอดทำงเดยีวมำช้ำนำน เนือ้หำของกำรปลูกฝังเยำวชนทีผู่ต้อบ
ระบ ุส่วนหนึง่จงึเป็นเรือ่งของพธิกีรรมมำกกว่ำเนือ้หำ เช่น รกักำรเรยีน ห่ำงไกลยำเสพตดิ มจีริยธรรม 
ซึง่มไิด้มกีำรระบลุงไปว่ำ กำรเรยีนต้องมเีนือ้หำอะไร รกักำรเรยีนต้องท�ำอะไร รวมถงึจรยิธรรมทีห่มำย
ถงึกำรปฏิบติัตำมธรรมเนยีมสบืไป ดงันัน้จงึพอเหน็ได้ว่ำ สิง่ทีป่ลกูฝังเยำวชนโดยมำกคอืเร่ืองของกำร
ยกระดบัชวีติส่วนตนของแต่ละคนมำกกว่ำกำรพฒันำสงัคมโดยรวม เช่นเรือ่งกำรมส่ีวนร่วมทำงกำร
เมือง ประชำธิปไตยและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 กำรปลูกฝังเยำวชนนับเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไปใน
อนำคต แต่กำรปลูกฝังที่ผ่ำนมำมักเป็นไปในลักษณะกำรปลูกฝังแบบ “สังคมศีลธรรม” โดยมิได้
พิจำรณำสภำพกำรปฏิบัติจริงหรือควำมสอดคล้องกับสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป กำรกล่ำวเช่นนี้
มไิด้หมำยควำมว่ำให้ละเลยศลีธรรมแบบเดมิแล้วมุง่หำผลประโยชน์เชงิวตัถ ุแต่กำรปลกูฝังเยำวชน
มีควำมจ�ำเป็นต้องชี้ให้เห็นทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบของสังคมไทย

 ครอบครัวต้องเปิดโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของคนรุ่นเก่ำอย่ำงเปิดเผย เสนอบทเรียน
ตรงไปตรงมำในลกัษณะเรือ่งเล่ำของสงัคมทีห่ลำกหลำยมใิช่มติเิดยีวในลักษณะประวตัศิำสตร์ทีเ่ป็น
ทำงกำร เช่น ปู่ย่ำ ตำยำย ทีเ่คยใช้ชวีติในช่วงสงครำมโลกอำจแสดงให้เหน็ถงึผลกระทบของสงครำม 
ควำมล�ำบำกยำกจนของประชำชนอนัเกดิจำกควำมขัดแย้งของผูม้อี�ำนำจ พ่อแม่อำจแลกเปลีย่นถงึ
ยุคสมัยด้วยกำรตั้งค�ำถำมของคนหนุ่มสำวและกำรเปลี่ยนแปลงสังคม กำรปลูกฝังจึงไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นเรื่องเล่ำที่สวยงำมแต่ชี้ให้เห็นถึงบทเรียนควำมบกพร่องของสังคมและผู้คนด้วยเช่นกัน 

  
 ภำคธุรกิจจ�ำเป็นต้องสร้ำงตัวอย่ำงของกำรรับผิดชอบต่อสังคม มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนเยำวชนที่

ต่อเนื่องโดยกำรให้ทุนกำรศึกษำที่ทั่วถึง กำรให้คุณค่ำต่อกำรส�ำนึกถึงส่วนรวมมำกกว่ำกำรวัดที่
ประสิทธิภำพและผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ผ่ำนกำรสนับสนุนเคร่ืองมือที่ทันสมัยต่อกำรเรียนรู้ของ
เด็กและเยำวชน สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมโดยเป็นตัวเช่ือมระหว่ำงส�ำนึกพลเมือง
ของคนรุ่นใหม่ให้กลำยเป็นวัฒนธรรมของธุรกิจไทยเช่นกัน

 ภำครัฐต้องพิจำรณำให้โรงเรียนเป็นมำกกว่ำโรงงำนผลิตผู้เช่ียวชำญ หำกแต่ต้องปลูกฝังกำรมอง
สังคมที่มีลักษณะองค์รวม ผลกระทบจำกภำคส่วนต่ำงๆที่เช่ือมถึงกัน กำรสร้ำงจิตอำสำและส�ำนึก
ควำมเป็นพลเมอืงในระบอบประชำธปิไตยทีก่ล้ำแสดงออก พร้อมกบัเคำรพควำมเหน็และควำมเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น  มหำวิทยำลัยเองควรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
มีควำมตั้งใจ  มุ่งรับใช้สังคมและมีจิตอำสำ ระบบกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ผ่ำนกำร
สนบัสนนุทนุกำรศึกษำระยะยำว และกำรปรบัอัตรำค่ำตอบแทนของบคุลำกรทำงกำรศกึษำให้เหมำะ
สม ค�ำขวัญวันเด็กต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำเยำวชนตำมแต่ละยุคสมัย เป็น
ปัจจุบันและสำมำรถติดตำมผลได้จริง

 
 องค์กรพฒันำเอกชนต้องเร่งพัฒนำเยำวชนในระดบัท้องถิน่ให้มส่ีวนร่วมในกำรพฒันำชมุชน ชีใ้ห้เหน็

ถึงปัญหำท้องถิ่น และปัญหำระดับประเทศโดยเป็นตัวเชื่อมระหว่ำง โรงเรียน ชุมชน เพื่อให้ควำมรู้ที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนสำมำรถน�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมได้

6.1.8 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 กำรศกึษำและกำรเรยีนเป็นสิง่ทีค่นไทยให้ควำมส�ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ คนไทยร้อยละ 43 เหน็ว่ำ กำรรกักำร
เรยีนคอืสิง่ส�ำคญัทีส่ดุทีค่วรจะปลกูฝังให้แก่เด็กและเยำวชนของชำต ิแต่กำรรักกำรเรียนในทีน่ีเ้ป็นกำร
ศกึษำในระบบ เป็นกำรศึกษำตำมขัน้ตอนกระบวนกำร และเป็นระบบทีเ่น้นกำรแข่งขัน คอื จำกระดบั
ประถมศกึษำ มธัยมศึกษำ จนกระทัง่จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีตำมควำมคำดหวงัของครอบครัว 
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และเริม่ขยบัขึน้มำเป็นระดบัปริญญำโทในปัจจุบนั กำรศกึษำตำมระบบข้ันตอนนีน้�ำมำซึง่ใบปรญิญำ
และควำมส�ำเรจ็ตำมแบบแผนทีค่นไทยและสังคมไทยให้คณุค่ำ ระบบกำรศกึษำไทยเองกเ็ปิดโอกำส
ให้กบัผูต้้องกำรศกึษำดงักล่ำวผ่ำนหลกัสตูรและวฒุกิำรศกึษำทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ และกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรยีนรู ้ เป็นสิง่ทีเ่กดิข้ึนเพือ่ตอบสนองกบัแนวทำงกำรจดักำรศกึษำทีภ่ำครัฐ ระบบเศรษฐกจิ 
กำรจ้ำงงำน รวมทัง้ค่ำนยิมของคนไทยเองทีก่�ำหนด ไม่ว่ำจะเป็นระบบเศรษฐกจิฐำนควำมรู ้สงัคมฐำน
ควำมรู ้ฉะนัน้   “กำรรกักำรเรียน” จึงไม่เท่ำกนักบักำรรักกำรเรียนรู้ แต่สังคมปัจจุบนัเป็นสงัคมของกำร
เปลีย่นแปลง แข่งขนั และเป็นสังคมทีอ่ยูบ่นพืน้ฐำนของควำมรู้ (Knowledge Based Society) ทีก่ำร
พัฒนำและแก้ไขปัญหำไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกจิ กำรเมือง สิทธิมนษุยชน ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ต้องกำร
ทรพัยำกรมนษุย์ทีม่คีวำมตืน่ตวั ตืน่รู้ กระตอืรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้เพิม่เตมิ อนัจะน�ำมำซึง่กำรมี
สตปัิญญำและกำรมคีวำมรูซ้ึง่เป็นลกัษณะทีส่�ำคญัของคนไทยทีพ่งึประสงค์ (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 
2546)  เนือ่งจำกข้อมลูและควำมรู้มีควำมส�ำคญัอย่ำงมำกต่อกำรคดิ กำรใช้เหตผุล และกำรตดัสนิใจ 
กำรศึกษำในระบบจงึไม่ใช่ทำงเดยีวในกำรให้ได้มำซ่ึงคนไทยทีมี่ศกัยภำพในกำรคดิและกำรใช้เหตผุล

 
 ปัจจบุนัสงัคมไทยเป็นสงัคมข้อมลูข่ำวสำร ทีม่ข้ีอมลู ข่ำวสำร สำระ ควำมรูอ้ยูอ่ย่ำงท่วมท้น ท�ำให้

ประชำชนมโีอกำสและทำงเลอืกในกำรเข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำร โดยเฉพำะในโลกยคุดจิทิลัทีก่ำรค้นคว้ำ 
เผยแพร่ แบ่งปัน ข้อมลู ข่ำวสำร ควำมเปลีย่นแปลงของบคุคล ชมุชน สงัคม ประเทศ หรอืแม้อกีซกี
โลกหนึง่กส็ำมำรถท�ำได้เพยีงเส้ียววนิำท ี ผ่ำนอปุกรณ์ส่ือสำรทัง้คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มือถอื ด้วยกำร
ใช้อินเทอร์เนต็ บลอ็ก เวป็ไซต์ และโปรแกรมต่ำงๆ ผู้คนจึงสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลข่ำวสำรได้มำก รวดเรว็ 
และง่ำยดำยกว่ำอดีตท่ีมีเพยีงแค่โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพมิพ์ นติยสำร วำรสำร ฯลฯ แต่ปัญหำทีพ่บคอื 
สงัคมไทยยงัไม่ยกระดบัเป็นสังคมเรียนรู้ทีด่ ี(ธีรยทุธ บญุมี, 2547) เหน็ได้จำกปัญหำต่ำงๆ ทีเ่คยมอียู่
ในอดีตปัจจบัุนกไ็ม่ได้หำยไป เช่น ปัญหำควำมควำมสำมัคคแีละควำมสงบสุขของคนไทย ปัญหำด้ำน
เสถยีรภำพและควำมมัน่คงทำงกำรเมืองไทย ปัญหำด้ำนโอกำสในกำรได้เรียนรู้และพฒันำตวัเองและ
กำรมคีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยขีองคนไทยทีย่งัมอียูน้่อย รวมไปถงึอตัรำกำรอ่ำน
หนงัสอืหรอืนสิยักำรอ่ำนหนงัสือของคนไทยทีย่งัมอียูน้่อย ในมติทิำงด้ำนวฒันธรรม นธิ ิ เอยีวศรวีงศ์ 
กล่ำวว่ำ คนไทยไม่ใช่ชำตนิกัอ่ำนและกำรอ่ำนของคนไทยกผู็กพนักบัระบบกำรศกึษำแบบเก่ำ ทีมุ่ง่ให้
เด็กจดจ�ำควำมจรงิเพียงด้ำนเดยีว ท�ำให้เดก็เครียดและเบือ่ควำมจริง ขณะทีค่วำมจริงมีหลำยมติแิละ
มคีวำมซบัซ้อนซึง่จะท�ำให้เดก็ตืน่ตวัและเพลดิเพลนิในกำรอ่ำน แม้ปัจจบุนัคนไทยสำมำรถอ่ำนออก
เขยีนได้เกอืบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คนไทยกลับอ่ำนหนงัสือกนัน้อยมำก เม่ือเทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้ำน 

 ไม่ใช่เพียงแต่วฒันธรรมกำรอ่ำนทีเ่ป็นปัญหำของกำรกำรเรยีนรู ้ ระบบกำรศกึษำกเ็ป็นอปุสรรคและ
บั่นทอนกำรอ่ำนซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ผลกำรส�ำรวจขององค์กร
ประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของไทย พบว่ำ เยำวชนไทยร้อยละ 21 เท่ำนัน้ ทีอ่่ำนหนงัสอืแล้วเข้ำใจเนือ้หำ 
นัน่เพรำะระบบกำรศึกษำไทยไม่ให้ควำมส�ำคญัและส่งเสริมกำรคดิ กำรศกึษำนอกห้องเรียน กำรเรยีนรู้
ด้วยตนเองและกำรเรยีนรู้ตลอดชีวติ ทัง้ๆ ทีส่ิ่งเหล่ำนีค้อืแนวทำงในกำรพฒันำศกัยภำพมนษุย์ เพรำะ
ท�ำให้ได้พิจำรณำ คิด วเิครำะห์ และใช้เหตผุล ซ่ึงต่ำงจำกกำรฟังวทิย ุโทรทศัน์ หรือกำรอ่ำนควำมคดิ
เหน็ทีม่กีำรโพสต์อยูเ่ป็นจ�ำนวนมำกในอนิเทอร์เนต็   นอกจำกนีก้ำรส�ำรวจตลำดหนงัสือพบว่ำ เรือ่งย่อ
ละครและหนงัสอืพิมพ์กฬีำขำยดทีีส่ดุ ทัง้ทีร้่ำนหนงัสอืในประเทศไทยและห้องสมดุมอียูเ่ป็นจ�ำนวน
มำก ฉะนัน้กำรบรโิภคข้อมลูข่ำวสำรทีม่ปีรมิำณมำกจงึเป็นข้อท้ำทำยศกัยภำพของคนไทยในกำรคดิ 
พิจำรณำและใช้เหตุผลกบัข้อมูลทีมี่ปริมำณมำกๆ นัน่เอง
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 สิ่งที่เสียงคนไทยบอกในเรื่องของกำรเรียนรู้ คือ คนไทยต้องกำรให้ลูกหลำนรักกำรเรียน เพ่ือจะได้
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ แต่เสียงที่บอกตำมมำด้วยและมีควำมพึงพอใจในระดับต�่ำ คือ โอกำสในกำร
ศึกษำ คุณภำพกำรสอนของครู/อำจำรย์ และโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร และส่ิงที่คนไทยมี
ควำมพึงพอใจในระดับต�่ำกว่ำมำก คือ โอกำสในกำรเรียนรู้/พัฒนำตนเองอยู่เสมอ กำรมีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรส�ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมที่ตั้งใจ ฉะนั้นเสียงที่บอกมำนั้น 
สะท้อนถงึคนไทยว่ำ อยำกรูเ้พือ่จะได้ในสิง่ทีค่รอบครวัและสงัคมคำดหวงั แต่สิง่ทีรู่ไ้ม่ได้น�ำไปสูก่ำร
เรยีนรูแ้ละสะท้อนถงึสงัคมไทยทีต้่องกำรคนด ีมคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ ว่ำแท้ทีจ่ริงแล้วสงัคมไทยนัน้
มีปัญหำเชิงโครงสร้ำงโดยเฉพำะเรือ่งรำยได้ ปัญหำด้ำนนโยบำย และปัญหำด้ำนวฒันธรรมกำรเรียน
รู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขและส่งเสริม ตำมล�ำดับ

 กำรเรียนรู้และกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรเรียนรู้ของกลุ่มคนต่ำงๆ ในสังคม ที่มีควำมแตกต่ำงกันนั้น 
จ�ำเป็นต้องได้รบักำรแก้ไข ทัง้ในระดับบคุคล ชมุชน สงัคม ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรบัเปลีย่นวธิคีดิ 
ทัศนคติ วิถีชีวิต กำรแสวงหำรวมทั้งกำรเพิ่มเติมช่องทำงในกำรส่ือสำรและเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตวั ซ่ึงจะเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยให้เรำคนไทยได้มองโลกในมมุทีก่ว้ำงข้ึนและช่วยท�ำให้ได้คดิ  พจิำรณำ
สิ่งต่ำงๆ อย่ำงถี่ถ้วน พร้อมทั้งปรับตัวกับสภำพ ปัญหำและควำมเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  

 ส�ำหรับครอบครัว กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ต้องเริ่มต้นจำกครอบครัวในฐำนะที่เป็นสถำบันกำร
กล่อมเกลำทำงสังคมแรกของบุคคล  ในโลกของกำรเปลี่ยนแปลงกำรปรับทัศนคติเพื่อรับและเรียน
รู้กับควำมแตกต่ำงและควำมเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส�ำคัญ ควำมเชื่อในโชคชะตำและ
พิธีกรรมที่เป็นลักษณะด้อยของคนไทย ต้องได้รับกำรพิจำรณำร่วมกันถึงด้ำนบวกและด้ำนลบ เพื่อ
ร่วมสร้ำงกำรรู้คิดพิจำรณำควำมเป็นไปและแก้ปัญหำอย่ำงมีสติ  กำรแสวงหำควำมรู้และกำรเรียน
รู้จะช่วยท�ำให้คนไทยมีทำงเลือกมำกขึ้น ทั้งนี้สำมำรถเริ่มได้จำกที่บ้ำน ครอบครัวไทยเป็นครอบครัว
ขยำยทีม่สีมำชิกต่ำงวยัต่ำงอำยกุนัอำศยัอยูร่่วมกนั กำรเปิดใจรบัฟังควำมคดิเหน็และประสบกำรณ์
จำกคนต่ำงวัย เช่น ผู้สูงอำยุ จะเป็นกำรเปิดรับมุมมองและวิธีคิดในแบบที่ต่ำงออกไป พร้อมทั้งได้
เรยีนรูป้ระสบกำรณ์ หรอืเดก็ทีอ่ยูใ่นช่วงวยัรุน่จะท�ำให้ผูใ้หญ่หรือผูส้งูอำยไุด้รับรู้และตำมทนักบักำร
เปลีย่นแปลง พร้อมทัง้ได้ใช้เวลำและโอกำสนีพู้ดคยุเพือ่แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็และเสริมสร้ำงกำร
เปิดมุมมองในอีกด้ำนให้กับวัยรุ่นด้วย กำรอยู่และรับฟังควำมคิดเห็นหรือควำมต้องกำรของเด็ก ก็
ท�ำให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ในจินตนำกำรของวัยเด็กที่หำยไปและลดทอนควำมตึงเครียดในชีวิตควำมเป็น
จรงิทีก่�ำลงัประสบอยู ่อนัจะเป็นกำรเสรมิสร้ำงสมัพนัธภำพอนัดภีำยในครอบครัว และควำมเข้มแข็ง
ของสถำบันครอบครัวให้เป็นแหล่งที่มั่นและแหล่งพักพิงให้กับคนไทยได้อยู่เสมอ  ฉะนั้น กำรสร้ำง
วัฒนธรรมของกำรเรียนรู้จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องเริ่มจำกบ้ำน โดยกำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน

 ภำคธุรกิจเองในบำงแห่งอำจมีกำรเสริมสร้ำงสิ่งเหล่ำนี้ให้กับพนักงำนอยู่แล้ว เช่น กำรมีมุมหนังสือ 
กำรมีห้องสมุด ทั้งนี้อำจเพิ่มเติมด้วยประเภทของหนังสือที่นอกเหนือจำกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ
บำงธุรกจิทีมี่ลกัษณะเฉพำะด้ำนอำจสร้ำงเป็นห้องสมดุเฉพำะด้ำน หรอือำจร่วมลงทนุกบัภำครฐัหรอื
สถำบันกำรศึกษำก็ได้  นอกจำกนี้ในด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำร ภำคธุรกิจบำงแห่งก็ได้มีกำรจัดท�ำ CSR 
ในเรือ่งนีแ้ล้ว เช่น จำนดำวเทยีม แต่ควำมรูใ้นกำรใช้เครือ่งมอื อปุกรณ์ และสือ่อืน่ๆ ในพืน้ทีห่่ำงไกล
ยังมีน้อย กำรเสริมสร้ำงในสิ่งเหล่ำนี้ด้วยกำรให้ควำมรู้ กำรอบรม กำรฝึกอำชีพ เป็นสิ่งที่ภำคธุรกิจ
สำมำรถสร้ำงเสริมได้
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 ส�ำหรับบทบำทของภำครัฐ แม้จะพบว่ำมีห้องสมุดประชำชน แต่จ�ำนวนหนังสือ ประเภทหนังสือ 
ควำมทันสมัยของหนังสือ และบรรยำกำศของห้องสมุด เป็นสิ่งที่ภำครัฐต้องพิจำรณำเพื่อเสริมสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้มำกขึ้น  ในส่วนของนโยบำยกำรศึกษำ ล�ำพังเพียงนโยบำยที่เน้นกำรเรียนรู้
ตลอดชวีตินัน้ไม่เพียงพอ เพรำะเป็นเสมอืนกระดำษเปล่ำทีข่ำดกำรกำรด�ำเนนินโยบำยเชงิรกุ เพรำะ
กลุ่มคนที่มีกำรอ่ำนหนังสือและแสวงหำช่องทำงในกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มเด็กนักเรียน เมื่อพ้นจำกวัย
เรียนแล้วกำรอ่ำนหนังสือและกำรแสวงหำช่องทำงในกำรเรียนรู้ก็ลดลง ภำครัฐและหน่วยงำนภำค
รัฐต้องแสวงหำวิธีกำรในกำรจัดกำรกับควำมรู้ที่มีอยู่มำก เพื่อให้ควำมรู้เหล่ำนั้นเข้ำถึงประชำชนได้  
กำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ องค์กรพัฒนำเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมสร้ำงช่อง
ทำงและกำรด�ำเนนิกำรกเ็ป็นสิง่ทีส่ำมำรถท�ำได้ไม่ยำกอกีทัง้ยงัเป็นกำรลดภำระของภำครัฐลงอกีด้วย 
ทัง้นีภ้ำครฐัต้องปรบับทบำทและควำมคดิในกำรท�ำงำนเพือ่ประชำชน ว่ำภำคส่วนอืน่ๆ ก็สำมำรถร่วม
สร้ำงร่วมด�ำเนินกำรได้

 ในส่วนของภำคประชำสงัคม สำมำรถร่วมกนัเพิม่ช่องทำงกำรเรยีนรูไ้ด้ จำกกำรส่งเสรมิในเชงิรุก เช่น 
อำสำสมัครตำมโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำอำจด�ำเนินกำรหรือสร้ำงเป็นเครือข่ำย เพื่อกำรจัด
กิจกรรม โครงกำร เวทีบอกเล่ำ ฯลฯ ตำมสถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน และ
สื่อสำธำรณะอื่นๆ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน 

