
 วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย ์

โดย 
 นายวิชญ์จ าเริญ  มณีแสง 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายวิชญ์จ าเริญ  มณีแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



A POLITICAL DISCOURSES OF THAI DEMOCRAT PARTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Vitjamroen  Maneesang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Doctor of Philosophy Program in Management 

Program of (management) 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของรองศาสตราจารยพ์รชัย 
เทพปัญญา และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการท าวิจัย ซึ่งท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ผู้วิจัยเสมอมา อีกทั้งอดีต
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารพรรคการเมือง นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 
ที่ปรากฏรายนามในวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้ 
รวมทั้งเจ้าของข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่ผู้วิจัยน ามาใช้หรืออ้างอิงด้วย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ 
จันทึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์และให้
ข้อแนะน าในการปรับปรุงและแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์  นอกจากนี้
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่
เป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนีจ้นส าเร็จด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวของผู้วิจัยทุกๆท่าน ที่ท าให้
ผู้วิจัยได้มีวันแห่งความส าเร็จ ซึ่งมอบโอกาสให้ผูวิ้จัยได้ศึกษาหาความรู้จนสามารถท าวิทยานิพนธ์ฉบบั
นีแ้ล้วเสร็จ โดยเฉพาะนายวัลลภ มณีแสง บิดาของผู้วิจัย และ อาจารย์ ดร.จุรีวรรณ มณีแสง มารดา
ของผู้วิจัย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยในทุกๆเรื่อง ทั้งสองท่านคอยเป็น
ก าลังใจ และสนับสนุนให้ผู้วิจัยตระหนักถึงการศึกษาหาความรู้ในทุกด้านมาโดยตลอด จนท าให้ผู้วิจัย
สามารถด าเนินงานวิจัยและท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จ 

 

  

 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง  “วาทกรรมทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปัตย์” เสนอโดย นายวิชญ์จ าเริญ มณีแสง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 
 
 

  ……........................................................... 
                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช) 
............/......................../.............. 

 
.................................................... กรรมการ            .................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ อิงคะวัต)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์  จันทึก) 
............/......................../..............             ............/......................../.............. 

 
.................................................... กรรมการ           .................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปญัญา)                   (รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์) 
............/......................../..............            ............/......................../.............. 



ง 

54604928: สาขาวิชาการจดัการ 
ค าส าคัญ: วาทกรรมทางการเมือง / พรรคประชาธิปัตย์ / กระบวนการสร้างวาทกรรม 
 วิชญ์จ าเริญ มณีแสง: วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ . อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: รศ. พรชัย เทพปัญญา และ รศ. ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์. 289 หน้า. 

 
 การวิจัยเร่ืองวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นหา และ
วิเคราะห์การสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุค โดยใช้แนวทางการศึกษาผ่าน
หลักการวิเคราะห์วาทกรรม ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) และ นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman 
Fairclough) ประกอบกับแนวทางแบบวงศาวิทยา (Genealogy) เพื่อการสืบค้นหาร่องรอยเก่ียวกับประวัติศาสตร์
การเมืองไทยในแต่ละยุค จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ทั่วไป (Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซ่ึงเป็น
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยอยา่งครอบคลุม จากน้ันผู้วิจัยจะได้เก็บข้อมูลในรูปแบบของตวับท (text) จากเอกสาร 
สิ่งพิมพ ์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักซ่ึง
เป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลวาทกรรมทางการเมืองเพิ่มเติม ซ่ึงจะเผยให้เห็นถึงการ
สร้างวาทกรรมทางการเมือง ปฏิบัติการทางวาทกรรม การสถาปนาอ านาจของวาทกรรมผ่านปฏิบัติการทางสังคม 
รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์และการสร้างอุดมการณ์ให้แก่วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุค 
 ผลการวิจัยพบว่า พรรคประชาธิปัตย์มีกระบวนการสร้างและการให้ความหมายแก่วาทกรรมทาง
การเมืองในแตล่ะยคุ โดยมีเน้ือหาหลักร่วมกันคือการท าให้สังคมเชื่อว่าพรรคประชาธิปตัยเป็นพรรคการเมืองทีย่ึด
ม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศเทศชาติ ด้วยการใช้อ านาจที่แยบยลและสร้างความชอบธรรมให้แก่พรรค สร้างอุดมการณ์ให้คนในสังคม
ยอมรับ ยอมตาม เชื่อฟัง และปฏิบัติตามวาทกรรมทางการเมืองที่สร้างขึ้น ผ่านภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่
หลากหลายและผลิตซ้ าวาทกรรมเหล่าน้ัน ทั้งน้ีการให้ความหมายวาทกรรมทางการเมือง พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละยุค และจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการสร้าง
วาทกรรมทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างความชอบธรรม ในการส่งผ่านความรู้ อัต
ลักษณ์ และอุดมการณ์จากความหมายที่สร้างขึ้นในแต่ละยุค เพื่อตอกย้ าให้สังคมไทยซึบซับจนเชื่อว่าวาทกรรม
ทางการเมืองของพรรคประชาธปิัตย์ คือพรรคการเมืองที่ท าหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขได้โดยสมบูรณ์ และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเทศชาติเป็นส าคัญ 

 

สาขาวิชาการจัดการ                                                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                             ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ 1......................................... 2......................................... 



จ 

54604928: MAJOR: MANAGEMENT   
KEY WORDS: POLITICAL DISCOURSE / THAI DEMOCRAT PARTY / CONSTRUCTING DISCOURSE. 
 VITJAMROEN MANEESANG: A  POLITICAL DISCOURSES OF THAI DEMOCRAT PARTY. 
THESIS ADVISORS:  ASSOC. PROF. PONCHAI DHEBPANYA AND ASSOC. PROF. PHITAK 
SIRIWONG, Ph.D. 271 pp. 
 
 The research on A political discourses of Thai Democrat Party aims to study, search 
and analyze the political discourse of Thai Democrat Party in each age using the study guide 
through the principles of discourse analysis based on concept of Michel Foucault and Norman 
Fairclough, together with Genealogy for finding traces of Thai political history in each age through 
study of documents and interviews with informants who are political scholars, politicians, 
journalists and political activists to obtain comprehensive information on Thai political history. 
The researcher then collected the information in the form of text in printed materials, 
information from the Internet, including in-depth interviews with key informants who are Thai 
Democrat politicians for further political discourse. This revealed the creation of political 
discourse, discourse practice, establishing the power of discourse through social action, including 
the identity and ideology of Thai Democrat Party's political discourse in each age. 
 The research found that Thai Democrat Party has created and defined the political 
discourse of each age with the main theme to make the society believe that Thai Democrat Party 
is a democratic political party that focuses on democratic form of government with the King as 
Head of State and taking into account the interests of people and countries by using ingenious 
powers and legitimizing the party to create an ideology for people in the society to accept, 
obedience, and follow the political discourse created through the operating sector of the various 
disciplines and reproduction of those discourses. The interpretation of political discourse has 
changed in line with the social and political context of each age. Power relations in creating 
political discourse was used by Thai Democrat Party as a tool to create righteousness to pass on 
knowledge, identity and ideology from the meaning created in each age to emphasize the Thai 
society so subtle that the political discourse of Thai Democrat Party is a political party that 
functions according to democratic form of government with the King as Head of State and taking 
into account the interests of the people and the nation. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ในระบอบประชาธิปไตยนั้น  ประชาชนไม่อาจใช้อ านาจอธิปไตยไดโ้ดยตรง  เนือ่งจากรัฐ
มีขนาดใหญ่และประชากรมีจ านวนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  จึงต้องจัดให้มีการเลือกตัง้ผู้แทนราษฎรเข้า
ไปเพื่อเปน็ตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของตนในรัฐสภา  ดังนั้นประชาชนย่อมต้องออกเสียงเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎรที่มีความคิดเห็นสอดคล้องหรือเพื่อเป็นการให้เข้าไปท าหน้าที่ระวังรักษาผลประโยชน์
ให้แก่ตน  ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนของสังคมนั้นๆ
สามารถต่อสู้แข่งขันทางการเมืองได้โดยสันติวิธี เพื่อที่จะเลือกสรรผู้น าทางการเมืองเข้ามาเป็นผู้ออก
กฎหมาย เป็นผู้ปกครองและก าหนดนโยบายการปกครอง (วิสุทธ์ิ โพธ์ิแท่น,  2554) ด้วยเหตุนี้
ประชาชนจึงมีความแตกต่างในความคิดเห็นต่อการเลือกผู้ปกครองหรือรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่จะด ารงรักษาและการให้ไดม้าซึ่งประโยชน ์รวมถึงส่วนไดส้่วนเสียที่ตนเองต้องการ   
 พรรคการเมืองเปน็สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสงัคมประชาธิปไตย  เพราะพรรคการเมืองเป็น
เสมือนตัวแทนในการเช่ือมต่อความต้องการของประชาชนไปสู่การบริหารงานของรัฐบาล กล่าวคือ
ประชาชนจะใช้พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือในการประสานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้น าข้อ
เรียกร้องและความต้องการของตนไปก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ (เชาวนะ ไตรมาศ, 2543)  ฉะนั้น
การมีพรรคการเมืองจึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะรัฐบาลมีความจ าเป็นต้องรับผิดชอบและรับฟัง
ความเห็นของพรรคการเมือง รวมถึงสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเป็นตัวแทนผู้ที่รวบรวมความต้องการ
ด้านต่างๆของประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นวิธีการส าคัญที่จะท าให้รัฐบาลสามารถด าเนินการไปได้
โดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ   
 พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เผยตัวข้ึนหลังจากที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  โดยเริ่มก่อตั้งพรรคเมื่อวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 
2489 จากนั้นได้ก าหนดให้วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2489 เป็นวันก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ตรง
กับวันจักรีอันเป็นวันมงคลของไทย (พรเทพ เตชะไพบูลย์, 2554:2-3) และพรรคประชาธิปัตย์ยังคง
ด ารงอยู่มาถึงปัจจุบนั จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่เกา่แก่ที่สดุพรรคเดียวในประเทศไทย อีก
ทั้งยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน ผ่านสถานการณ์ทางการเมือง ไม่ว่า
จะเป็นการรัฐประหาร ยุบสภา ยุบพรรคการเมือง แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังด ารงความเป็นพรรค
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การเมืองมาได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ตระหนักและแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของพรรคการเมืองในกระบวนการทางการเมืองทุกข้ันตอน  โดยเฉพาะการเช่ือมโยงนโยบายและการ
ด าเนินงานของพรรคกับประชาชน  ด าเนินการทางการเมืองโดยมุ่งที่จะให้การศึกษาทางการเมืองแก่
ประชาชนเพื่อให้เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และยังถือเป็นพรรคแรกที่น าวิธีการ
ปราศรัยในที่สาธารณะ  และการเยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องประชาชนจนถึงบ้านมาใช้ อันเป็นการน า
ประชาธิปไตยไปมอบให้ประชาชนและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ในฐานะที่
ประชาชนเป็นเจ้าของแห่งอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2530:2) 
 พรรคประชาธิปตัย์เป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาเป็นเวลาช้า
นานมากที่สุดพรรคหนึ่งของระบบการเมืองไทย  พรรคการเมืองของไทยส่วนใหญ่นั้นยังขาด
ประสิทธิภาพ  เนือ่งมาจากประเทศไทยของเรายังขาดพรรคการเมอืงทีส่ามารถด ารงความเป็นสถาบัน
อย่างต่อเนื่องอยู่ได้ เพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ซึ่งมีอัตลักษณ์ทาง
การเมืองที่ต่อสู้ยืนหยัดข้างประชาชนมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่แรกเริ่มในการก่อตั้งพรรคและได้
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบนั จึงมีความ
น่าสนใจอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาท าความเข้าใจแนวคิดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง
จัดเป็นความรู้ประการหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นวาทกรรมในสังคม ยิ่งในปัจจุบันแวดวงการศึกษาทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางสังคมวิทยายุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) พิจารณาความรู้ในฐานะ
เป็นสิ่งที่มนุษย์สรา้งขึ้น เต็มไปด้วยอคติ ความเช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์ ประกอบกับผู้พูดต้องการให้
ผู้ฟังเช่ือและคล้อยตาม จึงเป็นลักษณะของการครอบง าทางด้านความคิด เพราะความรู้ต่างๆที่ก าเนิด
ข้ึนล้วนมีสิ่งแอบแฝง ซ่อนเร้น อยู่เบื้องหลังแนวความคิดเหล่านั้น ซึ่งมีกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จาก
การสร้างวาทกรรม อีกทั้งยังเช่ือว่าความรู้ทุกเรื่องมีอ านาจแอบแฝงอยู่ทุกยุคสมัยไม่มีความรู้ใดที่
บริสุทธ์ิ (วิษณุ บุญมารัตน์, 2547:18) เพราะความจริงที่ก าเนิดข้ึนได้ถูกสร้างผ่านวาทกรรม เพื่อให้
ความจริงนั้นเป็นที่ยอมรับในสังคม และนักสังคมวิทยายังไม่เช่ือว่ามีความจริงเพียงหนึ่งเดียว โดย
พิจารณาว่าความจริงเป็นสิ่งที่มีได้หลายมุมมอง นักโพสต์โมเดิร์นจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับแนวคิด
เรื่องความจริงและความรู้มากนัก (Lyotard, 1984) เนื่องจากพิจารณาว่าความจริงและความรู้มีการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่มีความรู้ใดที่ถือว่าถูกต้องเป็นมาตรฐานตลอดเวลาและทุกสถานที่ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสบืสาววาทกรรมทางการเมอืงของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเปน็
พรรคการเมืองหนึ่งในหลายพรรคการเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประเทศไทยได้ใช้
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาเป็นเวลานาน และมีพรรคการเมืองก่อเกิด ด ารงอยู่ และ
สิ้นสุดลงเป็นจ านวนมากแต่มีเพียงพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังด ารงอยู่ได้ จึงต้องการพยายามท าความ
เข้าใจวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในบริบทสังคมไทยว่าเป็นไปอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้
เกิดการวิเคราะห์และท าความเข้าใจได้อย่างลกึซึ้ง จึงจ าเปน็ต้องย้อนมองกลับไปในอดีตจากจุดเริ่มต้น
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ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถสืบสาวได้โดยการศึกษาแนววงศาวิทยา (genealogy) ตามทัศนะของ มิ
เชล ฟูโกต์ ที่สามารถมีพลังอธิบายและเผยให้เห็นภาพพรรคประชาธิปัตย์ ผ่านการสืบสาวแบบวงศา
วิทยาเข้าไปศึกษาความหมายที่แฝงอยู่ในจุดก าเนิดของประวัติศาสตร์ (teleology) หรือพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์  ( causal determinism)  (love,1986:78) ของการ เมือง ไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์ โดยมุ่งสืบสาวประวัติของพรรคประชาธิปัตย์และการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองกับ
ความหลากหลายซับซ้อนของเหตุการณ์ทางสังคมในแต่ละยุค ว่ามีความเช่ือมโยงและเป็นไปอย่างไร 
อันจะน าไปสู่การเผยชุดความรู้ความเช่ือที่แฝงอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัย  
 วงศาวิทยาใช้การวิเคราะห์โดยมองที่ยุคสมัยหรือช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ซึ่งมีการผลติ
ชุดความรู้ต่างๆเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในการเป็นชุดความรู้กระแสหลัก มาเป็นล าดับด้วยเงื่อนไขตามเวลา 
โดยแต่ละช่วงจะมีสถาบัน วิชาการ วินัย ความรู้ กฏ กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องหรือไปกันได้กั บการ
ครอบง าทางอ านาจที่ถูกสร้างข้ึนมาจากผู้มีอ านาจในแต่ละช่วง (นภาภรณ์ ทะวานนท์, 2543:1) วิธี
ศึกษาแนววงศาวิทยาจึงเป็นมิติใหม่ในการเผยภาพการเมืองไทย สังคม และพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้
รับรู้และเข้าใจในกระบวนการเบียดขับ ระหว่างความหลากหลายซับซ้อนของอ านาจกับการเมืองไทย
ในแต่ละยุค พรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นผลผลิตจากทั้งชุดความรู้จากผู้มีอ านาจสรรสร้าง ชุดความรู้
หลากหลายของคนในสังคมที่มีความเข้าใจและให้นิยามความหมายต่อพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงชุด
ความรู้ของตัวพรรคประชาธิปัตย์เองที่ได้พยายามสร้างความหมายให้แก่วาทกรรมทางการเมืองของ
ตนเองร่วมด้วย  
 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า วาทกรรมทางการเมืองเป็นกระบวนการต่อสู้ แย่งชิง อ านาจใน
การนิยามความหมายของสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในทางการเมือง  และท าให้ผู้อยู่ใน
อ านาจจะได้เปรียบในการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ทางการเมือง เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการสร้าง ผลิต 
(Constitute) ก าหนดอัตลักษณ์ (Identity) และความหมาย (significant) ให้กับสรรพสิ่ง อันจะเป็น
ที่มาของการสั่งสมอ านาจ  ความนิยมชมชอบจากประชาชน (Populist) เพื่อที่จะเป็นกลไกช่วย
ผลักดันและเกื้อหนุนให้เกิดเสถียรภาพในการด ารงอยู่ และมีความ “เป็นต่อ”  ฝ่ายตรงกันข้ามให้มาก
ที่สุด  กล่าวคือ กระบวนการต่อสู้แย่งชิงอ านาจในการนิยาม ความหมายของสิง่ต่างๆ ซึ่งอ านาจในการ
นิยามสิ่งนั้นๆ จะต้องมีที่มาจากความชอบธรรม (Legitimacy) ในการสื่อวาทกรรมแต่ละชุดออกไป 
เพื่อเปลี่ยนแปลง ยึดตรึงสิ่งต่างๆด้วยความถูกต้อง (ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ, 2553) การผลิต
วาทกรรมทางการเมืองทั้งของพรรคประชาธิปัตย์และของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ล้วนมีกระบวนการ
ผลิตชุดของวาทกรรมข้ึนมาจ านวนมาก ถึงแม้บางอย่างจะเป็นการผลิตซ้ าแต่ก็ได้รับการพิจารณาว่า
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับในตัวพรรคประชาธิปัตย์ให้เกิดข้ึนจาก
การสร้างวาทกรรม ผลิตซ้ า ย้ าความหมาย จนเกิดการยอมรับของคนในสังคมด้วยอ านาจอันชอบ
ธรรม วาทกรรมจึงมีความจ าเป็นที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อครอบง า ความคิด ความเช่ือ แก่คนในสังคม  
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 สังคมไทยได้รับวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยการสร้างความหมาย
และอัตลักษณ์ของพรรค โดยการครอบง าผ่านการสร้างภาคปฏิบัติการของวาทกรรมด้วยการพยายาม
อธิบายและน าเสนอชุดความรู้ ความเช่ือ ต่อวาทกรรมที่สร้างให้สังคมไทยตระหนักว่าเป็นสิ่งที่ดี 
เหมาะสมสอดรับกับบริบทสังคมไทย ซึ่งต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
ด้วยกลไกและกลยุทธ์หลากหลายให้สามารถกลายเป็นวาทกรรมหลักและวาทกรรมรองของสังคมไทย 
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างและการให้ความหมายวาท
กรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นอย่างไร เพราะความรู้ ค่านิยม ความเช่ือต่างๆทาง
การเมืองถูกสร้างขึ้นเป็นวาทกรรม เพื่อมาครอบง าความคิด ค่านิยม ความเช่ือของคนในสังคมให้เกิด
การยอมรับ ดังนั้นเพื่อให้พิจารณาได้ถึงกระบวนการสร้างและสื่อความหมาย รวมถึงอ านาจของวาท
กรรมทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นการก่อตัวและการปรับเปลี่ยนวาทกรรมทาง
การเมืองตามบริบทสังคมแต่ละยุคสมัย รวมถึงบทบาทของวาทกรรมทางการเมืองเหล่านั้นที่ ได้ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์วาทกรรมเป็นแนวทางในการศึกษา ผ่าน
ความพยายามในการเปิดเผยถึงสถานะความเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ด ารงอยู่ในสังคมไทย และมี
สิ่งใดแฝงเร้นซ่อนอยู่ในการสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ค้นหา และวิเคราะห์การสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัย  
 

