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1. สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาระดับชาติและสากล
ขอบเขตงาน :
เป็นวารสารวิ ชาการที่ค รอบคลุม สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย
นาเสนอในรูปแบบ
1. บทความวิชาการ
2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทาสาเร็จสมบูรณ์
แล้ว
3. ผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นาเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป
กาหนดการเผยแพร่ :
ปีละ 2 ฉบับ ตามกาหนดเวลาดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
ข้อกาหนดเฉพาะของวารสาร :
1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ
(Peer review)
2. ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้
เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทาวารสารไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อ
ความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด
3. กองบรรณาธิการวารสาร ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่ว นใด
ของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นาไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
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บทบรรณาธิการ
“วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ฉบับนี้ถือเป็น
เป็นความเพียรพยายามของกองบรรณาธิการที่ได้จัดตั้งและขับเคลื่อนการดาเนินการ
จัดทาวารสารวิชาการทางรัฐศาสตร์จนสามารถเข้าสู่การประเมินและรับรองคุณภาพ
ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เมื่อเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในฐานะบรรณาธิการบริหารที่รับผิดชอบดูแลมาตั้งแต่ต้นจะ
ขอขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการยอมรับไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่ง
ปั จ จุ บั น วารสารปกนี้ ถื อ ว่ า เป็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจในวงกว้ า งพอสมควร จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน ในการส่งบทความ
เข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรืองานวิจัยต่างๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการพิจารณาใน
การตีพิมพ์นั้น กองบรรณาธิการให้ความสาคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ
เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้รับบทความที่มีคุณภาพ
ในเล่มนี้ทางกองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ ในด้าน
ต่างๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้รวบรวม
เพื่อแบ่งปันให้แก่ท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย โดยวารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความ
แรก เป็นบทความวิชาการเรื่อง การถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจากข้อตกลงปารีส
ของรองศาสตราจารย์ ดร.วัชริ นทร์ ชาญศิ ล ป์ หั วหน้ าภาควิ ชารั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่สองเป็น
บทความวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
และนางสาววณฑยา ศักดิ์สมบูรณ์ จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่สามเป็นบทความวิจัย เรื่อง
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งความสาเร็จของระบอบประชาธิปไตย
ในสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย ของผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ศาสตริ น ทร์ ตั น สุ น จาก
ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บทความที่ สี่ เป็ นเป็น บทความวิชาการ เรื่อ ง การน า
เทคนิคเดลฟายไปใช้สาหรับการวิจัย ของอาจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล จาก

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บทความที่หา้ เป็นบทความ
วิ จั ย เรื่ อ ง การปรั บ โครงสร้ า งสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร จากคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ,
ผู้ ช่ ว ยศาส ตราจาร ย์ ดร. วรวลั ญ ช์ โรจนพล จากส าขาวิ ช า รั ฐ ศาสต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง จากสาขา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทความที่หก
เป็นบทความวิจัย เรื่อง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารที่ผิ ดพลาด
จากรัฐประหารปี 2549 สู่รัฐประหารปี 2557: บทเรียนสู่สังคมไทยเพื่อการปฏิรูป
กองทัพ ของนายอรรถพล เมืองมิ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล
จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทความที่เจ็ด เป็นบทความ
วิจัย เรื่อง การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
เลื อกตั้ งของพรรคประชาธิปั ตย์ แ ละพรรคเพื่อ ไทยในการเลือ กตั้ ง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ของนางสาวลลิตพรรณ นุกูลวัฒนวิชัย นิสิตปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่แปด เป็นบทความวิจัย เรื่อง
ความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 ของนางสาวประภาพร
สีหา นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่เก้า เป็น
บทความวิจัย เรื่อง บารมีของนายชวน หลีกภัย ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษา
การเลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตรั ง ปี พ.ศ. 2555 ของนาย
กฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความทีส่ ิบ เป็นบทความวิจัย เรื่อง ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น
ของ อาจารย์ หัชชากร วงศ์สายัณห์ จากจากแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบทความที่
สิบ เอ็ ด เป็ น บทความวิ จั ย เรื่ อ ง การจัดการทรั พยากรร่ วมของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น :
กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ของอาจารย์ อั ย รวี วี ร ะพั น ธ์ พ งศ์ จากแขนงวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ยังทิ้ง
ท้ายด้วยบทความลาดับที่สิบสองเป็นบทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง วัฒนธรรมพีระมิด
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กับการทาให้เป็น ประชาธิปไตย ของ ชนิดา จิตตรุ ทธะ (2559) โดยอาจารย์
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อาจมีสั้น ยาว คลาสสิก ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ และท้าทายต่อหลัก
วิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 12 เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้แต่งที่มาจากหลากหลาย
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บทคัดย่อ
การถอนตัว ของสหรั ฐอเมริ กา จากข้อ ตกลงปารีส เป็น ผลมาจากหลาย
ปัจจัย ได้แก่ การคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติอเมริกัน บุคลิกภาพแบบนักธุรกิจของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ การที่พรรครีพลับริกันครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสหรัฐ
หลังการถอนตัวจากข้อตกลงปารีส การดาเนินงานตามข้อตกลงปารีสอาจประสบ
ปั ญ หาในด้ า นการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น การขาดการวางแผนที่ ดี ใ นเรื่ อ งการชดเชย
เมื่อเกิดความสูญเสีย และการขาดการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
คาสาคัญ: การถอนตัว; สหรัฐอเมริกา; ข้อตกลงปารีส
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Abstract
The withdrawal of American from the Paris Agreement results from
several factors including American national interest; the business personality of
President Trump; dominance of Republican party toward both American
parliaments. After the withdrawal from the paris agreement, the
implementation of the paris agreement may confront with fund support, the
lack of good planning concerning the compensation after loss and the shortage
of intensive checking proudure.
Keywords: Withdrawal; the United States of America; Paris Agreement
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บทนา
ประเด็นการเมืองว่าด้วยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ได้รับความสนใจจากทั่ว
โลก ประเด็นหนึ่งคือ การที่รัฐบาลอเมริกัน ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดี
โดนั ล ด์ ทรั มป์ ประกาศถอนตั ว ออกจากการเ ป็ น ภา คี ข้ อ ตกลงปารี ส
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่รัฐบาลอเมริกัน
ภายใต้การกากับดูแลของประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ได้ลงสัตยาบันไว้เมื่อเดือน
ธันวาคมปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)
การถอนตัวดังกล่าวเป็นเหตุการณ์สาคัญที่ทาให้ผู้เขียนสนใจจะศึกษาใน
เชิ ง ลึ ก ถึ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์
ในการถอนตัวจากข้อตกลงปารีส ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากขึ้น บทความนี้จะ
เริ่มกล่าวถึง ที่มาและเนื้อสาคัญของข้อตกลงปารีส จากนั้นจะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผล
ส าคั ญ ต่ อ การถอนตั ว ดั ง กล่ า ว ในตอนท้ า ยของบทความจะเป็ น การกล่ า วถึ ง
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามข้อตกลงปารีสหลังการถอนตัวของสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาสาคัญของข้อตกลงปารีส
ก่อนจะมีข้อตกลงปารีสเกิดขึ้น มีความพยายามจากนานาประเทศที่จะ
ร่ ว มมื อ ค้ น หาวิ ธี ก ารลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ที่ ท าให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ น
เช่น ข้อตกลงที่ดาโฮและพีธีสารเกียวโต ผลสาเร็จของพิธีสารเกียวโตนั้นค่อนข้างต่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ค่อยเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนัก เพราะมีลักษณะที่มอบภาระ
ให้ กั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ในการควบคุ ม การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
รวมทั้งสนับสนุนด้านการเงินให้กับประเทศกาลังพัฒนา ในการที่จะปฏิบัติตามพันธ
สัญญาของพิธีสารเกียวโต หลังจากพิธีสารเกียวโตก็มีความพยายามของนานาชาติ
ในการที่จะประชุมกันหามาตรการใหม่ในการควบคุมและปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น ามาสู่ ก ารเกิ ด ข้ อ ตกลงปารี ส ข้ อ ตกลงปารี ส เป็ น ข้ อ ตกลงนานาชาติ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสมัชชาภาคีของ
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (United
[4]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

Nations Framework Convention on Climate Change หรือ ตัวย่อว่า
UNFCCC) ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 30 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2015 (พ.ศ. 2558)
และทาสัญญากันเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2016 (พ.ศ. 2559) เรียกสั้นๆว่า การประชุม
COP21 ข้อตกลงปารีสนั้นเป็นข้อตกลงที่วางแนวทางความร่วมมือนานาชาติ มี
ประเทศในโลกเข้าร่วม 195 ประเทศ ยกเว้นประเทศซีเรียและประเทศนิการากัว
(นิค ารากัว ไม่เ ข้า ร่วมเพราะในประเทศนี้มี การเน้ นการใช้พลั งงานทดแทนอยู่ใ น
ปริมาณที่น่าพอใจอยู่แล้ว จึงไม่เห็นความจาเป็นจะต้องเข้าร่วมในข้อตกลงปารีส)
ทั้งนี้ข้อตกลงปารีสนั้นมีทั้งหมด 29 มาตรา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559: 3-11)
1.เป้าหมายด้านอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
คือ ควรมีการควบคุมให้อุณหภูมิของโลกอยู่ที่ระดับต่ากว่า 2 °C เมื่อเทียบ
กับยุคก่อนอุตสาหกรรม และพยายามจากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 °C
(บวร โทสีแก้ว, 2560)โดยประเทศภาคีที่ลงนามในข้อตกลงปารีสต้องไปปรับปรุง
หามาตรการในประเทศของตนเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และควรบรรลุ
จุดสูงสุดโดยเร็วที่สดุ ให้ระดับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในช่วง
ค.ศ. 2050-2100 (พ.ศ. 2593-2643)
2.การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ข้ อ ตกลงปารี ส ก าหนดเป้ า หมายด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีการปรับตัวเพื่อปกป้องชีวิต ระบบนิเวศ โดยคานึงถึง
ความเร่งด่วนของประเทศกาลังพัฒนาที่มีความเปราะบาง
หลังจากการประชุม COP21 แล้ ว ประเทศสมาชิกจะต้องกลับไปจัดท า
แผนการดาเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ ที่เรียกว่าเป้าหมายการ
สนับสนุนในระดั บประเทศอย่างมุ่งมั่ น (Intended Nationally Determined
Contributions หรือ INDCs) และส่งให้สหประชาชาติพิจารณา (องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรื อนกระจก, 2015) เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการประชุมในปี
ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) โดยทุ กประเทศที่ เ ป็ น สมาชิ กต้ อ งมี ส่ วนร่ วมตาม
ความสามารถของประเทศตน และไม่ได้ใช้บังคับเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกับ
พิธีสารเกียวโต
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ประเทศกาลังพัฒนาจะได้รับความช่วยเหลือ การวางแผนการดาเนินงาน รวมทั้ง
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของแผนจากประเทศพัฒนาแล้วโดยแผนนี้จะต้องไม่เพิ่มภาระ
ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา นอกจากเรื่องการปรับตัวแล้ว ยังเน้นการส่งเสริมภูมิต้านทาน
การฟื้นตัว การลดความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วย
3.กลไกการควบคุม ตรวจสอบ
เมื่อส่งแผน INDCs แล้วทุก 5 ปีจะมีการประเมินโดยจะประเมินความก้าวหน้า
ร่วมกัน โดยเริ่มทาการประเมินในปี ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) และจะส่งแผน INDCs
ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในขณะนั้น โดยเป้าหมายระยะยาว
ของข้อตกลงปารีสอยู่ที่กิจกรรมของมนุษย์ จะมีผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
ศูนย์(UNFCCC, Paris Agreement United Nations Framework on Climate Change
Convention.)
4.การรับมือกับความสูญเสียและเสียหาย
มีการยกระดับและเสริมสร้างกลไกระหว่างประเทศวอร์ซอ เพื่อจัดการกับ
การสูญเสียและเสียหาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบรรเทาความสูญเสียและมี
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ จะลดความเสี่ ย งจากการสู ญ เสี ย และความเสี ย หาย
ที่ เ กิ ด จากผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ องค์ ก รและ
กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ในด้ า นระบบการเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า
การเตรียมพร้อมในภาวะฉุก เฉิน การประเมิ นการจัดการความเสี่ย งในภาพรวม
การทาเครื่องมือประกันความเสี่ยง (รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์, 2017)
5.การสนับสนุนเงิน
ประเทศภาคีที่เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้วต้องช่วยกันระดมเงิน ทุนจานวน
หนึ่งแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา
เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก และการปรั บ ตั ว
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558)
6.การวางกรอบเพื่อความโปร่งใส
ข้อตกลงปารีส ไม่สามารถกาหนดกลไกการบังคับความรับผิดกับประเทศ
ภาคี ทุ ก ประเทศได้ จึ งมี ก ารกระตุ้ น ให้ ป ระเทศภาคี รั ก ษาเป้ า หมายตาม INDCs
ผ่านกรอบความโปร่งใส ซึ่งในกรอบจะกาหนดให้ประเทศภาคีทุกประเทศต้องจัดทา
รายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกและข้อมูล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
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โดยประเทศภาคีต้องส่งข้อมูลดังกล่าวทุกๆ 2 ปี และกาหนดให้มีการดาเนินงานใน
ลักษณะยืดหยุ่น สาหรับประเทศภาคีที่เป็นประเทศกาลังพัฒนาเป็นพิเศษด้วย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจากข้อตกลงปารีส
รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลง
ปารีส ที่รัฐบาลของ บารัค โอบามา ได้ลงนามไว้ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2017(พ.ศ. 2560)
การถอนตัวดังกล่าว อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ผลประโยชน์ของชาติ
รัฐบาล ทรัมป์ ถอนตัวจากข้อตกลงปารีสเพราะ ทรัมป์ มองว่าผลประโยชน์
สาคัญของสหรัฐอเมริกาคือ ความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอเมริกันดีขึ้น มีความกินดี อยู่ดี มีงานทา ทาให้สหรัฐมีความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจอีกครั้ง ดังวาทะที่ ทรัมป์ ได้กล่าวไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีว่า
จะทาให้สหรัฐอเมริกานั้นรุ่งเรืองอีกครั้ง (Make America Great Again) ซึ่งเป็นการ
ปลุกกระแสชาตินิยมในสหรัฐอเมริกาขึ้นอีกครั้ง (Ummui Shuhada, 2017)
และเปลี่ ย นแปลงนโยบายต่ า งประเทศของสหรั ฐ อเมริ ก า จากหลั ก สากลนิ ย ม
(Internationalism)ที่ สั ง คมโลกก าลั ง ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาจากภาวะโลกร้ อ นและ
แสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหา มาเป็นการยึดหลักชาตินิยม
เน้นผลประโยชน์ของประเทศตนเป็นหลักจนทาให้สหรัฐสูญเสียความเป็นผู้นาของ
โลก และนาพาประเทศไปสู่การถูกโดดเดี่ยวจากสังคมโลก
ทรัมป์มีความเชื่อว่าการที่สหรัฐอเมริการุ่งเรืองอีกครั้งจะต้องมีการประหยัด
ลดค่าใช้จ่ายของประเทศลงโดยเฉพาะงบประมาณที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุ่มเท
บริจาคให้กับประเทศกาลังพัฒนา ในการปรับปรุงการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน
แทน ซึ่งงบดังกล่าวนั้นสูงถึง สาม พันล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ ในสมัยรัฐบาลโอบามาเพิ่ง
จ่ายเงินอุดหนุนไปเพียง หนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น นอกจากเสียงบประมาณ
เป็นจานวนดังกล่าวแล้ว การที่สหรัฐต้องจากัดควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยการหั น มาควบคุ ม กิ จ การอุ ต สาหกรรมที่ ป ล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกมาก
เช่น อุตสาหกรรมถ่านหินและน้ามัน โดยปิดกิจการดังกล่าวในช่วงการบริหารงาน
ของรัฐบาล โอบาม่ า ทาให้ส หรัฐอเมริ กาอาจต้อ งเผชิญกับ ภาวการณ์ ว่างงานถึ ง
6.5 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) (ทวีศักดิ์ บุตรตัน, 2560)
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ทรั ม ป์ ไม่ เ ชื่ อ ว่า กิ จ กรรมทางอุ ต สาหกรรมของมนุษ ย์ คื อ การที่ โรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยควัน, ก๊าซเรือนกระจกจะทาให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและนาไปสู่
ปั ญ หาโลกร้ อ น เขาเชื่ อ ว่ า การกล่ า วอ้ า งดั ง กล่ า วเป็ น การหลอกลวงของจี น
ที่ จ ะท าให้ ป ระเทศต่ า งๆในโลกเห็ น ว่ า อุ ต สาหกรรมถ่ า นหิ น และน้ ามั น ของ
สหรัฐอเมริกา เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้สหรัฐปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับ 2
รองจากจีน ดังนั้นสหรัฐควรมีนโยบายจากัดการทาอุตสาหกรรมถ่านหินและน้ามัน
ซึ่งทรัมป์เห็นว่าจะทาให้การพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐช้าลง
ดังนั้นทรัมป์ได้ประกาศเป็นนโยบายตอนหาเสียงเลือกตั้งชิงตาแหน่งประธานาธิบดี
ว่ า จ ะ เ ลิ ก น โ ย บ า ย ค ว บ คุ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ถ่ า น หิ น แ ล ะ น้ า มั น
ในสมัยรัฐบาล บารัค โอบาม่า
ในสมัยก่อนถ่านหินมีความสาคัญมาก เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของ
อเมริกา อุตสาหกรรมถ่านหินมีคุณค่ามาก ประธานาธิบดีอเมริกันให้ความสาคัญต่อ
อุตสาหกรรมถ่านหิน เช่น โอบาม่า เมื่อยังดารงตาแหน่งเป็นวุฒิสภาในปี พ.ศ. 2547
(ค.ศ. 2004) ก็ยังสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นพลังงานสะอาดสาหรับ
รถยนต์ เพื่อทดแทนการนาเข้าน้ามัน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
โอบาม่า พยายามบรรลุข้อตกลงการประชุมที่กรุงปารีส โดยการลดใช้ถ่านหินและ
จากัดการทาอุตสาหกรรมถ่านหินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะบรรลุข้อตกลงปารีสได้
มีการออกกฎหมายพลังงานสะอาดในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ที่ต่อยอด
มาจากกฎหมายเพื่ออากาศสะอาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีการหยุด
โรงงานถ่านหินจานวน 40 โรงงาน (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,2515) และแทนด้วย
โรงงานก๊ า ซธรรมชาติ คนงานอุ ต สาหกรรมถ่ า นหิ น ตกงานมากในหลายๆรั ฐ
แต่ในภาพรวมการทาโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ยังพบได้ 30% และมีการใช้เทคโนโลยี
ใหม่แบบ Supercritical ปัจจุบัน ค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซในอเมริกามีค่าใช้จ่ายสูง
กว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน ประชาชนอเมริกันจานวนมากที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
กาลังคาดหวังจากการกลับมาของนโยบายฟื้นฟูอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาที่
ทรั ม ป์ เป็ น คนเสนอโดยยกเลิก นโยบาย Clear Power Plan ของโอบาม่ า
หลังถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีส
การที่ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งว่าจะเลิกการต่อต้านอุดมการณ์ถ่านหินทาให้เขา
ได้คะแนนเสียงมากขึ้น ในมลรัฐที่มีการเลิกอุดมการณ์ถ่านหิน ได้แก่ มลรัฐโอไฮโอ
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เพนซิลวาเนีย เคนตั๊กกี้ เวสต์เวอร์จีเนีย ไวโอมิง อย่างท่วมท้น (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทย,2016) โดย ทรั ม ป์ จะฟื้ น ฟู อุ ด มการณ์ ท าเหมื อ งถ่ า นหิ น
ซึ่ง ทรัมป์ บอกเขาไม่ได้เป็นผู้แทนของปารีส แต่เป็นผู้แทนของเมืองพิตต์สเบริ์ก
เมื อ งนี้ ใ นอดี ต เคยเป็ น เมื อ งที่ อุ ต สาหกรรมถ่ า นหิ น และน้ ามั น เจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง
ทรั ม ป์ ยั ง มี แ นวโน้ ม จะยกเลิ ก กฎหมายของส านั ก งานปกป้ อ งสิ่ ง แ วดล้ อ ม
(Environment Protection Agency) ที่ใช้ควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศและน้า
ทิ้งที่เข้มงวด สาหรับอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าด้วย
แนวร่ ว มของทรั ม ป์ จ ะอยู่ ใ นมลรั ฐ ที่ เ น้ น พึ่ ง พาน้ ามั น ถ่ า นหิ น และก๊ า ซ
เช่น อัยการรัฐโอคลาโฮมา “สก๊อต พรุตต์” ได้ยื่นฟ้องขอให้ศาลสั่ง EPA ยกเลิก
มาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซ เขาไม่เชื่อว่าคาร์บอนเป็นตัวการหลักของโลกร้อน
(ข่าวคมชัดลึก, 2560) นอกจากนั้น กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นนายทุนอุตสาหกรรมถ่าน
หิ น ก็ ยั ง สนิ ท สนมกั บ ทรั ม ป์ ม าก เช่ น พี่ น้ อ งตระกู ล ชาร์ ล แอนด์ เดวิ ด คอช
(วิวัฒน์ เศรษฐช่วย, 2560) มหาเศรษฐีสองพี่น้องตระกูลคอช ยังทาอุตสาหกรรม
กลั่นน้ามันและมีปชท่อส่งน้ามันดิบยาวถึง 4,000 ไมล์
ทรั ม ป์ ยั ง แต่ ง ตั้ ง ไมรอน อี เ มลล์ เป็ น ผู้ ค วบคุ ม ส านั ก งานคุ้ ม ครอง
สภาพแวดล้ อ ม หรื อ EPA และหน่ ว ยงานก ากั บ กฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไมรอน อีเมลล์เป็นผู้คัดค้านมายาคติเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทาให้เกิดภาวะ
โลกร้อน เขาเคยเป็นประธานcooler heads coalition ดังนั้นเขาเข้ามาดารง
ต าแหน่ ง ใน EPA ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ สานต่ อ งานของEPAแต่ เ ป็ น การเตรี ย มยุ บ EPA
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2015)
2.บุคลิกที่เป็นนักธุรกิจ
ด้วยบุคลิกที่เป็นนักธุรกิจของทรัมป์ ไม่มีใครสามารถมีอิทธิพลชักจูงให้ทรัมป์
เห็นคล้อยตามถึงผลเสียที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงปารีสได้ ทรัมป์สนใจแต่เพียงว่า
การถอนตัวจากข้อตกลงจะทาให้รัฐบาลอเมริกันไม่ต้องเสียงบประมาณเพื่อสนับสนุน
เงินทุนตามข้อตกลงปารีส แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจานวนมาก แต่ทรัมป์ก็ไม่สนใจ
เช่ น นั ก วิ ชาการจากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ คั ด ค้ า นการออกจากข้ อ ตกลงปารี ส
นักวิทยาศาสตร์ จานวน 375 คนในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ยื่นจดหมายแนะนา
ไม่ ใ ห้ ท รั ม ป์ ถ อนตั ว จากข้ อ ตกลงปารี ส และยื น ยั น ว่ า กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโลกร้อน นอกจากนักวิชาการแล้ว นักธุรกิจใหญ่ที่สนับสนุน
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การลดภาวะโลกร้อนก็ไม่เห็นด้วยกับการออกจากข้อตกลงปารีสเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
ทิม คุก ของบริษัทแอปเปิ้ล อีลอน มัสด์ ของบริษัท Tesla and Space x มัสต์
ถึงกับลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์ (สานักงานอิศรา, 2016) บริษัทใหญ่
เหล่านี้ยังเสนอว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนจะสร้างงานในอนาคตให้กับสหรัฐอเมริกา
มากกว่าการทาให้คนตกงาน
ผู้ว่าการหลายๆมลรัฐของสหรัฐก็ ยังประกาศว่าจะทาตามข้อ ตกลงปารี ส
ต่อไป โดยไม่สนใจการประกาศถอนตัวจากข้อตกลงปารีสของทรัมป์
3. การที่พรรครีพลับริกันครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาอเมริกัน
การที่พรรครีพลับริกันได้ครองเสียงข้างมากในทั้งสภาคองเกรสและสภาสูง
ทาให้การคัดค้านการออกจากข้อตกลงปารีสไม่รุนแรงพอ เช่นการที่ พอล ไรอัน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิก มิตช์ แม็คคอนเนลล์ ไม่ได้ออกมาคัดค้าน
การถอนตั ว จากข้ อ ตกลงปารี ส ของทรั ม ป์ เป็ น นั ย หนึ่ ง ที่ แ สดงถึ ง การเห็ น ด้ ว ย
กับทรัมป์ แม้แต่ สมาชิกและแกนนาพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรง
ข้าม ก็ไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างแข็งขันเท่าที่ควรจะเป็น ทาให้กระแสต้านจาก
นักการเมืองน้อยลง และเนื่องจากพรรครีพลับริกันครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภา
ท าให้ ส มาชิ ก พรรครี พั บ ลิ กั น ในสภาพยายามผลั ก ดั น ให้ มี ก ารฟื้ น ฟู ก ารท า
อุตสาหกรรมถ่านหินขึ้นมาใหม่และมีทีท่าจะผ่านความเห็นด้วยจากสองสภา

ความสาเร็จของการดาเนินงานตามข้อตกลงปารีสหลัง
การถอนตัวของสหรัฐอเมริกา
การถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีส ของสหรัฐอเมริกานั้น ตามกฎที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อตกลงปารีส การถอนตัวจะมีผลจริงจังต้องใช้เวลาอีก 4 ปีก็คือปี ค.ศ. 2021
(พ.ศ. 2564) ซึ่งประธานาธิบดี ทรัมป์ หมดวาระไปแล้วแต่ถ้าประธานาธิบดี ทรัมป์
ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น ประธานาธิ บ ดี ส มั ย ที่ ส อง การด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงปารีสอาจประสบปัญหา ดังนี้
1.ในด้านเงินทุนที่สนับสนุนตามข้อตกลงปารีสนั้น ประเทศมหาอานาจที่
พัฒนาแล้วยินยอมจะช่วยกันสนับสนุนให้เงินทุนที่จะช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนา
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จานวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และให้คงจานวนสนับสนุนนี้ไปจนถึงปี ค.ศ. 2025
(พ.ศ. 2568) หลักจากนั้นจะมีการพิจารณาเพิ่มจานวนเงินทุนที่สนับสนุนมห้มากขึ้น
ไปอีก แต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ใครจะเป็นผู้สนับสนุนและยังมีข้อเรียกร้องให้ประเทศ
กาลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกองทุนนี้ด้วย การที่สหรัฐอเมริกาถอน
ตัวออกจากข้อตกลงปารีส ทาให้การระดมเงินทุนในการดาเนินการตามข้อตกลง
ปารีสประสบความยากลาบาก โดยประเทศมหาอานาจอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ
และยุ โ รปชาติ อื่ น ๆ รวมทั้ ง จี น อิ น เดี ย ต้ อ งช่ ว ยกั น ระดมทุ น ให้ ม ากขึ้ น แทน
สหรัฐอเมริกา
2.ในด้านการดาเนินงานของข้อตกลงปารีส มีการขาดการวางแผนในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการจัดการความเสี่ยง การสร้างภูมิคุ้มกันความเสียหาย และการ
ชดเชยเมื่อเกิดความสูญเสีย ในเรื่องของการชดเชยนั้น แม้ว่าในข้อตกลงปารีสจะมี
การแยกในเรื่ องการชดเชย เมื่อเกิด การสูญ เสีย ออกเป็นอี กมาตราหนึ่ งต่ างหาก
เพราะที่ประชุม COP21 เห็นว่าเป็นประเด็นสาคัญ แต่ก็ไม่มีกฎหมายใดๆ ระหว่าง
ประเทศที่จะบังคับให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นจานวนมาก
ต้องรับผิดชอบหรือมอบเงิ นชดเชยให้ป ระเทศยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปล่อ ยก๊า ซคาร์บอน เป็นจ านวนมากของประเทศที่ พัฒ นาแล้ว ยิ่งสหรัฐ อเมริก า
ซึ่งเป็นประเทศมหาอานาจทางอุตสาหกรรมลาดับที่สองที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็น
จานวนมากรองจากจีนได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสด้วย ยิ่งทาให้การจ่ายเงิน
ชดเชยให้กับประเทศยากจนเหล่านนั้นประสบปัญหามากขึ้น
3.ข้อตกลงปารีสนั้นขาดกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้ประเทศภาคี
ทาตามข้อตกลง INDCs ที่ได้ทาไว้ในทางตรงกันข้าม กระบวนการตรวจสอบมี
ความอะลุ่มอล่วยมาก ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงปารีสกาหนดให้ทุก 5 ปี และทุกๆ 2 ปี
จะต้องมีการประเมินโดยประเทศภาคีจะต้องรายงานบัญชีการปล่อยก๊าซคาร์ บอน
ว่าเป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ใน INDCs หรือไม่ ซึ่งแต่ละประเทศก็สามารถยืดหยุ่น
การดาเนินงานปรับตัวได้ การอะลุ่มอล่วยนี้อาจทาให้เป้าหมายของข้อตกลงปารีส
ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเร็วนั้นล่าช้าเกินไป
4.เป้าหมายที่ข้อตกลงปารีส ระบุไว้ไ ม่อาจแก้ ปัญหาภาวะโลกร้ อนได้จริ ง
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส วิจารณ์ว่า
แม้ ป ระเทศภาคี จ ะกระท าตามเป้ า หมายและวิ ธี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งเข้ ม งวด
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แต่อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นราว 2.7 องศา ถึง 3.5 องศา ซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายที่
วางไว้ 2 องศา ของข้อตกลงปารีส (ประสาท มีแต้ม, 2017)
5. ข้อตกลงปารีสมองโลก ในแง่ดีเป็นอุดมคติ (Idealism) มากไปว่าทุกประเทศภาคี
จะทาตามคามั่นที่ระบุไว้ใน INDCs แต่การดาเนินงานตามแผนอาจไม่ทันต่อการแก้ปัญหา
การเพิ่มอุณหภูมิโลก นอกจากนี้ในข้อตกลงยังเปิดช่องให้มีระบบถ่ายโอนการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนระหว่างประเทศ เช่น การซื้อขายคาร์บอนก็พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลว
6. ข้อตกลงปารีสมีความไม่ชัดเจนในบางประเด็น เช่น การใช้ถ้อยคาว่า วิศวกรรม
โลก (Geoengineering) ที่หมายถึงการแทรกแซงการทางานของโลกเพื่อต่ อสู้กั บการ
เปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศอาจท าให้ วิ ธี การแก้ ปัญหาการลดอุ ณหภู มิของโลกแย่ลงหรื อ
ผิดทาง เช่นมีคนเสนอจะลดอุณหภูมิด้วยวิธีฉีดละอองซัลเฟตบนชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อ
ลดอุณหภูมิโลกลง (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2516)

บทสรุป
การถอนตั วของสหรั ฐอเมริ กาจากข้ อตกลงปารี ส เป็ นเพราะสหรั ฐอเมริ กา
ค านึ งถึ งผลประโยชน์ ของประเทศมาก และอาจเป็ นเพราะบุ คลิ กที่ เป็ นนั กธุ รกิ จของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่เชื่อเรื่องภาวะโลกร้อน หรืออาจเป็นเพราะนักการเมืองในสภา
ไม่ได้คัดค้านอย่างเข้มแข็งต่อการถอนตัว ปัจจัยเหล่านี้ทาให้เป้าหมายของข้อตกลงปารีส
ในการลดภาวะโลกร้อนประสบความสาเร็จได้ยากขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดจากการถอนตัวของ
สหรัฐอเมริกา จากข้อตกลงปารีสอาจหมดไป ถ้านานาประเทศมีการทบทวนข้อตกลงใหม่ที่
สหรัฐมองว่าเป็นธรรมและไม่เสียเปรียบประเทศอื่นมากนัก ทรัมป์อาจจะกลับเข้ามาร่วมกับ
ข้อตกลงปารีสอีกครั้ง หรือถ้าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐครั้งต่อไปในอีก 4 ปี
ข้างหน้า ทรัมป์ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัย และพรรคแดโมแครตได้
ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทน ซึ่งอาจจะมีการกลับเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงปารีสอีกครั้ง
เหมือนกับรัฐบาลโอบาม่า อย่างไรก็ดี ข้อตกลงปารีสควรได้รับการปรับปรุงข้อบกพร่อง
หลายๆด้า น เพื่ อให้ เ ป้ าหมายของข้ อ ตกลงส าเร็จ ได้ ไม่ว่ า จะเป็ น วิ ธี ก ารด าเนิ น
การตรวจสอบ, การระดมเงินทุน ฯลฯ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าราบ
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กลุ่มประชากรตัวอย่าง จานวน 400 คน จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ ห าค่ า ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา t – test independent และ
One – Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการพัฒนาท้ องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับ ปานกลาง
(𝑥̅ =2.89) และจากผลของการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ ของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อ ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุ รี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ส่งผลต่อ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คือ เพศ
และการศึกษา ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น; องค์การบริหารส่วนตาบล; ท่าราบ
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Abstract
The purposes of this research was to study the public opinion on the
local development performance of Tharap Subdistrict Administrative
Organizations, Muang District, Ratchaburi. The samples used in this research
were local residents in Tharap Subdistrict, Muang District Ratchaburi. All 400
participants were classified by personal factors. The research instruments were
questionnaires. The statistical techniques used in data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and Pearson's product moment
correlation analysis. The major findings indicated that the local development
performance of Tharap Subdistrict Administrative Organizations, Muang District,
Ratchaburi was at a moderate level (𝑥̅ =2.90). The results of hypothesis testing
revealed that personal factors including age, marital status, occupation and
income had a significant effect on local residents’ opinion towards the local
development performance of Tharap Subdistrict Administrative Organizations,
Muang District, Ratchaburi at the level of 0.05. However, other factors such as
gender and education did not show any effect on the local residents’ opinion.
Keywords: Local Development Performance; Sub-district Administrative
Organization; Tharap
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บทนา
จากอดี ต จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ ป กครองด้ ว ยระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สู งสุ ด ในหลั ก การปกครอง ภายใต้ ห ลั ก การที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล ะฉบั บ ที่
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่างมุ่งหวังในการพัฒนาประเทศให้มี ความเจริญ
ทัด เที ย มนานาอารยประเทศ ซึ่ งอี ก หนึ่ งกลไลส าคัญ ที่ถื อ เป็ น เครื่ องมื อกระจาย
การปกครอง และให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเข้าใจ โดยใช้บุคคล
ในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้ปกครอง นั้นก็คือ การใช้หลักการการกระจายอานาจ ในรูปแบบ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ที่ ถื อ เป็ น รู ปแบบการกระจายอานาจส่ ว นที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด
และสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับจานวนประชากรต่ออัตราพื้นที่
การที่ ประเทศไทยจาเป็น ที่จ ะต้ องใช้ห ลัก การการกระจายอานาจจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น เป็นผลมาจากต้องการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก
หากเงิ น งบประมาณจ ากั ด ภารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งบริ ก าร ให้ กั บ ชุ ม ชนต่ า ง ๆ อาจไม่
เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็
สามารถมีรายได้ มีเงิน งบประมาณของตนเองเพียงพอ ที่จะดาเนินการสร้างสรรค์
ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลได้เป็นอย่างมาก
การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่ างแท้จริง
เนื่องจากประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อม
มีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชน ในท้องถิ่น
เป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ และสิ่งสาคัญที่สุด
ในการใช้รูปแบบการกระจายอานาจก็เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่
ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครอง
ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการ
สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เลื อ ก เข้ า ไปท าหน้ า ที่ ฝ่ า ยบริ ห าร
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หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติ หน้าที่ที่แตกต่าง
กันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบ ประชาธิ ปไตย
ในระดับชาติได้เป็นอย่างดี
ในการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ดังวัตถุประสงค์ที่กล่าวไปแล้ว
นั้น รูปแบบการกระจายอานาจที่มีมากที่สุดและสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้มากที่สุด
คือ รูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ซึ่งในปัจจุบัน มี อบต. ทั่วประเทศ
ทั้ ง สิ้ น 5 , 3 3 4 แ ห่ ง ( ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น , ข้ อ มู ล
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559) โดยองค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลมีฐ านะเป็ นองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีโครงสร้างเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
มีโครงสร้างตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่และบทบาทตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พุ ท ธศั ก ราช 2537 (ฉบั บ ที่ 3)
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขต
อบต. ตามมาตรา 67 อาทิ จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก รักษาความ
สะอาดเส้นทางคมนาคม ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนา แล ะวั ฒ นธรรม และบ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ไม่ถือเป็นการตัดอานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ตาบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้
หากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ การดั งกล่ า ว
ให้ ก ระทรวง ทบวง กรม หรื อ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ น าความเห็ น ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้วย (ธานี
สุวรรณไตรย์ และ ศรีรัฐ โกวงศ์, 2559 : 224 – 225)
จากข้อความข้างต้นจะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ต่างมุ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเจริญ และ
สามารถดารงอยู่ได้ โดยพึ่งพาส่วนกลางให้น้อยที่สุด ต้องการอาศัยระบบบริหาร
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จัดการต้องตนเอง โดยอาศัยรายได้จากท้องที่เป็นหลัก การพัฒนาที่เริ่มจากส่วนที่
เล็กที่สุดจาเป็นต้องพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะมีปัจจัยสนับสนุน
รองรับได้ ดังนั้นการวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงถือเป็นอีกเรื่องหนึง่ ที่สาคัญ ที่จะแสดงให้เห็นถึงผลความสาเร็จ ผลการดาเนินงาน
และอุปสรรคของการพัฒนาอันจะเป็นการสะท้อนการพัฒนาในระดับชาติได้อีกทาง
หนึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก
ที่ สุ ด แต่ มี ม ากที่ สุ ด ในประเทศไทย และสามารถเข้ า ถึ ง ประชาชนได้ ดี ก ว่ า
การปกครองรูป แบบอื่น เพราะฉะนั้นผู้ บริหารจึงจะสามารถสะท้อนปั ญญาและ
พัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ได้ ท รงยึ ด หลั ก การทรงงานที่ ว่ า “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา”
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นของ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเลือกท้องถิ่นกรณีศึกษาคือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งหวังเพื่อศึกษาผลการ
ดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบที่ได้
ดาเนินการ อันจะเป็นการแสดงถึงผลความสาเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นและแสดงถึง
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและกลวิธี
การพัฒนาในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษา คือ ประชาชนที่อ าศั ยในเขตพื้ น ที่อ งค์ การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ราบ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ทั้ ง หมด 4,025 คน
(ข้อมูลจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบล ปี 2560 ตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี)
กลุ่มตัวอย่าง ผู้จิจัยคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยทาการคานวณ
โดยใช้สูตรของ Krejcie and Morgan (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2556: 141-148)
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 และทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) จากจานวน 7 หมู่บ้าน
จึงหาจานวนประชาชนแต่ละหมู่บ้านดังนี้ หมู่ 1 = 54 คน , หมู่ 2 = 71 คน ,
หมู่ 3 = 70 หมู่ 4 = 28 คน , หมู่ 5 = 69 คน , หมู่ 6 = 49 คน และหมู่ 7 = 23 คน
รวม 364 คน ≈ 400 คน จากนั้ นจึ งหาการสุ่ มตั วอย่ างแบบบั งเอิ ญ (Accidental
Sampling) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนครบจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
การหาความแม่นตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) จานวน 3 ท่าน
จากนั้นได้หาความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามที่
ได้รั บการปรั บปรุงแก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ กับ ประชากร ที่ ไม่ ได้ เป็น กลุ่ มตั วอย่า ง
จานวน 40 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α – Coefficent) โดยการวั ด ความสอดคล้ อ งภายใน ( Internal
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Consistency Method) ตามวิธีของ ครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s Alpha)
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ แบบสอบถามของประชาชน เท่ากับ .952
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ข อความร่ ว มมื อ จากประชาชนในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นตาบลท่ า ราบ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยหารหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ใช้ อ ธิ บ ายถึ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น
3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน
(t-test dependent samples) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way
ANOVA
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ .05

ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาสามารถแบ่งการวิเ คราะห์ ผลการศึ ก ษา เป็น 3 ส่ว น คื อ
ข้อ มูล พื้น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม ระดับ ความคิ ดเห็น ต่ อประสิท ธิ ภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลและผลการทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.5 มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ
25 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 23.8 สถานภาพสมรส ร้อยละ 61
รองลงมาเป็นสถานภาพโสด ร้อยละ 30.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด
ร้อยละ 31.5 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่อาชีพ
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รับจ้าง ร้อยละ 54.5 รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่มีรายได้
10,001 - 15,000 บาท ร้อยละ 33.5 รองลงมาเป็นรายได้ 5,001 - 10,000 บาท
ร้อยละ 26.5
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (𝑥̅ =2.89) ซึ่งเมื่อแบ่งความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ จังหวัด ราชบุรี ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า 1.
อบต.มีการส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (𝑥̅ = 3.17) มากที่สุด รองลงมาได้แก่
2. อบต.มีการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ทุกครัวเรือน (𝑥̅ =3.11) 3.
อบต.มีการก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนเข้าไร่ให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกต่อการสัญจรไปมาอย่างสม่าเสมอ (𝑥̅ = 3.07) 4. อบต.
มีการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เน้น
คุณภาพ ประสิทธิภาพ (𝑥̅ = 2.99) 5. การพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (𝑥̅ = 2.96) อบต.มีการก่อสร้าง ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานจะมีการวางแผนและศึกษาความเหมาะสมในการดาเนินการทุ ก
ครั้ง (𝑥̅ = 2.96) และ อบต.มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอานวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและเที่ยงธรรม (𝑥̅ = 2.96)
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ประชาชนส่วนใหญ่
เห็นว่ามี น้อยที่สุด 5 ลาดับ คือ 1. อบต.มีการพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวใน
ท้อ งถิ่ นให้เ ป็น ที่รู้ จัก อย่ างกว้ างขวาง (𝑥̅ =2.64) รองลงมา ได้ แก่ 2. อบต.มีก าร
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ (𝑥̅ = 2.80) 3.
อบต.มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆ ในตาบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ (𝑥̅ = 2.79) 4.
อบต.มีการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ
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และ5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
(𝑥̅ = 2.79)
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒนาท้ อ งถิ่ น ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในพื้ น ที่ อ งค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ ที่สามารถพิจารณาได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มอี ายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ พบว่า การที่ประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าราบ
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ช่วงอายุระหว่างไม่เกิน 30 – 49 ปี มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลมากกว่าประชาชนที่มีช่วง
อายุ 40-49 ปี เนื่องมาจากประชาชนที่มีช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี ได้พบเจอกับการ
เปลี่ยนแปลงผู้นาท้องถิ่นมาหลายสมัย แนวนโยบายการพัฒนาที่ไม่แตกต่างกันมาก จึงเกิด
ความเบื่อหน่ายทางการเมืองท้องถิ่น ซึ่งต่างจากประชาชนช่วงอายุระหว่างไม่เกิน 30 – 49
ปี ที่ถือได้ว่าเป็นช่วงอายุที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงภายในท้องถิ่น จึงได้สะท้อนความ
คิดเห็ นออกมาได้อย่ างชั ดเจนมากกว่า ทั้งนี้สามารถอธิบายไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองได้อีกนัยหนึ่งที่ว่า เมื่อประชาชนช่วงอายุระหว่างไม่เกิน 30 – 49 ปี มีความ
คิดเห็นทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจน จะก่อให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากกว่า
ประชาชนในช่วงวัยอื่น
สมมติ ฐานที่ 2 ประชาชนที่ มี สถานภาพต่ างกั นจะมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
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สถานภาพของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อธิบายได้ตามผล
การศึกษาแล้วนั้น จะพบว่าทั้งสถานภาพสมรสและหย่าร้าง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล มากกว่าสถานภาพโสดทั้งสิ้น สามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าบุคคลที่มีสถานภาพโสดบางส่วน มิได้ทาความเข้าใจและศึกษาการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างแท้จริง เนื่องมาจากสถานภาพทางครอบครัว ซึ่ง
ในอนาคตอาจจะสร้างครอบครัวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ๆ หรือเดินทางไป
ประกอบอาชีพนอกพื้นที่ หรือเป็นผลมาจากบุคคลที่มีสถานภาพโสด จาเป็นต้องเร่งในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างฐานรายได้ให้มั่นคง เตรียมความพร้อมกับการสร้างครอบครัวใน
อนาคต ดังนั้น จึงส่งผลให้การทาความเข้าใจในนโยบายหรือการศึกษาประสิทธิภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นถูกละเลยไป
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาข้างต้น ในส่วนของการประกอบอาชีพ สามารถอธิบายได้ว่า
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ที่เป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพในสาขาอื่น
ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ยังขาดสานึกความเป็นพลเมือง เพราะ
สาคัญผิดว่ าในช่วงวัยของตน เรื่องที่สาคัญที่ เรื่องของการศึกษา มิใช่ เรื่องในการเมือง
ท้องถิ่น อีกทั้งกระบวนการกล่อมเกลาทางเมืองโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
มิ ใช่ นั กเรี ยน นิ สิ ต นั กศึ กษา ท าให้ ประชาชนในกลุ่ มนี้ มองตั วเองว่ า เรายั งไม่ ใช่
กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง จึงไม่ได้ให้ความสาคัญในจุดนี้ อีกประการหนึ่งนักเรียน นิสิต
นักศึกษา บางส่วนได้ศึกษาอยู่นอกพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบล จึงทาให้การสะท้อนภาพ
การพัฒนาท้องถิ่นขาดความชัดเจนเท่าที่ควร ไม่สามารถเห็นภาพลาดับขั้นตอนของการ
พัฒนาได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นกาลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่น
ในอนาคต ผู้นาท้องถิ่น ผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมือง หรือที่สาคัญที่สุดคือ สถาบันครอบครัว
จาเป็นต้องปลูกฝังความมีจิตสานึกความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย และสร้างความ
ตระหนักในหน้าที่ที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเทียบเท่าพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคตต่อไป
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สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่รายได้ต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบล ตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
ผลการศึกษาในส่วนของรายได้ที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของประชาชนใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง
5,000 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบล มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท
ทั้งนี้ เราไม่สารถหลีกเลี่ยงได้เลยว่าประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท ถือ
เป็นประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีรายได้ ต่า ซึ่งแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง
15,000 – 20,000 บาท ถือเป็นประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์มีรายได้ปานกลาง ส่งผลให้
ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท ที่เป็นประชาชนผู้มีรายได้ต่า และถือ
เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทางนโยบายมากที่สุด สะท้อนให้เห็ นถึงแนวทางการพัฒนาองค์ การบริ หารส่วนตาบล
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับประชาชนที่มีฐานรายได้ในระดับเป็นอย่างมาก ซึ่งประชาชน
กลุ่มนี้จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และจากการศึกษาทาให้เห็นชัดเจนว่า
ประชาชนในฐานรายได้ระดับนี้ให้ความสนใจการเมืองระดับท้องถิ่นมากกว่าผู้ที่มีรายได้ปาน
กลางและผู้ที่มีรายได้สูง เนื่องมาจากประชาชนมีความต้องการเข้าถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ
มากกว่าผู้ที่มีรายได้ปานกลางและผู้ที่มีรายได้สูง อันจะสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ คุณภาพ
ชีวิต และเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรที่จะทาการศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งอาจมี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
เข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ศาสนา เป็นต้น เพื่อขยายองค์ความรู้ แนวทางการศึกษา หรือ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
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2. ในการศึ กษาวิ จัยครั้ งต่ อไป ควรจะศึ กษาความคิ ดเห็นของประชาชนต่ อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยใช้วิธีการศึกษาใน
ลักษณะอื่น ๆ เช่น เช่น วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยอาจมีการสัมภาษณ์ประชาชนใน
ท้องถิ่นในประเด็นความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อที่จะทา
ให้ได้ข้อมูลของการศึกษาในหลากหลายประเด็นมากขึ้นจากการสอบถามโดยตรง และ
อาจจะมีประเด็นศึกษาใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้น
3. จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรีในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าราบ อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี เท่านั้น ครั้งต่อไปควรเพิ่มกลุ่มการศึกษาให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ครอบคลุม
และมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐธรรมนูญและสถาบัน
การมืองของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษา : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เพื่อท าการศึกษาถึ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีที่มี ความ
เข้มแข็ง และสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องของสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ามีที่มาจาก
สถาบันการเมืองภายในรัฐที่มีความเข้มแข็ง อิสระ และยากต่อการแทรกแซงทางการเมือง
รวมถึงการที่ภาคประชาชนของอินโดนีเซียตื่นตัวทางการเมืองสูงให้ความสาคัญกับการใช้
สิทธิเลือกตั้งเลือกตัวแทนของตนเอง และไม่ต้องการกลับไปสู่การปกครองในรูปแบบเผด็จ
การอีกหลังจากที่เคยปกครองระบอบนี้มายาวนานในสมัยประธานาธิบดีซูฮาร์โต และใน
ปัจจุบันสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะก้าวมาเป็นผู้นาในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้อย่างน่าจับตามองอีกด้วย
คาสาคัญ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย; การปกครอง; สถาบันการเมือง
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Abstract
This article is part of a research report The Constitution and the
political institutions of Southeast Asia countries : A Case Study of the Republic
of Indonesia. To study the rule of democracy with a strong presidency.
The administration has continued the Republic of Indonesia that has to come
from within the state institutions are strong, independent and hard-to political
interference. Including the government of Indonesia's politically active high
importance to the voters to choose their representatives and does not want to
return to the rule in a dictatorial regime once again after a long period of
President Suharto. At present, Indonesia has the potential to step into
leadership in East Asia under the spotlight as well.
Keywords: the Republic of Indonesia; Government; Political Institution.
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บทนา
อินโดนีเซียในยุคที่เป็นเอกราชต้องประสบกับปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะ
ปัญหาทางเศรษฐกิจและความมั่นคง เมื่อโลกเข้าสู่สมัยที่เรียกกันว่าสงครามเย็น อินโดนีเซีย
ก็ต้องรับมือกับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ขบวนการคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียในช่วง
นั้นมีความแข็งแกร่งมาก พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดนีเซีย (Partai Komunis Indonesia
หรือ PKI) เคยเป็นหนึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีสมาชิกมากที่สุดของโลก นอกจากนี้ สภาพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศก็ทาให้ผู้คนบางส่วนไม่พอใจที่ต้องอยู่ใต้การ
ปกครองของรัฐบาลกลางที่เกาะชวา เกิดเป็นความรู้สึกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนถูกบดบัง
โดยวัฒนธรรมของชาวชวา ทาให้มีกระแสแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาในบางพื้นที่ และถึงแม้ว่า
ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ คือ ซูการ์โน จะได้พยายามนาเอาระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภามาใช้ ปกครองประเทศในช่วงแรกๆ แต่ในภาวะที่ประเทศต้องเผชิญภัยคุกคาม
ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกิดการกบฏต่อต้านรัฐบาลขึ้นในเกาะสุมาตราและเกาะ
สุเวสีก็ทาให้ในปี ค.ศ.1959 เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของประเทศครั้ง
สาคัญโดยการขยายอานาจของฝ่ายบริหาร ลดความสาคัญของผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชน เปิดโอกาสให้กองทัพและกลุ่มการเมืองมุสลิมเข้ามามีอานาจมากขึ้น และ
ปฏิเสธที่จะกระจายอานาจการปกครองออกจากศูนย์กลางไปให้ท้องถิ่น ยุคแห่งความ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการขนานนามว่า “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นา” (Guided Democracy)
ซูการ์โนครองอานาจมาจนถึง ค.ศ.1965 ก็เกิดเหตุวุ่นวายทางการเมือง ทาให้เขาถูกโค่นล้ม
ลงจากอานาจโดยคณะนายทหารผู้นาคณะทหารดังกล่าว คือ นายพลซูฮาร์โต ก้าวขึ้นเป็น
ประธานาธิบดีคนต่อมา และรวบอานาจการปกครองไว้อย่างเบ็ดเสร็จ ยุคที่ซูฮาร์โตเรือง
อ านาจนี้ ถู กขนานนามว่ า “ยุ คระเบี ยบใหม่ ” (New Order) อิ นโดนี เซี ยในยุ คนี้
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมาก ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพสูงขึ้น และ
ด้วยความสามารถของซูฮาร์โตในการจัดสรรผลประโยชน์ในหมู่ชนชั้นนา ก็ทาให้ยุคระเบียบ
ใหม่ดารงอยู่ได้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า 32 ปี แต่ในที่สุด จุดจบของการครองอานาจของซู
ฮาร์โตก็มาถึงในปี ค.ศ.1998 เมื่อประชาชนชาวอินโดนีเซียจานวนนับแสนคน ที่เดือดร้อน
อย่างหนักจากวิกฤต (เพ็ชรี สุมิตร, 2557 : 22) เศรษฐกิจต้มยากุ้ง ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่ว
เอเชีย (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินโดนีเซีย หดตัวลงถึงร้อยละ 14 ใน
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ค.ศ.1998) ได้แสดงพลังออกมาเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่เพื่อขับไล่ ซูฮาร์โตออกจาก
ตาแหน่งและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย จนกระทั่งในที่สุด
ซูฮาร์โตก็ประกาศลาออกในวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1998 การลงจากตาแหน่งของซูฮาร์โต
นับเป็นการสิ้นสุดลงของระบอบเผด็จการในอินโดนีเซีย และเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสปฏิรปู
ประเทศครั้งใหญ่ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (ในภาษาอินโดนีเซียใช้คาว่ า
reformasi เพื่อเรียกกระแสปฏิรูปดังกล่าว) มีการนาเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศ
จนประสบความสาเร็จดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ซึ่งผลพวงสาคัญประการหนึ่งของกระแส
ปฏิรูป ก็คือการกระจายอานาจออกจากศูนย์กลางและการจัดให้มีการปกครองระดับท้องถิ่น
อย่างจริงจัง (ทวีศักดิ์ เผือกสม , 2556 : 279 )
ในบริบทการเมืองปัจจุบัน อินโดนีเซียเป็นสาธารณรัฐ มีการจัดรูปการปกครอง
ในแบบรัฐเดี่ยว (unitary state) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็น
ทั้งประมุขของประเทศและประมุขของฝ่ายบริหาร โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ดารงตาแหน่งวาระละ 5 ปี ในแง่ของระบบพรรคการเมืองอินโดนีเซีย
มีพรรคการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นหลายพรรค จึงเรียกได้ว่าการเมืองอินโดนีเซียเป็น
การเมืองแบบหลายพรรค (multi-party system) เนื่องด้วยเหตุที่ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศ
ทีป่ ระกอบขึ้นมาจากคนหลายหมู่หลายเผ่า มีวัฒนธรรม ภาษา ประเพณีที่ต่างกัน จึงจาเป็น
จะต้องมีวิธีการที่ทาให้ผู้คนอันหลากหลายเหล่านี้อยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองเดียวกันได้
อย่างเป็นปึกแผ่น ดังนั้น เมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1945 ก็ได้มีการประกาศ
คาขวัญของประเทศขึ้นมาพร้อมกันด้วย โดยมีถ้อยคาว่า Bhinneka TunggalIka (มักแปล
เป็นภาษาอังกฤษว่า Unity in Diversity หรือ “หนึ่งเดียวในความหลากหลาย”) นอกจากนี้
กลุ่มผู้ก่อตั้งประเทศอินโดนีเซียยังได้ประกาศอุดมการณ์ของประเทศจานวน 5 ข้อ เรียก
รวมกันว่าหลักปัญจศีล (Pancasila) ซึ่งมีฐานะเป็นอุดมการณ์เชิงปรัชญาพื้นฐานของ
ประเทศมาจนถึงปัจจุบันหลักปัญจศีลมีเนื้อหาดังนี้ (เพ็ชรี สุมิตร, 2557 : 33) 1. เชื่อในพระ
เจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น 2. หลักมนุษยธรรมอันยุติธรรมและมีอารยะ3. ความเป็นหนึ่งเดียว
ของประเทศอินโดนีเซีย 4. ประชาธิปไตยอันเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของผู้แทนปวงชน
5. ความยุติธรรมทางสังคมสาหรับชาวอินโดนีเซียทุกหมู่เหล่า
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วัตถุประสงค์
เพื่อทาการศึกษาถึงรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มี
ส่วนสาคัญทาให้ระบอบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเสถียรภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมและวิเคราะห์จาก
หนังสือ วารสาร บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
สาเหตุทรี่ ะบอบประชาธิปไตยมั่นคงยั่งยืนมากในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายหลัง
จากการสิ้นสุดยุคเผด็จการต่อเนื่องยาวนานของนาย ซูฮาร์โต อดีตประธานาธิบดีคนที่ 2
ที่ปกครองสาธารณรัฐอินโดนีเซียยาวนานถึง 32 ปี (12 มีนาคม พ.ศ. 2510 - 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2541) โดยหลังจากที่ซูฮาร์โตพ้นจากอานาจไปก็มีประธานาธิบดีต่อเนื่องมาอีก 5 คน
โดยปัจจุบัน คือ นายโจโก วีโดโด เป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนที่ 7 และประธานาธิบดี
ที่ต่อเนื่องมาทั้งหมดหลังจากการลาออกของซูฮาร์โต ล้วนมาจากการเลือกตั้งตามวิถีของ
ประชาธิปไตยทั้งสิ้น และมีความพยายามที่จะปรับโครงสร้างทางการเมืองให้กองทัพของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียลดบทบาทในสภาที่ปรึกษาและการชี้นาทางการเมืองลดลงตามลาดับ
โดยโครงสร้างการเมืองการปกครองของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 7 องค์กร ได้แก่
1) สภาที่ปรึกษาประชาชน (People's Consultative Assembly : MPR)
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (People's Representative Council :
DPR) จานวน 550 คน และสภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representative Council :
DPD) จานวน 128 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง สภาที่ปรึกษาประชาชน มีหน้าที่สาคัญ
3 ประการคือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี และถอดถอน
ประธานาธิบดี ปกติแล้วทั้งสองสภาจะแยกกันทาหน้าที่ แต่เมื่อมีการประชุมร่วมสองสภาก็
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จะถือว่าเป็นการทาหน้าที่ในนามสภาที่ปรึกษาประชาชน แต่เดิมสภาที่ปรึกษาประชาชนมี
บทบาทอย่างมาก มีฐานะเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอานาจสูงสุดของรัฐ และเคยมีสมาชิก
เป็นจานวนมากถึง 1,000 คน แต่ภายหลังการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 เป็นต้นมา
หน้าที่ของสภาที่ปรึกษาประชาชนก็ถูกลดลงเหลือไม่มากนัก หน้าที่ประการสาคัญที่สภา
แห่งนี้ยังมีอยู่ ยกตัวอย่างได้ดังนี้ คือ การทาพิธีสาบานตนให้แก่ประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิ บดี การถอดถอนประธานาธิ บดี และรองประธานาธิ บดี ออกจากต าแหน่ ง
(การถอดถอนดังกล่าวจะกระทาได้ต้องผ่านการเห็นชอบของศาลรัฐธรรมนูญด้วย) และการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ( ภาณุวัตน์ พันธ์ประเสริฐ, 2556 : 22)
2) สภาผู้แทนราษฎร (People's Representative Council : DPR)
ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 560 คน มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่หลักในการ
ออกกฎหมาย อนุมัติงบประมาณ และกากับดูแลการทางานของรัฐบาล มีวาระการทางาน 5
ปี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับต้องมีการหารือและได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่าง DPR กับประธานาธิบดี ร่างกฎหมายใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ
ร่วมจากประธานาธิบดี จะไม่สามารถนากลับมาพิจารณาใหม่ได้อีก ขณะเดียวกันร่าง
กฎหมายที่ได้รบั ความเห็นชอบร่วมจากประธานาธิบดี และผ่านการลงคะแนนเสียงจาก DPR
แล้วแต่ประธานาธิบดีไม่ลงนามด้วยเหตุใดก็ตาม ภายใน 30 วันให้ถือว่ามีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมายได้โดยสมบูรณ์ ประธานาธิบดีไม่มีอานาจยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าในกรณีใดๆ
ส่วนพรรคการเมืองที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งได้นั้นมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นพรรคที่มี
สาขาอยู่กระจัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศมากพอสมควร ทั้งนี้ก็เพื่อให้พรรค
การเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนในวงกว้างแทนที่จะทาเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
3) สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council : DPD)
เป็นสถาบันใหม่ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 เพื่อทดแทน
ผู้แทนจากภูมิภาคและองค์กรสังคม/กลุ่มอาชีพที่เคยมีอยู่เดิม (ที่มาจากการแต่งตั้ง) ทั้งนี้
สมาชิก DPD มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน มีหน้าที่เสนอแนะร่าง
กฎหมาย รวมถึงตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ
สภาผู้แทนภูมิภาค ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ามณฑลต่างๆ แต่ละมณฑลใน
ประเทศได้รับการเคารพและมีฐานะเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการที่มณฑลรอบนอก
มักมองว่าการเมืองอินโดนีเซียถูกครอบงาโดยชาวเกาะชวาและชาวเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่ องมาจากการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจอย่ างยาวนานในสมัยอดี ต
[34]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ลักษณะเด่นของสภาผู้แทนภูมิภาค คือมีการใช้แนวคิดคล้ายคลึงกับ
ประเทศที่ปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐ กล่าวคือเป็นสภาที่มีสมาชิกเป็นตัวแทนจากทุก
มณฑล โดยแต่ละมณฑลมีจานวนสมาชิกในสภาเท่ากัน (ปัจจุบันคือ 4 คน) ไม่ว่ามณฑลนั้น
จะมีประชากรมากน้ อยเพียงใด ทาให้มณฑลเล็กๆ สามารถออกเสี ยงในสภาแห่ งนี้ ได้
เทียบเท่ามณฑลขนาดใหญ่
4) สภาประชาชนระดั บท้ องถิ่ น (Regional People's House of
Representatives : DPRD) ตามบทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2543 กาหนดให้แบ่ง
ระดับการปกครองภูมิภาคออกเป็นจังหวัด อาเภอ (Regency) และตาบล/เทศบาล (Kota)
โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก DPRD ในทุกระดับ (พร้อมกับการเลือกตั้ง DPR และ DPD)
5) ศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญกาหนดให้อานาจตุลาการอยู่ภายใต้การดูแลของศาล
ฎีกา และศาลระดับรองลงมรวมถึงศาลรัฐธรรมนู ญ ในการแต่งตั้ งผู้ พิ พากษาศาลฎีกา
คณะกรรมาธิการตุลาการ (Judicial Commission) เป็นผู้เสนอชื่อให้ DPR รับรอง
จากนั้นจึงเสนอต่อให้ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง สมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการแต่งตั้ง
และถอดถอนโดยประธานาธิบดี ด้วยความเห็นชอบของ DPR
6) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด (Supreme Audit Board :BPK)
มีหน้าที่รายงานการใช้งบประมาณต่อ DPR, DPD และ DPRD สมาชิก BPK คัดเลือกโดย
DPR โดยรับฟังความคิดเห็นของ DRD และแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี (BOI,2552)
7) ประธานาธิ บดี มาจากการเลื อกตั้ งโดยตรง ตามรั ฐธรรมนู ญระบุ ให้
ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้บัญชาการกองทัพ โดยประธานาธิบดีอยู่ใน
ตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย (สมัยละ 5 ปี) สาหรับประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ
นายโจโก วีโดโด (Joko Widodo)
ประธานาธิบดีดารงตาแหน่งเป็นทั้งประมุขของประเทศและประมุขฝ่ายบริหาร มี
วาระดารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ดารงตาแหน่ งติดต่อกันได้ไม่ เกินสองวาระ ส่วนรอง
ประธานาธิบดีโดยปกติไม่มีอานาจอย่างเป็นทางการ แต่มีฐานะเป็นบุคคลแรกที่จะได้ขึ้น
ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีในกรณีที่ประธานาธิบดีมีเหตุต้องพ้นจากตาแหน่งในระหว่าง
วาระ โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 เป็นต้นมาตาแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ของอินโดนีเซียมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน กล่าวคือในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ผู้สมัครตาแหน่งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี จะจับคู่กัน ผู้สมัครคู่ ที่ชนะการ
เลื อกตั้ งก็ จะได้ ด ารงต าแหน่ ง แต่ มี เงื่ อนไขว่ า ผู้ ที่ จะลงสมั ครชิ งชั ยในการเลื อกตั้ ง
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ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้นั้นจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองที่มี
ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือมิฉะนั้นก็ต้องได้รับการเสนอชื่อจากพรรค
การเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ 5 ในการเลือกตั้ง
โดยการเลือกตั้งในปี ค.ศ.2004 ถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้มีโอกาสเลือกตั้ง
ผู้ น าประเทศโดยตรงเช่ นนี้ ส่ วนก่ อนหน้ านั้ น ทั้ งต าแหน่ ง ประธานาธิ บดี และรอง
ประธานาธิ บดี ล้ วนมาจากการเลื อกของรั ฐสภาในการเลื อกตั้ งประธานาธิ บดีและรอง
ประธานาธิบดีนั้น มีขอ้ กาหนดอยู่ว่า ผู้ชนะการเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเสียงทั้งหมด (absolute majority) และยังต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 20 ใน
มณฑลจานวนเกินกึ่งหนึ่งของมณฑลทั้งหมด หากไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะจัดให้มี
การเลือกตั้งรอบสองระหว่างผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรก เพื่อหาผู้ชนะที่ได้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด( ภาณุวัตน์ พันธ์ประเสริฐ, 2556 : 19)
นับตั้งแต่ประกาศเอกราชเป็นต้นมา อินโดนีเซียมีประธานาธิบดีมาแล้วทั้งสิ้น 7
คน ได้แก่
1. ซูการ์โน
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1945 - 1967)
2. ซูฮาร์โต
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1967 - 1998)
3. ยูซุฟ ฮาบิบี
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1998 - 1999)
4. อับดุลเราะห์มาน วาฮิด (ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1999 - 2001)
5. เมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 2001 - 2004)
6. ซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 2004 – 2014)
7. โจโก วีโดโด
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 2014- ปัจจุบัน)
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นายโจโก วีโดโด หรือ “โจโกวี” นักการเมืองผู้เป็น
ความหวังใหม่ของชาวเมืองอิเหนามากที่สุดซึ่งก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั้น
นายโจโก วีโดโด ได้เป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาวัย 52 ปี สาหรับชาวเมืองอิเหนาแล้ว ค่อนข้าง
คุ้นหูกับชื่อของนายโจโค วิโดโด ในฐานะนักการเมืองดาวรุ่ง เจ้าของสมญา “โอบามา”
แห่งแดนอิเหนา ไม่เพียงเพราะมีรปู ร่าง หน้าตา สีผิว และบุคลิกคล้ายคลึงกับประธานาธิบดี
บารัก โอบามา แห่งสหรัฐฯเท่านั้น หากยั งเป็นเพราะเป็นตัวจริง ที่ ต้ องปากกัดตีนถี บ
เหมื อนกั บพี่ น้ องร่ วมชาติ ส่ วนใหญ่ อี กทั้ งยั งมี บุ คลิ กแบบหนุ่ มลู กทุ่ งพร้ อมลุ ยทุ กที่
ผสมผสานกับการเป็นนักการเมืองตีนติดดินที่คลุกคลีตีโมงกับชาวบ้านยากจนได้อย่าง
กลมกลืน นับตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งการเมืองระดับท้องถิ่น เป็นนักการเมืองบ้านนอกที่
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แทบไม่ มี ใครรู้ จั ก แต่ กลั บก้ าวกระโดดเป็ นนั กการเมื องไฟแรงขวั ญใจประชาชน
จากนายกเทศมนตรีจอมโปรเจกต์แห่งเมืองสุราการ์ตาหรือโซโล สู่ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา
ผู้ มี ผลงานการบริ หารที่ เข้ าตาประชาชนมากที่ สุ ด จนกลายเป็ นกระแส “โจโควี ”
(เพ็ชรี สุมิตร,2557 : 48) โจโกวีได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นในประเทศนี้ในฐานะเป็น
ประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมาจากกองทัพ เพราะเดิมกองทัพของอินโดนีเซีย
มักอยู่เบื้องหลังการขึ้นสู่ตาแหน่งของผู้นาประเทศ ในฐานะที่พวกเขามองตัวเองว่ามีสถานะ
พิเศษในฐานะผู้สร้างรัฐชาติสมัยใหม่ และเป็นผู้ที่ต้องคอยรักษาความอยู่รอดของชาติและ
ปกป้องประเทศจากภัยคอมมิวนิสต์ในอดีตที่ผ่านมาจนประเทศชาติเป็นปึกแผ่นในปัจจุบัน
นั่นเอง (Croissant and Kuehn, 2009 อ้างถึงในศิวัช ศรีโภคางกุล, 2560 : 65) รวมถึง
ไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมที่สูงและสวยหรูเหมือนผู้นาคนอื่นๆ โดยก่อนที่นายโจโกวีจะได้รับ
ตาแหน่งประธานาธิบดีได้มีนักวิเคราะห์บางคนเริ่มตั้งคาถามว่าโจโควีมีประสบการณ์และ
ความสามารถมากพอที่จะรับตาแหน่งนี้หรือไม่ ซึ่งผู้ที่ให้คาตอบนี้ดีที่สุดก็คือสานักข่าวบลู
มเบิ ร์ กที่ น าเสนอรายงาน กึ่ งวิ เคราะห์ ชิ้ นหนึ่ งระบุ ว่ านายโจโคอาจเป็ นผู้ ช่ วยเหลื อ
ประชาธิปไตยในทวีปผิวเหลืองเอเชียที่กาลังอยู่ในภาวะสิ้นหวัง โดยใช้นโยบายประชานิยม
แต่ไม่โกงเหมือนผู้นาอื่นๆ ในเอเชียยิ่งเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อน
บ้านหลายประเทศ ไม่ว่าจะที่พม่า กัมพูชา มาเลเซียรวมทั้งไทย ยิ่งตอกย้าว่าอนาคตทางการ
เมืองของนายโจโกวีมีความสาคัญเกินกว่าจะถูกจากัดอยู่แค่การเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตาใน
ฐานะผู้ อยู่ วงนอกแล้ ว นายโจโก วี โดโด เป็ นประธานาธิ บดี สั งกั ดพรรคต่ อสู้ เพื่ อ
ประชาธิปไตยแห่งอินโดนีเซีย โดยผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.2015
นายโจโก วิโดโด ได้คะแนนเสียงรวมกัน 70,993,444 คะแนน หรือคิดเป็น 53.15% ส่วนนาย
พล ปราโบโว สุเบียนโตซึ่งเป็นคู่แข่งคนสาคัญ ได้คะแนนเสียงรวม 62,576,444 คะแนน
หรือคิดเป็น 46.85% (กองบรรณาธิการข่าวแนวหน้า, 2557 : 12)
รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
อินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชพร้อมกับประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ.1945
และประกาศหลักปัญจศีล ดร.ซูการ์โน ได้รับการเลือกเป็นประธานาธิบดี ได้มีการต่อสู้เพื่อ
เอกราชแลกด้วยเลือดเนื้อ และชีวิตของชาวอินโดนีเซียนับแสนคน ในที่สุดอินโดนีเซียก็
ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ เมื่อ ค.ศ.1949
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รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1945 กาหนดให้อินโดนีเซียมีการปกครองในรูปรัฐเดียว มีระบบ
การปกครองเป็นแบบรวมทั้งประเทศ (United Structure) มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ
หัวหน้ารัฐบาลเมื่อดัทช์โอนอานาจอธิปไตยให้อินโดนีเซีย เมื่อปี ค.ศ.1949 อินโดนีเซียก็มี
รั ฐธรรมนู ญ ฉบั บที่ 2 ก าหนดให้ อิ นโดนี เซี ย มี การปกครองแบบสหพั นธสาธารณรั ฐ
(Federation) เรียกชื่อประเทศว่า สหรัฐอินโดนีเซีย (United State of Indonesia) ต่อมาใน
ปี 1950 อิ นโดนี เซี ยก็ น าเอารั ฐธรรมนู ญฉบั บที่ 3 มาใช้ ปกครองประเทศ กาหนดให้
อินโดนีเซียกลับมีระบบการปกครองแบบรวมทั้งประเทศเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ต่อมา
ในปี ค.ศ.1959 ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ.1945 มา
ใช้ใหม่ (การแก้ไขล่าสุดปี ค.ศ.2002)
หลักปัญจศีล (Panja Sila) ปรัชญาที่สาคัญมากของอินโดนีเซียคือ หลักปัญจศีล
ของ ดร.ซูการ์โน เป็นหลักที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งของอินโดนีเซีย ตลลอดระยะเวลาตั้งแต่
อินโดนีเซียได้รับเอกราชเป็นต้นมา มีความเป็นมาคือ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการใให้อินโดนีเซียได้รับเอกราช ญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายยึดครองอินโดนีเซียอยู่ในขณะนั้น
ให้การอุปการะในการประชุมครั้งนี้ ดร.ซูการ์โน เป็นผู้แสวงหาหลักการขั้นพื้นฐาน สาหรับ
นามาประสานความสามัคคี ระหว่างปรัชญาของกลุ่มอิสลาม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะเห็น
ประเทศอินโดนีเซียใหม่ หลังจากได้รับเอกราชแล้วเป็นประเทศที่ปกครองโดยผู้นาทาง
ศาสนาอิสลาม กับกลุ่มพลเรือนคณะชาตินิยม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปรัชญาแนวทางสังคมนิยม
เพื่อเป็นรากฐานประสานความสามัคคีทั้งทางสังคมและการเมืองระหว่างคนสอง
กลุ่มดังกล่าว ซูการ์โน จึงวางหลักปัญจศีลให้เป็นปรัชญาของประเทศคือ อินโดนีเซียจะยึด
มั่นอยู่ในเรื่องชาตินิยม สากลนิยม รัฐบาลโดยประชาชน ความยุติธรรมในสังคม และความ
เชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว หลักปัญจศีลของซูการ์โน ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งจากกลุ่ม
ชาตินิยม ส่วนกลุ่มอิสลามต้อนรับอย่างไม่เต็มใจนัก
รัฐธรรมนูญฉบับค.ศ.1945 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่บทนา ส่วนมาตราต่างๆ
และส่วนขยายความ มาตราที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด 37 มาตราซึ่งจัดรวมกันเป็น
16 หมวดหรือบท ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยาวไม่มาก (สุวัฒนา มณีเจริญ,2558,8)
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วิสัยทัศน์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญยุคแรกของอินโดนีเซีย
จากกลุ่มคนที่ได้รั บการศึกษาตามแบบตะวันตกซึ่งไม่ได้มาจากกลุ่มคนซึ่ งมี
อานาจเดิมแบบจารีตของโลกยุคเก่า คนกลุ่มนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นใช้ภายใต้สภาวะ
ที่ประเทศนี้ไม่มีรากฐานใดร่วมกันมาก่อน นอกจากคาว่าอินโดนีเซีย ซึ่งใช้เรียกแทนบริเวณ
ทั้งหมดที่เคยตกเป็นอาณานิคมดัตช์ร่วมกันเท่านั้น และท่ามกลางกลุ่มการเมืองอื่นที่ยังมี
พลั งแอบแฝงและต้ องการให้ ประเทศใหม่ เป็ นไปตามที่ ตนต้ องการ รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียฉบับค.ศ.1945 สามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดและวิสัยทัศน์ของ กลุ่ม
ผู้นาเกี่ ยวกับคุณลักษณะของชาติและทิศทางของประเทศที่เกิ ดใหม่ อย่างไรบ้าง ทั้งนี้
สามารถศึกษาได้จากตัวบทในรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้
“หมวด 1 รัฐและอธิปไตยของรัฐ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเอกภาพ
จะแบ่งแยกไม่ได้รวมถึงประเทศนี้มีอานาจอธิปไตยของตนเองและอานาจในการปกครองเป็น
ของประชาชน” (Constitution of Indonesia, 2013)
ในหมวดที่ 1 ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐและอานาจอธิปไตยซึ่งเป็นหมวดแรกที่
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันชัดเจนของผู้นาที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า ต่อจากนี้
ประเทศอินโดนีเซียที่เกิดใหม่ เป็นหนึ่งเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ ซึ่งสิ่งนี้แสดงความหมาย
โดยนัยว่าภูมิหลังของกลุ่มคนที่รวมกันเป็นประชากรของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะมี ความ
แตกแยกขัดแย้งก่อนหน้านี้มาอย่างไรก็ตาม ทว่าต่อจากนี้ดินแดนเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกัน
และเป็นรัฐที่มีอธิปไตยเป็นของตนเอง นอกจากนี้ประเทศใหม่จะปกครองแบบสาธารณรัฐ
และสมาชิกทุกคนในประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นการบอกโดยนัยว่า ต่อจากนี้ระบบ
ระเบียบของโลกเก่าได้สิ้นสุดลงแล้วจากนี้ต่อไปสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งถือกาเนิดขึ้นจะ
ปกครองโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
“หมวด 3 อานาจบริหาร (มาตรา 6 อนุมาตรา1) ผู้เป็นประธานาธิบดีจะต้องเป็น
พลเมืองอินโดนีเซียซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองโดยกาเนิด” (Constitution of Indonesia, 2013)
เพื่ อเป็ นการยื นยั นว่า จากนี้ ต่ อไปอ านาจในการบริ หารปกครองสู งสุ ดของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นจะอยู่ในมือของชนพื้นเมืองโดยกาเนิดเท่านั้น
“หมวด 6 การปกครองท้องถิ่น (มาตรา 18) การแบ่งเขตดินแดนของประเทศ
อินโดนีเซียเป็นหน่วยปกครองตลอดจนการวางรูปแบบของการปกครองท้องถิ่น ให้กระทา
โดยกฎหมายโดยให้สอดคล้องกับหลักการที่ให้มีการปรึกษาหารือและมีสิทธิตามจารีต
ประเพณีของเขตดินแดน” (Constitution of Indonesia, 2013)
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ในหมวดที่ 6 นี้แสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมระหว่างการจัดการอานาจแบบ
สมัยใหม่และการดารงอยู่ในอานาจแบบจารีตดั้งเดิม คือยังให้คงอานาจของผู้นาท้องถิ่นเดิม
ซึ่งมีอยู่ก่อนหน้าการเกิดขึ้นของประเทศอินโดนีเซียไว้ในบางพื้นที่ ดังได้กล่าวมาแล้วใน
หัว ข้อ แรกว่า ประเทศอิน โดนี เซี ย ที่เ กิ ดใหม่ ไ ม่ไ ด้ เกิ ดมาบนดิน แดนว่ างเปล่ า แต่
เกิดขึ้นบนดินแดนที่มีระบบการปกครองตลอดจนวัฒนธรรมของท้องถิ่นเดิม อยู่ก่อน
แล้ว
“หมวด 10 ความเป็นพลเมือง (มาตรา 26 อนุมาตรา 1) พลเมือง ได้แก่
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย โดยก าเนิ ด รวมตลอดทั้ งบุ ค คลที่ มี ใ บสาคั ญ การแปลงชาติ แ ล้ ว ”
(Constitution of Indonesia, 2013)
การกาหนดคุณสมบัติของประชาชนที่จะถือเป็นประชากรอินโดนีเซียนี้เป็น
การระบุให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้บุคคลซึ่งถือกาเนิดในเขตแดนอันเป็นประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งในอดีตและต่อไปในอนาคต จะเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อ
สายหรือเผ่าพันธุ์เพราะทุกคนถือเป็นหนึ่งเดียวกัน คือเป็นชาวอินโดนีเซียด้วยกัน
ทั้งหมด
“หมวด 15 ธงชาติ แ ละภาษา (มาตรา 36) ภาษาราชการให้ ใ ช้ ภ าษา
อินโดนีเซีย” (Constitution of Indonesia, 2013) ภาษาอินโดนีเซียถือเป็นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของการสร้างความเป็นอินโดนีเซียซึ่งชัดเจนที่สุดเพราะก่อนหน้านี้
สังคมบริเวณกลุ่มเกาะอินโดนีเซียต่างมีภาษาถิ่นเฉพาะของตนเอง แต่เมื่อได้กาหนด
ให้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสาร จะก่อให้เกิดความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกันขึ้นได้ และจะเป็นการหลอม
รวมของสานึกในการรักชาติและความเป็นชาติผ่านภาษาราชการในการอ่านเขียน
และพูดต่อไปในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ ทิ้งปัญหาสาคัญ
ในช่วงของการก่อเกิดของประเทศเอาไว้ นั่นคือการไม่ประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็น
ศาสนาประจาชาติ และการถอดข้อความที่ตกลงไว้กับผู้นากลุ่มอิสลามนิยมในกฎ
บัตรจาการ์ตาออกไป ดังจะเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญต่อไปนี้
“หมวด 11 ศาสนา (มาตรา 29 อนุมาตรา 1) รัฐตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความเชื่ อ มั่ น ในองค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า ซึ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สู ง สุ ด แต่ พ ระองค์ เ ดี ย ว ”
(Constitution of Indonesia, 2013)
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“หมวด 11 ศาสนา (มาตรา 29 อนุมาตรา 2) รัฐให้หลักประกันเสรีภาพ
ของประชาชนในการนั บ ถื อ และแสดงออกซึ่ ง ความเชื่ อ ในศาสนาของตน ”
(Constitution of Indonesia, 2013) ที่เขียนแบบนี้ก็เพราะ ประชากรบางส่วนใน
อินโดนีเซียไม่ได้นับถืออิสลามทั้งหมด แต่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยบางส่วน (สุวัฒนา
มณีเจริญ, 2558 : 9)

