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กับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างสังคมการเมืองไทย
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บทคัดย่ อ
การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 นับได้ วา่ เป็ นจุดเปลีย่ นที่สาคัญจุดหนึ่งของการ
เมืองไทย ผลในเชิงรูปธรรมที่เห็นชัดที่สดุ คือ การเข้ ามามีบทบาทของ “การเมืองแบบมวลชน” ในการแทรกตัวเข้ าสูอ่ านาจรัฐ
ผ่านการเมืองแบบตัวแทนซึ่งแต่เดิมเป็ นพื ้นที่ของกลุม่ อานาจเก่าและกลุม่ ทุนหรื อเป็ นปรากฏการณ์ “มวลชนาธิปไตย” การ
เลือกตัง้ 2554 จึงกลายเป็ นเวทีต่อสู้ของแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรี นิยมสมัยใหม่กบั ประชาธิปไตยแบบไทย จน
เป็ นที่วิพากษ์ วิจารณ์อย่างกว้ างขวางว่า ความกระตือ รื อร้ นและการไปใช้ สิทธิเลือกตังอย่
้ างคึกคักในการเลือกตังครั
้ ง้ นี ้สะท้ อน
ให้ เห็นถึงการที่ผ้ เู ลือกตังต่
้ างไปลงคะแนนเสียงในเชิงอุดมการณ์มากกว่าเชิงนโยบายหรื อเชิงผลประโยชน์เฉพาะหน้ าที่จะได้ รับ
นอกจากนี ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เพื่อกาหนดเทคนิควิธีเกี่ยวกับการเลือกตังและสั
้
ดส่วนจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ สง่ ผลต่อโครงสร้ างการลงคะแนนเสียงที่เปลี่ยนไปและไม่ได้ แก้ ไขปั ญหาการกระจุกตัวของคะแนน
เสียงให้ ลดลงหรื อเปิ ดพื ้นที่ให้ กับพรรคการเมืองหน้ าใหม่ๆ ขณะที่พรรคการเมืองในปั จจุบนั ที่กาลังถูกการเมืองแบบมวลชน
แทรกตัวเพื่อเข้ าสูอ่ านาจรัฐก็จาเป็ นที่จะต้ องบริ หารจัดการทางการเมืองให้ ตอบสนองต่อทุกฝ่ ายได้ ดีภายใต้ ภาวะทางสองแพร่ง
ของพรรคการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่านเช่นนี ้ อีกทัง้ โครงสร้ างสังคมในชนบทที่เปลี่ย นไปก็ ส่งผลต่อการเลือกตัง้ และ
โครงสร้ างสังคมการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้ วย
นอกจากการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านพรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตังแล้
้ ว แนวคิดประชาสังคมที่เคลื่อนไหว
ในประเทศไทยช่ว งที่ผ่านมา เป็ นแนวคิ ดที่ มาพร้ อมกั บแนวคิ ดประชาธิ ปไตยรู ปแบบรั ฐ สภาและประชาธิ ปไตยพหุนิ ย ม
ตลอดจนประชาธิ ปไตยแบบมีสว่ นร่ วม หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือกรอบความคิดประชาธิปไตยยอมรับแนวคิดประชาสังคมเข้ า
เป็ นส่วนหนึง่ ของตน โดยมองว่าขบวนการเคลือ่ นไหวประชาสังคมถือเป็ นกลไกหนึง่ ที่สาคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่
ความเป็ นประชาธิ ปไตย และการเสริ มสร้ างระบอบประชาธิ ปไตยให้ เข้ มแข็ง การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยดังกล่าวนี ้ ปรากฏออกมาในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย
การปรากฏขึ ้นของประชาสังคมในบริ บทสังคมการเมืองไทย ถือได้ ว่าเป็ นดุลอานาจใหม่ทางการเมือง ที่ทาหน้ าที่ทดั
ทาน/ตรวจสอบ/ถ่วงดุลอานาจของประชาธิ ปไตยระบอบรัฐสภาแบบตัวแทน ประชาสังคมนับเป็ นประชาธิ ปไตย ทางตรง
รูปแบบหนึง่ ซึง่ มิได้ เข้ ามาทดแทนประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา แต่เข้ ามาเสริ มระบอบประชาธิปไตยไทยในภาพรวมให้ แข็งแกร่ ง
ขึ ้น จากเดิมที่โครงสร้ างอานาจทางการเมืองแบ่งแยกออกเป็ นอานาจ 3 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ และฝ่ ายตุลา
การ แต่บทบาทที่เพิ่มขึน้ ในทางการเมืองของพลังประชาสังคม ส่งผลให้ ระบอบการเมืองไทยเคลื่อนตัวเข้ าสู่มิติใหม่ทาง
การเมือง นัน่ คือ การที่ประชาสังคมเข้ าไปถ่วงดุลอานาจกับอานาจสามฝ่ ายข้ างต้ น เป็ นเสมือนขั ว้ อานาจที่สี่เพิ่มเข้ ามา ซึ่ง
นับเป็ นการพัฒนาการอีกขันหนึ
้ ง่ ของระบอบประชาธิปไตยไทย