ค าถามของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ มีค าถามของการวิจัยคือ
กระบวนการสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัยเป็นอย่างไร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
  การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการศึกษาถึงเนื้อหา และ
ค้นหา รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุค
สมัย โดยใช้หลักการวิเคราะห์วาทกรรม ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) และ นอร์
แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) ผ่านการพิจารณาสิ่งที่แฝงอยู่ในวาทกรรมทางการเมืองของ



5 

พรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อการสืบค้นหาร่องรอยจากประวัติศาสตร์ให้ได้เนื้อหาที่
ครอบคลุมวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตการวิจัยอยู่ในแนวคิด
วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
บริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย โดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆตามการแบ่งยุคของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้
จัดแบ่งไว้ (พรรคประชาธิปัตย์, 2560) ประกอบด้วย 5 ยุค ดังนี้  
 ยุคที่ 1 ยุคแห่งการสร้างพรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ  
(พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2501)  
 ยุคที่ 2 ยุคแห่งการฟื้นฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2519) 
 ยุคที่ 3 ยุคแห่งการปรับปรุงนโยบายและเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง  
(พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533)  
 ยุคที่ 4 ยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ  
(ปลายปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2544)  
 ยุคที่ 5 ยุคแห่งการต่อสู้เผด็จการรัฐสภา และต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม
เพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551)  
 เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นองค์รวมและครบถ้วนในเงื่อนไขบริบทที่ต่างกันส าหรับการ
ตีความวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ได้อย่างครอบคลุม   
  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
 1. เข้าใจเงื่อนไขและองค์ประกอบในการสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัย 
 2. เข้าใจความเป็นพลวัตรของวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ ถึงการนิยาม
ความหมายแก่วาทกรรม และปฏิบัติการทางวาทกรรมในการสร้างความรู้ ค่านิยม ความเช่ือต่างๆทาง
การเมือง เพื่อมาครอบง าความคิด ค่านิยม ความเช่ือของคนในสังคมให้เกิดการยอมรับ 
 3. เผยให้เห็นนัยยะของวาทกรรมทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนในแต่ละยุค
สมัย ที่มีลักษณะซับซ้อน ลุ่มลึก และแฝงซึ่งความหมายที่มากกว่าการรับรู้ได้โดยทั่วไปจากสังคม  
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องค์ประกอบด้านเน้ือหาในรายงานวิจัย 
 

 บทที่ 1 บทน า เป็นการกล่าวถึงโครงร่างและภาพรวมของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ค าถามของการวิจัย ขอบเขตของ
การวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับ 
 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและช่วยสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึงสามารถใช้เป็น
แนวทางในการอธิบาย และท าความเข้าใจในประเด็นต่างๆทีเ่กี่ยวกับวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดเรื่องวาทกรรม แนวคิดเรื่องวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ แนวคิดวงศาวิทยา แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการน าเสนอวิธีการและข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้การ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทย เป็นการน าเสนอ
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทยผ่านการศึกษาจากเอกสาร ต ารา ประกอบกับ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั่วไปกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ถึง
เหตุการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่พ.ศ. 2475 จนถึงเหตุการณ์รัฐประหารในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ท าให้สามารถเข้าใจบริบททางการเมืองและสังคมไทยในแต่ละยุค ซึ่งถือเป็น
สิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการตอบโต้ต่อรองทางอ านาจของพรรค
ประชาธิปัตย์ในขณะนั้นตามแต่ละยุคสมัย 
 บทที่ 5 วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการน าเสนอผลการวิจัยโดย
คัดเลือกตัวบท เหตุการณ์หรือวาทกรรมส าคัญในแต่ละยุคสมัย จากการศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ ต ารา 
งานเขียน ถ้อยแถลง หรือชุดข้อมูลต่างๆที่สืบค้นโดยผู้วิจัย ประกอบกับชุดความรู้หรือวาทกรรมทาง
การเมืองจากผู้ให้ข้อมูลเพื่อน ามาอธิบายเงื่อนไข กระบวนการสร้างวาทกรรม ภาคปฏิบัติการทางวาท
กรรม ภาคปฏิบัติการทางสังคม รวมถึงกลยุทธ์ในการสร้างอัตลักษณ์และความหมายให้กับวาทกรรม
ทางการเมืองของพรรค ตลอดจนการก่อให้เกดิอุดมการณ์ผ่านอ านาจของวาทกรรมเหล่าน้ันที่สามารถ
ส่งผลให้ครอบง าความเช่ือ ความรู้ ค่านิยมแก่คนในสังคม  
 บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเนื้อหาในบทนี้ออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง สรุปผลการวิจัย เป็นการเป็นการพรรณนาภาพรวมวาทกรรมทางการเมือง
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ของพรรคประชาธิปัตย์ที่สรา้งขึ้นในแต่ละยุคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่สอง การอภิปรายผล เป็น
การอธิบายถึงการเช่ือมโยงวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ชุดต่างๆในแต่ละยุค ที่ถูก
ผลิตข้ึนเพื่อส่งผ่านความหมาย สร้างอัตลักษณ์ สร้างอุดมการณ์ เพื่อยึดกุมพื้นที่ทางการเมือง 
ท่ามกลางบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละยุคร่วมกับแนวคิดทฤษฎีที่จะช่วยให้สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ของวาทกรรมทางการเมืองเหล่านั้นได้อย่างเ ข้าใจมากยิ่ง ข้ึน และส่วนที่สาม 
ข้อเสนอแนะ เป็นการกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่ได้หลังจากการวิจัยในมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษารูปแบบของวาทกรรมทาง
การเมืองที่ถูกสร๎างขึ้น เพื่อท าให๎เข๎าใจถึงแนวคิดวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแตํ
ละยุคสมัยได๎อยํางลึกซึ้ง ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถใช๎เป็นแนวทางในการอธิบาย และ
ท าความเข๎าใจในประเด็นตํางๆที่เกี่ยวกับวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ดังมีหัวข๎อใน
การน าเสนอดังนี้ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องประกอบด๎วย แนวคิดเรื่องวาทกรรม แนวคิดเรื่องวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงทฤษฎีวิพากษ์ แนวคิดวงศาวิทยา แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และ
กรอบแนวคิดการวิจัย 
   