6.1.9  พัฒนาประชาธิปไตยและสังคมเชิงรุก

 ควำมเปลี่ยนแปลงของกำรเมืองและสังคมจำกกระแสโลกำภิวัตน์และกำรเป็นประชำธิปไตย  
(Democratization) เป็นสิ่งที่ไม่อำจต้ำนทำนได้ ประเทศไทยภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
มำมีรัฐธรรมนูญ รัฐสภำ ผู้แทน และกำรเลือกตั้ง ก็มีปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำมำโดยตลอด 
กำรล้มลุกคลุกคลำนของกำรเมืองไทย ที่ปรำกฏเป็นวงจรอุบำทว์ทำงกำรเมือง กำรซื้อสิทธิขำยเสียง 
กำรคอร์รัปชั่น อ�ำนำจนิยม กำรเล่นพรรคเล่นพวก กำรที่ประชำชนคนไทยไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ใน
ฐำนะพลเมอืงในระบอบประชำธปิไตย ฯลฯ กย็งัคงปรำกฏอยูม่ำจนกระทัง่ปัจจบุนั และขยำยวงออก
ไปยังปริมณฑลอื่นๆ ไม่เฉพำะแวดวงกำรเมืองเท่ำนั้น ควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำ
เพื่อกำรเป็นประชำธิปไตยก็ด�ำเนินมำตลอด ทั้งโดยประชำชนผ่ำนกำรชุมนุม ประท้วง เรียกร้อง เดิน
ขบวน โดยภำครัฐ เช่น กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ กำรแทรกเนื้อหำในหลักสูตร โดยควำมร่วมกัน
ระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ เช่น กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำรพูดคุยสัมมนำเกี่ยวกับประชำธิปไตยไทยด�ำ
เนินมำผ่ำนวำระ/งำน/ช่วงเวลำต่ำงๆ ที่ได้ด�ำเนินมำตลอด กำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรของรำยกำร
ต่ำงๆ อย่ำงเจำะลึก วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเมืองต่ำงๆ กำรวิจัย/กำรส�ำรวจ/กำรท�ำโพลในประเด็น
ทำงกำรเมือง ฯลฯ แต่ปัญหำของกำรเมืองไทยประชำธิปไตยก็ยังด�ำรงอยู่ โดยปัญหำบำงอย่ำงก็
เปลี่ยนรูปแบบไปและมีตัวแสดงเข้ำมำเกี่ยวข้องมำกขึ้น  เช่น กำรคอร์รัปชั่น  ฉะนั้น กำรพัฒนำและ
แก้ไขปัญหำประชำธิปไตยจึงยังคงต้องด�ำเนินต่อไปอย่ำงจริงจังและแข็งขัน 

 
 กำรส�ำรวจครัง้นี ้ควำมพงึพอใจในกำรเมอืงไทยยงัอยูใ่นระดบัต�ำ่ กล่ำวคอื ควำมพยำยำมในกำรแก้ไข

ปัญหำทจุรติ/คอร์รปัชัน่ ควำมซ่ือสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรมในกำรปฏบิตังิำน และผลงำนโดยรวมของ
รฐับำลอยูใ่นระดับทีต่�ำ่มำก โดยเฉพำะกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ของข้ำรำชกำร/นกักำรเมอืงถอืเป็นหนึง่ใน
ห้ำของปัญหำทีม่คีวำมรุนแรงทีสุ่ดในทกุพืน้ทีท่ัง้ประเทศไทย ในขณะทีก่ำรปฏบิตัขิองต�ำรวจ กำรเลอืก
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ตั้ง กำรเคำรพในสิทธิของประชำชน และควำมไว้วำงใจได้ของศำลยุติธรรม คนไทยมีควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำ อย่ำงไรกต็ำม ปัญหำเรือ่งประชำธปิไตยเป็นปัญหำทัง้ระดบับคุคลและระดบัโครงสร้ำง นัน่
คือ หำกจะปรับแก้ต้องแก้ทั้งโครงสร้ำง กระบวนกำร และกลับเข้ำไปที่ควำมคิด ทัศนคติ ควำมตั้งใจ 
เอำจริงเอำจัง และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้วย นั่นคือ ทุกภำคส่วนต้องพร้อม ในส่วนของระดับ
บุคคล ล�ำพังเพียงแค่กำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กำรไม่สร้ำงปัญหำให้แก่สังคม/ประพฤติตนให้ถูกต้อง
เหมำะสม ปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบบ้ำนเมือง ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชน/
สังคม เสียภำษี พยำยำมเป็นกระบอกเสียง/เป็นหูเป็นตำให้กับประเทศ อำจไม่เพียงพอต่อกำรแก้ไข
ปัญหำระดบัชำตทิีห่ยัง่รำกลกึในทกุแวดวง อกีทัง้สิง่ทีค่นไทยอยำกท�ำเพือ่พฒันำประเทศ มลีกัษณะ
ของกำรท�ำไปตำมกระบวนกำร ยงัไม่ได้มลีกัษณะของควำมตืน่ตวั กระตอืรอืร้น และมองว่ำกำรเมอืง
เป็นเรื่องของเรำ ประชำธิปไตยเป็นเรื่องของเรำ 

 สิง่ทีเ่สยีงคนไทยบอกในเรือ่งประชำธปิไตยและกำรพฒันำเชงิรับ คอื ปัญหำไม่ได้อยูเ่พยีงแค่นกักำร
เมือง หรือรัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชน
กับกำรเมืองที่มีต่อกัน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรพัฒนำประชำธิปไตยกับควำมเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ในด้ำนอื่นๆ รวมไปถึงบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนอื่นๆ ทั้งชุมชน กำรศึกษำ ภำคธุรกิจ 
สังคม องค์กรพัฒนำเอกชน ฯลฯ ดังนั้นแม้ที่ผ่ำนมำประชำธิปไตยไทยจะมีกำรพัฒนำที่ดีขึ้นกว่ำ
ในอดีต แต่ก็เป็นกำรพัฒนำเชิงรับ ที่คนไทยยังไม่ค่อยสนใจด้วยเหตุผลต่ำงๆ ที่จะพำตัวเองเข้ำไป
มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน รวมถึงยังไม่ได้สนใจที่จะปลูกฝังลูกหลำนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นว่ำ
เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ำอีกด้วย ฉะนั้นกำรพินิจพิจำรณำสภำพและปัญหำสังคมกำรเมืองโดยภำพกว้ำง
และลึกด้วยกำรมีฐำนควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม อย่ำงยั่งยืน จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยท�ำให้ประเทศสำมำรถพัฒนำทั้งเชิงรุกและเชิง
รับได้ในสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน

 กำรสร้ำงวัฒนธรรมประชำธิปไตยเริ่มได้จำกครอบครัว กำรท�ำควำมเข้ำใจและเรียนรู้ถึงควำมเป็น 
“ประชำธิปไตย” เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ำย แต่กำรพัฒนำกำรเมืองไทยที่ต้องกำรก้ำวไปสู่ควำมเป็น
ประชำธิปไตยทีด่�ำเนนิมำนำนและยงัไม่ก้ำวหน้ำอย่ำงทีค่วรจะเป็น ท�ำให้ต้องกลับมำเร่ิมต้นอย่ำงจริงจัง
ทีห่น่วยเลก็ทีส่ดุคอืบคุคล นัน่คือ กำรเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในควำมเป็นพลเมอืง (citizen) ที่
จะต้องเข้ำใจสทิธ ิเสรภีำพ ภำระ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ ในฐำนะคนไทยคนหนึง่ทีพ่งึมีต่อสังคม
กำรเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้สทิธแิละเสรภีำพโดยไม่ละเมิดผู้อืน่ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรเสียภำษี 
กำรร่วมมอืกบัหน่วยงำนองค์กรในกำรพัฒนำชมุชน/สังคม/ประเทศ เพือ่น�ำไปสู่กำรพฒันำอย่ำงมีส่วน
ร่วม และเพือ่ผลประโยชน์ของประชำชนทกุคน กำรสร้ำงกำรตระหนกัรูแ้ละพร้อมมส่ีวนร่วมในฐำนะ
ของพลเมอืงทีก่ระตือรอืร้น (active citizen) ในสทิธแิละหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ต้องด�ำเนนิ
กำรควบคูไ่ปกบักำรเพิม่พนูกำรศกึษำ สร้ำงวฒันธรรมแห่งกำรเรยีนรู ้กำรเปิดรบัควำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำง
หลำกหลำย และกำรใช้เหตุผลในกำรคิด กำรฟัง กำรพดู และกำรตดัสินใจ กำรเร่ิมต้นจำกตนเองรวมทัง้
ระดบัครอบครวัก่อน จะเป็นสิง่ทีท่�ำได้ง่ำยกว่ำจำกระดบัอืน่ๆ และจะเป็นผลดใีนแง่ของกำรกล่อมเกลำ
เยำวชนด้วย แต่ทัง้นีร้ะดับสงัคม ชมุชน ประเทศ กต้็องมีกำรปฏบิตักิำรควบคูก่นัไป

 ในภำคธุรกิจ กำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคสังคมในกำรร่วมด�ำเนินกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์
ประชำธิปไตยเป็นสิ่งที่อำจท�ำได้ เพรำะแม้ประเด็นเรื่องกำรเมืองและประชำธิปไตยอำจไม่ใช่เรื่อง
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ส�ำคัญล�ำดับแรกของกำรร่วมสร้ำงสังคมน่ำอยูใ่นมุมของภำคธุรกจิ แต่กำรปรับมุมมองถงึข้อดขีองกำร
ร่วมพัฒนำประชำธปิไตยกบัสิง่ทีภ่ำคธรุกจิจะได้รบั โดยเฉพำะในมมุของควำมร่วมรบัผดิชอบต่อสังคม 
วฒันธรรมประชำธปิไตยสำมำรถขยำยวงไปยงัภำคส่วนอืน่ๆ ได้เรว็ขึน้ เพรำะอย่ำงน้อยนีจ่ะเป็นส่วน
หนึง่ของกำรค่อยๆ ปรบัวฒันธรรมกำรเรยีนรูแ้ละวฒันธรรมประชำธปิไตยให้เกดิขึน้ในหมูพ่นกังำนภำค
ธรุกจิได้ 

 ส�ำหรับภำครัฐ จ�ำเป็นต้องยอมรับว่ำล�ำพังเพียงสถำบันทำงกำรเมืองและกระบวนกำรทำงกำรเมือง
ไม่เพียงพอต่อควำมเป็นประชำธิปไตย แม้จะมีกำรเพิ่ม/ปรับให้มีสถำบัน โครงสร้ำง กระบวนกำร 
กฎหมำยที่แสดงถึงควำมเป็นประชำธิปไตยนั้นก็ยังคงไม่เพียงพอ ภำครัฐและหน่วยงำนภำครัฐ
จ�ำเป็นต้องปรับวิธีคิดและวิธีกำรในกำรท�ำงำน และเปิดพ้ืนที่ให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรติดตำมตรวจสอบกำรท�ำงำน  เพื่อแสดงควำมจริงใจในกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมเป็นเจ้ำของอ�ำนำจอธิปไตยนอกเหนือจำกกำรเลือกต้ัง ขณะเดียวกันกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ท�ำงำนทีเ่น้นควำมซือ่สตัย์สจุรติ มคีณุธรรมจรยิธรรม ไม่คอร์รปัชัน่ ไม่รบัสนิบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มคีวำมรบัผดิชอบ เหน็แก่ประโยชน์ของประชำชน ส่วนรวมและประเทศชำตเิป็นส�ำคญั และกำรปรับ
เปลี่ยนค่ำนิยมรวมทั้งพฤติกรรมของข้ำรำชกำรที่เป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงพลเมืองเข้มแข็ง และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย เช่น กำรมองว่ำข้ำรำชกำรคือผู้ถือสิทธิอ�ำนำจ (Authority) ประชำชน
ไม่มีสิทธิ ไม่มีอ�ำนำจ ฯลฯ  จะช่วยเอื้อให้กำรพัฒนำประเทศทั้งเชิงรุกและเชิงรับด�ำเนินไปได้

 ส�ำหรบัภำคประชำสงัคม หน่วยงำน องค์กร กลุ่ม สมำคมทีเ่กีย่วข้องกำรสร้ำงและพฒันำประชำธปิไตย
มีอยู่มำกมำย รวมไปถึงกำรตั้งสภำกำแฟ ถกเถียงกันถึงสภำวกำรณ์ทำงกำรเมือง ก็ถือเป็นส่วน
ส�ำคัญที่แสดงถึงกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเมืองและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
แต่กำรด�ำเนินกำรของกลุ่มต่ำงๆ ข้ำงต้น มีลักษณะที่เป็นส่วนๆ ยังไม่ได้มีกำรรวมพลังกันอย่ำงเข้ม
แข็ง หลำยครั้งที่กำรเป็นสมำชิกในหน่วยงำนต่ำงๆ ก็เป็นเพียงแค่มีชื่อ แต่ยังไม่ได้มีกำรแสดงบท
บำทใดๆ ฉะนั้น กำรร่วมมือกันและสร้ำงเครือข่ำยประชำธิปไตย เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำและ
บริหำรจัดกำรกำรเมือง สังคม เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชำติ เพ่ือให้ประชำชนและอำจรวม
ถึงภำครัฐสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรเมืองระบอบประชำธิปไตยได้ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ กำร
บริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำล สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม ควำมสงบสุขเรียบร้อย รวมทั้งเศรษฐกิจซึ่ง
เป็นเรือ่งของปำกท้องควำมกนิดอียูด่ขีองประชำชน ผ่ำนกำรให้ควำมรู้ กำรให้ข้อมลูข่ำวสำร กำรเป็น
สมำชิก 

 ฉะนัน้ ในกำรพัฒนำประชำธปิไตย สิง่ส�ำคญัทีต้่องสร้ำงให้เกดิข้ึนคอืวฒันธรรมทีส่อดคล้องกบัควำม
เป็นประชำธิปไตย เพื่อน�ำไปสู่ควำมตระหนักรู้ (awareness) ในทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย เพรำะสิ่งนี้คือทุนทำงสังคม (social capital) ที่มีควำมส�ำคัญ
ต่อระบอบประชำธิปไตยดังที่โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) เสนอเอำไว้
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6.1.10 ฝากความหวังไว้ที่จิตอาสาเพื่อสังคมสาธารณะ

 “จติอำสำ” เป็นสิง่ทีม่อียูแ่ล้วในสงัคมไทยมำโดยตลอด ดงัเช่นควำมเหน็ด้ำนบวกทีค่นไทยด้วยกนัมอง
เหน็ส่วนหนึง่ คอื ควำมมนี�ำ้ใจ ควำมมจีติใจให้บริกำร ควำมอบอุน่เป็นมิตร กำรสนใจส่ิงรอบข้ำง แต่
คนไทยจะมจีติอำสำในเรือ่งใด และระดับใด เป็นประเดน็ทีค่วรวเิครำะห์ ปกตคินไทยจะมีจิตอำสำต่อ
คนหรอืกลุม่ทีด้่อยโอกำส ต้องกำรควำมช่วยเหลอือย่ำงชัดเจน เช่น คนพกิำร ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย เดก็และผู้
สงูอำย ุกำรให้ควำมช่วยเหลอืคนเหล่ำนี ้ถอืว่ำ เป็นกำรบ�ำเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นกำรท�ำบญุ
อย่ำงหนึง่ ฝ่ำยผูม้จีติอำสำอำจเป็นปัจเจกบคุคลหรอืเป็นกลุม่  กจิกรรมทีเ่รยีกว่ำ Corporate Social 
Responsibility ท่ีภำคธรุกจิเอกชนท�ำอยูใ่นปัจจบัุนกท็�ำในแนวจิตอำสำ กล่ำวคอื เข้ำไปอำสำท�ำส่ิงที่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น กำรปลกูป่ำ กำรรกัษำสิง่แวดล้อมอืน่ๆ กำรให้ทนุกำรศกึษำและกำรช่วย
เหลอืเดก็ด้อยโอกำส ฯลฯ  อย่ำงไรกต็ำม จติอำสำทัง้ของปัจเจกบคุคล กลุ่ม และ CSR ต่ำงกส็นใจกบั
กลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจนมำกกว่ำกลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นนำมธรรม เช่น สังคมไทยโดยรวม ชุมชน 
องค์กร นอกจำกนัน้ ยงัเน้นกจิกรรมเชงิสงัคมสงเครำะห์ทีเ่ป็นรูปธรรมเช่นกนั มำกกว่ำกจิกรรมทีเ่ป็น
นำมธรรมมำกขึน้ เช่น กำรส่งเสรมิกระบวนกำรประชำธิปไตย กำรช่วยคุม้ครองสิทธิตำมกฎหมำยของ
กลุม่ต่ำงๆ ในสงัคม  ภำคประชำสงัคมได้เคยต้ังข้อสงัเกตว่ำ องค์กรพฒันำเอกชน (NGO) ในสังคมไทย 
ได้เคลือ่นบทบำทจำกกำรท�ำกจิกรรมเชงิพฒันำ (และสงัคมสงเครำะห์) มำเป็นบทบำทเชงิคุม้ครองสทิธิ
มำกขึน้ จะพบว่ำจติอำสำในสงัคมไทยยงัอยูท่ีร่ะดับกจิกรรมเชิงพฒันำอยูม่ำก  ดงันัน้เม่ือผู้ตอบในกำร
ส�ำรวจครัง้นีต้อบค�ำถำมว่ำ คนไทยสำมำรถมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำประเทศอย่ำงไร ค�ำตอบส่วนใหญ่ 
จงึอยูท่ีเ่รือ่งของกำรใช้สทิธเิลอืกต้ัง กำรไม่สร้ำงปัญหำให้แก่สังคม กำรยดึถอืศลีธรรมจริยธรรม ตลอด
จนปฏบิตัติำมกฎหมำย ค�ำตอบทีเ่ป็นเรือ่งจติอำสำในกำรพฒันำปรำกฏในค�ำตอบท้ำยๆ เช่น ให้ควำม
ช่วยเหลอืหรอืบรจิำคเพ่ือช่วยเหลอืเพ่ือนมนษุย์ทีย่ำกล�ำบำก ช่วยรกัษำสิง่แวดล้อม ปลกูต้นไม้ ตัง้ใจ
ศกึษำเล่ำเรยีน ผู้ตอบทีแ่สดงจติอำสำในเชงิคุ้มครองสิทธิมีน้อย ได้แก่ กำรเสียภำษ ีกำรช่วยประหยดั
พลงังำนและกำรพยำยำมเป็นกระบอกเสยีงให้กบัประเทศ นอกจำกนัน้ ผู้ตอบทีร่ะบปัุญหำทีรุ่นแรงใน
สงัคมไทย ยงัระบุปัญหำเศรษฐกจิและปำกท้องเป็นล�ำดบัแรกๆ อย่ำงไรกต็ำม มีผู้ทีเ่หน็ว่ำปัญหำทจุริต
คอร์รปัชัน่และปัญหำควำมแตกแยกสำมคัคีเป็นปัญหำทีรุ่นแรงมำกเหมือนกนั

 
 กำรทีจิ่ตอำสำในสงัคมไทย ยงัไม่ได้ยกระดับให้เป็นควำมรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัส่วนรวมให้เป็น

ควำมตระหนักรู้ต่อควำมส�ำคัญของสังคมสำธำรณะ ท�ำให้พลังจิตอำสำในสังคมไทยยังไม่ได้ถูกใช้
อย่ำงเตม็ศกัยภำพ อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงทีเ่กดิภัยพบิตัคิรัง้ใหญ่ คอื อทุกภยัทีเ่ริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหำคม 
2554 จนถงึธนัวำคม 2554 เรำได้เหน็พลงัของจติอำสำอนัยิง่ใหญ่ในสงัคมไทย นอกเหนอืจำกบทบำท
ของภำครัฐบำลและภำคเอกชน ตลอดจน NGO แล้ว  เรำได้พบว่ำ สังคมไทยมีภำคประชำสังคมที่
กว้ำงใหญ่และตื่นตัว เป็นกำรรวมตัวเฉพำะกิจของกลุ่มบุคคลในรูปต่ำงๆ เช่น กลุ่มอำสำสมัครไทย
ช่วยไทย เครือข่ำยศิลปะกู้เมืองจมน�้ำ อำสำสมัครฟื้นฟูประเทศไทย กลุ่มอำสำดุสิต: ประเทศไทย
กลับมำสดใสดีกว่ำเดิม กลุ่มอำสำฯ คนไทยช่วยน�้ำท่วม โพลสยำมอำสำ ฯลฯ  (เป็นตัวอย่ำงจำก
กำรโพสต์ในเฟซบุ้คเพื่อระดมอำสำสมัครช่วงวันที่ 31 ตุลำคม/1พฤศจิกำยน 2554)  นอกจำกนี้ ยัง
มีสถำบันกำรศึกษำ นักวิชำกำร องค์กรศำสนำ สื่อมวลชน กลุ่มวัฒนธรรม เช่น ศิลปิน ดำรำ นักร้อง 
ต่ำงออกมำท�ำงำนอำสำตำมก�ำลงั ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และสตปัิญญำของตน ในรูปคนละไม้คนละ
มือ พลังของภำคประชำสังคมนี้แสดงให้เห็นว่ำทุนทำงสังคม (social capital) ของประเทศไทยโดย
รวม มีควำมแข็งแกร่งมำก แม้จะมีทรัพยำกรที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน (infrastructure) น้อยกว่ำภำค
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รัฐโดยเฉพำะรัฐบำลและกองทัพ นอกจำกนั้น เรำยังได้รับรู้พลังของ social media ในกำรระดมจิต
อำสำครั้งนี้ด้วย

