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Abstract
This research article aims to analyze the principal
political culture of a rural village in the upper Northeast
Thailand which includes thought patterns, beliefs, values,
and behaviors of the villagers that has been involving the
political system and prominently displayed for a long time.
The data in this qualitative research is collected from 22
participants in the target group including key informants,
village leaders, academics and intellectuals, and politicians
through the use of in-depth interviews and non - participation
observations. The studies discovered two categories of the
principal political culture in this village. Firstly, a particular
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set of opinions, beliefs, and values towards the political
system involves the belief that politics means elections,
exchanges of interests, obedience and surrender to an
authority, and beliefs in fortune and karma. Secondly,
patterns of political behavior cover apathy towards public
interests, greater perception of political information, limited
discussions on political matters or public issues, and a
culture of avoiding confrontation and conflict in political
issues. In this article, the relationship of the occurring
phenomenon is elaborated by finding supportive reasons
and criticizing hidden conditions underneath.
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการวิเคราะห์วัฒนธรรม
ทางการเมืองหลักของหมูบ่ า้ นชนบทแห่งหนึง่ ในอีสานเหนือ อันเป็นการ
ศึกษาถึงแบบแผนของความคิด ความเชือ่ ค่านิยม และพฤติกรรมของ
ชาวบ้านที่ปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดเป็นด้านหลักมานานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ระบบการเมือง การศึกษานีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูล
จากกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ผูร้ ใู้ นชุมชน ผูน้ ำ� ชาวบ้าน นักวิชาการและ
ปัญญาชน นักการเมือง จ�ำนวน 22 คน ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม ผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมทางการเมือง
หลักของหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในอีสานเหนือสามารถจ�ำแนกออกได้
เป็นสองรูปแบบคือ 1) ด้านความโน้มเอียงทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิด ความ
เชือ่ และค่านิยมของกลุม่ คนทีม่ ตี อ่ ระบบการเมือง มีลกั ษณะดังนี้ ความ
เชือ่ ว่าการเมืองคือการเลือกตัง้ การเมืองคือการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์
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ระหว่างกัน ค่านิยมการเชือ่ ฟังและยอมจ�ำนนต่อผูม้ อี ำ� นาจ รวมถึงความ
เชือ่ ในเรือ่ งโชคชะตาวาสนาและเคราะห์กรรม 2) ด้านแบบแผนพฤติกรรม
ทางการเมือง มีลักษณะดังนี้ วัฒนธรรมการวางเฉยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม มีการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทางการเมืองมากขึน้ แต่มกี ารพูดคุย
ถกเถียงในเรื่องราวทางการเมืองน้อย และมีวัฒนธรรมหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าและความขัดแย้งในประเด็นทางการเมือง ในบทความนีย้ งั ได้
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ด้วยการ
หาเหตุผลมารองรับพร้อมกับการวิพากษ์ขอ้ ค้นพบต่าง ๆ ทีแ่ ฝงอยูว่ า่
เพราะเหตุใดปรากฏการณ์เช่นนีจ้ งึ เกิดขึน้ ได้
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ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมืองหลัก สังคมวิทยา
การเมือง
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บทน�ำ
ในทุกสังคมการเมืองจะมีองค์ประกอบส�ำคัญอันเป็นตัวบ่งชี้ถึง
แบบแผนของความคิด ความเชือ่ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมือง
ของผู้คนที่มีต่อระบบการเมือง หรือที่เรียกว่า “วัฒนธรรมทางการ
เมือง” ซึง่ ถือได้วา่ เป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญของระบบการเมืองการปกครอง
ของประเทศนั้น ๆ (Faulk, 2000; Chilton, 1991) อาจกล่าวได้ว่า
ระบบการเมืองแบบใดแบบหนึ่งจะด�ำรงอยู่ได้จะต้องมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่เอื้ออ�ำนวยต่อการปกครองแบบนั้นเป็นรากฐาน จึงจะ
ท�ำให้ระบบการเมืองด�ำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพได้ (Nakata, 2012)
ความส�ำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
นั้นเห็นได้ชัดเจนจากที่ Inglehart and Wayne (2000) ให้ข้อสรุปว่า
วัฒนธรรมทางการเมืองมีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
กล่าวคือ ความอยู่รอดของประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยู่กับว่าประชาชน
คนธรรมดาสามัญมีทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อไปในแนวทาง
ประชาธิปไตยด้วยหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความส�ำเร็จของ
กระบวนการเป็นประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะต้องมีบรรทัดฐาน
ค่านิยม ความเชื่อ และแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่มีส่วนช่วย
ให้เกิดประชาธิปไตยด้วย การพัฒนาประชาธิปไตยจึงจะมีความมั่นคง
และมีเสถียรภาพได้
จากผลการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาพบว่ า วั ฒ นธรรมทางการเมื อ ง
ของไทยแบบดั้ ง เดิ ม ตกอยู ่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบบอุปถัมภ์มายาวนาน ท�ำให้วฒ
ั นธรรม
ทางการเมืองไทยค่อนไปทางอ�ำนาจนิยมและประเพณีนิยม กอปร
กั บ ความมี อัตลัก ษณ์เ ฉพาะตัวของสังคมไทยเอง ทั้ ง หมดนี้ ท� ำ ให้
สังคมไทยมีการพัฒนาประชาธิปไตยที่ล่าช้า (Promgird, 2014) ผลที่
ตามมาคือ จวบจนถึงปัจจุบนั สังคมไทยก็ยงั ไม่หลุดพ้นจากระบบอ�ำนาจ
นิยมและระบบอุปถัมภ์ได้ นอกจากนั้นแล้ว วัฒนธรรมทางการเมือง
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แบบประชาธิปไตยยังไม่ได้รับการปลูกฝังในแวดวงการเมืองไทย มิพัก
ต้องพูดถึงราษฎรธรรมดาสามัญทั้งหลายที่ยังยึดมั่นอยู่กับวัฒนธรรม
จารีตประเพณีแบบดัง้ เดิม ขณะทีช่ นชัน้ ปกครองส่วนใหญ่ทเี่ คยชินต่อ
การวางตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายก็ไม่เต็มใจที่จะมอบอ�ำนาจให้แก่ปวงชน
ปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ อ�ำนาจนิยม และ
การวางตัวเป็นอภิสิทธิ์ที่อยู่เหนือกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ของ
สังคมของกลุ่มผู้มีอ�ำนาจมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปในทุกความสัมพันธ์ทาง
สังคมของคนไทย (Punnahitanon, 2012)
จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมา
ล้มเหลวเพราะยังขาดการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองอันเป็นพืน้ ฐาน
รองรับระบบการเมืองการปกครองที่ด�ำรงอยู่ ซึ่งก็คือวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย หรือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง
(Civic Culture) นัน่ เอง (Nakata, 2012) ในขณะทีผ่ นู้ ำ� ทางการเมืองไทย
ก็ยงั เน้นการพัฒนาประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบทีเ่ ป็นระบบและสถาบัน
ทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว อันได้แก่ การร่างรัฐธรรมนูญ การเลือกตัง้
การพัฒนาความเข้มแข็งของพรรคการเมือง การกระจายอ�ำนาจระหว่าง
สถาบันการเมือง และการพัฒนาองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ แต่ละเลย
การพัฒนาปัจจัยด้านวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย
(Promgird, 2016; Nakata, 2012; Wongchaisuwan, 2008; Sirikrai,
2007) ซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยที่เน้นเพียงแต่ระบบและสถาบัน
ทางการเมืองนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่มีน้อยมาก
แต่มักได้ประโยชน์เฉพาะกับกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่ช่วงชิงความ
ได้เปรียบทางการเมือง และโดยเฉพาะกับกลุม่ ทีย่ ดึ กุมอ�ำนาจรัฐเท่านัน้
ขณะทีม่ งี านวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งวัฒนธรรมทางการเมืองได้แสดงให้
เห็นมาตัง้ แต่ในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นต้นมาแล้วว่า การพัฒนาสถาบัน
การเมืองประชาธิปไตยที่เน้นแต่เพียงรูปแบบอย่างเดียว โดยไม่ได้มี
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การฝังรากลึกเข้าไปในจิตใจผู้คนจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยนัน้ จะไม่สามารถท�ำงานได้และไม่มคี วามยัง่ ยืนพอ
(Meyer & Hinchmanwith, 2008)
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีข้อมูลทางวิชาการที่พบว่าระบอบการเมือง
การปกครองแบบประชาธิปไตยมีความผูกพันกับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยอย่างมากเช่นนี้ แต่ก็ยังไม่มีผลงานทางวิชาการใน
สังคมไทยที่มีจ�ำนวนมากพอมาอ้างอิงเป็นหลักฐานยืนยันเพื่อใช้เป็น
แนวทางผลักดันในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ให้เกิดขึน้ ในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน (Promgird, 2016; 2014; 2013)
และไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนที่สามารถเป็นไปได้โดยปราศจากความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพราะชุมชนท้องถิ่นเปรียบเสมือนรากฐาน
ของสังคม (Wasi, 2007) ดังนั้น การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยจึง
ต้องเริม่ ต้นพัฒนาประชาธิปไตยทีร่ ะดับท้องถิน่ ก่อน เพือ่ ให้ทอ้ งถิน่ เป็น
รากฐานส�ำคัญของประชาธิปไตยระดับชาติ
ผู้วิจัยเห็นว่าหมู่บ้านชนบทในอีสานเหนือมีความน่าสนใจศึกษา
เนือ่ งจากเหตุผลประการแรกคือ อีสานเหนือเป็นดินแดนแห่งความเชือ่
ความศรัทธาทางด้านศาสนาพุทธ ผีบรรพบุรุษและผีแห่งธรรมชาติ
อันด�ำรงอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งการมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อเช่นนี้
เป็นผลสืบเนื่องมาจากชาวอีสานเหนือได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนลุม่ น�ำ้ โขงไท-ลาว โดยเฉพาะการได้รบั อิทธิพลจาก
ศาสนาพุทธ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของชนชาติไทลาว
(Chaithieng, 2017) อันส่งผลต่ออุปนิสัยและบุคลิกภาพของชาว
อีสานเหนือ กล่าวคือ มักนอบน้อมและเคารพต่อธรรมชาติ เคารพนับถือ
ผู้อาวุโส มีการสืบทอดจารีตประเพณีของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด
และให้ความส�ำคัญกับผู้ชายให้มีอ�ำนาจในการปกครองเป็นส่วนใหญ่
(Natsupa & Ouitrakul, 2017) จะเห็นได้ว่าภายในหมู่บ้านชนบทใน
อีสานเหนือมีวัฒนธรรมที่เด่นชัดมากแห่งหนึ่ง จึงมีความน่าสนใจใน
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การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
