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	 การไมรู่เ้รือ่งการเมอืงนัน้นบัวา่แยท่ีส่ดุในบรรดาการไมรู่เ้รือ่งอืน่ๆทัง้หมด		คนที่ไมรู่เ้รือ่งการเมอืง
น้ันไม่ได้ยิน	ไม่พูด	ท้ังยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ		เขาไม่รู้เร่ืองค่าครองชีพ	ราคาเมล็ดถ่ัว	
ปลา	แป้ง	 (ข้าวปลาอาหาร)	ค่าเช่าบ้าน	ค่ารองเท้า	รวมถึงค่ายาค่ารักษาพยาบาล		ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นกับ
การตดัสนิใจทางการเมอืงทัง้สิน้		คนที่ไมรู่เ้รื่องการเมอืงนัน้กลบัภมูใิจทัง้กลา้พดูออกมาจากกน้บึง้ของใจ
ว่าเขาเกลียดการเมือง			คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องการเมืองไม่รู้หรอกว่า	ความไม่รู้เรื่องการเมืองของเขานั่น
แหละที่ก่อให้เกิดปัญหาโสเภณี	เด็กถูกทอดทิ้ง	รวมถึงโจรที่อันตรายที่สุด	ซึ่งก็คือนักการเมืองที่เลว	ทุจริต	
และเป็นทาสรับใช้บริษัทธุรกิจในประเทศและบริษัทข้ามชาติ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 			แบร์โทลท	์เบรคท์

	 The	worst	illiterate	is	the	political	illiterate,he	doesn’t	hear,	doesn’t	speak,	nor	
participates	in	the	political	events.	He	doesn’t	know	the	cost	of	life,	the	price	of	the	
bean,of	the	flour,	of	the	rent,	of	the	shoes	and	of	the	medicine,	all	depends	on	
political	decisions.	The	political	 illiterate	 is	so	stupid	that	he	 is	proud	and	swells	
his	chest	saying	that	he	hates	politics.	The	 imbecile	doesn’t	know	that,from	
his	political	 ignorance	is	born	the	prostitute,	the	abandoned	child,	and	the	worst	
thieves	of	all,	the	bad	politician,	corrupted	and	flunky	of	the	national	and	multinational	
companies.

                     Bertolt Brecht
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การเมือง
เรื่องของใคร

การเมืองคืออะไร?
สำาคัญอย่างไร?
ทำาไมต้องมีการเมือง?
 ไม่มีการเมืองได้ไหม?
๑๐ ความเชื่อ ๑๐ ความจริง
เรื่องการเมือง

แล้วพวกเราจะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรได้บ้าง?
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เมื่อพูดถึงการเมือง

พวกเราจำานวนไม่น้อยมักจะรู้สึก  เซ็ง เบื่อหน่าย ไม่ชอบ ไม่สนใจ  
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพวกเราส่วนใหญ่มักคิดว่าการเมือง...	

ถ้าการเมืองไม่ดีอย่างนี้...
ยกเลิกการเมือง...
ไม่ต้องมีการเมืองเลยดีไหม?
การเมืองคืออะไร	?			สำาคัญอย่างไร?
ทำาไมต้องมีการเมือง?		ไม่มีการเมืองได้ไหม?

การทะเลาะวิวาท การเล่นพรรคเล่นพวก

การขัดผลประโยชน์

นักการเมืองไม่มีคุณธรรม

การซื้อเสียง การทุจริตโกงกิน
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ลองคิดดูสิว่า.....
•		ใครสามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้บ้าง?		
•		ไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้อย่างแน่นอน	
•		เพราะถ้าเราอยู่คนเดียวเราต้องทำาเองทุกอย่าง	
•		ต้องผลิตข้าวปลาอาหารเอง		
•		ต้องปลูกข้าวเอง	เกี่ยวข้าวเอง	สีข้าวเอง
•		ต้องปลูกฝ้ายเอง	ทอผ้าเอง

•		ต้องปลูกบ้านเอง		
•		ต้องผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เองทุกอย่าง	
•	 	 เวลาไม่สบาย	ก็ต้องตรวจวินิจฉัยโรคเอง	ผลิตยาเอง	
รักษาโรคเอง
	•		แตบ่างโรคกร็กัษาเองไม่ได	้			เช่น	ไสต้ิง่อกัเสบ	มะเรง็	ฯลฯ

หากอยู่คนเดียวก็อยู่อย่างลำาบากมากๆ
•		ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเอง
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ถนน

โรงพยาบาล

ไฟฟ้า โทรศัพท์

น้ำาประปา

โรงเรียน

แต่....

•		เมื่อมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม	ก็ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน		เช่น		โรงเรียน		โรงพยาบาล		ถนนหนทาง	ไฟฟ้า	
น้ำาประปา	โทรศัพท์	และสาธารณูปโภคอื่นๆ	อีกมากมาย		 	 	รวมถึง	ที่ดิน	 	ป่าไม้	 	แหล่งน้ำา	 	แร่ธาตุ	 	น้ำามัน		ก๊าซ
ธรรมชาติ		คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม	(โทรศัพท์มือถือ	ดาวเทียม)	ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน		สิทธิและเสรีภาพ		ความยุติธรรมและความเสมอภาค		ฯลฯ

•		เมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกัน		ก็ต้องมี	“การใช้อำานาจจัดสรรผลประโยชน์ของคนในสังคม”
•		ซึ่ง	“การใช้อำานาจจัดสรรผลประโยชน์ของคนในสังคม”	ก็คือ			“การเมือง”	นั่นเอง!!!
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ไม่มีการเมืองได้ไหม?

แล้วคิดว่า	การเมืองไทยทุกวันนี้ดีไหม???

ไม่มีการเมืองไม่ได้		ตราบที่เรายังต้องอยู่ร่วมกัน
ในสังคม

ถ้าตอบว่าไม่ดี		เราก็ควรไม่สนใจการเมืองใช่หรือไม่

ที่จริงแล้ว.....ถ้าการเมืองไม่ดี		แต่ขาดการเมืองไม่ได้		
พวกเราทุกคนจึงจำาเป็นต้องสนใจการเมือง

และช่วยกันทำาให้การเมืองดีขึ้น

TAXI
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การเมืองสำาคัญอย่างไร  
เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนจริงๆหรือ

การเมืองเรื่องภาษี งบประมาณ และทรัพยากรของเรา

•		จริงหรอืเปลา่ทีว่า่การเมอืงเปน็เรือ่งของพวกเราทกุคน			
ไม่เว้นแม้แต่เด็ก	นักเรียน	นักศึกษาทุกคน???
•	 	จริงหรือเปล่าที่ว่ารัฐบาลเก็บภาษีจากคนที่มีรายได้
เท่านั้น		เด็ก	นักเรียน	นักศึกษา	ยังไม่ต้องเสียภาษี	???