 สิ่งที่เสียงคนไทยบอกในกำรส�ำรวจนี้ จึงช้ีให้เห็นประเด็นควำมจ�ำเป็นที่จะต้องยกระดับจิตอำสำที่
มีอยู่แล้วในสังคมไทยให้เป็นจิตอำสำเพ่ือสังคมสำธำรณะ โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับกลุ่มเป้ำหมำย
เฉพำะที่เป็นรูปธรรม และไม่เน้นกำรช่วยเหลือเชิงสังคมสงเครำะห์ แต่ให้คนไทยที่มีจิตอำสำเหล่ำ
นี้เข้ำใจควำมต้องกำรในระดับโครงสร้ำงและระดับนำมธรรม เช่น เรื่องกำรคุ้มครองสิทธิ ที่จะท�ำให้
สังคมไทยพัฒนำไปได้ยั่งยืนดีขึ้นและพึ่งพำน้อยลง

 กำรอบรมกล่อมเกลำเดก็และเยำวชนทีจ่ะเป็นอนำคตของชำตใินเรือ่งของจติอำสำเป็นสิง่ทีส่ำมำรถ
เริ่มได้จำกในครอบครัวผ่ำนกำรมีบทบำทในกิจกรรมของครอบครัว กำรพูดคุยในครอบครัว ซึ่งจะ
เป็นกำรฝึกกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกับตัวเอง กับส่วนรวม พร้อมทั้งเรียนรู้สิทธิ เสรีภำพส่วน
บคุคลในเบือ้งต้น พร้อมกนันัน้กำรส่งเสรมิให้เกดิควำมสนใจสิง่รอบข้ำงไม่ว่ำจะเป็นชมุชน สงัคม สิง่
แวดล้อม กำรเมอืง เศรษฐกจิ ฯลฯ กจ็ะช่วยให้คนไทยเกดิควำมตระหนกัและเช่ือมโยงในควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงส่วนตนและส่วนรวมได้ดีขึ้น  

 ภำคธุรกิจ กำรจัดกิจกรรม กำรบริจำค กำรเผยแพร่ควำมรู้ตำมควำมถนัดและศักยภำพของประเภท
ธรุกจิของตน ไม่ว่ำจะเป็นธรุกจิขนำดใหญ่หรอืธรุกจิขนำดเลก็ กจ็ะช่วยส่งเสรมิภำพลกัษณ์ของธรุกจิ
นั้นๆ ได้ อย่ำงไรก็ตำม จิตอำสำส�ำหรับภำคธุรกิจ ต้องไม่ใช่แค่กำรบริจำค โดยเฉพำะในยำมที่มีภัย
พิบัติ เพรำะในภำวะวิกฤต กำรด�ำเนินกำรของภำคธุรกิจที่ไม่ต้องมีระเบียบขั้นตอน กฎระเบียบกฎ
เกณฑ์ในกำรช่วยเหลือภำครัฐด�ำเนินกำรช่วยเหลือแก้ไขสำมำรถท�ำได้รวดเร็วกว่ำ 

 ในระดับประเทศ ภำครัฐจ�ำเป็นต้องมกีจิกรรมเพือ่เสริมสร้ำงค่ำนยิมและวฒันธรรมเพือ่ส่วนรวม ขณะ
เดียวกันควรให้กำรสนับสนุนกิจกรรมหรือบุคคลที่เป็นตัวอย่ำงเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักรู้ 
นอกจำกนีม้ำตรกำรทำงกฎหมำยทีจ่ะใช้ในกำรป้องปรำมและลงโทษผูก้ระท�ำผดิ กเ็ป็นอกีส่วนทีต้่อง
ท�ำควบคู่กนักบับทบำทของภำครัฐทีต้่องมคีวำมชดัเจนว่ำกำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ นัน้ เป็นเพือ่ประโยชน์
ของประชำชนและประเทศชำติ   

 ในส่วนของภำคประชำสังคม กำรเคล่ือนไหวเพ่ือมีบทบำทในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร สมำคม อำสำ
สมคัร ฯลฯ เป็นสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึบทบำทด้ำนจติอำสำทีม่ต่ีอส่วนรวมอยูแ่ล้ว แต่สิง่ทีต้่องท�ำต่อไป 
คือ ท�ำอย่ำงไรให้กำรตระหนักถึงส่วนรวมเกิดขึ้นได้เป็นวงกว้ำง  กำรจัดกิจกรรม กำรรณรงค์ในเรื่อง
ต่ำงๆ กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรรับสมัครสมำชิก  ฯลฯ เป็นสิ่งที่ภำคประชำชนต้องร่วมคิดร่วมท�ำให้เกิด
ขึ้น เพรำะกำรมีจิตอำสำเป็นทุนทำงสังคมที่ส�ำคัญ ทั้งกำรพัฒนำ กำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ 
ได้ในทุกระดับ  

91

Khon Thai Monitor Report

“คนไทย” 
มอนิเตอร์ 
เสยีงนี้มพีลงั



6.2  เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร: บทบาทภาคธุรกิจ

จำกข้อสรุป 10 ประเด็น ที่สรุปจำกผลกำรส�ำรวจและแนวทำงกำรด�ำเนินกำรในระดับครอบครัว ภำคธุรกิจ 
ภำครฐั และภำคประชำสงัคมในหวัข้อ 6.1 โครงกำรคนไทยมอนเิตอร์ได้เร่ิมเผยแพร่ข้อมลูจำกผลกำรส�ำรวจ
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มสองกลุ่มที่ได้ด�ำเนินกำรเผยแพร่แล้วคือ ภำคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน 
ทั้งนี้เพื่อแสวงหำแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันของภำคส่วนต่ำงๆในสังคมไทย กำรระดมควำมคิดจำกกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสรุปดังนี้

• กำรเสวนำ “คนไทย” เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม กับภำคธุรกิจในหัวข้อ “เป้ำหมำยของก�ำไร คุณค่ำแห่งควำม
ร่วมมือ กลยุทธ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่” 2 กันยำยน 2554

 ในกำรเสวนำดังกล่ำวได้มีกำรเสนอประเด็นส�ำคัญ 8 ประเด็นจำกกำรส�ำรวจ “คนไทย” มอนิเตอร์ที่น�ำ
ไปสู่กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเกี่ยวกับบทบำทของภำคธุรกิจในกำรจรรโลงสังคมไทย ประเด็นส�ำคัญ
ประกอบด้วย

 • การส่งเสริมการคิดอย่างมีสติของคนไทย
 • การสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
 • การส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • การสร้างวินัยการเงินและการบริโภคอย่างมีสติ
 • การมีส่วนร่วมดูแลครอบครัว
 • การร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์แท้จริงยั่งยืน
 • การร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • การรับมือและป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติ

จำกกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดดังกล่ำวโดยเชิญตัวแทนจำกภำค NGO ได้แก่มูลนิธิกระต่ำยในดวงจันทร์ 
มูลนิธิกระจกเงำ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ำยพุทธิกำ มูลนิธิอำสำสมัครเพื่อสังคม ตัวแทนจำกภำค
กำรเงินกำรธนำคำรและธุรกิจได้แก่มูลนิธิสยำมกัมมำจล และ Business Leadership Community และ
จำกกรมสุขภำพจิต มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีข้อสรุปว่ำภำคธุรกิจสำมำรถมีบทบำทร่วมพัฒนำสังคม
ได้ 6 ด้ำนดังนี้

1.  การดูแลพนักงานและองค์กร เป็นส่วนพื้นฐำนและใกล้ตัวที่สุด ได้แก่ กำรดูแลสุขภำวะที่ดีของพนักงำน
ทัง้กำยและใจ กำรจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ีส่งเสริมต่อกำรท�ำงำนอย่ำงมคีวำมสุข เช่นทีห่ลำย
โรงงำนมโีรงอำหำรขำยกบัข้ำวรำคำประหยดัคณุภำพด ีและบำงทีใ่ห้ข้ำวฟร ีมกีำรจดัพืน้ทีน่ัง่เล่นหย่อน
ใจช่วงพกั พร้อมสนำมกฬีำ ห้องสมดุ หรอื รถรบัส่ง  ในระดบัองค์กรสำมำรถก�ำหนดนโยบำยและทศิทำง
กำรด�ำเนินงำนที่ผสำนรวมเอำกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและพัฒนำสังคมเข้ำไว้ด้วยกัน ครอบคลุมทั้ง
กำรไม่ท�ำสิ่งผิดเช่นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และกำรผลักดันสิ่งดีงำมเช่นกำรขำยสินค้ำบริกำรที่มีคุณภำพ
และคุณค่ำ กำรส่งเสริมกิจกรรมจิตอำสำอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง
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2. การดูแลครอบครวัพนกังาน เร่ิมขยำยวงออกไปอกีระดบั ได้แก่ กำรเข้ำไปมส่ีวนร่วมในกำรดแูลครอบครวั
พนักงำน ตัวอย่ำงกิจกรรมเช่น กำรมีทุนกำรศึกษำส�ำหรับบุตรหลำนพนักงำน กำรจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่ให้พำครอบครัวไปร่วมผ่อนคลำย รำยที่มีลูกเล็กอำจจัดบริเวณรับเล้ียงเด็ก เช่นที่บริษัทแพรนด้ำ 
จิวเวลรี่ มีเนอร์สเซอรี่ช่วยดูแล ท�ำให้แม่ไม่ต้องพะวง สำมำรถท�ำงำนและใช้ช่วงพักมำให้นมหรือเล่นกับ
ลูกได้สะดวก

3.  การเชื่อมโยงกับชุมชน เช่น โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มชำวบ้ำน และองค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสรมิงำนซึง่กนัและกนั อำท ิกำรน�ำองค์ควำมรูท้ีม่ปีระโยชน์และเหมำะสมไปแบ่งปันในโรงเรียนเพือ่ให้
เกดิกำรเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตั ิกำรรบัเดก็ฝึกงำนและกำรจ้ำงงำน เช่น โครงกำรทวภิำคกีบัสถำบนัอำชวีศกึษำ 
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เช่น รณรงค์ปรำบยำเสพติดกับโครงกำรโรงงำนสีขำว หรือกำรร่วมปรับ
ภูมิทัศน์ชุมชน

4.  การเชื่อมโยงกับสังคมและการพัฒนาประเทศ คือกำรขยำยผลสู่กำรท�ำงำนระดับใหญ่ เช่น ปัญหำสิ่ง
แวดล้อม ภัยพิบตั ิกำรยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำ กำรมส่ีวนร่วมผลกัดนักำรแก้ไขปัญหำทจุรติคอร์รปัชั่
นอย่ำงมีระบบและจริงจัง กำรท�ำงำนในระดับนี้จะประสบควำมส�ำเร็จได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
หลำยภำคส่วน และมีปัจจัยให้ต้องขบคิดแก้ไขอยู่มำก บำงองค์กรอำจมองเป็นเรื่องยุ่งยำกซับซ้อนแต่
ควำมจ�ำเป็นและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนับว่ำมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวดควรค่ำแก่กำรร่วมแรงกันคนละไม้
ละมือ

5. การสร้างองค์ความรู ้เพ่ือให้เกดิเป็นควำมยัง่ยนืสำมำรถถ่ำยทอดขยำยผลกำรปฏบิตัต่ิอได้ จ�ำเป็นต้องมี
กำรบรหิำรจดักำรเป็นองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) ทีภ่ำคธรุกจิสำมำรถมส่ีวนร่วมสร้ำงสรรค์
ได้ ไม่ว่ำในรูปกำรศึกษำวิจัย รำยงำนผลผ่ำนสื่อต่ำงๆ กำรเสวนำ กำรจัดอบรม ซึ่งในส่วนนี้สำมำรถจับ
มือท�ำงำนกับภำคกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญได้

6. การสร้างหน่วยงานและเครือข่าย เพื่อให้เกิดกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง หลำยองค์กรธุรกิจได้จัดตั้งหน่วย
งำนเฉพำะทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและที่เป็นหน่วยอิสระเช่นมูลนิธิขึ้น เพื่อรับผิดชอบงำนโดยตรง 
ข้อดีนอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมจรงิจงัอย่ำงเป็นรปูธรรมแล้ว ยงัส่งผลย้อนกลบัสูพ่นกังำนและองค์กร
ให้เกดิควำมภำคภมูใิจและตระหนกัรูถ้งึจดุยนืขององค์กรในกำรสร้ำงผลงำนทัง้ในเชงิธรุกจิและกำรร่วม
ส่งเสริมสังคม (กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์, 2554)

 ส�าหรับกระบวนการท�างานของภาคธุรกิจเพื่อให้บรรลุบทบาททั้งหกด้าน ประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญ 6 
ขั้นตอนดังนี้

1. ปรับกระบวนทัศน์สร้างวัฒนธรรมองค์กร  ขั้นนี้นับเป็นปัจจัยส�ำคัญระดับรำกฐำนที่สำมำรถน�ำไปสู่
กำรขยำยผลสร้ำงควำมยัง่ยนื โดยนอกจำกกำรสร้ำงควำมตระหนกัถงึควำมส�ำคญัต้องสำมำรถชีใ้ห้
คนในองค์กรเหน็ถงึองค์ประกอบและกำรท�ำงำนอย่ำงมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง (Stakeholders) 
ต่ำงๆ อำจเรียกได้ว่ำเป็น CSR ในกระบวนทัศน์ใหม่ที่ไม่ใช่ท�ำเป็นครั้งครำวตำมโอกำสอ�ำนวย และ
ไม่ได้ท�ำตำมล�ำพัง แต่เป็นกำรประสำนงำนกับเครือข่ำย แนวคิดดังกล่ำวยังควรได้รับกำรผลักดันให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสำมำรถยึดถือร่วมกันและถ่ำยทอดส่งต่อข้ำมยุคสมัยได้
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2. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น�าสู่การวางแผนปฏิบัติ นับเป็นช่องโหว่ที่ยังต้องได้รับกำรเติมเต็มอยู่มำก 
เพรำะหลำยองค์กรธรุกจิยงัขำดควำมเข้ำใจแท้จรงิถงึสภำวะและควำมต้องกำรของปัจจัยทำงสังคมที่
สนใจ เช่น ปัญหำกำรศึกษำ เด็กและเยำวชน สิง่แวดล้อม รวมไปถงึกำรขำดควำมเข้ำใจในระดบัท้อง
ทีเ่พือ่ผลกัดนัโครงกำรต่ำงๆ ให้เป็นผลทีเ่ป็นรปูธรรม หำกยงัคงมช่ีองโหว่ดงักล่ำวนีอ้ำจน�ำไปสูก่ำรใช้
ทรพัยำกร (ทัง้ก�ำลงัเงนิ ก�ำลงัคน และเวลำ) อย่ำงไม่คุม้ค่ำ เช่นไปปลกูป่ำ 100 ต้น ตำยเสยี 70 ต้น 
เพรำะเป็นชนดิไม่เหมำะกบัดินฟ้ำอำกำศและขำดควำมร่วมมอืจำกชมุชนให้เข้ำมำช่วยรดน�ำ้ดแูล

 ตัวอย่ำงข้อมูลจำกคนไทยมอนิเตอร์ชี้ให้เห็นถึงกำรพัฒนำชุมชนและจังหวัดโดยรวมที่ดีขึ้นในด้ำน
สำธำรณปูโภค กำรศกึษำ กำรแพทย์และสำธำรณสุข เทคโนโลยกีำรส่ือสำร แต่ยงัพบปัญหำในด้ำนกำร
ไม่ได้รบักำรเอำใจใส่จำกภำครฐั ยำเสพติด มัว่สมุ คอร์รัปช่ัน/ทจุริต ควำมวุน่วำยทำงกำรเมือง กำรเล่น
พวกพ้อง กำรศกึษำข้อมลูเช่นนีส้ำมำรถน�ำไปสูก่ำรวำงแผนปฏิบติัของภำคธุรกจิในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ
สงัคมได้โดยหนัมำท�ำ Soft Issues ให้มำกขึน้ ซึง่ต้องยอมรับว่ำเป็นเร่ืองซับซ้อนและละเอยีดอ่อนกว่ำ
กำรเข้ำไปสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกแต่กน็บัว่ำมีควำมส�ำคญัและเป็นทีต้่องกำรอย่ำงยิง่ยวด 

 นอกจำกนั้น กำรศึกษำข้อมูลยังควรส่งต่อไปถึงมูลเหตุของปัญหำที่เกิดพร้อมแนวทำงแก้ไขที่อำจ
ท�ำได้ สิ่งที่ได้มีคนริเริ่มด�ำเนินกำรไปแล้ว และช่องว่ำงที่ยังรอให้มำสำนต่อกันไป ควำมเข้ำใจนี้จะ
ท�ำให้กำรท�ำงำนมีควำมเชื่อมโยงต่อยอดกันได้โดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ตลอด เช่น กรณีปัญหำทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีผู้ท�ำกำรวิเครำะห์ไว้อย่ำงละเอียดลึกถึงแหล่งปัญหำและลักษณะปัญหำ ประกอบกับ
กำรระดมสมองจึงได้มำถึงหนทำงส�ำคัญที่ภำคธุรกิจจะเข้ำไปร่วมจัดกำรได้ ผ่ำนเครื่องมือกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร กำรสร้ำงนโยบำยและแนวปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือตรวจสอบและร้องเรียน 

3. การใช้ประโยชน์ (Leverage) จากสิ่งที่มี เป็นธรรมดำของมุมมองทำงธุรกิจที่จะค้นหำตัวตนและหำ
ทำงเสริมต่อกับสิ่งนั้นก่อนที่จะไปแสวงหำหนทำงในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ถนัด เช่น องค์กรทำงกำร
เงินอำจสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินและกำรบริโภคของคนไทย ซ่ึงข้อมูลจำกผลส�ำรวจ
ชี้ให้เห็นว่ำแม้คนจ�ำนวนมำกจะพอใจกับกำรได้บริโภคอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่เพียงพอ มีที่อยู่อำศัย
ที่เหมำะสม และมีข้ำวของเครื่องใช้ในบ้ำนตำมสมควร แต่ควำมพอใจต่อระดับรำยได้ จ�ำนวนเงิน
ออมและภำระหน้ีสนิยงัอยูใ่นเกณฑ์ต�ำ่ สะท้อนให้เหน็ควำมส�ำคญัของกำรสร้ำงวนิยักำรเงนิและกำร
บริโภคอย่ำงมีสติ ซึ่งงำนในส่วนนี้ภำคธุรกิจโดยเฉพำะสถำบันกำรเงิน สำมำรถใช้องค์ควำมรู้ที่มีมำ
แลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตคนไทยได้

4. การท�างานร่วมกบัภาคีสร้างเครอืข่าย   แน่นอนทีห่นึง่องค์กรคงไม่สำมำรถตอบโจทย์สังคมได้หมดแต่
ต้องอำศยัควำมร่วมมอื เช่นกำรพฒันำในระดบัชมุชนต้องส่งเสริมแกนน�ำทีเ่ป็นคนในท้องทีใ่ห้เป็นกลไก
ส�ำคญัของกำรท�ำงำน เพรำะมคีวำมเข้ำใจเชงิลกึและมเีครอืข่ำยกำรประสำนงำน ดงัข้อคดิทีไ่ด้จำกกำร
ระดมสมองเรือ่งกำรรบัมอืกบัภัยพิบติัทีก่ลุม่เหน็พ้องว่ำต้องสร้ำงแกนน�ำชมุชนและมกีำรพฒันำแผน
ชมุชนขึน้ เพรำะเรือ่งดังกล่ำวมคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมบรบิทพืน้ที ่ภำคเีครอืข่ำยยงัอำจหมำยถงึคน
ทีส่มัพนัธ์กนัในห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) เช่นกำรสนบัสนนุสินค้ำทีผ่ลิตและจัดจ�ำหน่ำยอย่ำงค�ำนงึ
ถงึกำรรกัษำสิง่แวดล้อม ต้องจบัมอืกนัท�ำงำนต้ังแต่ต้นน�ำ้วตัถดุบิจนถงึปลำยน�ำ้คนซ้ือให้เลือกแต่ของ
ทีม่คีณุค่ำทัง้กบัตวัเองและกำรดูแลโลกด้วย เรยีกได้ว่ำเป็นเครือข่ำยของผู้ทีม่คีวำมเช่ือและเป้ำหมำย
ร่วมกนั
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5.  การจดัการเง่ือนไขและกฎเกณฑ์   บำงประเดน็เป็นสิง่ทีต้่องอำศยักำรตัง้กฏเกณฑ์เพือ่ให้คนในสงัคม
ยดึโยงร่วมกนั ล�ำพังควำมตัง้ใจดขีองคนบำงกลุม่อำจไม่เพยีงพอ เช่นกรณยีำเสพตดิทีผ่ลส�ำรวจชีว่้ำ
เป็นควำมกังวลหลักของพ่อแม่ ควำมตั้งใจนอกเหนือจำกกำรปลูกฝังให้รักกำรเรียน (คะแนนอันดับ 
1) รองลงมำเป็นเรื่องปลูกฝังให้ห่ำงไกลยำเสพติด แต่เท่ำนี้อำจไม่พอต้องอำศัยมำตรกำรเพื่อขจัด
กำรเข้ำถึงและแพร่หลำยของยำเสพติดอย่ำงจริงจัง องค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ระดับโลกได้เคลื่อนตัว
เข้ำท�ำงำนในระดับนี้ที่แม้ว่ำจะเป็นเรื่องมหภำค อำจต้องอำศัยพลังผลักดันพร้อมกำรล็อบบี้และ
ประสำนงำนเชิงนโยบำยแต่ก็นับเป็นประเด็นเคลื่อนสังคมที่ต้องให้ควำมสนใจพิจำรณำ

6.  การสร้างระบบตดิตามตรวจสอบ สดุท้ำยเมือ่ท�ำงำนกต้็องมกีำรประเมนิผล ภำคธรุกจิสำมำรถมส่ีวน
ร่วมกบักำรพัฒนำสงัคมโดยกำรร่วมสร้ำงระบบตดิตำมตรวจสอบเพือ่เป็นกำรปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
ให้แนวทำงที่ด�ำเนินกำรอยู่ได้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งข้ึน เช่นเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อมี
เจตนำรมณ์และกำรริเร่ิมท�ำงำนร่วมต้ำนคอร์รัปช่ันแล้วก็ควรมีเคร่ืองมือช่วยติดตำม รำยงำนผลว่ำ
หนทำงที่ด�ำเนินไปนั้นประสบปัญหำที่ต้องแก้ไขอย่ำงไร หรือควรได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมในด้ำน
ไหน ซึ่งในส่วนนี้อำจเป็นกำรท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำยที่มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม

กระบวนการท�างานทั้ง 6 ขั้นตอนเป็นการสรุปภาพรวมของบทบาท
ภาคธุรกิจต่อการร่วมพัฒนาสังคม โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจสามารถ
อ้างองิเป็นไกด์ไลน์เบือ้งต้นจะได้เริม่ท�าได้โดยไม่เคว้งคว้าง อย่างน้อย
ก็รูว่้ายงัมคีนอีกกลุม่ใหญ่ท่ีได้ลงมือแล้วและพร้อมจะสนับสนุนกนัต่อ
ไป เพราะบ้านเมืองก็เป็นเหมือนเรื่องธุรกิจเราที่ต้องร่วมใจกันดูแล  
(กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, 2554)
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6.3  พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

พลังที่จะช่วยขับเคลื่อนเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมไทยอำจแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ครอบครัว กลไกภำครัฐ 
กลไกชุมชนท้องถิ่น กลไกภำคธุรกิจ และกลไกภำคประชำสังคม

6.3.1 ครอบครัว 

 ครอบครัวเป็นสถำบันที่คนไทยฝำกควำมหวังไว้ให้มำกที่สุด และคิดว่ำสถำบันนี้ท�ำให้ตนมีควำม
พึงพอใจสูงสุด ครอบครัวจึงมีบทบำทส�ำคัญ เบื้องต้นครอบครัวจะต้องมีควำมอบอุ่นและเข้มแข็ง 
สมำชิกในครอบครัวควรร่วมกันจรรโลงสถำบันให้แข็งแกร่ง ให้สมำชิกได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงใกล้
ชดิ แม้มคีวำมจ�ำเป็นต้องอยูห่่ำงกนักใ็ห้รักษำสำยสมัพนัธ์ให้มัน่คง ผูส้งูอำยแุละเดก็ต้องได้รบัควำม
ส�ำคญัเป็นพิเศษ กล่ำวคอื ผูส้งูอำยตุ้องไม่ถกูทอดทิง้ ทัง้ในแง่กำยและใจ เดก็ได้รบักำรดแูลอบรมสัง่
สอนด้วยควำมรัก กำรพูดคุย แลกเปลี่ยนทุกข์สุขกันช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจ เห็นอกเห็นใจ ไม่ซ�้ำเติม
กัน และลดควำมเครียดหรือปัญหำสุขภำพจิตที่คนไทยรู้สึกกังวลเป็นล�ำดับต้นๆ หัวหน้ำครอบครัว
ควรอำศัยอยู่ร่วมกับสมำชิก พยำยำมไม่ให้เงื่อนไขทำงเศรษฐกิจผลักดันให้สมำชิกกระจัดกระจำย
ไปท�ำงำนอยู่ในที่ห่ำงไกลกัน ควรท�ำควำมเข้ำใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและพยำยำมน�ำไปปรับใช้
ในกำรบริหำรกำรเงินของครอบครัว เพื่อให้มีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ หัดท�ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ของครัวเรือนและส่วนบุคคล มีจิตใจเปิดกว้ำงรับฟังควำมเห็นทำงกำรเมืองของคนในครอบครัวด้วย
เหตุผลและควำมเข้ำใจ

 กำรใช้เวลำในครอบครัวร่วมกันเป็นสิ่งเพิ่มคุณภำพชีวิต เป็นช่วงที่พ่อแม่ปู่ย่ำตำยำยสำมำรถให้กำร
ขดัเกลำทำงสงัคมแก่ลกูหลำนโดยกำรปฏบิตัตินเป็นตวัแบบโดยตรง และให้กำรขัดเกลำทำงอ้อมผ่ำน
กลไกอื่นๆเช่นสื่อ ด้วยกำรดูโทรทัศน์ด้วยกัน ไปพักผ่อนในเวลำว่ำงด้วยกัน ท�ำควำมรู้จักกับเพื่อนๆ
ของลูกหลำน สอดแทรกส่ิงที่ควรปลูกฝัง โดยเฉพำะค่ำนิยมที่คนไทยจำกกำรส�ำรวจเห็นว่ำส�ำคัญ 
ได้แก่ กำรรกักำรเรยีน กำรห่ำงไกลยำเสพตดิ กำรยดึถอืคณุธรรมศลีธรรม กำรประหยดัอดออม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต นอกจำกนั้น ในเรื่องที่ผู้ตอบให้ควำมส�ำคัญต�่ำก็มีควำมส�ำคัญและต้องเร่งปลูกฝังเช่น
กัน ได้แก่ กำรรักนวลสงวนตัว กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกล้ำแสดงออก/เป็นตัวของตัวเอง กำรมี
ส่วนร่วมในระบอบประชำธิปไตย และควำมรู้เรื่องเพศศึกษำ ดังจะพบว่ำ กำรขำดกำรให้ควำมรู้เรื่อง
เพศศึกษำและค่ำนยิมควำมรกันวลสงวนตวัเป็นทีม่ำของกำรตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมและกำรท�ำแท้งใน
กลุ่มวัยรุ่นหญิงจ�ำนวนมำกในสังคมไทยในปัจจุบัน

 นอกจำกนัน้กำรไม่ได้รับกำรปลูกฝังเร่ืองกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืง/ประชำธปิไตย และกำรพจิำรณำ
ว่ำกำรทจุรติและกำรเหน็แก่ส่วนตนเป็นลกัษณะของคนไทยทีไ่ม่บวกและไม่ลบ (เฉยๆ) กท็�ำให้วยัรุน่
ไทยมองเรือ่งคอร์รปัชัน่เป็นเร่ืองทีย่อมรับได้ โดยเฉพำะในกรณทีีต่วัเองได้รับประโยชน์ด้วย แม้ผูต้อบ
จะเน้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริตก็ตำม

 จะเหน็ได้ว่ำผู้ใหญ่ในครอบครัวไทยเองกม็ีควำมขัดแย้งทำงควำมคิดเกีย่วกับค่ำนิยมที่ต้องกำรปลูก
ฝังให้แก่เยำวชน จงึต้องสร้ำงภมูคิุม้กนัทีด่ใีห้แก่ผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่จึงจะเป็นหลักในกำรปลกูฝังต่อ
ให้เยำวชนได้ ค�ำถำมคอืกำรปลกูฝังค่ำนยิมทีพ่งึประสงค์หรือทีค่นไทยยงัเหน็เป็นคณุลกัษณะกลำงๆ 
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และกำรแก้ไขคณุลกัษณะด้ำนลบให้เกดิในตัวผูใ้หญ่ก่อนจะท�ำได้อย่ำงไร คณุลักษณะดงักล่ำวได้แก่
ควำมพอเพียง กำรบริโภคอย่ำงมีสติและรู้เท่ำทัน กำรไม่ยอมรับกำรทุจริตและคุณลักษณะทำงลบ
ที่ควรแก้ไข ได้แก่ กำรเห็นแก่ส่วนตน ควำมไม่มีวินัยและกำรไม่สนใจสิ่งรอบข้ำง วิธีหนึ่งอำจท�ำได้
โดยกำรลดภำพของครอบครวัในฐำนะแหล่งพักพงิหรอืกลุม่คนทีต่่อสูก้บัปัญหำร่วมกนัปรบัเปลีย่นสู่
ครอบครวัแห่งกำรแลกเปลีย่นปัญหำ และค่ำนยิมในฐำนะสมำชกิในสงัคมร่วมกนั กล่ำวคอืให้เยำวชน
ที่ได้รับกำรปลูกฝังผ่ำนกลไกอื่นในสังคมได้มีบทบำทแลกเปลี่ยนค่ำนิยมกับผู้ใหญ่ในครอบครัวใน
ลักษณะ “เด็กวอนสอนผู้ใหญ่” ตลอดจนลดภำพของกำรวิ่งกลับไปฟ้องพ่อแม่เมื่อถูกรังแกนอกบ้ำน
และค่ำนิยม “เรำต้องช่วยคนของเรำก่อนไม่ว่ำถูกหรือผิด” เพื่อจรรโลงคุณค่ำของสถำบันครอบครัว

 คนไทยส่วนใหญ่เน้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมรักกำรเรียนของเยำวชน และยังต้องกำรให้ลูกหลำนตลอด
จนตนเองมีช่องทำงในกำรเรยีนรูเ้พ่ิมเติม ควำมต้องกำรนีเ้กีย่วข้องกบัสถำบนัครอบครวัอย่ำงมำก ค่ำ
นิยมต้องกำรให้ลูกหลำนเรียนสูงๆ เพื่อจะได้เป็นเจ้ำคนนำยคนที่เคยเชื่อในอดีตยังด�ำรงอยู่ในสังคม
ไทย ค่ำนิยมนี้ส่วนหนึ่งมีที่มำจำกข้อเท็จจริงที่ว่ำ กำรศึกษำช่วยเลื่อนชั้นทำงสังคมและเศรษฐกิจได้
ในสงัคมไทยในช่วงห้ำสบิปีทีผ่่ำนมำหลงัจำกกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศกึษำในทกุระดบั ดงัปรำกฏ
ว่ำข้ำรำชกำรของรัฐไทย ประกอบด้วยผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำกสถำนศึกษำต่ำงๆ  
(จกัรกฤษณ์ นรนติผิดงุกำร, 2515) คนเหล่ำนีไ้ด้เลือ่นชัน้ทำงสงัคมจำกระดบัล่ำงมำเป็นชนชั้นกลำง
ในชั่วหนึ่งอำยุคน จึงเป็นตัวแบบให้ชนชั้นล่ำงท�ำตำม  

 เหตผุลอกีอย่ำงหนึง่มำจำกกำรต้องกำรเปลีย่นแปลงสภำพจำกกำรใช้แรงกำยในงำนเกษตร เป็นงำน
เสมียนที่สบำยกว่ำ กำรได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้นย่อมท�ำให้ลูกหลำนไม่ต้องเป็นเกษตรกรต่อไป กำร
เน้นกำรปลกูฝังให้เยำวชนรกัเรยีนจงึเป็นกำรย�ำ้ค่ำนยิมสบืเนือ่งมำจำกอดตีโดยไม่ได้มกีำรวเิครำะห์
ถงึควำมเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จำกกำรที่มีกำรผลิตบณัฑติตกงำนในหลำยสำขำวชิำ พ่อแม่มักไมไ่ด้
ติดตำมว่ำลูกได้เรียนรู้อะไรจำกสถำนศึกษำบ้ำง  ด้วยเหตุนี้กำรปลูกฝังให้เยำวชนรักกำรเรียนจึงไม่
ได้เป็นเครื่องสัญญำว่ำสังคมจะเต็มไปด้วยผู้รู้ในอนำคต ในกลุ่มผู้ตอบที่เป็นคนเมืองและมีรำยได้
สูง ควำมต้องกำรปลูกฝังค่ำนิยมรักกำรเรียนคือกำรส่งต่อทุนทำงวัฒนธรรมไปยังลูกหลำนเพื่อธ�ำรง
สถำนภำพชนชั้นน�ำต่อไปในครอบครัว

 บทบำทของครอบครัวในกำรส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เป็นบทบำทที่ต่อเนื่องจำกกำรปลูก
ฝังเยำวชนให้รักเรียน สังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมข้อมูลข่ำวสำรมำระยะหนึ่งแล้ว อย่ำงไร
ก็ตำม คนไทยพอใจจะบริโภคข้อมูลข่ำวสำรที่ไหลวนอยู่รอบตัวโดยไม่ได้ยกระดับกำรสื่อสำรให้เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ กล่ำวคือ ไม่ได้วิจำรณ์ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับและไม่สังเครำะห์ข้อมูลให้กลำย
เป็นควำมรู้ (ธีรยุทธ บุญมี, 2548) ข้อเรียกร้องจำก “คนไทย” โดยเฉพำะกลุ่มผู้ด้อยโอกำส เช่น รำย
ได้ต�่ำ และไม่มีกำรศึกษำกลับเน้นกำรได้โอกำสในกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำร เช่น โทรศัพท์มือถือ 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ สิ่งนี้ช่วยยืนยันว่ำสังคมไทยยังต้องพัฒนำให้พ้นจำกกำรบริโภคข้อมูลข่ำวสำรเชิง
รับมำเป็นกำรวิพำกษ์และสังเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดกำรเรียนรู้ ครอบครัวจึงมีบทบำทในกำร
ชักชวนสมำชิกให้มีทัศนคติที่เปิดกว้ำงและคิดวิเครำะห์
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 กำรปลกูฝังเยำวชนให้ตระหนกัเร่ืองภยัพบิตัเิป็นสิง่จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ในปัจจบุนั ครอบครัวต้องให้ควำม
ส�ำคัญกบัเรือ่งกำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม กำรเตรยีมวำงแผนควำมพร้อมส�ำหรบัสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิจำก
ภัยพิบัติและบทบำทที่เยำวชนสำมำรถท�ำให้กับครอบครัวของตน ชุมชน และสังคมโดยรอบ 

 บทบำทของครอบครัวในกำรปลูกจิตส�ำนึกและมีบทบำทเชิงรุกในกระบวนกำรพัฒนำชุมชนและ
สังคมเป็นควำมท้ำทำย ดังได้กล่ำวแล้วว่ำผู้ตอบมองเห็นบทบำทของตนในเชิงรับ มีบำงกลุ่มคิดว่ำ
ตนท�ำอะไรไม่ได้เลย กำรส่งเสริมจติอำสำอำจเป็นจดุเร่ิมต้นของทศันคตเิชงิรุกในกำรพฒันำ กำรพดู
คุยเพื่อวิเครำะห์ปัญหำในชุมชนภำยในครอบครัว สำมำรถช่วยให้สมำชิกเกิดควำมตระหนักรู้เกี่ยว
กับปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน วิธีกำรวิจัยและเรียนรู้ร่วมกันที่เรียกว่ำ Participatory 
Learning and Action ทีพ่ฒันำโดย Robert Chambers (2007) และใช้กนัโดยแพร่หลำยในกลุม่ 
NGO ทั่วโลกและในประเทศไทยถอืเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะพลิกบทบำทของปัจเจกชนและครอบครัว
ให้เป็นผูข้บัเคลือ่นในกำรพฒันำชมุชน อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้เกดิจติสำธำรณะในระดบัชมุชนและสงัคม
โดยรอบ โครงกำรน�ำเยำวชนออกส�ำรวจล�ำน�ำ้ทีไ่หลผ่ำนชมุชนโดยเดนิย้อนกลบัไปสูต้่นน�ำ้และเรยีน
รูล้กัษณะทำงนเิวศวทิยำตำมล�ำน�ำ้ทีฝ่่ำยชมุชนของส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยัได้ด�ำเนนิกำร 
ถอืเป็นตวัอย่ำงหนึง่ของกำรเรียนรู้ร่วมกนัเพือ่กำรพฒันำ

 ในประเด็นของกำรบริโภคอย่ำงมีสติ ครอบครัวสำมำรถเป็นจักรกลส�ำคัญในกำรผลักดัน เพรำะกำร
บรโิภคส่วนใหญ่เป็นพฤตกิรรมในครอบครัว แม้จะมกีำรบริโภคในหมูเ่พือ่นในทีท่�ำงำน แต่กำรใช้จ่ำย
ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือน ครอบครัวสำมำรถท�ำให้สมำชิกรู้สึกว่ำตนมีคุณค่ำในตัวเองดีพอ
โดยไม่ต้องพึ่งพำกำรสร้ำงตัวตนและอัตลักษณ์ผ่ำนกำรบริโภคสัญญะในรูปของสินค้ำแบรนด์เนม 
หรือ สินค้ำตำมกระแส ส่งเสริมกำรบริโภคสิ่งที่ผลิตได้ด้วยตนเอง เช่น เสื้อผ้ำ เครื่องประดับ ตัดเย็บ
เองหรอืออกแบบเอง อำหำรกท็�ำเอง พดูคยุในครอบครวัเพือ่วเิครำะห์แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีร่ะบุ
ว่ำมีมำกก็ใช้มำกได้ ไม่ใช่ว่ำจะต้องปลูกข้ำวกินเอง เพื่อจะได้ไม่พิจำรณำแนวคิดนี้อย่ำงสุดโต่ง ใน
เรื่องกำรบริโภคนี้ เรำควรท�ำควำมเข้ำใจว่ำครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรสร้ำงทุนทำงวัฒนธรรม 
(Cultural capital) ให้แก่บุคคล (Bourdieu, 1986) ด้วยกำรสร้ำงนิสัยและควำมเคยชินที่เรียกว่ำ ฮำ
บตุิส (Habitus) บร์ูดิเออได้พบว่ำครอบครวัทีม่ทีนุทำงวฒันธรรมสงูจะมฮีำบติสุทีใ่กล้ชดิกบัธรรมชำติ
และชอบพิสจูน์ควำมสำมำรถของตวัเองในกจิกรรมต่ำงๆ เช่น ชอบกฬีำข่ีจกัรยำนหรือปีนเขำมำกกว่ำ
เล่นกอล์ฟ ชอบบรโิภคสิง่ทีป่ระเทอืงปัญญำและมรีสนยิมมำกกว่ำบริโภคตำมกระแส นสิยัและควำม
เคยชนิเช่นนีป้ลกูฝังในครอบครัว เรำจงึควรส่งเสริมให้ครอบครัวมทีนุทำงวฒันธรรมทีเ่น้นกำรบรโิภค
สิง่ต่ำงๆอย่ำงมสีติหรอืคดิเป็น เพรำะในกระแสบรโิภคนยิมรนุแรงนี ้ปัจเจกบคุคลทีข่ำดควำมเข้มแขง็
ทำงควำมคิดและทุนวัฒนธรรมก็จะไหลไปตำมกระแสบริโภคส่วนใหญ่  

 ควำมส�ำคัญของกำรบริโภคอย่ำงคิดเป็นและกำรมีทุนทำงวัฒนธรรมสูงยังส่งผลต่อกำรแก้ปัญหำ
คอร์รปัชัน่ เพรำะบคุคลทีค่ดิเป็น รู้จกัพึง่ตนเอง และอำศยัควำมสำมำรถทำงปัญญำของตนเองจะไม่
ยอมรบักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ ตรงกนัข้ำมเขำจะเป็นผูท้ีส่ำมำรถตรวจสอบและรณรงค์ต่อต้ำนคอร์รัปชัน่
ได้เป็นอย่ำงดี
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6.3.2  ภาครัฐ 

 บทบำทของภำครัฐในกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ คือ ระบบ
รำชกำรทั้งที่เป็นรำชกำรประจ�ำและรำชกำรกำรเมือง

 ระบบราชการ มกีลไกของรฐัผ่ำนกระทรวงทบวงกรมต่ำงๆ ทีม่หีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรปฏบิตังิำน 
จำกเสยีงของคนไทยทัง้สบิประเดน็ มหีน่วยงำนภำครฐัหลำยฝ่ำยทีส่ำมำรถมบีทบำทในกำรผลกัดนั
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น

 หน่วยงำนด้ำนสังคมได้แก่กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงำน กระทรวงสำธำรณสุข รวมถึงหน่วยงำนด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และเทคโนโลยี
สำมำรถร่วมกันมีบทบำทในกำรช่วยดูแลและพัฒนำคุณภำพของเยำวชนในด้ำนต่ำงๆ ช่วยจรรโลง
สถำบันครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นกว่ำเดิม ให้ผู้สูงอำยุได้อยู่กับครอบครัว ลูกหลำนไม่ต้องย้ำยกัน
ไปท�ำงำนไกลบ้ำนหรือไกลถึงต่ำงแดน สนับสนุนให้ครอบครัวได้มีโอกำสใช้เวลำว่ำงด้วยกัน เช่น 
มีบัตรโดยสำรหรือบัตรเข้ำชมที่ลดรำคำส�ำหรับกำรเดินทำงหรือกำรพักผ่อนเป็นครอบครัว อำศัย
กลไกระดับชุมชนเพ่ือท�ำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวโดยเฉพำะเรื่องยำเสพติด คุณธรรมศีลธรรม 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต กำรยึดหลักคุณธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมมั่นใจให้ประชำชน
ว่ำบริกำรของรัฐมีทั่วถึงและมีคุณภำพดี ไม่ปล่อยให้ประชำชนเผชิญควำมเสี่ยงในสังคมเสี่ยงภัย
ในปัจจุบัน ลดควำมเสี่ยงด้วยกำรพัฒนำสื่อ องค์กร กลไกและกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนให้
ต้ำนแนวโน้มเสี่ยงสูงที่กลำยเป็นค่ำนิยมในสังคมไทย เช่น เสี่ยงโชคจำกกำรพนัน เสี่ยงชีวิตจำก
กำรไปท�ำงำนต่ำงประเทศ เสี่ยงลงทุนเพ่ือให้รวยเร็ว แต่ควรรณรงค์ค่ำนิยมเร่ืองควำมประหยัด 
อดทน ขยัน โดยผู้น�ำทำงกำรเมืองและผู้บริหำรต้องท�ำตัวเป็นแบบอย่ำงได้ด้วย (ขอให้นึกถึงมหำ
ตมคำนธีเป็นตัวอย่ำง)

 ประเด็นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมกับเรื่องกำรเรียนรู้เป็นประเด็นท้ำทำยองค์กรภำครัฐ เพรำะเป็น
เรื่องพูดง่ำยท�ำยำก เสียงของคนไทยคิดว่ำสังคมไทยยังยึดถือศีลธรรมในกำรด�ำรงชีวิตโดยเฉพำะ
คนในชนบทและกลุ่มนักเรียนนักศึกษำ ครูอำจำรย์ นักวิชำกำรตลอดจนเกษตรกร  อย่ำงไรก็ตำม 
เรำจะพบว่ำกำรยึดถือศีลธรรมดังกล่ำวยังอยู่ในระดับกำรต่ืนตระหนกทำงศีลธรรมต่อพฤติกรรมที่
มองว่ำไม่ถูกต้อง เช่น กำรท�ำแท้ง กำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรนอกใจคู่สมรส ฯลฯ โดยไม่มีกำรแก้ไข
ปัญหำศีลธรรมอย่ำงจริงจัง ตัวอย่ำงเช่น ข่ำวฮือฮำเกี่ยวกับกำรพบศพทำรกจำกกำรท�ำแท้งจ�ำนวน
มำกในวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ท�ำให้คนไทยเกิดควำมตื่นตระหนกทำงศีลธรรม แต่หลังจำกนั้นทั้ง
ประชำชนและภำครัฐก็ไม่ได้ด�ำเนินกำรใดๆที่จะท�ำให้ควำมต่ืนตระหนกกลำยเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
ศีลธรรมอย่ำงเป็นระบบ