อภิปรายผล
ค.ศ.1998 เป็นจุดสิ้นสุดของยุคระเบียบใหม่ หรือการครองอานาจอันยาวนาน
กว่า 32 ปี ของซูฮาร์โต ในช่วงนี้กระแสตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง
จากยุคเผด็จการรวมศูนย์อานาจของผู้นาคนเก่านั้นมีสูงมาก ข้อเรียกร้องที่สาคัญที่สุดคือ
การเรียกร้องให้นาเอาแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตย มาใช้กับอินโดนีเซียอีกครั้ง
หนึ่งหลังจากที่เคยมีมาก่อนในสมัยอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน แต่ในขณะเดียวกัน กระแส
เรียกร้ องที่สาคัญอีกประการหนึ่งในช่วงนี้ก็ คือการเรียกร้ องให้มี การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นต่างๆ ของอินโดนีเซียอย่างจริงจัง อีกทั้งบรรดาชนชั้นนาในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศก็ต้องการใช้โอกาสที่ประเทศกาลังสับสนวุ่นวายนี้ดึงเอาอานาจการปกครองจาก
ส่วนกลางออกมาอยู่ที่ท้องถิ่นมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีเสียงเตือนอยู่บ้างว่าหากอินโดนีเซียทา
การกระจายอานาจอย่างไม่รอบคอบแล้วจะทาให้สังคมสับสนวุ่นวายหรือแม้กระทั่งเป็นภัยต่อ
ความมั่นคง แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่อาจทัดทานกระแสแห่งการปฏิรูป (reformasi) ที่กาลังแผ่ปก
คลุมทั่วทั้งประเทศในขณะนั้นได้ (ภาณุวัตน์ พันธุ์ประเสริฐ, 2556: 48) ในระยะแรกหลังการ
สิ้นสุ ดอ านาจของซูฮาร์โต ปั ญหาความขั ดแย้ งระหว่ างชาติ พันธุ์ ศาสนา และปั ญหาการ
แบ่งแยกดินแดนซึ่งรุมเร้าอินโดนีเซียมาตลอดก็ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
กลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เคยถูกกองทัพอินโดนีเซียปราบปรามอย่างหนักได้ฉวยโอกาสที่การเมือง
อินโดนีเซียเข้าสู่ภาวะสุญญากาศกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ใน
ช่วงเวลานี้ สังคมอินโดนีเซียกลับมาถกเถียงอย่างจริงจังอีกครั้งว่า ประเทศที่เต็มไปด้วยความ
หลากหลายอย่างอินโดนีเซียนั้นสมควรใช้การปกครองรูปแบบใด จึงจะนามาซึ่งความสงบผาสุก
อย่างถ้วนหน้ามากที่สุด แม้กระทั่งประเด็นที่เคยถกเถียงกันตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศอย่างเรื่อง
รูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยผู้ที่มีบทบาทจุ ดประเด็น
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สหพันธรัฐที่ควรกล่าวถึงในที่นี้ คือ นายอาเมียน ราอิส (Amien Rais) อดีตนักเคลื่อนไหว
ต่อต้านรัฐบาลของซูฮาร์โต เขาได้ก่อตั้งพรรคการเมือง ชื่อว่าพรรค National Mandate Party
(PartaiAmanat Nasional หรือ PAN) ซึ่งประกาศชูนโยบายเปลี่ยนสภาพอินโดนีเซียให้เป็น
สหพันธรัฐ ราอิสและเหล่าผู้สนับสนุนเชื่อว่า แนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและความ
ไม่พอใจของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ เนื่องจากระบบสหพันธรัฐจะให้หลักประกันว่าท้องที่
ต่างๆ จะมีอานาจบริหารจัดการตนเองได้ตามแนวทางของตน โดยรัฐบาลกลางไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้มากเหมือนที่ผ่านมา(ภาณุวัตน์ พันธุ์ประเสริฐ,2556:49)
อย่ างไรก็ ตาม แนวคิ ดสหพั นธรั ฐถู กต่ อต้ านอย่ างหนั กหน่ วงจากบรรดาพรรค
การเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพรรค PDI-P ของนางเมกาวาตีซูการ์โนบุตรี พรรค PKB ของนายอับ
ดุลเราะห์มาน วาฮิด พรรคโกลคาร์ ตัวแทนของกลุ่มอานาจที่ใกล้ชิดซูฮาร์โต รวมถึงกองทัพเอง
ก็ออกมาต่อต้านแนวคิดสหพันธรัฐเช่นกัน เนื่องจากเกรงว่าจะขัดกับหลักปัญจศีลซึ่งยึดมั่นใน
ความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนเองต่าง
ก็ออกมาในทิศทางเดียวกันว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ในที่สุดแนวคิดสหพันธรัฐ
ก็ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกครั้ง รัฐบาลของอินโดนีเซียในยุคปฏิรูปต่างก็ยึดมั่นในการดาเนินการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่นภายใต้กรอบของความเป็นรัฐเดี่ยวสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบันกฎหมายสองฉบับที่ได้กลายมาเป็นจุดหมายที่สาคัญยิ่งต่อการกระจายอานาจของ
อินโดนีเซีย ได้แก่ กฎหมายฉบับที่ 22/1999 และกฎหมายฉบับที่ 25/1999 ซึ่งหากพิจารณาว่า
กฎหมายทั้งสองฉบับจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการกระจายอานาจ และการสถาปนาการ
ปกครองท้องถิ่นของอินโดนีเซียอย่างจริงจังในภายหลังแล้ว ก็นับว่าน่าแปลกใจอย่างยิ่งที่
กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ถูกร่างขึ้นอย่างเร่งรีบ และประชาชนแทบไม่ได้มีส่วนร่วมในการออก
ความเห็นเลย โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว คือ ยูซุฟ ฮาบิบี ผู้
ที่ขึ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดีต่อจากซูฮาร์โตนั่นเอง ภายใต้รัฐบาลของฮาบิบี มีการตั้งกลุ่ม
นักวิชาการจานวนไม่กี่คน ขึ้นมารับผิดชอบการร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยแทบไม่มี
กระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของภูมิภาคหรือท้องถิ่นต่างๆเลย ผลงานการศึกษาของ
Michael S. Malley ระบุไว้เพิ่มเติมว่า มีการแบ่งกลุ่มนักวิชาการดังกล่าวออกเป็นอีกสองกลุ่ม
ย่อยๆ โดยกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอานาจทางด้าน
การบริหาร ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งรับหน้าที่ร่างกฎหมายว่าด้วยการกระจายอานาจทางการคลัง
นักกฎหมายกลุ่มแรกเกือบทุกคนมาจากพื้นที่นอกเกาะชวา ซึ่งกลุ่มนี้ล้วนแต่เชื่อว่าประเทศ
อินโดนีเซียที่ผ่านมามีการรวมศูนย์อานาจมากเกินไป ส่วนกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มที่สองก็มี
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ความคิดมาก่อนแล้วเช่นกันว่าอยากผลักดันให้อินโดนีเซียกระจายทรัพยากรให้ไปอยู่ในความ
รับผิดชอบของท้องถิ่นมากขึ้น และหากเราพิจารณาที่ตัวประธานาธิบดีฮาบิบีเอง ก็จะพบว่าเขา
เคยไปเรียนและทางานอยู่ในเยอรมนีถึง 20 ปี จึงมีความคุ้นชินกับสภาพบ้านเมืองของเยอรมนี
ซึ่งเป็นประเทศสหพันธรัฐ อานาจการปกครองไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่รัฐบาลกลาง สิ่งนี้ทาให้ตัว
เขามีทัศนคติที่เป็นแง่บวกต่อการกระจายอานาจและไม่ได้มองการกระจายอานาจด้วยความ
หวาดระแวงเหมือนอีกหลายคนในหมู่ชนชั้นนาของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ก็มีการวิเคราะห์
อีกกระแสหนึ่งเสนอไว้ว่า ที่กลุ่มชนชั้นนาสนับสนุนให้เกิดการกระจายอานาจขึ้นในช่วงเวลา
นั้น แท้จริงก็ เป็นเพี ยงยุ ทธศาสตร์ที่ ส่วนกลางใช้ เพื่อลดความรุนแรงของกระแสแบ่งแยก
ดินแดนซึ่งกาลังมีแนวโน้มจะก่อตัวขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ไม่ได้เป็นเพราะเหล่าชนชั้น
นาตระหนั กถึงข้อดี มากมายของการกระจายอ านาจแต่ อย่ างใด สาหรับกฎหมายฉบั บที่
22/1999 นั้น มีเนื้อหาว่าด้วยการถ่ายอานาจการปกครองจากส่วนกลางออกไปให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทาให้องค์กรของ
รัฐได้ ใกล้ ชิดกั บประชาชนมากขึ้ น ประชาชนสามารถเข้ าถึ งอ านาจได้ ง่ายขึ้ น โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เคยรู้สึกว่าถูกรัฐบาลส่วนกลางที่กรุงจาการ์ตาทอดทิ้ง ก็จะมีโอกาส
มากขึ้นในการใช้อานาจทางการเมืองมากาหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ ปธาน สุวรรณมงคล
ได้สรุปสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ไว้ว่าตั้งอยู่บนหลัก 5 ประการ ดังต่อไปนี้ (ภาณุวัตน์
พันธุ์ประเสริฐ, 2556: 50) 1. ประชาธิปไตย 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเพิ่มอานาจ
3. ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม 4. การรับรองศักยภาพและความหลากหลายของภูมิภาค
5. ความจาเป็นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติของภูมิภาค
กฎหมายฉบับนี้กาหนดว่าตาแหน่งผู้นาการเมืองในระดับท้องถิ่นจะไม่ได้มาจากการ
แต่งตั้งจากส่วนกลางอีกต่อไป แต่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งจากสภาในระดับท้องถิ่น เปลี่ยน
สถานะของผู้นาเหล่านี้จากที่ต้องรับผิดชอบต่อเบื้องบนก็ต้องมารับผิดชอบต่อประชาชนผู้
เลือกตั้งแทน นอกจากนี้ยังมีการกาหนดให้ยุบหรือถ่ายโอนหน่วยงานรัฐจานวนมากที่เคย
ขึ้นกับรัฐบาลส่วนกลาง ก็ให้ย้ายมาอยู่ในการดูแลของส่วนท้องถิ่น พนักงานของรัฐจานวนถึง
2.1 ล้านคน (กว่าครึ่งหนึ่งของจานวนนี้เป็นครู) ถูกโอนย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลจากความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนี้ ได้ทาให้รัฐบาลส่วนกลางถูกลด
บทบาทหน้าที่ลงอย่างมาก เหลือเพียงให้รับผิดชอบในเรื่องใหญ่ๆ เช่น นโยบายความมั่นคง การ
ป้องกันประเทศการเงินการคลัง การวางแผนเศรษฐกิจในระดับมหภาค เป็นต้นส่วนองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นก็ ได้ อ านาจในการดู แลสาธารณู ปโภค การศึ กษา วั ฒนธรรม การ
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สาธารณสุข เกษตรกรรม คมนาคม สิ่งแวดล้อม แรงงาน และที่ดิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามเป็นที่
น่าสังเกตว่า กฎหมายฉบับนี้กระจายอานาจให้แก่รัฐบาลระดับตั้งแต่จังหวัดและนครลงไป
เท่านั้น แต่ไม่ได้กระจายอานาจแก่ระดับมณฑล ซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่า รัฐบาลในสมัยนั้น
ยังคงหวาดระแวงว่า การให้ อานาจแก่มณฑลมากเกินไปจะเป็นชนวนให้ เกิดการแบ่งแยก
ดินแดนขึ้นได้ แต่จังหวัดและนครมีเนื้อที่เล็กเกินกว่าที่จะแยกตัวออกไปเป็นรัฐอิสระได้ด้วย
ตนเอง และในขณะเดียวกันผู้มีอานาจในรัฐบาลก็น่าจะเชื่อกันว่าการกระจายอานาจให้แก่
จั งหวั ด และนครจะยิ่ งเป็ นการจู งใจให้ ผู้ น าท้ องถิ่ นจงรั กภั กดี กั บรั ฐอิ นโดนี เซี ยมากขึ้ น
(ภาณุวัตน์ พันธุ์ประเสริฐ, 2556: 48)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้สนใจทาการศึกษาการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีอีกหลาย
แง่มุมที่น่าสนใจ เป็นอย่างมาก อาทิ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมอินโดนีเซียใน
ทศวรรษที่ 90 เพื่ อรณรงค์ ต่ อต้ านคั ดค้ านการขยายเวลาอยู่ ในอ านาจต่ อไปของอดี ต
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ที่ผู้คนนับล้านร่วมกันประท้วงครั้งใหญ่ในหลายๆพื้นที่ของอินโดนีเซีย
หรือช่วงเวลาของการปกครองของอดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เม
กาวตี ซูการ์โน บุตรี (บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซูการ์
โน) ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ ผู้ที่ สนใจการเมืองในโลกอิสลามอย่างสาธารณรั ฐอินโดนีเซี ยน่ า
ทาการศึกษา

[44]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

เอกสารอ้างอิง
กรมอาเซียน. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินโดนีเซีย. สืบค้นเมื่อวันที่ 9
ธันวาคม, 2559, จาก http://www.aec.pcru.ac.th/content/
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินโดนีเซีย
กองบรรณาธิ ก ารข่ า วแนวหน้ า . 2557. ความก้ า วหน้ า ของประชาธิ ป ไตย
อินโดนีเซีย. กรุงเทพ :สานักพิมพ์แนวหน้า
เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล. 2559. อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการ
ประกาศเอกราช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : สานักพิมพ์เพชรประกาย
จุฑาทิพ คล้ายทับทิม. 2548. “การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559,
เข้าถึงได้จากhttps://www.google.co.th/.library.tu.ac.th
ทวีศักดิ์ เผือกสม. 2555.ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย.กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์เมือง
โบราณ.พิมพ์ครั้งที่ 2
ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2545. สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินอินโดนีเซียไตรมาสที่ 4
และทั้งปี 2545. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์. 2557. “โจโก วีโดโด”นักสร้างฝันที่เป็นจริง. สืบค้นเมื่อ
วั น ที่ 9 ธั น ว า ค ม ,2 5 5 9 ,เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://thaipublica.org/2014/04/joko-widodo-1/
เพ็ชรี สุมิตร. 2557. ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพ : มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ภานุ วั ฒ น์ พั น ธุ์ ป ระเสริ ฐ . 2556. ระบบการปกครองท้ อ งถิ่ น ของประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย. กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า
ภูวดล ทรงประเสริฐ. 2547. อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทย์ บัณฑิตกุล. 2555. อินโดนีเซีย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ : บริษัท สถาพรบุคส์
จากัด
[45]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

วิทยา สุจริตธนารักษ์. 2543. อินโดนีเซีย : เอเชียรายปี 2000/2543. กรุงเทพ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิวัช ศรีโภคางกุล. 2560. “กระบวนการสร้างประชาธิปไตยผ่านการปฏิรูปกองทัพ
และสร้างความปรองดองในประเทศอินโดนีเซีย”.วารสารการบริหาร
ปกครอง, 6 (1): 61 – 84.
สีดา สอนศรี. 2541. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุด
สงครามเย็น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุ ภ าค์ พ รรณ ตั้ งตรงไพโรจน์ . 2551. อ า นา จ ของป ร ะ ธา นา ธิ บ ดี ซ ู ฮ า ร์ โ ต .
สื บ ค้ น เ มื ่ อ วั น ที ่ 9 ธั น ว า ค ม ,
2559,
จาก
http://www.thaiworld.org/th/include/print.php
?text=737&category_id=3&print=true

[46]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

การนาเทคนิคเดลฟายไปใช้สาหรับการวิจัย
Utilizing the Delphi Technique for Research
นิภาพรรณ เจนสันติกลุ *
Nipapan Jensantikul

*

อาจารย์ ดร., ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
E-mail: nipapan.ni@hotmail.com
[47]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความหมาย ประเภทและ
ลัก ษณะการนาเทคนิ คเดลฟายไปใช้ สาหรับ การวิ จัย โดยมีเ นื้ อหา 6 ส่ วน ได้ แ ก่
ความหมายของเทคนิคเดลฟาย ลักษณะที่สาคัญของวิธีการเดลฟาย ประเภทของ
เทคนิคเดลฟาย กระบวนการศึกษา ตัวอย่างงานวิจัยที่นาเทคนิคเดลฟายไปใช้ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยเทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคที่มีการ
นามาใช้ในการวิจัยในปัจจุบันจานวนมาก เทคนิคเดลฟายมีลักษณะที่สาคัญ ได้แก่
1. การใช้ ฉั น ทามติ ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ผู้ วิ จั ย ท าการรวบรวมความคิ ด เห็ น โดยไม่
เปิดเผยรายชื่อผู้ เชี่ยวชาญ 2. เป็นกระบวนการทาซ้า ดาเนินการ 2 รอบหรื อ
มากกว่า 2 รอบเพื่อทบทวนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ 3. เป็นการศึกษา
อนาคตโดยมีพื้นฐานของข้อมูลอย่างเป็นระบบ
คาสาคัญ: วิจัย; เทคนิคเดลฟาย; ความคิดเห็น
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Abstract
This academic article was to explain the definition, types and
delphi technique used for research, which classified six parts such as
the definition, aspect, types education process, example research and
factors affecting research when the researcher used the delphi
technique. The delphi technique was a technique that has been used
in the many current research. Delphi technique has important aspects
such as 1. using the consensus of the experts without revealing the
names of experts. 2. repeat the process, which operated two times or
more times to review an expert opinion, and 3. a study of the future
on the basis of information in a systematic manner.
Keywords: Research; Delphi technique; Opinion
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บทนา
การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาคาตอบอย่างเป็นระบบกับคาถามที่ผู้วิจั ย
กาหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการกาหนดแนวทางและระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยจะมีลักษณะ
เป็ น อย่ า งไรขึ้ น อยู่ กั บ กระบวนทั ศ น์ ข องผู้ วิ จั ย ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย สามารถเลื อ กเทคนิ ค หรื อ
เครื่องมือในการวิจัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย สาหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพในปัจจุบันมีการนาเทคนิคเดลฟายมาใช้สาหรับการพยากรณ์ โดยอาศัยข้อมูล
ที่เป็นอิสระจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวนมาก เพื่อประโยชน์สาหรับการนาไปใช้ เทคนิคเดล
ฟาย เป็นเทคนิคการวิจัยที่ได้รับความนิยมทั้งทางด้านธุรกิจ การเมือง การทหาร
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข และการศึกษา กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
เทคนิคเดลฟายได้จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน เพื่อมุ่งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์
ความรู้ในอนาคต เป็นการวิจัยในเชิงลึกเพื่อให้ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตใน
ประเด็นหรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง (กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร,
2555: 2) ค้นพบและพัฒนาโดย Olaf Helmer และ Norman Dalkey นักวิจัยของ
บริษัทแรนด์ (Rand Cooperation) เมื่อต้นปี ค.ศ.1960 เพื่อใช้ในการถามและเก็บข้อมูล
ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การพยากรณ์ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความหมาย ประเภทและ
ลักษณะการนาเทคนิคเดลฟายไปใช้สาหรับการวิจัย ซึ่งบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วิจัยอื่นๆ ที่สนใจและจะนาเทคนิคเดลฟายไปใช้สาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อ
ค้นหาแนวโน้ม ทิศทาง และอนาคตภาพของการบริหาร การวิจัย การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการจัดการด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความหมาย
นักวิชาการต่างให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายไว้ ดังนี้
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น้าผึ้ง มีศิล (2559: 1256) ให้ความหมายของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ว่า
หมายถึง วิธีการรวบรวมความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมุ่งศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ยัง
ไม่มีคาตอบแน่ชัด โดยการรวบรวบและกลั่นกรองความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
ทั้งนี้จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ใคร่ครวญความคิดเห็นโดยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่ อวิเคราะห์ข้อมูลในรอบถัดไป ทั้งนี้องค์ความรู้ใหม่ที่
ได้รับจะเกิดจากการพิจารณามติสอดคล้องโดยเสียงข้างมากลักษณะสาคัญของการวิจัย
ด้วยวิธีเดลฟาย คือ 1) การไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้นาเสนอเป็นไปอย่างอิสระ
ไม่ถูกครอบงาด้วยกระบวนการกลุ่ม 2) การให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญได้ทบทวน
ความคิดเห็น และ 3) การวินิจฉัยความคิดเห็นของกลุ่มอย่างเป็นทางการ
ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม (2555: 6) ให้ความหมายของการวิจัยด้วยเทคนิคเดล
ฟาย ว่าหมายถึง วิธีการสื่อสารความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยสิ่งต่างๆ ที่ยังไม่
มี ค าตอบที่ แ น่ น อน โดยอาศั ย กระบวนการรวบรวมและกลั่ น กรองความรู้ จ ากกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ จากการใช้ชุดของแบบสอบถามความคิดเห็น และควบคุมความคิดเห็นโดย
การไม่ เ ปิ ด เผยรายชื่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ให้ ก ารเสนอความเห็ น เป็ น ไปอย่ า งอิ ส ระ
การให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังสมาชิก กลุ่มแต่ละคนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทวนซ้า
ความคิดเห็น และการวินิจฉัยความคิดเห็นของกลุ่มอย่างเป็นทางการ
Ducanis (1970 อ้างถึงใน น้าผึ้ง มีศิล , 2559: 1258) ให้ความหมายของการ
วิ จั ย ด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟาย ว่ า หมายถึ ง การท านายเรื่ อ งราวในอนาคต โดยการมุ่ งลด
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเผชิญหน้ากันของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คาตอบที่ได้มีความสอดคล้อง
และถูกต้องมากที่สุด
Alfred (1973 อ้างถึงใน น้าผึ้ง มีศิล, 2559: 1258) ให้ความหมายของการวิจัย
ด้วยเทคนิคเดลฟาย ว่าหมายถึง การรวบรวมผลของการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับ
คาตอบที่เป็นมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
Balasubramanian & Agarwal (2012: 16) ให้ความหมายของการวิจัยด้วย
เทคนิคเดลฟาย ว่าหมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจในการตรวจทานอย่างเป็นระบบใน
หัวข้อ/ประเด็นเฉพาะผ่านการออกแบบด้วยชุดแบบสอบถามที่ต่อเนื่องกันและสรุปความ
คิดเห็นจากการตอบกลับ
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Jensen (1996: 857) ได้ให้คานิยามของเทคนิคเดลฟาย ว่าเป็นโครงการจัดทา
รายละเอียดรอบคอบ ในการที่จะสอบถามบุคคลด้วยแบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อจะ
ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมุ่งที่จะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและ
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต
Johnson (1993: 982) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่าเป็นเทคนิคของ
การรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุ่งเพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจ แต่เดิมที่
จาเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็น
ของกลุ่มหรือมติของที่ประชุม
สรุปได้ว่า เทคนิคเดลฟาย หมายถึง กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบที่ปราศจากการเผชิญหน้า
โดยตรงของกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ โดยใช้ วิ ธี ก ารรวบรวมและสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ

ลักษณะที่สาคัญของวิธีการเดลฟาย
Dalkey (1969) ได้ก ล่าวถึง ลักษณะสาคั ญอัน เป็น ลักษณะเฉพาะของวิ ธี
เดลฟายไว้ 3 ประการ คือ
1. การไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ หรือสมาชิกกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ไม่รู้จักกันทาให้การเสนอความเห็นเป็นไปอย่างอิสระ ตรงประเด็น
2. การให้ข้อมูลที่เป็นความเห็นของกลุ่มย้อนกลับไปยังสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
และมีการเสนอความเห็นซ้าๆ ความเห็นของสมาชิกที่เสนอไว้แต่ละรอบ จะถูกแจ้งกลับไป
ยังสมาชิกกลุ่มในรูปของความเห็นของกลุ่ม และกระทาอย่างนี้หลายๆ ครั้ง หรือหลายๆ
รอบ
3. การวินิจฉัยของกลุ่มอย่างเป็นทางการ ความเห็นครั้งสุดท้ายของสมาชิกจะ
สรุปเป็นความเห็นของกลุ่ม เช่น ถ้าคาถามที่ใช้เกี่ยวข้องกับจานวนหรือตัวเลข ผลสรุป
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จากการวิ นิ จ ฉั ย ของกลุ่ ม อาจเป็ น ค่ า เฉลี่ ย ค่ า มั ธ ยฐาน หรื อ ค่ า การวั ด แนวโน้ ม เข้ า สู่
ส่วนกลางอื่นๆ
นอกจากนี้ จากการศึกษางานของ Sackman (1974) ได้ระบุถึงลักษณะของ
เดลฟาย ดังนี้
1. ใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
2. ข้อคาถามในแบบสอบถามถูกสร้างขึ้นโดยผู้ดาเนินการ ผู้ร่วมอภิปรายหรือทั้ง
สองกลุ่ม
3. ใช้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. กระบวนการมีสองรอบหรือมากกว่าสองรอบ
5. แบบสอบถามอาจจะรวมคาถามปลายเปิดหรืออาจไม่รวมคาถามปลายเปิด
6. ผลตอบรับจากแต่ละรอบอยู่ในรูปแบบของข้อเสนอแนะทางสถิติมักจะ
เกี่ยวข้องกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและตัวชี้วัดของการกระจายตัว
7. ผลตอบรับจากแต่ละรอบอาจรวมถึงการเลือกข้อมูลที่เป็นข้อความ
8. การตอบกลับของผู้ให้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้โดยไม่ระบุชื่อ
9. ดาเนินการซ้าจนกว่าจะได้ฉันทามติ
10. ผู้ให้ข้อมูลไม่มีการเผชิญหน้าและอาจจะมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์
11. ค่าผิดปกติ (เช่นค่าสูงกว่าและค่าต่ากว่าของควอไทล์) อาจถูกแสดงให้เห็น
ถึงการตอบโดยการเขียนอธิบาย
สรุปได้ว่า เดลฟายเป็นวิ ธีที่มีความยืดหยุ่นที่สร้างขึ้นโดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน
ได้แก่ 1. ข้อคาถามแบบมีโครงสร้าง 2. ดาเนินการซ้า 3. ควบคุมการตอบกลับ และ
4. การไม่ปรากฏชื่อผู้ตอบ ข้อดีของวิธีการนี้ คือ สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่มี
ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ การร่วมอภิปรายโดยไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งจะลดผลกระทบที่
มีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นและในแต่ละรอบจะมีเวลาในการพิจารณาการตอบ
ก่อนดาเนินการส่งกลับ ข้อเสีย คือ การใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบ
นานอาจทาให้ผู้ให้ข้อมูลออกจากกลุ่มจึงควรมีการติดตามต่อเนื่อง (Somerville, 2008:
3-4) สอดคล้องกับ Irdayanti & Ramlee & Abdullah (2015: 16) ที่สรุปถึงข้อดีและ
ข้อจากัดของการใช้เทคนิคเดลฟาย ไว้ว่า ข้อดี คือ 1. ได้รับข้อมูลฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ
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โดยไม่ต้องพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดอิทธิพลและแรงกดดันจากผู้อื่น 2. การได้รับข้อมูลซ้าใน
แต่ ล ะรอบจะท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ 3. รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
4. ผู้เชี่ยวชาญสามารถยืนยันผลเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น
ส่วนข้อจากัด คือ 1. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญถ้าผู้วิจัย
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ตรงสาขาอาจมีผลต่อข้อค้นพบ 2. การรวบรวมข้อมูลซ้ากลุ่มเดิม
ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย (Rowe & Wrigh, 1999)

ประเภทของเทคนิคเดลฟาย
ชัชวาล ทัชศิวัต (2553: 198-202) ได้จาแนกประเภทของเทคนิคเดลฟายไว้ 2
กลุ่มใหญ่ ได้แก่
กลุ่มแรก เทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นการใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์
บนกระดาษเป็นสาคัญ
กลุ่มที่สอง เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดข้อจากัดของ
เทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิมในหลาย โดยเฉพาะปัญหาหรือข้อจากัดในขั้นตอนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระยะ เวลาในการเก็บข้อมูล โดยรูปแบบของเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุ ง
ได้แก่
1) การใช้วิธีระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
เพื่อรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายของกลุ่มบุคคล สาหรับการจัดทาเป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิดในรอบที่ 2
2) การใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
วิธีการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี้นาผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องศึกษา ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็น
ผู้เ ชี่ ย วชาญ เทคนิ ค วิธี นี้ โ ดยทั่ ว ไปต้ อ งใช้ผู้ ต อบเป็ น จ านวนมากเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นั้ น
ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการและจะไม่มีการกาหนดกรอบของคาถามเพียงแต่กาหนดหัวข้อ
ให้ ผู้ ต อบ ตอบได้ อ ย่ า งอิ ส ระ มี โ อกาสปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง และแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ ใ ห้
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สัมภาษณ์จากนั้นจึงนาความคิดเห็นที่ได้นี้ไปสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบที่ 3
ของเทคนิคเดลฟาย
3) การใช้ แ บบสอบถามปลายปิ ด แทนแบบสอบถามปลายเปิ ด ในรอบแรก
การใช้แบบสอบถามปลายปิดไปเก็บข้อมูลในรอบแรกและหากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็น
ด้วยในข้อใดก็ให้แสดงหรือระบุเหตุผลประกอบมาด้วย และในการเก็บข้อมูลรอบที่สอง
ก็ จ ะน าข้ อ เสนอแนะจากรอบแรกระบุ แ ยกในแต่ ล ะประเด็ น แล้ ว ให้ ผู้ ต อบเลื อ กตอบ
ทาเช่นนี้ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ นิ่งพอ ทั้งสองตัวอย่างที่นาเสนอ
ไป ปรากฏข้อค้นพบที่สอดคล้องกันว่าเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงนี้ ช่วยให้ได้ความคิด
เห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องต้องกันมากขึ้น และลดข้อขัดแย้งได้เป็นอย่างดี
4) การประชุมแบบเดลฟายหรือเดลฟายประชุม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
ลั ก ษณะของการประชุ ม ระหว่ า งการประชุ ม จะเก็ บ ข้ อ มู ล ซ้ าด้ ว ยแบบสอบถาม
และน าเสนอข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม และขอให้ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล พิ จ ารณาและ
ตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอีกครั้งพร้อมกับการสนับสนุนให้ เกิดการอภิปรายกัน
ภายในกลุ่ม การเก็บข้อมูลแบบนี้จะไม่สามารถปิดบังสถานภาพทาง สังคมและพฤติกรรม
ของผู้ให้ข้อมูลได้
5) เดลฟายใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ฐาน เป็ น การน าเอาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับส่งแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ที่เป็นไฟล์ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ตามระเบียบวิธีของเทคนิคเดลฟาย โดยใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายช่วยประมวลผล
ข้อมูลรวมถึงการใช้ระบบ Multi-user Domain เพื่อคัดเลือกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6) เดลฟายกลุ่ม มีแนวทางกาหนดให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเชิญเข้ามีส่วนร่วมใน
การประชุม เมื่อได้รับการตอบรับและผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมในการประชุม
แล้ว ผู้ ประเมิน ความต้อ งการจาเป็ นส่ งแบบสอบถามรอบที่ 1 ไปให้ ก่อ นการประชุ ม
หลังจากนั้ นก่ อนหรื อหลังการประชุม ประมาณ 3-4 ชั่ว โมง กลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญจะได้รั บ
แบบสอบถามฉบับที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญใช้ช่วงเวลา ระหว่างพักการประชุมประมาณ 20 นาที
ในการตอบแบบสอบถามโดยผู้ประเมินความต้องการจาเป็นขอความร่วมมือไม่ให้มีการ
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การตอบแบบสอบถามภายในกลุ่ ม ผู้ ป ระเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น
รวบรวมคาตอบที่ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นสร้าง แบบสอบถามรอบที่ 3 เมื่อกลุ่มผู้เชียว
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ชาญตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 เสร็จเรียบร้อย ผู้ประเมินความต้องการจาเป็นจะนา
ข้อ เสนอแนะหรือ ประเด็น ที่มี ผู้ไ ม่เ ห็น ด้ว ยมาพิ จารณาร่ วมกัน แบบเผชิ ญหน้า เพื่ อหา
ข้อสรุปต่อไป
จากความหมาย ลั ก ษณะและประเภทของเทคนิ ค เดลฟาย ท าให้ ส ามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างได้ดังตารางที่ 1 โดยผู้เขียนทาการเปรียบเทียบระหว่างการวิจัย
สารวจกับการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยสารวจและการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
เกณฑ์การ
การวิจัยสารวจ
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
ประเมิน
ความเป็นตัวแทน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง รวบรวมคาตอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุม่ เลือกเพื่อเป็น
พิจารณาประเภทของกลุ่มหรือ
ตัวแทนของประชากร
เทคนิคการตัดสินใจของกลุม่
ขนาดของกลุ่ม
ผู้วิจัยต้องคัดเลือกขนาด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ตัวอย่างและ
ของกลุ่มตัวอย่างให้
การวิเคราะห์ทาง
ความมีนัยสาคัญ เพียงพอ
สถิติ แต่ขึ้นอยู่กับความเป็นพลวัตของ
ของข้อค้นพบ
ต่อการตรวจสอบนัยสาคัญ กลุ่ม ฉันทามติระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ควร
ทางสถิติในประชากร
มีผู้เชี่ยวชาญ 10-18 คน
การไม่ปรากฏชื่อ ไม่ปรากฏชื่อจริงของ
ผู้ตอบไม่ทราบชื่อจริงของแต่ละ
จริง
ผู้ตอบและผู้วิจยั
คน แต่ผู้วิจัยทราบชื่อจริงของ
ผู้ตอบเพื่อติดตามข้อมูล
ประเด็นที่ไม่ตอบ ผู้วิจัยต้องการตรวจสอบ การไม่ตอบกลับต่า การวิจัยด้วย
อคติของผู้ที่ไม่ตอบเพื่อ
เทคนิคเดลฟายผู้วจิ ัยจะได้รับการ
ยืนยันความเป็นตัวแทน
ยืนยันการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชากร
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การลดจานวน

การลดจานวนผู้ทไี่ ม่
การลดจานวนมีแนวโน้มต่าและ
เกี่ยวข้องกับประเด็น (การ ผู้วิจัยสามารถสืบค้นสาเหตุโดย
ถอนตัว) ผู้วิจัยควรลด
การพูดคุยเกีย่ วกับการถอนตัว
จานวนเพื่อให้การกาหนด
กลุ่มตัวอย่างแบบเป็น
ระบบและแบบไม่เป็น
ระบบมีความชัดเจน
ความสมบูรณ์ของ ความสมบูรณ์ของข้อมูล
มีความสมบูรณ์ของข้อมูล
ข้อมูล
ขึ้นอยู่กับประเภทและ
เนื่องจากมีกระบวนการซ้าของ
คาถามที่ลึกซึ้ง และมีความ ผู้ตอบกลับและมีการปรับปรุง
เป็นไปได้ที่จะติดตาม เช่น
การสัมภาษณ์
ที่มา: Balasubramanian & Agarwal, 2012: 18.

กระบวนการศึกษา
ในงานวิจัยของ Murphy & Terry (1998) ได้แบ่งกระบวนการศึกษาเป็น 5
ระยะ คื อ 1. การก าหนดกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 2. การรวบรวมความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended questionnaires) 3. การ
กาหนดค่าความเห็นบนมาตรวัดของแบบสอบถามฉบับที่สอง (รอบสอง) 4. การหามติ
สอดคล้องโดยเสียงข้างมาก และ 5. การวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล
ส่วน Fowles (1978) ได้อธิบายขั้นตอนของเทคนิคเดลฟายไว้ 10 ขั้นตอน
ประกอบด้วย การกาหนดคณะทางานเพื่อ ตรวจสอบประเด็ นในการศึกษา การเลือ ก
ผู้เชี่ยวชาญ การสร้างแบบสอบถามในรอบแรก การตรวจและทดสอบสอบแบบสอบถาม
การส่ ง แบบสอบถามรอบแรก การวิ เ คราะห์ ค้ า ตอบจากแบบสอบถามในรอบแรก
การเตรียมแบบสอบถามฉบับถัดไป การส่งแบบสอบถามฉบับถัดไป การวิเคราะห์คาตอบ
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จากแบบสอบถามรอบที่ส องหรือ รอบต่อ ๆ ไป และการสรุ ปผลการศึ ก ษาและจั ด ท า
รายงาน ซึ่งการส่งแบบสอบถามจะกระทาซ้าจนกว่าค้าตอบที่ได้จะมีมติสอดคล้องโดย
เสียงข้างมาก

ตัวอย่างงานวิจัยที่นาเทคนิคเดลฟายมาใช้
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่มีการนาเทคนิคเดลฟายมาใช้จากฐานข้อมูล
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยระหว่างพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาอนาคตภาพและพิจารณาแนวโน้มในอนาคต อาทิ อนาคตภาพของการนิเทศ
การศึกษาสา หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) อนาคตภาพของขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมในการจัดการธุรกิจขนาดกลางที่ส่งออกเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2567 เป็นต้น
โดยลักษณะของวิจัยเป็นการคาดการณ์แนวโน้ม การจาลองเหตุการณ์ และการศึกษาความเป็นไป
ได้ของอนาคต
ส าหรั บ จ านวนผู้ เ ชี่ ย วชาญ พบว่ า มี จ านวนมากกว่ า 17 คนขึ้ น ไป อาทิ
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมของธุร กิจค้า ปลีก เพื่ อรองรับการเข้าร่ วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยใช้เทคนิคเดลฟายและการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
นักวิจัยของนักเรียนทหาร เป็นต้น
จานวนรอบในการตอบ พบว่า มีจานวนมากกว่า 2 รอบขึ้นไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และค่าโอกาสความเป็นไปได้ในการพรรณนา
ข้อมูลสรุปดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: สรุปข้อมูลตัวอย่างงานวิจัย
งานวิจัย
ขนาดของ จานวน
สถิติที่ใช้
กลุ่ม
รอบ
ผู้เชี่ยวชาญ
อนาคตภาพของการนิเทศ
23
2
มัธยฐาน ฐานนิยม ร้อย
การศึกษาสา หรับ
ละ ค่าพิสยั ระหว่างควอ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ไทล์
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.25562565)
อนาคตภาพของขีด
18
3
ความถี่ มัธยฐาน ฐาน
ความสามารถด้านนวัตกรรม
นิยม ร้อยละ ค่าพิสยั
ในการจัดการธุรกิจขนาด
ระหว่าง
กลาง ที่ส่งออกเครื่องนุ่งห่มใน
ควอไทล์
ประเทศไทย
อนาคตภาพการอาชีวศึกษา
32
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
เอกชนไทยในยุคประชาคม
มัธยฐาน ฐานนิยม ค่า
อาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558
พิสัยระหว่างควอไทล์
– 2567
และค่าโอกาสความ
เป็นไปได้
กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม
17
3
มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง
ของธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับ
ควอไทล์
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
18
3
มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง
นักวิจัยของนักเรียนทหาร
ควอไทล์
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สรุปได้ว่าลักษณะของงานวิจัยที่นาเทคนิคเดลฟายมาใช้ในระหว่างปี 25552559 นั้นเป็นการศึกษาอนาคตโดยมีพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจุมพล พูนภัทรชีวิน (2539: 24) ได้อธิบายให้เห็นว่าการวิจัยอนาคตเป็น
การศึกษาสถานภาพปัจจุบันและวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่เป็นไปได้ในอนาคต เข้าใจ
เบื้องหลังกระบวนการ ให้สัญญาญาณเตือนภัยล่วงหน้าและบรรยายอนาคตในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยเพื่อศึกษาพัฒนา
รูปแบบ แนวโน้ม แนวทางการพัฒนาในอนาคตในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
สาหรับการวิจัยที่มีการนาเทคนิคเดลฟายมาใช้นั้น พบว่า ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
คุณภาพของผลการวิจัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ศึกษา (Mitchell,
1991; Landeta, 2006; Giannarou & Zervas, 2014:67; Brady, 2015)
2. จานวนผู้ทรงคุณวุฒิในการตอบแบบสอบถาม สอดคล้องกับ Macmillan
(1971) ที่ได้เสนอว่าจานวนผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้ ในการวิจัยตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการ
ลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยมาก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
1-5
5-9
9-13

การลดลงของความ
คลาดเคลื่อน
1.20-0.70
0.70-0.58
0.58-0.54
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ความคลาดเคลื่อนที่ลดลง
0.50
0.12
0.04
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13-17
17-21
21-24
25-29
ที่มา: Macmillan, 1971.

