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Concept Development Paper 
ขอเสนอ Special projectคศน.รุนที่ 3 

“โครงการพัฒนาสํานึกพลเมืองเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย” 
 

หลักการและเหตุผล 

ประสบการณการผานวิกฤตการณทางการเมืองของประเทศไทยในระยะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปพ.ศ.2475 

สะทอนใหเห็นวา ยังไมเคยมีการสราง “พลเมืองที่มีจิตสํานึกการปฏิรูป”1อยางตอเนื่อง รวมทั้งขาดยุทธศาสตรการทํางาน

รวมกันของพลเมืองดังกลาว ทําใหความพยายามในการปฏิรูปประเทศไทยหลายครั้งที่ผานมา รวมถึงที่กําลังจะเกิดขึ้นครั้ง

นี้ ไมมีทางจะสําเร็จลุลวงไปได เพราะการปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของประชาชนจะเกิดขึ้น

ไมได หากขาดพลังของพลเมืองที่จะรองรับการปฏิรูป นอกจากนี้สังคมหลังวิกฤตการณการเมืองอาจจะมีระบบนิเวศน

ความสัมพันธใหมที่มีความขัดแยงกันทางอุดมการณทางการเมืองเปนรากฐาน และความตื่นตัว ”ปฏิรูป” ในระดับปจเจก 

หรือ พลเมืองยังนอย เพราะยังไมเห็นแนวทาง เปาหมาย และผลที่จะตามมา เพราะฉะนั้นการ “ปฏิรูป” จะเกิดอยางมี

ประสิทธิภาพไมได ตราบเทาที่ “ประชาชน” หรือ “พลเมือง” ขาดจิตสํานึกในการปฏิรูป ขาดความเชื่อม่ันศรัทธาในการ

ปฏิรูป ดังนั้น การสรางความพรอมใหพลเมืองทุกภาคสวน ทุกวัย จํานวนหนึ่งเพื่อใหเปน “พลเมืองที่จิตสํานึกการปฏิรูป” 

และสามารถเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว ใหมีจํานวนมากนับแสนนับลานคนในเวลาตอไป จึงเปนภารกิจสําคัญและเรงดวน

ที่สุดที่ควรดําเนินการในชวงวิกฤตการณการเมืองครั้งนี้  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีกระบวนการสรางสํานึกพลเมืองอยูหลากหลายทั้งเปนโปรแกรมสําหรับเยาวชน

นักเรียน  และ แนวคิดวาการสรางสํานึกพลเมืองเปนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) และจากสถานการณ

ปญหาความขัดแยงในปจจุบัน และ ประสบการณปญหาการทํางาน พบวาการสื่อสาร (มวลชนและบุคคล) มีผลกับการ

สรางสํานึกพลเมืองในรูปแบบตางๆ  

โครงการพิเศษนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางบรรยากาศการปฎิรูปใหมีพลวัตรและตื่นตัวอยางตอเนื่องให

เกิดการพัฒนาสํานึกพลเมือง (active citizen) ในทุกภาคสวน ผานนักการส่ือสารการปฎิรูป โดยมียุทธศาสตร ตั้งแตการ

ทบทวนองคความรูเรื่องปฎิรูปทั้งเชิงประเด็นและกระบวนการ การติดตามศึกษาและแลกเปลี่ยนประเด็นปฎิรูปในเวทีตางๆ 

การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการชวยผลักดัน กลไก และทรัพยากรใหกลุมเปาหมายตื่นตัว มีสวนรวมและแสดงบทบาท

เพื่อใหการปฎิรูปในพื้นที่รูปธรรมเหน็ผลไดจริง 

 

อนึ่ง โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําการสรางสุขภาวะแนวใหม หรือ “คศน.” ที่กําหนดให “ผูนําคศน.” ที่เขารวมโครงการ

จัดทําโครงการพิเศษระยะยาว (lifelong special project) ตามความสนใจของตนเองนั้น  สถานการณบานเมืองปจจุบัน

ทาทายทั้งพิชาน2และทักษะของผูนําอยางยิ่ง ซึ่งถือเปนโอกาสอันเหมาะสมที่ผูนําคศน.จะเรียนรูจากสถานการณจริง จึง

                                                            
1“พลเมืองที่มีจิตสาํนึกการปฏิรูป” คือ ประชาชนที่ต่ืนรูและพรอมที่จะเสียสละทุมเทพลังในการปฏิรูปประเทศ 
2ความรูสึกตัว การรับรูอารมณหรือสิง่เรา หรือตรงกับคําภาษาอังกฤษวาconsciousness(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