เหตุผลประการทีส่ อง หมูบ่ า้ นชนบทในอีสานเหนือในอดีตมีการด�ำรง
อยูอ่ ย่างเป็นธรรมชาติของครอบครัวและชุมชน โดยไม่มกี ารแบ่งแยก
ชนชั้นภายในหมู่บ้านมากนัก ซึ่งการมีค่านิยมเรื่องความเท่าเทียมกัน
แสดงให้เห็นถึงการมีหลักการพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของระบอบประชาธิปไตย
อีกทั้งการด�ำรงอยู่ของชุมชนและเครือข่ายของดินแดนอีสานเหนือที่
สืบเนื่องมากว่า 600 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นชุมชนที่มีเสถียรภาพอยู่มาก
(Natsupa & Ouitrakul, 2017) ดังนัน้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่ ของอีสาน
เหนือจึงถือว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนไทลาวมาแต่ดั้งเดิม
และยังเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันและสืบทอดต่อกันมายาวนาน
ของผูค้ นอันเป็นวัฒนธรรมของสังคม และมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองซึง่
เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมสังคมรวมอยูด่ ว้ ย (Thammawat, 1988)
การจะเข้าใจถึงวัฒนธรรมทางการเมืองอันเป็นเรื่องของแบบแผน
ทัศนคติ ค่านิยม ระบบความคิด ความเชือ่ พืน้ ฐาน บรรทัดฐาน รวมทัง้
การให้การสนับสนุนทางการเมืองโดยทั่วไปของผู้คนภายในสังคม
ชุมชนท้องถิ่นและระบบการเมืองนั้น (Almond & Powell, 1966)
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจวิถีชีวิต พฤติกรรม การเกาะเกี่ยวกันอยู่
กับรากฐานทางวัฒนธรรม ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
ท้องถิ่นและบุคลิกภาพของกลุ่มชนที่ด�ำรงอยู่ในวัฒนธรรมนั้น ๆ ด้วย
(Boossabong, 2007; Saengduangkhae, 1980)
เหตุผลประการที่สาม เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเขต
การเคลือ่ นไหวต่อสูท้ างการเมืองของกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย
(ทปท.) ภายใต้การน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย อันเป็นยุค
สงครามประชาชนทีต่ อ่ สูก้ บั อ�ำนาจรัฐ ขณะเดียวกันในยุคหลังทีผ่ า่ นมา
ยังเคยเป็นเขตพืน้ ทีเ่ คลือ่ นไหวและการต่อสูข้ องกลุม่ การเมืองบางกลุม่
(คนเสื้อแดง) จากเหตุการณ์และความรู้สึกถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบ
มายาวนานของชาวอีสาน จึงท�ำให้เกิดการต่อต้านอ�ำนาจรัฐในรูปแบบ
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ต่าง ๆ จนอาจกล่าวได้วา่ “อีสานคือตัวแทนหรือศูนย์กลางการต่อสูข้ อง
ประชาชนที่ถูกกดขี่” (Boossabong, 2007) ประเด็นทั้งหมดนี้นับว่า
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจในการศึกษา และการท�ำความเข้าใจเรือ่ งวัฒนธรรม
ทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นภาคอีสานเหนือ
จากการศึกษาพบว่า แม้จะมีนกั วิชาการกล่าวถึงสังคมและวัฒนธรรม
ของภาคอีสานบ้าง แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองในมุมมองทางสังคมวิทยาการเมืองเลย ดังเช่น
คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ ได้เคย
ส�ำรวจบรรณานุกรมเพื่อจัดท�ำเป็นบรรณนิทัศน์พบว่ามี 4 ประเด็น
เท่านั้นที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในภาคอีสานคือ ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ พลังความคิดและภูมิปัญญา วัฒนธรรมกับ
การพัฒนา และศิลปวัฒนธรรม (Srisontisuk, 2014) ขณะที่ยังไม่มี
นักวิชาการคนใดที่ศึกษาถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองหลักหรือที่
มีลักษณะเด่นปรากฏอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของอีสาน อันเป็นประเด็น
หลักที่ผู้วิจัยจะน�ำเสนอในบทความนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่
ส�ำคัญเรือ่ งวัฒนธรรมทางการเมือง ระเบียบวิธวี ทิ ยา และผลการศึกษา
รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองหลักของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
อีสานเหนือ พร้อมทัง้ จะมีการอธิบายปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ด้วยการใช้
แนวคิดทฤษฎีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (Civic Culture) อัน
เป็นแนวคิดทีส่ นับสนุนค�ำ้ จุนต่อการสร้างเสถียรภาพของประชาธิปไตย
มาวิเคราะห์รว่ มด้วย เพือ่ ท�ำให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้
อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ วิเคราะห์หารูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองหลักของหมูบ่ า้ น
ชนบทแห่งหนึ่งในอีสานเหนือ
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การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษานีใ้ ช้แนวคิดเรือ่ งวัฒนธรรมทางการเมืองมาเป็นกรอบใน
การมอง นักวิชาการทางสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ต่างเห็นพ้องกันว่า
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ทรงพลังและมี
ศักยภาพมากที่สุดที่น�ำเสนอถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
ระบบความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐาน และค่านิยมของปัจเจกชนหรือ
กลุ่มคนกับระบบการเมืองการปกครอง (System of Governance)
(Faulk, 2000; Chilton, 1991) ซึ่งกรอบแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทาง
การเมืองยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกรอบแนวคิดทฤษฎีส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทางการเมือง ดังเห็นได้จากการศึกษาของ Almond
and Verba (1963) ทีพ่ บข้อสรุปอันส�ำคัญ คือ “ในสังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่
แตกต่างกันด้วย” ข้อสรุปเช่นนีไ้ ด้ถกู สนับสนุนและถูกยืนยันอีกครัง้ จาก
Fukuyama (1992) ทีเ่ ห็นว่า “ถ้าจะให้ระบอบประชาธิปไตยด�ำเนินไป
ได้ดว้ ยดี จะต้องมีระบบความคิด ความเชือ่ และค่านิยมของประชาชน
ที่สามารถปรับปรนเข้ากันได้ดี (Assimilated) กับระบบการเมืองของ
ประเทศนั้น ๆ ด้วย” อันมีนัยความหมายว่า ถ้าจะให้ประชาธิปไตย
พัฒนาไปได้ดี ผู้คนในสังคมจะต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด้วย วัฒนธรรมทางการเมืองยังบอกถึงความชอบธรรม
(Legitimate) ของระบบการเมืองนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองได้ถูกน�ำมาใช้ในงานของ
Almond and Verba (1963) ในผลงานการศึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
เรื่อง “The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy
in Five Nations” โดยใช้ปัจจัยเกี่ยวกับความส�ำนึกทางการเมือง
และการมีสว่ นร่วมทางการเมืองเป็นตัวชี้วัด เพื่อดูว่าปัจเจกบุคคลหรือ
ประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองนั้นมีคุณภาพในเรื่อง
การรับรู้ มีความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีความโน้มเอียงต่อระบบ
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การเมืองการปกครองของพวกเขาเป็นอย่างไร อันมาจากค�ำถามดัง้ เดิม
ทางสังคมวิทยาการเมืองที่ว่า “ประชาชนสามารถสร้างผลกระทบต่อ
ระบบการเมืองที่พวกเขาด�ำรงอยู่ได้อย่างไร”
Almond และ Verba ได้จ�ำแนกลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม
ทางการเมืองออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบคับแคบหรือท้องถิน่ (Parochial Political Culture) 2) วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบไพร่ฟา้ (Subject Political Culture) และ 3) วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมีสว่ นร่วม (Participant Political Culture) อย่างไร
ก็ดี แม้วา่ จากผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม
ทีป่ ระชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความผูกพันกับระบบการเมือง
รวมถึงมีการเรียกร้องเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่
วัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนีจ้ ะอยูใ่ นสังคมทีม่ รี ะดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมสูง แต่ Almond และ Verba ก็มิได้ยืนยันว่า
“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม” เป็นวัฒนธรรมการเมืองที่
เอื้ออ�ำนวยต่อระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด
ภายหลังนักคิดทั้งสองได้พัฒนาต่อยอดแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
ทางการเมืองขึน้ มาใหม่ พร้อมกับการเสนอรูปแบบวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบผสม หรือเรียกว่า “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง”
(The Civic Culture) อันเป็นการผสมผสานของตัวแบบวัฒนธรรม
ทางการเมืองทัง้ 3 รูปแบบด้วยกัน โดยมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบมี
ส่วนร่วมเป็นหลักอยู่ และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟา้ และแบบ
ท้องถิน่ คานกันอยู่ แต่มสี ดั ส่วนน้อยกว่าแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ “วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบพลเมือง” จะเน้นพฤติกรรมของประชาชนทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
ต่อการปกครองประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพ โดยประชาชนเป็นผู้ที่
สนใจการเมืองอย่างใคร่ครวญรอบคอบ อันเป็นการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นไปด้วยความสมัครใจ และมีจติ ส�ำนึกของประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง (Faulk, 2000)
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ในผลงานของนักวิชาการรุน่ หลัง การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง
หรือทัศคติ ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมบางอย่าง ยังนับว่า
มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพและเข้มแข็ง
และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง (Deep Ship) ดังเห็นได้
จากผลงานล่าสุดของ Dalton and Welzel (2018) ซึ่งได้เสนอ
ข้อค้นพบทีท่ า้ ทายต่องานวิชาการสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก กล่าวคือ
ได้ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบันมีประเทศจ�ำนวนมากทั่วโลก ที่ประชาชน
มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด ความเชื่อ และค่านิยมไปอย่างมาก
จากเดิมทีเ่ คยมีความจงรักภักดียนิ ยอมต่อระบบการเมือง (Allegiance)
ไปสู่การกล้าเรียกร้อง และกล้ายืนยันในสิทธิของตนเองอย่างชัดเจน
ในการแสดงออกทางการเมืองมากขึ้น (Decidedly Assertive) หรือ
มีลักษณะที่เรียกว่า “Assertive Model of Citizenship” นั่นคือ
ประชาชนเริ่มเกิดความไม่ไว้วางใจต่อระบบการเมืองที่มาจากการ
เลือกตัง้ รวมถึงสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ และตัวแทนของพวกเขา และ
ประชาชนกล้าที่จะเผชิญหน้ากับกลุ่มชนชั้นน�ำทางการเมือง ด้วยการ
เสนอข้อเรียกร้องที่มาจากความต้องการของพวกเขาเอง ที่ส�ำคัญ
มากไปกว่านั้นทั้ง Dalton and Welzel (2018) พบว่า แต่ละสังคม
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งหมดนี้ในท้ายที่สุด
