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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประชาธิปไตยในวิถีไทย” เป็นทั้ง
วิธีการในการสร้างการมีสววนรววมและการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักที่
สาคัญวิธีหนึ่งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ภายใต้ โครงการสร้างความตระหนักในวิถปี ระชาธิปไตยให้เด็กและ
เยาวชนผวานวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่มุวงสื่อสารลักษณะ
หรือสาระหลักของประชาธิปไตยที่ฝังแฝงอยูวในวิถีชีวิตของคนไทยจาก
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ทัศนะของ
ผู้เชีย่ วชาญแขนงตวางๆ
และความรู้และประสบการณ์ของเด็กและ
เยาวชนไทยที่ค้นพบ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนไทยเปิดมุมมองเกีย่ วกับความหมายของประชาธิปไตยทีไ่ มวใชวแควระบอบ
การเมืองการปกครอง แตวประชาธิปไตยยังเป็นวิถกี ารดาเนินชีวติ ของผูค้ นทีไ่ี มว
สามารถจะหยวาขาดจากพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมได้ อาทิ ความเชื่อ ควานิยม
ศาสนา อาชีพ สถาบันทางสังคมตวางๆ ซึ่งล้วนแตวมีอิทธิพลตวอวิธีคิด
และการดาเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ อีกด้วย

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นนี้ใช้เวลาเวทีละ 3 วัน โดย
แบวงออกเป็น 4 เวที คือ ภาคเหนือจัดที่เชียงใหมว ภาคอีสานจัดที่
ขอนแกวน ภาคใต้จัดที่สงขลา และภาคกลางจัดที่นครปฐม โดยมี
ผู้เข้ารววมเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูวในชววงมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ของโรงเรียนประจาจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ในแตว ล ะภาค จานวน
419 คน เนื่องจากมองววานักเรียนกลุวมนี้มีความกล้าแสดงความ
คิดเห็นและนวาจะมีศกั ยภาพในการสื่อสาร เพือ่ สวงตวอความคิดทีไ่ ด้รบั
จากเวทีได้ ตลอดจนยังเป็นวัยที่อยูวในชววงต้นๆ ที่สามารถเปิดรับความ
คิดเห็นทีห่ ลากหลายได้ กลวาวคือ เป็นเด็กทีม่ ลี กั ษณะของการเป็นผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงทางความคิด (Change Agent) นัน่ เอง

สิ่ ง ส าคั ญ ในการออกแบบเวที คื อ ในทุ ก ๆ ขั้ น ตอนของ
กระบวนการมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ทาให้สามารถกาหนดได้ววา
จะใช้ อะไรเป็ นข้อมูล (Input) แล้วจะใช้วิ ธีการหรื อกระบวนการ
(Process) อะไร อยวางไร (เชวน กิจกรรม เกม คลิป บรรยาย) ใน
การนาเสนอข้อมูลนั้น และจะทาให้ผู้เข้ารววมเวทีได้ความคิด เกิดความ
เข้าใจ หรือสะดุดหยุดคิดเรื่องอะไร (Expected Output) ทั้งนี้ เมื่อ
นาทุกอยวางมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันจะนาไปสูวการบรรลุเป้าหมายหลัก
ของเวที คื อ เด็ก และเยาวชนเกิ ดความตระหนัก ถึงการใช้ ชีวิ ตตาม
แนวทางแหว ง ประชาธิ ป ไตยที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ข องไทย โดยไมว
จ าเป็ น ต้ อ งเหมื อ นกั บ ประชาธิ ป ไตยของประเทศอื่ น ใดในโลก
นอกจากนี้ การแยกจัดเวทีในแตวละภูมิภาคก็ทาให้การแลกเปลี่ยน
และการสะท้อนความคิดเกี่ย วกับ ประชาธิ ปไตยที่เชื่ อมโยงกั บการ
ดารงชีวิตของเด็กในแตวละท้องถิ่นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากในแตว
ละภูมิภาคจะมีความเชื่อ ควานิยม ที่เป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคที่
แตกตวางกันออกไป...

การจัดเวทีนไี้ มวได้เป็นเพียงแควกระบวนการในการเก็บข้อมูลการ
รับรูข้ องเด็กและเยาวชนไทยทีม่ ตี อว ประชาธิปไตยเทวานัน้ แตวการออกแบบ
เวทียงั มีเป้าหมายหลักในการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เด็กและเยาวชนได้สะท้อนความคิด
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับวิถปี ระชาธิปไตยทีอ่ ยูใว กล้ตวั ตลอดจนชวนคิด
ชวนคุยถึงประชาธิปไตยทีอ่ ยากได้หรือต้องการอีกด้วย โดยแตวละเวทีใช้การ
ทากิจกรรมเชิงกระบวนการหลากหลายรูปแบบทีผ่ สานสอดแทรกประเด็น
เนือ้ หาทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั เอกสารและเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนที่
เข้ารววมเวทีอยวางทันที
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อยวางไรก็ตาม เมื่อลงมือทาจริง ก็จาเป็นต้องมีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือตัววิทยากรกระบวนการให้มีความเหมาะสม
กับธรรมชาติและลักษณะของเด็กและเยาวชนในแตวละพื้นที่ ซึ่งมี
ข้ อ สั ง เกตวว า การปรั บ เปลี่ ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น ประกอบกั บ ลั ก ษณะและ
ธรรมชาติของเด็กและเยาวชนในแตวละภูมิภาคที่แตกตวางกันไป ก็ทาให้
Mood and Tone และผลที่ได้แตกตวางกันออกไปบ้าง โดยเด็กที่มา
จากภาคเหนื อ ภาคอี ส านให้ ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเข้ า รว ว ม
กิจกรรม เชวนเดียวกันกับเด็กที่มาจากภาคใต้ที่ตั้งใจและจริงจังในการ
เรียนรู้จากกิจกรรมอยวางมาก แตวววาเด็กจากภาคกลางนั้นดูเหมือนจะ
ให้ความสนใจในกิจกรรมน้อยกววาภาคอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โอกาสในการเข้าถึงสื่อ ข้อมูลขวาวสาร และเทคโนโลยีตวางๆ ที่มากกววา
เด็กจากภาคอื่นๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็น
ท้องถิ่นดูจะลดบทบาทลงไป