*
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บทนา
การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 หลังเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ.
2553 นับได้ ว่าเป็ นจุดเปลี่ยนที่สาคัญจุดหนึ่งของการเมืองไทย ผลในเชิงรูปธรรมที่เห็นชั ดที่สดุ คือ การเข้ ามามี
บทบาทในการเมืองแบบตัวแทนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มแนวร่ วมประชาธิปไตย
ต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรื อกลุ่มการเมืองภาคประชาชน
อื่นๆ การขยายสิทธิ และพื ้นที่ของการเมืองภาคประชาชนดังกล่าว เป็ นคุณูปการสาคัญที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
เคลื่อนไหวทางสัง คมอย่างหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มองค์กรที่หลากหลายทัง้ ในเมืองและชนบท ทัง้
เรี ย กร้ องจากรั ฐ ร่ ว มมื อ กับ รั ฐ ขัดแย้ ง กับรั ฐ จนถึง ต่อต้ านรั ฐ อาจเรี ยกปรากฏการณ์ การเคลื่ อนไหวของ
“การเมืองแบบมวลชน” ในการแทรกตัวเข้ าสู่อานาจรัฐผ่านการเมืองแบบตัวแทนซึ่งแต่เดิมเป็ นพื ้นที่ของกลุ่ม
อานาจเก่าและกลุม่ ทุนได้ วา่ ปรากฏการณ์ “มวลชนาธิปไตย”
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในภาคประชาชนนี ้ได้ ถูกวิเคราะห์ว่า เป็ นขบวนการที่ทาให้ การเมืองภาค
ประชาชนเข้ มแข็งขึ ้น และเป็ นแนวทางที่ปรับเปลี่ยนเพาะเชื ้อเติบโตมาจากแนวทางเก่าทังซ้
้ าย กลาง และขวาที่
เริ่ มผุกร่ อนสลายลง นับเป็ นทางเลื อกใหม่ที่ได้ รับการกล่าวถึงอย่างคึกคัก จากนักคิดนักทฤษฎี ที่สนใจการ
เปลี่ ยนแปลงสังคมและระบบการเมือง และถูกนาเสนอให้ เป็ นอุดมการณ์ ใหม่ของการพัฒนาบ้ านเมืองใน
ประเทศไทย เป็ นการทาการเมืองแบบใหม่ที่เน้ นความเป็ นปั จเจกชนในฐานะพลเมืองที่กระตือรื อร้ น ตระหนักรู้
ว่าตนเองมีสิทธิมีเสียงในการสร้ างบ้ านแปงเมือง นอกจากปรากฏการณ์ ประชาสังคมปกติที่มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่ องในสัง คมการเมื อ งไทย การเลื อกตัง้ 2554 จึง กลายเป็ นเวที ต่อสู้ของแนวคิดและอุดมการณ์
ประชาธิปไตยเสรี นิยมสมัยใหม่กบั ประชาธิปไตยแบบไทย จนเป็ นที่วิพากษ์ วิจารณ์อย่างกว้ างขวางว่า ความ
กระตือตือร้ นและการไปใช้ สิทธิเลือกตังอย่
้ างคึกคักในการเลือกตังครั
้ ง้ นี ส้ ะท้ อนให้ เห็นถึงการที่ ผ้ เู ลือกตังต่
้ างไป
ลงคะแนนเสียงในเชิงอุดมการณ์มากกว่าเชิงนโยบายหรื อเชิงผลประโยชน์เฉพาะหน้ าที่จะได้ รับ
นอกจากนี ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เพื่อกาหนดเทคนิควิธีเกี่ยวกับการเลือกตังและ
้
สัดส่วนจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ส่งผลต่อโครงสร้ างการลงคะแนนเสียงที่เปลี่ยนไปและไม่ได้ แก้ ไข
ปั ญ หาการกระจุกตัวของคะแนนเสี ยงให้ ลดลงหรื อเปิ ดพื น้ ที่ ให้ กับพรรคการเมืองหน้ าใหม่ๆ ขณะที่ พ รรค
การเมืองในปั จจุบนั ที่กาลังถูกการเมืองแบบมวลชนแทรกตัวเพื่อเข้ าสู่อานาจรัฐ ก็จาเป็ นที่จะต้ องบริ หารจัดการ
ทางการเมืองให้ ตอบสนองต่อทุกฝ่ ายได้ ดีภายใต้ ภาวะทางสองแพร่งของพรรคการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
เช่นนี ้ อีกทังโครงสร้
้
างสังคมในชนบทที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลต่อการเลือกตังและโครงสร้
้
างสังคมการเมืองไทยใน
ระยะยาวอีกด้ วย
นับตังแต่
้ การปฏิรูปการเมืองและการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ปรากฏการณ์ที่อาจกล่าวได้ ว่า
เป็ น “สังคมหลังยุครัฐธรรมนูญ ” (post-constitution) ได้ ก่อตัวขึน้ นับแต่นนั ้ เป็ นต้ นมา รัฐธรรมนูญกลับมี
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ความหมายและความสาคัญมากขึ ้นกว่าเดิม และได้ แปรสภาพกลายเป็ น “ทุนทางสังคม” (social capital)
ความเป็ นทุนทางสังคมของรัฐธรรมนูญ มีผลทาให้ รัฐบาลที่ได้ อานาจมาจากการใช้ รัฐธรรมนูญมีทนุ ทางสังคมที่
รัฐบาลเผด็จการทหารไม่มี นัน่ คือ “ความชอบธรรม” รัฐบาลจะสามารถใช้ ทนุ ทางสังคมนี ้ได้ ดี โดยการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่ความชอบธรรมได้ ก็ตอ่ เมื่อรัฐบาลไม่ทาการ “ปกครอง” ในความหมายดังเดิ
้ ม แต่ “บริ หาร
จัดการ” บ้ านเมืองอย่างมี “ประสิทธิภาพ” ความชอบธรรมจึงเป็ นทุนทางสังคม ส่ วนประสิทธิภาพเป็ น
ปั จจัยเกื้อหนุ นการสะสมและเพิ่มพูนทุนทางสังคม อย่างไรก็ดี พึงระลึกว่ารัฐธรรมนูญนัน้ เป็ นทุนทาง
สังคมของรัฐ มิใช่ของรัฐบาลหนึง่ รัฐบาลใด (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2546)
การเลื อ กตั ง้ 2554 เวที ต่ อ สู้ ข องแนวคิ ด และอุ ด มการณ์ ประชาธิ ป ไตยเสรี นิ ย มสมั ย ใหม่ กั บ
ประชาธิปไตยแบบไทย
ปั ญหาและอุปสรรคทางด้ านแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยสามารถแยก
ออกมาอธิบายได้ สองลักษณะ (บัณฑิต จันทร์ โรจนกิจ, 2549: 211-212 อ้ างใน พิศาล มุกดารัศมี , 2554: 4-42)
กล่าวคือ
มุมมองแรก การให้ คุณค่าประชาธิ ปไตยแบบตะวันตกหรื อประชาธิ ปไตยแบบเสรี นิยมสมัย ใหม่ใ น
ฐานะที่เป็ น “ประชาธิปไตยที่ถกู ต้ องแท้ จริงที่สดุ ” ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานที่ว่าระบอบประชาธิปไตยให้ ความสาคัญ
กับประชาชน คือ ผู้มีเสรี ภาพและความเสมอภาคในความเป็ นมนุษย์ และหรื อมีจิตวิญญาณรักเสรี ภาพและ
ความเสมอภาคในความเป็ นมนุษย์อย่างลึกซึ ้ง มีจิตสานึกและมีความกระตือรื อร้ นที่จะปกป้องเสรี ภาพและ
ความเสมอภาคดังกล่าว ระบอบประชาธิปไตยจึงต้ องวางระบบรองรับการอยู่ร่วมกันของประชาชนเช่นนันบน
้
หลักการพื ้นฐานที่สาคัญ 3 ประการ ได้ แก่ 1.หลักเสรี ภาพ (freedom) ประชาชนต้ องมีเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน เช่น เสรี ภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น การนับถือศาสนา การก่อตังสมาคม
้
การมี
ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งการเลื อ กด าเนิ น ชี วิ ต ตามความพึ ง พอใจ ฯลฯ 2.หลัก ความเสมอภาค (equality)
ประชาชนต้ องมีความเท่าเทียมภายใต้ ขอบเขตหรื อกติกาเดียวกันมีความเท่าเทียมทางโอกาสในการเข้ าถึง
บริ การสาธารณะต่างๆ 3.หลักนิติรัฐ หรื อหลักความถูกต้ องตามกฎหมาย (rule of law or legality or due
process of law) กระบวนการยุติธรรมต้ องเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็ นหลักประกันให้ ประชาชนได้ รับการ
ปฏิบตั ใิ นทางกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน
มุม มองนี ท้ าให้ ก ารพัฒ นาประชาธิ ป ไตยในเมื อ งไทยจ าเป็ นต้ อ งผ่า นการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ างต่างๆ ทังทางการเมื
้
อง เศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการสร้ างค่านิยมแบบประชาธิปไตยเพื่อขจัด
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ทังในเชิ
้ งสถาบัน กระบวนการ โครงสร้ างและค่านิยม รวมไปถึงรูปแบบความสัมพันธ์
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ของผู้คนในสังคม ที่กีดขวางการพัฒนาประชาธิป ไตย รู ปแบบคาอธิบายชุดนี ้ทาให้ “ประชาธิปไตยแบบไทย”
กลายเป็ นประชาธิปไตยที่ไม่มีความเป็ นสากล
ส่วนมุมมองที่สองคือการมองประชาธิปไตยในแบบเฉพาะ ที่ถือ กาเนิดและดารงอยู่ภายใต้ บริ บททาง
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรมหรื อที่ร้ ู จักกันในชื่อของ “ประชาธิปไตยแบบไทย”
นอกจากนีย้ งั มีการวิเคราะห์ถึงปั ญหาประชาธิปไตยในประเทศไทย มีที่มาจากการยึดถือแนวประชาธิ ปไตย
แบบใดแบบหนึง่ มากเกินไป เช่น หากยึดแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก จะถูกโจมตีว่ามีจดุ อ่อนในลักษณะที่
ละเลยมุม มองและมิ ติรวมไปถึ ง พัฒ นาการทางประวัติศ าสตร์ มองข้ า มความแตกต่างในเรื่ องบริ บททาง
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ส่วนแนวประชาธิปไตยแบบไทย มักจะถูกโจมตีว่าเป็ นระบอบที่ผ้ นู าทางการ
เมืองขณะนัน้ สามารถหยิบนาไปอ้ างใช้ เป็ นประโยชน์ในทางการเมืองให้ ตวั เองอยู่เสมอ (เกษี ยร เตชะพีระ,
2551: 18-20 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 4-42)
นอกจากปั ญหาภายในแล้ ว ความท้ าทายสาคัญจากภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวคิดทางการเมือง
และสังคมไทยอย่างมากคือ “กระบวนการโลกาภิวตั น์ ” ที่นาพา “ลัทธิเสรี นิยมใหม่” (Neo-Liberalism) และ
กระแส “ความเป็ นประชาธิ ปไตย” (Democratization) เข้ าสู่สัง คมไทย จนก่อให้ เกิ ดข้ อ ถกเถี ยงทางสัง คม
การเมืองอย่างมากในช่วงที่ผา่ นมาระหว่างกลุม่ มวลชนและผู้ที่เชื่อมัน่ ในอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบเสรี นิยม
สมัยใหม่กับกลุ่มมวลชนและผู้ที่เชื่อมัน่ ในอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบไทย การถกเถียงนี ด้ เู สมือนว่าจะลด
ความเข้ มข้ นลงไปนับตังแต่
้ สงั คมไทยมีความชัดเจนในการเข้ าสู่กระบวนการเลือกตังวั
้ นที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.
2554 แต่ในความเป็ นจริ ง กระบวนการโลกาภิวตั น์ในอีกความหมายหนึ่งจะยังคงดารงอยู่ในโครงสร้ างสังคม
การเมืองไทยสมัยใหม่ โลกาภิวตั น์กระทบความเป็ นไทยหลายด้ านมากมายไม่ว่าจะเป็ นอธิปไตย ธรรมรัฐ อัต
ลักษณ์ร่วม (collective identity) ของผู้คน “ประสิทธิภาพประสิทธิผลในทางนโยบาย” หรื อทาหน้ าที่ของรัฐชาติ
และรัฐบาล ตลอดจนการตังข้
้ อคาถาม ข้ อถกเถียงโต้ แย้ งต่อความชอบธรรมในด้ านต่างๆ ของรัฐไทย
แม้ การเลือกตัง้ พ.ศ.2554 จะเป็ นพื ้นที่การต่อสู้ทางแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน
อย่างสันติวิธี แต่มรดกหลักในเรื่ องระบบไพร่ ระบบขุนนาง ระบบศักดินาหรื อระบบเจ้ าขุนมูลนาย มีผลทาให้
ระบอบการปกครองโบราณของไทยไม่มีจินตภาพ (concepts) เกี่ยวกับเรื่ องของสิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค
ทางกฎหมาย พรรคการเมือง การเลือกตัง้ สภาผู้แทนราษฏรและกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ (เสกสรรค์ ประเสริ ฐ
กุล, 2552: 4-5 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 4-39) ซึ่งจินตภาพเหล่านีค้ ือส่วนประกอบของความเป็ นวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย สังคมใดที่ขาดหรื อไม่มีพฒ
ั นาการความเป็ นมาก็ย่อมประสบกับปั ญหาและความ
ยุง่ ยากในการสร้ างมันขึ ้นมา ขณะที่ความสัมพันธ์ของประชาชนคนไทยดาเนินอยู่ภายใต้ วฒ
ั นธรรมอุปถัมภ์ค ้า
จุน (patron-client relationship) ซึ่งเน้ นพันธะหน้ าที่ (obligation) ระหว่างผู้มี สถานะต่างกัน ซึ่งเป็ น
