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นวัตกรรมประชำธิปไตย (Democratic Innovation) คือ กลไก
เชิงสถำบันแบบหนึ่งที่มีกำรคิดค้นและออกแบบขึ้นมำเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ท ำ ง ก ำ ร เ มื อ ง ทั้ ง ใ น เ ชิ ง ก ำ ร ก ร ะ ท ำ แ ล ะ ค ว ำ ม รู้ สึ ก ผู ก พั น กั บ ก ำ ร เ มื อ ง 

ซึ่งกลไกดังกล่ำวนี้อำจจะรวมถึงเครื่องมือ กติกำ หรือกฎหมำย ก็ได้ ในปัจจุบันนี้

ได้มีควำมพยำยำมที่จะสร้ำงนวัตกรรมดังกล่ำว ในหลำย ๆ ประเทศ จนเกิดเป็น

องค์ควำมรู้ที่ถูกน ำไปหยิบยืมและน ำไปใช้ปฏิบัติ เช่น กำรคิดออกแบบกำรเลือกตั้ง

เพ่ือตอบโจทย์ปญัหำประชำธิปไตย หรือท ำอย่ำงไรไม่ให้คะแนนเสียงที่ไปออกคะแนนเสียง

เลือกตั้งไม่สูญเสียไปโดยสูญเปล่ำ กำรใช้เคร่ืองลงคะแนนในกำรเลือกตั้ง หรือ

กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออนไลน์ เป็นต้น 

ในส่วนของกำรสร้ำงควำมรู้สึกที่ท ำให้คนอยำกเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
อำจจะเริ่มต้นที่ควำมสนใจควำมเป็นไปของบ้ำนเมือง ติดตำมข่ำวสำรทำงกำรเมือง 
ใจเรำก็เริ่มจะต้องกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ส่ือมวลชนอำจจะเข้ำมำช่วยในส่วนนี้ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมรู้สึกที่ต้องกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 

นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตย เกิดขึ้นมำพร้อมกับปรำกฏกำรณ์
ในทุกวันนี้ที่ได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน (disruption) ท ำให้คนและสถำบัน
ต่ำง ๆ ต้องท ำกำรปรับตัว กำรปรับตัวต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เอื้อให้เกิดนวัตกรรม 
โดยอำจจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งเครื่องมือ เนื้อหำสำระ ส่ือมวลชนก็ปรับตัวให้เข้ำกับ
กำรเปลี่ยนแปลงแบบนี้ เช่น กำรสร้ำงเว็บไซต์ของตัวเอง กำรมุ่งสู่แพลตฟอร์มอื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่ส่ือด้ังเดิม เป็นต้น
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ส ำนักนวัตกรรมฯ จะมีกำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมำผสมผสำนร่วมกับ
เทคโนโลยี สรรหำเทคโนโลยีที่จะน ำมำซึ่งกำรสนับสนุนส่งเสริมประชำธิปไตย 
(Democracy Technology) และยังให้ควำมสนใจกับกำรพัฒนำประชำธิปไตยผ่ำน
รัฐธรรมนูญด้วย

ส ำนักนวตักรรมเพ่ือประชำธปิไตย 

ส ำนักก ำลังท ำนวัตกรรมที่ใช้นวัตกรรมกำรนับคะแนน
เลือกตั้งแบบคู่ขนำน (Parallel Vote Tabulation: PVT) 
เพ่ือพยำยำมค้นหำว่ำ กำรนับคะแนนระหว่ำงคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง กับประชำชนคนธรรมดำมีควำมแตกต่ำงกัน
มำกน้อยแค่ ไหน และมีนวัตกรรม คือบอร์ด เกมที่ ชื่ อ 

“กำรเลือกตั้งท้องถิ่น (local election)” ซึ่งนอกจำก
จะท ำให้เกิดควำมตื่นตัวในทำงกำรเมืองแล้ว ยังเป็นกำร
ให้กำรศึกษำทำงกำรเมือง (political education) สร้ำง
ควำมรู้ทำงกำรเมือง (civic education) นวัตกรรมเหล่ำนี้
ท ำให้คนได้ เรียนรู้ทำงกำรเมือง และได้แรงบันดำลใจ
ทำงกำรเมือง และส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะกลำยเป็นกลไก
ที่เชื่อมโยงกัน



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า หน้า 3

เทคโนโลยีจะถูกน ำมำใช้ได้จริงก็ต่อเม่ือทุกฝำ่ยให้กำร

ยอมรับ เช่น ทุกวันนี้กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่สำมำรถใช้
กำรเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพรำะปญัหำกำรไม่ยอมรับใน

เรื่องของลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ เพรำะมีคนท้วงติงว่ำ 

กฎหมำยเขียนว่ำต้องใช้บัตรเลือกต้ัง ค ำว่ำ “บัตร” ใน

กำรตีควำมอย่ำงแคบอำจจะหมำยถึงกระดำษเท่ำน้ัน
หรือไม่มั่นใจว่ำประชำชนคนไทยจะพร้อมกับกำรใช้นวัตกรรม 
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ประเทศที่ติดท็อปด้ำนประชำธิปไตย เช่น 
ประเทศนอร์ เวย์ มีรำกฐำนประชำธิปไตย
ที่เข้มแข็ง เพรำะมีกำรปลูกฝังประชำธิปไตย
ตั้งแต่เป็นเด็กและเยำวชน และน ำนวัตกรรม

นวัตกรรมประชำธปิไตยในทำงรปูธรรม

จริง ๆ คือควำมไม่ไว้ใจกันเองในกลุ่มผู้เล่นทำงกำรเมือง ว่ำอำจจะมีกำรกระท ำทุจริต   

ในเทคโนโลยีก็ ได้ ในต่ำงประเทศใช้วิธีกำรทดลองท ำเป็น pilot project ก่อน      

เช่นในกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขนำดเล็กก่อน หลังจำกนั้นจะมีกำรท ำประชำมติว่ำ

ประชำชนต้องกำรให้ใช้ระบบกำรลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ       

ควำมต้องกำรของประชำชนว่ำต้องกำรกำรเลือกตั้งแบบใด กำรเลือกตั้งออนไลน์     

จึงอำจจะเป็นทำงเลือกหนึ่งของกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเมือง

หลำยประเทศจึงมีกำรแก้ไขกฎหมำยหรือ
รัฐธรรมนูญว่ำจะต้องมีกำรประชุมกันอย่ำงไร
จึงจะไม่ผิดกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และยังสำมำรถ
ประชุมทำงออนไลน์ ไ ด้ ในประ เทศที่มีค ะแนน
ด้ำนประชำธิปไตยสูง ๆ จะสำมำรถปรับตัวให้กับ
กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถ
เป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่น ๆ น ำมำปรับใช้ เช่น 
แคนำดำ ออสเตรเลีย ส่วนหนึ่งที่เขำท ำได้เพรำะเขำ
มีรำกฐำนจำกกำรมีนวัตกรรมที่น ำมำใช้กับหน้ำงำน
ของกระบวนกำรนิติบัญญัติ เช่น กำรออกกฎหมำย
ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ ที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องของ
ผู้แทนรำษฎรอย่ำงเดียว แต่ควรจะมีแนวทำงที่จะไป
รับฟงัควำมคิดเห็นจำกประชำชนด้วย 

ประชำธิปไตยมำใส่ในกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน หรือ
เรื่อง virtual parliament ที่จริง ๆ แล้วเกิดมำก่อนยุคโควิด 
แต่ยังไม่มีกำรน ำไปใช้ก่อนหน้ำนี้ ในช่วงที่ต้องมี social 
distancing จึงได้มีกำรน ำ virtual parliament มำใช้ 
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ประเทศที่มีควำมโดดเด่นในเรื่องของ platform online ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ 

และเป็นกระบวนกำรแบบ 2 ทำง ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปิดเป็นช่องทำงกำรประชุม

เรำอำจจะเร่ิมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือประชำธิปไตยโดยกำรเร่ิมเป็นผู้เล่น
หรือ user ไปก่อน น ำไปทดลองใช้นวัตกรรมท่ีมีคนคิดเคร่ืองมือไปก่อน
ผลเฉพำะหน้ำคือ เมื่อลองท ำตำมเครื่องมือแล้ว นอกจำกคนที่คิดไว้ก็จะได้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ที่ใช้ออกแบบแล้ว และเมื่อทดลองใช้แล้วรู้สึกว่ำใช้ยำก ล ำบำก ไม่สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ก็สำมำรถส่งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะมำให้กับคนท ำ
เครื่องมือได้ ซึ่งจะช่วยให้คนที่ท ำเครื่องมือสำมำรถท ำงำนได้ดีขึ้น และตรงตำม
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยมำกขึ้น คือ ไม่ยำก สำมำรถเข้ำถึงง่ำย เช่นตัวอย่ำงของ 
PVT ซึ่งผู้พัฒนำเครื่องมือได้พยำยำมพัฒนำเครื่องมืออยู่เสมอ
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ครั้งที่ 1 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 

นวัตกรรมเพ่ือประชำธปิไตยของไทย? 

สร้ำงประเด็นให้คนมำถกเถียง ถ้ำค ำตอบออกมำเป็น

เรื่องว่ำต้องมีกำรก ำหนดกฎหมำยใหม่อำจจะค่อยไปท ำ

เป็นกฎหมำย ช่องทำงกำรประชุมแบบนี้มีทั้งออนไลน์และ

ออฟไลน์ และจะมีกำรบันทึกไว้ด้วย ระบบกำรบันทึกของ

ฝรั่ ง เ ศสค่ อนข้ ำงล ะ เ อี ยดแล ะ เ ป็ น ร ะบบกำรคุ ย

จึงถูกบันทึกและมีเส้นทำงว่ำ กำรคุยเหล่ำนั้นจะอยู่ทีไหน 

และไปที่ไหนต่อ หำกในอนำคตมีกำรพูดเรื่องประเด็นนี้ 

สำมำรถค้นหำประเด็นได้ว่ำเรื่องนั้น ๆ หำกเคยมีกำร

อภิปรำยพูดคุยแล้วเรื่องด ำเนินไปถึงไหน สำมำรถน ำไป

สืบค้นไปใช้ประโยชน์ได้ นี่คือรำกฐำนของกระบวนกำร

นิติบัญญัติไม่จ ำเป็นต้องเริ่มจำกศูนย์เสมอไป 

ซึ่งขณะนี้ ส ำนักนวัตกรรมเพ่ือประชำธิปไตยก ำลังเปิดพ้ืนที่ที่ให้ผู้คนน ำเรื่อง

ที่ตนเองไปท ำแล้วมำเล่ำหรือแบ่งปนัให้ฟงั มีกำรเสริมเพ่ิมเติมให้ดียิ่งขึ้น สำมำรถน ำมำ

แบ่งปนัได้ น ำมำแลกเปลี่ยนกันได้
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1 ) application ตำสัปปะรด เ พ่ือ ใช้ ในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์และป้องปรำมกำรทุจริตเลือกตั้ง 
โดยกำรมี ส่วนร่วมของประชำชน ในกำรรำยงำน
สถำนกำรณ์ เมื่อมีกำรพบเห็นกำรทุจริต และ กำรกระท ำ
ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง หรือรำยงำนสถำนกำรณ์ทั่วไป
ที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งโดยผู้ใช้งำนสำมำรถรำยงำน
สถำนกำรณ์ได้ทั้งข้อควำม ภำพ เสียง หรือวิดีโอ 

2) application ดำวเหนือ แอปเครื่องมือที่เป็น
ประโยชน์ส ำหรับกำรเลือกตั้งของชำวไทย สำมำรถ
ตรวจสอบได้ว่ำเรำต้องไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ที่หน่วยเลือกตั้งใด และมีระบบน ำทำงเรำไปยังหน่วยด้วย 

3 )  application smart vote ซึ่ ง จ ะ มี เ ม นู
สืบค้นข้อมูล เช่น คู่ มือประชำชนเลือกตั้ ง อบต. ,
ชุดควำมรู้เลือกตั้ง อบต., ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง, 
ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง และแจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เป็นต้น

ประเด็นที่ เรำจะเสนอคือ นวัตกรรมท่ีเสนอมำควรจะได้น ำไปใช้จริง ๆ 
เพ่ือให้เกินกว่ำกำรสร้ำงควำมสนใจหรือกำรสร้ำงควำมต่ืนตัวถ้ำน ำไปใช้จริง  
เช่นท ำให้กำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรท ำได้ดีขึ้น ก็จะสะท้อนว่ำประชำธิปไตย
เป็นของประชำชนจริง ๆ 

ทั้งนี้ หน่วยงำนภำครัฐทุก ๆ หน่วย สำมำรถช่วยส่งเสริมประชำธิปไตยให้กับ
ประเทศได้ โดยเฉพำะส ำนักงำนเลขำสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งรัฐสภำได้พยำยำมจัดประกวด
นวัตกรรมเพ่ือประชำธิปไตยมำนำนแล้ว เพ่ือส่งเสริมประชำธิปไตย 

ตัวอย่ำงนวตักรรมเพ่ือประชำธปิไตยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 



ครั้งที่

พม่า: หนึง่ปีหลังรัฐประหารและก้าวย่างต่อไป

ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช

รับชมการสัมมนา Click

https://www.facebook.com/kpi.ac.th/videos/471685567862771
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อ ำนำจของกลุ่มฝ ่ำยทหำรสำมำรถ

อธิบำยได้ด้วย 2 แนวคิด แนวคิดแรก คือ

รัฐเสนำธปิตัย์ หรือ praetorian state ค ำ

นี้มำจำกกำรเมืองในสมัยโรมัน หมำยถึง 

praetorian guard ซึ่งเป็นกองทหำรที่เป็น

กลุ่มอภิสิทธิ์ชน จะเข้ำมำจัดกำรบ้ำนเมือง

ในสภำวะที่บ้ำนเมืองอ่อนแอเป็นครั้ง ๆ ไป 

นักรัฐศำสตร์ใช้ค ำนี้มำอธิบำยบ้ำนเมือง

ในช่ ว งที่ ถู ก ทห ำร เ ข้ ำ ม ำ แทรกแซงว่ ำ

รัฐเสนำธิปตัย์ ซึ่งหมำยควำมว่ำทหำรเข้ำมำ

มีสองกลุม่ คือ 
กลุ่มฝำ่ยทหำรและกลุม่ฝำ่ยตอ่ตำ้นทหำร 

ซึ่งทั้งสองฝำ่ยยงัคงไมไ่ดช้นะฝำ่ยใดฝำ่ยหนึ่งอยำ่งเบด็เสรจ็ 

กลุ่มแรก คือ กลุ่มฝำ่ยทหำร

เป็นผู้ปกครองในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งกำรเข้ำมำยึดอ ำนำจของรัฐบำลทหำร

มี่นอองไลง์ มำจำกแนวคิดรัฐเสนำธิปัตย์นี้ว่ำต้องกำรเข้ำมำแทรกแซงสถำนกำรณ์

บ้ำนเมืองในประเทศ 

นอกจำกนี้ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งคือ แนวคิดรัฐแสนยำนุภำพ ซึ่งหมำยถึงรัฐที่ใช้
กองก ำลังทำงกำรทหำรเข้ำปรำบปรำมกองก ำลังภำยใน หรือรัฐอื่น ๆ เพื่อสถำปนำ
แสนยำนุภำพของตนเอง ในบำงกรณีกำรเป็นร ัฐเสนำธ ิปตัย ์อำจท ำให ้เก ิดร ัฐ
แสนยำนุภำพ แต่หลำยกรณีก็อำจจะไม่ได้เกี ่ยวข้องกัน เช่น เกำหลีเหนือเป็นรัฐ
เสนำธิปตัย์ และเป็นรัฐแสนยำนุภำพในกำรปรำบปรำมประชำชน แต่สหรัฐอเมริกำเป็นรัฐ
แสนยำนุภำพ คือสะสมกองก ำลังทหำรและเข้ำรุกรำนประเทศอื่น แต่ภำยในประเทศเป็น
ประชำธิปไตย ไม่ใช่รัฐเสนำธิปตัย์