แล้วจะท�ำให้ประชาธิปไตยประสบความส�ำเร็จ ทั้งในแง่ของการท�ำให้
ชนชั้นน�ำมีความรับผิดชอบต่อประชาชน (Accountable) มากยิ่งขึ้น
และท�ำให้ระบบการเมืองการปกครองมีประสิทธิภาพ (Effective
Governance) มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน Dalton and Welzel (2018)
ยังเห็นว่า ในสังคมที่ประชาชนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง
สามารถท�ำให้เกิดขึ้นได้ สังคมที่ประชาชนมีความเจริญมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น สังคมที่ประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้น มีข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น ผนวกกับการมีแรงบังคับอื่น ๆ จากความทันสมัยของ
สังคม ทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่พลเมือง และเป็น

Journal of Social Science and Humanities Research in Asia

กระบวนที่ท�ำให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมาได้
โดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในสังคมยุคหลัง แนวคิด
วั ฒ นธรรมทางการเมืองยังทรงอิท ธิพ ลและมี คุ ณ ค่ า ต่ อ การศึ ก ษา
ท�ำความเข้าใจถึงรูปแบบของสังคมที่มีความสัมพันธ์กับประชาธิปไตย
และยังช่วยเสนอนโยบายการพัฒนาสังคมการเมืองในแต่ละสังคมให้
ด�ำเนินไปในแนวทางประชาธิปไตยได้
ในบทความนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กรอบแนวคิดในเรื่องการพัฒนา
ประชาธิปไตย ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของกรอบแนวคิดหลักทางสังคมวิทยา
การเมือง (Political Sociology Perspective)
ตามกรอบแนวคิดนีเ้ ชือ่ ว่า “ระบอบการเมืองการปกครองแบบใด
แบบหนึ่งจะด�ำรงอยู่ได้ จะต้องอาศัยการมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่
เอื้ออ�ำนวย หรือช่วยสนับสนุนค�้ำจุนต่อระบอบการเมืองการปกครอง
ดังกล่าว เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองย่อมมีผลต่อโครงสร้าง และ
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศนัน้ ๆ” ผูว้ จิ ยั ให้นยิ าม
ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองหลักว่าคือ “แบบแผนของทัศนคติ
ค่านิยม บรรทัดฐาน และความเชือ่ พืน้ ฐานของบุคคลหรือกลุม่ คนทีถ่ กู
กล่อมเกลาจากสถาบันทางสังคม จารีตประเพณี และประวัติศาสตร์
การรวมกลุ่มกันของผู้คนในสังคม หรือชุมชนท้องถิ่นนั้นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ที่มีลักษณะเด่นปรากฏอยู่ร่วมกันเป็น
ด้านหลักมานานในชุมชนท้องถิน่ ภาคอีสาน” ขณะทีผ่ ลการศึกษาของ
Brown (2006) มีข้อสรุปว่า วัฒนธรรมทางการเมืองสามารถจ�ำแนก
ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มที่หนึ่ง จ�ำกัดขอบเขตความหมายใน
เรื่องความโน้มเอียงที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น ความเชื่อ และค่านิยม
ของปั จ เจกชนหรื อ กลุ ่ ม คนที่ มี ต ่ อ ระบบการเมื อ ง หรื อ ที่ เรี ย กว่ า
“Subjective Orientations” กลุ่มที่สอง ให้ความหมายในแง่กว้างที่
หมายถึงแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของปัจเจกชนหรือกลุ่มคน
อันเป็นการมองในแง่พฤติกรรมหรือการแสดงออกทางการเมือง หรือ
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ที่เรียกว่า “Pattern of Political Behavior” จากข้อสรุปเช่นนี้ท�ำให้
มีความเข้าใจได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีการศึกษากันในโลก
วิชาการโดยทั่วไปสามารถจ�ำแนกออกเป็น 2 ความหมาย คือ มีทั้ง
ความโน้มเอียงที่เป็นอัตวิสัย และที่หมายถึงแบบแผนพฤติกรรมทาง
การเมืองของปัจเจกชนและกลุม่ คนในสังคมหนึง่ ๆ ในบทความนี้ ผูว้ จิ ยั
จะได้อาศัยกรอบแนวคิดของ Brown มาเป็นพืน้ ฐานของการวิเคราะห์
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วิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) แนว
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) มาเป็นพื้นฐานในการศึกษา
โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ระดับหมูบ่ า้ น พืน้ ทีใ่ นการวิจยั คือ หมูบ่ า้ นชนบท
แห่งหนึ่งของภาคอีสานเหนือ กลุ่มเป้าหมายหลักในการศึกษา ได้แก่
1) ผูร้ ใู้ นชุมชน หมายถึง ผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองของหมู่บ้านชนบทในอีสานเหนือ และอาศัยในพื้นที่
หมู่บ้านที่ท�ำการวิจัยไม่ต�่ำกว่า 15 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ก�ำนันต�ำบล ผู้อาวุโสประจ�ำ
หมูบ่ า้ น ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ จ�ำนวน 6 ราย โดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดคุณสมบัติ
ของผู้รู้ในชุมชนตามเกณฑ์ในการคัดเลือกไว้คือ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
บริบทที่ส�ำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และความรู้สึกของประชาชน
ที่มีต่อการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมภายในชุมชนท้องถิ่นของ
อีสานเหนือ ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของชุมชน เนือ่ งจากวัฒนธรรม
ชุมชนอันเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมทางการเมืองทีเ่ กีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์
กับค่านิยม ความคิด ความเชือ่ บรรทัดฐานของชาวบ้านทีม่ ตี อ่ การเมือง
และเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธา
2) ชาวบ้านทั่วไป ได้แก่ ชาวบ้านตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
อาชีพเกษตรกรท�ำนา กลุ่มอาชีพท�ำไร่/สวน กลุ่มอาชีพค้าขาย กลุ่ม
อาชีพรับจ้าง ฯลฯ จ�ำนวน 8 ราย โดยมุ่งหวังศึกษากับกลุ่มนี้ เพื่อให้

Journal of Social Science and Humanities Research in Asia

ได้ขอ้ มูลส�ำคัญเกีย่ วกับค่านิยม ความคิดความเชือ่ ทัศนคติ บรรทัดฐาน
ของชาวบ้านที่มีต่อระบบการเมืองตามวัตถุประสงค์การวิจัย
3) กลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะเรื่ อ งวั ฒ นธรรมทาง
การเมืองในชุมชนท้องถิ่นอีสานเหนือ ได้แก่ นักวิชาการ ปัญญาชนที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในชุมชน
ท้องถิน่ อีสาน และเข้าใจบริบทของสังคมการเมืองในอีสาน สือ่ มวลชน
ในชุมชนท้องถิน่ ทีจ่ ดั ท�ำข่าวสารทางการเมืองในสังคมอีสาน ผูน้ ำ� องค์กร
ภาคประชาสังคม หมายถึง กลุม่ ผูน้ ำ� ภาคประชาชนทีส่ นใจติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน และนักเคลือ่ นไหวองค์กรอิสระทีต่ ดิ ตาม
และเข้าร่วมเคลือ่ นไหวกิจกรรมทางการเมืองของอีสานนักพัฒนาชุมชน
จากองค์กรภาครัฐ จ�ำนวน 4 ราย
4) นักการเมือง เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติของประชาชนอีสานเหนือที่มีต่อ
ระบบการเมือง โดยผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกนักการเมืองระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 4.1) นักการเมือง
ระดับชาติ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ ทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่ง
อยู่ในปัจจุบันและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวน 2 ราย
4.2) นักการเมืองระดับท้องถิ่น ผู้วิจัยได้เลือกนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ทัง้ ทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นปัจจุบนั และในอดีต จ�ำนวน 2 ราย
ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive
Selected) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball
Technique) คือ การสอบถามที่เริ่มจากผู้รู้คนแรกแล้ว ให้ผู้รู้คนแรก
บอกชื่อหรือให้ช่วยส่งต่อไปยังผู้รู้คนอื่น ๆ โดยจะท�ำเช่นนี้ตลอดไป
จนกว่าผูว้ จิ ยั จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นจนอิม่ ตัว รวมทัง้ หมด
22 คน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดี จากนั้นรวบรวมข้อมูล
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ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation)
ผู้วิจัยเฝ้าศึกษาดูปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ที่สนใจในเรื่อง
วัฒนธรรมทางการเมืองหลัก โดยมีหลักการสังเกตการณ์พิเศษ 3
ประเด็น คือ การสังเกตสถานที่ กิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น และ
บริ บ ทแวดล้ อ มภายในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ในระหว่ า งที่ ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกนัน้ ผูว้ จิ ยั จะสังเกตการณ์รว่ มด้วย เพือ่ ดูถงึ อากัปกิรยิ า
ท่าที ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เกีย่ วกับเรือ่ งการเมืองภายในหมูบ่ า้ น และผูว้ จิ ยั จะจดบันทึกภาคสนาม
จากการสังเกตการณ์ทุกครั้ง ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการแบบสามเส้า (Triangulation)
คื อ การตรวจสอบข้ อ มู ล จากเวลา สถานที่ บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนาความ
(Descriptive Analysis) โดยในการอธิบายจะพยายามไปให้ถงึ ประเด็น
ทีว่ า่ ท�ำไมจึงเกิดความสัมพันธ์ดงั กล่าวขึน้ มาได้ และความสัมพันธ์ดงั ว่า
นั้นด�ำเนินไปได้อย่างไร พร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์ข้อค้นพบและข้อ
ขัดแย้ง ซึง่ การหาข้อสรุปและการตีความข้อมูลนีไ้ ด้อาศัยแนวคิดส�ำคัญ
ทางสังคมวิทยาของ Mills (1971) ทีว่ า่ ในการศึกษาปรากฏการณ์ทาง
สังคมนั้น เราต้องก้าวข้ามให้พ้นไปจากปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมที่
ปรากฏอยู่ โดยเราต้องตัง้ ค�ำถามกับปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ว่า
เพราะเหตุใดปรากฏการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นได้
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามหลักการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์อย่างเคร่งครัด ตามการรับรองจากคณะกรรมการการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการประชุมครั้งที่ 20/2563 โดยมีการ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร ดังนี้
1) เมื่อผู้วิจัยมีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้รหัสแทน
ชื่อและนามสกุลจริงของอาสาสมัครทุกครั้ง
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2) ไม่มกี ารบันทึกวีดทิ ศั น์หรือการถ่ายภาพบุคคล แต่มกี ารบันทึก
เสียงสนทนาในขณะการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยและอาสาสมัคร ซึ่งก่อน
ขั้นตอนการบันทึกเสียง ผู้วิจัยได้ขออนุญาตอาสาสมัครทุกครั้ง
3) การเขียนบทความวิจยั และงานเขียนรูปแบบอืน่ ๆ ในทางวิชาการ
ผูว้ จิ ยั จะใช้ชอื่ และนามสกุลสมมติของอาสาสมัครทุกครัง้ รวมถึงการใช้
ชือ่ สมมติของชุมชน หรือหมูบ่ า้ นทีท่ ำ� การศึกษาด้วย เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ผลกระทบที่มีต่ออาสาสมัครและชุมชน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
ผู้วิจัยจะท�ำลายข้อมูลไฟล์เสียงบันทึกการสนทนาทั้งหมด
ผลการวิจัย
บริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในเขตอีสานเหนือมีลักษณะเป็น
สังคมชนบทดัง้ เดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