ความสัมพันธ์ที่จาแนกระดับต่าสูง (hierarchy) แบบเจ้ านายกับลูกน้ องหรื อผู้ใหญ่กบั ผู้น้อย ซึ่งต่างฝ่ ายต่างมี
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พันธะต่อกันมากกว่าเน้ นการใช้ เสรี ภาพ เคารพในสิทธิและความเสมอภาคของปั จเจกบุคคล ทังนี
้ ้โดยถูกกากับ
จากศีลธรรม คุณธรรมทางศาสนารวมไปถึงจารี ตประเพณี ต่างๆ ในระบบดังกล่าวแม้ จะมีการดารงอยู่ของ
กฎหมาย แต่การปกครองอย่างเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมาย (rule of law) ย่อมไม่ใช่สิ่งสาคัญ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของผู้เป็ นนาย (rule of man) ซึ่งมีอยู่หลายระดับ (อมรา พงศาพิชญ์ และปรี ชา คุวินทร์ พนั ธุ์
(บก.), 2543: 72-86 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 4-39)
ความหวังในการที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมประชาธิปไตยเข้ ากับพัฒนาการทางการเมือง ถูกนักวิชาการที่
หันไปให้ ความสนใจกับเรื่ องความตื่นตัว การรวมกลุ่ม ออกมาเรี ยกร้ องต่อสู้เพื่ อต้ องการเข้ ามามี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึง่ เป็ นผู้ที่อาศัยอยูใ่ นชนบทและมีฐานะยากจนกลายมาเป็ นพลังที่มี
ความสาคัญและไม่อาจมองข้ ามได้ อีกต่อไป เหมือนที่ นิธิ เอียวศรี วงศ์ สรุปไว้ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน
ชนบทช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาว่า อิทธิพลของกระบวนการโลกาภิวตั น์ แนวคิดเสรี นิยมใหม่ (neoliberalism)
แนวคิ ด ในเรื่ อ งธรรมาภิ บ าล (good
governance) และกระแสการสร้ างความเป็ นประชาธิ ป ไตย
(democratization) ที่เกิดขึ ้นและกระจายไปในระดับนานาชาติ ทาให้ ระบบการเมืองทอดทิ ้งคนชนบทเป็ นไป
ไม่ไ ด้ อีกแล้ ว เพราะคนชนบทมีส านึกทางการเมืองระดับชาติ ซึ่ง แปลว่าต้ องการนโยบายสาธารณะที่ ตอบ
สนองตอบรับผลประโยชน์ของตน (นิธิ เอียวศรี วงศ์ และเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล , 2552: 25 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 441) สามารถแปรออกมาเป็ นรู ปธรรมผ่ านเรื่ องการอุดหนุนราคาข้ าว ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร การ
เข้ าถึงและการเพิ่มแหล่งเงินกู้ยืม หรื อการศึกษาและสาธารณสุขที่ดีขึ ้น มีคณ
ุ ภาพขึ ้น (เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล,
2552: 90-91 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 4-41)
คาอธิบายดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับทางด้ าน ชาร์ ลส์ คายส์ (2553 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 4-41) จาก
ภาควิชามนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตันตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับพลวัตในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมาของ
ชนบทไทยเอาไว้ อย่างน่าสนใจว่า “โลกของคนชนบทจึงไม่ได้ ประกอบจากวัฒนธรรมชุมชนอย่างเดียวอีกต่อไป
แต่ประกอบด้ วยวัฒ นธรรมที่ พ วกเขาได้ เ คลื่ อนย้ ายพาตัวเองไปสู่วิถี ใหม่ๆ หลายคนเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะทางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมบริ การ…เด็กในหมู่บ้านจึง
รู้จกั ทังการใช้
้
e-mail และการใช้ เว็บไซต์ Facebook จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านได้ ไปไกลแล้ ว การ
รับรู้อยู่ในโลกกว้ าง ชาวบ้ านจึงอยู่ในระดับของ cosmopolitan villagers หรื อคนงานโลก" ผลผลิตของ “ความ
เป็ นชนบทที่หายไป” เช่นนีผ้ ลิดอกออกผลให้ โลกทัศน์และค่านิยมต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตังใน
้ พ.ศ.
2554 แปรเปลี่ยนไปสู่ “การลงคะแนนเสียงในเชิงอุดมการณ์ และนโยบาย” ของคนในต่างจังหวัดมากขึ ้น
โดยสรุ ปจะเห็นได้ ว่า กระบวนทัศน์ของสังคมการเมืองไทยในหลายประการยังคงมีความสืบเนื่องจาก
อดีตมาจนกระทัง่ ในปั จจุบนั และในหลายประการได้ ถูกปรับเปลี่ยนรู ป หรื อแปรรู ปจากแบบเดิมในอดีตมาสู่
แบบใหม่ในยุคปั จจุบนั หากแต่ปัญหาที่ยงั คงตกค้ างอยู่ในแนวคิดทางสังคมและการเมืองของไทยก็เป็ นสิ่งที่
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นับวันจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อความเป็ นรัฐไทย ผนวกกับกระแสความท้ าทายจากภายนอกไม่ว่า
จะเป็ นกระแสโลกาภิวตั น์ กระแสความเป็ นประชาธิปไตย และกระแสหลังสมัยใหม่ที่นบั วันจะเพิ่มมากขึ ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของการส่งผ่านแนวความคิดทางสังคมและการเมืองในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารไร้
พรมแดนที่สะท้ อนให้ เห็นได้ จากการต่อสู้ของแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองประชาธิปไตยแบบเสรี นิยม
สมัยใหม่กบั ประชาธิปไตยแบบไทยในเวทีการเลือกตัง้ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554
รั ฐธรรมนูญ 2550 กับการเลือกตัง้ 2554
นับตังแต่
้ การเปลี่ ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 จนถึงรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ทงสิ
ั ้ ้นเป็ นจานวน 18 ฉบับ เฉลี่ยแล้ วเรามีรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับต่อเวลาสี่ปีครึ่งและเป็ น
การเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ม่ผ่า นกระบวนการประชาธิ ป ไตย ปรากฏการณ์ นี ส้ ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า การยึด หลัก กา ร
รัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) และการเคารพแนวคิดในเรื่ องนิติธรรม (rule of law) เป็ นสิ่งที่ทงผู
ั ้ ้ นาและ
ประชาชนคนไทยให้ ความสาคัญน้ อยมาก (วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , 2552: 230-235 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 4-45) ซึ่ง
ปั ญ หาดัง กล่าวดัง กล่าวถูกนัก วิช าการด้ านรั ฐ ธรรมนูญของไทยอธิ บ ายว่า “ในฐานะของการเป็ นสถาบัน
การเมือง ปั ญหาอันเป็ นมูลฐานที่สดุ ของรัฐธรรมนูญก็คือปั ญหาของการสร้ างความเป็ นสถาบัน จุดที่น่าสนใจ
ในเวลานี ้คือแนวความคิดซึ่งเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญกับการประสิทธิ์ประสาทสิทธิเสรี ภาพประชาธิ ปไตย
และในที่สุดการนับถือกฎหมาย อันเป็ นการตรงกันข้ ามกับการปกครองโดยใช้ วิธีการกดหัว หลักการเหล่านี ้
ประกอบเป็ นกระแสความเชื่อและนับเป็ นพลังทางการเมืองสาคัญอย่างยิ่ง ยวดต่อการกาหนดรู ปแบบและ
เนื ้อหาของบรรดากฎหมายรัฐธรรมนูญไทยมาโดยตลอด” (เสน่ห์ จามริก, 2547: 34-36 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 4-45)
ปั ญหาความเป็ นสถาบันของรัฐธรรมนูญไทยยังพิจารณาได้ จากการที่สงั คมไทยมีการเผชิญหน้ าและ
ความขัดแย้ งกันของสองวัฒนธรรมและแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองที่จะนาไปสู่ความขัดแย้ งในระดับมโน
ทัศน์ (ideals) และกระบวนทัศน์ทางการเมือง (paradigms) โดยในด้ านหนึ่งประกอบจากวัฒนธรรมในเชิง
จารี ตประเพณีตลอดจนสถาบันทางการเมืองอันเป็ นมรดกตกทอดมาจากยุคก่อนสมัยใหม่ (pre-modern) ใน
อีกด้ านหนึง่ ก็มีสถาบันการเมืองการปกครองตลอดจนเรื่ องของบรรทัดฐานความถูกต้ องเป็ นธรรมแบบสมัยใหม่
(modern) เข้ ามาเป็ นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 79 ปี มาแล้ ว การปะทะและผสมผสานของสององค์ประกอบใน
ข้ างต้ น นาไปสู่เรื่ องอานาจและความสัมพันธ์ทางอานาจที่จะพบว่าในสังคมไทยมีการใช้ หลักความชอบธรรม
ของอานาจ (political legitimacy) ทังแบบจารี
้
ตประเพณีซึ่งเน้ นคุณธรรมหรื อราชธรรม และแบบสมัยใหม่ซึ่ง
เน้ นฉันทานุมัติจ ากประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตังตลอดจนสิ
้
ทธิ และความเสมอภาคในทางการเมือง
(เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2552: 108-109 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 4-45)
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กรณี การเลือกตัง้ พ.ศ.2554 ภายใต้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 ซึ่งมี กติกาที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ ชดั ที่สดุ คือ จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรื อ ส.ส. เพิ่มขึ ้นเป็ น 500 คน โดยที่
ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตังกลั
้ บมีจานวนลดลงเหลือเพียง 375 คน ขณะที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (Party List) มี
จานวนเพิ่มขึน้ เป็ น 125 คน ในแง่รูปแบบได้ กลับไปใช้ รูปแบบเขตเดียวมีส.ส.ได้ คนเดียว (Single-member
Constituency) สาหรับ ส.ส.แบบแบ่งเขต และรู ปแบบสัดส่วน (Proportional) โดยใช้ เขตประเทศเป็ นเขต
เลือกตังส
้ าหรับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 หลักการดังกล่าวมีทงส่
ั ้ วนที่ดีและ
ส่วนที่เป็ นข้ อสังเกตอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตาม เรื่ องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตังที
้ ่เหมาะสมที่สดุ ก็ยงั เป็ น
ประเด็นที่ยัง ต้ องถกเถี ยงเพื่อหาคาตอบกันอยู่ แม้ จะมีข้อครหาว่าการเปลี่ยนแปลงเขตและวิธี การเลือกตัง้
เป็ นไปเพื่ อ ให้ มี ก ารได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บในบางพรรคการเมื อ ง หรื อ “ปรากฏการณ์ เ กอรี่ แ มนเดอริ่ ง ”
(Gerrymandering) แต่หากพิจารณา “โครงสร้ างการลงคะแนนเสียง” ก็ยงั ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน
และผลการเลือกตังที
้ ่เป็ นการแข่งขันระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ ก็
เป็ นไปตามที่สงั คมส่วนใหญ่ได้ คาดการณ์กนั เอาไว้
คุปต์ พันธ์ หินกอง (2551: 2-4) ได้ วิเคราะห์การลงคะแนนเสียงในการเลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 23 ธันวาคม
พ.ศ.2550 พบว่า ทางฝั่ งประชาชน (ผู้บริ โภค) มี อยู่เป็ นจ านวนมาก โดยมี จ านวนผู้มี สิทธิ เลื อกตัง้ จ านวน
44,002,593 คน ผู้มาใช้ สิทธิจานวน 32,759,009 คน ด้ านฝั่ งพรรคการเมือง (ผู้ผลิต) อยู่เป็ นจานวนมากมายใน
ตลาด โดยมีพ รรคที่ ส่ง ผู้แข่ง ขันลงสมัครรั บเลือกตัง้ อยู่ถึง 31 พรรค แต่ส่วนแบ่งตลาดกลับมีความมี ความ
กระจุกตัว (concentration) อยู่คอ่ นข้ างสูง นัน่ คือมีเพียงไม่กี่พรรคการเมืองเท่านันที
้ ่ครอบครองเสียงส่วนใหญ่
ในการเลือกตังเอาไว้
้
แสดงให้ เห็นได้ จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเลือกตัง้ จานวน ส.ส. แยกตามภาค ในการเลือกตัง้ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550

