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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะความสัมพันธ์
ทางการเมืองในพื้นที่ เงื่อนไขหรือปัจจัยที่น�ำไปสู่ความสัมพันธ์ทางการเมืองในพื้นที่
และผลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนตั้งแต่ระดับก�ำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับเครือข่ายคนเสื้อแดงในพื้นที่
ระดับหมู่บ้าน ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ก�ำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
ดูแลพื้นที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในหมู่บ้าน ผู้อาวุโสหรือแกนน�ำชาวบ้านที่เป็น
ที่นับถือของคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่างๆ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 คน พื้นที่ศึกษา ได้แก่ หมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย หมู่ที่ 3, 4, 6
และ 10 ต�ำบลหนองผือ อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยกัน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา เชื่อมโยงแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมือง
ระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆกับเครือข่ายคนเสื้อแดงในระดับหมู่บ้าน มีหลายรูปแบบ
ซึ่งน�ำไปสู่การเกิดเครือข่ายคนเสื้อแดงในหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วยกันเองให้ไปสู่ความกินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
โดยไม่ผ่านผู้แทนในระดับต่างๆ ที่เป็นตัวแทนในหมู่บ้าน หรือให้ผู้แทนเป็นเพียงฝ่าย
สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวของเครือข่ายชาวบ้าน หรืออ�ำนวยความสะดวกให้ชาวบ้าน
ท�ำงานตามแนวคิดตนไปสู่ความส�ำเร็จตามที่ปรารถนา
ค�ำส�ำคัญ: เครือข่ายคนเสื้อแดง, ผู้แทน, ความสัมพันธ์ทางการเมือง

Abstract
This study has the objectives to study the pattern, the
characteristic of the political relationship in arena , the condition and
factors toward the political relationship in arena , and the result of the
relationship among the representatives in the each level of Sub-district
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headman-Village headman, executive and members of the local
parliament, and the parliament representatives and the Red -Shirts
network in the village level. The target samples are the Sub-district
headmans-Village headmans, the executives and local parliament
members, and the parliament representatives or agents taking care in
the areas, the presidents of the networks in the villages, the seniors or
the citizen core who is respectable from the villagers, the villages who
enrolled in the political activities in various level, the total number is
18 peoples. The study area is the Phonnadi - Phonvisai village, at Moo
3, 4, 6, and 10, Nongpue sub-district, Kaowong district, Kalasin province.
The in-depth interview and the focus group among the sample are
used to be the method of the collecting data and analyze the data by
the consistency analysis among the contents, connecting the related
concepts and theory. The results shows that the pattern and the
characteristics of the political relationship among the representatives in
each level and the Red -Shirts networks in the village level have
several patterns. These factors and conditions brought to have the
citizen network in the village to drive the concept of the way of
life development of the villagers to be more well being and
better life quality by not passing the representative or allowing the
representatives have only the supporting role to support the concept
of the Red -Shirts network or facilitate the villagers working following
their ideas to succeed as they need.
Keywords: the Red -Shirts network, representative, political relationship
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บทน�ำ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ส�ำคัญของคนชนบทในทศวรรษที่ 2550 เป็น
ผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอันส่งผลท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในต�ำแหน่งแห่งที่ของคนในชนบทและได้เปลี่ยนแปลงระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
อย่างลึกซึ้ง แต่ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของคนในชนบทนี้กลับถูกชนชั้นกลาง
พิจารณาลงความเห็นไปในอีกลักษณะลักษณะหนึ่ง ประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม “ชนบท” และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตยในชนบท
ทุกวันนี้เป็นเรื่องส�ำคัญของคนในชนบท และ/หรือคนที่ยังมีความสัมพันธ์ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งกับพื้นที่ชนบทนี้ต่างเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ เพราะระบอบประชาธิปไตย
จะก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการมีอ�ำนาจต่อรองทางการเมืองของ
คนในชนบทด้วยเช่นกัน ทั้งโดยผ่านกลไกเชิงสถาบันการเมืองและผ่านการเคลื่อนไหว
ในลักษณะอื่นๆ ในกรอบของนิติรัฐบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
การเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความหลากหลายซับซ้อน (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2557: 67)
การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ
ไทยเท่าที่ผ่านมา มักจะศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระดับชาติหรือศูนย์กลางอ�ำนาจ
การปกครองเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้สิ่งที่ขาดหายไปของการศึกษาเรื่องราวทางการเมือง
ของไทยคือ “การเมืองในพื้นที่” (Politics as arena) (Collin Hey, 2002) โดยเฉพาะ
เรื่องราวในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการเมืองที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของหมู่บ้านหนึ่งๆ ซึ่งเป็น
หน่วยการเมืองระดับล่างที่เล็กที่สุดแต่มีความส�ำคัญมากที่สุด เพราะเป็นรากฐาน
ในการท�ำความเข้าใจปฏิกิริยาทางการเมืองในระดับชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุลภาพ
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น หลายสิ่ ง หลายอย่ า งของการเมื อ งระดั บ ชาติ ที่
ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และในหลายแง่มุมมีความเกี่ยวโยงกับปัญหาและวิกฤติของ
การเมืองในระดับชาติแต่ถูกมองข้ามไป หรือแม้แต่งานศึกษาของเอนก เหล่าธรรมทัศน์
ที่ มี ก ารอ้ า งถึ ง อย่ า งกว้ า งขวางว่ า สามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเมื อ ง
ระหว่างคนชั้นกลางในเมือง และคนบ้านนอกในชนบทได้เป็นอย่างดี อย่าง “สองนครา
ประชาธิปไตย” ในส่วนที่เกี่ยวกับชนบท ก็มองว่าคนในชนบทเป็นปัญหาของระบอบ
ประชาธิปไตย (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2546) รวมทั้งมีลักษณะฐานคิดในท�ำนองที่ว่า
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระเบียบการเมืองชุดหนึ่งที่มีลักษณะคงที่และเป็นอุดมคติ
สู ง ส่ ง ดี ง ามอยู ่ แ ล้ ว เป็ น พั น ธกิ จ ของผู ้ รู ้ ที่ จ ะถ่ า ยทอด ก� ำ หนด และต้ อ งหาทาง
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เปลี่ยนแปลงคนที่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจในอุดมคติสูงส่งของประชาธิปไตยให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในทางการเมืองและในความสัมพันธ์
ทางสังคมแบบประชาธิปไตย ( Michael K. Connors, 2007 : pp. 7-15) ดังกล่าวมานี้
ท� ำ ให้ ก ารศึ ก ษาการเมื อ งในระดั บ หมู ่ บ ้ า นชนบท จึ ง เป็ น เรื่ อ งราวที่ น ่ า สนใจเป็ น
การศึกษาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่ขาดหายไปและช่วยให้เข้าใจการเมืองไทยได้ชัดเจน
ขึ้นจากจุลภาพในหมู่บ้านที่ศึกษา มากกว่าการสร้างกรอบความรู้ว่า ปัญหาการเมือง
ไทยเกิ ด จากความไม่ พ ร้ อ มและความไม่ มี ส� ำ นึ ก ของผู ้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง (ประจั ก ษ์
ก้องกีรติ, 2556) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะน�ำไปสู่การให้ความส�ำคัญและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและสร้างศรัทธาต่อคุณค่าของประชาธิปไตยในกลุ่มประชาชนในระดับ
หมู่บ้านเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทที่สัมพันธ์
กับกระบวนการเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
ประชาธิปไตยจึงเป็นเสมือนวิถีทางเดียวที่มนุษย์จะต้องเดินแต่การเดินใน
วิถีทางแห่งเสรีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยตัวแทนในศตวรรษที่ 21 ก�ำลังเผชิญหน้า
กับความท้าทายที่ถูกตั้งค�ำถามต่อประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและศักยภาพซึ่งไวต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง
หลากหลายบนสายธารแห่งโลกาภิวัตน์ (ฐิติกร สังข์แก้ว, 2555) ซึ่งเกิดปรากฏการณ์
ที่เห็นเด่นชัดมากขึ้นๆ ในขอบเขตทั่วโลก คือ ความโน้มเอียงดังต่อไปนี้ 1) ความตื่นตัว
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีมากขึ้นในทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกประเทศ
2) ความต้องการในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและโลก เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวกับการขยายตัว
ของการสื่อสารและข้อมูล 3) ประชาชนให้ความสนใจกับสถาบันทางการเมืองที่เป็น
ทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมือง พรรคการเมือง และการเลือกตั้งลดลง
4) กิจกรรมทางการเมืองเคลื่อนตัวจากสถาบันที่เป็นทางการ เช่น รัฐสภา และ
ท�ำเนียบรัฐบาลไปอยู่ในท้องถนน โรงงาน ชุมชน ป่าเขา และคลื่นอิเลคโทรนิค
ผ่านการเชื่อมโยงทางอากาศมากขึ้นทุกขณะ และ 5) ความเข้าใจและความหมาย
ของประชาธิ ป ไตยแบบที่ เ คยเข้ า ใจตรงกั น ไม่ ว ่ า จะในรู ป แบบเสรี ป ระชาธิ ป ไตย
ประชาธิปไตยประชาชน ประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยทางอ้อม เริ่มเลือนราง
มากขึ้นทุกขณะ (สมเกียรติ วันทะนะ, 2555: 9 - 10) ภาพความเป็นประชาธิปไตยใน
ปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายและมีพลวัตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่ง
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เป็นการหยุดชะงักระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาจากการเลือกตั้งไว้เพื่อตัดตอนอ�ำนาจ
น�ำทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่มีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร แห่งพรรคไทยรักไทยเป็นตัวแทน จากนั้นก็พยายามปรับโครงสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยฯ เสียใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้อ�ำนาจน�ำดังกล่าวโผล่กลับมาอีก (เกษียร
เตชะพีระ, 2550: 4) และเหตุการณ์ดังกล่าว ถือเป็นจุดชนวนสร้างความเป็นเสื้อแดง
ขึ้น (อภิชาติ สถิตนิรามัย, 2556 : 47) ซึ่งถือเป็นภาพความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในสังคมไทยที่หลายฝ่ายได้ตั้งข้อขบคิดถึงผลกระทบและความท้าทายต่างๆ โดย
เฉพาะในสังคมหมู่บ้านชาวนาอีสาน มีหลายหมู่บ้านถึงขั้นประกาศและจัดตั้งเป็น
หมู่บ้านเสื้อแดงขึ้น อย่างกรณีหมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกาศ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ซึ่งแน่นอนว่า กระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านภายหลัง
มานี้ เป็นกระบวนการในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมซึ่งมี
ความต้องการหลากหลายและมีผลประโยชน์กระจัดกระจายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนหนึ่งที่
มีจ�ำนวนมากและถือเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย คือ กลุ่มชาวนา ซึ่งกลุ่มชาวนาที่
ได้รับกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายหลังการรัฐประหารจะเห็นได้ชัด
ว่ า เป็ น กลุ ่ ม ที่ ฐ านเสี ย งอย่ า งเหนี ย วแน่ น ที่ ส นั บ สนุ น รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร และ
พรรคการเมืองที่สนับสนุนกลุ่มการเมืองของทักษิณ (Pasuk Phongpaichit, 2007,
p. 8) โดยดูได้จากการเลือกตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนกระทั่งถึง 2554 กลุ่มชาวนา
อีสานเป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครและพรรคการเมืองของกลุ่มการเมืองดังกล่าว
มาตลอด เพราะด้วยความชื่นชอบนโยบายและความสามารถส่วนตัวของทักษิณใน
การแก้ไขปัญหาบ้านเมือง (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2555 ) ประกอบกับกลุ่มดังกล่าว
ได้ใช้พื้นที่ทางการเมืองผ่านการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้น ซึ่งหมู่บ้านที่ถูกจัดตั้งนั้น
โดยปกติก็มีตัวแทนผู้ใช้อ�ำนาจในพื้นที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและเห็นชอบจากฝ่ายรัฐ
ซึ่งถืออ�ำนาจบังคับเหนือชาวบ้านในหมู่บ้าน ตามหลักการปกครองรัฐแบบทางการอยู่
แล้ว (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2554) ท�ำให้ภาพของการปะทะสังสรรค์ในกระบวนการใช้
อ�ำนาจทางการเมืองในพื้นที่หมู่บ้านระหว่างฝ่ายตัวแทนรัฐและฝ่ายชาวบ้านในรูป
เครือข่ายคนเสื้อแดงมีความน่าสนใจและเป็นสิ่งที่ยังไม่มีงานวิชาการที่ท�ำการศึกษา
อย่างครอบคลุมถึงประเด็นดังกล่าว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพยายามหาค�ำอธิบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมชุด
หนึ่งผ่านการศึกษาการความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ กับ
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เครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองหรือภาคประชาชน ในนามของ “กลุ่มคนเสื้อแดง”
ผ่านการศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี-โพนวิสัย ต�ำบลหนองผือ อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผ่านกระแสการเมืองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสังคมหมู่บ้านได้ชัดเจนมาตามล�ำดับ เพราะในอดีตคนใน
หมู่บ้านแห่งนี้เคยมีประวัติการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับขบวนการกลุ่มเสรีไทยที่มี
ผู้แทนฯ อย่างนายจ�ำลอง ดาวเรือง เป็นแกนน�ำในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจาก
นั้ น พื้ น ที่ ข องหมู ่ บ ้ า นนี้ ก็ ต กอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ฐ านปฏิ บั ติ ก ารของขบวนการผู ้ ก ่ อ การร้ า ย
คอมมิวนิสต์ในสมัยสงครามปราบปรามคอมมิวนิสต์ของไทย และเมื่อ พ.ศ. 2556 ที่
ผ่านมา หมู่บ้านนี้ก็ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย โดยกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งแรก
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย จากปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้
แสดงให้ เ ห็ น พลวั ต ของชุ ม ชนทางการเมื อ งและภาพการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถเติมเต็มองค์ความรู้และเห็นจุลภาพทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการศึ ก ษาจะน� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า
และประเมินพฤติกรรมทางการเมืองของชาวบ้านในระดับหมู่บ้านในบริบทปัจจุบัน
ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมืองในการใช้อ�ำนาจในพื้นที่ร่วมกัน
ระหว่างผู้แทนกับเครือข่ายคนเสื้อแดงในระดับหมู่บ้านจากการศึกษาหมู่บ้านโพนนาดีโพนวิสัย อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่น�ำไปสู่ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนกับ
เครื อ ข่ า ยคนเสื้ อ แดงในระดั บ หมู ่ บ ้ า นจากการศึ ก ษาหมู ่ บ ้ า นโพนนาดี - โพนวิ สั ย
อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
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นิยามศัพท์
ความสัมพันธ์ทางการเมือง หมายความว่า ปฏิกิริยาที่มีต่อการใช้อ�ำนาจใน
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งศึกษาผ่านความขัดแย้ง ความร่วมมือ
การแข่งขันหรือช่วงชิง และการประนีประนอมในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างฝ่ายผู้แทน
และฝ่ายเครือข่ายคนเสื้อแดงภายใต้การท�ำงานร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้านโพนนาดี-โพนวิสัย
อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้แทน หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการยินยอมจากประชาชนในหมู่บ้านโพนนาดีโพนวิสัย อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามต�ำแหน่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การจัดการอ�ำนาจของรัฐบาล ตั้งแต่ระดับก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เครือข่ายคนเสื้อแดง หมายความว่า การรวมกลุ่มของชาวบ้านในหมู่บ้าน
โพนนาดี - โพนวิสัย อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจหรือ
การจัดตั้งขึ้นตามประชาคมของหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านเป็นผู้ด�ำเนินการ มีแกนน�ำใน
รูปของคณะกรรมการ และมีเนื้อหากิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การเข้าร่วม
การชุมนุมในระดับส่วนกลาง การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงอย่างเป็นทางการ การท�ำบัตร
สมาชิก เป็นต้น

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์
ในการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ทางการเมืองในการใช้อ�ำนาจร่วมกันในพื้นที่ทางการเมือง (Arena as
politics) ซึ่งในที่นี้ใช้พื้นที่หมู่บ้านโพนนาดี–โพนวิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วย
ในการวิเคราะห์ ตามแนวทางของ David Held and Adrian Leftwich ( by Collin
Hay, 2002: pp. 73-74) ที่มองว่า การเมืองคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจ (power)
และการบังคับใช้อ�ำนาจ (forces) ซึ่งมีผลการใช้และจัดสรรทรัพยากรอันแสดงถึง
การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางสั ง คมของผู ้ ใช้ อ� ำ นาจหรื อ องค์ ก รที่ ใช้ ซึ่ ง บางครั้ ง อาจ
ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองของรัฐบาลก็ได้ โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการรักษาเสถียรภาพ
ทางอ�ำนาจผ่านการศึกษาของ Samuel P. Huntington จากผลงานชิ้นเอกเรื่อง Political
Order in Changing Society (1968) ที่มองถึงการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมือง
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(institutionalization) ในงานเขี ย นชิ้ น นี้ ห มายถึ ง ภายในหมู ่ บ ้ า น ซึ่ ง มองว่ า
ยังขาดความมีเสถียรภาพภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางการเมือง ดังที่
