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วิชาที่ ๔
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำารวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ : 	พลเมืองกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
จำานวนชั่วโมง  : ๓	ชั่วโมง	

เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

สาระสำาคัญ 
	 ศึกษ�คว�มหม�ย	คว�มสำ�คัญ	ของพลเมืองกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	และบทบ�ทหน้�ที่ของคว�ม

เป็นพลเมืองในก�รมีส่วนร่วมแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตของประเทศ	

วัตถุประสงค์
	 เพื่อให้ผู้เข้�รับก�รอบรม	

	 ๑.	 มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 คว�มหม�ย	 คว�มสำ�คัญ	 ของพลเมืองกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 และ	

บทบ�ทหน้�ที่ของคว�มเป็นพลเมืองในก�รมีส่วนร่วมแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตของประเทศ	

	 ๒.	 ส�ม�รถสังเคร�ะห์ถึงก�รนำ�แนวคิดคว�มรับผิดชอบต่อก�รทุจริตของสังคมและประเทศได้

	 ๓.	 มีคว�มตระหนักรู้ถึงก�รนำ�แนวคิดคว�มรับผิดชอบต่อก�รทุจริตของสังคมและประเทศ

	 ๔.	 ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมและบูรณ�ก�รกับทุกภ�คส่วนของพลเมืองในก�รต่อต้�นก�รทุจริตได้	

ขอบเขตเนื้อหา
	 คว�มหม�ย	คว�มสำ�คญัของคว�มเป็นพลเมอืงและบทบ�ทหน้�ทีข่องคว�มเป็นพลเมอืงในก�รมส่ีวนร่วม

แก้ไขปัญห�ก�รทุจริตของประเทศ	วิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์	ตระหนักถึงคว�มเป็นพลเมืองและบทบ�ทหน้�ที่ของ

คว�มเป็นพลเมืองในก�รมีส่วนร่วมแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตของประเทศ	เจตคติที่ดีเกี่ยวกับคว�มเป็นพลเมือง

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.		วิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้

	 ๒.		กิจกรรมสร้�งคว�มเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้�งคว�มรับผิดชอบต่อก�รทุจริต

	 ๓.		แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนำ�เสนอผลง�น

ระยะเวลา
	 ๓	ชั่วโมง
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สื่อการเรียนรู้
	 ๑.		กรณีตัวอย่�ง	/	กรณีศึกษ�

	 ๒.		โจทย์กิจกรรม	

	 ๓.		เอกส�รประกอบก�รอบรม

	 ๔.		สื่อเทคโนโลยี	/	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	/	สื่อวีดีทัศน์	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.

การวัดและประเมินผล
	 ๑.		แบบทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจของหน้�ที่พลเมืองกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

	 ๒.		ประเมินจ�กชิ้นง�นและผลง�นกลุ่ม

	 ๓.		ประเมินจ�กก�รนำ�เสนอผลง�น
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เนื้อหาโดยสังเขป
 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำารวจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ :  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

จำานวนชั่วโมง   :  ๓ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. ความหมายและที่มาของคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
	 คำ�ว่�	 “พลเมือง”	 มีคว�มหม�ยในหล�ยแง่มุม	 และมีก�รนำ�ไปใช้เทียบกับคำ�อื่นๆ	 อ�ทิ	 ประช�กร	

ประช�ชน	ปวงชน	และร�ษฎร	ฯลฯ	แต่ห�กพิจ�รณ�ให้ละเอียดจะส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�	

ต่�งๆ	ที่คล้�ยกัน	ได้ดังนี้	

	 ประชาชน หม�ยคว�มถึง	คนทั่วไป	คนของประเทศ	ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง	เป็นส�มัญชนอยู่ภ�ยใต้รัฐ	เช่น	

ประช�ชนทุกคนมีหน้�ที่ต้องรู้กฎหม�ย	ใครจะปฏิเสธว่�ไม่รู้ไม่ได้

	 ประชากร หม�ยถึง	คนโดยทั่วไป	โดยมักใช้ในกรณีพิจ�รณ�ถึงจำ�นวน	

	 ราษฎร คำ�ว่�	“ร�ษฎร”	เป็นคำ�เก่�แก่ที่มีใช้กันม�น�น	ในกฎหม�ยสมัยกรุงศรีอยุธย�และกฎหม�ยตร�

ส�มดวง	ก็มีก�รใช้คำ�ว่�	“ร�ษฎร”	หม�ยถึงคนโดยทั่วไป	แต่ว่�	“ร�ษฎร”	เป็นคำ�ที่ใช้ในช่วงสมัยรัชก�ลที่	๕	

เนื่องจ�กสังคมไทยสมัยโบร�ณ	 ประช�ชนเป็นไพร่หรือท�สเกือบทั้งหมด	 พอม�ถึงช่วงรัชก�ลที่	 ๕	 ได้มีก�ร

เปลี่ยนแปลง	 ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินครั้งใหญ่และได้ทำ�ก�รเลิกท�สเลิกไพร่ทำ�ให้ประช�ชนเหล่�นั้นกล�ย

เป็นร�ษฎรหรอืเสรชีน	ทีไ่ม่ต้องเป็นข้�รบัใช้มลูน�ยและมสีถ�นะท�งกฎหม�ยเท่�เทยีมกนั	จงึเรยีกอดตีไพร่	ท�ส	

ขนุน�ง	รวมทัง้ชนชัน้ใหม่ๆ	ว่�	“ราษฎร” ในคว�มหม�ยของผูท้ีต้่องเสยีภ�ษใีห้กบัรฐัและต้องปฏบิตัติ�มกฎหม�ย

ของบ้�นเมืองเช่นเดียวกันหมด

		 ปัจจบุนัคำ�ว่�	ร�ษฎรและประช�ชน	มคีว�มหม�ยเกอืบจะเหมอืนกนั	แต่ประช�ชนสือ่ถงึก�รเป็นเจ้�ของ

ประเทศและเจ้�ของอำ�น�จอธิปไตยม�กกว่�ร�ษฎร	 ส่วนร�ษฎรมีนัยของคนที่เสียเปรียบคนที่ด้อยกว�่อยู่ด้วย	

และมีนัยคว�มหม�ยเป็นท�งก�รน้อยกว่�คำ�ว่�	 ประช�ชนเช่น	 แม้เร�จะเป็นร�ษฎรธรรมด�	 แต่ถ้�ผู้บริห�ร	

ประเทศคดโกงฉ้อร�ษฎร์บงัหลวง	เร�กต้็องไปคดัค้�น	ทีผ่่�นม�ข้�ร�ชก�รมกัจะกดขีร่�ษฎร	ดัง้นัน้	ร�ษฎร	แปลว่�		

คนของรัฐ	 เดิมหม�ยถึง	 ส�มัญชน	 คือคนที่ไม่ใช่ขุนน�ง	 โดยทั่วไปมักหม�ยถึง	 คนธรรมด�	 หมู่คนที่มิใช่	

ข้�ร�ชก�ร	

	 พลเมือง	คำ�ว่�	“พลเมือง”	เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดก�รปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส	เริ่มต้นเมื่อปี	ค.ศ.	๑๗๘๙	

ช�วฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นม�ล้มล้�งระบอบก�รปกครองของพระเจ้�หลุยส์ที่	 ๑๖	 ล้มล้�งระบบชนชั้นต่�งๆ	 ขณะนั้น	

ได้แก่	พระร�ชวงศ์	ขนุน�ง	ข้�ร�ชก�ร	สมณะ	นกัพรต	นกับวช	และไพร่	ประก�ศคว�มเสมอภ�คของช�วฝรัง่เศส

ทุกคน	ต่อม�คำ�ว่�	“Citoyen”	จึงแปลเป็น	“Citizen”	ในภ�ษ�อังกฤษ	

	 สำ�หรับประเทศไทย	คำ�ว่�	“พลเมือง”	น่�จะถูกนำ�ม�ใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงก�รปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕		

เนื่องจ�กผู้นำ�คณะร�ษฎรบ�งท่�นเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส	จึงได้นำ�เอ�คำ�นี้ม�ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถ�วร		

ซึ่งประก�ศใช้เมื่อวันที่	 ๑๐	 ธันว�คม	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ต่อม�กล�ยเป็นวิช�บังคับที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�	

จะต้องเรียนควบคู่กับวิช�ศีลธรรม	กล�ยเป็นวิช�	“หน้�ที่พลเมืองและศีลธรรม”
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	 ในส่วนที่เป็นหน้�ที่พลเมืองก็ลอกม�จ�กบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ฉบับปี	 ๒๔๗๕	 เรื่อยม�จนถึง

รัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	๒๔๗๕	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๔๙๕	และเลิกใช้เมื่อ	จอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์	ทำ�ก�รรัฐประห�ร	

เมื่อวันที่	๑๖	กันย�ยน	๒๕๐๐	แต่วิช�หน้�ที่พลเมืองก็ยังคงเรียนและสอนกันต่อม�อีกหล�ยปีจึงเลิกไปพร้อมๆ	

กับคำ�ว่�	“พลเมือง”	 โดยต่อม�ก็ใช้คำ�ว่�	“ปวงชน”	แทน	คำ�ว่�ร�ษฎรคงเป็นก�รใช้แทนคำ�ว่�	“ประช�ชน”	

หรือคำ�ว่�	People	ในภ�ษ�อังกฤษ	อ�จจะม�จ�กอิทธิพลของอเมริก�สืบเนื่องม�จ�กสุนทรพจน์เกตทีสเบิร์ก	

ของประธ�น�ธิบดีอับร�ฮัม	 ลินคอล์น	 ที่ให้คำ�จำ�กัดคว�มของรัฐบ�ลประช�ธิปไตยไว้ว่�เป็น	 “รัฐบ�ลของ	

ประช�ชน	 โดยประช�ชนและเพื่อประช�ชน”	 แต่แทนที่เร�จะใช้คำ�ว่�	 “ประช�ชน”	 แทนคำ�ว่�	 “ร�ษฎร”		

เร�กลบัใช้คำ�ว่�	“ปวงชน”	แทน	อย่�งไรกต็�ม	คำ�ว่�ปวงชนกใ็ช้แต่ในรฐัธรรมนญูฉบบัต่�งๆ	เท่�นัน้	แต่ไม่ตดิป�ก

ที่จะใช้กันทั่วไป	ในที่อื่นๆ	ไม่ว่�ในหน้�หนังสือพิมพ์หรือในสื่ออื่นๆ	ยังนิยมใช้คำ�ว่�	“ประช�ชน”	ม�กกว่�คำ�ว่�	

“ปวงชน”

	 อย่�งไรก็ต�ม	คำ�ว่�	“พลเมือง”	ได้ม�ปร�กฏอีกครั้งในร่�งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	เริ่มตั้งแต่หมวดที่	๒	

ประช�ชน	ส่วนที	่๑	คว�มเป็นพลเมอืงและหน้�ทีข่องพลเมอืง	ม�ตร�	๒๖	บญัญตัไิว้ว่�	“ประช�ชนช�วไทยย่อม

มฐี�นะเป็นพลเมอืง”	ทีน่่�สงัเกตกค็อื	ในม�ตร�นีใ้ช้คำ�ว่�	“ประช�ชน”	ช�วไทย	แทนคำ�ว่�	“ปวงชน”	ช�วไทยที่

เขยีนไว้ในม�ตร�	๓	“อำ�น�จอธปิไตยเป็นของปวงชนช�วไทย”	และม�ตร�	๕	“ปวงชนช�วไทยไม่ว่�เหล่�กำ�เนดิ

เพศหรือศ�สน�ใด	ย่อมอยู่ในคว�มคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกัน”	ซึ่งร่�งรัฐธรรมนูญมีทั้งคำ�ว่�	“ปวงชน”		

“ประช�ชน”	และ	“พลเมือง”	ในที่ต่�งๆ	แทนคำ�ว่�	“ปวงชน”	เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ	(วีรพงษ์	ร�ม�งกูร,		