แนวคิดเรื่องวาทกรรม 
 

 วาทกรรมเป็นกระบวนการสร๎างความหมายโดยภาษาและสัญลักษณ์ตํางๆที่ด ารงอยูํใน
สังคม ประกอบกันเป็นความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งสํงผลตํอการก าหนดวําอะไรคือความรู๎ 
ความจริง เป็นสิ่งที่ถูกสร๎างขึ้นโดยสังคมทั้งโดยกลุํมที่ครองอ านาจและกลุํมที่ตํอต๎านอ านาจ  จัดเป็น
เทคโนโลยีทางอ านาจที่ถูกใช๎ทั้งการเก็บกดปิดกั้นและจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม แตํในอีกด๎าน
หนึ่งก็ถูกใช๎เพื่อตํอต๎านอ านาจ ตํอต๎านระเบียบที่วาทกรรมหลักครอบง าอยํู วาทกรรมในตัวของมันเอง
นั้น คือการตํอสู๎และการครอบง า ที่มีตํอรูปแบบและวิถีชีวิตของผู๎คนในสังคม  (Foucault, 1972a) 
วาทกรรมพิจารณาถึงโครงสร๎างของระบบภาษาในการนิยามความหมายตํางๆ วําไมํได๎เกิดข้ึนจาก
โครงสร๎างทางไวยากรณ์เทํานั้น แตํมีอิทธิพลของโครงสร๎างทางสังคมที่ด าเนินไปในลักษณะ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ วาทกรรมกับภาษา จึงหมายถึงระบบภาษาของมนุษย์ที่ถูกใช๎เพื่อนิยามหรือ
ประกอบสร๎างชุดความคิดหนึ่งๆให๎เป็นเสมือนความจริง ความถูกต๎อง เพื่อสร๎างและรักษา
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหวํางคนในสังคม ฟูโกต์สนใจถึงวิธีการที่ภาษาถูกใช๎พูดในเรื่องหนึ่งๆ 
ในชํวงเวลาทางประวัติศาสตร์ชํวงหนึ่งวําเป็นไปอยํางไร และวิธีการดังกลําวได๎สร๎าง “ภาพตัวแทน” 
ของเรื่องนั้นๆผํานกระบวนการที่เรียกวําความรู๎ได๎อยํางไร (กาญจนา แก๎วเทพ, 2548:354) 
 ภาษาหรือวาทกรรมมีอิทธิพลที่สํงผลตํอการรับรู๎และสร๎างความเข๎าใจในปรากฏการณ์
ตํางๆของคนในสังคมซึ่งอาจจะรู๎ตัวหรือไมํก็ตาม ในขณะที่ภาษาถูกใช๎เป็นเครื่องมือในการนิยามเรื่อง
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ตํางๆนั้น ยังถือเป็นทั้งการควบคุมและกีดกันการนิยามความหมายของผู๎อื่นรํวมไปด๎วย ดังนั้นภาษา
หรือวาทกรรมในประเด็นนี้จงึถือเป็นเครื่องมือในการสถาปนาและการด ารงรักษาไว๎ซึ่ง “อ านาจ” ของ
บุคคลหรือสถาบันหนึ่งๆ เนื่องจากวาทกรรมในประเด็นนี้ไมํได๎สิ้นสุดเพียงแคํการก าหนดความหมาย 
แตํยํอมมีกระบวนการและปฏิบัติการทางสังคมที่มารองรับชุดความหมายที่ถูกสร๎างข้ึน เพื่อสร๎างให๎
เกิดการยอมรับจากสังคมได๎อยํางแนบเนียน ในประเด็นนี้จึงกลําวได๎วําวาทกรรมเป็นสิง่ที่ชํวยให๎เราท า
ความเข๎าใจในความหมายของสิ่งตํางๆรอบตัว ซึ่งล๎วนมาจากการใช๎ภาษาที่ถูกก าหนดจากกฏเกณฑ์
ภายใต๎เงื่อนไขของวาทกรรมเหลําน้ัน วาทกรรมจึงมิได๎เป็นเพียงภาษาที่ใช๎พูดถึงสิ่งตํางๆเพียงเทํานั้น 
แตํส าคัญอยูํที่กฏเกณฑ์ที่เป็นกรอบแวดล๎อมภาษาน้ันอันจะช้ีให๎เข๎าใจได๎วําสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด  
 วาทกรรมจึงหมายถึง “ระบบ” และกระบวนการในการสร๎าง ผลิตอัตลักษณ์และ
ความหมายให๎กับสรรพสิ่งตํางๆในสังคมที่หํอหุ๎มเราอยูํ ไมํวําจะเป็นความรู๎ ความจริง อ านาจ หรือ
ตัวตนของเราเอง นอกจากนั้นวาทกรรมยังท าหน๎าที่ตรึงสิ่งที่สร๎างข้ึนให๎ด ารงอยูํ เป็นที่ยอมรับของ
สังคมในวงกว๎าง ขณะเดียวกันก็ท าหน๎าที่กักกัน ปิดกั้น กดทับ เบียดขับมิให๎อัตลักษณ์ละความหมาย
บางอยํางเกิดข้ึน หรือท าให๎อัตลักษณ์และความหมายที่เคยด ารงอยูํในสังคมมากํอนเลือนหายไปได๎
พร๎อมๆกันอีกด๎วย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543 :4) นอกจากนั้นฟูโกต์ยังเห็นวําไมํมีอะไรที่เป็น
ความรู๎ความจริง เนื่องจากความรู๎ความจริงล๎วนสัมพันธ์กับอ านาจทั้งสิ้น ทั้งความรู๎และความจริงล๎วน
มีฉากหลังเป็นตัวสั่งการ ดังนั้นความรู๎และความจริงแท๎จึงไมํมีเพราะทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูกสร๎างข้ึน เมื่อ 
“ความจริง” ถูกก าหนดด๎วยอ านาจ จึงสํงผลให๎ความรู๎ชุดอื่นที่มีอ านาจน๎อยกวําถูกกดทับปิดกั้น โดยที่
เจ๎าของอ านาจจะอ๎างความเหมือนกัน ความเป็นปกติ ความผสมกลมกลนื ความตํอเนื่อง รวมถึงหน๎าที่
ตํางๆที่พลเมืองพึงปฏิบัติตามระบบที่เจ๎าของอ านาจสร๎างขึ้น ด๎วยเหตุนี้ความรู๎ความจริงจึงเป็นเพียง
ชุดความรู๎ความจริงของผู๎มีอ านาจในที่นั้น หรืออีกนัยหนึ่ง อ านาจ คือ ผู๎สร๎าง “ความปกติ”  
 ในบางครั้งเราอาจเรียกความรู๎ความจริงวําอุดมการณ์ ซึ่งถูกผู๎มีอ านาจครอบง าผําน
กระบวนการสื่อสารด๎วยการอําน รับฟัง รับชม ในการรับสารเหลาํน้ีก็คือการรับวาทกรรมทีถู่กสรา๎งขึน้
จากผู๎มีอ านาจที่ผลติสาร โดยวางอยูํบนผลประโยชน์ของตน ภาษาจึงเป็นเพียงการผลติบนพื้นฐานของ
ผู๎มีอ านาจเทํานั้น ซึ่งจะสร๎างและชักจูงให๎ผู๎อื่นเข๎ามาเป็นพวกเดียวกันกับตน เพื่อสื่อให๎เข๎าใจใน
เรื่องราวของตนเป็นอยํางดีจนเกิดความรู๎สึกแบํงแยกพวกเราจากพวกเขา (สุกัญญา สุดบรรทัด, 
2550:153-155) จากนั้นหลังจากผู๎มีอ านาจได๎สร๎างวาทกรรมขึ้น อ านาจของวาทกรรมจะสามารถวาง
กฏเกณฑ์ วิธีการในเรื่องของหัวข๎อ เรื่องราวและการปฏิบัติตามสิ่งที่ผู๎มีอ านาจต๎องการ วําสิ่ง ใดท าได๎ 
สิ่งใดท าไมํได๎ เชํน เรื่องเพศอาจมีกฏเกณฑ์ตํางๆ กลําวคือ ท าได๎แตํห๎ามพูด, พูดได๎แตํห๎ามท า, ท าได๎
พูดได๎, ห๎ามท าห๎ามพูด ซึ่งความหมายของพูดได๎แตํห๎ามท า เชํน ถ๎าจะพูดเรื่องเพศสามารถพูดได๎แตํ
ต๎องพูดเชิงเพศศึกษาและห๎ามมีการปฏิบัติ หรือความหมายของค าวําห๎ามท าห๎ามพูด เชํน ในสังคมไทย
เด็กห๎ามพูดและห๎ามท าเรื่องเพศ (กาญจนา แก๎วเทพ, 2548:356) 
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 แนวคิดหลักในการศึกษาวาทกรรมสามารถสรุปได๎ 5 ประการ กลําวคือ ประการแรก 
การท าความเข๎าใจวาทกรรมต๎องพิจารณาผํานความเข๎าใจภายใต๎ระบบที่สิ่งตํางๆถูกให๎ความหมาย 
และถูกสร๎างอัตลักษณ์จนสถาปนาให๎กลายเป็นความจริงของสังคม ประการที่สอง วาทกรรมที่ด ารง
อยูํและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม รวมทั้งท าหน๎าที่และมีอิทธิพลในก าหนดหรือช้ีน าสังคม เรียกวํา 
“วาทกรรมหลัก” หรือ “วาทกรรมที่ครอบง าทางอุดมการณ์” ประการที่สาม วาทกรรมหลักยังท า
หน๎าที่ก ากับความจริงที่เรียกวํา “วาทกรรมที่เกี่ยวกับความจริง” เพราะสิ่งที่เรียกวําความจริงนั้น มิใช๎
ข๎อเท็จจริงเชิงประจักษ์ เป็นเพียงกฏเกณฑ์ชุดหนึ่งที่เข๎ามาก ากับวําอะไรจริง อะไรไมํจริง ซึ่งมีผลตํอ
การเข๎าใจและการตัดสินคุณคํา ประการที่สี่ วาทกรรมเป็นการผสมผสานของตัวบท ซึ่งท าให๎มี
ความสัมพันธ์กับวาทกรรมชุดตํางๆอยูํเสมอ และจะสามารถท าความเข๎าใจเมื่อพิจารณารํวมไปกับ
ประเด็นตํางๆเหลําน้ัน ดังเชํนเรื่องอัตลักษณ์ก็จะเป็นเรื่องของชนช้ัน เช้ือชาติและเพศสภาพ ประการ
สุดท๎าย วาทกรรมมีความสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องอ านาจและอุดมการณ์ ภายใต๎การปฏิสัมพันธ์
ทั้งหลายล๎วนได๎รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจและอุดมการณ์ในบริบทเฉพาะ ด๎วยเหตุที่วํา
วาทกรรมสถาปนาสิ่งตํางๆภายใต๎กฏเกณฑ์ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง ซึ่งกฏเกณฑ์นี้จะเป็นตัวก าหนดการด ารง
อยูํ การแปรเปลี่ยนหรือการเลือนหายของสิ่งตํางๆควบคํูไปกับสิ่งที่คนสร๎างขึ้น นั่นหมายถึงวาทกรรม
ถูกสร๎างขึ้นจากความแตกตํางระหวํางสิ่งที่ถูกพูดได๎อยํางถูกต๎องในชํวงเวลาหนึ่ง ภายใต๎กฏเกณฑ์และ
ตรรกะชุดหนึ่ง (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2544:15-16) 
 กลําวโดยสรุป วาทกรรมถือเป็นเครื่องมือในการสร๎างและรักษาอ านาจ ที่ซํอนเร๎นแฝงตัว
อยูํในทุกสิ่งทุกอยํางรอบตัวของเราทุกคน แตํส าหรับฟูโกต์วาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรม
ถูกพิจารณาจนกลายเป็นข๎อบังคับ ข๎อปฏิบัติ กฏเกณฑ์ ความคิด ความเช่ือ คํานิยม คุณคํา ที่สถาบัน
ตํางๆในสังคมใช๎เป็นกรอบในการก าหนดอัตลักษณ์และความหมาย เพื่อสร๎างความเห็นพ๎องไปในทาง
เดียวกันของคนในสังคม ซึ่งทุกสิ่งทุกอยํางในชีวิตประจ าวันของคนสามารถพิจารณาเป็นวาทกรรมได๎
ทั้งสิ้น ถ๎าหากสิ่งเหลําน้ันได๎พยายามสร๎างความหมายและช้ีน าการรับรู๎ของสังคมในลักษณะของการ
ก าหนด “มาตรฐาน” และ “ความปกติ” ให๎กับสิ่งเหลํานั้นเอง และขณะที่สร๎างความหมายผํานชุด
วาทกรรมนั้นๆ ก็ได๎สร๎างความหมายให๎สิ่งที่อยูํนอกเหนือหรือแตกตํางกลายเป็นสิ่งที่ถูกกดทับ ด๎อย
กวํา เป็นอื่น เป็นความไมํดี เป็นสิ่งผิด จนอาจถึงการท าให๎เลือนหายไปจากสังคมรํวมไปด๎วย โดยเป็น
การกระท าที่คนสํวนใหญํอาจไมํทันได๎ฉุกคิดตั้งข๎อสงสัยถึงความเป็นมาเป็นไป แตํมักจะยอมรับอยําง
สนิทใจและปฏิบัติตามอยํางสมัครใจ ยิ่งเฉพาะวาทกรรมที่เป็นเรื่องขององค์ความรู๎เฉพาะด๎านหรือ
กฏเกณฑ์จากผู๎เช่ียวชาญ จึงกลําวได๎วําวาทกรรมเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการก าหนดความสัมพันธ์
เชิงอ านาจของผู๎สร๎างวาทกรรมนั้นๆขึ้น เพื่อจ ากัดหรือเพื่อเป็นการจัดการสังคมได๎อยํางแยบยล 
 ในการวิจัยครั้งนี้จึงได๎น าแนวคิดเรื่องวาทกรรมมาใช๎เพื่อเป็นแนวคิดพื้นฐานในการ
วิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ วํามีการแสดงออกถึงความคิด ความเ ช่ือ 
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ความจริงชุดตํางๆอยํางไร โดยค านึงถึงบริบทแวดล๎อมซึ่งเป็นบริบทเฉพาะในแตํละชํวงเวลา เพื่อให๎
สามารถวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์ได๎สร๎างข้ึนในแตํละยุคได๎อยํางมีความ
ความเข๎าใจในเนื้อหาของชุดความคิด ความเช่ือ ความจริงของวาทกรรมเหลําน้ันได๎ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 

แนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงทฤษฎีวิพากษ์ 
  
 นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) นักภาษาศาสตร์ที่สืบทอดแนวคิดตํอจาก  
ฟูโกต์ ได๎อธิบายถึงการปฏิบัติการทางวาทกรรมไว๎วําเป็นรูปแบบหนึ่งของภาคปฏิบัติการทางสังคม ซึ่ง
บางกรณีปฏิบัติการทางสังคมอาจถูกสร๎างหรือผลิตโดยภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และในบางกรณ๏
ภาคปฏิบัติการทางสังคม อาจหมายถึงการผสมผสานกันระหวํางภาคปฏิบัติการที่เป็นวาทกรรมและ
ไมํใชํวาทกรรม โดยการวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจะเน๎นกระบวนการผลิตตัวบท 
(production)  การจ าหนํายจํายแจก (distribution) และการบริโภค (consumption) โดยที่
กระบวนการดังกลําวอยูํภายใต๎เนื้อหาทางสงัคม และยังต๎องมีการอ๎างอิงไปถึงบรบิททางด๎านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสถาบันตํางๆที่สํงผลให๎วาทกรรมถูกสร๎างขึ้น ในเรื่องการผลิตและการบริโภควาทกรรม
นั้นจึงด าเนินไปในลักษณะของการรับรู๎ เ ชิงสังคม เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดยํอมต๎องใช๎
กระบวนการเปลี่ยนแปลงการรับรู๎และความเช่ือของการผลิตและการตีความ โดยมีรากฐานอยูํที่
โครงสร๎างทางสังคมและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมซึ่งทุกคนรับรู๎อยูํ ในใจ ดังนั้นในการที่จะวิเคราะห์
กระบวนการรับรู๎เชิงสังคมนี้วําประกอบด๎วยระเบียบวาทกรรมหรือลักษณะการประพันธ์แบบใด มี
วิธีการผลิตและการตีความอยํางไร และตัวบทสัมพันธ์กับปฏิบัติการทางสังคมในแงํโครงสร๎างและการ
ตํอสู๎ตํอรองอยํางไรได๎น้ัน เราจะไมํสามารถเลําถึงกระบวนการผลิตซ้ าหรืออธิบายกระบวนการตีความ 
โดยกลําวถึงเฉพาะตัวบทได๎ ซึ่งวิธีที่จะเช่ือมโยงภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและกระบวนการผลิต 
จ าหนํายจํายแจก และการบริโภคได๎คือการเน๎นที่ สหบท (intertextuality) (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 
2544:50-54) 
 ดังนั้น Fairclough (1992) จึงได๎อธิบายถึงแนวคิดในการท าความเข๎าใจวาทกรรม ผําน
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์ที่ต๎องใช๎พิจารณาประกอบการศึกษาใน 3 มิติ ประกอบด๎วย 
 1. มิติวาทกรรมที่วําด๎วยตัวบท (discourse as text) 
  มิติวาทกรรมที่วําด๎วยตัวบทนี้ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ที่ใช๎ตัวบท กลําวคือ 
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวหมาย (signifier) และ ตัวหมายถึง (signified) ซึ่งนักวิเคราะห์วาทกรรมแนว
วิพากษ์ กลําววํา ความสัมพันธ์ของตัวหมายและตัวหมายถึงเป็นไปด๎วยแรงจูงใจทางสังคม  นั่น
หมายความวํามีเหตุผลทางสังคมที่จะผนวกตัวหมายเข๎ากับตัวหมายถึง เชํน ค าวํา “ผู๎กํอการร๎าย” ใน
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ดินแดนตะวันตกและดินแดนตะวันออกกลาง พวกเขาจะเป็นผู๎กํอการร๎ายหรือเป็นผู๎ตํอสู๎เพื่ออิสรภาพ
ก็ขึ้นอยูํกับมุมมองของผู๎พูด 
 2. มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practice) 
  มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม พิจารณาวําปฏิบัติการทางวาทกรรม
เกี่ยวข๎องกับกระบวนการผลิต จ าหนํายจํายแจก และการบริโภคตัวบท ซึ่งกระบวนการเหลํานี้จะ
แตกตํางกันไปตามแตํละชนิดของวาทกรรม โดยข้ึนอยูํกับปัจจัยทางด๎านสังคม หากจะพิจารณา
กระบวนการโดยครําวๆ ดังตัวอยํางเชํน บทความในหนังสือพิมพ์ที่มกีารผลติในบริบทเฉพาะทางสังคม 
ในการผลิตบทความจะต๎องมีการเข๎าถึงแหลํงขําว และมีการแปลข๎อมูลจากแหลํงขําวเหลํานี้เป็น
รายงานอยํางครําวๆ จากนั้นจึงตัดสินใจวําจะน าไปไว๎หน๎าไหนของหนังสือพิมพ์ 
 3. มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (social practice) 
  มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม ในมิตินี้แฟร์คลัฟได๎เน๎นความส าคัญไปที่
อุดมการณ์ในฐานะที่เป็นตัวให๎ความหมาย (signification) และ ตัวสร๎าง (constructions) ความจริง 
ซึ่งความจริงดังกลําวนี้ หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคม อัตลักษณ์ทางสังคมที่มีการสร๎างเข๎าไปในมิติ
ตํางๆผํานรูปแบบและความหมายของปฏิบัติการทางวาทกรรม จากนั้นอุดมการณ์นี้จะน าไปสูํการผลิต 
การผลิตซ้ าหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ด๎วยการครอบง าชุดอุดมการณ์ตํางๆที่ฝังตัวอยูํใน
ปฏิบัติการทางวาทกรรม และจะสัมฤทธ์ิผลที่สุดเมื่อสามารถท าเสมือนเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเป็น
สามัญส านึก อุดมการณ์จะแสดงออกในระดับความหมายของตัวบท โดยจะแทรกอยูํในรูปแบบของ
ข๎อความ ลีลาการพูดหรือเขียนในระดับตํางๆกัน และยังบอกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางสังคมรวมถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคมด๎วย ประเด็นนี้แฟร์คลัฟยืนยันวําวาทกรรมทุกช้ินมีอุดมการณ์แฝงอยูํตราบ
เทําที่ วาทกรรมหรือปฏิบัติการทางวาทกรรมได๎รวบรวมความหมาย (significations) อันจะน าไปสูํ
การรักษาไว๎ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอ านาจ โดยที่อุดมการณ์จะเกิดในสังคมที่มีลักษณะการครอบง าทาง
อ านาจซึ่งมีรากฐานอยูํบนเรื่องชนช้ัน เพศสภาพ กลุํมวัฒนธรรม 
 แนวการวิเคราะห์วาทกรรมของแฟร์คลัฟข๎างต๎น สามารถท าให๎ผู๎วิจัยใช๎เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ความหมายวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่สํงผลตํอสังคม กลําวคือ การ
ท าให๎ทราบวําวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์น าเสนอสิ่งใดสูํสังคม  วาทกรรมทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์สรา๎งอัตลกัษณ์หรอืลกัษณะเฉพาะอะไรให๎แกํสงัคม ผํานการวิเคราะห์
ตัวบทวําสามารถสํงผํานอะไร เพื่อให๎เห็นความสัมพันธ์ของตัวบทภายใต๎บริบทางสังคมและวัฒนธรรม 
รวมถึงวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์สร๎างรูปแบบความสัมพันธ์เชิ งอ านาจและ
อุดมการณ์กับสถาบันหรือองค์กรตํางๆในสังคมอยํางไร ซึ่งทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์วาทกรรมที่ถูก
สร๎างขึ้นผํานตัวบท ในการสร๎างความสัมพันธ์เชิงอ านาจและอุดมการณ์ที่แผํขยายสูํการครอบง าทาง
สังคมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพรรคประชาธิปัตย์ 
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การวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมือง 
 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2544:107-119) ช้ีให๎เห็นถึงการขยายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สํงผลให๎เกิดการรบัข๎อมูลขําวสารอยํางกว๎างขวาง สารที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาทางการ
เมืองเกิดข้ึนจ านวนมาก ซึ่งมีอิทธิพลสํงผลตํอการยอมรบั ตีความ และการวิพากษ์ กรอบการวิเคราะห์
วาทกรรมทางการเมืองจึงเป็นกรอบที่จะเผยให๎เห็นถึงความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านอ านาจ ความ
เป็นใหญํ เจตนาของผู๎สํงสาร และปฏิกิริยาสะท๎อนกลับของผู๎รับสาร ผํานความหมายในระดับมหภาค
และจุลภาค รวมถึงความหมายที่แสดงออกอยํางตรงไปตรงมา หรือความหมายโดยนัยยะแฝงที่ซํอน
เร๎นอยูํในวากยสัมพันธ์ (syntax) การใช๎ค า (lexicon) และความหมาย ส าหรับกลยุทธ์ของวาทกรรม 
(Strategic Functions) กลยุทธ์ที่ใช๎ของวาทกรรมทางการเมืองนั้นจะประกอบด๎วย ประการแรก การ
ขํมขํู (coercion) วาทกรรมประเภทการขํมขํูที่ชัดเจน คือ การยับยั้งยุติการกระท าโดยใช๎ค าสั่ง 
กฏหมาย บทบัญญัติ ส าหรับวาทกรรมการขํมขูํโดยทั่วไป ได๎แกํ การจัดระเบียบวาระของนักการเมือง 
การเลือกหัวข๎อในการสนทนา การวางจุดยืนของตนเองและผู๎อื่นพร๎อมทั้งการสร๎างความจริงบาง
ประการและท าให๎ผู๎ที่ฟังยอมรับ เพื่อให๎สามารถด าเนินการพูดและการเขียนได๎ตํอไป ประการที่สอง 
การตํอต๎าน (resistance) เมื่อมีฝ่ายใช๎อ านาจยํอมต๎องมีฝ่ายตํอต๎านการใช๎อ านาจ ผํานโครงสร๎าง
เนื้อหาหรือรูปแบบของภาษาชนิดตํางๆ เชํน ค าขวัญ เพลง การปลุกระดม ประการที่สาม การปิดบัง
ซํอนเร๎นข๎อมูล (dissimulation) กลําวคือ การควมคุมวาทกรรม เป็นการท าให๎วาทกรรมเป็นความลับ 
เป็นการปกปิดผู๎คนไมํใหไ๎ด๎รับข๎อมลู ซึ่งตรงกันข๎ามกับการเซ็นเซอร์ที่ไมํให๎ผู๎คนให๎ข๎อมูล หรือให๎ข๎อมูล
ได๎แตํไมํเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎รับสาร ประการที่สี่ การท าให๎ชอบธรรมและการท าให๎ไมํชอบ
ธรรม (legitimization and delegitimization) ซึ่งคล๎ายกับการขํูเข็ญ การท าให๎ชอบธรรมสร๎างสิทธิ
ให๎กับผู๎มีอ านาจวําจะมีผู๎เช่ือฟัง สํวนใหญํจะโน๎มน๎าวใจผํานการใช๎ภาษา 
  กลยุทธ์ของวาทกรรมข๎างต๎น ผู๎วิจัยจะน ามาใช๎พิจารณาวาทกรรมทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให๎สามารถตีความได๎วําวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ถูกสร๎าง
ข้ึนโดยใช๎กลยุทธ์ใดบ๎างในการผลิตวาทกรรม และใช๎กลยุทธ์ในการน าเสนอวาทกรรมทางการเมือง
อยํางไรแกํสังคม 
 