0.54-0.50
0.50-0.48
0.48-0.46
0.46-0.44

0.04
0.02
0.02
0.02

3. จานวนรอบในการตอบแบบสอบถามเพื่อได้ผลเป็นฉันทามติ (Giannarou &
Zervas, 2014: 68)
4. การติดตามผลการตอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้วิจัย (Somerville,
2008: 4)
ปัจจัย 4 ข้อข้างต้นเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อผูว้ ิจัยที่เลือกเทคนิค เดลฟายมา
ใช้ในการวิจัยควรจะให้ความสาคัญเพื่อใช้ในการวางแผนและการออกแบบการวิจัยให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ
น่าเชือ่ ถือและเป็นไปตามกาหนดระยะเวลา

บทสรุป
เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมสาหรับการวิจัยที่มีการคาดการณ์
แนวโน้ ม การวิ เ คราะห์ โ อกาสความเป็ น ไปได้ ซึ่ งเป็ น การรวบรวมความคิ ด เห็ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นฉันมติมีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม
เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยเวลาในการรวบรวมความคิดเห็นและต้องกระทาซ้า
จนกว่าจะได้ฉันทามติ การเลือกผู้เชี่ยวชาญ และจานวนรอบจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ผู้วิจัย
ควรวางแผนและบริ ห ารจั ด การให้ เ หมาะสม ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ควรพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมและตรงกับสาขาที่ศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานวิจัยในอนาคต
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเรื่องการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยและชุมนุมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบถึง บทบาท ภารกิจ
โครงสร้าง รวมถึงความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของสั นนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยระหว่าง
รูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบปรับปรุง และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บทบาท ภารกิจและ
โครงสร้ างของสั นนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยระหว่างรูปแบบปั จจุ บั นกั บรูปแบบปรับปรุ ง
ซึ่งดาเนินการศึกษาแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) และกลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ของไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาท ภารกิจโครงสร้าง
รวมถึงความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์กับ
สหกรณ์ ระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบปรับปรุงนั้นจะเห็นว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยและชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ ยังคงเกิดการทางานที่ซ้าซ้อนและขาดการบูรณาการร่วมกัน โดย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีข้อจากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกาหนดและขาดความศรัทธากับความไว้วางใจจากสมาชิก 2)
ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ที่เหมาะสมระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบปรับปรุง พบว่า สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยควรปรับบทบาทให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสถาบันการสหกรณ์
ที่มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธา และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการทาหน้าที่เป็น
กลไกกลางที่มีบทบาทในการพัฒนางานวิชาการ งานด้านการตลาดต่างประเทศ งานด้านการให้
การศึกษา และงานประชาสัมพั นธ์ ให้เกิดขึ้นเต็มศักยภาพและบรรลุผลถึงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการ
คาสาคัญ: การปรับโครงสร้าง; สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย; การสหกรณ์
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Abstract
The article was a part of the research of the restructuring of the
Cooperative League of Thailand (CLT) were to 1) study and comparative
analyze the roles, missions, structure and complexity of operation of the
CLT and the Cooperative Federations in comparison of the present and the
improved structure and 2) to provide recommendation as guidance in
order to improve the roles, missions and structure of the CLT and the
Cooperative Federations. The research used the mixed methods and the
samples were selected from the people involved in the Thai cooperative
movement. The findings of this research were as follows: 1) The roles,
missions, structure and complexity of operation of the CLT and the
federations were of overlapping work as well as lacking of integrated
operation or cooperation among organizations. Due to lack of member’s
faith and trust together with limited budget of CLT, it could not conduct
any activities efficiently. 2) The suggestions for improving the roles,
missions and structure of the CLT and the Cooperative Federations are; 1)
the CLT should improve its role to be the leading cooperative institution
which is emphasis on improved operational reliability for sustainable
cooperative development, 2) CLT should act as an intermediary aiming to
better improvement and development of cooperatives in the area of
academic, international marketing, educational and public relation aspects
efficiently and effectively.
Keywords: Restructuring; the Cooperative League of Thailand; Co-operation
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บทนา
สหกรณ์ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ศั ก ยภาพในด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมืองของประเทศต่างๆ เนื่องจากองค์กรนี้สามารถรองรับความต้องการของภาค
ประชาชนและทาหน้าที่ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้
พร้อมกัน ขีดความสามารถของสหกรณ์ที่ประสบความสาเร็จในหลายประเทศล้วนสะท้อน
ให้เห็ นว่า สหกรณ์ห นึ่งๆ ได้ ทาหน้าเป็ นกลไกกลางในด้า นการสร้ างความพร้อม เพื่ อ
รองรับการนาการพัฒนาของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง ชุมชน
และสังคมแวดล้อม โดยมีรัฐเข้าทาหน้าที่แนะนา กากับ และส่งเสริม เป็นต้น
อัตราการเติบโตหรือการขยายตัวของจานวนสหกรณ์ในประเทศต่างๆ รวมถึง
ประเทศไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด สหกรณ์ภายในประเทศไทยเองก็ได้รับความสนใจ
และมีการพัฒนาทั้งในด้านพันธกิจ ภาระหน้าที่ และโครงสร้างองค์กรมาเป็นระยะนานนับหลาย
ทศวรรษซึ่งปัจจุบันได้เกิดการรวมตัวเป็นสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามพลัง
การขับเคลื่อนสหกรณ์ จะประสบความสาเร็จตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้สหกรณ์เป็น
วาระแห่งชาติจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาสหกรณ์ เพื่อจะได้นาวิธีการสหกรณ์เข้าไปส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายใต้วิธีการ
สหกรณ์อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการสหกรณ์ภายใต้การนาของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เพราะเหตุว่าการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง จาเป็นต้องปรับ
สภาพองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่จาเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนา
องค์การของสหกรณ์ คือ การปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกส่วน
ใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ขบวนการสหกรณ์ที่ผ่านมา ทั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ย่อมมีบทบาทสาคัญยิ่งในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์ ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสันนิบาตสหกรณ์
ประเทศเวี ยดนาม พม่ า มาเลเซี ย ฯลฯ เพื่ อให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงสร้ างเครื อข่ าย สร้ าง
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ด้านการศึกษา อบรม ด้านวัฒนธรรม จึงจาเป็นจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ ตลอดจน
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นโยบายของรัฐบาลที่ขบวนการสหกรณ์ ได้มีบทบาทในการร่วมมือ ติดต่อ ประสานงาน กับ
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศอาเซียน เพื่อให้มีการร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาไปสู่
การค้าขายระหว่างสหกรณ์ในประเทศอาเซียนต่อไป รวมถึงการขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่เน้นการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และ
ปรั บปรุ งกฎหมายสหกรณ์ ให้ เอื้ อต่ อการพั ฒนา โดยให้ ขบวนการสหกรณ์ มี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการศึกษา
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในท้ายสุดย่อมมี
โอกาสนาไปสู่การสร้างความเป็นสถาบันที่ยั่งยืนของขบวนการสหกรณ์ไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบถึง บทบาท ภารกิจโครงสร้าง รวมถึงความ
ซ้าซ้อนในการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับ
รูปแบบปรับปรุง
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ที่เหมาะสม

วิธีวิจัยการวิจัย
การดาเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัยการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี (Mix-Method) โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งในแบบวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมกับวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่
1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ ตารา วารสาร บทความ
วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ รายงานผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง
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2) การวิ จั ยแบบสนทนากลุ่ ม (Focus Group) เป็นกิ จกรรมที่มี ลั กษณะของการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยราชการที่
เกี่ ยวข้ อง ประชาชนทั่ วไป และนั กวิ ชาการ ได้ แก่ จั งหวั ดนครราชสี มา จั งหวั ดสระบุ รี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร จานวน 500 คน
3) การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) จากผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคั ญ (Key
Informants) ในการจัดสัมมนาในจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสหกรณ์ โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4) แบบสอบถาม (Questionnaire) จากสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ จานวน 545 คน
5) การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพด้ วยการตี ความข้ อมู ลเพื่ อสร้ างข้ อมู ลตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
1.โครงสร้างองค์กร
2.ภาวะผู้นาองค์กร
3.การมีส่วนร่วมของสมาชิก
4.การสนับสนุนของรัฐบาล
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบถึง บทบาท ภารกิจโครงสร้าง
รวมถึงความซ้าซ้อน ในการดาเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุม
สหกรณ์กับสหกรณ์ ระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับ
รูปแบบปรับปรุง

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ
ชุมนุมสหกรณ์สรุปได้ว่า
1) บทบาท ภารกิ จ โครงสร้ า ง รวมถึ ง ความซ้ าซ้ อ นในการด าเนิ น งานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบปรับปรุงนั้นจะเห็นว่า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่างๆ ยังคงเกิดการทางานที่ซ้าซ้อนและขาดการบูรณา
การร่วมกันกับชุมนุมสหกรณ์ โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์มี
ข้อจากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่
กฎหมายกาหนดและขาดความศรัทธากับความไว้วางใจจากสมาชิก ขณะเดียวกันการ
จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์หลายประเภทยังไม่สามารถจัดตั้งได้ครบทุกระดับทั้งในระดับชาติ
ระดับภาค และระดับจังหวัดตามข้อจากัดของชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งยังไม่
สามารถช่วยเหลือการดาเนินการข้ามประเภทสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
2) ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของสันนิบ าต
สหกรณ์ แห่ งประเทศไทยและชุม นุม สหกรณ์ ที่ เหมาะสม ระหว่ างรู ปแบบปั จจุ บัน กั บ
รูปแบบปรับปรุง พบว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยควรปรับบทบาทให้สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสถาบันการสหกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธา และ
สนั บ สนุน ให้ เกิ ด ความยั่ งยืน ต่ อ ไปในอนาคต รวมถึ งการทาหน้ าที่ เ ป็ น กลไกกลางที่ มี
บทบาทในการพั ฒ นางานวิ ชาการ งานด้ า นการตลาดต่ า งประเทศ งานด้ า นการให้
การศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นเต็มศักยภาพและบรรลุผลถึงประสิทธิภาพใน
การดาเนินการ ส่วนชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทควรจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดตั้งชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติให้ครบทุกประเภทด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจตามหลักประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาให้ชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
ขั้น ปฐมภู มิ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ งด้ ว ยการจั ด การเกี่ ย วกั บ ระบบผลตอบแทนและการจั ด
สวัสดิการที่เข้มแข็งแก่สมาชิก
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นอกจากข้างต้น ผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่ อการปรับ โครงสร้างสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบว่า ผลการวิจั ยแบบ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ หน่ ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประชาชนทั่ ว ไป และนั ก วิ ชาการ ได้ แ ก่ จั งหวั ด
นครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพทมหา
นคร ล้วนแสดงความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยว่า
การปรับปรุงโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยควรดาเนินการส่งเสริมในการ
เป็นกลไกกลางทาหน้าที่ในการประสานประโยชน์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ
และสหกรณ์ขั้นปฐมภูมิ ทั้งนี้บทบาทที่สาคัญคือการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านการตลาดทั้ง
ในและต่ า งประเทศเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การด าเนิ น งานของทั้ งชุ ม นุ ม สหกรณ์ แ ละสหกรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามแนวเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ติ ดกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น นอกจากนี้ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยควรปรั บ บทบาทในฐานะ
นักวิชาการด้านการสหกรณ์ที่เข้มแข็งในมิติของการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อช่วยให้สหกรณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการวางแผนและพัฒนาองค์กรของตัวเอง ขณะเดียวกันสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดฝึกอบรมให้เข้าถึงและทั่วถึงแก่สมาชิก
ของสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทยเอง เช่ น มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า
ดาเนินการอย่างทั่วถึง และมีระยะเวลาในการดาเนินการอย่างเหมาะสม เป็นต้น อย่างไร
ก็ดีปัญหาสาคัญที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเผชิญได้แก่ การขาดความเชื่อมั่นจาก
มวลหมู่สมาชิก เนื่องจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันและอดีตนั้น หาก
เปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่า ทัศนคติของสมาชิกให้การยอมรับผลการดาเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยลดลงเมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานในอดีต นอกจากนี้
การปรับเปลี่ยนชื่ อสันนิ บาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยเป็นสภาการสหกรณ์ก็ส ามารถ
ดาเนินการได้ไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างเห็นไปในทิศทางเดีย วกันว่า การปรับปรุงโครงสร้างสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยจาเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความศรัทธาให้กับองค์กรใน
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ฐานะที่ยังคงเป็นสถาบันการสหกรณ์ที่ยั่งยืนสูงสุดของสมาชิกต่อไป โดยจาเป็นต้องมีการ
ปรับค่าบารุงและช่องทางแสวงหารายได้ที่เหมาะสมให้กับสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศ
ไทยในอนาคต
ในขณะที่ ผลการศึ กษาข้ อมู ลการวิ จั ยเชิ งปริ มาณจากกลุ่ มตั วอย่ างที่ ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
สัมมนาทั้งจังหวัดสระบุรี จังหวัด นครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่
กรุงเทพทมหานคร และการส่งแบบสอบถาม (Survey Research) ทางไปรษณีย์กับกลุ่มตัวอย่าง
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ จานวน 545 ตัวอย่าง มีความคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการศึกษาวิจัยการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ =3.95 ,S.D.=.262) โดยมีความเห็นด้วยต่อการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยด้วยในระดับมาก (𝑥̅ =3.97 ,S.D.=.270) และเห็นด้วยต่อการปรับโครงสร้าง
ชุมนุมสหกรณ์อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.92 ,S.D.=.313) เมื่อพิจารณาตามการปรับโครงสร้าง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบว่า
ด้านการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยระดับชาติควรสร้างศรัทธาความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ สมาชิ ก สหกรณ์ (𝑥̅ =4.99,S.D.=.171) มากที่ สุ ด โดยที่ ท าหน้ า ที่ ส่ งเสริ ม
พัฒนาบริก ารด้านวิ ชาการ กาหนดนโยบายยุท ธศาสตร์ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติของแต่ละประเภท และเป็นกลไกกลางในการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะผู้ประสานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น รองลงมาได้แก่
สัน นิบ าตสหกรณ์จั งหวัด ควรมี อานาจในการวางแผนยุท ธศาสตร์ ในการพั ฒนาระดั บ
จังหวัด (𝑥̅ =3.85,S.D.=.667) โดยที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและบริการวิชาการในระดับ
จังหวัดการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์สหกรณ์ในจังหวัด และสร้างความร่วมมือกับ
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น ควรเพิ่มสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (𝑥̅ =3.85,S.D.=1.033)
ควรมีการปรับชื่อเรียกสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็น “สภาการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย” (𝑥̅ =3.25,S.D.=.566)และสุดท้ายรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์มาจาก
เงิ นค่ าธรรมเนี ยมสมาชิ ก (𝑥̅ = 2.69,S.D.=.471) โดยที่ รายได้จ ากการเป็ นผู้ ประสาน
ประโยชน์ จ ากสมาชิ ก รายได้ จากการด าเนิ น ธุ รกิ จ การให้ บ ริก ารและรายได้ จากการ
สนับสนุนจากรัฐ เป็นต้น
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สาหรับแนวทางปฏิรูปโครงสร้างองค์กรสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้เกิด
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขึ้นเป็ นองค์กรสนับสนุนเพื่อเสริมสมรรถนะและศักยภาพให้การ
ด าเนิ นกิ จกรรมขององค์ กรสู งสุ ดของขบวนการสหกรณ์ ไทยแข็ งแกร่ งขึ้ น ขณะเดี ยวกั น
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อาจปรับชื่อเป็นสภาการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ โครงสร้ างองค์ กรโดยรวมควรจัดแบ่งไว้ 2 ระดับ ประกอบด้ วยองค์กรระดับประเทศ
เรียกว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” และ ระดับจังหวัด เรียกว่า “สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด” โดยอานาจหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ
เช่น
1) กระบวนการสร้างศรัทธาความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์
2) เป็นกลไกกลางในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะผู้ประสานทั้งในและ
ต่างประเทศ
3) ส่งเสริมพัฒนาบริการด้านวิชาการ R&D
4) มีรายได้จากการดาเนินการเป็นผู้ประสานประโยชน์
5) กาหนดนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์
ระดับชาติของแต่ละประเภท สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด มีอานาจกระทาการต่าง ๆ เช่น
1) วางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดับจังหวัด
2) ให้คาปรึกษาและบริการวิชาการในระดับจังหวัด
3) การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์สหกรณ์ในจังหวัด
4) สร้างความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์จังหวัด หรือชุมนุมสหกรณ์ระดับภาค โดย
สั นนิ บาตสหกรณ์ จั งหวั ดจะท างานร่ วมกั บที่ ประชุ มสั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และสานักประสานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ซึ่ง
สอดคล้ องกั บพระราชบั ญญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 110 สั นนิบาตสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 108
และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
1) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทาการวิจัยและรวบรวมสถิติ
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
2) แนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอานวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น
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3) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
4) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือ
สันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศที่มี
วัตถุประสงค์ทานองเดียวกัน
5) ซื้อ จัดหา จาหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ใดๆ
6) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์
7) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ซึ่งเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
8) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุน
ของรัฐองค์กรระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น
9) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์
อย่างแท้จริง
10) ด าเนิ นการอื่ นเพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ หรื อตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
รายได้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้จาก
1) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิก
2) รายได้การเป็นผู้ประสานประโยชน์จากสมาชิก
3) เงินจากการดาเนินธุรกิจการให้บริการ
4) เงิ นสนั บสนุ นจากรั ฐ ซึ่ งสอดคล้ องกั บพระราชบั ญญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.2542
ตามมาตรา 111 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
1) ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา 8
4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
5) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา 84 และ
มาตรา 86 วรรคสอง
6) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
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7) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ
8) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยในด้านการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยพบว่า ตัวแบบโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ไทยในอนาคตประกอบด้วยสอง
ภาคส่วนหลัก ประกอบด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยทั้งสององค์กรนี้ถูก
ปรับบทบาทอานาจและหน้าที่ให้สอดคล้องกัน กล่าวคือ
สันนิบ าตสหกรณ์แ ห่งประเทศไทย (หรื ออาจปรับเป็นสภาการสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทยนั้น) จะเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ประสานประโยชน์และสนับสนุนการดาเนินการ
ภายในขบวนการสหกรณ์ไทยทั้งในเชิงมหภาคหรือในเชิงนโยบายและการวางแผน โดย
บทบาท ภารกิ จ และโครงสร้ า งยั งคงสอดคล้ อ งกั บ มาตรา 8 และมาตรา 110 ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 กล่าวคือ
มาตรา 108 ให้มี "สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ประกอบด้วยสมาชิกที่
เป็นสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
และมาตรา 110 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ
ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 108 และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทาการวิจัยและรวบรวมสถิติ
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
(2) แนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น
(3) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
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(4) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หรือสันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทานองเดียวกัน
(5) ซื้อ จัดหา จาหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทานิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินใด ๆ
(6) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์
(7) สนับ สนุ นและช่ว ยเหลื อสหกรณ์ เพื่ อ แก้ ไขอุป สรรคข้อ ขัด ข้อ งที่ เกี่ ยวกั บ
กิจการของสหกรณ์ซึ่งเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(8) เป็ น ตั ว แทนของสหกรณ์ เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ อั น พึ งมี พึ งได้ จ ากการ
สนับสนุนของรัฐองค์การระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น
(9) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดา
สหกรณ์อย่างแท้จริง
(10) ดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
ซึ่งผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยควรมีอานาจ
หน้าที่เพื่อกระทาการต่างๆ โดยเฉพาะ
1) การสร้างศรัทธาความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์
2) การเป็นกลไกกลางในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะผู้ประสานทั้ง
ในและต่างประเทศ
3) การส่ งเสริ ม พั ฒ นาบริ ก ารด้ า นวิ ชาการ รวมถึ งการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ
ส่งเสริมการดาเนินกิจการของสมาชิกสหกรณ์
4) การจัดหารายได้จากการดาเนินการเป็นผู้ประสานประโยชน์
5) การกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ร่วมกับชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติของแต่ละประเภท เป็นต้น อีกทั้งหากมีการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด ในหน่วยงานสนับสนุนนี้ก็ควรมีอานาจกระทาการต่างๆ เช่น
1) การวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดับจังหวัด
2) การให้คาปรึกษาและบริการวิชาการในระดับจังหวัด
3) การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์สหกรณ์ในจังหวัด
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4) สร้างความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดหรือชุมนุมสหกรณ์ระดับ
ภาคต่างๆ เป็นต้น
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แนวทางการจั ด หารายได้ จ ะพบว่ า สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทยควรมีรายได้จาก
1) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิก
2) รายได้จากการเป็นผู้ประสานประโยชน์จากสมาชิก
3) เงินจากการดาเนินธุรกิจการให้บริการ
4) เงินสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้รายได้จากการเป็นผู้ประสานประโยชน์จากสมาชิก
และจากการดาเนินธุรกิจการให้บริการนั้นสอดคล้องกับมาตรา 111 ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 กล่าวคือ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา 8
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา 84 และ
มาตรา 86 วรรคสอง
(6) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
(7) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ
(8) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์
ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า การดาเนินกิจกรรมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สามารถสร้างรายได้ตาม (6) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
และ (7) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ การแสดงบทบาทเป็น
ผู้ประสานทางการค้าระหว่างตลาดในต่างประเทศกับชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์จึงเป็นสิ่ง
ที่สามารถกระทาได้ตามที่กฎหมายกาหนด
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ข้อเสนอแนะ
1) ควรปรับบทบาทให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสถาบันการ
สหกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธาและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการทาหน้าที่
เป็นกลไกกลางที่มีบทบาทในการพัฒนางานวิชาการ งานด้านการตลาดต่างประเทศ งาน
ด้านการให้การศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ ให้เกิดขึ้นเต็มศักยภาพและบรรลุผลถึง
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการดาเนินการ ได้แก่
2) ควรมีการปรับแก้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้เปิดกว้างสาหรับการ
ปรับโครงสร้างเชิงมหภาคของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่
อาจมีเพิ่มเติมหรือตัดทอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างโอกาสแก่การพัฒนาสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยในอนาคต
3) ควรส่งเสริมให้มี การจัดตั้งเป็นสภาการสหกรณ์ แห่งประเทศไทยที่อาจปรั บ
ช่องทางให้เกิดการขยายหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ และฝ่ายสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
4) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ควรสร้างการให้บริการวิชาการที่มีค่าใช้จ่าย
ต่า จัดบริการได้บ่อยครั้ง และทั่วถึงกับสมาชิกทั่วประเทศ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ถึงผล
การดาเนินงานที่สะท้อนถึงความโปร่งใสและการดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาล การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกที่เหมาะสมกับสถานภาพของสมาชิกเป็นต้น
5) สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย ควรสร้ า งและเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก
สหกรณ์เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการขององค์การ เช่น การกาหนดและการตัดสินใจเชิง
นโยบาย การแสดงความคิดเห็น การเลือกตัวแทนที่มีความบริสุทธิ์และยุติธรรม เป็นต้น
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การจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารที่ผิดพลาด
จากรัฐประหารปี 2549 สู่รัฐประหารปี 2557 :
บทเรียนสู่สังคมไทยเพือ่ การปฏิรูปกองทัพ
The Principles of Civil-Military Relations and
Mishaps from the 2006 to 2014 Military
Coups : Lessons Learned for Thai Society
and Military Reform
อรรถพล เมืองมิ่ง และ ศิวัช ศรีโภคางกุล
Autthapon Muangming and Siwach Sripokangkul



นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร
หลังการรัฐประหารปี 2549 ซึ่งเน้นศึกษาในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นหลัก
โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร ด้วยการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงาน บทความ รวมถึงบทวิเคราะห์หรือข่าวจากสื่อต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า หลังการรัฐประหารในปี 2549 เป็น
ต้นมา ทหารได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลทางการเมืองมาโดยตลอด แม้จะมีรัฐบาลพล
เรือนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่สามารถ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารที่เหมาะสมได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจากัด
ทางด้ า นกฎหมาย การมี ท่า ที ใ นการประนีป ระนอมและความเกรงใจต่ อ กองทั พ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกองทัพซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่าง
หนึ่ง จึงทาให้กองทัพดารงอยู่ในการเมืองต่อไป นอกจากนี้ การที่รัฐบาลพลเรือนสร้าง
เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร โดยเฉพาะ
ปั จ จั ย แวดล้ อ มภายนอก ทั้ งความชอบธรรมของรั ฐ บาล การขาดเสถี ย รภาพในการ
บริหารงานจากวิกฤตความขัดแย้ง หรือการที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับผลกระทบ
กระเทือน ส่งผลให้ดุลยภาพในการจัดความสัมพันธ์ระหว่า งพลเรือนและทหารในระบอบ
ประชาธิปไตยเปลี่ยนไป จนทาให้ทหารสามารถเข้าสู่อานาจทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ
และมีอานาจเหนือพลเรือนในปี 2557
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร; บทบาทของทหารในทางการเมือง;
การปฏิรปู กองทัพไทย
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Abstract
This article aimed to study civil-military relations after the 2006
military coup with emphasis on the period of the Yingluck Shinawatra
government. Related text books, documents, reports, and articles as well
as journal publications were used as data for documentary analysis. It was
found that from the 2006 military coup onwards, the military had a
continuous role and influence in the country, especially during the period
of the government of Prime Minister Yingluck Shinawatra which was a
civilian government. There was no sign of an appropriate civil-military
relationship. One reason for this derived from legal constraints. The
government’s willingness to compromise and reluctance to impose itself
together with its desire to avoid confrontation with the military was
considered to be a threat to the government’s stability. Thus, the military
continued to take a role in politics. Furthermore, when the civilian
government created situations which might have altered the relationship
between the civilian government and the military, especially relating to
aspects such as the legitimacy of the government or the royal institution,
these served to create disequilibrium in the relationship between civilians
and the military in a democratic society. Finally, the situation led to the
military moving to take all political power from the civilian government in
2014.
Keyword: Civil-Military Relations; the Role of the Military in Politics; Thai ‘s
Military Reform
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บทนา
ตามหลักประชาธิปไตยโดยทั่วไป อานาจทางการเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์หรือ
ความเชื่อมโยงจากประชาชน ตลอดจนการถูกใช้โดยสถาบันทางการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง
จากประชาชนหรือพลเมืองของรัฐนั้น ๆ และกองทัพก็เปรียบเสมือนเครื่องมือของรัฐที่
จะต้องอยู่ภายใต้อานาจการบังคับบัญชาจากผู้กุมอานาจรัฐ นั่นคือ รัฐบาล พลเรือนที่มา
จากการเลือกตั้ง แต่ในทางกลับกันกองทัพและทหารที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางการเมือง
กับประชาชนโดยตรงมักจะแสดงบทบาทในทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งและกลายมาเป็นผู้
กุมอานาจรัฐนั้นเสียเอง ดังนั้น หากเมื่อใดที่กองทัพเข้า มามีอานาจหรือแสดงบทบาททาง
การเมืองแล้วประชาธิปไตยก็มักจะถูกบั่นทอนลงทันที เห็นได้จากกรณีในหลายประเทศที่
กองทัพหรือทหารมักจะเป็นส่วนหนึ่งในอุปสรรคประการสาคัญที่คอยขัดขวางการพัฒนา
ประชาธิปไตยจากการแทรกแซงทางการเมืองเพื่อการสถาปนาอานาจเหนือรัฐบาลพล
เรือนหรือการแสวงหาอานาจเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกองทัพ หรือ
แม้กระทั่งการกระทาให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศผ่านการข่มขู่ คุกคาม หรือ
การใช้กาลังทาการก่อกบฏ ยึดอานาจ หรือการรัฐประหาร โดยส่วนใหญ่มักพบในกลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนาที่ระบบการเมืองการปกครองอยู่ ในระยะของการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย จนทาให้อานาจและบทบาทของกองทัพถูกควบคุมและจากัดลง ซึ่งมักจะ
อาศัยสถานการณ์ทางการเมืองที่รัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นขาดความชอบธรรม เกิดความ
ล้มเหลวในการบริหารประเทศ โดยที่การกระทาดังกล่าวมักสาเร็จได้อย่างเรียบง่าย
ในบริบทของประเทศที่กาลังพัฒนานั้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารและ
กองทัพถือเป็นกลุ่มอานาจที่เก่าแก่ทั้งยังเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลและเป็นตัวละครที่มี
บทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่ ง
เพราะสังคมได้ให้การยอมรับกองทัพในฐานะผู้ปกป้องประเทศจากสงครามต่าง ๆ และ
การรุกรานจากเจ้าอาณานิคม ทาให้กองทัพมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสังคม อีกทั้ง
การได้รับการสนับสนุนจากโลกตะวันตกในการต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์
ในช่ว งของสงครามเย็นก็ เป็น ส่วนหนึ่งที่ ทาให้กองทัพมี ความเข้ม แข็งและมี ความเป็ น
ชาติ นิ ยมสู งมากขึ้ น จนกลายเป็น ยุ ค แห่ งทหารเป็ นใหญ่ และมี พ ลังเป็ นด้ า นหลั ก ทาง
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การเมือง นอกจากนี้กองทัพยังมีความเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่น ในแง่สมรรถนะการใช้
กาลังและการจัดโครงสร้างอานาจภายในองค์กรที่มีความเข้มแข็งซึ่งแตกต่าง จากองค์กร
หรือสถาบันอื่น ๆ ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการมีการบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์ และเป็น
ลาดับชั้น การมีระเบียบวินัย มีการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร รวมถึงการมีความ
สามัคคีเ ป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างแน่นแฟ้นในลักษณะของความเป็ นเอกเทศ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ (Finer, 1976) เช่น กรณีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
กองทั พ มั ก มี ลั ก ษณะเด่ น ในการสถาปนาระบอบอ านาจนิ ย ม ซึ่ ง การแทรกแซงทาง
การเมืองมักไม่ใช่เรื่องของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หากแต่เป็นเรื่องขององค์กรหรือสถาบัน
โดยรวม รวมถึงลักษณะที่เกี่ยวพันกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั้งในระดับ
โครงสร้างอานาจรัฐ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ตลอดจนการสร้างวาท
กรรมเกี่ยวกับความมั่นคง การปกป้องสถาบัน และการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
เช่นนี้ทาให้การแทรกแซงทางการเมืองของทหารและกองทัพจึงมักเกิดอยู่บ่อยครั้ง
สาหรับประเทศไทยแล้ว นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ถึง
ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากสถิติของการแทรกแซงทางการเมืองของทหารหรือกองทัพแล้วดู
จะเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นการก่อกบฏ รัฐประหาร หรือแม้กระทั่งการมีอานาจเหนือ
รัฐบาลพลเรือน การเป็นผู้กาหนดตัวผู้นารัฐบาล การพิทักษ์รัฐบาลที่เป็นเสมือนตัวแทน
ของกองทัพ การวางรากฐานทางอานาจโดยการกาหนดกฎเกณฑ์ โครงสร้างเพื่อเอื้ อ
ประโยชน์แก่กองทัพผ่านการตรากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการมีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบายของรัฐบาลพลเรือน จึงกล่าวได้ว่าการแทรกแซงของทหารในการเมืองจึง
กลายเป็น “กฎ” มากกว่าเป็น “ข้อยกเว้ น” (สุรชาติ บารุงสุข, 2551) นอกจากนี้
หากพิจารณารายชื่อของนายกรัฐมนตรีไทยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
พบว่าส่ วนใหญ่มักจะเป็นทหารทั้งที่มาจากกระบวนการสรรหา เสนอชื่อ รวมถึงการ
ปกครองของรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลที่เป็นตัวแทนทหารซึ่งมีระยะเวลาการครองอานาจ
มากกว่ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง อันเป็นการสะท้อนถึงการมีอิทธิพลของ
ทหารต่อการเมืองได้เป็นอย่างดี
แม้ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬจะทาให้กองทัพถูกลดบทบาททางการเมือง
อย่ า งชัด เจน และการมีรั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ปี 2540 ก็ ไ ด้ส ร้ า งปรากฏการณ์ ใ หม่ใ นทาง
การเมืองที่ทาให้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งมีเสถียรภาพและมีความเข้มแข็งจน
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เชื่ อ มั่ น ว่ า กองทั พ จะไม่ ส ามารถเข้ า แทรกแซงทางการเมื อ งได้ แต่ ก องทั พ กลั บ อาศั ย
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่สุกงอมในการทารัฐประหารในปี 2549 จนทาให้
ทหารและกองทัพกลับเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แม้ภายหลัง
จะมีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะพรรคการเมืองภายใต้การกากับของ
พ.ต.ท. ทักษิณ ที่เคยถูกกองทัพทารัฐประหารจะได้ก้าวขึ้นมามีอานาจในทางการเมืองอีก
ครั้ง แต่กลับไม่สามารถปฏิรูปกองทัพหรือจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร
ภายใต้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยได้ อ ย่ า งเหมาะสม อี ก ทั้ ง ยั ง ปรากฏภาพของการ
ประนีประนอมระหว่างรัฐบาลและกองทัพจนถูกมองว่าเป็นความเกรงใจทหารหรือการ
เอื้อประโยชน์ให้กองทัพเพื่อให้รัฐบาลบริหารประเทศได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากการ
แทรกแซงของกองทัพ แต่ท้ายที่สุด กองทัพก็เลือกที่จะเข้าแทรกแซงทางการเมืองอีกครั้ง
ในการรัฐประหารในปี 2557 จนทาให้กระบวนการ พัฒนาประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักลง
ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งเน้นอธิบายถึงการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและ
ทหารหลังการรัฐประหารปี 2549 ที่ถือว่าเป็นความผิดพลาดจนนามาสู่การรัฐประหารใน
ปี 2557 ซึ่งถือเป็นบทเรียนและความท้าทายสาคัญที่สังคมไทยต้องตระหนักและร่วมกัน
ปฏิรูปในการกาหนดบทบาทใหม่ของกองทัพภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมถึ ง การจั ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพลเรื อ นและทหารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ดุ ล ยภาพใน
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคต

ทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร
ในระบอบประชาธิปไตย
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร (Civil-Military Relations) ถือประเด็น
ที่มีความสาคัญยิ่งต่อการศึกษาพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก คือความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
และมั่นคง หากอธิบายความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารอย่างกว้าง
ๆ แล้ ว จะหมายถึ งความสั ม พั น ธ์ อั น ซั บ ซ้ อ นระหว่ า งองค์ ก รภาคประชาสั งคม (Civil
Society) และองค์กรหรือสถาบันทางทหาร (Military organization) และเมื่ออธิบาย
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อย่างแคบ ๆ จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาที่เป็นรัฐบาลพลเรือนที่มีที่มาจากการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและผู้นาทางทหารหรือผู้นาของกองทัพ ซึ่งการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารนี้มักจะถูกตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า พลเรือ นมี
อ านาจเหนื อ กองทั พ และกองทั พ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของพลเรื อ น ดั ง นั้ น
การอธิบายในเรื่องนี้จึงมักเป็นการอธิบายถึงวิธีการควบคุมทหารโดยพลเรือน (Civilian
Control of Military) และความเป็นวิชาชีพของทหาร (Military Professionalism)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาและการอภิปรายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร
นั้น ไม่จากัดเฉพาะการควบคุมทหารโดยพลเรือน แต่จะต้องมีการอธิบายถึงความเป็น
สถาบันทางทหาร ความเป็นวิชาชีพของทหาร การสงคราม และปฏิสัมพันธ์ของทหารต่อ
ความเป็นประชาธิปไตยในระดับสากลเช่นกัน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศ
ย่อมมีลักษณะความแตกต่างกันตามบริบทแวดล้อมภายในและภายนอก แต่มีนักวิชาการ
หลายคนที่ พ ยายามจ าแนกลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพลเรื อ นและทหารไว้
หากแต่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปตามแนวคิ ด หรื อ มุ ม มองของ
นักวิชาการ เช่น Claude E. Welch & Arthur K. Smith จากงานเขียน Military Role
and Rule: Perspectives on Civil-Military ที่ จ าแนกตามระบบการเมื อ ง
ภายในประเทศเป็นหลัก หรือ Janowitz ในงานเขียน The Military in the Political
Development of New Nation : An Essay in Comparative Analysis ที่แบ่งตาม
ระบอบการปกครอง ขณะที่ Mark Beeson & Alex Bellamy ในงานเขียน Securing
Southeast Asia: the Politics of Security Sector Reform ที่มองจากความเป็นทหาร
วิ ช าชี พ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพลเรื อ นและทหารแต่ จ ะเน้ น ไปที่ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าประเทศตะวันตก เป็นต้น
Finer ได้กล่าวไว้ว่า “กองทัพ คือ สถาบันที่สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสังคมการเมือง
แต่หากมีอานาจมากก็จะกลายเป็นภัยต่อสังคมการเมืองได้เช่นกัน ” (อ้างใน ภาณุวัฒน์
พันธุ์ประเสริฐ, 2557) ดังนั้น การจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารในสังคมที่
เป็นประชาธิปไตย พลเรือนจะต้องเป็นใหญ่เหนือทหาร (Civilian supremacy) และ
กองทัพ (รวมถึงกาลังตารวจ) จะต้องถูกควบคุมและอยู่ภายใต้คาสั่งของรัฐบาลพลเรือน
อย่างถูกต้องตามกระบวนการประชาธิปไตย (สุรชาติ บารุงสุข , 2540) เพื่อเป็นการ
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ป้องกันการขยายบทบาทและอิทธิพลของทหารในทางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการ
ดารงอยู่ซึ่งระบอบประชาธิปไตย
สาหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น Richard H. Kohn มองว่า ทหาร
ถือเป็นสถาบันทางการเมืองสถาบันหนึ่งที่มีความเป็นประชาธิปไตยต่าที่สดุ และมักจะมีสิ่ง
ที่เรียกว่าธรรมเนียมปฏิบัติที่ขัดกับหลักเสรีภาพส่วนบุคคล หลักเสรีภาพของประชาชนอยู่
มากที่สุดเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่านิยมสูงสุดในสังคมประชาธิปไตย ดังนั้น การ
ควบคุ ม ทหารภายใต้ พ ลเรื อ น หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยพลเรื อ นที่ มี ที่ ม าจาก
กระบวนการประชาธิปไตยคือได้รับเลือกตั้งจากประชาชนทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมฝ่าย
ทหาร ซึ่งการควบคุมโดยพลเรือนนี้จะทาให้ค่านิยม ความสถาบัน และการตัดสินใจของ
ทหารหรือกองทัพที่มักจะอยู่กับผู้นาทางทหารมาตั้งอยู่บนฐานเจตจานงของประชาชน
มากขึ้น (อ้างใน ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ, 2557)
ในสั งคมที่จ ะเป็ นประชาธิป ไตยได้ นั้น นอกจากที่ ทหารจะต้อ งถูก ควบคุม โดย
รัฐบาลพลเรือนแล้ว ยังจาเป็นต้องแยกทหารออกจากการเมืองอย่างชัดเจน และต้องเน้น
การสร้างความเป็นทหารวิชาชีพ ซึ่งตามแนวคิดของ Huntington มองว่า จะต้องแยก
ทหารออกจากภารกิจของพลเรือนอย่างชัดเจนไม่ให้ทางานทับซ้อนกันกับรัฐบาลพลเรือน
โดยรัฐบาลพลเรือนมีอานาจและทาหน้าที่ในการปกครองประเทศและบริหารกิจการใน
ด้านต่าง ๆ ส่วนทหารมีหน้าที่ป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอก และการป้องกัน
ประเทศจากภัยความมั่นคงต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลพลเรือนจะต้องเคารพอิ สระของทหารที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อขอบเขตอานาจของทหารเช่นกัน โดยรัฐบาลจะต้องไม่เข้าไปยุ่งหรือก้าว
ก่ายภารกิจด้านการทหาร เนื่องจากทหารอาชีพนั้นจะเป็นทหารที่สนใจเฉพาะเรื่องของ
ทหารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จาเป็นจะต้องพัฒนาขีดความสามารถของทหารเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจของทหารด้วยเช่นกัน Huntington ยังได้ความสาคัญกับความพยายามที่จะทาให้
อานาจทางการเมือ งของพลเรื อนมีค วามเข้ม แข็ งขึ้ น โดยการลดความเป็ นอิ สระของ
สถาบันทหารเพื่อที่จะลดบทบาทของทหารให้ต่าลง เช่นนี้จะทาให้ทหารวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและไม่อยากเข้า มาเกี่ยวกับการเมือง (Huntington, 1957) ขณะที่
Anthony W. Forster ที่มองในมุมร่วมว่า หากรัฐบาลพลเรือนขาดความสามารถในการ
ปกครองประเทศหรื อ มีค วามละเลยในการที่จ ะควบคุ ม ทหารแล้ ว ก็เ ท่ า กับ ว่ า รัฐ บาล
ยอมรับกับการสร้างเงื่อนไขที่จะทาให้ระบอบอานาจนิยมก่อตัวขึ้นหรือหวนกลับคืนมาอีก
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ครั้ง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและเสถียรภาพของระบอบ
ประชาธิปไตย (Forster, 2006) อย่างไรก็ตาม Alfred Stepan ได้โต้แย้งแนวคิดของ
Huntington ว่า แนวคิดดังกล่าวไม่ได้พิจารณาถึงบทบาทของทหารในบริบทของประเทศ
กาลังพัฒนาอย่างเพียงพอ อีกทั้งไม่เหมาะสมที่จะใช้กับประเทศที่มีปัญหาภัยคุกคามจาก
ภายใน เช่น กลุ่มแบ่งแยกดินแดน หรือกลุ่มก่อการร้าย รวมทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวที่มีแนวคิด
แบบคอมมิวนิสต์ในช่วงของสงครามเย็น เป็นต้น หากกีดกันทหารออกไปจากภารกิจด้าน
การปกครองอย่ า งสิ้ นเชิ งจะเป็ น อั น ตรายมากกว่ า ผลดี ดั งนั้ น ทหารจึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี
บทบาทก้าวก่ายภารกิจบางอย่างของพลเรือนด้วยเช่นกัน ซึ่ง Stepan เห็นว่าแนวคิดนี้
ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ไม่มีภัยคุกคามเท่านั้น (Stepan, 1973)
ดังนั้น การศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารจึงเป็นสิ่งสาคัญ
และจาเป็นที่ต้องจะศึกษาควบคู่กับเรื่องบทบาทของทหารในทางการเมืองไปพร้อม ๆ กัน
โดยเฉพาะการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารที่จะต้องพยายามทาให้พล
เรือนซึ่งหมายถึงผู้นารัฐบาลที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งตามวิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในการควบคุมกองทัพหรือทหาร รวมถึงการสร้างจิตสานึกให้ทหารรู้สึกว่า
ความมั่ น คงของชาติ มิ ไ ด้มุ่ งเน้ นเพี ย งอ านาจอธิ ปไตยของชาติเ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง
หมายถึงการพิทักษ์ประชาธิปไตยและคุ้มครองประชาชนให้มีสิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคเท่าเทียม สาเหตุนี้เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วกองทัพจะเป็นสถาบันที่มีความเป็น
เอกภาพและเอกเทศจากสถาบันอื่น รวมถึ งการมีลักษณะของอานาจนิยม ดังนั้น การ
ป้องกันการเข้ามามีบทบาททางเมืองของกองทัพและทหารจึงถือเป็นสิ่งสาคัญเพื่อรักษา
สถานภาพของประชาธิปไตยเอาไว้และไม่ให้หยุดชะงักลง

ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารภายใต้รัฐบาลพลเรือน
หลังการรัฐประหารปี 2549
บทบาทของทหารในทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารหลัง
การรัฐประหารปี 2549
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แม้ก่อนหน้านี้สังคมไทยจะเชื่อว่ากองทัพได้ตายไปจากการเมืองไทยแล้วด้วย
เหตุปัจจัยหลายอย่าง เช่น เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ การมีรัฐธรรมนูญฉบับที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การที่พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยทั่วโลก อย่างไรก็ตาม
การรัฐประหารเมื่อปี 2549 ก็ได้ตอกย้ากับสังคมไทยว่ากองทัพมิได้ถอยออกจากการเมือง
แต่ อ ย่ า งใด และพร้ อ มที่ จ ะเข้ า แทรกแซงทางการเมื อ งทุ ก เมื่ อ หากมี สิ่ ง เร้ า หรื อ ผล
กระทบกระเทือนต่อกองทัพ
หลังการรัฐประหารปี 2549 กองทัพได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองในฐานะ
ผู้ปกครองประเทศก่อนที่จะยินยอมให้มีการเลือกตั้งในปลายปี 2550 แต่กระนั้นการหวน
คืนสู่ระบอบประชาธิปไตยก็มิได้เป็นไปอย่างราบรื่นนัก โดยกองทัพได้วางรากฐานทางการ
เมืองพร้อมทิ้งมรดกที่สาคัญไว้ให้กับรัฐบาลพลเรือนที่จะเข้าทาหน้าที่ต่อจากรัฐบาลทหาร
หนึ่งในนั้นคือรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่แม้สาระสาคัญจะไม่ได้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี
2540 มากนัก แต่เนื้อหาบางประการก็เปิดโอกาสให้ทหารหรือตัวแทนกองทัพเข้ามามี
บทบาทในทางการเมืองผ่านการเป็นสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหาที่ไม่ต้องผ่านการ
เลื อ กตั้ ง นอกจากนี้ การออกกฎหมายลู ก อื่ น ๆ ยั งได้ เ พิ่ ม บทบาทของทหารในทาง
การเมือง รวมถึงการป้องกันผลประโยชน์ของกองทัพ โดยเฉพาะการออกพระราชบัญญัติ
3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ที่เพิ่มอานาจให้
ทหารสามารถแต่งตั้งและโยกย้ายนายทหารระดับนายพลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอีกนัยหนึ่งคือ
การป้องกันฝ่ายพลเรือนเข้าควบคุมกองทัพ แม้จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ งและโยกย้ า ยได้ แต่ ก ระบวนการดั งกล่ า วก็ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
คณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายทหารของกองทัพ อีกฉบับคือ พ.ร.บ. การรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551ที่ได้เพิ่มอานาจและบทบาททหารในด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในประเทศผ่านกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
และสุดท้ายคือ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลปกป้องประโยชน์ของกองทัพ โดยที่กองทัพเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์
ระบบ VHF ในกรุงเทพมหานคร จานวน 2 สถานี จาก 5 สถานี และเป็นเจ้าของสถานีวิทยุ
ที่มีเครือข่ายกระจายเสียงทั่วประเทศ (โยชิฟุมิ ทามาดะ, 2557)
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แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ก ระบวนการประชาธิปไตยภายหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญในปี 2550 และจัดให้มีการเลือกตั้งในเวลาต่อมาจนมีรัฐบาลพลเรือนที่มาจาก
การเลือกตั้ง แต่กลับพบว่าตลอดระยะเวลาหลังจากนี้ ทหารยังสามารถเข้ามามีบทบาท
และมี อิ ท ธิ พ ลต่อ รั ฐ บาลพลเรื อ นอยู่ มิ น้ อ ย ทั้ งลั ก ษณะของการเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ แ ละการ
สนับสนุนรัฐบาลพลเรือนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ รัฐบาลพลเรือนเองยังเป็นตัวแปร
สาคัญในการเปิดพื้นที่ให้กองทัพเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง พร้อมการสนับสนุน และ
เป็นที่พึ่งพิง จนสูญเสียดุลยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารในระบอบ
ประชาธิปไตย
การเลือกตั้งในปลายปี 2550 แม้ผลปรากฏว่าพรรคพลังประชาชนที่สืบทอด
เจตนารมณ์มาจากพรรคไทยรักไทยและโดยพฤตินัยแล้วยังถือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพ
จะชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลอันเชื่อว่าจะสามารถปฏิรูปกองทัพได้ แต่ตลอด
ระยะเวลาการบริหารงานของรัฐบาลกลับไม่ มีเสถียรภาพมานักด้วยปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองและการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
หรือกลุ่มคนเสื้อเหลือง ทาให้รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงษ์สวัสดิ์
มีอายุการบริหารงานรวมไม่ถึง 1 ปี และสถานการณ์ทางการเมืองต้องเปลี่ยนไปเมื่อศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฉิมาธิปไตย ทา
ให้เกิดการย้ายขั้วพรรคการเมือง และเกิดพรรคการเมืองใหม่อย่างพรรคภูมิใจไทยที่อดีต
เคยเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนมาก่อนมา ร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้
คะแนนเสี ยงเป็นลาดับ 2 ของสภาผู้แ ทนราษฎร จนทาให้ นายอภิสิ ทธิ์ เวชชาชีว ะ
ขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ 27 ดังนั้น ในช่วงตลอดปี 2551 จึงไม่ปรากฏ
ภาพการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารที่ชัดเจน แต่หากพิจารณาถึงบทบาท
ของทหารในทางการเมือ งในช่วงรัฐบาลพรรคพลังประชาชนจะพบว่า กองทัพได้แสดง
ท่าทีที่ชัดเจนในการปฏิเสธการให้ความร่วมมือกับรัฐบาล เช่น การที่กองทัพปฏิเสธที่จะให้
ความร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลนายสมชาย ในการจั ด การกั บ กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ป ไตย การให้ สั ม ภาษณ์ ส ดของผู้ น าเหล่ า ทั พ ในรายการเรื่ อ งเด่ น เย็ น นี้ ท าง
สถานี โทรทั ศ น์ไ ทยทีวี สี ช่ อง 3 ที่แ สดงออกถึ งการกดดั นนายสมชาย ให้ ลาออกจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ที่ได้ปรากฏภาพของ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับกองทัพเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้รัฐบาลยังมีสถานะที่ต้อง
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พึ่งพิงจากกองทัพเพื่อความมีเสถียรภาพทางการเมือง โดยการนากองทัพเข้ามามีบทบาท
ในทางการเมื องด้ว ยเหตุ ผลของความมั่ นคงของชาติ รวมถึ งสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์
เช่น การที่กองทัพให้การสนับสนุนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ในการอานวยความสะดวกให้ใช้
หน่วยงานของกองทัพเป็นที่ตั้ งศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือแม้กระทั่ง
การใช้กาลังทหารเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติหรือกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งในปี 2552 และปี 2553 จนทาให้ประชาชนบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจานวนมาก เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้การสนั บสนุนและยินยอมตาม
ข้อเสนอของกองทัพทั้งด้านงบประมาณ อาวุธยุทโธปกรณ์ และการปฏิรูปกองทัพอย่างไม่
มีข้อโต้แย้งจนมีลักษณะของการตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน (วิลาวัณย์ ยี่ทอง,
2556) ซึ่งจากการแสดงบทบาทของกองทัพในการเมืองและการให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์นี้ก็ได้สร้างความเคลือบแคลงใจให้กับประชาชนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคน
เสื้อแดงและพรรคเพื่อไทย จนทาให้กองทัพถูกตั้งคาถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง
กระทั่งการเรียกร้องให้ดาเนินคดีกับผู้นากองทัพกรณีการสลายการชุมนุมในปี 2553
หลังการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์จึงเกิดการเลือกตั้งขึ้นใน
เดือนกรกฎาคมปี 2554 ทาให้พรรคเพื่อไทยโดยการนาของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
น้องสาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายจนกลายเป็นความพ่ายแพ้
ของกลุ่มการเมืองที่มีชนชั้นกลางและชนชั้นนา โดยเฉพาะกองทัพที่คอยให้การสนับสนุน
และยังเป็นความสาเร็จของกลุ่มอานาจของ พ.ต.ท. ทักษิณ ที่สามารถเข้าสู่อานาจทาง
การเมืองได้อีกครั้งหลังการรัฐประหารปี 2549 และการยุบพรรคพลังประชาชน ซึ่งมี
ความเชื่อว่าจะสามารถสร้างดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารเพื่อรักษา
ระบอบประชาธิปไตยได้ โดยเฉพาะการปฏิรูปกองทัพโดยการสร้างความเป็นทหารอาชีพ
และการนาทหารออกจากพื้นที่การเมือง แต่ทว่าตลอดช่วงระยะเวลาการบริหารงานของ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมิได้ราบรื่นหรือแตกต่างจากรัฐบาลนายสมัครหรือนาย
สมชาย ทั้งข้อจากัดทางด้านการเมือง กฎหมาย รวมถึงด้านอื่น ๆ จนกลายเป็นอุปสรรค
ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมีทีท่าประนีประนอมกับชนชั้นนาและกองทัพเพื่อให้รัฐบาล
บริหารประเทศด้วยความราบรื่นและปราศจากการแทรกแซงจากกองทัพด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ต าม จากความละเลยในการจัด ความสัมพั นธ์ระหว่างพลเรือนและทหารให้
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เหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังได้ส่งผลให้กองทัพอาศัยสถานการณ์
ความขั ดแย้งทางการเมือ งท ารั ฐประหารในปี 2557 จนทาให้ก องทัพ อยู่ ในสถานะ
ผู้ปกครองประเทศและยังทาให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักลง ดังนั้น
เนื้อหาต่อจากนี้จึงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารในช่วงรัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ์ รวมถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่นามาสู่ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน
และทหารจนกลายเป็นความผิดพลาดและนามาสู่การแทรกแซงทางการเมืองของทหารใน
ปี 2557
มิติความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
ด้านการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
1) การประสานประโยชน์และการประนีประนอมกับกองทัพ
นับตั้งแต่การเข้าสู่สนามการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลาดับที่ 1 จากพรรคเพื่อไทย และผู้ชิงตาแหน่ง
นายกรั ฐ มนตรี ค นที่ 28 โดยนางสาวยิ่ งลั ก ษณ์ แ ละพรรคเพื่ อ ไทยได้ ชู น โยบายทาง
การเมืองที่สาคัญและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนอย่างหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และการปรองดองในสังคมไทย หลังจากที่ประเทศไทยผ่านพ้นวิก ฤตความขัดแย้งทาง
การเมืองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งทาให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก
การกล่าวสุนทรพจน์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ว่า “ไม่คิดแก้แค้น แต่จะแก้ไข” จะ
ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ถึงความพยายามในการประนีประนอม
ระหว่างขัดแย้งทางการเมือง ท่ามกลางการเรียกร้องจากกลุ่มคน เสื้อแดงเพื่อกดดันให้มี
เร่ งสื บค้ น หาความจริ งกรณี ก ารสลายการชุ ม นุม ทางการเมือ งในเหตุ ก ารณ์ เ มษายน พฤษภาคม 2553 ซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงได้รับผลกระทบโดยตรงและกองทัพก็ถือเป็นส่วน
หนึ่งที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
แม้ ภ ายหลั ง การขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ข องนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์
จะมีความพยายามในการสร้างความปรองดองผ่านการตัง้ คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการ
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ค้นหาความจริงในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี 2553 แต่กลับพบว่า รัฐบาลเลือกที่
จะนาข้อเสนอบางประการของสถาบันพระปกเกล้ามาใช้อภิปรายเพื่อนาไปสู่การออก
พ.ร.บ. ปรองดอง และ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม โดยเฉพาะความพยายามใน การผลักดันร่าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของนายวรชัย เหมะ จากเดิมที่เสนอให้เ น้นนิรโทษกรรมเฉพาะ
ประชาชนทุกสีเสื้อนับจากวันที่ 19 กันยายน 2549 ถึง 10 พฤษภาคม 2554 แต่ภายหลัง
กลั บ มี การเปลี่ ย นแปลงเนื้ อ หาให้ นิ ร โทษกรรมทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ ง รวมทหารผู้ สั่ ง การและ
ปราบปรามประชาชนด้วย จึงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเลือกที่จะลืมเหตุการณ์ความรุนแรง
และเลือกที่จะไม่จัดการหรือเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามประชาชนแต่อย่างใด
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้แสดงออกถึงความพยายามที่จะสร้างสานสัมพันธ์หรือ
การประนีประนอมกับทหารและกองทัพ รวมถึงชนชั้นนาแบบมีนัยสาคัญอยู่หลายครั้ง
เช่น การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ถือเป็นนัยสาคัญทางการเมืองที่
แสดงถึงความพยายามในการประนีประนอมระหว่างรัฐบาลและกองทัพ โดยเฉพาะการ
เข้า มานั่ งต าแหน่งควบรัฐมนตรี ว่า การกระทรวงกลาโหมของนางสาวยิ่งลัก ษณ์ แทน
พล.อ.อ. สุกาพล สุวรรณทัต ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่แข็งกร้าวและยังคานอานาจเหล่าทัพใน
ก่ อ นหน้ า นี้ และยั ง แต่ ง ตั้ ง พล.อ. ยุ ท ธศั ก ดิ์ ศศิ ป ระภา เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่สุขุม นุ่มนวล ซึ่งแตกต่างจาก พล.อ.อ. สุกาพล อีกทั้ง
การเข้าพบ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ของนางสาวยิ่งลักษณ์ การเลือก พล.อ. สนธิ บุญย
รัตกลิน หัวหน้าคณะรัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ รวมถึงการหลีกเลี่ยงที่
จะปฏิรูปสถาบันทหารอย่างจริงจัง แต่กลับเพิ่มงบประมาณของกองทัพสูงขึ้นในทุก ๆ ปี
เป็นต้น
2) การปฏิรูปกองทัพ
แนวคิดการปฏิรูปกองทัพในประเทศไทยที่ถือว่ามีความก้าวหน้าและชัดเจน
นั้น เริ่ ม ต้ น ขึ้น หลั งจากเหตุ ก ารณ์พ ฤษภาทมิ ฬ พ.ศ. 2535 จากกระแสเรีย กร้ อ งของ
ประชาชนให้ มีการปฏิ รูปกองทั พเพื่ อให้ สอดรับกั บกระบวนการพัฒ นาประชาธิป ไตย
โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่มีการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมคือ การ
ปรั บ โครงสร้ า งกระทรวงกลาโหม การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ และการปรั บ ลดก าลั งพล
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ขณะเดียวกันในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ มีความพยายามในการปฏิรูปกองทัพเช่นกัน
แต่ก็มีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรแทรกซ้อนทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้การปฏิรูปกองทัพ
ตามแผนแม่บทการปฏิรูปกระทรวงกลาโหมและการปรับปรุงโครงสร้างกองทั พซึ่งริเริ่มใน
รัฐบาลนายชวน และมีการดาเนินการจัดทามาอย่างต่อเนื่องต้องเปลี่ยนทิศทางไป อีกทั้ง
ยังมีการแสดงความไม่พอใจและการต่อต้านจากฝ่ายทหารด้วยเช่นกัน จึงทาให้การปฏิรูป
กองทัพในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ เป็นอันต้องหยุดชะงักลง ขณะที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์
กลับมิได้ส่งเสริมและดาเนินการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจัง ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลอื่น ยิ่ง
ไปกว่านั้นรัฐบาลยังได้จัดตั้งและเพิ่มกาลังพล รวมถึงการขยายหน่วยงานของกองทัพด้วย
เช่นเดียวกัน
อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งรั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ แม้ จ ะมี ท่ า ที ใ นการ
ประนี ป ระนอมกั บ กองทั พ และชนชั้ น น าอยู่ บ้ า ง แต่ ก็ มี แ นวคิ ด ในการปฏิ รู ป กองทั พ
โดยเฉพาะความพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ มี ก ฎหมายในการต่ อ ต้ า นการปฏิ วั ติ แ ละ
รัฐประหาร ซึ่งถือเป็นความพยายามในการต่อสู้เชิงอานาจระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ ซึ่ง
นับตั้งแต่เหตุการณ์การรัฐประหารในปี 2549 เป็นต้นมา ก็เป็นบทเรียนสาคัญที่แสดงให้
พรรคเพื่อไทยเห็นชัดแล้วว่า กองทัพได้กลับเข้าสู่วงจรทางการเมืองอีกครั้ง ทั้งยังมีอานาจ
เปรียบเสมือนรัฐซ้อนรัฐที่อาจนามาสู่การรัฐประหารขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ กองทัพ
ยังกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลพลเรือนโดยเฉพาะขั้วอานาจทางการเมืองในเครือข่ายของ
พ.ต.ท. ทักษิณ ไปแล้ว และเมื่อพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจนหวนกลับเข้ามามีอานาจ
ในฐานะรัฐบาลอีกครั้ง ความพยายามในการปฏิรูปกองทัพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องทาอย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลจะเข้าจัดการกับกองทัพ
อย่ า งเด็ ด ขาดอาจจะไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย เพราะเต็ ม ไปด้ ว ยอุ ป สรรคที่ ขั ด ขวางนานั ป การ
โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวง กลาโหมที่ มี พ.ร.บ. จั ด ระเบี ย บราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 รองรับเอาไว้ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือสาคัญที่คุ้มกัน
กองทัพจากฝ่ายการเมือง และหากรัฐบาลทาอะไรที่ส่งผลกระทบต่อกองทัพมากเกินไปก็
อาจเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้ในอนาคต ดังนั้น สิ่งที่พรรคเพื่อไทย
และรัฐบาลเลือกที่จะดาเนินการในครั้งนี้คือการผลักดันให้มีกฎหมายในการต่อต้านการ
ปฏิวัติและรัฐประหาร ซึ่งร่างกฎหมายนี้ถูกเสนอโดยนายประสพ บุษราคัม เลขานุการ
ประธานรั ฐ สภา ในฐานะประธานคณะกรรมการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทั น ต่ อ
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สถานการณ์ปัจจุบันของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง การ
ปฏิวัติ และการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ ด้วยการให้อานาจฝ่ายการเมืองอยู่เหนือ
ฝ่ายทหาร
สาหรับสาระสาคัญของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เป็นการดูแลในกรณีที่มี
การปฏิวัติและรัฐประหาร โดยระบุไว้ในมาตรา 5 ว่า ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อการรบ
หรือการสงคราม ปราบปรามล้มล้างรัฐธรรมนูญ หรือกบฏ กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดหน่วยงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหาร
พร้อมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้เพื่อให้
กลไกการใช้อานาจรัฐเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการควบคุมอานวยการยุทธและการ
ควบคุมบังคับบัญชากองกาลังเฉพาะกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้น โดยกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมหรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
มอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้กลไกการใช้อานาจรัฐเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังกาหนดไว้
ใน หมวด 6 เรื่องการถวายอารักขา ว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของกรมราชองครั ก ษ์ ในการถวายอารั ก ขา ความปลอดภั ย องค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอคันตุกะ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในกรณีที่มี
การปฏิวัติ รัฐประหาร กบฏ หรือการกระทาอื่นใดในลักษณะเดียวกันให้สมุหราชองครักษ์
มีหน้าที่จัดกองกาลังเพื่อถวายอารักขา ความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระ
ราชอาคันตุกะ และให้มีอานาจเรียกกาลังพลทหาร ข้าราชการและตารวจมาประจาการยัง
กองกาลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายอารักขา และมีอานาจสั่งใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ท างทหารเพื่อ
การดังกล่าว และให้กาลังพลที่เรียกมาพ้นจากการกากับบังคับบัญชาของต้นสังกัดเดิม
และให้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของสมุ ห ราชองครั ก ษ์ และให้ มี ห น้ า ที่ ต่ อ ต้ า นการปฏิ วั ติ
รัฐประหาร ถ้ามีการฝ่าฝืนให้ถือเป็นการทาความผิดร้ายแรง ส่วนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้
บาเหน็จความดีความชอบ นอกจากนี้แล้วยังได้เสนอให้การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. จัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ในมาตรา 25 ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะกล่าวไว้ใน
หัวข้อถัดไป
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จะเห็นได้ว่า ร่างกฎหมายนี้ก็คือเครื่องมืออันสาคัญของรัฐบาลและพรรคเพื่อ
ไทยที่พยายามป้องกันการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของทหารหรือการรัฐประหารโดย
การเพิ่มอานาจให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากขึ้นแทนการเข้าไปจัดการกับ
กองทัพหรือปฏิรูปที่จะส่งผลกระทบต่อกองทัพโดยตรงซึ่งอาจจะกลายเป็นความสุ่มเสี่ยงที่
จะทาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกองทัพได้ แสดงถึงความประนีประนอมระหว่าง
รัฐบาลนางสาวยิ่งลั กษณ์กั บกองทัพอยู่บ้ าง ซึ่ งแตกต่ างจากในอดีตที่ รัฐ บาลพลเรือ น
พยายามปฏิรูปโดยการลดกาลังพล การปรับโครงสร้างของกระทรวงกลาโหม เป็นต้น
ดังนั้น ร่า งกฎหมายนี้จึงเปรี ยบเสมือนการเขีย นเสือ ให้วั วกลั วหรื อเป็น เครื่ องมื อหรื อ
สัญญาณเตือนให้กองทัพพึ่ งระลึกว่าการทารัฐประหารในอนาคตจะเกิดขึ้นได้ยาก และ
สามารถมี ก องก าลั ง ในการต่ อ ต้ า นการปฏิ วั ติ แ ละรั ฐ ประหารได้ แต่ ใ นท้ า ยที่ สุ ด ร่ า ง
กฎหมายฉบับนี้ก็มิได้ถูกประกาศใช้แต่อย่างใด
3) ความเป็นอิสระของกองทัพ
ภายหลังการรัฐประหารในปี 2549 คณะรัฐบาลทหารนาโดย พล.อ. สุ รยุทธ์
จุลานนท์ ได้ทิ้งผลผลิตที่สาคัญไว้มากมายก่อนที่จะเปิดทางให้มีการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับกองทัพที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออัน
สาคัญที่ทาให้กองทัพมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล พลเรือนและมีบทบาท
เพิ่มมากขึ้น นั่นคือ การออก พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
โดยเนื้อหาสาระสาคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ เพื่อป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง หรือ การทาให้กองทัพปราศจากการเมืองแทรกแซง และ
ต้องการถ่วงดุลอานาจฝ่ายการเมืองในการแต่งตั้งโยกย้ ายนายทหารระดับสูง ส่งผลให้
รัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองแทบไม่มีอานาจหรือสามารถเข้าไปโยกย้ายตาแหน่งสาคัญหรือ
จัดโผทหารเองได้โดยง่ายเหมือนกับข้าราชการในองค์กรอื่น โดยเฉพาะ มาตรา 25 ที่ระบุ
ไว้ในวรรค 2 และ 3 ซึ่งวรรค 2 นั้นระบุไว้ว่า “การพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงและส่ ว นราชการในกองทั พ ไทย ให้ ด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการที่ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งขึ้นแล้วเสนอคณะกรรมการตามวรรคสามพิจารณา
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกาหนด” สาหรับคณะกรรมการที่จะ
พิจารณานั้น ในวรรค 3 ระบุไว้ว่า “...ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น
ประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
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ทหารบกผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ และผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น กรรมการ
ปลั ดกระทรวงกลาโหมเป็น กรรมการและเลขานุ การ และให้ เจ้ ากรมเสมี ยนตราเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการมีอานาจหน้า ที่ในการพิจารณาแต่งตั้ งนายทหารชั้น นายพลของส่ว น
ราชการตามวรรคสองและระหว่างสานักงานปลัดกระทรวง และส่วนราชการในกองทัพ
ไทย” ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรา 25 ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว จะพบว่า
กรรมการส่วนใหญ่มาจากนายทหารที่เป็น ผู้บัญชาการเหล่าทัพ แทบจะทั้ง สิ้น มีเพีย ง
รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการเท่านั้นที่เป็นฝ่ายการเมือง
จากข้อจากัดดังกล่าวนี้ ทาให้ ส.ส. พรรคเพื่อไทย พยายามที่จะแก้ไข พ.ร.บ.
จั ด ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 เพื่ อ เปิ ด ทางให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมมีอานาจในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารได้ เนื่องจากรัฐมนตรี ซึ่งมา
จากฝ่ายการเมือง เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหาร การกาหนดนโยบาย แต่กลับไม่มี
อานาจสั่งการหรือแต่งตั้งตัวบุคคลที่เห็นว่ามีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมได้
เพราะติ ด ขั ด ด้ ว ยมาตรา 25 ของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ที่ ต้ อ งกระท าโ ดยผ่ า น
คณะกรรมการ อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ยังให้อานาจกับทหารและกองทัพมาก
เกิ น ไป ทั้ งที่ โ ดยนิ ติ นั ย แล้ ว นายกรั ฐ มนตรี ต้ อ งมี ส่ ว นเข้ า ไปดู แ ลและมี อ านาจในการ
ตัดสินใจด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม การแก้ ไ ข พ.ร.บ. จั ด ระเบี ย บราชการกระทรวง กลาโหม
พ.ศ. 2551 ตามความต้องการของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยนั้น
กลับพบอุปสรรคประการสาคัญ คือ ขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายที่ยุ่งยากสลับซับซ้อ น
แตกต่างจากการแก้กฎหมายทั่วไป กล่าวคือ การแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องผ่าน
สภากลาโหม ตามมาตรา 42 และ 43 ซึ่ งสมาชิกสภากลาโหส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย
ทหารแทบทั้งสิ้น ได้แก่ ผู้นาเหล่าทัพแต่ละเหล่าทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพ และราช
องครักษ์ ส่วนฝ่ายการเมืองมีเพียง 2 ตาแหน่งเท่านั้น คือ รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในกรณีถ้ามีรัฐมนตรีมากกว่า 1 คน นอกจากนี้ในมาตรา
43(5) ยังได้ระบุไว้ว่า ในการดาเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเป็นไป
ตามมติของสภากลาโหม อันประกอบไปด้วยเรื่อง (1) นโยบายการทหาร (2) นโยบายการ
ระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร (3) นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายใน
กระทรวงกลาโหม (4) การพิจารณางบประมาณการทหาร และการแบ่งสรรงบประมาณ
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ของกระทรวงกลาโหม (5) การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร และ (6) เรื่องที่
กฎหมายหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกาหนดให้เสนอสภากลาโหม
จะเห็ น ได้ ว่ า นอกจากมาตรา 25 แห่ ง พ.ร.บ. จั ด ระเบี ย บราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการป้องกันการแทรกแซงและ
ควบคุมของฝ่ายการเมืองแล้ว ในมาตรา 43(5) ยังได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “การพิจารณา
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหารจะต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหมเท่านั้น” ดังนั้น ใน
มาตรา 43 จึงเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญอีกเครื่องมือหนึ่ งในการสกัดกั้นและป้องกันฝ่าย
การเมืองที่จะเข้ามาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหารไว้เกือบทุกเรื่อง ทาให้การแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายการเมืองนั้นจึงแทบจะเป็นไป
ได้ยากหรือแทบจะทาไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดบาง
มาตราและมีก ารประกาศใช้ ฉ บั บ ใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า พระราชบัญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บราชการ
กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 แต่เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัตินี้ยังไม่
แตกต่ า งจากฉบั บ เดิ ม และไม่ มี ก ารแก้ ไ ขในมาตรา 25 หรื อ มาตรา 43 ที่ ถื อ ว่ า เป็ น
ข้อจากัดและอุปสรรคสาหรับรัฐบาลพลเรือนแต่อย่างใด
ดังนั้น การมี พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม จึงเปรียบเสมือน
เหรียญสองด้านที่ด้านหนึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างความเป็นอิสระให้แก่กองทัพและยังเป็น
การคุ้มกันหรือป้องกันมิให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือก้าวก่ายกิจการภายในของ
กองทัพได้ แต่อีกด้านหนึ่งหากกองทัพมีความเป็นอิสระมากเกินไป ไร้การควบคุมจาก
รั ฐ บาลพลเรื อ นตามหลั ก การจั ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพลเรื อ นและทหารในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยแล้ ว ก็ จ ะท าให้ รั ฐ บาลพลเรื อ นมี ค วามอ่ อ นแอ หากเกิ ด วิ ก ฤตทางการ
เมืองขึ้นอาจนาไปสู่การแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพเสียเอง จนทาให้การพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยหยุดชะงักได้
4) การโยกย้ายตาแหน่งนายทหารสาคัญของกองทัพ
เมื่ อ ถึ งฤดู ก าลแต่ งตั้ งและโยกย้ า ยตาแหน่ งนายทหารส าคั ญประจ าปี ข อง
กองทัพก็มักจะถูกจับตามองจากหลายฝ่ายเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้นาเหล่าทัพซึ่งจะต้องทา
หน้าที่ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในหลายด้าน โดยในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลั ก ษณ์ นี้ พ บว่ า ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ของการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยนายทหารมี ไ ม่ ม ากนั ก
เนื่องจากในหลายตาแหน่งยังอยู่อายุราชการที่ต่อเนื่องจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ โดยเฉพาะ
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ตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบกที่มีบทบาททางการเมืองสูงกว่าผู้นาเหล่าทัพอื่น นอกจากนี้
ด้วยข้อกฎหมายที่จากัดจาก พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
และท่าทีในการประนีประนอมของรัฐบาลก็ทาให้รัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองไม่สามารถที่จะ
แทรกแซงในการแต่งตั้งและโยกย้ายนายทหารประจาปีได้ อย่างไรก็ตาม กลับปรากฏภาพ
ความเห็ น ไม่ ต รงกั น ซึ่ ง กลายเป็ น จุ ด แตกหั ก ระหว่ า ง พล.อ.อ. สุ ก าพล สุ ว รรณทั ต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับ พล.อ. เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรณีการเสนอชื่อแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ โดยที่ พล.อ.อ. สุกาพล เสนอชื่อ
พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญ ชาการทหารบก แต่ พล.อ. เสถียร ได้เสนอชื่อ
พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม โดยให้เหตุผลว่าเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าและเป็น
คนในกระทรวง จนทาให้ พล.อ. เสถียร ต้องทาหนังสือขอเข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ เพื่อ
ชี้แจงการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว โดยมีเนื้อหาระบุ การเสนอชื่ อผู้มาดารงตาแหน่งปลัด
กลาโหมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกาหนด รวมถึงบอกถึง
พฤติกรรม พล.อ.อ. สุกาพล ในการก้าวก่ายแทรกแซง ใช้อานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ไทยพับลิก้า, 27 สิงหาคม 2555) นอกจากนี้ การที่ พล.อ. เสถียร ขอเข้าพบ พล.อ. เปรม
ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ และพล.อ. สุรยุทธ์ องคมนตรีเพื่อร้องเรียนปัญหาดังกล่าว
ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลโดยมิน้อย โดยเฉพาะ พล.อ.อ. สุกาพล จนต้องมีคาสั่ง
ย้าย พล.อ. เสถียร และพล.อ. ชาตรี ในเวลาต่อมา (วาสนา นาน่วม, 2556) ดังนั้น การ
แต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้จึงอาจมิใช่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกองทัพโดยตรง แต่เป็น
ความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกระทรวงกลาโหมเท่านั้น
จึงไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารมากเท่าใดนัก
5) การควบคุมทหารโดยภาคประชาชน
หลังจากการรัฐประหารในปี 2549 เป็นต้นมา พบการตื่นตัวทางการเมืองของ
ภาคประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการปรากฏบทบาทของกลุ่ม ต่าง ๆ ที่ออกมา
เคลื่ อ นไหวเพื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทางการเมื อ ง รวมถึ ง การสร้ า ง
ประชาธิปไตยตามแบบฉบับที่กลุ่มต้องการ หากกล่าวถึงประเด็นการควบคุมทหารโดย
ภาคประชาชนแล้วจะพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีทั้งกลุ่มที่เคลือ่ นไหวสนับสนุนกองทัพ รวมถึง
กลุ่ ม ที่ เ รี ย กร้อ งให้ ก องทัพ หยุ ด การแทรกแซงทางการเมื อ ง โดยเฉพาะกลุ่ ม แนวร่ ว ม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ถือว่าเป็นกลุ่มสนับสนุน
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รัฐบาลพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย และยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์การเข้าสลายการชุมนุมในปี 2552 และ 2553 จนทาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
เป็นจานวนมาก โดยได้ออกมาเคลื่อนไหวการเรียกร้องให้ทหารกับเข้ากรมกอง รวมถึงการ
เปิ ด เวที ปราศรั ย เพื่ อ โจมตี การท างานของกองทั พ และต่อ ต้ า นการเข้ า แทรกแซงทาง
การเมืองของทหารอยู่ต่อเนื่อง อีกทั้งการที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะการใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มก็เป็นปัจจัยที่ทา
ให้กองทัพระมัดระวังมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มคนเสื้อแดงยังอาศัยบทบาทของฝ่ายนิติ
บัญญัติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปราย ตรวจสอบและถ่วงดุลกองทัพ
เช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งรั ฐ บาลนางสาวยิ่ งลั ก ษณ์ ก็ ไ ด้ ป รากฏกลุ่ ม พลั ง ทาง
การเมืองหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มต่อต้านหรือขับไล่รัฐบาล ที่พัฒนามาจากการ
กลุ่มคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมของรัฐบาล โดยระยะหลังมี การเรียกร้องให้ทหารเข้า
แทรกแซงทางการเมืองจนทาให้การควบคุมทหารตามระบอบประชาธิปไตยเปลีย่ นทิศทาง
ไป
ด้านการจัดการงบประมาณ
1) การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในปี 2540 หรือที่เรียกว่า
“วิกฤตต้มยากุ้ง” และเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องปรับวงเงินงบประมาณของประเทศที่เป็นแบบเกินดุลร้อยละ 1 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ทาให้กระทรวงต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงกลาโหมได้รับ
การจัดสรรงบประมาณที่ลดน้อยลงไปเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ ดังกล่าวจะ
คลี่คลายลงไปมากและเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว แต่รัฐบาลก็มิได้ให้ความสาคัญในการ
ปรั บ เพิ่ ม งบประมาณของกระทรวงกลาโหมมากเท่ า ไรนั ก ถึ ง แม้ ใ นบางปี จ ะได้ รั บ
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่สูงมากแบบมีนัยสาคัญ และเมื่อเทียบสัดส่วนงบประมาณ
กระทรวงกับงบประมาณประเทศก็พบว่ามีสัดส่วนที่ลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง เหตุ ก ารณ์ ก ารรั ฐ ประหารในปี 2549 กลั บ พบว่ า
กระทรวงกลาโหมกลายเป็ น กระทรวงที่ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
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นัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมเคยได้รับที่ประมาณ 8.5
หมื่นล้านบาท ในช่วงก่อนการรัฐประหาร แต่ภายหลัง งบประมาณดังกล่าวกลับมีจานวน
เพิ่มขึ้นเป็น 1.7 แสนล้านบาท ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี
แม้จะมีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและยังเป็นขั้วอานาจเก่าที่ถือเป็นคู่ปฏิปักษ์
กับทหารโดยเฉพาะรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ก็มิได้มีทีท่าว่าจะมีการปรับลดงบประมาณ
กระทรวงกลาโหมลงแต่อย่างใดและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น (โปรดพิจารณาในตารางที่ 1)
ขณะที่หลายฝ่ายมีการตั้งข้อ สังเกตถึงการเพิ่มงบประมาณด้านทหารและการป้องกั น
ประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่า อาจเกิดจากความเกรงใจจากการที่ฝ่ายทหารเข้ามามี
บทบาทในทางการเมืองมากขึ้น แต่กองทัพก็ให้เหตุผลถึงความจาเป็นที่จะต้องได้รับการ
จัดสรรงบประมาณด้านการทหารที่เพิ่มขึ้น ทั้งสภาพเศรษฐกิจของโลกและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เช่น กรณีพิพาทเขตแดนในทะเลจีนใต้และจีนตะวันออก ก็เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทาให้หลายประเทศในอาเซียนได้รับแรงกดดันให้ต้องเพิ่มแสนยานุภาพทางทะเล
ด้วยการเพิ่มงบซื้อเรือรบ เรือตรวจการณ์ เรือดาน้า รวมถึงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่
ทันสมัยมาแทนที่ของเก่า เนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์จานวนมากที่มีอยู่เป็นอาวุธที่ใช้มา
ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น ซึ่งกาลังจะล้าสมัยและมีต้นทุนในการบารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จึงจาเป็นที่ต้องปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ
ไว้ถ่วงดุลกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
นอกจากการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมแล้ว รัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ยังได้จัดสรรเงินให้แก่ส่วนราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหมจานวน 952 ล้านบาท
เพิ่มเติม เพื่อปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทหารบรรจุใหม่ และการเลื่อนขั้นชั้นเงินเดือน
เพื่ อ ชดเชยแก่ ท หารที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ต ามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ ได้แก่ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ได้รับทั้งสิ้น 18 ล้าน
บาท กรมราชองครักษ์ จานวน 1.9 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย จานวน 86 ล้าน
บาท กองทั พ บก จ านวน 584 ล้ า นบาท กองทั พ เรื อ จ านวน 182 ล้ า นบาท และ
กองทัพอากาศ จานวน 69 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการ
เลื่ อ นขั้ น ชั้ น เงิ น เดื อ นของกระทรวงกลาโหมในครั้ งนี้ ได้ เ กิ ด ขึ้น หลั งจากที่ มี ก ารปรั บ
เงินเดือนให้แก่หน่วยงานในส่วนอื่น ๆ ไปแล้ว
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ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า นั บ ตั้ ง แต่ ก ารรั ฐ ประหารในปี 2549 เป็ น ต้ น มา
งบประมาณกระทรวงกลาโหมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
ทีม่ ีคะแนนเสียงในสภามากถึง 300 เสียง แต่ก็ไม่มีการปรับลดงบประมาณลงแต่อย่างใด
ทั้งยังมีการอนุมัติและจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วย แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเกรงใจและความพยายามในการประนี ป ระนอมในเชิ ง อ านาจผ่ า น
ผลประโยชน์ด้วยการพยายามหลีกเลี่ยงสิ่ งที่จะทาให้เกิดผลกระทบต่อกองทัพและยังทา
ให้กองทัพได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่รัฐบาลที่จะสามารถ
ดารงอยู่ต่อไปได้โดยปราศจากการแทรกแซงหรือการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองของ
กองทัพมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 1: เปรียบงบประมาณกระทรวงกลาโหมหลังการรัฐประหารปี 2549 ถึง 2560
งบประมาณของ
งบประมาณ
สัดส่วน
สัดส่วน
กระทรวงกลาโหม
ปีงบ
ของ
งบกลาโหมกับ กลาโหมต่อ
ประมาณ ประเทศ*
จานวน
อัตรา
งบประเทศ
จีดีพี
(ล้านบาท) (ล้านบาท) การเพิ่มขึ้น
2550 1,566,200
115,024
33.85
7.34
1.43
2551 1,660,000
143,519
24.77
8.65
1.64
2552 1,951,700
170,157
18.56
8.72
1.82
2553 1,700,000
154,032
-9.48
9.06
1.56
2554 2,169,968
168,501
9.39
7.77
1.59
2555 2,380,000
168,667
0.10
7.09
1.38
2556 2,400,000
180,491
7.01
7.52
1.41
2557 2,525,000
184,737
2.35
7.32
1.42
2558 2,575,000
192,949
4.45
7.49
1.45
2559 2,776,000
206,461
7.00
7.44
1.47
2560 2,923,000
210,777
2.09
7.21
หมายเหตุ *งบประมาณประเทศหมายความรวมถึ ง งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...
ที่มา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ.
2560 และสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสตอกโฮล์ม (SIPRI)
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2) การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ
จากที่ได้อธิบายและพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณของกระทรวง กลาโหม
หลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาในข้างต้นก็จะพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หลังจากที่เคยถูกปรับลดลงนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนส่งกระทบต่อกองทัพทาให้
เกิดความขาดแคลนงบประมาณเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพโดยเฉพาะ
การมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการเพิ่มความแข็งแกร่งของกองทัพ
จากการปรับเพิ่มขึ้นของงบประมาณกระทรวงกลาโหมอย่างต่อเนื่องหลังการรัฐประหารปี
พ.ศ. 2549 เป็นต้น มา แผนการจั ดซื้ออาวุธยุท โธปกรณ์ของกองทัพถู กหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาหลายครั้ง รวมถึงการอนุมัติจัดซื้อเป็นอันสาเร็จทั้งโครงการเล็กจนไปถึงโครงการ
ที่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณอย่ า งมหาศาล เช่ น โครงการจั ด ซื้ อ อาวุ ธ โครงการจั ด ซื้ อ
เฮลิคอปเตอร์ โครงการจัดซื้อยานเกราะ โดยเฉพาะการจัดซื้อเรือเหาะในสมัย รัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ที่กองทัพได้รับการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากทั้งจากคณะกรรมาธิการการทหาร
สภาผู้แทนราษฎร และประชาชนโดยทั่วไปถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานของ
เครื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังถูกตั้งข้อกังขาถึงการอนุมัติงบประมาณที่ถี่จนเกินไปโดยไม่
คานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและความจาเป็นในขณะนั้น
สาหรับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้มีแผนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หลาย
ประเภทเช่นกัน เช่น ในปี 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์
ลาดตระเวนติดอาวุธขนาดเบา AS-500/C3 (FENNEC) จากบริษัทยูโรคอปเตอร์ ประเทศ
ฝรั่งเศส จานวน 8 ลา เป็นเงินกว่า 1,500 ล้านบาท ในปี 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติโครงการของกองทัพเรือในการจัดหาเรือฟริเกต จานวน 2 ลา วงเงิน 3 หมื่นล้าน
บาท ระยะด าเนิ น การ 5 ปี ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2559 การอนุ มั ติ เ งิ น ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ระยะเวลา 3 ปี โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดเรือ
หลวงนเรศวร ระยะ 2 มูล ค่า กว่ า 3.3 พัน ล้า นบาท การอนุ มัติ การก่ อหนี้ผู กพั นข้ า ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ในโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปของ
กองทัพบก ระยะ 1 ห้วงที่ 3 มูลค่า 2.8 พันล้านบาท ส่วนในปี 2556 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติ อ นุ มั ติ ง บประมาณผู ก พั น ข้ า มปี พ.ศ. 2557-2561 ในโครงการจั ด ซื้ อ เรื อ ฟริ เ กต
สมรรถนะสูงของกองทัพเรือ จานวน 1 ลา วงเงินกว่า 14,997 ล้านกว่าบาท ที่ต่อเรือจาก
อู่ บ ริ ษั ท แดวู ประเทศเกาหลี ใ ต้ รวมถึ งการอนุ มั ติ ง บกลางประจ าปี พ.ศ. 2556 ให้
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กองทัพอากาศ จานวน 718 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน และจัดสรรเป็นงบซ่อมบารุง
เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการหยิบยกการจัดซื้อเรือดาน้ามือสองจากประเทศเยอรมนี
ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกองทัพเรือเคยเสนอขออนุมัติงบประมาณไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ แต่ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดจนกระทั่งมีการยุบสภา อย่างไรก็ตาม
โครงการดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เช่นกัน
ด้านความมั่นคงของประเทศ
บทบาททหารถูกเพิ่มมากขึ้นหลังจากการรัฐประหารในปี 2549 โดยเฉพาะ
พ.ร.บ. การรั กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. 2551 ที่ ได้ เพิ่ม อานาจและ
บทบาททหารในกาหนดนโยบายและการปฏิบัติการด้านความสงบเรียบร้อยในประเทศ
ผ่านกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน) ซึ่งเดิมถูกแปรสภาพมาจากกอง
อานวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) ในปี 2516 ที่มีภารกิจเพียงการ
ป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ แต่ภายหลังภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ลดน้อยลงจึงมี
การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในรัฐบาลนายชวน และได้ปรับบทบาทของ กอ.รมน. ให้ปฏิบัติ
ภารกิ จ ทางด้ า นป้ อ งกั น ปราบปรามยาเสพติ ด การจั ด ระเบี ย บและเสริ ม ความมั่ น คง
ชายแดน การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ การแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนี
เข้าเมือง การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี การ
ปฏิบัติงานด้านการข่าวและการปฏิบัติการจิตวิทยา ต่อมาในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ มี
การปรับโครงสร้าง กอ.รมน. ใหม่ และได้ปรับลดบทบาทของ กอ.รมน. ลง โดยเฉพาะ
ด้านการแก้ไขความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ และเพิ่มบทบาทด้านการประสานงานแทน
ดังนั้น เมื่อ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ถูกประกาศใช้ก็จะทาให้ทหารสามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองในฐานะผู้รักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหากได้รับคาสั่ง ซึ่ งในมาตรา 3 นั้นก็ได้ให้นิยามของ
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” อย่างกว้าง ๆ ว่า เป็นการดาเนินการเพื่อ
ป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทาลาย หรือทาความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
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ของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และเมื่อพิจารณาจากมาตราอื่นก็จะพบว่าไม่มี
มาตราใดที่ให้คานิยามของคาว่า “ความมั่นคง” หรือ”ความสงบเรียบร้อยของประชาชน”
ไว้ จึงเป็นการเปิดช่องว่างให้ทหารสามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้เพื่อปกป้อง
รัฐบาลมากกว่าการป้องกันภัยคุกคามภายในประเทศอย่างแท้จริง

ปัจจัยและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
พลเรือนและทหารที่ส่งผลต่อการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพ
ในการรัฐประหาร ปี 2557
ปัจจัยแวดล้อมภายในกองทัพ
1) ความผิดพลาดในการดาเนินนโยบายของกองทัพ
ด้วยกองทัพไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเป็นเอกภาพสูง มีความเป็นอิสระ
แตกต่างจากองค์กรอื่น และดารงอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเปรียบเสมือนสถาบันที่
4 ตามหลักของการแบ่งแยกอานาจ ทาให้การดาเนินการใด ๆ ของกองทัพยอมเป็นอิสระ
และยากต่อการตรวจสอบ
ที่ผ่านมากองทัพได้ดาเนินนโยบายต่าง ๆ ที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยจนถูก
ตั้งคาถาม รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมจานวนมาก โดยเฉพาะความไม่เป็นกลาง
ทางการเมือง และการเข้าแทรกแซงทางการเมือง แต่นั่นก็มิได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของกองทั พ มากนั ก ส่ ว นหนึ่ งเนื่ อ งจากการกระท าดั งกล่ า วได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ประชาชนบางกลุ่ ม รวมถึ ง ผู้ มี อ านาจในสั ง คมไทย อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ส่ ง ผล
กระทบกระเทือนกับกองทัพมากที่สุดกลับเป็นสิ่งที่เกิดจากข้อผิดพลาดจากกองทัพเอง
โดยเฉพาะปัญหาความอื้อฉาว การทุจริตคอร์รัปชันภายในกองทัพ ซึ่งที่ผ่านมากองทัพมัก
ใช้ข้ออ้างปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลพลเรือนเพื่อสร้างความชอบธรรมในการ
รัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น เมื่อปรากฏภาพการทุจริตในกองทัพ จึงทาให้ภาพลักษณ์
การต่อต้านทุจริตของกองทัพเป็นผลลบในสายตาประชาชน อย่างเช่น กรณีการจัดซื้อ
เครื่อง GT200 ของกองทัพ ซึ่งเดิมกองทัพอากาศ ได้นามาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2548 ใน
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การตรวจการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนที่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จะจัดซื้อ
เพิ่มในปี 2550-2552 ทาให้ระหว่างปี 2548-2553 หน่วยงานของรัฐไทย 15 หน่วยงาน
ซื้อ GT200 หรือ Alpha 6 มาใช้รวมกันถึง 1,398 เครื่อง รวมเป็นเงินกว่า 1,134 ล้าน
บาท ในราคาตั้งแต่เครื่องละ 4.26 แสนบาท-1.38 ล้านบาท จนในช่วงปลายปี 2552
สังคมเริ่มตั้งคาถามถึงประสิทธิภาพของเครื่อง GT200 หลังเหตุระเบิดที่จังหวัดนราธิวาส
และยะลา จึงทาให้เกิดการตรวจสอบขึ้นทั้งจากรัฐบาลนายอภิสิทธ์ และนักวิทยาศาสตร์
ซึ่งผลปรากฏว่ า รั ฐ บาลสั่ งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ยกเลิ ก การจั ด ซื้อ โดยทั น ที แต่ ใ นทาง
กลับกันผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นกลับแถลงยืนยันความเชื่อมั่นว่าใช้ได้จริง (ไทยพับ
ลิก้า, 29 มิถุนายน 2558) และปัญหาอื้อฉาวเรื่องที่สองของกองทัพ คือ กรณีการจัดซื้อ
เรือเหาะเรือเหาะตรวจการณ์ ในราคา 350 ล้านบาท ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตที่ทั้งเรื่องราคาที่
จัดซื้อ แพงเกินไป เมื่ อเปรี ยบเทียบชนิดที่ใ กล้เ คียงกั นที่มีร าคาเพียง 30-35 ล้า นบาท
เท่านั้น นอกจากนั้น ยังถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสิ นค้าว่าอาจเป็นสินค้ามือสอง เพราะ
สั่งซื้อและได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่เดือน รวมถึงการตั้งคาถามถึงความ
เหมาะสมในแง่ยุทธการและความคุ้มค่าที่ จะนามาใช้จ ริง (อิ สรา, 19 มี นาคม 2553)
ขณะเดียวกันกลับปรากฏข่าวที่เป็นเรื่องอื้อฉาวของกองทัพว่ากองทัพบกออกคาสั่งแบบ
เงียบ ๆ ให้จาหน่ายเรือเหาะลาดังกล่าวหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมให้
กลั บ คื น สภาพเดิ ม ได้ ท าให้ เ รื อ เหาะล านี้ ไ ม่ ถู ก ใช้ บิ น ตรวจการณ์ ไ ด้ แ ม้ แ ต่ ค รั้ ง เดี ย ว
(ผู้จัดการออนไลน์, 18 กรกฎาคม 2556)
ดังนั้น การตั้งคาถาม การวิพากษ์วิจารณ์ และถูกตรวจสอบถึงความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของกองทัพโดยภาคประชาชน จึงทาให้กองทัพได้รับผลกระทบกระเทือน
และอาจสร้างความไม่พอใจให้กับกองทัพ (พิจารณาเพิ่มเติม กรณีการอื้อฉาวเรื่องทุจริต
คอร์รัปชันของกองทัพหลังการรัฐประหารปี 2557 เช่น กรณีการสร้างอุทยานราชภักดิ์
การเอื้อประโยชน์แก่ เครือญาติของทหารในกองทัพที่มีลักษณะของผลประโยชน์ทัพซ้อน
เป็ นต้ น ได้ ถูก วิพ ากษ์วิ จารณ์ ถึง ความโปร่ งใสจากภาคประชาชนในหลายครั้ งเช่น กั น
ประเด็นดังกล่าวนี้ได้สง่ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพโดยตรง จนเกิดความไม่พอใจ
ให้ กั บ ผู้ น าทหารโดยไม่ น้ อ ย จนปรากฏภาพเจ้ า หน้ า ที่ ท หารสั่ งหยุ ด ขบวนรถไฟของ
นักศึกษาจานวนหนึ่งที่เดินทางเพื่อแสดงเจตจานงในการเข้าไปตรวจสอบการทางานของ
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กองทัพที่อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการจับกุมนักศึกษาดังกล่าวด้วย
ข้อหาการฝ่าฝืนคาสั่ง คสช.)
2) ความรู้สึกจากการถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามศักดิ์ศรี
ตลอดช่วงระยะเวลาของการชุมนุมทางการเมืองในปี 2556-2557 จะปรากฏ
ภาพของผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์และตอบโต้ผ่านสื่อในประเด็นทางการเมืองอยู่
บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการตอบโต้กับแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงที่ปราศรัยพาดพิงหรือแสดง
ความเห็นในเชิงตาหนิทหารและกองทัพ ซึ่งหากมองแบบผิวเผินแล้วการตอบโต้ไปมา
ระหว่ า งผู้ นาทหารและแกนน าผู้ชุม นุ ม ที่ เ ป็น เรื่ อ งปกติ ธ รรมดาเมื่ อ เกิ ด การพาดพิ งก็
จาเป็นต้องมีการชี้แจง แต่หากพิจารณาประวัติศาสตร์ทางการเมืองแล้วก็จะพบว่า ก็
แสดงออกถึงความไม่พอใจของผู้นาทหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นสิ่งเร้าทาให้ทหารตัดสินใจ
เข้าแทรกแซงทางการเมือง เนื่องจากความต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติศักดิ์ของ
ทหารหลังจากต้องตกเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายการเมือง ดังเช่น การออกมาเตือนของ พ.อ.
วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ก่อนวันรัฐประหารเพียง 1 สัปดาห์ ว่า “ขอเตือนผู้
กล่าวให้ร้ายกองทัพ ให้ระมัดระวังคาพูด ซึ่งถือว่าเป็นการหมิ่นเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของ
กองทัพ ทหารทุกคนไม่สามารถยอมรับได้ ” (ผู้จัดการออนไลน์, 15 พฤษภาคม 2557)
เป็นต้น
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกกองทัพ
1) รัฐบาลพลเรือนขาดเสถียรภาพไม่สามารถบริหารประเทศได้จากวิกฤต
ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง
หลังการรัฐประหารในปี 2549 เป็นต้นมา ได้เกิดกลุ่มทางการเมืองที่มีแนวคิด
และอุ ด มการณ์ ที่ แ ตกต่ า งอย่ า งมากมายจนก่ อ ร่ า งเป็ น ความขั ด แย้ ง ที่ ฝั ง รากลึ ก ใน
สังคมไทยจนมาถึงปัจจุบัน โดยในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ต้องเผชิญกับข้อครหาว่า
เป็นนอมินีหรือเป็นตัวแทนของ พ.ต.ท. ทักษิณ หรือระบอบทักษิณ ซึ่งเคยถูกต่อต้านจาก
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงก่อนการรัฐประหารปี 2549 การชุมนุม
ประท้วงรัฐบาลนายสมัคร และนายสมชาย ก่อนที่จะสลายตัวแยกออกมาเป็นกลุ่มใหม่
หลังรัฐบาลบริหารประเทศได้นาน รัฐบาลต้องเผชิญวิกฤตการณ์ทางการเมือง
อย่างต่อเนื่องจากการชุมนุมต่อต้านและคัดค้านรัฐบาล เช่น การชุมนุมของกลุ่มเสื้อหลาก
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สี กลุ่มสยามสามัคคี เป็นต้น แต่ก็ไม่ทาให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอน กระทั่งใน
ปลายปี 2556 มีการผลักดันร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทาความผิดเนื่องจากการ
ชุม นุ ม ทางการเมื องฯ หรื อ พ.ร.บ. นิร โทษกรรม จนส่ งผลให้ เกิ ด การคั ด ค้า นจาก
นั ก วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา และประชาชนจ านวนมาก ก่ อ นที่ จ ะพั ฒ นามาเป็ น กลุ่ ม
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) นาโดยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายสุ
เทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกนนาหลัก เพื่อขับไล่รัฐบาลจนเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องประกาศ
ยุบ สภา นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของการชุ ม นุม ของกลุ่ ม กปปส. ได้มี การชุม นุ ม
คู่ขนานของกลุ่มคนเสื้อแดงบริเวณสนาม ราชมังคลากีฬาสถานซึ่งถือว่าไม่ห่างจากพื้นที่
ชุมนุมของกลุ่ม กปปส. มากนัก จนส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าและปะทะกันอย่างรุนแรง
จนทาให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจานวนมาก
หลังจากการประกาศยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2557 สถานการณ์ทางการเมืองกลับไม่มีทีท่าว่าจะยุติแต่ได้เข้าสู่ขั้นรุน แรงมากขึ้น มีการ
ปิดคูหาเลือกตั้งทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งทั่วไป จนในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญ
มีมติให้การเลือกตั้งดังกล่าวตกเป็นโมฆะ นอกจากนี้ยังมีเดินขบวนปิดสถานที่ราชการ
องค์กรสื่อ และมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง มีการทาร้ายร่างกายผู้เห็นต่างทางการเมือง
หรือที่รุนแรงกว่านั้นคือการใช้อาวุธสงครามของผู้ชุมนุม
จากเหตุความขัดแย้งอย่างรุนแรงตั้งแต่ปลายปี 2556-2557 นี้ ได้ส่งผลต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาลโดยมิน้อย นอกจากนี้ การที่รัฐบาลดาเนินนโยบายต่าง ๆ โดยไม่ฟัง
เสียงคัดค้านจากประชาชนก็กลายเป็นการขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศของ
รัฐบาลในทันที ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งส่งผลเสียต่อรัฐบาลพลเรือนในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและยิ่งเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับกองทัพในการเป็นผู้รักษาความ
สงบในประเทศ ท้ายที่สุด กองทัพก็อาศัยสถานการณ์ดังกล่าวนี้สร้างภาพลักษณ์ถึงความ
เป็นกลางทางการเมืองและเสนอตัวเข้ามาสร้างความปรองดอง จนต้องจบลงด้วยการ
รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557
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2) ปัญหาความไม่โปร่งใสในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลพลเรือนที่อาจส่อ
ไปในทางทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ตลอดระยะเวลาการบริหารงานภายใต้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ถูก
ตั้งคาถามจากสังคมอย่างมากเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายต่าง ๆ ที่ผิดพลาดและอาจส่อไป
ในทางทุจริตคอร์รัปชันหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ข้อกล่าวหาในคดีทุจริตโครงการ
รับจานาข้าว ซึ่งส่งผลให้รัฐต้องขาดทุนและสูญเสียเงินอย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นการเอื้อ
ผลประโยชน์แก้พวกพ้อง นอกจากนี้ชาวนาบางส่วนยังได้รับความเดือดร้อนจากการขาย
ข้าวให้รัฐบาลแต่ไม่ได้รับเงินมาเป็นเวลานาน การบริหารจัดการน้าที่ผิดพลาดจนเป็นเหตุ
ให้เกิดอุทกภัยในปี 2554 การจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ทางการเมืองโดยไม่มีอานาจจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตอบแทนกลุ่มคนเสื้อแดง
การออกหนังสือเดินทางให้กับ พ.ต.ท. ทักษิณ ซึ่งถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
และถูกออกหมายจับในคดีก่อการร้าย และคดีอื่น ๆ ซึ่งขัดต่อระเบียบข้อบังคับกระทรวง
การต่ างประเทศ ว่า ด้วยการออกหนังสือ เดินทาง การโยกย้า ยนายถวิล เปลี่ ยนศรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นตาแหน่ง จนเป็นเหตุทาให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้อง
พ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
3) ความเป็นเผด็จการโดยรัฐสภา
คาว่า “เผด็จการรัฐสภา” ส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงรัฐบาลพลเรือนมากที่สุดและ
ยังเป็นหนึ่งในคาสาคั ญที่ถูกใช้ในทางการเมืองกรณีรัฐบาลใช้อานาจทั้งทางฝ่ายบริหาร
และนิติบัญญัติโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านทั้งจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือประชาชน
ในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ แม้จะเป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง
แต่ต้องตกอยู่ในข้อกล่าวว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเช่นเดียวกับรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ
ซึ่งข้อกล่าวหาเช่นนี้เกิดจากการที่รัฐบาลใช้อานาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายต่าง ๆ
ได้โดยง่าย อีกทั้งรัฐบาลยังตั้งข้อครหาว่าออกกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ในทางการเมือง
โดยที่พรรคฝ่ายค้านไม่สามารถเอาชนะคะแนนเสียงในสภาได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นอานาจของ
สมาชิกรัฐสภาก็ตาม เช่น ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การผลักดันร่าง พ.ร.บ.
ว่า ด้ ว ยความปรองดองแห่ งชาติ จนทาให้ เ กิ ด ความวุ่ น วายในที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา ความ
พยายามในการผลักดันร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย ซึ่ง
สภาผู้แทนราษฎรได้รับร่างในวาระที่ 2 และ วาระ 3 ด้วยคะแนนเสียง 310 ต่อ 0 เสียง
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งดออกเสี ย ง 4 ขณะที่ ส.ส.ฝ่ า ยค้ า นลุ ก ขึ้ น ทั ก ท้ ว ง โดยเห็ น ว่ า เป็ น การเร่ ง รั ด ลงมติ
นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวยังถูกกล่าวหาว่าเป็น พ.ร.บ. ลักหลับ เนื่องจากมีการ
พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องยาวนานถึง 19 ชั่วโมง รวมถึงเป็น
การพิจารณาในกลางดึก จนทาให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกโจมตีด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็น
เผด็จการรัฐสภา ท้ายที่สุด การออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ก็เป็นจุดพลิกผันทางการเมือง
สาคัญจนทาให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องประกาศยุบสภา และมีการรัฐประหารในเวลา
ต่อมา
4) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับผลกระทบเทือน
สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นสถาบันที่มีความสาคัญและอยู่คู่กับสังคมไทยมา
อย่างยาวนาน และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพ ยกย่องและเทิดทูลจากประชาชนคน
ไทยมาหลายชั่วอายุค น โดยเฉพาะในช่วงสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่มีฟื้นฟู
สถานะและอานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีฐานะดั่งเสาหลักที่ค้าจุนความเป็นชาติ
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้กลับมาสูงเด่นจนสามารถกลายเป็น
อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่ ส าคั ญ ของการเมื อ งไทยในปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น สถาบั น
พระมหากษัตริย์จึงเปรียบดั่งสถาบันที่สูงกว่าสถาบันอื่น ๆ จึงไม่สามารถถูกละเมิดได้
ดั งเช่ น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ หลายฉบั บ ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ และเมื่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบกระเทือน ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ การกล่าวหาใส่ร้าย การหมิ่นพระ
บรมเดชานุ ภ าพ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เพี ย งการตั้ งค าถาม ก็ มั ก จะเป็ น เหตุ จู งใจหรื อ สร้ า ง
ความชอบธรรมให้ ท หารซึ่ งมี ค วามเป็ น อนุ รั ก ษ์ นิ ย มสู ง สามารถด ารงบทบาทในทาง
การเมืองด้วยเหตุผลการพิทักษ์รักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ ดังจะเห็น
จากในอดีตที่การรัฐประหารแต่ตั้งปี 2490 เป็นต้นมามักอ้างอิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นเหตุผลในการยึดอานาจรัฐบาลพลเรือน
นับตั้งแต่การมีรัฐบาลพลเรือนหลังการรัฐประหารในปี 2549 ได้เกิดกลุ่มทาง
การเมืองหลายกลุ่ม ซึ่งนอกจากการต่อสู้ในทางการเมืองเพื่อหวังผลในการเปลี่ยนรัฐบาล
แล้ว แต่ยังมีอีกหลายกลุ่มที่มี การต่อสู้ในอุดมการณ์ทางความคิดทั้งแนวคิดแบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตยตามแบบตะวันตกและกลุ่มที่มีลักษณะของความเป็นอนุรักษ์นิยม ซึ่งใน
บางครั้งมีการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกทาให้เป็นสาธารณะมากขึ้น มีการตั้งคาถาม การ
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วิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงการเสนอแนะให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านเวทีทางวิชาการ การตีพิมพ์บทความ และสื่อ
โทรทัศน์จนสร้างความตื่นตัวในสังคมไทยอย่างมาก ซึ่งมีทั้งการกระแสของการสนับสนุน
และกลุ่มที่ไม่พอใจในการกระทาดังกล่าวโดยเฉพาะกองทัพ เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์
สื่อของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้กลุ่มนิติราษฎร์ยุติการเคลื่อนไหวในการแก้ไขมาตรา
112 การแสดงความไม่ พ อใจกรณี ร ายการตอบโจทย์ ป ระเทศไทย ตอนสถาบั น
พระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่มีผู้ร่วม
รายการมีการกล่าวพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือการทิ้งท้ายของประกาศยึด
อานาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557
ว่า “...จะยึดมั่นในความ
จงรักภักดี และจะปกป้อง เทิดทูล ดารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูน ย์
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยและทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง” (ประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557, 2557) เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องเผชิญ
ข้อกล่าวหาว่าไม่จงรั กภักดีอยู่บ่ อยครั้ง มิ หนาซ้ายังเพิกเฉยต่อ การจัดการกับกลุ่มนั ก
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่กล่าวพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
5) การเปิดโอกาสหรือนาทหารเข้ามาในพื้นที่ทางการเมือง
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือการชุมนุมประท้วงของประชาชนในแต่
ละครั้ง รัฐบาลมักจะใช้กาลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้รักษาความสงบ
ของการชุมนุม แต่บ่อยครั้งรัฐบาลหลายรัฐบาลกลับพยายามนาทหารเข้ามาในพื้นที่ทาง
การเมืองให้กลายเป็นผู้ทาหน้าที่รักษาความสงบแทนเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเฉพาะหลังการ
รัฐประหารในปี 2549 เป็นต้นมา ปรากฏภาพชัดเจนในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ที่ใช้กาลัง
ทหารเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในปี 2552 และ 2553 หรือแม้กระทั่งใน
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ในการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ได้ให้อานาจทหารในการรักษา
ความสงบรอบพื้นที่การชุมนุม นอกจากนี้ สื่อสารมวลชนยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ทหารมี
บทบาทในทางการเมืองเห็นได้จากการให้ความสาคัญกับผู้นาเหล่าทัพในการสัมภาษณ์
หรือขอความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในขณะนั้น ดังนั้น การเปิด
โอกาสหรือนาทหารเข้ามาในพื้นที่การเมืองเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ความเป็นทหารอาชีพลดลง
และกลายเป็นทหารการเมืองมากขึ้น อันจะส่ง ผลเสียต่อความมั่นคงของการบวนการ
พัฒนาประชาธิปไตยในอนาคต
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6) การได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทางการเมือง
การเคลื่อนไหวทางการเมืองในการคัดค้านนโยบายของรัฐบาลหรือการชุมนุมขับ
ไล่รัฐบาลในแต่ละครั้งหากถึงขั้นจุดแตกหักมักจะมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนหรือกลุ่ม
ทางการเมือ งบางกลุ่ม ในการพยายามดึ งสถาบั นทหารหรื อ กองทั พเข้ ามาเคลื่อ นไหว
ร่วมกับผู้ชุมนุม เนื่องจากที่ผ่านมากองทัพถือว่าเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีความเป็น
อิสระกว่าองค์กรอื่น ๆ ในสังคม นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรบุคคล อาวุธยุทโธปกรณ์ที่
สามารถเป็นกาลังสนับสนุนในการโค่นล้มรัฐบาลได้โดยง่าย ดังจะเห็นได้จากหลังการ
รัฐประหารในปี 2549 ที่ประชาชนบางส่วนออกมาแสดงความยินดีและดีใจที่กองทัพทา
รัฐประหาร พร้อมถ่ายรูปคู่กับทหารและรถถัง หรือแม้กระทั่งในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากนายทหารในราชการ (ศิวัช
ศรีโภคางกุล, 2559) และยังเรียกร้องให้กองทัพเข้าแทรกแซงการเมืองหรือยึดอานาจ
รั ฐ บาล การพยายามใช้ ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายเพื่ อ เปิ ด ทางให้ ค นนอกสามารถเป็ น
นายกรัฐมนตรีได้ นอกจากนี้ ยังปรากฏความร่วมมือของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกับ
ผู้นากองทัพในการเตรียมการยึดอานาจด้วย โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนากลุ่ม
กปปส. ได้เปิดเผยหลังการรัฐประหารในปี 2557 ว่า “ก่อนกฎอัยการศึกจะประกาศใช้
พล.อ.ประยุทธ์บอกผมว่า คุณสุเทพและมวลชนผู้สนับสนุน กปปส. เหนื่อยมามากพอแล้ว
ตอนนี้เป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะรับช่วงทาหน้าที่ต่อ ” นอกจากนี้ ยังกล่าวต่อว่า “ทาง
กปปส.ได้หารือกับ พล.อ.ประยุทธ ตั้งแต่ปี 2553 แล้วว่า ถอดรื้อระบอบทักษิณ ปฏิรูป
ประเทศ ต่อต้านการคอร์รัปชันและสลายขั้วความขัดแย้งระหว่างสีได้อย่างไร” ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ามีการเตรียมการที่จะโค่นล้มรัฐบาลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว อย่างน้อยตั้งแต่สมัย
ที่นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (Bangkok Post, 2014, June
23) ดังนั้น หลังการรัฐประหาร ผู้ชุมนุมจานวนไม่น้อยได้แสดงออกถึงความยินดีไม่ต่าง
จากการรัฐประหารในปี 2549
7) การขยายของชนชัน้ กลางใหม่
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษก่อนการรัฐประหารในปี 2557 พบว่า มีการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกอย่ า งมาก โดยเฉพาะความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยี ทาให้เกิดกลุ่มทุนใหม่ขึ้นในสังคมและขยายอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่างจังหวัด
จนเกิดการเลื่อนฐานะหรือเคลื่อนย้ายอานาจของชนชั้นกลางใหม่ เข้ามาแทนที่ชนชั้น
[115]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

กลางเดิม จนกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นเกิดขึ้น ซึ่งความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นมาจาก
ความเห็นต่อการวาดฝันอนาคตทางการเมืองที่แตกต่างอย่างสุดขั้วระหว่างชนชั้นกลางเก่า
และชนชั้นกลางใหม่ที่ฝ่ายหนึ่งอยากจะเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่เป็นประชาธิปไตย
มากขึ้น โดยคานึงถึงเสียงประชาชนเป็นหลักและไร้กระบวนการแทรกแซงจากอานาจ
นอกระบบ รวมถึงการสร้างสังคมให้มีความเสมอภาคกัน ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการ
เห็นอนาคตของประเทศที่ปราศจากการคอร์รัปชัน รัฐบาลจะต้องเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์
ส่วนการสร้างสังคมให้มีความเสมอภาคจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือจาเป็นโดยเฉพาะในทาง
การเมือง นอกจากนี้ ชนชั้นกลางเก่าพยายามที่จะต่อสู้กับชนชั้นกลางใหม่ (ชนชั้นกลาง
ระดับล่าง) ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวคิดเสรีนิยมที่กาลังก่อร่างสร้างตัวขึ้น แม้พวกเขาจะเคยอยู่ฝั่ง
ประชาธิปไตยมาก่อน แต่ก็ค่อยๆ แยกตัวออกไปและไปพึ่งพิงและสนับสนุนทหารแทน
(ประชาไท, 8 ตุลาคม 2559)

บทสรุปและอภิปรายผล
นับตั้งแต่การรัฐประหารปี 2549 เป็นต้นมา พบว่า ทหารได้เข้ามามีบทบาทและ
อิทธิพลทางการเมืองมาโดยตลอด จากการวางรากฐานผ่านรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
ๆ ที่เอื้อประโยชน์แก่กองทัพ แม้จะมีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะสมัย
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่สามารถชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและมีคะแนน
เสียงในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่ากึ่งหนึ่ง แต่การกระบวนการขับเคลื่อนประชาธิปไตย
และการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารตามระบอบประชาธิปไตยก็ไม่เป็น
อย่างราบรื่นนัก ด้วยข้อติดขัดทางด้านกฎหมายและความเกรงใจต่อกองทัพ มิหนาซ้า
รั ฐ บาลพลเรื อ นมี ลั ก ษณะของความพยายามในการประนี ป ระนอมกั บ กองทั พ โดย
หลีกเลี่ยงหรือเพิกเฉยต่อปฏิรูปกองทัพหรือการแตะต้องผลประโยชน์ของกองทัพ ก็ทาให้
กองทัพดารงอยู่ในการเมืองต่อไป นอกจากนี้ การที่รัฐบาลพลเรือนเปิดโอกาสและนา
ทหารเข้ามาสู่ในพื้นที่การเมืองยังส่งผลให้ทหารกลายเป็นทหารการเมืองมากกว่าทหาร
อาชีพ หากพิจารณาถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
พลเรือนและทหารแล้ว ก็จะพบว่า ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกกองทัพทั้งสิ้น
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ส่วนหนึ่งเนื่องจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ มีท่าทีประนีประนอมกับกองทัพ การไม่เข้าไป
ก้าวก่ายผลประโยชน์ของกองทัพโดยตรงทาให้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจึงไปอยู่ที่สถานะ
ของรั ฐ บาลพลเรื อ นและปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น ความชอบธรรมของรั ฐ บาล การมี
เสถี ยรภาพ สถาบัน พระมหากษัต ริย์ ได้รั บผลกระทบกระเทือ น รวมถึงการได้รับ การ
สนับสนุนจากประชาชนในการแทรกแซงทางการเมืองก็เป็นสิง่ เร้าและเป็นสิง่ รองรับกับผล
การกระทาที่เกิดขึ้นและไม่เป็นผลเสียต่อกองทัพ ทาให้กองทัพตัดสินใจเข้าแทรกแซงทาง
การเมืองโดยการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนในปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับ Forster ที่มองว่า
เมื่อใดที่รัฐบาลพลเรือนไม่สามารถในการบริหารประเทศได้ อย่างปกติหรือมีความละเลย
หรือเพิกเฉยในการที่จะควบคุมทหารแล้วก็เท่ากับว่ารัฐบาลยอมรับกับการสร้างเงื่อนไขที่
จะทาให้ระบอบอานาจนิยมก่อตัวขึ้นหรือหวนกลับคืนมาอีกครั้ง
ดังนั้น การที่จะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารมีเสถียรภาพอยู่
อย่างมั่นคง หนึ่งในหลักการสาคัญคือฝ่ายพลเรือนต้องมีอานาจเหนือฝ่ายทหาร และทหาร
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพลเรือน หากเมื่อใดที่ทหารมีอานาจมากกว่าพลเรือนแล้ว
ย่อมจะส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร ทั้งยัง
กระทบต่อการเสริมสร้างเสถียรภาพในระบอบประชาธิปไตย ยิ่งไปกว่านั้น หากฝ่ายพล
เรือนละเลยหรือเพิกเฉยต่อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหาร รวมถึงการให้
อานาจแก่ทหารหรือสถาบันทหารมากเกินไป โอกาสที่ทหารและกองทัพจะเข้าแทรกแซง
ทางการเมืองเพื่อแสวงหาอานาจ กาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกองทัพ หรือ
การข่มขู่ คุกคามฝ่ายพลเรือนย่อมมีสูง ซึ่งทหารจะกลายเป็นอุปสรรคในการขัดขวางการ
พัฒนาประชาธิปไตยไปในทันที อันตรายไปยิ่งกว่านั้น หากพลเรือนให้อานาจทหารอย่าง
เบ็ดเสร็จ แล้ว ก็ย่อ มจะนามาซึ่งการใช้กาลังที่รุ นแรง การยึดอานาจ หรือรั ฐประหาร
รัฐบาลพลเรือน และการสถาปนาอานาจระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร จน
กลายเป็นวัฏจักรที่วนเวียนอย่างไม่สิ้นสุด
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ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน
และทหารในระบอบประชาธิปไตย
จากการศึก ษาความสั มพั นธ์ ระหว่า งพลเรื อนและทหารหลังการรั ฐประหารปี
2549 ในข้างต้น แม้จะพบว่าในปี 2557 ทหารจะควบคุมอานาจทางการเมืองเหนือพล
เรือนเอาไว้ แต่ผู้เขียนจะขอเสนอแนะแนวทางเพื่อให้รัฐบาลพลเรือนในอนาคตได้มีการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารให้เกิดดุลยภาพในระบอบประชาธิปไตยและ
ป้องกันการสร้างเงื่อนไขที่นาไปสู่การเข้าแทรกแซงทางการเมืองในอนาคตซึ่งข้อเสนอแนะ
บางส่วนนี้ได้หยิบยกมาจาก ศิวัช ศรีโภคางกุล (2559) ดังนี้
1. การปฏิรูปกองทัพ ด้วยการสร้างความเป็นวิชาชีพของทหาร การสร้างนิยาม
ใหม่ให้แก่บทบาทของกองทัพและปรับโครงสร้างกองทัพให้เป็นสถาบันที่มีบทบาททาง
การเมืองน้อยลงและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือน การปรับปรุงประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบัติภารกิจ การสร้างวินัยให้แก่ทหารทุกระดับและกาหนดความรับผิดรับชอบที่
ทหารมีต่อปฏิบัติการของตน การส่งเสริมการฝึกอบรมให้ทหารมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้านมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองน้อยลง และทหารจะ
หันมาสนใจไปที่ความเป็นอาชี พและกิจกรรมทางทหารมากขึ้น รวมไปถึงการปรับลด
งบประมาณและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารในช่วงที่ไม่มีภาวะสงคราม และการ
ปรับลดกาลังพลและขนาดกองทัพให้เล็กลง อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปนี้จะต้องเปิดโอกาส
ให้กองทัพซึ่งมีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กองทัพด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลพลเรือนจะต้องนาทหารออกจากพื้นที่ทางการเมืองโดยไม่
ใช้ทหารเป็น เครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลหากเกิดวิกฤตความขัดแย้ ง
ทางการเมืองขึ้น แต่ควรใช้กาลังตารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหลักแทน
2. การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในเข้ามามีส่วนการตรวจสอบ
กองทัพ ตั้งแต่เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการใน
หน่วยงานความมั่นคงของกองทัพ การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีร่วมตรวจสอบความ
โปร่งใส่แ ละความคุ้มค่ าในการดาเนินนโยบายต่า ง ๆ ของกองทัพหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกองทัพ รวมถึงการสร้างความรับรู้ข้อมูลของกองทัพ เป็นต้น
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3. การรักษาความชอบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเรือน โดย
รัฐบาลจะต้องไม่กระทาการใด ๆ ให้ถูกกล่าวหาว่าเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องหรือการ
ทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รวบอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จน
กลายเป็นเผด็จการรัฐสภาและต้องฟังเสียงเรียกร้องจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
กัน การหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกิจการภายในของกองทัพ หรือการพาดพิงถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่อาจส่งผลต่อความไม่พอใจให้แก่กองทัพและประชาชนได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยคาถามในการวิจัย 2 ประการ ได้แก่ เปรียบเทียบ
กระบวนการในการทากลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิดการตลาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อ
ไทยนั้ น มี ค วามคล้ า ยคลึ ง หรื อ แตกต่ า งกั น อย่ า งไร และการเลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุ ง เทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง ซึ่ ง จะน าไปสู่
กระบวนการในการทากลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ภายใต้แนวคิดการตลาดทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยอย่างไร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเมืองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
และมีผลต่อกระบวนการทากลยุทธ์การตลาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และ
พรรคเพื่อไทย ผ่านการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดการตลาดทางการเมือง และการ
สื่อสารทางการเมือง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผลการวิจัยพบว่า พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยได้นา
แนวคิดการตลาดทางการเมืองมาใช้อย่างเต็มรู ปแบบ แต่ใช้กระบวนการสื่อสารทางการ
เมืองที่แตกต่างกันออกไป จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทาให้พรรคประชาธิปัตย์เลือกที่จะนาสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นผลกระทบเชิงลบ
มาเป็นกลยุทธ์การหาเสียงเชิงลบโจมตีพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยส่งสารที่มุ่งตรงถึงผู้ที่
มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกับพรรคและผสมผสานกับกลยุทธ์ด้านนโยบายเข้าไว้ด้วยกัน
แทนที่จะใช้นโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ออกมา
ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันและก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อพรรค
เพื่อไทย พรรคเพื่อไทยซึ่งหลีกเลีย่ งสภาพแวดล้อมที่เป็นผลกระทบเชิงลบต่อการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของพรรคจึงเลือกใช้กลยุทธ์ด้านนโยบายเป็นจุดหลักในการดึงคะแนนเสียงแทน
คาสาคัญ : การตลาดทางการเมือง; การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง; การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
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Abstract
The present research consisted of 2 research questions, namely, (i)
Upon comparing the processes of election campaign strategies used by the
Democrat Party and Pheu Thai Party in the Bangkok Governor Election in
2013, what are the similarities and differences of such the processes in the
view of political marketing aspect?; (ii) How did the Bangkok Governor
Election in 2013 pose any consequences to the political changes, which
subsequently affected the processes of election campaign strategies in the
view of political marketing aspect of the Democrat Party and Pheu Thai
Party? The present is a qualitative research which is intended to study
political environment and factors which relate to the election campaign
and affect the processes of political marketing strategies of the Democrat
Party and Pheu Thai Party, whereas the analysis of the proposed issue was
conducted under the conceptual framework of political marketing and
political communication. The theoretical framework in the present
research consisted of the collection of information from the research
study, analysis of documents and in-depth interviews. According to the
research’s result, it appears that Democrat Party and Pheu Thai Party had
applied political marketing concept in full range with the election, but
using different processes of political communication. Due to the political
changes occurred during the political conflict situation before the Bangkok
Governor Election in 2013 and the technological changes, Democrat Party
decided to use the political environment, which was a negative campaign,
as a strategy for discrediting Pheu Thai Party in full areas, and was targeting
at the group of people who shared concurring political concept and
ideology, whereas such the negative campaign was combined with policy
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strategy, instead of using the policy for the election campaign solely. Such
the strategies were applied in the last mile of the election (few days
before the election), and it resulted in the critics against Pheu Thai Party.
Pheu Thai Party, who was avoiding any negative environment that may
incur against its party, therefore, emphasized and rather used the policy
campaign as a main strategy for gaining votes.
Keywords: Political Marketing; Election Campaign; Bangkok Governor
Election
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บทนา
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 (ข่าวสด
ออนไลน์, มปป.) ได้เกิดปรากฎการณ์มีจานวนผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดเทียบกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทั้งสิ้น 4,244,465 คนแล้วสูงถึงร้อยละ 63.38 ซึ่งเป็นจานวนที่สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาในปีพ.ศ. 2518 โดยผลการเลือกตั้งนั้น หม่อม
ราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครหมายเลข 16 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมัยที่สอง ด้วยคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 1,256,349 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 47.75 และผู้ที่มาเป็นอันดับ 2 คือพลตารวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครของ
พรรคเพื่อไทย หมายเลข 9 มีคะแนน 1,077,899 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.97 ซึ่งห่าง
กันประมาณ 2 แสนเสียง หรือร้อยละ 6.78 โดยช่วงระยะห่างของคะแนนที่ออกมานั้น
ค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียว ซึ่งผู้สมัครทั้งสองท่านที่ลงชิงชัยในนามของพรรคการเมืองนั้นได้
มีการนากลยุทธ์ต่างๆมาใช้ในการหาเสียงอย่างหลากหลาย ทั้งนี้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถทาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจดจาได้นั้นคือ “กลยุทธ์การตลาดทางการเมือง”
ผู้สมัครที่มาในสังกัดของพรรคการเมือง อันได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ หม่อม
ราชวงศ์ สุขุมพัน ธุ์ บริพัต ร ซึ่งเป็นอดีต ผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็น อดีตผู้ว่ า
ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ที่สังกัดพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงในเขตกรุงเทพมหานครมา
อย่างยาวนาน และผู้สมัครที่มาในสังกัดของพรรคเพื่อไทย โดยพลตารวจเอก ดร.พงศพัศ
พงษ์เจริญ ผู้ท้าชิงจากพรรคฝ่ายรัฐบาลขณะนั้น ซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่สืบ
เนื่องมาจากพรรคไทยรักไทยที่เป็นผู้นาเอาหลักการตลาดทางการเมืองมาใช้ในประเทศ
ไทยเป็นพรรคแรก กับความพยายามที่จะเข้ามาบริหารงานในกรุงเทพมหานคร หาก
พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งสองท่าน พบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้สมัครที่ถูกจับตามอง
ที่สุด เนื่องจากเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างสูสีกัน เมื่อดูจากคะแนนความนิยมของสานักหรือ
สถาบั น ที่ ท าการส ารวจประชา มติ ข องประชาชนในการเลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร และการนาเสนอจากสื่อมวลชน ที่ทั้งสองท่านนั้นจะมาเป็นลาดับที่ 1
และ 2 จากทุกสานัก ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการแข่งขันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ กับ
พรรคเพื่อไทยอย่างเป็นหลักมากกว่าผู้สมัครอิสระท่านอื่นๆ
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ภายใต้กรอบ
แนวคิดการตลาดทางการเมืองที่ทั้งสองพรรคการเมืองได้นามาประยุกต์กับกลยุทธ์การ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย
2) เพื่อวิเ คราะห์การนาแนวคิด ทางการตลาดมาใช้ใ นการรณรงค์หาเสีย ง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) ของ Bruce
Newman (1994) โดยนามาวิเคราะห์การกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และเครื่องมือ
ของพรรคการเมืองที่นามาใช้ในการศึกษาความเห็นของประชาชนก่อนและระหว่างการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เพื่อพัฒนาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและประเมินผลกระทบ
แนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) ของ Brian
McNair (2007) โดยนามาวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างพรรคการเมืองที่นาเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับ ผู้สมัครและนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองให้ประชาชนได้รับรู้ ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะเป็ น กระบวนการในการน าเอาข้ อ เรี ยกร้ อ งและความต้ องการของ
ประชาชนไปสู่งพรรคการเมืองได้รับรู้เช่นกัน
แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จากนักวิชาการรัฐศาสตร์ที่ต่างๆ
โดยนามาวิเคราะห์การได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งที่เป็นกระบวนการสื่อสารโน้มน้าวใจผู้มีสิทธิออกเสียงให้ลงคะแนนเสียงควบคู่กับการ
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เลือกตั้ง ที่เป็นหัวใจสาคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม
ตัดสินว่าใครจะมาเป็นผู้ปกครองของตน นอกจากนี้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยังเป็นการให้สิทธิ
กับประชาชนในการกาหนดแนวโน้มของนโยบายที่จะมีผลต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของ
ประชาชน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ภาพที่ 1 : แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยของการศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร โดยทาการค้นคว้าข้อมูลในช่วงการรณรงค์หา
เสี ย งเลื อ กตั้ งของพรรคประชาธิ ปั ต ย์ แ ละพรรคเพื่ อ ไทยในการเลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2556 จากหนังสือ งานวิจัย บทความ หนังสือพิมพ์ วารสาร
และบทสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) โดยจะเลือกเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ของพรรคประชาธิปัตย์และพรรค
เพื่อไทย การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จึงจะต้องคัดเลือกตาม
คุณสมบัติ ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยใช้แนวทางในการคัดเลือก 2 วิธี คือ 1.
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ตาม
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับคาถามวิจัย 2. การคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Chain or Snow Ball
Sampling) คือการคัดเลือกที่ผู้ให้สัมภาษณ์มาจากการแนะนาของบุคคลอื่นๆ ต่อๆ ไป
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ผู้วิจัยได้แบ่งการ
สัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ทีม
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มที่ 2 ทีมกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของ
พรรคเพื่อไทย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย และ
วิเคราะห์การนาแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
พิสูจน์ตามสมมติฐานที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแนวโน้มว่าจะใช้สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเลือ กตั้ง (Environmental Forces) เช่น ปัจ จัยด้ านความขัดแย้งทางการเมือ ง
(Political Conflict) จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงก่ อนการเลือกตั้ง เป็น
กลยุทธ์ ในการโจมตีฝ่ ายตรงข้าม และพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มว่ าจะใช้ การตลาดทาง
การเมือง (Political Marketing) หาเสียงเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเป็นกลยุทธ์ในการ
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จูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์การ
รณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์แ ละพรรคเพื่อ ไทยในการเลือกตั้งผู้ว่ า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 พบว่าการ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ น าไปสู่ ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง
(Environmental Forces) ในกระบวนการทากลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ
พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย เริ่มจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดจาก
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนายอภิสิทธิ์กับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) ซึ่งมีข้อประท้วงหลักคือการให้รัฐบาลยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
จากเหตุการณ์การยุบพรรคการเมือง (ประชาไท, มปป.) ทาให้การบริหารราชการในฐานะ
รัฐบาลเป็นไปด้วยความยากลาบาก ประกอบกับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 (มติชน
ออนไลน์, มปป.) พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลแต่ผลงานของรัฐบาล
นั่นไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนักในเรื่องการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยครั้ง
รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า และการเกษตร (องค์การ
มหาชน), 2554) ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีที่มีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของ
ประเทศ และกรุงเทพมหานครทางตอนเหนือลงไปจนถึงบริเวณใกล้กับพื้นที่ลาดพร้าวอัน
เป็นการท่วมที่ยาวนานเกือบ 2 เดือน (สถาบันนโยบายศึกษา, มปป.) ส่งผลต่อการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แม้จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ก็มีความสาคัญไม่
น้อยไปกว่าการเลือกตั้งทั่วไป จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบเชิงบวก
และผลกระทบเชิงลบที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยเผชิญในแต่ละช่วงเวลานั้น
ทาให้ ทั้ งสองพรรคต่ า งเลื อ กน าเอาผลกระทบเชิ งบวกและเชิ งลบจากเหตุ ก ารณ์ ท าง
การเมืองมาใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อได้มาซึ่งคะแนนเสียงจาก
ประชาชนกลุ่มที่ให้การสนับสนุนอุดมการณ์ของพรรคดังนี้
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พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้เหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นเชิงบวกจากการที่เป็น
พรรคของอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 ที่ได้ลงเลือกตั้งต่อเนื่องอีก 1 สมัย
โดยการใช้คาขวัญว่า “ทาแล้ว...จะทาต่อ” (มติชนออนไลน์, มปป.) ที่แสดงถึงความเป็น
เจ้าของพื้นที่กรุงเทพมหานครและเน้นการหาเสียงเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องได้ทันที แต่ระหว่างช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและภายหลังจาก
การสารวจความนิยมทางการเมืองแสดงผลออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนเสียง
เป็นรองพรรคเพื่อไทย ส่งผลให้ในช่วงกลางและในช่วงโค้งสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ได้นา
ประเด็ นเหตุ ก ารณ์ค วามขัด แย้งทางการเมื องมาใช้เ ป็ นเครื่อ งมื อ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ ง กลุ่ ม
ผู้สนับสนุนพรรคและผู้ที่ต่อต้านพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการจัดเวทีปราศรัย
ใหญ่ (ไทยรัฐออนไลน์, มปป.) โดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นและมีผลต่อความรู้สึกของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ที่มุ่งนาเสนอถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553
โดยตรง และบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการนาสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเป็นตัวอักษร
เป็นสีขาว พื้นหลังเป็นสีชมพูสด โดยแปะทับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ที่มีอยู่
ก่อนหน้านี้และมีข้อความเชิงวาทกรรม อาทิ ข้อความ “รวมพลังหยุดผูกขาดประเทศ
ไทย” “ซื่อสัตย์ไม่โกง” ฯลฯ
พรรคเพื่อไทยได้มีการใช้เหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นเชิงลบจากเหตุการณ์น้า
ท่วมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 นาเอาเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระบบจาก
การทางานของรัฐบาลกลาง และท้องถิ่นที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าไร้ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดคาขวัญในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 ของพรรคว่า “ไร้รอยต่อ” (มติชนออนไลน์, มปป.) เพื่อการทางานอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องกันระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น พร้อมกันนี้พรรคเพื่อไทยหลีกเลี่ยงการใช้
เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื องในส่ วนของประเด็ น เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื องในปี พ.ศ. 2553
เนื่องจากกลุ่ม นปช. เป็นกลุ่มสนับสนุนแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทย ทาให้
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเป็นเพียงการโต้ตอบทางการเมืองระหว่าง
พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์บนเวทีปราศรัยเท่านั้น
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 พรรคเพื่อไทยหลีกเลี่ยง
สภาพแวดล้อมที่เป็นผลกระทบเชิงลบต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคเลือกใช้กล
ยุทธ์ด้านนโยบายเป็นจุดหลักในการดึงคะแนนเสียงจากประชาชน แต่พรรคประชาธิปัตย์
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เลือกที่จะนาสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นผลกระทบเชิงลบมาเป็นกลยุทธ์ก ารหา
เสียงเชิงลบ (Negative Campaign) โจมตีพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มรูปแบบ ส่งสารที่มุ่งตรง
ถึงผู้ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกับพรรคผสมผสานกับกลยุทธ์ด้านนโยบายเข้าไว้
ด้วยกัน แทนที่จะใช้นโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ที่ อ อกมาในช่ ว งโค้ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง เพี ย งไม่ กี่ วั น และก่ อ ให้ เ กิ ด กระแส
วิพากษ์วิจารณ์ ทาให้พรรคประชาธิปัตย์และการเลือกตั้งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการในการทากลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิด การตลาดทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยนั้น พบว่ามีทั้งความคล้ายคลึง และ
แตกต่างกัน ซึ่งในตารางที่ 1 จะแสดงการเปรียบเทียบความคล้ายคลึง และแตกต่างกัน
ในกระบวนการทากลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.
2556 ภายใต้แนวคิดการตลาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย
กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคเพื่อไทย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
1. การจาแนกส่วนทางการตลาดของกลุม่ ผู้เลือกตั้ง (Voter Segmentation)
1.1 ฐานคะแนนเสียงเดิม (การ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2552
1.2 การแบ่งส่วนตาม
ภูมิศาสตร์

