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บทคัดย่อ 
บทความนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเสนอแนวความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือแนวนโยบายสาธารณะ และ

เศรษฐศาสตร์การเมอืงแบบยุคหลังสมัยใหม่หรือนวยุค เพ่ือน ามาเป็นหลักในการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ที่ได้จากการบูรณาการในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสร้างนโยบาย
สาธารณะของภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบด้วย การท างานร่วมกับภาคประชาชน ผู้น าองค์กร เครือข่ายของ
ประชาชนและชุมชน จนน าไปสู่ประเด็นสาธารณะ ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของท้องถิ่นจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้แสดงถึงปัญหาสาธารณะและความต้องการร่วมกันของประชาชน อันเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม นอกจาก
แนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้ว การศึกษานี้ถือเป็นอีกมิติหนึ่งส าหรับเสนอทิศทางเพื่อพัฒนาประเด็นนโยบาย
สาธารณะและรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะต่อไป  
ค าส าคัญ : เศรษฐศาสตร์การเมือง / การพัฒนา / นโยบายสาธารณะ     

 
Abstract 

Scholarly articles propose for according of New Political Economy of Public choice. And 
postmodern political that becoming as a guideline for analysis the process of interactive learning 
through action from the practical the integration of operational research and outreach to support 
the creation of civil society, public policy or working with corporate people's society leadership 
and local communities approaching to the keystone of various public spatial and local 
development performing. And contain with working public sector organizations network of 
individuals and community. The lead public issues both spatial and natural resource issues. 
Under the context of local factors such as political, social, economic and natural resources and 
environment issues, etc. This shows the public and the needs of the common people. The basis 
of the development of public policy. The development of participatory democracy. The 
solutions to the problem. This study is another dimension for the proposed direction for 
development of public policy issues and the form of public policy process further. Lecturer in 
Political and Administrative Sciences Program Faculty of Humanities and Social Sciences 
Kamphaeng Phet Rajabhat University. 
Keywords: Political Economy / Development / Public Policy 
 
บทน า 

 บทความนี้ เป็นการขยายแนวความคิดในเชิงการพัฒนาด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง 
อาศัยมิติทางความคิดด้วยเหตุและผล เนื่องจากเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ ด้วยผู้เขียนส าเร็จ
การศึกษาปรัชญาดุษฎีบันฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อปีพ.ศ.2555 ต่อมาในปี
พ.ศ.2558 ผู้เขียนได้รับโอกาสให้เป็นคณะท างานวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
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จังหวัดก าแพงเพชร ในนามตัวแทนภาควิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามประกาศของจังหวัดก าแพงเพชร ที่ 536/2539 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 
2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ  ของ
จังหวัดก าแพงเพชร ในการประชุมคัดเลือกประเด็นเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพจังหวัดก าแพงเพชร 
และข้อเสนอประเด็นส าหรับการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากกลุ่มเครือข่ายและองค์กรภาคต่างๆ ที่ได้ผ่าน
การจัดกระบวนการท าความเข้าใจในบทบาทภาคีเครือข่าย 5 ด้าน 5 เวทีมาแล้ว ประกอบด้วย (1) เครือข่ายอาหาร
ปลอดภัย (2) เครือข่ายเด็กและเยาวชน (3) เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน (4) เครือข่ายการศึกษาเพื่อชีวิต และ 
(5) เครือข่ายทรัพยากรดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร 

ตามเอกสาร ท่ี สช.กพ. 013/2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการสนับสนุนการท าข้อมูล
จังหวัด มีศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร เป็นตัวกลางประสานด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
โดยผู้เขียนได้เป็นคณะท างานวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน น้ า ป่า เห็นว่าเรื่องดังข้างต้นนั้น มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับหลักการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาและวิเคราะห์ควบคู่กับ
ตัวอย่างข้อเท็จจริงจากสถานการณ์เรื่องจริง ช่วยเสริมและสนับสนุนแนวความคิดในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การตอบสนองต่อปัญหาจากปัญหาและความต้องการทุกอย่ างของ
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นในหลายครั้ง อันมาจากพลังของชุมชน อันเป็นเครือข่ายสร้างองค์กรและ
กลไก เพื่อให้เกิดการด าเนินงานให้มีความต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ที่น าไปสู่เป้าหมายในการเสริมสร้าง
และแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม การครอบคลุมทุกมิติในภาพรวม โดยเฉพาะปัญหาสาธารณะและ
ความต้องการของประชาชนท่ีส าคัญอันจะกล่าวต่อไป  