 ในเรื่องของกำรเรียนรู้ ควำมกังวลเกี่ยวกับคุณภำพกำรสอนของครูควรได้รับกำรแก้ไข กระทรวง
ศึกษำธิกำรควรเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพครู และคุณภำพกำรสอนในกำรปฏิรูปกำรศึกษำมำกกว่ำ
กำรเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้มำกขึ้น นอกจำกนั้นผู้ตอบ
ในกำรส�ำรวจครั้งนี้ระบุควำมกังวลด้ำนสุขภำพจิตและควำมเครียดเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดของควำม
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อยู่ดีมีสุข กระแสสุขภำพน�ำไปสู่บริกำรและผลิตภัณฑ์จ�ำนวนมำกในตลำด ดังที่นักคิดหลังสมัย
ใหม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่ำคนในสังคมปัจจุบันเน้นกำรบริโภคสัญญะ โดยเฉพำะสัญญะท่ีชดเชยส่ิงที่
ขำดหำยไปจำกชีวิตแต่เดิม เช่น กำรสัมผัสมนุษย์ด้วยกันน้อยลงท�ำให้คนหันไปใช้บริกำรนวดแผน
ต่ำงๆ กำรไม่ได้เดินในชีวิตประจ�ำวันท�ำให้ต้องเดินสำยพำนหรือวิ่งจ้อกกิ้ง กำรไม่ได้กินอำหำรจำก
ธรรมชำติท�ำให้ต้องบริโภคอำหำรเสริมที่ (อ้ำงว่ำ) สกัดจำกสำรธรรมชำติ ฯลฯ (Baudrillard, 1994) 
ที่ส�ำคัญ กำรบริโภคสัญญะเพื่อชดเชยเหล่ำนี้เกิดขึ้นเพรำะกำรกระตุ้นของภำคธุรกิจที่เร่งผลิตสินค้ำ
หรอืบรกิำรขึน้มำกระตุน้เร้ำควำมต้องกำรบริโภค บทบำทของภำครัฐในกำรตอบสนองต่อควำมกงัวล
และควำมต้องกำรของประชำชนในเร่ืองนี้ ควรเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนได้รับควำมรู้อย่ำงเพียง
พอแทนที่จะเน้นกำรบริโภคตำมกระแสนิยม กำรให้ควำมรู้อย่ำงเพียงพอจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดกำร
เรียนรู้และตัดสินใจได้อย่ำงคิดเป็น หน่วยงำนภำครัฐในด้ำนนี้ เช่น ส�ำนักงำนคุ้มครองผู้บริโภคและ
อ.ย. จึงมีควำมส�ำคัญและต้องท�ำงำนเชิงรุกมำกขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ภำคประชำสังคม เช่น มูลนิธิ
คุ้มครองผูบ้รโิภคและนติยสำรฉลำดซือ้เป็นแนวหน้ำตวั อย่ำงของเครือ่งดืม่รงันก ทีส่ถำบนักำรศกึษำ
และ NGO วิเครำะห์ว่ำไม่มีคุณค่ำสำรอำหำรมำกตำมที่โฆษณำ จบลงโดยไม่มีค�ำตอบที่ท�ำให้คน
ไทยเกดิกำรเรยีนรู ้ควำมซบัซ้อนจำกค่ำนยิมอยำกแสดงควำมรกัควำมกตญัญตู่อผูส้งูอำยทุ�ำให้กำร
บรโิภคสนิค้ำชิน้นีเ้ป็นกำรบริโภคเชงิสญัญะมำกกว่ำกำรบริโภคคณุค่ำทำงโภชนำกำร ดงัจะพบว่ำยงั
มีผู้มอบสินค้ำนี้เป็นของขวัญวันแม่วันพ่อและวันอ่ืนๆต่อไป ท่ำมกลำงข้อมูลที่ยังคงคลุมเครือ กำร
ขำดกำรเรียนรู้ท�ำให้สังคมไทยขำดพลเมืองที่ต่ืนรู้ ภำครัฐควรติดตำมและบังคับใช้กฎหมำยในเรื่อง
กำรให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่ำงครบถ้วน เช่น กำรติดฉลำก ควรพิจำรณำให้ตรำอย.กับสินค้ำท้องถิ่น เช่น 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยยกระดับมำตรฐำนและสนับสนุนกำรบริโภคตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 บทบำทในเรื่องกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและกำรป้องกันภัยพิบัติทำงธรรมชำติเป็นเร่ืองใหญ่ที่รัฐ
ต้องมีบทบำทน�ำ สังคมไทยได้สูญเสียควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรธรรมชำติไปตั้งแต่เมื่อเริ่มแผน
พัฒนำเศรษฐกิจฉบับที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโดยเฉพำะกำรสร้ำงถนนและกำรขยำยเขต
อุตสำหกรรมท�ำให้ระบบคูคลองแม่น�้ำจ�ำนวนมำกเสียหำย  กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ  และกำรให้
สมัปทำนท�ำให้ทรพัยำกรป่ำไม้ แร่ธำต ุพชืพนัธุไ์ม้ถกูท�ำลำย (ธรียทุธ บญุม,ี 2548) กำรขบัเคลือ่นเพือ่
สร้ำงพลงัเปลีย่นแปลงในเรือ่งนีข้ยำยจำกบทบำทของหน่วยงำนรฐัด้ำนสงัคมมำยงัหน่วยงำนด้ำนสิง่
แวดล้อม ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสำรสนเทศ กำรให้ควำมรูแ้ละกำรรณรงค์เรือ่งกำรรกัษำส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำตยิงัไม่ประสบควำมส�ำเรจ็เพรำะภำครฐัไม่เอำจรงิ จำกตวัอย่ำงกำรแยกประเภทขยะ กำรลด
กำรใช้โฟมและถงุพลำสตกิ กำรลดกำรใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เช่น เคร่ืองปรับอำกำศทีผ่ลิตสำรทีเ่ป็นพษิต่อ
ชั้นบรรยำกำศของโลก กำรวิจัยค้นคว้ำและกำรเชิญชวนให้ใช้พลังงำนทำงเลือก ฯลฯ ตัวอย่ำงเหล่ำ
นี้เป็นสิ่งที่คนรับรู้ว่ำดีแต่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตำมด้วยเหตุผลเฉพำะกลุ่มแตกต่ำงกันไป เช่น แม่ค้ำขำย
อำหำรอ้ำงว่ำกล่องกระดำษแพงกว่ำกล่องโฟม ภำคเอกชนที่ผลิตแผงโซล่ำเซลล์ขำยได้ดีที่ตลำดใน
กัมพูชำมำกกว่ำในไทย เพรำะคนไทยบอกว่ำใช้ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถูกกว่ำกำรใช้แผงโซล่ำเซลล์ใน
ครัวเรือน ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐที่ค้นคว้ำวิจัย รณรงค์ และก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรรักษำสิ่ง
แวดล้อม จึงต้องเร่งผลักดันให้เกิดกำรปฏิบัติกันอย่ำงกว้ำงขวำงและไม่ใช่โดยควำมสมัครใจอย่ำง
เดียว เช่น กำรบังคับให้ทิ้งขยะแบบแยกขยะ ออกกฎหมำยเก็บภำษีสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ำธรรมเนียม
ก�ำจัดน�้ำเสีย ทั้งนี้กำรด�ำเนินกำรต้องลงไปถึงระดับชุมชนจึงจะมีประสิทธิภำพ

 
 อุทกภัยที่เกิดขึ้นยืนยันว่ำภำครัฐขำดควำมพร้อมในกำรรับมือภัยพิบัติจริง ดังที่เสียงคนไทยมีควำม
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กังวล รัฐควรมีกำรวำงแผนเตรียมพร้อม (Contingencies plan) ระดมทรัพยำกรบุคคลทั้งที่เป็นผู้
เช่ียวชำญและผูป้ฏิบติังำน ประสำนแผนให้ควำมรูแ้ละทกัษะแก่ประชำชนในกำรดแูลป้องกนัตนเอง
และฝึกซ้อมเป็นประจ�ำ ตลอดจนมีกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เช่ือถือได้ในเวลำอันเหมำะสม  นอกจำก
นั้นผู้บริหำรควรจัดบทบำทที่เหมำะสมให้ตัวเอง คือ ควรเป็นฝ่ำยเสนำธิกำรมำกกว่ำเป็นก�ำลังพล 
(เพรำะเงื่อนไขทำงกำรเมืองแบบประชำนิยม) บทบำทที่ไขว้เขวท�ำให้ประชำชนที่ประสบภัยพลอย
ไขว้เขวไปด้วย นอกเหนือจำกกำรไม่ตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นทันท่วงที ประชำชนยังเกิด
ควำมตระหนักที่ผิดพลำดเกี่ยวกับบทบำทของผู้น�ำภำครัฐ เช่น คิดว่ำนำยกรัฐมนตรีควรมำแจกถุง
ยังชีพ รัฐมนตรีควรมำขำยไข่ไก่รำคำถูกให้ประชำชน นอกจำกกำรปรับปรุงเพ่ือให้เกิดควำมพร้อม
ทุกด้ำนที่รัฐไม่ได้เตรียมไว้ข้ำงต้นแล้ว  หน่วยงำนภำครัฐยังต้องเน้นกำรฟื้นฟูเยียวยำทำงกำยภำพ 
ทำงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสุขภำพกำยและสุขภำพจิตเป็นกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนรัฐ
ด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และเศรษฐกิจ ทั้งนี้อำจยึดหลักแนวคิดควำมมั่นคงของ
ชีวิตมนุษย์ (Human security) ของสหประชำชำติที่เน้นควำมมั่นคงด้ำนอำหำร ที่อยู่อำศัย สุขภำพ 
อำชีพ กำรเมือง ควำมมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคลและควำมมั่นคงของชุมชน ทั้งนี้กำรด�ำเนินกำรควร
ไม่มีกำรแทรกแซงทำงกำรเมืองมำกเกินไป

 ประเดน็ส�ำคญักลุม่สดุท้ำยเป็นด้ำนกำรเมอืงและเศรษฐกจิ ได้แก่ เร่ืองเสถยีรภำพและควำมสำมคัคี
ของบ้ำนเมอืง กำรพัฒนำประชำธปิไตยและกำรพฒันำสงัคม กำรปรำบปรำมคอร์รปัชัน่ และกำรแก้
ปัญหำปำกท้อง หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่ำนี้มีทั้งกระทรวงมหำดไทย กระทรวง
กลำโหม กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรคลัง กระทรวงแรงงำน ส�ำนักงำนปรำบปรำมกำรทุจริต 
(ปปช.) และอ่ืนๆ  คนไทยเกอืบทัง้หมดมคีวำมภำคภมูใิจในควำมเป็นคนไทยและในประเทศไทย  ถอื
เป็นทนุเบือ้งต้นทีด่มีำกส�ำหรบักำรเสรมิสร้ำงควำมสำมคัค ี ควำมพยำยำมทีจ่ะสร้ำงควำมปรองดอง
ทำงกำรเมืองเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องเป็นควำมปรองดองที่โปร่งใส ไม่ฟอกผิดให้ถูก รัฐต้องธ�ำรงควำมน่ำ
เชื่อถือขององค์กรและสถำบันส�ำคัญของชำติ เช่น ศำล คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย โดยไม่เข้ำแทรกแซงและยอมรับมติของสถำบันเหล่ำนี้ กำรไม่มีอคติต่อภำคสังคมและ
ไม่ปิดกัน้กำรวิพำกษ์วจิำรณ์จะช่วยให้ทนุทำงสงัคมและทนุทำงวฒันธรรมทีม่อียูส่งูในสงัคมไทยช่วย
เยียวยำควำมบำดหมำงทำงกำรเมืองได้ระดับหนึ่ง ภัยพิบัติที่เกิดข้ึนอำจมีส่วนช่วยลดทอนควำม
บำดหมำงเมือ่ประชำชนเข้ำใจว่ำกำรแก้วกิฤตจิำกภยัธรรมชำตจิะเกดิได้เมือ่ไม่มวีกิฤตทิำงกำรเมอืง
เข้ำมำซ�้ำเติม ในส่วนของกำรพัฒนำประชำธิปไตยและกำรพัฒนำสังคม กำรด�ำเนินกำรระดับชุมชน
เป็นเงื่อนไขส�ำคัญซึ่งจะได้กล่ำวถึงต่อไปในหัวข้อชุมชน

 เศรษฐกจิแบบเสรนียิมใหม่ทีผู่น้�ำรฐัไทยได้ยดึเป็นต้นแบบในกำรบริหำรมำตัง้แต่ปี 2530 ได้ผ่ำนวกิฤติ
มำแล้วทัง้สองคร้ัง คอื วกิฤตต้ิมย�ำกุง้และวกิฤตแิฮมเบอร์เกอร์ท�ำให้คนจนในสงัคมไทยต้องต่อสูเ้พือ่
ให้ตนเองอยูร่อด กำรว่ำงงำน ภำวะเงินเฟ้อ รำยได้ทีม่กีำรปรบัตวัน้อยมำก (ค่ำแรงขัน้ต�ำ่) เป็นปัจจยั
ที่ท�ำให้คนจนเมืองไม่สำมำรถเขยิบตัวเองขึ้นมำได้ คนกลุ่มนี้จึงมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพชีวิตใน
ระดับต�่ำ (รวมทั้งผู้สูงอำยุและผู้ไม่ได้รับกำรศึกษำ) นอกจำกเรื่องสุขภำพแล้วควำมกังวลส�ำคัญคือ
เรื่องรำยได้และเงินออม เสียงที่คนไทยบอกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นสิ่งที่เรำรู้มำนำนแล้ว แต่กำรส�ำรวจ
ครั้งนี้ช่วยยืนยันว่ำปัญหำควำมยำกจนและควำมแตกต่ำงทำงรำยได้ยังคงเป็นปัญหำเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญของสังคมไทย นโยบำยสำธำรณะและมำตรกำรในแง่สวัสดิกำรสังคม  ที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิ
ของกลุม่ด้อยโอกำสทีส่มจรงิและไม่เน้นประชำนยิมมำกเกนิไปจะช่วยบรรเทำปัญหำได้ระดบัหนึง่ เช่น 
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สทิธใินทีอ่ยูอ่ำศัยและทีท่�ำกนิ สทิธใินกำรได้รบักำรคุม้ครองภำยใต้กฎหมำยคุม้ครองแรงงำนทีข่ยำย
ให้ครอบคลุมแรงงำนทุกกลุ่ม สิทธิของผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ รวมทั้งสิทธิในกำรได้รับ
สญัชำตหิรอืได้รบักำรคุม้ครองและเข้ำถงึสวสัดกิำรในฐำนะประชำชนทีพ่�ำนกัอยูใ่นประเทศไทยด้วย 
กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนจงึเชือ่มโยงไปถงึกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมเพือ่ถ่วงดลุกบัเศรษฐกจิเสรีนยิม
ใหม่ นโยบำยสำธำรณะและกำรด�ำเนนิกำรในด้ำนนีเ้กีย่วข้องกบักำรเปลีย่นกระบวนทศัน์ควำมมัน่คง
ของชำต ิ(national security) ทีห่น่วยงำนด้ำนควำมมัน่คงภำคปฏบิตัยิดึถอือยูด้่วย นโยบำยทีส่�ำคญั
อีกอย่ำงหนึ่ง คือ นโยบำยกำรคลัง กำรเก็บภำษี และกำรจัดสรรเงินภำษีเพื่อลดช่องว่ำงทำงรำยได้
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสในสังคม นโยบำยสำธำรณะที่จะช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำและกำรยอมรับแรง
กดดันจำกพลังสังคมเช่นสหภำพแรงงำนไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพำะหลังปี 2541 ท�ำให้ควำมเหลื่อมล�้ำ
ทำงรำยได้เร่งขยำยมำกขึ้นถึง 69 เท่ำ (ผำสุก พงษ์ไพจิตร, 2552) สภำวะเช่นนี้ต้องได้รับกำรแก้ไข
โดยภำครัฐ  ควรเริ่มด้วยกำรปฏิรูประบบภำษี และกำรจัดเก็บภำษีที่ดิน นอกจำกนั้นภำครัฐควรมี
เจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองที่ชัดเจนที่จะปฎิรูประบบรำชกำรให้เป็นระบบที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
และใช้ทรัพยำกรที่ระบบรำชกำรมีอยู่ได้เท่ำๆกัน เป็นระบบที่สนองตอบเสียงเรียกร้องของกลุ่มต่ำงๆ
ได้อย่ำงสมดุล (ผำสุก พงษ์ไพจิตร, 2552) ภำครัฐอำจเลือกพื้นที่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น
พื้นที่ผู้มีรำยได้น้อยและไม่มีกำรศึกษำ คิดว่ำตนไม่ต้องกำรและไม่สำมำรถช่วยเหลือประเทศชำติ
ตลอดจนไร้พลังผลักดันกำรพัฒนำเป็นพื้นที่น�ำร่องเพื่อด�ำเนินโครงกำรพัฒนำที่เน้นกำรเพิ่มรำยได้
และเพิ่มศักยภำพของประชำชนในพื้นที่แบบบูรณำกำร

 ส�ำหรบักำรต่อต้ำนและปรำบปรำมกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ มำตรกำรป้องกนัในเร่ืองกำรจดัจ้ำงจดัซือ้ใน
หน่วยงำนภำครฐัให้มคีวำมโปร่งใสเป็นมำตรกำรทีด่อียูแ่ล้ว ภำครฐัอำจขยำยมำตรกำรให้ครอบคลมุ
กำรมผีลประโยชน์ทบัซ้อนของเจ้ำหน้ำทีภ่ำครฐั เช่น มธีรุกจิส่วนตวัทีอ่ำศยัประโยชน์จำกต�ำแหน่งใน
รำชกำรมำแสวงประโยชน์ เช่น นักกำรเมืองและอดีตข้ำรำชกำรระดับสูงใช้นอมินีเป็นเจ้ำของบริษัท
จัดหำงำนส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศโดยเรียกค่ำบริกำรระดับสูงมำก หรือให้ข้อมูลเท็จ
หลอกลวงแรงงำนจนบำงกรณเีข้ำข่ำยกำรค้ำมนษุย์ในแรงงำน (สภุำงค์ จนัทวำนชิและคณะ, 2553) 
จำกกำรส�ำรวจในอดีต ประชำชนคดิว่ำนกักำรเมอืงระดบัชำตคิอร์รปัชัน่มำกทีส่ดุ รองลงมำคอืสมำชกิ
สภำผู้แทนรำษฎร นักกำรเมืองท้องถิ่นและต�ำรวจ (ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) นักกำรเมืองได้ท�ำให้
คอร์รัปชั่นมีลักษณะกว้ำงขวำง พัฒนำตัวเองได้ไว และสร้ำงภูมิคุ้มกันตัวเองได้เก่งที่สุด เช่น กำร
ยักย้ำยถ่ำยเทหลักฐำนที่จะฟ้องว่ำได้เกิดคอร์รัปชั่นขึ้น คอร์รัปชั่นจึงมีลักษณะใหม่ๆ เป็นคอร์รัปชั่น
เชิงนโยบำย คอร์รัปชั่นล่วงหน้ำ คอร์รัปชั่นโดยกฎหมำย คอร์รัปชั่นที่ท�ำโดยนักกำรเมืองระดับสูงจะ
เป็นคอร์รปัชัน่แบบผลประโยชน์ทบัซ้อน เช่น เปลีย่นสญัญำสมัปทำนทีท่�ำกบัรัฐ ย้ำยสถำนทีร่ำชกำร
ไปใช้กำรเช่ำอสงัหำรมิทรัพย์ทีเ่อกชนให้เช่ำในรำคำสูง นกักำรเมอืงรุ่นเก่ำจะคอร์รัปชัน่ด้วยกำรกนิค่ำ
คอมมิชชั่น ค่ำปรึกษำโครงกำรหรือกำรกิน   สต๊อก (ธีรยุทธ บุญมี, 2548) กำรต่อสู้กับคอร์รัปชั่นโดย
ภำครัฐจึงท�ำได้ยำก เพรำะเหมือนเอำกระพรวนไปผูกคอแมว ข้ำรำชกำรบำงคนก็เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรคอร์รัปชั่นนี้ด้วย นอกจำกนั้น กำรใช้กฎหมำยเพ่ือปรำบคอร์รัปช่ันก็มีข้อจ�ำกัดเพรำะ
กฎหมำยถกูเขยีนขึน้มำแบบมีควำมทบัซ้อน ถกูบดิเบอืนให้สนองประโยชน์แก่กำรคอร์รัปชัน่ได้ ปัญหำ
คอร์รปัชัน่จงึเป็นปัญหำเชงิคณุธรรมด้วย ต้องปรำบปรำมด้วยกำรสร้ำงระบบทีโ่ปร่งใสและรับผิดชอบ 
(accountable) ต่อสังคมสำธำรณะ ภำครัฐต้องอำศัยกำรสร้ำงภำคีกับฝ่ำยอื่นๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้ม
แข็งและประสิทธิภำพ และผู้น�ำรัฐต้องปลอดจำกผลประโยชน์ทับซ้อน
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6.3.3 ชุมชนท้องถิ่น 