คะแนนเสียง 934,602
ร้อยละ 45.41

คะแนนเสียง 611,669
ร้อยละ 29.72

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัย
อยู่บริเวณพืน้ ที่ชนั้ ใน
ของกรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัย
อยู่บริเวณพืน้ ที่ชนั้ นอก
ของกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1: แสดงกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย
กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคเพื่อไทย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
1.3 การแบ่งส่วนตามหลัก
ทุกกลุ่มอาชีพ
ทุกกลุ่มอาชีพ
ประชากรศาสตร์ (พิจารณา
จาก
นโยบาย)
1.4 การแบ่งส่วนตาม
1)กลุ่ม Block Voters
1)กลุ่ม Block Voters
พฤติกรรม
2)กลุ่มSwing Voters
2)กลุ่มSwing Voters
3)กลุม่ New Voters
2. การวางตาแหน่งของผู้สมัครและพรรคการเมือง (Candidate (Party)
Positioning)
2.1 วางตาแหน่งพรรค
พรรคการเมืองของคน
พรรคการเมืองภายใต้
การเมือง
กรุงเทพมหานคร
การสนับสนุนของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
2.2 วางตาแหน่งผู้สมัคร
อดีตผู้ว่าราชการ
อดีตโฆษกสานักงาน
กรุงเทพมหานครและมี ตารวจแห่งชาติและมี
ภาพลักษณ์นักการเมือง ภาพลักษณ์ทดี่ ีในฐานะ
ที่มากด้วยประสบการณ์ ตารวจผู้ช่วยเหลือสังคม
3. แบบแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ (Strategy Formulation and
Implementation)
3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
- นโยบาย: เน้น
- นโยบาย: เน้น
ออกแบบให้ตรงตาม
ออกแบบให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้มี
ความต้องการของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งและ
สิทธิเลือกตั้งและ
สอดคล้องกับนโยบาย สอดคล้องกับนโยบาย
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ตารางที่ 1: แสดงกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย
กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคเพื่อไทย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
เดิม
รัฐบาล
- ผู้สมัคร: อดีตผู้ว่า
- ผู้สมัคร: อดีตโฆษก
ราชการ
สานักงานตารวจ
กรุงเทพมหานครและมี แห่งชาติและมี
ภาพลักษณ์นักการเมือง ภาพลักษณ์ทดี่ ีในฐานะ
ที่มากด้วยประสบการณ์ ตารวจผู้ช่วยเหลือสังคม
3.2 การตลาดแบบผลักดัน
พรรคสามารถเข้ าถึ งผู้ มี พรรคสามารถเข้ าถึ งผู้ มี
(Push Marketing หรือ
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อย่ า งเต็ ม สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อย่ า งเต็ ม
Ground War)
รู ป แบบผ่ า น
3 รู ป แบบผ่ า น
3
กระบวนการ
กระบวนการ
1) เครื อ ข่ ายสมาชิ ก 1) เครื อ ข่ ายสมาชิ ก
พ ร ร ค ใ น พื้ น ที่ พรรคในการเลื อ กตั้ ง
กรุงเทพมหานคร
ระดับประเทศ
2) สื่ อ ส า ร ผ่ า น สื่ อ 2) สื่ อ ส า ร ผ่ า น สื่ อ
สาธารณะ อาทิ ภาพ สาธารณะอาทิ ภาพ
โปสเตอร์นโยบายพรรค, โปสเตอร์นโยบายพรรค,
ขบวนรถแห่ ห าเสี ย ง, ขบวนรถแห่ ห าเสี ย ง,
แผ่นพับโฆษณา เป็นต้น แผ่ น พั บ โฆ ษ ณา ใ น
3) การลงพื้ น ที่ แ ละการ รู ป แ บ บ Event
จัดเวทีปราศรัย
marketing
3) การลงพื้ น ที่ แ ละการ
จัดเวทีปราศรัย
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ตารางที่ 1: แสดงกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย
กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคเพื่อไทย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
3.3 การตลาดแบบดึงดูด (Pull พรรคสื่อสารกับผู้มีสิท ธิ พรรคสื่อสารกับผู้มีสิท ธิ
Marketing หรือ Air War)
เ ลื อ ก ตั้ ง อ ย่ า ง เ ต็ ม เลือกตั้งผ่าน 2 ช่องทาง
รู ป แ บ บ ผ่ า น ทั้ ง 2 คือ
ช่องทางหลัก คือ
1) สื่อสารผ่านสื่อมวลชน
1) สื่อสารผ่านสื่อมวลชน เป็นช่องทางหลัก
2) สื่ อ อ อ น ไ ล น์ แ ล ะ 2) สื่ อ อ อ น ไ ล น์ แ ล ะ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค
โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค เป็ น
ช่องทางรอง
3.4 การสารวจความนิยม
- ด าเนิ น การส ารวจใน - ด าเนิ น การส ารวจใน
(Polling)
ภ า พ ร ว ม มี ก า ร ล ะ เ อี ย ด ทั้ ง ใ น ส่ ว น
ด าเนิ น การส ารวจโดย นโยบาย ความนิ ย มใน
ล ะ เ อี ย ด ใ น ป ร ะ เ ด็ น ผู้สมัคร
นโยบาย และความนิยม - ดาเนินการสารวจเป็น
ในผู้สมัคร
ประจา
- เ น้ น ส า ร ว จ เ ฉ พ า ะ - พรรคมี ที ม งานของ
ช่ ว ง เ ว ล า ที่ มี ก า ร ตนเองในการส ารวจ
เลือกตั้ง
ความนิยม
- ใช้หน่วยงานภายนอก
ท า ก า ร ส า ร ว จ อ า ทิ
สถาบั น การศึ ก ษาและ
บริ ษั ท เอกชนในการท า
การสารวจความนิยม
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จากตารางข้ า งต้ น แสดงถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารณรงค์ ห าเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของพรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยตามกรอบแนวคิดของ Bruce I. Newman สามารถ
อธิบายได้ดังนี้
1) ก า ร จ า แ น ก ส่ ว น ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ เ ลื อ ก ตั้ ง ( Voter
Segmentation) จากการศึกษาพบว่าการจาแนกส่วนทางการตลาดของกลุ่มผู้เลือกตั้ง
ทั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยนั้นมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการ
แบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหลั กประชากรศาสตร์ และการนาเสนอนโยบายรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์และตามลักษณะของประชากรศาสตร์ เน้นการเข้าถึง
กลุ่มผู้เลือกตั้งด้วยการลงพื้นที่และทาการวิจัยสารวจประชากรศาสตร์ แต่ทว่า การจาแนก
ส่วนทางการตลาดของกลุ่ มผู้เ ลือกตั้งระหว่า งสองพรรคนั้น มีความแตกต่างกัน ได้แ ก่
พรรคประชาธิปัตย์ได้นาประเด็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาใช้ในการเข้าถึงกลุ่มผู้
มีสิทธิเลือกตั้งประเภทกลุ่มผู้มีความจงรักภักดีต่อพรรคที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
และหาคะแนนเสียงเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ไม่สนับสนุนเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิ ดขึ้นใน
กรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2553
2) การวางตาแหน่งของผู้สมัครและพรรคการเมือง (Candidate (Party)
Positioning) พรรคประชาธิปัตย์ได้วางตาแหน่งของพรรคว่าเป็นพรรคการเมืองของคน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสะท้ อนจากจ านวนสมาชิ กพรรคที่ มีต าแหน่ งสมาชิก สภาผู้ แทน
ราษฎรในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ประกอบกับการดารงตาแหน่งในการปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่นจากการที่เป็น ทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิ กสภาเขต และผู้ว่ า
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการที่พรรคได้เลือกให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ลงสมัครอีกครั้งใน
ฐานะผู้สมัครสมัยที่สอง สื่อถึงความเป็นเจ้าของพื้ นที่กรุงเทพมหานครที่แสดงถึงความ
ได้เปรียบของพรรค นอกจากนี้ยังเป็นพรรคการเมืองที่แสดงจุดยืนว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากการกล่าวปราศรัยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่แสดงว่า
พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และจะยืนอยู่ตรง
ข้ามกับพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจน
พรรคเพื่อไทยวางตาแหน่งพรรคการเมืองอย่างชัดเจนว่าเป็นพรรคการเมือง
ภายใต้การสนับสนุนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการ
บริหารประเทศและการต่อยอด นโยบายร่วมกับรัฐบาล จากการใช้คาขวัญในการหาเสียง
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เลื อ กตั้ ง ว่ า “วางยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า งอนาคต กทม. ร่ ว มกั บ รั ฐ บาลอย่ า งไร้ รอยต่ อ ”
นอกจากนี้ยังวางตาแหน่งของพรรคต่อผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครในฐานะ
ผู้ท้าชิงที่ต้องการล้มเจ้าตลาด โดยจะต้องสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญให้ลูกค้ารู้สึก
ได้ ดังนั้น พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ในฐานะผู้ท้าชิง จึงต้องสร้างความต่าง โดยฉาย
ภาพลัก ษณ์ ผ่า นสื่ อให้ ดู หนุ่ ม กว่า ดูก ระฉับ กระเฉงกว่ า เสนอนโยบายที่ เป็ น รู ปธรรม
มากกว่า ประกอบกับ ‘แบรนด์เพื่อไทย’ นั้นเป็นสิ่งที่การันตีว่าจะนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง ซึ่งสามารถและได้ทาให้เห็นผลมาแล้วในเวทีการเมืองระดับชาติ
3) แบบแผนกลยุ ทธ์ และการปฏิ บั ติ (Strategy Formulation and
Implementation)
3.1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
พรรคประชาธิปัตย์ดาเนินกลยุทธ์เสริมความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ประเภท
นโยบายเป็น หลัก ที่ พร้ อ มจะด าเนิ นการต่อ เนื่ องทั นที ควบคู่ กับ การน าเสนอ หม่ อ ม
ราชวงศ์ สุ ขุ มพั น ธุ์ บริ พั ตร เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ร องประเภทบุ ค คลที่ น าเสนอเป็ น อดี ต ผู้ ว่ า
ราชการกรุงเทพมหานคร ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
พรรคเพื่อไทยดาเนินกลยุทธ์เสริมความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคลผ่านการ
นาเสนอ พลต ารวจเอก ดร.พงศพั ศ พงษ์ เ จริ ญ พร้ อ มกั บ นางสาวยิ่ งลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
นายกรัฐมนตรี ควบคู่กับคาขวัญ "วางยุทธศาสตร์สร้างอนาคต กทม. ร่วมกับรัฐบาลอย่าง
ไร้รอยต่อ" ซึ่งเป็นการนาเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่
จะร่วมมือกับรัฐบาล
3.2) การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing)
พรรคประชาธิปัตย์นั้นใช้ กลยุทธ์การหาเสียงแบบดั้งเดิมคือ เน้นการ “เคาะ
ประตูบ้าน” ที่เป็นการหาเสียงแบบ “ขายตรง” อีกทั้งการอธิบายนโยบายในสื่อสาธารณะ
ของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีความโดดเด่นจากการใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจาของพรรค และการ
ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นจุดเด่นหรือจุดขายของพรรคประชาธิปัตย์นั้นครอบคลุมทุก
พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปราศรัยใหญ่และปราศรัยย่อย โดยทุกเวทีจะต้องมีแกนนาพรรคขึ้นเวที
กันให้มากที่สุดเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของประชาชน นอกจากนี้พรรคประชาธิปัตย์
ได้นาเอาเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 สถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองในเรื่อง “เผาบ้านเผาเมือง” มาเป็นกลยุทธ์ที่ออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายที่เป็น
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ยุทธศาสตร์ต่อเนื่องจากกระแส “ไม่เลือกเราเขามาแน่ ” เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปปี
พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา
พรรคเพื่อไทยใช้การประสานงานและใช้ความร่วมมือจากเครือข่ายพรรคในการ
เลือกตั้งระดับประเทศมาเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเกิดข้อจากัดในจานวน
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่พรรคจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากสส.ต่างจังหวัดก็ไม่ได้
เป็นที่รู้จักของประชาชนในท้องที่กรุงเทพมหานคร ทาให้ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก จึง
ต้องใช้วิธีให้ผู้สมัครฯ มาสร้างความสนิทสนมใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทาให้การ
รณรงค์หาเสียงแบบเดิม เช่นการ“เคาะประตูบ้าน” มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นการแสดงออกแบบ Event marketing ผสมผสานกับการนาเสนอนโยบายซึ่งถือ
เป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดความสนใจจากประชาชนเป็นวงกว้างอย่ างหนึ่งของพรรคเพื่อไทย
ประกอบกั บ การใช้ ป้ า ยหาเสี ย งเลื อ กตั้ งที่ ใช้ ข้ อ ความที่ สั้ น กระชั บ ในการสื่ อ สารกั บ
ประชาชน และในการปราศรั ย หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของพรรคเพื่ อ ไทย เป็ น เพี ย งการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครตัวแทนของพรรค
และชักจูงให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับพรรค มีเพียงแค่การปราศรัยใหญ่ของพรรค
เท่านั้นที่ปรากฏการแสดงความคิดเห็นหรือตอบโต้คู่แข่งทางการเมือง
3.3) การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing)
พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีพื้นที่ในสื่อจากการที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่และเป็น
พรรคที่เข้ามารักษาตาแหน่งซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอยู่แล้ว แต่คะแนนเสียงที่กาลัง
ตามหลังพรรคคู่แข่งจากผลการสารวจความคิดเห็นของสถาบันต่างๆ ที่ออกมาตลอดช่วง
ระยะเวลาการรณรงค์ ห าเสีย ง ท าให้ ใ นช่ว งโค้ งสุ ด ท้ า ยได้ มี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ ส่งผลต่ อ
ความรู้ สึ ก ของผู้มี สิ ท ธิเ ลื อกตั้ งและสามารถยึ ด พื้น ที่ บนสื่ อ แขนงต่ า งๆ ได้เ ป็ น อย่ า งดี
นอกจากนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ด้วยการนาแนวคิดเรื่องการสื่อ สารทางการเมื อง (Political Communication) มา
ประกอบกับการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นช่องทางการสื่ อสารอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งปรากฏผลสาเร็จของการนาสื่อกลุ่มนี้มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
กรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน เนื่องจากกลุ่มผู้ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและผู้
ที่มีศักยภาพในการครอบครองอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรับข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่ าวจะอยู่
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ในกลุ่มของมีผู้มีฐานะทางการเงินปานกลางขึ้นไปและพักอาศัยในเขตเมือง ซึ่งสอดคล้อง
กับส่วนทางการตลาดของกลุ่มผู้เลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์
พรรคเพื่อไทยนั้นมีความได้เปรียบในการสื่อสารกับประชาชน จากการที่พรรค
ดารงอยู่ในฐานะพรรครัฐบาล มีหัวหน้าพรรคดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงเป็นที่สนใจ
ของสื่อมวลชน การลงพื้นที่ของผู้สมัครที่ไม่ใช่เพียงแค่ลงไปพบปะประชาชน แต่มีการลง
ไปทากิจกรรมแบบ Event Marketing ทาให้เกิดเป็นกระแสข่าวด้วย แต่ความเข้มข้นใน
การใช้การรณรงค์หาเสียงผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของพรรคเพื่อไทยนั้น
ค่อนข้า งน้อย เนื่อ งจากการฝ่า ยประชาธิปัต ย์(กลุ่ มผู้สนั บสนุน) เปิด เกมรุ กใน social
media ในการโจมตีคู่แข่งทางการเมือง พรรคเพื่อไทยจึงใช้ social media กว่า 50 %
เป็นช่องทางอธิบายมากกว่าที่จะไปโจมตีกลับในช่องทาง social media นาเสนอนโยบาย
และประชาสัมพันธ์มากกว่า ประกอบกับส่วนทางการตลาดของกลุ่มผู้เลือกตั้งพรรคเพื่อ
ไทยนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค จึงทาให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้
ให้ความสาคัญต่อการรณรงค์หาเสียงผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คเท่าที่ควร
3.4) การสารวจความนิยม (Polling)
พรรคประชาธิปัตย์มีการสารวจความนิยม โดยจะมีการทาสารวจความคิดเห็น
ประชาชนในเรื่องของคะแนนนิยมและผู้สมัครรวมถึงความพึงพอใจของประชาชนใน
ผลงาน และสารวจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเน้นการสารวจแบบภาพรวมเป็น
หลัก เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ใ นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและการสร้า ง
นโยบาย นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อศึกษารายละเอียด
เชิงลึก และจะทาเป็นเพียงแค่ช่วงก่อนการเลือกตั้งจนการเลือกตั้งสิ้นสุดลง โดยทางพรรค
ได้ให้สถาบันการศึกษาหรือบริษัทภายนอกเป็นผู้ทาการสารวจ
พรรคเพื่อไทยนั้นมีทีมงานของทางพรรคเองทาการสารวจความนิยม ไม่เฉพาะ
แต่ใ นช่ว งที่มี การรณรงค์ หาเสีย งเลื อกตั้งเท่านั้ น โดยจะมี การทาสารวจความคิด เห็ น
ประชาชนในเรื่องของคะแนนนิยมและผู้สมัครรวมถึงความพึงพอใจของประชาชนใน
ผลงาน และสารวจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ใน
การรณรงค์ห าเสียงเลื อกตั้งและการสร้า งนโยบายที่เ ข้า ถึงความต้องการของผู้มี สิท ธิ
เลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อศึกษารายละเอียด
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เชิ งลึ ก ซึ่งเป็น การน าเอากระบวนการทางการตลาดมาผนวกกั บการรณรงค์ หาเสี ย ง
เลือกตั้ง นามาซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2556 ของพรรคประชาธิ ปั ต ย์ แ ละพรรคเพื่ อ ไทยในการเลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2556 ภายใต้แ นวคิ ดการตลาดทางการเมือ งของ Bruce I.
Newman นั้น พบว่าเมื่อนาเอาหลักการทางการตลาดทางการเมืองมาใช้เป็นกลยุทธ์การ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว พรรคการเมืองนั้นไม่อาจที่จะได้รับชัยชนะทาง
การเมืองได้ เนื่องจากว่ากระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนโยบายนั้นจะถูก
ผลิตจากการสารวจความต้องการของผู้ มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการและได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะนโยบายของพรรคการเมืองนั้น
เปรียบเหมือนการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องอาศัยความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าที่มีความ
แตกต่างกันไป แต่เมื่อพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้ทาการสารวจความต้องการของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกันและส่งผลให้นโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นมีความ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แล้วปัจจัยใดที่เป็นดัชนีชี้วัดและส่งผลให้พรรคการเมืองหนึ่ง
ได้รับชัยชนะจากผลการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากปัจจัยอันเนื่องมาจาก
การใช้กลยุทธ์การตลาดทางการเมืองแล้ว ปัจจัยที่มีผลทาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจเลือก
พรรคการเมืองใดนั้นได้แก่ ปัจจัยทางด้านอารมณ์และความรูส้ ึกที่มีต่อพรรคการเมือง การ
ใช้เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง (Political Conflict) ที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยก
ผู้คนออกเป็นสองฝ่าย และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์
ความขัดแย้งโดยตรง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดย
การสร้างความรู้สึกร่วมต่อเหตุการณ์ทางการเมืองเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรู้สึกว่าพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นพรรคของตน และการสร้างความผูกพันต่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในพื้นที่นั้นได้ส่งผลเป็นเชิงรูปธรรมมากกว่านโนบายที่ได้ถูกนาเสนอออกไปก่อน
หน้า ข้อมูลที่ได้รับจากการเลือกในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีการตลาดทางการเมือง
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นั้น เป็นเพียงทฤษฎีในการนาเสนอสินค้ าที่ตอบสนองต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวงกว้าง แต่
หากพรรคการเมืองใดต้องการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างสูงสุด
และตรงประเด็นกับความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พรรคการเมืองนั้นต้องนาเสนอ
สินค้าควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในพรรคการเมืองนั้น
มิติต่อพรรคการเมืองหรือนักการเมือง
จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและข้ อ จ ากั ด ของแนวคิ ด
การตลาดทางการเมืองในการนาแนวคิดการตลาดทางการเมืองมาใช้ในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง ซึ่งทาให้พรรคการเมืองรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีสว่ นร่วมทางการเมือง ไม่เพียงจากัดเฉพาะการทาความรู้จักหน้าที่
พลเมืองว่าต้องไปเลือกตั้ง แต่รู้จักคุณค่าของการไปลงคะแนนเสียงอย่างแท้จริง อย่างไร
ก็ ต าม ข้ อ จ ากั ด ของแนวคิ ด นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองมีผลต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งหากพรรคการเมืองใด
จะนาแนวคิดการตลาดทางการเมืองไปประยุกต์ใช้ก็ควรจะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองและบริบทที่เกี่ยวข้องโดยรอบ อาทิ บริบททางเศรษฐกิจ และบริบททางสังคม
รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้ง อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง (Political Conflict) ที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อพรรคการเมือง ดังนั้นพรรคการเมืองหรือนักการเมือง
ต้องสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งควบคู่ไปกับการสร้าง
ความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่มีต่อพรรคการเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อการได้รับชัยชนะของ
พรรคการเมือง
มิติต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการตลาดทางการเมืองส่งผลต่อการ
จัดทานโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง ซึ่งผลผลิตของแนวคิด
การตลาดทางการเมืองประการแรกได้แก่ สร้างการรับรู้และความสนใจจากสื่อต่างๆ จน
เป็นหัวข้อที่มีการกล่าวถึงในสังคมหรือกระแสทางสังคม และประการที่สองได้แก่ การทา
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ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความสนใจต่อการเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรให้ความสาคัญกับนโยบายที่พรรคการเมืองใช้หาเสียง
เลือกตั้งและนโยบายในการบริหารงานของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเพื่อเป็นเหตุผลใน
การตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งและพรรคการเมื อ ง เนื่ อ งจากนโยบายที่ พ รรค
การเมืองใช้หาเสียงเลือกตั้งและนโยบายในการบริหารงานของพรรคการเมืองนั้นสามารถ
สะท้อนถึงทัศนะคติและความเข้าใจปัญหาของประเทศหรือปัญหาในแต่ละพื้นที่หาเสียง
ตลอดจนสะท้ อ นถึ งความรู้ ค วามเข้ า ใจของพรรคการเมื อ งและนั ก การเมื อ งในการ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในขณะที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ งไม่ ค วรให้
ความส าคั ญกั บปั จจั ยทางการเมื องอื่น ๆ ได้ แก่ กระแสทางสั งคมหรื อเหตุ การณ์ ทาง
การเมื องในระยะเวลาอัน สั้นและไม่ควรนาปัจ จัยทางการเมืองอื่น ๆ ดั งกล่าวมาเป็ น
เหตุผลในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เนื่องจากกระแสทางสังคมหรือเหตุการณ์ทางการเมืองไม่สามารถสะท้อนถึงทัศนะคติของ
พรรคการเมืองหรือนักการเมืองในการบริหารประเทศ และไม่สามารถสะท้อนความเข้าใจ
ในปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มิติต่องานวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยพบว่า กระบวนการเข้าถึงบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลของ
กระบวนการทางการตลาดและกลยุทธ์นั้นเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากการส่งคาขอเพื่อทาการ
สัม ภาษณ์ นั้ น ต้อ งผ่ านกระบวนการทางเอกสารหลายขั้น ตอนของพรรคการเมือ งนั้ น
ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ไม่เอื้ออานวยต่อการเข้าถึงตัวนักการเมือง
ทาให้การดาเนินการศึกษาวิจัยเป็นปอย่างล่าช้า อีกทั้งการศึกษาถึงกลยุทธ์ในการหาเสียง
เลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น ไม่สามารถที่จะลงลึกได้มากเนื่องจากว่ามีผลต่อการวาง
แผนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งต่อไปที่ หากข้อมูลเชิงลึกถูกเผยแผ่นั้นจะมีผลต่อ
การแพ้ชนะของพรรคการเมือง
จากผลการศึกษาจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อาทิ สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง และเทคโนโลยี มีผลต่อการวางกล
ยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ ง ความสาคัญของการส่ ง “สาร” จากพรรคการเมือ ง
ออกไปถึงประชาชนให้ออกไปได้อย่างกว้างขวางคือ สื่อมวลชน ที่ทาให้สารถูกส่งออกไป
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ถึงประชาชน แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้คน
มากขึ้น ทาให้เกิดช่องทางในการรับรู้ “สาร” ที่ถูกส่งออกมาถึงประชาชนที่มีความสนใจ
โดยตรง พร้ อมกันนี้ ยังถู กท าให้ กลายเป็นกระแสของสั งคมได้ อย่า งรวดเร็วภายในชั่ ว
ข้ามคืน จากการส่งต่อสารออกไปแบบปากต่อปากโดยส่งผ่าน สื่อออนไลน์และสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ของพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ได้มีการ
เพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ใช้เพียงสื่อมวลชน จากงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าจากการใช้สื่อออนไลน์และ
สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการนามาใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ที่เน้นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คควบคู่กับ
การใช้สื่อมวลชน ซึ่งการนาเอาการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง ส่งผลให้สารที่พรรคต้องการสื่อออกไปนั้นแพร่กระจายได้เป็นวงกว้างและอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งการดาเนินการในรูปแบบสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้น สามารถ
ระบุจานวนผู้รับสารและผู้ที่ชื่นชอบได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเป็นผู้ที่มีศักยภาพใน
การครอบครองอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรับข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่มของมีผู้มี
ฐานะทางการเงินปานกลางขึ้นไปและพักอาศัยในเขตเมือง ซึ่งสอดคล้องกับส่วนทางการ
ตลาดของกลุ่มผู้เลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในกลุ่มผู้เลือกตั้ง
ของพรรคและการเพิ่มเติมช่องทางในการรับสารเป็นอย่างดี และการเพิ่มขึ้นของช่องทาง
ในการรับสารได้ส่งผลต่อระดับการรับรู้ของประชาชนที่มากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามสารที่
ถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณา
สารที่ไ ด้รั บด้ วยเช่ นกั นว่ ามี การนาเสนอข้อ เท็ จจริงอย่ างครบถ้ว นหรือ ไม่ เพื่อ ให้ การ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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ความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557
Political Conflict and The 2014 Coup D'ETAT
ประภาพร สีหา
Praphaporn Siha



นิสิตปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[145]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา (1) วิ ก ฤตการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ทางการ
เมืองไทยที่เป็นเหตุในการทารัฐประหาร (2) การอ้างความชอบธรรมในการทารัฐประหาร
(3) บทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษาจากการวิ เ คราะห์ เอกสาร รายงาน งานวิ จั ย ต่ า งๆ หนั ง สื อ
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 จนรวมไปถึงเหตุการณ์รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองที่สามารถให้ข้อมูลสาคัญได้เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่
ได้นามารวบรวมวิเคราะห์ แล้ว ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลพยายามเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ทาให้หลายฝ่า ยไม่เห็นด้วยจึงเป็นเหตุให้มีการชุมนุม
ประท้วงกดดันรัฐบาลจนนาไปสู่ความวุ่นวาย รุนแรงทางสังคมจนในที่สุดทหารก็ออกมา
ทารัฐประหาร โดยทหารได้ใช้เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมาอ้างความชอบธรรม
ในการทารัฐประหารประกอบกับทางรัฐบาลขาดความชอบธรรมทางการเมืองจึงส่งผลให้
การท ารั ฐ ประหารเกิ ด ความชอบธรรมมากขึ้ น นอกจากนี้ บ ทบาทของทหารในช่ ว ง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยที่
ทหารอาศั ยเหตุก ารณ์แ ละบริบ ทที่ เกิ ดขึ้ นในสังคมปรั บเปลี่ย นบทบาทของตนเองจน
สามารถก้าวเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองด้วยการทารัฐประหารได้
คาสาคัญ: ความขัดแย้งทางการเมือง; ความชอบธรรม; รัฐประหาร
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Abstract
This study explores (1) the political conflicts in Thailand
contributing to the military coup; (2) claims on the legitimacy of the coup
and; (3) the roles of the military during the political crises. Adopting a
qualitative approach, the author analysed documents, reports, research,
books, newspapers and other publications concerning the political crises
between 2010 and 2014. Furthermore, political figures were interviewed to
obtain important data. They were analysed using descriptive statistics.
Findings revealed that the political conflicts arose from the government's
attempt to propose an Amnesty Bill, which provoked public controversy.
Such disapproval brought about anti-government protests and when these
slid into chaos, it prompted the military to stage a coup. The reason
behind the coup was political conflict. Moreover, the government's lack of
political legitimacy made the coup even more justified. With regards to the
military's role during the political crises, it was redefined according to the
political situations and contexts. This adjustment gave rise to the military's
right for political intervention.
Keywords: Political Conflicts; Legitimacy; Military Coup
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บทนา
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2556 - 2557 ของ
ไทยได้ ท าให้ ท หารสามารถก้ า วเข้ า มาแทรกแซงทางการเมื อ ง โดยวิ ก ฤตการณ์ ท าง
การเมืองได้ส่งผลไปให้ทหารทาการรัฐประหาร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า
คณะ นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้ออกประกาศในการทารัฐประหารครั้งนี้ว่า (คณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ ,
2557) “ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้น ที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล
และพื้นที่ต่าง ๆของประเทศในหลายพื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับ
บาดเจ็ บ และเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ า วมี
แนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม นั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าว
กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับห้วง
ที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชอบธรรมกั บ ทุ ก พวก ทุ ก ฝ่ า ย คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ซึ่ ง
ประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ
สานักงานตารวจแห่งชาติจึงมีความจาเป็นต้องเข้าควบคุมอานาจในการปกครองประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 เป็นต้นไป”
สาเหตุปัจจัยที่ทาให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ้างถึงความชอบ
ธรรมที่ต้องทาการรัฐประหารเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ได้
เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 โดย
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข (กปปส). การประท้ ว งมี ส าเหตุ จ ากร่ า ง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ซึ่งเป็นการนิรโทษกรรมความผิดของนักการเมืองย้อนหลัง
ไปถึ งปี 2547 โดยถู ก หลายฝ่ า ยคั ด ค้ าน ฝ่า ยหนึ่ งมี สุเ ทพ เทือ กสุ บรรณและพรรค
ประชาธิปัตย์เป็นผู้นา และอีกฝ่ายหนึ่งคือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
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(นปช.) และคนเสื้อแดงบางส่วน การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเรื่องร่างพระราชบัญญัตินิร
โทษกรรมฯ นั้นเริ่มจะปานปลายความขัดแย้งทางการเมืองได้ที่เกิดขึ้นได้นาไปสู่ความ
รุนแรงและนอกจากนี้การประท้วงที่ยืดเยื้อก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย จนในท้ายที่สุดทหารได้ก้าวเข้ามาทาการรัฐประหารเพื่อยุติปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น
จากสาเหตุหลักๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรัฐประหารของ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการทาการรัฐประหารปี 2557 และสภาพเหตุการณ์ทั่วไป
ทางการเมืองในห้วงระยะเวลานั้น เหมือนกับการเกิดรัฐประหารยึดอานาจทางการเมือง
แทบทุกครั้งที่กองทัพมักจะอ้างเงื่อนไขและสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมเป็นเหตุผลในการแทรกแซงทางการเมื องของสถาบันทหาร ดังนั้นผู้วิจัยมีความ
สนใจที่ ต้ อ งการศึ ก ษาเรื่ อ งความขั ด แย้ งทางการเมื อ งกั บ รั ฐ ประหาร ปี พ.ศ. 2557
โดยมุ่งศึกษาถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่นาไปสู่ความรุนแรงและเกิดความเสียหายใน
สั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ ขณะนั้ น ที่ เ ป็ น เหตุ ท าให้ ท หารใช้ ส ร้ า งความชอบธรรมในการท า
รัฐประหาร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่เป็นเหตุในการทา

รัฐประหาร
2) เพื่อศึกษาการอ้างความชอบธรรมในการทารัฐประหาร
3) เพื่อศึกษาบทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการหลักในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
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Research) และดาเนินการนาเสนอเสนอการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา (Descriptive
Research) โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน งานวิจัยต่างๆ หนังสือ หนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553
จนรวมไปถึงเหตุการณ์รัฐประหารที่ผ่านมาและการสัมภาษณ์เป็นแบบเจาะลึก (In-depth
Interview) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ให้ข้อมูลสาคัญได้เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์พิสูจน์ตามสมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหารปี พ.ศ. 2557
จะเห็นได้ว่า หลังจากรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ
ไทยไม่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งทางการเมืองยังคงมีอยู่เมื่อพรรคพลั ง
ประชาชนถูกยุบและทาให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตาแหน่งนายรัฐมนตรีภายหลัง
การพ้นจากตาแหน่งของนายสมชาย ได้มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ผลปรากฏว่านาย
อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะได้ รั บ เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี การด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ได้มีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น
- กลุ่ ม แนวร่ ว มประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ งชาติ (นปช.) ได้ ชุม นุ ม
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากผู้ชุมนุมมีข้อสงสัยว่ากองทัพไทยอยู่
เบื้องหลังการยุบพรรคพลังประชาชน กลุ่ม นปช.ได้ประกาศมีรวมตัวชุมนุมกดดันรัฐบาล
ครั้งใหญ่ ทางรัฐบาลได้มีการเจรจาและขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมจนในวันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2553 ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันที่เวทีสะพานผ่านฟ้าฯและถนนราชดาเนิน มีการใช้
แก๊สน้าตาและกระสุนยางในการเข้าเคลียร์พื้นที่ของฝ่ายรัฐบาล เหตุการณ์ขอคืนพื้นที่
ของทางรัฐบาลทาให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตทางด้านทหาร ตารวจก็มีบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเช่นกัน
- หลังจากเหตุก ารณ์ ขอคืน พื้น ที่ ในเดื อนเมษายนกลุ่ มผู้ ชุม นุม ก็ ยังคงชุม นุ ม
กดดันรัฐบาลอภิสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันอีกครั้งของกลุ่มผู้
ชุ ม นุ ม กั บ ทางเจ้ า หน้ า ที่ เมื่ อ ทางรั ฐ บาลได้ แ สดงทางที ที่ จ ะท าการปิ ด ล้ อ มพื้ น ที่ ร าช
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ประสงค์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของกลุ่ม นปช. โดยทางรัฐบาลเรียกการปิดล้อมครั้งนี้ว่า "กระชับ
พื้นที่" โดยระบุว่าขั้นตอนเริ่มจากเบาไปหาหนักและจะมีการใช้อาวุธกระสุนจริงมีการ
ปะทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารเหตุการณ์โกหลาหลวุ่นวายมีเสียงปืนและ
เสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเหตุการณ์กระชับพื้นที่ของทางรัฐบาลได้เริ่มขึ้นตั้งแต่
วันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จากการที่เจ้าหน้าที่ทหารได้ทาการกระชับพื้นที่
ของผู้ชุมนุมจนในที่สุดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ฝ่ายแกนนา นปช. ได้ตัดสินใจ
ประกาศยุติการชุมนุมโดยแกนนาได้ขึ้นเวทีปราศรัยและพร้อมที่จะเดินทางไปมอบตัวที่สา
นั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ จากเหตุ ก ารณ์ ส ลายชุ ม ทางการเมื อ งเมื่ อ เดื อ นเมษายนถึ ง
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีผู้เสียชีวิตรวม 94 รายซึ่งนับเป็นอีกเหตุการณ์ทางการเมืองหนึ่ง
ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจานวนมาก
หลังจากเหตุการณ์สลายการชุมุนมปี พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศ
ยุบสภาและได้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้ ง
รัฐบาลโดยมี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วนที่ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ได้เสนอมานั้นเป็นนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีการทาโรดแมปและ
การเสนอร่างกฎหมายปรองดองสมานฉันท์กับกฎหมายนิรโทษกรรม
- ความขัดแย้งทางการเมืองได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อรัฐบาลได้ทาการเสนอร่าง พ.ร.บ.
นิ ร โทษกรรมเข้ า สู่ ก ารประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ท าให้ ห ลายฝ่ า ยไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ร่ า ง
กฎหมายดังกล่าวเนื่องจากเคลือบแคลงว่าร่างกฎหมายเหล่านั้นออกมาเพื่อช่วยเหลือ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีให้กลับเข้าประเทศตามที่ พ.ต.ท. ทักษิณ
ต้องการ ทาให้เกิดการชุมนุมคัดค้านที่นาโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณซึ่งมีประชาชนแสดง
พลังคัดค้านอย่างเต็มที่จนทางฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าการชุมนุมจะบานปลายจึงได้พยายาม
ถอนร่าง พ.รบ. นิรโทษกรรม
- ถึ ง แม้ ว่ า ร่ า ง พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรมจะไม่ ผ่ า นมติ เ ห็ น ชอบจากวุ ฒิ ส ภาแต่
นายสุเทพไม่ได้ยุติการชุมนุมแต่อย่างใดพร้อมทั้งได้จัดตั้ง "คณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (กปปส.)" ขึ้นมาเพื่อยกระดับการชุมนุมไปสู่การขับไล่รัฐบาลให้พ้นจากการ
บริหารประเทศ จนนายกยิ่งลักษณ์ได้ประกาศยุบสภาพร้อมทั้งกาหนดวันเลือกตั้งในวันที่
2 กุ ม ภาพั นธ์ พ.ศ. 2557 แต่ ถึ งอย่ า งนั้ น นายสุ เทพได้ ย กระดั บ การชุ ม นุ ม อีก ครั้ งคื อ
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ใช้ยุทธศาสตร์ Shutdown กรุงเทพฯ หรือ “ปิดกรุงเทพฯ” ระหว่างวันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2557 ถึง 2 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อรณรงค์กดดันให้รัฐบาลรักษาการ ยิ่งลักษณ์
ลาออกจากตาแหน่ง ทั้งยังเสนอให้ดาเนินการปฏิรูปการเมืองในทุกระดับก่อนที่จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
- ความขัดแย้งทางการเมืองยิ่งทวีปความรุนแรงมากขึ้น เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 ของ กกต. ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคาร้องดังกล่าวให้
ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดว่าการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่ง
ผลคาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์เป็นโมฆะ
เนื่องจากไม่สามารถทาการเลือกตั้งได้ทั่วประเทศเพราะโดยขัดขวางจากกลุ่มผู้ชุมนุม
ประกอบกับในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รักษาการนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้อานาจในทางมิชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย
นาย ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกฯ
ส่งผลให้สถานการณ์ทางการเมืองระสับระส่าย
- จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ระสับระส่ายรวมถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน
สังคมเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดนกลุ่มผู้ไม่หวังดีทาร้ายไม่ว่าจะเป็นการระเบิดใส่กลุ่มผู้
ชุมนุมหรือการปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีจนทาให้เกิดความสูญเสีย จน
ท้ายที่สุดในวันที่ 20 พฤกษาคม พ.ศ. 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้ประกาศกฎ
อัยการศึกเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมทั้งเป็นคนกลาง
ไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยวันที่ 21 พฤกษาคม ได้เรียกตัวแทนแต่ละ
ฝ่ายของคู่ขัดแย้งเข้าไปเจรจาหาทางออก
- ในวันที่ 22 พฤกษาคม พ.ศ. 2557 พล.อ. ประยุทธ์ ได้เรียกตั วแทนของคู่
ขัดแย้งไปเจรจราปรึกษาทางออกอีกครั้ง ผลของการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้ต่างฝ่าย
ต่างยึดมั่นในแนวทางของกลุ่มตนเอง ซึ่งผลของการเจรจาที่ล้มเหลวทาให้ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา ตัดสิ นใจยึดอ านาจทาการรัฐ ประหาร โดยคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)
เหตุ การณ์ ความขั ดแย้ งทางการเมื องที่ เกิ ดขึ้ นจะเห็ นได้ ว่ าความขั ดแย้ งทาง
การเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2553 จะแตกต่างกับความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2557
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ตรงที่ว่ามีการชุมนุมกันเกิดขึ้นแต่การชุมนุมในปี พ.ศ. 2553 คลี่คลายสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อ
ประกอบกับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ยังคงมีความชอบธรรมมากพอที่จะบริหารประเทศซึ่ง
แตกต่างจากรัฐบาลของน.ส. ยิ่งลักษณ์ นอกจากนี้การรัฐประหารที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีแค่ความ
ขัดแย้งทางการเมืองเพียงอย่ างเดียวแต่ต้องมีปั จจัยอื่นประกอบด้วย ซึ่งสามารถอธิบาย
ประเด็นสาคัญได้ดังนี้
ภาพที่ 1 : แสดงความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุในการอ้าง
ความชอบธรรมในการทารัฐประหาร

จากแผนภาพสามารถอธิบายประเด็นสาคัญของวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองที่เป็นเหตุในการทารัฐประหารได้ดังนี้
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บริบททางการเมือง
ถ้ามองเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557
จะเห็ น ได้ ว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ความขั ด แย้ งทางการเมื อ งเกิ ด จากร่ า ง พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรม
ที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการกับกลุ่มที่คัดค้านไม่เห็นด้วย ซึ่งความแตกต่างกันในเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ (goal oriented) มักจะเป็นสาเหตุที่นามาซึ่งความขัดแย้ง ตามแนวคิด
ความขัดแย้งของ Lewin Coser Kewin และ Elies Boulding (อ้างถึงในเมธา สุด
บรรทัด , 2513) ได้ก ล่า วไว้ดั งนั้น จะเห็ นได้ว่า การที่ท างรั ฐบาลต้อ งการให้เ กิด การ
ปรองดองทางการเมือง ทางรัฐบาลของน.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงได้มีการเสนอร่าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม เพื่อที่ต้องการนิรโทษกรรมทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้น แต่ในทาง
กลับกัน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมที่ทางรัฐบาลได้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อต้องการให้เกิดการ
ปรองดองกลับเป็นการเริ่มความขัดแย้งให้เกิดขึ้น เกิดการคัดค้านการเสนอร่าง พ.ร.บ. นิร
โทษกรรม โดยได้มีการจัดการชุมนุมคัดค้านซึ่งนาโดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณสส.พรรค
ประชาธิปั ต ย์ใ นขณะนั้น ได้มี ก ารจั ดปราศรั ยชุ มนุ ม คัด ค้ าน พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรม จน
กลายเป็นการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้น เกิดการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวไม่ว่า
จะเป็น กลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มภาคธุรกิจ หรือแม้แต่กลุ่มทางการเมืองอย่าง นปช. ก็ไม่
เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยการออกมาคัดค้านของหลายๆ ฝ่ายนั้นเพราะ พ.ร.บ. นิร
โทษกรรมร่างขึ้นมาก็เพื่อนิรโทษกรรมให้กับบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554
(สถาบันพระปกเกล้า, มปป.) ซึ่งอาจจะเป็นการช่วยนักการเมืองที่มีคดีความในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้รับการลงโทษจึงทาให้หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับพ.ร.บ. ดังกล่าว เลยส่งผลให้
หลายฝ่ายต่างก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้ องคัดค้านเพื่อเป็นการกดดันทางฝ่ายรัฐบาลที่
พยายามจะออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ซึ่งการชุมนุมคัดค้านกดดันรัฐบาลไม่เอา พ.ร.บ. นิร
โทษกรรม ได้สัมฤทธิ์ผลทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าจะไม่นาเรื่อง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรมมาเสนอในรัฐสภาอีกพร้อมทั้ง ทางด้านวุฒิสภาเองก็ได้มีการลงมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.
นิรโทษกรรมฉบับนี้ ถึงแม้ว่าร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมจะไม่ถูกนามาพูดอีกแล้วแต่ทางกลุ่ม
ผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ยุติการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใดแต่ได้ยกระดับการชุมนุมจากการ
คัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม มาเป็นการโค่นล้มระบอบทักษิณพร้อมทั้งปฏิรูปประเทศ
[154]

วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ซึ่งการยกระดับการชุมนุมทาให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการบริบททางการเมืองได้ปรับ
ไปเป็นบริบททางความคิดแทน
บริบททางความคิด
ความขั ดแย้ งทางการเมือ งไม่ ใช่ แ ค่ เ รื่ องของการเมื องเพี ย งอย่ า งเดีย วยั งได้
ปรั บ เปลี่ ย นไปเป็ น ความขั ด แย้ ง ทางด้ า นความคิ ด ดั ง เช่ น แนวคิ ด ความขั ดแย้ ง ที่
อร่ามศรี ศิริพันธ์ (2525: 54) ได้อธิบายถึงความขัดแย้งในด้านความคิดว่า เนื่องจากคนมี
ความคิ ด เป็ น ของตั ว เองซึ่ ง อาจได้ จ ากการศึ ก ษาหรื อ ประสบการณ์ มี ค วามเชื่ อ มั่ น
อุดมการณ์ที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงยากหรือง่ายต่างกันออกไป แต่ละฝ่ายพร้อมที่จะ
พิสูจน์เพื่อที่จะชนะอีกฝ่าย ซึ่งบริบททางความคิดที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่มีอุดมการณ์
(ideology) ทัศนคติ (attitude) ร่วมกัน หลังจากการยกระดับการชุมนุมเป็นการโค่นล้ม
ระบอบทักษิณและปฏิรูปประเทศของกลุ่มผู้ชุมนุม บริบททางการเมืองได้เปลี่ยนไปสู่
บริบททางความคิดเป็นความขัดแย้งกันของแนวความคิดโดยที่ฝ่ายผู้ชุมนุมมีความคิดที่ว่า
ทางรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์นั้นเป็นรัฐบาลนอมินีของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร เป็นด้วยเพราะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นน้องสาว
ของ พ.ต.ท. ทั กษิ ณ ชิน วัต ร รวมไปถึ งนโยบายประชานิย มที่ไ ม่ต่ า งกั นกั บ ในสมั ย ที่
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงทาให้กลุ่มผู้ชุมนุมเชื่อว่าระบอบ
ทักษิณจะนามาซึ่งความล้มเหลวในการบริหารประเทศ จะเกิดการทุจริตคอรัปชั่นอย่างที่
เคยเกิดขึ้นมาในสมัยที่ พ.ต.ท. ทักษิณ เป็นนายกในขณะนั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีกลุ่มผู้ที่
สนับสนุนทางรัฐบาลอย่างเช่น กลุ่มคนเสื้อแดง ที่ได้ทาการชุมนุมออกมาสนับสนุนทาง
รัฐบาล จึงกลายเป็นว่าเกิดความขัดแย้งกันที่แนวความคิดที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่
ต้องการโค่นระบอบทักษิณ ปฏิรูปประเทศกับกลุ่มที่สนับสนุนทางรัฐบาล ซึ่งความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลทาให้เกิดการแตกแยกทางสังคม ซึ่งก็จะคล้ายกับการรัฐประหารในปี
พ.ศ. 2549 ที่มีความชัดถึงความเป็น "ขั้วการเมือง" (สุรชาติ บารุงสุข, 2551 : 11) อย่าง
ชัดเจน ขั้วการเมืองนี้จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นเรื่อง เอา-ไม่เอาทักษิณ จึ งทาให้ความ
ขัดแย้งทางการเมืองกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคม
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บริบททางสังคม
ในบริบททางสังคมความขั ดแย้งทางการเมืองที่เกิ ดขึ้นได้ลุกลามไปถึงความ
ขัดแย้งทางสังคม ซึ่งเปิดทางให้ทหารสามารถเข้ามาทารัฐประหารได้ จากแนวคิดการ
แทรกแซงทางการเมืองของ Samuel Finer (อ้างใน กนลา สุขพานิช และสุจิต บุญบงการ,
2529 : 23) การที่ทหารจะเข้ามามีบทบาทการเมือง คือ การที่สังคมต้องเผชิญกับภาวะ
วิก ฤติ อัน เกิ ด จากความขั ด แย้ งและความไร้เ สถี ย รภาพทางการเมือ งที่ ร้า ยแรง ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากพ.ร.บ. นิรโทษกรรมที่มี ผู้คน
ออกมารวมตัวคัดค้านจนกลายไปสู่การชุมนุมใหญ่มีการเดินขบวนกดดันรัฐบาลรวมไปถึง
การยกระดับการชุมนุมเป็นการโค่นล้มระบอบทักษิณและปฏิรูปประเทศสถานการณ์
เหล่านั้นได้ส่งผลให้เกิดการปะทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุม มีการโจมตีกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็น
การปะทะกั น ที่ส นามราชมั งคลากีฬ าสถาน หรือ เกิด เหตุ ร ะเบิ ดบริเ วณหน้า บิ๊ก ซีร าช
ประสงค์ใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ตรงแยกราชประสงค์ แม้แต่มีการยิงระเบิดเอ็ม 79
ใส่ผู้ชุมนุมพร้อมทั้งการกราดยิงถล่มพื้นที่ชุมนุม กปปส. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็
ตามที สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทาให้เกิดความรุนแรงในสังคม กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เกิดความวุ่นวายในสังคม เกิดความระสับระส่ายเกิดขึ้น ความขัดแย้งเริ่มจะลุกลามบาน
ปลาย จนในท้ายที่สุดทางกองทัพได้แถลงการณ์แสดงจุดยืนของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ผู้บัญชากองทัพบก ต่อสถานการณ์ทางการเมือง ที่ได้ แสดงถึงการที่ทหารจะเข้ามา
แทรกแซงทางการเมืองคือ หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจนมีแนวโน้ม ถึงขั้นจะเกิ ด
จลาจล กองทัพอาจมีความจาเป็นต้องใช้กาลังทหารเข้าคลี่คลายสถานการณ์ หากมีผู้หนึ่ง
ผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลหรือกองกาลังติดอาวุธตอบโต้กองทัพหรือทาร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์
อีกจะถูก เจ้า หน้า ที่ใ ช้มาตรการทางกฎหมายปราบปรามอย่า งเด็ ดขาดและอาจจะไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ ซึ่งการออกแถลงการณ์รวมทั้งการเกิดความรุนแรงขึ้น
ภายในสังคมที่ส่งผลให้เกิดความไม่มีเถียรภาพและความมั่นคงในสังคมเลยนามาสู่การที่
ทหารต้องออกมาจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
นอกจากจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่เป็นสาเหตุหลักในการ
ท ารั ฐ ประหารแล้ ว การจะท ารั ฐ ประหารได้ ก็ ต้ อ งมี ค วามชอบธรรม ซึ่ งการที่ จ ะอ้ า ง
ความชอบธรรมในการทารัฐ ประหารต้องมีปัจจัย ที่มาเอื้ อต่อการอ้างความชอบธรรม
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เพื่อที่จะทาให้เกิดความชอบธรรมที่มากพอในการที่จะทาการรัฐประหาร ซึ่งปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการอ้างความชอบธรรม คือ
ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือน
การที่ทหารจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้นั้น ประสิทธิภาพและความชอบ
ธรรมของรัฐบาลก็มีส่วนที่จะทาให้ทหารเข้ามาแทรกแซง กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลขาดทั้ง
ประสิทธิภาพและความชอบธรรม สถานการณ์แบบนี้คือเงื่อไขที่ดีที่สุดของกองทัพที่จะเข้า
มาแทรกแซงทางการเมือง (สุรชาติ บารุงสุข, 2541: 199 – 205) ดังนั้นการที่รัฐบาลขาด
ความชอบธรรมจึงเป็น ปัจ จัย หนึ่ งที่ ช่ว ยเอื้อให้ท หารใช้อ้ างความชอบธรรมในการท า
รัฐประหาร ซึ่งในคณะรัฐบาลโดยตัวเฉพาะอย่างยิ่งนส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายรัฐมนตรีที่
มีปัญหาเรื่องการขาดความชอบธรรม เนื่องจากได้ที่มีการตัดสินคดีความการโยกย้าย นาย
ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช. ไปดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ว่าเป็นการเข้า
ไปก้าวก่าย แทรกแซง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ทาให้เกิด
ความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นกับรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวคือ การที่รัฐบาลพล
เรือนเกิดใช้ตาแหน่งหน้าที่และอานาจในทางมิชอบธรรมในการโยกย้ายตาแหน่งเพื่อ
ต้องการให้พวกพ้องของตนเองมาดารงตาแหน่งแทนส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ
ในตัวรัฐบาลพร้อมกันนั้นความน่าเชื่อถือของทางรัฐบาลที่มีต่อประชาชนก็ได้เสื่อมถอยลง
จึงทาให้รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมมากพอในการบริหารประเทศเลยส่งผลให้เอื้อต่อการที่
ทหารจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองเพราะทหาร "ไม่ชอบ" นักการเมือง ซึ่งทหารมัก
มองว่านักการเมืองทาทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตน ไม่ทาอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประเทศ เมื่อนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศอย่างไม่มีความชอบ
ธรรม ทหารที่ถูกบ่มสอนว่าทหารเป็น "ผู้รับใช้ของรัฐไม่ใช่ผู้รับใช้ของรัฐบาล" (สุรชาติ
บารุงสุข, 2558: 81) จึงไม่รับฟังคาสั่งจากนักการเมืองสกปรก ซึ่งทาให้ทหารพร้อมที่จะ
เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองด้วยการทารัฐประหาร
คุณลักษณะของผู้นา
จากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นนาไปสู่ความรุนแรงทางสังคม ผู้คนใน
สังคมเกิดความสับสนวุ่นวาย เงื่อนไขทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้เสมือนกับเปิด “หน้าต่างแห่ง
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โอกาส” ให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง โดยทหารจะพยายามในการทตัวเป็น
ปรากฎการณ์ ที่เ รี ยกว่ า “อัศ วิ นม้ า ขาว” เข้า มาปราบคอร์ รั ปชั่ น หรื อ เป็ น “วี รบุ รุ ษ ”
เสมือนเข้ามาปราบยุคเข็ญจากการกระทาของรัฐบาลพลเรือน (สุรชาติ บารุงสุข, 2558:
96) ในกรณีแบบนี้จะเห็นได้จากการก้าวเข้ามาทาการรัฐประหารของ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชาที่ทหารเสมือนเข้ามาเป็นวีรบุรุษในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดความชอบธรรมทางการเมืองของ Max Weber ที่ได้มีการกล่าวถึงการอ้าง
ความชอบธรรมเชิงบารมี (Charismatic) เป็นลักษณะของบารมี ความเป็นวีรบุรุษของ
ผู้นา (Merquior,1980) ซึ่งทาให้การรัฐประหารของ พล.อ. ประยุทธ์ดูเสมือนกับเข้ามา
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกลายเป็นวีรบุรษุ ที่เข้ามาจัดการความขัดแย้งวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคม
ประกอบกับคุณลักษณะส่วนตัวของ พล.อ. ประยุทธ์ เช่น ภาวะผู้นาสูง ท่าทางแข็งกร้าว
ขึงขัง จริงจัง หนักแน่น เป็นต้น ที่ทาให้ พล.อ. ประยุทธ์มีความน่าเชื่อถือพร้อมกันนั้น
คุณลัก ษณะผู้ นาที่เ ป็นปัจ จัยที่ เอื้อต่ อการอ้างความชอบธรรม เมื่อมี การเปรียบเทีย บ
คุณลักษณะของผู้นาระหว่าง นายกยิ่งลักษณ์ กับ พล.อ. ประยุทธ์ คุณลักษณะของผู้นา
ของพล.อ.ประยุทธ์ ดูจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านายกยิ่งลักษณ์ อาจจะด้วยท่าทีที่แข็ง
กร้าวจริงจังและการที่ไม่มีการถูกกล่าวหาว่าใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งก็ส่งให้การก้าว
เข้ามาทาการรัฐประหารของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชามีความชอบธรรมมากพอที่จะทา
การรัฐประหารโดยที่ประชาชนไม่ออกมาคัดค้าน
ยังรวมไปถึงบทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ่งการศึกษาได้
แสดงให้เห็นบทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองว่าทหารแสดงบทบาท
อย่างไรในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง จากแนวคิดการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
ซึ่งแนวคิดนี้ได้กล่าวถึงประเภทของทหารที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองซึ่งแบ่งได้เป็น 3
ประเภท คือ 1. คณะทหารมีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (Moderators) 2. คณะทหารที่มี
บทบาทเป็นผู้พิทักษ์ (Guardians) และ3. คณะทหารที่มีบทบาทเป็นผู้ปกครอง (Rulers)
(สถาบันพระปกเกล้า, 2547: 16 – 17) สามารถอธิบายบทบาทของทหารได้ดังนี้
1) คณะทหารมีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (Moderators)
จากการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่นาไปสู่ความขัดแย้งพร้อมทั้งยังเกิดความ
รุนแรงเกิดขึ้นภายในสังคมทาให้ทหารได้แสดงบทบาทออกมาก่อนหน้านั้นทหารพยายาม
วางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเพื่อที่ จะไม่ถูกคาครหาว่าเข้ามาแทรกแซง
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ทางการเมืองแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมทหารได้แสดงบทบาทโดยเป็น
คนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งทหารได้มาเป็นคนกลางในการเรียกคู่
ขัดแย้งทางการเมืองมาร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกั บทางออกของปัญหาทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นโดยการเข้ามาเป็นคนกลางของทหารนั้นทหารได้มีการเรียกตัวแทนของ
แต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมหารือพร้อมทั้งเสนอแนวทางของแต่ละฝ่ายพร้อมทั้งมีการรับฟังความ
คิดเห็นของแต่ละฝ่ายเพื่อนาไปสู่การยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อที่ต้องการให้สังคมและ
ประเทศชาติกลับมามีเสถียรภาพและความมั่นคง ซึ่งการก้าวเข้ามาเป็นคนกลางในการ
ไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทาให้สถานการณ์ทางการเมืองที่มีแต่ความตึงเครียดและเกิด
การปะทะกันนั้นผ่อนคลายขึ้น
2) คณะทหารที่มีบทบาทเป็นผู้พิทักษ์ (Guardians)
หลังจากที่ทหารได้เข้าไปเป็น คนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในการเจรจาหาทางออกของปัญหาต่างก็ไม่ได้ข้อสรุป แต่ละฝ่ายก็ต่างยึดแนวทาง
ของตัวเองจึงทาให้ทหารได้ ทาการยึดอานาจและรัฐประหาร บทบาทของทหารจึงได้
เปลี่ยนมาเป็นบทบาทของผู้พิทักษ์แทนเนื่องจากทหารเล็งเห็นว่าความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นไม่
สามารถหาข้อยุติได้ต่างฝ่ายต่างยึดในแนวคิดของฝ่ายตนเองซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติ
เกิดความไม่มีเสถียรภาพและขาดความมั่นคง ทหารจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก
การเป็นบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยมาเป็นบทบาทของผู้พิทักษ์ โดยทหารได้ล้มล้างอานาจ
รัฐบาลชุดเดิมและมี การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยจะเห็นได้จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ได้ทาการรัฐประหารรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรโดยใช้ชื่อว่า คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามายึดอานาจพร้อมทั้งได้เข้ามาจัดการบริหารประเทศโดยทา
การปฏิรูปประเทศและวางกรอบแนวทางการปฏิรูปเอาไว้
3) คณะทหารที่มีบทบาทเป็นผู้ปกครอง (Rulers)
เมื่อคณะทหารได้ทาการยึดอานาจล้มล้างรัฐบาลชุดเดิมแล้วจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
แล้วนั้น บทบาททหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองก็ได้เปลี่ยนบทบาทอีกครั้ง โดย
ทหารมีบทบาทเป็นผู้ปกครองมีการควบคุมเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเมื่อคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศ การบริหารประเทศของทาง
รัฐบาลที่ถูกจัดตั้งโดย คสช.นั้นได้จากัดในด้านสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนได้มีการ "ปรับทัศนคติ" หรือการเรียกตัวไปพูดคุยปรับมุมมองทางการเมือง
[159]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ไม่ ว่า จะเป็ นนั ก การเมือ ง หรือ กลุ่ มนิ สิต นัก ศึก ษา นั กกิ จ กรรม ที่ ออกมาแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองก็จะถูกเชิญตัวไปปรับทัศนคติตามแบบที่ทางรัฐบาลได้กล่าวอ้าง ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ถูกจากัดมากกว่าตอนที่มีรัฐบาลมาจากพลเรือน
เมื่ อ พิ จ ารณาบทบาทของทหารตั้ งแต่ เ ป็ น ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย จนมาถึ งบทบาทของ
ผู้ปกครองจะเห็นได้ว่าทหารพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เข้ากับสถานการณ์
ทางการเมืองที่กาลังเกิดขึ้นโดยที่ทหารเรียนรู้ที่จะก้าวเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเข้ามามีบทบาททางการเมืองจากการเริ่มเป็นคนกลางทางการเมือง
และต่อด้วยการทาการยึดอานาจทางการเมืองล้มล้างรัฐบาลพลเรือนและเข้ามาควบคุม
อานาจโดยเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
การรัฐประหาร 22 พฤกษาคม พ.ศ. 2557 เป็นความขัดแย้งที่ต่องเนื่องกัน อาจกล่าวได้
ว่าความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2553 เป็นแค่การบ่มเพราะความขัดแย้งทาง
การเมื อ งและเมื่ อ ความขั ด แย้ งทางการเมื อ งด าเนิ น มาถึ งจุ ด climax ที่ ทุ ก อย่ า งทาง
การเมืองถึงทางตัน ทหารจึงเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองด้วยการทารัฐประหาร

