
ประชาธิปไตยแบบเสมือน
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน



ประเทศไทยร่วมลงนามกับนานาประเทศภาคีเครือข่ายกับสหประชาชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498 และ
ในปีพ.ศ. 2535 เพื่อให้ความสำาคัญ ความต้องการ การมีส่วนร่วม รู้จักสิทธิ หน้าที่ ระเบียบวินัย 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอันมีหลักการสำาคัญ 4 ด้าน สิทธิของการอยู่รอด สิทธิของการพัฒนา
สิทธิของการคุ้มครอง และสิทธิของการมีส่วนร่วม ประเทศที่ร่วมลงนามมีมากถึง 196 ประเทศ 
แต่ละประเทศได้มีนโยบาย คำาขวัญ ประเด็นปัญหาสังคมร่วมสมัย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกิดขึ้นมากมายหลากหลายแตกต่างกันไปตามสังคมบริบทของแต่ละประเทศ กล่าวได้ว่านับแต่
ปีพ.ศ. 2499 จนถึงปีพ.ศ. 2561 การศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศยุโรป อเมริกา 
ท่ีเจริญเติบโตพ้นความยากจน กับดักความเหล่ือมล้ำา สังคมท่ีพัฒนา 4.0 ประเด็นปัญหา อุปสรรค
การสร้างประชาธิปไตยผ่านวิถีพลเมืองที่มีคุณภาพตามความเชื่อ ระแบบการศึกษา ค่านิยม 
สังคมหล่อหลอมและอื่นๆ การเปรียบเทียบครั้งนี้อาจะเป็นคำาตอบที่สำาคัญว่าทำาไมประเทศไทย
จึงได้ประชาธิปไตยคร่ึงใบบ้าง ประชาธิปไตยไทยนิยม หรือประชาธิปไตยรูปแบบเท่าน้ันเอง ดังข้อมูล
ต่อไปนี้

1. การสร้างพลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะแบบธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้นำาประเทศ 
นายกรัฐมนตรีให้คำาขวัญวันเด็กต้ังแต่ปีพ.ศ. 2499 ถึงพ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 61 ปี 

https://www.oercommons.org/authoring/5400-global-
nomads-group-child-rights-curriculum-semest/view

วินัยตั้งใจเรียน
18 ครั้ง

รักชาติ
17 ครั้ง

คุณธรรม
15 ครั้ง

ประชาธิปไตย
4 ครั้งต่ำาสุด

คำาขวัญที่ถูกใช้ซ้ำามากที่สุด จำานวนนายกรัฐมนตรี

พลเรือน
8 คน

ทหารตำารวจ
11คน

จำานวนปีที่รัฐบาลดำารงตำาแหน่ง

รัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง

19 ปี
บรรยากาศปฏิวัติ

รัฐบาลแต่งตั้ง

40 ปี
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ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวจึงเน้นให้เด็กเป็นคนดี มีวินัย ต้ังใจเรียน เช่ือฟังตามท่ีผู้ใหญ่ ผู้นำาประเทศกำาหนดให้เป็น บรรยากาศเป็นการถ่ายทอด
ท่องจำาให้เช่ือฟังมาโดยตลอด ซ่ึงล้วนแตกต่างกับอารยธรรมประเทศฝ่ังยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ล้วนเป็นประชาธิปไตยแบบวิถีพลเมือง
การให้ความสำาคัญและคุณค่าของเด็กทุกช่วงวัย คำาสำาคัญปรากฎอยู่ในนโยบายด้านเด็กและเยาวชนดังเช่น การฟังเสียงเด็ก (Voice) 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) สิทธิของเด็ก (Child Rights) โครงงาน (Project) และการเป็นเจ้าของโจทย์ปัญหาสำาคัญ 
ผู้นำาประเทศ รัฐมนตรี ส.ส. ถือเป็นบทบาทหน้าที่สำาคัญในการลงไปรับฟังพูดคุย สนทนาวิสาสะ เยี่ยมเยือน ฟังความคิดเห็นของเด็กต่อ
นโยบายที่มีผลโดยตรง ดังเช่น
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- สวีเดน สำารวจความคิดเห็นเด็ก
Young Voices 12-16 ปี ต่อนโยบาย
ด้านสิทธิเด็ก
- แคนาดา วันพาส.ส.ไปโรงเรียนเยี่ยม
นักเรียนในพื้นที่ 1 ชั่วโมง เพื่อขอข้อมูล
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
- อังกฤษ จัดตั้งกองทุน #Iwill Fund 
ให้เด็กเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม อายุ 
10-20 ปี ทำาเพิ่ม 50% เงินทุนตั้งต้น 
40 ล้านปอนด์ คิดโครงการกิจกรรม
เพื่อสังคม 
- อเมริกา โครงการ Let’s talk ลด
ความเสี่ยงวัยรุ่นติดยา เพศ ฆ่าตัวตาย 
ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง รับฟังแบบเพื่อน 
ตอบแบบพ่อแม่ และอื่นๆ