ในกรณีของพม่ำ ควำมน่ำสนใจก็คือ ในช่วง 1 ปีหลังกำรรัฐประหำร เรำได้เห็น
เค้ำลำงกำรเคลื่อนตัวจำกรัฐเสนำธิปตัย์มำเป็นรัฐแสนยำนุภำพ แต่กำรควบคุมอ ำนำจ
ของทหำรพม่ำก็ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขำด เพรำะรัฐบำลทหำรไม่สำมำรถควบคุมอ ำนำจ
ในประเทศได้ส ำเรจ็ ทหำรพม่ำยังถูกลอบสังหำร ถูกท ำสงครำมจรยุทธ์ ทหำรพม่ำก็ระดม
สรรพก ำลังมำจัดกำรกับผู้ต่อต้ำน ประชำชนพม่ำส่วนใหญ่ก็ไม่เอำทหำร และชนกลุ่มน้อย
ก็ไม่เอำทหำร แต่รัฐบำลทหำรได้พันธมิตรกับต่ำงประเทศ คือ จีนกับรัสเซีย ซึ่งรัฐบำล
ทหำรได้ใช้โอกำสนี้ในกำรสะสมยุทโธปกรณ์

หนึ่งปีหลงักำรรฐัประหำร กลุ่มกำรเมอืงในพมำ่มรีปูแบบ
อย่ำงไร?
1.
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กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มตอ่ตำ้นทหำร

แม้ว่ ำสองกระแสนี้ จ ะ เ ป็นกระแสหลักที่

ด ำเนินไปในช่วงหนึ่งปีหลังกำรรัฐประหำร แต่ไม่ได้

หมำยควำมว่ำ ขั้วอ ำนำจทั้งสองฝำ่ยจะไม่สำมำรถ

เจรจำต่อรองกันได้ ยังสำมำรถพูดคุยกันได้อยู่ 

แต่วิถีปจัจุบันที่เป็นเอกรัฐแบบรวมศูนย์ จึงอำจจะ

มีกำรใช้ควำมรุนแรงไม่จบส้ิน ควำมเสียหำยจะ

ไปตกที่ประชำชำติหรือประชำชนชำวพม่ำโดยรวม 

นับตั้งแต่ได้รับเอกรำชจำกอังกฤษเป็นต้นมำ กระแสกำรเมืองพม่ำก็อยู่บน
กำรเคล่ือนไหวกระแส 2 แบบที่เรียกว่ำ ประชำธิปไตยภิวัตน์ (democratization) และ
สหพันธภิวัตน์ (federalization) ซึ่งสองพลังนี้ไม่เคยรวมตัวกันได้เลย ภำยใต้กระแส
ประชำธิปไตยภิวัตน์คือกำรเรียกร้องประชำธิปไตยโดยกลุ่มพม่ำแท้ ส่วนภำยใต้กระแส
สหพันธภิวัตน์คือชนกลุ่มน้อยที่ต้องกำรให้เกิดสหพันธ์พม่ำ ให้รัฐบำลเคำรพสิทธิ
ในกำรจัดสรรทรัพยำกรของชนกลุ่มน้อย ซึ่งย้อนไปได้ตั้งแต่สนธิสัญญำปำงโหลง 
แต่ชนชำติพม่ำแท้ยังคุมควำมได้เปรียบในเชิงชำติพันธุ์ 

กองทัพพม่ำมีบทบำทเข้ำมำในกำรเมืองพม่ำจำกกำรที่รัฐบำลไม่สำมำรถจัดกำร
กับปัญหำภำยในประเทศได้ ท ำให้รัฐบำลพลเรือนต้องยอมให้รัฐบำลทหำรเข้ำมำเป็น
รัฐบำลรักษำกำร ไม่เช่นนั้นประเทศชำติไม่สำมำรถจัดกำรกับควำมพยำยำมในกำร
แบ่งแยกดินแดนได้

ในรอบปีที่ผำ่นมำนี้ รัฐบำลกองทพัพมำ่
ยังคงควำมไดเ้ปรยีบอยูห่รอืไม่?
2.

“รัฐบำลกองทัพพมำ่ยงัไดเ้ปรยีบอยู ่
แต่ยังไมส่ำมำรถปรำบผูต้อ่ตำ้นไดเ้บด็เสรจ็”

จุดแข็งของรัฐบำลอยู่ที่ กองทัพพม่ำ มีกำรสะสมอำวุธ มีโรงงำนผลิตอำวุธ และ
มีกำรยึดจุดยุทธศำสตร์ที่มีควำมส ำคัญในทำงเศรษฐกิจ ท ำให้สำมำรถสร้ำงสำยปำ่น
ในกำรต่อสู้กับผู้ต่อต้ำนพม่ำสำมำรถด ำเนินต่อไปได้ นอกจำกนั้น กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินก็ยังด ำเนินได้ โดยกำรตั้งสภำบริหำรแห่งรัฐ (State Administrative 
Council-SAC) เป็นคณะบุคคลที่บริหำรประเทศพม่ำอยู่ในปจัจุบัน กองทัพพม่ำจัดตั้ง
สภำนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 หลังจำกที่ก่อรัฐประหำร พ.ศ. 2564 
สภำนี้มีสมำชิก 16 คน เป็นทหำร 8 คน และมีพลเรือน 8 คน และมีมี่นอองไลง์
ผูบั้ญชำกำรทหำรสูงสุด เป็นประธำน เป็นรัฐบำลที่กระชับ และก ำหนดนโยบำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีสภำกลำโหมและสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

กำรต่อต้ำนรัฐบำลทหำรยังเป็นไปได้ยำก เพรำะจุดภูมิศำสตร์ในกรุงเนปิดอว์
ยังท ำให้กองทัพได้เปรียบกว่ำประชำชน รัฐบำลพม่ำยังได้ใช้อ ำนำจทำงวัฒนธรรมและ
ประเพณีในกำรสร้ำงอิทธิพลให้ประชำชนบำงกลุ่ม
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ฉำกทศันก์ำรเมอืงพมำ่หลงัจำกนี้จะเป็นอยำ่งไร?3.
มี 3 ฉำกทัศน ์คือ

ฉำกทัศน์แรก ในกรณีที่ฝำ่ยรัฐบำลทหำรยังคุมก ำลังต่อเนื่องได้ 
พม่ำจะเป็นเผด็จกำรเสนำธิปัตย์ แต่กองทัพก็จะสำมำรถควบคุมได้เฉพำะ

ดิ น แดนพม่ ำ แท้  เ พ ร ำ ะ คนพม่ ำ เ อ งก็ เ ริ่ ม ต่ อ ต้ ำ น รั ฐบ ำลทห ำ ร 
ในขณะที่บริเวณชำยแดนก็ไม่สำมำรถควบคุมฝำ่ยต่อต้ำนได้อย่ำงเด็ดขำด 

ในขณะที่พลังอ ำนำจของฝำ่ยตรงข้ำมก็จัดกำรกับกองทัพพม่ำ
มำกไม่ได้เพรำะกองทัพรัฐบำลทหำรพม่ำค่อนข้ำงแข็งแรง

ฉำกทัศน์ที่สอง เป็นกรณีที่มีกำรเจรจำรอมชอม คือ รัฐบำลจัดให้
มีกำรเลือกตั้งในปีหน้ำ แต่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งจำกระบบ 

winner takes all เป็นระบบสัดส่วน ซึ่งจะลดภำวะพรรคกำรเมืองเดียว
ครองอ ำนำจน ำในสภำ แต่ผลลัพธ์สุดท้ำยก็คือจะไม่ใช่ประชำธิปไตยเต็มใบ
อย่ำงแน่นอน

ฉำกทัศน์ที่สำม เป็นกรณีที่ฝำ่ยต่อต้ำนรัฐบำลประสบควำมส ำเร็จ
จนสำมำรถขับไล่ รั ฐบำลทหำรพม่ ำออกไปได้  ก็ ยัง ไม่ แน่ ใจ ว่ ำ

ฝา่ยที่เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยกับกลุ่มชาติพันธุ์พม่าแท้จะสามารถร่วมมือ
กันได้ยาวนานแค่ไหน 

ประเทศอำเซียนกบับทบำท
ในกำรกดดนัรัฐบำลทหำรพมำ่
4.

อำเซียนมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง
กันเป็นสองฝำ่ย คือ กลุ ่มภำคพื้นทวีป
ซึ ่ง ส น ับ ส น ุน ร ัฐ บ ำ ลพ ม ่ำ  ก ับ ก ลุ ่ม
ภำคพื้นสมุทรที ่สนับสนุนประชำธิปไตย 
ในปีที ่ผ่ำนมำบรูไนเป็นประธำนอำเซียน 
จ ึง เ ข ้ม แ ข ็ง ใ น ก ำ ร ไ ม ่ย อ ม ร ับ พ ม ่ำ 
แต่ในปีนี ้ก ัม พูชำเป็นประธำนอำเซ ียน 
ซึ ่ง ใ ช ้ห ล ัก ก ำ ร ท ูต แ บ บ  “ อ ีโ ก ้แ ล ะ
โฉบเดี่ยว” บินไปพม่ำทันทีและแสดงตัว
ว่ำจะเป็นผู ้เจรจำสร้ำงสันติภำพให้ได้ 
จำกประสบกำรณ์ของกัมพูชำเองที่เคยมี
ปญัหำสงครำมกลำงเมือง จนกระทั่งกำร
สร้ำงสันติภำพในปจัจุบัน ส่วนประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งประสบควำมส ำเร็จในกำร
จัดกำรกับปญัหำกองทัพในทำงกำรเมือง
นั้นเป็นตัวอย่ำงควำมส ำเร็จให้กับทหำร
พม่ำเช่นเดียวกัน แต่ในปจัจุบันคงมีท่ำที
ที่แตกต่ำงกัน

ปญัหำในพม่ำจะท ำให้
ชำติมหำอ ำนำจอื่นเข้ำมำ
แทรกแซงหรือไม่?

5.
ชำต ิมหำอ ำนำจจะย ัง ไม ่เข ้ำมำ

แทรกแซงรัฐบำลทหำรพม่ำในเร็ววันนี้ 
เนื ่องจำกย ังม ีปญัหำแตกแยกกันอยู่ 
โดยเฉพำะกลุ่มสหรัฐอเมริกำ กับกลุ่มจีน
แล ะร ัส เ ซ ีย  จ ึงย ำกที ่จ ะ ร ่วมม ือก ัน
ส ่งกองก ำล ังสหปร ะช ำช ำต ิเ ข ้ำ ม ำ
จัดกำรกับรัฐบำลทหำรของพม่ำรัฐบำล
ทหำรพม่ำก็ทรำบดีถึงจุดนี้ จึงพยำยำม
ที่จะขวำงกั้นไม่ให้กลุ่มพม่ำแท้ที่ต้องกำร
ประชำธิปไตย รวมถึงชนกลุ่มน้อย และ
กลุ่มมหำอ ำนำจโลกเข้ำมำแทรกแซงได้



ครั้งที่

สเปน: เส้นทางการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

รศ.นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์

รับชมการสัมมนา Click

https://www.facebook.com/kpi.ac.th/videos/494930858910007
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หลำยคนอำจจะคิดว่ำ “รำชอำณำจักร
สเปน” หรือประเทศสเปน เป็นหนึ่งในประเทศ
ประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำทีม่พีระมหำกษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ที่มีควำมมั่งคั่ง มั่นคงและมี
สันติสุขมำช้ำนำน แต่ที่จริงแล้วประเทศสเปน 
เพ่ิงเปลี่ยนผ่ำนมำเป็นระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมขุอย่ำงรำบรื่นและ
ยั่งยืนเมื่อรำว 46 ปีที่ผ่ำนมำนีเ้อง

กำรสัมมนำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำควำมเข้ำใจว่ำ ปจัจัยที่ท ำให้ประเทศสเปน
สำมำรถเปลี่ยนผ่ำนจำกระบอบฟรังโก มำเป็นระบบรัฐสภำแบบมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุขนั้นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร โดยกำรเรียนรู้ผ่ำนประวัติศำสตร์กำรเมืองสเปนตั้งแต่ 
ค.ศ. 1931-1982 ดังนี้

ตัวละครทำงกำรเมอืง

เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสเปนช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนไป
สู่ประชำธิปไตย ต้องท ำควำมเข้ำใจกับตัวละครทำงกำรเมือง 3 ขั้ว ได้แก่ กลุ่มสถำบัน
กษัตริย์ (ซึ่งในยุคแรกยังไม่ค่อยเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธำในกลุ่มประชำชน) กลุ่มฟรังโก 
ซึ่งแบ่งเป็นแนวทำงหัวรุนแรง และแนวทำงประนีประนอม และกลุ่มต่อต้ำนซึ่งแบ่งเป็น
หลำยแนวทำงได้แก่ แนวสังคมนิยม (กลุ่ม PSOE พรรค labour) แนวพรรค
คอมมิวนิสต์ (เป็นกลุ่มเล็กและไม่ค่อยมีบทบำทส ำคัญมำก) แนวชำตินิยม (ภูมิภำคนิยม) 
เช่น คำตำลัน บำส์ก และกำลิเซีย ซึ่งออกมำเรียกร้องอ ำนำจปกครองตัวเอง 

พ้ืนฐำนของประวตัศิำสตรก์ำรเมอืงของสเปน 

โดยกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนไปเป็นประชำธิปไตยของสเปน เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ 7 ปี 
ซึ่งเป็นกำรเปล่ียนผ่ำนอย่ำงรำบร่ืนและสมำนฉันท์ แต่ก่อนหน้ำนั้น ประเทศสเปนอยู่ภำยใต้
กำรปกครองระบอบเผด็จกำรของคนคนเดียว ยำวนำนถึง 36 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลำนั้น 
เป็นระยะเวลำที่ยำวนำนจนสำมำรถสร้ำงสถำบันทำงกำรเมืองแบบเผด็จกำร และเรียก
ระบอบเผด็จกำรนั้นได้ว่ำเป็นระบอบ “ฟรังโก” ภำยใต้กำรปกครองของนำยพลฟรันซิสโก 
ฟรังโก (Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde
Salgado Pardo) แต่เพียงผู้เดียว

ประวัติศำสตร์กำรเมืองของสเปนเป็นประวัติศำสตร์กำรเมืองที่มีกำรนองเลือด 
มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง มีกำรล้มสถำบันกษัตริย์และเปลี่ยนเป็นสำธำรณรัฐ
ไปแล้วตั้งแต่ ค.ศ. 1931 ซึ่งเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ประชำธิปไตยเป็นครั้งแรก 
แต่ผลของกำรเปลี่ยนผ่ำนในครั้งนั้นคือสงครำมกลำงเมือง (1936-1939) ที่มี
คนเสียชีวิต 5 - 6 แสนคน ซึ่งได้กลำยเป็นบทเรียนทำงประวัติศำสตร์ที่ส่งผลต่อกำร
เปล่ียนผ่ำนในระยะเวลำต่อมำ
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สงครำมกลำงเมืองในช่วงนั้นมีที่มำจำกกำรปะทะของสังคมระหว่ำงพลังของกลุ่ม
ฝำ่ยซ้ำย และฝำ่ยขวำที่ไม่ลงรอยกันอย่ำงรุนแรง โดยในขณะที่กลุ่มฝำ่ยซ้ำยต้องกำร
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ต้องกำรปฏิรูปประเทศตำมกรอบกฎหมำย มีกำรกระจำย
รำยได้ ลดควำมเหลื่อมล ้ำและยกระดับคุณภำพชีวิต โดยมีเป้ำหมำยคือ ควำมเป็น
ประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง แต่บริบทภำยนอกประเทศในขณะนั้นไม่เอื้ออ ำนวย เพรำะอยู่
ภำยใต้ปญัหำภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำทั่วโลก กระแสกำรขยำยตัวของลัทธิฟำสซิสต์ในอิตำลี
และเยอรมนี และกำรขยำยตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งกำรปฏิรูปของรัฐบำลฝำ่ยซ้ำย
สร้ำงศัตรูกับกลุ่มอ ำนำจเก่ำในสังคมอย่ำงถ้วนหน้ำ ดังต่อไปนี้ 