สิ่งเหล่านี้ ล้วนมาจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของจังหวัดก าแพงเพชร  เป็นเรื่อง
ของความรับผิดชอบที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญต่อนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น นโยบายเศรษฐกิจตาม
แนวทางที่ผู้เขียนได้น าเสนอในเชิงวิชาการและเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวนโยบายสาธารณะ และ
นอกจากนี้เป็นไปตามแนวทางศึกษาของหลักการคิดพื้นฐานและแนวทางการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองที่
ศึกษาจากโครงสร้างทางสังคม การศึกษาจากกระบวนการและอาศัยความรู้ที่ได้จากความขัดแย้งทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

เศรษฐศาสตร์: ตามบริบทของระบบสถาบันทางการเมืองในการก าหนดนโยบายสาธารณะ: 
จากมโนภาพการศึกษาเศรษฐศาสตร์แต่เดิมได้ให้ความสนใจระบบแบบเครือข่าย การน าแนวคิดระบบ

ราชการ การแบ่งงานกันท าอย่างเป็นระบบ การประสานงาน ภายใต้ล าดับชั้นของสายการบังคับบัญชาส่วนกลาง ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง หรืออีกนัยหนึ่ง คือชนช้ันแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต  ที่มองการครอบง า
และการขูดรีดเฉพาะชนช้ันเป็นการให้ความส าคัญเรื่องเศรษฐกิจ  การกดขี่ขูดรีดในมิติอื่นๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ 
เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษาและภูมิล าเนา ฯลฯ ปัจจุบันจึงมีความพยายามศึกษาตามเหตุและผล ถือว่าเป็น
การศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย เป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น ผู้ศึกษาต้องมีความเข้าใจบริบทของ
ระบบสถาบันทางการเมืองของประเทศโดยรวม ที่ไม่ได้ศึกษาเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่สะท้อนถึงการพัฒนา
ทางการเมืองจากข้อเท็จจริงและปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องค านึงปัจจัยดังกล่าวส าหรับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้สถาบันทาง
การเมืองส าคัญ คือรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันส าคัญถือเป็นตัวแทนที่ส าคัญอย่างเป็นทางการที่สนับสนุนการเรียนรู้ทาง
สังคมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพลเมือง  