ประกาศิต เศวตธรรม ได้ท�ำการศึกษาการถ่ายโอนอ�ำนาจจากรัฐบาลส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษษปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมของส่วนกลาง
ศักยภาพของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน (2543) ซึ่งพบว่า ราชการ
ส่ ว นกลางยั ง มี อ� ำ นาจมากในการก� ำ หนดทิ ศ ทางการท� ำ งาน และควบคุ ม ดู แ ล
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนผู้มบริหารท้องถิ่นก็ขาดความ
เข้มแข็งในการยืนยันสิทธิของตน รวมทั้งลังเลที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงาน ส่วนภาคประชาชนก็ได้แต่เฝ้าหวังที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้แก้ไขปัญหาให้ตน มากกว่าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
ท�ำให้ผู้วิจัยเห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งตามแนวคิดของ Huntington (1968)
แล้วเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการท�ำให้ระบบการเมืองมีความทันสมัย
และยิ่งเมื่อระบบการเมืองที่ยังไม่ทันพัฒนาเป็นประชาธิปไตย ท�ำให้ไม่มีสถาบันทาง
การเมืองหรือมีแต่ไม่ท�ำหน้าที่ที่ควรจะท�ำได้ด้วยแล้วอย่างเช่น ก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
อย่าง ส.ส. ในพื้นที่ที่ไม่สามารถท�ำหน้าที่กันชนให้ระหว่างประชาชนที่มีความต้องการ
เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ถูกจัดตั้งเป็น
หมู่บ้านเสื้อแดงในภาคอีสาน ที่มีคณะผู้วิจัยส่วนใหญ่ต่างสรุปว่าเหตุผลที่เกิดหมู่บ้าน
เสื้อแดงหรือกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งมาจากเหตุผลทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระบบทุนนิยมภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นปัจจัยส�ำคัญ เช่น อภิชาติ สถินิรมัย และคณะ
(2556), สมชัย ภัทรธนานันท์ (2554 อ้างถึงใน อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2557) ท�ำให้
ผู้วิจัยเลือกเครือข่ายกลุ่มคนเสื้อแดงในหม่บ้านโพนนาดี–โพนวิสัย เป็นตัวอย่างกรณี
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองในสังคมหมู่บ้านในฐานะพื้นที่ทางการเมือง
นิดหนึ่งนี้ หากจะศึกษาให้เห็นภาพของปฎิสัมพันธ์ทางการใช้อ�ำนาจในเชิงกระบวนการ
ทางการเมืองในหมู่บ้านแล้ว ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์ตามอย่าง ชัยอนันต์
สมุทวนิช (2554) ที่มองว่าระบอบการเมือง-การปกครองที่เกิดขึ้น หรือ Constitution
นั้น เหมือนเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่ง ได้แก่ การที่ระบอบการเมืองการปกครองนั้น
จะต้องเกี่ยวข้องกับการแสวงหาเป้าหมาย ซึ่งอาจเรียกได้มาเป็นอุดมการณ์หรือ
อุดมคติของระบบการเมืองการปกครอง อีกด้านหนึ่ง ได้แก่ การที่ระบอบการเมือง
การปกครองมีกลไกที่จะด�ำเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ กลไกของระบบ
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การเมืองก็คือสถาบันทางการเมืองและการจัดสรรอ�ำนาจทางการเมือง ดังนี้แล้ว
ความหมายของการเมือง จึงมีอยู่สองด้านควบคู่กันไปอยู่เสมอ คือ ทั้งด้านอุดมคติ อุดมการณ์ ซึ่งคนในชุมชนยึดถือเป็นแนวทางของวิถีชีวิต กับด้านที่เป็นการจัดระเบียบ
ทางสถาบัน นอกจากนี้ได้น�ำกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดง เช่น การเปิดป้ายหมู่บ้าน
เสื้อแดง การระดมมวลชนเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมที่ส่วนกลาง การเลือกตั้งที่เกิดขึ้น
ในหมู่บ้านในช่วงที่กระแสการเมืองระดับชาติมีผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของ
ชาวบ้าน เช่น การเลือกตั้งหลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2549 และหลังจากนั้น
การด�ำเนินกิจกรรมของแกนน�ำเครือข่ายคนเสื้อแดง เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพการเมือง
อันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วไป และมีอยู่อย่างกว้างขวาง ตามที่ชัยอนันต์ สมุทวณิช
(2554) มองว่าเป็นการเมืองแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน ซึ่งแนวทางนี้จะท�ำให้
เห็นว่า การเมืองเป็นปฏิกิริยาทางสังคม (Interaction) ดังนั้นจึงมีขอบเขตที่กว้างไกล
นอกจากการเมืองจะอยู่ในสถาบันทางการเมืองแล้ว ปฏิกิริยาทางสังคมภายในชุมชน
ขนาดเล็ ก ก็ มี ลั ก ษณะที่ เรี ย กว่ า กิ จ กรรมทางการเมื อ งได้ แนวทางนี้ เ น้ น ไปที่
กระบวนการ (process) ของกิจกรรม ว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการทางการเมือง
โดยไม่ค�ำนึงถึงแหล่งที่กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นว่าเป็นสถาบันหรือองค์กรที่มีลักษณะเป็น
สถาบันทางการเมืองหรือไม่ (ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2554: 4-5) ซึ่งน่าสังเกตว่า
การศึกษาในลักษณะนี้ได้กล่าวถึงอ�ำนาจในการบังคับ (coercive authority) การใช้
ก�ำลัง (the use of force) อ�ำนาจและความขัดแย้ง (power and conflict) ซึ่งเรื่อง
เหล่านี้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาสาระของกิจกรรมทางการเมือง ดังนี้แล้ว
กิจกรรมทางการเมืองจึงมีอยู่ได้ในชุมชนที่ไม่มีโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นทางการ
และอาจเกิดขึ้นในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ทุกเมื่อ หากปฏิสัมพันธ์นั้นมีเรื่องที่เกี่ยวกับ
การร่วมมือและความขัดแย้งอยู่ด้วย และสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งของการศึกษาแนวทาง
นี้คือ การเมืองที่เป็นทางการนี้ ครอบซ้อนอยู่บนการเมืองที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นจริงใน
ชุมชนเล็กๆ ที่คนในชุมชนสามารถด�ำรงชีพและอยู่รอดมาได้หลายชั่วคน โดยปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่เป็นเครือข่ายความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลภายในชุมชน (ซึ่งมักจะเป็นครอบครัว เครือญาติ)
ลักษณะของความสัมพันธ์ภายในชุมชนมีความไม่เป็นทางการสูงมาก เพราะขนาดของ
ชุมชนเล็ก และการผลิตไม่สลับซับซ้อนนัก ลักษณะของการเมือง ซึ่งได้แก่ ความร่วมมือ
และความขัดแย้ง กันเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในสังคม (ซึ่งมิจ�ำกัดเฉพาะทรัพยากร
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ด้านวัตถุ แต่รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความรู้ สถานภาพส่วนบุคคล ชื่อเสียง
เกียรติยศ เวลา และโอกาสด้วย) มีอยู่มาเป็นเวลานาน และเป็นสาระของชีวิตแห่ง
ชุมชนนั้น อันมีมาก่อนที่คนชุมชนจะรู้จักกับการเมืองที่เป็นทางการซึ่งครอบลงมาจาก
เบื้องบน ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เรียกว่าการเมือง ที่ผูกพันอยู่กับอ�ำนาจรัฐจึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่
ส�ำหรับคนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากส่วนกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางอ�ำนาจรัฐ คนในชุมชน
เชื่อมโยงการเมืองที่เป็นทางการกับสิ่งที่อยู่นอกวิถีชีวิตปกติของเขาในชุมชนนั้น ในวิถี
ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของเขานั้ น มี กิ จ กรรมอั น เกิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในชุ ม ชน แต่ เขา
ไม่ส�ำเหนียกมันว่าเป็นการเมืองเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ
มาเป็นเวลานานแล้ว (นั่นคือ การต่อสู้กับสภาพแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันกับบุคคล
อื่นๆ โดยอาศัยวิธีการของชุมชนในการแก้ไขความขัดแย้ง) ส่วนการเมืองที่เป็นทางการ
นั้นเป็นการเมืองที่เขาถูกสั่งสอนให้รับรู้ แต่มันจะสัมพันธ์ต่อวิถีของเขามากน้อยเพียงใด
นั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ความเป็ น จริ ง ที่ ว ่ า เขาจะหลี ก เลี่ ย งมั น ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด หากเขา
ไม่เอาใจใส่การเมืองที่เป็นทางการ เขาจะเสียผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด กล่าวอีก
ทางหนึ่งก็คือ ผลของการให้คุณ-ให้โทษของการเมืองที่เป็นทางการนั้น มีต่อเขา
มากน้อยเพียงใด (ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2554 : 10 - 15)
ดังนั้นการศึกษาการเมืองในส่วนของหมู่บ้านเสื้อแดงถึงปฏิสัมพันธ์ในการใช้
อ�ำนาจในกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่หมู่บ้านระหว่างฝ่ายผู้แทนในระดับต่างๆ กับ
ฝ่ายเครือข่ายกลุ่มคนเสื้อแดงในหมู่บ้านจึงเป็นภาคหนึ่งของการศึกษาการเมืองที่
นักวิชาการทั้งหลายมักมองข้าม เพราะมักจะให้ความส�ำคัญเฉพาะอ�ำนาจที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ จึงลืมที่ศึกษาหรือให้ความส�ำคัญกับระบบ
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางอ�ำนาจภายในหมู่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยจึงจะใช้เป็นกรอบใน
การท�ำความเข้าใจต่อไป
นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ยั ง ได้ น� ำ งานวิ ช าการของนั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาภาพของ
ประชาธิปไตยที่มีต่อการด�ำรงชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันมารวบรวมไว้
เพื่อเป็นกรอบในการอภิปรายผลจากส่วนของผลที่ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาไว้ดังนี้
สมเกียรติ วันทะนะ (2555) พบว่า สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่สถาปนาขึ้น
ด้วยกรอบของรัฐชาติ (the nation - state) เป็นกรอบทางการเมือง ซึ่งความส�ำคัญ
ของกรอบนี้คือการให้ความส�ำคัญกับการเกิดสิทธิและความเสมอภาคในความเป็น
พลเมืองของรัฐ ความเป็นพลเมืองของรัฐน�ำไปสู่ความเสมอภาคในสิทธิทางการเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนเพื่อไปท�ำหน้าที่ทางการเมือง จึงท�ำให้