พรรค

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

กทม.

รวม ส.ส.
แบ่งเขต

พลังประชาชน
ประชาธิปัตย์
ชาติไทย
เพื่อแผ่นดิน
รวมใจไทยฯ
มัชฌิมาธิปไตย

47
16
6
1
2
2

39
35
18
1
2

102
5
7
12
6
3

2
49
2
3
-

9
27
-

199
132
33
17
8
7

7

รวม
ส.ส.
สัดส่วน
34
33
4
7
1
-

รวม

233
165
37
24
9
7

ประชาราช
รวม

1
75

3
98

135

56

36

4
400

1
80

5
480

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตัง้ . ข้อมู ลการเลื อกตัง้ วันที ่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 อ้างใน คุปต์ พันธ์ หินกอง,
เศรษฐศาสตร์ การเลือกตัง้ 2550.

จากตารางที่ 1 สัด ส่ ว นการกระจุก ตัว สามารถค านวณได้ จ ากดัช นี ชี ว้ ัด การกระจุก ตัว (CR:
Concentration Index) ดังนี ้
n
CRn = ∑ Si = S1+S2+S3+…+Sn
i=1
โดยที่ หาได้ จากจานวนส.ส.ที่พรรค i สามารถทาได้ หารด้ วยจานวนส.ส.ทังหมด
้
ในที่นี ้ ส.ส.ทังหมดมี
้
จานวน 480 คน หากจะลองคานวณดูว่า 4 อันดับพรรคแรกที่ได้ คะแนนเสียงมากที่สุด มีอานาจตลาดเท่าใด
สามารถทาได้ โดยการแทนค่าข้ อมูลในตาราง ดังนี ้
233 + 165 + 37 + 24
CR4 =
= 0.95625
480
จากการคานวณแสดงว่า 4 พรรคแรกที่ได้ คะแนนเสียงมากที่สุดมีอานาจตลาดสูงถึง ร้ อยละ 95.625
ของส่วนแบ่งการตลาดทังหมดในประเทศ
้
หากจะเปรี ยบเทียบสัดส่วนการกระจุกตัวของแต่ละภาค สาหรับ
จานวน ส.ส. แบบแบ่งเขต เพื่อดูว่าภาคใดมีสดั ส่วนการผูกขาดสูงกว่าภาคอื่นๆ ก็ ทาได้ ด้วยวิธีเดิม แต่เปลี่ยน
จานวนฐานไปตามแต่ละภาค ดังนี ้
ภาคเหนือ:
47 + 16 + 6 + 2
CR4 =
= 0.9467 คิดเป็ นร้ อยละ 94.67
75
ภาคกลาง:

39 + 35 + 18 + 3
CR4 =

= 0.9694 คิดเป็ นร้ อยละ 96.94
98

ภาคอีสาน:

102 + 12 + 7 + 6
CR4 =

= 0.9407 คิดเป็ นร้ อยละ 94.07
135
8

ภาคใต้ :

49 + 3 + 2 + 2
CR4 =

= 1.000 คิดเป็ นร้ อยละ 100
56

กรุงเทพฯ:

27 + 9 + 0 + 0
CR4 =

= 1.000 คิดเป็ นร้ อยละ 100

36
สิ่งที่น่าสนใจคือภาคเหนือและภาคอีสานมีระดับการกระจุกตัวต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แม้ จะต่าง
เพียงเล็กน้ อยก็ตาม ในขณะที่ภาคใต้ และกรุ งเทพฯ การกระจุกตัวใน 4 พรรคแรกมีคา่ สูงที่สุดคือร้ อยละ 100
แสดงให้ เห็นว่าตลาดการเลือกตังมี
้ ผ้ ผู กู ขาดรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในทุกภูมิภาค
หากพิจารณาการลงคะแนนเสียงในการเลือกตังวั
้ นที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่มีจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ 46,921,682 คน ผู้มาใช้ สิ ทธิ ถึง 35,203,107 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.03 มี พรรคการเมืองที่ ส่ง ผู้
แข่งขันลงสมัครรับเลือกตังอยู
้ ่ถึง 42 พรรค แต่ “โครงสร้ างการลงคะแนนเสียงยังคงมีความกระจุกตัวอยู่
ค่ อนข้ างสูง” เพราะยังคงมีเพียงไม่กี่พรรคการเมืองเท่านันที
้ ่ครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตังเอาไว้
้
และ
หากมองเฉพาะที่สองพรรคการเมืองใหญ่กลับยิ่งกระจุกตัว มากขึน้ กว่าหลักการเลือกตังในรั
้ ฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 ฉบับเดิม แสดงให้ เห็นได้ จากตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเลือกตัง้ จานวน ส.ส. แยกตามภาค ในการเลือกตัง้ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554

พรรค

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

กทม.

รวม ส.ส.
แบ่งเขต

เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพฒ
ั นาเพื่อแผ่นดิน
พลังชล
รักประเทศไทย
มาตุภมู ิ

49
13
2
2
1
-

41
25
13
11
6
-

104
4
13
1
4
-

0
50
1
1
1

10
23
-

204
115
29
15
5
6
1

9

รวม
ส.ส.
สัดส่วน
61
44
5
4
2
1
4
1

รวม

265
159
34
19
7
7
4
2

ประชาธิปไตยใหม่
มหาชน
รักษ์สนั ติ
รวม

67

96

126

53

33

375

1
1
1
125

1
1
1
500

ที่มา: การแถลงของคณะกรรมการการเลือกตัง้ , 5 กรกฎาคม 2554

จากตารางที่ 2 หากจะลองคานวณดูว่า 4 อันดับพรรคแรกที่ได้ คะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตัง้
พ.ศ.2554 มีอานาจตลาดเท่าใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเลือกตังใน
้ พ.ศ.2550 สามารถทาได้ โดยการแทนค่า
ข้ อมูลในตาราง ดังนี ้
265 + 159 + 34 + 19
CR4 =
= 0.954
500
จะเห็นว่า แม้ จานวน ส.ส.ทังหมดเพิ
้
่มขึ ้นเป็ น 500 คน แต่จากการคานวณแสดงว่า 4 พรรคแรกที่ได้
คะแนนเสียงมากที่สุดยังคงมีอานาจตลาดสูงถึงร้ อยละ 95.40 ของส่วนแบ่งการตลาดทังหมดในประเทศ
้
ซึ่ง
เป็ นอัตราส่วนที่ไม่ได้ ต่างจากการเลือกตังใน
้ พ.ศ.2550 มากนัก ทัง้ ที่ได้ มีการปรับสัดส่วน ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อกับแบบแบ่งเขตใหม่ “การกระจายความเป็ นตัวแทน” และ “การเปิ ดโอกาสให้ พรรคการเมืองขนาดเล็ก ”
หรื อ “การรวมกลุ่มของประชาชนในการแทรกตัวเข้ าสู่อานาจรัฐผ่านระบบพรรคการเมือง” ยังคงมีความเป็ นไป
ได้ น้อย ดังนัน้ จึงเป็ นยากในการที่จะก่ อเกิด “พรรคการเมืองที่มีฐานจากมวลชน” (mass party) ภายใต้
เงื่อนไขกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญเช่นนี ้
หากจะเปรี ยบเทียบสัดส่วนการกระจุกตัวของแต่ละภาค สาหรับจานวน ส.ส. แบบแบ่งเขต เพื่อดูว่า
ภาคใดมีสดั ส่วนการผูกขาดสูงกว่าภาคอื่นๆ ก็ทาได้ ด้วยวิธีเดิม แต่เปลี่ยนจานวนฐานไปตามแต่ละภาค ดังนี ้
ภาคเหนือ:

49 + 13 + 2 + 2
CR4 =

= 0.9851 คิดเป็ นร้ อยละ 98.51
67

ภาคกลาง:

41 + 25 + 13 + 11
CR4 =

= 0.9375 คิดเป็ นร้ อยละ 93.75
96
10

ภาคอีสาน:

104 + 4 + 13 + 1
CR4 =

= 0.9683 คิดเป็ นร้ อยละ 96.83
126

ภาคใต้ :

0 + 50 + 1 + 1
CR4 =

= 0.9811 คิดเป็ นร้ อยละ 98.11
53

กรุงเทพฯ:

10 + 23 + 0 + 0
CR4 =

= 1.000 คิดเป็ นร้ อยละ 100

33
สิ่งที่น่าสนใจคือมีเพียงภาคกลางที่ระดับการกระจุกตัวต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แม้ จะต่างเพียง
เล็ ก น้ อ ยก็ ต าม ในขณะที่ ภ าคอื่ น ๆ การกระจุก ตัว ใน 4 พรรคแรกมี ค่า สูง กว่า ค่า เฉลี่ ย ของประเทศทัง้ สิ น้
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือร้ อยละ 100 แสดงให้ เห็นว่าตลาดการเลือกตังมี
้ ผ้ ผู กู ขาดรายใหญ่
เพียงไม่กี่รายในทุกภูมิภาค
ประเด็นสาคัญต่อผลการเลือกตัง้ พ.ศ.2554 ที่โครงสร้ างการลงคะแนนเสียงยังคงมีความกระจุกตัวอยู่
ค่อนข้ างสูง คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมี คาถามว่า เพราะเหตุใดในเวทีการเลือกตังจึ
้ งมีลกั ษณะการผูกขาดโดย
พรรคการเมืองใหญ่ คาตอบที่ตอบโจทย์นี ้ได้ อย่างใกล้ เคียงที่สดุ น่าจะมาจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการ ทังในแง่
้
ของเงื่อนไขกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ พื ้นที่สื่อที่มีความไม่เท่าเทียม และการตลาดทางการเมือง กล่าวคือ
ประการแรก เงื่อนไขกรอบกติกาในรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ.2550 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 ที่ได้
ปรับเปลี่ยน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตังให้
้ มีจานวนลดลงเหลือเพียง 375 คน ขณะที่เพิ่มจานวน ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อมากขึน้ เป็ น 125 คน กรอบกติกาดังกล่าวได้ ส่งผลให้ เกิดทัศนคติที่เป็ นผลต่อ “การลงคะแนนเสียง
แบบรวมศู นย์ ” กล่าวคือ ผู้ลงคะแนนเสียงจะมองว่าการเลือกตังนั
้ นเป็
้ นการเลือกรัฐบาลและเลือกผู้ดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้ พิจารณาว่าผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อนันมี
้ บุคคลจากพืน้ ที่ เขตเลือกตังของ
้
ตนเองอยูด่ ้ วยหรื อไม่ หรื อไม่ได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้สมัครแบบแบ่งเขตในพื ้นที่ของตนเองรวมทังคุ
้ ณสมบัติ
ของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมากกว่าหัวหน้ าพรรค แกนนาพรรค หรื อผู้สมัครคนสาคัญๆ ของพรรคที่มีโอกาส
ดารงตาแหน่งทางการเมืองหากพรรคได้ เป็ นรัฐบาล
ประการที่สอง มีความสืบเนื่องจากประการแรกในแง่ที่ผ้ ลู งคะแนนเสียงเห็นว่า การเลือกตังนั
้ นเป็
้ นการ
เลือกรัฐบาลและเลือกผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ประกอบกับ “พื้นที่ส่ือของพรรคการเมืองใหญ่ ” มี
มากกว่าพรรคขนาดกลางและเล็ กอย่างเห็นได้ ชัด ในช่วงที่มี การรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตัง้ ส่งผลให้ ทัศนคติ
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ค่านิยม และความเชื่อ ที่มีต่อเรื่ อง “คะแนนเสียงที่สูญเปล่ า” (Wasted Votes) เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงอีกประการหนึ่ง เนื่องจากการเลือกตังระบบเขตเดี
้
ยวเบอร์ เดียวเป็ นระบบแพ้ คดั ออก
และผู้ชนะในเขตนันจะได้
้
เป็ น ส.ส.ทันที (Winner Takes All) หากผู้เลือกตังเป็
้ นผู้มีเหตุผลและไม่ได้ ตดั สินใจ
โดยไม่ได้ เปิ ดรับฟั งข่าวสารต่างๆ เขาจะทราบว่าพรรคใดหรื อผู้ลงสมัครในเขตตนคนใด “มาแรง” คล้ ายคลึงกับ
ปรากฏการณ์ Bandwagon Effect ในทางเศรษฐศาสตร์ 1 ดังนัน้ จึงไม่มีประโยชน์ที่เขาจะตัดสินใจเลือกพรรค
ขนาดเล็กเพราะคะแนนเสียงเพียง 1 เสียงของตนไม่อาจสร้ างความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลการเลือกตังได้
้
ประการที่สาม ลักษณะที่พบในโครงสร้ างการลงคะแนนเสียงอีกประการหนึ่ง คือ พรรคการเมืองต่ าง
หันมาใช้ การตลาดทางการเมือง ในแง่มุมของการตลาด ความจงรักภักดีในพรรคหรื อตราสินค้ า (brand
loyalty) จะส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภคในแง่ที่ว่า ผู้บริ โภคจะมีความนิยมชมชอบบางสินค้ าของผู้ผลิตรายหนึ่งๆ
มากกว่าสิ นค้ าเดีย วกันจากผู้ผ ลิ ต อื่ นๆ แม้ ว่าสิ นค้ านัน้ ๆ จะมี ราคาเท่า กัน ถ้ ามองในรู ป แบบตลาดพรรค
การเมืองก็คือ ความชื่นชมศรัทธากับพรรคการเมืองหรื อบุคคลซึ่งอยู่ ในพรรคการเมืองหรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
พรรคการเมืองนัน้ ซึ่งสิ่งนี ้พบมากในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) และตลาดผู้ขาย
น้ อยราย (Oligopoly) ความจงรักภักดีในพรรคการเมืองนี ้เองที่จะส่งผลต่อโครงสร้ างตลาดการเลือกตัง้ ทาให้
ตลาดมีอุปสรรคในการเข้ าแข่งขัน (barrier to entry) ที่เรี ยกว่า “การกีดกันเนื่องจากความนิยมชมชอบ”
(Preference Barrier) ปรากฏการณ์เช่นนี ้ส่งผลให้ พรรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นจะต้ องลงทุนหาเสียงเป็ นจานวนมาก
เพื่อให้ พรรคของตนเองเป็ นที่ร้ ูจกั การเจาะตลาดใหม่ๆ ทาได้ ยาก ยกตัวอย่างเช่น ในภาคอีส านนันประชาชน
้
นิยมพรรคเพื่อไทยที่แม้ จะเป็ นพรรคใหม่แต่ก็เป็ นความสืบเนื่องจากพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน
มากกว่าพรรคอื่นๆ ประกอบกับการขายภาพของผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้กาหนดคิดทิศทางนโยบายพรรค คือ พ.ต.ท.
ทักษิ ณ ชินวัตร อดีตผู้นาพรรคไทยรักไทยที่มีคะแนนนิยมต่อตัวของเขาสูงมากในภาคอีสานอันเนื่องมาจาก
นโยบายประชานิยม ภายใต้ การรณรงค์ด้วยคาขวัญ “ทักษิณคิด เพื่อไทยทา” จึงเป็ นการยากที่พรรคอื่นจะเข้ า
ไปแย่งส่วนแบ่งนี ้มาได้ หรื อภาคใต้ นนส่
ั ้ วนใหญ่จะนิยมเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะความนิยมชมชอบในผู้
อาวุโสของพรรคซึ่งมีภาพลักษณ์ที่ ดีในแง่ของความซื่อสัตย์สุจริ ตและเป็ นอดีตนายกรัฐมนตรี คนภาคใต้ คือ
นายชวน หลีกภัย นับตังแต่
้ การเลือกตังใน
้ พ.ศ.2535 เป็ นต้ นมา

1

Bandwagon Effect คือ สภาวะทีค่ วามต้องการ หรือการตัดสินใจของคนๆหนึ่ง ไม่ได้เป็นอิสระจากปจั จัยรอบข้างโดยสมบูรณ์ แต่
ขึน้ อยู่กบั หรือได้รบั อิทธิพล (Externality) จากการตัดสินใจของคนๆ อื่นในสังคม การตัดสินใจจึงมีลกั ษณะ “แห่ตามกัน” ไปในแนวทางทีค่ นส่วน
ใหญ่เป็นกัน มีลกั ษณะเป็นพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Action)
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ด้ วยเงื่ อนไขที่กล่าวมา ทาให้ ตลาดพรรคการเมืองมีแนวโน้ มจะเกิดปั ญหาการที่ตลาดอยู่ในสภาวะ
ล้ มเหลวได้ ง่ายหรื ออาจะมีขนาดลดลง (Adverse Selection)2 โดยผู้สมัครที่เป็ นคนดี มีความสามารถ จะต้ อง
ไปสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ ซึ่งก็เท่ากับว่านาพาตนเองเข้ าไปสู่โครงสร้ างที่ตนเองมีอานาจต่อรองน้ อย อาจจะ
เพราะตนเองมีทุนน้ อยต้ องพึ่งพาชื่อเสียงพรรคในการหาเสียง มี พื ้นที่ในการนาเสนอข้ อมูลข่าวสารของตนเอง
น้ อย และด้ วยพัฒนาการของพรรคการเมืองในปั จจุบนั ที่เน้ นวินยั ของพรรคสูง 3 ทาให้ ผ้ สู มัครต้ องเชื่อฟั งพรรค
มาก หรื อหากจะไม่ยอมรับโครงสร้ างดังกล่าวและหันมารวบรวมสมัครพรรคพวกที่มีแนวร่ วมเดียวกันและตัง้
พรรคใหม่ขึ ้นมา ก็มีอปุ สรรคกีดกันการเติบโตของพรรคการเมืองให้ เป็ นไปตามธรรมชาติอย่ างมากมาย ผู้ที่จะ
อยู่รอดในตลาดพรรคการเมืองจึงเหลือเพียงแค่ผ้ เู ล่นที่มีทกั ษะทางการเมืองสูง (Politically Sophisticated) มี
เล่ ห์ เ หลี่ ย มที่ ดี (Machiavellian)4 และมี ว าทศิล ป์ (Rhetoric) เท่า นัน้ ในขณะที่ คุณ สมบัติ ด้ า นความรู้
ความสามารถ ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา (Straightforward) ไม่ได้ ช่วยให้ บคุ คลคนๆ นันอยู
้ ่รอดได้ เลยในเวที
การเมือง
อย่างไรก็ตาม กรณีของพรรครักประเทศไทยที่มีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เป็ นหัวหน้ าพรรค ได้ รับเลือกตัง้
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ถึง 4 คนอย่างเหนือความคาดหมายทังที
้ ่เป็ นพรรคขนาดเล็กและเพิ่งก่อตังใหม่
้
สะท้ อน
ให้ เห็น ความสามารถในการหา “ช่ องว่ างทางการตลาด” ที่เป็ นโอกาสของพรรคเล็ก วิธีคานวณ ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อในการเลือกตังครั
้ ง้ นี ้ จะใช้ จานวนผู้ลงคะแนนทั่วประเทศเป็ นตัวตังและหารด้
้
วย 125 คน ได้
ค่าเฉลี่ยเท่าไร ก็นาไปหารจานวนเสียงของแต่ละพรรคการเมือง เช่น หากมีผ้ ูมาใช้ สิทธิ เลือกตังร้้ อยละ 70
เท่ากับ 33.12 ล้ านคน จะมีสดั ส่วน 264,998 คะแนน ต่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน และหากมีผ้ มู าใช้ สิทธิ
เลือกตังสู
้ งถึงร้ อยละ 80 หรื อ 37.85 ล้ านคน จะมีสดั ส่วน 302,855 คะแนน ต่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน
ดังนัน้ หากพรรคการเมืองใดสามารถหาคะแนนบัญชีรายชื่อได้ ถึง 300,000 คะแนนก็มีโอกาสได้ ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อ 1 คน ขณะที่ผลการเลือกตังผู
้ ้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2551 ที่นายชู
วิทย์เคยได้ คะแนนเสียงประมาณ 340,616 คะแนน (วิกิพีเดีย, 30 July 2011) สะท้ อนให้ เห็นว่านายชูวิทย์มี
ฐานเสียงอย่างน้ อยในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดอีกส่วนหนึ่งจากการรณรงค์หาเสียงเลือกตังก็
้ สามารถส่งผล
ให้ พรรครักประเทศไทยได้ รับเลือกตัง้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออย่างแน่นอน
2