 ชุมชนท้องถิ่นในฐำนะระบบย่อยของภำครัฐ ประกอบด้วยองค์กรประมำณ 8,000 องค์กร มีพระรำช
บญัญตัอิงค์กรชมุชนเป็นแนวทำงในกำรกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของรัฐลงสู่ท้องถิน่ นอกจำก
นั้น รัฐธรรมนูญไทยก็ได้รับรองอ�ำนำจของท้องถิ่นในกำรก�ำหนดนโยบำยและแก้ปัญหำของท้องถิ่น
เอง (มำตรำ 281-283) มีองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบท.) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล (อบต.) เป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนเพ่ือให้เสียงของคนไทยน�ำไปสู่
กำรเปลีย่นแปลงสงัคมไทย ชมุชนท้องถิน่มบีทบำทตัง้แต่ระดบัครอบครัวจนถงึระดบัชุมชน และระดบั
ประชำสังคม ท้องถิ่นสำมำรถสร้ำงครอบครัวอบอุ่นได้ด้วยกำรจัดกิจกรรมให้พ่อแม่ลูกได้ท�ำร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนควำมคิดซึ่งกันและกัน โอกำสเช่นนี้จะท�ำให้ผู้ใหญ่ได้รู้ควำมคิดของเด็ก ควำมทุกข์
ที่พ่อแม่กินเหล้ำหรือติดกำรพนัน ฯลฯ จัดท�ำโครงกำรสร้ำงศักยภำพของเด็กและชุมชนที่เปิดโอกำส
ให้เดก็ได้ท�ำสิง่ทีต่นสนใจและคิดว่ำเป็นประโยชน์ต่อเดก็รุ่นน้องและชมุชน หรือจดัรำยกำรวทิยชุมุชน 
เช่น รำยกำร “เกรำะแห่งชีวิตครอบครัว” ให้ชำวบ้ำนโทรศัพท์เข้ำมำขอค�ำปรึกษำได้ กิจกรรมเหล่ำนี้
จะช่วยสร้ำงทุนชีวิตให้แก่เด็กที่มีทุนเดิมมำไม่เท่ำกัน กำรที่เด็กได้สะสมทุนชีวิตเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ก็
จะท�ำให้เดก็ลดควำมเสีย่งต่ำงๆ เช่น สิง่เสพติด เพศสมัพนัธ์และกำรตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน กำรพนนั กำร
จัดตัง้เป็นองค์กรในชมุชนเพ่ือท�ำงำนเรือ่งเด็กและครอบครวัจงึเป็นยทุธศำสตร์ทีส่�ำคญั ช่วยปลกุพลงั
จำกตัวเด็กและครอบครัวมำผสมกับพลังชุมชน เพื่อนและโรงเรียน ดังตัวอย่ำงจำกชุมชนร่มเกล้ำใน
กรุงเทพฯ องค์กรด้ำนเด็กสำมำรถเป็นผู้ปลูกฝังค่ำนิยมให้แก่เยำวชนและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนั้นยังเริ่มสร้ำงนิสัยจิตอำสำในตัวเด็กได้ด้วย

 ในแง่สุขภำพและสิ่งแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถมีบทบำทได้มำกในกำรด�ำเนินโครงกำรเพ่ือส่ง
เสรมิสขุภำพและรกัษำสิง่แวดล้อม อบต.บำงแห่ง เช่นทีต่�ำบลถมืตอง จงัหวดัล�ำปำง บรหิำรจดักำร
ขยะโดยชวนเยำวชนมำร่วมกจิกรรม ให้ทกุบ้ำนแยกขยะเปียกกบัขยะแห้ง ให้เดก็เป็นผู้บริหำรธนำคำร
ขยะแห้งทีส่ำมำรถขำยได้ทกุเดอืนและเดก็เป็นผูร้บัรำยได้ สำมำรถลดงบประมำณก�ำจดัขยะของชมุชน
จำกเดอืนละ 50,000 บำท เหลอื 7,000 บำท นอกจำกนัน้ยงัริเร่ิมกจิกรรมงดดืม่เหล้ำและเล่นกำรพนนั
ในงำนศพ ท�ำโครงกำรรกัษ์ป่ำร่วมกบัปตท. ให้เยำวชนท�ำรำยกำรวทิย ุ“วทิยขุยำยควำมดเียำวชนต�ำบล
ถมืตอง” ในชมุชนอ่ืนๆ จ�ำนวนมำกมกีจิกรรมออกก�ำลังกำย โครงกำร 1 ต�ำบล 1 ทมีกูภ้ยั เพือ่ลดกำร
ตำย ควำมพกิำร และควำมเจบ็ป่วยทีร่นุแรงในต�ำบล เช่น “ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกนัภยั” บำง
ชมุชนทีท่่ำวุง้ ลพบุร ีมโีครงกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ โครงกำรก�ำจัดวชัพชืในคคูลองส่งน�ำ้ โครงกำร
ขดุลอกคลองส่งน�ำ้เพ่ือกำรเกษตร โครงกำรท�ำปุ๋ยจำกวชัพชืผกัตบชวำโดยผูส้งูอำย ุฯลฯ บำงชมุชนมี
ศนูย์ดแูลผูส้งูอำย ุโครงกำรป้องกนัไข้เลอืดออก ฉดีวคัซีนสัญจร ฟิตเนสหมู่บ้ำน ตรวจสุขภำพ ในกรณี
ของภยัพบิตั ิแม้ชุมชนท้องถิน่จะไม่ได้ผ่ำนกำรเตรยีมพร้อมเพือ่รับมือ แต่ภยัพบิตัทิีเ่คยเกดิข้ึน เช่น สึนำ
ม ิและอทุกภยักแ็สดงให้เหน็ว่ำท้องถิน่มขีดีควำมสำมำรถทีจ่ะดแูลตวัเองได้ระดบัหนึง่ ภำครฐัควรส่ง
เสรมิขดีควำมสำมำรถนี ้เช่น กำรส่งเสรมิให้มศูีนย์พกัพงิชุมชน ส�ำหรับผู้ประสบภยัแทนกำรจัดตัง้ศนูย์
พกัพงิในพืน้ทีอ่ื่น เพรำะศนูย์พกัพงิชมุชนรูส้ภำพพืน้ทีแ่ละควำมเดอืดร้อนตลอดจนควำมรู้สึกนกึคดิของ
คนในชุมชนสำมำรถหำทรพัยำกร เช่น เครือ่งป่ันไฟจำกในชมุชนและใช้ระบบประปำหมูบ้่ำนได้ สำมำรถ
ตัง้โรงครวัหงุหำอำหำรกนิเองได้แทนกำรรอรบัอำหำรกล่องหรอืถงุยงัชพี ศนูย์พกัพงิชมุชนจะท�ำให้ชำว
บ้ำนเบำใจทีไ่ม่ต้องไปไกลบ้ำน หรอืต้องอพยพหนนี�ำ้ไปเร่ือยๆ (ประภำส ป่ินตบแต่ง, 2554) รัฐจึงควร
พจิำรณำระบบรองรบัภัยพิบัติทีต่ระหนกัถงึศักยภำพของชุมชนท้องถิน่ในกำรแก้ปัญหำในภำวะวกิฤติ
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 นกัวชิำกำรเช่น อเนก เหล่ำธรรมทศัน์ ยนืยนัว่ำกำรกระจำยอ�ำนำจให้ท้องถิน่ปกครองตนเอง ให้มกีำร
พัฒนำท้องถิ่นให้มำก โดยให้ประชำชนดูแลปกครองท้องถิ่นของตนเองคือกำรพัฒนำกระบวนกำร
ประชำธิปไตยของประเทศ (อเนก เหล่ำธรรมทัศน์, 2552) แนวคิดนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยที่
ท�ำงำนกับชุมชนท้องถิ่นและคนในชุมชนท้องถิ่นเอง  อย่ำงไรก็ตำมแต่ละท้องถิ่นสำมำรถพัฒนำไป
ตำมจุดแข็งของตนโดยไม่ต้องมีพิมพ์เขียวเดียวกนั แม้จะมีสถำบันพฒันำองค์กรชุมชนในระดับชำติ
กต็ำม กำรส่งเสรมิให้มปีระชำธปิไตยระดบัท้องถิน่ผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ ทีท้่องถิน่เป็นผูร้เิริม่และด�ำเนนิ
กำรเองท�ำให้ประชำชนเกิดควำมคิดว่ำบ้ำนเมืองนี้เป็นของเรำไม่ใช่ของผู้น�ำท้องถิ่น ผู้มีอิทธิพล หรือ 
สส. ท้องถิ่นที่มีควำมสำมำรถจะน�ำรัฐบำลได้ในเรื่องดีๆ เช่น ท้องถิ่นที่ภูเก็ตก�ำหนดว่ำเยำวชนที่จบ
ชั้นมัธยมปลำยในภูเก็ตต้องพูดภำษำอังกฤษได้ ท�ำให้โรงเรียนต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของท้องถิน่ นอกจำกนัน้ควรให้องค์กรปกครองท้องถิน่มส่ีวนร่วมมำกขึน้ในกำรก�ำหนดทศิทำง
และวำงแผนกำรพัฒนำจังหวัด ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้วยตนเองด้วย

 ชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นพลังขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนำประชำธิปไตยและพัฒนำประเทศไทย ท�ำให้คนที่รัก
ถิ่นฐำนบ้ำนเมืองช่วยกันแก้ปัญหำให้ท้องถิ่นของตน รู้จักอำสำเสียสละมำท�ำงำนให้ส่วนรวม ท้อง
ถิ่นที่เข้มแข็งย่อมปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและยังช่วยสร้ำงเสถียรภำพให้แก่ประเทศ  ควำมร่วม
มอืในท้องถิน่เป็นพืน้ฐำนของควำมสำมคัค ีไม่แบ่งแยกแบ่งส ีรฐัจงึต้องให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำกต่อ
กำรสนบัสนนุชมุชนท้องถิน่ในประเทศไทย ต้องเพิม่ขีดสมรรถนะของประชำชนในท้องถิน่ให้ด�ำรงอยู่
ในโลกแห่งกำรแข่งขัน ทั้งในด้ำนสติปัญญำ คุณธรรม สุขภำวะ ทักษะกำรบริหำรจัดกำร และทักษะ
ทำงภำษำต่ำงประเทศ ตลอดจนควำมเข้ำใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมำะสมกับท้องถิ่นของตน
ดังตัวอย่ำง อบต.ปำกพูนที่นครศรีธรรมรำชเน้นกำรท�ำให้คนในท้องถิ่นมี 3 อยู่ คือ อยู่ดีกินดี อยู่เย็น
เป็นสขุ อยูร่อดปลอดภยั (ชวูสั ฤกษ์ศริสิขุ, บก. 2552) ชมุชนท้องถิน่จงึเป็นพลงัส�ำคญัทีจ่ะท�ำให้เสยีง
ของคนไทยได้รบักำรตอบสนอง จงัหวดัทีม่ชีมุชนท้องถิน่ทีเ่ข้มแข็งอำจเป็นกรณนี�ำร่องทีโ่ครงกำรคน
ไทยมอนิเตอร์จะด�ำเนินกำรร่วมกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง

6.3.4  กลไก ภาคธุรกิจ

 ในหัวข้อ 6.2 ภำคธุรกิจเอกชนได้มีกำรระดมควำมคิดและเสนอทำงออกส�ำหรับกำรสร้ำงพลัง
เปลี่ยนแปลงไว้แล้ว โดยระบุบทบำทของภำคธุรกิจ 6 ด้ำน และกระบวนกำรท�ำงำนอีก 6 ขั้นตอน ใน
ส่วนนี้จึงจะเป็นกำรอภิปรำยเพิ่มเติม

 ภำคธุรกิจเอกชนในสังคมไทยเป็นภำคกำรผลิตที่มีควำมเข้มแข็งมำยำวนำน ชนช้ันกลำงในวิชำชีพ
ต่ำงๆได้เข้ำสูภ่ำคธรุกจิขนำดใหญ่และขนำดกลำง พร้อมกนันัน้ชำวบ้ำนทัว่ไปทีย้่ำยถิน่เพือ่กำรท�ำงำน
กไ็ด้สัง่สมประสบกำรณ์จนสำมำรถตัง้ตวัเป็นผูป้ระกอบกำรรำยย่อย จงึท�ำให้ภำคธรุกจิเอกชนมคีวำม
หลำกหลำยในยคุโลกำภวิตัน์ บรษิทัข้ำมชำตจิ�ำนวนมำกกม็ำท�ำธรุกจิหรอืลงทนุในประเทศไทย ด้วย
เสถยีรภำพทำงกำรเมอืงในระยะทีผ่่ำนมำภำคธรุกจิในสังคมไทยจงึเตบิโตจนท�ำให้ประเทศไทยกลำย
เป็นประเทศทีม่รีำยได้ระดบักลำงและพ้นผ่ำนสภำพกำรเป็นประเทศด้อยพฒันำมำหลำยทศวรรษแล้ว
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 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็นแนวทำงที่ภำคธุรกิจเอกชนใช้
เพือ่ช่วยขบัเคลือ่นสงัคมเพ่ิมเติมไปจำกกำรท�ำธรุกจิ ซึง่เป็นกำรขบัเคลือ่นหลกัในกำรพฒันำเศรษฐกจิ
ของประเทศอยู่แล้ว ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภำคธุรกิจจึงสำมำรถช่วยน�ำพำสังคมให้
พัฒนำต่อไป แต่ CSR เป็นมำกกว่ำกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมเท่ำนั้น ภำคธุรกิจควรค�ำนึง
ถึงกำรรักษำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบด้วย กำร
ท�ำ CSR เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้สังคมไทยเป็นธรรมมำกขึ้น ภำคธุรกิจเอกชนเป็นภำคที่มีควำม
ม่ังคัง่กว่ำกลุม่อ่ืนๆ และมคีวำมสำมำรถทีจ่ะช่วยกลุม่อืน่ๆได้ ดงัแนวคดิประชำธปิไตยแบบไตร่ตรอง 
(Deliberative democracy) ของนักเศรษฐศำสตร์อินเดียผู้ได้รำงวัลโนเบล อมำตยำ เซน (Amartya 
Sen) ที่เสนอหลักกำรเศรษฐศำสตร์สวัสดิกำร (Welfare economics) ที่เน้นควำมเป็นธรรมในสังคม 
กล่ำวคือ สังคมที่สมดุลจะต้องมีภำคกำรผลิตที่มีเสรีภำพ (freedom) มีคุณธรรม (morality) และ
แสวงหำควำมเห็นร่วม (consensus) จำกกลุ่มอื่นๆในสังคม  ควำมเห็นร่วมนี้จะเป็นจุดกึ่งกลำง
ระหว่ำงเสรภีำพกับคุณธรรมเพรำะเสรภีำพทีป่รำศจำกคณุธรรมจะน�ำไปสู่สังคมพวกมำกลำกไปแบบ
สัตว์ป่ำ  ส่วนคุณธรรมที่ปรำศจำกเสรีภำพก็น�ำไปสู่สังคมเผด็จกำรที่คนกลุ่มเดียวอ้ำงว่ำรู้หลักกำรที่
ถกูต้อง สงัคมทีม่เีศรษฐกจิสวสัดกิำรจงึต้องให้ผูค้นมเีสรีทีจ่ะแลกเปลีย่นถกเถยีงเพือ่สร้ำงควำมเหน็
ร่วมที่อยู่บนพื้นฐำนของคุณธรรม (Sen,1998) ไม่ให้ประเทศไทยเติบโตทำงเศรษฐกิจแบบไร้ทิศทำง
เหมอืนประเทศจนี ควำมร�ำ่รวยอดัแน่นอยูใ่นกลุม่คนจ�ำนวนน้อยและควำมร�ำ่รวยเกดิจำกเงนิใต้ดนิ  
กำรท�ำธุรกรรมที่ไม่เปิดเผย เช่น จำกกำรคอร์รัปชั่น กินค่ำหัวคิวจำกโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ และกำร
ผูกขำด (วีรกร ตรีเศศ,  2553) 

 จำกกำรส�ำรวจเสยีงของคนไทย เสยีงบ่งบอกว่ำคนไทยมคีวำมเครียดกงัวลกบัสภำพเศรษฐกจิ ควำม
ไม่แน่นอนในอนำคต ฝำกควำมหวงัไว้กบัครอบครวั ใส่ใจหลกัจรยิธรรมน้อยลง เหน็ว่ำกำรคอร์รปัชัน่
เป็นปัญหำและให้คณุค่ำกบักำรท�ำงำนหนกัขึน้ กำรท�ำ CSR ของภำคธรุกจิเพือ่ขบัเคลือ่นให้เกดิกำร
เปลี่ยนแปลงในประเด็นเหล่ำนี้จึงเป็นสิ่งท้ำทำย ภำคธุรกิจสำมำรถท�ำกิจกรรมควำมรับผิดชอบทำง
สังคมได้อย่ำงแพร่หลำย  อำจเน้นกิจกรรมที่เป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
เยำวชน เลือกใช้สื่อเป็นช่องทำงในกำรเสนอควำมคิดดีๆ หรือข้อมูลข่ำวสำรให้แก่สังคม ก�ำหนดให้
บุคคลำกรในองค์กรท�ำหน้ำที่เป็นอำสำสมัครทั้งในระดับองค์กร ชุมชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม 
บำงองค์กรอำจมีกิจกรรมและกลุ่มเป้ำหมำยที่เฉพำะเจำะจง เช่น จัดบริกำรห้องน�้ำสะอำดในสถำนี
บริกำรน�้ำมันรถ จัดท�ำแว่นสำยตำให้ชำวบ้ำนที่มีปัญหำด้ำนสำยตำ กำรท�ำกิจกรรมในรูปทุนกำร
ศกึษำ รำงวลัส�ำหรบัเยำวชนหรอืโรงเรยีนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์จัดตัง้มูลนธิิกองทนุและกำรปลูกป่ำ 
เป็น CSR ทีแ่พร่หลำยมำก กจิกรรมดงักล่ำวช่วยตอบสนองเสยีงของคนไทยทีบ่่งบอกควำมกงัวลข้ำง
ต้นได้ในหลำยประเด็น โดยเฉพำะเรื่องกำรปลูกฝังเยำวชน กำรสร้ำงจิตอำสำ และกำรธ�ำรงสถำบัน
ครอบครัว

 ส�ำหรับเรื่องค่ำนิยมที่ควรปลูกฝังให้แก่เยำวชน โครงกำรคนไทยมอนิเตอร์ อำจร่วมมือกับส่ือและ
ภำคธุรกจิเพือ่รณรงค์เรือ่งคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของคนไทย โดยเปิดพืน้ทีส่ำธำรณะช่วยกนัเลอืก
คุณลักษณะ/ค่ำนิยมส�ำหรับคนไทยในสหัสวรรษใหม่ (value at the core of the 21st century)
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 ปัญหำคอร์รปัชัน่เป็นปัญหำใหญ่ในสงัคมไทย มเีงนิถงึ 3 แสนล้ำนบำททีส่ญูหำยไปเพรำะกำรทจุริต
เงินจ�ำนวนนีคิ้ดเป็นร้อยละ 25-30 ของวงเงนิงบประมำณของภำครัฐในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (ไทยโพสต์, 
2554) ประเทศไทยถกูจดัอนัดบัท้ำยๆ คอือนัดบัที ่78 ในเร่ืองควำมโปร่งใสจำกกำรคอร์รัปชัน่จำกองค์กร
โปร่งใสนำนำชำต ิในส่วนของภำคธรุกจิได้มคีวำมพยำยำมทีจ่ะต่อต้ำนโดยองค์กร 23 แห่งรวมตวักนัเป็น 
ภาคเีครือข่ายต่อต้านคอร์รปัช่ัน (ภคต.) มีนำยดุสิต นนทะนำคร ประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย
และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธำนคนแรกของภำค ีภำคนีีย้งัได้ร่วมมอืกบัศนูย์ส่งเสริม
และพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมเพ่ือ “สร้ำงชำติโปร่งใส สร้ำงไทยซ่ือตรง” กลไกน้ีจะเป็นพลัง
ส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันอันเป็นปัญหำใหญ่ที่เสียงคนไทยห่วงใย ภำคธุรกิจที่
ได้ริเริ่มกำรรณรงค์นี้สำมำรถผลักดันให้เกิดกำรด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ขยำยภำคีเครือข่ำยให้กว้ำง
ขึ้นและมีกำรติดตำมกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องมุ่งมั่น

 ควำมเครยีดและควำมกงัวลทีค่นไทยมอียูอ่ำจบรรเทำได้ด้วยกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในรปู
แบบใหม่ๆ ที่มีตัวอย่ำงในประเทศอื่น เช่น แนวคิดไมโครเครดิต ของ โมฮัมมัด ยูนูส (Mohammad 
Yunus) ไมโครเครดิตเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำจำกทนุทำงสงัคมด้วยกำรพจิำรณำว่ำประชำชน
ทุกคนล้วนมีทุนเป็นควำมสำมำรถในกำรก่อให้เกินมูลค่ำหำกแต่ขำดโอกำสที่เหมำะสม กำรจัดตั้ง
โครงกำร Gramene Bank ในบังกลำเทศเป็นไปเพื่อให้กำรกู้ยืมเพื่อกำรท�ำกำรค้ำในกลุ่มธุรกิจระดับ
ล่ำง ภำคธุรกิจอำจน�ำเทคนิคนี้มำเป็นโครงกำร CSR เช่น บริษัทผลิตโยเกิร์ต ให้กำรสนับสนุนกำรจัด
ต้ังวสิำหกจิระดับท้องถิน่เพือ่ผลติโยเกร์ิตในชมุชนในรำคำและคณุภำพทีค่นท้องถิน่สำมำรถบรโิภคได้ 
ทัง้นี ้ธนำคำรกรำมนีเป็นกำรบรหิำรธรุกจิ “ทีแ่สวงหำก�ำไร” ในอตัรำส่วนทีส่มเหตสุมผล มใิช่องค์กำร
ด้ำนมลูนธิ ิหรอืเครอืข่ำยพฒันำเอกชนแต่อย่ำงใด จงึนบัเป็นตวัอย่ำงกำรหำจดุสมดลุภำยใต้กระแส
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ช่วยให้คนรำยได้ต�่ำในสังคมได้รับโอกำสที่จะพัฒนำทุนทำงสังคมที่มีอยู่ใน
ตัวเองด้วยกำรท�ำธุรกิจเล็กๆ ผ่ำนควำมช่วยเหลือจำกภำคธุรกิจเอกชนในรูป CSR กิจกรรมนี้จึงช่วย
ลดควำมเครยีดจำกควำมกงัวลด้ำนเศรษฐกจิของคนรำยได้ต�ำ่ในประเทศไทย ภำคธรุกจิอำจทดลอง
สนบัสนนุชมุชนทีส่นใจจะจดทะเบยีนเป็นบริษทัจัดหำงำนของชุมชนเพือ่ส่งคนในชุมชนไปท�ำงำนต่ำง
ประเทศโดยไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวนมำก (70,000–100,000 บำท) ให้แก่บรษิทัจดัหำงำนเอกชน 
เช่น ที่ต�ำบลบึงกระจับ จังหวัดเพชรบูรณ์