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มีการใช้ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนในกรอบของเสรีประชาธิปไตย
เป็นหลัก และเสรีประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งเป็นหลักเมื่อวิเคราะห์ลงลึกลงไป
ท�ำให้เห็นแบบแผนของประชาธิปไตยถึง 3 ชนิด ที่ก�ำลังต่อสู้เพื่อหาทางรอดหรือ
เติบโตร่วมกัน ได้แก่ ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ที่
ก�ำลังถดถอยลงในแง่ความส�ำคัญ ประชาธิปไตยตรวจสอบรอบด้าน (counter democracy) ที่ก�ำลังแสดงบทบาทตอบโต้ท้าทายยิ่งในประเด็นที่ระบบการเมืองไม่
สามารถให้ ค วามมั่ น ใจกั บ ความต้ อ งการของพลเมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น และ
ประชาธิปไตยเรียนรู้ปรึกษาหารือ (deliberative democracy) ที่พยายามยกระดับ
การเรียกร้องและก�ำหนดนโยบายทางการเมืองทั้งปวงให้มีเหตุผลและคุณภาพสูงส่งขึ้น
ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ (2550) พบว่าการท�ำงานของขบวนการประชา
สังคมมีผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองในชุมชนและความเข้มแข็ง
ของขบวนการประชาสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
สาธารณะของชุมชน ในชุมชนที่ศึกษามีการทับซ้อนของประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และประชาธิปไตยแบบเรียนรู้ปรึกษาหารือ โดยมีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะชุมชนสอดคล้องกับรูปแบบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด ขณะที่มีปัญหาการเลือกตั้งในรูปแบบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน
เกวลี ศรีหะมงคล (2556) พบว่าจากความวุ่นวายทางการเมืองในช่วง 5-6 ปี
มานี้แสดงให้เห็นความแตกต่างเหล่านี้เป็นปัญหาส�ำคัญที่สังคมไทยควรมองเห็นและ
ให้ความส�ำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทยจะได้
ก้าวเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าขึ้น ทะเลาะกันได้ แตกต่างกันได้ แต่ต่างฝ่าย
ต่างพร้อมท�ำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อหาจุดร่วมที่ประนีประนอมต่อกันมากที่สุด
ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่สร้างสรรค์และปราศจากความรุนแรงที่คนไทยส่วนมากย่อม
ปรารถนา
กีรพัฒน์ เขียนทองกุล (2556) พบว่าการกระจายอ�ำนาจและการปกครอง
ท้องถิ่นนั้นมีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างช้าๆ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น แต่ทว่าก็ยังมีปัญหาของตัวผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับภาคประชาชนได้อย่างแนบสนิท และภาคประชาชน
ก็ยังไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าที่ควร จึงท�ำให้การสร้างความเป็นพลเมืองเป็นไป
อย่างยากล�ำบาก แต่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ยังไม่มีการกระจาย
อ�ำนาจและการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมปัจจุบัน
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ดารารัตน์ ค�ำเป็ง (2553) พบว่า มีการเกิดความร่วมมือระหว่างผู้นําที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในชุมชน เพื่อเป็นการหนุนเสริมขอบกพร่องในปัญหา
ระบบการเมืองแบบตัวแทนและมีการเกิดความสมานฉันท์ทางการเมืองท้องถิ่น โดย
ทั้งนี้ผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทการปฏิสัมพันธ์
ของภาคประชาชน–ข้ า ราชการประจํ า –ข้ า ราชการการเมื อ งส่ ว นภู มิ ภ าคและ
ข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจเพื่อแสวงหาข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งวิธีการด�ำเนินการตามขอบข่ายดังต่อไปนี้
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรเป้าหมาย (Key Informant) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ก�ำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดูแลพื้นที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ใน
หมู่บ้าน ผู้อาวุโสหรือแกนน�ำชาวบ้านที่เป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เคย
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่างๆ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 ราย
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ หมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย หมู่ที่ 3, 4, 6 และ 10 ต�ำบล
หนองผือ อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง
(Semi-Structural Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแนวค�ำถามขึ้นแบบกว้างๆ ที่เป็น
ค�ำถามปลายเปิด (Opened Question) บนฐานแนวคิดทฤษฎีประชาธิปไตย แนวคิด
การท�ำให้มีความทันสมัยทางการเมืองของ Huntington (1968) และแนวคิดการเมือง
แบบทางการและการเมืองแบบธรรมชาติของชัยอนันต์ สมุทวณิช (2554) โดยใช้วิธี
การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth - interview) และการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยกัน (Focus groups) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
		 ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzing) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วนในลักษณะของการบูรณาการ (integration)
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โดยเน้นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์จากมุมมองของคนใน (insider) โดยผู้วิจัยจะได้
เข้าไปอยู่ในชุมชนแต่ละชุมชนที่เลือกศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อจะให้ได้พบและ
สังเกตปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่สนใจศึกษาซึ่งชาวชุมชนกระท�ำกันเป็นปกติ หรือ
เหตุการณ์พิเศษในบางครั้ง เพื่อจะท�ำให้ผู้วิจัยได้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ พฤติกรรม
โลกทัศน์และการพยายามเข้าใจความเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ได้มีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดย
		 3.1) น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนาอย่างไม่เป็น
ทางการต่างๆ มาจัดระบบข้อมูล
		 3.2) จัดประเภทหรือหมวดหมู่ สังเคราะห์ ค้นหาแบบแผน แปลความหมาย
และตีความข้อมูลที่ได้รวบรวมมา
		 3.3) อธิบายน�ำเสนอภาพของปรากฏการณ์ในเชิงการสร้างข้อสรุปหรือให้
เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) จากข้อมูลหรือข้อค้นพบย่อยๆ รวบรวม
มาอธิบายเป็นภาพรวมและเชื่อมโยงสิ่งที่ศึกษาไปยังเรื่องอื่นๆ

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปพื้นที่ศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่ศึกษาเบื้องต้นพบว่า หมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย
มีลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเชิงเขา ลักษณะคล้ายแอ่ง
กระทะ โดยมีภูพานล้อมรอบทางทิศตะวันออกและทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมแก่
การท� ำ นา ปลู ก พื ช และเลี้ ย งสั ต ว์ แต่ ก็ ป ระสบปั ญ หาขาดแคลนน�้ ำ ผิ ว ดิ น เพื่ อ
การเกษตรในฤดูแล้ง ท�ำให้ชาวบ้านมีอาชีพอื่นได้แก่ การท�ำสวนยางพารา และปลูก
ต้นใบยาสูบ และการปศุสัตว์ มีสัตว์เลี้ยงส�ำคัญ เช่น สุกร โค กระบือ เป็ด ไก่ ฯลฯ
ส่วนการประกอบอาชีพอื่นๆ นอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
และทอผ้าพื้นเมือง รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
พื้นที่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย ประกอบด้วย หมู่ที่ 3, 4, 6 และ 10 ต�ำบล
หนองผือ อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัว
จังหวัดและตัวอ�ำเภอ ห่างจากอ�ำเภอเขาวงประมาณ 5 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประมาณ 90 กิโลเมตร มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,150 คน แยกเป็น
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ชาย 1,071 คน หญิง 1,079 คน จ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 653 ครัวเรือน (องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองผือ, 31 มีนาคม 2557)
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ภายในหมู่บ้านมีวัดโพนนาดี เป็นวัด
ประจ�ำหมู่บ้าน ในรอบ 1 ปี ชาวบ้านโพนนาดี โพนวิสัย จะด�ำเนินกิจกรรมตาม
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีโดยเฉพาะประเพณีของชาวผู้ไทย ซึ่งเป็นชาติพันธุ์หลัก
ของคนในหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากนั้นทางด้านการศึกษามีโรงเรียนประจ�ำหมู่บ้าน 1 แห่ง
คือโรงเรียนบ้านโพนนาดี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
(สพป. กส.3)
การปกครองในหมู่บ้าน หมู่บ้านโพนนาดี - โพนวิสัย ในปัจจุบัน มีผู้ใหญ่บ้าน
ที่คอยท�ำหน้าที่ดูแลงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านจ�ำนวนหมู่บ้านละ 1 คน รวม 4 คนดังนี้
หมู่ที่ 3 บ้านโพนวิสัย ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสายันต์ บุตรศรีรักษ์
หมู่ที่ 4 บ้านโพนนาดี ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางสุดชาดา ศรีหาพล
หมู่ที่ 6 บ้านโพนวิสัย ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายแรมศักดิ์ สกุลซ้ง (ก�ำนันต�ำบล
หนองผือด้วย)
หมู่ที่ 10 บ้านโพนนาดี ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายธนิก แสงนิกุล
และภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่จะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ส.อบต.)
ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านๆ ละ 2 คนในการท�ำหน้าที่ด้านการพัฒนาพื้นที่และการจัด
บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองผือ อ�ำเภอเขาวง ด้วยดังนี้
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อสกุล
นางวิบูลย์ สกุลซ้ง
นางมาริษา วรสาร
นางระพงษ์ อัฐนาค
นายพินิจ ทิพย์สิงห์
นางสาวนิลพร อัฐนาค
นางมะลิวัลย์ สกุลซ้ง
นางสมจิตร กิจนิกร
นายสัญชาติ สกุลซ้ง
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นอกจากนั้นนี้แล้ว หมู่บ้านยังมีผู้แทนของตนในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่เรียกว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอ�ำเภอขาวง ได้แก่ นายราเมศวร์
เลิศล�้ำ และมีผู้แทนในระดับชาติ ตามช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา ในต�ำแหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 6 ได้แก่นายประเสริฐ บุญเรือง
ผลการศึกษาตามเป้าหมาย
การศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมืองในการใช้อ�ำนาจทางการเมืองในพื้นที่
หมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านกิจกรรมทางการเมือง
เช่น การเปิดป้ายหมู่บ้านเสื้อแดง การระดมมวลชนเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมที่ส่วนกลาง
การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านในช่วงที่กระแสการเมืองระดับชาติมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางการเมืองของชาวบ้าน เช่น การเลือกตั้งหลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2549
และหลังจากนั้น การด�ำเนินกิจกรรมของแกนน�ำเครือข่ายคนเสื้อแดง เป็นต้น เพื่อให้
เห็นภาพการเมืองอันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วไป และมีอยู่อย่างกว้างขวาง ตามที่
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2554) มองว่า การเมืองเป็นปฏิกิริยาทางสังคม (Interaction)
ดังนั้นจึงมีขอบเขตที่กว้างไกล นอกจากการเมืองจะอยู่ในสถาบันทางการเมืองแล้ว
ปฏิกิริยาทางสังคมภายในครอบครัว ชุมชนขนาดเล็ก กลุ่มเหล่านี้ก็มีลักษณะที่เรียกว่า
กิจกรรมทางการเมืองได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�ำแนวทางนี้มาใช้เป็นกิจกรรมวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ทางการเมืองผ่านกระบวนการ (process) ของกิจกรรม ว่ามีลักษณะและรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการทางการเมืองระหว่างฝ่ายผู้แทนระดับต่างๆ กับ
เครือข่ายกลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบ ลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนกับเครือข่าย
คนเสื้อแดง ผลการวิจัยในประเด็นนี้ พบว่า ความสัมพันธ์ทางการเมืองของทั้งสอง
ฝ่ายซึ่งมีพื้นที่ด�ำเนินงานทางการเมืองร่วมกันสามารถจ�ำแนกได้ เป็น 2 รูปแบบ
ได้แก่ ความร่วมมือ และความขัดแย้ง เพื่อใช้ 2 รูปแบบนี้ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์
ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามหาจุดกลางร่วมกันเพื่อหาเสถียรภาพทางการเมืองในหมู่บ้าน
หรือในพื้นที่ซึ่งผู้วิจัยเรียกรูปแบบที่เกิดขึ้นว่า การประนีประนอม ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งนี้จึงใช้รูปแบบความสัมพันธ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นดังนี้
		 1.1) ความร่วมมือ
		 1.2) ความขัดแย้ง
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		 1.3) การประเนีประนอม ซึ่งมีรายละอียดตามการศึกษาดังนี้
1.1) รูปแบบความร่วมมือ
ความร่วมมือในฐานะความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งระหว่างระหว่างผู้แทนกับ
เครือข่ายคนเสื้อแดงในระดับหมู่บ้านจากการศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี-โพนวิสัย เป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในฐานะที่แสดงออกถึงความร่วมมือ
ในการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ทางกลุ่มเครือข่ายคนเสื้อแดงขอความร่วมมือ
จากก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับ ส.อบต. ซึ่งฝ่ายผู้แทนระดับล่างๆ
จะให้ความร่วมมือทุกครั้ง และไม่เคยปฏิเสธเลย เพราะมองกิจกรรมที่กลุ่มคนเสื้อแดง
ท�ำขึ้นในหมู่บ้านต่างเห็นว่าเป็นโยชน์ร่วมกันแก่คนในหมู่บ้าน เช่น การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง
ก็เพื่อให้ชาวบ้านมีระบบสหกรณ์ชุมชนที่เข้มแข็งในหมู่บ้าน สามารถสร้างระบบ
เศรษฐกิ จ ในชุ ม ชนตนเองพร้ อ มสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเศรษฐกิจระหว่างหมู่บ้านเสื้อแดงในที่ต่างๆ ร่วมกัน ดังที่
ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งได้สะท้อนในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนว่า
			
“...ตอนที่ เขาจะมาเปิ ด หมู ่ บ ้ า นเสื้ อ แดงผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นก็ ไ ม่ รู ้ น ะ
เพราะว่าแกนน�ำของเขาก็จะบอกเฉพาะสมาชิกของเขา ซึ่งสมาชิกของเขา
นั่นแหระมาบอกรายละเอียดว่าเขาจะมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงในหมู่บ้าน
ของเรา เพราะหมู่บ้านของเรามีความพร้อม ทางรัฐบาลโดยนายกฯ (ยิ่งลักษณ์)
จะมาช่วยให้มีร้านค้าสหกรณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้าน สมาชิกคนที่มาบอกเขาพูด
อย่างนั้นนะ พอผู้ใหญ่บ้านรู้อย่างนั้น มันเป็นหมู่บ้านเราพื้นที่รับผิดชอบ
ของเรา ผู้ใหญ่บ้านก็ประสานข่าวไปยังนายอ�ำเภอ นายอ�ำเภอได้ก็มอบหมาย
ให้ปลัดอ�ำเภออาวุโสมาช่วยงานเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่อาคารเอนกประสงค์
ของโรงเรียนบ้านเรา ทางทีมงานเขาก็มาชวนเราเน๊าะ เราก็ไปร่วม...”
(สัมภาษณ์ เมื่อ 23 เมษายน 2557)
นอกจากนี้ แกนน�ำคนเสื้อแดงในหมู่บ้านได้เชื้อเชิญให้ผู้ใหญ่บ้านนายหนึ่ง
ไปร่วมท�ำบัตรสมาชิกคนเสื้อแดงกับกลุ่มพวกตนที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้
ผู้ใหญ่บ้านแสดงความร่วมมือกับกลุ่มพวกตน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวได้บอกกับ
ผู้วิจัยว่า
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“...ขนาดผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้ท�ำบัตรเสื้อแดงกับเขา เขาก็มี
การเอารถมารับถึงบ้าน ไม่ไปก็ไม่ได้ ต้องไปกับเขาตอนนั้น ไปที่ตัวจังหวัดนะ
ท�ำบัตรครั้งนั้น ไม่ใช่ท�ำที่หมู่บ้านเรา..”
(สัมภาษณ์ เมื่อ 13 พฤษภาคม 2557)
นอกจากนี้ เวลามีการชุมนุมที่มีการเรียกระดมมวลชนเพื่อรวมตัวกันในนาม
ของกลุ่มแนวร่วม นปช. ณ ส่วนกลาง ชาวบ้านก็จะมีการระดมความช่วยเหลือกันโดย
อาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ เพื่อระดมทรัพยากรที่มีในหมู่บ้าน ทั้งมวลชนและ
เงินทุน รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น จากรูปแบบความร่วมมือดังกล่าว หนีไม่พ้น
แม้แต่ผู้แทนฝ่ายปกครองในระดับหมู่บ้านที่มอบเงินบริจาคสนับสนุนการเข้าร่วม
ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่ส่วนกลาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
			
“...เวลาที่ชาวบ้านเขาจะไปกรุงเทพฯ ไปโบนันซ่าเขาใหญ่ หรือ
รอบล่าสุดที่ไปถนนอักษะ พุทธมลฑล เพื่อไปชุมนุมร่วมกับแกนน�ำ นปช.
แกนน� ำ เขาก็ จ ะมาขอบริ จ าคเรี่ ย ไรเงิ น ข้ า วสารอาหารแห้ ง จากบ้ า น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน อบต. เสมอๆ ตัวพ่อผู้ใหญ่ไม่อยู่ แม่บ้านที่อยู่ที่บ้านเขาก็
เอาให้ทุกครั้ง ครั้งล่าสุดให้ค่ารถลงไป 200 บาท เขามาขอเรา เราก็ให้
เราไม่เคยปฏิเสธอย่แล้ว...”
(สัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2557)
จากรูปแบบความร่วมมือที่พบผ่านกระบวนการของกิจกรรมทางการเมืองที่
เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะพบรูปแบบการเมืองที่ไม่เป็นทางการ เช่น การชุมชนมวลชน ของ
นปช., การท�ำบัตรเสื้อแดง หรือ การเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงในหมู่บ้าน ซึ่งรูปแบบความ
ร่วมมือนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างดีระหว่างฝ่ายผู้แทนในระดับหมู่บ้านตามที่กล่าวมา ซึ่งกลาย
เป็นความสัมพันธ์ทางการเมืองที่อาศัยความเป็นชาวบ้านเดียวกันเพื่อท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน
1.2) รูปแบบความขัดแย้ง
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ความขั ด แย้ ง หมายถึ ง ฝ่ า ยผู ้ แ ทน กั บ กลุ ่ ม
เครือข่ายคนเสื้อแดง ในหมู่บ้านต่างฝ่ายต่างรู้เป้าหมายในการด�ำเนินการของแต่ละ
ฝ่าย และแต่ละฝ่ายพยายามแย่งชิงหรือขัดขวางการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของอีกฝ่าย ซึ่งจะปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในพื้นที่ โดยเฉพาะความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ายผู้แทนระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) , สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) หรือนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล (นายก อบต.) ซึ่งเป็นคน
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หมู่บ้านอื่น กับเครือข่ายคนเสื้อแดงในหมู่บ้านที่ศึกษา ซึ่งความขัดแย้งจะแสดงออกมา
ในลักษณะความไม่พอใจของกลุ่มเครือข่ายคนเสื้อแดงในหมู่บ้านที่มีต่อที่มาและ
การท�ำหน้าที่ของฝ่ายผู้แทนดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นอยู่ได้ โดยเฉพาะวิจัยจะขอเรียงข้อมูลการน�ำ
เสนอภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายนี้ ดังนี้
จากกรณีที่มาของผู้แทนระดับชาติท่ีอาศัยพรรคการเมืองที่ชาวบ้านชื่นชอบ
เกาะแสนโยบายพรรคการเมืองดังกล่าว จนสามารถชนะคะแนนที่ชาวบ้านลงคะแนน
ให้ในเวลาเลือกตั้งโดยชาวบ้านหวังว่าผู้สมัครรายนี้จะไปสนับสนุนหัวหน้าพรรคการเมือง
ที่ตนสังกัดเพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและบริหารนโยบายตามที่หาเสียงไว้กับชาวบ้าน
โดยที่ชาวบ้านไม่ได้ค�ำนึงคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร หรือเงินซื้อเสียงที่ผู้สมัครแจก
ให้ชาวบ้านในช่วงที่มีการเลือกตั้งระดับชาติ ดังกรณีที่ชาวบ้านได้กล่าวกับผู้วิจัยว่า
			
“....คน(ผู้สมัครฯ เขต) เขาก็เลือกอยู่ เขาเลือกนโยบาย ก็เพราะ
มัน (นโยบายพรรค) เข้ากระดูกด�ำเขาแล้ว ถ้าคนนี้ (ผู้สมัครฯ เขต) ไม่ดีก็
เอา เป้าหมายอยู่ที่นายกฯ พรรคเขา (พรรคเพื่อไทย) เอาหมามาลง เราก็
ต้องลงให้ เป้าหมายมันอยู่นายกฯ เหตุที่ไม่ชอบ (ผู้แทนฯ เขตในพื้นที่)
เพราะแกไม่ชอบออกปากออกเสียง...”
(สัมภาษณ์ เมื่อ 6 เมษายน 2557)
หรือ
		
“...เงินมิ(ไม่)เกี่ยว ว่าแต่เขามัก (ชอบ) เขาเอา (เลือก) คนหล่ะซัง
(ไม่ชอบ) คนลง (ผู้สมัครฯ ระดับเขต) หนิแม่นพรรคเพื่อไทยลงเขาหล่ะเลือก....
ถ้าเขามิมักคน (ไม่ชอบผู้สมัครฯ) มิมักพรรคเลย (ไม่ชอบพรรค) เขาก็มิลงเอา
(ไม่ลงคะแนนเลือก) เจ้ามาเจ้าหล่ะเป็นจนตาย (ถ้าใครมาลงพรรคนี้ ได้เป็น
จนตาย) ถ้ามันบ่ออกจากพรรคนี้ (ถ้าคุณไม่ออกจากพรรคนี้) มัน (ผู้แทนฯ)
บ่ลงพื้นที่ ให้คนมาช่วยงานศพๆ ละ 200 บาท...”
(สัมภาษณ์ เมื่อ 17 เมษายน 2557)
เมื่อที่มาหรือการเลือกตั้งผู้แทนดังกล่าว เป็นสาเหตุประการหนึ่งเบื้องต้นที่
ท�ำให้เกิดความขัดแย้งในกระบวนการทางการเมืองในหมู่บ้านระหว่างฝ่ายผู้แทนกับ
กลุ่มคนเสื้อแดงในหมู่บ้าน ท�ำให้เครือข่ายกลุ่มคนเสื้อแดงหาวิธีการการแข่งขันหรือ
เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุความต้องการตามบรรลุวัตถุประสงค์
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ทางการเมือง คือการได้ผู้แทนที่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นอยู่ได้ วิธีการอันเป็นวิธีการที่รวดเร็วของการแก้ไขเหตุ
เฉพาะหน้าดังกล่าวได้ ที่เครือข่ายชาวบ้านที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงใน
ภายหลังใช้ด�ำเนินการเมื่อปี 2553 – 2554 คือการเสนอชื่อลูกหลานของแกนน�ำให้ลง
สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนระดับชาติในคราวการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ดังข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้จากชาวบ้านที่ว่า
			
“...เราไม่ชอบผู้แทนฯ ในพื้นที่ เราก็เลยจะเปลี่ยนคนใหม่ แต่
พรรคเขาก็ยังส่งคนเดิม ชาวบ้านไม่เอาด้วยคนนี้ มันไม่ท�ำอะไร มันไม่เป็น
ปากเป็ น เสี ย งให้ เราเลยให้ ลู ก ชายคุ ณ พ่ อ พิ พั ฒ น์ ซึ่ ง เป็ น ลู ก หลานคนใน
หมู่บ้าน เป็นคนใจกว้าง ลงสมัครในพรรคของลูกสาวเสธ.แดง วันเปิดตัว
พรรคและผู้สมัครก็พากันแห่รอบอ�ำเภอเขาวง อ�ำเภอนาคูนี่แหระ ผมก็ไป
เราคิดว่าเราจะเอาผู้สมัครคนนี้มาแทนผู้แทนฯ คนเก่าที่เป็นอยู่..”
(สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557)
โดยวิธีการแข่งขันเพื่อบรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ประการแรกที่เกิดขึ้น
คือ การส่งผู้สมัครฯ ที่เป็นลูกหลานของแกนน�ำเครือข่ายคนเสื้อแดงในหมู่บ้านลง
สมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติแข่งกันผู้แทนฯ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ เพราะต้องการ
เปลี่ยนตัวผู้แทนฯในระดับเขตเลือกตั้งที่สามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านใน
พื้นที่ได้ แต่อย่างไรก็ตามความคิดนี้ของเครือข่ายก็เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการเลือกตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2554 เท่านั้น หลังจากนั้นก็ไม่มี กลายเป็นการจัดตั้งขบวนการชาวบ้านในนาม
ของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่เป็นที่รู้จักอย่างเปิดเผย เพื่อท�ำกิจกรรมตามที่แกนน�ำ นปช.
หรือแกนน�ำสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงได้มีมติ อันเป็นแขนงหนึ่งทางการเมืองของชาวบ้าน
ที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้แทนในพื้นที่ หากแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแข่งขัน
เพื่อช่วงชิงการน�ำในการแสดงบทบาทเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ที่ชาวบ้านมี
ความรู้สึกไม่ชอบผู้แทนฯ ดังที่แกนน�ำเครือข่ายคนหนึ่งพูดถึงประเด็นดังกล่าวไว้ว่า
			
“...เราท�ำอะไร เราไม่เคยไปบอก หรือเข้าไปหาเขา เขาก็ไม่เคยมา
หาเราในหมู่บ้าน ต่างคนต่างอยู่ ขนาดตอนพวกยายไปชุมนุมเสื้อแดงที่
กรุงเทพฯ ไปอยู่เป็นเดือน ไม่เคยรับเงินจากใคร เอาเงินตัวเองไปทั้งนั้น
สีข้าวสาร ห่อปลาร้า หน่อไม้ดอง กันไปเอง พอไปถึงค่อยรู้จักคนหมู่บ้าน
ข้างๆ เช่น บ้านคุ้มใหม่ บ้านนากุดสิมว่าเขาก็มา แต่เขามาด้วยเงิน ส.ส.
ออกค่ารถให้ เขามาหาพวกยาย เขาบอกยายว่าอยากได้เสื้อแดง อยากได้
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หมวกแดง ยายก็ออกเงินให้เขา วันหลังๆ มา เขาก็มาอยู่กลุ่มกับพวกยาย
มากินข้าว กินปลาร้า กินหน่อไม้ดองที่พวกยายเอาไป กลายมาเป็นลูกเป็น
หลานยาย...”