2542) 
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ควรมีการระดมศักยภาพของ “ผูนําคศน.” ที่มีความหลากหลายใหจัดทําโครงการพิเศษรวมกัน หรือขับเคลื่อนโครงการ

พิ เศษที่ตนเองสนใจภายใต เป าหมายรวมกัน เพื่ อ ใหสามารถขับเคลื่ อนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่ สุด 

 
สมมุติฐาน 

1. ไมสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยง แตกแยกทางความคิดของขั้วอํานาจทางการเมืองได 

2. ไมมีทางที่คูขดัแยงจะมีทางเจรจากันไดตราบที่ยังไมมีความรุนแรงหรือนองเลือด 

3. ชวงสูญญากาศจะยาวนาน ทุกอยางหยุดชะงัก แนวคิดปฏิรูปขับเคลื่อนไดชา 

4. ไมวาความขัดแยง การเมืองและอํานาจ จะจบลงอยางไร เมื่อใด ความขัดแยงในการปฏิรูปก็จะเกิดขึ้นตามมา 

5. ความตื่นตัว ”ปฏิรูป” ในระดับปจเจกยังนอยมาก เพราะยังไมเห็นแนวทาง เปาหมาย ผลที่จะตามมา 

6. การ “ปฏิรูป” จะเกิดอยางมีประสิทธิภาพไมได ตราบเทาที่ “ประชาชน” หรือ “พลเมือง” ขาดจิตสํานึกในการ

ปฏิรูป ขาดความเชื่อม่ันศรัทธาในการปฏิรูป 
ขอพิจารณา 

1. แนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดในการ”ปฏิรูป” 

2. “กลุมเปาหมายหลัก” ในการเตรียมและสรางความพรอม 

3. เนื้อหาหรือประเด็นหลักในการสื่อสารที่สงผลตอการสรางความพรอมและความตื่นตัวมากที่สุดของแตละ

กลุมเปาหมาย 
เปาหมายของโครงการ 

สราง “พลเมืองที่มีจิตสํานึกการปฏิรูป” (active citizen) โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ยอมรับความแตกตาง 

พยายามทําความเขาใจ และสรางความเปลี่ยนแปลงขนานใหญอยางสันติ ทั้งระดับปจเจก และเปนกลุมกอน (critical 

mass) 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อสรางสํานึกพลเมืองเพื่อการปฏิรูปผานนักการสื่อสารเพื่อการปฎิรูปและการขับเคลื่อนพื้นที่ปฎิบัติการนํารอง 

2. เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณการปฎิรูปใหเปนปจจุบัน 
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กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายของโครงการ ประกอบดวย 2 กลุมใหญ คือ 

1. ภาคีหุนสวน Boundary partners  

1.1 นักส่ือสารเพื่อการปฎิรูป (จากพื้นที่ปฏิบัติการ เชน นักศึกษาแพทย ส่ือมวลชน นักธุรกิจ ทหาร บุคลากร

สาธารณสุข เปนตน) 

2. ภาคีพันธมิตร Strategic partners  

2.1 สภาพัฒนาการเมือง 

2.2 สถาบันพระปกเกลา 

2.3 สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ  

2.4 กลุมที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปในภาคสวนตางๆ  

2.5 กลุมประชาสังคมในจังหวัดตางๆ  

กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินการและงบประมาณ  

ยุทธศาสตร งบประมาณโดยประมาณ 

ยุทธศาสตร1 

ระยะที่ 1ศึกษารวบรวมกระบวนการสื่อสารและ กระบวนการเรียนรู เพื่อ

สรางสํานึกพลเมือง รวมถึงคนหาสรางเครือขายองคกรภาคีที่เกี่ยวของ 

 

200,000 

ยุทธศาสตร 2 

ระยะที่ 1 รวบรวบ จับตาสถานการณ ศึกษางานที่เกี่ยวของ 

จัดเวทีฟอรั่มสนับสนุนการเรียนรู 3 ครั้ง 

ระยะที่ 2 เวทีฟอรั่มสัญจร 2  ครั้ง 

 

200,000 

 

100,000 

ยุทธศาสตร 2 โรงเรียนนักส่ือสารการปฏิรูป 

ระยะที่ 1 พัฒนาแนวทางหลักสูตร และ แนวทางการพัฒนา 

ระยะที่ 2 ดําเนินการโรงเรียนปฏิรูป 2  รุน 

 