ประชาธิปไตย คือ ชีวิตประจาวัน เป็นเรื่องใกล้ตัว ไมวใชวเพียงเรื่อง
ประเด็นทางการเมืองการปกครองอยวางเดียว
ประชาธิปไตย คือ การทีเ่ ราอยูรว วว มกันอยวางมีความสุขภายใต้สทิ ธิเสรีภาพ
ทิ ธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและเทวาเทียมกัน ภายใต้กฎระเบียบวินยั รูจ้ กั
การใช้เหตุผล มีความสามัคคี ความเอือ้ อาทร มีนาใจ
้ การประนีประนอม
พึง่ พาอาศัย เพือ่ ให้สงั คมอยูรว วว มกันอยวางสบายใจและเป็นสุข
ส

การอยูรว วว มกันแบบมีสวว นรววม “สววนรววม-สววนรวม” คือ การมีสวว นรววมของ
ประชาชน ในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ ภายใต้กรอบความคิดทีม่ หี ลักการ
และเหตุผล เอือ้ อาทร แบวงปัน ประนีประนอม ความสามัคคี มีความ
รับผิดชอบ มีจติ สาธารณะ มีความพอเพียง ไมวเอารัดเอาเปรียบ เคารพและ
ยอมรับในความแตกตวาง จึงจะทาให้สงั คมมีความสงบสุข มีขอบเขต
ในแงวการรับรูห้ รือความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประชาธิปไตยทีม่ ี
อยูนว นั้ ดูจะไมวแตกตวางกันมากนัก โดยเด็กๆ จะมองประชาธิปไตยในมิติ
การเมืองการปกครองทีป่ ระชาชนมีอานาจสูงสุดเป็นสววนมาก สววนลักษณะ
สาคัญของความเป็นประชาธิปไตยทีเ่ ด็กรับรู้ ได้แกว ความเทวาเทียม ความ
ยุตธิ รรม สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเคารพความ
คิดเห็นของเสียงข้างน้อย การยอมรับเสียงของคนสววนมาก การมีสวว นรววม
ในการแสดงความคิดเห็นทีต่ อ้ งเคารพสิทธิของผูอ้ นื่ การเคารพในกฎหมาย
และเคารพซึง่ กันและกัน ความรักในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ความ
สามัคคี ความซือ่ สัตย์ การไมวทจุ ริต นอกจากนี้ บางคนยังมองววา
ประชาธิปไตย คือ ความขัดแย้ง ความไมวเสมอภาคในการได้รบั สิทธิตาว งๆ
เชวน สิทธิในการศึกษาทีแ่ ตกตวางกันระหววางคนจนกับคนรวย อีกทัง้ เป็นที่
นวาสนใจววา เด็กบางคนได้กลวาวถึงประชาธิปไตยในมิตขิ องวิถกี ารดาเนิน
ชีวติ หรือการอยูรว วว มกันของคนในสังคม เชวน “ประชาธิปไตยคือการใช้ชวี ติ
ประจาอยวางมีเหตุผลและมีความสุข” และ “การอยูรว วว มกันอยวางมีความสุข”
“การอยูรว วว มกันในสังคมอยวางสันติ สงบสุขและเทวาเทียมกัน” เป็นต้น
ทววาจากการรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ ภายหลังจากได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผวานการมีสววนรววมในกิจกรรมตวางๆ ที่จัดขึ้น
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับประชาธิปไตยในมิติที่
เป็นการดาเนินชีวิตที่ไมวสามารถแยกออกจากบริบทและเงื่อนไข
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ตัวอยวางเชวน
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เสียงสะท้อนจากเด็กๆ เหลวานีเ้ ป็นทัง้ ความหวัง พลัง และ
จุดเริม่ ต้นของการสร้างความตระหนักให้กบั เด็ก เยาวชน และคนใน
สังคมไทยได้ใช้ชวี ติ ตามครรลองของประชาธิปไตยทีส่ อดคล้องและอยูบว น
พืน้ ฐานของวิถไี ทย อันจะนาสูกว ารอยูรว วว มกันอยวางมีความสุข โดยทีไ่ มว
ต้องให้ใครมาบอกหรือกาหนดววาความเป็นสังคมประชาธิปไตยของไทย
เราจะต้องเป็นแบบนัน้ หรือทาแบบนี้ ...เพราะเรามีวถิ ชี วี ติ ไทยทีเ่ ป็น
สววนหนึง่ ประชาธิปไตยอยูแว ล้วนัน่ เอง
ข้อมูลจากโครงการสร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็กและ
เยาวชนผวานวัฒนธรรมไทย
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