เดก็	นักเรียน	นกัศกึษา	สว่นใหญม่กัคดิวา่ตวัเองยงัไมต่อ้งเสยีภาษ	ี	แตท่ีจ่รงิ		เดก็	นกัเรยีน	นกัศกึษา	เสยีภาษี
แล้วทุกคน		ผู้ใหญ่เองก็มักคิดว่าตัวเองเสียภาษีมากแล้ว		แต่ที่จริงแล้วผู้ใหญ่เสียภาษีมากกว่าที่ตัวเองคิด
ไว้เยอะมาก

***
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ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินต่างๆมี	 “ภาษี”	
บวกรวมอยู่ด้วย

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ....  
เม่ือพูดถึงภาษีพวกเราส่วนใหญ่มักนึกถึงแต่...ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ซึ่งเด็ก 
นักเรียน นักศึกษา ยังไม่ต้องเสีย ที่จริงแล้ว เด็ก นักเรียน นักศึกษา เสียภาษีแล้ว
ทุกคน นั่นก็คือ...ภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นเอง พวกเราทุกคนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทุกครั้งที่เราซื้อสินค้า  ไม่ว่าจะเป็น สมุด ดินสอ ปากกา เสื้อผ้า รองเท้า ของกิน 
ของใช้เราต้องเสียภาษีทุกครั้ง
-   ทุก 100 บาท ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7 บาท เป็น 107 บาท
-   หากโทรศัพท์มือถือราคา 20,000 บาท ก็ต้องขายเรา 21,400 บาท
1,400 บาท ทีเราต้องจ่ายเพิ่ม ก็คือภาษีนั่นเอง
ยิง่ไปกวา่นัน้  หากเราซือ้สนิคา้ฟุม่เฟอืย หรอืสนิคา้ทีร่ฐับาลไมต่อ้งการใหเ้ราบรโิภค
กันมากๆ   เราก็ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นมาอีก เช่น มอเตอร์ไซค์  รถยนต์  
น้ำาอัดลม เหล้า  เบียร์ บุหรี่  ฯลฯ

***

***

***

***
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ทราบหรือไม่ว่า....
	 รัฐบาลเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น!!!	 	ภาษีที่รัฐบาลเก็บส่วนใหญ่คือภาษี
มูลค่าเพ่ิม	และภาษีสรรพสามิต	ที่ล้วนเก็บจากผู้บริโภคอย่างพวกเราทั้งสิ้น	พวกเราบางคนอาจเผลอคิดไปว่า		
พวกเราเป็นผู้บริโภครายย่อยคงจะเสียภาษีเหล่านี้น้อยมาก		เมื่อเทียบกับเจ้าของห้าง	เจ้าของบริษัทธุรกิจใหญ่ๆ		
ที่สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าเสียภาษีปีละหลายหมื่นล้านบาท	แต่ที่จริงแล้ว	 	 	พวกเราต่างหากที่เป็นผู้เสียภาษีตัวจริง
เพราะเจ้าของห้าง	 เจ้าของบริษัทธุรกิจเหล่านี้แม้จะได้ชื่อว่าเสียภาษีเยอะจริง	 	 แต่ท่านเหล่านี้ไม่ได้แบกรับภาระภาษี
ไว้เอง		พวกเขาจะผลักภาระภาษีมาให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราทั้งหมด		โดยรวมอยู่ในราคาสินค้าที่เราซ้ือมานั่นเอง	
นอกจากนั้นรัฐบาลยังเก็บภาษีอย่างอื่นอีกมากมาย		เช่น

•		ภาษีนำาเข้า	ส่งออก
•		ภาษีเงินได้นิติบุคคล
•		ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
•		ภาษีธุรกิจเฉพาะ(จากการค้าที่ดิน)
•		ภาษีรางวัลหัก	ณ	ที่จ่าย
•		พวกเรา	แมจ้ะเปน็	เดก็	นกัเรยีน	นกัศกึษา	ประชาชนธรรมดา	
			ต้องเสียภาษีกันทุกคน	ทุกวัน		ตั้งแต่เกิดจนตาย

เจ้าของบริษัทธุรกิจเหล่านี้
แม้จะได้ชื่อว่าเสียภาษีเยอะจริง  แต่ท่านเหล่านี้ไม่ได้
แบกรับภาระภาษีไว้เอง  พวกเขาจะผลักภาระภาษี

มาให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราทั้งหมด  โดยรวม
อยู่ในราคาสินค้าที่เราซื้อมานั่นเอง
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ลองทายซิว่า
ปีๆนึง	รัฐบาลเก็บภาษีจากพวกเราทุกคน	
ไปเป็นงบประมาณปีละกี่ล้าน?

หนึ่งพันล้าน...........1,000,000,000
หนึ่งหมื่นล้าน.........10,000,000,000
หนึ่งแสนล้าน..........100,000,000,000
หนึ่งล้านล้าน..........1,000,000,000,000

ผิด

เพราะงบประมาณแผ่นดินประจำาปี	

•			พ.ศ.2550		เป็นเงิน			1,566,200,000,000		บาท
•			พ.ศ.2551		เป็นเงิน			1,660,000,000,000		บาท
•			พ.ศ.2552			เป็นเงิน		1,835,000,000,000		บาท
•			พ.ศ.2553			เป็นเงิน		1,700,000,000,000		บาท
•			พ.ศ.2554			เป็นเงิน		2,070,000,000,000		บาท
•			พ.ศ.2555		เป็นเงิน			2,380,000,000,000		บาท					
•			พ.ศ.2556		เป็นเงิน			2,400,000,000,000		บาท	
•			พ.ศ.2557		เป็นเงิน			2,525,000,000,000	บาท	

ทราบไหมครับว่า เงิน 2,525,000,000,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นล้านบาท) มากแคไ่หน???

ถ้าอยากทราบว่าหากนำาเงินงบประมาณ(ภาษีอากรของพวกเรา)	
2,525,000,000,000	บาท		ไปไว้ในหอ้งเรยีนขนาดกวา้ง	6	ม.	ยาว	7	ม.	สงู	3.5	ม.	จะเตม็หอ้งหรอืไม?่

หาปริมาตรของห้อง

=	600	ซม.	×	ยาว	700	ซม.	×	สูง	350	ซม.