อุดมการณ์และอ านาจ  
 อุดมการณ์ ( ideology) ค านี้เริ่มใช๎ครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส แตํเดิมนั้นหมายถึง 
การศึกษาที่เกี่ยวกับแนวคิด (study of idea) ตํอมาค าวํา “อุดมการณ์” ได๎ถูกหยิบยกมาใช๎ใน 2 
ความหมาย กลําวคือ ความหมายแรก อุดมการณ์ถูกใช๎เพื่อกลําวถึงความเช่ือ ความคิดรวมไปถึง
ทัศนคติของคนกลุํมหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง มีลักษณะเป็นความหมายแบบเบ็ดเสร็จ ที่มุํงอธิบาย
สภาพการณ์ในสังคมทั้งที่เคยเป็นมาและเกิดข้ึนแล๎วในอดีต รวมถึงที่ก าลังเกิดหรือก าลังด าเนินอยูํใน
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ปัจจุบันและที่จะเป็นไปได๎ในอนาคต ความหมายที่สอง อุดมการณ์ถือเป็นเครื่องมือในการตํอสู๎ทาง
การเมืองระหวํางบคุคลหรือกลุํมบุคคล 2 ฝ่าย โดยสะท๎อนให๎เห็นผํานรูปของวิธีการปกครอง หลักการ
ในการปกครองและการด าเนินชีวิตของบุคคล ในทางการเมืองนั้นอุดมการณ์เป็นเหตุผลส าคัญที่กลุํม
การเมืองตํางยกข้ึนมาอ๎าง ชักจูงให๎คนยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลใหมํ ใช๎เป็นเครื่องมือในการ
ชักจูงประชาชนให๎สนับสนุนยอมรบัในอ านาจและการเสสีละรวํมกัน เพื่อจะกํอให๎เกิดการเปลีย่นแปลง
ทางสังคม ดังนั้นจากลักษณะดังกลําวจึงอาจกลําวสรุปได๎วํา อุดมการณ์ถูกใช๎เป็นเครื่องมือเพื่อรวม
อ านาจและรักษาอ านาจของผู๎น า 
 ส าหรับประโยชน์ของอุดมการณ์ที่มีตํอการเมืองนั้น มี 4 ประการด๎วยกัน กลําวคือ 
ประการแรก เพื่อปกครองและใช๎ยึดกลุํมคนเข๎าไว๎ด๎วยกัน ประการที่สอง เพื่อชักจูงให๎คนเสียสละใน 
“เป้าหมายรํวม” หรือ “ท าเพื่ออุดมการณ์” ซึ่งมักจะเป็นประโยชน์โดยตรงตํอผู๎น าทางการเมือง 
ประการที่สาม เพื่อขยายอ านาจของรัฐบาล และประการสุดท๎าย เพื่อรักษาอ านาจของรัฐบา ล 
อุดมการณ์จึงถูกสํงผํานความหมายโดยกระบวนการทางภาษา (ideologies-linguistic-process) ซึ่ง
เป็นกระบวนการในการตํอสู๎ที่จะเลือกน าเสนอเหตุการณ์หนึ่งๆ ในทิศทางมุมมองหนึ่งและอีกมุมมอง
หนึ่งและยังเลือกที่จะละทิง้การน าเสนอในแงํมมุอื่นๆ กลําวคือ เป็นการเลือกวําจะพูดถึงความเป็นจริง
ภายใต๎กรอบของวาทกรรมแบบใด ซึ่งวาทกรรมนั้นก็มีอิทธิพลตํอการรับรู๎และความเข๎าใจของคนตํอ
ประเด็นหรือเหตุการณ์นั้นๆ (รัตนาวดี ส าราญสุข, 2545:13-17) 
 กาญจนา แก๎วเทพ (2541:65) ได๎อธิบายเพิ่มเติมวํา อุดมการณ์นั้นมีความส าคัญในการ
ครอบง าทางสังคม และหากพิจารณาถึงหน๎าที่โดยทั่วไปของอุดมการณ์จะพบวําประกอบไปด๎วย  
 1. สร๎างความชอบธรรมให๎แกํสังคมหรือกลุํมที่ยึดถืออุดมการณ์ ซึ่งหน๎าที่นี้มองเห็นได๎
งําย ผํานการสร๎างความชอบธรรมด๎วยการอ๎างอิงวํา สังคมกลุํมนั้นยังคงอยูํกับหลักการและคุณคํา
ตํางๆที่ยอมรับกัน 
 2. ตอกย้ าเรื่องหลัก ในเรื่องกฏของสังคมหรือกฏของกลุํม เพื่อมิให๎เกิดข๎อกังขา สงสัย  
ตั้งค าถาม โต๎แย๎งได๎มากนัก เชํน เรื่องหลักการพัฒนา เสรีภาพ ความมั่นคงของชาติ เป็นต๎น 
 3. เป็นวาทกรรมที่มีระบบระเบียบ มีการตอกย้ าหลักการบางอยํางแนํนอน อยําง
เด็ดขาดตายตัว มีผลตํอการช้ีน าความคิด ความรู๎สึก และการประพฤติของคน  
 4. เป็นวาทกรรมที่มีลักษณะการใช๎หลัก “ควร” เป็นเครื่องช้ีวําเราควรท าอะไรและไมํ
ควรท าอะไร  
 5. ลักษณะวิวาทะกับฝ่ายตรงข๎าม 
 6. เป็นตัวให๎นิยามการอธิบายถึงปรากฏการณ์ตํางๆที่เกิดข้ึน 
 ส าหรับอ านาจ (power) กลําวได๎วําเป็นหัวใจของการเมือง นักการเมืองและพรรค
การเมืองยํอมต๎องการแสวงหาอ านาจให๎ตน ซึ่งการที่บุคคลจะมีอ านาจทางการเมืองมากน๎อยเพียงใด



15 
 

นั้น ข้ึนอยูํกับทรัพยากรทางการเมือง ถ๎ามีทรัพยากรทางการเมืองมากก็อาจสํงผลให๎มีอ านาจทาง
การเมืองมากข้ึน ทรัพยากรทางการเมืองจึงถือเป็นแหลํงหรือที่มาของอ านาจทางการเมือง 
ตัวอยํางเชํน ความมั่งค่ัง (wealth) รายได๎ (income) ความรู๎ (knowledge) เป็นต๎น และในบรรดา
ทรัพยากรทางการเมืองตํางๆ ทรัพยากรที่วําด๎วยความชอบธรรมเป็นทรัพยากรที่มคีวามส าคัญอยํางยิง่ 
เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีความเกี่ยวข๎องกับเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองให๎เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน จึงกลําวสรุปได๎วําอุดมการณ์นอกจากจะจัดเป็นระบบความคิดความเช่ื อเพื่อให๎ไปถึง
เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งแล๎ว อุดมการณ์ยังเป็นตัวสร๎างความชอบธรรมทางการเมืองอีกด๎วย (รัตนา
วดี ส าราญสุข, 2545:18-19) 
 ผู๎วิจัยจะได๎ใช๎แนวคิดเรื่องอุดมการณ์และอ านาจข๎างต๎น เพื่ออธิบายถึงวาทกรรมทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ โดยพิจารณาถึงการสร๎างวาทกรรมทางการเมืองของพรรควําได๎
สอดแทรกเนื้อหาหรอืแนวคิดเรื่องอุดมการณ์และอ านาจไปในลักษณะใดและมเีนื้อหาในเรือ่งอะไรแฝง
ไว๎ในวาทกรรมเหลําน้ัน 
  
การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง 
 การสร๎างความชอบธรรมทางการเมืองถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร๎างการยอมรับจากสังคม
ที่มีตํอวาทกรรมที่ผลิตและสํงผํานความหมาย ลิขิต ธีรเวคิน (2538 :16) อธิบายวํา ความชอบธรรม
จัดเป็นรากฐานประการหนึ่งของการมีอ านาจ และการอยูํใต๎อ านาจของรัฐบาล ในแงํของการมีสิทธ์ที่
จะปกครองและบริหารประเทศ ซึ่งฝ่ายที่อยูํใต๎อ านาจการปกครองต๎องให๎การยอมรับในการมีสิทธ์ใน
การปกครองนั้น ดังนั้นการสร๎างความชอบธรรมจึงเปน็การสร๎างให๎เกิดความเช่ือที่วํา สถาบัน ระเบียบ
ปฏิบัติ การกระท า รวมไปถึงการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายตํางๆของรัฐบาล อีกทั้งตัวผู๎น าของ
รัฐบาลก็ต๎องมีลักษณะของความถูกต๎อง มีความเหมาะสม สมควรได๎รับการยอมรับจากสังคมไมํวําสิ่ง
เหลํานี้จะมีลักษณะอยํางไร ส าหรับความชอบธรรมในการปกครองนั้นเกี่ยวข๎องกับความเช่ือ หรือ
ความคิดเห็นที่มีตํอการได๎มาซึ่งอ านาจ การมีอ านาจและการใช๎อ านาจทางปกครอง โดยข้ึนอยูํกับการ
อ๎างสิทธิในการปกครองของฝ่ายผู๎ปกครอง และข้ึนอยูํกับการยอมรับหรือเช่ือฟังในการอ๎างสิทธิ
เหลํานั้นของฝ่ายผู๎ถูกปกครอง การสร๎างให๎เกิดความรู๎สึกเชํนนี้เป็นสิ่งจ าเป็นของการอยูํรอดของ
รัฐบาล รัฐบาลในทุกสังคมยํอมมีความต๎องการให๎คนในสังคมมีความเช่ือถือ ให๎เช่ือวํ าการน าการ
ปกครองของตนมีความชอบธรรม ให๎ฐานะของตนได๎รับการยอมรับเป็นการสํงผลดีตํอรัฐบาลด๎วยการ
สนับสนุนจากพลเมือง ท าให๎เป็นการปกครองที่มีความเห็นพ๎องต๎องกัน และในระบบการเมืองทุก
ระบบนั้น การปกครองจะมีหลักแหํงความชอบธรรมในการปกครองแตกตํางกันไป ซึ่งการสร๎าง
ความชอบธรรมทางการเมือง สามารถแบํงได๎เป็น 2 สํวน กลําวคือ  
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 สํวนแรก เกี่ยวข๎องกับความชอบธรรมของอ านาจ เน๎นที่การเข๎าสูํอ านาจวําสอดคล๎องกับ
กฏกติกาหรือไมํอยํางไร กฏกติกานั้นอาจเป็นลายลักษณ์อักษร เชํน ตามตัวบทกฏหมาย หรือโดย
ประเพณีการปกครองที่ปฏิบัติสืบมาในรัฐนั้นๆ เชํน การเข๎าสูํการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ยํอมต๎องผํานกลไกการเลือกตั้ง  
 สํวนที่สอง เกี่ยวข๎องกับความชอบธรรมของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงาน หมายความวําแม๎การเข๎าสูํต าแหนํงอ านาจในการปกครองจะมีความชอบธรรมตามตัวบท
กฏหมาย หรือประเพณี แตํหากรัฐบาลไมํสามารถบริหารงานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามที่พลเมืองคาดหวัง ยํอมจะสูญเสียความชอบธรรมในแงํการบริหารงานลง กลําวอีกนัยหนึ่งได๎วํา
ความชอบธรรมทางการเมืองต๎องผสมผสานระหวํางความชอบธรรมตามกฏหมายและผลสัมฤทธ์ิจาก
การบริหารงาน 
 ในเรื่องความชอบธรรมนี้ ผู๎วิจัยจะน ามาใช๎พิจารณาวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ที่สร๎างขึ้นวําได๎ใช๎การอ๎างถึงความชอบธรรมให๎กบัพรรคของตนในลักษณะใด และท าลาย
ความชอบธรรมให๎แกํกลุํมการเมืองฝ่ายตรงข๎ามในลักษณะใด จนสามารถเบียดขับให๎อีกฝ่ายพํายแพ๎
หรือสูญเสียอ านาจทางการเมืองลง 
 