อย่างไรก็ดี ความส าเร็จของระบอบประชาธิปไตยได้ก าหนดขึ้นจากบริบททางสังคมและเง่ือนไขของ
สถานการณ์และปัญหาทั้งอดีตและปัจจุบัน เป็นส่วนส าคัญของการก าหนดนโยบายสาธารณะที่ผ่านกระบวนการทาง
การเมือง เมื่อเป็นเช่นนี้การพัฒนาของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะย่อมต้องเป็นกระบวนการทางสังคมที่
ต้องค านึงถึงคนในสังคมที่ต้องการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนให้สังคมเห็นปัญหาของสังคมภาพใหญ่ เพื่อให้รัฐเข้า
มาแก้ไขปัญหาโดยก าหนดเป็นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการและปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 
กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในระบบการเมืองแบบเปิด รัฐไม่ผูกขาดอ านาจข้าราชการ ภาคราชการต้องท างานและ
อดทนในการรับรู้ความต้องการและความหลากหลายในความคิดของผู้เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์นโยบายและตัดสิน
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นโยบายต้องตั้งอยู่บนฐานความรู้และปัญญาที่เปิดกว้าง ย่อมเห็นความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม 
ความเสมอภาคเท่าเทียม ถึงแม้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนกลุ่มน้อย ต้องให้ความเป็นธรรมและเอื้ออาทรต่อกลุ่มคน
เหล่านั้น ไม่ควรกล่าวอ้างประโยชน์คนส่วนใหญ่บนภาระของคนส่วนน้อย โดยกระบวนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
ของชุมชน เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงปัญหาภายในสังคมที่นักวิเคราะห์และผู้ก าหนดนโยบายต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง  และมี
ความเข้าใจจริงมากกว่าเพียงเพื่อการรับรู้ กระบวนการทางสังคมเป็นเพียงรูปแบบเนื่องจากถูกจ ากัดด้วยอ านาจรัฐ
และระบบราชการ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553) โดยพื้นฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จากความเข้าใจที่ว่าในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยเหตุผลและกฎหมายที่เสียงข้าง
มากเป็นเครื่องแสดงเหตุผลและความต้องการของคนทั่วไปยังไม่กว้างขวางเพียงพอ ประชาธิปไตยแม้จะเป็นการ
ปกครองโดยเสียงข้างมาก แต่สาระส าคัญของประชาธิปไตยอยู่ที่การธ ารงรักษาความสงบเรียบร้อยทางการเมือง
ระหว่างกลุ่มชนท่ีมีความเห็นแตกต่างกัน ยอมรับเสียงส่วนใหญ่แต่มีการคุ้มครองเสียงส่วนน้อย พร้อมเปิดโอกาสให้
เสียงส่วนน้อยพัฒนาไปเป็นเสียงส่วนใหญ่ได้โดยคุ้มครองเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย 
ทรัพย์สิน และการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง เมื่อความเข้าใจว่าสาระส าคัญด้านหนึ่งของประชาธิปไตยคือการ
คุ้มครองเสียงข้างน้อยในสังคมยังคงจ ากัดอยู่มาก ดังสิทธิชุมชนแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยในสังคม หรือ
เป็นหน่วยสังคมส่วนย่อยในประเทศ จึงย่อมไม่ได้รับความส าคัญหรือความสนใจ ย่อมขาดความชอบธรรมที่ยกขึ้น
เพื่อยืนยันกับรัฐ หรือสังคมส่วนรวม ในขณะเดียวกันพบว่าตั้งแต่ศตวรรษ 1970 เป็นต้นมา ได้เกิดการขยายตัวของ
ความเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รื้อฟื้น หรือปลุก หรือส่งเสริมวิถีชีวิตแบบชุมชนขึ้น ในฐานะที่ชุมชนเป็นหน่วยสังคมที่
เป็นอยู่อย่างอิสระจากอ านาจรัฐซึ่งบุคคลที่เป็นสมาชิกมีวิถีชีวิตร่วมกันตามขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ตนยึดถือ
ปฏิบัติตั้งแต่เดิม โดยคัดค้านการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ที่สืบทอด
กันมาตามจารีตประเพณี มีการคัดค้านการครอบง าและการรวบอ านาจของรัฐส่วนกลางในการจัดการทรัพยากรอัน
เป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินชีวิตของชุมชนในแบบดั้งเดิม และประสบความส าเร็จจนได้รับการรับรองสิทธิชุมชน
ให้เป็นรูปธรรมและมีความเข้มแข็งในนานาประเทศ จนกลายเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนใน
ขอบเขตทั่วโลก  