Adverse Selection คือ การทีต่ ลาดอยู่ในสภาวะล้มเหลว หรือทาให้ขนาดของตลาดลดลง มีปริมาณการซื้อขายลดลง หรือตลาดอยู่
ในสภาพทีเ่ รียกว่า “ของเลวไล่ของดี” อันเนื่องมาจากความไม่สามารถของข้อมูลข่าวสาร หรือพืน้ ทีส่ อ่ื ในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารมีความไม่เท่า
เทียมกัน
3
เนื่องจากทฤษฎีประชาธิปไตยสมัยใหม่ตอ้ งการให้พรรคการเมืองมีลกั ษณะเป็นสถาบันทางการเมือง (Political Institution) ที่
เข้มแข็ง ดังนัน้ จึงต้องการความเป็นเอกภาพ (Unity) สูง
4
คานี้มที ม่ี าจาก Machiavelli นักปรัชญาการเมืองชาวอิตาลี ผูเ้ ขียนหนังสือเรือ่ ง The Prince ทีก่ ล่าวถึงคุณสมบัตติ ่างๆทีผ่ ปู้ กครอง
ประเทศควรจะมีและไม่ควรจะมี ประการหนึ่งเขาสนับสนุนให้ผปู้ กครองมีลกั ษณะหน้าไหว้หลังหลอก
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จต่อมาคือ “การตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย” ในขณะที่ทกุ พรรคการเมือง
รณรงค์หาเสียงเพื่อมุ่งสู่การเป็ นรัฐบาล แต่นายชูวิทย์รณรงค์หาเสียงด้ วยการประกาศตัวขอให้ “เลือกชูวิทย์ไป
เป็ นฝ่ ายค้ าน” ตรวจสอบรัฐบาล ด้ วยตัวสินค้ าหรื อบุคลิกของนายชูวิทย์ที่สงั่ สมมาตังแต่
้ การสร้ างวาระข่าวสาร
(agenda setting) ด้ วยการเปิ ดโปงเรื่ องส่วยจนถึงปั จจุบนั สอดคล้ องกับจุดขายเรื่ องฝ่ ายค้ าน เป็ นการตอกย ้า
ภาพลักษณ์ให้ ผ้ ลู งคะแนนเสียงเห็นว่า จะเลือกตัวสินค้ า นี ้เพื่อไปใช้ งานอะไรหรื ออีกนัยหนึ่งคือจะเลือกผู้สมัคร
หรื อพรรคการเมืองนี ้เข้ าไปทาหน้ าที่ อะไรได้ อย่างชัดเจน พรรครักประเทศไทยจึงไม่เน้ นการส่งผู้สมัครแบบเขต
และส่งแบบบัญชีรายชื่อเพียงไม่กี่คนเพื่อต้ องการขายนายชูวิทย์หวั หน้ าพรรคเพียงคนเดียว กลยุทธ์การรณรงค์
หาเสียงของนายชูวิทย์จึงไม่เน้ นหาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน แต่เน้ นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และเน้ นหนัก
เป็ นพิเศษในวันเสาร์ อาทิตย์ซงึ่ เขารู้ดีวา่ ข่าวน้ อย ดังนัน้ ทุกครัง้ ที่แถลงข่าวจึงมีอปุ กรณ์ประกอบ เพื่อทาให้ ภาพ
ที่ออกมามีสีสนั ตามที่สื่อมวลชนต้ องการเพื่อให้ ภาพมีชีวิตชีวามีสีสนั และความหมาย (มติชนออนไลน์, 2554)
หากทังเงื
้ ่อนไขกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ พื ้นที่สื่อที่มีความไม่เท่าเทียม และการตลาดทางการเมือง
ยัง คงเป็ นยังคงเป็ นปั จจัยส าคัญของการเลื อกตังจะยิ
้ ่ง ส่ง ผลให้ พ รรคการเมื องขนาดใหญ่ ได้ รับเลื อกตังใน
้
ปริมาณมากกว่า จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่อนาคตเราอาจจะเห็นพรรคการเมืองขนาดเล็กแต่มีอดุ มการณ์ต้องล้ มลง
ไปในระยะยาว ทาให้ ผ้ มู ีความสามารถที่อยากลงเล่นในเวทีการเมืองต้ องมุ่งเข้ าหาพรรคใหญ่เสมอ แม้ บางครัง้
พรรคดัง กล่าวจะมีภาพลักษณ์ ที่ไม่ค่อยดีก็ตาม แต่ก็ต้องยอมรับเพื่อแลกกับผลประโยชน์ ที่จะได้ รับ ทาให้
ท้ ายที่สุดต้ องถูกกลืนไปกับพรรคและระบอบการเมืองแบบตัวแทน สถานภาพและการแสดงบทบาทในความ
เป็ นตัวแทนของปวงชนก็จะลดน้ อยถอยลงและมีคณ
ุ ค่าน้ อยกว่าการตัดสินใจของบุคคลในระดับนาหรื อแกนนา
ของพรรคขนาดใหญ่ในท้ ายที่สดุ
ทางสองแพร่ งของพรรคการเมืองไทยในสังคมเปลี่ยนผ่ าน
พรรคการเมืองเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่งในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบรัฐสภา
ทังนี
้ ้สืบเนื่องมาจากปรัชญาทางรัฐศาสตร์ ที่ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คล
จานวนมากที่สุดมีอิทธิ พลเหนือรัฐบาล เปิ ดโอกาสให้ มีการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองเพื่อเลือกเฟ้นกลุ่มหรื อ
คณะบุคคลที่จะเข้ ามาเป็ นรัฐบาลโดยยึดหลักเสรี ภาพ (liberty) และความเสมอภาค (equality) หรื ออาจกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้ องมีกลุ่มของบุคคลที่รวบรวมกันขึ ้นเนื่องจากความ
คิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกว้ างๆ คล้ ายคลึงกันและเพื่อสร้ า งอิทธิ พลในการเป็ น
รัฐบาลเสี ยเอง กลุ่มของบุคคลดังกล่าวได้ แก่พรรคการเมืองนั่นเอง ยิ่งกว่านัน้ พรรคการเมืองยังเป็ นเครื่ อง
ประกันเสรี ภาพและความเสมอภาคของประชาชน มิให้ ผ้ มู ีอานาจทางการเมืองดาเนินการปกครองแบบเผด็จ
การ รวมทังการรั
้
ฐประหารซึง่ มุง่ จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอันมิใช่วิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตย จึงเป็ นได้ ว่าใน
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ประเทศที่ มี การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบรั ฐสภา พรรคการเมื องจะเป็ นทัง้
สัญลักษณ์ ของระบอบการปกครอง และเป็ นเครื่ องช่วยให้ การเมื องพัฒ นาไปตามแนวทางของอุดมการณ์
ประชาธิปไตยแบบเสรี นิยมสมัยใหม่มากขึ ้น
การขยายตัวของกระแสประชาธิปไตยแบบเสรี นิยมสมัยใหม่ ได้ ผลักให้ แนวทางสังคมนิยมออกจาก
กลไกของสัง คมโลก นับตัง้ แต่ต้นทศวรรษ 1970 เรื่ อยมาถึง ปั จ จุบัน การพัฒ นาทางการเมืองของประเทศ
ประเทศประชาธิ ปไตยที่ เข้ มแข็ง และประเทศที่อยู่ในช่วงระยะเปลี่ ยนผ่านได้ ให้ ความส าคัญกับเป้าหมาย
ทางการเมือง 3 ประการคือ (Thomas Carothers in Pippa Norris, 2005: 3 อ้ างใน ธนชาติ แสงประดับ ธรรม
โชติ, 2011)
ประการแรก การสนับสนุนให้ เกิดการแข่งขัน “เลือกตังที
้ ่อิสระและยุติธรรม” ระหว่างพรรคการเมือง
และผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้
ประการที่สอง การสร้ างภาคประชาชนให้ เข้ มแข็งโดยให้ ความช่วยเหลือองค์กรที่ประชาชนเป็ นเจ้ าของ
เพื่อรณรงค์ทางสังคมและการมี “สถาบันสื่อมวลชนที่มีความเป็ นอิสระ”
ประการสุดท้ าย การเพิ่มความเข้ มแข็งขององค์กรหลักของรัฐให้ “กระบวนการยุติธรรมมีความเป็ น
อิสระ” รวมทังการตรากฎหมายที
้
่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผลรวมทังการจั
้
ด “ระบบราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึง่ ที่เป็ นสังคมในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน แต่การพัฒ นาพรรคการเมืองไทยเพื่อ
ตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเมืองภายใต้ กระแสประชาธิ ปไตยแบบเสรี นิยมสมัยใหม่กลับไม่ได้ รับความ
สนใจเท่าที่ควร มีการยุบพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่องถึง 7 พรรค ในระยะเวลาเพียง 2 ปี ช่วง พ.ศ.2550 –
2551 โดยคาวิ นิ จ ฉัย ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตามกฎหมายที่ ให้ มี ผ ลเป็ นการลงโทษย้ อ นหลัง โดยประกาศคณะ
รัฐประหาร (วิกิพีเดีย, 31 July 2011) ซึ่งล้ วนส่งผลกระทบทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ กลายเป็ นความ
ผิดปกติในสังคมประชาธิปไตย ที่สง่ ผลให้ แนวความคิดของประชาชนในสังคมไทยแตกขัวน
้ าไปสู่ “ความขัดแย้ ง
ทางความคิด” และ “โครงสร้ างสังคมการเมืองเกิดความบิดเบี ้ยว”
ปั ญหาของสถาบันทางการเมืองที่สาคัญอย่างพรรคการเมืองในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของสังคม
การเมืองไทย มีสาเหตุมาจากพรรคการเมืองไม่ได้ เกิดขึ ้นตามหลักการสากลที่อาสาเข้ ามาเป็ นตัวแทนของกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่หลากหลายไปจนถึงการเป็ นตัวแทนในเชิงอุดมการณ์ แต่เริ่ มต้ นขึ ้นที่การยึดติดกับตัวบุคคล 5 ตัว
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ตัวอย่างของพรรคการเมืองอย่างพรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม่และพรรคไทยรักไทย แม้ว่าจะประสบความสาเร็จในวิถที าง
การเมืองภายใต้กติกาประชาธิปไตย มีฐานมวลชนสนับสนุนจนสามารถมีจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร (ส.ส.) จนเป็นผูน้ าในการจัดตัง้ รัฐบาล
ได้ แต่กย็ งั ยึดติดกับชือ่ เสียง อานาจและบารมีของผูน้ าหรือหัวหน้าพรรค ทาให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่องแล ะไม่
อาจสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองให้กบั ตัวเองได้ (institutionalization)
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พรรคการเมืองเองไม่ได้ ต่อสู้และแข่งขันกันในเชิงนโยบาย ทาให้ ไม่สามารถสร้ างตัวเองไปสู่ความเป็ นพรรค
มวลชนที่แท้ จริ ง (mass party) และในความเป็ นพรรคการเมืองในประเทศไทย มีแนวโน้ มที่จะถูกใช้ เป็ น
เครื่ องมือ เป็ นตัวแทนของกลุม่ ทุนธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งดาเนินการผ่านเครื อข่ายอุปถัมภ์ที่มีเงินเป็ นเครื่ อง
ผูกมัดเสียมากกว่า (cash nexus) ระบบอุปถัมภ์ ดงั กล่าวมีผลทาให้ การจัดระบบความสัมพันธ์ทางการเมืองมี
ความผิดเพี ้ยนไปจากอุดมการณ์ประชาธิปไตยในเรื่ องการสร้ างความเป็ นสถาบันทางการเมือง จนเป็ นบ่อเกิด
ของระบบ “มุ้ง” ภายในพรรคการเมืองต่างๆ ทาให้ พรรคการเมืองขาดเสถียรภาพ เกิดระบบยึดตัวบุคคลแทน
(personalism) (วิชยั ตันศิริ, 2548: 529 อ้ างใน พิศาล มุกดารัศมี, อ้ างแล้ ว: 4-46) หรื อแม้ แต่ชยั ชนะอย่างท่วม
ท้ นของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตัง้ พ.ศ.2554 ก็ถกู หลายฝ่ ายมองและตีความปรากฏการณ์ดงั กล่าวว่า ความ
จริ ง เบือ้ งหลัง ประชาชนไม่ไ ด้ ออกเสี ยงเลื อกตังโดยพิ
้
จ ารณาจากนโยบายที่ พ รรคนาเสนอ แต่สาเหตุที่คน
ตัดสินใจเลือกเป็ นเพราะสายสัมพันธ์ในลักษณะอุปถัมภ์กบั นักการเมืองท้ องถิ่น หรื อ “หัวคะแนนแบบมวลชน”
ที่มาจากเครื อข่ายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคือ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) เสียมากกว่า
ตลอดระยะเวลาของระบอบประชาธิปไตยไทย หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มีการเลือกตัง้
ทัว่ ไปทังหมด
้
23 ครัง้ มีเพียง 14 ครัง้ ที่กฎหมายกาหนดให้ ผ้ สู มัครต้ องสังกัด พรรคการเมือง ในระยะเวลา 79 ปี
ดังกล่าวนับช่วงเวลาที่มีพรรคการเมืองได้ เพียง 38 ปี หรื อประมาณครึ่งหนึง่ ของช่วงเวลาทังหมดเท่
้
านัน้
นอกจากนี ้ การมีกรอบกติกาตามกฎหมายพรรคการเมือง เท่ากับทาให้ พรรคการเมืองยิ่มมีแนวโน้ ม
รวมศูนย์อานาจมากขึน้ คนจานวนน้ อยที่คุม พรรคการเมืองต้ องการหาเงิ นเข้ าพรรค เพื่อเลีย้ งดู ส.ส. และ
ค่าใช้ จ่ายในการเลื อกตัง้ เพราะกฎหมายกาหนดกรอบในการจัดตัง้ พรรค ในการส่ง สมาชิ กพรรคสมัครรั บ
เลือกตัง้ ที่ ทาให้ ต้องมี ค่าใช้ จ่ายสูงมากพรรคการเมืองจึง ต้ องหานายทุนทัง้ ระดับชาติและระดับจังหวัดมา
สนับสนุน ส่วนผู้สมัครก็ ต้องสมัครในนามพรรคเพราะถูกกฎหมายกาหนด จึงพบว่า ส.ส.หลายคนแม้ จะมีฐาน
เสี ยงส่วนตัวหนาแน่น แต่ก็ ต้องเปลี่ ย นพรรคบ่อยๆ เพราะไม่ส ามารถต่อ สู้กับ พรรคการเมื องที่ มี ฐ านทาง
การเมืองและฐานทางเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง ได้ ความจาเป็ นในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการเมืองไทย
กรอบกฎหมายดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้ ทาให้ การพัฒนาของพรรคการเมืองไทยเป็ นไปในทางบวกแต่อย่างใด ทัง้
ยังเป็ นการทาลายการมีส่วนร่ วมในทางการเมืองของประชาชน ทาให้ เกิดความไม่เสมอภาคกันในการแข่งขัน
เข้ าสู่อานาจทางการเมือง ทังในระดั
้
บบุคคลและระดับพรรคการเมือง เพราะพรรคตกอยู่ภายในอิ ทธิ พลทาง
เศรษฐกิจของบุคคลบางกลุม่ เท่านัน้
พัฒ นาการของพรรคการเมืองไทยในสัง คมเปลี่ ยนผ่าน ที่ ถูกเดินเรื่ องด้ วยมาตรการทางกฎหมาย
ดังกล่าวไม่อาจบรรลุวตั ถุประสงค์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายพรรคการเมืองแต่อย่างใด ในทางกลับกัน
ยิ่งส่งผลให้ ระบบพรรคอ่อนแอลงมีการแตกออกมาตังพรรคใหม่
้
อยู่ตลอดเวลา สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาว่าการร่าง
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หรื อบังคับใช้ กฎหมายในประเทศไทยไม่พิจารณาในเชิง “นิติสังคม” หรื อไม่มองความสอดคล้ องของกฎหมาย
กับความเป็ นจริงของสังคม
ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพของพรรคการเมืองในฐานะที่เป็ นสถาบันทางการเมืองสาคัญในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพรรคการเมืองในการแก้ ไขปั ญหาของสังคมด้ วยกลไก
ของระบอบตัวแทนของไทยในสังคมเปลี่ยนผ่านจึงมีน้อยมาก ประกอบกับ ระบอบประชาธิปไตยไม่มีความ
ต่อเนื่องยาวนานพอที่จะเปิ ดโอกาสให้ พรรคการเมืองสามารถเรี ยนรู้ และสะสมประสบการณ์ ดาเนินกิจกรรม
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เกิด “ความล้ มเหลวของการเมืองระบอบตัวแทนช่ วงสังคมเปลี่ยน
ผ่ านในรั ฐไทย” เพราะพรรคการเมืองขาดความเป็ นสถาบันทางการเมืองที่มีฐานมวลชนและมีความเข้ มแข็ง
นัน่ เอง
เกษี ยร เตชะพีระ กล่าวถึงภาวะ “รั ฐล้ มเหลว” (Failed States) ของรัฐไทยในรอบ 6 ปี ที่ผ่านมา ช่วง
พ.ศ.2548 – 2554 จากดัชนีชี ้วัดความล้ มเหลวของรัฐ (The Failed States Index) ว่า ประสิทธิภาพของ
สถาบันและกลไกของรัฐในบางด้ านที่สาคัญ (state efficiency) ก็ขาดพร่องมากขึ ้นอย่างชัดเจน หากจาแนก
คุณประโยชน์ทางการเมือง (positive political goods) ที่รัฐสมัยใหม่พึงสนองให้ แก่สงั คมว่าได้ แก่ ความมัน่ คง
กฎหมายและระเบียบสังคม การมีส่วนร่ วมทางการเมือง บริ การต่างๆ และโครงสร้ างสาธารณูป โภคพื ้นฐาน
รวมทังการบริ
้
หารจัดการเศรษฐกิจแล้ ว จะเห็นได้ ชดั ว่ารอบ 6 ปี ที่ผ่านมานี ้ รัฐไม่สามารถสนองตอบในด้ าน
ความมัน่ คง กฎหมายและระเบียบสังคม รวมทังการมี
้
ส่วนร่วมทางการเมืองให้ แก่ประชาชนในสังคมเท่าที่ควร
เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ ายทางการเมืองทังเล็
้ กใหญ่โดยกลุ่มฝ่ ายต่างๆ อันนาไปสู่สภาพบ้ านเมืองไม่มีขื่อมีแป
ขณะที่ประชาชนถูกปิ ดกันการมี
้
ส่วนร่วมใช้ อานาจทางการเมืองทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมลงเรื่ อยๆ สะท้ อนว่ารัฐ
ไทยกาลังบกพร่องในหน้ าที่มลู ฐานบางด้ านที่สาคัญอย่างร้ ายแรงทังที
้ ่รวบริ บเอาอานาจไปมากขึ ้นซึ่งอาจเกิด
จากความแตกแยกภายในหน่วยงานรัฐเอง การถูกฝ่ ายการเมืองหรื อฝ่ ายรัฐประหารแทรกแซงกดดันช่วงใช้ จน
กฎระเบียบและเขตอานาจทับซ้ อนคลุมเครื อสับสนวุ่ นวาย เจ้ าหน้ าที่รัฐเสียขวัญกาลังใจเนื่องจากถูกเล่นงาน
ลงโทษโดยฝ่ ายการเมืองเมื่อเปลี่ยนข้ างรัฐบาล เจ้ าหน้ าที่รัฐปล่อยเกียร์ ว่างเพราะไม่มนั่ ใจว่าจะเกิดผลกระทบ
ในอนาคตระยะยาวอย่างไรจากการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ เป็ นต้ น (เกษียร เตชะพีระ มติชนออนไลน์, 2553)
สังคมการเมืองไทยยุคหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ในสภาพที่รัฐไทยมีอานาจมาก
ความชอบธรรมน้ อย และประสิทธิภาพต่าเช่นนี ้ ส่งผลให้ “โครงสร้ างสังคมการเมืองบิดเบี้ยว” ข้ อน่าวิตก
ในทางกลับกันคือกลไกหรื อสถาบันและกระบวนการทางการเมืองที่สังคมเลือกใช้ เพื่อส่งอิทธิ พลต่อรัฐ เช่น
พรรคการเมือง การเลือกตัง้ รัฐสภา รัฐบาล สถาบันตุลาการและองค์กรอิสระ ก็โน้ มไปในทางลบมากขึ ้นด้ วย
หลายปี หลังนี ้กลุ่มพลังการเมืองหรื อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ โน้ มเอียงที่จะขยับปรับเปลี่ยนจาก
ช่องทางถูกกฎหมายหรื อการใช้ อานาจผ่านกลไกหรื อ สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ไปใช้ เส้ นสาย
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อุปถัมภ์ ไม่เป็ นทางการ วิธีการผิดกฎหมาย การทุจริ ตคอร์ รัปชั่น “การใช้ ความรุ นแรงทางการเมือง” เพื่อ
กดดันให้ รัฐยอมตามความเรี ยกร้ องต้ องการของตน ทาให้ กระบวนการทางการเมืองในรัฐสภาถูกใช้ น้อยกว่า
การเมืองบนท้ องถนน นอกจากนี ้ ปรากฏการณ์ “คูข่ นาน” ระหว่างการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองกับ
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนภายใต้ เป้าหมายร่วมกันคือ การเข้ าสู่อานาจรัฐ ยังส่งผลให้ “อานาจมวลชน
มี ค วามพยายามในการเข้ า สู่ อ านาจรั ฐผ่ า นพรรคการเมื อ งและการเลื อ กตั้ ง มากยิ่ง ขึ้ น ” เช่น กลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยก่อตังพรรคการเมื
้
องใหม่และสนับสนุน พรรคเพื่อฟ้าดิน กลุ่มแนวร่ วม
ประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ให้ การสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง
จากความสัม พันธ์ จ ากในอดีตที่ ทุนกับพรรคการเมื องแยกกันไม่ออก มาสู่สภาวะที่ พ รรคการเมื องไทยกับ
การเมืองแบบมวลชนแยกกันไม่ออกหรื อเป็ นการเมืองแบบ “มวลชนาธิปไตย”
รัฐไทยในภาวะของ “รัฐในวิกฤต” (crisis state)6 เช่นนี ้ จึงมีปัจจัยสาคัญส่วนหนึ่ง มาจากความอ่อนแอ
ของพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ส ามารถทาหน้ าที่ ก ลไกหรื อสถาบันทางการเมื องที่ ต้องสร้ างความชอบธรรมและ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลทางการเมืองในระยะที่สงั คมกาลังเปลี่ยนผ่าน (prismatic society) สถานการณ์
“ทางสองแพร่ งของพรรคการเมืองไทย” จึงเป็ นจุดเปลี่ยนที่ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจในพรรค (decision maker)
ซึ่ง อยู่ในภาคการเมื องแบบตัวแทน เช่น ผู้นาพรรค แกนนาพรรค ผู้มี อานาจอย่างแท้ จ ริ ง ในพรรค จะต้ อง
“บริหารจัดการทางการเมืองให้ เกิดความสมดุล ” ระหว่างอานาจอิทธิพลของกลุ่มทุนที่ให้ การสนับสนุนกับ
อานาจมวลชนที่ต้องการเข้ ามาแทรกตัวในอานาจรัฐ ด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดทิศทางเนือ้ หาสาระของ
นโยบายพรรคหรื อรัฐบาล การกาหนดตัวบุคคลในการดารงตาแหน่งทางการเมือง เช่น ผู้ บริ หารพรรค รัฐมนตรี
ที่ปรึกษา คณะทางาน หากดาเนินการให้ เกิดความสมดุลได้ ดีพลังของพรรคจะมีมากขึ ้นเมื่อผสานกับอานาจทุน
ผ่านพรรคการเมือง การเลือกตัง้ และการเมืองแบบมวลชนาธิปไตย จนอาจนาไปสู่พรรคที่มีฐานมาจากมวลชน
(Mass Party) ได้ กล่าวคือ เป็ นพรรคที่มีระบบการบริ หารแบบจากล่างขึ ้นสู่บน (bottom-up) เปิ ดโอกาสให้
สังคมเข้ าไปมีส่วนร่วม เป็ นพรรคที่ประชาชนสามารถตรวจสอบในทุกขันตอนการท
้
างานได้ ปั จจัยความสาเร็ จ
เหล่านี ้จะเกิดขึ ้นได้ ต้องเป็ นพรรคการเมืองที่มีความเข้ มแข็ง หรื อเป็ นพรรคที่มีฐานมาจากมวลชน แต่หากไม่
สามารถสร้ างความสมดุลดังกล่าวได้ “มวลชนาธิปไตย” หรื อการเมืองแบบมวลชนก็อาจกลับกลายเป็ นปั ญหา
อุปสรรคสาคัญเสียเองของพรรคการเมืองไทยในสังคมเปลี่ยนผ่าน