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นเหตุในการทารัฐประหาร
ในครั้งนี้ ได้ศึกษาจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความ
สอดคล้องตามที่ได้วางสมมุติฐานเอาไว้ โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ในการรั ฐประหารที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทาง
การเมือง กล่าวคือ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ทางรัฐบาลได้
พยายามที่ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น
เพื่อสร้างความปรองดองแต่การร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมกลับทาให้หลายฝ่ายเกิดความไม่
เห็นด้วยและได้ร่วมตัวกันเพื่อที่จะคัดค้าน พ.ร.บ. ดังกล่าวโดยได้มีการรวมตัวกันชุมนุม
ประท้วงกดดันทางรัฐบาลจนในที่สุดร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมก็มีอันตกไปแต่การชุมนุมที่
เริ่มจากการคัดค้านนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นการชุมนุมโค่นล้มระบอบทักษิณ ซึ่ งความขัดแย้ง
[160]

วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ทางการเมืองได้ลุกลามมากขึ้น มีการร่วมตัวกันประท้วงไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม กปปส. หรือ
กลุ่มคนเสื้อแดง ต่างก็ออกมาชุมนุมซึ่งได้กลายเป็นความขัดแย้งทางแนวความคิดที่ต่าง
ฝ่ายต่างยึดติดกับความคิดของกลุ่มตนเองจึงกลายเป็นว่าเกิดการแบ่งแยกทางความคิด
เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองนี้ได้ส่งผลให้ขัดแย้งนั้นขยายเป็นวงกว้างขึ้น
พร้ อ มทั้ ง เกิ ด การปะทะกั น ระหว่ า งผู้ ชุม นุ ม หรื อ ผู้ ชุม นุ ม กั บ ทางรั ฐ บาลตลอดจนเกิ ด
เหตุการณ์ทาร้ายผู้ชุมนุม จนนาไปสู่ความรุนแรง ความวุ่นวายทางสังคมซึ่งส่งผลให้ทหาร
ออกมาทาการรัฐประหาร นอกจากเหตุความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่ทหารใช้อ้าง
ในการทารัฐประหารแล้ว การขาดความชอบธรรมของรัฐบาลกับบทบาทของทหารก็เป็นที่
สิ่งช่วยเอื้อให้การทารัฐประหารของทหารเกิดความชอบธรรมขึ้น กล่าวคือ เหตุความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่นาไปสู่ความรุนแรงจนในที่สุ ดทหารก็ได้ออกมาทาการยึด
อานาจโดยได้ใช้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากล่าวอ้างในการก้าวเข้ามาทาการ
รัฐประหารซึ่งสามารถอ้างในความชอบธรรมที่จะกระทาการรัฐประหารได้ประจวบเหมาะ
กับการที่ทางรัฐบาลพลเรือนขาดความชอบธรรมและพร้อมกับบทบาทของทหารที่แสดง
ตัวออกมาในช่วงเกิ ดวิ กฤตการณ์ท างการเมือ งจึงส่ งผลเอื้อต่อ การท ารัฐประหารให้ มี
ความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งบทบาทของทหารในช่วงที่เกิดเหตุความขัดแย้งทางการเมืองก็มีส่วนสาคัญที่
ส่งผลให้ทหารสามารถเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้ บทบาทของทหารได้ปรับเปลี่ยน
ไปตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยที่การเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเริ่มจากการ
เสนอร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมจนนาไปสู่ความรุนแรงและวุ่นวายทางสังคม และประกอบ
กับปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างความชอบธรรมที่ที่รัฐบาลพลเรือนขาดความชอบธรรมพอดีจึง
ทาให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้ ทหารได้เข้ามาทาการแทรกแซงอย่างเป็น
ลาดับขั้นตอนโดยดาเนินบทบาทจากการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่เข้ามาเป็นคนกลางในเปิดโต๊ะ
การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งซึ่งท่าทีของทหารที่เริ่มจากการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนั้น
อาจสืบเนื่องมากจากทหารเองก็ระมัดระวังในการเข้าไปแทรกแซงโดยที่วิกฤตการทาง
การเมืองยังไม่สุกงอมก็ทาให้ทหารดูท่าทีเสียก่อน จนกระทั่งการเมืองมาถึงทางตันไม่มี
ทางออกมีเสียงเรียกร้องให้ทหารเข้ามาหยุดวิกฤต นั้นจึงส่งผลให้ทหารได้ก้าวเข้ามาโดย
เริ่มจากการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยซึ่งจะแตกต่างกับการเข้ามาแทรกแซงของทหาร
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ในอดีตที่ทหารจะไม่มีท่าที ที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยเพราะถ้าทหารจะเข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองทหารก็จะเข้ามาทาการยึดอานาจเลย
เมื่อการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสาเร็จปัญหาไม่สามารถหาทางยุติได้ ทหารจึงได้
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้พิทักษ์เพราะทหารได้เล็งเห็นแล้วว่าสภาพความรุนแรงและ
ความวุ่ น วายที่ เ กิด ขึ้ น ในสั งคมประกอบกั บ รั ฐบาลขาดความชอบธรรมและการเมื อ ง
เดินทางมาสู่ทางตันทหารจึงทารัฐประหารเพื่อจะยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะแตกต่าง
จากเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2553 ที่มีการะปะทะกันเกิดขึ้นแต่ทหารไม่ทารัฐประหาร
เพราะในช่วงเวลานั้นรัฐบาลประชาธิปัตย์ยังคงมีความชอบธรรมอยู่ประกอบกับการเมือง
ยังไม่ได้ดาเนินมาถึงทางตันจึงทาให้ในเหตุการณ์ปี 2553 ไม่มีการทารัฐประหารและเมื่อ
ทหารได้สวมบทบาทเป็นผู้พิทักษ์ท าการยึดอานาจทหารก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองมาเป็นผู้ปกครองโดยที่ทหารได้พิจารณาแล้วว่าการที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองให้
ได้ทหารต้องเป็นผู้ปกครองเองเพื่อให้แนวทางการปฏิรูปที่วางแผนไว้บรรลุผล อาจกล่าว
ได้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นทาให้ทหารได้เปลี่ยนบทบาทไปและทหารมีการ
เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองเป็นลาดับขั้นตอนซึ่งแตกต่างจากการเข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองในอดีต โดยที่ทหารอาศัยเหตุการณ์และบริบทที่เกิดในสังคมปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจนสามารถก้าวเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้
นอกจากนี้ การทารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็คล้ายกับ
การทารัฐประหารในอดีตแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะการทารัฐประหารครั้งนี้มีสิ่งที่
แตกต่างจากการรัฐประหารครั้งก่อนคือ บทบาททหาร ทหารได้ปรับเปลี่ยนการเข้ามา
แทรกแซงทางการเมืองโดยใช้ความชอบธรรมในการทารัฐประหาร 2557 ทหารได้เข้ามา
แทรกแซงทางการเมื อ งโดยค่ อ ยปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งจะแตกต่างกับการรัฐประหารในครั้งก่อน ที่ถ้าเกิด
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นทหารจะเข้ามาทาการรัฐประหารโดยทันทีไม่ได้มี
การปรับเปลี่ยนบทบาทดั่งเช่นกับการรัฐประหารในครั้งนี้ที่ทหารได้เข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้พิทักษ์
จนผลสุดท้ายทหารก็เข้ามาเป็นผู้ปกครอง
ดังนั้ นสามารถสรุ ป ได้ว่ า รูป แบบการก้ า วเข้ า มาท ารัฐ ประหารเมื่ อ วัน ที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไม่ได้ต่างไปจากการทารัฐประหารในครั้งก่อนแต่ก็ไม่ได้เหมือนกัน
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ทั้งหมด ซึ่งรูปแบบการทารัฐประหารมีความแตกต่างกันในบทบาทของทหารโดยการ
รัฐประหารในครั้งนี้ทหารได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจนมีความชอบธรรมมากพอ
ทหารถึงที่จะเข้ามายึดอานาจทารัฐประหาร

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 พบว่า
เมื่อเกิดความวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น ทหารจะเป็นตัว
แสดงที่สาคัญในการก้าวเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจน
ขยายเป็นวงกว้างทาให้เกิดความรุนแรงและความไร้เสถียรภาพความไม่มั่นคงในสังคมจึง
ทาให้ทหารสามารอ้างความชอบธรรมในการทารัฐประหารได้
ดังนั้นเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขไม่ให้กองทัพใช้ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมา
สร้างเงื่อนไขความชอบธรรมที่จะเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน
ควรมีการจัดการที่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสี
นั้น อาจจะทาได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะทาไม่ได้เลยเสียทีเดี ยวควรจัดมีการประชุมปรองดอง
ปรึ ก ษาหารื อ เสนอแนวทางออกให้ กั บ ปั ญ หาความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ค วรปลู ก ฝั ง
ความคิดหรือเพิ่มความเกลียดชังซึ่งกันและกัน เพียงแต่ต้องมีการเจรจาหรือมีการประชุม
เสวนาหาทางออกที่ ท าให้ เ กิ ด ผลดี แ ก่ ทุ ก ฝ่ า ย อย่ า งเช่ น การมี แ นวความคิ ด ที่ จ ะจั ด
แผนการปรองดองซึ่งในการจัดการการปรองดองนั้น ควรเลือกบุคคลที่เข้ามาดูแลหรือ
วางแผนที่เป็นกลาง ควรเป็นบุคคลที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับ และที่สาคัญการปรองดองจะ
เกิดขึ้นได้ ทุกฝ่ายต้องยอมรับการปรองดองพร้อมทั้งเปิดใจให้กว้างพอสมควร และไม่ควร
ที่จะยึดติดกับกับความขัดแย้งเดิมๆ เพราะถ้ายังคงยึดติดและไม่เปิดใจให้กว้างพอ การที่
จะให้เกิดความปรองดองได้นั้นก็คงยาก
ด้านสถาบันการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง ส่วนหนึ่งของปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิด ขึ้นจนเป็นเหตุให้ทหารอ้า งความชอบธรรมในการรั ฐประหารได้ นั้นก็คื อ
สถาบันการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง ซึ่งด้านการเมืองควรที่จะมีการปลูกฝั่ง
จิตสานึกของนักการเมืองว่าไม่ควรทุจริตคอรัปชั่น ทางรัฐบาลควรที่เข้าไปทางานบริหาร
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ประเทศให้เกิดประสิทธิภาพแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมให้สมกับที่เป็นตัวแทนประชาชนที่
เลือกเข้าไปให้ทางานบริหารประเทศมิใช่เข้าไปเพื่อที่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง รัฐบาลควรดูแลข้าราชการประจาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนดเท่านั้น
ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายหรือแต่งตั้งโยกย้ายพวกของตนเข้าดารงตาแหน่งแทน ซึ่งการเกิด
คอรัปชั่นหรือการโยกย้ายตาแหน่งโดยมิชอบของทางรัฐบาลจะส่งผลให้ทางรัฐบาลเกิด
ความเปราะบางเกิดขึ้นกับทางรัฐบาล เมื่อรัฐบาลเกิดปัญหาขาดความไม่ชอบธรรมสิ่ง
เหล่านี้จะสามารถทาให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้ นอกจากนี้ควรพัฒนา
สถาบันการเมืองให้เข้มแข็ง มีสถาบันพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่าง
แท้จริง มีอุดมการณ์และนโยบายที่เหมาะสมไม่ สุดขั้วข้างหนึ่งข้างใดอันจะทาให้เกิดการ
ขัดแย้งแตกแยกกันขึ้นมาได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2560 พยายามที่จะทาให้พรรค
การเมืองมีความเป็นประชาธิปไตย โดยมีความพยายามขยายฐานสมาชิกให้สมาชิกมีส่วนร่วม
มีบทบาทในเรื่องของการคัดสรรผู้รับสมัครการเลือกตั้ง การเพิ่มบทบาทในการให้เงินสมาชิก
พรรคเพื่อที่จะให้พรรคปลอดพ้นจากกลุ่มทุนใหญ่ หรือการเสนอนโยบายของพรรคการเมือง
ต้องชี้แจงวงเงิน ที่มาของเงิน และความคุ้มค่าของนโยบายเพื่อป้องกันนโยบายที่อาจจะนา
ความเสี ยหายมาสู่รั ฐได้ดังเช่นนโยบายประชานิยมในอดี ต ดั งนั้นพรรคการเมืองจะเป็ น
ประชาธิ ปไตยได้ หรือไม่นั้ นรัฐธรรมนูญก็มีส่ วนส าคัญที่จะทาให้สถาบันการเมือง พรรค
การเมืองเข้มแข็งเพราะรากฐานของพรรคการเมืองของไทยนั้นวางรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ
มาโดยตลอด
ด้านสถาบั นกองทั พ เป็นสถาบันที่ สาคั ญสถาบั นหนึ่ งของประเทศไทยเพราะ
กองทัพเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมีฐานะเป็นผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์ รักษาความสงบเรียบร้อย
พร้อมทั้งมีบทบาททางการเมืองมาตั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งแนวทาง
ในการป้องกันไม่ให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองหรือรัฐประหารในอนาคต มีอยู่ 2
แนวทางเลือก แนวทางเลือกแรก ควรมีการปฏิรูปกองทัพ การที่จะทาให้ทหารไม่เข้ามา
แทรกแซงทางการเมือง การปฏิรูปกองทัพเป็นแนวทางที่สาคัญอย่างมากที่จะทาให้กองทัพ
พัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่ที่ทางกองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาล เป็น
ทหารอาชีพอย่างแท้จริงโดยที่สร้างความเป็นทหารอาชีพซึ่งควรดาเนินการปรับลดขนาด
กองทัพ กาลังพล ให้มีขนาดพอเหมาะ แล้วควรปลูกฝังแนวความคิดการเป็นทหารอาชีพ
ให้กับทางกองทัพซึ่งการปลูกฝังความคิดทหารอาชีพควรเริ่มจากอธิบายความเข้าใจในเรื่อง
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ของบทบาทหน้ าที่ของทหารที่มี หน้าที่ ในการปกป้ องประเทศให้พ้ นจากภัยคุ กคามนอก
ประเทศ แนวทางเลือกที่สอง การใช้ระบบผสม กล่าวคือฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารต้องเดิน
ไปด้วยกัน โดยที่วางบทบาททหารให้มีบทบาทที่สมดุลกับการเมือง การเมืองไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ ยวกั บทหารมากจนเกิ นไปและไม่ ได้ ปล่ อยให้ ทหารมี บทบาทมากจนสามารถเข้ ามา
แทรกแซงทางการเมืองได้ ทั้ง 2 แนวทางเลือกนี้อาจถูกวิพากษ์ในเรื่องการเป็นประชาธิปไตย
แท้กับการเป็นประชาธิปไตยครึ่งหนึ่ง ซึ่งทางเลือกแรกเคยใช้มาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะจัดตั้ง
การเป็นทหารอาชีพได้ ทางเลือกที่สองเคยเกิดขึ้นในยุคของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ดังนั้น
ทางเลือกแรกและทางเลือกที่ สองก็ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ ขึ้นอยู่ กับความเข็ มแข็ งหรือความ
อ่อนแอของแต่ละทางเลือกว่า ณ ตอนนั้นกองทัพมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
ด้านสื่อมวลชน สื่อการเมือง และสื่อบุคคล ในปัจจุบันสื่อ หรือ social network
ล้วนแต่มีบทบาทในการผลิตซ้าหรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ความขัดแย้งเกิดขึ้น จากการ
เผยแพร่ hate speech หรือ harmful information โดยเฉพาะสื่อการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ทางการเมื องของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งแนวทางที่ไม่ ให้สื่ อผลิ ตซ้าหรื อ
กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงที่จะนาไปสู่ความขัดแย้งคือให้มีการควบคุมสื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นความรุนแรงโดยให้สื่อนาเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ อย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ สื่อควรมีการวางตัวเป็นกลาง ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้กลุ่มอิทธิพลใด เพราะถ้าสื่อเป็น
กลาง วิชาชีพสื่อก็จะควบคุมคุณภาพของการนาเสนอข่าวสาร แต่ถ้าสื่อไม่เป็นกลางก็จะถูก
ฝ่ายรัฐ อานาจนิยมจะหาทางเข้ามาควบคุมสื่อเนื่องจากสื่อไม่สามารถควบคุมตัวสื่อเองได้
เพราะสื่อตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มการเมือง เพราะฉะนั้น สื่อมวลชน สื่อการเมือง และ
สื่อบุคคลต้องพัฒนาและควบคุมตัวสื่อเองไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อานาจของกลุ่มทุนและต้องมี
ความเป็นกลางในการนาเสนอข่าวอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและบารมีทางการเมืองของ
นายชวน หลีกภัย ต่อการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และการได้รับชัยชนะใน
การเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี
พ.ศ.2555 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
จ านวน 16 ราย เช่ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม การเมื อ งท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก พรรคประชาธิ ปั ต ย์
ข้าราชการ และประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้งการรวบรวมข้อ มูลจากเอกสารที่เกี่ย วข้อ ง
ผลการวิจัยพบว่า ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 นาย
กิจ หลีกภัย ไม่ได้มีบารมีในทางการเมืองที่จะสามารถทาให้ชนะในการเลือกตั้งได้ ซึ่งนาย
กิจ หลีกภัย อาศัยจากบารมีของนายชวน หลีกภัย และความเป็นตระกูลทางการเมืองของ
ตระกูลหลีกภัย ที่เกิดจากการสะสมบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย ทาให้ในการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 นายกิจ หลีกภัย สามารถชนะ
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยการอาศัยบารมีของน้องชายคือนาย
ชวน หลีกภัย ทีเ่ ป็นผู้ที่มีบารมีในพื้นที่ของจังหวัดตรัง
คาสาคัญ: บารมีทางการเมือง; การเลือกตั้งท้องถิ่น; นายชวน หลีกภัย
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Abstract
The purpose of the study was to investigate Mr. Chuan Leekpai’s
charismatic authority over a Trang Provincial Administrative Organisation
(TPAO) election and the association between said authority and the victory
of Mr.Kij Leekpai, his older brother, in the TPAO election in 2012. Data were
collected from relevant documents and in-depth interviews of sample
groups: the samples of the study included 16 persons, such as local
politicians, Democrat Party members, government officials and local
inhabitants.Findings indicated that Mr. Kij Leekpai did not have the political
charisma to enable him to secure victory in the 2012 election. Instead,
such success was attributed to Mr. Chuan Leekpai, who had been locally
recognised as a charismatic politician. Furthermore, Mr. Chuan Leekpai’s
charisma allowed the political dynasty of the Leekpai family in the
province to continue.
Keywords: Political Charisma; Local Election; Mr. Chuan Leekpai
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บทนา
ในการเลือกตั้งตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย
ผู้ ส มั ค รนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตรั ง ผู้ เ ป็ น พี่ ช ายของนายชวน หลี ก ภั ย
ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (อดีตหัวหน้า พรรคและนายกรัฐมนตรี) โดยใน
การเลือกตั้งนายกิจ หลีกภัย ส่งทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ใน
นามของทีมกิจปวงชน ที่มีนายกิจ หลีกภัย เป็นหัวหน้าทีมและส่งสมาชิกลงสมัครรั บ
เลื อ กตั้ ง ในต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารจั ง หวั ด ตรั ง โดยสื่ อ ระบุ ว่ า
พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการพูดคุยถึงการส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
พรรคจะส่ งเป็น ตัว แทนผู้ สมั ครในนามของพรรคประชาธิปัต ย์ จากการประชุ มพรรค
ประชาธิปัตย์ (ไทยรัฐ, 2555) โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้นายกิจ หลีกภัย เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในนามของพรรคประชาธิปัตย์
และอนุ มั ติ ที ม ผู้ ส มั ค รสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ตรั งในนามของพรรค
ประชาธิปัตย์ ทาให้นายกิจ หลีกภัย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง ในนามของพรรคประชาธิปัตย์
ในการหาเสียงของนายกิจ หลีกภัย นอกจากการสนับสนุนช่วยหาเสียงจาก
สมาชิ ก ในที ม กิ จ ปวงชนแล้ ว ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ จากสมาชิ ก ของพรรค
ประชาธิ ปั ต ย์ ทั้งในและนอกพื้ น ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย นายชวน หลีก ภั ย ประธานสภาที่
ปรึ ก ษาพรรคประชาธิ ปั ตย์ , นายสาทิ ตย์ วงศ์ ห นองเตย ส.ส.เขต 4 ของจั งหวัด ตรั ง ,
นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ ส.ส.เขต 1 ของจังหวัดตรัง, นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ และ
นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.เขต 3 ของจังหวัดตรัง เป็นต้น ผลคะแนนของผู้สมัคร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พ.ศ. 2555 ปรากฏว่าคะแนนของนายกิจ หลีกภัย
อดี ตนายกองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด ตรั ง มีค ะแนนน าผู้ สมั ครคนอื่ น กล่ าวคือ นาย
ชินธันธิ์ อนันต์มั่งคั่งกุล ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 40,367 คะแนน ,นายกิจ หลีกภัย ผู้สมัคร
หมายเลข 2 ได้ 148,781 คะแนน และนายเอกริ นทร์ นิล สวั สดิ์ ผู้ สมั ครหมายเลข 3
ได้ 48,397 คะแนน ผลคะแนนทั้ งในส่วนของระดับอาเภอและผลคะแนนรวมนายกิจ
หลีกภัย มีคะแนนนาผู้สมัครคนอื่น ทาให้นายกิจ หลีกภัย สามารถชนะในการเลือกตั้งและ
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ได้ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน แม้นายกิจ
หลีกภัย จะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แต่ทีมสมาชิกของ
พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ผลการเลือกตั้งจะต่างจากทีมกิจปวงชนของ
นายกิจ หลีกภัย ที่ได้รับการเลือกตั้งเกือบทุกเขตการเลือกตั้งที่ทีมส่งลงแข่งขัน
จากผลการเลือ กตั้งของผู้สมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ (ส.อบจ) กั บ
ผู้สมัครตาแหน่งนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่ผลการเลือกตั้งมีความแตกต่าง
กัน และทีมกิจปวงชนภายใต้การนาของนายกิจ หลีกภัยสามารถที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าสู่
สภาฯจานวนหลายที่นั่ง อาจจะกล่าวได้ว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์ให้สนับสนุนนายกิจ
หลีกภัย อาจจะไม่ใช่เหตุที่ทาให้นายกิจ หลีกภัย ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่เกิดจาก
การที่นายกิจ หลีกภัย ได้รับการสนับสนุนจากนายชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวตรังให้
ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุน จึงทาให้การเลื อกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ของนายกิจ หลีกภัย ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาถึงบทบาทและบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย ต่อการ

เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555
2) เพื่อศึกษาอธิบายถึงการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย

ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555
วิธีการวิจัย
การศึ กษาบารมี ของนายชวน หลีกภั ย ในการเมือ งท้องถิ่น: กรณี ศึกษาการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขต
การศึกษา โดยศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 วิธีการศึกษาผู้วิจัยใช้รูปแบบวิธีการศึกษาการวิจัยเชิง
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คุณภาพโดยอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ การวิจัยเอกสาร
(Document Research) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น
หนังสือ วารสาร ข่าว อินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเลือกตั้ง แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนารายละเอียดมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และใช้
การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
เครื่องมือแบบบันทึกหัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ , แบบจดบันทึกภาคสนาม (Memo)
เพื่อจดบันทึกข้ อมูลหรือประเด็นที่หน้าสนใจในการสัมภาษณ์ และเครื่ องบันทึกเสีย ง
เพื่อบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะรวบรวมผลจากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดย รวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร บทความทางวิชาการ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเลือกตั้ง
และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง นามาวิ เคราะห์เนื้อ หา (Content Analysis) ตามประเด็ น
การศึกษาแล้วนาเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ และรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนาข้อ มูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่แยกเป็ น
ประเด็น และดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Analysis)
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ผลการวิจัย
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีภัย ที่มีผู้ให้
การสนับสนุนหลายฝ่ายทั้งจากภาคประชาชนในพื้นที่ ทีมกิจปวงชนภายใต้การนาของนาย
กิจ หลีกภัย ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และจากทีมสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ โดยการนาของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มาช่วยในการปราศรัยหาเสียงทั้งจากในและนอกพื้นที่
ของจังหวัดตรัง เช่น นายสาทิตย์ วงศ์หนอง, นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ , นายนิพิฎฐ์
อินทรสมบัติ และนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ เป็นต้น เป็นการช่วยเหลือในการปราศรัยหา
เสียงให้กันนายกิจ หลีกภัย โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งนี้
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การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในปี พ.ศ.2555 การเลือกตั้งของ
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดตรัง
จะเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้เป็นการเลือกตั้งภายในวันเดียวกัน โดย
การเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะเลือกตั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 และจะเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในวันที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 การเลือกตั้งที่แยกระหว่างการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ทาให้การในหาเสียงและช่วยเหลือในการ
เลือกตั้งของผู้สมัครนายกฯและสมาชิกสภาฯ มีระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งและ
สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) จะกล่าวว่ามีความไม่สะดวกทาให้ไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้ง
ภายในวันเดียวกันได้ แต่ช่วงระยะที่แตกต่างกันทาให้สามารถที่จะหาเสียงให้กับสมาชิก
ภายในทีมของผู้สมัคร หรือสมาชิกภายในทีมสามารถที่จะช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างเต็มที่
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย แม้จะมี
ผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งหลายฝ่าย แต่สิ่งที่เป็นเสมือนทุนเดิมในการเลือกตั้งก็คือ
การที่มีผลงานในสมัยที่ผ่านมา และการเป็นสมาชิกของบ้านใหญ่ในพื้นที่คือเป็นบุคคล
ภายในตระกูลหลีกภัย ทาให้ในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะมีความ
ได้เปรียบจากบารมีของการที่มี “นามสกุล ” (Family Name) ที่เป็นที่รู้จักกันดีของ
ประชาชนในพื้น เพราะมีความเกี่ยวข้องกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค
ประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความศรัทธา
และให้การสนับสนุน ทาให้นายกิจ หลีกภัย ที่ได้รับบารมีจากนายชวน หลีกภัย ทาให้มี
ความได้เปรียบมากกว่าผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคนอื่นๆ
บทบาทและบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย ในพื้นที่ของจังหวัดตรัง
การเป็นเหมือน“เครื่องหมายการค้า” (Brand Name) ของนายชวน หลีกภัย
ที่ส่งผลให้ตระกูลหลีกภัยเป็นตระกูลที่มีบทบาททางการเมืองและประสบความสาเร็จจาก
การเลือกตั้งในพื้นที่ของจังหวัดตรัง ด้วยการสะสมบารมีในพื้นที่ เป็นระยะเวลายาวนาน
ของนายชวน หลีกภัย ที่ทาให้การเมืองในจังหวัดตรังเป็นการเมืองที่นิ่ง ซึ่งจากการเมืองใน
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ระดับชาติที่บทบาทของนายชวน หลีกภัย ทาให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถที่จะได้รับชัย
ชนะในการเลือกตั้งในพื้นที่ของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการยากที่พรรคการเมืองอื่นจะได้รับชัย
ชนะในพื้นที่ เมื่อการเมืองในระดับชาติเป็นการเมืองที่นิ่งมีลักษณะของความเป็นเอกภาพ
ในพื้นที่ ทาให้การเมืองในท้องถิ่นของจังหวัดตรังอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่มี
นายกิจ หลีกภัย ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นบุคคลที่ได้รับ
การสนับสนุนจากนายชวน หลีกภัย และเป็นคนของตระกูลหลีกภัยส่งผลให้การเมืองใน
ท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังไม่ค่อยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีความ
ขัดแย้งมากนัก ซึ่งนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า“จังหวัดตรัง
ตรัง การเมืองระดับชาติมีผลต่ อการเมืองท้องถิ่น เพราะการเมืองระดับชาติมีเสถียรภาพ
(Stable) ที่เป็นผลมาจากการที่พรรคครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยดูจากการที่ท่าน
ชวน หลีกภัยเป็น ส.ส. มาตั้งแต่ปี 2512 การเมืองระดับชาติก็มีความเป็นเอกภาพ”
เมื่อการเมืองระดับชาติมีความมั่นคง ที่เกิดจากการสร้างฐานเสียง ความผูกพัน
กับประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ฐานเสียงทางการเมืองที่มีความเป็นเอกภาพใน
พื้นที่ย่อมที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้งได้ เช่น ในกรณีของนายชวน หลีกภัย ที่ทาให้การ
เลื อ กตั้ ง ระดั บ ชาติ ข องพรรคประชาธิ ปั ต ย์ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2535 เป็ น ต้ น มา พรรค
ประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะในเขตพื้นที่เลือกตั้งของจังหวัดตรังทุกเขตการเลือกตั้งมาจนถึง
ปัจจุบัน (วิกิพีเดียสารานุกรมออนไลน์, 2557) เมื่อการเมืองระดับชาติที่ฐานเสียงและการ
สนับสนุนที่มากพอ ย่อมที่จะส่งผลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งโดยส่วนตัวนายกิจ
หลีกภัย (2559: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การเมืองในท้องถิ่นของจังหวัดตรังคือได้มาจาก
การปูรากฐานของการเมืองระดับชาติ ” และความคิดเห็นของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
(2559 : สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า “การเมืองในท้องถิ่นมีทิศทางเดียวกันกับการเมืองใน
ระดับชาติ คือมีความสอดคล้องกับพรรคประชาธิปัตย์ ” ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่ในปี 2535 ที่นายชวน หลีกภัย เป็นหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ทาให้จังหวัดตรังกลายเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ และชาวจังหวัด
ตรังก็ให้การสนับสนุนเรื่อยมา
การมี ฐ านเสี ย งเดิ ม ที่ มี ม าตั้ งแต่ ก ารเมื อ งในระดั บ ชาติ ท าให้ ก ารสนั บ สนุ น
การเมืองท้องถิ่นนั้นสามารถกระทาได้ โดยเฉพาะการสนับสนุนจากตระกูลทางการเมือง
ในพื้นที่อย่างตระกูลหลีกภัย เพราะในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่
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มีเขตการเลือกตั้งครอบคลุมทั้งจังหวัด การหาเสียงและการสร้างฐานเสียงเพื่อที่จะเป็นที่
ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ อาจจาเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลานาน แต่หากได้รับการ
สนับสนุนจากตระกูลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นตระกูลที่ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับ ก็ย่อม
ที่จะมีฐานเสียงเดิมอยู่และเป็นผลดีต่อการเลือกตั้ง จึงส่งผลทาให้ให้ง่ายที่จะได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน และเมื่ อร่ว มกับ ชื่อ เสีย งเดิ มของตัว ผู้สมั ครรั บเลื อกตั้ งที่เ ป็น ที่
ยอมรับจากประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วด้วย ก็จะทาให้การตัดสินใจของประชาชนนั้น ทาได้
ไม่อยากที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดในการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย ด้วย
การที่นายชวน หลีกภัย ให้การสนับสนุน จึงส่งผลให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในและ
นอกพื้นที่ของจังหวัดตรังมาช่วยในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง การช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
ให้กับนายกิจ หลีกภัย ที่เกิดจากบารมีของนายชวน หลีกภัย ที่เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษที่เรียกว่า มีบารมี “Charisma” ในพื้นที่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่ทาให้ผู้คนที่
พบเจอเกิดความความเลื่อมใสและศรัทธาในตัวผู้นาลักษณะนี้ และก่อให้เกิดกลายเป็น
ความเชื่ออย่างเหนียวแน่นในตัวผู้นาคือนายชวน หลีกภัย ด้วยลักษณะที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของนายชวน หลีกภัย ที่ทาให้ได้รับการยอมรับจากบุคลิกภาพ ประสบการณ์
และความสามารถที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ที่พบเจอผู้นาในลักษณะแบบนี้ โดยนายทวี คง
ขัน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโยงใต้ (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า“การที่
ประชาชนชาวจังหวัดตรังเลือกท่านชวน หลีกภัย เพราะด้วยบุคลิกที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อม
ตน ไม่ถือตัว ด้วยลักษณะนิสัยของคนใต้ที่เป็นคนแข็ง เมื่อเจอกับคนสุภาพอ่อนโยนทาให้
เกิดความชื่นชอบ”
ลักษณะที่ทาให้ประชาชนในพื้นที่ชื่นชอบในตัวของนายชวน หลีกภัย ที่ทาให้
นายชวน หลีกภัย ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเรื่อยมาจนกลายเป็นความนิยมในตัว
ของนายชวน หลีกภัย เมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้งประชาชนในพื้นที่มักจะให้การสนับสนุน
นางสาวธัญลั กษณ์ หลักขัน (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “โดยส่ว นตัวมองจะว่ า
ประชาธิปัตย์ในพื้นที่ของจังหวัดตรังเป็นเหมือนค่านิยม คือ ชาวบ้านผู้สูงอายุมัก จะนิยม
ชมชอบในตัวของท่านชวน หลีกภัย หากมีใครพูดถึงท่านชวนในทางที่ไม่ดีนั้นไม่ได้ เขา
มักจะเรียกท่านชวนว่า “ลูกชวน” เพราะด้วยความนิยมในตัวของท่านชวน หลีกภัย ทาให้
เขาศรัทธาและชื่นชอบในพรรคประชาธิปัตย์”
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การเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์อย่างมหัศจรรย์หรือพรสวรรค์พิเศษในการดึงดูดใจคน
ของนายชวน หลีกภัย เมื่อใครพบเห็นแล้วจะเกิดความประทับใจ ทาให้ผู้ที่พบเห็นยอมรับ
นับถือและเกิดความศรัทธาเลื่อมใสที่เกิดจากบุคลิกส่วนตัวของนายชวน หลีกภัย ที่ทาให้
ประชาชนในพื้นที่มีความศรัทธาและชื่อชอบในผู้นาลักษณะนี้ นายนิคม สม่าพงษ์ (2559 :
สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ประชาชนชื่นชอบท่านชวน หลีกภัย เพราะท่านเป็นคนสมถะ ไม่ถือ
ตัว เวลาจะไปที่ไหนท่านจะไปพบเด็กเล็กก่อนเสมอ ท่านเป็นบุคคลที่ใครสัมผัสด้วยก็จะ
รัก และเวลาว่างท่านชวนจะมาพบปะกับชาวบ้านอยู่เสมอ เช่น ไปร่วมงานศพ งานบุญ
งานลากพระ เป็นต้น”
ทาให้นายชวน หลีกภัย ได้รับความนิยมและสามารถที่จะสร้างฐานเสียงในพื้นที่
เพราะมีความผูกพันกับประชาชน ด้วยลักษณ์ความเป็นผู้นาของนายชวน หลีกภัย ที่ทาให้
ประชาชนในพื้นที่ชื่นชอบนอกจากบุคลิกภาพที่เป็นคนสมถะไม่ถือตัวแล้ว ลักษณะที่โดด
เด่นอีกอย่างหนึ่งของนายชวน หลีกภัยคือ นายชวนหลีกภัยมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
( Superb communication skills ) (Lussier, N. R., & Achua, F., 2001: 376) โดย
นายชวน หลีกภัย มีฉายาติดตัวมาตั้งแต่เป็น ส.ส.ว่า “มีดโกนอาบน้าผึ้ง” จากวิธีการพูดที่
สุภาพ เฉียบคม แต่เชือดเฉือน (ประภัสสร เสวิกุล, 2557) ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของผู้นา
ที่โดดเด่นทาให้เป็นที่ชื่นชอบ ด้วยการที่คนใต้ชอบบุคคลที่มีบุคลิกสุภาพและพูดเก่ง ซึ่ง
นาง ก. (นามสมมติ ) . ประธานกลุ่ ม อาชี พ จั ด ท าพวงหรี ด ดอกไม้ จั น ทน์ และตั ว แทน
ชาวบ้านในพื้นที่ อาเภอสิเกา (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า“คนจังหวัดตรังชอบคนที่พูด
เก่ง เป็นบุคคลที่พูดมีหลักการเหมือนอย่างท่านชวน”
ทาให้นายชวน หลีกภัย เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์และดึงดูดใจผู้คน ทาให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความศรัทธาและเชื่อถือในตัวของของนายชวน หลีกภัย จากความนิยมชมชอบ
ส่งผลให้เกิดความศรัทธาและกลายเป็นบารมีในพื้นที่ของจังหวัดตรังจากคากล่าวของ
นางสาวธั ญ ลักษณ์ หลัก ขัน (2559 : สัม ภาษณ์ ) ที่ก ล่าวว่า “ถ้าหางมองคาว่ า
ประชาธิ ปั ต ย์ ในจั ง หวั ด ตรั ง ก็ ต้ อ งบอกว่ า หมายถึ ง ท่ า นชวน หลั ก ภั ย เพราะพรรค
ประชาธิปัตย์กับคนจังหวัดตรังผูกพันเติบโตกันมาตั้งแต่สมัยท่านชวน หลีกภัย เพราะ
สมัยก่อนจังหวัดตรังไม่มีนายกฯ แต่เมื่อคนบ้านเราได้เป็นนายกฯและเป็นคนของพรรค
ประชาธิปัตย์ ทาให้เกิดความผูกพันต่อกันที่กลายเป็นค่านิยมที่ใครจะว่ากล่าวไปในทางที่
ไม่ดีนั้นไม่ได้ และเป็นความผูกพันที่กลายเป็นรากฐานทางการเมือง”
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ความผูก พันที่ กลายเป็ นค่า นิยมต่อนายชวน หลีก ภัย แต่ด้ วยการขึ้ นมาเป็ น
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของนายชวน หลีกภัย ในปี 2535 ที่ทาให้การเลือกตั้งในพื้นที่
ภาคใต้เกิดกระแสนิยมในตัวของนายชวน หลีกภัย
ดังนั้นชื่อเสียงของนายชวน หลีกภัย จึงเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งต่อการครอง
ฐานเสี ย งในภาคใต้ เมื่ อ พิ จ ารณาชื่ อ เสี ย งของนายชวน หลี ก ภั ย จะพบว่ า ชื่ อ เสี ย ง
โดยเฉพาะในส่วนของภาพลักษณ์นายชวน หลีกภัย จะมีภาพลักษณ์ของผู้นาที่สอดคล้อง
ต่อความคิดและค่านิยมของคนใต้ในหลายประการ ทาให้นายชวน หลีกภัย เป็นที่นิยม
และจากภาพลักษณ์ของนายชวน หลีกภัย ที่การยึดถือหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์
(Integrity) ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ยึดถือหลักความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
การดาเนินการต่างๆได้ มีความน่าเชื่อถือ จริงใจ จนได้รับฉายา Mr. Clean (นายสะอาด)
(คมชัดลึก, 2553) ที่ทาให้นายชวน หลีกภัย กลายเป็นผู้ที่มีบารมีและบทบาทในทาง
การเมืองจากการที่เป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความศรัทธา การที่ประชาชนให้ ความศรัทธา
ทาให้ น ายชวน หลี ก ภั ย การเป็ น เสมื อ นเครื่ อ งหมายการค้ า (Brand Name) เป็ น
สัญลักษณ์ที่รับรู้และจดจาได้เป็นอย่างดีของประชาชนในพื้นที่ การที่สมาชิกในตระกูล
หรื อ ผู้ ที่ น ายชวน หลี ก ภั ย ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการเลื อ กตั้ ง จึ ง ท าให้ บุ ค คลนั้ น มี ค วาม
ได้เปรียบหรือมีโอกาสที่ดีกว่านักการเมืองคนอื่นในการเลือกตั้ง เพราะด้วยบารมีของนาย
ชวน หลีกภัย ซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ในสมัยอดีตที่นายชวน หลีกภัย ยังคงเป็นหัวหน้าของ
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีกระแสความนิยมในตัวของนายชวน หลีกภัย มากจนมีผู้กล่าวว่า
“พรรคประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าหรือหลักกิโล ลงสมัครยังได้รับการเลือกตั้ง อย่าว่าแต่คน
เลย” (จรูญ หยูทอง, 2547: 11-17) ที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมและศรัทธาต่อนายชวน หลีก
ภัย ซึ่งนายนายทวี คงขัน (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “คือต้องมองการเมืองในพื้นที่แล้ว
นึกถึงความจริงที่ว่า ถ้านึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ของภาคใต้ต้องนึกถึงท่านชวน หลีกภัย
ไม่ใช่เฉพาะตรัง ด้วยการที่เป็นคนใต้ต้องนึกถึงท่านชวน หลีกภัย นี่คือสิ่งที่ทาให้มองเห็น
ได้อย่างชัดเจนเลยว่า ท่านชวน หลีกภัย ก็มีบารมีในพื้นที่ของ 14 จังหวัดภาคใต้”
การเป็นผู้นาที่ทาให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จนได้รับ ยอมรับและ
เป็นที่รู้จัก ทาให้นายชวน หลีกภัยสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง และมี
บารมีในพื้นที่ของจังหวัดตรัง การมีบารมีในพื้นที่ของนายชวน หลีกภัย ย่อมที่จะส่งผลต่อ
การเมืองภายในจังหวัดตรัง หากนายชวน หลีกภัย ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
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เพราะด้วยบารมี ฐานเสียง และการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ ย่อมส่งผล
ให้ผู้สมัครที่นายชวน หลีกภัย ให้การสนับสนุนจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลือกตั้ง จาก
คากล่าวของนายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์ (2559 : สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า“เมื่อนึกถึงท่านชวน
หลีกภัย ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นยี่ห้อ เป็นสัญลักษณ์ เป็นประชาธิปัตย์ ถ้าหากท่านชวน หลีก
ภัย เดินกับใคร ขึ้นรถคันไหน ท่านเชียร์ใครคนนั้นจะได้เปรียบ”
เพราะด้วยการมีบารมีของนายชวน หลีกภัย ย่อมที่จะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนมีความได้เปรียบในการเลือกตั้ง เพราะฐานเสียงและบารมีของนายชวน หลีก ภัย
ที่เกิดจากความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ทาให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายชวน
หลีกภัย สามารถที่จะอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัย ที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้งได้ จาก
ความศรั ท ธาและนิ ย มที่ เ กิ ด จากผลงานของการเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจนถึ ง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายชวนหลีกภัยที่ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความศรัทธาต่อ
ผู้นาอย่า งนายชวน หลีก ภัย ทาให้บ ทบาทของนายชวน หลี กภัย มีบ ารมีในพื้นที่ ของ
จังหวัดตรัง ซึ่งการมีบารมีของนายชวน หลีกภัย ย่อมที่จะส่งผลต่อตระกูลหลีกภัย ด้วย
การที่มีนามสกุล (family name) เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้า (Brand Name) ทาให้
ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งได้ เมื่อมีผู้สมัครซึ่งใช้นามสกุล
เหมือนกับนายชวน หลีกภัย ทาให้โอกาสในการได้รับเลือกตั้งมีโอกาสสูงที่จะได้รับชัยชนะ
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2555 ของนายกิจ หลีกภัย
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย ซึ่งในการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ที่แบ่งการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรังออกเป็นสองรอบคือ รอบแรกจะเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และตามมาด้วยเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การเลือกตั้งนายก
องค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย ที่มีหลายฝ่ายให้การสนับสนุน ทั้ง
จากสมาชิ ก พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ทั้ งในและนอกพื้ น ที่ สมาชิ ก ที ม กิ จ ปวงชน และภาค
ประชาชน ทาให้ในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย มีความได้เปรียบกว่าผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคนอื่นๆ นายสุเชต นุชสมัย (2558 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า
“ในการเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกนายกฯ จะไม่เลือกตั้งพร้อมกับสมาชิกฯ สมาชิกในทีม ไป
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ช่วยนายกฯหาเสียงเลือดตั้งก่อน ซึ่งสมาชิกจะไปช่วยกันทั้งหมด นอกจากสมาชิกในทีม
แล้วก็ยังมีบุคคลภายนอกมาช่วยเหลือ ถ้าหากจะถามถึงความแข็งแกร่งของคาว่า “หลีก
ภัย” เขามีฐานเสียงเดิมอยู่แล้ว ฐานของเขาจะช่วยหาเสียงให้โดยอัตโนมัติ ฐานเสียงคือ
ในช่วงสมัยก่อนหน้ากับบุคคลที่มีความผูกพันที่ได้ดาเนินนโยบายกันมาตามที่เคยพูดไว้ ทา
ให้มีความผูกพันต่อกันและมีความสัมพันธ์กับชาวบ้าน เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเขาจะมาโดย
อัตโนมัติ แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งแปลกๆใหม่ๆก็ต้องเข้าไปพบกับชาวบ้าน คนที่จะมา
ช่วยเขาจะมาให้การช่วยเหลือเอง ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเป็นบุคคลเดิม หรือเป็นคนใน
พื้นที”่
จากทากล่าวของนายสุเชต นุชสมัย ที่กล่าวว่า ถ้าจะถามถึงความแข็งแกร่ง คา
ว่า “หลีกภัย” เขามีฐานเสียงอยู่แล้วฐานเสียงในพื้นที่จะให้การสนับสนุน อาจจะกล่าวได้
ว่าเป็นฐานเสียงเดิมของนายชวน หลีกภัย ที่มาตั้งแต่การเมืองระดับชาติ ที่เกิดจากบุคคล
ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามศรั ท ธาต่ อ นายชวน หลี ก ภั ย ทั้ ง จากประชาชน ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
หัวคะแนนในพื้นที่ จะเข้ามาช่วยเหลือในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย ซึ่งจะรวมทั้ง
บุคคลที่นายกิจ หลีกภัย เคยให้การช่วยเหลือในขณะดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรังด้วย
แม้ว่าในการหาเสียงเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย จะมีผู้ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือมากมาย วิธีการที่นายกิจ หลีกภัย ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนายนิคม สม่าพงษ์
(2558 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “จะเน้นพบปะชาวบ้าน ตั้งเวทีปราศรัย และไม่เคยซื้อ
เสียง”
แต่จุดเด่นของการหาเสียงของนายกิจ หลีกภัย ผู้สมัครนายกองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวั ดตรั ง คื อการปราศรัย หาเสีย งที่เ ป็น การปราศรั ย ใหญ่ มี สมาชิก จากพรรค
ประชาธิปัตย์มาร่วมช่วยในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง โดยการนาของนายชวน หลีกภัย
ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ผู้เป็นน้องชายของนายกิจ หลีกภัย ที่มาช่วยปราศรัย
หาเสียงเลือกตั้งให้กับนายกิจ หลีกภัย และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เช่น นายสาทิตย์
วงศ์หนองเตย, นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์, นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ และนายสมชาย โล่
สถาพรพิพิธ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงระหว่างนายชวน หลีกภั ยกับนายกิจ
หลีกภัย ที่เป็นคนของตระกูลหลักภัย ทาให้นายกิจ หลีกภัย ได้รับการช่วยเหลือในการหา
เสียงเลือกตั้งและการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตย์ หรือสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์
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จากความสัมพันธ์ของการเป็นสมาชิกของตระกูลหลีกภัยที่ได้รับบารมีมาจากนายชวน
หลีกภัย ที่ช่วยในการรงณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และมีโอกาสที่ดีในการได้รับการสนับสนุน
จากบุคคลที่มีชื่อเสียง อาจจะรวมถึงการได้รับการสนับสนุนทางการเงินอีกด้วยที่ส่งผลให้
มีความได้เปรียบในการเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย นายโกมล ชูเชิตรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสิเกา (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ในการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด การที่จะซื้อเสียงก็คงยาก
เพราะเป็นพื้นที่วงกว้าง บวกกับบังเอิญผู้ที่อาสาลงสมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสชนะมากอยู่
แล้ว เพราะมีความเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ”
การที่ น ายกิ จ หลี ก ภั ย มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ นายชวน หลี ก ภั ย ท าให้ ใ นการ
เลือกตั้งมีผู้ให้การสนับสนุนและส่งผลให้โอกาสในการชนะของนายกิจ หลีกภัย มีโอกาสสูง
ในการเลือกตั้ง ซึ่งจะเห็นได้จากผลการเลือกตั้งมีคะแนนนา ห่างผู้สมัครคนอื่นอย่างท่วม
ท้น เมื่อนาคะแนนของผู้สมัครคนอื่นรวมกันก็ยังไม่สามารถที่จะชนะนายกิจ หลีกภัยได้
การได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย จะเห็นได้ว่าด้วยบารมีของ
นายชวน หลีกภัย ที่ส่งผลให้นายกิจ หลีกภัย ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งจาก
เครือข่ายฐานสียงของนายชวน หลีกภัย สมาชิกพรรคประชาธิปัต ย์ทั้งในและนอกพื้นที่
ของจังหวัดตรัง การเป็นสมาชิกของตระกูลหลีกภัยและมีความสัมพันธ์กับนายชวน หลีก
ภัย ท าให้น ายกิ จ หลี ก ภัย มีค วามได้ เปรีย บจากการที่ ตระกู ลของตั วเองที่ เป็ นเสมื อ น
เครื่องหมายการค้า (Brand Name) ทาให้ในการหาเสียงเลือกตั้งและการสนับสนุนต่างๆ
สามารถที่จะกระทาได้โดยง่าย ส่งผลให้มีความได้เปรียบในการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด โดยปกติจะไม่ใช้เรื่องง่ายในการหาเสียงและการที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ
ทาให้การอาศัยบารมีจากนายชวน หลีกภัย มีส่วนช่วยให้สามารถประสบความสาเร็จใน
การเลือกตั้งได้และมีความได้เปรียบมากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ ที่เกิดจากการที่ประชาชนใน
พื้นที่มีความศรัทธาต่อนายชวน หลีกภัย ที่ถือเป็นบุคคลสาคัญของจังหวัดตรัง ทาให้คนใน
ตระกูลหลีกภัยกลายเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ด้วยความเกี่ยวข้องตรงนี้ที่ทาให้
นายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัย เพื่อประสบความสาเร็จ
ในทางการเมืองอย่างการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จากการช่วยเหลือ
ของหลายฝ่ายที่ให้การสนับสนุนกับนายกิจ หลีกภัย ในพื้นที่ ซึ่งสิ่งสาคั ญในการเลือกตั้ง
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ทางการเมืองสาหรับจังหวัดตรังนั้น การปราศรัยใหญ่ก่อนวันเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นกิจกรรม
ที่สาคัญที่สามารถที่จะส่งผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งนายโกมล ชูเชิตรัตน์ (2559 :
สัมภาษณ์) กล่าวว่า “การหาเสียงในคืนสุดท้ายที่เป็นประเพณีนิยมของคนจังหวัดตรังที่จะ
มีการปราศรัยใหญ่ ซึ่งจะระดมสมาชิกของพรรคที่เป็นนักพูดเก่งๆจากในพรรคก็ดี มาช่วย
ปราศรัยหาเสียง ซึ่งก็คงไม่พ้นการเมืองระดับชาติ เพราะผูกโยงกับการเมืองระดับชาติ
หากจะถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เขาไม่ยอมรับอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติ
แต่เราต้องมาดูในทางปฏิบัติว่าเป็นจริงตามที่ท่านได้กล่าวไว้ไหม เห็นได้ชัดเจนว่าการ
ปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย คนที่มาช่วยปราศรัยเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด ซึ่ง
การที่เขามาช่วยนั้น เขาก็จะตอบว่าเป็นการช่วยส่วนตัวโดยไม่หวังอะไร มาช่วยด้วยความ
เต็มใจ แต่จริงๆแล้วก็รู้ กันอยู่ว่ามันไม่ใช่ รู้กันอยู่ว่าความจริงคืออะไร แต่สิ่งเหล่านี้ที่เขา
ต้องระดมคนมาเพราะเป็นการชักจูงโน้มน้าวใจ และต้องการที่จะชนะอย่างถล่มทลาย
“อาจจะกล่าวง่ายๆก็คือตระกูลหลีกภัยต้องไม่แพ้”
จากคากล่าวจะเห็นได้ว่าการเข้ามาช่วยเหลือของสมาชิกในพรรคประชาธิปัตย์
ในปราศรั ย หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของนายกิ จ หลี ก ภั ย ที่ เ ป็ น การช่ ว ยเหลื อ และได้ รั บ การ
สนับสนุนมาจากนายชวน หลีกภัย ทาให้นายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะประสบความสาเร็จ
ในการเลือกตั้งได้ เพราะหากไม่มีนายชวน หลีกภัย ที่เป็นผู้มีบารมีในพื้นที่และมีบารมีต่อ
พรรคประชาธิ ปัตย์ก็ยากที่ ส มาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในและนอกจังหวัดจะให้การ
สนับสนุน ด้วยบารมีของนายชวน หลีกภัย ที่ทาให้หลายฝ่ายต่างเข้ามาสนับสนุนในการ
เลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากนายชวน หลีกภัย ที่ทาให้นายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะอาศัยบารมีของ
นายชวน หลักภัย และการเป็นตระกูลหลี กภัยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่จ น
สามารถที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและยังส่งผลให้ทีมกิจปวงชนของนายกิจ หลีกภัย
สามารถที่จะครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ด้วยบารมีและการ
เป็นตระกูลทางการเมืองที่มีบทบาทในพื้นที่ของจังหวัดตรัง จึงทาให้ในการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะได้รับชัยชนะอย่างท่วม
ท้น เหนือผู้สมัครชิงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคนอื่นๆ ที่แสดงให้ เห็น
ถึงการบารมีและบทบาททางการเมืองของตระกูลหลีกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 ของ
นายกิจ หลีกภัย จากผลการศึกษาพบว่า
การที่ น ายชวน หลี ก ภั ย เป็ น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ เ รี ย กว่ า มี บ ารมี
“Charisma” ในพื้นที่ของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่ทาให้ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความความเลื่อมใส ศรัทธาต่อนายชวน หลีกภัย ด้วยการที่มีลักษณะที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ ทาให้นายชวน หลีกภัย ได้รับการยอมรับทั้งจากบุคลิกภาพ ประสบการณ์
และความสามารถที่ส่งผลให้กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมจากประชาชน ด้วยการเป็น
ผู้นาที่ทาให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จนได้รับยอมรับและเป็นที่รู้จัก ทาให้นาย
ชวน หลีกภัย สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง มีบารมี และอิทธิพลในพื้นที่
ของจังหวัดตรัง ซึ่งการมีบารมี ในพื้นที่ของนายชวน หลีกภัย ย่อมที่จะส่งผลต่อการเมือง
ภายในจังหวัดตรัง และการที่ตระกูลหลีกภัยที่ได้รับบารมีมาจากนายชวน หลีกภัย จนทา
ให้ตระกูลหลีกภัยที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้า (Brand Name) เป็นสัญลักษณ์ที่รับรู้
และจดจาได้เป็นอย่างดีของประชาชนในพื้นที่ ทาให้สมาชิกในตระกูลหรือผู้ที่นายชวน
หลีกภัย ให้การสนับสนุนจะมีความได้เปรียบหรือมีโอกาสที่ดีกว่านักการเมืองคนอื่นในการ
เลือกตั้งได้จากการอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัย
การได้ รั บชั ย ชนะในการเลื อกตั้ งของนายกิจ หลี ก ภัย ในการเลื อกตั้ งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2555 จากบารมีของบ้านใหญ่ที่สามารถควบคุม
การเมืองภายในพื้นที่ของจังหวัดตรังได้ เมื่อบ้านใหญ่ให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งก็ย่อม
ที่จะส่งผลตีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ของนายกิจ หลีกภัย ที่เป็นคนภายในตระกูลหลีกภัยและเป็นพี่ชายของนายชวน หลีกภัย
ทาให้ได้รับการสนับสนุนทั้งจากสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์และประชาชนในพื้นที่ และ
การที่นามสกุล (family name) ที่เหมือนกับนายชวน หลีกภัย ทาให้นายกิจ หลีกภัย
สามารถที่จะอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัย และการเป็นคนในตระกูลหลีกภัยที่ เป็น
สัญลักษณ์ที่สามารถจดจาได้เป็นอย่างดีของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้นายกิจ หลีกภัย มี
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ความได้เปรียบในการเลือกตั้ง จนสามารถที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555
จากการศึกษาถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรั งของนายกิจ
หลีกภัย จากการที่นายกิจ หลีกภัยอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัยและด้วยการเป็นคน
ในตระกูลหลีกภัยจนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ซึ่งจากสมมติฐานใน
การวิจังที่ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า “นายกิจ หลีกภัยไม่ได้มีบารมีในทางการเมืองที่จะ
สามารถทาให้ชนะในการเลือกตั้งได้ แต่ได้รับบารมีจากนายชวน หลีกภัย และบารมีจาก
การเป็นคนของตระกูลหลีกภัย ทาให้สามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555”
จากผลการวิจัยจะพบว่าในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี
พ.ศ. 2555 นายกิจหลีกภัยไม่ได้มีบารมีในพื้นที่มากพอที่จะทาให้สามารถได้รับชัยชนะใน
การเลือกตั้งได้ ซึ่งนายกิจ หลีกภัยอาศัยจากบารมีของนายชวน หลีกภัย และความเป็น
ตระกูลทางการเมืองของตระกูลหลีกภัยที่เกิดจากการสะสมบารมีในพื้นที่มาจากนายชวน
หลีกภัย และการได้รับการสนับสนุน จากหลายฝ่ายที่ให้ความเคารพต่อนายชวน หลีกภัย
ทาให้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ที่แสดงให้เห็นว่านายกิจ หลีกภัย ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งจากบารมีของตนเอง
แต่เกิดจากบารมีของน้องชายคือนายชวน หลีกภัย ที่เป็นผู้ที่มี บทบาทและบารมีในพื้นที่
ของจังหวัดตรัง
ซึ่งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หากไม่มีการสนับสนุน
จากบ้านใหญ่ในพื้นที่คือการได้รับบารมีจากนายชวน หลีกภัย ก็ยากที่จะได้รับชัยชนะใน
การเลื อ กตั้ งที่ ส่ งผลให้ มี ค ะแนนชนะการเลื อ กตั้ ง อย่ า งท่ ว มท้ น หรื อ อาจจะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่ทาให้บุคคลอื่นสามารถที่จะชนะในการเลือกตั้งและเข้ามา
ดารงตาแหน่งนายกองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัด ตรังได้ ด้วยบทบาทและบารมีใ นทาง
การเมืองของนายชวน หลีกภัย จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรังสามารถที่จะประสบความสาเร็จในการเลือกตั้งได้
การเปลี่ย นแปลงในทางการเมือ งของจั งหวัด ตรั ง หากผู้ส มัค รเป็ นบุ คคลใน
ตระกูลทางการเมืองอย่างตระกูลหลีกภัยและได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากนาย
ชวน หลีกภัย ก็ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดชัยชนะในการเลือกตั้งได้ แต่หากนายชวน หลีกภัย
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ไม่ได้เป็นผู้ที่มีบทบาทและบารมีในทางการเมืองของจังหวัดตรัง ผู้สมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรังก็อาจจะมีผลการเลือกตั้งที่แตกต่างจากเดิม เพราะด้วยบารมีทาง
การเมืองในพื้นที่ที่เกิดจากบารมีของนายชวน หลีกภัย โดยบารมีลักษณะนี้จะเป็นบารมีที่
ยึด ติ ด กับ ตั ว บุค คล หากไม่มี น ายชวน หลี ก ภั ย ผู้ ซึ่ งมี บ ทบาทและบารมีใ นพื้ นที่ การ
เลือกตั้งทางการเมืองในจังหวัดตรังย่อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะฐานทางการเมือง
ที่เกิดจากความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ที่ยึดติดกับนายชวน หลีกภัย ซึ่งยากที่บุคคล
อื่นจะมีบารมีใกล้เคียงกับนายชวน หลีกภัย ซึ่งจะเห็ นได้จากการประสบความสาเร็จใน
การเลื อ กตั้ ง ในระดั บ ชาติ ที่ พ รรคประชาธิ ปั ต ย์ ภ ายใต้ ก ารน าของนายชวน หลี ก ภั ย
สามารถจะประสบความสาเร็จในการเลือกตั้งของพื้นที่จังหวัดตรังและการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัยที่ได้รับบารมีของนายชวน หลีกภัย จน
ประสบความสาเร็จในการเลือกตั้ง
ดังนั้นความสาเร็จในการเลือกตัง้ ของนายกิจหลีกภัยเกิดจากการอาศัยบารมีของ
นายชวน หลีกภัย และการเป็นคนในตระกูลหลีกภัย จึงสามารถที่จะประสบความสาเร็จ
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555