๒๕๕๘)

		 สำ�หรับคำ�ว่�	“พลเมือง”	มีนักวิช�ก�รให้คว�มหม�ย	สรุปได้พอสังเขป	

	 พจน�นุกรมนักเรียนฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ย	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ช�วเมือง	ช�วประเทศ	

ประช�ชน	“วิถี”	หม�ยถึง	ส�ย	แนว	ท�ง	ถนน	และ	“ประช�ธิปไตย”	หม�ยถึง	แบบก�รปกครองที่ถือมติปวงชน	

เป็นใหญ่	 ดังนั้น	 คำ�ว่�	 “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประช�ธิปไตย”	 จึงหม�ยถึง	พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำ�คัญ	คือ	

เป็นผู้ที่ยึดมั่น	ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศ�สน�	มีหลักก�รท�งประช�ธิปไตยในก�รดำ�รงชีวิตปฏิบัติตน

ต�มกฎหม�ย	 ดำ�รงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 โดยมีก�รช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดก�รพัฒน�สังคม	

และประเทศช�ติ	ให้เป็นสังคมและประเทศประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง

	 วร�ภรณ์	 ส�มโกเศศ	 อธิบ�ยว่�	 คว�มเป็นพลเมือง	 หม�ยถึง	 ก�รเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง	

มีคว�มสำ�นึกในสันติวิธี	มีก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	

	 ปริญญ�	เทว�นฤมิตรกุล	กล่�วว่�	คว�มเป็นพลเมืองของระบอบประช�ธิปไตย	หม�ยถึง	ก�รที่สม�ชิก

มีอิสรภ�พควบคู่กับคว�มรับผิดชอบและมีอิสรเสรีภ�พควบคู่กับ	“หน้�ที่”

		 จ�กคว�มหม�ยของนักวิช�ต่�งๆ	พอสรุปได้ว่�	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ประช�ชนที่นอกจ�กเสียภ�ษีและ

ปฏิบัติต�มกฏหม�ยบ้�นเมืองแล้ว	ยังต้องมีบทบ�ทในท�งก�รเมือง	คือ	อย่�งน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง	แต่ยิ่งไปกว่�นั้น	

คือมีสิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่�งๆ	 ต่อท�งก�รหรือรัฐได้	 ทั้งยังมีสิทธิเข้�ร่วมในกิจกรรมต่�งๆ	 กับรัฐ		

และอ�จเป็นฝ่�ยรุกเพื่อเรียกร้องกฎหม�ย	 นโยบ�ยและกิจกรรมของรัฐต�มที่เห็นพ้อง	 พลเมืองนั้นจะเป็น	

คนที่รู้สึกเป็นเจ้�ของในสิ่งส�ธ�รณะ	มีคว�มกระตือรือร้นอย�กมีส่วนร่วม	เอ�ใจใส่ก�รทำ�ง�นของรัฐ	และเป็น

ประช�ชนที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ส่วนรวมได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ต้องรอให้รัฐม�แก้ไขให้เท่�นั้น

	 อย่�งไรกต็�ม	มกี�รเปรยีบเทยีบคว�มแตกต่�งระหว่�งคว�มเป็นร�ษฏร	และคว�มเป็นพลเมอืง	ดงัต�ร�ง	

(อ้�งจ�ก	จดหม�ยข่�วสถ�บันพระปกเกล้�	ปีที่	๑๐	ฉบับที่	๗	เดือนกรกฎ�คม	๒๕๕๒)	(คว�มเป็นร�ษฎร,	ม.ป.ป.)
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฎร และความเป็นพลเมือง

ความเป็นราษฎร ความเป็นพลเมือง

-	 ปฏิบัติตนต�มหน้�ที่เท่�นั้น	 เช่น	 เสียภ�ษี	 ปฏิบัติต�ม
กฎหม�ย

-	นอกจ�กเสียภ�ษีและปฏิบัติต�มกฎหม�ยแล้ว	ต้องมีสำ�นึก
ในท�งก�รเมอืง	อย่�งน้อยต้องไปใช้สทิธเิลอืกตัง้	หรอืม�กกว่�
นั้น	 คือแสดงคว�มคิดเห็นต่�งๆ	 ต่อบ้�นเมืองใช้สิทธิเข้�ร่วม
ก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ	ร่วมกับรัฐ

-	ยอมรับกฎหม�ย	นโยบ�ย	กิจก�ร	กิจกรรม	ต่�งๆ	ของรัฐ	 -	มีอิสรภ�พ	ศักดิ์ศรี	มีคว�มเท่�เทียมกับผู้อื่น	ให้คว�มสนใจ
ต่อส่วนรวมมีบทบ�ทและมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง

-	 ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองหรือกิจกรรม
ส�ธ�รณะ

-	เค�รพตนเองและเค�รพสทิธขิองผูอ้ืน่	เป็นเจ้�ของชวีติตนเอง	
ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์	หรืออิทธิพลอำ�น�จของใคร

-	คิดว่�ตนเองเป็นผู้น้อย	ต้องคอยรับก�รอุปถัมภ์จ�กผู้ใหญ่ -	ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคก�รเมือง	และนักก�รเมือง	ไม่
รับเงินหรือคว�มช่วยเหลือ	ที่ได้ม�อย่�งไม่ถูกต้อง	 ไม่ซื้อสิทธิ	
ไม่ข�ยเสียง

-	 เอ�ใจใส่	 แสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ล	
ตรวจสอบ	ร้องเรียน	 เมื่อมีก�รดำ�เนินนโยบ�ยผิดพล�ด	รู้สึก
เดอืดร้อน	เมือ่รฐับ�ลทำ�เรือ่งไม่ด	ีทำ�ง�นผดิพล�ด	หรอืดำ�เนนิ
นโยบ�ยผิด

-	 เป็นฝ่�ยรุก	 เพื่อเรียกร้องกฎหม�ย	 นโยบ�ย	 หรือกิจก�รที่
ตนเองเห็นพ้อง	

-	ส�ม�รถแก้ปัญห�ส่วนรวมเบื้องต้นได้	ไม่ต้องรอ	แต่รัฐบ�ล
ม�แก้ไข

	

	 กล่�วโดยสรุป	“พลเมือง”	มีคว�มแตกต่�งจ�กคำ�ว่�	“ประช�ชน”	และ	“ร�ษฎร”	ตรงที่ว่�	พลเมือง	จะ

แสดงออกถึงคว�มกระตือรือร้นในก�รรักษ�สิทธิต่�งๆ	 ของตน	 รวมถึงก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง	 โดยก�ร

แสดงออกซึง่สทิธิ	เสรภี�พในก�รแสดงคว�มคดิเหน็	คว�มเป็นพลเมอืง	(Citizen)	มคีว�มหม�ยทีส่ะท้อนให้เหน็

ถงึบทบ�ท	หน้�ที	่และคว�มรบัผดิชอบของสม�ชกิท�งสงัคมทีม่ต่ีอรฐั	ต่�งจ�กคำ�ว่�	ประช�ชน	ทีก่ล�ยเป็นผูร้บั

คำ�สัง่ทำ�ต�มผูอ้ืน่	ดงันัน้	ก�รเปลีย่นแปลงทีส่ำ�คญัจงึอยูท่ีก่�รเปลีย่นให้ประช�ชนคนธรรมด�	กล�ยเป็นพลเมอืง

ที่มีสิทธิกำ�หนดทิศท�งของประเทศได้

๒. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
 ๒.๑  ความหมายของพลเมืองศึกษา

	 พลเมอืงศกึษ�	(Civic	education)	หม�ยถงึ	ก�รจดัก�รศกึษ�และประสบก�รณ์เรยีนรูเ้พือ่พฒัน�ผูเ้รยีน

ให้เป็นพลเมอืงดขีองประเทศ	มคีว�มภ�คภมูใิจในคว�มเป็นพลเมอืงตนเอง	มสีทิธมิเีสยีง	สนใจต่อส่วนรวม	และ

มีส่วนร่วมในกิจก�รบ้�นเมืองต�มระบอบก�รปกครองแบบประช�ธิปไตย	 หรือก�รเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบ�ล	

รฐัธรรมนญู	กฎหม�ย	ระบบก�รเมอืงก�รปกครองสทิธแิละคว�มรบัผดิชอบของพลเมอืง	ระบบก�รบรหิ�รจดัก�ร

ส�ธ�รณะและระบบตุล�ก�ร



หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำารวจ80

 ๒.๒  คุณลักษณะของพลเมือง

	 “พลเมอืง”	ในระบอบประช�ธปิไตย	ประกอบด้วยลกัษณะ	๖	ประก�ร	(ปรญิญ�	เทว�นฤมติรกลุ,	๒๕๕๕)	

คือ		

	 ๑)		มีอิสรภ�พและพึ่งตนเองได้	 หม�ยคว�มว่�	 ประช�ธิปไตย	 คือ	 ระบอบก�รปกครองที่ประช�ชน	

เป็นเจ้�ของอำ�น�จสงูสดุในประเทศ	ประช�ชนจงึมฐี�นะเป็นเจ้�ของประเทศ	เป็นเจ้�ของชวีติและมสีทิธเิสรภี�พ	

ในประเทศของตนเอง	ระบอบประช�ธิปไตยจึงทำ�ให้เกิดหลักสิทธิเสรีภ�พ	และทำ�ให้ประช�ชนมีอิสรภ�พ	คือ	

เป็นเจ้�ของชีวิตตนเอง	“พลเมือง”	ในระบอบประช�ธิปไตยจึงเป็นไท	คือ	เป็นอิสระชนที่พึ่งตนเองและส�ม�รถ

รับผิดชอบตนเองได้	และไม่ยอมตกอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลอำ�น�จ	หรือ	“ระบบอุปถัมภ์”	ของผู้ใด	

	 ๒)		เห็นคนเท่�เทียมกัน	หม�ยคว�มว่�	ประช�ธิปไตยคือระบอบก�รปกครองที่อำ�น�จสูงสุดในประเทศ	

เป็นของประช�ชน	ดงันัน้	ไม่ว่�ประช�ชนจะแตกต่�งกนัอย่�งไรทกุคนล้วนแต่เท่�เทยีมกนัในฐ�นะทีเ่ป็นเจ้�ของ

ประเทศ	 “พลเมือง”	 จึงต้องเค�รพหลักคว�มเสมอภ�คและจะต้องเห็นคนเท�่เทียมกัน	 คือ	 เห็นคนเป็นแนว

ระน�บ	(Horizontal)	เห็นตนเท่�เทียมกับคนอื่น	ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของคว�มเป็นเจ้�ของประเทศอย่�งเสมอ

กัน	ถึงแม้จะมีก�รพึ่งพ�อ�ศัยแต่จะเป็นไปอย่�งเท่�เทียม	

	 ๓)		ยอมรบัคว�มแตกต่�ง	หม�ยคว�มว่�	ประช�ธปิไตย	คอื	ระบอบก�รปกครองทีป่ระช�ชนเป็นเจ้�ของ

ประเทศ	ประช�ชนจงึมเีสรภี�พ	ระบอบประช�ธปิไตยจงึให้เสรภี�พและยอมรบัคว�มหล�กหล�ยของประช�ชน	

ประช�ชนจึงแตกต่�งกันได้	 ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รเลือกอ�ชีพ	 วิถีชีวิต	 คว�มเชื่อท�งศ�สน�หรือคว�มคิดเห็น

ท�งก�รเมอืง	ดงันัน้	เพือ่มใิห้คว�มแตกต่�งนำ�ม�ซึง่คว�มแตกแยกในสงัคม	“พลเมอืง”	ในระบอบประช�ธปิไตย	

จงึต้องยอมรบัและเค�รพคว�มแตกต่�งของกนัและกนั	เพือ่ให้ส�ม�รถอยูร่่วมกนัได้	และจะต้องไม่มกี�รใช้คว�ม

รุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่�งไปจ�กตนเอง	

	 ๔)		เค�รพสิทธิผู้อื่น	 หม�ยคว�มว่�	 ในระบอบประช�ธิปไตยทุกคนเป็นเจ้�ของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ	

แต่ถ้�ทุกคนใช้สิทธิโดยคำ�นึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองหรือเอ�แต่คว�มคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง	 โดยไม่คำ�นึงถึง

สิทธิผู้อื่น	หรือไม่สนใจว่�จะเกิดคว�มเดือดร้อนแก่ผู้ใดย่อมจะทำ�ให้เกิดก�รใช้สิทธิที่กระทบซึ่งกันและกัน	สิทธิ

ในระบอบประช�ธิปไตยจึงจำ�เป็นต้องมีขอบเขตคือ	มีสิทธิและใช้สิทธิได้เท่�ที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น	“พลเมือง”

ในระบอบประช�ธิปไตยจึงต้องเค�รพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภ�พของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น

	 ๕)		รับผิดชอบต่อสังคม	 หม�ยคว�มว่�	 ประช�ธิปไตยมิใช่ระบอบก�รปกครองต�มอำ�เภอใจหรือ		

ใครอย�กจะทำ�อะไรก็ทำ�โดยไม่คำ�นึงถึงส่วนรวม	 ดังนั้น	 “พลเมือง”	 ในระบอบประช�ธิปไตยยังจะต้องใช้	

สิทธิเสรีภ�พ	 ของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย	 ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศช�ติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง		

โดยตัวเอง	ห�กสังคมจะดีขึ้นได้ก็ด้วยก�รกระทำ�ของคนในสังคม

	 ๖)		เข้�ใจระบอบประช�ธปิไตยและมส่ีวนร่วม	หม�ยคว�มว่�	ประช�ธปิไตยคอืก�รปกครองโดยประช�ชน	

ใช้กติก�หรือกฎหม�ยที่ม�จ�กประช�ชนหรือผู้แทนประช�ชน	 ระบอบประช�ธิปไตยจะประสบคว�มสำ�เร็จได้	

ก็ต่อเมื่อมี	“พลเมือง”	ที่เข้�ใจหลักก�รพื้นฐ�นของก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยต�มสมควร	ทั้งในเรื่อง	

หลกัประช�ธปิไตยหรอืก�รปกครองโดยประช�ชน	และหลกันติริฐัหรอืก�รปกครองโดยกฎหม�ย	ถ้�มคีว�มขดัแย้ง	

ก็เค�รพกติก�และใช้วิถีท�งประช�ธิปไตยในก�รแก้ปัญห�โดยไม่ใช้กำ�ลังหรือคว�มรุนแรง	
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๓. องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นพลเมือง
	 สำ�หรบันกัวชิ�ก�รต่�งประเทศ	ได้เขยีนบทคว�มวชิ�ก�รเกีย่วกบัก�รศกึษ�เพือ่สร้�งพลเมอืง	อ�ท	ิJohn	

Porter	เขียนบทคว�มเรื่อง	“The	Challenge	of	education	for	active	citizenship”	โดยอธิบ�ยก�รศึกษ�

คว�มเป็นพลเมืองว่�มี	๓	ประเด็นที่เชื่อมกับมิติพลเมือง	ก�รเมือง	และสังคม	ทั้งนี้	พลเมืองประกอบด้วย	สิทธิ

จำ�เป็นสำ�หรับคว�มอิสระ	 เสรีภ�พระดับปัจเจกบุคคล	 ก�รเมืองประกอบด้วยสิทธิในก�รมีส่วนร่วมในก�รใช้

อำ�น�จท�งก�รเมอืง	ส่วนสงัคมประกอบด้วยสทิธทิีม่ต่ีอสวสัดกิ�รท�งเศรษฐกจิ	และคว�มมัง่คงทีม่ต่ีอสทิธทิีจ่ะ

ร่วมมือกันและเพื่ออ�ศัยอยู่ในชีวิตของศิวิไลซ์

 ๓.๑  ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)

	 ก�รเรียนรู้ของเด็กจะเริ่มต้นจ�กคว�มไว้ใจตนเอง	 เกี่ยวกับสังคม	 ศีลธรรม	พฤติกรรมคว�มรับผิดชอบ	

ทั้งในและอยู่เหนือห้องเรียน	 ก�รเรียนรู้ของเด็กควรทำ�หรือแสดงบทบ�ทในกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชน	

 ๓.๒  ความเกี่ยวพันชุมชน (Community Involvement)

	 ก�รเรียนรู้ผ่�นชุมชนหรือก�รบริก�รในชุมชนมี	 ๒	 ส�ข�ของคว�มเป็นพลเมือง	 มันไม่จำ�กัดเวล�ของ	

เด็กที่โรงเรียน	แต่ควรรับรู้ในฐ�นะเป็นกลุ่มอ�ส�สมัครที่ไม่เป็นก�รเมือง	

 ๓.๓  ความสามารถในการอ่านและเขียนทางการเมือง (Political Literacy)

	 ก�รเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับก�รทำ�ให้	 ”ชีวิตส�ธ�รณะ”	 มีประสิทธิผล	 โดยผ่�นคว�มรู้	 ทักษะ	 และ	

ค่�นิยม	 คำ�ว่�	 “ชีวิตส�ธ�รณะ”	 ถูกใช้ในคว�มรู้สึกที่กว้�งที่สุดเพื่อที่จะล้อมรอบคว�มรู้ที่สมเหตุสมผล	

ของก�รมส่ีวนร่วมในก�รแก้ปัญห�คว�มขดัแย้ง	และเกีย่วข้องกบัก�รตดัสนิใจต่อเศรษฐกจิหลกัและปัญห�สงัคม

ของทกุวนั	รวมทัง้แต่ละก�รค�ดหม�ยของบคุคลและก�รตระเตรยีมสำ�หรบัโลกของก�รจ้�งง�น	และก�รอภปิร�ย

ของก�รจัดสรรทรัพย�กรภ�ครัฐและก�รสมเหตุสมผลของระบบก�รจัดเก็บภ�ษี

	 Joseph	KuiFoon	และ	Chow–Kerry	J.	Kennedy	(๒๐๑๒)	เขียนบทคว�มเรื่อง	“Citizenship	and	

Governance	in	the	Asian	Region	:	Insights	from	the	International	Civic	and	Citizenship	Education	

Study”	โดยเข�เสนอว่�	ขอบเขตเนื้อห�ของก�รศึกษ�คว�มเป็นพลเมืองประกอบด้วย	๔	อย่�ง	คือ	๑)	ประช�

สังคมและระบบ	๒)	 องค์ประกอบข้อปฏิบัติพลเมือง	 ๓)	 ก�รมีส่วนร่วมพลเมือง	 และ	 ๔)	 อัตลักษณ์พลเมือง	

ส่วนขอบเขตกระบวนก�รคว�มคดิ	คอื	ก�รรูจ้กั	ก�รวเิคร�ะห์และก�รให้เหตผุล	และขอบเขตพฤตกิรรมอ�รมณ์	

คือ	คว�มเชื่อ	ค่�นิยม	ทัศนคติ	คว�มสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรม

	 Jaap	Scheerens	เขียนบทคว�มเรื่อง	“Indicators	on	Informal	learning	for	Active	Citizenshipat	

School”	มีส�ระว่�เป้�หม�ยของก�รศึกษ�สำ�หรับคว�มเป็นพลเมืองมี	๓	มิติ	คือ	มิติ	๑	ก�รรับรู้เข้�ใจกับก�ร

นับถือคว�มรู้เกี่ยวกับสถ�บันประช�ธิปไตย	มิติ	๒	 เน้นก�รปฏิบัติจริง	 (pragmatic)	 ในอ�รมณ์คว�มรู้สึกของ

ก�รกระทำ�และก�รได้รับประสบก�รณ์และมิติ	๓	เกี่ยวกับอ�รมณ์ในศัพท์ของก�รผูกติดกับสังคมและชุมชนซึ่ง

อันหนึ่งเป็นเจ้�ของ	สมรรถนะก�รสื่อส�รและสังคม

	 John	Patrick	เขียนบทคว�มเรื่อง	“Defining,	Delivering,	and	Defending	a	Common	Education	

for	 Citizenship	 in	 a	 Democracy”	 ซึ่งได้พัฒน�กรอบแนวคิดก�รศึกษ�หลักสูตรพลเมือง	 ว่�นิย�มต�ม	

องค์ประกอบก�รศึกษ�คว�มเป็นพลเมืองในระบอบประช�ธิปไตย	อันได้แก่
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	 ๑)		คว�มรู้ของคว�มเป็นพลเมืองและรัฐบ�ลในระบอบประช�ธิปไตย

	 ๒)		ทักษะที่เฉลียวฉล�ดของคว�มเป็นพลเมืองในระบอบประช�ธิปไตย

	 ๓)		ทักษะก�รมีส่วนร่วมของคว�มเป็นพลเมืองในระบอบประช�ธิปไตย	(ทักษะคว�มเป็นพลเมือง	แบบ

มีส่วนร่วม)	

	 ๔)		แนวโน้มที่จะกระทำ�ก�รบ�งอย่�งของคว�มเป็นพลเมืองในระบอบประช�ธิปไตย	 (คว�มเอนเอียง	

ของพลเมือง)

	 Joel	Westheimer	และ	Joseph	Kahne	(๒๐๐๔)	ได้เขียนบทคว�มเรื่อง	“What	kind	of	Citizen	?	

The	Politic	of	Educating	for	Democracy”	โดยมสี�ระว่�นกัก�รศกึษ�และผูก้ำ�หนดนโยบ�ยได้ตดิต�มแผน

ง�นเพิม่ขึน้ว่�ได้มจีดุมุง่หม�ยทำ�ให้ประช�ธปิไตยเข้มแขง็ผ่�นก�รศกึษ�คว�มเป็นพลเมอืง	ก�รเรยีนรู	้ก�รบรกิ�ร

และก�รสอน	ทั้งนี้	Westheimer	และ	Kahne	ได้ให้แนวคิดที่สำ�คัญ	๓	แนวคิดของคว�มเป็นพลเมืองที่ดี	คือ	

ก�รมุ่งเน้นคว�มรับผิดชอบระดับบุคคล	ก�รมีส่วนร่วม	 และคว�มยุติธรรมที่เน้นยำ้�	 โดยนัยท�งก�รเมือง	 ของ

ก�รศึกษ�ประช�ธิปไตย	อันมีร�ยละเอียดแสดงเป็นต�ร�ง	ดังนี้

ตารางประเภทของความเป็นพลเมือง

การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ระดับบุคคล

การมีส่วนร่วม ความยุติธรรม

การอธิบาย

ก�รกระทำ�คว�มส�ม�รถรับผิดชอบใน
ชุมชน

สม�ชิกที่กระตือรือร้นขององค์กรชุมชน	
และหรือก�รปรับปรุง	คว�มพย�ย�ม

ก�รประเมินโครงสร้�งท�งสังคม	ก�รเมือง	
เศรษฐกิจโดยเป็นช่วงสำ�คัญอันตร�ย	
เพื่อมองเห็นนอกเหนือส�เหตุพื้นผิว

ก�รทำ�ง�นและก�รจ่�ยภ�ษี ชุมชนที่มีก�รจัดโครงสร้�งกลุ่มพย�ย�ม
ที่จะดูแลคว�มต้องก�รจำ�เป็นเหล่�นี้	
สนับสนุนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 หรือก�ร
ทำ�ให้สะอ�ดด้�นสิ่งแวดล้อม	

ก�รแสวงห�จ�กภ�ยนอกและก�รระบุ
ประเด็นของคว�มไม่ยุติธรรม	

ก�รเชื่อฟังกฎหม�ย ก�รรู้จักว่�หน่วยง�นรัฐทำ�ง�นอย่�งไร ก�รระบุเกี่ยวกับก�รเคลื่อนไหวสังคม
ประช�ธิปไตยและ	 ก�รกระทำ�ที่จะแก้
ส�เหตุที่เป็นร�กปัญห�

อ�ส�สมัครที่จะลงมือในเวล�วิกฤติ ก�รรูจ้กักลยทุธ์ทีท่ำ�ให้ง�น	โดยส่วนรวม	
/กลุ่มบรรลุเป้�หม�ย

สมมติฐานแกนหลัก

เพื่อแก้ปัญห�สังคมและปรับปรุงสังคม	
คว�มเป็นพลเมืองที่ดี	 มีคุณลักษณะ	
นั่นคือ	 ต้องมีคว�มซื่อสัตย์	 รับผิดชอบ	
ต่อสังคม	 ตลอดไปและก�รเป็นสม�ชิก
ตลอดไปของชุมชน

เพื่อแก้ปัญห�สังคมและปรับปรุงสังคม	
คว�มเป็นพลเมอืงทีด่ต้ีองมส่ีวนร่วมอย่�ง
กระตอืรอืร้น	และเอ�ตำ�แหน่งภ�วะผูน้ำ�
ภ�ยใต้	 ก�รจัดตั้งระบบ	 และโครงสร้�ง
ชุมชน

เพื่อแก้ปัญห�สังคมและปรับปรุงสังคม	
คว�มเป็นพลเมืองที่ดี	 ก�รเปลี่ยนแปลง	
เพื่อจัดตั้งระบบ	และโครงสร้�งที่ว่�กลับ
ม�เป็นรปูแบบผลติซำ้�ของคว�มยตุธิรรม
ม�กเกินไป
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๔. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
	 ณัฐนันท์	ศิริเจริญ	 (๒๕๕๕)	 ได้กล่�วถึง	แนวท�งก�รปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต�มวิถีชีวิตประช�ธิปไตย	

ควรมีแนวท�งก�รปฏิบัติตน	ดังนี้	

	 ด้านสังคม ได้แก่

	 ๑)		ก�รแสดงคว�มคิดอย่�งมีเหตุผล

	 ๒)		ก�รรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น

	 ๓)		ก�รยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่�

	 ๔)		ก�รตัดสินใจโดยใช้เหตุผลม�กกว่�อ�รมณ์

	 ๕)		ก�รเค�รพระเบียบของสังคม

	 ๖)		ก�รมีจิตส�ธ�รณะ	คือ	เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษ�ส�ธ�รณสมบัติ

 ด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่

	 ๑)		ก�รประหยัดและอดออมในครอบครัว

	 ๒)		ก�รซื่อสัตย์สุจริตต่ออ�ชีพที่ทำ�

	 ๓)		ก�รพัฒน�ง�นอ�ชีพให้ก้�วหน้�

	 ๔)		ก�รใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

	 ๕)		ก�รสร้�งง�นและสร้�งสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

	 ๖)		ก�รเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี	มีคว�มซื่อสัตย์	ยึดมั่นในอุดมก�รณ์ที่ดีต่อช�ติเป็นสำ�คัญ

	 ด้านการเมืองการปกครอง	ได้แก่

	 ๑)		ก�รเค�รพกฎหม�ย

	 ๒)		ก�รรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น

	 ๓)		ก�รยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่�

	 ๔)		ก�รซื่อสัตย์ต่อหน้�ที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

	 ๕)	 ก�รกล้�เสนอคว�มคิดเห็นต่อส่วนรวม	 กล้�เสนอตนเองในก�รทำ�หน้�ที่สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	

หรือสม�ชิกวุฒิสภ�

	 ๖)	 ก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถเต็มเวล�	

	 ดงันัน้	คว�มเป็นพลเมอืงส�ม�รถแยกพจิ�รณ�ทำ�คว�มเข้�ใจว่�	ประกอบด้วย	๓	ส่วนคอื	ส่วนที	่๑	คณุค่�		

ค่�นยิม	ส่วนที	่๒	คว�มรู	้และส่วนที	่๓	ทกัษะพฤตกิรรม	ร�ยละเอยีดดงันี	้(จ�ก	www.thaiciviceducation.org)

ตารางองค์ประกอบของความเป็นพลเมือง	

คุณค่า ค่านิยม ความรู้ ทักษะและพฤติกรรม

-	รักคว�มเป็นธรรมและคว�มเสมอภ�ค
และตระหนัก	ในผลร้�ยของคว�มไม่
เป็นธรรมและคว�มไม่เสมอภ�ค
-	เชื่อมั่นในคว�มเป็นธรรมในสังคม
-	เชื่อมั่นในก�รปฏิบัติต่อกันอย่�งเท่�
เทียม

-	สิทธิมนุษยชน	(เสรีภ�พคว�ม	
หล�กหล�ย	และคว�มเท่�เทียม)
-	สิทธิท�งสังคมก�รเมืองและเศรษฐกิจ
-	คว�มเท่�เทียมท�งเพศ
-	ใช้หลักคว�มยุติธรรมเป็นพื้นฐ�น
สำ�คัญของสังคมประช�ธิปไตย
-	รู้จักแยกแยะได้ว่�อะไรคือ

-	เข้�ใจผู้อื่น	(Consider	others)	
-	ปฏิบัติในอย่�งเท่�เทียมกัน	
(Treat	others	as	equal)
-	เรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อคว�มเป็นธรรม
บอกได้ว่�อะไรเป็นคว�มยุติธรรม	
ไม่ยุติธรรมในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ
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คุณค่า ค่านิยม ความรู้ ทักษะและพฤติกรรม

-	เค�รพคว�มเท่�เทียมท�งเพศ คว�มเป็นธรรมอะไรคือคว�มไม่เป็น
ธรรมและอะไรคือคว�มเสมอภ�คอะไร
คือคว�มไม่เสมอภ�ค

เชื่อในเสรีภ�พที่มีคว�มรับผิดชอบ	
ต่อสังคม
-	เค�รพในสิทธิและเสรีภ�พของผู้อื่น
-	เค�รพในเสรีภ�พที่จะแสดงออกหรือ
ก�รกระทำ�
-	รับผิดชอบต่อก�รตัดสินและ	
ก�รกระทำ�ของตนที่จะมีผลต่อผู้อื่น

-	สิทธิมนุษยชน	(เสรีภ�พ		
คว�มหล�กหล�ย	และคว�มเท่�เทียม)
-	คว�มรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
สังคม

-	เสรีภ�พอย่�งรับผิดชอบ
-	แก้ปัญห�คว�มขัดแย้งด้วยสันติวิธี
-	ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิและผล
ประโยชน์ของผู้อื่น
-	รับผิดชอบผลอันเกิดจ�กก�รกระทำ�
-	มีส่วนร่วมกับวิถีชุมชนด้วยก�รทำ�ง�น
อ�ส�สมัคร

-	เห็นคุณค่�ของก�รใช้สิทธิ	แต่ไม่ละทิ้ง
หน้�ที่และตระหนักในผลร้�ยของก�รใช้
สิทธิ	อย่�งไม่รับผิดชอบต่อหน้�ที่	
-	ยึดหลักก�รใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้�	
ที่ไว้เสมอ

-สิทธิมนุษยชน	(เสรีภ�พคว�มหล�ก
หล�ย	และคว�มเท่�เทียม)
-สิทธิท�งสังคม	ก�รเมือง	และเศรษฐกิจ

-	ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้�ที่
-	ปฏิบัติต�มกฎหม�ยจ่�ยภ�ษี		
ไปเลือกตั้งและออกเสียงประช�มติ
อย่�งมีวิจ�รณญ�ณที่ดี
-	กระตือรือร้นในก�รเป็นสังคมแบบ
ประช�สังคม	(Civil	society)
-	มีส่วนร่วมในสังคม	กระตือรือร้น
ท�งก�รเมือง

-	มีภร�ดรภ�พและเค�รพ	คว�มแตกต่�ง
-	เห็นคุณค่�ของคว�มแตกต่�ง	
หล�กหล�ย
-	เปิดใจกว้�งต่อคว�มเห็นต่�ง
เปลี่ยนแปลงคว�มเห็นส่วนตน	และ
ประนีประนอม
-	เค�รพคว�มเห็นที่แตกต่�งกัน	ยอมรับ
หลักของประช�มติ	และยอมรับ	
เสียงข้�งน้อย

-	สิทธิมนุษยชน	(เสรีภ�พคว�ม	
หล�กหล�ย	และคว�มเท่�เทียม)
-	คว�มรู้เกี่ยวกับสังคมที่มีคว�มแตกต่�ง	
ท�งวัฒนธรรม

-	แก้ปัญห�คว�มขัดแย้งด้วยสันติวิธี
-	คว�มส�ม�รถในก�รอยู่และทำ�ง�น
ท่�มกล�งคว�มหล�กหล�ยท�ง
วัฒนธรรม
-	คว�มเข้�ใจคว�มรู้สึกของผู้อื่น
-	ก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสม�นฉันท์

-	ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
-	มีจิตส�ธ�รณะ
-	มุ่งมั่นในหลักก�รคนมีคว�มคิดคว�ม
เชื่อคุณค่�ต่�งกัน	แต่ทุกคนก็มีคุณค่�
เท่�เทียมกัน

-สิทธิมนุษยชน	(คว�มหล�กหล�ย	
คว�มเท่�เทียม)
-	คว�มเข้�ใจว่�องค์ท�งก�รเมืองและ
รัฐจำ�เป็นต้องมีคว�มรับผิดชอบอย่�ง
กระตือรือร้นเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย	
ร่วมกัน

-	ปฏิบัติต�มคุณค่�ร่วมและ	
คว�มเป็นธรรมในสังคม
-	มีส่วนร่วมในประช�สังคม
-	มีส่วนร่วมในชุมชน
-	มีส่วนร่วมในชุมชนท�งก�รเมือง
ก�รร่วมมือกับผู้อื่นหรือมีส่วนร่วม
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-	เห็นคุณค่�ของก�รใช้สิทธิ	แต่ไม่ละทิ้ง
หน้�ที่และตระหนักในผลร้�ยของก�รใช้
สิทธิ	อย่�งไม่รับผิดชอบต่อหน้�ที่
-	ยึดหลักก�รใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้�ที่ไว้
เสมอ

-	คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รเมือง
-	คว�มรู้เกี่ยวกับหลักของก�รเค�รพ
สิทธิและวัฒนธรรมที่แตกต่�งกันของ
ผู้คน
-	รู้เกี่ยวกับก�รตั้งคำ�ถ�มหรือก�รห�
ข้อมูลเพิ่มประกอบก�รตัดสินใจ

-	คิดอย่�งมีวิจ�รญ�ณและมีเหตุผล	
คว�มส�ม�รถในก�รประเมินสถ�นะ
หรือก�รตัดสินใจ
-	แยกแยะระหว่�งข้อเท็จจริงกับคว�ม
คิดเห็นส�ม�รถที่จะประเมินข่�วส�ร
ต่�งๆ	อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	มีทักษะก�ร
สื่อส�รอย่�งเป็นกระบวนก�ร	ส�ม�รถ
ตัดสินใจเกิดผลในระดับรัฐ

-	มั่นใจที่จะมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง
-	รู้จักสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วม