รับจ้างรายวัน ในด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ยึดถือตามค่านิยม ความคิด ความเชื่อตามหลักค�ำสอนของ
ศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด อันมีหลักฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นหลักจารีต
ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
และมีหลักการเคารพนับถือผู้อาวุโสตามความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
เช่น จ�้ำ หมอธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้อาวุโส ฯลฯ
ผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองหลักทีม่ ลี กั ษณะเด่นปรากฏ
อยู่ร่วมกันมานาน สามารถจ�ำแนกได้ตามกรอบแนวคิดของ Brown
ดังต่อไปนี้
1. ความโน้มเอียงด้านความคิด ความเชือ่ และค่านิยมของชาวบ้าน
ทีม่ ตี อ่ ระบบการเมือง (Subjective Orientations) มีลกั ษณะต่อไปนี้
1.1 ความเชื่อว่าการเมืองคือการเลือกตั้ง และการเมืองคือ
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
จากผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านโดยทัว่ ไปมีระบบความคิดความเชือ่
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พืน้ ฐานร่วมกันว่า การเมืองคือการเลือกตัง้ และการเลือกตัง้ ทุกครัง้ จะ
น�ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นั่นคือ ชาวบ้านมักตั้งความหวังไว้กับ
บรรดานักการเมืองทีเ่ ลือกเข้าไปบริหารประเทศว่า นักการเมืองเหล่านัน้
จะคอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์คำ�้ จุนให้ชาวบ้านมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ี่
ดีขึ้น ความคิด ความเชื่อเช่นนี้ปรากฏอยู่ร่วมกันเป็นด้านหลักมานาน
ดังนั้น นักการเมืองจึงพยายามจัดสรรผลประโยชน์ในรูปแบบนโยบาย
ประชานิยม (Populism) ดังเช่น นโยบายประกันราคาข้าว ประกัน
ราคาพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย ยางพารา มันส�ำปะหลัง นโยบาย
ค่าแรงขั้นต�่ำของลูกจ้างรายวัน เบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการ หรือ
นโยบายที่เกี่ยวกับระบบการประกันสุขภาพอื่น ๆ เป็นต้น เพราะ
นโยบายประชานิยมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปากท้องโดยตรง
ช่วยกระตุ้นชาวบ้านให้เกิดความสนใจในการเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน
มากขึ้นจนกล่าวได้ว่า นโยบายประชานิยมได้กลายเป็นเครื่องมือชั้นดี
ในการสร้างฐานอ�ำนาจและมอบชัยชนะให้กับบรรดานักการเมือง
ในช่วงฤดูกาลแห่งการเลือกตัง้ ผูแ้ ทน ฯ ชาวบ้านมักจะให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ และจะนิยมเลือกนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองที่
ตนเองชืน่ ชอบ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองทีค่ าดว่าจะได้รบั
มากกว่าจะให้ความสนใจวิเคราะห์นักการเมืองดังกล่าวว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนหรือไม่ หรือเคยมีประสบการณ์การบริหารงานการเมืองที่
ประสบผลส�ำเร็จหรือล้มเหลวมาหรือไม่ เมื่อขาดหลักการวิเคราะห์
อย่างเป็นเหตุเป็นผลดังกล่าว จึงท�ำให้ชาวบ้านไม่สามารถประเมินคุณค่า
หรือตัดสินใจเลือกนักการเมืองทีด่ แี ละมีประสิทธิผลได้ ในบางครัง้ ก็มกั
จะถูกระดม (Mobilized) หรือถูกโน้มน้าวชักจูงให้มกี ารเลือกผูแ้ ทน ฯ
ตามค�ำบอกกล่าวจากหัวคะแนน ซึง่ มักเป็นผูน้ ำ� ชุมชนหรือกลุม่ อิทธิพล
ภายในชุมชนท้องถิน่ ผลตามมาคือ ท�ำให้ชาวบ้านขาดความเป็นอิสระ
(Autonomous) ในการตัดสินใจเลือกผูแ้ ทนด้วยตนเอง การทีช่ าวบ้าน
สนใจผลประโยชน์เฉพาะหน้าทีไ่ ด้จากการเลือกตัง้ ได้กลายเป็นช่องทาง
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ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองบางรายใช้วิธีการทุจริตโดยการให้
อามิสสินจ้าง ซือ้ สิทธิข์ ายเสียงจนได้มาซึง่ ต�ำแหน่งผูแ้ ทน ฯ จะเห็นได้วา่
ความคิด ความเชือ่ และค่านิยมหลักของชาวบ้านในหมูบ่ า้ นอีสานเหนือ
แห่งหนึง่ ทีม่ ตี อ่ ระบบการเมืองดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นการเมือง
เพือ่ การแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ซงึ่ กันและกันระหว่างนักการเมืองและ
ชาวบ้าน มากกว่าการเมืองเชิงอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย
ดังค�ำกล่าวของนายบัญญัติ (นามสมมติ) นักการเมืองท้องถิ่น
รายหนึ่ง ที่กล่าวว่า “…การเลือกตั้งแต่ละครั้ง ต้องมีเรื่องเงินเข้ามา
เกีย่ วข้องเป็นสิง่ ของแลกเปลีย่ นอยูเ่ สมอ หากคิดเป็นร้อยละ กลุม่ ชาวบ้าน
ทีร่ บั เงินมีมากถึงร้อยละ 50 ส่วนประมาณร้อยละ 30-40 เป็นกลุม่ ชาวบ้าน
ที่เลือกนักการเมืองโดยพิจารณาคุณสมบัติ คุณงามความดี ส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาดี ดังนั้น ในการเลือกตั้งอาจกล่าวได้ว่า
อามิสสินจ้างได้ฝังเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านอีสานไปแล้ว”
หรือค�ำกล่าวของนายค�ำดี (นามสมมติ) คณะกรรมการหมูบ่ า้ นราย
หนึ่ง ที่กล่าวว่า “…เมื่อมีการเลือกตั้ง ชาวบ้านจะเลือกผู้แทนคนที่เขา
ชืน่ ชอบ แต่เมือ่ ใกล้ถงึ วันเลือกตัง้ ถ้าชาวบ้านได้รบั เงินจากนักการเมือง
คนใดมากทีส่ ดุ ก็จะเปลีย่ นใจไปเลือกคนนัน้ ทันที คนทีช่ อบก็ไม่ได้ถกู เลือก”
เหตุผลทีช่ าวบ้านในหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ มีคา่ นิยมเช่นนี้ วิเคราะห์ได้วา่
เป็นเพราะชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเมืองทีม่ ากเพียงพอ
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสื่อหลากหลายช่องทางมากขึ้น แต่ด้วยปัจจัย
ด้านระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน ย่อมส่งผล
ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ชาวบ้านในหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนยังมีข้อจ�ำกัดในการรับสื่อทาง
อินเทอร์เน็ต จึงคุน้ เคยกับการรับฟังสือ่ หลักทางวิทยุและโทรทัศน์ทไี่ ม่
สามารถเสนอข่าวได้อย่างตรงไปตรงมาและตรงกันข้ามกับรัฐบาล จะมี
เพียงส่วนน้อยทีเ่ ป็นกลุม่ ชาวบ้านวัยกลางคนหรือกลุม่ เยาวชนทีร่ บั ฟัง
สื่อได้หลากหลาย เมื่อสรุปในภาพรวม ยังนับได้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่
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ขาดอ�ำนาจในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวทางการเมืองในเชิงลึก
จากปรากฏการณ์ข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่า การรับรู้และความเข้าใจ
ของชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีต่อระบบการเมืองยังมีข้อจ�ำกัดอยู่ เพราะ
มีการให้ความส�ำคัญเฉพาะ “ระบบการเลือกตัง้ ” และการแลกเปลีย่ น
ผลประโยชน์ระหว่างกันเท่านั้น ชาวบ้านยังไม่ได้มีค่านิยม ความคิด
ความเชื่อ หรือทัศนคติที่แตกต่างออกไปมากกว่าเรื่องการเมืองคือ
การเลือกตั้ง และมองเห็นว่าตนเองได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การเมืองด้วยหรือระบบการเมืองมีความส�ำคัญกับเขาจนสามารถเข้าไป
แทรกซึมอยูเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ได้ หากผูค้ นส่วนใหญ่ยงั มีทศั นคติ
และความเชือ่ ว่า การเมืองมีเฉพาะการเลือกตัง้ เช่นนีแ้ ล้ว ก็ยอ่ มเป็นการ
ยากต่อการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพในระยะยาว
ขึ้นมาได้ เพราะประชาธิปไตยไม่ได้มีเพียงแค่การเลือกตั้งเท่านั้น แต่
ประชาธิปไตยจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งท�ำให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของ
ระบบการเมืองด้วย (Inclusive Politics) (Goodin, 2003) แต่ประชาธิปไตย
ส�ำหรับชาวบ้านชนบทเกิดขึน้ เมือ่ ได้หย่อนบัตรเลือกตัง้ ลงในหีบและมี
ความหมายซ่อนอยูว่ า่ การเลือกตัง้ ทุกครัง้ เป็นการทีผ่ นู้ อ้ ยได้เลือกหัวหน้า
หรือเจ้านาย โดยเฉพาะเจ้านายหรือนักการเมืองที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั เป็นผูม้ บี ญ
ุ คุณหรือเคยให้การอุปถัมภ์ตอ่ ตัวของชาวบ้าน ต่อ
ครอบครัว พรรคพวกหรือชุมชนของเขา จึงเกิดความคาดหวังในอนาคต
อันใกล้วา่ จะได้รบั การช่วยเหลือคุม้ ครองจากผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ดังนัน้
ชาวบ้านจึงมักไม่เห็นตนเองเป็นอิสระชน ที่แยกเรื่องการเมืองกับ
ความผูกพันภักดีสว่ นตัวกับบรรดานักการเมืองหรือหัวคะแนนทีส่ นิทสนม
คุน้ เคย (Laotammatat, 2013) และหากชาวบ้านในหมูบ่ า้ นยังยึดติด
กับความคิด ความเชื่อว่าการเมืองคือการเลือกตั้ง และการเมืองคือ
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ย่อมส่งผลเสียหายต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตย ดังความคิดเห็นของ Senelle, Cle’ment and
Velde (2012) ทีเ่ ห็นว่า การทีป่ ระชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมือง
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ด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่เป็นประจ�ำ ก็มิใช่สัญญาณที่บอกได้ว่า
ประชาชนเหล่านั้นมีจิตส�ำนึกแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
1.2 ค่านิยมการเชื่อฟังและยอมจ�ำนนต่อผู้มีอ�ำนาจ
ผลการศึกษาพบว่า โดยทัว่ ไปชาวบ้านในหมูบ่ า้ นมีการรับรูแ้ ละมี
ความเข้าใจว่าเรือ่ งการเมืองหมายถึงการเลือกตัง้ ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญและ
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ตนเองระดับหนึง่ แต่สว่ นใหญ่ไม่ได้มคี วามเชือ่ มัน่
ว่าตนเองเป็นผู้มีอ�ำนาจ มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราว
ทางการเมืองให้ดีขึ้น หรือสามารถก�ำหนดอนาคตความเป็นไปของ
บ้านเมืองได้ อันเป็นการบ่งบอกได้ว่าชาวบ้านยังไม่มีความรู้สึกถึงการ
มีสมรรถนะทางการเมืองมากพอ (Political Efficacy) เมื่อเป็นเช่น
นั้นแล้ว จึงส่งผลต่อความคิด ความเชื่อพื้นฐาน และทัศนคติความโน้ม
เอียงของชาวบ้านทีว่ า่ หน้าทีใ่ นการเปลีย่ นแปลงเรือ่ งราวทางการเมือง
ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง แต่เป็นหน้าที่ของผู้น�ำชุมชน นักการเมือง
ข้าราชการ หรือกลุม่ คนทีม่ คี วามรู้ ซึง่ ก็คอื กลุม่ คนทีม่ อี ำ� นาจเท่านัน้ ดังนัน้
ชาวบ้านจึงเกิดจารีตประเพณีเรื่องความเชื่อใจและไว้วางใจในตัวผู้น�ำ
รวมถึงยอมมอบอ�ำนาจให้ผู้น�ำเป็นผู้คิด ผู้ตัดสินใจด�ำเนินกิจกรรม
สาธารณะแทนตน โดยมีความคาดหวังว่าผูน้ ำ� จะคอยให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนค�้ำจุนให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนกลายเป็น
ค่านิยมการอุปถัมภ์ค�้ำจุนอย่างแนบแน่นระหว่างผู้น�ำกับชาวบ้าน
เหตุผลที่อยู่เบื้องลึกของการมีของค่านิยมการเชื่อฟัง และยอม
จ�ำนนต่อผูม้ อี ำ� นาจเช่นนี้ วิเคราะห์ได้วา่ กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนส่วนใหญ่มกั จะ
เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ของเครือญาติที่แน่นหนาภายในชุมชน เป็น
บุคคลทีช่ าวบ้านรูจ้ กั คุน้ เคยและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าชาวบ้านคน
อืน่ ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ทดี่ ใี นการท�ำงานกับชาวบ้านใน
ชุมชน อันท�ำให้ได้รบั การยอมรับและได้รบั เลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูน้ ำ�
ของชุมชน จึงส่งผลต่อความคิด ความเชือ่ ของชาวบ้านทีย่ ดึ ถือเป็นด้าน
หลักอยู่ว่า หากตนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางการเมือง อันหมายถึง
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การกล้าแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกต่างออกไปจาก
ผู้น�ำ กล้าโต้แย้งถกเถียงในประเด็นปัญหาสาธารณะที่ไม่เห็นชอบด้วย
หรือคัดค้านนโยบายต่าง ๆ ฯลฯ อาจจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับผูน้ ำ� ซึง่
จะเกิดเป็นภัยกับตนและครอบครัวได้ ในขณะเดียวกันจากผลการศึกษา
พบว่า มีชาวบ้านจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ยินยอมคล้อยตามหรือเชื่อฟัง
ตามความคิดเห็นของผู้น�ำเพียงฝ่ายเดียว แต่มักโต้แย้งถกเถียงใน
ประเด็นปัญหาชุมชนที่แตกต่างออกไปจากความคิดเห็นของผู้น�ำ
และสมาชิกคนอื่น ๆ อยู่เสมอ ซึ่งกลุ่มชาวบ้านดังกล่าวมี 2 ประเภท
คือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความกล้าแสดงออกความคิดเห็น
ทางการเมือง อันหมายถึง การรู้สึกถึงการมีสมรรถนะทางการเมือง
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะก�ำหนดอนาคตที่ดีต่อชุมชน
ตนเองได้ ดังนั้น จึงมักแสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเรื่องราว
ทางการเมืองอย่างใคร่ครวญ มีความรู้สึกร้อนหนาวไปกับปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นและปัญหาสาธารณะอื่น ๆ รวมถึงพยายามเข้าไป
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมคัดค้านนโยบายทางการเมือง
ที่เห็นว่าเกิดประโยชน์น้อยต่อชุมชน อันเป็นการแสดงเจตจ�ำนงของ
การพิทกั ษ์รกั ษาสิทธิและผลประโยชน์เพือ่ ชุมชน แต่จากการศึกษาเป็น
ทีน่ า่ สังเกตอยูว่ า่ ชาวบ้านในกลุม่ นีม้ กั จะเป็นกลุม่ คนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
เฉพาะคือ เป็นกลุม่ คนทีม่ ภี าวะความเป็นผูน้ ำ� มีประสบการณ์ชวี ติ และ
ประสบการณ์ความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน บางรายเคยเป็นอดีตคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หรืออดีตผู้น�ำ หรือเป็นบุคคลที่เคยมีประสบการณ์
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดี จึงท�ำให้เขาเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นว่าเสียงของตัวเองมีความหมาย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มบุคคลที่กล้าแสดงออกทางความคิดเห็น
ทางการเมืองเช่นเดียวกันกับกลุม่ แรก เพียงแต่มเี ป้าหมายเพือ่ ส่วนรวม
ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มบุคคลนี้มักจะแสดงออกทางการเมือง
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ว่าเป็นตัวแทนและเป็นที่พึ่งพาในการช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับ
ชาวบ้าน และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชุมชน กลุ่มบุคคลนี้มักเร่งรีบ
รวมกลุ่มเพื่อไปด�ำเนินการช่วยเหลือ แต่เจตนารมณ์แฝงที่แท้จริงคือ
ต้องการท�ำผลงานทางการเมืองให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สมาชิกในหมูบ่ า้ น
เพื่อมุ่งหวังว่าในอนาคตจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้น�ำหมู่บ้าน หรือ
สมาชิกพรรคการเมืองท้องถิ่นต่อไป ฯลฯ
จะเห็นได้วา่ ชาวบ้านทีม่ คี วามรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ว่าตนเองมีความสามารถ
ในการกระท�ำการเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น มักกล้า
แสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ได้ยินยอมคล้อยตาม
ความคิดเห็นของผู้น�ำหรือผู้มีอ�ำนาจเสมอไป อันเป็นคุณลักษณะของ
พลเมืองที่ดี ที่มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบทางการเมืองต่อชุมชนและสังคม
แต่เมือ่ เปรียบเทียบโดยภาพรวม จะพบว่า ชาวบ้านทีม่ คี า่ นิยม ความรูส้ กึ
ว่าตนเองมีสมรรถนะทางการเมืองยังมีจ�ำนวนน้อยกว่าชาวบ้านที่มี
ค่านิยมหลักเรือ่ งการเชือ่ ฟังและยอมจ�ำนนต่อผูม้ อี ำ� นาจ ซึง่ ค่านิยมนีไ้ ด้
กลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองทีม่ ลี กั ษณะเด่นปรากฏอยูร่ ว่ มกันเป็น
ด้านหลักของชาวบ้านในหมูบ่ า้ นมานาน ค่านิยมในลักษณะเช่นนีน้ บั ว่า
ไม่มีส่วนช่วยสนับสนุนค�้ำจุนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
1.3 ความเชือ่ ในเรือ่ งโชคชะตาวาสนา และอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย์
การศึกษาพบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านโดยทั่วไปมักมีความคิด
ความเชื่อที่มีลักษณะเด่นปรากฏอยู่เป็นด้านหลักมานานคือ ชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนเป็นเรื่องของโชคชะตา วาสนา และอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ ความเชือ่ เช่นนีว้ เิ คราะห์ได้วา่ เป็นผลมาจากอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาแบบชาวบ้าน (Folk Buddhism) (Natsupa, 1997) ซึ่งรวม
ถึงความเชื่อในเรื่องบาปบุญ ท�ำดีได้ดี ผีสางเทวดา โดยมีอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์เข้ามาผสม ทั้งหมดนี้สะท้อนอยู่ในรูปของโลกทัศน์
และในวัฒนธรรมประเพณีอนั ปรากฏให้เห็นได้ในชีวติ ประจ�ำวัน ดังเช่น
การที่ชาวบ้านมักกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอโชคให้ตนประสบ
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พบเจอกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหากพบเจอกับปัญหาหรือ
อุปสรรคใด ๆ ก็มกั จะคิดว่าเป็นเพราะตนเกิดมามีโชคชะตาวาสนาเป็น
เช่นนี้ ท�ำให้ปล่อยวางเฉยกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิต ความคิด
ความเชื่อแบบดั้งเดิมของชาวบ้านในลักษณะเช่นนี้ ท�ำให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตรงจุดได้ เมื่อชาวบ้านพบเจอกับปัญหาก็ไม่
พยายามรวมกลุ่มดิ้นรนต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่หรือ
เปลีย่ นแปลงชุมชนของตนให้ดขี นึ้ โดยมองว่าตนเองไม่มคี วามสามารถ
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอะไรขึน้ มาได้ ดังเช่นเมือ่ พบเจอกับปัญหาอุปสรรคใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมท�ำนา ท�ำไร่ ฯลฯ ที่เกิดจากธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน ฟ้า อากาศ น�้ำที่แห้งแล้ง ท�ำให้มีผลิตผล
ทางการเกษตรน้อยและราคาต�่ำ ชาวบ้านก็มักจะปล่อยให้เกิดปัญหา
ขึ้นแบบเดิม ๆ ไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและจริงจัง ยังคงท�ำ
เกษตรกรรมแบบตามมีตามเกิด สุดท้ายก็โทษทีโ่ ชคชะตาวาสนาชีวติ ที่
ไม่เข้าข้างตน แทนที่จะร่วมมือกันเพื่อคิดหาทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่
เช่น ร่วมมือกันสร้างฝายน�้ำชุมชนเพื่อป้องกันภัยแล้ง หรือหาวิธีการ
ปรับหน้าดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูก ความคิดความเชื่อ
ในโชคชะตาวาสนาเช่นนี้ ท�ำให้ชาวบ้านขาดการเรียนรูเ้ พือ่ เปลีย่ นแปลง
สิ่งใหม่ ๆ คอยหวังแต่จะพึ่งพาผู้ที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า เช่น ผู้น�ำ
นักการเมือง และข้าราชการ จนเกิดเป็นค่านิยมของระบบอุปถัมภ์
ดังค�ำกล่าวของนายบุญ (นามสมมติ) ชาวบ้านอาชีพเกษตรกรรม
รายหนึ่ง ที่กล่าวว่า “…ความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง
ยามแล้งไม่มีฝน พืชผลทางการเกษตรก็ไม่ดี เราก็หวังว่าสักวันฝนฟ้า
จะมา น�้ำในนาจะเต็ม พอได้อยู่ได้กิน เกษตรกรคนจนจนอย่างเราจะ
ไปหวังรวยได้ยังไง วาสนามีเท่านี้ ไม่ได้ร�่ำเรียนสูงเหมือนเขา ก็หวัง
สักวันจะมี ส.ส.ที่เขาเป็นคนดี คนเก่งมาช่วยเรา”
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง มี ช าวบ้ า นจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยที่ ยั ง ยึ ด มั่ น ใน
ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม และประเพณี แ บบดั้ ง เดิ ม อยู ่ กล่ า วคื อ คนยั ง
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เชือ่ ถือในเรือ่ งอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย์ ภูตผีปศี าจ ไสยศาสตร์ ของขลังและ
โชคลางอยู่มาก และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจหรือความหวัง
ของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบปัญหาหรือความเดือดร้อน
จึงเป็นการยากทีช่ าวบ้านโดยทัว่ ไปจะยึดหลักเหตุผล รูจ้ กั คิดวิเคราะห์
และวิพากษ์วจิ ารณ์ หรือมองโลกตามความเป็นจริง สาเหตุทเี่ ป็นเช่นนี้
วิเคราะห์ได้วา เนื่องมาจากการที่สังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้คนโดยทั่วไป
มิไดมีจิตส�ำนึกทางวิทยาศาสตร์ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือไมคิดอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงมีความศรัทธาเชื่อถือในเรื่องราวและบุคคล
ต่าง ๆ ได้อย่างสนิทใจ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ส มควรจะเป็นเช่นนัน้ ประกอบกับขาด
การศึกษาค้นคว้าและการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงอันเชือ่ ถือได การขาดข้อเท็จจริงจึงเปิดโอกาสให้ม กี ารสร้าง
ความเท็จที่อ้างว่าเป็นความจริง อันมีผลท�ำให้เกิดความสับสนแก
สาธารณชนแทบจะทุกเรื่อง ขณะที่สาธารณชนไทยยังขาดอ�ำนาจใน
การวิเคราะห์ (Analytical Power) ก็ยิ่งท�ำให้สังคมไทยด�ำเนินไปด้วย
ความเชือ่ ในเรือ่ งอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริยอ์ ยูเ่ ป็นอย่างมาก (Na Pombejra,
2009) ซึง่ ความคิดความเชือ่ ทัง้ หมดนีย้ อ่ มไม่เอือ้ ต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยสอนให้คนมีเหตุ
มีผล สอนให้คนมองโลกตามความเป็นจริง หากชาวบ้านส่วนใหญ่ยังมี
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อในเรื่องโชคชะตา วาสนา และอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยย์ อ่ มส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ปญ
ั หาบ้านเมืองอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล และละเลยการตั้งค�ำถามในเชิงวิพากษ์ เพื่อน�ำสู่การแก้ไข
ปัญหาการเมือง เช่น ชาวบ้านไม่สามารถตัง้ ค�ำถามว่า เหตุใดชาวเกษตรกร
อีสานจึงมีปัญหาความยากจน และเหตุใดนักการเมืองไม่ได้มีบทบาท
ส�ำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องพวกเขา ดังนัน้
เมื่อชาวบ้านมีความคิดความเชื่อในเรื่องเหตุและผลน้อย ย่อมมีผล
ต่อพฤติกรรมการละเลยให้ความสนใจปัญหาบ้านเมือง อันมีสว่ นท�ำให้
การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยมีความล่าช้าลงไปด้วย
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2. ด้านแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของชาวบ้าน อันเป็น
การมองในแง่พฤติกรรมหรือการแสดงออกทางการเมือง (Pattern
of Political Behavior) มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 วัฒนธรรมการวางเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
จากการศึกษาพบว่า หลังจากชาวบ้านได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการ
เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็กลับเข้าไปสู่วิถีชีวิตที่มุ่งการ