แนวทำงในกำรปฏิรูปดังกล่ำว ท ำให้เกิดกำรแตกขั้วทำงกำรเมืองอย่ำงรุนแรงมำก 
กลำยเป็น ฝำ่ยซ้ำย กับ ฝำ่ยขวำ ฝั่ งชนชั้นล่ำงและกลุ่มชนชั้นน ำที่เสียประโยชน์จำก
กำรปฏิรูป ทั้งสองฝำ่ยไม่ยอมประนีประนอมกัน จนกำรเปลี่ยนผ่ำนจบส้ินลงด้วยสงครำม
กลำงเมือง ท ำให้รัฐบำลฝำ่ยซ้ำยท ำกำรปฏิรูปยกใหญ่แบบไม่เคยปรำกฏมำก่อน และ
กำรปฏิรูปต่ำง ๆ เหล่ำนั้นเกิดขึ้นภำยในระยะเวลำเพียง 2 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลำที่เร็วเกินไป

หลังจำกนั้น ได้เกิดกำรรัฐประหำรที่ไม่ส ำเร็จ ควำมล้มเหลวที่เกิดขึ้นท ำให้เกิด
สงครำมกลำงเมือง ซึ่งมีที่มำจำกควำมขัดแย้งที่เกิดในประเทศมำนำน จ ำนวนผู้เสียชีวิต
จำกสงครำมทั้งสองฝำ่ยรำว 5 – 6 แสนคน ซึ่งกลำยเป็นบำดแผลในใจของประชำชน 

กองทัพ

กลุ่มธุรกจิ

ศำสนำ

ใ ห้ อ ำ น ำจค ำตำ โล เนี ย ใ น
กำรจัดต้ังรัฐบำลท้องถ่ิน รัฐบำล
ท้องถ่ินมีอ ำนำจในกำรออกกฎหมำย
และบริหำรงำนกำรคลัง เศรษฐกิจ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ภำษำคำตำลันเ ป็นภำษำรำชกำร
ในคำตำโลเนียควบคู่กับภำษำสเปน 

ต้องกำรกำรปฏิรูปกองทัพ ไม่ให้
ทหำรแทรกแซงทำงกำรเมือง และไม่ให้ มี
จ ำนวนทหำรมำกเกินควำมจ ำเป็น เช่น กำร
ชักชวนให้ เกษียณอำยุรำชกำร กำรลด
จ ำนวนกองพล และปิดสถำบันกำรศึกษำ
ฝำ่ยทหำร ท ำให้กองทัพกลำยเป็นศัตรูของ
รัฐบำล 

ให้ประชำชนมีเสรีภำพในกำรนับถือ
ศำสนำ ไม่บังคับกำรสอนศำสนำในโรงเรียน 
ไม่ให้เปิดโรงเรียนท่ีใช้ชื่อทำงศำสนำ ยกเลิก
เงินสนับสนุนท่ีรัฐ เคยจ่ำยให้บำทหลวง 
บำทหลวงต้องแสดงทรัพย์สินและจ่ำยภำษี 

มีกำรเพ่ิมค่ำแรงขั้นต ่ำ ก ำหนดชั่วโมง
กำรท ำงำน และบังคับกำรจ่ำยค่ำล่วงเวลำ

เจ้ำของทีด่ิน

กำรปฏิรูป ท่ี ดิน ก ำหนดให้ มีกำร
เวนคืนท่ีดิน เจ้ำของท่ีดินจะได้รับเงินชดเชย
เป็นพันธบัตรรัฐบำลโดยคิดตำมมูลค่ำท่ีดินท่ี
ใช้ค ำนวณกำรจ่ำยภำษี 

กลุ่มต่อต้ำนภมูภิำคนยิม
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ระบบฟรงัโก
ในที่สุดฝำ่ยกบฏทหำรน ำโดยนำยพลฟรังโก เป็นฝำ่ยชนะ และได้สถำปนำระบอบ

ฟรังโก ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- ใชอ้ ำนำจกำรปกครองแบบเผด็จกำรโดยบุคคล
เดียว ดึงอ ำนำจเข้ำ สู่ศูนย์กลำง ฟรังโกมีอ ำนำจ
เด็ดขำดแต่เพียงผู้เดียวในกำรแต่งตั้งรัฐมนตรีและ
ต ำแหน่งระดับสูงทั้งหมด

- ฟรังโกปกครองปรำบปรำมฝ่ำยซ้ำยแบบ
ไม่ลืมและไม่ให้อภัย ไม่ประนีประนอม และไม่นิรโทษกรรม

- ปลูกฝงัควำมทรงจ ำเรื่องสงครำมกลำงเมือง 
น ำเสนอภำพว่ำสเปนเคยผ่ำนสงครำมกลำยเมืองที่
เลวร้ำย ฝำ่ยซ้ำยท ำลำยชำติสเปน 

- ใชค้วำมหวำดกลัวเข้ำมำปกครอง
- ปลูกฝังควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวในชำติไม่

ยอมรับอัตลักษณ์วัฒนธรรมของคำตำลันและบำส์ก
- น ำเสนอว่ำ นำยพลฟรังโกเป็นทำงเลือกเดียว

ของควำมสงบ 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม สเปน
ในยุคเปลี่ยนผ่ำน

หลังจำกฟรังโกมำเป็นผู้น ำประเทศ ได้ เปลี่ยนจำกประเทศเกษตรกรรมเป็น
อุตสำหกรรม สร้ำงรำยได้หลักจำกกำรท่องเที่ยว กำรลงทุนจำกต่ำงชำติ เงินส่งกลับจำก
แรงงำนสเปน มีกำรอพยพจำกชนบทเข้ำสู่เมือง มีกำรพัฒนำสุขอนำมัย และสร้ำงสังคม
บริโภคนิยม

ในส่วนของอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองนั้น มีกำรเปิดรับแนวคิด ค่ำนิยมจำกยุโรป
ตะวันตกผ่ำนภำพยนตร์ วรรณกรรม นักท่องเที่ยว ฟรังโกยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจ แต่จะไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง

กำรเปลีย่นผำ่นในปลำยยคุฟรงัโก 
ระบอบฟรังโก เป็นระบอบที่มีควำมเข้มแข็งมำกจนกลำยเป็นอุปสรรคต่อกำร

เปลี่ยนผ่ำน แม้ว่ำในยุคดังกล่ำวจะเกิดปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงของกลุ่ม ETA
(Euzkadi Ta Askatasuna/ Basque Nation and Liberty) อย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยมีเปำ้หมำยคือ กำรแยกตัวเป็นเอกรำช

ภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำว นำยพลฟรังโกมองว่ำ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสถำปนำ
ระบอบกษัตริย์ขึ้นมำอีกครั้ง โดยฟรังโกจะสร้ำงทำยำทปกครองร่วมกับกษัตริย์ 
แต่เขำมองว่ำพระมหำกษัตริย์ก่อนหน้ำนั้นคือ สมเด็จพระรำชำธิบดี ดอน ฮวน ไม่เหมำะสม
ที่จะเป็นด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว
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กลุ่มตอ่ตำ้นนำยพลฟรงัโก
ในปลำยทศวรรษที่ 1970 ได้เกิดกลุ่มต่อต้ำนนำยพลฟรังโก และระบอบฟรังโก 

ซึ่งประกอบด้วย แรงงำน กลุ่มชำตินิยม คำตำลัน และบำสก์ นักศึกษำ ชนชั้นกลำง 
ชนชั้นน ำ คริสตจักร กลุ่มนิยมเจ้ำ กฎหมำยสืบบัลลังก์ (Law of Succession, 
1947) เพรำะชนชั้นน ำเริ่มตระหนักว่ำระบบเผด็จกำรเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ 
และสเปนต้องกำรเข้ำประชำคมยุโรป คริสตจักรที่เคยสนับสนุนฟรังโก ออกมำขอโทษ
ชำวสเปนที่เคยสนับสนุนฟรังโก คริสตจักรบอกเองเลยว่ำจะแยกตัวเองออกจำก
ระบบกำรเมือง ท ำให้ระบบฟรังโกสั่นคลอนมำก 

ดังนั้น ในช่วง ค.ศ. 1975-1977 แรงกดดันและกำรปฏิรูปกำรเมืองได้ถำโถม
ใส่ระบบฟรังโกอยำ่งรุนแรง บรรยำกำศกำรเมืองมีควำมขัดแย้งและคลุมเครือ เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ และกำรก่อกำรร้ำย

ในขณะนั้นเองที่ควำมรู้สึกของประชำชนต่อต้ำนระบอบฟรังโกถึงขีดสุด ต่ำงคนต่ำง
พูดเรื่องควำมทรงจ ำอันเลวรำ้ยเกี่ยวกบัสงครำมกลำงเมือง หว่ันเกรงว่ำกองทัพจะแทรกแซง 
ผลจำกสงครำมกลำงเมืองท ำให้ประชำชนต้องกำรประนีประนอมมำกกว่ำกำรเผชิญหน้ำ

บทบำทของสถำบันกษตัรยิ์
บทบำทของสถำบันกษัตริย์ 

มีควำมส ำคัญที่สุดในกำรสถำปนำ
ระบอบประชำธิปไตย เขำเป็นคนที่
กู้คืนควำมเชื่อมั่นของสถำบันกษัตริย์
กลับคืนมำได้ ท่ำมกลำงควำมรู้สึกไม่
แน่ใจและไม่ไว้ใจของประชำชนว่ำจะ
ยอมรับเผด็จกำรหรือจะปฏิรูปเปลี่ยน
ผ่ ำนให้ เ ป็นประชำธิปไตย เพรำะ

สม เ ด็ จ พ ร ะ ร ำ ช ำ ธิ บ ดี ฮ ว น 
คำร์ลอส ที่ 1 เป็นผู้ที่ถูกเลือกมำ
จำกนำยพลฟรังโกและเติบโตมำจำก

ระบอบฟรังโก แต่ทรงเรียนรู้จำกขอ้ผิดพลำดของกษตัรยิ์องค์ก่อน ๆ ทรงเข้ำใจและจับ

กระแสควำมเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของประชำชน พระองค์จึงเปลี่ยนแปลง

จำกกำรเป็นกษัตริย์ของฟรังโก มำเป็น “กษัตริย์ของชำวสเปนทุกคน” 
กำรปฏิรูปให้เป็นประชำธิปไตยของสมเด็จพระรำชำธิบดีฮวน คำร์ลอส ที่ 1 เป็น
กำรปฏิรูปจำกเบ้ืองบนเพ่ือควำมอยู่รอดของกษัตริย์ กำรสถำปนำประชำธิปไตยจึงเป็น
หนึ่งในภำรกิจที่เกิดขึ้นควบคู่กับกำรกอบกู้สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

นำยพลฟรังโกมองข้ำมไปยังทำยำทของดอน ฮวน คือ ฮวน คำร์ลอส
ให้กลำยเป็นกษัตริย์ เขำจึงดูแลพระองค์ให้เติบโตมำควบคู่กับทำยำท
ทำงกำรเมืองของเขำคือ หลุยส์ กำร์เรโร บลังโก นำยทหำรและคน
สนิทและมือขวำที่ยำวนำนของนำยพลฟรังโก แต่ในปี ค.ศ. 1973
นำยกำร์เรโร บลังโก ถูกลอบสังหำรจำกกลุ่ม ETA 
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จำกท่ำทแีขง็กรำ้ว สู่ถนนแหง่กำรเจรจำ

กองทัพ รัฐบำลจะไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์มีสถำนะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
รักษำควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชำติ

จำกเดิมที่ฝำ่ยฟรังโกไม่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับฝำ่ยต่อต้ำนที่ต้องกำร
กำรเปลี่ยนผ่ำนแบบแตกหัก

พรรคคอมมิวนิสต์ รัฐบำลจะยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์มีสถำนะถูกต้องตำม
กฎหมำย แลกกับกำรยอมรับกำรมีสถำบันกษัตริย์และควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประเทศชำติ

กลุ่มคำตำลัน เจรจำโดยตรงกับ Josep Tarradellas ซึ่งลี้ภัยอยู่นอกสเปน 
โดยยื่นของเสนอให้ยอมรับสถำบันพระมหำกษัตริย์แลกกับอ ำนำจปกครองตนเอง 

ในที่สุดรัฐบำลจึงได้ประกำศนิรโทษกรรมใน ค.ศ. 1976 และ ค.ศ. 1977 และ
ให้มีกฎหมำยกำรปฏิรูปกำรเมือง (พ.ย. 1976) อ ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
กำรคุ้มครองสิทธิด้ำนต่ำง ๆ ยอมรับให้มีกำรจดทะเบียนกำรเมือง ยินยอมให้พรรค
คอมมิวนิสต์เป็นพรรคที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

กำรประท้วงมำกในช่วงดังกล่ำว ท ำให้สมเด็จ
พระรำชำธิบดีฮวน คำร์ลอส ที่ 1 เห็นว่ำ Navarro 
ปกครองไม่ได้ จึงกดดันให้ลำออก และสนับสนุนให้ 
Adolfo Suarez (ก.ค. 1976-มิ.ย. 1977) ซึ่งเป็น
กลุ่มฟรังโกเก่ำแต่เป็นคนหัวใหม่ ขึ้นเป็นผู้น ำ Suarez 
เ ป็นคนที่มองว่ำสุดท้ำยแล้วระบบฟรังโกอยู่ ไม่ ไ ด้ 
อย่ำงไรก็จะต้องปฏิรูป และกำรปฏิรูปจำกเบ้ืองบนดีกว่ำ
กำรปฏิวัติจำกเบ้ืองล่ำง จึงเร่ิมเข้ำสู่กระบวนกำรเปล่ียน
ผ่ำนอย่ำงแท้จริง โดย Suarez ไปเจรจำกับฝำ่ยต่ำง ๆ 
ดังนี้ 

ภำยหลังจำกกำรเสียชีวิตของนำยพลฟรังโก รัฐบำลของ Arias Navarro
(ธ.ค. 1975-ก.ค. 1976) ขึ้นมำเป็นผู้น ำแทน Branco ที่ตำยไป ในรูปแบบของรัฐบำล
รักษำกลำง แต่ Navarro ต้องกำรย้อนรอยระบบฟรังโก คือต้องกำรประชำธิปไตยแบบ
จ ำกัด ปฏิรูปกำรเมืองเท่ำที่จ ำเป็น ไม่ยอมประกำศนิรโทษกรรม มีกำรผ่ำนกฎหมำย
ยอมให้ตั้งพรรคกำรเมือง แต่ไม่ยอมแก้กฎหมำยอำญำที่ก ำหนดบทลงโทษกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรเมือง ท ำให้ประชำชนไม่พอใจ ประชำชนจึงมำกดดันให้เกิดกำรปฏิรูป
กำรเมือง ในช่วงสำมเดือนแรกของ 1976 มีกำรประท้วง 17455 ครั้ง เดินขบวน 
1672 ครั้ง กำรประชุมประท้วง 283 ครั้ง

กำรประท้วงเป็นกำรแสดงพลังทำงกำรเมือง ที่ท ำให้กลุ่มอ ำนำจเก่ำต้องคิดว่ำ 
กำรเปลี่ยนผ่ำนโดยยังคงควำมเป็นเผด็จกำรท ำไม่ได้แล้ว ต้องยอมประนีประนอมใน
ประเด็นที่ยอมกันได้

ฝำ่ยต่อต้ำนนำยพลฟรังโก ต้องกำรกำรเปลี่ยนผ่ำนแบบแตกหัก คือ ไม่ต้องกำร
รัฐบำลฟรังโก ต้องกำรรัฐบำลรักษำกำร ต้องกำรกำรนิรโทษกรรมทั้งหมด ต้องกำรให้
คนที่ลี้ภัยให้กลับมำได้ แก้ไขกฎหมำยให้ตั้งพรรคกำรเมืองได้ เสรีภำพในด้ำนต่ำง ๆ และ
ให้อ ำนำจกำรปกครองแก่แคว้นที่ต้องกำรอ ำนำจกำรปกครองของตนเอง 