มีปริมาตร	=	147,000,000	ลบ.ซม.

ห้องกว้าง	6	เมตร	ยาว	7	เมตร	สูง	3.5	เมตร
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หาปริมาตรของเงิน 
2,525,000,000,000 บาท
ธนบัตร	1	พันบาท	1	ปึก	100	ฉบับ	(1	แสนบาท)																																																				
กว้าง	7.2	ซม.	x	ยาว	16.2	ซม.	x	หนา	1	ซม.																								
เงิน	2,525,000,000,000	บาท	เท่ากับ	
•			ธนบัตรฉบับละ1พันบาทปึกละ100ฉบับ	(100,000บาท)	กี่ปึก
•			2,525,000,000,000				หารด้วย	100,000	
					=		25,250,000	ปึก	(ยี่สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นปึก)
•			ธนบัตรฉบับละ	1พันบาทปึกละ	100ฉบับ	25.2	ล้านปึก	
						=			กวา้ง	7.2	ซม.	×	ยาว	16.2	ซม.	×	หนา	1	ซม.	×	25,250,000		ปกึ		
•				มีปริมาตร	=	2,945,160,000		ลบ.ซม.

และถ้าเราเลือก	ส.ส.	แล้ว	ส.ส.	ไปเลือกนายกฯ	ให้นายกฯไปตั้งคณะรัฐมนตรี	
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลงบประมาณปีละกว่า	2,525,000,000,000	บาท	
(ธนบัตรฉบับละ	1	พันบาท		20		ห้อง)

=   20   ห้องเรียน

20 ห้องเรียน  x  4 ปี = 80 ห้องเรียน

แต่....
แต.่..เราเลอืก	ส.ส.		แลว้	ส.ส.ไปเลอืกนายกรฐัมนตร	ี	นายกรฐัมนตรีไปตัง้คณะรฐัมนตร	ี	ซ่ึงมวีาระการดำารงตำาแหนง่

ได้เกือบ	4	ป ีจึงมีหน้าที่ดูแลงบประมาณ  2,525,000,000,000 บาท X 4 ปี  = 10,100,000,000,000 บาท 

(ถ้างบฯคงที่)

หรือ = ธนบัตรฉบับละ 1,000  บาท 
เต็มตึก  8 ชั้น !!!

ปริมาตรธนบัตร		2,945,160,000	ลบ.ซม.	
ปริมาตรห้อง							147,000,000		ลบ.ซม.
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ถ้าเราไม่สนใจการเมือง		ไม่ติดตามตรวจสอบนักการเมืองอย่างจริงจัง		และเลือกนักการเมืองที่ซื้อเสียง
ให้เข้ามามีอำานาจ
•			ถ้านักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาเป็นรัฐบาล	1	ปี	เขาก็จะมีอำานาจบริหารจัดการงบประมาณที่มาจากภาษีของพวกเรา	
ปลีะ	2,525,000,000,000	บาท		หากคอร์รัปชัน่	1%		งบประมาณกจ็ะหายไป		25,250,000,000	บาท	(สองหมืน่หา้พนั
สองรอ้ยห้าสบิลา้นบาท)		และ	ถา้นกัการเมอืงที่ไมด่เีขา้มาเปน็รฐับาล	4	ป	ีเขากจ็ะมอีำานาจบรหิารจดัการงบประมาณ
ท่ีมาจากภาษีของพวกเรา	ปีละ	2,525,000,000,000		x		4		=	10,100,000,000,000	บาท	(สิบล้านหน่ึงแสนล้านบาท)		

คอร์รัปชั่น 1%
งบประมาณจะหายไป 

101,000,000,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งพันล้านบาท)

•			งบประมาณปี	2557	มีมูลค่ามากถึง	 2,525,000,000,000 บาท
•			หากนำามาเฉลี่ยคืนคนไทยทุกคน	จะได้ส่วนแบ่งคนละ			
					2,525,000,000,000	÷	64,456,659	คน	=	39,173	บาทต่อคนต่อปี

39,173 บาท = 1 ปี 156,694 บาท = 4 ปี

•			และหากงบประมาณคงที่ปีละ		2,525,000,000,000	บาททุกปีเช่นนี้		4	ปีจะมีมูลค่ามากถึง

   2,525,000,000,000 บาท X 4 ปี = 10,100,000,000,000 บาท    

                                  (สิบล้านหนึ่งแสนล้านบาท)
•			หากนำามาเฉลี่ยคืนคนไทยทุกคน	จะได้ส่วนแบ่งคนละ	
				10,100,000,000,000	÷	64,456,659	คน	=	156,694	บาทต่อคนต่อ	4	ปี

แท้ที่จริงที่ซื้อเสียงกันก็เพื่อเข้าไปขโมยเงินของพวกเรา
แต่ละคนนั่นเอง!!!!
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•			การลงคะแนนเลือกใคร	=	การมอบอำานาจให้เขาไปดูแลเงินของเรากว่า	10	ล้านล้านบาท!!!
•		การลงคะแนนเลือกใคร	=	การมอบอำานาจให้เขาไปดแูลผลประโยชนอ์ืน่ๆอกีมากมาย	เชน่	การอนญุาตและสมัปทาน
ในกิจการต่างๆ	รถเมล์	รถตู้	รถโดยสารรถไฟ	เครื่องบิน	โรงโม่หิน	ดูดทราย	ขุดแร่และพลังงาน	คลื่นวิทยุ	โทรทัศน์	
โทรศพัท์	และอนิเทอรเ์นตตา่งๆทีม่องไมเ่หน็และจบัตอ้งไม่ไดร้วมถงึความยตุธิรรม	สทิธแิละเสรภีาพ	และผลประโยชน์
ต่างๆอีกมากมายมหาศาลที่ล้วนมีผลกระทบต่อพวกเราทั้งสิ้น

•		เด็ก	เยาวชน	และนักเรียนทุกคนเสียภาษีทุกคน	ทุกวันหรือไม่
•		การเมืองเป็นเรื่องของเด็ก	เยาวชน	และนักเรียนหรือไม่
•		การเมืองเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนจริงหรือไม่???????
•		พวกเราเด็ก	เยาวชน	และนักเรียนทุกคนควรที่จะสนใจการเมือง	
•		และเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำาให้การเมืองดีขึ้นหรือไม่?
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การเมือง เรื่องของใคร?
ประชาชน

จ่าย

งบประมาณแผ่นดิน

ประชาชน

มอบ

ภาษีอากร อำานาจอธิปไตย

•	ภาษีเงินได้
•	ภาษีการค้า
•	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย

•	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
•	ภาษีสรรพสามิต
•	ฯลฯ

•	ภาษีบำารุงท้องที่
•	ภาษีโรงเรือน
•	ภาษีป้าย	ฯลฯ

•	ค่าธรรมเนียม	เช่น	ค่า	ธรรมเนียมการโอนที่ดิน
•	ค่าปรับ	ฯลฯ

หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น
•		อบจ.
•		เทศบาล
•		อบต.
•	กทม.
•	เมืองพัทยา
•	ฯลฯ

เอกราชและความ
มั่นคงแห่งชาติ
•	ความสงบเรียบร้อย
•	ความปลอดภัย

สาธารณูปโภค
•	ไฟฟ้า
•	ประปา

การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
•	น้ำาท่วม
•	น้ำาเสีย
•	ราคาผลผลิตตกต่ำา
•	สินค้าแพง

ทรัพยากรต่างๆ
•	ที่ดิน
•	แหล่งน้ำา
•	ป่าไม้
•	แร่ธาตุ
•	ฯลฯ

•	ถนน
•	โทรศัพท์
•	ฯลฯ

บริการอื่นๆ
•	โรงเรียน
•	โรงพยาบาล

•	ออกกฎหมาย
•	ควบคุม/ตรวจสอบ
การทำางานของรัฐบาล

•	ความยุติธรรม
•	ความเสมอภาค
		ของประชาชน

ภาษี ทางตรง ภาษี ทางอ้อม

ภาษี ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

บริหาร

รัฐบาล

นิติบัญญัติ
รัฐสภา

สภาผู้แทน
ราษฎร

วุฒิสภา

ตุลาการ

ศาล

จัดสรร
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การเมืองในชีวิตประจำาวันของเรา

จริงหรือเปล่าที่ว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับเรามาก

การเมืองในที่นี้จึงหมายถึงระบบการใช้อำานาจบริหารจัดการให้พวกเราทุกคนมีชีวิตที่ดี	มีความสุข	มีคุณค่า	มั่นคง
ปลอดภยั	มสีทิธิและเสรภีาพไดร้บัความยตุธิรรม		ลองถามตวัเองซิวา่		ในวนัหนึง่ๆ	พวกเราทำาอะไรบา้งและในกจิกรรม
ประจำาของเราวันนั้น	มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง	เช่น
•			อาบน้ำา	ล้างหน้า	แปรงฟัน		ก็ต้องมีการเมืองเข้ามาจัดการให้มีน้ำาประปาที่สะอาด	สะดวก	และไม่แพงเกินไป	ต้องมี
การเมืองเข้ามาควบคุมคุณภาพของสบู่	ยาสีฟัน	ยาสระผม	และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	
•			รบัประทานอาหาร		กต็อ้งมกีารเมอืงเขา้มาควบคมุดแูลใหอ้าหารสะอาด	ไมม่สีารปนเปือ้น	มคีณุภาพ	ราคาไมแ่พง	
•			เดินทางไปเรียนหนังสือ	หรือไปทำางาน		ก็ต้องมีการเมืองเข้ามาจัดการให้มีถนนหนทาง		การคมนาคมขนส่ง
ที่สะดวก	ปลอดภัย	และราคาไม่แพง		และดูแลเรื่องการจราจร
•			เรียนหนังสือ		ก็ต้องมีการเมืองเข้ามาจัดการศึกษา	โรงเรียน	ครู	หลักสูตร	หนังสือเรียน	ให้มีคุณภาพ	และเป็นประโยชน์
สำาหรับทุกคน
•			เล่นกีฬา		ก็ต้องมีการเมืองเข้ามาจัดการให้มีสนามกีฬา		อุปกรณ์กีฬา
•			ดูโทรทัศน์		ก็ต้องมีการเมืองเข้ามาจัดการให้มีรายการที่ดี	ไม่มีโฆษณามากเกิน
•			ใช้อินเทอร์เน็ต		ก็ต้องมีการเมืองเข้ามาจัดระบบโครงข่าย	ให้มีคุณภาพ		ครอบคลุม	และไม่แพง

	 เหน็ไหมวา่	กจิกรรมในชวีติประจำาวนัของพวกเราตัง้แตต่ืน่นอนจนเขา้นอนลว้นแตต่อ้งม	ี“การเมอืง”	
เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราอย่างมาก		ทั้งอาจทำาให้ชีวิตประจำาวันของพวกเราสะดวกสบายหรือ
ลำาบากมากขึ้น			น่าคิดว่าพวกเราทุกคนควรจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่	อย่างไร???		
พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยแบบพวกเราทกุคนจงึตอ้งสนใจและเขา้มามสีว่นรว่มทางการเมอืงอยา่งจรงิจัง
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การเลือกตั้ง	จะมีคุณภาพ
ก็ต่อเมื่อเราให้ความสนใจ	ติดตามข่าวสารการเมือง

สังเกตพฤติกรรมของนักการเมือง
จะทำาให้เรารู้ว่า	เราควรจะเลือกตัวแทนอย่างไร?
และความสนใจนี้จะต้องไม่จบลงแค่วันเลือกตั้ง

แต่เราจะต้องติดตามผลงานของ	ตัวแทน	ตลอดเวลา
หากปล่อยปละละเลย	ภาษีอากรของเรา

ก็จะสูญเปล่า	!!!	

ในโรงเรียน

ในชีวิต
ประจำาวัน

ประธานนักเรียน

ประธานชุมนุม / ชมรม

กรรมการบริษัท / สหกรณ์

สส. / สว.

สมาชิกสภาอบต. / เทศบาล 
/อบจ. / กทม. / เมืองพัทยา

นายก อบต. / เทศมนตรี / อบจ. 
/ เมืองพัทยา / ผู้ว่าราชการกทม. 