ท�ำมาหากินเพือ่ เลีย้ งชีพ ท�ำไร่ไถนา ท�ำสวน และรับจ้างรายวันเช่นเดิม
แต่ละเลยต่อความสนใจและการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในชีวิต
ประจ�ำวันในด้านอืน่ ๆ เช่น ด้านการติดตามตรวจสอบการท�ำงานของผูน้ ำ�
หรือผูม้ อี ำ� นาจ นักการเมือง หรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ท้องถิน่ ว่ามีความโปร่งใส
หรือมีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะในชุมชนท้องถิ่น
หรือไม่ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายการพัฒนา
ชุมชน หรือการต่อต้าน/คัดค้านนโยบายหรือโครงการที่ไม่เห็นชอบ
เพราะมีความเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อย เป็นต้น
เหตุผลทีช่ าวบ้านส่วนใหญ่มวี ฒ
ั นธรรมการวางเฉยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม เพราะชาวบ้านมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ
ที่ว่า การเรียกร้องผลประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือการตรวจสอบการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็นหน้าทีข่ องผูน้ ำ� ชุมชนหรือกลุม่ ปัญญาชนที่
มีความรูเ้ ท่านัน้ และตนมีสถานะเป็นเพียงชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปโต้เถียง
ขัดแย้งกับผูม้ อี ำ� นาจทีเ่ ป็นเจ้าเป็นนายเพราะกลัวความเดือดร้อนทีจ่ ะ
ได้รับ กอปรกับชาวบ้านไม่มีข้อมูลทางการเมืองที่เพียงพอที่จะท�ำการ
ประเมินหรือตัดสินใจว่าจะต้องด�ำเนินการตรวจสอบอ�ำนาจรัฐได้อย่างไร
ดังเช่นค�ำกล่าวของนายอ�ำ่ (นามสมมติ) ชาวบ้านอาชีพค้าขาย ทีไ่ ด้
แสดงถึงความรูส้ กึ เรือ่ งการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบผูม้ อี ำ� นาจ
ซึ่งเขากล่าวว่า “...จะเข้าไปตรวจสอบข้าราชการอะไรเขา เขาเป็นเจ้า
เป็นนาย เราไม่มคี วามรูเ้ ราก็อยูเ่ ฉย ๆ นีแ่ หละ อีกอย่างไม่ใช่หน้าทีข่ อง
ชาวบ้าน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้น�ำที่เขารู้กว่าเราทุกอย่าง ถ้าหาก
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ข้าราชการไม่ได้เป็นคนดี ก็จะมีคนที่เขากล้า เขารู้ไปตรวจสอบเองนั่น
แหละ”
อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ ภายในหมูบ่ า้ นจะมีพลเมืองบางกลุม่ ทีม่ คี วาม
กระตือรือร้นสนใจเข้าไปเป็นตัวแทนชาวบ้านเพือ่ ตรวจสอบการด�ำเนิน
โครงการของรัฐท้องถิ่นหรือท�ำหน้าที่อื่น ๆ อันเป็นการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของสมาชิกในชุมชน แต่หลายครัง้ ก็มกั ประสบความล้มเหลว
เพราะความด้อยประสิทธิภาพในการรวมกลุ่มของสมาชิกเป็นชมรม
สมาคมทีม่ คี วามเข้มแข็งมากเพียงพอ เพราะสมาชิกหลายคนยกเลิกการ
เข้าร่วมกลุม่ และมักจะปลีกตัวเพือ่ มุง่ ท�ำงานตามอาชีพของตน โดยให้
เหตุผลว่าท�ำรายได้มากกว่าการท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม เพราะการท�ำงาน
เพื่อส่วนรวมมักท�ำให้เสียเวลา เสียทรัพย์สิน และใช้เวลานานในการ
เดินทางเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานราชการ ดังนั้น กลุ่มพลเมืองภายใน
หมู่บ้านจึงขาดพลังและอ�ำนาจในการต่อสู้ต่อรองกับกลุ่มอ�ำนาจรัฐ
และกลุ่มอิทธิพลอื่น ๆ ที่เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์ไป
จากหมู่บ้านอยู่เสมอ
ดังเช่นค�ำกล่าวของพ่อเทิดศักดิ์ (นามสมมติ) อดีตคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่กล่าวว่า “...เวลาผมชักชวนกลุ่มคนในหมู่บ้านเข้าไปอ�ำเภอ
หรือเข้าไปปรึกษาหารือกับนายก อบต. เพือ่ สอบถามเรือ่ งงบประมาณ
สร้างถนน น�้ำประปา หรือโครงการอื่น ๆ ที่ อบต. ด�ำเนินงานยังไม่
ส�ำเร็จ ช่วงแรกก็มีสมาชิกร่วมอยู่บ้างแต่ไม่สม�่ำเสมอ มีเพียงสองสาม
คนที่ไปร่วมด้วย เหมือนคนอื่นเขาไม่เห็นความส�ำคัญเขาก็เร่งรีบแต่
ไปท�ำนา ท�ำไร่ อาชีพเขาไป บางคนครอบครัวก็ไม่สนับสนุนให้ไป
ร่วมด้วย”
จากปรากฏการณ์ข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่า ค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมของชาวบ้านที่มีต่อความสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
การเมืองยังไม่มคี วามเข้มข้นเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้เกิดการรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม อันมีลักษณะของการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active
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Citizenship) ที่มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบทางการเมือง ซึ่งพร้อมที่จะ
ขับเคี่ยวต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรม เพื่อน�ำชุมชน สังคมไปสู่
ระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพได้
ดังเช่นค�ำกล่าวของพ่อปิติ (นามสมมติ) คณะกรรมการหมู่บ้านที่
กล่าวว่า “...ตั้งแต่เกิดมาอยู่บ้านนี้มา 40 กว่าปีแล้ว เป็นคนเก่าคนแก่
ส�ำหรับเรือ่ งการเมืองโดยภาพรวม ชาวบ้านก็ไม่มอี ะไรมาก ส่วนใหญ่จะ
ไม่สนใจ ที่ประชุมในหมู่บ้านว่าอย่างไร ก็เห็นด้วยตามนั้น ไม่ได้จะไป
สนใจตรวจสอบถามไถ่อะไรมากมาย ชาวบ้านก็ยงุ่ แต่เรือ่ งท�ำมาหากิน”
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า ประการแรก เป็นผลเนื่อง
มาจากมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมือง สังคม
และวัฒนธรรมของไทย กล่าวคือจากอิทธิพลของการจัดระเบียบการ
ปกครองแบบโบราณของไทยทีแ่ บ่งคนออกเป็น 2 ชนชัน้ คือ 1) ชนชัน้
ปกครองที่ประกอบด้วย กษัตริย์ ขุนนาง เชื้อพระวงศ์ และ 2) ชนชั้น
ใต้ปกครอง ได้แก่ ไพร่ และข้าทาส โดยมีแนวคิดเบือ้ งหลังคือ ต้องการ
ควบคุมก�ำลังคนหรือแรงงานเป็นประเด็นส�ำคัญ แม้ว่าจะมีการยกเลิก
ระบบไพร่และทาส และมีการปฏิรูปการปกครองจากระบบศักดินา
มาเป็นการปกครองแบบใหม่ให้เหมือนตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5
แต่ก็ยังเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่กษัตริย์ยังเป็นศูนย์กลางของ
อ�ำนาจ และยังคงให้ความส�ำคัญกับการควบคุมประชาชนในพื้นที่
ทัว่ ประเทศ ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงเรือ่ งสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
ได้ เนื่องจากรัฐในสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นรัฐราชการที่รวมศูนย์
อ�ำนาจในการบริหารทรัพยากรแต่เพียงผู้เดียว ชุมชนและราษฎรใน
ชาติไม่สามารถมีอ�ำนาจเหนือทรัพยากรและจัดการปกครองตนเองได้
ในสังคมแบบนี้ยังได้ก่อให้เกิดค่านิยมบางประการที่ท�ำให้เกิดการวาง
เฉยต่อผลประโยชน์สว่ นรวมและไม่เอือ้ ต่อการเข้ามามีสว่ นร่วมทางการ
เมือง ได้แก่ การไม่กล้าโต้แย้งกับผูม้ อี ำ� นาจ การยอมตนในฐานะไพร่ฟา้
ข้าแผ่นดิน ฯลฯ ผลตามมาคือ ท�ำให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
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ขาดจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบทางการเมือง มีลักษณะเป็นผู้ตาม
นิง่ เฉยกับปัญหาของบ้านเมือง (Promgird, 2016; 2000; Bamrungsuk
& Loetphanitchakun, 2009) แม้วา่ จะมีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2475 มาเป็นประชาธิปไตยของไทยแล้ว แต่กไ็ ม่ได้ปรับเปลีย่ น
ให้ราษฎรเป็น “พลเมือง” ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ปฏิบตั ติ นเยีย่ งราษฎร
ดังเดิม
ประการทีส่ อง อันเนือ่ งมาจากภาครัฐได้ละเลยวาระส�ำคัญในการ
มุ่งสร้างค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และบรรทัดฐาน หรือการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม เมือ่ รัฐไทยไม่ได้ให้การอบรมบ่มเพาะเพือ่ ปลูกสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน ท�ำให้ประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างมากต่อหลักการและสาระส�ำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย ส่งผลท�ำให้เกิดความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและ
บรรทัดฐานทีว่ างเฉยต่อผลประโยชน์สว่ นรวมทีย่ ดึ ถือเป็นด้านหลักมา
ช้านาน และเข้าใจประชาธิปไตยเพียงผิวเผินว่าการเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การเลือกตัง้ ผูแ้ ทน ฯ ระดับชาติหรือรัฐท้องถิน่ นับได้วา่ เข้าไปท�ำหน้าที่
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้ว
ประการที่สาม ในสังคมยุคปัจจุบันเกิดจากการถูกกดทับด้วย
อ�ำนาจที่เหนือกว่าของทุนและรัฐ ดังเช่นเกษตรกรถูกพ่อค้าคนกลาง
กดราคาพืชผลทางการเกษตร หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบราคาค่าเช่า
ที่ท�ำกิน และการถูกบุกรุกพื้นที่สาธารณะในชุมชนเพื่อประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มนายทุนและบรรษัทขนาดใหญ่ เป็นต้น กอปรกับชาวบ้านคน
ธรรมดาสามัญผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดข้อมูลความรู้ และขาด
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเข้ามาช่วยเหลือดูแลจึง
ท�ำให้มีอ�ำนาจในการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองน้อยเมื่อเทียบ
กับกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ เมื่อตนเองรู้สึกว่าไม่สามารถกระท�ำอะไร
ได้หรือ “เสียงตนเองดังไม่พอ” จึงน�ำมาสู่การมีพฤติกรรมวางเฉยต่อ
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ปัญหาของส่วนรวม ในขณะเดียวกัน สังคมภาคชนบทในระยะหลัง
อ�ำนาจรัฐได้เข้ามากดทับการรวมกลุ่มและการแสดงออกซึ่งความคิด
เห็นทางการเมืองอย่างอิสระของประชาชนตามการใช้สิทธิเสรีภาพ
ในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านโครงการส่งเสริมความมั่นคงของ
หน่วยงานรัฐในรูปแบบต่าง ๆ การถูกกดทับด้วยอ�ำนาจรัฐเช่นนี้ ท�ำให้
เกิดวัฒนธรรมการวางเฉย ไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และยังท�ำให้ชาวบ้านไม่มีโอกาสน�ำเอาศักยภาพและความรู้
ของตนมาใช้ในการพัฒนาชุมชนหมูบ่ า้ นของตนเองได้ รวมถึงความรูส้ กึ
ทีว่ า่ ตนเองนัน้ “มีความต�ำ่ ต้อยน้อยวาสนา” มีความรูส้ กึ ไร้อำ� นาจ และ
พ่ายแพ้ในการต่อสู้เรียกร้อง
ดังเช่นค�ำกล่าวของนายชิดชอบ (นามสมมติ) นักเคลือ่ นไหวคนหนึง่
ทีไ่ ด้แสดงถึงความรูส้ กึ ต่อชาวบ้านเรือ่ งการถูกกดทับด้วยอ�ำนาจทีเ่ หนือ
กว่าของทุนและรัฐ ซึ่งเขากล่าวว่า “...ชาวบ้านอีสานมักจะถูกกดทับ
จากคนที่มีอ�ำนาจอยู่เสมอ จนท�ำให้เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพที่มี
อยู่ออกมาได้ หากมีเวทีที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน เราจะพบว่าชาวบ้านเป็นปราชญ์ทมี่ ภี มู ปิ ญ
ั ญา
ไม่แพ้กลุ่มปัญญาชนอื่น ๆ”
และค�ำกล่าวของนายทวี (นามสมมติ) นักคิดอิสระคนหนึง่ ทีก่ ล่าว
ว่า “…คนอีสานถูกกดทับมานานในเรือ่ งความรูค้ วามเข้าใจ มักถูกสอน
ให้ยอมรับผู้มีอ�ำนาจและยอมรับว่าตนเองต�่ำต้อยน้อยวาสนา”
เมือ่ การเรียกร้องผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุม่ ชนชัน้ ล่างไม่
เกิดผล ยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองของชาวบ้าน ท�ำให้
ชาวบ้านเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อเรื่องการเมือง ไม่สนใจเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และมักวางเฉยต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม
เพราะเชือ่ ว่าตนเองไม่มสี มรรถนะในการเปลีย่ นแปลงชุมชนให้ดขี นึ้ ได้
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่ศึกษา โดย
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ส่วนใหญ่มักจะถูกก�ำหนดมาจากความต้องการของกลุ่มคนส่วนน้อย
ที่เป็นอภิสิทธิ์ชน เช่น กลุ่มผู้ปกครองหรือนักการเมือง เจ้าของที่ดิน
นายทุน ผู้ประกอบการ ผู้น�ำ หรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น รวมถึงบรรดา
ข้าราชการประจ�ำ ประชาชนคนธรรมดาสามัญไม่ได้มอี ำ� นาจเต็มในการ
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านตนเอง
ดังค�ำกล่าวของนายสิงห์ (นามสมมติ) ชาวบ้านอาชีพเกษตรกร
รายหนึ่ง ที่กล่าวว่า “…เวลามีโครงการพัฒนาหมู่บ้าน คนที่รับรู้ข้อมูล
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการท้องถิ่นและนักการเมือง ชาวบ้านไม่
ได้รับรู้ข้อมูลทุกคน ถึงรู้ก็มีน้อย เช่น ผู้น�ำชุมชน บางครั้งชาวบ้านยื่น
เสนอความต้องการเรื่องการจัดหาแหล่งน�้ำเพื่อท�ำการเกษตร แต่การ
อนุมัติขึ้นอยู่กับนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการอยู่ดี ชาวบ้านจึง
ไม่ได้มีส่วนช่วยก�ำหนดหรือส่วนร่วมทางการเมืองจริง ๆ สักที” เมื่อ
อ�ำนาจในการจัดการดูแลตนเองของราษฎรยังไม่เกิดขึ้น ในท้ายที่สุด
ท�ำให้แนวคิดประชาธิปไตยไทยต้องผูกติดอยู่กับการให้บริการของรัฐ
เพราะราษฎรต้องเอาชีวิตของตนไปผูกติดกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มี
อ�ำนาจ จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองหลักของการวางเฉยต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีลักษณะเด่นปรากฏอยู่มานานในภาคชนบท
ไทย (Promgird, 2016)
2.2 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น แต่มี
บรรทัดฐานการพูดคุยถกเถียงในเรือ่ งราวทางการเมืองหรือประเด็น
ปัญหาสาธารณะร่วมกันน้อยเช่นเดิม
จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ศึกษามีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กล่าวคือ ชาวบ้านให้ความสนใจรับฟัง
และติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองหลากหลายช่องทางมากขึ้น
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ชาวบ้าน
มีการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองช่องทางเดียวคือ หอกระจาย
ข่าวหมูบ่ า้ น ในยุคหลังหอกระจายข่าวของหมูบ่ า้ นจึงถูกลดความส�ำคัญ
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ลง กลายเป็นเพียงช่องทางการประชาสัมพันธ์ของผูน้ ำ� กับชาวบ้านเพือ่
นัดหมายให้มาประชุม หรือแจ้งงานบุญประเพณี หรือข่าวสารของทาง
ราชการเท่านัน้ อย่างไรก็ดี แม้วา่ ในปัจจุบนั ชาวบ้านมีการติดตามและ
รับข่าวสารโดยผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็น
ช่องทางที่มีความทันสมัยมากขึ้น แต่ก็มีการพูดคุยถกเถียงกันในเรื่อง
ราวทางการเมืองน้อยเช่นเดิม ยกเว้นเฉพาะแต่ในกลุ่มผู้น�ำเท่านั้น
ที่มีการพูดคุยถกเถียงกันในเรื่องราวทางการเมือง เพราะผู้น�ำชุมชน
มักมีความเชื่อมโยงกับนักการเมือง และบางคนก็เตรียมตัวเพื่อเป็น
นักการเมืองท้องถิ่นต่อไป จึงมีความจ�ำเป็นต้องหมั่นศึกษาหาข้อมูล
หรือความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่เสมอ
ในกลุ่มชาวบ้านที่สนใจรับฟังและติดตามข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือมากขึ้น
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ ผูม้ ฐี านะระดับปานกลาง มีชว่ งอายุระหว่าง 40-60 ปี
ประกอบอาชีพอยูใ่ นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นเกษตรกรทีม่ พี นื้ ทีท่ ำ� กิน
เป็นของตนเอง ไม่ตอ้ งรับจ้างรายวันเป็นอาชีพหลัก จึงท�ำให้มกี ำ� ลังทรัพย์
ในการจัดซือ้ สือ่ ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกเพือ่ รับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
เหตุผลที่กลุ่มนี้ให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
เพราะไม่ต้องคอยกังวลใจ หรือใช้ชีวิตแบบเร่งรีบในการหารายได้เพื่อ
การด�ำรงชีพ จึงมีเวลาเพียงพอที่จะติดตามข่าวสารทางการเมือง เช่น
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง นโยบายสวัสดิการต่าง ๆ
รวมไปถึงการเข้ารับฟังข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการท�ำงานของนักการเมือง
และข้าราชการในรายการจากสื่อ แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการรับฟังและ
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเพื่อการพูดคุยในวงสนทนาเล็ก ๆ
เท่านั้น เมื่อพูดคุยสนทนากันเสร็จแล้วก็ต่างแยกย้ายไปท�ำงานตาม
หน้าที่ของตนเอง แต่ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงเพื่อการวิพากษ์
วิจารณ์อันจะน�ำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนหมู่บ้าน
และการเมืองระดับชาติ ทั้ง ๆ ที่เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจดี
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กว่ากลุม่ คนอืน่ อันแสดงให้เห็นว่าแม้ชาวบ้านมีการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ทางการเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังติดอยู่กับบรรทัดฐานและวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบเดิมคือความไม่สนใจเรื่องของส่วนรวม
โดยสรุปแล้ว แม้ว่าชาวบ้านจะให้ความสนใจและมีการรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองมากขึ้นกว่าในอดีต แต่ก็ยังไม่มีบรรทัดฐานของ
การพูดคุยถกเถียง และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่มาก
เพียงพอ อันจะน�ำไปสู่การมีวัฒนธรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองระหว่างกัน เพือ่ ถกเถียงถึงประเด็นปัญหาสาธารณะ
และเพือ่ หาทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองร่วมกัน อันจะมีสว่ นช่วยให้เกิด
จิตส�ำนึกต่อความรับผิดชอบทางการเมือง และช่วยสนับสนุนค�ำ้ จุนให้เกิด
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขึน้ มาได้ ในขณะทีข่ อ้ มูลทาง
วิชาการได้ชใี้ ห้เห็นว่า ในวัฒนธรรมทีผ่ คู้ นมีโอกาสได้ถกเถียงพูดคุย หรือ
การเสวนากันในเรือ่ งประเด็นปัญหาของสาธารณะ (Public Dialogue)
ถือว่าเป็นลักษณะส�ำคัญมากทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของประชาธิปไตย (Sen,
2000) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนให้ผคู้ นมีการถกเถียงพูดคุยกัน
หรือมีการสานเสวนากันในหัวข้อเรื่องที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม
หรือชุมชนส่วนรวม จะช่วยท�ำให้ประชาธิปไตยเกิดขึน้ ได้ ดังค�ำพูดของ
West (2004) ที่ได้สรุปไว้อย่างน่าฟังว่า “ไม่มีประชาธิปไตยที่ไหน
สามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากวัฒนธรรมของการวิพากษ์วิจารณ์
การพูดคุยสานเสวนา และการถกเถียงกันในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
กับชุมชนหรือสังคมโดยส่วนรวม” ขณะทีก่ ารปรึกษาหารือเพือ่ หาทางออก
ด้วยกัน (Deliberation) การอภิปรายร่วมกัน (Discussion) และการ
ถกเถียงด้วยกัน (Debate) ยังมีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับประชาชนใน
การประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาล
เนื่องจากในระบบสาธารณะที่เปิดกว้างไม่เพียงแต่จะเปิดโอกาสให้
ปัจเจกชนได้น�ำเสนอข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ ของตนเองได้เท่านั้นแต่
ยังท�ำให้ประชาชนสามารถหาข้อตกลงกันเพือ่ เสนอแนวทางทีม่ คี ณ
ุ ค่า
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ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิถีชีวิตชุมชนของตนเองร่วมกันได้
อีกด้วย (Meyer & Hinchmanwith, 2008; Harbermas & Rehg,
1966; Munch, 1991)
2.3 วัฒนธรรมหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและความขัดแย้งใน
ประเด็นทางการเมือง
จากการศึกษาพบว่า เมื่อมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่อง
ปัญหาสาธารณะในชุมชนร่วมกันระหว่างผูน้ ำ� กับชาวบ้าน เพือ่ ให้ชาวบ้าน
ได้มโี อกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการพัฒนาของหมูบ่ า้ น
ในที่สาธารณะ เช่น ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
โดยภาพรวม ชาวบ้านมักจะให้ความสนใจและให้รว่ มมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมเป็นอย่างดี แต่ในช่วงเวลาที่ผู้น�ำได้เปิดโอกาสให้
ชาวบ้านได้ซักถาม หรือให้แสดงความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ ชาวบ้าน
มักจะแสดงออกท่าทีทเี่ ขินอาย ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงจุดยืนทางการเมืองของตน มีเพียงผูน้ ำ� หรือกลุม่ คณะกรรมการ ฯ
เท่านั้นที่จะเปิดประเด็นพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ
ส่วนชาวบ้านมักเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของผูน้ ำ� อยูเ่ สมอ มีชาวบ้าน
จ�ำนวนน้อยมากที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะที่แตกต่าง
ออกไปจากความคิดเห็นของผู้น�ำ เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวบ้านมี
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ เรื่องความเกรงใจผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอ�ำนาจ
เหนือกว่าตน ด้วยเกรงว่าหากตนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันทาง
การเมือง หรือโต้แย้งถกเถียงอย่างตรงไปตรงมาจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งได้
ผลตามมาอาจท�ำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มผู้น�ำ และอาจส่งผลให้
ผูน้ ำ� ไม่ให้การช่วยเหลือหากตนมีเรือ่ งเดือดร้อนเกิดขึน้ ดังนัน้ ชาวบ้านจึงมัก
แสดงออกซึ่งอุปนิสัย ท่าที การพูดจาที่เห็นด้วยและประนีประนอม
คล้อยตามความคิดเห็นของผูน้ ำ� อยูเ่ สมอ แม้วา่ ภายในใจจะไม่เห็นด้วย
ก็ตาม
ดังเช่นค�ำกล่าวของนางแสงใจ (นามสมมติ) ชาวบ้านอาชีพรับจ้าง
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รายหนึง่ ทีไ่ ด้แสดงถึงความรูส้ กึ ว่า “...เวลาผูน้ ำ� ถาม ให้ตอบหรือยกมือ
ว่าเห็นด้วย แม่กย็ กมือตลอดนะ แต่ให้แสดงความคิดเห็นอะไร แม่ไม่กล้า
ไม่เคยพูดเลยสักครั้ง เอาตามที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ ที่ผู้น�ำเขาสรุปไว้
แล้ว การประชุมงานก็เสร็จลงไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร”
จากค� ำ พู ด ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การมี ลั ก ษณะของการ
ประนีประนอมสูง นอกจากนี้ ในหมู่ชาวบ้านด้วยกันเอง หากมีโอกาส
เสวนาพูดคุยเรื่องราวทางการเมืองกับกลุ่มเพื่อนฝูงหรือเพื่อนบ้าน
เพื่อแสดงถึงทัศนะว่าชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบนักการเมืองคนใด หรือ
พรรคการเมืองใด ก็มกั จะพูดคุยเฉพาะกลุม่ ทีม่ คี วามชืน่ ชอบเหมือนกัน
เพื่อท�ำให้บทสนทนามีความราบรื่น เป็นการลดความขัดแย้งที่อาจจะ
เกิดขึน้ ส่วนบุคคลทีช่ าวบ้านรับรูว้ า่ มีความเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกต่าง
กันก็จะงดประเด็นการสนทนาพูดคุยเรื่องราวทางการเมืองและจะ