แนวคิดวงศาวิทยา 
 

 แนวคิดวงศาวิทยา (Genealogy) ของมิเชล ฟูโกต์เป็นวิธีการศึกษาที่พัฒนามาจากวิธี
การศึกษาแบบโบราณคดีของความรู๎ (Archaeology of Knowledge) ของฟูโกต์อีกทีหนึ่ง  กลําวคือ 
การศึกษาแบบโบราณคดีของความรู๎ของฟูโกต์เป็นการขุดค๎นเพื่อเปิดเผยชุดความรู๎ที่หลากหลาย ทีละ
ช้ันทีละสํวนที่ประมวลกนัเข๎ามาจนเกิดปริมณฑลชองชุดความรู๎ใหมํ ซึ่งจากวิธีการนี้เทํากับเป็นการท า
ความเข๎าใจเงื่อนไขกฏเกณฑ์ตํางๆ ที่ก าหนดหรือแวดล๎อมให๎ปริมณฑลของชุดความรู๎ใหมํด ารงอยูํได๎  
ดังเชํนในหนังสือ Madness and Civilization ฟูโกต์ได๎บรรยายถึงประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เราเรียกวํา
ความบ๎าในปัจจุบัน แทนที่เราจะเห็นวิวัฒนาการตามล าดับตํอเนื่องของความบ๎าในอดีตถึงปัจจุบัน 
กลําวคือสิ่งที่เรารู๎จักวําเป็นความบ๎าในปัจจุบันกลับมีสถานะตํางออกไปในยุคกํอนๆและผันแปรไปมา
อยํางไมํตํอเนื่อง เพราะชุดความรู๎อื่นๆที่ทรงอิทธิพลกวําครอบง าปริมณฑลที่ใช๎อธิบายลักษณะที่เรา
เรียกวําบ๎าในปัจจุบัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปกลาง ลักษณะที่เราเรียกวําความบ๎าในปัจจุบันนั้น ถูก
ถือวําเป็นลักษณะพิเศษในเชิงศักดิ์สิทธ์ิ คือเป็นแหลํงสถิตของสัจจะของพระผู๎เป็นเจ๎า แตํถึงปลายยุค
กลาง ถือวําเป็นภูมิปัญญาแบบพิเศษของมนุษย์ ทํามกลางชุดความรู๎ที่ถือกันวําภูมิปัญญาที่ตํางไปจาก
ปกติธรรมดา เป็นสิ่งที่พระผู๎เป็นเจ๎าประทานมาให๎ จนถึงยุคแหํงการปฏิวัติทางภูมิปัญญาที่เช่ือใน
เหตุผลนิยมของมนุษย์ ภายใต๎ชุดความรู๎เชํนนี้ความบ๎าจึงได๎ เริ่มมีการอธิบายเป็นครั้งแรกวําเป็น
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ลักษณะที่อยูํพ๎นขอบขํายความเป็นมนุษย์ แตํยังไมํถูกถือวําเป็นอาการป่วย จนมาถึงชํวงศตวรรษที่ 19  
ความบ๎าจึงถูกจ าแนกวําเป็นคนผิดปกติเป็นอาการป่วยชนิดหนึ่ง เพราะเกิดชุดความรู๎ใหมํเกี่ยวกับโรค
ทางจิตที่ไมํเคยมีมากํอน ดังนั้นจึงต๎องรับการรักษาในแบบเฉพาะ  
 ในเรื่องความเจ็บป่วยทางจิตนั้น ชํวงเวลาหนึ่งที่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เข๎ามามี
อิทธิพล ท าให๎อาการทางจิตจึงมีลักษณะแตกตํางไปจากคนปกติ กลายเป็นความเจ็บป่วย คนที่เป็น
โรคจิตจึงต๎องมีโรงพยาบาลส าหรับดูแลบ าบัดฟื้นฟูให๎พวกเขากลายเป็นคนปกติและออกสูํสังคมได๎ ซึ่ง
แตกตํางจากความคิดเรื่องความบ๎าในยุคกํอนๆ ซึ่งการค๎นพบของฟูโกต์เกี่ยวกับการปิดบังอ าพราง 
ความจริงของวัตถุ โดยอธิบายวํา ความบ๎า เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานอยูํบนความเป็นจริง รํองรอยของความ
จริงที่เปิดเผยและเช่ือมโยงตัวเองกับความเป็นอื่น คือค าพูดหรือวลีหนึ่งที่ปฏิเสธการด ารงอยูํของสิ่ง
อื่นๆ การห๎าม การโต๎แย๎งหรือการสกัดกั้นพวกเขา ในการแผํขยายในแตํละวลี ที่อ๎างถึงความสมบูรณ์
กับทุกๆสิ่งออกจากการไมํพูด ท าให๎ความบ๎าไมํถูกพูดถึงหรือถูกท าให๎เป็นอื่นโดยชุดความรู๎ทางจิตเวช 
จิตวิทยา จิตวิเคราะห์ ที่สร๎างความรู๎ใหมํในสังคม (ธงชัย วินิจจะกูล, 2534:31-32) 
 ผลงานช้ินส าคัญที่สร๎างความส าเร็จอยํางมากของฟูโกต์ที่ตามมาภายหลังคือหนังสือ The 
Order of Things ซึ่งเป็นเรื่องตํอเนื่องจากเรือ่งความบ๎าใน Madness and Civilization โดยฟูโกต์ได๎
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความรู๎ของมนุษย์ (Human Science) 3 แขนง คือ ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ 
และนิรุกติศาสตร์ โดยแสดงให๎เห็นวําแตํละวิชามิได๎มีประวัติศาสตร์ยาวนาตํอเนื่องมาแตํอดีตดังที่
เข๎าใจกัน ตรงกันข๎ามกํอนศตวรรษที่ 18 ไมํเคยมีวิชาเหลํานี้เพราะ “มนุษย์” ไมํเคยเป็นวัตถุหรือ
หนํวยของการศึกษาเลย จึงมีแตํวิชาวําด๎วยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วําด๎วยความมั่งค่ัง และวิชาไวทยา
กรณ์ทั่วไป มนุษย์ก็เป็นผลงานของพระผู๎เป็นเจ๎าเหมือนสิ่งอื่นๆ ซึ่งมิได๎มีความส าคัญเป็นพิเศษแตํ
อยํางใดและกลําวตํอวําไมํเคยมีวิชาใดที่ด ารงอยูํและพัฒนามาอยํางยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน
มาโดยตลอด เพียงแตํเปลี่ยนช่ือ หรือเปลี่ยนทฤษฎี หรือก๎าวหน๎ามาพร๎อมๆกับการขจัดสิ่งที่ผิดและ
ค๎นพบความจริงมากขึ้นทุกทีอยํางที่เราปักใจเช่ือกัน (ธงชัย วินิจจะกูล, 2534:33) แตํถ๎าหากกลําวถึง
วิธีการศึกษาแบบโบราณคดีของความรู๎ของฟูโกต์ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณที่เป็นรอยตํอระหวําง
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการเมือง ก็เป็นการยากที่กลําววําวิธีการนี้เป็นวิชาใดวิชาหนึ่งเฉพาะ ใน
แงํวิธีการเขาอาศัยข๎อเท็จจริงสร๎างเป็นความรู๎ข้ึนมาแบบประวัติศาสตร์ สํวนในแงํสาระปรัชญาและ
ประวัติศาสตร์ถูกน าเข๎ามาโยงกันด๎วยประเด็นในเชิงการเมือง (การตํอสู๎แทนที่กันของชุดความรู๎ตํางๆ 
(Lemert & Gillan, 1982:57-58) 
 แตํประเด็นที่ส าคัญ คือ ฟูโกต์ตํอต๎านทัศนะและวิชาประวัติศาสตร์แบบที่คนสํวนใหญํ
เข๎าใจกัน และยังต๎องการให๎วิธีการของเขาตํอต๎านประวัติศาสตร์อยํางเปิดเผยมากกวําจะเป็นเพียง
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งฟูโกต์ได๎แถลงถึงวิธีการศึกษาของงาน The Order of Things ของ
ตนเองวํา เป็นการศึกษาแบบโบราณคดีของความรู๎ แตํกลับเห็นวําวิธีที่ท าอยูํเป็นเพียงแคํการเปิดเผย
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กฏเกณฑ์หรือเงื่อนไขของปริมณฑลชองชุดความรู๎ โดยอาศัยการศึกษาเชิงประวัติอธิบายปัญหาส าคัญ
วํา การสับเปลี่ยนแทนที่กันของชุดความรู๎ หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมณฑลของชุดความรู๎เกิดข้ึน
อยํางไร การปะทะประสานหรือขัดแย๎งกันของปริมณฑลของชุดความรู๎ที่แตกตําง ถูกตัดสินหรือจบลง
ในลักษณะอยํางไร จึงต๎องการพัฒนาตํอเพื่อให๎สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนผํานได๎ดียิ่งข้ึน 
(ธงชัย วินิจจะกูล, 2534:34) 
 ในงานของรูดิ วิสเกอร์เรื่อง Genealogy as Critiques ในบทความจริงของวิทยาศาสตร์ 
และความจริงของประสบการณ์ ฟูโกต์ต๎องการตํอต๎านประวัติศาสตร์ (Counter-History) และ
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ซึ่งขัดแย๎ง ตรงกันข๎ามกับความทรงจ า การตํอต๎านความทรงจ า (Counter-
memory) และเปิดเผยวําความทรงจ าเป็นเชํนเดียวกับความหลงลืม ซึ่ งนั่นหมายความวํา 
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มีสมมติฐานเบื้องต๎นของระยะทางที่ไมํสามารถคาดคะเนได๎ระหวํางชํวงยุคสมัย 
ซึ่งมันเพิ่มข้ึนจากความหลงลมืเกี่ยวกับความหมายด้ังเดิมของอดีตและความหมายในอดีตที่ไมํสามารถ
หยิบฉวยในชํวงเวลาปัจจุบัน  การสร๎างความเป็นอื่น (Aliennation) ในการป้องกันความรู๎บางอยําง 
จากความรู๎อื่นๆของเรา อะไรที่เราเช่ือ เรารู๎  เชํน เรื่องของความเจ็บป่วยทางจิต (mental illness) ที่
ท าให๎ความบ๎ากลายเป็นอื่น การท าให๎เป็นอื่นจากวิชาจิตวิทยาจึงเป็นการสร๎างความเป็นไปได๎ของตัว
มันเอง (Visker, 1995:17-21)  
 สิ่งที่ฟูโกต์ได๎น าเสนอเป็นพื้นฐานในงานโบราณคดีทางความรู๎ของเขาก็คือ การตั้งค าถาม
กับประวัติศาสตร์ที่ไมํเคลื่อนไหว เขาเรียกวําสิ่งที่เป็นตัวอยํางซึ่งเราเช่ือมั่น ช่ืนชมอยํางแนบแนํนและ
ไมํตั้งค าถามหรืออนุสาวรีย์ที่ไร๎เสียง (Monument) ที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได๎ท างานบนสิ่งที่
เรียกวํา เอกสารหลักฐานตํางๆ เชํน หนังสือ ซึ่งรวบรวมและผลิตซ้ าองค์ความรู๎ตํางๆ ส าหรับการ
อ๎างอิงและการพูดถึง ปัญหาส าคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสิง่ที่เรียกวํา เอกสารหลักฐานที่ท าราวกับ
วําเป็นเหมือนตัวอยํางที่คนยกยํองช่ืนชม ทั้งที่หนังสือก็ไมํได๎มีอะไรมากไปกวําสนามที่ซับซ๎อนของ
บรรดาชุดความรู๎ตํางๆที่ประกอบเข๎าด๎วยกันภายในเอกสารช้ินหนึ่งๆ ที่เราไมํเคยต้ังค าถาม เพราะเรา
เช่ือวํามันคือความรู๎ ความจริงของเรา (Foucault, 1976:182)  
 จากนั้นฟูโกต์จึงพยายามพัฒนาวิธีการศึกษาแบบใหมํข้ึน โดยพิจารณาจุดอํอนของวิธี
โบราณคดีของความรู๎ซึ่งพบข๎อด๎อยบางประการในการศึกษาประวัติศาสตร์ จึงน าไปสูํการพัฒนาวิธี
การศึกษาประวัติศาสตร์ตามแนวคิดแบบวงศาวิทยา ซึ่งผู๎วิจัยสามารถสรุปประเด็นในความแตกตําง
ระหวํางแนวคิดทั้งสองจากการศึกษาได๎ดังนี้  
 ประการแรก วิธีโบราณคดีของความรู๎มองประวัติศาสตร์เป็นช้ันๆตามห๎วงเวลาของชุด
ความรู๎ จ ากัดการวิเคราะห์และอธิบายอยูํเพียงการตีแผํช้ันตํางๆของเวลาและชุดความรู๎ เปิดเผยให๎
เห็นองค์ประกอบที่ด ารงอยูํด๎วยกัน โดยมิได๎แสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา การปะทะประสานหนึ่งๆ
กํอให๎เกิดภาวะใหมํสิ่งใหมํได๎อยํางไร องค์ประกอบไหนชุดไหนช้ันไหนกระท าอยํางไรตํอองค์ประกอบ
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อื่น ชุดอื่น ช้ันอื่น ภาวะใหมํที่เป็นผลออกมานั้นสืบทอดลักษณะไหน มาจากชุดความรู๎ชุดไหนบ๎าง 
(Noujain, 1987:191) 
 ประการที่สอง วิธีโบราณคดีของความรู๎สนใจแตํเพียงการตีแผํองค์ประกอบตํางๆที่ท าให๎
เกิดสิ่งใหมํ แตแํนวคิดวงศาวิทยาสนใจอธิบายคุณลักษณะ กฎเกณฑ์ของชุดความรู๎หนึ่งๆที่มาปะทะ
ประสานกันในตัวมันเอง โดยยังละเลยการน าเงื่อนไขทางสังคม การเมือง ปัจจัยแวดล๎อมมาพิจารณา
รํวม ประเด็นนี้ท าให๎ฟูโกต์ได๎รับการวิพากษ์วิจารณ์อยํางกว๎างขวาง ถึงแม๎วําเขาจะพยายามอธิบายโดย
ให๎พิจารณาถึงความไมํตํอเนื่องของสิ่งตํางๆ ที่มีการลื่นไหล เปลี่ยนแปลง แตกดับ และเผยตัวใหมํอยูํ
ตลอดเวลาของสิ่งตํางๆแล๎วก็ตาม แตํกเ็พราะวําเขาปฏิบัติเสมือนหนึ่งวําชุดความรู๎นั้นไมํมีจุดยึดโยง
กับบริบทในทางสังคมแตํอยํางใด (Hoy, 1986:4-7) 
 ประการที่สาม  วิธีโบราณคดีของความรู๎ในประเด็นการวิเคราะห์กฏเกณฑ์ของชุดความรู๎
เหลําน้ัน ฟูโกต ท าเสมือนวําเขาอยํูภายนอกเครือขํายของชุดความรู๎ทั้งปวง ราวกับวําเขาหลุดพ๎นจาก
การก าหนดบงการของชุดความรู๎เหลํานั้นได๎แล๎ว จึงสามารถย๎อนกลับมามองสังคมแล๎วแยกแยะ
ออกเป็นสํวนๆได๎ แตํส าหรับแนวคิดวงศาวิทยาจะวิเคราะห์กฏเกณฑ์ของชุดความรู๎เหลํานั้น ด๎วยการ
ยอมรับวําตนเองยืนอยูํ ณ เงื่อนไขทางสังคมบางประการและไมํแยกตัวเองออกจากชุดความรู๎หนึ่ง  
เพื่อให๎สามารถมองกลับไปยังชุดความรู๎อื่นๆ และวิพากษ์ชุดความรู๎นั้นแบบยอมรับอยํางเข๎าใจ ใน
ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน (Dreyfue & Rabinow, 1982:102-103) 
 ประการที่สี่ วิธีโบราณคดีของความรู๎มิได๎สนใจปฎิบัติการของชุดความรู๎วําถูกผลิตข้ึน
อยํางไร ถํายทอด สํงผําน ตํอสู๎กับชุดความรู๎อื่นๆอยํางไรในสังคม แตํแนวคิดวงศาวิทยากลับเน๎นที่
ปฏิบัติการของชุดความรู๎ตํางๆ ท าให๎ในแงํนีฟู้โกต์จึงพัฒนาแนวคิดวําด๎วยเรื่อง “อ านาจ” ข้ึนมาใหมํ 
ซึ่งเขายอมรับวํา ระบอบอ านาจ (หรือการเมือง) ของชุดความรู๎เป็นเรื่องที่เขาละเลยตลอดในชํวงแรก 