เราจะเห็นความแตกต่างของธรรมเนียมปฏิบัติ คำาสำาคัญของไทยท่ีตีกรอบให้เด็กต้องคล้อยตาม
ความคิด ความต้องการ ส่ิงท่ีกำาหนดไว้ให้แตกต่างอย่างชัดเจนกับวิถีพลเมือง คำาสำาคัญท่ีนานา
ประเทศมองเด็กเป็นศูนย์กลาง สิทธิเด็ก พัฒนาพลเมืองท่ีมีคุณภาพ การเติบโตท่ีรู้จักสิทธิ หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และจิตสำานึกประชาธิปไตยผ่านโครงการ ลงมือปฏิบัติ และเป็นเจ้าของโจทย์
นโยบายร่วมกับผู้ใหญ่ทัดเทียมกันมาโดยตลอด ไม่น่าแปลกใจทำาไมเด็กไทยเม่ือเติบโตข้ึน เราจึงเงียบ
เชื่อฟังปฏิบัติตาม หรือมีความคิดสุดขั้วได้ขนาดนี้ เรายังติดที่เปลือก รูปแบบ และการท่องจำา
ประชาธิปไตยใช่หรือไม่

2. การเรียนรู้ที่สร้างหล่อหลอม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้เชื่อฟัง เฉื่อยชิน (Passive Citizen) 
หรือเป็นผู้กระตือรือร้น พลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ด้วยระบบการศึกษาผ่านการคิด
ติดกรอบหรือคิดนอกกรอบการศึกษา ดังเช่น 

เราเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของไทย เน้นไปที่การจดจำาคำานิยาม เนื้อหา การท่องจำา คำาขวัญ 
การสอบและวัดผลการศึกษา ครูบรรยายด้านเดียว นักเรียนเป็นผู้รับ ครูมีอำานาจเบ็ดเสร็จใน
การสอนสั่ง อาจะมีการอภิปรายถกเถียงบ้าง แต่สุดท้ายครูก็ต้องสรุปและนักเรียนต้องเชื่อฟัง
ตามท่ีสอนแบบพลเมืองคล้อยตามในท่ีสุด ในทางตรงกันข้ามนานาประเทศท่ีไปถึง 4.0 มานานแล้ว
วิชาพลเมืองศึกษา (Civic Education) กลับสอนด้วยโครงงานที่เด็กเป็นเจ้าของโจทย์ปัญหา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองใกล้ตัว การคัดเลือกโจทย์ด้วยการให้โอกาสทุกคน
เสนอเหตุผลของแต่ละคน ลงมติด้วยฉันทามติ การวางแผนเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงการเรียนรู้
จากแหล่งต่างๆ การสืบค้นจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง การออกนอกกรอบช้ันเรียน โรงเรียนสู่การเผชิญ
ปัญหาต่างๆ การลงเมืองปฏิบัติ การตัดสินใจร่วมกัน การนำาเสนอข้อค้นพบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบเช่นนี้ล้วนสะท้อนระบบการศึกษาไทยกับหลายประเทศที่แตกต่างกัน 
การได้พลเมืองผู้เชื่อฟังหรือพลเมืองตื่นรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองกับพลเมืองศึกษา ไทย 2.0 กับ
นานาประเทศ 4.0 เป็นต้น

2.0
Thailand



การจะก้าวพ้นโลกของ 2.0 ดังเช่นประเทศไทยไปสู่
Thailand 4.0 ได้น้ัน จำาเป็นต้องมีการปฏิรูปการเมือง
ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการสร้างวิถีพลเมือง
เน้นการคิดแตกต่างหลากหลาย คิดนอกกรอบแทน
เน้ือหาพลเมืองศึกษา ต้องเน้นโครงงานกระบวนการ
ประชาธิปไตย การลงมือปฏิบัติให้ความสำาคัญที่
เน้นเด็กเป็นสำาคัญ สิทธิเด็ก การมีส่วนร่วม เจ้าของ
โจทย์ปัญหา เช่ือมโยงท้ังในช้ันเรียนและนอกห้องเรียน
และอ่ืนๆ แต่ถ้าเราไม่แก้ไขปฏิรูปให้ดีย่ิงข้ึน เราก็จะได้
ประชาธิปไตยแบบเสมือน 2.0 เวียนว่ายตายเกิด 
เลือกต้ัง ยุ่งเหยิง วุ่นวาย แบ่งข้ัว แบ่งสี ปฏิวัติซ้ำาเดิม
กลับมาอีกแน่นอน