-	บทบ�ทของสื่อที่มีต่อบุคคลและสังคม
-	มีคว�มรู้พื้นฐ�นท�งก�รเมือง	:
คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของก�รเมือง	
-	คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ	(คว�มหม�ย
ลักษณะประเภท	รูปแบบของรัฐ)
-	ระบอบก�รเมืองก�รปกครอง	
(คว�มหม�ย	หลักก�ร	ลักษณะ	
ประเภท	รูปแบบข้อดีและข้อเสียของ
ระบอบประช�ธิปไตยและเผด็จก�ร)
-	ระบบเศรษฐกิจ	(คว�มหม�ย	หลักก�ร	
ลักษณะ	ประเภท	รูปแบบข้อดีและ	
ข้อเสียของระบบทุนนิยมและสังคมนิยม
และคว�มสัมพันธ์ของระบอบก�รเมือง
ก�รปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
-	คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับกฎหม�ย
(คว�มหม�ยคว�มสำ�คญั	หลกัก�ร	ลกัษณะ		
ประเภทและศักดิ์ของกฎหม�ย)
-ประวัติศ�สตร์ก�รเมืองก�รปกครอง
ของไทย	(สภ�พเหตุก�รณ์	ส�เหตุผล
คว�มสำ�คัญของเหตุก�รณ์	และสิ่งที่ได้
เรียนรู้จ�กเหตุก�รณ์)

-	ตีคว�มส�ระจ�กสื่อ	(ระบบก�รจูงใจ
และก�รให้คุณค่�	/	ก�รคิดอย่�งมี
วิจ�รณญ�ณ)	ส�ม�รถใช้สื่อในท�ง	
ที่ถูกต้อง
-	มีส่วนร่วมท�งก�รเมือง
ส�ม�รถนำ�คว�มรู้พื้นฐ�นท�งก�รเมือง
ไปใช้ได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	
ไปเลือกตั้งและออกเสียงประช�มติ
อย่�งมีวิจ�รณญ�ณที่ดี
ติดต�มตรวจสอบพฤติกรรมและก�ร
ทำ�ง�นของนักก�รเมือง
-	ส�ม�รถวิพ�กษ์วิจ�รณ์และตัดสิน
นโยบ�ย	ผลง�นและกรณีต่�งๆ	ได้
อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม
-	ส�ม�รถนำ�หลักก�รประช�ธิปไตย	
ไปใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตและก�รทำ�ง�น
ได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม
-	ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้พื้นฐ�น
ท�งก�รเมืองไปสู่ผู้อื่นได้
-	พัฒน�คุณค่�ท�งก�รเมืองให้แก่
ตนเองมีทักษะและคว�มมั่นใจที่จะ
ประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติ

-	ส�ระสำ�คัญของรัฐธรรมนูญและกฎหม�ย	
ประกอบรัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบัน	
(กลไก	สถ�บันและกระบวนก�รท�งก�ร
เมืองก�รปกครองของไทยในปัจจุบัน)

-	เค�รพกฎ	กติก�และกฎหม�ย	ชื่นชม
ในคว�มหล�กหล�ยของสิทธิได้แก่	สิทธิ
มนุษยชนและก�รประยุกต์เป็นคว�มรับ
ผิดชอบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ
องค์กร

-	รู้จักแยกแยะได้ว่�อะไรคือก�รเค�รพ
กฎ	กติก�และกฎหม�ยและอะไรคือ	
ก�รไม่เค�รพกฎ	กติก�และกฎหม�ย

-ปฏิบัติต�มกฎหม�ยรู้ว่�	ใน
สถ�นก�รณ์ใดที่จะนำ�เรื่องสิทธิไปใช้ใน
ก�รปกป้องสิทธิหรือก�รสร้�งสมดุล
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-	คว�มรู้เกี่ยวกับกฎ	กติก�	กฎหม�ย	
(ทำ�ไมจึงต้องมีกฎกติก�)
-	บทบ�ทของกฎหม�ยในก�รที่จัด
ระเบียบสังคมและแก้ปัญห�คว�มขัดแย้ง
-	ก�รดำ�เนินก�รที่เป็นธรรมเป็นอย่�งไร
เมื่ออยู่ภ�ยใต้กระบวนก�รของกฎหม�ย	
-	คว�มเป็นธรรมที่มีก�รปรับใช้
ในสถ�นก�รณ์ที่แตกต่�งกัน
-	กระบวนก�รของกฎหม�ยมห�ชนที่มี	
ก�รปรับเปลี่ยนโดยประช�ชนและ
กระบวนก�รมีส่วนร่วมในสภ�	รัฐ	และศ�ล

๕. แนวทางการสร้างเสริมสำานึกความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย 
	 จ�กร�ยง�นก�รศึกษ�แนวท�งก�รสร้�งเสริมสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองแก่เย�วชน	 โดยสภ�พัฒน�	

ก�รเมือง	สถ�บันพระปกเกล้�	ร่วมมือกับหน่วยง�นในพื้นที่จัดทำ�ร�ยง�นก�รศึกษ�ในระดับพื้นที่	เช่น	

 กรณีภาคเหนือ : จังหวัดลำาปาง

 ๑)  กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสำานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดลำาปาง

	 	 ภ�พรวมของก�รจัดกิจกรรมสร้�งเสริมสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองแก่เย�วชนและภ�พรวมของก�ร

สนบัสนนุส่งเสรมิจ�กภ�คส่วนต่�งๆ	ในก�รจดักจิกรรมสร้�งเสรมิสำ�นกึคว�มเป็นพลเมอืงแก่เย�วชน	ในจงัหวดั

ลำ�ป�ง	 ส่วนใหญ่เป็นก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมเพื่อก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�เด็กและเย�วชน	 ไม่ได้ตั้ง

วตัถปุระสงค์เพือ่สร้�งเสรมิสำ�นกึคว�มเป็นพลเมอืงแก่เย�วชนโดยตรง	เหมอืนเช่นโครงก�รทีไ่ด้รบัก�รสนบัสนนุ

จ�กสถ�บนัพระปกเกล้�ทีไ่ด้ดำ�เนนิก�รในโรงเรยีนบ�งแห่งของจงัหวดัลำ�ป�ง	แต่อย่�งไรกต็�ม	ก�รจดักจิกรรม

ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนต่�งๆ	ที่ได้ดำ�เนินก�รในจังหวัดลำ�ป�งนั้นท้�ยที่สุดแล้วก็จะส่งผล	หนุนเสริมเติมเต็ม

สำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองของเด็กและเย�วชนได้เช่นกัน	 ในขณะเดียวกันภ�คส่วนต่�งๆ	 ที่ดำ�เนินก�รสนับสนุน	

ส่งเสริมกิจกรรมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนหรือกิจกรรมสร้�งเสริมสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองแก่เย�วชน	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วย	กลุ่มผู้ปฏิบัติก�ร	กลุ่มผู้สนับสนุนงบประม�ณ	กลุ่มผู้สนับสนุนวิช�ก�รองค์คว�มรู้	กลุ่มผู้สนับสนุน	

บุคล�กรวิทย�กร	 กลุ่มผู้สนับสนุนอ�ค�รสถ�นที่	 วัสดุอุปกรณ	์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับก�รจัดกิจกรรม

ต่�งๆ	มีคว�มร่วมมือระหว่�งกันต�มภ�ระหน้�ที่	พันธกิจและต�มคว�มสัมพันธ์ของภ�คส่วนต่�งๆ	เหล่�นี้

 ๒)  ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการสร้างเสริมสำานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน

	 	 ก�รดำ�เนนิกจิกรรมสร้�งเสรมิสำ�นกึคว�มเป็นพลเมอืงแก่เย�วชนในจงัหวดัลำ�ป�ง	มปัีญห�อปุสรรค	

และคว�มสำ�เร็จเกิดขึ้นม�ก	 จ�กก�รศึกษ�ข้อมูลผ่�นเวทีสะท้อนในก�รประชุมกลุ่มย่อย	 ส�ม�รถสรุปปัจจัย

สำ�คัญที่เป็นปัจจัยปัญห�อุปสรรคของก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองแก่เย�วชน	 เกิดจ�ก	

๓	 ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัยครอบครัว	 พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 ปัจจัยก�รสนับสนุนของหน่วยง�นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ	

ง�นด้�นเดก็และเย�วชน	และปัจจยัโอก�สก�รเข้�ถงึกจิกรรมของเดก็และเย�วชน	ส่วนปัจจยัสำ�คญัทีเ่ป็นปัจจยั	

แห่งคว�มสำ�เร็จนั้นเกิดจ�ก	๔	ปัจจัย	คือ	ปัจจัยพลังเด็กและเย�วชน	ปัจจัยครอบครัว	พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	

ปัจจัยบุคคล	หน่วยง�น	องค์กร	ชุมชน	และปัจจัยเครือข่�ยก�รทำ�ง�น	
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 ๓)  แนวทางในการพฒันารปูแบบกจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างสำานกึความเป็นพลเมอืงแก่เดก็และเยาวชน

	 	 ก�รพฒัน�เดก็และเย�วชนเป็นง�นทีต้่องอ�ศยัเวล�และต้องมรีปูแบบกจิกรรมทีเ่หม�ะสม	สอดคล้อง	

กบับรบิทก�รทำ�ง�นของแต่ละพืน้ที	่ซึง่จำ�เป็นต้องมกี�รพฒัน�รปูแบบกจิกรรมอยูอ่ย่�งต่อเนือ่งเพือ่ให้เหม�ะสม		

ทนัต่อสภ�วก�รณ์ของเดก็และเย�วชน	และสภ�พก�รเปลีย่นแปลงท�งสงัคมทีส่่งผลกระทบต่อเดก็และเย�วชน	

อย่�งรวดเร็ว	 จ�กก�รศึกษ�พบว่�	 แนวท�งก�รพัฒน�รูปแบบกิจกรรมเพื่อสร�้งเสริมสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง		

แก่เย�วชนในจงัหวดัลำ�ป�ง	ควรพฒัน�รปูแบบกจิกรรมโดยเน้นก�รมส่ีวนร่วมของเดก็และเย�วชน	ก�รบรูณ�ก�ร	

กิจกรรมในพื้นที่ระดับตำ�บล	 ก�รพัฒน�เครือข่�ยก�รทำ�ง�นด้�นเด็กและเย�วชน	 และก�รสื่อส�รสร้�งคว�มรู้	

คว�มเข้�ใจในพื้นที่อย่�งทั่วถึง

 กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร

 ๑)  กิจกรรมการสร้างเสริมสำานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร

	 	 ในรอบ	๓	ปีทีผ่่�นม�	เป็นก�รดำ�เนนิกจิกรรมของหน่วยง�นทัง้ภ�ครฐั	องค์กรพฒัน�เอกชนทีท่ำ�ง�น

ขบัเคลือ่นก�รพฒัน�เดก็และเย�วชน	แต่พบว่�เป็นกจิกรรมทีม่กัจะพฒัน�แนวคดิก�รดำ�เนนิง�นทีเ่ป็นลกัษณะ

นโยบ�ยส่วนกล�ง	 เพื่อรองรับงบประม�ณ	 เช่น	 สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	 แต่ถ้�เป็น	

กิจกรรมเด่นๆ	 ที่เกิดจ�กมุมมองในปัญห�ของเด็กและเย�วชนและผู้ที่ทำ�ง�นกับเด็กและเย�วชนจริงๆ	 จะเห็น

ว่�ยังไม่ได้เกิดในหน่วยง�นภ�ครัฐ	 กิจกรรมที่ส�ม�รถสร้�งสำ�นึกพลเมืองเด็กและเย�วชนที่เห็นผลของ	

ก�รพัฒน�ก�รสร้�งสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองแก่เด็กและเย�วชน	ที่มีเสียงจ�กกลุ่มเด็กและเย�วชน	คือ	กิจกรรม

ค่�ยทีใ่ห้โอก�สเดก็และเย�วชนได้คดิสร้�งสรรค์กจิกรรมดีๆ 	และหล�กหล�ย	โดยอยูภ่�ยใต้ก�รดแูลให้คำ�แนะนำ�

และได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กผู้ใหญ่ใจดี	 เช่น	 กิจกรรมของชมรมคนรักศิลป์	 กิจกรรมของกลุ่ม	

เดก็ฮกัถิน่	สรปุภ�พรวม	ผลก�รสนทน�กลุม่ย่อยในก�รสร้�งสำ�นกึคว�มเป็นพลเมอืงแก่เดก็และเย�วชนในจงัหวดั