ดังนั้นแนวคิดวงศาวิทยาจึงหันมาสนใจเรื่องของอ านาจ และยังกลําววําโบราณคดีของความรู๎คือวิธี
ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ชุดความรู๎ตํางๆออกมา แตํวงศาวิทยาคือกลวิธีที่พยายามเปิดทางให๎แกํชุดความรู๎
ยํอยตํางๆที่ถูกบดบัง หรือถูกปราบปรามครอบง าด๎วยอ านาจของชุดความรู๎ที่ถูกเช่ือวําเป็นสัจจะ 
(ความจริง) ให๎สามารถออกมามีบทบาทได๎ (Rabinow, 1984:74) 
 ความแตกตํางข๎างต๎นระหวํางโบราณคดีของความรู๎กับวงศาวิทยา ท าให๎ผู๎ศึกษางานของ
ฟูโกตต์ํางวิพากษ์กันวํา โบราณคดีของความรู๎เป็นวิธีการ แตํวงศาวิทยาเป็นเป้าหมาย อันได๎แกํ การ
เปิดเผยการครอบง าของชุดความรู๎ที่เช่ือวําเป็นสัจจะ (ความจริง) วําเป็นเชํนนั้นได๎อยํางไร และ
สามารถท๎าทายด๎วยชุดความรู๎ยํอยอื่นๆให๎ถูกบดบังได๎อยํางไร (Racevskis, 1983:16) หรือหาก
เปรียบเทียบความแตกตํางให๎ชัดเจนยิ่งข้ึน อาจกลําวได๎วําสิ่งที่เป็นการพัฒนาเพื่อลดข๎อด๎อยของ
การศึกษาแบบโบราณคดีทางความรู๎ของฟูโกต์ ได๎แกํการให๎ความส าคัญกับจุดผิดพลาดใน
ประวัติศาสตร์ที่ไมํได๎ถูกบันทึกไว๎ และไมํได๎มีการรับรู๎กันทั่วไป เป็นช้ินเล็กช้ินน๎อย (tiny) เป็นความไมํ
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ตํอเนื่องในประวัติศาสตร์ของความรู๎ โดยมีเทคนิคที่ใช๎ คือ การพิจารณาการเกิดข้ึนของความรู๎ใหมํๆที่
ไมํลงรอยกับสิ่งที่รับรู๎มากํอน ดังเชํนการแตกตัวของล าต๎นใต๎ดินของพืชออกจากล าต๎นแมํ กํอเกิดเป็น
ต๎นใหมํ เป็นการรื้อค๎นรํองรอยสะดุด ไมํตํอเนื่องที่เปรียบเสมอืนการฟงัดนตรี ที่ฟังอยํางตั้งใจเพื่อให๎ได๎
ยินเสียงที่สอดแทรกอยูํอยํางไมํลงรอยกันกับเครื่องดนตรีช้ินอื่น (Hacking, 1986:27-34)  
 ดังนั้นแนวคิดวงศาวิทยาจึงเป็นการรื้อค๎นมองหาในสิ่งที่ไมํได๎ถูกประวัติศาสตร์รับรอง
ยอมรับ เป็นสิ่งที่ขาดหายไป ฟูโกตก์ลําววํางานศึกษาแบบวงศาวิทยาต๎องการความอดทนรอคอย ใน
การตรวจค๎นแสวงหารายละเอียดอยํางรอบคอบรัดกุมด๎วยความพิถีพิถัน  เพื่อเผยให๎เห็นหน๎ากาก
ตัวตนที่ถูกสวมไว๎ เป็นหน๎ากากที่ท าให๎เรารับรู๎และเช่ือตามนั้น เป็นการเปิดให๎เห็นความเร๎นลับอัน
ส าคัญ ซึ่งคนทั่วไปเห็นวํามันไมํใชํสิ่งส าคัญ วงศาวิทยาจึงเปรียบเสมือนการปรับหน๎าเตรียมดินส าหรับ
การเพาะปลูก (ความรู๎) ใหมํ สนใจให๎ความส าคัญตํอสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุ เป็นด๎านลบ เป็นความ
เบี่ยงเบน เป็นการเผชิญหน๎า รอยแตกร๎าวที่พร๎อมจะแยกตัว โผลํพ๎นข้ึนมาเป็นความแตกตํางหลาก
ลายที่ยังคงถูกปิดกั้นไว๎ไมํสามารถประสบผลส าเร็จ สถาปนาตัวตนข้ึนมาได๎ (Foucault, 1994:369-
392) จึงกลําวได๎วําแนวคิดวงศาวิทยานี้ชํวยเสริมให๎การศึกษาแบบโบราณคดีของความรู๎สมบูรณ์ข้ึน 
เป็นการน าสิ่งที่ได๎จากการวิเคราะห์แบบโบราณคดีมาตีความใหมํ หาสิ่งที่ถูกปิดกั้น มองข๎าม ละเลย 
ไมํให๎ความส าคัญ ให๎เผยตัวตนข้ึนนั่นเอง 
 นอกจากนั้น มิเชล ฟูโกต์ ยังได๎ช้ีให๎เห็นถึงการวิพากษ์ประวัติศาสตร์แบบมวลรวม หรือ 
ประวัติศาสตร์แบบรวบยอด (Total History) ที่สามารถบํงช้ีแสดงความหมายรํวมกันของการปรากฏ
ข้ึนของยุคสมัยทั้งหมด จนสร๎างระบบความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราในความคิดทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการก๎าวข๎ามมาสูํประวัติศาสตร์แบบใหมํ ภายใต๎การแบํงแยก การช้ีให๎เห็นข๎อจ ากัด 
ความแตกตํางของระดับช้ัน ล าดับของชํวงเวลาที่เฉพาะ และประเภทของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือน
เป็นไปได๎ ฟูโกต์จึงได๎เสนอสิ่งที่เรียกวํา ประวัติศาสตร์เฉพาะ (General History) ในความสัมพันธ์ที่
แตกตํางข๎างต๎น ในพื้นที่ที่กระจัดกระจาย (Space of dispersion) และแตกตํางหลากหลาย โดยการ
เคลื่อนไปสูํการศึกษาแบบที่เรียกวําวงศาวิทยา (Foucault, 1972a:4) ที่มุํงสนใจรูปแบบของความไมํ
ตํอเนื่อง (Discontinous) สิ่งที่คิดได๎ไมํถึง (Unthinkable) เหตุการณ์ที่กระจัดกระจาย (Dispersed 
event) และความบังเอิญ (accident) ที่จ ากัด และลดทอนการเปดิเผยตัวของเหตุการณ์ที่ตํอเนื่อง ซึ่ง
การตีแผํให๎เห็นความไมํตํอเนื่องของประวัติศาสตร์ทางความคิด  ความสัมพันธ์ของชุดของเรื่องราว 
หมวดหมูํ (Series หรือ table) ที่เพิ่มมากข้ึนในจ านวนของล าดับช้ัน และการแบํงแยกพวกเขาใน
ความเฉพาะของชํวงเวลาประวัติศาสตร์ทางความคิด จึงเป็นสิ่ งที่ ค๎นหาความไมํตํอเนื่อง ใน
ประวัติศาสตร์การปรากฏตัวของสิ่งเหลํานี้กับสิ่งที่ถูกละทิ้ง ละเลย สิ่งที่มีการปะทุ แตกแยกของ
เหตุการณ์ ในความนิยามช่ืนชอบกับโครงสร๎างที่มั่นคง (Foucault, 1972a:9-10) 
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 จึงกลําวได๎วําความต๎องการในการตํอต๎านประวัติศาสตร์ ถือเป็นสิ่งเคลื่อนไหวเริ่มแรกใน
งานสืบค๎นความรู๎และล าดับช้ันทางประวัติศาสตร์ของฟูโกต ์(Archaeology of Knowledge) จวบจน
มีงานที่มีการสืบค๎นอยํางเป็นระบบที่พัฒนาในชํวงตํอมา กลําวคือ วงศาวิทยา หรือ สาแหรกความรู๎ 
(Genealogy of Knowledge) การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่เป็นปฏิปักษ์หรือความขัดแย๎งกับความ
ทรงจ า ที่เขาเรียกกวํา ความทรงจ าที่ถูกหลงลืม วงศาวิทยาไมํ ได๎อ๎างถึงเฉพาะความไมํตํอเนื่องที่
ท าลายมายาคติ ความเพ๎อฝัน ความหลอกลวงของวิวัฒนาการการพัฒนาเทํานั้น แตํยังตอกย้ าหรือเผย
ให๎เห็นความตํอเนื่องที่ลึกมากกวํา ซึ่งเป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงสํงผํานอยํางเป็นล าดับ ฟูโกต์
ตํอต๎านประวัติศาสตร์ของลัทธิที่ยึดถือความจริง (Realist) ของการตีความหมายด๎วยตัวเอง การพึ่งพา
การด ารงอยูํของวัตถุที่เป็นอิสระทางวิทยาศาสตร์ เชํนเดียวกับวิชาจิตวิทยา และชักจูงไปยังการ
เลือกสรรและการสร๎างอุดมคติในการอํานประวัติศาสตร์ในการปรากฏของมัน (Hoy, 1986:8-12)   
 สิ่งที่วงศาวิทยาให๎ความส าคัญในอีกประเด็น กลําวคือ ปฏิบัติการของชุดความรู๎ตํางๆดัง
ได๎กลําวแล๎ววํา ฟูโกต์พัฒนาแนวความคิดเรื่องอ านาจข้ึนเพื่อเป็นการแก๎ไขข๎อบกพรํองในวิธีแบบ
โบราณคดีของความรู๎ ที่ละเลยเรื่องของระบอบอ านาจ (Regime of power) ของชุดความรู๎ จึงได๎
กลับมาให๎ความส าคัญกับรูปแบบ แนวคิด และกฎเกณฑ์ของอ านาจในการสร๎างความจริง โดยวงศา
วิทยาต๎องการถํายทอดเพื่อแสดงให๎เห็นวํา ความจริงเป็นสัจจะได๎ก็ด๎วยอ านาจบางอยํางที่ถูกสร๎างข้ึน
ไปพร๎อมกันกับความรู๎ ซึ่งฟูโกต์ใช๎ภาษาวําระบอบของความจริง (Regime of Truth) โดยการเปิดเผย
สํวนยํอยและรายละเอียดตํางๆที่ถูกบดบัง กดทับ ควบคุม กีดกัน ด๎วยอ านาจของชุดความรู๎หลัก ที่คน
สํวนใหญํมีความเช่ือวําสิ่งเหลําน้ีคือความจริง แท๎ที่จริงความจริงที่วําต๎องตระหนักให๎ชัดวําเกิดจากผู๎มี
อ านาจที่สรรสร๎างความรู๎นั้นข้ึน (Foucault, 1976:194) ดังนั้นแนวทางการศึกษาแบบวงศาวิทยาของ
ฟูโกต์ จึงเป็นเสมือนการเปิดพื้นที่สนามของพลังอ านาจ ฉากหรือบทที่สามารถกลําวซ้ า ที่อาจสรุป
สั้นๆได๎ วํา มันเหมือนหนังสือที่ ไมํ ถูกกีดกันกับการแสดงตัวมันเอง ที่ เป็นทั้ งการตํอสู๎และ
อาวุธ  ยุทธศาสตร์และผลกระทบ การดิ้นรนตํอสู๎และการแขํงขัน หรือบาดแผลรํองรอยของความ
เสียหาย เชํนเดียวกับการแสดงสถานการณ์และการหวนระลึกเกี่ยวกับอดีต หรือการเผชิญหน๎าอยําง
ไมํราบเรียบและฉากที่สามารถพูดซ้ า ฟูโกต์ได๎กลําวถึงการเช่ือมตํอระหวํางอ านาจกับความรู๎ วํา ไมํมี
ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ปราศจากความเกี่ยวข๎องกนัในการประกอบสร๎างของสนามแหํงความรู๎ หรือ
ความรู๎อื่นๆที่ไมํแสดงสมมติฐานลํวงหน๎า และประกอบสร๎างในชํวงเวลาเดียวกันกับความสัมพันธ์ของ
อ านาจ (Visker, 1995:57)   
 แนวความคิดและการวิเคราะห์ของฟูโกต์ ชํวยสนับสนุนให๎เกิดมิติการมองอ านาจในเชิง
บวก โดยพิจารณาเรื่องของความรู๎กบัอ านาจ ความแตกหัก การท าลาย พร๎อมกับรูปแบบธรรมเนียมที่
มองวํา อ านาจเป็นในเชิงลบ เป็นเรื่องของการกีดกัน บังคับ สกัดกั้น ควบคุม ตัดตอน ปิดปัง เป็น
อ านาจในแนวตัง้ฉาก จากจุดหนึ่งไปสูํจุดหนึ่งจากบนลงลํางน าไปสูํแนวความคิดเรื่องอ านาจที่ปรากฏ
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ในรูปของอ านาจเชิงบวก ในการมองอ านาจในเชิงการผลิตของความจริง (Productive) และการ
ควบคุม (Repressive) (visker, 1995:70) ดังที่ฟูโกต์ไดย๎กตัวอยํางกรณีของรํางกายในเรื่องความบ๎าที่
รํางกายของมนุษย์ถูกจัดการหรือจัดระเบียบ แสดงให๎เห็นถึงอ านาจที่ก ากับผู๎คนให๎อยูํในบรรทัดฐาน 
ระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน โดยควบคุมลงไปถึงระดับชีวิตประจ าวัน การปฎิบัติของรํางกายมนุษย์ที่ถูก
ท าให๎เป็นวัตถุที่สามารถควบคุม จัดวางและใช๎ประโยชน์ได๎ ซึ่งแสดงให๎เห็นการใช๎อ านาจควบคุมโดย
ผํานการวางก าหนดหรือสร๎างบรรทัดฐาน และใช๎ระเบียบวินัย เป็นเครื่องมือส าคัญทางอ านาจที่จะ
ก ากับควบคุมผู๎คนในสังคม 
 สรุปได๎วําวงศาวิทยาเป็นวิธีการวิพากษ์สังคมและมนุษย์ ซึ่งกระท าโดยไมํจ าเป็นต๎อง
คาดหวังหรือเล็งเป้าหมายไปที่อุดมคติใดๆ วงศาวิทยาเป็นวิธีที่ไมํได๎หาทางออกใดๆแกํมนุษย์ แตํจะ
ท าให๎เราต่ืนตระหนักรู๎ และกระตุ๎นการวิพากษ์วิจารณ์ เพราะวงศาวิทยาปฏิเสธก าเนิดสัจจะ (ความ
จริง) ที่ถาวรตายตัว ปฏิเสธความเช่ือในการพัฒนาหรือความก๎าวหน๎าใดๆ ปฏิเสธธาตุแท๎ จุดหมาย
ปลายทาง มุมมองที่เหนือประวัติศาสตร์ และปฏิเสธความตํอเนื่องไมํสิ้นสุดไมํขาดสาย วงศาวิทยาจง
ใจและตระหนักรู๎วําจะพยายามมองหาความไมํตํอเนื่อง หาการวนเวียนซ้ าซาก ไมํก๎าวหน๎า หาความไมํ
จีรัง ไมํมีเอกลักษณ์ วงศาวิทยาศึกษาอดีตเพื่อเปิดเผยโฉมหน๎าแท๎จริงของความไมํมีกฏเกณฑ์ ซึ่งค า
ส าคัญที่ใช๎อธิบายนักวงศาวิทยาได๎ดี คือ “อยําเช่ือในตัวตนทั้งหลายในประวัติศาสตร์ มันเป็นเพียง
หน๎ากากและค าร่ าร๎องหาเอกภาพ” (Dreyfue & Rabinow, 1982:107) 
 ดังนัน้ผู๎วิจัยจะใช๎แนวทางแบบวงศาวิทยาของมิเชล ฟูโกต์ รํวมในการสืบค๎นรํองรอยใน
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองของไทยในแตํละยุคสมัยตั้งแตํพ.ศ.2475 จนถึง
เหตุการณ์รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อค๎นหาชุดความรู๎ที่ถูกปิดกั้น กดทับ ควบคุม
จากชุดความรู๎กระแสหลักตํางๆในแตํละยุค และพิจารณาถึงอ านาจที่เกิดโดยการครอบง าจากผู๎ที่
สามารถเสนอชุดความรู๎หนึ่งจนเป็นชุดความรู๎กระแสหลักในสังคมในชํวงบริบทนั้นๆตามแตํละยุค 
ดังนั้นการพิจารณาความหมายของวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ยํอมต๎องอยูํภายใต๎
ชุดความรู๎หนึ่งที่ครอบง าไว๎ ดังเชํนเรื่องความบ๎า (madness) ในงานของมิเชล ฟูโกต์ เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจชุดความรู๎ที่หลากหลายในแตํละยุคแบบเปิดกว๎าง ด๎วยการเปิดพื้นที่ให๎ความรู๎ชุดตํางๆเผยตัวข้ึน
และยังสํงผลให๎เห็นถึงอ านาจในการตํอรองผํานวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อีกด๎วย 
   

แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ 
 

 อัตลักษณ์ (identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ identitas เดิมใช๎ค าวํา idem  
ซึ่งมีความหมายวําเหมือนกัน (the same) อยํางไรก็ตามโดยพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล๎ว อัตลักษณ์
มีความหมายสองนัยยะด๎วยกัน คือ ความเหมือน และ ความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกตํางออกไป 
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กลําวคือ การตีความหมายเหมือนกันบนพื้นฐานของความสมัพันธ์และการเปรยีบเทียบกนั ระหวํางคน
หรือสิ่งของในสองแงํมุมมอง คือความคล๎ายคลึงและความแตกตําง นอกจากนั้นแล๎วยังพบวําอัต
ลักษณ์มิใชํเป็นสิ่งที่มีอยูํแลว๎ในตัวของมันเอง หรือก าเนิดข้ึนมาพรอ๎มกบัคนหรอืสิง่ของ แตํเป็นสิ่งที่ถูก
สร๎างขึ้นและมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยํูตลอดเวลา (Jenkins, 1996:3-4)  
 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์มุํงที่จะสร๎างความเข๎าใจวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ ในเรื่องการสร๎างตัวตนและความหมาย การค๎นหาอัตลักษณ์ (identity) ของพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ถูกสร๎างข้ึนระหวําง ตัวพรรคประชาธิปัตย์ และ บริบททางการเมืองและสังคมในแตํละ
ยุค ในปัจจุบันนั้นเรามกัจะพบมโนทัศน์ “อัตลักษณ์”  ซึ่งถูกกลําวถึงควบคํูไปกับมโนทัศน์อ านาจ การ
นิยามความหมาย หรือการสร๎างภาพแทนความจริง (representation) เมื่อเป็นเชํนน้ันอัตลักษณ์จึงมี
ความหมายที่ตํางจากความหมายที่เป็นความเข๎าใจโดยสามัญส านึกทั่วไปอยํางมาก กลําวคือ เรามัก
รู๎สึกวําอัตลักษณ์ของบุคคลควรจะหมายถึง คุณสมบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งนั้น 
เชํนเดียวกับค าแปลของอัตลักษณ์ (identity) คือค าวํา “เอกลักษณ์” แตํทวําในแวดวงสังคมศาสตร์
ปัจจุบัน ความหมายนี้แปรเปลี่ยนไปแล๎ว ความเป็นปัจเจกภาพกลายเป็นเรื่องของการนิยาม
ความหมายซึ่งสามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปรไปได๎ตามบริบท  มันมิได๎หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอีก
ตํอไป ดังนั้นค าวําอัตลักษณ์ในงานวิจัยนี้จึงเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรม 
เป็นไปอยํางหลากหลายซับซ๎อนและรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เกี่ยวกับเวลา พื้นที่ และ
แบบแผนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมีผลอยํางยิ่งตํอความรู๎สึกที่พรรคประชาธิปัตย์มีเกี่ยวกับ
ตัวพรรคเอง ซึ่งเช่ือมโยงถึงการปรับปฏิสัมพันธ์กับกลุํมบุคคลอื่น มีกระบวนการสร๎างตัวตนและอัต
ลักษณ์จากการผสมผสานองค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ๎อนอยํางยิ่ง 
 สังคมตํางยุคสมัยตํางบริบท จะผลิตค านิยามที่หลากหลายเกี่ยวกับ“ความเป็นตัวฉัน”
ตลอดจนบทบาทหน๎าที่และฐานะทางสังคมของ“ตัวฉัน”ความหมายของปัจเจกภาพฝังแนบแนํนอยูํ
กับบริบททางสังคม มันเกี่ยวโยงกับระบบอ านาจในสังคมนั้นและยังข้ึนอยูํกับวําสังคมนั้นมีระดับ
“ความเป็นสถาบัน”มากน๎อยเพียงใด รวมถึงยังเกี่ยวโยงกับค านิยามจาก“สังคม”รํวมด๎วย เพราะมโน
ทัศน์ปัจเจกภาพจะเป็นสิ่ งที่ เ ช่ือมคนกับสั งคมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ ดังนั้นการ
แปรเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนจึงเป็นไปตามบริบทซึ่งมีไมํรู๎จบ อัตลักษณ์จึงเป็นคุณสมบัติที่คนหยิบยืม
สร๎างขึ้นมาตามสถานการณ์เฉพาะหน๎า (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546:31-33)  
 ในการวิจัยครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ยํอมต๎องมีอัตลักษณ์ที่ถูกสร๎างข้ึนโดยกระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมประกอบ ครั้นเมื่อตกผลึกแล๎วอาจจะมีความคงที ่ปรับเปลี่ยน หรือแม๎กระทั่ง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับความสัมพันธ์กับบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมเป็น
หลัก กลําวโดยอีกนัยหนึ่งได๎วําอัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องของความเข๎าใจและการรับรู๎
วําพรรคประชาธิปัตย์เป็นอยํางไร  ภายใต๎บริบทสังคมในขณะนั้นซึ่งแตกตํางกันไปตามยุคสมัย เป็น
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เรื่องการรับรู๎ของแตํละบุคคล นั่นคือเป็นเรื่องของการประกอบข้ึนและด ารงอยูํ  ที่ตัวพรรค
ประชาธิปัตย์รับรู๎ เกี่ยวกับตัวเองอยํางไร  และต๎องการฉายภาพอัตลักษณ์ใดให๎แกํสังคม ผําน
กระบวนการสร๎างวาทกรรมทางการเมืองและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ยํอมต๎องข้ึนอยูํกับบริบททาง
การเมืองและความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีตํอพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองและ
อื่นๆประกอบด๎วย 
 อัตลักษณ์มีทั้งที่เป็นระดับปจัเจก (individual) และอัตลักษณ์รํวมของกลุํม (collective) 
ในระดับปัจเจกพรรคประชาธิปัตย์อาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยูํในตัวเอง ในขณะที่อัตลักษณ์รํวมของ
พรรคนั้นจะถูกสร๎างขึ้นบนพื้นฐานของความได๎เปรียบทางการเมอืง อยํางไรก็ตามบนพื้นฐานของความ
เหมือนกันของพรรคนั้น ยํอมมีความแตกตํางกับกลุํมการเมืองอื่นมาเป็นตัวก าหนดความเป็นอัตลกัษณ์
เฉพาะของพรรคตนด๎วย ฉะนั้นเมื่อกลําวถึงอัตลักษณ์รํวมของพรรคประชาธิปัตย์ จึงเป็นลักษณะ
ของอัตลักษณ์รํวมของพรรคที่แตกตํางออกไปจากกลุํมการเมืองอื่นๆ อัตลักษณ์รํวมของพรรค
ประชาธิปัตย์ ผู๎วิจัยจะน าเอาความเข๎าใจพื้นฐานจากงาน Human World ของริชาร์ด เจนกินส์ซึ่งมี
ความเห็นวําโลกเราเป็นเหมือนผู๎สร๎างและท าให๎เกิดประสบการณ์ของมนุษย์ข้ึน  โดยแบํงรูปแบบ
ออกเป็น 3 รูปแบบ (Jenkins, 2004:17) ดังนี ้
  รูปแบบปัจเจกบคุคล คือ เน๎นในด๎านตัวตนและสิ่งที่ด าเนินไปตามความคิดของแตํละ
บุคคล 
  รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ คือ เน๎นในด๎านองค์ประกอบของความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
และสิ่งที่ด าเนินไปตามความสัมพันธ์ระหวํางผู๎คน 
  รูปแบบของสถาบัน คือ เน๎นในด๎านรูปรํางของสังคม และ แบบแผนขององค์กร   
รวมถึงเป็นตัวก าหนดให๎เกิดสิ่งที่สร๎างหนทางในการกระท าตํางๆ (way-of-doing-things)   
  โดยสรุปแล๎ว อัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นสิ่งที่เกิดและผลิตข้ึนภายใน
สถานที่หรือเวลาที่เฉพาะตามแตํละบริบทในยุคสมัยที่ตํางกัน เป็นรูปแบบที่มีวิธีการเกิดข้ึนแตกตําง
กัน ทั้งนี้ก็เพราะมีความแตกตํางกันด๎านสังคมและผลประโยชน์ ในแตํละพื้นที่และแตํละชํวงเวลา 
ความโดดเดํนและการปฏิบัติจะข้ึนอยูํกับเหตุการณ์ที่เฉพาะ อัตลักษณ์ไมํใชํสิ่งที่แข็งแกรํงหรือไมํ
สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตรงกันข๎ามอัตลกัษณ์เปน็สิ่งที่ถูกสร๎างขึ้นตลอดเวลา (socially constructed) 
ไมํมีการจ ากัดการแสดงออก ไมํต๎องน าสังคมหรือบรรทัดฐานของสํวนรวมมาพิจารณาประกอบในการ
แสดงตัวตนในเบื้องแรก แตํส าหรับอัตลักษณ์รํวมมักจะเกิดข้ึนภายใต๎ขอบเขตหรือมีปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมประกอบ และก็อาจมีความเป็นตัวตนอยํางแท๎จริงของพรรคประชาธิปัตย์รํวมอยูํด๎วยก็ได๎ 
เพราะทุกกลุํมการเมอืงลว๎นมีมิติแหงํการแสดงออกซึง่อัตลกัษณ์ที่แตกตํางกัน หรือถือได๎วํามีความเป็น
สํวนตัว ดังนั้นความเป็นสํวนตัวและความเป็นสํวนรวมก็เป็นสิ่งที่มีขอบเขตทับกันอยูํ จนบางคราวก็ดู
เหมือนเข๎าใจอยํางกระจํางแตํในบางครั้งก็ดูมืดมัวไมํคํอยเข๎าใจ (Jenkins, 2004:22) จุดมุํงหมายจึง
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ควรให๎ความส าคัญอยูํที่การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหวํางพรรคประชาธิปัตย์กับบริบททาง
การเมืองและสังคม แทนที่จะพิจารณาแบบแยกสํวน จึงจะสามารถท าความเข๎าใจอยํางเป็นองค์รวมได๎ 
การระบุความเป็นตัวตนของพรรคประชาธิปัตย์ (self–identification) ไมํวําในระดับปัจเจกหรือกลุํม 
ไมํใชํเรื่องของกลไกจากการกํอรูปอัตลักษณ์เพียงอยํางเดียว พรรคประชาธิปัตย์ไมํได๎อยูํในสถานะที่จะ
เลือกสิ่งที่จะเป็นหรืออัตลักษณ์ของพรรคได๎เสมอไป รูปแบบของสถาบันทางการเมืองรวมถึงความ
แตกตํางในบริบทอื่นๆจะเป็นตัวส าคัญอีกอยํางหนึ่งที่มีอิทธิพลรํวมก าหนดการสร๎างอัตลักษณ์ทั้งใน
ระดับปัจเจกและอัตลักษณ์รํวมของพรรคประชาธิปัตย์ได๎ด๎วยเชํนกัน 
 งานวิจัยน้ีจะใช๎แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์มาชํวยท าความเข๎าใจตัวตนของพรรคประชาธิปัตย์ 
โดยมุํงพิจารณา (focus) การสร๎างวาทกรรมทางการเมอืงของพรรคในการปฏิสัมพันธ์กับระเบียบแบบ
แผน ข๎อก าหนด หรือค าอธิบายที่เกี่ยวกับพรรคที่สํงผํานสูํสังคมไทย อันเกิดข้ึนจากการใช๎อ านาจทาง
วาทกรรมในการครอบง าสังคมและการมีอ านาจรัฐที่สามารถสถาปนาความหมาย จนเบียดขับกลุํม
การเมืองฝ่ายตรงข๎ามให๎พ๎นจากสนามทางการเมือง ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่จดักระท า สร๎างนิยาม ให๎รับเอา
ความหมายของพรรคประชาธิปัตย์ในแงํมุมตํางๆ และสร๎างให๎สังคมยอมรับเข๎าใจตามแนวทางที่พรรค
ประชาธิปัตย์ก าหนดช้ีน า เพื่อให๎ไปสูํการสร๎างอัตลักษณ์ให๎แกํพรรคประชาธิปัตย์และการครองชุด
ความรู๎หลักในสังคม เป็นการปฏิบัติการภายใต๎อ านาจ ที่ต๎องการก าหนด ช้ีน า และเข๎าควบคุม ซึ่ง
เกิดข้ึนภายใต๎อุดมการณ์ (ideology) ชุดหนึ่ง ที่บอกเลําถึงเป้าหมายอันเป็นที่ต๎องการ พร๎อมไปกับ
การเสนอสิ่งทดแทนจุดยึดโยงเดิมที่เป็นมาในอดีต ให๎ถูกยํอยสลายลงและถูกควบคุมด๎วยชุดความรู๎
ใหมํ กลําวคือ การสร๎างชุดอุดมการณ์ ความเช่ือ การรับรู๎ แกํสังคมไทยให๎ทราบถึงอัตลักษณ์ของพรรค
ประชาธิปัตย์เพื่อให๎มีความได๎เปรียบเหนือฝ่ายตรงข๎ามทางการเมือง 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ ได๎ศึกษาและค๎นคว๎า
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นข๎อมูลเพิ่มเติมประกอบการศึกษาและวิเคราะห์  ซึ่งผู๎วิจัยได๎รวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องไว๎ 2 สํวน ประกอบด๎วย สํวนที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับบริบททางการเมืองและ
พรรคการเมืองไทย และ สํวนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการวิเคราะห์วาททรรม ดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบริบททางการเมืองและพรรคการเมืองไทย 
 1. ณัฐพล ใจจริง (2552) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามภายใต๎ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2491-2500)” ผลการวิจัยพบวํา ภายใต๎ระเบียบ
โลกของสหรัฐฯที่กํอตัวข้ึนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯได๎เข๎ามามีบทบาทแทรกแซงการ
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เมืองไทยในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามด๎วยการให๎ความสนับสนุนกลุํมการเมืองทั้งกลุํ ม
ต ารวจและกลุํมทหาร มีผลให๎การเมืองในชํวงเวลาดังกลําวมีเสถียรภาพและสามารถด าเนินนโยบาย
ตามที่สหรัฐฯต๎องการได๎ ตํอมาสหรัฐฯให๎การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ให๎กลับข้ึนมามีความส าคัญทาง
การเมือง ในขณะที่รัฐบาลเริ่มถอยหํางจากนโยบายของสหรัฐฯ ทํามกลางความขัดแย๎งระหวํางรัฐบาล
กับสถาบันกษัตริย์ “กลุํมรอยัลลิสต์”และกลุํมทหารในชํวงปลายรัฐบาลนั้น สํงผลให๎สหรัฐฯตัดสินใจ
สนับสนุนกลุํมการเมืองใหมํ คือ สถาบันกษัตริย์และกลุํมทหารให๎ข้ึนมามีอ านาจแทนเพื่อให๎การเมือง
ไทยมีเสถียรภาพและด าเนินนโยบายตามสหรัฐฯต๎องการตํอไป ดังนั้นบทบาทของสหรัฐฯที่มีตํอการ
เมืองไทยในชํวงเวลาน้ัน จึงเป็นปัจจัยช้ีขาดส าคัญที่ท าให๎กลุํมการเมืองใดได๎รับชัยชนะทางการเมือง 
ทั้งนี้การสนับสนุนจากสหรัฐฯน าไปสูํการปกครองแบบเผด็จการทหารและท าให๎ไทยได๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของระเบียบโลกของสหรัฐฯที่แนบแนํนในเวลาตํอมา 
 2. มานิตย์ นวลละออ (2539) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “สัญลักษณ์ทางการเมืองในการ
เมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช๎สัญลักษณ์ทางการเมืองในรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ.
2481-2487” การวิจัยมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาวํา ผู๎น าหรือผู๎ปกครองมีวิธีการในการรักษาอ านาจ หรือ
สร๎างความชอบธรรม ตลอดจนการหาการสนับสนุนให๎กับตนเอง และระบอบการปกครองของตนได๎
อยํางไร ด๎วยการน ากรอบความคิด “สัญลักษณ์ทางการเมือง” มาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง
ของผู๎น าหรือผู๎ปกครองอีกทางหนึ่ง ผลการศึกษาพบวํา จอมพล ป. พิบูลสงครามได๎ใช๎ “สัญลักษณ์
ทางการเมือง” อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องเพื่อสร๎างความชอบธรรมให๎กับตนเองและระบอบการ
ปกครองใหมํ การใช๎สัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นรูปแบบหนึ่งของการตํอสู๎ทางการเมืองที่ไมํใชํการใช๎
ความรุนแรง เป็นการตํอสู๎ “แบบแอบแฝง” ที่มีผลตํอความรู๎สึกและจิตใจของคน ด๎วยการ “ให๎
ความหมาย” ของสิ่งตํางๆในเชิงสัญลักษณ์ และสอดคล๎องกับบริบททางสังคมและการเมืองขณะนั้น 
 3. วัชรพล พุทธรักษา (2549) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “รัฐบาลทักษิณกับความพยายามสร๎าง
ภาวะการครองอ านาจน า” โดยมีสมมุติฐานการวิจัยวํา รัฐบาลทักษิณสร๎างภาวะการครองอ านาจน าที่
สมบูรณ์ไมํส าเร็จ เพราะไมํสามารถยึดกุมพื้นที่ประชาสังคมได๎อยํางสมบูรณ์ แตํสามารถยึดกุมพื้นที่
สังคมการเมืองและกลไกทางการเมืองอื่นๆได๎ ผลการวิจัยพบวํา รัฐบาลทักษิณนั้นไมํสามารถสร๎าง
ภาวะการครองอ านาจน าอยํางสมบรูณ์ให๎เกิดข้ึนได๎ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลทักษิณนั้นไมํสามารถด าเนินการ
ยึดกุมพื้นที่ประชาสังคมได๎อยํางสมบูรณ์ แม๎กลไกนโยบายจะสร๎างความนิยมชมชอบให๎กับผู๎คนใน
สังคมจ านวนหนึ่ง และแม๎วํารับบาลทักษิณจะสามารถยึดกุมพื้นที่สังคมการเมืองได๎ก็ตาม 
 4. พิมพ์ประไพ ณะมณี (2542) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “การสร๎างผู๎น ารุํนใหมํของพรรคการ
เมืองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ ความหวังใหมํและชาติไทย” ผลการวิจัยพบวํา 
กระบวนการสร๎างภาวะผู๎น าของพรรคการเมืองไทย ยังไมํเพียงพอที่จะสร๎างภาวะผู๎น าที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยไทย ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับการคัดสรรผู๎สมัคร
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สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรของอังกฤษและอเมริกา ประเทศไทยยังอยูํในระดับหนึ่งเทํานั้น และเป็น
ระบบแบบหลวมๆและยืดหยุํนได๎ การคัดสรรใช๎การเสนอตัว การทาบทาม สัมภาษณ์แบบไมํเป็น
ทางการ โดยทั้งสามวิธีเป็นวิธีการที่ขาดประสิทธิภาพ จึงควรปรับระบบการคัดสรรให๎มีความเข๎มงวด
จริงจังมากขึ้น 
 5. วทัญญู ทิพยมณฑา (2534) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของพรรคการเมืองไทยในการสนองตอบความต๎องการของประชาชนในชํวงสมัยรัฐบาลพลเอกชาติ
ชาย ชุณหะวัณ ชุดที่ 1” ผลการวิจัยพบวํา ประการที่หนึ่ง ระบบพรรคการเมืองของไทยอยูํในสถานะ
ที่นําพอใจและมีแนวโน๎มดีข้ึน ท าให๎เกิดนักการเมืองอาชีพข้ึนมาก ประการที่สอง พรรคการเมืองไทย
สมัยหลังจนถึงปัจจุบันมีความเป็นสถาบันมากข้ึน ประการสุดท๎าย ระบบพรรคการเมืองไทยในระยะ
หลังจนถึงปัจจุบันมีแนวโน๎วในการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะการมีสาขามากข้ึน 
 6. เสนีย์ ค าสุข (2538) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “ระบบพรรคการเมืองไทย พ.ศ. 2512- พ.ศ.
2534” ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อมุํงหาค าตอบวํา “พรรคการเมืองไทยคืออะไร” มีประเด็นทางการวิจัยใน
เรื่องการกํอตั้งพรรค และการเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองในชํวงเวลา 23 ปี ระหวํางพ.ศ. 2512 – 
พ.ศ. 2534 ผลการวิจัยพบวํา พรรคการเมืองไทยกอํตั้งขึ้นโดยคนกลุํมเล็กๆ สํวนใหญํเป็นนักการเมือง
ที่มีบทบาทหรือเคยมีบทบาทอยูํในรัฐสภา นักธุรกิจ และผู๎มีอิทธิพล กลุํมคนเหลํานี้มีความสนิทสนม
กันเป็นการสํวนตัวที่เรียกวํา “พวก” ด๎วยเหตุนี้จึงต๎องการดึงพวกมารวมตัวกันและท าหน๎าที่หา
สมาชิกเพื่อลงแขํงขันในการเลือกตั้ง โดยผู๎น าจะเป็นผู๎ประสานผลประโยชน์ให๎ลงตัว ซึงงานวิจัยนี้
เรียกวํา “ระบบพวก” 
 