กรณีของประเทศไทยได้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นท านองเดียวกันกับชุมชน ในฐานะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใน
รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ด้วยระยะหลังนี้มีการน าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมความ
หลากหลายและพอเพียงของครัวเรือนและชุมชนของแต่ละท้องถิ่น และไม่มุ่งการด ารงชีวิตที่เดินตามกระแสการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้แนวคิดสิทธิชุมชนเติบโตเติบโตขึ้นพร้อมกับความคิดเป็นอยู่
อย่างพอเพียงทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดผลต่อแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
โดยประชาชนมีส่วนร่วมที่ไม่ปล่อยให้เป็นอ านาจจัดการของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางฝ่ายเดียว จึงเป็นที่คาดหมาย
ได้ว่าความขัดแย้งระหว่างชุมชนในสังคมไทยกับอ านาจรัฐ และอ านาจทุนนิยมที่ฝังอยู่กับกลไกอ านาจรัฐนั้นนับวันทวี
ความรุนแรง และยอมรับกันว่าความเข้าใจต่อพัฒนาการทางความคิดด้านสิทธิชุมชนในประเทศไทยค่อนข้างจ ากัด 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นตามกฎหมาย (กิตติศักดิ์  ปรกติ , 2550) 
รัฐธรรมนูญสองฉบับท้ังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ได้ระบุสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ เห็นว่ามีคุณค่าทางวิชาการ การ
ส่งเสริมทฤษฎีและสิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์  เพื่อให้เกิดความอยู่
รอด ความมั่นคงในชีวิตและการพัฒนาตนเอง สิทธิมนุษยชนนี้รวมไปถึงสิทธิที่ติดตัวและสิทธิที่ติดตาม ดังสิทธิที่ติด
ตัว ได้แก่ สิทธิในร่างกายและสิทธิในชีวิตตนเอง ส่วนสิทธิที่ติดตามเป็นสิทธิตามกฎหมายในฐานะเป็นพลเมืองของ
ประเทศ ได้แก่ สิทธิทางการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ เป็นต้น และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 วางหลักว่าสิทธิมนุษยชน คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่ได้รับ
การรับรอง หรือความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่น สิทธิมนุษยชนด้านพลเมือง โดยพลเมือง
หมายความถึงประชาชนที่อยู่ร่วมกันภายในสังคม มีสัญญาประชาคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและปกป้องคุ้มครอง
พลเมืองเกี่ยวกับชีวิต สิทธิทางการเมือง เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง การชุมนุมรวมตัวเป็นสมาคม สิทธิเสรีภาพ
การแสดงความเห็น (อมรา  พงศาพิชญ์, 2558) ทั้งนี้วิธีการวิเคราะห์ยึดแนวทางที่อาจจ าแนกสองหลักการ หลักการ
แรกเป็นการศึกษาพฤติกรรมและจิตส านึกของท้องถิ่นแบบสหวิทยาการจากรายวิชาทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยามนุษย์ ส่วนหลักการที่สองเน้นแนวเชิงระบบแบบสหวิทยาการ เช่น สังค มศาสตร์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 200 

 

เศรษฐศาสตร์การเมือง นโยบายสาธารณะ ฯลฯ (โกวิทย์  พวงงาม , 2553) สิ่งที่ได้นี้พัฒนามาจากปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ท าให้ทราบมิติความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะตามทฤษฎีระบบ (Dye, 1995) และแนวคิดนี้ได้
เช่ือมโยงก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ หากผลนโยบายสนองความต้องการและสามารถ
แก้ปัญหาได้ถือว่าประสบความส าเร็จ  

กระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์และตรงตาม
ทัศนะของนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยรัฐบาลไทยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ พ.ศ. 2540 
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท าให้ประเทศไทยปัจจุบันมีองค์กร 
เครือข่าย ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดขึ้นมากมาย และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหาและ
ผลประโยชน์สาธารณะ แนวคิดและหลักการดังกล่าวในต่างประเทศมีการน ากระบวนการประชาเสวนาหาทาง
ออกไปใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2533 มีการน าแผนสาธารณสุขรว่มกับรูปแบบต่างๆ เสวนาหาทางออกมาเป็นข้อตกลง ลด
ข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมหรือแก้ปัญหาข้อพิพาทเป็นทางเลือก (วันชัย วัฒนศัพท์, 2557) ท าให้เข้าสู่กระบวนการ
ทางเมืองเป็นเครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะให้ตอบสนองต่อท้องถิ่นมากกว่าชนช้ันน า เป็นการรวมตัวท า
กิจกรรมของประชาคมและกิจกรรมทางการเมืองที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น นโยบาย
สาธารณะเกิดขึ้นจากความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน หากไม่ความขัดแย้งทางเมืองเข้ามาแทรกแซง 
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีความเป็นมาและจุดเริ่มต้นแห่งปรากฏการณ์  โดยเริ่มจากข้อมูลวิชาการเป็นฐานการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังเช่น การน าเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพของจังหวัดก าแพงเพชรที่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงต่างๆ 
ไม่ได้อิงประโยชน์ส่วนตนหรือของใครให้มามีอิทธิพลทางความคิดของตน หากนโยบายเกี่ยวกับสาธารณะย่อม
หมายความถึงประโยชน์ของส่วนรวม การสร้างนโยบายสาธารณะไม่ว่านโยบายเรื่องใด สิ่งที่สะท้อนกลับมาให้เห็น
เด่นชัดเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น จนกลายเป็นปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านนโยบาย
สาธารณะว่าควรท าอย่างไรให้เกิดความเข้าใจ มีความลึกซึ้งเชิงวิชาการตามหลักทฤษฎีและการน าไปปฏิบัติ จาก
ข้อมูล สช.จ.กพ. วันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร (ศปจ.กพ.)  ได้
ด าเนินงานในฐานะเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสขุภาพแห่งชาติของจังหวัดก าแพงเพชร  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตอ่
ร่างระเบียบวาระการประชุม              ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสักทอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีตัวแทนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคม ในการ
จัดเวทีรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบวาระการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพือ่แสดงเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของ
สังคม ผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และสร้างจิตส านึก พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการร่วมกันน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมโดยเช่ือมโยงสามด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและภาคราชการ  ด้านภาควิชาชีพและภาควิชาการ ด้านภาค
ประชาชนและภาคประชาสังคม    

เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงบูรณาการ: สู่การเรียนรู้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น 
ส าหรับการศึกษานี้อีกแนวคิดหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเมือง กล่าวคือให้ความส าคัญธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร มนุษย์กระท าต่อธรรมชาติ ท าลายป่าไม้ การศึกษาท านองนี้
ถือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สนใจเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ วิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองในเมืองไทยจึงต้องค านึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติและภูมิศาสตร์ของไทย  ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะชุมชน
ท้องถิ่นได้มีบทบาทหลายช่ัวอายุคนในการสร้างวัฒนธรรมที่สัมพันธ์เกื้อกูลกับป่า  และการสร้างความรู้ในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างหลากหลาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่รัฐบาลไทยด าเนินนโยบายให้สัมปทานไม้ 
การใช้โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อท าลายป่า การเปิดให้เอกชนเข้ามาแสวงความมั่งคั่งจากป่าและที่ดิน ท าให้ป่าไม้
ลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่ยากต่อการฟื้นฟู และ
หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการตาม “แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557” ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติลงวันที่ 6 
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1?source=feed_text&story_id=1089790371061844
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1?source=feed_text&story_id=1089790371061844
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สิงหาคม พ.ศ. 2557 น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนที่อาศัยอยู่และท ากินในพื้นที่ป่าไม้ 
ซึ่งในการปฏิบัติตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ฯ มีการใช้มาตรการไม่ให้ชาวบ้านเข้า
พื้นที่ตนเพื่อใช้ท าประโยชน์ ก่อให้เกิดเดือดร้อนกับราษฎรเป็นภาพกว้าง (กฤษฎา  บุญชัย, 2557)  

เขตพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรได้รับผลกระทบด้วย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีการจัดเวทีเพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงาน ร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินท ากิน และที่อยู่อาศัยอ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย เครือข่ายที่ดิน
ต าบลคลองน้ าไหล เครือข่ายที่ดินต าบลสักงาม เครือข่ายที่ดินต าบลโป่งน้ าร้อน เครือข่ายที่ดินต าบลคลองลาน
พัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ได้ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการท างาน
ร่วมกับหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ กลุ่มองค์กรเครือข่าย ผู้เดือดร้อนด้านที่ดิน
ที่ท ากินที่อยู่อาศัยอ าเภอคลองลาน ท าให้ทราบกระบวนการคิดวิเคราะห์จากแผนที่เดินดิน ข้อมูลสภาพสังคม  ผัง
เครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์และประวัติชีวิตบุคคลในชุมชน ทั้งนี้การเรียนรู้ข้อมูล
ในสังคมต้องศึกษาจากวิถีด าเนินชีวิตของคนในชุมชน เพราะข้อมูลที่เช่ือถือได้ต้องมาจากการเห็น พูด ฟัง เขียน คิด 
เครื่องมือแรกคือตัวเรา จิตสาธารณะ ความรู้  ประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาสังคมตามประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
ประชาชน จึงต้องมีหลักการ เครื่องมือ เทคนิควิเคราะห์สังคม การเปิดใจท างานเป็นเรื่องส าคัญท าให้ได้ข้อมูลถูกต้อง 
ถ้าข้อมูลไม่เป็นความจริงการพัฒนาจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ถูกทางและน าไปสู่การพัฒนาที่ส าเร็จ  กิจกรรมนี้
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเรื่องต่างๆ การจัดระดมเวทีแสดงความคิด
ของประชาชนท่ีเดือดร้อนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ทราบปัญหาสิทธิท ากิน หรือ สทก. เป็นการ
บูรณการที่น าไปใช้กับท้องถิ่นจริง อย่างไรก็ดี เห็นว่าขาดหน่วยงานท าหน้าที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม ทุกอย่างเป็นส่วน
หนึ่งของการเริ่มต้นที่มาจากการระดมความคิด แม้องค์กรมีข้อมูลและสารสนเทศมากมายแต่พบปัญหาซ้ าซากเป็น
เรื่องเดิม เช่น การขยายพื้นที่เศรษฐกิจสู่อาเซียน การทวงคืนผืนป่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น ที่ได้จากเวทีระดมความคดิเพื่อก าหนดประเด็นสาธารณะและเป้าหมายร่วมกันจากศูนย์ประสานภาคพัฒนา
จังหวัดก าแพงเพชรและสมัชชาสุขภาพจังหวัดก าแพงเพชร เป็นข้อมูลจริงตามสถานการณ์แนวโน้มที่จัดท าเป้าหมาย
ร่วมของจังหวัด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครอง 
ด้านความมั่นคงภายใน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล และด้านอ่ืนเฉพาะจังหวัด เช่น สิ่งแวดล้อม มลพิษ
จากการเผาพืชไร่ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวชนิดเดียว เป็นต้น ประเด็นที่ได้จากงานวิจัยเรื่องสิทธิท ากิน ปัญหานี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายสาธารณะสู่กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงขั้นตอนและภาพรวมหลายมิติ โดยเฉพาะ
มิติเศรษฐศาสตร์ที่ทราบดีว่าที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งป่าไม้ น้ า ที่อยู่บนดินและใต้ดิน ที่ดินจึงเป็นปัจจัย
การผลิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้เกิดความต้องการที่ดินและการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล เป็นลดการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ ช่วยให้ประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้า ได้แก่ การอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การปลูกป่าต้องควบคู่กับการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเรียนรู้ ผลงานวิจัยสามารถน ามาพัฒนาองค์ความรู้และก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ในการพัฒนา
พื้นที่ ช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนที่สามารถเช่ือมโยงผลส าเร็จ  และต่อ
ยอดจากกิจกรรม เพื่อหาแนวทางการบริหารหรือเทคนิคการเผยแพร่ คู่มือการเรียนรู้ เกิดผลส าเร็จตามเป้าประสงค์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและเป้าหมายของผลผลิตคือความรู้ในเรื่องสิทธิท ากิน แสวงหาแนวทางที่เป็นธรรม การลด
ความขัดแย้งในการจัดการปัญหาที่ดินและทรัพยากรของชุมชน แล้วพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันกับฝ่าย
ก าหนดนโยบายในการสร้างความมั่นคงในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยตามแนวทางลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็น
ธรรมในฐานะพลเมืองในการจัดการทรัพยากรของชุมชน รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆ 
การขยายพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนสรุปปัญหาและการท างาน เพื่อออกแบบแนวทางในการขับเคลื่อนงานการจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนร่วมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าเพื่อความยุติธรรมน าไปสู่แนวทางการแบ่งปัน ความเท่า
เทียม และเป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป ดังภาพ 1 และภาพที่ 2 
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ภาพที ่1  เครือข่ายกับการมีส่วนร่วม รวมพลคนก าแพงเพื่อสังคมสขุภาวะ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2558  
ที่มา :  เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร และเครอืข่ายสมัชชาสุขภาพคนก าแพง 

 

 

ภาพที่ 2 คู่มือการเรียนรู้ สทก. สทิธิท ากินของท้องถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2558 และปรับปรุง พ.ศ. 2559                                 
ที่มา: งานวิจัยเรื่องคู่มือการเรยีนรู:้ การสรา้งบทเรียนท้องถิ่นด้านกฎหมายและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2559 

วันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดการสัมมนาสาธารณะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ 
ฉบับประชาชามติกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ กลไกและเครื่องมือ เพื่อสร้างธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เป็นการสนทนาอย่างมีคุณภาพและปราศจากการข่มขู่ ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 คนและชุมชนมสีิทธิในการจัดการทรัพยากร สามารถร่วมเรียนรู้เพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน                                                
ที่มา : เครือข่ายทรัพยากรดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร 

  วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยสมัชชาสุขภาพสยามบน 9 จังหวัดว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับจังหวัด และการประชุมปฏิบัตกิารรว่มฟังความคิดเห็นต่อรา่งนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมจังหวัดก าแพงเพชร และการร่วมฟังความคิดเห็นเชิงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างเครือข่ายทรัพยากรดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร และตัวแทนภาควิชาการ ดังภาพที่ 4 ภาพที่ 5 และภาพ
ที่ 6 ด้านล่างนี ้

 

ภาพที ่4 เวทีรับฟังข้อคิดเห็นต่อรา่งข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมสี่วนร่วม โดยสมชัชา
สุขภาพสยามบน 9 จังหวัด ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด 
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ภาพที ่5 การประชุมปฏิบัติการร่วมฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
จังหวัดก าแพงเพชร 

             

ภาพที ่6 การร่วมฟังความคดิเห็นเชิงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหวา่งเครือข่ายทรัพยากร
ดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร และตัวแทนภาควิชาการ 

บทสรุป 
ทั้งมวลเป็นการวิเคราะห์ตามแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง เพื่อเติมเต็มนอกเหนือไปจากเศรษฐศาสตร์

กระแสหลัก  โดยหลักคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองได้เน้นถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ดังเช่น ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบเพราะส่งผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่นของ
จังหวัดก าแพงเพชรและเช่ือมโยงสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะดังนี้ 

(1) เศรษฐศาสตร์การเมืองมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันแทบทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อม ศาสนา การศึกษา เป็นต้น การให้ความสนใจในประเด็นสาธารณะท้องถิ่นทุกด้าน ให้เกิดการพัฒนา
พร้อมกันแบบองค์รวม เป็นการบูรณาการส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร ท้องถิ่นและชุมชนมีการ
จัดการและสามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมมากกว่าอรรถประโยชน์
สูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

(2) กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีสว่นร่วม เป็นไปตามกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะสุขภาวะของจังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้รับความร่วมมือ
ในการจัดท านโยบายสาธารณะจากทุกภาคส่วน โดยค านึงปัญหาและความต้องการจากบริบทของสังคม การเรียนรู้
เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิควิธีการและกระบวนการท างานชุมชนของประชาชนในพื้นที่ของตน การมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วย
การสร้างความเข้าใจโดยให้ตระหนักในประโยชน์ของการมีส่วนร่วมต่อสังคม การปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส านึกใน
สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิผู้อื่น ภายใต้เหตุและผลที่ว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนั้นไม่สามารถแก้ปัญหา
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ความยากจนได้ ทั้งที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ถูกท าลายอย่างมาก เพราะมุ่งเน้นเพียงการครอบครองเฉพาะ
ส่วนตน 

(3) การน าแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคมาปรับใช้ ด้วยการยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อสร้าง
เครือข่าย การเสริมสร้างประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆ การรวมตัวเพื่อลดข้อพิพาทในกรณีสิทธิท ากินและ
การดูแลป่าชุมชน ถือเป็นเรื่องส าคัญและผลประโยชน์ที่ชุมชนต้องทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการน าไปสู่ความขัดแย้ง
ภายในสังคมและไม่ให้ขยายออกไปเป็นภาพกว้าง 

(4)  การบูรณาการองค์ความรู้ สามารถน าการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่ต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและเกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีจะกระท าได ้โดยการส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนด  สามารถพิจารณาได้จาก
การสอดรับกับหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นภารกิจที่ต้อง
ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพื้นฐานและด้านอื่น ๆ ให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ถือเป็นการวางรากฐานพลเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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