กรรมการสมาคม
ชมรม

มูลนิธิ ฯลฯ

หัวหน้าห้องเรียน

คุณเคยไปเลือกต้ัง
บ้างหรือยัง?
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1.	เลิกเบื่อการเมือง	หันมาสนใจการเมืองให้มากขึ้น
2.	ศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองให้ถูกต้อง		
3.	ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
4.	ติดตามข่าวสารทางการเมือง	และตรวจสอบพฤติกรรมและการทำางานของบุคลากรทางการเมือง			ด้วยการ
													•			อ่านหนังสือพิมพ์	วารสาร												 	
	 •			ฟังวิทยุ
	 •			ดูโทรทัศน์																																		 		 				
	 •			ฟังการอภิปราย		ปาฐกถา	เสวนาต่างๆ
	 •			พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีความรู้ต่างๆ			
5.		สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับนโยบาย	กฎหมาย	และการทำางานที่ดี
6.		คัดค้านนโยบาย	กฎหมาย	และการทำางานที่ไม่ดี
7.		รวมกลุ่มกันปกป้องสิทธิประโยชน์ของส่วนรวม
8.		เผยแพร่ความรู้สู่ผู้อื่น		ทั้งในครอบครัว	โรงเรียน	หมู่บ้าน	ชุมชน		และประเทศชาติ
9.		ใช้ประชาธิปไตยในการดำาเนินชีวิต	ได้แก่
					9.1	คารวธรรม
	 •			เห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน	
	 •			ใช้สิทธิโดยไม่ละทิ้งหน้าที่		
	 •			ใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ			
	 •			ซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส			
	 •			ยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม		

แล้วพวกเราจะมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างไรได้บ้าง?

TAXI
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การเมืองไทยจะไม่มีวันดีขึ้น 
ถ้าพวกเราคิดว่า ไม่ใช่หน้าที่ !

2.		สามัคคีธรรม
	 •			ยึดหลักภราดรภาพ	ปรองดอง	สมานฉันท์				
	 •			ใช้หลักสันติวิธี			
	 •			ยึดหลักเสียงข้างมากและเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย			
	 •			เห็นความสำาคัญในประโยชน์ของส่วนรวม		
	 •			มีจิตสำานึกรวมหมู่และทำางานเป็นหมู่คณะ		
	 •			มีจิตสาธารณะ	และการมีจิตอาสา	มีส่วนช่วยในการพัฒนาครอบครัว	โรงเรียน	ชุมชน	สังคม	
	 					และประเทศชาติอย่างยั่งยืน		
3.		ปัญญาธรรม
	 •			ยึดหลักเหตุผล	ความจริง	และความถูกต้อง		
	 •			รู้ทันข้อมูลข่าวสาร	และรู้ทันสื่อสารมวลชน	
	 •			มีความกล้าหาญทางจริยธรรม	(moral	courage)		กล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง	
	 				(moral	assertiveness)		
	 •		มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การใช้เหตุผล	การตั้งคำาถาม	การวิจัย	การค้นคว้า	
	 			การรวบรวมข้อมูล	การโต้แย้ง		
	 •			มีทักษะการสื่อสารในระบอบประชาธิปไตย	ได้แก่	การฟัง	การอ่าน	การค้นคว้า	การจับใจความ	
	 การสรุปความ	การย่อความ	การขยายความ	การตีความ	การแปลความ	การพูด	การเขียน	
	 การโต้วาที	การอภิปราย	การวิจารณ์	การกล้าแสดงออก	การแสดงความคิดเห็น	
	 และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น			
	 •			พัฒนาความรู้	ความคิด	จิตใจ	พฤติกรรมและการทำางานของตนเองอยู่เสมอ	
	 •			มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์			
	 •			มีความรู้พื้นฐานทางการเมืองที่ถูกต้อง



สภาผู้แทนราษฎร

ส.ส.

เสนอและพิจารณาบัญญัติกฏหมาย
ทั้งหลายที่มีผลต่อประชาชนทุกคน

พิจารณา	พ.ร.บ.	งบประมาณแผ่นดิน
ปีละกว่า	สองล้านล้านบาท
	รับหลักการ	/	แปรญัตติ	(ปรับเปลี่ยน)		
/	และลงมติ

เป็นกรรมมาธิการติดตาม	
ตรวจสอบ	การทำางานของ
รฐับาลและสว่นราชการตา่งๆ

ยืน่ญตัตไิม่ไวว้างใจ	นายกรฐัมนตร	ี
หรือ	รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

รวบรวมปัญหา	รับ
ฟั งความคิด เ ห็น
ของประชาชน	เสนอ
ต่อรัฐบาล
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เห็นพฤติกรรมของนักการเมือง
แล้วรู้สึกเบื่อหน่ายเหลือเกิน 

 ไม่อยากสนใจการเมือง

•		จริงๆแล้วเราเบื่อ	“การเมือง”	หรือเบื่อ	“นักการเมือง”	กันแน่?
•	 	หากใช้แต่ความรู้สึก	 เราก็คงเบื่อการเมืองกันทุกคน		แต่หากใช้
ปัญญาพิจารณาให้ดีว่า	 	 เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะเรา
ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน		เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในสังคม		ก็ย่อม
ต้องมีผลประโยชน์ต่างๆ	ร่วมกัน		จึงต้องมี	“การใช้อำานาจจัดสรร
ผลประโยชน์ของคนในสังคม”		ซึ่งก็คือ	“การเมือง”	นั่นเอง

•	เมื่อยกเลิก	ไม่มีการเมืองไม่ได้	แม้หนีไปอยู่ประเทศอื่น	ก็ต้อง
มีการเมืองอยู่ดี	 ยังต้องเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม
มากมายอยู่ดี	พวกเราจึงต้องหันมาสนใจและช่วยกันทำาให้
การเมืองดีขึ้น
•	น่าคิดว่า		ที่การเมืองไม่ดีก็เพราะพวกเราจำานวนไม่น้อยยัง
ไมพ่จิารณาเลอืกนกัการเมอืงอยา่งดพีอหรอืไม?่		ยงัเลอืกคน
ซือ้เสยีง	คนทีท่จุรติครัง้แลว้ครัง้เลา่หรอืเปลา่?		เราไดต้ดิตาม
ข่าวสารและตรวจสอบการทำางานของนักการเมืองดีพอก่อน
ไปเลือกตั้งหรือไม่?
•	หากเราเลือกคนทุจริต	มาเป็น	ส.ส.	เราก็จะได้คนทุจริตมา
เป็นนายกฯ	แล้วก็ไปแต่งตั้ง	คนทุจริตมาเป็นรัฐมนตรีอีก	!
•	ฟังดูอาจรู้สึก	“น่าเบื่อ”...	แต่ตราบใดที่เรายังต้องเสียภาษี	
แล้วเราก็ยังต้องได้รับผลกระทบจากการเมือง	เราก็จำาเป็น
จะต้องศึกษาดูว่าใครเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ดูแล
เงนิจำานวนมหาศาลและทรพัยากรธรรมชาตมิากมายของเรา