ข้อเสนอแนะ
1) จากการศึกษาพบว่าบทบาทและบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย
สามารถที่จะผลต่อการเมืองในพื้นที่ของจังหวัดตรัง ด้วยบทบาทและบารมีทาให้ตระกูล
หลีกภัยกลายเป็นตระกูลทางการเมืองในจังหวัดตรัง ดังนั้นการเป็นตระกูลทางการเมือง
ของตระกูลหลีกภัยสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยบทบาทและบารมีทางการเมืองของนาย
ชวน หลีกภัย
2) พบว่าการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพยังมีข้อจากัดในการที่จะได้ข้อมูลที่จะ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาหลายรายไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลใน
เชิงลึก ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปจาเป็นที่จะต้องมีผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกได้
หรือมีผู้แนะนาในกลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูล
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บทคัดย่อ
ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่นนั้นไม่ได้มีลักษณะที่เรียบง่ายเสมอไป หากแต่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยความขัดแย้งและการต่อรองภายในโครงข่ายทางอานาจที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงไม่
อาจมีตัวแสดงใดที่จะสามารถชักจู งการตัดสินใจของชาวบ้านภายใต้กรอบของระบบ
อุปถัมภ์และการซื้อเสียงแบบเด็ดขาดได้ ในทางตรงกันข้าม ชาวบ้านสามารถเชื่อมโยง
ตนเองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง เข้าไปสู่สายสัมพันธ์ของระบบคุณค่าในวัฒนธรรมการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งทาหน้าที่เสมือน “บรรทัดฐานแห่งท้องถิ่น ” รูปแบบหนึ่ง โดยระบบ
คุณค่าดังกล่าว เป็นทั้งกรอบการตัดสินใจและศูนย์กลางแห่งความคาดหวังในการได้รับ
การตอบสนองต่อความปรารถนาเชิงอุดมคติ และการยอมรับทางสังคมของชาวบ้านได้
อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีหน้าที่ควบคุมและสร้างความชอบธรรมให้แก่การใช้อานาจทาง
การเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นอีกด้วย
คาสาคัญ: ระบบคุณค่า; วัฒนธรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น; การเมืองในชีวิตประจาวัน
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Abstract
Political interactions in rural communities are not always simple
but plenty with conflicts and negotiations under complicated power
system. Therefore, no one can dominate local Thai people’s decision
within this patronage system framework and vote buying. On the contrary,
the villagers can connect themselves with nominated politicians and enter
to a value system in local electoral culture (Local Norms) which is a
framework for decision making and properly brings them to meet their
expectations and social recognition. It also has the duty to control and
legitimize the political power of local politicians.
Keywords: Value System, Local Electoral Culture; Everyday Politics
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บทนา
งานวิจัยชิ้นนี้มีความพยายามอธิบายการตัดสินใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นของ
ชาวบ้าน โดยริเริ่มมาจาก การตั้งคาถามต่อความเป็นจริงของวาทกรรมที่ครอบงาความคิด
ของคนทั่วไป ว่าด้วยการซื้อเสียง ซึ่งเกี่ยวพันกับการดูแคลนผู้มีสิทธิ์เลือ กตั้งที่เป็นคนจน
และคนชนบท (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2555: 3-6) ที่ส่งผลอย่างมากต่อความเข้าใจทั่วไปอัน
นาไปสู่การสร้างเหตุผลแห่งความชอบธรรมสาหรับการลดทอนคุณค่าและความเหมาะสม
ของประชาธิปไตยในสังคมไทย ดังที่ William A. Callahan (2005: 95 - 113) เสนอว่า
วาทกรรมดั งกล่ า วก่อให้เกิด ความหมกมุ่ นต่อ การแก้ปัญหาการซื้อเสี ยง เพื่อซ่อ นเร้ น
กระบวนการอันแนบเนียนในการต่อต้านประชาธิปไตยผ่านข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูป
การเมืองจานวนมาก และบิดเบือนเรื่องเล่าเหล่านี้ด้วยการนิยามอัตลักษณ์ทางการเมือง
ของไทยในทางลบ ซึ่งเป็นภาพขั้ว ตรงข้ ามกั บตัวแบบเชิ งบวกอย่างประชาสังคมแบบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ การปฏิรูปที่ว่านี้นาไปสู่สิ่งที่ Joseph A. Schumpeter (1943)
เรียกว่า ประชาธิป ไตยที่เป็นทางการหรือประชาธิปไตยเชิงกระบวนวิธี (Procedural
Democracy) ทางออกภายใต้แนวทางเช่นนี้คือการตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกตั้งกับตาแหน่งทางการบริหารและการตรวจสอบ การออกแบบระบบเลือกตั้งที่จากัด
การใช้สิทธิ์และอานาจของประชาชน และการสร้างองค์กรในอุดมคติที่ได้รับการยกย่องว่า
“บริสุทธิ์” เพราะมีคุณลักษณะที่ปลอดจากการเมืองโดยสิ้นเชิง ตลอดจน การไม่เห็นด้วย
ต่อคาอธิบายที่ว่า การเลือกตั้งคือพื้นที่อันสกปรก โดยผู้วิจัยมุ่งอภิปรายในอีกมุมหนึ่งซึ่ง
เป็ นมิ ติ ที่ซั บซ้ อ นของปฏิบั ติ การทางการเมือ งที่เ กี่ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ กับ การเลื อกตั้ งของ
ประชาชน มุ่งแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริง ว่าด้วย การเมืองในการเลือกตั้ง ซึ่งมีนัยยะที่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยการให้ความหมาย และ การส่งเสริมคุณค่าให้กับประชาธิปไตย เปิดมุมมองให้
เข้าใจ ชาวบ้าน การเลือกตั้ง และพลวัตของประชาธิปไตยไทยในแบบอื่นๆ ผ่านการศึกษา
ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยหวังว่าบทสรุปของการตั้งคาถามและ
การศึก ษาในครั้งนี้ จะกลายเป็น ภาพสะท้ อนต่ อความคลางแคลงใจในวาทกรรมการ
เลือกตั้งดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย
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การศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบมานุษยวิทยาการเมือง (Political
Anthropology) (Scott, 1985) ซึ่งจะไม่ทาการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองที่แยกออก
จากบริบทสภาพแวดล้อม และใช้ งานศึกษาของ Andrew Walker (2008 : 84 – 105)
เรื่อง “The Rural Constitution and Everyday Politics of Elections in Northern
Thailand” เพื่อเป็นต้นแบบในด้านระเบียบวิธีวิทยา (Katherine A. Bowie, 2008 :
169 – 511, Nishizaki, Yoshinori, 2007: 343-364, จักรกริช สังขมณี, 2555) โดย
มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ สายสัมพันธ์เชิงจารีตที่กลายมาเป็นกรอบกาหนดแบบแผนใน
การตั ด สิ น ใจลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ในรู ป ของ “วั ฒ นธรรมการเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น ”
การศึกษาระบบคุณค่าและวิถีปฏิบัติท้องถิ่นในลักษณะนี้ จะช่วยทาให้เกิดความเข้าใจใน
โลกทัศน์และพฤติกรรมทางการเมืองอันสลับซับซ้อ นของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
กระบวนการเลือกตั้ง ในมุมมองแบบคนในพื้นที่ ช่วยสร้างความเข้าใจการเมืองว่าด้วย
เรื่องการเลือกตั้งของท้องถิ่น ศึกษาการให้ความหมายของการเลือกตั้ง และ ปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นของคนในชุมชนกับการเมืองในชีวิตประจาวัน มากกว่าที่จะศึก ษาเรื่องแรงจูงใจที่
เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางแบบพฤติกรรม
นิยมดังที่ได้กล่าวมา
การศึกษาการเมืองในชีวิตประจาวัน ซึ่งสะท้อนผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการกาหนดแบบแผนการตัดสินใจในการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ปราศจากการจัดตั้งหรือ
การเจือปนด้วยผลประโยชน์ในรูปลักษณ์ของคนนอกพื้นที่ มาอธิบายกรณีศึกษา มีจุดเด่น
ประการสาคัญ คือ การฉายภาพวิวาทะเกี่ยวกับการกาหนดคุณค่าทางการเมืองของชาว
ชุมชน และระบบคุณค่าเหล่านั้นเอง คือจักรกลสาคัญที่ขับเคลื่อนพลวัตทางการเมืองของ
หน่วยการปกครองระดับท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีพัฒนาการ เมื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ
นักการเมืองท้องถิ่น ต้องถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนที่อาจจะเรียกว่าเป็น บรรทัดฐานแห่ง
ท้องถิ่น ซึ่งในการศึก ษาของ Walker, Andrew (2008) เรีย กว่า “The Rural
Constitution” หรือ ในงานแปลของ จัก รกริช สังขมณี ได้ใ ช้คาว่า “ธรรมนูญแห่ ง
ชนบท” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปฏิสัมพันธ์ภายใต้โครงสร้างมิติอานาจที่ซับซ้อน(กว่าเดิม)ได้ถือ
กาเนิดขึ้น ระบบคุณค่าที่ว่านี้ จะเข้าไปทาหน้าที่ควบคุมและสร้างความชอบธรรมให้กับ
การใช้อานาจทางการเมืองสร้างตัวแบบพฤติกรรมที่น่านิยม พร้อมกันนั้น ก็ถือเป็นการติด
ป้ายห้ามและประณามการใช้อานาจในทางที่ผิด หน้าที่ของข้อกาหนดที่พัฒนามาจาก
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การเมืองในชีวิตประจาวันของชาวบ้านนั้น ได้ปรากฏอย่างเด่นชัดในการตัดสินใจในการ
เลือกตั้งของชุมชนบันดาลใจ( นามสมมุติของชุมชนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครนนทบุรี )
ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้
สาหรับชุมชนบันดาลใจนั้น เป็นชุมชนประเภทกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งอยู่ ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในอดีตยังเป็นชื่อชุมชนเก่าแก่
ของจังหวัดนนทบุรีที่เรียกว่า บ้านตลาดขวัญ (ครอบคลุมพื้นที่ของชุมชนอื่นๆด้วย) ซึ่งมี
การตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา ในส่วนของการปกครองส่วนภูมิภาค
ตาแหน่งก านันและผู้ใหญ่บ้านได้ถูกยกเลิกไปแล้ วเนื่องจากเป็นท้อ งที่ในเขตเทศบาล
นคร แต่ระบบหมู่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปอย่างสิ้นเชิงและยังมีความสาคัญต่อการใช้ประโยชน์
ในด้า นต่า ง ๆ ของราชการ เช่ น การก าหนดเลขหมายประจาบ้าน การระบุที่อ ยู่ทาง
ไปรษณีย์ การแบ่งเขตเลือกตั้งระดับท้องถิ่น การกาหนดพื้นที่บริการของโรงเรียน เป็นต้น
ในปัจจุบัน ชุมชนบันดาลใจ เป็นชุมชนเล็กๆ ที่เติบโตขึ้นมาตามการขยายตัวของเมืองใหม่
จากพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเคยทาเกษตรกรรม ต่อมาภายหลังสามารถเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆได้
อย่ า งสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด การติ ด ต่ อ กั บ คนภายนอก คนในพื้ น ที่ จึ ง มี ค วาม
หลากหลายด้านภูมิลาเนาดั้งเดิม จะเห็นได้จากการที่ประชากรส่วนหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เป็น
คนต่างถิ่นซึ่งย้ายเข้ามาและต้องการทางานในเมือง ดังนั้น แม้จะอยู่ใจกลางเมือง แต่วิถี
ชีวิตของผู้คน กลับมีลักษณะไม่แตกต่างจากชาวบ้านในชนบท ที่เป็นมาตุภูมิข องพวกเขา
นั่นคือ เป็นชุมชนแบบปฐมภูมิที่ผู้คนรู้จักกันโดยทั่วไปผสมผสานเข้ากับแรงกดดันเชิง
เศรษฐกิจแบบคนเมืองอย่างซับซ้อน มีปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจาวัน และ มีการจัด
กิจกรรมร่วมกันในชุมชนอย่างสม่าเสมอ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะและความสาคัญของระบบคุ ณค่าในวัฒนธรรมการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
2) เพื่อศึกษาถึงการเมืองในชีวิตประจาวันของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
แง่มุมอันหลากหลายของการซื้อเสียงและการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
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วิธีการดาเนินการ
เนื่ อ งจากงานชิ้ น นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง มานุ ษ ยวิ ท ยาการเมื อ ง นอกจากการ
วิเคราะห์เอกสาร(Documentary Research) ซึ่งเป็นวิธีวิทยาขั้นพื้นฐานของงานวิจัย
ทั่วไปแล้ว ผู้วิจัยต้องใช้วิธีการแฝงตัว (ฝังตัว หรือ immerse) ไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
เพื่อทาให้เห็นภาพและข้อสรุปบางประการจากมุมมองของ “คนใน” วิธีการศึกษาหลักๆ
คือ การศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยทาการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) การสังเกตทางตรง (Direct Observation) หรือ การสังเกตอย่าง
มีส่วนร่วม (Participant Observation) และ การทาแบบสอบถาม (Questionnaire)
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)และบุคคลทั่วไป ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล โดยเลื อกตัวอย่างที่มี สถานะและจุ ดยืนที่หลากหลาย เช่น ประชาชนในชุมชน
(ชาวบ้านทั่วไป) ในฐานะกลุ่มหลัก, ชนชั้นกลางในเขตหมู่บ้านจัดสรร, ตึกแถว ในพื้นที่
รอบนอกชุมชน, ผู้นาท้องถิ่น ทั้งที่เป็นทางการในระบบบริหาร (นายกเทศมนตรี) และ
ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ภายนอกโครงสร้างการบริหารของรัฐ (ผู้นาชุมชน), สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น สาหรับวิธีการในการสังเกตนั้น จะทาการ
เก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) เพื่อรักษารายละเอียด
อย่างครอบคลุม และ ใช้คาถามในลักษณะปลายเปิด แบบ Grand Tour Questions เพื่อ
ได้รับข้อมูลที่สะท้อนมุมมองซึ่งปราศจากการชี้นาหรืออคติของผู้ตั้งคาถามอย่างแท้จริง

ผลการศึกษา
ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น
เราอาจพิจารณาระบบคุณค่าของชุมชนที่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งในฐานะที่เป็น
“บรรทัดฐานแห่งท้องถิ่น” รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการร่วมกัน
ของชาวบ้านในชุมชน ผ่านปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิตประจาวันที่ไม่อาจวัดคุณภาพได้
จากปริมาณการเข้าร่วมประชาคมแบบจัดตั้ง หรืออาจเรียกได้ว่ามีลักษณะที่ก้าวข้ามพ้น
ความเป็นทางการของการเมืองแบบมวลชน ชุดของระบบคุณค่าทางการเมืองที่ว่านี้ จึงมี
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ลักษณะที่ปราศจากการชี้นาโดยใครคนใดคนหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงของระบบคุณค่า
ดังกล่ าวจะเติ บโตไปอย่างมีพลวัตเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมและความคาดหวั งทาง
การเมืองของชาวบ้านอย่างแท้จริง ในประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยต้องการนาเสนอถึง หน้าที่ใน
การควบคุมและการสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้อานาจทางการเมืองของผู้แทนฯ
ที่มาจากการเลือกตั้ง รวมไปถึงรายละเอียดของการกาหนดลักษณะทางพฤติกรรมที่น่า
นิยมและเนื้อหาของการประณามการใช้อานาจในทางที่ผิด บทบาทดังกล่าวนี้ปรากฏผ่าน
การทาความเข้าใจกรอบการตัดสินใจของชาวบ้าน ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นท้องถิ่น
นิยม การเกื้อหนุนนอกระบบงบประมาณ และความสามารถในการบริหารจัดการ
บรรทัดฐานประการแรก คือความเป็นท้องถิ่นนิยม มีสาระสาคัญอยู่ที่ผู้แทน
ทางการเมืองซึ่งทาหน้าที่เชื่อมประสานสังคมการเมืองเข้ากับรัฐนั้น จะต้องเป็นตัวแสดงที่
ฝังตัวอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนอย่างเหมาะสม กล่าวคือ เป็นคนในท้องถิ่นเดียวกันไม่ใช่คน
จากภายนอก ซึ่งสาคัญต่อการเข้าถึงได้ง่ายด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคย อย่างการพูดภาษา
เดียวกัน หรือ การคุยกันได้อย่างถูกคอในเรื่องเดียวกัน ผู้สมัครฯจะถูกประเมินในแง่ที่ว่า
เขามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ยิ่งเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่มี
ความใกล้ชิดกับชาวบ้านอย่างมาก ความรู้สึกของการต่อสู้แข่งขันในการแย่งชิงทรัพยากร
เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังของชาวบ้านเอง จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญในการ
พิจารณาสาหรับการตัดสินใจที่จะลงคะแนนให้แก่คนที่มาจากชุมชนเดียวกันได้เข้าไปมีที่
นั่งในสภาระดั บ ท้อ งถิ่ นหรือ ไปเป็น ผู้บ ริห าร โดยเกี่ย วเนื่ องกับ ความเชื่อ ที่ว่ าคนบ้ า น
เดียวกันย่อมนาพางบประมาณและความเจริญมาสู่มาตุภูมิของตนได้ดีกว่าคนนอก
ในเวทีการเลือกตั้งระดับเทศบาล ซึ่ งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับสังคม
การเมืองของชาวบ้านในชุมชนบันดาลใจมากที่สุดนั้น นายกฯสมนึก เป็นนักการเมือง
เพียงผู้เดียวที่สามารถรักษาเก้าอี้นายกเทศมนตรีมาได้ยาวนานกว่า 30 ปี ดารงตาแหน่ง
มาแล้วทั้งสิ้น 8 สมัย ไม่มีใครในชุมชนบันดาลใจและน่าจะในเขตเทศบาลทั้งหมด ที่จะไม่
รู้จั ก นายกฯสมนึ ก ไม่ ว่ าจะเป็น การส่ ว นตั วหรื อ เคยได้ยิ น ชื่ อของเขาผ่ านกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวันทั่วไป ความเป็นท้องถิ่นนิยมมีความชัดเจนและสอดคล้องกับตัวตนของ
นักการเมืองผู้นี้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ นายกฯสมนึก หรือ ที่ชาวบ้านจะเรียกกันติดปาก
ว่า “นายกฯเล็ก” หรือ “ป๋าเล็ก” เกิดและเติบโตที่จังหวัดนนทบุรี มีความสนใจและเป็นที่
รู้จักในวงการพระเครื่องมาตั้งแต่สมัยช่วงวัยหนุ่ม ทาให้มีพรรคพวกที่หลากหลายและเป็น
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คนในพื้นที่จานวนมาก เริ่มแรกรับราชการที่กรมชลประทานเป็นเวลา 5 ปี ก่อนจะเข้าสู่
วงการการเมือง เมื่อปี พ.ศ.2517 และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ในนาม
“กลุ่มพลังหนุ่ม” ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการเมืองที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทอยู่ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2527 จึงได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีสมัยแรก และได้รับการเลือกตั้งติดต่อกัน
มา จนถึ งปั จจุ บัน โดยชัย ชนะในการเลื อกตั้ งครั้งล่า สุด เกิ ดขึ้ นในปี พ.ศ.2555 ได้ รั บ
คะแนนทั้งหมด 55,804 คะแนน ในขณะที่คู่แข่งอันดับที่ 2 ได้ไปเพียง 4,931 คะแนน
การมีพื้นเพที่สอดคล้องกับท้องถิ่นนิยมจะต้องควบคู่ไปกับการนาเสนอที่เหมาะสมและ
ธารงรักษาคุณค่าของมันไว้ให้ได้ด้วย โดยนายกฯสมนึกเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ตระหนัก
ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี ในทางนโยบาย เขาเลือกที่จะเสริมภาพลักษณ์ของการเข้าถึงง่าย
โดยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าพบเพื่อร้องเรียนปัญหาต่อตัวนายกเทศมนตรีได้โดยตรง
ส่วนในทางการใช้ชีวิตทั่วไป เขาก็เลือกที่จะวางตัวแบบเรียบง่ายและติดดิน อย่ างการวิ่ง
ออกก าลั ง กายในตอนเช้ า ไปตามเขตชุ ม ชนต่ า งๆซึ่ ง มี ก ารก าหนดเส้ น ทางที่ แ น่ น อน
ชาวบ้านสามารถมารอพบเพื่อพบปะพูดคุยหรือออกกาลังกายร่วมกันได้อย่างเป็นกันเอง
นอกจากตัวนายกฯ สมนึกแล้ว เครือข่ายของเขาก็ประสบความสาเร็จในการ
เลือกตั้งมาอย่างสม่าเสมอเช่นกัน โดยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด “กลุ่มพลังหนุ่ม” สามารถ
เอาชนะคู่แข่งและครองที่นั่งในสภาได้ทั้งหมด โดยเฉพาะสาหรับชาวชุมชนบันดาลใจแล้ว
ส.ท. เสรี เป็นเสมือนตัวแทนของพวกเขาที่สามารถยึดกุมพื้นแห่งการจัดสรรทางอานาจ
และผลประโยชน์ส่วนหนึ่งไว้ได้ ส.ท.เสรี เป็นอดีตประธานชุมชนที่ มีบทบาทโดดเด่นและ
เป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านมาอย่างยาวนาน ก่อนจะส่งต่อตาแหน่งประธานชุมชน
ให้แก่ตาน้อย ได้เข้ามาสานต่อ อย่างไรก็ตามบทบาทของเขาต่อกิจกรรมชุมชนก็ยังคง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เคยขาดตกบกพร่อง ดังที่ชาวบ้านผู้ลงคะแนนจานวนหนึ่งบอก
กับผู้วิจัยว่า “ถึงจะยังไงเขาก็คนกันเอง เจอกันบ่อยๆ มีอะไรเราก็บอกเขาได้ ดีกว่าเป็นคน
อื่นที่เราก็ไม่รู้จักถูกไหม” “ผมต้องเลือกสมนึกฯสิ กลุ่มของเขาน่ะ พวกของเราทั้งนั้น พี่
เสรีไง” “ไม่เลือกเขาแล้วจะเลือกใคร ยังไงเขาก็เป็นคนของเรา พี่ก็จะช่วยเขาไปเรื่อยๆ”
(ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)
ความสาคัญของท้องถิ่นนิยมต่อการตัดสินใจของชาวบ้าน อาจพิจารณาได้จาก
การที่ผู้สมัครรายอื่นๆ ซึ่งพอจะได้รับการสนับสนุนอยู่บ้าง ต่างล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยว
โยงกับท้องถิ่นในทางใดทางหนึ่งด้วยกันทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าที่สุดแล้วจะตกอยู่ในฐานะที่ด้อย
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กว่าเพราะถูกมองว่าความสัมพันธ์ที่มีกับท้องถิ่นนั้นอาจจะ ยังไม่เพียงพอก็ตาม ในขณะที่
บางคนถึงกับมีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองคู่แข่งของนายกฯสมนึก ซึ่ง
ภายหลังเลี่ยงไปลงสมัครฯในเวทีการเลือกตั้ง อบจ.แทน การตอบรับที่แตกต่างนี้บอกให้
เรารู้ว่า แม้แต่คนที่อาศั ยอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเวลานานก็อาจถูกมองเป็นคนต่างถิ่นได้
เช่นกัน หากพวกเขาไม่ได้แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นพื้นเมือง หรือ “ความเป็นคนบ้าน
เดียวกัน” มาก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเลย เหตุผลดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในกรณี
ความพ่ายแพ้ของผู้สมัครฯคู่แข่งคนล่าสุด ซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความ แม้จะเป็นคนจังหวัด
นนทบุรีโดยกาเนิด แต่ออกไปทางานนอกพื้นที่เป็นหลัก เพิ่งจะเข้ามาเป็นประธานกลุ่ม
และชมรมต่างๆในจังหวัดได้ไม่นานนัก ในขณะที่กลุ่มผู้สมัครฯ ส.ท. ส่วนใหญ่ของเขา ก็
ไม่ได้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านมากพอ
อย่างไรก็ตามความเป็นท้องถิ่นนิยมไม่ได้มีลักษณะเป็นตัวแบบสาเร็จรูปสาหรับ
การตัดสินใจทางการเมือง หากแต่เป็นแนวคิดที่มีความขัดแย้งในตัวของมันเองพอสมควร
เมื่อชีวิตประจาวันในชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่แนวคิดท้องถิ่นนิยม
จะถูกตีความจากความคาดหวังไปในทิศทางเดียวกันได้เสมอ หลายครั้งที่ปัจจัยอื่นๆได้เข้า
มาบั่นทอนพลังเกื้อหนุนในทางบวกต่อผู้สมัครฯที่ยึดถือกรอบท้องถิ่นนิยมเป็นที่ตั้งเพียง
หนึ่งเดียวมากจนเกินไป เช่น การรู้จักกันอย่างดีในท้องถิ่น ทาให้เกิดการตระหนักถึงความ
ไม่สมบูรณ์แบบของผู้สมัครฯทั้งหลาย ไม่ว่าจะมาจากข่าวลือที่เสียหายหรือการติฉินนินทา
ซึ่งอาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก็ดีหรือความโกรธแค้นอิจฉาริษยาส่วนตัวของผู้
ปล่อยข่าวก็ดี ทั้งนี้ยังเกี่ยวพันไปถึงการตัดสินใจลงคะแนนเสียงที่อาจไม่ได้วางอยู่บน
พื้นฐานของท้องถิ่นนิยมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปด้วย กรณีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึง
ความไม่เหมาะสมในการควบรวมสองตาแหน่งของส.ท.เสรี ในระยะแรกก่อนที่จะตัดสินใจ
ลาออกจากการเป็นประธานชุมชน การออกรถคันใหม่ติดต่อกันหลายครั้งในรอบหนึ่งปี
ของประธานชุมชนคนใหม่ การพยายามเชื่อมโยงนักการเมืองท้องถิ่นบางคนเข้ากับธุรกิจ
ผิดกฎหมาย หรือ การกล่าวหาบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกใน
เครือข่ายของตนและเอื้อประโยชน์ให้แก่กั นในการเลื่อนตาแหน่ งอย่างโจ่งแจ้ง ล้ว น
แล้วแต่เกี่ยวข้องกับกรอบของท้องถิ่นนิยมที่อาจจะไม่ใช่ท้องถิ่นนิยมที่บริสุทธิ์นัก เมื่อไม่
อาจพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า กระแสที่ ถู ก พู ด ถึ งทั้ ง หมดนี้ เกิ ด ขึ้ น จากความคาดหวั งและหวงแหน
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ผลประโยชน์ของท้องถิ่นจริงๆหรือเต็มไปด้วยอคติที่มุ่งบ่อนทาลายชื่อเสียงของอีกฝ่าย
เท่านั้น
บรรทัดฐานประการที่ 2 คือ การเกื้อหนุนนอกระบบงบประมาณ ผู้แทนทาง
การเมืองจะต้องมีความสามารถในการดึงเอาทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุ น
กิจการทั่วไปของท้องถิ่นได้ ภาพลักษณ์ในการพยายามผลักดันให้ได้มาซึ่งช่องทางการ
เข้าถึงทรัพยากรดังกล่าวนั้น มีความสาคัญอย่างมากต่อการเลือกตั้ง กล่าวคือ ชาวบ้านมี
ความคาดหวังอย่างสูงว่าผู้แทนฯจะทาหน้าที่ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่เป็นฐานคะแนนของ
เขา ซึ่งเป็นการเสียสละส่วนตัวไม่ใช่การใช้เงินงบประมาณในทุกกรณี จึงเป็นเรื่องปกติที่
จะพบว่ามีการใช้เงินจานวนมากในสังคมการเมืองท้องถิ่น แต่ไม่ใช่ในรูปของการซื้อขาย
เสียงที่มีความหมายไม่ต่างจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเพียงปฏิสัมพันธ์ในระยะสั้น
เท่านั้น การใช้เงินไปกับกิจกรรมของชาวบ้านเป็นการตระหนักว่า พวกเขาเป็นตัวแสดงที่มี
ความสาคัญต่อการควบคุ มการใช้อานาจของนัก การเมื องเอง ความช่ วยเหลื อจึงมีค่ า
เท่ากับการให้ “ของรับรอง” ไม่ต่างอะไรกับการที่ผู้น้อยซื้อของขวัญไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่ใน
งานเทศกาลสาคัญ ซึ่ งเกิด ขึ้น ภายใต้เ งื่อ นไขของความสม่ าเสมอและเป็ นสิ่ งที่ ไม่ อาจ
ประเมินราคาสาหรับการซื้อขายขาดได้ อย่างไรก็ตาม ต้องให้แน่ใจด้วยว่าเงินดังกล่าวเป็น
เงินส่วนตัวที่ถ่ายโอนมาให้ส่วนรวมจริงๆ ไม่ใช่เงินส่วนรวมที่มาเข้ากระเป๋าส่วนตัวแล้ว
แอบอ้างเอาอย่างเด็ดขาด
ในชุมชนบันดาลใจ การให้ความช่วยเหลือของผู้นาทางการเมืองปรากฏให้เห็น
อยู่ทั่วไปในชีวิตประจาวัน อาทิ การที่นายกฯสมนึกเข้าร่วมงานพิธีต่างๆของครอบครัว
ชาวบ้านด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน หรืองานศพ โดยหากติดภารกิจอื่น
จะมอบหมายให้รองนายกฯ หรือ ส.ท.เสรีไปแทนในทุกงานอย่างไม่เคยขาด และร่วม
ทาบุญในงานพิธีเหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆตั้งแต่ การใส่ซองทาบุญ การเหมาร้านอาหารมา
จัด เลี้ ย ง การส่ งพวงหรี ด ไปจนถึ งการเป็ น เจ้า ภาพงานศพ โดยกรรมการชุ ม ชนและ
เครือข่ายพลังหนุ่มจะทาหน้าที่คอยแจ้งความเคลื่อนไหวของปฏิทินกิจกรรมไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเอง โดยที่ชาวบ้านไม่จาเป็นต้ องร้องขอหรือส่งบัตรเชิญเสมอไป ดังที่ชาวบ้าน
หลายคนสาทับให้ผู้วิจัยฟังว่า “สิ่งที่ทาให้เขาชนะใจคนนี่ หลายอย่างเลย เวลามีงานศพ
งานบวช ไม่ว่าจะอะไร ก็จะไป ถ้าติด จะมีตัวแทนเป็นรองนายก เป็นส.ท. หรือพวงหรีดนี่
แน่นอน ยิ่งวันเผาส่วนใหญ่ก็จะไป งานแต่งก็ไปเสมอ” “อย่างพี่ชายผมเสีย ท่านสมนึกก็
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มาเป็นประธานงานศพ ทั้งๆที่ผมไม่เคยเข้าถึงเลย พอมางานแกกลับคุยกับผมใหญ่เลย”
(สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557) หรือ การจัดงานสัมมนาอบรมในหัวข้อบทบาทของ
ผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน โดยเทศบาลได้ขอความร่วมมือผ่านคณะกรรมการชุมชน
ให้ชักชวนลูกบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นการไปดู
งานต่างจังหวัด กิจกรรมนี้เป็นที่รู้กันว่าชาวบ้านหลายคนอยากไปถึงขนาดที่เรียกได้ว่าแย่ง
กันไปเข้าร่วม เพราะเหมือนเป็นการได้ท่องเที่ยวพักผ่อนฟรีไปในตัว “ปีๆหนึ่ง เขาจะต้อง
พาเราไปทัศนศึกษา ไปอุดร ไปประจวบ ไปค้างสองคืนบ้าง เหมือนได้เที่ยว ได้อบรม ได้
พบปะไปในตัว ชุม ชนก็จะรู้จั กกันหมด รู้จักกับตั วนายกฯมากขึ้นด้ว ย” (สัมภาษณ์
ชาวบ้า นรายหนึ่ง, 2557) รวมไปถึ ง การช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น ส่ วนตั วเกี่ ย วกั บ ค่ า
รักษาพยาบาล การแจกทุนการศึกษา การบริจาคเงินให้กับวัด และการออกค่าใช้จ่ายหรือ
ส่งรถมารับเมื่อมีการให้ชาวบ้านเข้าร่วมประชุม เป็นต้น
การดึ งเอาทรั พ ยากรภายนอกมาสมทบกิ จ การในท้ อ งถิ่ น โดยไม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น
ส่วนตัว เห็นได้ชัดจากกรณีการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้าท่วมใหญ่ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่
ทาให้การบริหารจัดการน้าของเทศบาลเมื่อปีพ.ศ. 2554 ประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง
จนกลายเป็ น ตั ว แบบที่ มี ชื่อ เสี ย ง ก็ คื อ การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเต็ ม ก าลั งจาก
เครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวของนายกฯสมนึก โดยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ กาลัง
เจ้าหน้าที่และสิ่งของต่างๆที่จาเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ความช่วยเหลือดังกล่าว
ประกอบไปด้วย เทศบาลตาบลทับสะแก เทศบาลเมืองชัยภูมิ และเทศบาลตาบลศาลา
กลาง สนับสนุนเครื่องสูบน้าและเจ้าหน้าที่, เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลเมืองชลบุรี
เทศบาลตาบลหินคู่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สนับสนุนอาหารและน้าดื่ม, บริษัทไซโจเด็นกิ
สนับสนุนทรายและถุงบรรจุทราย ชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นหัวหน้ากลุ่มจิตอาสาบอกกับ
ผู้วิจัยว่า “ท่านนายกฯ เป็นคนที่รู้จักกว้างขวางในวงการท้องถิ่น ท่านมีเพื่อนเยอะ ท่านก็
ขอความร่วมมือจากพวกเทศบาลอื่นๆที่เขาไม่ได้ประสบเรื่องน้าท่วม” (สัมภาษณ์ชาวบ้าน
รายหนึ่ ง, 2557) สอดคล้ อ งกั บ ที่ พ นั ก งานเทศบาลที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก ในช่ ว งที่ เ กิ ด
วิกฤตการณ์กล่าวว่า “ท่านยกหูโทรศัพท์ขอด้วยตัวเอง แล้วก็ได้เลย ชาวบ้านดีใจกันมาก
ไม่ต้องควักตังตัวเองด้วย” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)
อย่ า งไรก็ ต าม การแสดงออกถึ ง ความสามารถในการเกื้ อ หนุ น นอกระบบ
งบประมาณ ไม่ ไ ด้เ ป็ นไปโดยปราศจากความเสี่ ยงต่ อ ภาพลัก ษณ์ส าหรั บ การแข่ งขั น
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เลือกตั้งเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเสียสละอย่างเต็มอกเต็มใจนั้น เปิดเผยและ
โจ่งแจ้งเกินความพอดีในสายตาของชาวบ้าน จริงอยู่ที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีความเห็นใน
ทานองที่ว่า คนที่มีสถานะทางการเงินที่ ดีและมั่นคงอยู่แล้ว ย่อมไม่เข้ามาดารงตาแหน่ง
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์มากเท่ากับคนที่มีน้อย แต่ในขณะเดียวกัน การไม่ระมัดระวังใน
การนาเสนอภาพลักษณ์ดังกล่าว อาจทาให้เกิดความสงสัยต่อการแสดงออกซึ่งความมี
น้าใจที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่ได้เชื่อมโยงกับการพัฒนาในระยะยาวเท่า ที่ควรนี้ได้ ดังเช่น
ในกรณีที่มีทายาทนักธุรกิจรายหนึ่ง ได้เข้ามาลงสมัครฯในตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และมีข่าวลือว่าเขาใช้เงินในการซื้อเสียงแบบตรงๆ ทาให้ชาวบ้านเกิดความระแวงและ
ความรู้สึกในทางลบทันทีว่า “เขาเป็นนักธุรกิจ ลงทุนไปเยอะก็ต้องถอนทุนคืนอยู่แล้วถ้า
ชนะ” “เขาว่ากันนะ อันนี้ผมไม่รู้ แต่ถ้าเป็นผมนะ ไม่รู้จักกันแล้วมาให้เงินด้วยเนี่ย ผมยิ่ง
ไม่เลือกมันเลย (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)หรือ การตั้งใจจุดประเด็นเรื่องการ
สร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง ทาให้ถูกมองว่าเป็นเรื่อง
ที่เกินความจาเป็นและชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนัก ก็กลายเป็นเรื่องที่นายกฯ
สมนึกต้องพยายามอธิบายกับชาวบ้านกลุ่มนี้ต่อไป
บรรทั ด ฐานประการที่ 3 คื อ ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ ให้
ความสาคัญกับการบริหารที่เข้มแข็งและมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ผู้แทนทางการเมืองต้องมี
องค์ประกอบหลักๆดังนี้ มีความเป็นตัวของตัวเองสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มี
ความสามารถในการพูด มีความกระตือรือร้นในการทางานเพื่อท้องถิ่น มีความโปร่งใส
และที่ สาคัญ ที่ สุด คือ มี ความสามารถที่จ ะผลัก ดัน นโยบายให้ เกิ ดขึ้ นจริงได้อ ย่า งเป็ น
รูปธรรม แน่นอนว่าในสายตาของชาวบ้านคุณสมบัติส่วนตัวหลายอย่างของนายกฯสมนึก
นั้นถูกให้คุณค่าอย่างสูงภายใต้ธรรมนูญข้อนี้ นายกฯสมนึกได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่าง
มากในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด คะแนนที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับกระแสความชื่นชมของ
ชาวบ้านต่อความสาเร็จในการรับมือวิกฤตน้าท่วมใหญ่เมื่อปีพ.ศ.2554 นายกฯสมนึกได้
พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า เขายังคงเป็นนายกฯของทุกคนที่ทางานหนักอยู่เสมอ และ
ไม่ได้อยู่บนหอคองานช้าง พนักงานเทศบาลคนหนึ่งให้ข้อมูลและความเห็นว่า “ตอนนั้น
งานเทศบาลเราไม่ได้ทาเลย ปิดไปเลย เรามาแบ่งหน้าที่ใหม่ขึ้นมารับมือวิกฤต และไปตั้ ง
ฐานอยู่ที่ศาลากลางหลังเก่า ตรงท่าน้านนท์ โดยแต่ละวันท่านนายกฯจะต้องเรียกประชุม
อาจจะ 2 ทุ่ม หรือ 3 ทุ่ม ก็จะต้องมานั่งคุยกันว่า ตรงนี้เป็นอย่างไร จุดเสี่ยงอุดหรือยัง
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เห็นได้ชัดว่าท่านเป็นผู้บัญชาการเอง ผู้นาสูงสุดตัดสินใจ ทุกอย่างก็รวดเร็ว ท่านสามารถ
สั่งการได้ทันที คือถ้าผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าสั่งการ ทุกอย่างย่อมไม่สามารถที่จะ
เดินได้” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)เช่นเดียวกันกับชาวบ้านจิตอาสาที่กล่าวว่า
“ฉันเห็นป๋าลงไปเคลียเองตลอดนะ ไม่ใช่ไปยืนๆเฉยๆ แต่ไปสั่งการ บางทีมันคุมกันไม่ได้
ป๋าลงไปทีเดียวเรื่องก็จบ งานก็เดิน ” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557) เราอาจสรุป
คุณลักษณะที่โดดเด่นของนายกฯสมนึกในช่วงเวลาแห่งวิกฤตินี้ได้เป็น 3 เรื่องใหญ่ๆดังนี้
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการท างานเพื่ อ ท้ อ งถิ่ น เมื่ อ คณะของเทศบาลได้ น าสิ่ งของไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมที่จังหวัดลพบุรี และได้ประจักษ์แก่สายตาว่าสถานการณ์น้า
ท่วมในครั้งนี้รุนแรงมาก และไปที่คาดการณ์ได้ว่ามวลน้าทั้งหมดจากจังหวัดอยุธยาจนถึง
ลพบุรีนี้ จะต้องไหลบ่าเข้าท่วมจังหวัดนนทบุรีอย่างแน่นอน ดังนั้นนายกฯสมนึกจึงสั่งการ
ให้มีการประชุมกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการป้องกันอย่างเร่งด่วนทันที
ความเป็นตัวของตัวเอง บุคลิกที่กล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็วและกล้ารับผิดชอบ
ปัญหาความล่าช้าและไม่ทันต่อสถานการณ์ในการสั่งซื้อวัสดุจาเป็นสาหรับการป้องกันน้า
ท่วม ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างปกติที่กาหนดให้ ต้องมีการทา
บันทึกขออนุมัติและทาเรื่องสอบราคา เพื่อไม่ให้ราคาสิ่งของแพงเกินกว่าราคามาตรฐาน
มากจนเกินไป ในขณะที่ราคาวัสดุตามท้องตลาดในขณะนั้นเพิ่มสูงขึ้นจากราคาปกติเกิน
กว่าเท่าตัว ซึ่งแปรผันตามปริมาณความต้องการและความขาดแคลนที่เกิดขึ้น กล่าวได้ว่า
นอกจากราคาจะสูงมากแล้ว ถึงแม้ จะมีเงินจ่าย แต่ถ้าตัดสินใจนานจนเกินไป คุณก็ไม่มี
ทางจะได้ ข องที่ ต้ อ งการ ส่ งผลให้ ท างเทศบาลต้ อ งแสวงหาความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆจาก
เครือข่ายที่มี รวมไปถึงมีการสารองจ่ายด้วยเงินส่วนตัวของผู้บริหารเอง ดังที่นายกฯสมนึก
ได้ บ อกกั บ พนั ก งานเทศบาลและ หั ว หน้ า กลุ่ ม จิ ต อาสาที่ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม แผนว่ า
“จาเป็นต้องรีบทา มันรอไม่ได้ ผมรับผิดชอบเอง” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)
ความสามารถในการพูด หัวหน้ากลุ่มจิตอาสาคนหนึ่ง เล่าให้ผู้วิจัยฟังถึง คาพูด
ของนายกฯสมนึกที่มีลักษณะปลุกใจและสามารถสยบข่าวลือในทางลบ ที่ว่าเทศบาลถอด
ใจยอมแพ้ต่อวิกฤตน้าท่วมแล้ว ว่า “ท่านสั่งลงมาเลย และย้าอยู่เสมอว่า เราต้องรักษา
เมืองไว้เป็นที่มั่นสุดท้ายให้ได้ เหนื่อยแค่ไหนท่านก็จะทา แล้วทุกคนจะเห็นว่ามันคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับที่ต้องมาเริ่มฟื้นฟูกันใหม่ทั้งหมด ถ้าเราเสียเมืองไป” (สัมภาษณ์แกนนา
ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)หรือ ในกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้ที่ถูกน้าท่วมและผู้ที่อยู่หลัง
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คันกั้นน้า เมื่อผู้ที่ถูกน้าท่วมเข้าใจว่า ถ้าทาให้น้าท่วมทั้งหมด ก็อาจจะทาให้ระดับน้าที่ตน
เผชิญอยู่ลดลงได้บ้าง จึงมีการรวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อทาลายคันกั้นน้าในบางจุด พนักงาน
เทศบาลคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้ ลงพื้นที่ทาความเข้าใจกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ได้นาเอา
แนวคิดของนายกฯสมนึกไปสื่อสารกับชาวบ้านและสามารถทาให้ปัญหายุติลงได้ “ท่าน
บอกเสมอ ให้พูดกับกลุ่มที่มีแนวโน้มว่า ถ้าเราท่วมกันหมดแล้วใครจะคอยช่วยใครได้เล่า
ถ้าพวกเขายอมฟังให้ความร่วมมือดี เราก็จะดูแลพวกเขาเป็นพิ เศษ ทาสะพานให้ จัดหา
เรือและอาหารให้ทุกอย่าง” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)
แน่นอนว่านอกเหนือไปจากแง่มุมที่ชื่นชมความสามารถในการบริหารจัดการที่
เข้าตาของนายกฯสมนึกแล้ว ย่อมมีชาวบ้านอีกจานวนหนึ่งที่มีความกังวลและตั้งคาถาม
ต่อประเด็นเรื่องความโปร่งใสของเขา ที่ยังไม่ได้มีความเด่นชัดเทียบเท่ากับคุณสมบัติอื่นๆ
ข้อครหาเรื่องความร่ารวย ความเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทา การโกง และการเอื้อประโยชน์
ให้ แ ก่ พ วกพ้ อ ง เป็ น เรื่ อ งที่ พ อจะได้ ยิ น อยู่ บ้ า งในชุ ม ชนบั น ดาลใจ ความคิ ด เห็ น ของ
ชาวบ้านในเรื่องนี้เป็นไปอย่างหลากหลาย ในขณะที่คนจานวนหนึ่งมองว่า มันไม่ได้มีผล
ในทางลบต่อคะแนนเสียงแต่อย่างใด ดังที่ชาวบ้านคนหนึ่งได้แสดงทัศนะที่น่าสนใจไว้ว่า
“ไอ้ที่หาเสียงกันว่าไม่โกงไม่กิน มันจริงแค่ครึ่งเดียว ไอ้คนอย่างเราๆ ทุกคนต้องไม่โกงอยู่
แล้ว แต่ต้องกิน สามมื้อมันต้องกิน เพราะเราทางาน ผมถามจริงๆ เงิ นเดือน ส.ท. เนี่ย
18,000 แต่ก่อน 5000 มันพอไหม เวลาออกงานสังคมทีหนึ่ง งานหนึ่งก็ 500 แล้วลองคิด
ดูเดือนหนึ่งมีกี่งาน เงินเดือนอย่างเดียวไม่พอหรอก ทีนี้เราเลยขอว่า เออพอได้เป็นมาแล้ว
เนี่ยมีงบประมาณมาให้ 1,000 ทาเสีย 800 กินเสีย 200 มันก็เดินหน้าได้ถูกไหม ไม่ ใช่
500/500 ลองทาสิเราก็จะรู้ ปีหนึ่งก็หยุดแค่นั้น บางทีก็กลายเป็นถอยหลัง ถ้าไม่เหลือพอ
ให้กินเลย ชาวบ้านเข้ารู้ทันว่าทุกคนมันก็ทาแบบนี้ เขาเลยดูที่ผลงานและการพัฒนาที่ดี
ไม่อย่างนั้นก็หยุดนิ่งสิ ประเทศชาติไม่เดินหน้า” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557) ซึ่ง
ทาให้เราเห็นว่า สาหรับชาวบ้านแล้วกลไกการให้คุณค่ามีความซับซ้อนมากกว่าแค่คาว่า
โกงหรือไม่โกงแล้วก็จบลงไปเฉยๆ มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินว่าความคิดดังกล่าวเป็น
เรื่องที่ถูกหรือผิด อย่างไรก็ตามความคิดเช่นนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป บางคน
โต้แย้งโดยอ้างอิงกับเรื่องการใช้เงินส่วนร่วมเพื่อมาจุนเจือฐานคะแนนว่ามีความหมาย
เท่ากับการโกง และมันคือสิ่งที่พวกเขาไม่อาจรับได้โดยเด็ดขาด “พี่เกลียดเลยนะ สาปแช่ง
พวกมัน ถ้าเคยชอบแล้วมารู้ว่ามันโกง ก็จะด่ามัน และไม่กลับไปเลือกมันอีกเลย” “มัน
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เหมือนโดนตบหน้านะ ทามาเป็นยกมือไหว้ดี แต่สุดท้ายก็มาเอาของของเราไป เรารับ
ไม่ได้หรอก” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)
จะเห็นได้ว่าบรรทัดฐานทั้ง 3 ประการได้ถูกนามาใช้ในฐานะกรอบที่ไม่เป็น
ทางการและยืดหยุ่นอย่างมากสาหรับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของชาวบ้านในการ
เลือกตั้งแต่ละครั้ง ซึ่งผู้วิจัยขอเน้นย้าและให้ความสาคัญกับน้าหนัก ในเรื่องการเป็นกรอบ
ที่ยืดหยุ่นของธรรมนูญ เพราะจาเป็นต้องยืนยันอย่างหนักแน่นว่า บทวิเคราะห์เรื่องระบบ
คุณค่าที่ซับซ้อนเช่นนี้ ไม่ได้นาไปสู่ข้อเสนอทั่วไปที่ว่า ชาวบ้านทุกคนในชุมชนเป็นผู้ที่
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนตามบรรทัดฐานอย่างชัดเจน กล่าวคือ มัน
ไม่ได้ต่างอะไรจากชุมชนการเมืองและการเลือกตั้งในที่อื่นๆที่มีคนอีกจานวนไม่น้อยไม่
ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนหรือไปลงคะแนนด้วยพื้นฐานที่ไม่สนใจ หรือไม่มีความคาดหวัง
ใดๆต่อระบบการเมืองเลย ในขณะเดียวกันการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับระบบคุณค่าดังกล่าว
ก็เต็มไปด้วยการให้คุณให้โทษที่หลากหลายภายใต้มาตรฐานในกรอบเดียวกัน อันเกิดจาก
ความขัดแย้งทางความคิดและความคาดหวังของชาวบ้าน เราจึงไม่อาจกล่าวแบบยืนยันได้
ว่า ฐานทางสังคมหรือคุณสมบัติของผู้สมัครฯแบบใด จะมีความชอบธรรมมากที่สุดอย่าง
เด็ดขาดในการระดมเสียงสนับสนุนและเป็นปัจจัยชี้วัดสาหรับชัยชนะในการเลือกตั้งได้
เสมอไป
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อเสียง
ในการเลือกตั้งระดับเทศบาลครั้งล่าสุด ในชุมชนบันดาลใจ ไม่ปรากฏว่ามีการ
ซื้อเสียงทางตรง ในลักษณะที่เป็นการให้เงินแก่ชาวบ้านเพื่อแลกกับคะแนนเสียง ดัง ที่
ชาวบ้านหลายคนให้ข้อมูลดังนี้ “ทุกวันนี้ไม่มีเลย หมดเกลี้ยงแล้ว แต่สมัยก่อนมันก็เคยมี
ให้หัวละ 200 ชัดๆ ในชีวิตเห็นอยู่ 2 ครั้ง” “สมัยก่อนมี เอาเงินมาให้เลย นับหัวว่าบ้านนี้
มีกี่คน แต่ 10 กว่าปีมานี้ไม่มีแล้ว” “เคยมี ฉันจาได้ก่อนทักษิณเป็นนายกฯ ฉันได้มาเอง
เลย” “ตั้งแต่อยู่มาก็ไม่มีนะ หรือมีแต่มาไม่ถึงเราก็ไม่รู้ เราไม่เคยได้ ” “จะมีด้วยหรอ ฉัน
ไม่เคยได้นะ แต่เราก็ไม่รู้คนอื่น ” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557) ส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะชุมชนตั้งอยู่ในเขตเมือง แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะมีรายได้น้อย และอยู่ในสถานะ
เป็น คนจนในเมือ ง หรือ เป็น คนชนบทที่ย้ ายเข้ามาหางานทาก็ตาม แต่ด้ วยความเป็ น
สมั ย ใหม่ ที่ เ ข้ า มาผสมผสานกั บ ความดั้ งเดิ ม และพื้ น เพของพวกเขาผ่ า นช่ อ งทางการ
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เชื่อ มต่อ กับสั งคมภายนอกที่กว้ างขวาง กว่ าหมู่ บ้านชนบทในพื้นที่ ซึ่งอยู่ห่า งไกลจาก
ส่วนกลางมากกว่านี้ การได้รับเงินเพียงจานวนไม่มากนักในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง
เพียงครั้งเดียว จึงไม่อาจยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีไปกว่าที่เป็นอยู่นี้ได้มากนัก
ในขณะที่กลไกการแสวงหาช่องทางในการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับแหล่งผลประโยชน์ที่จับ
ต้องได้อื่นๆนั้น ก็ดาเนินควบคู่กันไปในฐานะทางเลือกใหม่ๆอยู่เสมอ ส่งผลให้การจ่ายเงิน
ให้กับชาวบ้านจึงไม่ใช่วิธีการที่นาไปสู่ความได้เปรียบในการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดมาก
พอที่จะต้องเสี่ยงต่อการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยไม่ได้พาดพิงว่าชาวบ้านในชนบทมีลักษณะที่เอื้อต่อการถูก
ชักนาด้วยการซื้อเสียงแต่อย่างใด เพียงแต่อภิปรายว่าการใช้เงินเพื่อการซื้อเสียงในพื้นที่
ชนบท ที่ยึดโยงกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่หลากหลายนั้น ยังคงมีความสาคัญอยู่ เพราะ
เงิ น ที่ นั ก การเมื อ งจ่ า ยให้ กั บ ผู้ ล งคะแนนเสี ย ง ได้ ท าหน้ า ที่ ใ นเชิ งสั ญ ลั ก ษณ์ ข องการ
ตระหนักถึงการมีตัวตนทางการเมืองของชาวบ้าน (จักรกริช สังขมณี, 2555 : 59) รวมไป
ถึงมีความซับซ้อนอันเกิดจากการให้ความหมายที่อิงกับความต้องการของชุมชน ดังที่ยุกติ
มุกดาวิจิตร (2555) ได้เสนอว่า ความหมายของเงินในบริบทของคนชนบทนั้นแตกต่างจาก
วาทกรรมการซื้อเสียง เพราะมีฐานะเป็นสินน้าใจ ที่ต้องคานึงถึงความสาคัญของแต่ละ
บุคคลในชุมชน ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเหมือนกับการซื้อขายสินค้าทั่วไป ดังนั้นการ
ใช้เงินในเชิงธนกิจการเมืองในสังคมชนบทจึงมีอยู่จริง แต่เงินที่ใช้ไปดังกล่าวก็ไม่ใช่ปัจจัย
ทั้งหมดที่จะชี้ขาดชัยชนะในการเลือกตั้งได้ด้วยเช่นกัน รวมทั้งนพพล อัคฮาด (2558 :
198 – 199) ที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับนักการเมืองท้องถิ่นในชนบทมี
หลากหลายรูปแบบทั้งขัดแย้งกัน ร่วมมือกัน และประนีประนอมกัน ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
เป็ น ไปตามกรอบความสัม พั น ธ์ข องสังคมการเมือ งสมัย ใหม่ที่ พ ยายามใช้ ตั ว แบบเสรี
ประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งผู้แทน/ตัวแทนของชุมชนการเมืองให้เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของการขั บเคลื่อนระบบการเมืองของท้องถิ่ น เพื่อให้ระบบการเมืองดังกล่า ว
สามารถสร้างจุดยืนหรือแสวงหาอัตลักษณ์ทางการเมืองที่นับวันแต่จะมีความหลากหลาย
และสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ยังคงเดินหน้าต่ อไปได้ภายใต้ระบบการเมืองหลักของ
ชาติที่ไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพ
กลับมาที่ชุมชนบันดาลใจ ถึงแม้ว่าการซื้อเสียงในทางตรงจะหมดลงไปแล้วก็
ตาม แต่การใช้เงินในวาระการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ ผ่านไปยังหัวคะแนน หรือ ที่ชุมชนจะ
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เรียกกันว่า “การปันหุ้น” ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ดังที่ตาน้อย
ประธานชุมชนแจกแจงให้ฟังว่า “ก็จะมีหัวคะแนนนะ เขาได้เงินมาจากนายกฯ ภาษาเขา
เรียกว่าการปันหุ้น แต่ก็ไม่ใช่การซื้อตรงๆ เป็นเงินให้ไปช่วย เลี้ยงข้าว จัดประชาคมเล็กๆ
ซื้อของให้นู่นนี่ ผมเองไม่ได้เป็นหัวคะแนนนะ นายกฯเคยมาขอให้เ ป็นให้ แล้วให้คนละ
สองพั น ให้ ลู ก น้ อ งไปเดิ น ซอยนั้ น ซอยนี้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ไ ปตั ง ให้ ชาวบ้ า นนะ ไปชวนคุ ย ท า
กิจกรรม ไอ้เราก็ ไม่เอาหรอก เขาได้ก็ดีไปถ้าเขาไม่ได้เราซวยนะ เอาตังเขามาแล้วเขา
ไม่ได้อ่ะ อีกอย่างทาไม่ดีคนก็เกลียด” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557) เป็นที่รู้กันดีว่า
มีหัวคะแนนอยู่ในคณะกรรมการชุมชนหลายคน แต่พวกเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยสถานะนี้
“อย่าไปพูดถึงเขาเลย ก็เป็นกรรมการด้วยกันนั่นแหละ เขาก็ไม่มายุ่งกับเรา เราช่วยบ้าง
แต่ต้องบังคับไปเลือกเราไม่ทา เขาก็ไม่ทา ถึงทาก็ไม่มีผล บางครั้งมันกลายเป็นการปันหุ้น
กันเองในวงแคบ เพราะบางทีเขาขยับเยอะจะโดนชาวบ้านด่า ไอ้ที่ควรได้มันจะเสีย ”
(สัมภาษณ์ ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557) ทั้งนี้มีข้อครหาว่า พวกหัวคะแนนมักกินเงินของ
ผู้สมัครฯกันเองในหมู่แกนหลัก ทาให้เงินของนักการเมืองไม่ค่อยตกถึงชุมชนในรูปของการ
จัดเลี้ยงหรือการช่วยเหลือและการประชาสัม พันธ์เท่าที่ควร “พวกหัวคะแนนมันได้มา ก็
กินกันเองในวงในทั้งนั้น” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557) ในขณะที่จานวนเงินซึ่งใช้
ในการปันหุ้นก็ไม่มีผลในทางตรงต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของชาวบ้าน เมื่อกลุ่มของ
นายกฯสมนึกมีฐานผู้สนับสนุนที่ชัดเจน พวกเขาจึงใส่ใจกับการทุ่มเทเม็ดเงินสาหรับช่วง
การรณรงค์หาเสียงภายใต้แนวทางนี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้สมัครฯหน้าใหม่ที่ต้อง
พยายามสร้างตัวตนและผลงานให้เป็นที่รู้จักในระยะสั้น ดังที่กรรมการชุมชนคนหนึ่ง
อธิบายไว้ว่า “พวกนี้หรอ ใช้เงินเยอะมาก ถ้าอยากทาแล้วรวยจริงๆล่ะก็ ไปช่วยอีกฝ่าย
ดีกว่า พวกที่มาใหม่นี้เขาใจถึง เขาต้องรีบไง ประเดี๋ยวจะไม่ทัน แต่หน้าอย่างเราๆมัน
ชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าไปเปลี่ยนข้างมันก็ไม่ดี ชาวบ้านเขาก็มีแต่จะด่าเอา ไม่คุ้มค่าอยู่ดี ส่วน
ไอ้คนที่เขาทา เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอก” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2558) หรือ
ที่ชาวบ้านซึ่งได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ เล่าให้ฟังว่า “พอจะเลือกตั้งที อีกคนหนึ่งเขาจะ
ให้มาเยอะเลยนะ ไหนจะส่งลูกน้องมาตามบ้านอีก แต่เราก็มีของเราในใจอยู่แล้ว ”
(สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2558)
คุณสมบัติประการสาคัญของหัวคะแนนคือการเป็นคนที่รู้จักพื้นที่และจัดลาดับ
ความสาคัญของตัวแสดงในชุมชนได้อย่างแม่นยา “พวกนี้เขาเลือกมาแล้วว่าต้องรู้งานนะ
[204]

วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

จะเที่ยวไปทาแบบมั่วซั่วเหมือนๆกันหมดทุกบ้านไม่ได้ บางบ้านให้ไม่ได้เลยนะ เขาด่าส่ง
เลย การช่ ว ยเหลื อ พวกนี้ มั น คื อ สร้ า งภาพว่ า ง่ า ยๆนะ ในสายตาหลายคน มั น ต้ อ งรู้
ไม่อย่างนั้นคนจะยิ่งไม่เอา กลายเป็นเดือดร้อนแทน” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2557)
ความเข้าใจในตาแหน่งแห่งที่ของสมาชิกในชุมชนด้วยการให้ความช่วยเหลือในระดับที่
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่แปรผันตามความต้องการในระดับที่ไม่โจ่งแจ้ง
จนเกินไป อาทิ การให้ช่างมาตรวจสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้าน การให้บริการตัดแต่งกิ่ง
ไม้ที่ยื่นเข้าไปในบ้าน หรือ การนากระเช้าปีใหม่มามอบให้แก่บ้านที่มีผู้สูงอายุ เป็นต้น
ควบคู่ไปกับ การกระทาอย่างสม่าเสมอและเป็นเวลาที่ต่อเนื่องยาวนาน เหล่านี้ถือได้ว่า
เป็นหัวใจสาคัญของระบบหัวคะแนน “ไม่ใช่มันทาแล้วหายไปเลยนะ ปี หนึ่งสัก 2 รอบ
อย่างน้อย มันต้องมาให้เห็นเรื่อยๆ ไม่อย่างนั้นชาวบ้านก็ด่านะ ว่าพวกนี้เอาหน้า ตอนจะ
ให้เลือกก็มาตลอด ตอนหลังหาย มันใช้ไม่ได้ มันไม่จริงใจ (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง,
2558) จะเห็นได้ว่าหัวคะแนนในชุมชนบันดาลใจ ไม่ได้มีสถานะที่อยู่เหนือชาวบ้าน ทั้ งยัง
ไม่สามารถครอบงาการตัดสินใจผ่านเงินและความช่วยเหลือได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ความ
ต้องการเหล่านี้กลับถูกกาหนดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนจากล่างสู่บน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า
ระบบหัวคะแนนได้กลายเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการในการแสดงออกทางอานาจของ
ชาวบ้านมากกว่าผลประโยชน์ของนักการเมืองเอง
กลไกของระบบหัวคะแนนที่เป็นไปอย่างระมัดระวังดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็น
ถึงวิธีคิดของชาวบ้านที่ให้ความสาคัญกับเรื่องการยอมรับทางสังคมและการเมือง เพราะมี
ลักษณะที่ข้ามพ้นการยึดติดกับคาร้องขอ ของผู้นาชุมชน หรือหัวคะแนนในระบบอุปถัมภ์
ที่ชาวบ้านไม่มีปากมีเสียงแต่อย่างใด มันแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านรู้ทันและฉวยใช้ประโยชน์
จากช่องทางเหล่านี้ กล่าวคือ ชาวบ้านไม่ได้ให้คุณค่าต่อความช่วยเหลือของหัวคะแนนว่า
เป็นเรื่องบุญคุณที่ต้องชดใช้ หากแต่เป็นการแสดงออกถึงการให้การยอมรับในตัวตนและ
อ านาจของพวกเขา ดั ง นั้ น ชาวบ้ า นจึ งสามารถจั ด วางตนเองบนสถานะของผู้ มี สิ ท ธิ์
ลงคะแนนที่ส มควรจะได้ รั บ ของก านั ล เหล่า นี้ ไ ด้ อ ย่ างภาคภู มิ ทั้ งที่ ยั งคงครอบครอง
อิสรภาพในการตัดสินใจของตนเองไว้ได้ โดยไม่ต้องผูกพันกับเงื่อนไขที่นาไปสู่การต่าง
ตอบแทนอีกต่อไป ดังที่ชาวบ้านหลายคนบอกกับผู้วิจัยไว้ ดังนี้ “คือมีอะไรมาให้เราบ้าง
แสดงว่าเขาใส่ใจเรา แต่ไม่ได้แปลว่าแค่ใส่ใจแล้วเราต้องเลือกเขานี่ ทุกคนมันก็ต้องมาใส่
ใจทั้งนั้นแหละ เราก็รับไว้หมด จะเลือกใครก็เรื่องของเรา” “รุ่นแม่พี่บางทีมันก็มีผลนะ
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แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ เรารู้ตัวเราเอง เราฟังเยอะ เราผ่านประสบการณ์ มาหมด ซื้อเสียงเราก็
ผ่านมาแล้วรู้ว่ามันได้ไม่ได้อะไร แต่ในนั้นมันก็ต้องมีเป็นบางส่วนที่จะเอาจะรับเงิน แต่ก็
ไม่ใช่ทุกคน อย่างพี่สมัยก่อนเลยนะ ตอนที่มีซื้อเสียงเอาพูดก็พูดตรงๆ เราก็รับเงินมา แต่
แล้วไง ก็ไม่เลือก” “ไอ้พวกที่เอาของมาให้มันไม่ใช่ซื้อเสียงหรอก มั นรู้ว่าต้องให้ กลัวเรา
ไม่เลือก แต่เรารับมาจะเลือกมันหรือไม่ เรากาของเราเองใครจะไปรู้” “ส่วนใหญ่รู้กันหมด
ชอบสีไหน ชอบฝ่ายไหน ดูธงดูจาน(จานรับสัญญาณดาวเทียม)หน้าบ้านก็รู้แล้ว พวก
หัวคะแนนจะเข้าบ้านไหนต้องดูดีๆ เราก็รับของไป แต่เราก็เลือกคนในใจเรา แต่อย่าพูดไม่
เข้าหูเชียวนะ” (สัมภาษณ์ชาวบ้านรายหนึ่ง, 2558)

สรุปและอภิปรายผล
พื้ น ที่ ช นบทและชุ ม ชนคนยากจนในเขตเมื อ ง สามารถสร้ า งแบบแผนทาง
วัฒ นธรรมสาหรั บการอยู่ร่ ว มกั นและการเลื อกตั้ งได้ ท่ ามกลางปั ญหาทางสั งคมและ
เศรษฐกิจที่บีบคั้น รวมไปถึงการรับมือกับความตึงเครียดอันเกิด จากความขัดแย้งทาง
การเมืองระดับชาติได้อย่างแยบยล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ความเจริญเติบโตของเมืองและ
ผลกระทบจากการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ได้สร้างเงื่อนไขแห่งความ
ยากจนภายใต้ระบอบการปกครองที่การแบ่งสรรผลประโยชน์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในมือชน
ชั้นนาเพียงไม่กี่กลุ่ม ระหว่างนั้นเอง ชาวบ้านค่อยๆแสวงหาช่องทางเพื่อขยับเข้าใกล้พื้นที่
ซึ่ งเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารต่ อ รองทางอ านาจที่ ม ากขึ้ น ในทุ ก ขณะ จนกระทั่ ง หลั งจากที่
นโยบายประชานิ ย มได้ ท าให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ภ ายใต้ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์ เ ปลี่ ย นไป ชาวบ้ า น
ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองซึ่งอยู่บนพื้ นฐานของการยอมรับทางการเมืองผ่านกลไก
การเลือกตั้ง ระบบคุณค่าในชุมชนท้องถิ่นจึงกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นสาหรับ
นักการเมืองในฐานะเงื่อนไขในการสร้างความชอบธรรมทางอานาจให้แก่พวกเขา ทั้งนี้ยัง
ไม่ รวมข้อ เท็ จ จริ งที่ ชนบทซึ่งมัก ถู กมองว่ าอ่ อ นแอและไร้ส านึก อยู่ เ สมอนั้น กลั บเป็ น
แหล่งกาเนิดขบวนการทางสังคมแบบประชาธิปไตยที่สาคัญ อาทิ สมัชชาคนจน เป็นต้น
คาอธิบายเหล่านี้ช่วยทาให้การครอบงาด้วยภาพของวัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าและ
คับแคบ (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2546: 102 – 103) ที่เหมารวมคนไทยส่วนใหญ่ไว้ ได้
[206]

วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

พั งทลายลงไป ด้ ว ยการพิ จ ารณาอย่ า งถี่ ถ้ ว นภายใต้ วิ ธี วิ ท ยาที่ เ ปิ ด กว้ า งและมี ค วาม
หลากหลายมากยิ่งขึ้ น โดยงานชิ้ นนี้ ชี้ใ ห้ เ ห็น ถึ งประเด็ น ส าคั ญ ในการท าความเข้ า ใจ
การเมืองท้องถิ่นของไทยได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมการเลือกตั้งของชาวบ้าน มีฐานะเป็น
บรรทัดฐานแห่งท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันของ
ชาวบ้านในชุมชน ผ่านปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิตประจาวัน มีหน้าที่ในการควบคุม
และการสร้ า งความชอบธรรมให้ กั บ การใช้ อ านาจของนั ก การเมื อ ง ด้ ว ยการก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพวกเขา และนาเสนอบทบาททางการเมืองในอุดมคติของ
ชาวบ้าน ดังนั้นในอีกแง่หนึ่ง มันจึงถูกใช้เป็นกรอบที่ไม่เป็นทางการสาหรับการติดสินใจ
ของชาวบ้านในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฯ ภายใต้ธรรมนูญดังกล่าว อานาจรัฐถูกดึง
ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและ
การไม่สยบยอมต่อการครอบงาอย่างผูกขาดอยู่ฝ่ายเดียวของตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่ง โดย
ที่ชาวบ้านจะถกเถียง ด่าทอ โต้แย้ง นินทา รวมไปถึงสรรเสริญและชื่นชม ต่อบทบาทของ
ผู้สมัครฯที่เกี่ยวพันกับความคาดหวังในด้านต่างๆของพวกเขาไม่ว่าจะเป็น ความใกล้ชิด
เข้าถึงได้ง่าย ความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามารถในการบริหารจัดการ เหล่านี้
ได้กลายเป็นองค์ประกอบของบรรทัดฐานแห่งท้องถิ่นที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้างสาหรับทุก
แง่มุมอันเกิดจากการตีความอันหลากหลายของชาวบ้านเอง
ประการที่สอง ข้อเท็จจริงเรื่องการซื้อเสียงในสังคมการเมืองท้องถิ่น มีลักษณะ
ที่แตกต่างไปจากมายาคติของทวิลักษณ์การเมืองไทย และวาทกรรมที่มุ่งประณามคน
ชนบทและคนยากจนในทานองที่ว่า คานึงถึงแต่เพียงผลประโยชน์ส่วนตนเฉพาะหน้า
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จมปลักอยู่ในเครือข่ายของระบบอุปถัมภ์ พึ่งพาตนเอง
ไม่ได้ ต้องยอมแลกคะแนนเสียงกับการพึ่งพิงทางเศรษฐกิ จและการเมืองจากผู้มีอิทธิพล
เท่านั้น จากผลการศึกษาผู้วิจัยพบว่า 1) การซื้อเสียงไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดสาหรับชัยชนะใน
การเลือกตั้ง เมื่อมโนสานึกทางการเมืองของชาวบ้านมีลักษณะที่ไม่ยึดติดกับตัวผู้นาใน
ระบบอุปถัมภ์ ในทางตรงกันข้ามพวกเขารู้ทันและฉวยใช้ประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้
หากพิจารณาจากความหมายเชิงวัฒนธรรมของเงินและความช่วยเหลือที่ได้รับ จะพบว่า
ชาวบ้านไม่ได้ประเมินคุณค่าต่อสิ่งที่หัวคะแนนมอบให้ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญคุณที่ต้อง
ตอบแทน หากแต่เป็นเพียงการแสดงออกถึงการให้การยอมรับในตัวตนและอานาจของ
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ชาวบ้านเท่านั้น ดังนั้นในแง่นี้ระบบหัวคะแนนจึงเป็นเสมือนสิ่งตอบสนองความต้องการใน
การแสดงออกทางอานาจของชาวบ้านมากพอๆกับการเป็นผลประโยชน์ของนักการเมือง
2) ในปัจจุบันการจ่ายเงินเพื่อซื้อเสียงโดยตรงกับชาวบ้านนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่มี
ความยากจนเสมอไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและกระบวนการการจัดการ
ทรัพยากรร่วมของชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสารวจเชิงเอกสาร(Documentary Research),
การสังเกตการณ์ (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ประธานชุมชนคลองลัดมะยมและคณะการการชุมชน
จานวน 2 คน, สมาชิกภายในชุมชน จานวน 2 คน และ บุคคล หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน จานวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการ
จัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนคลองลัดมะยมจาแนกได้ 2 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรน้า
โดยมีการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค, การเกษตร, การคมนาคม, ตลาดน้า และ
การท่องเที่ยว และ 2) ด้านทรัพยากรดิน โดยมีการใช้ประโยชน์ในด้านตลาดน้าและแหล่ง
การเรียนรู้ ส่วนกระบวนการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน คือ 1) การออกแบบกติกา
ในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน 2) การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ชุมชน และ 3) การจัดการและการพัฒนาองค์การของชุมชน
คาสาคัญ: การจัดการทรัพยากรร่วม; ชุมชนท้องถิ่น; คลองลัดมะยม
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Abstract
The Purposes of this study was to study about characteristics and
processes of common pool resources of Klongladmayom community in
Talingchan district, Bangkok. The study was a qualitative research and data
were collected using documentary research, observation and in-depth
interview from two key people who are head and committee of the
community. Moreover, the additional data were gathered from two
members of the community and the other three key people with
organizations associated with Common Pool Resources in Klongladmayom
community. Common Pool Resources of Klongladmayom classified into
two categories: 1) Water Resources utilized for consumption, agriculture,
transportation, floating markets and tourism, and 2) Soil Resources, the use
of the floating market and learning center. There are three processes which
contribute common pool resources to the community: 1) The design of
common pool resources rules 2) The use of common pool resources rules
and 3) The organizational development and management of community.
Keywords: Common Pool Resources; Community; Klongladmayom
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บทนา
การศึกษาการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดได้ว่าอยู่ภายใต้แนวคิดกระแสหลักมา
โดยตลอด ทั้งนี้เราสามารถพิจารณาได้จากการกระจายอานาจที่เน้นความสาคัญของ
ภาครัฐตลอดจนกลไกและโครงสร้างที่เกิดจากการกระจายอานาจของรัฐมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อานาจเพื่อจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ แนวคิดกระแสหลั กเหล่านี้สามารถพบเห็นได้อย่างทั่วไป
ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายของรัฐ ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาและตาราเรียน
ด้านการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน (เชิงชาญ จงสมชัย , 2558 : 31)
ดังนั้น บทบาทของรัฐจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปกครองท้องถิ่น รวมถึ งการปกครอง
ตนเองของชุมชน ทั้งนี้เพราะการปกครองของรัฐ เป็ นการการปกครองโดยใช้อานาจ
อธิปไตยอันเป็นอานาจสูงสุดและมีความสมบูรณ์แบบในตัวเอง (อุดม ทุมโฆสิต, 2552:
183)
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่เราสามารถพิจารณาได้ว่าการกระจายอานาจและการ
ปกครองท้องถิ่นของไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ
กับการปฏิ รูปองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นของไทยในอดีต หรือ พิจารณาจากลั กษณะ
ความหมาย และคุ ณ ค่ า ของการปกครองท้ อ งถิ่ น ของประชาชน ( Local-Self
Government) ในแง่มุมต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีพัฒนาการและมีพลวัตที่สูงมาก (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552: 7)
อย่ า งไรก็ ต ามจะเห็ น ได้ ว่ า บทบาทของรั ฐ ภายใต้ ก ารกระจายอ านาจจาก
ส่ว นกลางมายั งชุ ม ชนท้อ งถิ่ นได้มุ่ งเน้ นและให้ ความส าคั ญมายั งองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเป็นสาคัญ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในโครงสร้างบริหารราชการ
แผ่นดิน ในขณะที่พื้นที่ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นส่วนปลายสุดของการปกครองกลับถูกละเลย
อานาจ ภารกิจ ทรัพยากรต่างๆที่ถูกกระจายมาจากรัฐส่วนกลางได้กระจุกตัวอยู่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้เกิดรูปแบบการรวมศูนย์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับ
รูปแบบการปกครองในอดีต ทาให้เกิดความสนใจและเรียกร้องให้มีการกระจายอานาจ
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โดยใช้รูปแบบกระแสรองเป็นแนวทางสาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งนพพล
อัคฮาด (2559 : 74) ได้เสนอว่าจริงๆแล้วชุมชนท้องถิ่นไทยในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการใน
การรองรับนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐนั้นมีระบบวัฒนธรรมชุมชน และวิถี
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของประชาชนในการรักษาคุณค่าของการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ร่วมกันที่เกิดขึ้นในชุมชนมาอย่างยาวนาน แต่รัฐประศาสนศาสตร์ไทยหรือนั กจัดการ
ภาครั ฐ ไทยกลั บ ละเลยและให้ ค วามส าคั ญ กั บ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การตาม
แนวทางตะวันตกโดยเฉพาะรัฐศาสตร์แบบอเมริกันจนบั่นทอนคุณค่าและความสาคัญของ
ชุมชนท้องถิ่นไป
ทั้งนี้ แนวคิดการกระจายอานาจในรูปแบบกระแสรองนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด
การปกครองตนเองของชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของการ
ปกครองท้องถิ่น โดย “สิทธิในการปกครองตนเอง” นับเป็นสาระสาคัญประการแรกของ
การกระจายอานาจ คือ การให้ประชาชนในท้องถิ่นได้สิทธิในการปกครองตนเองอย่าง
อิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น การปกครองตนเองจึงหมายถึง การที่
ประชาชนสามารถกาหนดวิถีชีวิตของตนเองตามความต้องการของประชาชนและสภาพ
ปัญหาของท้องถิ่นอย่างอิสระ แต่ความเป็นอิสระ (Autonomy) ในที่นี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า
เป็นความอิสระที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายของสังคมประเทศนั้นๆ มิใช่ความเป็นอิสระ
อย่างสมบูรณ์แต่ประการใด ซึ่งความมากน้อยของการปกครองตนเองก็จะแตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในแต่ละประเทศ (ปธาน สุวรรณมงคล,
2554 : 25) ดังนั้น ชุมชนภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันจึงได้พยายาม
เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการ
จัด การปั ญหาและสามารถดึ งทรัพ ยากรต่า งๆจากองค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นเข้า มา
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ดาเนินการหรือผู้ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่มาเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินการต่างๆของชุมชน ทั้งนี้สิ่งแรกๆที่ชุมชนต่างๆมักใช้สิทธิในการ
ปกครองตนเองในการดาเนินการ คือ การจัดการทรัพยากรภายในพื้นที่ของตนเอง เช่น
แม่น้า ลาคลอง ป่าชุมชน เป็นต้น
จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปในข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจประเด็นการจัดการทรัพยากร
ร่ ว มมาท าการวิ จั ย โดยถื อ เอาชุ ม ชนคลองลั ด มะยมเป็ น กรณี ศึ ก ษา เนื่ อ งจากชุ ม ชน
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สามารถดาเนินการตามแนวทางการการจัดการการทรัพยากรร่วมจนประสบความสาเร็จ
อีกทั้งพื้นที่ตั้งของชุมชนดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นเขตชานเมืองแตกต่างจากกรณีศึกษาอื่นๆที่
มักเป็นพื้นที่ในเขตชนบท และที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเขตจังหวัดที่ผู้วิจัยอาศัยอยู่ นอกจากนี้
ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาให้ ท ราบว่ า ชุ ม ชนดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะเฉพาะส าคั ญ อะไร และมี
กระบวนการดาเนินการอย่างไรบ้างที่ทาให้ชาวชุมชนสามารถดาเนินการจัดการทรัพยากร
ร่วมได้ ตลอดจนบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ชุมชนในฐานะที่เป็นหน่วยย่อยของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อค้นหาลักษณะของการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนคลองลัดมะยม
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนคลองลัดมะยม
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จากัดขอบเขตไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย 2 ประการ คือ 1) ลักษณะ
ของการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน และ 2) กระบวนการการจัดการทรัพยากรร่วม
ของชุมชน
2. ด้านหน่วยการศึกษา ผู้วิจัยเลือกชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ศึกษา
3. ด้านเวลา จากัดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล
และการเขียนรายงานผลการศึกษาทั้งหมด 12 เดือน คือ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้
กาหนดให้ชุมชมคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา มีขั้นตอนและวิธีการวิจัย ประกอบด้วย
1) ขั้นตอนการวิจัยเชิ งเอกสาร เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ งหมด โดยท าการศึ ก ษาจากเอกสารตาราต่ า งๆ เพื่ อ ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยการปกครองตนเองของชุมชน แนวคิดการจัดการปกครองแบบ
หลายระดับ (Multi-level Governance) แนวคิดการจัดทรัพยากรร่วม และแนวคิดสิทธิ
ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนค้นหากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน
ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขั้นต้นในการวิจัย โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั
การออกแบบกติกาในการจัดการ
ทรัพยากรร่วมของชุมชน

การจัดการทรัพยากรร่วม
ของชุมชน

การใช้กติกาในการจัดการ
ทรัพยากรร่วมของชุมชน
การจัดการและการพัฒนา
องค์การของชุมชน

2) ผู้วิจัยจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 1) การสารวจเชิงเอกสาร (Documentary
Research) เป็นการเก็บข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร เช่น รายงานการวิจัยใน
โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ย่านน้าตลิ่งชันและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตตลิ่งชัน จัดทาโดย
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คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงเว็ปไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกั บชุมชน 2) การ
สังเกตการณ์ (Observation) ได้แก่ การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของชุมชน กิจกรรม
ของชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักถึงปฏิกิริยาท่าทางต่างๆต่อประเด็นคาถามและความคิดเห็นหรือความรู้สึก
เกี่ยวกับการดาเนินการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ได้แ ก่ การเก็ บข้ อ มูล จากบุค คลซึ่ งเป็ น ผู้ใ ห้ ข้อ มู ลหลั ก (Key
Informants) เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ และผู้วิจัย
ได้เลือกผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
นอกเหนือจากวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ผู้
ศึกษาใช้เลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญแล้ว แต่ข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอในการหาข้อสรุปในประเด็นใดก็ตาม ผู้
ศึกษาจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เป็นวิธีการในลาดับ
ถัดไป 4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลของ
ชุมชนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลโดยพยายามหาคาตอบว่าการจัดการทรั พยากร
ร่วมของชุมชนนั้นสอดคล้องตามกรอบแนวคิดในการวิจัยท้ายบทที่ 2 หรือไม่ 5) ความ
เชื่อถือได้ของข้อมูล จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้
นามาตรวจสอบความเชื่อถือได้โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลในประเด็น
เดี ย วกั น จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทั้ งข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) กล่าวคือ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเอกสาร การสังเกตการณ์และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สรุปผลการวิจัย
ลักษณะของการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนกรณีศึกษา
การจัดการทรัพยากรร่วมภายในชุมชนเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมปฏิบัติกัน
อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแนวทางที่ให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถ
รวมกลุ่มกันเพื่อบริหารและจัดการดูแลรักษาตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น
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โดยไม่ต้องพึ่งพากลไกของภาครัฐอย่างเช่นที่เป็นมาในอดีต ทั้งนี้จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า
ลักษณะการการจัดการทรัพยากรร่วมที่สาคัญของชุมชนคลองลัดมะยม ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ คือ ทรัพยากรน้าและทรัพยากรดิน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) ทรัพยากรน้า ผู้วิจัยพบว่าเป็นทรัพยากรร่วมที่มีความสาคัญและผูกพันกับวิถี
ชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และได้เห็นถึงพัฒนาการใช้ทรัพยากรร่วมดังกล่าว
โดยชุ มชนคลองลั ด มะยมได้ มีค วามพยายามในการใช้ ท รัพ ยากรน้ าของชุ ม ชนให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ดังนี้
นับตั้ งแต่ อดี ตเรื่ อยมาจนถึ งปี พ.ศ. 2546 ชุมชนคลองลัด มะยม มีการใช้
ทรัพยากรน้านั่นคือ ลาคลองต่างๆที่ไหลผ่านชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร
และการคมนาคม ดังแผนภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : การใช้ทรัพยากรน้าตั้งแต่อดีต – พ.ศ. 2546 ของชุมชนคลองลัดมะยม
ต่อมาเมื่อชุมชนได้คิดริเริ่มจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดตั้ งตลาด
น้าคลองลัดมะยมขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ระบายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เพื่อให้ชาว
ชุมชนได้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถดาเนินกิจกรรมในการรักษาความ
สะอาดคลองลัดมะยมได้ในระยะยาว ชาวชุมชนจึงได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าเพิ่มขึ้น
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อีกหนึ่งด้านในช่วงปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 นั่นคือใช้จัดทาเป็นตลาดน้าคลองลัดมะยม
ดังแผนภาพที่ 3

ภาพที่ 3 : การใช้ทรัพยากรน้าตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 ของชุมชนคลองลัดมะยม
เมื่อมีการย้ายตลาดน้าคลองลัดมะยมไปยังฝั่งตรงข้าม ทางชุมชนชนได้พยายาม
ทาให้ตลาดน้าคลองลัดมะยมเกิดความหลากหลายมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาตลาดน้า
คลองลัดมะยมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยหนึ่งในนั้นได้มีการใช้ลาคลองเป็นเส้นทางใน
การท่องเที่ยวทางเรืออีกด้วย ดังนั้น ชุมชนจึงได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งด้านในช่วงปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน นั่นคือใช้จัดทาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือของ
ตลาดน้าคลองลัดมะยม ดังแผนภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : การใช้ทรัพยากรน้าตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ของชุมชนคลองลัดมะยม
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จากที่ได้กล่าวในข้างต้น จะเห็นได้ว่าทรัพยากรน้าเป็นทรัพยากรร่วมที่สาคัญ
อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ชุมชนคลองลัดมะยมได้มี ความพยายามในการใช้ทรัพยากรน้าของ
ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยได้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรน้ าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค ,
การเกษตร, การคมนาคม, ตลาดน้า และการท่องเที่ยวนั่นเอง
2) ทรัพยากรดิน ผู้วิจัยพบว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญและผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชุมชนมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันกับทรัพยากรน้า และได้เห็นถึงพัฒนาการ
ใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
นับตั้ งแต่ อดี ตเรื่ อยมาจนถึ งปี พ.ศ. 2546 ชุมชนคลองลัด มะยม มีการใช้
ทรั พ ยากรดิ น เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้า นของที่ อ ยู่ อาศั ย และการเกษตรเป็ น ส าคั ญ ดั ง
แผนภาพที่ 5

ภาพที่ 5 : การใช้ทรัพยากรดินตั้งแต่ อดีต – พ.ศ. 2546 ของชุมชนคลองลัดมะยม
ต่อมาเมื่อชุมชนได้คิดริเริ่มจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดตั้งตลาด
น้าคลองลัดมะยมขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ระบายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เพื่อให้ชาว
ชุมชนได้มีรายได้เสริมเพิ่ม มากขึ้น ตลอดจนสามารถดาเนินกิจกรรมในการรักษาความ
สะอาดคลองลั ดมะยมได้ใ นระยะยาว ชาวชุ มชนจึ งได้ใ ช้ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากรดิ น
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งด้านในช่วงปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 นั่นคือใช้จัดทาเป็นตลาดน้าคลอง
ลัดมะยม ดังแผนภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 : การใช้ทรัพยากรดินตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 ของชุมชนคลองลัดมะยม
เมื่ อ ชุ ม ชนได้ หั น มาให้ ค วามส าคั ญ กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2550 โดยได้จัดให้มีศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนขึ้นมาถึง 5
ศูนย์ จวบจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2554 ชุมชนคลองลัดมะยมจึงมีศูนย์การเรีย นรู้รวมทั้งสิ้น
6 ศูนย์ โดยการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ได้ใช้ที่ดินของชาวชุมชนเอง เพื่อใช้ เป็นแหล่ง
ถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่ชาวชุมชนเห็นว่าใกล้สูญหาย และควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน ดังนั้น ชุมชนจึงได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ด้านในช่วงปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ดังแผนภาพที่ 7

ภาพที่ 7 : การใช้ทรัพยากรดินตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ของชุมชนคลองลัดมะยม
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จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าลักษณะการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ชุมชนคลองลัดมะยมนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่
ชุมชนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดูแลและบารุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปยัง
เยาวชนรุ่นถัดไป ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรร่วมดังกล่าว แม้จะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก แต่ชุมชนคลองลัดมะยมยังคงความสามารถในการตัดสินใจกระทา
หรือไม่กระทาเกี่ยวกับกิจการต่างๆภายในชุมชนของตนเองอีกด้วยด้วย
กระบวนการการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน
อาจกล่ า วได้ ว่ า การจั ด การทรั พ ยากรร่ ว มของชุ ม ชนคลองลั ด มะยมนั้ น มี
ทรัพยากรร่วมที่สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) ทรัพยากรน้า ได้แก่ ลาคลองต่างๆ และ 2)
ทรั พ ยากรดิ น ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ข องคนในชุ ม ชนที่ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ในขณะที่
กระบวนการในการจัดการทรัพยากรร่วมประกอบไปด้วย 3 กระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
1) การออกแบบกติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน
การออกแบบกติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนนั้น คือ กระบวนการ
ที่ทางชุ มชนวางไว้ ร่ วมกัน ว่า มีห ลัก เกณฑ์ หรือ คุณ สมบัติ ใดบ้า งในการออกแบบกติก า
ดังกล่าว ทั้งนี้ชุมชนคลองลัดมะยมได้มีแนวทางออกแบบการดาเนินงานการใช้คลองลัด
มะยมในรูปแบบคณะกรรมการแบบไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น
ส่วนต่างๆ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน เป็นต้น แม้ว่ารูปแบบของคณะกรรมการ
จะเป็นไปในรูปแบบไม่เป็นทางการและมีความยืดหยุ่นสูงแล้ว แต่ทางคณะกรรมการก็ได้มี
การออกกฎระเบียบ โดยได้ทาข้อตกลงกับชาวบ้านก่อนที่จะเริ่มดาเนินการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรร่วมทั้งทรัพยากรน้าและดิน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบั ติตามอย่างเคร่งครั ด
นอกจากนี้เพื่อให้ชาวชุมชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎกติกา จึงได้มี
การจัดประชุมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้าน ได้ดาเนินการโดยรูปแบบการจัดสนทนา
หรือเรียกว่า “วงสุนทรียสนทนา” (Dialogue) ซึ่งเป็นการสนทนากลุ่มใหญ่ระหว่างคนใน
ชุมชนเกือบทั้งหมด มีตั้งแต่ 10 –15 คน ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่สนับสนุนให้ชาวบ้าน
ได้มีโอกาสหัน หน้ามารับฟัง พูดคุย และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ความต้องการและ
ความรู้สึก เพื่อตกผลึกเป็นความต้องการร่วมกันของชุมชนโดยรวมทั้งหมด
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2) การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน
การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน เป็นรูปแบบหลังจากขั้นตอน
การออกแบบกฎกติกาแล้ว ทั้งนี้ชุมชนคลองลัดมะยมได้มีการใช้กติกาในการจัดทรัพยากร
ร่วม กล่าวคือ เป็นการใช้รูปแบบแบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่กฎ
กติกาให้ชาวชุมชนทราบ เช่น การเรียกประชุม การบอกแบบปากต่อปาก เป็นต้น สาหรับ
การกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎกติกาดังกล่าว คือ ชุมชนจะใช้วิธีช่วยกันสอดส่อง และ
ดูแลสมาชิกทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้กาหนดไว้ หากมีการ
ละเมิดกฎชุมชนจะดาเนินการตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ตามหากยังมีการละเมิด
ซ้าอีก ชาวชุมชนจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต่างๆของชุมชน
3) การจัดการและการพัฒนาองค์การของชุมชน
การจัดการและการพัฒนาองค์การของชุมชน คือ แนวทางในการรวมกลุ่มหรือ
การพัฒนารูปแบบสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการดาเนินการจัดการทรัพยากรร่วมภายใน
ชุมชน สาหรับชุมชนคลองลัดมะยมนั้น การรวมกลุ่มนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถทา
ให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ในระยะแรก การแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นเริ่ม
กระทาจากนายชวน ชูจันทร์ เพียงคนเดียว โดยได้พายเรือเก็บขยะในลาคลองเพียงลาพัง
ต่อมาเมื่อสมาชิกในชุมชนได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการลงมือปฏิบัติของนายชวน จึงได้มี
การเข้าร่วมดาเนินการกับนายชวนมากขึ้น ทั้งนี้สมาชิกที่เข้าร่วมในระยะแรกมักจะเป็น
เครื อ ญาติ แ ละคนในชุ ม ชนที่ รู้ จั ก สนิ ท สนมกั น โดยการรวมกลุ่ ม ในครั้ ง นี้ จ ะเป็ น
ความสัมพันธ์ในแนวราบ ดังแผนภาพที่ 8

ภาพที่ 8 : การรวมกลุม่ ของชุมชนคลองลัดมะยมในระยะแรก
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การรวมกลุ่มในระยะแรกนี้มีสมาชิกรวมกันประมาณ 20 – 30 กัน โดยสมาชิก
กลุ่มนี้ได้ร่วมมือกันเชิญชวนให้ชาวชุมชนร่วมมือกันในการก่อตั้งตลาดน้าคลองลัดมะยม
ขึ้น แต่สมาชิกที่เข้าร่วมก็ยังมีจานวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่ อมีการก่อตั้ง
ตลาดน้าคลองลัดมะยมขึ้น จานวนสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขึ้น โดยนายชวนก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการตลาดน้าและดูแลรักษาความสะอาดของ
คลองลัดมะยม ดังนั้น รูปแบบความสัมพันธ์จึงได้เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีโครงสร้างแบบ
ไม่เป็นทางการและมีความยืดหยุ่นสูง ดังแผนภาพที่ 9
ภาพที่ 9 : การรวมกลุ่มของชุมชนคลองลัดมะยมในลักษณะโครงสร้างแบบไม่
เป็นทางการ

ต่อมาเมื่อมีการย้ายตลาดไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากใน
รู ป แบบดั งกล่ า ว ชาวชุ ม ชนมี ค วามเกรงใจนายชวน ชู จั น ทร์ ค่ อ นข้ า งมาก และการ
ดาเนินการใดๆก็ต้องรอนายชวนเป็นหลัก ทางชุมชนจึงได้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบที่เป็น
ทางการมากขึ้น มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ดังแผนภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 : การรวมกลุ่มของชุมชนคลองลัดมะยมในรูปแบบที่เป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการของตลาดน้าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีรูปแบบกิจกรรม
และโครงการที่ขยายออกไปในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่ม
มากขึ้นเป็นชาวชุมชนทุกคน รูปแบบการรวมกลุ่มจึงได้มีการขยายรับเอากิจกรรม และ
โครงการต่างๆ เข้ามาในโครงสร้างด้วย ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และหากใน
อนาคตมีโครงการต่างๆเพิ่มขึ้น ก็สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาในโครงสร้างได้ทันที ดังแผนภาพ
ที่ 11
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ภาพที่ 11 : การรวมกลุ่มของชุมชนคลองลัดมะยมในปัจจุบัน
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าชุมชนคลองลัดมะยมได้มีแนวทางใน
การจัดการด้านดังกล่าวแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) การรวมกลุ่มของชุมชนคลองลัด
มะยมในระยะแรก ซึ่งมีลักษณะการรวมกลุ่มแบบเครือญาติและกลุ่มคนที่ใกล้ชิด 2) การ
รวมกลุ่ ม แบบไม่เ ป็ น ทางการ เนื่ อ งจากมี สมาชิก ชุ ม ชนที่ เข้ า ร่ วมเพิ่ มมากขึ้ น 3) การ
รวมกลุ่มแบบเป็นทางการ คือ มีการจัดโครงสร้างและแบ่งหน้าที่ตามกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน และ 4) การรวมกลุ่มในรูปแบบปัจจุบัน การรวมกลุ่มในรูปแบบนี้เป็นโครงสร้างที่
สามารถรองรับกิจกรรมและการจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้

การอภิปรายผล
ชุม ชนคลองลั ด มะยมคลองลั ด มะยมเป็ น ชุ ม ชนเก่ า แก่ มี ลั ก ษณะการจั ด ตั้ ง
บ้านเรือนแบบกระจายตัวอยู่บริเวณริมคลองลัดมะยม จัดได้ว่าเป็นชุมชนขนาดเล็ก ชาว
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในภาคการเกษตร ทั้งนี้ชุมชนคลองลัดมะยมนั้นส่วน
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ใหญ่ล้วนเป็นเครือญาติ หรือมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างดี ทาให้ชุมชนมีความผูกพัน
กันภายในชุมชนค่อนข้างสูง ชุมชนยังมีวัฒนธรรมในการเคารพผู้อาวุโส หรือผู้นาชุมชนที่มี
ความรู้ความสามารถ ทาให้ชุม ชนมีการเปิดรับความรู้และข้อมู ลข่าสารจากภายนอก
นอกจากนี้ชาวชุ ม ชนยั งมี แ รงเกาะเกี่ ย วกั น ภายในชุ มชนผ่า นทางกิจ กรรมในรู ปแบบ
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรกรรม เช่น การบูชาพระแม่โพสพ การลงแขกเกี่ยวข้าว
เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมที่ผูกพันอยู่กับสายน้า เห็นได้จากวิถีชีวิตของชาว
ชุมชนที่ต้องข้องเกี่ยวกับคลองลัดมะยมโดยตลอด
ทั้งนี้หากพิจารณาถึงความเป็ นมาของชุมชนคลองลัดมะยมตั้ งแต่อดีตจนถึ ง
ปัจจุบัน ชุมชนคลองลัดมะยมมีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดการปกครองตนเองของ
ชุมชนโดยชุมชนคลองลัดมะยมเป็นไปในรูปแบบ แนวคิดความสมบูรณ์แบบทางการเมือง
แบบตัวอย่าง (Exemplary Political Perfectionists) (Rosen : 1998) ทั้งนี้เนื่องจาก
ชุมชนสามารถนากระบวนการการดาเนินการของตนไปจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้
ชุมชนต่างๆตลอดจนบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษาได้
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาบริบทต่างๆในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนคลอง
ลัดมะยมกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Ostrom (1990) แล้วพบว่าบทบาท
ของคนในชุมชนสามารถจาแนกได้ 3 ประเภทตามแนวคิดของ Ostrom ได้แก่ 1) ผู้ใช้
(Appropriator) คือ สมาชิกชาวชุมชนคลองลัดมะยม 2) ผู้จัดการ (Provider) คือ นาย
ชวน ชูจันทร์ ซึ่งเป็นประธานชุมชน ตลอดจนกลุ่มคณะกรรมการของชุมชนด้วย และ 3)
ผู้ผลิต (Producer) ซึ่งในกรณีนี้คือ สมาชิกชาวชุมชนคลองลัดมะยมทุกคน โดยรวมไปถึง
นายชวน ชูจันทร์ ซึ่งเป็นประธานชุมชนด้วย นอกจากนี้เมื่อเราพิจารณาถึงกระบวนการ
จัดการทรัพยากรร่วมพบว่าเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Ostrom
ส าหรั บ ประเด็ น สิ ท ธิ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ได้เริ่มรับรองสิทธิของชุมชน และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 จะได้ให้การรับรองสิทธิและได้มีการขยายเนื้อหาให้ครอบคลุม
ลักษณะชุมชนมากขึ้นตลอดจนมีการตัดเงื่อนไขการต้องมีกฎหมายมารองรับ หรือ ตามที่
กฎหมายบัญญัติออกไป ซึ่งเอื้อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ง่ายขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า หน่วยงานราชการในระดับต่างๆไม่ได้มีการให้
ความสาคัญ ในบทบัญ ญัติ ดังกล่ าวเห็ นได้จ ากกรณีที่ ชุม ชนคลองลัด มะยมได้ ขอความ
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ช่วยเหลือในด้านต่างๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าใดนัก
ทัง้ ๆที่อยู่ในอานาจขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้
1. รัฐบาลควรมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อรับรองการดาเนินการและ
ผลที่ได้จากการจัดการทรัพยากรร่วม เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเพื่อรองรับผล
การดาเนินการดังกล่าว ทาให้ชุมชนไม่สามารถขอการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากไม่มีการรับรองสถานะตามกฎหมาย
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับบทบาทจากผู้ดาเนินการหรือผู้ปฏิบัติ
ตามอานาจหน้าที่ มาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่มีการจัดการทรัพยากรร่วม
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการ
ออกข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ กฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกับ เรื่ อ ง สิ ท ธิ ชุม ชน ตามที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อเอื้อให้ชุมชนต่างๆสามารถจัดการ
ทรัพยากรต่างๆในชุมชนของตนได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในอนาคตชุ ม ชนมี แ ผนที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ ยอดโครงการผ่ า นการจั ด การ
ทรัพยากรร่วมที่มีอยู่ของชุมชน และขยายการดาเนินการไปยังด้านอื่นๆ ดังนั้นการศึกษา
ในโอกาสต่อไป จึงควรที่จะมีการศึกษาการดาเนินการของชุมชนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เ ห็น
พัฒนาการและภาพรวมการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนคลองลัดมะยมได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
2. ในอนาคตส าหรั บ การศึ ก ษาเรื่ อ งดั ง กล่ า วควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทาง
กระบวนการ ตลอดจนวิธีก ารในการจัดทรัพยากรร่วมของชุม ชนในพื้ นที่อื่นๆที่มีการ
จัด การทรัพ ยากรร่ว ม เพื่อ นามาเป็ นแนวทางในการสกัด กรอบแนวคิด ในการวิ จัย ให้
สมบูรณ์ต่อไป
[228]

วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

เอกสารอ้างอิง
เชิงชาญ จงสมชัย. 2558. ทิศทงการปฏิรูปการกระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น
หลังการรัฐประหาร 2557. วารสารสังคมศาสตร์. 11(1) : 29-51.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. 2552. ความก้าวหน้ากระบวนการกระจายอานาจใน
ประเทศไทยและข้อเสนอ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นพพล อัคฮาด. 2559. “กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตยชุมชน” ในฐานะ
กลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สาหรับประเทศไทยในศตวรรษที่
21”.วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, 5,(1) : 44 -79
ปธาน สุวรรณมงคล. 2554. การกระจายอานาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม ทุมโฆสิต. 2552. การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียนจากประเทศที่พัฒนา
แล้ว. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Ostrom, E. 1990. Governing the Commons: The Evolution of
Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge
University Press.
Piattoni, S. 2009. Multi-level Governance: A Historical and Conceptual
Analysis. European Integration. 31 (March): 163-180.
Rosen, M. D. 1998. The Outer Limits of Community Self-Governance in
Residential Associations, Municipalities and Indian Country: A
Liberal Theory. Verginia Law Review. 84 (June): 1053-1144

[229]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

บทปริทัศน์หนังสือ
วัฒนธรรมพีระมิดกับการทาให้เป็นประชาธิปไตย
ของ ชนิดา จิตตรุทธะ (2559)
เสกสรรค์ สนวา**, สุพัฒนา ศรีบุตรดี**
Seksan Sonwa, Supattana Seebutdee

*

นิสิตปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน; Email :
seksan@reru.ac.th
**
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด;
Email : supattana1@hotmail.com
[230]

วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

“การเปลีย่ นผ่านการบริหารจัดการไปสู่สังคมประชาธิปไตยจาเป็นต้องอาศัย
การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดจากความพร้อมของสังคมที่จะเปลีย่ นไปสู่แบบจาลอง
ธรรมาภิบาล โดยละทิ้งลาดับชั้นของการบังคับบัญชาของวัฒนธรรมอานาจในแบบพีระมิด
ไปสู่วัฒนธรรมความร่วมมือของพลเมืองในแบบแพนเค้ก....”
ข้อความจากท้ายปกหนังสือ

ความนาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
หนังสือเรื่อง วัฒนธรรมพีระมิดกับการทาให้เป็นประชาธิปไตย เล่มนี้ เขียนโดย
รศ.ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์
เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีจานวน 351 หน้า เนื้อหาของหนังสือได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของผู้เขียนในการถ่ายทอดความรู้อันเกิดจากการสั่งสมในเชิงทฤษฎีและภาคสนามให้ออก
สู่สาธารณะชนและผู้ใคร่แสวงหาองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย การนาเสนอสาระสาคัญ
ของหนังสือถูกแบ่งออกเป็น 9 บท ในแต่ละบทจะร้อยเรียงความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรม
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การเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในบริ บท
สังคมไทยซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ ค่านิยมรวมถึงบุคลิกภาพของ
ตัวแสดง (Actors) ในทางการเมือง หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์โดย
ศูนย์ติดตามประชาธิปไตย (Thailand Democracy Watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ทาความรู้จักกับผู้เขียนหนังสือ
ชนิ ด า จิ ต ตรุ ท ธะ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า นรั ฐ ศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2549 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”
ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาระสาคัญของหนังสือ
“วัฒนธรรม”เป็นปัจจัยสาคัญที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อวิถีการดาเนินชีวิต
ของคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบริบททางสภาพแวดล้อมของสังคม
นั้น ๆ วัฒ นธรรมย่ อ มสื่ อ ให้ เห็ น ถึ งคุ ณ ค่ า ในการสืบ ทอดประเพณี ภู มิปั ญ ญา ค่ า นิ ย ม
ความคิด ความเชื่อที่มีอยู่ในกลุ่มคนโดยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น รากเหง้าของวัฒนธรรม
จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรม
อย่ า งถ่ อ งแท้ นอกจากนี้ วั ฒ นธรรมยั ง เป็ น กลไกส าคั ญ ในการก าหนดและควบคุ ม
มาตรฐานทางสังคมแต่ละแห่งให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความจาเพาะ เช่นเดียวกัน
“วั ฒ นธรรมพี ร ะมิ ด ในระบอบประชาธิ ป ไตย” เป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ งกลุ่ ม คนใน
ประชาธิปไตยที่ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มคนจานวนมากที่อยู่ในระดับฐาน
ล่างกับกลุ่มคนจานวนน้อยที่อยู่ในระดับบนยอดพีระมิด
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปกคลุมด้วยสภาพแวดล้อมอันเต็มไปด้วย
การแข่งขั นทางการเมือ งที่นั บวัน จะมีค วามรุนแรงเพิ่ มขึ้น ผู้เ ขียนนาเสนอว่ า การลด
ระยะห่างของวัฒนธรรมแบบพีระมิดให้เป็นวัฒนธรรมแบบแพนเค้กย่อมนาไปสู่การสร้าง
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โลกทัศน์แบบใหม่ เนื่องจาก วัฒนธรรมแบบพีระมิดเป็นวัฒนธรรมที่ถือเป็นรากเหง้าของ
ระบบราชการไทยจากที่เคยนิยมอานาจ การแข่งขัน การเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะ ความเป็น
ปัจเจกนิยมที่ล้นเกิน วัฒนธรรมแบบพีระมิดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัฒนธรรมแบบอานาจ
นิยม” ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นประชาธิ ปไตยของประชาชนใน
สังคมไทยแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านอานาจและความสัมพันธ์ของกลุ่มคนใน 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับบรรทัดฐานหรือความสัมพันธ์ทางสังคมทั่วไปในครอบครัว โรงเรียนและ
ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ระดับองค์กรหรือสถานที่ทางานระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง
และระดับการเมืองหรือในระดับรัฐ ระหว่างประชาชนกับรัฐซึ่งนาไปสู่สั งคมที่มีความ
ขัดกันในตนเอง ดังนั้น วัฒนธรรมแบบพีระมิดจึงเป็นวัฒนธรรมที่อ่อนและเป็นวัฒนธรรม
หลวมเป็นไปตามนิยามที่สะท้อนความนิยมในเรื่องอานาจ ลักษณะของวัฒนธรรมแบบนี้
ทาให้เกิดความอ่อนแอของประชาธิปไตย ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมแบบพีระมิดก็คือ
ตัวแบบวัฒนธรรมของชนชั้นทางการปกครองผู้มีอานาจมากกับผู้มีอานาจน้อย ก่อให้เกิด
การพึ่งพาผู้มี อ านาจทางการปกครองเพื่ อความอยู่ รอด สิ่งที่ ปรากฏชั ด ในวั ฒ นธรรม
รูปแบบนี้คือ การปิ ดกั้นความเท่าเที ยมกัน ระหว่า งกลุ่ม คนในสังคม เมื่อ เปรีย บเทีย บ
ลักษณะวัฒนธรรมแบบพีระมิดกับวัฒนธรรมการเมืองรู ปแบบอื่นๆ มีความคล้ายคลึงกับ
วัฒ นธรรมแบบปิ ต าธิ ป ไตย วั ฒ นธรรมศั ก ดิ น านิย ม วั ฒ นธรรมแบบอุ ป ถัม ภ์ เป็ น ต้ น
วัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พึ่งพิงบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะผู้มีอานาจในสังคมเพื่อความอยู่
รอดในการดาเนินชีวิต
นอกจากนี้ ผู้เขียนได้เน้นย้าอีกว่าภายใต้วัฒนธรรมแบบพีระมิดนี้ส่งผลทาให้เกิด
อุ ป สรรคที่ ข วางกั้ น ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย ดั ง นั้ น หากจะพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย
ให้มีค วามเข้มแข็ ง ประชาชนในสั งคมไทยมี ความอยู่ดีมี สุข สั งคมมี ความสงบสุ ขและ
มีชีวิ ตที่ อีสระเสรี จาเป็น ต้อ งเปลี่ย นรูป แบบวั ฒนธรรมใหม่ใ ห้เ ป็นแบบแพนเค้ ก หรื อ
“วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม” ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
และสามารถเข้าถึงและเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับรัฐ เข้าใจเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพการดาเนินชีวิต รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่าง
อิสระ ฉะนั้นวัฒนธรรมแบบแพนเค้กนี้ จึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง หรือเรียกกระบวนการทางวัฒนธรรมแบบ
นี้ว่าเป็น “วัฒนธรรมการพัฒนาพลเมือง” จุดเด่นของวัฒนธรรมแบบนี้คือ ความสนใจใน
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การเข้าไปร่วมในการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะต่างๆ ของพลเมือง เช่น การแสดง
ความคิดเห็น การยอมรับกฎกติกาทางสังคม การเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
การวิพากษ์วิจารณ์ การประท้วง การยอมรับหรือปฏิเสธอานาจทางการปกครอง เป็นต้น
ผู้เขี ยนได้สังเคราะห์ ระยะห่ างของอ านาจสู่ ประชาธิ ปไตยโดยใช้ทฤษฎีม าร่ว มในการ
สังเคราะห์เพื่อให้เห็นมิติของความเป็นประชาธิปไตยภายใต้อานาจนิยม ซึ่งการสังเคราะห์
ได้เริ่มต้นจากบริบทของวัฒนธรรมในสังคมไทย 4 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม สังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ สังคมองค์การ และเศรษฐศาสตร์การเมือง ในแต่ด้านจะประกอบด้วย
วัฒนธรรมย่อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เ ขียนนามาสังเคราะห์เชิงทฤษฎีแล้วได้
ข้อค้นพบใหม่ว่า แท้จริงแล้วบริบททางวัฒนธรรมทั้ง 4 ด้าน เป็นตัวชี้วัดที่ยืนยันถึงสภาวะ
ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในสังคมไทย และส่งผลทาให้เกิด “ระยะห่างของอานาจ”
ในระดับสังคมทั่วไป สังคมองค์การ และสังคมการเมืองหรือรัฐค่อยๆ ลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้
วัฒนธรรมการเมืองแนวใหม่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยมากที่สุดและเป็น
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยคือ “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมหรือวัฒนธรรม
แบบแพนเค้ก” ดังนั้น การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบพีระมิดสู่วัฒนธรรมแบบแพนเค้ก
ย่อมส่งผลให้ประชาชนในสั งคมเกิดความตระหนักในสิทธิเสรีภาพ เกิดความหวงแหนใน
ความเป็นเจ้าของอานาจ ความเป็นอิสระในการคิดการตัดสินใจ การลดการพึ่งพิงรวมถึง
การลดอานาจของรัฐมากขึ้น ซึ่งผู้ปริทัศน์เห็นว่า วัฒนธรรมแพนเค้กก็คือ “การสร้างความ
เป็นพลเมือง” ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในสังคมอันจะเป็นแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย
ให้มีความเข้มแข็งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในทางตรงข้ามหากสังคมไทยไม่มีวัฒนธรรมแบบ
แพนเค้กการพัฒนาประชาธิปไตยคงเป็นไปได้ยากยิ่ง อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ของ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย ไม่ได้มีความราบเรียบเป็นเส้นตรงหรือก้าวหน้ามากนัก หาก
สังคมการเมืองได้ผู้นาที่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่ ว มและเกิด ความร่ ว มมือ กั น กั บประชาชนที่ มีวั ฒ นธรรมแห่ ง
เสรีภาพอย่างแท้จริง วัฒนธรรมแบบอานาจนิยมก็เสื่อมลงตามลาดับ ก่อให้เกิดความเป็น
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในอนาคต
ในหน้าที่ 113 ผู้เขียนกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแบบพีระมิดไปสู่
วัฒนธรรมแบบแพนเค้ก” ต้องอาศัยการปรับตัวที่รุนแรงสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 กาลัง
ต่อสู้ดิ้นรนกับการทาให้เป็นสังคมประชาธิปไตย พลเมืองปัจจุบันที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้นและ
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เศรษฐกิจโลกที่กาลังเคลื่อนมาสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกอาจนาสังคมไทยไปสู่บริบท
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การท าให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น สั ง คมประชาธิ ป ไตย จึ ง
จาเป็นต้องอาศัยกลุ่มคนสมัยใหม่ที่มีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ จิตใจ และการรับรู้ใน
เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ มีความเท่าเทียมกัน มีศักยภาพเพียงพอและมีความ
พร้ อ มในการรั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ลั ก ษณะ
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมที่จะจรรโลงประชาธิปไตยได้ดี ท้ายที่สุด ผู้ปริทัศน์เชื่อว่า เมื่อ
นาเอาวัฒนธรรมแบบแพนเค้กเข้ามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยอย่างจริงจังและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้นาระดับชาติ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์การไม่
แสวงหากาไร และประชาชน ย่อมสามารถช่วยให้เกิดประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนได้แน่นอน

คุณค่าที่ได้รับจากหนังสือนี้
หนังสือ “วัฒนธรรมพีระมิดกับการทาให้เป็นประชาธิปไตย” เล่มนี้ ถือเป็น
หนังสือที่ให้คุณูปการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์อย่างมาก เพราะ ผู้เขียนได้
นาเสนอแง่คิดทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงภาคสนามมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับรู้เกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรมและการสร้างประชาธิปไตยได้อย่างลุ่มลึก ดังนั้น ผู้วิจารณ์ขอนาเสนอคุณค่า
ของหนังสือไว้ 4 ประการ ดังนี้
ประการที่ ห นึ่ ง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการของประชาธิ ป ไตย
ในสังคมไทย โดยผู้เขียนได้ให้ความสาคัญและตระหนักในการสร้างตัวแบบเพื่อศึกษา
ปัจ จัย ที่ส่ งผลต่อ การสร้ างประชาธิป ไตย และการเปลี่ย นแปลงของประชาธิ ปไตยใน
อนาคต อนึ่งภายหลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดผู้อ่านจะความชัดแจ้ง ใน
ความหมาย ความสาคัญรวมถึงแนวปฎิบัติทางวัฒนธรรมสังคม วัฒนธรรมการเมืองแบบ
พีระมิดและวัฒนธรรมแบบแพนเค้กอย่างถ่องแท้
ประการที่สอง หนังสือเล่มนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ นักประชาธิปไตยใหม่
ตลอดจนผู้ใคร่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทยเป็นอย่างมาก
เพราะ เป็นหนังสือที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและข้อมูลจากภาคสนามที่ผู้เขียนทาการ
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เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จนกลายเป็ น องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ า นวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยหรื อ
“วั ฒ นธรรมแบบแพนเค้ ก ” ซึ่ ง เมื่ อ ผู้ อ่ า นติ ด ขั ด ประเด็ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยหนังสือเล่มนี้ก็สามารถช่วยคลี่ปมละความมึนทึบออกได้ จึงถือเสมือว่า
หนังสือเล่มนี้ คือ คู่มือของนักประชาธิปไตยควรใคร่หาอ่านและเก็บไว้ใช้งาน
ประการที่สาม หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าหากจะพัฒนาประชาธิปไตยให้
มีความมั่นคงและยั่งยืน ควรเริ่มต้นด้วยการสร้างวัฒนธรรมแบบแพนเค้ก เพราะ ภายใน
วัฒนธรรมแบบนี้มุ่งเน้นการสร้างคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม การเป็นพลเมืองถือเป็นหัวใจ
ของการพัฒนาประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะ พลเมืองสามารถแสดงออกทางการเมืองใน
รูปแบบต่างๆได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ พลเมืองมีความเท่าเทียมกัน ปราศจากความ
เหลื่อมล้าทางสังคมทุกรูปแบบ
ประการสุดท้าย หนังสือเล่มนี้ได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ศตวรรษที่ 21 โดยระบุ ถึ งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบแพนเค้ ก ว่ า เป็ น รู ป แบบของ
วัฒนธรรมที่สามารถส่งเสริมให้ป ระชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน และคุณลักษณะ
ของประชาชนในสังคมจะต้องมีความเป็นพลเมืองที่พร้อมสาหรับการเข้าไปมีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในทุกรูปแบบและทุกระดับ จึงถือได้ว่า “วัฒนธรรม
พีระมิดกับการทาให้เป็นประชาธิปไตย” เป็นหนังสือทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่ดีที่สุด
เล่มหนึ่งในปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง
ชนิดา จิตตรุทธะ. 2559. วัฒนธรรมพีระมิดกับการทาให้เป็นประชาธิปไตย.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ขอเชิ ญ ชวนคณาจารย์ นั ก วิ ช าการ/นั ก วิ จั ย และนิ สิ ต /
นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ หรือ
บทวิจารณ์บทความ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ในวารสาร
“รัฐศาสตร์ปริทรรศน์” (Political Science Review) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้
พิจารณา (Double-Blind Peer Review)
เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) และบทความ
วิชาการ (Review articles) ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ มีกาหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ
มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งบทความมาลง
ตีพิมพ์ได้โดยไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานที่จะได้ รับการพิจารณาลงตี พิมพ์ใ นวารสารต้องไม่เคยถูกนาไปพิม พ์
เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (Peer
review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขคา สานวน และรูปแบบการนาเสนอตามที่
กองบรรณาธิ ก ารเห็ นสมควร ผู้นิ พ นธ์ ส ามารถค้ น รายละเอี ย ดต่า งๆ ของการเตรี ย ม
ต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ http://psreview.soc.ku.ac.th/
วิธีการเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่างๆ ของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดทาตามคาแนะนาการเตรียมต้นฉบับนี้ การใช้
ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คาศัพท์ และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควร
หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาเป็น กรณีจาเป็นให้เขียนคาศัพท์
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ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ การปรากฎอยู่ หลายที่ในบทความของศัพท์คา
เดี ย วกั น ที่ เ ป็ น ภาษาไทยตามด้ ว ยภาษาอั ง กฤษให้ ใ ช้ ค าศั พ ท์ ภ าษาไทยตามด้ ว ย
ภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะคาศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น บทนิพนธ์ส่วนที่
เป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้
ภาษาก่อน
2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษ
ขนาด A5 (14.8 x 21 เซนติเมตร) ตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการพิมพ์ห่างจาก
ขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 2 เซนติเมตร) ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้า
3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH Sarabun New
ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้ ชื่อ
เรื่อง ขนาด 16 pt. ชื่อผู้นิพนธ์ ขนาด 14 pt. ตัวปกติ หัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด 16
pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกส่วนใช้ตัวอักษร
ขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อตาแหน่งของผู้นิพนธ์ และที่อยู่ใช้
ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ
4. จานวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 20 หน้า รวมตามราง รูปภาพ
และเอกสารอ้างอิง
5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Picture, Figure,
Diagram and Graph) ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง อาจจัดทาเป็นขาวดาหรือสีใดก็ได้โดยให้ผู้
นิพนธ์คัดเลือกเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น เรียงลาดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางให้อยู่
ด้านบนของตารางส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งคาอธิบาย
สั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน
6. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้นิพนธ์นาส่งต้นฉบับที่พิมพ์หน้าเดียว 1 ชุด และบันทึกลง
ใน CD 1 ชุด พร้อมระบุชื่อบทความและชื่อผู้นิพนธ์ไว้บนแผ่น CD ด้วย อาจนาส่งด้วย
ตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กองบรรณาธิการวารสารการตามที่อยู่ ภาควิชารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนน
พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตขตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเภทของต้นฉบับ
[238]

วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

1. บทความวิจัย (Research articles) เป็นการนาเสนอผลการวิจัยอาจเป็น
Concept paper หรือผลงานวิจัยที่สาเร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการด้วยตนเอง
1.1 ส่วนประกอบตอนต้น
1.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัดแสดงเป้าหมายหลักของการ
วิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ให้เขียนชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยก่อนใต้ลงมาเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ ตัวพิ มพ์ใ หญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้ น Article และ
Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัวเอน
ไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
1.1.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะชื่อและ
นามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขกากับ
ตามลาดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม e-mail address (กรณี
เป็นนิสิต/นักศึกษาให้ระบุหลักสูตร สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา)
1.1.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความ
ยาวไม่เกินอย่างละ 200 คา เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระ
ครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น และตรงประเด็น ระบุเฉพาะสาระสาคัญเท่านั้น
(เขียนแบบ Indicative abstract) ไม่ควรเขียนตามรูปแบบที่เขียนในรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์หรือวิทยานิพนธ์ (เขียนแบบ Informative abstract) โดยให้ลาดับบทคัดย่อ
ภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
1.1.4 คาสาคัญ (Key Word) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งเป็น
ตัวแทนบอกวิธีการวิจัย ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาที่ทาวิจัย การใช้ประโยชน์ หรือ
สถานที่ที่ทาวิจัย คาสาคัญนี้ให้เขียนทั้งคาสาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่
เกิน 5 คา โดยให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย
1.2.1 บทนา (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลังความเป็นมาและ
ความสาคัญของปัญหาการวิจัย รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลของการทา
วิจัย
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1.2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) เป็นความเรียงเฉพาะ
ประเด็นสาคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทาวิจัยทั้งหมด
1.2.3 สมมติ ฐ านการวิ จัย (Hypothesis) (ถ้ า มี) เป็ น ความเรี ย ง
สมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
1.2.4 ขอบเขตการวิจัย (Scope) กาหนดกรอบความคิดการวิจัย
(Conceptual framework) เป็นกรอบที่เป็นแนวทางการทาวิจัยด้านเนื้อหาสาระ ตัวแปร
และความสัมพันธ์ของตัวแปร พื้นที่และระยะเวลาการวิจัย
1.2.5 วิธีดาเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแบบ
แผนการวิจัย เช่น การสารวจ ศึกษาเอกสาร ทดลอง และอื่นๆ (Survey, documentary,
experiment and etc.) และวิธีการดาเนินการวิจัย
1.2.6 ประชากร (Population) คุณลักษณะและจานวนให้ครอบคลุม
ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
1.2.7 ตัวอย่าง (Sample) หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่าง
1.2.8 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) ชนิดของเครื่องมือ
วิธีการสร้าง การทดลองใช้ (Tryout) และการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย
1.2.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล
1.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) (ถ้ามี) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
1.2.11 ผลการวิ จั ย (Results) รายงานผลการวิ จั ย เฉพาะใน
ความสาคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น จากผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการวิจัย โดย
ยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัยด้วยคาบรรยายเป็นหลัก ถ้า
มีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้นาเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และกราฟ แทรก
ในเนื้อหา พร้อมอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้นๆ
1.2.12 การอภิ ป รายผลการวิ จั ย (Discussion) เป็ น การแสดง
ความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
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ไว้ หรือผลงานวิจัยที่ผู้รายงานไว้ก่อนอย่างไร เป็นเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎี
หรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
1.2.13 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) เป็นการสรุปเฉพาะประเด็น
สาคัญที่เกิดจากการทาวิจัย
1.2.14 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ (Suggestion) นาเสนอ
ผลการวิจัยที่เด่นชัดสมควรนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร และแนวทางการทาวิจัยต่อไป
1.2.15 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ให้ระบุสั้นๆ ว่า
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนหรือได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรและบุคคลใด
1.2.16 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้นิพนธ์
ได้นามาอ้างอิงในบทความวิจัยอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA Citation
Style ดูรายละเอียดและตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้างเล่มตามข้อ 3
และข้อ 4 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://psreview.soc.ku.ac.th/
2. บทความทางวิชาการ (Review articles) เป็นบทความที่ผู้วิจัยได้เรียบเรียง
โดยศึก ษาค้ น คว้า จากเอกสารงานแปล และผลงานจากประสบการณ์ ข องผู้ วิ จัย หรื อ
ถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้การเสนอความคิดเห็นที่
มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่างๆ
2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
2.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ให้เป็นภาษาไทยก่อนใต้ลงมาเป็นภาษาอังกฤษ
โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ Preposition ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้
กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
2.1.2 ชื่อผู้วิจัย (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะชื่อและ
นามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขกากับ
ตามลาดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม e-mail address (กรณี
เป็นนิสิต/นักศึกษาให้ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
2.1.3 สาระสังเขป (Summary) เป็นการย่อเนื้อความของบทความทั้ง
เรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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โดยเขี ย นไม่ เ กิ น อย่ า งละ 200 ค า ให้ ล าดั บ สาระสั ง เขปภาษาไทยขึ้ น ก่ อ นตามด้ ว ย
สาระสังเขปภาษาอังกฤษ
2.1.4 คาสาคัญ (Keywords) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งเป็น
ตัวแทนบอกวิธีการ สิ่งที่ศึกษาผลการศึกษา สาขา การใช้ประโยชน์ และสถานที่ คาสาคัญ
ให้เขียนทั้งคาสาคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คา
2.2 เนื้อหา (Main texts) ในบทความทางวิชาการมีองค์ประกอบดังนี้
2.2.1 บทนา (Introduction) กล่าวถึง ความน่าสนใจของเรื่องที่
นาเสนอ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา
2.2.2 เนื้อความ (Content) ควรนาเสนอพัฒนาการของเรื่องได้อย่าง
น่าสนใจและเนื้อเรื่องมีเนื้อหาใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
2.2.3 สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนื้อความให้
สั้น ได้เนื้อหาสาระของเนื้อความครบถ้วน
2.3 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้นิพนธ์ได้นามา
อ้างอิงในบทความวิชาการอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA Citation Style ดู
รายละเอียด และตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้ายเล่มตามข้อ 3 และข้อ
4 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://psreview.soc.ku.ac.th/th
การอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อความ การอ้างอิงในเนื้อความเป็ นการระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลในเนื้อความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author date in text citation) โดย
ระบุ ชื่อ ผู้ แ ต่ ง ปี ที่ พิ ม พ์ และหน้ า ที่ อ้ า งอิ งเอกสารไว้ ข้ า งหน้ า หรื อ ข้ า งหลั งข้ อ ความที่
ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ดังนี้
1.1 การอ้างอิงชื่อบุคคล คนไทยให้ลงชื่อตัวและนามสกุล ส่วนชาวต่างประเทศ
ให้ลงเฉพาะชื่อสกุล
ตัวอย่างการอ้างอิง
ผู้แต่ง 1 คน (นพพล อัคฮาด, 2556: 10)
ผู้แต่ง 2 คน (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด, 2556: 66)
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ผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน ดังนี้ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, ฑภิพร สุพร และ นพ
พล อัคฮาด, 2556: 66)
ผู้แต่งมากกว่า 4 คน ให้ใส่เฉพาะชื่อแรกและตามด้วย และคณะ ดัง (วัลลภ
รัฐฉัตรานนท์ และคณะ, 2550: 145)
1.2 ชื่อนิติบุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่ทาเอกสารให้ระบุชื่อหน่วยงานตามที่
ปรากฏ
ตัวอย่างการอ้างอิง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549)
2. เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยรวบรวม
รายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้นิพนธ์ได้ใช้อ้างอิงในเนื้อความ พร้อมจัดเรียงรายการเอกสาร
ตามลาดับอักษรของผู้แต่ง และให้ใช้การอ้างอิงแบบ APA (American Psychological
Association Citation Style) ดังนี้
หนังสือ (Book)
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2555. เทคนิคและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทองกมล.
บทความจากหนังสือที่มีผู้วิจัยเฉพาะบท (Book Article or Chapter)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัย บทความ. ปีที่พิ มพ์. “ชื่อบทความ/บท/ตอน.” ใน ชื่อบรรณาธิการ
(บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์, หน้า.
ตัวอย่าง นพพล อัคฮาด. 2557. “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่”
ใน วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (บรรณาธิการ). รัฐประศาสนศาสตร์
ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ทองกมล, หน้า 117-121.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal or Magazine Article)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัยบทความ. ปีที่ตีพิมพ์. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่): หน้า.
ตัวอย่าง นพพล อัคฮาด. 2555. “การกระจายอานาจในการปกครองท้องถิ่นไทย”
วารสารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 (1): 1-15.
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บทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าซึ่งปรากฏ
บทความ.
ตัวอย่าง ผาสุก อินทราวุธ. 2544. “สังคมชนชั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ประเทศจีน.” กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 6-7.
บทความจากฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Article from an Internet Database)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัยบทความ. ปีที่เผยแพร่. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่). วันที่
ทาการ สืบค้น จากแหล่งข้อมูล/สารนิเทศ.
ตัวอย่าง Mershon, D. 1998. “Startrek on the Brain: Alien
Minds, Human Minds.” American Scientist 86 (585).
Retrieved July 29, 1999 from Expanded Academic ASAP
database.
บทความจากสารานุกรม (Encyclopedia Article)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ชื่อบทความ.” ใน ชื่อสารานุกรม. สถานที่พิมพ์:
สานักพิมพ์, หน้า.
ตัวอย่าง เจริญ อินทรเกษม. (2515). “ฐานันดร.” ใน สารานุกรมไทยฉบับ
ราชบั ณฑิ ตยสถาน. กรุ งเทพฯ: นานมี บุ๊ ค ส์ พั บ ลิ เ คชั่ น ส์ , หน้ า
6912-6930.
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ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิสัยทัศน์
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เพื่อเป็นองค์ความรู้รบั ใช้สังคม
พันธกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้และมีความเป็นสากล
บนพื้นฐานของสังคม
เป้าหมายหลัก
1) ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความ
ต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคณ
ุ ธรรม รวมถึง
การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2) ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
3) ผลิตงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ
และมีงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้
4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน
งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศลิ ปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย
6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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“สืบสายสิงห์ คงนามสิงห์ สูส่ ิงห์ศักดิ์จงพิทักษ์ รักเกียรติ ทุกสถานนามสิงห์เขียว
สิงห์เกษตร เกริกตระการหยิ่งสมนาม รัฐศาสตร์ ศาสตร์ครองคน”
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