Adolfo Suarez
Credit: Wikimedia Commons
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กำรเลอืกตัง้ในเดอืน มิ.ย. 1977

เส้นทำงตอ่เนือ่งของกำรปฏริปูกำรเมอืง
หลังจำกกำรเลือกตั้งในคร้ังนั้นแล้ว ได้สู่กระบวนกำรของกำรร่ำงกฎหมำย

รัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำรร่ำงมี 7 คน ร่ำงโดยลับ ไม่เปิดเผยรำยละเอียดจนกระทั่ง
กระบวนกำรแล้วเสร็จ หลังจำกนั้นรัฐสภำอนุมัติ มีกำรท ำประชำมติ ซึ่งมีประชำชน
ที่ออกไปลงคะแนนเสียงประชำมติจ ำนวนร้อยละ 87 เห็นด้วยหลังจำกนั้น ยุบสภำ และ
เลือกตั้งใหม่

ประเด็นที่น่ำสนใจในรัฐธรรมนูญสเปนคือ ก ำหนดให้สเปนเป็นประเทศที่เป็นหนึ่ง
เดียวส ำหรับชำวสเปนทุกคน แบ่งแยกประเทศไม่ได้ แต่ยอมรับในสิทธิปกครองตนเอง
ของแต่ละภูมิภำค ซึ่งเป็นกำรประนีประนอมกลุ่มที่ต้องกำรอ ำนำจปกครองตนเอง ดังนั้น 
สเปนจะแบ่งกำรปกครองเป็น 17 แคว้น ให้ภำษำสเปนเป็นภำษำรำชกำรของรัฐ 
ประชำชนชำวสเปนทุกคนมีหน้ำที่ในกำรเรียนรู้และมีสิทธิใช้ภำษำสเปน แต่ในพ้ืนที่ที่ภำษำ
อื่น เช่น คำตำลุนยำ ที่พูดภำษำคำตำลัน หรือบำงพ้ืนที่พูดภำษำบำส์ก หรือ กำเยโก 
ให้ภำษำเหล่ำนั้นเป็นภำษำรำชกำรด้วยถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนที่สวยงำมและประสบ
ควำมส ำเร็จ 

PSOE (พรรคสังคมนิยม 118 ที่นั่ง)

AP (กลุ่มฟรงัโก) 16 ที่นั่ง

UCD (พรรคของ Adolfo Suarez 165 ที่นั่ง)

PCE (พรรคคอมมิวนสิต ์20 ที่นั่ง)

อื่น ๆ 31 ที่นั่ง

Credit: Wikipedia 1977 Spanish general election
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ครั้งที่ 3 สเปน: เส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

ควำมทำ้ทำยใหม ่
เมื่อประชำธิปไตยลงหลักปักฐำนไปได้แล้ว มีอีกหลำยเหตุกำรณ์ที่ทดสอบ

ประชำธิปไตยในสเปน เช่น เกิดวิกฤติในพรรค UCD เกิดควำมแตกแยก ต้องยุบสภำ
เลือกตั้งใหม่ แต่ส่ิงนี้แสดงให้เห็นว่ำแม้ว่ำพรรคที่เป็นแกนในกำรปฏิรูปอยู่ไม่ได้แล้ว 
แต่กำรปฏิรูปก็ยังด ำเนินอยู่ได้ ส่วนพรรค PSOE เปลี่ยนจำกสำย Marxist ไปสู่ทำง
สำยกลำงมำกขึ้น เคำรพในกระบวนกำรประชำธิปไตย เน้นกำรปฏิรูป ซึ่งในกระบวนกำร
ทั้งหมดนั้น กลุ่ม ETA ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบใช้ควำมรุนแรงยังคงอยู่

บทสรุป
กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ประชำธิปไตยในสเปน เกิดขึ้นจำก

1. ควำมต้องกำรกำรประนีประนอม เกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้บทเรียนในอดีตว่ำ 
กำรแบ่งขั้วและกำรเปลี่ยนแผลงแบบสุดโต่ง น ำมำซึ่งกำรใช้ควำมรุนแรงและกำรสูญเสีย
ที่ไม่อำจย้อนคืนได้ น ำไปสู่ควำมต้องกำรกำรประนีประนอม กำรยอมรับศัตรูทำงกำรเมือง 
และกำรดึงทุกกลุ่มกำรเมืองให้เข้ำมำเจรจำบนสนำมเดียวกัน

2. ตัวแสดง คือ กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังจำกสมเด็จพระรำชำธิบดี
ฮวน คำร์ลอส ที่ 1 ที่ไม่ยอมกลับไปใช้ระบอบเผด็จกำรอีกครั้งหนึ่ง บทบำทของ
นักปฏิรูปที่ส ำคัญคือ Adolfo Suarez ที่เน้นกำรเจรจำกับทุกกลุ่มในสังคม และทหำร 
ที่เข้ำใจถึงบรรยำกำศที่จะต้องปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง 

3. บรรยำกำศ ภำยในและระหว่ำงประเทศที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ที่ต้องกำร
กำรปกครองแบบประชำธิปไตย 

นอกจำกนี้ ยังมีควำมพยำยำมก่อรัฐประหำรของฝำ่ยทหำรที่ไม่พอใจรัฐบำล 
ในเรื่องกำรปฏิรูป โดยหลังจำกควำมพยำยำมรัฐประหำรในวันที่ 17 พ.ย. 1978
ที่ไม่ส ำเร็จแล้ว ในปี ค.ศ. 1981 ก็มีควำมพยำยำมท ำรัฐประหำรอีกครั้ง โดยบุกยึด
รัฐสภำ รู้จักกันในชื่อ เอลเตเครำโซ (El Tejerazo) ซึ่งน ำโดยคณะนำยทหำรที่นิยม
ระบอบฟรังโก เข้ำไปบุกรัฐสภำ และจับคณะรัฐมนตรีในรัฐสภำเป็นตัวประกัน โดยอ้ำงว่ำ
พวกเขำได้รับควำมเห็นชอบจำกสมเด็จพระรำชำธิบดีฮวน คำร์ลอส ที่ 1 ให้ท ำกำร
รัฐประหำร เนื่องจำกรัฐบำลชุดเก่ำไม่สำมำรถจัดกำรกับปัญหำควำมวุ่นวำยและกำร
ก่อกำรร้ำยในหลำยพ้ืนที่ได้ ซึ่งในช่วงเวลำนั้นสมเด็จพระรำชำธิบดี ฮวน คำร์ลอสที่ 1 
ได้ออกแถลงกำรณ์ถ่ำยทอดสดทำงโทรทัศน์ว่ำพระองค์ไม่ได้เห็นชอบกับกำรพยำยำมท ำ
รัฐประหำรครัง้นี ้และพระองคเ์ชือ่มัน่ในระบอบประชำธปิไตย กำรแถลงกำรณด์ังกล่ำวท ำ
ให้คณะนำยทหำรนั้นพ่ำยแพ้ 



ครั้งที่

เกาหลีใต:้ การเลือกตัง้ประธานาธิบดี 2022

ผศ.ดร.นิธิ เนือ่งจ านงค์

รับชมการสัมมนา Click

https://www.facebook.com/kpi.ac.th/videos/1439474349821061
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ประเด็นทีน่ำ่สนใจในกำรเลือกตั้งเกำหลีใต้ 2022

ผลกำรเลือกตั้งในเกำหลีใต้ที่ผ่ำนมำถูกก ำหนดด้วยกระแสภูมิภำคนิยมเป็นหลัก 
แต่ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้มีควำมแตกต่ำงจำกกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำคือ ยุนซอกยอล
เป็นคนกรุงโซล ฐำนเสียงของพรรคอนุรักษ์นิยมที่เขำสังกัดอยู่ที่ยองนัม แต่อีแจ-มยอง 
ผู้สังกัดพรรคหัวเก้ำหน้ำเป็นคนอันดง (คยองซัง) เคยเป็นผู้ว่ำคยองกี แต่ฐำนเสียงอยู่ที่
พรรคโฮนัม ด้วยเหตุนี้จึงน่ำจะท ำให้กระแสภูมิภำคนิยมอำจจะลดลงไปในกำรเลือกตั้ง
ครั้งนี้

อิทธิพลของภมูภิำคนยิมยงัคงมีอยู่หรือไม ่

แต่เพียง 7 วันก่อนกำรเลือกตั้ง ปรำกฏว่ำ นำยยุนซอกยอลซึ่งเป็นฝำ่ยอนุรักษ์
นิยมประกำศร่วมมือกับนำยอำนซอลซู ท ำให้คะแนนของพรรคอนุรักษ์นิยมเริ่มน ำหน้ำ
พรรคหัวก้ำวหน้ำอยำ่งชัดเจน เหตุกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้ภูมิภำคโฮนัมเกิดควำมตระหนักใน
เรื่องภูมิภำคว่ำ คงจะต้องกลับมำสนับสนุนพรรคหัวก้ำวหน้ำอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นกำร
เชิดชูศักด์ิศรีของโฮนัม ดังนั้นหลังจำกเหตุกำรณ์นั้นเป็นต้นไป ภูมิภำคนิยมอำจจะ
กลับมำมีควำมส ำคัญในกำรเลือกตั้งเกำหลีใต้อีกครั้งหนึ่ง 

เส้นแบง่ระหว่ำงรุ่น ยังมีผลต่อกำรลงคะแนนเสยีงหรอืไม ่
กำรเลือกตั้งครั้งนี้ลดเพดำนอำยุของกำรเลือกตั้ง จำก 19 ปี 

เป็น 18 ปี

ร้อยละ 18.1 ยังไม่ได้ตกลงใจว่ำจะ
เลือกใครคนใดคนหนึ่ง และคนกลุ่มนี้ไม่
ค่อยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมี
ควำมเปรำะบำงต่อปญัหำทำงเศรษฐกิจ
และสังคมค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งภำวกำรณ์ว่ำงงำนร้อยละ 
27.2 และปญัหำกำรพุ่งสูงขึ้นของรำคำ
อสังหำริมทรัพย์

ร้อยละ 19.7 ลงคะแนนเสียงร้อยละ 7

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ คนอำยุ 20 และ 60 สนับสนุนอนุรักษ์นิยม แต่คน 30-50
สนับสนุนหัวก้ำวหน้ำ ตอนนี้ผู้สมัครทุกคนต้องพยำยำมดึงดูดฐำนเสียงวัยรุ่น 
โดยก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ ที่สนับสนุนวัยรุ่น

ร้อยละ 15.9 ไม่ค่อยไปลงคะแนนเสียง 

ร้อยละ 19 เป็นพวก post democratization
และสนับสนุนอนุรักษ์นิยม 

ร้อยละ 60 สนับสนุนพรรคอนุรกัษน์ิยม 

ชว่งวัย 18-29 ปี
ชว่งวัย 30 ปี

ชว่งวัย 40 ปี

ชว่งวัย 50 ปี

ชว่งวัย 60 ปี
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กำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีเกำหลีใต้ในครั้งนี้ มีเรื่องรำวของกำรหำเสียงด้วย
เรื่องอื้อฉำวของอีกฝำ่ย ใช้กำรสำดโคลนหรือกำรใช้ข่ำวเสีย ๆ หำย ๆ โจมตีกันมำก
ที่สุด ซึ่งท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่รู้สึกเบื่อหน่ำยกับกำรเลือกตั้ง และตื่นตัวกับกำร
เลือกตั้งน้อยมำก กำรเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นกำรเลือกตั้งระหว่ำงคนที่เลวร้ำยน้อยที่สุด 
โดยทั้งอีแจ-มยอง และ ยุนซอกยอล ต่ำงก็มีปญัหำเรื่องกำรปกปิดบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน กำรท ำร้ำยภรรยำ กำรใช้เจ้ำหน้ำที่รัฐในงำนส่วนตัว กำรทรงเจ้ำเข้ำผี ใช้อ ำนำจใน
ฐำนะอัยกำรในกำรสอบสวน ส.ส. รัฐบำลโดยมิชอบ กำรสนับสนุนอดีตผู้น ำเผด็จกำร ฯลฯ 

เพรำะเหตุใดคนเกำหลีใต้จึงไม่ค่อยตื่นตัวกับ
กำรเลือกตั้งครั้งนี้ 

ทั้ง อีแจ-มยอง และ ยุนซอกยอล 
ต่ำงเ ป็นผู้น ำท้องถิ่นมำก่อนที่จะ เข้ำมำ
แข่งขันกำรเมืองระดับชำติ ในต ำแหน่ง
ประธำนำธิบดี และต่ำงเป็นชนชั้นน ำ โดย
ยุนซอกยอล จบจำกมหำวิทยำลัยชั้นน ำที่มี
ชื่อเสียง คณะนิติศำสตร์ SNU และกำรก้ำว
สู่ต ำแหน่งทำงกำรเมืองของเขำมำจำกกำร
ตรวจสอบทุจริตหลำกหลำยกรณี ตั้งแต่
บริษัทซัมซอง กรณีปกักึนฮเย และเมื่อเป็น
อัยกำรในสมัยประธำนำธิบดีมุนแจอินได้
ตรวจสอบคนในรัฐบำล หลังจำกเขำลำออก

ส่วนอี แจ-มยอง ที่ ม ำจำกพรรค
หัวก้ำวหน้ำ มำจำกเมืองอันดอง (คยองซัง
บุกโด) วัยเด็กค่อนข้ำงยำกจน ต้องออกจำก
โรงเรียนเพ่ือท ำงำนก่อนในโรงงำน ก่อน
ได้รับบำดเจ็บ พยำยำมไต่เต้ำจนสอบได้คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยซุงอัง เข้ำอบรมทำง
กฎหมำย และพบกับโนมูฮยอน และท ำงำนเป็น
นักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งพรรคอูรี 
และเป็นนำยกรัฐมนตรีเมืองซองนัม สร้ำงชื่อ
ในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีที่ สนับสนุน
นโยบำยสวัสดิกำรและห้ำมขำยเนื้อสุนัข

เบื้องหลังของผู้แข่งขันหลักทั้งสองคน คือใคร
มำจำกไหน 

ยนุซอกยอล
Credit: dailynews

อีแจ-มยอง
Credit: reuters

จำกต ำแหน่งอัยกำรภำยหลังที่มีกำรขัดแย้งกับรัฐบำล และร่วมกับพรรคอนุรักษ์นิยม แต่
ปญัหำของเขำคือ ไร้ควำมสำมำรถ ขำดควำมรู้ นับถือคนทรงเจ้ำ อีกทั้งภรรยำและแม่
ยำยก็ยังนับถือด้วย นอกจำกนั้นแล้วยังมีกำรประกำศว่ำจะล้ำงแค้นทำงกำรเมือง
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ประเทศเกำหลีใต้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกต้ังท่ีละเอียดและเข้มงวด
มำก ซึ่งเป็นข้อบังคับท่ีใช้มำต้ังแต่ยุคเผด็จกำรอ ำนำจนิยม และมีกำรเสริม
เพ่ิมเติมกฎหมำยเข้ำไปให้เข้มงวดขึ้นมำเร่ือย ๆ เช่น ก ำหนดให้หำเสียงได้แค่ 23 วัน 
ก ำหนดช่องทำงหำเสียงค่อนข้ำงจ ำกัด ก ำหนดโปสเตอร์และแผ่นพับในกำรหำเสียงให้
เป็นไปตำมรูปแบบที่ กกต. ออกแบบ ห้ำมผู้สมัครน ำโปสเตอร์มำติดเอง ต้องให้ กกต. 
ติดให้ แต่ทั้งหมดนั้นก็แลกมำจำกกำรที่รัฐช่วยอุดหนุนเงินในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ส่วน
รูปแบบในกำรหำเสียงเลือกตั้ง เป็นกำรเลือกตั้งแบบ พหุนิยม หรือ first past the
post และผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดีสำมำรถอยู่ได้แค่สมัยเดียว