400,000 

3,000,000 

ยุทธศาสตร 3 

ระยะที่ 1 คนหาพื้นที่ปฏิบัติการรูปธรรม 

ระยะที่ 2 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการรูปธรรม 

 

500,000 

1,000,000 

รวม 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

 

1,300,000 

4,100,000 
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ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะที่ 1 พฤษภาคม 2557 – ตุลาคม 2557 

 ระยะที่ 2 พฤศจิกายน 2557- ตุลาคม  2558  

ตัวช้ีวัดระยะที่ 1 

1. จํานวนเครือขายรวมพัฒนา “พลเมืองที่มีจิตสํานึกการปฏิรูป” กับคศน.3 ทั้ง boundary และ strategic partners 

2. แผนงานพัฒนา “โรงเรียนนักการสื่อสารเพื่อการปฏิรูป”  

3. เอกสารจับตาปฏิรูป และ เวทีฟอรัมติดตามเนื้อหาการปฎิรูป 
ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อเสร็จส้ินทั้ง 2 ระยะ 

Expect to see  

• มีกระบวนการพฒันาการสื่อสารเพื่อสรางสํานึกพลเมืองการปฎิรูป  

• เกิดเครือขายนักส่ือสารสรางสํานึกพลเมืองสูการปฎิรูปที่มีประสิทธิภาพ 
Like to see  

• องคกรส่ือหรือสถาบันที่เกี่ยวของนําแนวทางโรงเรียนไปพัฒนาตอเชิงโครงสราง 
Love to see 

• เกิดกลุมกอนของ “พลเมืองที่มีจิตสํานึกการปฏิรูป” ที่มีความพรอมรองรับ “ความเปลี่ยนแปลง” อยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

รายชื่อผูเสนอโครงการ 

1. กอเขต จันทเลิศลักษณ  ผูนําคศน.รุนที่ 3  หัวหนาโครงการ 

2. วชิระ โชติรสเศรณี   ผูนําคศน.รุนที่ 3 

3. พญ.ฉันทนา ผดุงทศ   ผูนําคศน.รุนที่ 3 

4. สุวรรณี ยุธานุสรณ   ผูนําคศน.รุนที่ 3  

5. พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร  ผูนําคศน.รุนที่ 3 

6. สันติพงษ ชางเผอืก   ผูนําคศน.รุนที่ 3 

7. ปยะรัตน นิ่มพิทักษพงศ  ผูนําคศน.รุนที่ 3 

 

----------------------------------- 
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ภาคผนวก 

การพัฒนากอรูปโครงการพิเศษนี้ไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนทางการทั้งในกลุมผูนําผูเสนอโครงการรวมกับ

ผูนํารุนอื่นๆ และ เมนถอ ทั้งหมด  3 ครั้ง  

 

สรุปยอการระดมสมองวงคุย Special Project วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557  

ผูเขารวม ผูนําคศน. และ เมนถอ 

ชวงการนําเขาขอมูล 

นําเสนอชุดขอมูลปจจุบันของกลุมและเครือขายที่ทําเรื่องปฎิรูปประเทศไทยในประเด็นตางๆ รวมถึงรายงานสถานการณ

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมตางๆ 

ชวงนําเสนอ special project 

Special project ของเพื่อนรุน 3 ที่รวมตัวกัน 7 คน เพื่อเสนอโครงราง “โดยมีเนื้อหาสาระเนน เกี่ยวกับ การสรางพลังและ

สํานึกพลเมืองเพื่อการปฎิรูปประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมหลังวิกฤตการณการเมืองอาจจะมีระบบนิเวศนความสัมพันธ

ใหมที่มีความขัดแยงกันทางอุดมการณทางการเมืองเปนรากฐาน และความตื่นตัว ”ปฏิรูป” ในระดับปจเจก หรือ พลเมือง

ยังนอย เพราะยังไมเห็นแนวทาง เปาหมาย และผลที่จะตามมา เพราะฉะนั้นการ “ปฏิรูป” จะเกิดอยางมีประสิทธิภาพไมได 

ตราบเทาที่ “ประชาชน” หรือ “พลเมือง” ขาดจิตสํานึกในการปฏิรูป ขาดความเชื่อม่ันศรัทธาในการปฏิรูป  

Special project นี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางบรรยากาศการปฎิรูปใหมีพลวัตรและตื่นตัวอยางตอเนื่องผานการสรางและ

และพัฒนาสํานึกพลเมือง (active citizen) ในทุกภาคสวน โดยมีวิธีการทํางานหลายขั้นตอน ตั้งแตการทบทวนองคความรู