หลีกเลี่ยงหันไปสนทนากันในเรื่องอื่นแทน หรือหากเลี่ยงไม่ได้ก็จะ
แสดงออกว่าตนชอบใจไปด้วย ทั้ง ๆ ที่ในใจอาจมีความรู้สึกขัดแย้ง
และไม่เห็นด้วย ทั้งหมดนี้คือวัฒนธรรมทางการเมืองหลักที่มีลักษณะ
เด่นปรากฏอยู่มานานในหมู่บ้าน
ผลที่ตามมาจากการมีค่านิยมและบรรทัดฐานของชาวบ้านใน
เรื่องดังกล่าว ท�ำให้ไม่มีโอกาสในการถกเถียงเรื่องราวทางการเมือง
อย่างเปิดกว้างและเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อสรุปที่
ถูกต้อง อันจะช่วยให้ชาวบ้านสามารถวิเคราะห์เรื่องราวทางการเมือง
และช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางการเมือง รวมถึงการ
มีความอดทนอดกลั้นยอมรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง
กันได้ ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของหลักการประชาธิปไตย
จากปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับชาวบ้านในชุมชนท้องถิน่ ข้างต้นนี้ สามารถ
อธิบายเหตุผลในทางวิชาการได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่โดยทั่วไปยัง
รักสงบอยู่ มักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและความขัดแย้ง (Conflict
Avoidance) โดยทัว่ ไปคนไทยมีความอดทนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ
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มีนิสัยถ่อมตัว เกรงใจผู้อื่น รวมทั้งความสุภาพท�ำให้คนไทยไม่ชอบ
วิพากษ์วิจารณ์คัดค้านผู้อื่นต่อหน้า อย่างไรก็ดี แม้ว่าการยึดหลักทาง
สายกลางจะมีส่วนดีที่ช่วยท�ำให้คนไทยรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ชอบการ
ประนีประนอมมากกว่าการหักหาญน�้ำใจกันก็จริง แต่ก็มีอยู่เสมอ
ที่มีการน�ำเอาหลักการนี้มาใช้ในทางที่ผิด จนเป็นผลท�ำให้ไม่มีความ
กล้าหาญในการตัดสินใจที่เด็ดขาดอย่างหนึ่งอย่างใดลงไป และยัง
ท�ำให้การตัดสินใจแก้ปัญหาใด ๆ ท�ำได้ยากอีกด้วย (Nakata, 2012)
ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดสามารถน�ำมาสรุปได้ ดังตาราง 1
ตาราง 1 สรุปวัฒนธรรมทางการเมืองหลักของชาวบ้านในชุมชนท้องถิน่
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ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองหลัก
(Types of Principal Political Culture)
ความโน้มเอียงทางด้านอัตวิสัย
(Subjective Orientations)

แบบแผนพฤติกรรมทางการเมือง
(Pattern of Political Behavior)

• ความเชือ่ ว่าการเมืองคือการเลือกตัง้
และการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ซงึ่ กัน
และกัน
• ค่านิยมการเชือ่ ฟังและยอมจ�ำนนต่อ
ผู้มีอ�ำนาจ
• ความเชื่อในโชคชะตา วาสนา

• วัฒนธรรมการวางเฉยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม
• การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
มากขึ้นแต่ไม่มีการพูดคุยถกเถียงใน
ประเด็นปัญหาสาธารณะร่วมกัน
• วัฒนธรรมหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าและ
ความขัดแย้งในประเด็นทางการเมือง

อภิปรายผลการวิจัย
ในบทความวิจัยนี้เสนอผลการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการเมือง
อันมาจากการตั้งค�ำถามการวิจัยที่ว่า แบบแผนของวัฒนธรรมทาง
การเมืองหลักในชุมชนท้องถิ่นอีสานมีลักษณะอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อน�ำไป
สู่การหาค�ำอธิบายถึงแบบแผนของความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และ
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พฤติกรรมของชาวบ้านที่ปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดเป็นด้านหลักมานาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง และที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยต่อไป ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมทางการเมือง
ที่มีลักษณะเด่นปรากฏอยู่เป็นด้านหลักของหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง
ในอีสานเหนือ สามารถจ�ำแนกได้ตามกรอบแนวคิดของ Brown (2006)
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่หนึ่ง ความโน้มเอียงด้านความคิด
ความเชือ่ และค่านิยมของชาวบ้านทีม่ ตี อ่ ระบบการเมือง เชือ่ ว่าการเมือง
คือการเลือกตัง้ และการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน ค่านิยม
การเชือ่ ฟังและยอมจ�ำนนผูม้ อี ำ� นาจ ความเชือ่ ในเรือ่ งโชคชะตาวาสนา และ
อิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย์ ส่วนกลุม่ ทีส่ อง ด้านแบบแผนพฤติกรรมทางการเมือง
ของชาวบ้าน อันเป็นการมองในแง่พฤติกรรมหรือการแสดงออกทาง
การเมือง ลักษณะดังเช่น วัฒนธรรมการวางเฉยต่อผลประโยชน์สว่ นรวม
ในกลุ่มคนซึ่งมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น
แต่ไม่มกี ารพูดคุยถกเถียงในประเด็นปัญหาสาธารณะร่วมกัน วัฒนธรรม
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและความขัดแย้งในประเด็นทางการเมือง
ในงานวิจยั นี้ ยังตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานคติทวี่ า่ บริบททางสังคมหรือชุมชน
ในแต่ละพืน้ ทีห่ รือภูมภิ าคมีสว่ นในการก�ำหนดวัฒนธรรมทางการเมือง
อยู่มาก (Wongtrangan, 2019) เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองได้รับ
อิทธิพลมาจากกระบวนการถ่ายทอดของครอบครัว ชุมชน ความเชื่อ
ทางศาสนา จารีตประเพณีนยิ มของคนในชุมชน นอกจากนัน้ แล้ว วัฒนธรรม
ทางการเมืองของชุมชนหนึ่ง ๆ ยังเป็นผลผลิตของทั้งประวัติศาสตร์
การรวมกลุ่มกันของผู้คนในชุมชนหรือในสังคม ประวัติชีวิต และ
ประสบการณ์ของหมู่มวลสมาชิกในระบบสังคมการเมืองนั้น ๆ ด้วย
(Nakata, 2012; Pye, 1972) ดังนั้น การเรียนรู้และประสบการณ์
ทีถ่ า่ ยทอดนีเ้ องจึงก่อให้เกิดความรูส้ กึ นึกคิด ความเชือ่ ค่านิยม ตลอดจน
พฤติกรรมหรือการกระท�ำของผูค้ นในสังคมหรือในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องใน
ทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วย
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ประการต่อมา บทความนีเ้ ชือ่ ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และเห็นว่าในสังคมที่มีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่
แตกต่างกันด้วย ผู้วิจัยเห็นว่าการจะพัฒนาประชาธิปไตยให้ได้นั้น
เราต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้ได้เสียก่อน
และการจะสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึน้ ได้
เราจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงพืน้ ฐานของวัฒนธรรมทางการเมืองหลัก
ในสังคมหรือชุมชนหนึ่ง ๆ เสียก่อนด้วย
แม้ว่าผลการศึกษาจะพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองหลักใน
หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งของอีสานเหนือ แสดงออกถึงการไม่เอื้อต่อ
ประชาธิปไตยหลายประการ และผลการศึกษานี้ก็คล้ายกับการศึกษา
ของ Somwichian (1971) ในอดีตที่เคยศึกษาเรื่องประชาธิปไตย
ในเชิงวิถีชนบท ได้สะท้อนภาพรวมของสังคมชนบทไว้ว่า ชาวบ้าน
ในชนบทมักจะเฉยเมยต่อเรื่องราวทางการเมือง มีชีวิตอยู่กับโหรา
พยากรณ์ เชื่อในคติบุญน�ำกรรมแต่ง และยึดถือตัวบุคคลมากกว่า
ระบบ เป็นต้น แต่ลกั ษณะเช่นนีก้ ไ็ ม่แตกต่างกับวัฒนธรรมทางการเมือง
ของชนชั้นกลางในเมืองมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องทางการเมืองที่มี
แนวคิดทางการเมืองแบบคับแคบ และมีความเป็นอนุรกั ษ์นยิ มส่วนใหญ่
กล่าวคือในสังคมไทยชนชั้นกลางแทนที่จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ทางการเมือง แต่กลับกลัวว่าการเมืองจะน�ำอันตรายมาสู่ตนเองและ
ครอบครัว (Rujanasaeree, 2008) ยกเว้นในสมัยปัจจุบันที่มีกระแส
ตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีหน่อความคิดและมี
ค่านิยมทางการเมืองแบบใหม่คือ มองเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องส�ำคัญ
และเกีย่ วข้องกับทุกคน ถ้าคนชัน้ กลางและชาวบ้านระดับล่างส่วนใหญ่
ยังคงเป็นเช่นนี้แล้ว การพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริงย่อมเกิดขึ้น
ได้ยาก เพราะประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ต้อง
มีความตื่นตัวและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง อันมีลักษณะ
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ของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือ “วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบพลเมือง” (Civic Culture) นั่นเอง สาเหตุที่วัฒนธรรม
ทางการเมืองหลักของคนไทยเป็นเช่นนี้ เนือ่ งจากรัฐบาลทุกยุคสมัยไม่
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างจริงจัง
ในบทความนี้จึงต้องการเสนอข้อถกเถียงให้เห็นว่า การพัฒนา
ประชาธิปไตยไทยที่ให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
โครงสร้าง และสถาบันทางการเมือง แต่ละเลยการสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่นั้น
ยากทีจ่ ะพัฒนาประชาธิปไตยไปสูก่ ารมีเสถียรภาพได้ ดังที่ Huntington
(1969) ได้ชี้ให้เห็นว่า การตื่นตัวและความสนใจในการเข้าร่วมกับ
กิจกรรมทางการเมืองคือวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส�ำคัญในระบอบ
ประชาธิปไตย ขณะที่ Pye (2000) เห็นว่าประเทศที่มีความเป็น
ประชาธิปไตย ผู้คนในสังคมนั้นต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
พลเมืองด้วย แนวคิดทางสังคมวิทยาการเมืองย�ำ้ ว่า ระบบการเมืองการ
ปกครองแบบใดแบบหนึง่ ทีจ่ ะด�ำรงอยูไ่ ด้ จะต้องอาศัยการมีวฒ
ั นธรรม
ทางการเมืองทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อระบบการเมืองการปกครองดังกล่าวเป็น
ตัวค�้ำจุน เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองคือรากฐานส�ำคัญของระบบ
การเมืองการปกครองนั้น ๆ วัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้อง
กับระบอบประชาธิปไตยคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง
หมายความว่า ระบอบประชาธิปไตยจะมีเสถียรภาพได้ตอ้ งมีวฒ
ั นธรรม
ทางการเมืองแบบพลเมืองเป็นตัวสนับสนุนค�้ำจุนด้วย (Promgird,
2013; 2016; Nakata, 2012; Faulk, 2000; Inglehart & Wayne,
2000; Almond & Verba 1963)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไปในการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่ง
นับว่ามีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย แต่วัฒนธรรมทาง
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การเมืองมีความเป็นพลวัต และขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสังคมการเมือง
ที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะทั่วไปว่าต้องศึกษา
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการที่
ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรจะมีการศึกษาในหัวข้อเรือ่ ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เพราะยังเป็น
ช่องว่างขององค์ความรู้ทางด้านสังคมวิทยาการเมืองและมีส่วนช่วย
สนับสนุนค�้ำจุนให้ประชาธิปไตยไทยด�ำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ
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