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งของเกำหลีใต้
มีโครงสร้ำงอย่ำงไรบ้ำง 

เนื่องจำกผลโพลพบว่ำกลุ่มวัยรุ่นสนับสนุนพรรคอนุรักษ์นิยม ท ำให้อีแจ-มยอง
ต้องกำรดึงคะแนนมำจำกกลุ่มคนวัยรุ่น โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ชำยอำยุ 20-30 ปี เช่น 
กำรยกเลิกกำรแบนรอยสัก เพ่ือให้ผู้ชำยวัยรุ่นพึงพอใจ ต่ำงฝำ่ยต่ำงน ำเสนอนโยบำย
ที่เน้นประชำนิยมและกำรลดปญัหำเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปจัจุบัน

ในส่วนของนโยบำยต่ำงประเทศนั้น ยุนซอกยอล ให้ควำมส ำคัญกับสหรัฐอเมริกำ
กับญ่ีปุน่ กำรประกำศตัวเป็นศัตรูกับเกำหลีเหนืออย่ำงออกหน้ำออกตำ ในขณะที่
อีแจ-มยองให้ควำมส ำคัญกับสหรัฐอเมริกำและจีน และต้องกำรเจรจำกับเกำหลีเหนือ
โดยสันติ 

กำรแข่งขันในเชิงนโยบำยของผู้สมัครทั้งสองคน
มีควำมต่ำงกันหรือไม่ 

ซ้ำย : อีแจ-มอยง ขวำ : ยนุซอกยอล
Credit: koreaherald
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รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

รับชมการสัมมนา Click

https://www.facebook.com/kpi.ac.th/videos/4907021692721535
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ที่มาของรัฐสวัสดิการในสแกนดิเนเวีย

Credit: Wikimedia Commons

รัฐสวัสดิกำรในสแกนดิเนเวียเกิดขึ้นมำ
จำกปัญหำที่มำจำกกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งถึงแม้ว่ำจะได้สร้ำง
ควำมมั่งคั่งให้กับกลุ่มคนบำงกลุ่มแต่ก็สร้ำง
ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล ้ำจ ำนวนมหำศำล
ให้กับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม คนในสแกนดิเนเวีย 
เช่น สวีเดน เดนมำร์ก มีควำมยำกจนมำก 
นิทำนเรื่องหนูน้อยไม้ขีดไฟก็เป็นหนึ่งในควำม
ทรงจ ำของควำมเหลื่อมล ้ำและควำมยำกจนนั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตย

Little match-girl from 
Hans Christian Anderson

Credit: Wikimedia Commons

มีค ำถำมที่หลำยคนมักจะถำมว่ำ “รัฐสวัสดิกำรกับประชำธิปไตยอะไรมำก่อน?” 
หรือ “เรำควรจะเป็นรัฐสวัสดิกำรก่อนแล้วค่อยสร้ำงประชำธิปไตยหรือไม่” ค ำตอบก็คือที่
จริงรัฐสวัสดิกำรสำมำรถเป็นเรื่องเดียวกับประชำธิปไตยได้ แท้จริงแล้วรัฐสวัสดิกำรเป็น
เครื่องค ้ำประกันไม่ให้ประชำธิปไตยล้มเหลว ทุกคนประสบควำมส ำเร็จได้หำกอยู่ในรัฐ
สวัสดิกำร เช่น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นประชำธิปไตยที่เป็นรฐัสวัสดิกำร ภำยใต้
เงื่อนไขดังกล่ำวท ำให้ประชำชนในประเทศสำมำรถพัฒนำศักยภำพของตนเองให้ไปในจุด
ที่สูงที่ สุดได้ เท่ำที่ตนเองต้องกำร แม้ว่ำจะเกิดมำในครอบครัวมั่งคั่ง ปำนกลำง 
หรือยำกไร้ ไม่ว่ำจะประกอบกิจกำรในอำชพีอะไร พวกเขำสำมำรถใฝฝ่นัและสร้ำงควำมฝนั
ได้ด้วยมือและสมองของตนเอง ในขณะที่สหรัฐอเมริกำเป็นระบอบประชำธิปไตยแต่ไม่ใช่
รัฐสวัสดิกำร มีควำมเหล่ือมล ้ำและมีปญัหำภำยในมำกมำย

แต่ในที่สุดเมื่อพรรคสังคมนิยมประชำธิปไตย
ที่ ไ ด้ รั บควำมสนั บสนุ น จ ำกผู้ ใ ช้ แ รงงำนแล ะ
คนรุ่นใหม่เข้ำมำมีอ ำนำจในช่วงทศวรรษที่ 1920s
พรรคกำร เมื องนี้ ไ ด้ เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ ำง
ในประเทศอย่ำงสุดขั้ว เช่น จำกกำรใช้งบประมำณ
ส่วนใหญ่ไปเพ่ือกำรทหำรและกำรสร้ำงแสนยำนุภำพ
ทำงอำวุธ เปลี่ยนไปเป็นโรงพยำบำลศูนย์เด็กเล็ก
และ เงินบ ำนำญให้กับประชำชน กำรเ พ่ิม สิทธิ
ทำงกำร เมืองให้กับสตรี  จนประ เทศในแถบนี้
ได้ ให้ ก ำ เนิดรู ปแบบของระบบสวัสดิกำร แบบ
ถ้วนหน้ำ จนในที่ สุดภำยในระยะเวลำประมำณ 
20-30 ปี  ก ลุ่มปร ะ เ ทศที่ ย ำกจน ใน ยุ โ รป ไ ด้
กลำยเป็นประเทศที่มั่งคั่งในที่สุดจนกระทั่งปัจจุบัน 

ซึ่งหัวใจส ำคัญของกำรสร้ำงรัฐสวัสดิกำร ได้แก่ 
เสรีภำพ ควำมยุติธรรมและควำมเป็นประชำธิปไตย
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ถ้าต้องการเป็นรัฐสวัสดิการต้องท าอย่างไรบ้าง

ต้องมีควำมเชื่อหลักของรัฐสวัสดิกำรก่อน ซึ่งก็คือควำมเชื่อว่ำ “คนเท่ำกัน” 
ควำมเชือ่ทีว่ำ่ทกุคนเทำ่กนัและทกุคนมีสิทธิที่จะมีควำมสุข มีเสรีภำพ และสำมำรถท ำอะไร
ก็ได้ที่ตนเองต้องกำร เป็นส่ิงที่ส ำคัญยิ่งกว่ำควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจหรือตัวเลข
ทำงสถิติ เพรำะรัฐสวัสดิกำรช่วยแก้ปญัหำควำมเหลื่อมล ้ำ และจินตนำกำรสู่ส่ิงใหม่ที่ดี
ขึ้นได้ ไม่ใช่แค่นโยบำยสำธำรณะที่พิจำรณำอย่ำงแยกขำดจำกสังคม แต่รัฐสวัสดิกำร
เป็นภำพสะท้อนของกำรเชือ่มโยงของ หลักกำรทำงปรัชญำ เศรษฐศำสตร์ และกำรเมือง 
ควำมสัมพันธ์กับอ ำนำจรัฐเข้ำด้วยกัน และยังเกี่ยวพันกับอ ำนำจทำงกำรเมืองทั้งระดับรัฐ 
ชีวิตประจ ำวัน และอุดมกำรณ์ อันจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อโครงสร้ำง
กำรปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม

Nordic cross flag
Credit: Wikipedia

รูปแบบนอร์ดิกโมเดลคืออะไร 

สังคมนิยมประชาธิปไตยกับเสรีนิยมประชาธิปไตย
มีความเหมือนหรือต่างกัน

ไม่เหมือนกัน สังคมนิยมประชำธิปไตยเชื่อว่ำ ประชำธิปไตยที่สมบูรณ์ต้อง
เป็นประชำธิปไตยที่มีควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจ ส่วนเสรีนิยมประชำธิปไตยพยำยำม
ที่จะมองแยกระหว่ำงเรื่องเศรษฐกิจกับกำรเมือง คือต้องมีเสรีภำพทำงกำรเมือง 
มีกำรเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม หรือมีเสรีภำพทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรเปิดตลำดเสรี 
กำรแปรรูปทำงเศรษฐกิจ กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม

นอร์ดิกโมเดล เป็นรูปแบบ
ที่เหมำะสมกับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยมำกที่ สุด โดย
หลักกำร คือ ควำมเท่ำเทียมของ
มนุษย์ รัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ผ่ำนกลไกภำษีอัตรำก้ำวหน้ำ ภำษี
ทรัพย์สิน ภำษีมรดก นโยบำย
ของนอร์ดิกโมเดล เช่น รักษำ 
พยำบำลถ้ วนหน้ ำครบวงจร
กำรศึกษำฟรี เงินชดเชยกำร
ว่ำงงำนที่สูง เงินยืนพ้ืนส ำหรับ
บ ำนำญผู้สูงอำยุ ท ำให้ประเทศใน

กลุ่มนอร์ดิกหรือประเทศที่ใช้นอร์ดิกโมเดลมีประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมสูง ให้คนมีอิสระใน
กำรตัดสินใจ และทรัพยำกรมนุษย์ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่



ครั้งที่

เทคโนโลยีกับดิสรัปชันทางการเมือง

ผศ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร

รับชมการสัมมนา Click

https://www.facebook.com/kpi.ac.th/videos/500864794854063
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Disruption
ศำสตรำจำรย์เคลย์ตัน คริสเตนเซน (Clayton Christensen) อธิบำยว่ำ

Disruption ก็คือกระบวนกำรที่บริษัทที่มีขนำดเล็ก มีทรัพยำกรจ ำกัด แต่
สำมำรถท้ำทำยบริษัทใหญ่ ๆ ที่ตั้งมั่นอย่ำงมั่นคงได้ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภำยใน
ชั่วข้ำมคืน แต่ใช้ระยะเวลำเปลี่ยนแปลงพอสมควร แต่ว่ำถ้ำเปลี่ยนแปลงไป
แล้ว ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกำล

นวัตกรรม คืออะไร
นวัตกรรมคือ ส่ิงใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจและสังคม แบ่งเป็น นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้ำนกำรบริกำร 
นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรผลิต และรูปแบบธุรกิจใหม่

Disruption กับการส่ือสารทางการเมือง
กำรส่ือสำรทำงกำรเมืองมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกในชว่งทีผ่่ำนมำ ตั้งแต่กำร

เคำะประตูบ้ำน จนถึงกำรปรำศรัยหน้ำจอโทรทัศน์ ในอดีตของประเทศไทยใช้กำรหำเสียง
แบบกำรฉำยหนังกลำงแปลง ต่อมำมีส่ิงประดิษฐ์ใหม่ได้น ำมำใช้ และมีผลอย่ำงมำก
ในกำรส่ือสำรทำงกำรเมือง ได้แก่ ส่ือมวลชนต่ำง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

ในช่วง ค.ศ. 1950 – 1960 
คนเริ่มเข้ำถึงส่ือโทรทัศน์ได้มำก
ขึ้น ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนกำรส่ือสำร
ทำงกำรเมืองได้อย่ำง ส้ิน เชิง
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งจำกกำรแข่งขนั
โต้ ว ำที ร ะ ห ว่ ำ ง  จอห์ น  เ อฟ 
เคนเนด้ี กับ ริชำร์ด นิกสัน ท ำให้
นักกำร เมืองจะต้องปรับปรุง
ตัวเองเมื่อจ ำเป็นจะต้องออกส่ือ
ประเภทโทรทัศน์

1960 | ‘A Unique and Promising Experiment’
Credit: The New York Times

ในปจัจุบัน ส่ืออื่น ๆ เช่น Podcast เร่ิมมีอิทธิพล เช่น มีกำรวิเครำะห์เร่ืองกำรหำเสียง
ของฮิลลำรี คลินตันว่ำ ไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จในวงกว้ำง จึงมีกำรใช้ Podcast 
เพ่ืออุดช่องว่ำงของกำรหำเสียง  

ในปัจจุบันได้มีกำรใช้ platform ต่ำง ๆ เพ่ือช่วยในกำรสื่อสำรให้สะดวกขึ้น เช่น 

Facebook (2004) YouTube (2005) Twitter (2006) Instagram (2010) 
ซึ่ง platform เหล่ำนี้มำช่วยในกำรหำเสียงมำกขึ้นเพ่ือกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 

ในอดีต กำรส่ือสำรในช่วง
กำรหำ เ สียงจะ ใช้อุปกรณ์คื อ 
walkie-talkie แ ต่ ต่ อ ม ำ ใ ช้
โ ท ร ศั พ ท์ แ บ บ  smartphone
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ครั้งที่ 6 เทคโนโลยีกับดิสรัปชนัทางการเมือง

Disruption ทางนโยบาย

ตัวอย่ำงของกำรดิสรัปชันทำงนโยบำย ได้แก่ 

1. คูปองประชำธิปไตย (Democracy Voucher Program) ใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรระดมทุนของพรรคกำรเมือง โดยทำงกำรซีแอตเทิลมอบคูปองให้กับประชำชนที่มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แล้วประชำชนตัดสินใจว่ำจะมอบคูปองเหล่ำนั้นให้กับใคร 
แล้วนักกำรเมืองนั้นก็จะน ำคูปองไปขึ้นเงินกับทำงกำร

2. Danish Citizen Technology Panel ให้เป็นพ้ืนที่ที่ให้ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรถกเถียงเกี่ยวกับนโยบำยต่ำง ๆ โดยจะเข้ำมำท ำหน้ำที่เป็นพลเมือง
แสดงควำมคิดเห็น

3. เมืองโบโกตำ ประเทศโคลัมเบีย โดย นำย Antanas Mockus ได้ท ำกำร
ทดลองเชิงสังคม โดยท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงนโยบำยหลำยเร่ือง เช่น กำรลด
อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบนท้องถนน กำรสลับหน้ำที่ระหว่ำงชำย-หญิงในบ้ำน

เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย นักกำรเมืองก็มีกำรเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวไปให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กำรจัดท ำเนื้อหำส ำหรับกำรหำเสียงทำงกำรเมือง 
แม้ว่ำเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แต่เนื้อหำก็ยังคงมีควำมส ำคัญที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

Cobra Effect
Credit: everydayconcepts

แ ต่ บ ำ ง น โ ย บ ำ ย
อ ำ จ ไ ม่ ป ร ะ ส บ
คว ำ มส ำ เ ร็ จ ก็ ไ ด้ 
เ รียกว่ ำ  เ ป็นกำร
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ที่
ท ำ ใ ห้ ปั ญ ห ำ
เลวร้ำยลงกว่ำเดิม 
(The Cobra Effect)



ครั้งที่

ฝรัง่เศส: การเลือกตัง้ประธานาธิบดี 2022

รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

รับชมการสัมมนา Click

https://www.facebook.com/kpi.ac.th/videos/503472661265652
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ครั้งที่ 7 ฝรั่งเศส: การเลือกตั้งประธานาธิบดี 2022

1. โครงสร้างของสถาบันการปกครองฝรั่งเศส 

สถ ำ บั น ก ำ ร ปก ค ร อ ง ข อ ง ฝ รั่ ง เ ศ ส มี ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงไปมำระหว่ำงกำรเป็นสำธำรณรัฐและระบบ
จักรวรรดิ ในปัจจุบันฝรั่งเศสใช้ระบบสำธำรณรัฐ แต่

ในอดีตประธำนำธิบดีของฝรั่งเศสมีควำมอ่อนแอ
ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ แ ก้ ไ ข ปัญ ห ำ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ 
จึ ง ไ ด้ มี ก ำ ร ป รั บ ส ถ ำ บั น ก ำ ร ป ก ค ร อ ง
ในสำธำรณรัฐที่ 5 นี้ให้เป็นระบบกึ่งประธำนำธิบดี 
ซึ่งเป็นระบบที่ประธำนำธิบดีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง
จำกประชำชน ในขณะที่มีระบบรัฐสภำแบบอังกฤษที่เป็น
ระบบสภำคู่อยู่ด้วย ภำยใต้ระบบนี้ประธำนำธิบดีสำมำรถ
เ ลื อ ก น ำ ยก รั ฐ ม นต รี ไ ด้ ต่ ำ ง กั บ ร ะ บบ รั ฐ สภ ำ ที่
นำยกรัฐมนตรีมำจำกกำรเลือกของสมำชิกรัฐสภำ

กำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีฝรั่งเศสมี
ควำมสลับซับซ้อน เนื่องจำกประธำนำธิบดีมี
อ ำนำจมำก ได้แก่  อ ำนำจในกำรแต่งตั้ ง
นำยกรัฐมนตรีเพ่ือเป็นหัวหน้ำรัฐบำล และยัง
รับรองคณะรัฐมนตรี และมีหน้ำที่ลงนำม
แต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับสูง เป็นหัวหน้ำกองทัพ 
เป็นผู้ลงนำมประกำศใช้กฎหมำยในระดับต่ำง ๆ 
เป็นผู้ลงนำมในสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ 
ยุบสภำผู้แทนรำษฎร กำรท ำประชำมติระดับชำติ 
กำรประกำศใช้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

2. อ านาจของประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ตรำแผน่ดิน สำธำรณรฐัฝรัง่เศสที่ 5

Credit: wikipedia

3. การเลือกต้ังประธานาธิบดี ปี 2022 ครั้งที่ 1
จัดกำรเลือกตั้งในวันที่ 10 เมษำยน 2565 ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 

ประธำนำธิบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งได้ 5 ปี และสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 
2 ครั้ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธำนำธิบดีต้องมีนักกำรเมืองมำลงชื่อสนับสนุน 

500 เสียงขึ้นไป ซึ่งมีที่มำจำกทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับ
กำรรับรองจำกคณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญมีจ ำนวน 12 คน โดยมีผู้หญิงเข้ำร่วมแข่งขัน
จ ำนวน 4 คน
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ผู้ลงสมัครรบัเลอืกตัง้ประธำนำธบิดีฝรัง่เศส 2022 
Credit: ประชำชำตธิรุกจิ

4. ผู้จัดการการเลือกต้ัง

กระทรวงมหำดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำหน้ำที่จัดกำรกำรเลือกตั้ง
ในเชิงพ้ืนที่ ส่วนคณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญเป็นผู้จัดกำรกำรเลือกตั้งในภำพรวม เช่น 
กำรประกำศรับรองนักกำรเมืองที่ลงชื่อสนับสนุนผู้เข้ำชิงต ำแหน่งประธำนำธิบดี

5. กระบวนการหาเสียง
หลังจำกที่ได้รำยชื่อผู้สนับสนุน และได้รับกำรรับรองจำกตุลำกำรรัฐธรรมนูญแล้ว 

จะมีกฎหมำยก ำหนดกำรหำเสียงเลือกตั้งไว้ ได้แก่ กฎหมำยกำรจ ำกัดกำรใช้เงิน
ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง หรือกำรท ำโพล เป็นต้น ในส่วนของกำรรณรงค์หำเสียง
กำรเลือกตั้งจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมกำรเลือกตั้งย่อย เพ่ือให้กำรเลือกตั้งมี
ควำมเท่ำเทียมกัน มีคณะกรรมกำรควบคุมกำรสื่อสำร ช่วยควบคุมกำรสื่อสำรใน
กำรหำเสียงให้มีควำมเสมอภำคมำกที่สุด มีคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินในกำร
หำเสียงเลือกตั้ง โดยกำรหำเสียงเลือกตั้งจะก ำหนดเพดำนไว้ว่ำ ผู้ลงสมัครรับ

เลือกตั้งแต่ละคนจะใช้เงินในกำรหำเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกินจ ำนวนเท่ำใด นอกจำกนี้

ฝรั่งเศสยังให้ช่วยเหลือในกำรสนับสนุนเงินในกำรหำเสียงแก่ผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้ง และมีคณะกรรมกำรควบคุมกำรท ำโพลเลือกตั้ง เพ่ือให้กำรท ำ
โพลถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และไม่ให้ถูกน ำไปใช้เป็นแรงจูงใจในทำงที่ผิด 
ในส่วนของกำรติดปำ้ยหำเสียงเลือกตั้งนั้น ได้มีกำรก ำหนดบริเวณที่ให้ติดปำ้ยหำเสียง
เพ่ือเคำรพต่อประชำชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

ครั้งที่ 7 ฝรั่งเศส: การเลือกตั้งประธานาธิบดี 2022
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6. การหาเสียงเลือกต้ัง

กำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีของฝรั่งเศสเป็นกำรเลือกตั้งสองรอบส ำหรับในปี 

2565 นี้ กำรเลือกตั้งรอบแรกคอืวันที่ 10 เมษำยน และรอบที่สองคือวันที่ 24 เมษำยน 
ในรอบแรกนั้นเป็นระบบเสียงข้ำงมำกเด็ดขำด ซึ่งหำกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดได้คะแนน

เสียงมำกกว่ำร้อยละ 50 สำมำรถชนะเลือกตั้ง และสำมำรถเป็นประธำนำธิบดีได้เลย 
แต่ถ้ำไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงมำกขนำดนั้น ก็จะต้องเลือกตั้งในรอบที่สอง โดยให้คนที่ได้
คะแนนสูงสุดสองคนแรกในรอบแรกมำแข่งกันในกำรเลือกตั้งรอบสอง ซึ่งใช้ระบบเสียง
ข้ำงมำกอย่ำงง่ำย หำกใครชนะเลือกตั้งมำกกว่ำในรอบที่สองก็จะได้ต ำแหน่ง
ประธำนำธิบดีไปเลย

Posters of the 12 candidates running for the French presidency. © Benoît Tessier, Reuters
Credit: France24.com

ครั้งที่ 7 ฝรั่งเศส: การเลือกตั้งประธานาธิบดี 2022

Credit: APnews



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า หน้า 32

Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย Season 2

7. ผู้สมัครลงรับเลือกต้ัง
กำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีฝรั่งเศสในครั้งนี้ 

มีผู้ลงสมัครที่น่ำสนใจ 4 คน คนแรกคือ เอ็มมำนูเอล 
ม ำครง ปร ะธ ำน ำธิ บดี คนปัจจุ บั น  ที่ มี บทบำท
ด้ำนส่ิงแวดล้อม และเป็นนโยบำยแบบกลำง ๆ คนที่
สองคือ มำรีน เลอ แปน เป็นผู้ที่สนับสนุนนโยบำยแบบ
ขวำจัด และในกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีรอบที่แล้วได้
คะแนนเสียงดีขึ้นมำเรื่อย ๆ ซึ่งกระแสควำมนิยมแบบ
ขวำจัดก ำลังได้รับควำมนิยมมำกขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจำก
ควำมไม่ เห็นด้วยกับนโยบำยต่ ำง ๆ ในปัจจุ บัน 
เช่น สวัสดิกำร กำรรับผู้อพยพ เป็นต้น คนที่สำมคือ
ฌอง-ลุค เมลองชง ที่เคยอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์ 
ซึ่ ง เ ป็นพรรคฝ่ำยซ้ ำยที่ สนั บสนุ นรั ฐส วัส ดิกำร 
คนสุดท้ ำยมำจำกพรรคสังคมนิยม แต่ ไม่ ได้ รับ
ควำมนิยมมำกนัก อำจจะมำจำกกำรที่เป็นผู้สมัครหน้ำ
ใหม่ หรือมีนโยบำยที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับมำกนักใน
ปจัจุบัน แต่ในภำพรวม กำรแข่งขันครั้งนี้คือกำรช่วง
ชิงกันระหว่ำงประธำนำธิบดีคนปจัจุบันกับคนที่นิยมฝำ่ย
ขวำจัด (คนที่หนึ่งและคนที่สอง)

ครั้งที่ 7 ฝรั่งเศส: การเลือกตั้งประธานาธิบดี 2022

เอ็มมำนเูอล มำครง และ มำรีน เลอ แปน 
Credit: The Strandard

Credit: APnews

เอ็มมำนเูอล มำครง

มำรีน เลอ แปน

ฌอง-ลคุ เมลองชงอนึ่งผลกำรเลือกตั้งรอบแรกวันที่ 10 เมษำยน 
2565 ยังไม่มีผู้ใดได้รับเสียงข้ำงมำกเด็ดขำด แต่มีผู้ที่
ได้คะแนนเสียงล ำดับ 1 และล ำดับที่ 2 คืออดีตประธำนำธิบดี มำครง และ เลอแปน 
ซึ่งทั้งสองคนนี้จะแข่งขันกันในวันที่ 24 เมษำยน 2565 เพ่ือหำผู้ที่ได้คะแนนเสียง
มำกกว่ำ ด ำรงต ำแหน่งประธำนำธิบดีของประเทศฝรั่งเศส



ครั้งที่

จากโลกออนไลน์สู่ท้องถนน: 
โซเชียลมีเดียกับการเคลือ่นไหวทางสังคม

ดร.สุรัชนี ศรีใย

รับชมการสัมมนา Click

https://www.facebook.com/kpi.ac.th/videos/519046726493451
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ควำมหมำยของกำรเคลือ่นไหวทำงสังคม

กำรวิเครำะห์ขบวนกำร
กำรเคลือ่นไหวทำงสังคม

นักวิชำกำรให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ กำรเคลื่อนไหว
ท ำ ง สั ง ค ม ห รื อ ก ำ ร ชุ ม นุ ม ป ร ะ ท้ ว ง  ( social
movement) คือกำรเคลื่อนไหวที่มีลักษณะที่ เ ป็น
เครือข่ำย มีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้ำงชัดเจน มีกลุ่มคนที่
มำร่วมตัวกันด้วยประเด็นหรือข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับ
ประเด็นทำงสังคม และมีกำรใช้จุดร่วมกันบำงอย่ำง
เช่น กำรแสดงอัตลักษณ์ อุดมกำรณ์ หรือสัญลักษณ์
ต่ำง ๆ เช่น กำรชูสำมนิ้ว หรือกำรใช้ริบบ้ินธงชำติเป็น
สัญลักษณ์ ในกำรประท้วง ทั้ งนี้ กำร เคลื่ อนไหว
ทำงสังคมเป็นกลไกทำงสังคมที่ท ำให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรทำงกำรเมืองมำกขึ้นนอกเหนือจำก
กระบวนกำรทำงกำรเมืองอื่น ๆ เช่น กำรเลือกตั้ง

Credit: BrightTV

Credit: Khaosod

เกิดจำกควำมคับข้องใจ คนมีควำมรู้สึกคับข้องใจวำ่ตนเองขำดแคลน 

มีกำรระดมทรัพยำกร เพ่ือที่จะประทว้งหรือแสดงควำมคบัข้องใจของตนเอง

อยู่ภำยใต้กระบวนกำรทำงกำรเมือง หรือโครงสรำ้งทำงองค์กำร ซึ่งเป็นปจัจัย
หลักที่จะตัดสินว่ำกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมจะประสบควำมส ำเรจ็หรือไม่ 

กำรขับเคลื่อนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมที่จะจุดติดได้นั้น ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถ
ของผู้ขับเคลื่อนที่จะสำมำรถสร้ำงอัตลักษณ์ร่วมกันให้คนออกมำร่วมสร้ำงพลัง
ในกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองได้มำกน้อยเพียงใด

ภูมิทัศนข์อง social media 

อินเทอร์เน็ตและ social media ท ำให้โลกของเรำ
มีควำมเชื่อมโยงกันมำก ปัจจุบันกว่ำร้อยละ 66 ของ
จ ำนวนประชำกรโลก และกวำ่รอ้ยละ 79 ของประชำกร
ไทยสำมำรถเข้ำถึงโลกอินเทอร์เน็ตได้ และสัดส่วนของ
คนที่เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตก ำลังเพ่ิมขึ้นทุก ๆ วันด้วย
อัตรำที่สูงมำกขึ้นเรื่อย ๆ
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ปจัจุบันเรำเข้ำถึงยุคอินเทอร์เน็ต 3.0 คือกำรที่คนทั่วไปสำมำรถสร้ำงเนื้อหำใน
อินเทอร์เน็ตได้เอง กลำยเป็นผู้สร้ำงเนื้อหำ (content creator) ได้เอง ส่งผลให้
เนื้อหำที่ถูกปอ้นเข้ำสู่โลกอินเทอร์เน็ตมีจ ำนวนมำก และมีควำมถูกต้องแม่นย ำขึ้นเร่ือย ๆ 
ผู้ที่สร้ำงเนื้อหำเหล่ำนั้นสำมำรถส่ง (update) ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วทันใจ ท ำให้ 
social media กลำยเป็นข้อมูลที่สำมำรถเข้ำไปโน้มน้ำว ขับเคลื่อน และบริหำรจัดกำร
กำรชุมนุมประท้วงได้ดีกว่ำเครื่องมืออื่น ๆ

ปจัจุบัน ควำมหลำกหลำยของ platform ท ำให้รัฐสำมำรถเข้ำถึงกำรจ ำกัดกำร
เข้ำถึง (censor) กำรเข้ำถึงข้อมูลในโลกออนไลน์ได้ยำกขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่หำกรัฐ
ไม่ต้องกำรให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลก็สำมำรถปิดหนังสือพิมพ์หรือปิดช่องทีวีได้

ตัวอยำ่งของกำรเคลือ่นไหวทำง social media 
ที่น่ำสนใจ

 กปปส. เป็นขบวนกำรเคลื่อนไหวแรกที่ใช้ส่ือ social media เป็นหลัก ทั้งใน
กำร ขับเคลื่อน วำงแผน และจัดกำรกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง

ม็อบเยำวชนเพ่ือประชำธิปไตย ควำมน่ำสนใจของกลุ่มนี้คือกำรที่คนใช้เครือข่ำย
นี้คือเป็น digital native ท ำให้กำรใช้ social media มีควำมหลำกหลำยและลื่นไหล 
ถึงแม้ว่ำจะไม่เป็นระเบียบเหมือนกลุ่ม กปปส. ก็ตำม

 กำรใช้ application ต่ำง ๆ ในกำร
แสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ในกำร
ต่อต้ำนกำรใช้อ ำนำจโดยเผด็จกำรหรือ
อ ำนำจนิยมในฮ่องกง เมียนมำร์ และ
ในอินเดีย ซึ่งมีกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม
ที่น่ำสนใจ และในบำงครั้งได้ส่งผลกระทบ
ต่ อ น โ ยบ ำย ได้  เ ช่ น  ก ำร ชุ ม นุ ม ของ
กลุ่มชำวนำที่อินเดีย ซึ่งได้มีคนเข้ำร่วม
ชุมนุ มกว่ ำล้ ำนคน ท ำ ใ ห้มี ก ำร ยับ ย้ัง
กฎหมำยที่เกิดผลกระทบต่อชำวนำได้จริงม็อบชำวนำ ในประเทศอนิเดีย

Credit: naewna.com

ผลกระทบของกำรเคลือ่นไหวทำงสังคมในสื่อออนไลน์
กำรเคลื่ อน ไหวทำงสังคมใน ส่ือออนไลน์มีข้ อ ดีคือ ท ำ ให้ภำครัฐต้องมี

ควำมระมัดระวังมำกขึ้นในกำรละเมิดต่อผู้ชุมนุม โดยเฉพำะในช่วงของกำรไลฟส์ด 
แต่ ปัญห ำของ  social media ก็ คื อ  ข่ ำ ว ปลอม  แล ะ ก ำ ร ใ ช้ ถ้ อ ยค ำ สร้ ำ ง
ควำมเกลียดชัง (hate speech) หรือกำรที่อยู่รำยล้อมด้วยคนที่พูดหรือคิดเหมือนกัน 
(echo chamber) ท ำให้เกิดกำรแบ่งขั้วทำงกำรเมืองที่รุนแรงขึ้น