เรื่องปฎิรูปทั้งเชิงประเด็นและกระบวนการ การติดตามศึกษาและแลกเปลี่ยนประเด็นปฎิรูปในเวทีตางๆ การสื่อสาร

สาธารณะ รวมถึงการชวยผลักดัน กลไก และทรัพยากรใหกลุมเปาหมายตื่นตัว มีสวนรวมและแสดงบทบาทเปนผูนําใน

การปฎิรูปในพื้นที่ตางๆ 

ชวงระดมและรับฟงความคิดเห็น 
1. แนวคิด  social change ไมเหมือนกัน เพราะมีทั้งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับ individual และโครงสราง  

2. วิเคราะหสังคมไทยใหชัดๆ เห็นตัวเลขจริงๆ ความสัมพันธชุดใหนที่ดํารงไว ควรเขาใจใหถองแทโครงสราง

สังคมไทยอยูตรงใหน  

3. ศึกษา agenda ปฎิรูปใหชัดเจน เนื่องจากมีคนทําอยูแลว และ นํามาพูดในวงคุยอยางตอเนื่อง 

4. หัวเมืองหลัก เดินหนาแลว เรื่องการปกครองตนเอง หลายพื้นที่เริ่มทําแลว 

5. นิยามของการปฎิรูปคืออะไร มันเหมือนกันแลวหรือยัง ตองมาสะทอนใหพวกเราเขาใจหรือไปในทิศทางเดียวกัน 

6. พอล พารเมอร เสนอ pragmatic solidarity เคารพวิธีคิดที่แตกตาง  

7. สังคมมีความซับซอนเกินไปที่จะบอกวาอะไรที่ดีที่สุดทฤษฎีเดียว 

8. เคลื่อนไปพรอมกันทั้งส่ีองคประกอบ (ระบอบประชาธิปไตย วิเคราะหโครงสรางสังคมไทย ปฎิรูปในระดับ

รูปธรรม) 

9. เปล่ียน mental model  หาเปาหมายใหชัดๆ แลวรวมกันไปสูเปาหมาย ไมนิ่งดูดาย ทําไดในพื้นที่ทําใหเต็มที่ เชน 

บทเรียนจากสามจังหวัดชายแดน ถาตองการสันติภาพ health for peace, education for peace 

10. ตั้งกลุมสามพรานขึ้นเพื่อเอาความรูมาคุยกัน ไมจําเปนตองมาคุยปรับความสัมพันธ หรือ เพื่อลดความขัดแยง 

(ใชความรูนํา) 
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สรุปยอวงคุยกับเมอถอสมศักด์ิ วันที่ 24 ก.พ. 2557 (17.00-19.00 น.) 

ผูรวมคุย พี่กบ โอ เจี๊ยบ 

 

ชวงที่  1 เวทีปฎิรูประดับพื้นที ่

ถาม เวทีปฎิรูประดับพ้ืนที่อาจารยคาดหวังอะไร? เพราะสวนเนื้อหาเชิงประเด็นก็มีคนทํามากอยูแลว 

ตอบ  

• อยากเห็นเวทีปฎิรูประดับจังหวัดที่เนนเรื่องใหญใกลตัวในกรอบการปฏิรูป (ไมใชเรื่องเล็กๆหรือปญหาในจังหวัด

มาถกกันเฉยๆ) ซึ่งการพูดคุยกันเรื่องนี้จะนําไปสูการปฏิรูปเชิงโครงสราง เชน ตั้งคําถามอยากเห็นจังหวัดเปน

อยางไร และรวบรวมขอมูลทําการบานวาคนมีขอมูลตรงกันหรือไม  

• ไมอยากใหเปนเวทีที่คนมานั่งฟงวาสวนกลางคิดอยางไร เพราะฉะนั้นคนสวนกลางอาจจะมาใหขอมูลนิดหนอย

ได และ รับฟงมากกวา 

• ตองสรางจินตนาการใหมใหทุกคนที่เขารวมเวท ี

• เปนเวทีเปดเพื่อใหคนในพื้นที่มาพูดคุย ไมตองกลัวหรือกีดกันคนเห็นตาง 

• สรางกลไกจังหวัดปฎิรูป หรือ ภาคีจังหวัดปฎิรูป ให “ไมมีอํานาจ แตมี อิทธิพล”  soft power หรือ  influence  
 