สกลนคร	 มีส�ระสำ�คัญ	 คือ	 ก�รให้นิย�มคว�มหม�ยของเด็ก	 เย�วชนและผู้ใหญ่ไม่ได้แตกต่�งกัน	 ส่วนสำ�นึก	

พลเมืองเด็กและเย�วชน	 ในปัจจุบันควรจะมีต้นแบบสำ�นึกพลเมืองจ�กผู้ใหญ่	 ส่วนสำ�นึกพลเมืองของเด็กและ

เย�วชนนั้น	ได้เรียนรู้	ผ่�นกิจกรรมค่�ยที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�จิตอ�ส�

 ๒)  ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสำานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 

ในจังหวัดสกลนคร

	 	 ปัจจัยที่เป็นปัญห�และอุปสรรคในก�รเสริมสร้�งสำ�นึกพลเมืองแก่เด็กและเย�วชนในพื้นที่จังหวัด

สกลนคร	สรปุได้ดงันี	้๑)	ก�รข�ดโอก�สในก�รเรยีนรูค้ว�มเป็นพลเมอืงของเดก็และเย�วชน	๒)	พ่อแม่	ผูป้กครอง	

ผูใ้หญ่ในสงัคม	ไม่เป็นต้นแบบทีด่แีก่ลกูหล�นข�ดต้นแบบผูใ้หญ่ทีด่	ี๓)	สถ�บนัก�รศกึษ�ข�ดคว�มเข้�ใจในก�ร

สร้�งสำ�นกึพลเมอืงแก่เดก็และเย�วชน	ผ่�นหลกัสตูรก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	และ	๔)	หน่วยง�นทีด่แูลด้�นเดก็	

และเย�วชนข�ดก�รประส�นง�น	ข�ดคว�มรูค้ว�มเข้�ใจในเรือ่งของก�รสร้�งสำ�นกึพลเมอืงและทำ�ง�นซำ�้ซ้อน

 ๓)  แนวทางในการพฒันารปูแบบกจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างสำานกึความเป็นพลเมอืงแก่เดก็และเยาวชน

จังหวัดสกลนคร มี ๒ มุมมอง คือ มุมมองของผู้ใหญ่ และ มุมมองของเด็กและเยาวชน 

	 	 มุมมองของผู้ใหญ	่ ก�รสร้�งต้นแบบให้กับเด็กและเย�วชนผ่�นสื่อต่�งๆ	 ก�รส่งเสริมต้นแบบคนดี	

โดยมีเวทีแสดงคว�มดีเชิงประจักษ์	 เชิดชูคว�มดีคนดีเพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่คนทำ�ดี	 โดยเริ่มจ�กระดับครอบครัว	

และก�รพัฒน�แบบผสมผส�นหลักธรรมคำ�สอนกับกิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน	 รวมทั้งก�รบรรจุหลักสูตร	

ก�รเสริมสร้�งสำ�นึกพลเมืองแก่เด็กและเย�วชนในทุกระดับก�รศึกษ�ที่ครอบคลุมเนื้อห�ทุกวิช�ทุกมิติ	



หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำารวจ88

	 	 มุมมองของเด็กและเย�วชน	 รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร�้งสำ�นึกพลเมืองที่อย�กเห็นและต้องก�ร	

คอื	ก�รให้โอก�สได้เข้�ร่วมกำ�หนดกรอบแนวท�งเพือ่สร้�งสำ�นกึพลเมอืงกบัหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง	โดยสอดแทรก	

กิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�ส�ธ�รณะให้แก่เด็กและเย�วชนอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

 กรณีภาคใต้ : จังหวัดยะลา

	 บริบทปัญห�ส่วนใหญ่ที่คุกค�มหรือส่งเสริมก�รสร้�งสำ�นึกพลเมืองจังหวัดยะล�	 คือ	 เย�วชนว่�งง�น	

เย�วชนเล่นก�รพนัน	เย�วชนติดย�เสพติด	เย�วชนขับรถชิ่ง	เย�วชนข�ดก�รศึกษ�	ข�ดทุนทรัพย์ในก�รศึกษ�	

แต่ที่สำ�คัญจ�กผลก�รวิจัย	 พบว่�	 ปัญห�สำ�คัญในจังหวัดยะล�	 คือ	 เย�วชนติดย�เสพติด	 และเย�วชนได้รับ	

ก�รศึกษ�น้อย	

	 สำ�หรับที่ผ่�นม�	 ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�เย�วชนในจังหวัดยะล�	 จ�กข้อมูลประเด็นยุทธศ�สตร์	

ของจังหวัดยะล�	 สรุปได้ว่�	 โครงก�รพัฒน�เย�วชนเพื่อสร้�งง�นโครงก�รจ้�งง�นนักเรียน	 นักศึกษ�ในช่วง	

ปิดภ�คฤดูร้อน	โครงก�รฝึกอ�ชีพแก่เย�วชนในสถ�บันก�รศึกษ�ปอเน�ะ	โครงก�รมหกรรมเปิดโลกก�รศึกษ�

และอ�ชีพเพื่อก�รมีง�นทำ�โครงก�รศูนย์ยะล�สันติสุขคืนคนดีสู่สังคม	 โครงก�รมวลชนส�นสัมพันธ์ส�นฝัน	

สู่อ�ม�นด�มัน	 และโครงก�รครอบครัวป้องกันภัยแก่ไขปัญห�ย�เสพติด	 ตลอดจนมีโครงก�รพัฒน�เย�วชน	

ในถิ่นทุรกันด�ร	โครงก�รทูบีนับเบอร์วัน	 เป็นต้น	อ�จกล่�วได้ว่�	ก�รสร้�งเย�วชนให้มีสำ�นึกพลเมือง	 เริ่มต้น	

จ�กก�รอบรม	 ดูแล	 เอ�ใจใส่	 ศึกษ�ให้คว�มรู้ของครอบครัว	 พ่อแม่	 และญ�ติพี่น้อง	 ก�รได้รับก�รศึกษ�	

จ�กสถ�บันที่เย�วชนศึกษ�	 และหน่วยง�นภ�ครัฐที่มีหน้�ที่เกี่ยวกับเย�วชน	 คือ	 สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและ

คว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะล�	และสำ�นักง�นพัฒน�ชุมชนจังหวัดยะล�

 ๑)  กิจกรรมการสร้างเสริมสำานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา

	 	 -		 จัดโครงก�รสอนภ�ษ�ไทยให้ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้อ่�นภ�ษ�ไทยไม่ได้	เพื่อสร้�งคว�มภ�คภูมิใจ

ในคว�มเป็นคนไทยมีคว�มเป็นเจ้�ของประเทศม�กขึ้น

	 	 -		 โครงก�รสอนภ�ษ�มล�ยูให้แก่ทห�รพร�นเพื่อให้ส�ม�รถสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจกับประช�ชน	

	 	 -		 โครงก�รสำ�นกึรกัษ์ท้องถิน่เสรมิสร้�งคว�มสม�นฉนัท์	เพือ่ให้เย�วชนทำ�กจิกรรมร่วมกนัและ	เป็น

โครงก�รที่ส่งเสริมปลูกจิตสำ�นึกให้เย�วชนรักบ้�นเกิดรู้สึกคว�มเป็นเจ้�ของ	

	 	 -		 โครงก�รนำ�เย�วชนสู่สันติเพื่อเรียนรู้วิธีก�รสร้�งสันติภ�พก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง	

	 	 -		 โครงก�รค่�ยเอดส์และย�เสพติด

	 	 -		 จัดตั้งศูนย์บริก�รที่เป็นมิตรแก่เย�วชน	 เพื่อให้เย�วชนมีคว�มพอใจ	 มีคว�มประทับใจรู้สึกว่�

ตนเองมีคว�มสำ�คัญทำ�ให้มีคว�มรักต่อประเทศช�ติ

	 	 -		 จัดเวทีประช�คมหมู่บ้�นเพื่อให้เย�วชนมีส่วนร่วมกับทุกฝ่�ยในก�รพัฒน�หรือแก้ไขปัญห�	

ในชุมชนทำ�ให้เย�วชนภูมิใจและมีคว�มรักต่อชุมชน

	 	 -		 โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพแก่เย�วชน	 เพื่อให้เย�วชนเห็นช่องท�งอ�ชีพในอน�คต	 ใช้เวล�ว่�ง	

ให้เป็นประโยชน์	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	มีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น

	 	 -		 กิจกรรมนันทน�ก�ร	 เช่น	 กิจกรรมฟุตบอลภ�คฤดูร้อน	 และกิจกรรมออเครสตร้�เพื่อสะท้อน	

ก�รอยู่ร่วมกัน

	 	 -		 โครงก�รส�นพลังเย�วชนนำ�สังคมเข้มแข็ง	

	 	 -		 โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพให้เด็กและเย�วชน	เช่น	ปลูกผัก	เลี้ยงไก่	ซ่อมรถจักรย�นยนต์
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 ๒) ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสำานึก ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 

ในจังหวัดยะลา

	 	 ปัญห�ส่วนใหญ่ที่คุกค�มหรือส่งเสริมก�รสร้�งสำ�นึกพลเมืองจังหวัดยะล�	 คือ	 เย�วชน	 ข�ดคว�ม	

รับผิดชอบในก�รร่วมกิจกรรมเพื่อก�รพัฒน�ศักยภ�พและในก�รทำ�โครงก�ร	 ปัญห�คว�มไม่เข้�ใจ		

ในวตัถปุระสงค์ของก�รทำ�กจิกรรม	เย�วชนข�ดจติอ�ส�	จติส�ธ�รณะ	ปัญห�ด้�นย�เสพตดิ	งบประม�ณในก�ร	

พัฒน�ศักยภ�พของเย�วชนในก�รทำ�โครงก�รไม่ต่อเนื่อง	ก�รใช้งบประม�ณไม่โปร่งใส	ข�ดคว�มเป็นอิสระ	

 ๓) แนวทางในการพฒันารปูแบบกจิกรรมการสร้างเสรมิสำานกึความเป็นพลเมอืงแก่เดก็และเยาวชน

ในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา 

	 	 -		 กิจกรรมก�รสร้�งเสริมสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองแก่เด็กและเย�วชน	 ควรดำ�เนินก�รทั้งในระบบ

และนอกระบบโรงเรียน	 เน้นกิจกรรมก�รมีส่วนร่วมและสรุปบทเรียนร่วมกัน	 เพื่อก่อให้เกิดก�รเรียนรู้และยำ้�

สำ�นึกพลเมืองบ่อยๆ	เพื่อให้กล�ยเป็นวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป

	 	 -		 กจิกรรมนอกหลกัสตูร	ทีท่ำ�นอกเหนอืกจิกรรมในชัน้เรยีน	นอกจ�กนี	้ยงัรวมทัง้ก�รให้หน่วยง�น

ร�ชก�รภ�คีที่มีหน้�ที่เกี่ยวกับโครงก�รที่เย�วชนดำ�เนินก�ร	 หรือบุคคลที่มีบทบ�ทในชุมชนม�ร่วมรับรู ้		

เป็นสักขีพย�น	 ก�รทำ�ง�นของโครงก�ร	 โดยเน้นว�งระบบก�รทำ�ง�นแบบเป็นท�งก�รและล�ยลักษณ์อักษร		

มีกำ�หนดก�รทำ�ง�น	ที่ชัดเจน	และมีคณะบุคคลที่มีหน้�ที่เกี่ยวข้องม�ร่วมติดต�ม

๖. การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ
	 ในหล�ยประเทศมีก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เรื่องคว�มเป็นพลเมือง	 ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวคิด	

และประเด็นในก�รศึกษ�ที่แตกต่�งกัน	โดยเอกส�รนี้จะนำ�เสนอแนวคิด	พร้อมทั้งประเด็นก�รปฏิบัติที่น่�สนใจ