ดังนั้น	การเมืองต้องมีตราบที่เรายังต้องอยู่ร่วมกันในสังคม	
ด้วยเหตุนี้			เราจึงเบื่อการเมืองไม่ได้
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การเมืองเป็นเรื่องสกปรก ไม่
ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว

•		“การเมือง”	คือ	“การใช้อำานาจจัดสรรผลประโยชน์ของคนในสังคม”	การเมืองจึงไม่ได้
ดีหรือไม่ดีในตัวมันเอง
•	หากแต่ในระบอบประชาธิปไตยที่ให้พวกเรากำาหนดการเมืองเอง		ดังนั้น	การเมืองเป็น
เรือ่งสกปรกกเ็พราะพวกเรากำาหนดมนัเองมใิชห่รอื?		ยิง่เราไมส่นใจ	ไมช่ว่ยกนัทำาใหด้ขีึน้	
การเมืองก็จะยิ่งสกปรกมากขึ้น		จะยกเลิกไม่มีการเมืองก็ไม่ได้	และคนที่ได้ผลกระทบจาก
ความสกปรกของการเมืองก็ไม่พ้นพวกเรานั่นเอง			
•		คำาว่า	“ยุ่งเกี่ยว”	ในที่นี้	ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องเข้าไปเล่นการเมืองกันทุกคน		
เพียงแค่ทำาหน้าที่ประชาชนเจ้าของอำานาจอธิปไตยที่ดีเท่านั้นเอง		
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•		เมือ่พดูถงึภาษี	พวกเราสว่นใหญ่มักจะนึกถงึแตภ่าษเีงนิได	้	
ที่คนที่มีรายได้ต้องไปแจ้งเสีย	
	 แต่ส่วนใหญ่รัฐบาลมักจะเก็บภาษีทางอ้อมโดยที่
พวกเราไม่รู้ตัวมากกว่า		เช่น	ภาษีมูลค่าเพ่ิม	ภาษีสรรพสามิต	
เปน็ตน้	พวกเราเสยีภาษพีวกนีท้กุครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้และบรกิาร
ต่างๆ	แต่เนื่องจากมันรวมอยู่ในราคาสินค้าที่เราจ่าย	พวก
เราเลยคิดไม่ถึงว่าเด็กๆ	อย่างพวกเราทุกคนเสียภาษีกัน
แล้วทั้งนั้น	 และเสียมากเสียด้วย	นักการเมืองก็เอาเงินภาษี
จำานวนมหาศาลของพวกเรานี้ไปบริหารประเทศ		หากพวก
เราได้แต่เสียภาษี	 	แต่ไม่สนใจการเมืองเพราะคิดแต่ว่าเป็น
เรื่องของผู้ใหญ่		นักการเมืองท่ีไม่ดีก็อาจจะทุจริตเงินของพวก
เราไปก็ได้		
	 นอกจากน้ัน	การเมืองเป็นเร่ืองของการใช้อำานาจ
ที่มีผลกระทบกับทุกคน	 	 ไม่เว้นแม้แต่เยาวชน	 	 เพราะถ้า
การเมืองไม่ดี	ก็จะทำาให้	การศึกษา	การสาธารณสุข	การ
คมนาคม	การอุตสาหกรรม	การเกษตร	สภาพแวดล้อม
สวัสดิการสังคม	เทคโนโลยี	พลังงาน	การจัดการภัยพิบัติ
ต่างๆ	สังคม	เศรษฐกิจ	ฯลฯ	ไม่ดีไปด้วย	แม้เยาวชนจำานวน
มากจะยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง	 	 	แต่พวกเราก็สามารถมีส่วน
พัฒนาทางการเมืองได้หลายทางดังที่กล่าวมาแล้ว	 	และที่
สำาคัญก็คือ	พวกเราสามารถฝึกตัวเองที่จะเป็นผู้เลือกตั้งที่
มีคุณภาพในอนาคต

พวกเราเยาวชนส่วนใหญ่
ยังไม่เสียภาษี 

ยังไม่เกี่ยวกับการเมือง



26

•	จริงอยู่ที่การจะบอกว่าใครเป็นคนดีนั้น	คงดูที่หน้าตาไม่ได้			
หากแต่ต้องดูที่	“พฤติกรรม”
•	การจะรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีหรือไม่คงต้องติดตามข่าวสาร
การเมืองทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง
•		ต้องถามว่า	แล้วพวกเราติดตามข่าวสารการเมืองบ้างหรือ
ไม่		ถ้าเราไม่ค่อยติดตามข่าวสารการเมืองเลย	แล้วเราจะทราบ
ว่าใครทำาอะไรดี	หรือไม่ดีได้อย่างไร	
•	 เป็นเพราะพวกเราเองหรือเปล่า	 	ที่ไม่ค่อยติดตามข่าวสาร
การเมือง	แล้วก็เลือกคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีครั้งแล้วครั้งเล่า	
ในระบอบประชาธิปไตยไม่มีนักการเมืองคนไหนเลยที่เข้าไป
ทำางานได้โดยไม่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนจำานวนมาก		
พอได้คนไม่ดี	 	ก็เบื่อการเมือง	 ไม่สนใจ	 ไม่ติดตามข่าวสาร
การเมืองอีก	ก็ ไปเลือกตั้งทั้งที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของนักการเมือง	 เขาก็เข้ามาทำาไม่ดีอีก	วนเวียนไปไม่จบสิ้น			
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะหยุดวงจรอุบาทว์นี้	ด้วยการให้
ความสำาคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น

บอกให้เลือกคนดี  ใครล่ะคนดี 
คนดีหน้าตาเป็นยังไง ?
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•		ถ้าเราอ้างเช่นนี้	การเมืองก็คงต้องเป็นเช่นนี้เรื่อยไป
•		เงินภาษีอากรของเราก็จะสูญหายไปปีละมากๆ
•	ถ้าเราได้รัฐบาลไม่ดี	 เศรษฐกิจการทำามาหากินของเราก็พลอยฝืดเคืองไปด้วย	ราคาสินค้าก็แพง
ด้วยนโยบายที่ไม่ดี	รัฐบาลที่ทุจริต	ย่อมสร้างความเดือดร้อนให้เรา

จะให้ติดตามการเมืองยังไง 
ไม่มีเวลาหรอก ต้องทำามาหากิน 

ต้องเรียนหนังสือ

ดังนั้น	!	ไม่ว่าเราจะมีภารกิจมากมายแค่ไหน	เราก็จำาเป็นต้องสนใจ
การเมือง	เพื่อจะได้ลงคะแนนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพมากที่สุด
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•		ความเชื่อนี้...ไม่น่าจะเป็นจริง	คงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สมัครฯ	จะแจกเงินซื้อเสียงทุกคน

ผู้สมัครฯ	คนไหนซื้อเสียง	เราต้องไม่เลือกเด็ดขาด!	เพราะหากผู้สมัครคน
นั้นได้รับเลือกเข้าไป	ย่อมต้องเข้าไปโกงเงินภาษีของเราแน่ๆ		 เพ่ือให้คนดีๆ	
ที่อยากจะช่วยประเทศชาติหันมาสมัครรับเลือกตั้ง		เพราะถ้ายังเลือกคนที่
ซื้อเสียงอยู่	คนดีๆ	ก็จะไม่มาสมัครรับเลือกตั้งอีกเลย

เราต้องจำาไว้ว่า...