(สัมภาษณ์ เมื่อ 23 เมษายน 2557)
จากปรากฏการณ์การช่วงชิงมวลชนเชิงการแข่งขันเพื่อเป้าหมายในการหา
วิธีการต่อรองอ�ำนาจกันระหว่างฝ่ายเครือข่ายคนเสื้อแดงและฝ่ายผู้แทนฯ โดยเฉพาะ
ส.ส. เขตเลือกตั้ง ท�ำให้เห็นว่า ด้วยความเป็นชาวบ้านที่สื่อสารกันและเห็นอกเห็นใจ
กันน�ำไปสู่การรวมกลุ่มของเครือข่ายที่ไม่จ�ำกัดเฉพาะคนในหมู่บ้าน หากมีคนใน
หมู่บ้านละแวกใกล้เคียงเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อน
ประสิทธิภาพของการควบคุมฐานเสียงของผู้แทนราษฎรแบบเดิมว่าไม่สามารถท�ำได้
อย่างง่ายแบบเดิม เพราะมีกลุ่มเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่พยายามแย่งฐานเสียงที่เคย
ภักดีภายใต้ระบบอุปถัมภ์แนวดิ่ง ได้กลายเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ระหว่างชาวบ้านด้วย
กันในแนวราบแล้ว
นอกจากผู้แทนในระดับ ส.ส. ดังกล่าว ในระดับ ส.อบจ. และ นายก อบต.
ซึ่งเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายคนเสื้อแดง
ในพื้นที่ก็มีความเห็นต่อตัวบุคคลในต�ำแหน่งดังกล่าวไปในทางลบเช่นเดียวกัน เช่น
กรณีการเลือกตั้ง ส. อบจ. หรือ นายก อบต. ที่เกิดขึ้นว่า
			
“...แต่ก่อนผู้แทนที่ชาวบ้านเลือกไปเป็นผู้น�ำในท้องถิ่น ใช้ความ
เหมาะสม ใช้คุณธรรมตัดสินในการเลือกตั้ง ตอนนี้มันใช้เงินเยอะเกินไป คน
สมัยนี้มันเลยไม่ค่อยเชื่อฟังผู้น�ำในท้องถิ่น...”
(สัมภาษณ์ เมื่อ 8 พฤษภาคม 2557)
หรือ
			
“...ถึงเวลาเลือกตั้ง ชาวบ้านเขาอยากเปลี่ยนตัวคน เขาก็เปลี่ยน
ไปเลย คนที่ญาติเขาเยอะเขาก็รู้ว่าจะได้ไม่ได้ บางทีคนที่ลงนายก อบต.
เป็นคนหมู่บ้านอื่น เขาก็จะมาเอารองนายกฯ คนบ้านเราที่มีญาติเยอะๆ ให้
ไปอยู่ในทีมเขา พี่น้องใครหลายกว่ากัน คนนั้นก็ได้ ได้แล้วเขาก็ไม่อะไร
มาก...”
(สัมภาษณ์ เมื่อ 8 พฤษภาคม 2557)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ล้ ว นมาจาก
กระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรูปแบบทางการ อันได้แก่ การเลือกตั้ง การใช้
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อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ต�ำรงต�ำแหน่งนั้นๆ การบริหารกิจการสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งแสดงผ่านข้อมูลที่ว่าผู้แทนฯ ที่ผ่านการเลือกตั้งไม่ใส่ใจ
หรือให้ความส�ำคัญกับประชาชนในพื้นที่ เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในพื้นที่
ชนะการเลือกตั้งมาด้วยระบบเครือญาติและการใช้เงิน ท�ำให้คุณค่าในความเป็นผู้แทนฯ
ที่ชาวบ้านเคยเชื่อใจเหมือนในอดีตได้ลดต�่ำลง การเกิดขึ้นของเครือข่ายการเมือง
คนเสื้อแดงในหมู่บ้านประการหนึ่งก็แสดงออกถึงความไม่พอใจจากปัญหาเรื่องระบบ
ผู้แทนฯ ที่เกิดขึ้นนั่นเอง
1.3) รูปแบบความขัดแย้ง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงประนีประนอม หมายถึง เป็นวิธีการที่บุคคลทั้งสอง
ฝ่ายที่มีความขัดแย้ง สามารถตกลงกันได้ โดยวิธีการพบกันครึ่งทาง ต่างฝ่ายต่างยอม
ลดความต้องการของตนบางส่วน ดังนั้น วิธีการนี้จึงเป็นการที่แต่ละฝ่ายต้องเสียสละ
บางส่ ว นเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ ตกลงที่ ส ามารถยุ ติ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งกั น ซึ่ ง วิ ธี
ประนีประนอมระหว่างสองฝ่ายดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า มี 2 ประการ ได้แก่
ประการแรก การสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินกิจกรรมระหว่างกัน
การใช้แนวทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นตัวประสานกระบวนการทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในการสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างฝ่ายผู้แทน กับฝ่าย
เครือข่ายคนเสื้อแดงในหมู่บ้านพบว่า ทั้งสองฝ่ายพยายามสืบหาข้อมูลการด�ำเนิน
กิจกรรมของแต่ละฝ่ายผ่านวิธีการต่างๆอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การลงพื้นที่ของผู้แทน
เพื่อพบปะชาวบ้านในพื้นที่หรือการออกช่วยงานชาวบ้านในงานต่างๆ แม้จะไม่ได้
เชื้อเชิญอย่างเป็นทางการ หรือผู้แทนในระดับบนก็มีการใช้แกนน�ำหัวคะแนนในหมู่บ้าน
รายงานผลความเคลื่อนไหวในหมู่บ้านให้ทราบ หรือการให้ตัวแทนมามอบเงินหรือ
สิ่งของช่วยงานชาวบ้าน เช่น งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งการลงพื้นที่และการร่วม
ท�ำกิจกรรมระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย ได้ลดอุณหภูมิความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พร้อม
สร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ว่าผู้แทนมีหน้าที่ออกกฎหมาย และเข้าร่วมประชุมสภา
ที่กรุงเทพฯ จึงไม่ค่อยมีเวลามาลงพื้นที่ หากในพื้นที่ชาวบ้านจะท�ำกิจกรรมอะไรที่เป็น
ประโยชน์ต่อชาวบ้านและส่วนร่วม ฝ่ายผู้แทนก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ (สัมภาษณ์
จากหัวคะแนนผู้แทนราษฎร เมื่อ 6 เมษายน 2557) หรือการด�ำเนินกิจกรรมของ
ฝ่ายผู้แทน เช่น การตั้งคณะกรรมการต่างๆในหมู่บ้าน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ และอื่นๆ ต่างดึงศักยภาพของ
ชาวบ้านที่มีอยู่ เช่น ป้ากิ่งแก้ว อินทร์ยา อายุ 67 ปี เคยเป็นข้าราชการสาธารณสุข
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ให้ ม าด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ แ ละที่ ป รึ ก ษากลุ ่ ม อสม. หรื อ ลุ ง นิ ค ม
อุปชีวะ อายุ 65 เคยเป็นก�ำนัน ให้มาด�ำรงต�ำแหน่งประธานสถาบันการเงินชุมชน
ต้นแบบหรือกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งฝ่ายผู้แทนในหมู่บ้านก็จะมองถึงศักยภาพ
ที่ชาวบ้านมี มากกว่าผลประโยชน์หรือความต้องการส่วนตนที่ผู้แทนต้องการจาก
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ก็จะท�ำให้หมู่บ้านมีเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น
อย่างเข้มแข็งสามารถสร้างสเถียรภาพทางการเมืองในหน่วยการเมืองระดับหมู่บ้านได้
เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ในฐานะที่ประชาชนอ�ำเภอเขาวงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
หรือภูไท เครือข่ายคนเสื้อแดงและฝ่ายผู้แทนฯ ในทุกระดับ ต่างเห็นความส�ำคัญของ
วัฒนธรรมในการประสานความไม่ลงรอยกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการใช้วัฒนธรรม
ชุมชนในการประสานความเข้าใจระหว่างกัน เช่น
			
“...วิถีชีวิตคนผู้ไทย มีวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งมากโดยเฉพาะ
ในเขตอ�ำเภอเขาวงเรา การปกครองในหมู่บ้าน แม้จะมีผู้แทนฯ ในส่วนต่างๆ
แต่เขาก็ยอมรับนับถือ เข้าหาหรือมาปรึกษาความคิดความอ่านของผู้หลัก
ผู้ใหญ่ พอผู้ใหญ่พูดเขาจะฟัง เวลาไปงานต่างๆ เขาก็จะเคารพกัน ลูกหลาน
ผู้ไทยเราสามารถไล่ล�ำดับญาติกันได้ทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ อันนี้หล่ะที่พอจะ
ท�ำให้พวกเราพอจะหันหน้าคุยกันได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหน...”
(สัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2557)
จากการใช้วิถีทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นวิธีการประนีประนอมเพื่อลดความ
ขัดแย้งระหว่างฝ่ายผู้แทนฯ กับเครือข่ายคนเสื้อแดงในพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้ง
ทางการเมื อ งที่ เ กิ ด จากความไม่ ล งรอยกั น ของทั้ ง สองฝ่ า ยในบางระดั บ และในบาง
ประเด็น ซึ่งจากกรณีศึกษาในพื้นที่ แม้ว่าวัฒนธรรมชุมชนจะเป็นตัวประนีประนอม
ความเข้าใจระหว่างกันได้ โดยการเคารพความอาวุโสตามสายตระกูลที่ตนสังกัด และ
การพูดคุยระหว่างเครือญาติตามสายต่างๆที่พบปะกันผ่านกิจกรรมตามวัฒนธรรม
ชุมชนที่เกิดขึ้นก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ในเชิงประนีประนอมระหว่างกันได้
ประการที่สอง ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทน
กับเครือข่ายคนเสื้อแดง
ส� ำ หรั บ ประเด็ น เงื่ อ นไขหรื อ ปั จ จั ย ที่ น� ำ มาสู ่ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ ง
ระหว่างผู้แทนกับเครือข่ายคนเสื้อแดงในระดับหมู่บ้านตามที่ศึกษา พบว่า การเมือง
แบบธรรมชาติหรือการเมืองแบบไม่เป็นทางการ ตามการศึกษาครั้งนี้ มีผลต่อ
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ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผู้แทนระดับล่าง ได้แก่ ก�ำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล กับเครือข่ายคนเสื้อแดง ซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขไปสู่ความสัมพันธ์
รู ป แบบที่ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด คื อ รู ป แบบความร่ ว มมื อ ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น น� ำ ไปสู ่
ความเห็นพร้องต้องกันระหว่างสองฝ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายคนเสื้อแดงขึ้นใสใน
หมู่บ้านเพื่อหี้การด�ำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งอันเป็นการช่วยเหลือ
ชาวบ้านในหมู่บ้านและแสวงหาจุดยืนทางการเมืองบนกระแสการเมืองระดับชาติ
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ทางเศรษฐกิ จ ฐานรากที่ เ คลื่ อ นไหวไปมาบนกระแส
ทุนนิยมให้กับชาวบ้านในระดับหมู่บ้านเอง
การเมืองแบบทางการหรือการเมืองในรูปแบบ ตามการศึกษาครั้งนี้ มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผู้แทนระดับบน ได้แก่ ส.ส., ส.อบจ., นายก อบต. กับ
เครือข่ายคนเสื้อแดง ซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขไปสู่ความสัมพันธ์รูปแบบที่เด่นชัดที่สุด คือ
รูปแบบความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้กลายมาเป็นตัวหนุนชาวบ้านให้หา
วิธีการทางการเมืองในรูปแบบของตนเอง ซึ่งชาวบ้านบางส่วนได้รับแนวคิดมาจาก
แกนน�ำ นปช. ในระดับชาติจากการเข้าร่วมชุมนุมในเวทีส่วนกลาง ท�ำให้ชาวบ้านเกิด
ความสนใจสร้างรูปแบบการช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านที่จัดตั้ง
ในนามหมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยการเมืองแบบทางการที่มีอยู่
ในการท�ำงานและประสานความร่วมมือระหว่างชาวบ้านด้วยกัน
จะเห็นได้ว่า ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายไม่ว่าจะอยู่ฝ่าย
ไหนต่างน�ำไปสู่ความตกลงในการอยู่ร่วมกันได้ ผ่านการสร้างความเข้าใจระหว่างกันใน
การท�ำงานดังกล่าวนี้ และใช้วัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่เป็นศักยภาพสร้างความเข้าใจ
ระหว่ า งกั น อั น น� ำ ไปสู ่ ค วามประนี ป ระนอมและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ห น่ ว ย
การเมืองระดับฐานรากอย่างหมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย ตามกรณีศึกษาครั้งนี้ได้

การอภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า รูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมือง
ระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆกับเครือข่ายคนเสื้อแดงในระดับหมู่บ้าน มีหลายรูปแบบ
เช่น ขัดแย้งกัน ร่วมมือกัน และประนีประนอมกัน ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบของสังคมสมัยใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนทางด้านความสัมพันธ์ของ
ผู้คน จึงใช้ระบอบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยที่ให้การเลือกตั้งผู้แทนของชุมชน
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การเมืองเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชุมชน เพื่อให้องค์ประกอบประเภทนี้สามารถ
สร้างจุดยืนหรือแสวงหาตัวตนทางการเมืองของพลเมืองที่มีความหลากหลายและ
สลับซับซ้อนมากขึ้นตามที่ สมเกียรติ วันทะนะ (2555) ได้ท�ำการศึกษาไว้ ซึ่งรูปแบบ
ความสัมพันธ์ดังที่กล่าวมายังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยในชุมชน
การเมืองที่ศึกษาได้ว่า ก�ำลังหาทางรอดและเกิดการเจริญเติบโตผ่านการที่คนในชุมชน
ได้แสดงความเป็นประชาธิปไตยของตนออกทางการมีตัวแทน (representative
democracy) แล้วท�ำการตรวจสอบรอบด้าน (counter - democracy) เพื่อให้ทั้ง
สองฝ่ายในหมู่บ้านได้มาเรียนรู้ปรึกษาหารือกัน (deliberative democracy) เพื่อ
สังคมที่ก้าวหน้าที่การอยู่ร่วมกัน เป็นต้น และสอดคล้องลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
(2550) ที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งของขบวนการประชาสังคมกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในกิจการสาธารณะของชุมชน มีความ
ซับซ้อนกันของการท�ำงานของในแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม และประชาธิปไตยแบบเรียนรู้ปรึกษาหารือ โดยมีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการสาธารณะชุมชนสอดคล้องกับรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
มากที่สุด เช่นกัน
ส่ ว นผลที่ เ ป็ น เงื่ อ นไขหรื อ ปั จ จั ย ที่ น� ำ ไปสู ่ ค วามสั ม พั น ธ์ ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย 1) ผู้แทนของชาวบ้านไม่ได้เป็นที่นับถือหรือได้รับการยอมรับจาก
ชาวบ้านดังเช่นแต่ก่อน 2) ผู้แทนให้ความสนใจแต่การรักษาฐานเสียงและอ�ำนาจ
ทางการเมืองมากเกินกว่าการแก้ไขความเดือนร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ 3) ชาวบ้านมี
ส�ำนึกเรื่องความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านตนเองเป็นทุนทางสังคม
เดิมอยู่แล้ว 4) ชาวบ้านมีการติดต่อและเชื่อมโยงกับแกนน�ำเครือข่ายต่างๆ ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศเองในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
5) ผู้แทนที่ผ่านการเลือกตั้งของชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับเลือกเพราะใช้ระบบเครือข่าย
ญาติพี่น้องและระบบอุปถัมภ์ผ่านคนรู้จัก ท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องความแตกแยก แบ่งเป็น
ฝักเป็นฝ่ายระหว่างชาวบ้านขึ้น ซึ่งจากปัจจัยและเงื่อนไขดังกล่าว สอดคล้องกับ เกวลี
ศรีหะมงคล (2550) ซึ่งพบว่าจากปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทางการเมืองจน
น�ำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วง 5 - 6 ปีที่ผ่านมา น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของชาวบ้านที่ด�ำรงตนอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อก้าวเข้าสู่สังคม
ประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า ทะเลาะกันได้ แตกต่างกันได้ แต่ต่างฝ่ายต่างต้องพร้อม
ท�ำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อหาจุดร่วมที่ประนีประนอมต่อกันมากที่สุด และ
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การประนี ป ระนอมที่ ส� ำ คั ญ จากผลการศึ ก ษานี้ พ บว่ า มี ม ากที่ สุ ด จากฝ่ า ยผู ้ แ ทนฯ
ในระดับล่างกับเครือข่ายคนเสื้อแดงในหมู่บ้านนั้น สอดคล้องกับงานของ กีรพัฒน์
เขียนทองสกุล (2556) ที่พบว่าการเติบโตและพัฒนาการด้านการปกครองท้องถิ่น
ในปัจจุบัน มีส่วนช่วยที่จะสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของภาคประชาสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆในชุมชน เป็นต้นและสอดคล้องกับงานของ
ดารารัตน์ ค�ำเป็ง (2553) ที่พบว่าบทบาทหน้าที่และสถานภาพทางการปฏิบัติของ
สภาองค์กรชุมชน มีความสอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอ�ำนาจ น�ำไปสู่การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในรูปแบบประชาธิปไตย
ทางตรง นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
จากผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้
1. ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับล่างกับเครือข่ายคน
เสื้อแดงในระดับหมู่บ้านมีลักษณะร่วมมือในการท�ำงานต่างๆ เป็นอย่างดี ดังนั้น
ความร่วมมือในการท�ำงานของทั้งสองฝ่ายควรมีการหารูปแบบความร่วมมือที่ชัดเจน
สามารถร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆเพื่อท�ำงานให้ชุมชนทางการเมืองของตนมีความ
เข้มแข็งและพัฒนารากฐานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เจริญงอกงามสืบไป
2. การเมืองในรูปแบบทางการ เช่น การเลือกตั้งผู้แทนในระดับต่างๆ น�ำไปสู่
ความขัดแย้ง ในชุมชน ดังนั้น ควรปฏิรูปแบบทางการให้มีหลากหลายรูปแบบและ
แตกต่างกันไปในแต่ละระดับของผู้แทนเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถ
พัฒนาคัดสรรผู้แทนที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านอย่างแท้จริง พร้อมจะเป็นปากเป็น
เสียงและท�ำงานตอบแทนชาวบ้านในระดับล่างได้
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