ที่เกิดขึ้นจ�กก�รส่งเสริมด้�นคว�มเป็นพลเมือง	 โดยเนื้อห�หลักนำ�ม�จ�กบทคว�มของเสิศพงษ์	 อุดมพงศ์		

เรือ่ง	ก�รศกึษ�	เพือ่คว�มเป็นพลเมอืง	(Civic/Citizenship	Education)	ในก�รส่งเสรมิบทบ�ทของภ�คพลเมอืง

ในก�รเมอืงระบบตวัแทน	:	แนวท�งทีย่ัง่ยนืผ่�นประสบก�รณ์จ�กต่�งประเทศ	(๒๕๕๘)	ซึง่มปีระเทศทีน่่�สนใจ	

ดังนี้

	 ประเทศญี่ปุ่น

	 ญีปุ่น่เป็นประเทศทีอ่ยูใ่นทวปีเอเชยีมรีปูแบบของรฐัเป็นรฐัเดีย่ว	และปกครองด้วยระบอบประช�ธปิไตย	

ในระบบรฐัสภ�มอีงค์พระจกัรพรรดหิรอืกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	มนี�ยกรฐัมนตรเีป็นผูน้ำ�ในก�รบรหิ�รประเทศ

เช่นเดียวกับประเทศไทย	 (ชำ�น�ญ	 จันทร์เรือง,	 ๒๕๕๔)	 ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๓	 ได้รับก�รจัดอันดับด้�นคว�มเป็น	

ประช�ธิปไตย	 (Democracy	 Ranking)	 เป็นอันดับ	๒๐	 ของโลก	 (แคมป์เบลล์และคณะ	Campbell	 et.al.,		

๒๐๑๓)	นบัเป็นประเทศประช�ธปิไตยในฝ่ังเอเชยีเพยีงไม่กีป่ระเทศทีไ่ด้รบัก�รประเมนิอยูใ่นอนัดบัต้นๆ	ของโลก

	 ก�รศกึษ�เพือ่คว�มเป็นพลเมอืงในประเทศญีปุ่น่	คอื	ก�รพฒัน�พลเมอืงผูซ้ึง่จะสร้�งสงัคมประช�ธปิไตย

ในอน�คต	 ซึ่งประช�ธิปไตยมีทั้งท�งตรงและท�งอ้อมคว�ม	 เป็นพลเมืองมีทั้งรูปแบบเสรีนิยมและ	 รัฐนิยม		

จงึมคีว�มหล�กหล�ยและคว�มย�กทีจ่ะนยิ�มคำ�นีใ้ห้มคีว�มหม�ยทีค่รอบคลมุได้ในระดบันโยบ�ย	เรือ่งก�รศกึษ�	

เพื่อคว�มเป็นพลเมืองนั้นอยู่ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบของกระทรวงหลัก	๒	กระทรวง	คือ	กระทรวงส�ธ�รณสุข	

แรงง�น	และสวัสดิก�ร	และกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	วัฒนธรรม	วิทย�ศ�สตร์	กีฬ�	และเทคโนโลยี

	 โดยที่รัฐบ�ลมีก�รกำ�หนดแผนนโยบ�ยก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนขึ้นในปี	ค.ศ.	๒๐๐๓	โดยได้กล่�วถึง

หลักก�รสำ�คัญ	๔	ข้อ	สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นพลเมืองของญี่ปุ่น	ประกอบด้วย
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	 ๑)		สนับสนุนคว�มเป็นอิสระท�งสังคม

	 ๒)		สนับสนุนให้ได้รับประสบก�รณ์ต�มคว�มต้องก�รของแต่ละบุคคล

	 ๓)		ปรับเปลี่ยนมุมมองของเย�วชนในฐ�นะสม�ชิกที่กระตือรือร้นของสังคม

	 ๔)		กระตุ้นให้เกิดบรรย�ก�ศที่เป็นอิสระและมีก�รอภิปร�ยได้อย่�งเปิดกว้�งในสังคม

	 ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๖	มีก�รปฏิรูปพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของญี่ปุ่น	ซึ่งนับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๔๗		

ที่ยังไม่เคยมีก�รปฏิรูป	 แต่หลักก�รที่สำ�คัญประก�รหนึ่งที่ยังคงไว้อยู ่ในพระร�ชบัญญัติโดยที่มิได้มีก�ร

เปลี่ยนแปลง	มีใจคว�มสำ�คัญในวรรคแรกว่�	 เป้�หม�ยของก�รศึกษ�ที่สำ�คัญ	 คือ	 ก�รศึกษ�จะก่อให้เกิดก�ร

พัฒน�บุคลิกภ�พโดยสมบูรณ์	พย�ย�มอย่�งหนักในก�รสั่งสอนขัดเกล�บุคคล	มีจิตใจที่สดใสร่�งก�ยที่สมบูรณ์

เป็นผู้ซึ่งรักในคว�มถูกต้องและคว�มยุติธรรม	 เค�รพในคุณค่�ของตนเอง	 เค�รพผู้ใช้แรงง�น	 มีคว�มตระหนัก

ต่อคว�มสำ�นกึรบัผดิชอบอย่�งลกึซึง้	ซมึซบัจติวญิญ�ณทีเ่ป็นอสิระในฐ�นะเป็นผูส้ร้�งสนัตภิ�พแห่งรฐัและสงัคม	

ซึ่งเป้�หม�ยที่กำ�หนดขึ้นนั้น	เป็นประเด็นสำ�คัญที่จะสนับสนุนให้ประช�ชนเป็นพลเมืองอย่�งแท้จริง

	 มกี�รส่งเสรมิเรือ่งจติส�ธ�รณะ	ซึง่นำ�ไปสูก่�รมส่ีวนร่วมอย่�งอสิระในก�รสร้�งสงัคม	พร้อมทัง้	ก�รพฒัน�

ทัศนคติที่มีต่อคว�มต้องก�รรับผิดชอบต่อก�รเติบโตของสังคม	 ซึ่งปัจจุบันทำ�ให้ประช�ชนในประเทศ	

มีจิตส�ธ�รณะ	ส�ม�รถเห็นได้ในหล�ยๆ	เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

	 ก�รศึกษ�คว�มเป็นพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษ�	 เนื้อห�

วชิ�พลเมอืงเป็นศนูย์กล�งของก�รสร้�งคว�มเป็นพลเมอืง	โดยอ�ศยัฐ�นของก�รตระหนกัในประช�ธปิไตยและ

คว�มรู ้คว�มเข้�ใจในสิทธิมนุษยชน	 และคว�มหม�ยและแนวคิดในเรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ		

“สร้�งคว�มเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน	 สร้�งให้นักเรียนมีคว�มตระหนักว่�มนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ	

ของสังคม	 สร้�งให้นักเรียนมีคว�มคิดเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเรื่องส่วนตัวและสังคม	 คว�มมีศักดิ์ศรี	

ของตนเองในระบบครอบครวัแบบร่วมสมยั	คว�มเท่�เทยีมท�งเพศ	และสร้�งให้เย�วชนตระหนกัถงึคว�มสำ�คญั

ของแบบแผนประเพณขีองชวีติในสงัคม	ก�รรกัษ�ขนบธรรมเนยีมและคว�มสำ�นกึรบัผดิชอบของแต่ละบคุคล”	

 ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศญี่ปุ่น 

	 สำ�หรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติบ่อยครั้ง	 แต่ละครั้งมีคว�มรุนแรงและ	

สร้�งคว�มเสียห�ยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำ�นวนม�ก	แต่จ�กคว�มย�กลำ�บ�กจ�กสิ่งที่เกิดขึ้น	ก็ได้เกิดสิ่งที่

น่�สนใจจ�กพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคว�มเป็นพลเมือง	ทั้งในส่วนของคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	จิตส�ธ�รณะ	

คว�มมวีนิยั	และอืน่ๆ	โดยจะนำ�เสนอเป็นเรือ่งร�วสัน้ๆ	เพือ่ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ	ดงันี	้โดยเนือ้ห�นำ�ม�จ�ก

บทคว�ม	เรื่อง	“เรื่องร�วดีๆ	ของคนญี่ปุ่นย�มภ�วะฉุกเฉิน”	(“เรื่องร�วดีๆ”,	๒๕๕๔)

	 กรณีที่	๑		ที่สวนสนุกแห่งหนึ่ง	 เกิดเหตุก�รณ์ซึ่งทำ�ให้นักท่องเที่ยวจำ�นวนม�กไม่ส�ม�รถออกไป	

ข้�งนอกได้	และท�งร้�นข�ยของกไ็ด้เอ�ขนมม�แจกนกัท่องเทีย่ว	มนีกัเรยีนชัน้มธัยมปล�ยหญงิกลุม่หนึง่ไปเอ�ม�		

เป็นจำ�นวนม�ก	ซึ่งม�กเกินกว่�ที่จะบริโภคหมด	ข้�พเจ้�รู้สึกทันทีว่�	“ทำ�ไมเอ�ไปเยอะ”	แต่วิน�ทีต่อม�กล�ย	

เป็นคว�มรู้สึกตื้นตันใจเพร�ะ	 “เด็กกลุ่มนั้นเอ�ขนมไปให้เด็กๆ	 ซึ่งพ่อแม่ไม่ส�ม�รถไปเอ�เองได้	 เนื่องจ�ก	

ต้องอยู่ดูแลลูก

	 จ�กเหตกุ�รณ์นีแ้สดงให้เหน็ถงึคว�มเอือ้เฟ้ือ	ก�รช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	และมคีว�มรบัผดิชอบต่อผูอ้ืน่	

	 กรณีที่	๒		 ในซุปเปอร์ม�ร์เก็ตแห่งหนึ่ง	 มีของตกระเกะระกะเต็มพื้นเพร�ะแรงแผ่นดินไหว	 แต่คน	

ที่เข้�ไปซื้อของได้ช่วยกันเก็บของขึ้นไว้บนชั้น	แล้วก็หยิบส่วนที่ตนอย�กซื้อไปต่อคิวจ่�ยเงิน
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	 จ�กเหตุก�รณ์นี้แสดงให้เห็นถึงคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ก�รช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และมีคว�ม	

รับผิดชอบต่อผู้อื่น	

	 กรณีที่	๓		 ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้�นเรือนพังเสียห�ย	 คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้เปรย	

ออกม�ว่�ต่อจ�กนี้ไปจะเป็นอย่�งไร	เด็กหนุ่ม	ม.ปล�ย	ก็ตอบกลับไปว่�	“ไม่เป็นไรครับ	ไม่ต้องห่วงต่อจ�กนี้ไป		

เมื่อเป็นผู้ใหญ่พวกผมจะทำ�ให้มันกลับม�เหมือนเดิมแน่นอน

	 จ�กเหตุก�รณ์นี้แสดงให้เห็นถึงคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนบ้�นเกิด	 มีคว�มคิดที่จะสร้�งชุมชนบ้�นเกิด

กลับม�ให้เหมือนเดิม	ไม่ย่อท้อต่อคว�มย�กลำ�บ�ก

	 กรณีที่	๔		หลังจ�กเกิดเหตุก�รณ์สึน�มิครั้งใหญ่	อ�ค�รบ้�นเรือนพังเสียห�ย	ประช�ชนไม่มีที่อยู่อ�ศัย	

และอ�ห�รไม่เพียงพอต่อก�รบริโภค	มีก�รแจกจ่�ยอ�ห�ร	ประช�ชนไม่มีก�รแย่งอ�ห�รกัน	ประช�ชนต่อแถว	

เพื่อรับอ�ห�รอย่�งเป็นระเบียบเรียบร้อย	

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

	 ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	 (เก�หลีใต้)	 ตั้งอยู่ท�งใต้ของค�บสมุทรเก�หลี	 มีระบบก�รปกครองในระบอบ

ประช�ธิปไตย	โดยมีประมุขของประเทศ	คือ	ประธ�น�ธิบดี	ซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งโดยตรงจ�กประช�ชน	ให้เป็น