 ในกำรจัดท�ำ CSR ภำคธุรกิจเอกชนจ�ำเป็นต้องพิจำรณำกำรน�ำลูกค้ำในฐำนะผู้บริโภค ให้มีส่วน
ร่วมในกำรผลิตเพื่อให้เป็น CSR ที่มีควำมต่อเนื่อง เช่น โครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำมำรถสร้ำงชุมชน
น่ำอยู่ โดยกำรเพิ่มบทบำทให้ลูกค้ำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนโครงกำร นับเป็นตัวอย่ำงหนึ่ง
ที่อำจน�ำมำพัฒนำต่อเนื่องได้ ควำมยั่งยืนของ CSR ต้องเปล่ียนผ่ำนจำกบทบำทภำคธุรกิจที่เป็นผู้
ขำยบริกำรสู่กำรเป็น “ผู้ดูแลชีวิต” ที่ดูแลมำกกว่ำสินค้ำที่ตนขำยหำกแต่ดูแลควำมสัมพันธ์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับกำรขำยด้วย

 ประเด็นจำกเสียงคนไทยท่ีเป็นควำมท้ำทำยภำคธุรกิจอีกเรื่องหนึ่ง คือ กำรส่งเสริมให้คนไทยบริโภค
อย่ำงคิดเป็นในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เมื่อพิจำรณำเผินๆ แล้ว ดู
จะเป็นกำรขัดแย้งที่ภำคธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ จะท�ำ CSR ด้วยกำรเตือนสติผู้
บรโิภคให้บรโิภคอย่ำงคดิเป็น  แต่สิง่นีส้ำมำรถกระท�ำได้ผ่ำนกำรรกัษำมำตรฐำนวชิำชพี และจรรยำ
บรรณธรุกจิด้วยกำรท�ำให้ผลติภณัฑ์และบริกำรของตนมคีณุภำพได้มำตรฐำน ห่วงใยสวสัดภิำพของ
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ผู้บรโิภค ไม่ให้ข้อมลูทีไ่ม่จรงิ เช่น กำรติดฉลำกรำยละเอยีดของผลิตภณัฑ์หรือบริกำรอย่ำงตรงไปตรง
มำ กำรระบุระดับคุณภำพของสินค้ำ กำรจัดท�ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือระบบดูดฝุ่นในโรงงำนผลิต
สินค้ำหรือบริกำร กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะนี้มีคุณูปกำรมำก ท�ำให้ผู้บริโภค
ได้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรได้รับข้อมูลที่ภำคธุรกิจเสนอและกำรคิดวิเครำะห์  อีกทั้งยังเป็นกำรยก
ระดับธรรมำภิบำลของภำคธุรกิจเองด้วย ตรงตำมหลักคิดของอมำตยำ เซน ในเร่ืองเศรษฐศำสตร์
สวัสดิกำร เป็น CSR ที่ไม่แยกออกจำกชีวิตประจ�ำวันของคนส่วนใหญ่  เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีด�ำเนิน
กำรจำกโครงกำรลักษณะสังคมสงเครำะห์แก่ผู้ด้อยโอกำสมำสู่กำรให้แก่สังคมโดยรวมมำกข้ึน อีก
ทั้งยังแสดงให้เห็นควำมจริงใจของภำคธุรกิจเองและเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบที่มีควำมยั่งยืน
มำกกว่ำกำรเก็บตกปัญหำเฉพำะหน้ำ

 ตวัอย่ำงโครงกำร CSR ทีน่่ำสนใจได้แก่ ร้ำนอำหำร S&P มีโครงกำรทวภิำคกีบัโรงเรียนในต่ำงจังหวดัเพ่ือ
เปิดโอกำสให้นกัเรยีนได้เรยีนระดบัปวช.ด้ำนคหกรรมทีบ่ริษทั โดยบริษทัมีรำยได้และทีพั่กให้  นอกจำก
นัน้นกัเรยีนยงัมโีอกำสเป็นพนกังำนประจ�ำต่อไป CSR แบบนีเ้ป็นกำรส่งเสริมเสรีภำพในกำรให้โอกำส
พร้อมทัง้เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูร้บักำรช่วยเหลอืได้มีส่วนร่วมในองค์กร กำรปลูกฝังจริยธรรมคณุธรรม
ภำยใต้โครงกำรจงึถกูสร้ำงขึน้มำในบรบิทใหม่ ทีเ่หมำะสมกบัทัง้ตวันกัเรียนทวภิำค ีและตวัองค์กร

 ส�ำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำประชำธิปไตยและพัฒนำสังคม ตลอดจนกำรสร้ำงเสถียรภำพ
และควำมสำมัคคีของบ้ำนเมือง ภำคธุรกิจคงต้องด�ำเนินงำน CSR ร่วมกับภำครัฐและภำคประชำ
สังคม ชุมชนท้องถิ่นต่ำงๆ เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ที่ภำคธุรกิจจะพิจำรณำท�ำ CSR ในลักษณะต่อ
เนื่องและมีส่วนร่วมโดยเน้นเรื่องกำรเรียนรู้กระบวนกำรประชำธิปไตยและกำรพัฒนำท้องถิ่นของ
ประชำชนในพืน้ที ่ในกรณขีองภยัพิบตั ิภำคธรุกจิซึง่มทีรพัยำกรจ�ำนวนมำกสำมำรถมบีทบำทในกำร
ให้ควำมช่วยเหลอืในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ แสดงให้เหน็ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และยงัเป็นกำรสร้ำง
ควำมประทับใจให้เกิดกับประชำชนที่ได้รับควำมช่วยเหลือโดยไม่ต้องเป็นกำรสร้ำงภำพหรือท�ำกำร
ตลำดอีกด้วย

 โดยสรปุแล้ว กลไกภำคธรุกจิในกำรขบัเคลือ่นเพ่ือเปลีย่นแปลงประเทศไทย สำมำรถเป็นพลงัส�ำคญั
ได้ทั้งโดยกำรเป็นภำคีเครือข่ำยกับกลไกภำครัฐ กลไกชุมชนท้องถิ่นและภำคประชำสังคม และโดย
กำรแสดงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในรปูแบบต่ำงๆ  กำรท�ำงำนกบัภำครัฐสำมำรถร่วมมอืในโครงกำร
ระยะยำวได้ ทีก่ระทรวงกำรพฒันำสงัคมฯ มศีนูย์ส่งเสรมิธรุกจิเพือ่สงัคม ทีภ่ำคธรุกจิอำจผลกัดนั
ให้เป็นศนูย์กลำงข้อมลูส�ำหรบักำรเลอืกท�ำ CSR กบัภำครฐั  เงือ่นไขส�ำคญัทีจ่ะท�ำให้กลไกนีม้พีลงัคอื 
กำรท�ำให้มำกกว่ำกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ รักษำมำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณธุรกิจ เปิดโอกำส
ให้ฝ่ำยต่ำงๆได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมเห็นร่วมเพื่อกำรท�ำงำนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  ไม่
เน้นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์  ไม่เน้นกำรรณรงค์เรือ่งคณุธรรมอย่ำงผวิเผนิ และแยกขำดจำกชวีติประจ�ำ
วันของคนส่วนใหญ่ ในลักษณะยัดเยียดควำมคิดส่วนกลำง ทั้งนี้โดยมีเป้ำหมำยจะท�ำให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่มีควำมยุติธรรมมำกขึ้น หรือเหลื่อมล�้ำน้อยลง และภำคธุรกิจสำมำรถเริ่ม CSR ได้จำก
องค์กรของตนเองเป็นจุดเริ่มต้น CSR ที่มีพลังต่อกำรเปล่ียนแปลงในระดับโครงสร้ำงของสังคมจะ
ต้องมคีวำมรบัผดิชอบผกูพนัต่อเนือ่ง ด�ำเนนิกำรตำมข้อก�ำหนดทีก่ฎหมำยและกตกิำของสงัคมระบุ 
มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน CSR และอำจร่วมมือกับภำครัฐโดยให้รัฐเป็นศูนย์กลำงกำร
รณรงค์ และกำรประสำนงำน ไม่ให้กระจัดกระจำย
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6.3.5  กลไกภาคประชาสังคม  

 ประชำสังคม (civil society) ในควำมหมำยทำงวิชำกำรปัจจุบัน กินควำมมำกกว่ำองค์กรพัฒนำ
เอกชน (NGO) แต่รวมถงึกลุม่อืน่ๆทีไ่ม่ใช่ภำครฐั ได้แก่ สือ่ องค์กรด้ำนศำสนำ องค์กรด้ำนวัฒนธรรม 
สถำบนักำรศึกษำ และวงวชิำกำร เครอืข่ำยประชำชน รวมทัง้ภำคธรุกจิเอกชนด้วย อย่ำงไรกต็ำม กำร
อภิปรำยในส่วนนี้จะไม่รวมถึงภำคธุรกิจเอกชนเพรำะได้กล่ำวถึงแยกต่ำงหำกไปแล้ว

 ด้วยเหตุทีภ่ำคประชำสงัคมประกอบด้วยตวัแสดงหลำยฝ่ำย จงึมกีลไกจ�ำนวนมำกทีจ่ะผลกัดนัให้เกดิ
กำรเปลีย่นแปลงและท�ำให้เมอืงไทยน่ำอยู ่นอกจำกนัน้ภำคประชำสังคมยงัมบีทบำทส�ำคญัขึน้เรือ่ยๆ
ในสงัคมไทย กำรด�ำรงอยูแ่ละกำรยอมรับภำคประชำสงัคมเป็นตวับ่งชีร้ะดบัควำมเป็นประชำธปิไตย
ในแต่ละสังคม องค์กรที่ท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เรียกในภำษำอังกฤษว่ำ Philanthropic 
Organization มีอยู่ในสังคมไทยมำเป็นเวลำนับร้อยปีแล้ว องค์กรรุ่นแรกๆ เช่น สภำกำชำดไทย 
มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และองค์กรกำรกุศลทำงด้ำนศำสนำ ตั้งแต่ปี 2510 มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกัน
ท�ำงำนพฒันำสงัคม เช่น บณัฑติอำสำสมคัรสงัคม ทีม่หำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ก่อตัง้โดย ดร.ป๋วย อึง๊
ภำกรณ์ ต่อมำมกีำรจดัตัง้มลูนธิอิำสำสมคัรเพือ่สงัคม (มอส.) เป็นองค์กรประสำนงำนองค์กรพฒันำ
เอกชนต่ำงๆ ในช่วงทศวรรษ 2530 มีองค์กรพัฒนำเอกชนในประเทศไทยมำกกว่ำ 300 แห่ง องค์กร
เหล่ำนี้ยังขยำยตัวมำโดยตลอด  ลักษณะกำรท�ำงำนมีกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรช่วยเหลือชำวบ้ำนใน
งำนพัฒนำโดยเฉพำะพัฒนำชนบทมำเป็นกำรช่วยเหลือในด้ำนคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
กลุ่มต่ำงๆ และกำรช่วยเหลือให้ชำวบ้ำนในชุมชนจัดระบบเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองตนเองได้ใน
ที่สุด ในระยะหลัง องค์กรแบบนี้จึงท�ำงำนกับชุมชนท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิดและเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนจัด
ระบบตนเองเป็นองค์กรขึ้นมำใหม่เรียกว่ำ องค์กรประชาชน เช่น สมัชชำคนจน เครือข่ำยเกษตรกร
ภำคเหนือ ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชุมชนไทยเกรียง เครือข่ำยผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภำคเหนือ
ตอนบน ฯลฯ (นพนันท์ วรรณเทพสกุล และ กุลธิดำ สำมะพุทธิ, 2554) ส่วนองค์กรพี่เลี้ยงก็พัฒนำตัว
เองเป็นเครือข่ำย เช่น คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรพัฒนำเอกชน (กป.อพช.) เครือข่ำยถมช่อง
ว่ำงทำงสังคม บทบำทในกำรขับเคลื่อนของภำคประชำสังคมแต่ละกลุ่มอำจมีดังนี้

 (1) ประชาสังคมด้านศาสนาและวัฒนธรรม

 กลุม่องค์กรทำงศำสนำ ทัง้ของศำสนำพทุธ ครสิต์ อสิลำมสำมำรถมกีจิกรรมทีท่�ำในนำมองค์กรทีเ่น้น
งำนด้ำนสงัคมสงเครำะห์ เช่น สถำนเลีย้งเดก็ก�ำพร้ำวดัไชโย อ่ำงทอง ศนูย์ Mercy ในชมุชนคลองเตย 
มลูนธิศิรทัธำชนเพ่ือกำรศกึษำและเดก็ก�ำพร้ำของสเุหร่ำขำว สถำนบ�ำบดัผูป่้วยโรคเอดส์ทีว่ดัพระบำท
น�ำ้พุ ลพบรุ ีสถำนพยำบำลคริสเตยีนแม่น�ำ้แควน้อย ฯลฯ วดัโบสถ์คริสต์ มสัยดิ เทวสถำน โรงเจ ล้วน
เป็นองค์ประกอบของประชำสังคมด้ำนศำสนำทั้งสิ้น

 ควำมเครยีดและควำมกงัวลของคนไทยสำมำรถได้รบักำรปัดเป่ำจำกองค์กรศำสนำมำตัง้แต่ในอดตี กำร
ไปสำรภำพบำปของครสิต์ศำสนกิชน และกำรไปวดัรดน�ำ้มนต์ หรอืท�ำบญุสะเดำะเครำะห์ของชำวพทุธเป็น
ตวัอย่ำงของกำรลดควำมกงัวลแบบประเพณทีีมี่อยูแ่ล้ว กำรท�ำให้จิตผ่องใสด้วยกำรเข้ำเงียบ กำรละหมำด 
หรอืกำรท�ำสมำธกิเ็ป็นกลไกทีป่ระชำสงัคมทำงศำสนำช่วยบ�ำบดัใจให้แก่คนในสงัคม กลไกใหม่ๆทีอ่ำจ
ส่งเสรมิให้แพร่หลำยขึน้คอื การให้ค�าปรกึษาทางจติวทิยาแนวพทุธ (Buddhist Counseling) ซึง่เป็น
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หลกัสตูรอบรมผูใ้ห้ค�ำปรกึษำให้สำมำรถน�ำหลกัธรรมในพทุธศำสนำ เช่น อรยิสจัสี ่มำใช้ในกำรให้ค�ำ
ปรกึษำแก่ผูท้ีมี่ควำมทกุข์ กลุม้ใจ เครยีด วธิกีำรนีไ้ด้รบักำรยอมรบัในสำขำวชิำจติวทิยำ และถอืเป็นกำร
ให้ค�ำปรกึษำแบบหนึง่ทีใ่ช้กนัเป็นสำกล บคุลำกรทำงศำสนำ เช่น พระภิกษแุละแม่ชีและศำสนำอ่ืนๆ ควร
ได้รบักำรอบรมดงักล่ำวเพือ่ให้สำมำรถท�ำหน้ำทีล่ดควำมเครยีดและเสรมิสร้ำงสขุภำพจติของคนไทยได้
อย่ำงเป็นวชิำชีพ

 ในเรือ่งครอบครวัและกำรปลกูฝังเยำวชน องค์กรด้ำนศำสนำสำมำรถร่วมมอืกบัชมุชนท้องถิน่เพือ่จดั
ท�ำกิจกรรมส่งเสริมควำมอบอุ่นในครอบครัวและกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยำวชน

 วัดและศำสนสถำนต่ำงๆ เป็นประชำสังคมที่มีศักยภำพสูงมำกที่จะสร้ำงพลังให้แก่สังคมไทย โดย
เฉพำะกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ที่ผ่ำนมำภำครัฐยังไม่ได้ร่วมงำนกับวัดและศำสนสถำนอย่ำง
เพียงพอเพรำะมีข้อจ�ำกัดต่ำงๆ  อย่ำงไรก็ตำม ทั้งภำครัฐและฝ่ำยองค์กรศำสนำควรจะได้พิจำรณำ
เพิ่มและปรับบทบำทของฝ่ำยหลัง ลดกำรสร้ำงอำคำรเช่นโบสถ์วิหำรใหม่ที่ใช้เงินจ�ำนวนมำก เพิ่ม
บทบำททำงสังคมใหม่ๆ ให้องค์กรศำสนำ เช่น เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของชุมชน
ตำมที่เสียงคนไทยระบุควำมต้องกำร แม้องค์กรศำสนำจะไม่ได้เป็นผู้รู้ดีในเรื่องเหล่ำนี้แต่ก็อำจส่ง
เสริมให้พระ นักบวช แม่ชี ตลอดจนบุคคลที่ท�ำงำนกับศำสนสถำนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยแรกที่จะได้รับ
กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในเรือ่งเทคโนโลยสีมยัใหม่ วดัอำจจดัตัง้ศนูย์กำรเรยีนรูใ้นเรือ่งท้องถิน่ เช่น 
สมุนไพร อำหำรพื้นบ้ำน นวดแผนโบรำณ กำรแพทย์แผนไทย กำรอ่ำนคัมภีร์ใบลำน โหรำศำสตร์ 
ทั้งนี้วัดสำมำรถร่วมมือกับชุมชนจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำองค์ควำมรู้ที่วัดและชุมชนร่วมกัน
สร้ำงขึน้มำได้ นอกจำกนัน้วดัยงัอำจให้บรกิำรทีม่คีวำมต้องกำรในชมุชน รวมถงึกำรจดัศนูย์ดแูลเดก็
เล็กให้พ่อแม่ที่ต้องไปท�ำงำนและไม่มีผู้ดูแลบุตรหลำนหรือกำรบวชสำมเณรภำคฤดูร้อนเพื่อจะได้
มีโอกำสร่วมปลูกฝังเยำวชน ภำคเอกชนสำมำรถท�ำ CSR ได้ในกิจกรรมเช่นนี้ ภำครัฐควรพิจำรณำ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับผู้บริหำรศำสนสถำน เช่น เจ้ำอำวำสและพระลูกวัดเป็นรุ่นๆไปจน
ครบทัว่ประเทศเพือ่แลกเปลีย่นนโยบำยและบทบำทเช่นทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น องค์กรศำสนำยงัเป็นศนูย์
รวมของจิตอำสำที่ดี ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ท�ำงำนจิตอำสำกับองค์กรศำสนำอย่ำงสม�่ำเสมอ 
เช่น กำรดูแลท�ำนุบ�ำรุงโบสถ์ วิหำร ศำลำให้งดงำมและท�ำหน้ำที่ได้เต็มประสิทธิภำพ ที่เมืองแคน
เทอร์เบอรี่ ประเทศอังกฤษ กลุ่มแม่บ้ำนจะแบ่งเวรกันมำเช็ดถูผนังภำยในและภำยนอกวิหำรตลอด
จนบำนหน้ำต่ำง โดยแบ่งพื้นที่ดูแลกันคนละช่อง ที่โบสถ์อื่นๆ แม่บ้ำนจะเย็บและปักเบำะประจ�ำที่
นั่งส�ำหรับให้คริสต์ศำสนิกชนที่มำสวดมนต์ใช้คุกเข่ำและคอยซ่อมแซมโดยสม�่ำเสมอ ศำสนสถำน
ในประเทศไทยสำมำรถใช้พลังจิตอำสำแบบนี้ได้จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออำสนะ ตำลปัตร 
ดอกไม้บูชำ และค่ำท�ำควำมสะอำดต่ำงๆ ไปได้และยังท�ำให้ชุมชนกับศำสนสถำนมีควำมใกล้ชิด
กันมำกขึ้น ที่ประเทศฟิลิปปินส์ แรงงำนฟิลิปปินส์ที่ไปท�ำงำนต่ำงประเทศจะแบ่งรำยได้ส่วนหนึ่งที่
ส่งกลับบ้ำนมำบริจำคให้โบสถ์หรือองค์กรชุมชน เพ่ือกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคในชุมชน เช่น ถนน 
บ่อน�้ำ มำกกว่ำเพ่ือกำรสร้ำงโบสถ์ใหม่ ตัวอย่ำงจำกประเทศต่ำงๆ อำจเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ
ปรับบทบำทขององค์กรศำสนำในประเทศไทย

110

Khon Thai Monitor Report

“คนไทย” 
มอนิเตอร์ 

เสยีงนี้มพีลงั



 ส่วนองค์กรด้ำนวัฒนธรรม กลุ่มประชำสังคมอำจระดมได้จำกกลุ่มปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มส่งเสริม
อำชีพชำวบ้ำน กลุ่มศิลปวัฒนธรรมธรรม เช่น พ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้ำนและสื่อพื้นบ้ำนต่ำงๆ เครือ
ข่ำยประชำชน เช่น ชมรมคนรุ่นใหม่ไม่สนใจสูบบุหรี่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ ต่ำงสำมำรถมีบทบำท
ในกำรท�ำให้ประเทศไทยน่ำอยู่

 (2) สื่อ

 สื่อเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของประชำสังคม นอกจำกสื่อหนังสือพิมพ์ ภำพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ซึ่งเป็นสื่อหลักแล้ว สังคมไทยยังมีสื่อใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 
ตลอดจนกลุ่มย่อยๆที่เกิดขึ้นจำกกำรบริโภคสื่อร่วมกัน เช่น กลุ่มแฟนเพลงลูกทุ่ง กลุ่มแฟนรำยกำร 
Academy Fantasia ในสื่อกระแสหลักก็มีกำรแตกแขนงออกไป เช่น โทรทัศน์ดำวเทียม วิทยุชุมชน 
สิ่งพิมพ์ประเภทต่ำงๆ สถำนีวิทยุ จส.100 สถำนีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน สื่อได้ทวีควำมส�ำคัญจนกลำย
เป็นกลไกขัดเกลำทำงสังคมที่มีอิทธิพลสูงมำกที่สุดกลไกหนึ่งในปัจจุบัน