นอกจำกนั้น ยังมีข้อถกเถียงว่ำ บริษัทที่จัดท ำ platform เพ่ือให้ผู้บริโภค
ปอ้นข้อมูลต่ำง ๆ เช่น Facebook, Instagram, twitter มีควำมรับผิดชอบแค่ไหน
ในกำรรับผิดชอบเนื้อหำใน platform เหล่ำนั้น เพรำะบริษัทที่จัดท ำ platform จะรับแต่
ผลก ำไรที่ได้จำกกำรให้บริกำร แต่ไม่รับผิดชอบเนื้อหำที่ท ำให้เกิดปญัหำในสังคม 



ครั้งที่

ภูมิทัศน์การเมืองไทย: 
จากการเลือกตัง้ทัว่ไปสู่การเลือกตังท้องถิน่

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

รับชมการสัมมนา Click

https://www.facebook.com/kpi.ac.th/videos/5166514063438512
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1. เกิดระบบสองพรรคกำรเมืองใหญ่ คือ
พรรคประชำธิปัตย์ และพรรคขั้วของ
คุณทักษิณ โดยที่นั่งของสองพรรค
รวมกันคิดเป็นร้อยละ 75-94 และคะแนน
ปำร์ตี้ลิสต์คิดเป็นร้อยละ 78.27-93 
ถือได้ว่ำกำรเมืองของประเทศไทยใน
ช่วงนั้นถูกครอบครองด้วยสัดส่วนของ
พรรคใหญ่ 2 พรรคอย่ำงแท้จริง 

ผลกำรเลือกตั้งใน พ.ศ. 2562 ท ำให้
เห็นว่ำประเทศไทยไม่ได้มีระบบสองพรรค
กำรเมืองใหญ่อกีต่อไป แต่เป็นระบบหลำย
พรรคกำรเมือง ด้วยระบบเลือกตั้ ง
แบบจัดสรรปนัส่วนผสม และกำรใช้บัตร
ใบเดียว ท ำให้พรรคกำรเมืองต่ำง ๆ 
ได้คะแนนกระจำยกันไป จนกล่ำวได้ว่ำ 
ปจัจุบันระบบพรรคกำรเมืองของไทยเป็น
ระบบหลำยพรรค (fragmented party
system) คือ ไม่มีพรรคกำร เมื อง ใด
ชนะขำด ภำยหลังกำรเลือกตั้งพบว่ำมี
พรรคกำรเมืองเข้ำมำในสภำผู้แทนรำษฎร
ถึง 25 พรรคกำรเมือง จ ำนวนนี้สะท้อน
ควำมอ่อนแอของระบบพรรคกำรเมือง
ที่มำจำก ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปัน
ส่วนผสม ไม่ เ ป็นคุณต่อกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตย

ภูมิทัศน์ใหม่ในการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2554

ภูมิทัศน์ใหม่ในการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2562

2. กำรแข่งขันระหว่ำงสองพรรคใหญ่
ไม่สูสีกัน คือมีพรรคกำรเมืองฝำ่ยหนึ่ง
ชนะ และพรรคกำรเมืองฝ่ำยหนึ่งแพ้ 
โดยกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2544-2554 นั้น 
สัดส่วนของที่นั่งในสภำผู้แทนรำษฎร
ระหว่ำงพรรคประชำธิปัตย์ต่อพรรค
ไทยรักไทย/พลังประชำรัฐ/เ พ่ือไทย
ก็คือได้คะแนนน้อยกว่ำทุกครั้ง ไม่ได้
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ดังผลคะแนน
ต่อไปนี้ 

เป็นกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงสูสี โดยจำก
ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม 
ผนวกกั บ ร ะ เ บี ย บก ำ รนั บ ค ะ แนนที่
ไม่มีคะแนนเสียงขั้นต ่ำ ท ำให้ไม่มีพรรคใด
ได้คะแนนเ สียงเด็ดขำด แต่มีพรรค
ขนำดกลำงหลำยพรรค รวมถึงพรรค
ขนำดเล็ก ๆ ด้วย

2544 (128 : 248) หรือ  7,610,789 : 11,634,495

2548 (96 : 377) หรือ  7,210742 : 18,993,073

2550 (165 : 233) หรือ  12,138,960 : 12,331,381

2554 (159 : 265) หรือ  11,433,762 : 15,744,190

ภูมิทัศน์การเมืองไทย พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2562
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3 . พรรคขนำดกลำงและขนำด เล็ก
ลดบทบำทลง ได้เสียงน้อยลง ไม่ค่อย
มีบทบำทมำกนักในกำรต่อรอง โดย
ในกำร เลื อกตั้ ง  4 ครั้ ง แรกก่อน ปี 
พ.ศ. 2554 นั้น พรรคชำติไทยที่มีคะแนน
เสียงเป็นล ำดับที่สำม ได้คะแนนเสียง
ร้อยละ 8.2, 5.2 และ 7.4 ตำมล ำดับ 
ส่วนกำรเลือกตั้งใน พ.ศ. 2554 นั้น 
พรรคที่ได้ล ำดับสำมคือพรรคภูมิใจไทย 
ซึ่งได้คะแนนเสียงร้อยละ 6.8 เท่ำนั้น

จำกข้อที่ผ่ำนมำ ท ำให้จ ำนวนพรรคขนำด
เล็กและพรรคขนำดกลำงมีมำกขึ้นในสภำ
ผู้แทนรำษฎร โดยเฉพำะพรรคขนำดเล็ก
มำกที่มีจ ำนวนที่นั่งในสภำผู้แทนรำษฎร
เ พียง เก้ ำอี้ เดี ยว ซึ่ งกลำยเ ป็นกลุ่ ม
ที่พรรคแกนน ำจัดตั้ งรัฐบำลต้องให้
ควำมส ำคัญ เนื่ องจำกมีอิทธิพลใน
กำรต่อรองกับรัฐบำล 

ภูมิทัศน์ใหม่ในการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2554

ภูมิทัศน์ใหม่ในการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2562

4 .  ป ร ำ กฏก ำ รณ์ ภู มิ ภ ำ ค นิ ย ม กั บ
พรรคกำรเมือง คือพรรคกำรเมืองแต่ละ
พรรคมีฐำนเสียงที่ชัดเจนในภูมิภำคใด
ภูมิภำคหนึ่ง เช่น พรรคประชำธิปัตย์ใน
ภำคใต้ ซึ่งได้คะแนนนิยมมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
จำก พ.ศ. 2529 – 2554 ซึ่งได้คะแนน

เสียงมำกขึ้นจำก 36 ที่นั่งเป็น 50 ที่นั่ง
ในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ มีลดเพียงปีเดียว
คือ พ.ศ. 2531 ที่ได้จ ำนวนที่นั่งเพียง 
16 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคไทยรักไทยไม่ได้
คะแนนเสียงในภำคใต้เลยใน พ.ศ. 2544 
และ 2554 แต่ ไปได้คะแนนเ สียงใน
ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 นี้ มีหลำย
เขต/หลำยจั งห วัด ที่ ก ำรแข่ งขั นมี
ควำมสูสีมำกขึ้น จำกเดิมที่มีแค่บริเวณ
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กรุงเทพ 
และภำคกลำงเท่ำนั้น แต่กำรเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2562 พบว่ำมีกำรแข่งขันอย่ำง
รุ น แรงแล ะ สู สีม ำกขึ้ น ในม ำกขึ้ นใน
หลำยเขตจังหวัดทั่วประเทศไทย 

5. กำรแข่งขันในกรุงเทพฯ สูสี เป็น
สน ำมที่ ค ำ ดก ำ ร ณ์ ไ ด้ ย ำ ก  เ พ ร ำ ะ
คนกรุงเทพไม่มี party identification 
หรื อ คว ำมภั กดี ใ นพร รคก ำร เ มื อ ง 
โดยกำรเลือกตั้งในอดีตที่ผ่ำนมำแสดง
ใ ห้ เ ห็ น ว่ ำ ค ะ แ น น นิ ย ม ข อ ง พ ร ร ค
ป ร ะ ช ำ ธิ ปั ต ย์ แ ล ะ พ ร ร ค เ พ่ื อ ไ ท ย
ในกรุงเทพมหำนคร ค่อนข้ำงสูสีมำก

ใ น ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง ปี  2 5 6 2  พ ร ร ค
ประชำธิปตัย์ไม่ได้ที่นั่งเลย ซึ่งผิดไปจำก
กำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ ซึ่งพบว่ำพรรค
ปร ะ ช ำ ธิ ปัต ย์ จ ะ ผลั ด แ พ้  ผลั ดชน ะ
กับพรรคกำรเมืองฝำ่ยตรงข้ำมตลอด 
แต่ไม่มีครั้งใดที่พรรคประชำธิปัตย์จะ
ไมม่ีที่นั่งจำกจังหวัดนี้เลยแม้แต่ที่นั่งเดียว 
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6. ควำมตื่นตัวในกำรเลือกตั้งของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่ำคนไทย
ออกม ำ ใช้ สิ ทธิ อ อก เ สียง เยอ ะม ำก 
โดยเฉพำะ พ.ศ. 2544 ขัดกับแนวโน้ม
ในระดับโลก ใน พ.ศ. 2562 ก็ยังเห็น
คนออกมำใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ใกล้เคียงกับปี 2554

ในกำรเลือกตั้ง พ.ศ . 2562 แสดง
ให้เห็นว่ำ คนไทยออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง
ค่ อ น ข้ ำ งม ำก  ซึ่ ง เ ป็ นภู มิ ทั ศ น์ เ ดิ ม 
ควำมตื่ นตัวทำงกำร เมือง ยัง สูงอ ยู่ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งครั้ งแรก มีกำรเฝ้ำติดตำม
ตรวจสอบกำร เลื อกตั้ ง  แม้ ว่ ำก ำร
เลือกตั้งจะ ส้ินสุดลงไปแล้ว แต่กลุ่ม
ผู้ ลงคะแนน เ สียง เลื อกตั้ งครั้ ง แรก
ยังมีกำรติดตำมและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของ กกต. อย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏ
มำก่อน 

ภูมิทัศน์ใหม่ในการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2554

ภูมิทัศน์ใหม่ในการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2562

7. กำรลดบทบำทของตระกูลกำรเมือง 
กำรใช้อิทธิพล กำรหำเสียงแบบเก่ำ และ
กำรซื้อเสียงมีน้อยลง มีกำรใช้กำรเมือง
ในเชิงนโยบำยมำกขึ้น 

กำรใช้หัวคะแนนซึ่งอำศัยระบบอุปถัมภ์ 
อิทธิพล กำรซื้อเสียง เพ่ือให้ได้มำซึ่ง
คะแนนนิยม (ตระกูลกำรเมือง/เจ้ำพ่อ
ท้องถิ่นถูกฟื้นกลับมำ) อย่ำงไรก็ตำม มี
แนวทำงกำรหำเสียงรูปแบบใหม่ที่อำศัย
กำรน ำเสนออุดมกำรณ์และนโยบำยผ่ำน
ส่ือออนไลน์และโซเชียลมี เดียอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ตระกลูกำรเมอืง
Credit: elect.in.th
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วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดภูมิทัศน์ใหม่ทางการเมือง
ในการเลือกต้ัง พ.ศ. 2562 

1. กำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 เป็นกำรเลือกตั้งที่มีผู้ลงคะแนนครั้งแรก (First time 
voter) เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรที่ขำดกำรเลือกตั้งมำเป็นระยะเวลำ
ถึง 8 ปี คนเหล่ำนี้มีผลต่อกำรด ำเนินยุทธศำสตร์ในกำรหำเสียงของพรรคกำรเมือง 

แต่จริง ๆ แล้วหำกไปดูสัดส่วนจ ำนวนประชำกรแล้วพบว่ำ คนอำยุ 46-60 ปีมี
มำกกว่ำ และช่องว่ำงระหว่ำงวัยมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกตั้งมำก 

2. เงื่ อน ไขของกำรเลือกตั้ งครั้ งนี้ คือ ควำมพยำยำมเปลี่ ยนจำก military 
authoritarianism ไป สู่  semi-authoritarianism หรื อประชำธิป ไตยที่ ถู ก
ควบคุม (controlled election) ดังนั้นจึงเป็นกำรเลือกตั้งที่มีกำรหำเสียงอยู่บน
ควำมขัดแย้งเชิงอุดมกำรณ์ระหว่ำงกลุ่มที่ให้กำรสนับสนุนระบอบ คสช. และกลุ่มที่
ต่อต้ำนระบอบ คสช. นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มที่ไม่แสดงจุดยืน ควำมแตกต่ำงทำง
อุดมกำรณ์ด้วย

3. ผลกำรเลือกตั้งครั้งนี้ท ำให้เห็นว่ำมีผู้ชนะ และผู้แพ้ โดยเฉพำะพรรคประชำธิปตัย์ ที่
สูญเสียที่มั่นในหลำยพ้ืนที่ รวมทั้ง กทม. ในส่วนของเพ่ือไทยนั้น มีประเด็นกำรยุบ
ไทยรักษำชำติ ท ำให้คะแนนที่ได้อำจจะไม่ได้สะท้อนควำมเป็นจริง

4. วิเครำะห์พรรคกำรเมืองในกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

พลังประชำรัฐ โมเดลพรรคก่ึงทหำร-พลเรือน (Military-backed, state patronage party) 

ปจัจัยควำมส ำเร็จ/ล้มเหลว 1. กำรควบรวมมุ้งกำรเมือง 
2. เครือข่ำยหัวคะแนน 
3. กลไกรัฐ 
4. สภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองท่ีแตกขั้ว
รุนแรง

ควำมท้ำทำย เอกภำพในพรรค ควำมนิยมในรัฐบำล 
ระบบเลือกต้ังใหม่

เพ่ือไทย พรรคกำรเมืองแบบกินรวบ (catch all party)

ปจัจัยควำมส ำเร็จ/ล้มเหลว ยังมีฐำนเสียงท่ีแน่นหนำในภำคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ อัตรำกำรชนะต่อ
เขตท่ีส่งผู้สมัครยังสูงเท่ำกำรเลือกต้ัง
แบบพ.ศ. 2554 แต่เสียเปรียบจำก
ระบบเลือกต้ังใหม่และกำรท่ีพรรคไทย
รักษำชำติถูกยุบ

ควำมท้ำทำย ควำมท้ำทำย leadership และนโยบำย
ทำงกำรเมือง
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5. ระบบเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ มีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบ พ.ศ. 2540 โดยพรรคขนำดกลำงและพรรคขนำดเล็ก
จะได้ที่นั่งน้อยลง โดยเฉพำะพรรคที่เคยได้ 1 ที่นั่งอำจจะไม่มีที่นั่งอีก จ ำนวน
พรรคที่เข้ำสู่สภำมีแนวโน้มที่ลดลง แต่กำรเมืองไทยจะไม่ได้กลับไปสู่ระบบ 2 
พรรคกำรเมือง

อนำคตใหม่ พรรคดิสรัป (Political Disruptor) พรรคอุดมกำรณ์ (Ideological Party)

ปจัจัยควำมส ำเร็จ/ล้มเหลว ชุดนโยบำย ผู้น ำ แนวทำงกำรหำเสียง
แ บ บ ใ ห ม่  ก ำ ร ยุ บ ไ ท ย รั ก ษ ำ ช ำ ติ 
กระแสคนรุ่นใหม่และควำมเปลี่ยนแปลง 

ควำมท้ำทำย ระบบเลือกต้ังใหม่

ประชำธปิตัย์ พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative party)

ปจัจัยควำมส ำเร็จ/ล้มเหลว สูญเสียท่ีน่ังท้ังหมดในกรุงเทพฯ
สูญเสียสถำนะในภำคใต้
สูญเสียสถำนกำรณ์ เ ป็นพรรคใหญ่
อันดับ 2 ในระบบพรรคกำรเมือง

ควำมท้ำทำย วิกฤตอัตลักษณ์ของพรรค, leadership,
กำรรักษำฐำนท่ีม่ันในภำคใต้

ภูมิใจไทย พรรคแนวอุปถัมภ์ท้องถ่ิน (Local Patronage Party)