หัวหน้�ฝ่�ยบริห�ร	และมีน�ยกรัฐมนตรี	ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งโดยประธ�น�ธิบดีผ่�นคว�มเห็นชอบ	จ�กรัฐสภ�	

(กระทรวงก�รต่�งประเทศ,	 ๒๕๕๖)	 เก�หลีใต้เป็นประเทศในเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับก�รจัดอันดับ	

ด้�นคว�มเป็นประช�ธปิไตย	(Democracy	Ranking)	ตดิ	๑	ใน	๓๐	ของโลก	โดยได้เป็นอนัดบั	๒๖	จ�กก�รประเมนิ	

ปี	ค.ศ.	๒๐๑๓	(แคมป์เบลล์และคณะ	Campbell	et.al.,	๒๐๑๓)	อ�จกล่�วได้ว่�	ประเทศเก�หลใีต้	มพีฒัน�ก�ร

ของคว�มเป็นประช�ธิปไตยดีขึ้นม�เป็นลำ�ดับ	 ทั้งคว�มก้�วหน้�ในด้�นระบบก�รเลือกตั้งและคว�มเจริญท�ง

วัฒนธรรม	 ดัชนีคว�มเป็นประช�ธิปไตยขยับเพิ่มขึ้นทุกปี	 มีคะแนนสูงในทุกด้�นโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งด้�นสิทธิ

ท�งก�รเมืองและด้�นเสรีภ�พของพลเมือง	 จนได้รับก�รจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นประช�ธิปไตย	

สมบูรณ์เต็มใบ	 ในด้�นก�รพัฒน�เย�วชนด้�นก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นพลเมืองนั้นมีก�รดำ�เนินก�รม�อย่�ง	

ต่อเนือ่ง	มกี�รกำ�หนดค่�นยิม/สิง่ทีด่งี�มพืน้ฐ�นทีเ่ป็นองค์ประกอบของทกัษะชวีติ	๔	ด้�น	ด้�นละ	๕	ลกัษณะย่อย		

ได้แก่

	 ๑)		ก�รใช้ชวีติส่วนตวั	:	ก�รเค�รพตนเอง	คว�มจรงิใจ	คว�มซือ่สตัย์	คว�มเป็นอสิระ	และก�รยบัยัง้ชัง่ใจ

	 ๒)		ก�รใช้ชวีติร่วมกนัในครอบครวั	เพือ่นบ้�น	และโรงเรยีน	:	ก�รปฏบิตัตินต�มศ�สน�	ก�รปฏบิตัหิน้�ที่

ของลูกต่อพ่อแม่	จรรย�ม�รย�ทก�รอยู่ร่วมกัน	และคว�มรักต่อโรงเรียนและบ้�นเกิด

	 ๓)		ก�รใช้ชีวิตในสังคม	 :	 ก�รปฏิบัติตนต�มกฎหม�ย	 ก�รสนใจต่อผู้อื่น	 ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

คว�มยุติธรรม	และก�รสร้�งจิตส�นึกส�ธ�รณะ

	 ๔)		ก�รใช้ชีวิตในระดับช�ติและช�ติพันธ์ุ	 :	 คว�มรักในรัฐ	 คว�มรักในช�ติ	 ก�รมีจิตใจที่มั่นคง		

มีสติสัมปชัญญะ	ก�รสร้�งคว�มสันติภ�ยหลัง	ก�รแบ่งแยกและคว�มรักในมนุษยช�ติ

	 ลักษณะสำ�คัญ	 ๔	 ประก�รนี้	 ถูกปลูกฝังม�ตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษ�	 และยังส่งเสริมก�รปลูกฝัง	

ทกัษะก�รคดิและก�รตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม	(moral	thinking	and	judgment)	หรอืทกัษะทีจ่ำ�เป็นต่อก�รแก้ไข	

เชิงจริยธรรมในชีวิตประจำ�วันอย่�งถูกต้องและมีเหตุผล

	 โดยสรุป	 แนวคิดสำ�หรับก�รศึกษ�เพื่อสร้�งคว�มเป็นพลเมืองของเก�หลีใต้	 หม�ยถึง	 ก�รฝึกฝน	

คว�มส�ม�รถในก�รคิดตัดสินใจในสถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับก�รเมือง	 และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คว�มรู้	
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เกีย่วกบัปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมอืงระดบัช�ตแิละท้องถิน่	ในฐ�นะทีเ่ป็นพลเมอืงผูถ้อือำ�น�จอธปิไตย	(sovereign	

citizen)	 และสำ�หรับก�รให้ก�รศึกษ�แก่เย�วชนเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง	 จะให้คว�มสำ�คัญกับ	

ก�รฝึกฝนทักษะและสอนให้รู้บทบ�ทหน้�ที่ในฐ�นะพลเมืองที่มีคว�มสำ�นึกรับผิดชอบ	(responsible	citizen)	

	 วัฒนธรรมของคนเก�หลีใต้สอนให้คนมีระเบียบวินัย	ห�กได้เคยสัมผัสหรือสังเกตคนเก�หลีใต้จะรับรู้ได้

ไม่ว่�จะเป็นทั้งท�งด้�นก�รศึกษ�	 กีฬ�	 หรือก�รใช้ชีวิต	 และห�กดูวิวัฒน�ก�รของเก�หลีใต้นั้นประสบคว�ม

สำ�เรจ็ในหล�กหล�ยด้�นในเวล�อนัรวดเรว็	เพร�ะเก�หลใีต้สอนให้มกี�รตืน่ตวักบัสิง่ต่�งๆ	อยูเ่สมอ	มกี�รปลกูฝัง	

คว�มรักช�ติ	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันม�อย่�งย�วน�น

 ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

	 กรณีที่	๑		 กรณกี�รอปัป�งของเรอืเฟอร์รีข่องเก�หลใีต้ทีช่ือ่	เซวอล	ซึง่จมลงระหว่�งก�รเดนิท�งจ�ก	

กรงุโซลไปยงัเก�ะเซจ	ูทัง้ส�เหตขุองก�รล่มของเรอื	คว�มรบัผดิชอบของกปัตนัเรอื	น�ยล	ีจนู	เซีย๊ก	(Lee	Joon-seok)		

และผู้ช่วยกัปตันเรือ	 ก�รปฏิบัติก�รและก�รกระจ�ยคำ�สั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหต	ุ รวมทั้งก�รกู้ภัยที่ยังคง	

ดำ�เนินอยู่ซึ่งพบศพผู้โดยส�ร	 ๕๔	 คนสูญห�ย	 ๒๔๘	 คน	 รอดชีวิต	 ๑๗๔	 คนจ�กจำ�นวนผู้โดยส�รและลูกเรือ

ทั้งหมด	 ๔๗๖	 คนผู้เสียชีวิตและสูญห�ยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมจ�กโรงเรียน	 Danwon	 High	 School		

ในเมืองอันซัน	ช�นกรุงโซล	ที่ไปทัศนศึกษ�ถึง	๓๕๐	คน

	 ร้อยเอก	น�ยแพทย์	ยงยุทธ	มัยล�ภ	ได้เขียนเรื่องที่น่�สนใจประเด็นหนึ่งไว้	คือ	ก�รปฏิบัติของนักเรียน	

ทีอ่ยูบ่นเรอื	หลงัจ�กมคีำ�สัง่จ�กลกูเรอืไปยงัผูโ้ดยส�รเมือ่เกดิเหตแุล้วกค็อื	“ให้นัง่อยูก่บัทีห้่�มเคลือ่นไหวไปไหน	

ขณะทีเ่จ้�หน้�ทีก่ำ�ลงัดำ�เนนิก�รแก้ไขปัญห�กนัอยู	่ซึง่ผูโ้ดยส�รจำ�นวนม�กกป็ฏบิตัติ�มคำ�สัง่นี”้	จนกระทัง่เรอื

เอียงและจมลง	 แม้ว่�จะมีเวล�ถึง	 ๒	 ชั่วโมงกว่�ก่อนที่เรือจะจมซึ่งผู้โดยส�รน่�จะมีเวล�เพียงพอที่จะส�ม�รถ

ช่วยเหลอืตวัเองออกม�จ�กเรอืได้ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึวนิยัของเดก็ๆ	นกัเรยีนทีฟั่งคำ�สัง่ของ	“ผูใ้หญ่”	และสะท้อน

ถึงคว�มมีระเบียบวินัยของคนเก�หลีที่เชื่อฟังคำ�สั่งแม้ตนทร�บดีว่�อันตร�ยใกล้ตัวเข้�ม�ม�กแล้ว	 แต่ครั้งนี้	

“ผู้ใหญ่”	 คงประเมินสถ�นก�รณ์ผิดพล�ดอย่�งร้�ยแรง	 มีร�ยง�นว่�ลูกเรือได้พย�ย�มกระจ�ยคำ�สั่งสละเรือ	

ในช่วงครึ่งชั่วโมงต่อม�หลังจ�กเกิดอุบัติเหตุแต่เข้�ใจว่�คำ�สั่งนี้กระจ�ยไปไม่ทั่วถึง	และเชื่อว่�ผู้โดยส�รจำ�นวน

ม�กโดยเฉพ�ะเด็กๆ	ก็ยังคงนั่งอยู่กับที่	(ยงยุทธ	มัยล�ภ,	ม.ป.ป.)

	 กรณีที่	๒		 ประเด็นเรื่องของคว�มรับผิดชอบ	 เห็นได้จ�กก�รล�ออกและฆ่�ตัวต�ยของข้�ร�ชก�ร	

นักก�รเมืองในประเทศหล�ยคนทั้งๆ	ที่อ�จจะไม่เกี่ยวกับคว�มผิดที่เกิดขึ้นโดยตรง	แต่อยู่ในภ�ระหน้�ที่ที่ดูแล		

เช่น	ก�รล�ออกของน�ยกรฐัมนตร	ีชอง	ฮง	วอน	เพือ่รบัผดิชอบต่อก�รล่มของเรอืเซวอลและไม่ส�ม�รถช่วยเหลอื	

ได้อย่�งรวดเร็ว	ทั้งๆ	ที่น�ยกรัฐมนตรีไม่ใช่คนขับเรือและก็ไม่ใช่คนที่เข้�ไปช่วยเหลือ

	 เดอืนธนัว�คม	๒๕๔๘	น�ยฮห์ู	จนุยงั	ผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจเก�หลใีต้	ได้ยืน่หนงัสอืล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	เพือ่

รบัผิดชอบกรณีทีต่ำ�รวจปร�บปร�มกลุม่ผูป้ระท้วงจนถงึแก่คว�มต�ย	กรณเีจ้�หน้�ทีต่ำ�รวจทบุตกีลุม่เกษตรกร

ที่ม�รวมตัวประท้วงเรื่องก�รเปิดเสรีข้�วในกรุงโซล	 จนเป็นเหตุให้มีช�วน�เสียชีวิต	 ๒	 คน	 พร้อมกับขอโทษ	

ต่อกรณีดังกล่�ว	(เมธ�	ม�สข�ว,	๒๕๕๗)

	 เดือนมีน�คม	๒๕๔๙	น�ยกรัฐมนตรีลี	เฮชอน	แห่งเก�หลีใต้	ประก�ศล�ออกจ�กตำ�แหน่งภ�ยหลังจ�ก

ที่เข�แอบไปร่วมตีกอล์ฟกับกลุ่มนักธุรกิจ	ที่เมืองปูซ�น	เมื่อวันที่	๑	มีน�คม	๒๕๔๙	แม้จะเป็นวันหยุดของเก�หลีใต้		

แต่กฟั็งไม่ขึน้	ในขณะทีท่ัง้ประเทศกำ�ลงัประสบปัญห�เนือ่งจ�กก�รประท้วงของพนกัง�นรถไฟ	(เมธ�	ม�สข�ว,	

๒๕๕๗)
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