6

กระบวนการล้มเหลวของรัฐ (a failing state) คลีค่ ลายขยายตัวจาก 1.รัฐเปราะบาง (fragile state)ไปเป็น 2.รัฐในวิกฤต (crisis
state) และ ๓.รัฐล้มเหลว (failed state) ในทีส่ ุด (ดู Jonathan Di John, "Conceptualising the Causes and Consequences of Failed States
: A Critical Review of the Literature", Crisis State Research Centre, LSE, 2008)
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ความเปลี่ยนแปลงของชนบทไทยกับการเลือกตัง้ 2554
มายาคติหนึง่ ที่เป็ นอุปสรรคสาคัญในการทาความเข้ าใจภาวะเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมาก็ คื อมายาคติ ว่าด้ วยการซื อ้ สิ ท ธิ์ ข ายเสี ย งของคนชนบทในฐานะที่ เ ป็ นโรคร้ ายทาลายการพัฒ นา
ประชาธิปไตยของประเทศไทย บ่อยครัง้ เราจะเห็นวาทกรรมที่มกั จะให้ ภาพการซื ้อขายเสียงในลักษณะที่ตื ้นเขิน
และอ้ างเอาความยากจนค้ นแค้ น การงอมืองอเท้ า การไม่ร้ ูเท่าทันนั กการเมืองและระบบอานาจ และการรอรับ
การอุปถัมภ์ ช่วยเหลือจากภายนอกของผู้คนในชนบทเป็ นพืน้ ฐานในการอธิบายว่าทาไมการซื ้อขายเสียงจึง
เป็ นไปอย่างง่ายดายและกว้ างขวาง วาทกรรมดังกล่าวนีไ้ ด้ แทรกซึมอยู่ในสื่อและความเข้ าใจสาธารณะต่อ
ปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะการอธิบายการเข้ ามามีส่วนทางการเมืองของชาวบ้ านชนบทไทยในช่วง
หลายปี ที่ผา่ นมานี ้ ด้ วยวาทกรรม “ความโง่ จน เจ็บ” ของผู้เลือกตังชนบท
้
มายาคติที่เกิดจากวาทกรรมการซื ้อเสียงในชนบทนี ้เองยังได้ นาไปสูก่ ารลดทอนคุณค่าของคะแนนเสียง
เลือกตังจากชนบท
้
ตลอดจนการมองว่าคนชนบทนันนอกจากว่
้
า จะไร้ ศีลธรรมจรรยาในทางประชาธิปไตยแล้ ว
ก็ยงั สามารถถูกชักจูงให้ เป็ นฐานเสียงทางการเมืองและให้ เข้ าร่วมขบวนการทางการเมืองต่างๆ อย่างง่ายดาย
การยึดเอาแต่เพียงวาทกรรมดังกล่าวมาอธิบายชีวิตทางการเมืองของชาวบ้ านนัน้ เป็ นการลดทอนความเข้ าใจ
ในการศึกษาการเมื องที่อิง อยู่ กับชุม ชนท้ องถิ่ นและเป็ นอุปสรรคต่อการทาความเข้ าใจสังคมการเมื องเชิ ง
วัฒนธรรมอย่างรอบด้ าน ยิ่งไปกว่านัน้ มายาคติเหล่านี ้เป็ นเสมือนม่านบังตาที่ทาให้ เรามองไม่เห็นว่า แท้ จริ ง
แล้ วอะไรคือเจตจานงและความมุง่ มาดปรารถนาของประชาชนจากชนบท และเจตจานงเหล่านันถู
้ กแสดงออก
ผ่านทางการมีสว่ นร่วมทางการเมืองที่เขาต้ องการได้ อย่างไร (จักรกริช สังขมณี, 2554: 7)
ทัศนะแบบ “โง่-จน-เจ็บ” กลายเป็ นสมมุตฐิ านสาคัญในการสร้ าง “ทฤษฎี” สองนัคราประชาธิปไตย ซึ่ง
มี ข้ อ สรุ ป ว่ า คนชนบทเป็ นแค่ฐ านเสี ย ง แต่ไ ม่ ใ ช่ ฐ านนโยบาย ในขณะที่ ค นเมื อ งเป็ นฐานนโยบายของ
นักการเมือง และจากจานวนที่มากกว่ามากของคนชนบท เขาจึงเป็ นผู้จดั ตังรั
้ ฐบาล (ฐานเสียง) ส่วนคนเมือง
(ฐานนโยบาย) เป็ นผู้ล้มรัฐบาลผ่านสื่อ หรื อการประท้ วง ข้ อสรุปนี ้สร้ างจากข้ อสมมุติว่า เนื่องจากคนชนบทเป็ น
คน “โง่-จน-เจ็บ” การออกเสียงเลือกตังจึ
้ งไม่ได้ คิดแบบ “เสรี ชน” เช่นคนเมือง แต่เป็ นเรื่ องของผู้น้อย “ที่ใช้ การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นการเลือกว่าจะเชื่อมโยงตนเองและชุมชนเข้ ากับเจ้ านายหรื อสายอุปภัมภ์สายใด” (เอนก
เหล่าธรรมทัศน์, 2538: 8 อ้ างใน อภิชาต สถิตนิรามัย (ก), 2011) ดังนันชนบทจึ
้
งเป็ นแค่ฐานเสียงไม่ใช่ฐาน
นโยบาย มุมมองข้ างต้ นสร้ างขึ ้นจากภาพชนบทในทศวรรษ 2523 เรื่ องเจ้ าพ่อและการซื ้อเสียงในชนบท เราอาจ
ยอมรับได้ ว่า ทัศนะข้ างต้ นสอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ งของชนบทในทศวรรษนัน้ แต่ใน พ.ศ.2537 นัน้ ชนบทกลับ
กาลังเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่อย่างรวดเร็ ว ซึ่งนักวิชาการทังหมดมองไม่
้
เห็นในช่วงนัน้ แรงเหวี่ยงของเหตุการณ์
พฤษภาคม พ.ศ.2535 ทาให้ นกั วิชาการพุ่งความสนใจไปสู่การศึกษาบทบาททางการเมืองของชนชัน้ กลาง
การศึกษาชนบทเองกลับถูกละเลยจากนักวิชาการทังหลาย
้
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ทศวรรษ 2523 เป็ นช่วงที่การประนีประนอมระหว่างชนชันน
้ าทางอานาจเริ่ มลงตัว กลายเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ ซึง่ นิธิเห็นว่าเป็ น “ระบอบเลือกตังที
้ ่มีการกากับโดยกองทัพร่วมกับชนชันน
้ าตามจารี ต เข้ า
มาร่วมกาหนดการจัดตังรั
้ ฐบาลโดยลับๆ หรื อโดยเปิ ดเผย คือก่อรัฐประหารยึดอานาจ ตังรั
้ ฐบาลชัว่ คราวแล้ ว
จัดการเลือกตังใหม่
้ ” การเลือกตังระดั
้ บชาติ (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2010 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง) จึงเกิดขึ ้นค่อนข้ าง
สม่าเสมอ ความสม่าเสมอนี ้จึงทาให้ ผ้ ทู ี่ต้องการเข้ าสู่สนามเลือกตังทั
้ งหลาย
้
คุ้มค่าที่จะสร้ างสายอุปภัมภ์ ซึ่ง
เป็ นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนในหลายมิติและในระยะยาวขึ ้นเพื่อเชื่อมต่อกับผู้มีสิทธิลงคะแนน ในอีกทาง
หนึง่ ชาวชนบทก็ตระหนักดีวา่ คะแนนเสียงของตนไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็ นนโยบายระดับมหภาคที่ “กินได้ ”
ดังเช่นที่เกิดขึน้ ครัง้ แรกหลัง พ.ศ.2544 มันจึงสมเหตุสมผลมากที่เขาจะยอมแลกคะแนนเสียงของตัวเองกับ
โครงการพัฒนาระดับท้ องถิ่นที่ ส.ส.ดึงมาลงเขตเลือกตังของตั
้
วในช่วงระหว่างการเลือกตัง้ และเงินสดๆ ในช่วง
การหาเสียง
อัมมาร สยามวาลา ได้ ทบทวนอดีตและมองอนาคตของภาคเกษตร แล้ วสรุปว่า ชนบทไทย “จะมีฐานะ
ความเป็ นอยู่ที่ค่อยๆ ดีขึ ้น สมการที่เป็ นสมมติฐานหลักของการเมืองไทยคือ ชนบท = เกษตรกรรม = ความ
ยากจน น่าจะเป็ นจริ งน้ อยลง อย่างน้ อยก็ในส่วนที่ระบุว่าเป็ นชนบทหรื อเกษตรกรแล้ วต้ องยากจน” (อัมมาร
สยามวาลา, 2547: 11 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง) เนื่องจากตังแต่
้ ทศวรรษ 2533 เป็ นต้ นมานัน้ แรงงาน (หนุ่มสาวอายุ
15-34 ปี ) จากภาคเกษตรและชนบทไหลออกสู่เมืองในอัตราเร่งและส่วนใหญ่ส่โู รงเรี ยน เมื่อย้ ายออกแล้ วหนุ่ม
สาวจ านวนมากกว่า 3.5 ล้ านคนเหล่านี จ้ ะไม่หวนกลับไปทางานในภาคเกษตรอีก ข้ อเท็จ จริ ง นีท้ าให้ ภ าค
เกษตรขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เกษตรกรจึงต้ องหันมาใช้ เครื่ องจักรและเทคโนโลยีทดแทนแรงงานอย่าง
กว้ างขว้ าง พร้ อมๆ ไปกับการใช้ แรงงานรั บจ้ าง ในทางสังคม กิจ กรรมการเกษตรจึง เลิกเป็ นกิ จกรรมแบบ
ครอบครัว กล่าวอีกแบบคือ สังคมชนบทไทยเลิกเป็ นสังคมชาวนาแล้ ว (no longer a peasant society) แต่แตก
ตัวออกเป็ นสองกลุ่มย่อยคือ กลุ่มมืออาชีพหรื อเกษตรพาณิชย์ และกลุ่มดังเดิ
้ มหรื อเกษตรพอเพียง โดยกลุ่ม
แรกจะมีอายุน้อยกว่า ใช้ เทคนิคการผลิตสมัยใหม่ เข้ าใจและรับมือกับความผัน ผวนของตลาดได้ และขนาด
ของไร่ นามีแนวโน้ มที่จะใหญ่ขึ ้นด้ วย เนื่องจากเขาก้ าวข้ ามข้ อจากัดของแรงงานครอบครัวด้ วยเครื่ องจักรและ
ลูกจ้ าง พวกมืออาชีพจะมีรายได้ สงู กว่าระดับเฉลี่ยของเกษตรกรในปั จจุบนั มาก และจะกลายเป็ นกลุ่มหลักของ
ภาคเกษตร ส่วนกลุม่ ที่สองนัน้ จะเป็ นคนสูงอายุที่ลกู หลานย้ ายออกไปแล้ ว อาศัยเงินส่งกลับของลูกหลานจาก
นอกภาคการเกษตร ส่วนตัวเองก็ทาการเกษตรแบบพอยังชีพ และจะมีความสาคัญน้ อยลงเรื่ อยๆ
นอกจากนี ้ การแยกตัวของภาคเกษตรออกจากสังคมชาวนายังแสดงออกด้ วยความหลากหลายของ
อาชี พ ใหม่ ๆ ในชนบท เช่ น รั บ เหมาก่ อ สร้ าง ตัด ผม เสริ ม สวย ค้ า ปลี ก ขายอาหารส าเร็ จ รู ป ช่ า งซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์หรื อเครื่ องจักรกลการเกษตร ซึ่งในอดีตไม่สามารถมีได้ เพราะอุปสงค์ไม่เพียงพอ ดังนัน้ ไม่
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เพี ย งแต่สัด ส่ว นของเกษตรกรจะลดลงเมื่ อ เที ย บกับประชากรไทยทัง้ หมดเท่านัน้ แต่ล ดลงเมื่ อ เที ย บกับ
ประชากรในชนบทเองด้ วย
หลังเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ.2553 ชาร์ ลส์ คายส์ (Charles Keyes) พบว่าใน พ.ศ.2548 นัน้ ไม่มี
ครอบครัวใดในหมู่บ้านหนองตื่นปลูกข้ าวเพื่อขายอีกต่อไป แต่เป็ นการปลูกเพื่อบริ โภคเองในครอบครัวขยาย
ของตนเพื่อลดความเสี่ยงเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น ครอบครัวหนึง่ มีพี่น้องสี่คน ชายสองหญิงสอง ลูกชายทังสองและ
้
สามีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งทางานขับเท๊ กซี่ในกรุ งเทพ ส่วนลูกผู้หญิ งคนสุดท้ ายยังคงอยู่ในหมู่บ้าน ปลูกข้ าว
เลี ้ยงคนทังสี
้ ่ครอบครัว โดยใช้ เทคนิกการปลูกข้ าวแบบใช้ “ทุนเข้ มข้ น” ในทุกขันตอนการผลิ
้
ต (อัมมาร สยาม
วาลา, 2547: 15-16 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง) ส่วนทังสามคนในเมื
้
องก็ส่งเงินกลับไปเป็ นทุน และลงแรงไปช่วยทานา
เป็ นครัง้ คราว ในแง่นี ้จึงไม่แปลกที่คนขับเท๊ กซี่ผ้ นู ี ้จะเรี ยกตัวเองว่าเป็ น “ชาวบ้ าน” หรื อ “ชาวนา” ทังๆ
้ ที่รายได้
เกือบทังหมดของเขามาจากนอกภาคการเกษตรเช่
้
นเดียวกับคนที่หมูบ่ ้ าน
คายส์ เสนอต่อไปว่า การอพยพออกจากภาคการเกษตรมาสู่เมืองในช่วงแรก ตามด้ วยการไปทางาน
ต่างประเทศในช่วงหลัง โดยเริ่มจากแรงงานชาย ตามด้ วยผู้หญิงในยุคต่อมา สร้ างประสบการณ์ทางานต่างถิ่น
ให้ แก่ชาวบ้ าน ประกอบกับการขยายตัวด้ านการศึกษาและความแพร่หลายของสื่อสารมวลชน ทังหมดนี
้
้ได้ ทา
ให้ โลกทัศน์ของ “ชาวบ้ าน” เปลี่ยนไปมาก คนชนบททุกวันนี ้จึงเป็ น “ชาวบ้ านผู้ร้ ูโลกกว้ าง” (cosmopolitan
villagers) ซึ่งห่างไกลยิ่งนักจากภาพชาวบ้ านชาวนาแบบเศรษฐกิจพอยังชีพ ซึ่งมีลกั ษณะ โง่ จน เจ็บ อย่างที่
เป็ นในทศวรรษ 2493
จากบทความของอัมมารและคายส์ เราอาจสรุปได้ ว่า สังคมชนบทไทยมิได้ เป็ นสังคมชาวนาอีกต่อไป
แม้ วา่ เขายังคงเรี ยกตัวเองว่า ชาวบ้ านหรื อชาวไร่ชาวนาเช่นเดิม แต่เราอาจจะสรุปภาพสังคม “หลังชาวนา” ใน
ปั จจุบนั ได้ ว่า เป็ นสัง คมที่ผ้ ูคนมี วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ แบบตลาดอย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็ นการผลิตในภาค
เกษตรหรื อนอกภาคเกษร คนเหล่านี ้มีรายได้ สงู ขึ ้น และมีแหล่งรายได้ หลักจากงานนอกภาคเกษตรกรรม เข้ าถึง
สื่อ เช่นโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถื ออย่างทั่วถึง ลูกหลานมีการศึกษาสูงขึน้ รวมทังมี
้ แบบแผนการบริ โภคไม่
แตกต่างจากคนเมือง คนกลุ่มนี ้คือสิ่งที่นิธิเรี ยกว่า “ชนชันกลางระดั
้
บล่าง” หรื อ “ชนชั้นกลางรุ่ นใหม่ ” แต่คน
เหล่านี ้ ล้ วนขาดหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เช่นไม่ไ ด้ อยู่ในอาชีพ ที่ไ ด้ รับความคุ้ม ครองจากกฎหมาย
ประกันสังคม ดังนัน้ “คนเหล่านี ้ต้ องการพื ้นที่ทางการเมือง เพื่อผลักดันผลประโยชน์ของตนเอง ปั ญหาที่เขา
เผชิญอยูเ่ ป็ นปั ญหาทางการเมือง ไม่ใช่การร้ องทุกข์ทางเศรษฐกิจ หรื อร้ องขอการอุปถัมภ์จากรัฐ ” (นิธิ เอียวศรี
วงศ์, 2010 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง)
ประชาธิ ปไตยแบบเลือกตังระดั
้ บชาติที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ทศวรรษ 2523 และการกระจาย
อานาจสูท่ ้ องถิ่นหลัง พ.ศ.2540 ทาให้ โดยปกติแล้ วท้ องที่หนึ่งๆ จะมีการเลือกตังในทุ
้ กระดับประมาณ 5-6 ครัง้
ต่อสี่ปี ไม่ว่ากระบวนการเลือกตังจะ
้ “บริ สุทธิ์ ยุติธรรม” มากน้ อยเพียงใดก็ตาม คงกล่าวได้ ว่า อุดมการณ์
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ประชาธิปไตยในแง่มุมที่ว่า ทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันในการแต่งตังและถอดถอนผู
้
้ ปกครองของตน ได้
กลายเป็ นสานึกของชาวบ้ านแล้ ว ยิ่งไปกว่านัน้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และรัฐบาลไทยรักไทยไปแปรเปลี่ยน