แล้วเราจะเลือกยังไง ? 
ผู้สมัคร ส.ส. ล้วนแต่ซื้อเสียงทุกคน
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จะไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คนนี้ได้ยังไง เขาดีกับพวกเรา
มาก มาช่วยงานศพ งานบวช 
งานแต่งของพวกเราตลอด

•			หากเขามาช่วยงานศพ	งานบวช	งานแตง่		พวกเรากค็วรตอบแทน
อย่างแน่นอน	เพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
•		แต.่..กค็วรตอบแทนดว้ยการไปชว่ยงานศพ	งานบวช	งานแตง่ของ
เขา		ไม่ใช่ตอบแทนด้วยการเลือกเขามาเป็นผู้แทน
•		เพราะการมาช่วยงานศพ	งานบวช	งานแต่งเป็นเรื่องส่วนตัว		เขา
ดีกับเราเป็นการส่วนตัว		เราต้องตอบแทนเป็นการส่วนตัว		แต่การ
เลือกตั้งเป็นเรื่องของส่วนรวม	เป็นเรื่องของประเทศชาต	ิ	
เราเอาประเทศชาติไปตอบแทนใครไม่ได้
•			เป็นไปได้หรือไม่ว่านักการเมืองบางคนรู้ว่าพวกเราส่วนใหญ่
ยังไม่รู้จักแยกประโยชน์ส่วนรวมออกจากประโยชน์ส่วนตัวจึง
พยายามเอาประโยชนส์ว่นตวัมาใหพ้วกเรา		เพือ่ใหพ้วกเราตอบแทน
เขาด้วยประโยชน์ส่วนรวม
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•	 	ความคิดเช่นนี้	 เป็นความคิดที่ผิด	และเป็นอันตรายมาก	
เพราะนักการเมืองพวกนี้จะโกงเงินของชาติ	นับพันนับหมื่น
ล้านบาท	แต่เอามาพัฒนาจริงๆ	ไม่กี่ล้านบาท	แล้วคนดีๆ	ที่
ไม่โกงเงินชาติก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประชาชนที่ไม่
เลือก	ถ้าเราเลือกนักการเมืองประเภทค้ากำาไรเกินควรเช่นน้ี	
อีกไม่นานประเทศไทยคงล่มจมแน่
•	 	 	ยิ่งไปกว่านั้น	 เราจะต้องพิจารณาด้วยว่า	 	 เงินที่เอามา
พัฒนานั้นมากแค่ไหน	เอามาจากไหน	จะเป็นภาระทางการ
คลังหรือไม่	 	และพัฒนาให้ประชาชนเข้มแข็งมากขึ้นหรือไม่		
ต้องแบมือขอเงินจากรัฐบาลไปเรื่อยๆหรือไม่
บางคนก็มีแนวคิดว่า	“เลือก	ส.ส.	เพื่อให้นำางบประมาณ
มาพัฒนาจังหวัดของเรามากๆ	”

	 หน้าที่หลักที่แท้จริงของ	ส.ส.	คือ	หน้าที่ในการออกกฎหมาย	จริงๆ	แล้ว	หน้าที่ออกกฎหมายนี้สำาคัญมาก	
และสามารถนำาประโยชน์มาสู่ประชาชนได้อย่างมหาศาล	เช่น	พ.ร.บ.	คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ร.บ.	ว่าด้วยสัญญาที่
ไมเ่ป็นธรรม	(ให้ประชาชนฟ้องยกเลิกสัญญาที่เสียเปรียบได้)	พ.ร.บ.	จำากัดการถือครองที่ดิน	(เพื่อไม่ให้ใครมีที่ดิน
มากเกินไป	อันเป็นต้นเหตุให้คนอื่นไม่มีที่ดินอยู่	หรือเป็นเหตุให้ที่ดินราคาแพง)	เป็นต้น
 แต.่..คนสว่นใหญ ่มกัคดิวา่ ส.ส. คอื ผูท้ีท่ำาหนา้ทีด่แูลผลประโยชนข์องจงัหวดั ส.ส. ไม่ไดม้หีนา้ทีพ่ฒันา
เฉพาะจงัหวดัใดจงัหวดัหนึง่ ส.ส. ทีด่ ีจงึมิใชค่นทีส่ามารถผลกัดนังบประมาณมาสูจ่งัหวดัของตน โดยไมส่นใจวา่
จังหวัดอื่นจะมีความจำาเป็นเพียงใด ส.ส.ที่ดีแม้จะได้รับเลือกต้ังมาจากเขตเลือกต้ัง แต่ต้องทำาหน้าที่เป็นตัวแทน
ของคนทั้งประเทศ  รวมถึงเด็ก เยาวชนที่ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งด้วย!!!
	 กระแสความคิดจังหวัดนิยม	ภูมิภาคนิยม	นี้	ไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยเลย	จะเกิดอะไรขึ้น	หากคนทุกภาค
ต่างคิดว่า	จะเลือกคนของตนไปเป็นใหญ่	เพื่อแย่งชิงงบประมาณมาไว้ที่ภาคของตนหรือจังหวัดของตน	

เลือกผู้สมัครคนนี้ดีกว่า 
เพราะถึงแม้จะโกงกิน แต่

ก็ยังมีผลงาน
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รับเงินเขามาแล้ว 
ไม่เลือกก็บาป

•		ถ้าเลีย่งได้ไมค่วรรบัเงิน	แตบ่างครัง้การไมร่บัเงินทีเ่ขามาแจก
อาจเปน็อนัตราย	เรากจ็ำาเปน็ตอ้งรบั	แตเ่วลาเราลงคะแนนเรา
ไม่ควรเลือกคนโกงชาติพวกนี้เด็ดขาดเพราะเวลาลงคะแนน	
ไม่มีใครเห็นอยู่แล้ว!