 สื่อสำมำรถผลักดันให้เมืองไทยน่ำอยู่ได้โดยกำรตอบสนองต่อเสียงของคนไทยทั้ง 10 ประเด็นสื่อ
กระแสหลักและสื่อออนไลน์มีบทบำทอย่ำงมำกในกำรปลูกฝังค่ำนิยมแก่เยำวชน ในเบ้ืองต้นควรมี
กำรถ่ำยทอดข้อมลูเกีย่วกบัค่ำนยิมทีพ่ึง่ปลูกฝังให้เยำวชนแก่ส่ือมวลชน เพือ่ให้ส่ือทีมี่ส�ำนกึสำธำรณะ
วิเครำะห์และพัฒนำวิธีกำรถ่ำยทอดที่มีประสิทธิภำพไปยังเยำวชน เพรำะเยำวชนจะเปิดใจรับกำร
ขัดเกลำทำงสังคมจำกสื่อมำกที่สุด อย่ำงไรก็ดี กำรรับค่ำนิยมจำกสื่อโดยเยำวชนจะต้องเกิดใน
ลักษณะกำรสื่อสำรสองทำง ไม่ใช่กำรยัดเยียดแบบรู้ดีกว่ำ ทั้งนี้เพรำะเยำวชนและประชำชนทั่วไป
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทำงสังคมที่ต้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นส�ำคัญๆของสังคม 
เพื่อให้เกิดพื้นที่สำธำรณะซ่ึงเป็นเง่ือนไขส�ำคัญของสังคมประชำธิปไตย (Habermas, 1989) พื้นที่
สำธำรณะรวมหมำยถงึสภำกำแฟตำมร้ำนกำแฟจนถงึกำรคยุกนับนหน้ำกระดำนสือ่ออนไลน์ สือ่จงึ
มบีทบำทส�ำคญัเพ่ิมจำกกำรขดัเกลำค่ำนยิมแก่เยำวชนมำเป็นกำรเสรมิสร้ำงประชำธปิไตยในสงัคม
ไทยด้วย ในกำรมบีทบำทดงักล่ำว สือ่จะต้องไม่ท�ำแค่ขำยข่ำวแต่จะต้องน�ำประเดน็สำธำรณะมำถก
เถยีงวพิำกษ์ให้ได้มตมิหำชน ต้องน�ำเสนอข่ำวของคนด้อยโอกำสในสงัคมทีต้่องกำรพืน้ทีส่ำธำรณะ
เพ่ือบอกปัญหำของเขำ ตวัอย่ำงของส่ือในสังคมไทยทีพ่ฒันำถงึระดบัทีฮ่ำเบอร์มำสระบไุว้ ได้แก่ ศนูย์
ข้อมลูและข่าวสบืสวนเพือ่สทิธพิลเมอืง (Thailand Information Center for Civil Rights and  
Investigative Journalism หรือ TCIJ) TCIJ เป็นองค์กรภำคสังคมทีเ่พิง่จัดตัง้ข้ึนในปี 2554 นีเ้อง เพือ่
ค้นหำควำมรู้ควำมเข้ำใจและแนวทำงส่งเสริมงำนข่ำวสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพ ผลติข้อมลูเชิงลึกให้สำธำรณชนเข้ำถงึโดยง่ำย เปิดพืน้ทีก่ำรส่ือสำรสำธำรณะ และสร้ำงกำร
เรยีนรูใ้ห้แก่สงัคม (www.tcijthai.com/investigation) ภำคธรุกจิเอกชนทีเ่หน็ประโยชน์ของสือ่สำธำรณะ
ทีเ่ปิดพ้ืนทีส่ำธำรณะให้แก่สงัคม อำจร่วมมอืเป็นเครอืข่ำยสนบัสนนุให้มสีือ่แบบนีม้ำกขึน้โดยถอืเป็น
กจิกรรมกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่ช่วยให้สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งกำรเรยีนรู ้ เวบ็ไซต์รปูแบบนีย้งัมี
ส่วนในกำรให้ข้อมลูทีท่�ำให้สำธำรณะชนสำมำรถเป็นผูเ้ฝ้ำระวงักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ได้อกีด้วยจำกกำร
ติดตำมข้อมลูทรพัย์สนินกักำรเมืองทีง่ำนข่ำวสืบสวนรำยงำนไว้ในส่ือออนไลน์  ตวัอย่ำงเวปไซต์อกีอนั
หนึง่คือฐำนข้อมลูทำงกำรเมอืง Thailand Democracy Watch และ Thailand Political Database 
ทีใ่ห้ข้อมลูเกีย่วกบัภูมหิลงัและผลงำนของสส. (เช่น สถติกิำรเข้ำประชมุสภำฯและกำรลงมตผ่ิำนร่ำง
กฎหมำยต่ำงๆ) ข้อมลูนโยบำยพรรคกำรเมอืงเปรยีบเทยีบกบัประเดน็ปัญหำของประชำชนใน 76 จงัหวดั 
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ข้อมลูพฤตกิรรมสส.นอกสภำฯ (เช่น พฤติกรรมกำรหำเสียงและรักษำฐำนเสียง กำรย้ำยพรรค ท่ำทต่ีอ
ประเดน็นโยบำยสำธำรณะ) พฤติกรรมกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ทัว่ไปในจังหวดัต่ำงๆ ปี 2550 และ
ประเดน็ข่ำวกำรเมอืง (www.tdw.polsci.chula.ac.th และ www.tdp.in.th) กำรมสีือ่ทีเ่ปิดพืน้ทีก่ำร
ส่ือสำรสำธำรณะอำจน�ำไปสูก่ำรเชญิชวนให้ประชำชนทัว่ไปมคีวำมตืน่รู้ถงึระดบัทีเ่ป็นพลเมอืงทีต่ืน่รู้  
(active citizen) เกดิกำรเรยีนรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำสังคมโดยกว้ำงขวำง

 ประเด็นจำกเสียงคนไทยในเรื่องกำรบริโภคอย่ำงมีสติ สำมำรถใช้กลไกของสื่อและ NGO เพื่อให้
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์และช่วยรณรงค์ในวงกว้ำง สือ่โฆษณำซึง่เป็นธรุกจิแสวงก�ำไรอำจเป็นแนวร่วม
ที่ส�ำคัญถ้ำภำคประชำสังคมสำมำรถสร้ำงพื้นที่สำธำรณะกับสื่อกลุ่มนี้ได้ บุคคลสำธำรณะที่ได้รับ
ควำมเคำรพหรือนิยม เช่น พระเกจิ ดำรำภำพยนตร์ นักร้อง นำงแบบ เป็นกลุ่มที่ภำคประชำสังคม
ควรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อขอควำมร่วมมือในกำรรณรงค์ให้คนไทยบริโภคอย่ำงมีสติ เพรำะบุคคลเหล่ำ
นีส้ำมำรถมีอิทธิพลต่อควำมคิดและกำรกระท�ำของเยำวชนและคนทัว่ไป ในกำรท�ำงำนกบัชมุชนท้อง
ถิ่นภำคประชำสังคมโดยเฉพำะ NGO ควรผลักดันให้เกิดองค์กรชุมชนในรูปสหกรณ์ที่คนในชุมชน
เป็นหุ้นส่วนแล้วให้สหกรณ์ชุมชนคัดสรรสินค้ำและบริกำรที่จะเสนอให้ชุมชนบริโภคเองตลอดจน
เปิดโอกำสให้มกีำรแลกเปลีย่นสนิค้ำและบรกิำรในรำคำทีเ่หมำะสม ร้ำนขำยของโชห่วยและร้ำนค้ำ
เคลือ่นที ่เช่น รถ/เรอืขำยกบัข้ำวเคลือ่นที ่เป็นอกีเป้ำหมำยหนึง่ทีค่วรชกัชวนเข้ำมำเป็นหุน้ส่วน เพรำะ
ร้ำนเหล่ำนี้เป็นตัวน�ำสินค้ำที่ไม่จ�ำเป็นต่อกำรบริโภคจ�ำนวนหนึ่งเข้ำสู่ครัวเรือนในชนบท

 กำรระดมพลงัจำกฝ่ำยต่ำงๆเพือ่ให้คนไทยเรยีนรูก้ำรบรโิภคอย่ำงมสีตใินระดบัครวัเรอืนและชมุชน จะน�ำ
ไปสูก่ำรมเีสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ เพรำะประชำชนจะมีรำยจ่ำยน้อยลงและมีเงนิออมมำกข้ึน ส�ำหรับ
เสถยีรภำพทำงกำรเมอืงและควำมสำมคัคขีองบ้ำนเมอืงนัน้กลไกของประชำสงัคมทกุฝ่ำยสำมำรถมี
บทบำทในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในระดับชุมชม สื่อควรตระหนักถึงบทบำทของตนในกำรเปิด
เวทสีำธำรณะมำกกว่ำกำรให้ข้อมลูฝ่ำยเดียวและปลกุระดมโดยเฉพำะสือ่วทิยชุมุชน และสือ่โทรทศัน์
ดำวเทยีม เพรำะคนไทยไม่จ�ำเป็นต้องคิดเหมอืนกนัทกุคน แต่ประเทศไทยจะน่ำอยูไ่ด้เพรำะคนไทย
เคำรพควำมคดิของคนไทยด้วยกนั

 
 (3) อาสาสมัครและจิตอาสา

 ในเรื่องจิตอำสำและกำรรับมือกับภัยพิบัติ กลไกของภำคประชำสังคมที่ปรำกฏในอุทกภัย ปี 2554 
ยนืยนัถงึควำมเข้มแขง็ของประชำสงัคมไทย อำสำสมคัรจ�ำนวนมำกมำช่วยงำนต่ำงๆเพือ่ช่วยผูป้ระสบ
ภยัทัง้โดยตรงและโดยอ้อม อำสำสมคัรจ�ำนวนหนึง่ใช้ทกัษะในกำรสร้ำงสือ่เพือ่อธบิำยให้ประชำชน
เข้ำใจลักษณะของอุทกภัย กำรป้องกันช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ท่ำทีและทัศนคติที่ควรมีใน
สภำวะภยัพบัิต ิ กลุม่และเครอืข่ำยต่ำงๆเกดิขึน้เพือ่ท�ำงำนร่วมกนั  อย่ำงไรกต็ำม พลงัของจติอำสำ
ในภำวะวกิฤตมีิลกัษณะเหมอืนกำรจดัจลุกฐนิ กล่ำวคอืมคีวำมเร่งด่วนพยำยำมท�ำงำนให้บรรลเุป้ำ
หมำยในเวลำจ�ำกดั ทกุฝ่ำยช่วยกนัคนละไม้คนละมอืถอืเป็นควำมเข้มแขง็ของสงัคมแบบ “ร่วมด้วย
ช่วยกนั” ขำดกำรจดัระบบเพือ่ให้ใช้พลงัของจติอำสำได้สงูสดุ ขำดกำรแบ่งประเภทของงำนทีอ่ำสำ
สมคัรจะกระจำยกนัไปท�ำให้ครอบคลมุทกุด้ำน เรำจงึพบว่ำมอีำสำสมคัรไปช่วยจดัถงุยงัชพีจ�ำนวน
มำก แต่ไม่มอีำสำสมคัรไปเกบ็ขยะทีล่อยมำตำมน�ำ้ กำรวเิครำะห์พลงัจติอำสำในภำวะวกิฤตจิงึไม่
อำจได้ข้อสรปุชดัเจนว่ำ อำสำสมคัรในสงัคมไทยชอบท�ำงำนอำสำตำมควำมสมคัรใจของตนมำกกว่ำ
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ตำมควำมจ�ำเป็นของงำนอำสำหรอืไม่ และภำวะจติอำสำจะเกดิขึน้มำกในภำวะวกิฤตเิท่ำนัน้หรอืไม่ 
อย่ำงไรกต็ำมจติอำสำในประชำสงัคมไทยควรได้รบัแรงเสรมิให้มพีลงัเตม็ตำมควำมสำมำรถ

 
 โดยสรปุแล้ว เง่ือนไขทีจ่ะท�ำให้กลไกของภำคประชำสังคมท�ำบทบำทในกำรเปล่ียนแปลงประเทศไทย

ได้มีประสิทธิภำพ คือกำรจัดระบบองค์กรและเครือข่ำยประชำสังคมแต่ละภำคส่วน มีกำรประสำน
พลังกับกลไกอื่นๆ ได้แก่ ภำคธุรกิจในด้ำน CSR กลไกภำครัฐและโดยเฉพำะในระดับชุมชนท้องถิ่น 
ทกุๆฝ่ำยควรเตมิพลงัอ�ำนำจให้ภำคประชำชนด้วยกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชน กำรให้
โอกำสที่เท่ำเทียมให้เกิดกำรตระหนักรู้ถึงปัญหำโดยเฉพำะประเด็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง (เช่น ควำม
เหลื่อมล�้ำในสังคม) จนสำมำรถเข้ำมีส่วนขับเคล่ือนให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง และสำมำรถมีอ�ำนำจ
ตดัสนิใจหรอืก�ำหนดอนำคตของตนเองในทีส่ดุ ประชำสงัคมทีม่พีลงัต้องเป็นอสิระจำกกำรเมอืงและ
แหล่งทุน และไม่พึ่งพิงนักกำรเมืองหรือ NGO มำกเกินไป

แนวทางที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยพลัง
ของคนไทยเองจากเสียงคนไทยย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยิ่ง เม่ือ
พิจารณาถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติไทยและความเป็นคนไทยที่
มีอยู่เต็มเปี่ยมประกอบกับความตระหนักรู้ถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมที่ด�ารงอยู่ในปัจจุบันตลอดจนการยอมรับในจุด
แขง็และข้อควรแก้ไขในคณุลักษณะของคนไทยด้วยกัน สภาวะทีส่ะท้อน
ให้เห็นระดับการตื่นรู้ของคนไทยจากการส�ารวจครั้งน้ีท�าให้เสียงที่
แสดงออกมานีม้พีลงั จากประเดน็ท้ังสิบประเดน็ท่ีเป็นข้อสรปุของเสยีง
คนไทย เราสามารถระดมพลังทั้งห้ากลุ่มได้แก่พลังครอบครัว กลไก
ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม มาช่วยแสดง
บทบาทในประเดน็ต่างๆ ช่วยกนัผลกัดนัให้เมอืงไทยเป็นเมอืงน่าอยู ่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนาประเทศโดยมีทิศทางที่ชัดเจนจาก
เสยีงของคนไทยทีเ่ป็นเสยีงทีแ่ท้จรงิและโปร่งใสของประชาชน ข้อค้นพบ
ทีบ่่งชีส้ถานการณ์ปัจจบุนัของประเทศและประเดน็ส�าคญัต่างๆควรได้
รบัการพจิารณาจากพลงัท้ังห้ากลุม่เพือ่ร่วมกนัขยายผลน�าไปสูก่าร
พฒันาทีย่ัง่ยนืของสงัคมไทย “คนไทย”มอนเิตอร์เสยีงนีม้พีลงัจงึเป็น
ความหวังที่คนไทยทุกคนจะช่วยท�าให้เป็นความจริงในที่สุด
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ภาคผนวก
ปัจจัยในแต่ละประเด็นด้ำนควำมพึงพอใจต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำกรที่ท�ำกำรศึกษำ
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4. กำรได้พักผ่อนและดูแลสุขภำพตนเอง

รายได้/หนี้สิน
5. ระดับรำยได้ของตนเอง
6. กำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
7. กำรได้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มที่เพียงพอ
8. มีที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมส�ำหรับตนเอง
9. มีข้ำวของเครื่องใช้ในบ้ำนที่เพียงพอ
10. จ�ำนวนเงินเก็บ/เงินออม
11. ภำระหนี้สินของตนเอง
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13. ตัวคุณเองได้ส�ำเร็จกำรศึกษำ (ในหลักสูตรปกติ ระดับอนุบำล-มหำวิทยำลัย) ตำมที่ตั้งใจไว้
14. ตัวคุณเองมีโอกำสได้เรียนรู้/พัฒนำตนเองอยู่เสมอ เช่น หำควำมรู้เพิ่มเติม พัฒนำควำมรู้ในอำชีพของตน 

อบรมวิชำชีพต่ำงๆ เป็นต้น
15. ตัวคุณเองมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้สะดวก
16. ตัวคุณเองมีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
 อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
17. โอกำสในกำรศึกษำ (ในหลักสูตรปกติ ระดับอนุบำล-มหำวิทยำลัย) ของลูก/หลำน
18. คุณภำพกำรสอนของครู/อำจำรย์ในปัจจุบัน

การท�างาน/อาชีพ
19. กำรได้ท�ำอำชีพ/งำนที่ตัวเองรัก
20. ควำมมั่นคงในอำชีพ/กิจกำร
21. ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ/ลงทุนเพิ่ม/ขยำยกิจกำร
22. สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรท�ำงำน
23. สวัสดิกำรจำกนำยจ้ำง (กรณีมีนำยจ้ำง)
24. มีระยะเวลำกำรท�ำงำนต่อวันที่เหมำะสม

ไลฟ์สไตล์/การใช้ชีวิต
25. มีเวลำว่ำงที่เพียงพอ
26. กำรได้ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อควำมผ่อนคลำย
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ระดับครอบครัว

ครอบครัว
27. ควำมใกล้ชิดและกำรใช้เวลำร่วมกันในครอบครัว
28. ควำมสุขในครอบครัว
29. ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อ/แม่ (ของตนเอง)
30. ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำมี/ภรรยำ
31. ควำมสัมพันธ์กับลูก (รวมบุตรบุญธรรม/ลูกติด)

ระดับชุมชนที่พักอาศัย

การพัฒนาชุมชน (ละแวกที่พักอาศัย)/เครือข่ายสังคม
32. ควำมพร้อมของสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เช่น น�้ำ ไฟฟ้ำ
33. ระบบขนส่งมวลชน/กำรเดินทำงที่สะดวก
34. บริกำรสังคมอื่นๆ ที่เพียงพอ เช่น โรงเรียน สถำนพยำบำล สวนสำธำรณะ สถำนที่ออกก�ำลังกำย เป็นต้น
35. สำมำรถไปโรงพยำบำล/สถำนีอนำมัย/หำหมอได้สะดวก
36. สำมำรถไปธนำคำรได้สะดวก
37. คนในชุมชนมีงำนท�ำ/ได้ท�ำงำนใกล้บ้ำน
38. มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
39. สภำพแวดล้อมและควำมน่ำอยู่ของชุมชน
40. กำรรู้สึกว่ำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
41. ควำมไว้เนื้อเชื่อใจและกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
42. บทบำท/กำรมีส่วนร่วมของตนเองในกิจกรรมเพื่อพัฒนำชุมชน

บทบาทของภาคธุรกิจ (บริษัท/ห้างร้านต่างๆ) ในการพัฒนาชุมชน
43. ชุมชนได้รับกำรช่วยเหลือ/พัฒนำสิ่งแวดล้อมจำกภำคธุรกิจ (บริษัท/ห้ำงร้ำนต่ำงๆ)
44. ชุมชน/คนในชุมชนได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำงๆ ที่ภำคธุรกิจ (บริษัท/ห้ำงร้ำนต่ำงๆ) จัดอย่ำงแท้จริง
45. กิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่จัดสำมำรถพัฒนำชุมชน/คนในชุมชนในระยะยำว/อย่ำงยั่งยืน

ระดับประเทศ/สังคม

สิ่งแวดล้อม
46. สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ
47. กำรใช้ชีวิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
48. รัฐบำลมีกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำกภัยธรรมชำติ
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รัฐบาลและการปกครอง
49. ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำทุจริต/คอร์รัปชั่น
50. กำรเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม
51. กำรเคำรพในสิทธิของประชำชน
52. ควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน
53. ผลงำนโดยรวมของรัฐบำล
54. ควำมไว้วำงใจได้ของระบบศำลยุติธรรม และกำรใช้กฎระเบียบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
55. กำรปฏิบัติงำนของต�ำรวจที่เหมำะสมและเป็นธรรม

สิทธิและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
56. กำรแสดงควำมคิดเห็นกับผู้อื่น/ในที่สำธำรณะได้อย่ำงอิสระ
57. โอกำสที่เท่ำเทียมกันของคนในสังคม
58. สวัสดิกำรพื้นฐำนจำกภำครัฐที่เหมำะสม เช่น ประกันสังคม เรียนฟรี เบี้ยผู้สูงอำยุ เป็นต้น
59. ควำมน่ำเชื่อถือของสื่อ/กำรน�ำเสนอข่ำวสำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นกลำง
60. ควำมตื่นตัวของคนในสังคมในเร่ืองกำรรักษำสิทธิของตนเอง เช่น กำรมีอุดมกำรณ์ กำรมีส่วนร่วม/

กระตือรือร้นในกำรพัฒนำสังคม เป็นต้น
61. ควำมเคำรพในสิทธิของผู้อื่น
62. ควำมไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนในสังคม ในกำรอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสำนควำมร่วมมือในเรื่อง

ต่ำงๆ เป็นต้น

บทบาทของภาคธุรกิจ (บริษัท/ห้างร้านต่างๆ) ต่อประเทศไทย
63. กำรด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล (ควำมซื่อสัตย์ และโปร่งใส)
64.  กำรด�ำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
65.  บทบำท/ควำมตื่นตัวในกำรช่วยเหลือสังคมไทย
66.  ควำมจริงใจในกำรช่วยเหลือสังคมไทย (ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์/ประชำสัมพันธ์)
67.  มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสร้ำงจุดเด่นให้กับประเทศไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.สุภำงค์  จันทวำนิช  ศำสตรำจำรย์กิตติคุณคณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ดร.รุ้งนภำ  ยรรยงเกษมสุข  อำจำรย์คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
นำยษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี  นิสิตปริญญำเอก คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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