คะแนนเสียงของชาวบ้ านเป็ นประชาธิปไตย “ที่กินได้ ” ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกของประวัติศาสตร์ ใน พ.ศ.2544 ในรู ป
ของนโยบายประชานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน การรับจานาพืชผล
ซึ่ง สอดรั บกับความต้ องการของชาวบ้ านอย่างยิ่ง เนื่ องจากโครงการเหล่านี ล้ ดความไม่มั่นคงในชี วิติทาง
เศรษฐกิจแบบอิงตลาดอย่างแนบแน่นของเขาลง ในสายตาของชาวบ้ าน การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.
2549 จึงเป็ นการปลดผู้บริ หารที่เขาเป็ นผู้แต่งตังด้
้ วยวิถีทางที่ไม่ถกู ต้ อง ในแง่นี ้เป้าหมายเริ่ มต้ นของการต่อสู้
ของคนเสื ้อแดงคือการปกป้องประชาธิปไตยที่กินได้ ของเขา
การรัฐประหารครัง้ ล่าสุด จึงไม่สามารถรื อ้ ฟื น้ ระเบียบทางการเมืองให้ เกิดขึ ้นได้ ดงั เช่นการรัฐประหาร
ในอดีต เนื่องจากชนชันกลางรุ
้
่นใหม่ ซึ่งก็คือเสียงส่วนใหญ่ของสังคมในปั จจุบนั “เกิดสานึกใหม่ทางการเมือง”
เขาเห็นว่าตนเป็ นพลเมือง เป็ นหนึ่งในหุ้นส่วนทางอานาจที่จะกาหนดความเป็ นไปของบ้ านเมือง เขาไม่ใช่ไพร่
ฟ้าข้ าแผ่นดินอีกต่อไป เขาเรี ยกร้ องต้ องการสิทธิ์-เสียงที่เท่าเทียมกับชนชันสู
้ ง-กลาง การรัฐประหารและความอ
ยุติธรรมทางการเมืองในรอบหลายปี ที่ผ่านมาในสายตาของพวกเขาแล้ ว จึงเป็ นความพยายามของชนชันน
้ าที่
จะตัดสิทธิ ปิ ดพื ้นที่ทางการเมือง และทาให้ เขากลับไปเป็ นไพร่ฟ้าเช่นเดิม ทัศนะประชาธิปไตยของคนเสื ้อแดง
นัน้ มีจดุ เน้ นอยู่ที่อานาจทางการเมืองสูงสุดต้ องเป็ นของประชาชน ต้ องมีสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออก ต้ องมี
สิทธิ ทางการเมื องที่เ ท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชัน้ นาต้ องเคารพผลการเลือกตัง้ ต้ องไม่แทรกแซง
การเมืองผ่านใช้ อานาจนอกระบบ เพื่อเป็ นกลไกที่จะแก้ ไขโครงสร้ างสังคม-เศรษฐกิจอยุติธรรมที่เขาพบเจอมา
ตลอดชีวิตต่างหาก ในแง่นี ้ความพยายามที่จะปฎิรูปความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ หากยังไม่ยอมรับความเท่า
เทียมของความเป็ นพลเมืองของชาวบ้ านจึงยากที่จะสาเร็จโดยพื ้นฐาน (อภิชาต สถิตนิรามัย (ก), อ้ างแล้ ว)
อย่างไรก็ตาม แม้ ความเป็ นชนบทไทยจะเหลืออยู่น้อยมาก ชนบทไทยเหลือเพียงชื่อ มีวิถีการผลิตและ
ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจแบบตลาด คนส่วนข้ างมากของสังคมซึ่งเป็ นคนชันกลางระดั
้
บล่างขึ ้นไป มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจมัน่ คงขึ ้น สามารถรองรับความไม่แน่นอน (uncertainty) ทางเศรษฐกิจได้ ดีขึ ้น แต่ภาคครัวเรื อน
เกษตรกร แรงงานไร้ ฝีมือ และคนจนบางส่วนยังคงชนข้ างน้ อย ทาให้ การซื ้อสิทธิขายเสียงและการต่างตอบแทน
ทางการเมืองยังคงไม่ได้ หายไปจากสังคมชนบทอย่างสิ ้นเชิง กระนันก็
้ ตาม มุมมองต่อการขายเสียงและต่าง
ตอบแทนก็ถกู ปรับเปลี่ยนตามไปด้ วยเช่นเดียวกัน
แม้ เมื่อพิจารณากลุม่ เกษตร ซึง่ ไม่สามาถจัดเป็ นคนชันกลางระดั
้
บล่างได้ พบว่ามีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ
ไม่แตกต่างจากกลุม่ ชนอื่น เขาผลิตภายใต้ ตรรกะของกลไกตลาดอย่างเข้ มข้ นเช่นกัน ในแง่นี ้เขาก็ใช้ วิธีคิดแบบ
คานวณผลได้ เสีย (calculative) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณราคาเฉกเช่นเดียวกับผู้คนในภาค
การผลิตอื่น ๆ ในฐานะผู้ประกอบการด้ านเกษตร เขาต้ องคาดการณ์ราคาพืชที่จะปลูกล่วงหน้ า คานวณต้ นทุน
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ปั จจัยการผลิต เพื่อที่จะเลือกปลูกหรื อเลือกไม่ปลูกพืชชนิดใด และเนื่องจากอาชีพนี ้มีความไม่แน่นอนสูงทัง้
ด้ านราคาผลผลิตและเงื่อนไขการผลิต จะรู้ตวั หรื อไม่ก็ตามชาวไร่ชาวนาต่างบริ หารความไม่แน่นอนเหล่านี ้ผ่าน
วิธีการ เช่น กระจายชนิดพืชที่ปลูก พูดอีกแบบคือจะไม่ปลูกพืชไร่ ชนิดเดีย วเท่านันบนที
้
่ดินของ การคานวณ
กาไร-ขาดทุนและการบริหารความไม่แน่นอนเหล่านี ้สะท้ อนว่า เกษตรกรใช้ วิธีคิดทางเศรษฐกิจ ไม่ตา่ งจากผู้คน
ในภาคการผลิตอื่นๆ แน่นอนว่ารายได้ ของเกษตรกรโดยเฉลี่ยต่ากว่าภาคการผลิตอื่น ทาให้ เขาขาดหรื อมีเงิน
ออมน้ อยกว่าที่จะรองรับความไม่แน่นอนได้ ดีเท่าผู้อื่น เมื่อเหตุการณ์ด้านลบเกิดขึ ้น เขาย่อมมีความจาเป็ นที่
จะต้ องกู้ยืมเพื่อบรรเทาผลกระทบ
หากความหมายของระบบอุปถัมภ์ทางเศรษฐกิจ คือ การที่ผ้ ยู ากจนต้ องพึ่งพาผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ด้านลบ (adverse shock) ซึ่งเขาต้ องตอบแทนกลับ
ในหลายรู ปแบบ รวมทังการลงคะแนนเสี
้
ยงทางการเมืองแล้ ว การที่ชนส่วนใหญ่ของสังคมกลายเป็ นชนชัน้
กลาง หรื อแม้ แต่ชาวนา ซึ่งฐานะต่ากว่าก็มีเครื่ องมือในการจัดการกับความไม่แน่นอนได้ ดีขึ ้น สิ่งนี ้มีนยั ว่าการ
พึง่ พิงเครื อข่ายอุปถัมภ์อาจลดลง
การผลิ ตและความสัม พันธ์ ทางการผลิ ตภายใต้ กลไกตลาด ย่อ มกล่อ มเกลาให้ ผ้ ูค นมี วิธี คิด แบบ
คานวณผลได้ เสียในทางเศรษฐกิจ ชาวบ้ านใช้ วิธีคิดเช่นนี ้กับปริ มณฑลทางการเมืองเช่นกัน การเมืองท้ องถิ่น
ระดับ อบต.-เทศบาลมีการแข่งขันเข้ มข้ นขึ น้ มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตังแต่
้ พ.ศ.2546 และการพึ่งพิงเครื อข่าย
อุปถัม ภ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ น้อ ยลง ท าให้ ช าวบ้ า นมี อานาจต่อรองสูง ขึน้ ทัง้ หมดนี อ้ าจหมายความว่า อัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างชาวบ้ านกับนักการเมือง (เงินซื ้อเสียง ผลงานของนักการเมือง ฯลฯ กับเสียงสนับสนุน) มี
ทิศทางที่เป็ นประโยชน์กบั ชาวบ้ านมากขึ ้น
การกระจายอานาจในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมาให้ ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรมในสายตาชาวบ้ าน รวมทังการ
้
เลือกตังที
้ ่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังในระดั
้
บชาติและระดับท้ องถิ่น เมื่อประกอบกับการที่พรรคไทยรักไทยตอบ
แทนคะแนนเสียงของชาวบ้ านด้ วยนโยบายประชานิยมตังแต่
้ พ.ศ.2544 แล้ ว อาจกล่าวได้ ว่า ประชาธิปไตยใน
สายตาชาวบ้ านนันอย่
้ างน้ อยต้ องมีความหมายว่า เขาคือผู้มีสิทธิในการกาหนดตัวผู้บริหารของเขา
การซือ้ เสียงซึ่งขาดไม่ได้ ในทุกระดับการเลือกตัง้ คงไม่ได้ หมายความว่าเป็ นเพราะชาวบ้ านเป็ นคน
ยากจน อยู่ภายใต้ เครื อข่ายอุปถัมภ์ และขาดวิธีคิดที่ซบั ซ้ อน แต่อาจหมายถึงเพราะการที่ชาวบ้ านพึ่งตัวเองได้
และคิดแบบค านวณผลได้ เ สี ย ต่า งหาก ในขณะที่ เขาก็ ตระหนักดี ด้วยว่า ความเหลื่ อ มล า้ ทางรายได้ และ
ทรัพย์สินยังคงสูงมาก เขาจึงต่อรองในทุกระดับและทุกรูปแบบกับนักเลือกตังเพื
้ ่อให้ ได้ มาซึ่งเงินสดในระหว่าง
การเลือกตัง้ และโครงการที่ "กินได้ " ทังในระดั
้
บชาติและระดับท้ องถิ่นในช่วงที่ไม่มีการเลือกตัง้ และเขารู้ดีว่า
เครื่ องมือที่มีประสิทธิผลที่สดุ ในการกระจายรายได้ และทรัพย์สินก็คือ การเลือกตังที
้ ่ทกุ คนมี 1 เสียงเสมอหน้ า
กัน เพราะเขาคือผู้มีสิทธิเลือกตังที
้ ่มีจานวนมากที่สดุ ของสังคม (อภิชาต สถิตนิรามัย (ข), 2011)
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นอกจากการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านพรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตังแล้
้ ว แนวคิดประชา
สังคมที่เคลื่อนไหวในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา เป็ นแนวคิดที่มาพร้ อมกับแนวคิดประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภา
และประชาธิปไตยพหุนิยม (Salvador Giner, ed. John A. Hall, 1995: 319 อ้ างใน เชษฐา ทรัพย์เย็น, 2547:
16 – 24) ตลอดจนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือกรอบความคิดประชาธิปไตยยอมรับ
แนวคิดประชาสังคมเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของตน โดยมองว่าขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมถือเป็ นกลไกหนึ่งที่
สาคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสัง คมสู่ความเป็ นประชาธิปไตย และการเสริ มสร้ างระบอบประชาธิปไตยให้
เข้ มแข็ง การเคลื่อนไหวของประชาสัง คมในระบอบประชาธิ ปไตยดังกล่าวนี ้ ปรากฏออกมาในรู ปลักษณ์ ที่
หลากหลาย อาทิ การรวมกลุ่ม /องค์กรในลักษณะของการช่วยเหลือตนเอง (self-help organizations) เช่น
องค์กรชาวบ้ าน องค์กรชุมชน ฯลฯ การรวมตัวในรูปขององค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งถื อเป็ นหัวใจสาคัญของประชา
สังคม (spirit of civil society) (John Girling, 1996: 62 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 16 – 24) และได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
ตัวแสดงที่สาคัญยิ่งในการส่งเสริ มขบวนการประชาสังคมให้ เติบโต (Kie-Duck Park: 5 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 16 –
24) ตลอดจนการรวมตัวในลักษณะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น กลุม่ นปช. กลุม่ พันธมิตร เป็ นต้ น
การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในประเทศไทยเป็ นไปตามครรลองดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาในอีก
มิติหนึ่งอาจมองได้ ว่า ประชาสังคมไทยสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ กลุ่มประชาสังคมโดยชนชันน
้ าและ
กลุ่ม ประชาสัง คมที่ มุ่ง เสริ ม สร้ างดุล ทางอานาจให้ กับประชาชนธรรมดา (Mimeographed) (Robert B.
Albritton and Thawilwadee Bureekul, 2002: 3 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 16 – 24) เช่น ประชาสังคมที่เกิดจากการ
รวมตัวของชนชัน้ กลาง หรื อ ประชาสัง คมรากหญ้ าที่ เ ป็ นการรวมตัว ของชาวชนบทบนฐานการผลิ ตแบบ
เกษตรกรรม ซึง่ ต่างต้ องการสร้ างดุลอานาจใหม่ทางการเมือง เป็ นต้ น การจาแนกประชาสังคมโดยแบ่งเป็ นสอง
ระดับเช่นนี ้ อาจมีนัยแสดงให้ เห็นว่าประชาสังคมในประเทศไทยยังมี ความแตกต่างกันในเรื่ องสถานภาพ
จุดมุง่ หมาย รวมถึงแนวทางปฎิบตั ิของกลุ่ม ซึ่งโดยหลักการแล้ ว ประชาสังคมควรเป็ นอิสระจากการจัดแบ่งชน
ชันทางสั
้
งคม เนื่องจากการจะเป็ นประชาสัง คมที่แท้ จริ ง จะต้ องมีลกั ษณะของความสัมพันธ์ ที่เปิ ดพื ้นที่ให้ กับ
การรวมตัวของคนทุกกลุ่มและทุกลาดับชันทางสั
้
งคม (Ibid.,: 6 อ้ างใน เพิ่งอ้ าง: 16 – 24) อันเป็ นสัมพันธภาพ
ในแนวราม เพราะจะทาให้ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในมิติความเท่าเทียมและเสรี ภาพ ได้ รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ โดยไม่มีข้อจากัดใดขวางกัน้
การปรากฏขึ ้นของประชาสังคมในบริ บทสังคมการเมืองไทย ถือได้ ว่าเป็ นดุลอานาจใหม่ทางการเมือง
ที่ทาหน้ าที่ทดั ทาน/ตรวจสอบ/ถ่วงดุลอานาจของประชาธิปไตยระบอบรัฐสภาแบบตัวแทน ประชาสังคมนับเป็ น
ประชาธิปไตย ทางตรงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมิได้ เข้ ามาทดแทนประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา แต่เข้ ามาเสริ มระบอบ
ประชาธิปไตยไทยในภาพรวมให้ แข็งแกร่งขึ ้น จากเดิมที่โครงสร้ างอานาจทางการเมืองแบ่งแยกออกเป็ นอานาจ
3 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝ่ ายตุลาการ แต่บทบาทที่เพิ่มขึ ้นในทางการเมืองของพลังประชา
24

สังคม ส่ง ผลให้ ระบอบการเมื องไทยเคลื่ อนตัวเข้ าสู่มิติใหม่ทางการเมือง นั่นคือ การที่ประชาสัง คมเข้ าไป
ถ่วงดุลอานาจกับอานาจสามฝ่ ายข้ างต้ น เป็ นเสมือนขัว้ อานาจที่สี่เพิ่มเข้ ามา ซึ่งนับเป็ นการพัฒนาการอีกขัน้
หนึง่ ของระบอบประชาธิปไตยไทย
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