	ถ้ารับเงินเขามาแล้ว	ไม่ลงคะแนนให้เขาเป็นบาป
แล้วถ้ารับเงินเขามาแล้ว	ไปลงคะแนนให้เขาเข้าไปโกงชาติบ้านเมือง	

อย่างไหนบาปกว่ากัน	?
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•			จริงๆ	แล้ว	ส.ส.	ที่ดีจริงๆ	จะมีภารกิจมากมาย	ภารกิจ
หลักก็คือ	การประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย	ฉะนั้น	ก็คง
เป็นการยากลำาบากเหมือนกันท่ี	ส.ส.	จะมาพบพวกเรา
บ่อยๆ	 เราเองต่างหาก	ที่จะต้องเป็นผู้ติดตามผลงานและ
พฤติกรรมของ	ส.ส.
•			อยา่งไรกต็าม	ผู้สมัครท่ีดี	ก็ไม่ควรมาพบประชาชนเฉพาะ
ตอนหาเสียงเลือกตั้ง	ควรทำางานช่วยเหลือประชาชนอย่าง
ตอ่เนือ่ง	และควรมีสำานักงาน	ท่ีมีเจา้หน้าท่ีประจำาทีป่ระชาชน
จะร้องเรียนได้โดยสะดวก
•			การเลอืก	ส.ส.	ไมค่วรพจิารณาเฉพาะการที	่ส.ส.	มาช่วย
งานบวช	งานแต่งงาน	ฯลฯ	ควรพิจารณาว่า	ส.ส.	คนไหน
สนับสนุนร่างกฎหมายดีๆ	 ท่ีจะให้ประโยชน์แก่เรามากกว่า	
พิจารณาเลือกเฉพาะคนที่ไม่ซื้อเสียงเท่านั้น	หากไม่มีใคร
ดีพอที่จะเลือก	เราก็สามารถกาเคร่ืองหมายลงในช่อง	“ไม่
ลงคะแนน”	ในบัตรเลอืกตัง้ได้	ประโยชนข์องการกาชอ่งไมล่ง
คะแนนนี	้กค็อื	ทำาใหค้นดีๆ	ทีต่อ้งการชว่ยเหลอืสงัคมไดรู้ว้า่	
ถ้ามาสมัคร	ส.ส.	ก็จะมีคนเลือกเขาเป็น	ส.ส.

เลือก ส.ส. ไปแล้ว
 ไม่เคยมาให้เห็นหน้าเลย
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การขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของไทย

กลุ่ม	Thai	Civic	Education

เปน็การรวมตวักนัของกลุม่คนทีม่าจากหลากหลายสาขา
วิชาที่ต่างมีหน้าที่หรือภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดย
ทำางานในลักษณะของชุมชนแห่งนักปฏิบัติมืออาชีพ	มี
กจิกรรมทีท่ำารว่มกนัไดแ้ก	่การเสวนาวิชาการ	การศึกษา
ดูงานการศึกษาเอกสารและเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
งานร่วมกัน	ท้ังน้ีเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วม	(shared	vision)	
ผ่านมุมมองจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ	 เพื่อให้การ

คุณลักษณะของพลเมืองที่ร่วมกันพัฒนาให้เกิดขึ้น
•	รักษาความเป็นธรรมและความเสมอภาค
•	ใช้เสรีภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
•	ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่
•	มีความเสมอภาคและเคารพความแตกต่าง
•	มีส่วนร่วมทางการเมือง
•	เคารพกฎหมายและกฎกติกา	
•	คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล
•	เห็นความสำาคัญของประโยชน์ส่วนรวม

แนวทาง/การดำาเนินการพัฒนาพลเมือง
1. แบบลงมือทำา (Learning by doing) 
-	ให้ได้คิด	ปฏิบัติ	เป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตย
2. แบบมีส่วนร่วม (Participatory)
-	ร่วมคิด	ร่วมทำา	มีส่วนร่วมทางการเมือง
3. เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Learner centered) 
-	การพัฒนาที่ผู้เรียนเป็นหลัก
4. ไม่ชี้นำาความคิดเห็น 
(Prohibition against imposition of points of view)
-	เพื่อให้ผู้เรียน	ได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพได้เต็มที่											
5. ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง 
(Prohibition against political bias)
-	การจัดการเรียนรู้ที่เป็นกลางทางการเมือง

เรียนรู้ด้านความเป็นพลเมืองมีลักษณะเป็นองค์รวม	(holistic	
approach)	มากข้ึน	กลุ่มจึงมีการทำางานในลักษณะเครือ
ข่าย	เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้		และมีการขยายกลุ่มไปสู่มิติ
สาขาวิชาอื่นๆ		มากขึ้นโดยมีเว็บไซต์ชื่อ	
www.thaiciviceducation.org	และเฟซบุ๊ค	 www.
facebook.com/ThaiCivicEducation		เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่ายในโลกออนไลน์

วิสัยทัศน์ร่วม
เสริมสร้างพลเมืองให้มีความรู้ดีและมีความรับผิดชอบ
ท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย

กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ผนึกกำาลังร่วมกันทำางาน
•	การศึกษาแบบเป็นทางการ
•	การศึกษาแบบไม่เป็๋นทางการ
•	สื่อมวลชน



บทบาทของพลเมือง
ในกระบวนการประชาธิปไตย

พลเมืองเป็นศูนย์กลางของการแสดงบทบาทใน
กระบวนการประชาธิปไตยโดยเฉพาะการปรึกษา
หารือ	(deliberation)	หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ
การมกีารถกเถยีงในเรือ่งสำาคญัๆ	กบัทกุภาคสว่น
ของสังคม	กระทั่งนำาไปสู่การตัดสินใจอย่างมีส่วน
ร่วม(participatory	process)	ดังนั้น	พลเมืองจึง
จะเป็นกุญแจสำาคัญของกระบวนการ
ประชาธิปไตย

Pluralism
เชื่อมั่นในพหุนิยม	(pluralism)	คือ	เคารพในความแตกต่างที่หลากหลาย	ใช้สันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	มีการตรวจสอบและถ่วงดุล	(check	and	balance)	สามารถพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างพึ่งพากัน	(inter-dependence)	มีความรับผิดชอบ	(accountable	citizen)	รับผิดชอบต่อผู้อื่น	
(hold	others	accountable)	และเคารพกฎหมาย

Active Citizen
พลเมืองที่แข็งขันมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรง
และทางอ้อม	

24 TV
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