ถาม กระบวนการการจัดเวทีปฎิรูประดับพ้ืนที่นาจะเปนอยางไร 

ตอบ  

• ตองมี stakeholders ที่หลากหลาย รวมถึงคนรวมจัดที่หลากหลาย และ มีความตอเนื่องของเวที  

• ควรศึกษาและทบทวนเพิ่มเติมเรื่องการจัดเวทีใหคนมาคุยกันอยางมีความสุข (ซึ่งคงเริ่มตั้งแต attitude ถาไมมี 

agenda มากอนก็จะไมมีปญหา และ balance of power โดยใชพลังของขอมูลและความรู การ review 

ประสบการณในตางประเทศนาจะมีประโยชน) 

• ตองมี group facilitators เกงๆเพื่อมาออกแบบและจัดการวงสนทนา 

• ไมควรนําเรื่องความรุนแรงเปนประเด็นพูดคุย และ เนนวา “ปฎิรูปเปนวิธีการเดียวที่จะลดความรุนแรงในระยะ

ยาว”  

• Sustainability ไมใชการทํา advocacy  แตเปน actual engagement 

 

ถาม ทรัพยาการในการขับเคล่ือนจะมาจากที่ใหนไดบาง 

ตอบ  

• ระยะแรก สสส.  หรือ เชื่อมกับส่ือในการพัฒนาแคมเปญ public fund raising  

• ระยะยาว ควรมองถึง social enterprise  
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สรุปประชุม วันที่ 22 กุมพันธ  2557  

ผูกอการ พี่กบ พี่ยุย โอ ลาภ เจี๊ยบ 

วาระที่ 1 ทําความเขาใจ โปรเจค  

เปาหมาย  เปนสวนรวมในการปฎิรูปประเทศไทย 

วัตถุประสงคหลัก 
สรางบรรยากาศการปฎิรูปใหมีพลวัตรและตื่นตัวอยางตอเนื่อง 
กลยุทธ 

1. จับตา ติดตาม ประเด็นปฎิรูปของกลุมตางๆ และ พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ (monitoring) 

2. วิเคราะห และ สังเคราะห ถอดบทเรียน จัดการความรู ประเด็นปฎิรูปให กินได ยอยงาย (knowledge 

management)  

3. ส่ือสารสาธารณะเรื่องปฎิรูปใหสังคมรับรู รับทราบ (social communication) 

4. สนับสนุนและผลักดัน กลไก และ ทรัพยากรใหเกิดพื้นที่ปฎิรูปอยางเปนรูปธรรม (เชนพัฒนาศักยภาพ active 

citizen, เชื่อมคน เชื่อมงาน เชื่อมเครือขาย) 
วาระที่ 2 เตรียมงานฟอรั่ม 
กิจกรรมวันที่  27 กุมภาพันธ 2557 (21.00-23.00) รายการ  (อยาก) ตอบโจทยบาง  

ตอบโจทยความกาวหนาการเมือง 

สถานการณปฎิรูป 

1 ชั่วโมง พี่เขต และ ทีมพิเศษ (พี่กบ) พรอมปอบคอรน  พิธีกรลาภ ยุย 

นําเสนอ special project เรื่องปฎิรูป 15  นาที เจี๊ยบ และ พี่เตา  

เชื่อมคน เชื่อมงาน เชื่อมเครือขาย 

(แลกเปลี่ยน) 

40 นาที Facilitator : พี่ยุย  โอ  

เจี๊ยบ ประสานกับสามสาวเรื่องสถานที่ จองหอง  
 
กิจกรรมวันที่  28 กุมภาพันธ 2557 (13.00-14.30)  
ขั้นตอนเตรียมการ 

สงขาวใหเพื่อนสงรูปมาคนละอยางนอย 3 ภาพ ทางอีเมล เจี๊ยบ 

ประสานกับสามสาวเรื่อง ให 

ชวยพิมพรูปขนาด  5x7  

ชวยจัดสถานที่ (เหมือนกับที่จัดที่ HA forum 

โอ 

 

ขั้นตอนการจัดงาน 

ใหเพื่อนรุน 4 เลือกภาพคนละ  1 ภาพ 

และขอใหเลาวาทําไมถึงเลือกและเดาวาเปนเหตุการณที่ใหน เรื่องอะไร 

เพื่อนรุน 3 เลาใหฟง (ภาพละ3-5 นาที) 

พี่ยุย (facilitator) 

รวบรวมจัดรูปขึ้นจอดวยเพื่อฉายใหดูบนจอ โอ 

เปดเพลงสรางบรรยากาศ  

 