ปจัจัยควำมส ำเร็จ/ล้มเหลว มีเครือข่ำยในท้องถ่ินท่ีเข้มแข็ง

ควำมท้ำทำย ปญัหำโควิด ระบบเลือกต้ังใหม่

Credit: BBCNews
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1. กำรเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) วันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
เป็นกำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีคนมำใช้สิทธิร้อยละ 62.25 ซึ่งเป็นอัตรำ
กำรใช้สิทธิที่ใกล้เคียงกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งก่อน ๆ ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ 
ผู้สมัครมีควำมเชื่อมโยงกับพรรคกำรเมืองในสัดส่วนร้อยละ 68 (ถือว่ำเพ่ิมขึ้นจำก 
พ.ศ. 2547) ปจัจัยที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรเลือกตั้ง คือ ตระกูลกำรเมือง และ
กำรเมืองเชิงเครือข่ำยอุปถัมภ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจำกพรรคกำรเมืองที่มีฐำนเสียงเดิม
ของเครือข่ำยกำรเมืองระดับชำติในจังหวัดนั้น ๆ ประสบควำมส ำเร็จในกำรเลือกตั้ง 
อบจ. เช่น พรรคประชำธิปตัย์ ซึ่งประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำพรรคพลังประชำรัฐ
ในพ้ืนที่ภำคใต้ เอกลักษณ์ส าคัญของการเลือกต้ัง อบจ. คือ เป็นการเลือกต้ังท่ีใช้
เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง จึงมีพ้ืนท่ีใหญ่มาก มีความแตกต่างของความเป็น
เมืองและเป็นชนบทค่อนข้างสูง ท าให้พรรคการเมืองท่ีจะเล่นกระแส และใช้สื่อ
โซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าได้ และเป็นระบบที่เลือกตั้งผู้ที่จะมำท ำ
หน้ำที่ ในกำรบริหำรพ้ืนที่ โดยตรง ผู้ที่ตัดสินใจเลือกตั้งจึงไม่ ได้ใช้ เหตุผล
ในกำรลงคะแนนเหมือนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ทั้งนี้ ผลกำรเลือกตั้ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 คือ ไม่มีพรรคใดชนะชัดเจน 

(พลังประชำรัฐ :  18 , ภูมิ ใจไทย : 15, ประชำธิปัตย์ :  9 , เ พ่ือ ไทย: 20 , 
พรรคอื่น ๆ: 9, ผู้สมัครอิสระ: 5) มีนำยก อบจ. เก่ำชนะกลับมำได้จ ำนวน 32 คน 
มีนำยก อบจ. ใหม่จ ำนวน 44 คน (ร้อยละ 58) และอดีตนำยก อบจ. ที่พ่ำยแพ้ 
จ ำนวน 12 คน  

2. กำรเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2564 เป็นกำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรกำรเลือกตั้งครั้งล่ำสุดที่เกิดขึ้น

เมื่อ 8 ปีที่ผ่ำนมำ และเป็นกำรเลือกตั้งพร้อมกันครำวเดียวถึง 5,300 แห่ง 
จุดเด่นของกำรเลือกตั้งในครั้งนี้คือ เป็นกำรเลือกตั้งที่ไม่ได้มีกำรอิงกับพรรค
กำรเมืองระดับชำติ และในกำรหำเสียงเลือกตั้งเป็นกำรเน้นกำรหำเสียงแบบเดิม 
(ground war) คือกำรเดินหำเสียง เคำะประตูบ้ำน และใช้ปำ้ยหำเสียง ต่ำงจำก
สนำมเลือกตั้งในระดับ อบจ. และสนำมเทศบำล ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการหาเสียง
เลือกต้ังท่ีเน้นเรื่องตัวบุคคล ไม่ได้เน้นการหาเสียงเชิงนโยบาย ผลกำรเลือกตั้ง
ปรำกฏว่ำ แชมปเ์ก่ำ หรือผู้ที่เคยเป็น อบต. เสียที่นั่งจ ำนวนมำกและพรรคก้ำวไกล
ถือว่ำมีบทบำทที่น่ำสนใจในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ เพรำะส่งผู้แทนของพรรคลงสมัคร 
อบต. ถึง 196 แห่งทั่วประเทศ และชนะเลือกตั้ง 38 แห่ง หรือประมำณร้อยละ 
19.4)

การเลือกต้ังท้องถ่ิน
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3. กำรเลือกตั้งเทศบำล ในวันที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2564 จัดขึ้นพร้อมกัน 2,472 
แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเทศบำลมี เทศบำลเป็นเขตเมือง มีการต่ืนตัวสูง มีผู้สมัครและ
ผู้ลงคะแนนเสียงหน้าใหม่มากกว่าการเลือกต้ัง อบต. ซึ่งผลของกำรเลือกตั้งมี
ควำมน่ำสนใจมำก โดยนำยกเทศมนตรีเทศบำลเดิมชนะกำรเลือกตั้งร้อยละ 32.69 

หรือจ ำนวน 807 คน ในขณะที่ผู้สมัครนำยกฯ หน้ำใหม่ชนะถึงร้อยละ 67.31 
หรือจ ำนวน 1,662 คน) ในขณะที่กำรเลือกตั้งนำยก อบจ. มีผู้ชนะที่เป็นนำยกฯ
หน้ำเก่ำ:นำยกฯ หน้ำใหม่อยู่ที่ 42:58 และเมื่อเทียบกับสนำม อบจ. แล้ว พบว่ำ
พรรคกำรเมืองเข้ำมีบทบำทในกำรเลือกตั้ง นำยกฯ เทศบำล น้อยกว่ำสนำม อบจ. 

และเห็นว่ำคณะก้ำวหน้ำท ำผลงำนในสนำมเทศบำลได้ดีกว่ำสนำม อบจ. (ส่ง 106 
แห่ง ชนะเลือกตั้ง 16 แห่ง หรือร้อยละ 15)  

4. แนวโน้มของกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ท ำให้เห็นว่ำ แม้ว่ำกำรซื้อเสียงยังคงมีบทบำท
อยู่ในบำงพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับเครือข่ำยอุปถัมภ์ท้องถิ่นและระบบหัวคะแนนที่ยังคงมี
อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่การใช้ความรุนแรงหรือ
อิทธิพลมืดลดลง และประชาชนมีความต่ืนตัวในการเลือกต้ังท้องถ่ิน แม้ว่ำจะอยู่ใน
สถำนกำรณ์โควิด นอกจำกนี้ยังเห็นว่ำ พรรคกำรเมืองมีบทบำทในสนำมเลือกตั้ง
ใหญ่ เช่น อบจ. มำกกว่ำสนำมเลือกตั้งเล็ก เช่น อบจ. อย่ำงไรก็ตำม กำรเมือง
ระดับชำติกับกำรเมืองท้องถิ่นไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อกันและกัน เพรำะกำรเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นคือกำรเลือกตั้งที่เน้นคนมำท ำงำนในพ้ืนที่ ส่วนกำรเลือกตั้งระดับชำติมี
ปจัจัยอื่น ๆ มำเกี่ยวข้อง เช่น กระแส อุดมกำรณ์ นโยบำย

5. แนวโน้มของกำร เลื อกตั้ งผู้ ว่ ำ ร ำชกำรกรุง เทพมหำนคร พ .ศ .  2565 
มีควำมใกล้เคียงกำรเลือกตั้งใน พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำคือ เป็นกำรเลือกตั้ง
ที่ออกจำกระบบ 2 พรรค มำสู่กำรเลือกตั้งที่ระบบหลำยพรรคและกำรไม่สังกัด
พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง แนวโน้มท่ีดีของการเลือกต้ังครั้งน้ีคือ 
เ ป็นการออกจากการเลือกต้ังเพราะ ไ ม่ชอบอีกฝ่ายมากกว่ า (negative 
partisanship) อย่ ำง ไรก็ ดี  กำร เลือกตั้ งผู้ ว่ ำร ำชกำรกรุง เทพมหำนคร 
เหมือนกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วไปคือ อำจจะไม่สำมำรถสะท้อนกำรเมืองระดับชำติ 
เพรำะผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ได้ใช้เหตุผลในกำรลงคะแนนเดียวกับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

Credit: Thairath
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ประชำธิปไตยยคุดูเตอรเ์ต้

แต่ดูเตอร์เต้เป็นประธำนำธิบดีที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกจำกประชำชน 
แม้ ใกล้จ ะ พ้นต ำแหน่งแล้ว โดยประชำชนชื่นชอบลักษณะบุคลิกของเขำมำก
ที่เป็นคนมีบุคลิกชัดเจนเด็ดขำด แม้เขำจะไม่ประสบควำมส ำเร็จในเรื่องนโยบำย
ที่เขำหำเสียงไว้ก็ตำม

Journalists and activists stage a protest calling to 
defend press freedom in suburban Quezon City, 

in Metro Manila, Philippines, on Jan 19, 2018.
Credit: Time

college students participating in a protest to 
defend press freedom in Manila 

on 17 January, 2018.
Credit: AFP Photo

 กำรเมืองในฟิลิปปินส์เป็นกำรเมืองถูกครอบง ำด้วยตระกูลกำรเมือง
(dynastic politics) โดยมีกลุ่มตระกูลใหญ่เป็นผู้อุปถัมภ์นักกำรเมือง
และเป็นกำรเมืองของกำรช่วงชิงและกำรสร้ำงพันธมิตร

 ผู้สมัครประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีในกำรเลือกตั้งครั้งนี้มำจำก
ควำมร่วมมือของตระกูลใหญ่ในทำงกำรเมืองสองตระกูลคือ ตระกูล
มำร์กอสและตระกูลดเูตอร์เต้

ตระกูลกำรเมือง (dynastic politics)

Credit: ฐำนเศรษฐกจิ

 กำรเลือกตั้ งครั้ งนี้ เ ป็นกำร
เลือกตั้งที่เป็นกำรเผชิญหน้ำ
ร ะ ห ว่ ำ ง  “ ก ลุ่ ม ต ร ะ กู ล
กำร เมือง ” กับ “กลุ่ มกำร
ปฏิวัติ ค.ศ. 1986”
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 เป็นกำรเลือกตั้งที่แข่งขันกันอย่ำงดุเดือด 

 เป็นกำรแข่งขันระหว่ำง 2 ฝำ่ยที่มีควำมแตกต่ำงและขัดแย้งกัน 

 ในช่วงกำรรณรงค์หำเสียงเลือกตั้ง มีกำรสำดโคลนใส่กัน

 มกีำรใช้ทรัพยำกรของประธำนำธิบดีคนปจัจุบันเป็นจ ำนวนมำก

 คนหนุ่มสำวฟลิิปปินส์ มีควำมสนใจทำงกำรเมืองมำก และมีควำมกระตือรือร้น
ที่จะออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

 เครื่องจักรทำงกำรเมือง (Political Machine) ของกำรหำเสียงเลือกตั้ง
ในฟลิิปปินส์ ประกอบไปด้วย กำรเงิน, เครือข่ำยท้องถิ่น, กำรทุจริตและ
กำรครอบง ำ, กำรใช้ควำมรุนแรง และกำรบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำร

ภำพรวมกำรเลอืกตั้งประธำนำธิบดีฟลิปิปินส ์2022

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนก่อนกำรเลือกตั้ งประธำนำธิบดี
จำกหลำยส ำนักพบว่ำ ในกลุ่มของผู้สมัครเข้ำชิงต ำแหน่งประธำนำธิบดีนั้น มำร์กอส
ได้รับควำมนิยมสูงสุด รองลงมำคืออดีตรองประธำนำธิบดีคนที่แล้วคือ นำง Maria 
Leonor Robredo ซึ่งสองคนนี้เคยแข่งขนักันในต ำแหน่งรองประธำนำธิบดีเมือ่ 6 ปีที่แล้ว 
ซึ่งผลของกำรแข่งขันในครั้ งนั้นคือ Robredo สำมำรถเอำชนะ Marcos ได้ 
อย่ำงไรก็ดี ผลของกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่ชี้น ำว่ำมำร์กอสได้รับ
ควำมนิยมสูงสุดนั้น อำจจะเป็นเพียงเครื่องมือในกำรชี้น ำทำงกำรเมือง

ยุทธศำสตร์กำรหำเสียงของอดีตรองประธำนำธิบดี Robredo ใช้กำรหำเสียง
แบบเคำะประตูบ้ำน (door to door campaign) เพ่ือแนะน ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ในขณะที่กำรหำเสียงของ Marcos ใช้กำรให้ค ำสัญญำ เช่น กำรจ้ำงงำน นโยบำยด้ำน
สุขภำพ และกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 

Vice presidential daughter Tricia Robredo
campaigning house-to-house 

at Barangay Baesa, Quezon City. 
Credit: Tricia Robredo Twitter

Actress Angel Locsin joined campaign volunteers 
of Vice President Leni Robredo on Saturday, 2 
April, in Cagayan de Oro City. Screengrab from 

Angel Locsin's Facebook video 
Credit: tribune.net.ph
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กำรเลือกตั้งของฟิลิปปินส์นั้นมีจุดเด่นในเรื่องของกำรเมืองแบบตัวบุคคล 
(personal based politics) ในขณะที่พรรคกำรเมืองไม่ได้รับควำมส ำคัญเท่ำที่ควร 
ใครที่ต้องกำรแข่งขันชิงต ำแหน่งประธำนำธิบดีสำมำรถตั้งพรรคกำรเมืองของตนเองได้

กำรเลือกตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2565 นี้เป็นกำรเลือกตั้งที่มี
ควำมส ำคัญมำก

 เ ป็นกำรเลือกตั้งใหญ่ เพรำะนอกจำกจะเ ป็นสนำมกำรเลือกตั้ง
ประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดี ยังเป็นกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำด้วย

 กำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกำรเลือกตั้งที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทำง
กำรเมือง และต่อแนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยทั้งระดับภำยในประเทศ

และกับประเทศมหำอ ำนำจโลกอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี

 ผลของกำรเลือกตั้งส่งผลต่อควำมยั่งยืนในรูปแบบของสไตล์กำร
ปกครองแบบผู้น ำเข้มแข็ง (strongman) ของดูเตอร์เต้ว่ำ จะคงอยู่
ต่อไปหรือจะล่มสลำยลงไป เนื่องจำกลูกสำวของประธำนำธิบดีคนปจัจุบัน
เข้ำมำลงแข่งในต ำแหน่งรองประธำนำธิบดีด้วย และลูกสำวของเขำจะเป็น
ผู้สำนต่อสไตล์กำรปกครองแบบนี้ต่อไปหำกได้รับกำรเลือกตั้งเป็น
รองประธำนำธิบดี

ควำมน่ำสนใจในกำรเลอืกตั้งประธำนำธิบดีฟลิปิปินส ์

2022

ฉำกทัศนก์ำรเลอืกตั้งครั้งนี้

 กำรเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 ซึ่งอำจท ำให้คนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยลง

 มำร์กอสยังถูกฟอ้งร้องในเรื่องกำรผิดคุณสมบัติกำรเลอืกตั้ง ซึ่งศำลยัง
ไม่ได้ตัดสิน แต่ภำยหลังจำกกำรได้รับต ำแหน่งอำจจะถูกตัดสิทธิได้

 อดีตประธำนำธิบดีดูเตอร์เต้ไม่ได้ให้กำรรับรองมำร์กอสอย่ำงเป็นทำงกำร 
แต่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่ำสนับสนุนมำร์กอสอยู่

 ศำสนจักรคำทอลิกมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของประชำชนในกำรไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง

 แม้จะจบกำรเลือกตั้งนี้ ไป แต่ฟิลิปปินส์ยังจะอยู่ในบรรยำกำศทำง
กำรเมืองแบบแบ่งขั้วอย่ำงรุนแรง โดยจะยังมีกำรเคลื่อนไหวของกลุ่ม 
Robredo ที่ใช้สัญลักษณ์ของกำรขับเคลื่อนเป็นสีชมพู