ส่วนท่ี 2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วาททรรม 
 1. รัตนาวดี ส าราญสุข (2545) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายก
ทักษิณคุยกับประชาชน และรายการชวนออนไลน์” ซึ่งมุํงศึกษาถึงปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมของ
ผู๎น าทั้ง 2 ฝ่าย ผลการวิจัยสรุปได๎วํา วาทกรรมทั้ง 2 รายการ มีเรื่องของสถานภาพ บทบาท สิทธิ 
อ านาจ อุดมการณ์ การครองความเป็นใหญํ การแยํงชิงพื้นที่ทางการเมืองเข๎ามาเกี่ยวข๎อง รูปแบบวา
ทะที่ปรากฏในรายการทักษิณคุยกับประชาชนจะเป็นวาทะที่เกี่ยวกับนโยบาย และวาทะที่เกี่ยวกับ
คํานิยม คุณธรรม จริยธรรม ขณะที่รายการชวนออนไลน์จะมีรูปแบบเกี่ยวกับข๎อเท็จจริงมากที่สุด 
และประเด็นที่พบในรายการ ซึ่งเป็นการโต๎แย๎งกันระหวําง 2 รายการในชํวงที่ท าการวิจัยมี 5 ประเด็น 
คือ 1. การปฏิรูปข๎าราชการ 2. การโยกย๎ายนายทหารระดับสูง 3. กฏหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ 11 ฉบับ 
4. ปัญหาการกํอการร๎ายภาคใต๎ และ 5. กรณีทุจริตจัดซื้อปุ๋ย 
 2. เพชรรัตน์ กันยาบาล (2549) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “วาทกรรมวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คณะรสช. ปี 2534 และ คณะคปค. ปี 2549 ” งานวิจัยมุํงศึกษาถึงเหตุการณ์ปฏิวัติในปี พ.ศ. 2534 
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เป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ถูกคณะปฏิวัติภายใต๎การน าของ พลเอกสุจินดา 
คราประยูร ท าการยึดอ านาจ และเหตุการณ์ปฏิวัติในปี พ.ศ. 2549 เป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลพันต ารวจ
โททักษิณ ชินวัตรถูกคณะปฏิรูปภายใต๎การน าของ พลเอกสนธิ บุญรัตกลิน ท าการยึดอ านาจ 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา ในการปฏิวัติยึดอ านาจทั้ง 2 ครั้งนี้ พบวําสภาพบริบทหรือชํวงเวลา
ที่กํอการมีความแตกตํางกัน ความแตกตํางนี้สํงผลให๎รูปแบบและตัวบทของวาทกรรมของทั้ง 2 
เหตุการณ์มีความแตกตํางกัน แตํภายใต๎ความแตกตํางนี้ เหตุการณ์ทั้ ง 2 ล๎วนยังคงอยูํภายใต๎กรอบ
วาทกรรมใหญํที่คล๎ายกัน คือ การสร๎างวาทกรรมความดีให๎ฝ่ายตน และ การสร๎างวาทกรรมความช่ัว
ร๎าย ความผิดพลาด ให๎ฝ่ายรัฐบาลเกํา 
 3. ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ (2549) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “วาทกรรมการเมืองที่ปรากฏบนปก
นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์” งานวิจัยมุํงศึกษาถึงโครงสร๎างสัญญะที่ปรากฏบนปกนิตยสารมติชนสุด
สัปดาห์ รวมไปถึงการสื่อความหมายเชิงอุดมการณ์และอ านาจของบุคคลที่ปรากฏในนิตยสารมติชน
สุดสัปดาห์ 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา โครงสร๎างสัญญะที่ประกอบด๎วย ภาพที่ปรากฏบนปกนิตยสารมติ
ชนสุดสัปดาห์ สํวนใหญํเป็นการน าเสนอภาพบคุคลและมีการสื่อความหมายเป็นนัยตรงมากที่สุด สํวน
ภาพหัวปกและข๎อความยกป้ายที่ปรากฏบนปกสวํนใหญํมกีารสือ่ความหมายนัยแฝงที่หลากหลายผสม
กับสัญลักษณ์ ท าให๎ผู๎อํานต๎องตีความตามบริบทและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในขณะนั้น สํวนบุคคลที่
ปรากฏบนปกนิตยสาร คือ กลุํมนักการเมือง นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน และบุคคลที่มีช่ือเสียง ซึ่ง
ถูกสร๎างภาพตัวแทนดังนี้ 1. กลุํมอ านาจหลักที่มีผลประโยชน์แอบแฝง 2. กลุํมตํอต๎านอ านาจหลัก 3. 
กลุํมที่สร๎างสมดุล/เป็นกลาง โดยบุคคลเหลํานี้ถูกน าเสนอผํานความหมายเชิงตํอต๎านรัฐบาลทักษิณ 
ความหมายเชิงตอบโต๎/ตํอสู๎ระหวํางบุคคล และความหมายเชิงบุคคล ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงการสื่อ
ความหมายเชิงอุดมการณ์ และพยายามสร๎างชุดวาทกรรมตํอต๎านรัฐบาลทักษิณ โดยใช๎พื้นที่บนปก
นิตยสารในการตํอต๎าน จากการสร๎างความหมายเชิงตํอต๎านรัฐบาลทักษิณ ทั้งจากนักการเมือง ฝ่าย
ค๎าน นักวิชาการ และนักสื่อสารมววชน 
 4. สุกัญญา ศรีทิเพนทร์ (2544) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “วาทกรรมการสร๎างความจริงเชิง
รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ในคดีประเมินทรัพย์สินของทักษิณ ชินวัตร” งานวิจัยนี้มุํง
ศึกษาถึงรูปแบบการน าเสนอคดีปกปิดทรัพย์สินของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ปรากฏในรายงานขําว
และบทความของหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงการศึกษาวาทกรรมที่ใช๎ในการเสนอขําวดังกลําว โดยให๎
ความชอบธรรมกับแนวทางพิจารณาด๎านรฐัศาสตร์และนิติศาสตรอ์ยํางไร และการเสนอวาทกรรมตาม
แนวคิดทั้งสอง มีสํวนสะท๎อนวัฒนธรรมการเมืองอะไรบ๎าง 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา รูปแบบการน าเสนอคดีปกปิดทรัพย์สินของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
มากที่สุด คือรูปแบบการรายงานขําว การสร๎างวาทกรรมของสื่อมวลชน เป็นผลมาจากปัจจัยสอง
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ประการ คือ ปัจจัยภายใน ได๎แกํ การท างานด๎านขําว ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ และนโยบายของ
สถาบัน สํวนปัจจัยภายนอก ได๎แกํ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ล๎วนมีสํวนก าหนดวาทกรรมของ
สื่อมวลชนในการสร๎างความจริงตํอการใช๎วาทกรรมด๎านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยสื่อมวลชน
เลือกใช๎วาทกรรมทางรัฐศาสตร์มากกวํานิติศาสตร์ อันสะท๎อนให๎เห็นวําวัฒนธรรมการเมืองไทยมี
ลักษณะหลื่นไหล สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได๎ 
 5. รภัส ทองสวัสดิ์ (2549) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “วาทกรรมและอุดมการณ์ของผู๎กี่ยวข๎อง
กับนโยบายปราบปรามยาเสพติด” งานวิจัยมุํงศึกษาถึงวาทศิลป์ อุดมการณ์ และปฏิบัติการทางวาท
กรรมของผู๎กี่ยวข๎องกับนโยบายปราบปรามยาเสพติด ได๎แกํ รัฐบาล ฝ่ายค๎าน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหํงชาติ นักวิชาการ และสื่อมวลชน 
 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา แตํละฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับการปราบปรามยาเสพติด มีการสร๎างวาท
กรรมและใช๎อ านาจด๎วยทรัพยากรที่ตนมีแตกตํางกันไป โดยรัฐบาลใช๎อ านาจในลักษณะการให๎คุณให๎
โทษ ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติใช๎อ านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหํงชาติ ฝ่ายค๎านมีการใช๎อ านาจการด าเนินการภายใต๎กรอบของกฏหมาย ขณะที่
นักวิชาการใช๎อ านาจในการเป็นผู๎รู๎ และกลุํมสื่อมวลชนได๎ใช๎อ านาจจากสื่อที่มีเป็นแหลํงอ านาจทาง
วาทกรรม 
 งานวิจัยทั้ง 2 สํวน ซึ่งประกอบด๎วย สํวนที่เกี่ยวข๎องกับบริบททางการเมืองและพรรค
การเมืองไทย ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องรวม 6 ช้ินที่ได๎น าเสนอไปข๎างต๎น ล๎วนเผยให๎ผู๎วิจัยเข๎าใจถึง
บริบททางการเมืองและพรรคการเมืองไทยในแตํละยุค รวมถึงประเด็นทางการเมืองตํางๆที่เกิดข้ึน ซึ่ง
จะสามารถน ามาพิจารณาประกอบกับการวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ใน
ลักษณะของบริบททางการเมืองและสังคมที่แวดล๎อม ซึ่งมีอิทธิพลตํอการสร๎างวาทกรรมทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปัตย์ได๎อีกด๎วย นอกจากนั้นยังสํงผลให๎ผู๎วิจัยสามารถท าความเข๎าใจกับชุดความรู๎
หลากหลายชุดที่มีตํอพรรคประชาธิปัตย์ในประเด็นตํางๆและในแตํละยุคสมัย ซึ่งผู๎วิจัยจะได๎น าชุด
ความรู๎เหลําน้ีไว๎พิจารณาเป็นชุดความรู๎หนึ่ง อันจะน าไปใช๎พิจารณารํวมกับชุดความรู๎อื่นๆที่ผู๎วิจัยจะ
ไดขุ๎ดค๎นรํองรอยในประวัติศาสตร์การเมืองและพรรคการเมืองไทยตํอไป 
  ส าหรับสํวนที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วาทกรรม ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องรวม 5 ช้ินที่ได๎
น าเสนอไปข๎างต๎น ล๎วนเป็นงานวิจัยที่มีจุดรํวมตรงกัน คือมุํงศึกษาวาทกรรมในรูปแบบที่แตกตํางกัน
ออกไป ทั้งศึกษาจากสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ซึ่งงานวิจัยดังกลําว
ทั้งหมดใช๎แนวคิดเรื่องวาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ และใช๎แนวคิดวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ นอร์แมน แฟร์คลัฟ เป็นกรอบในการวิเคราะห์เชํนเดียวกับงานวิจัย
เรื่องวากรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ของผู๎วิจัย ดังนั้นงานวิจัยทั้งหมดนีจ้ึงเป็นเสมือนองค์
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ความรู๎ด๎านวาทกรรม อันจะชํวยให๎ผู๎วิจัยสามารถใช๎ประกอบการศึกษาค๎นคว๎า เพื่อประโยชน์ ใน
งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านวาทกรรมให๎ดีย่ิงข้ึน 
   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง หลังจากทบทวนวรรณกรรม 
ผู๎วิจัยพิจารณาได๎วํา วาทกรรมทางการเมือง ควรถูกพิจารณาในฐานะเป็นสํวนหนึ่งของระบบสังคม 
พรรคประชาธิปัตย์ไมํสามารถสร๎างวาทกรรมทางการเมืองได๎ตามล าพังโดยปราศจากความเกี่ยวข๎อง
กับระบบยํอยอื่นๆในสังคม อันประกอบด๎วยชุดความรู๎ที่หลากหลายเช่ือมตํอกัน และเพื่อให๎สามารถ
รับรู๎และเข๎าใจความเป็นไปของวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์อยํางครอบคลุม ยํอมต๎องมี
ความเข๎าใจถึงความเป็นไปของพรรคประชาธิปัตย์ผํานประสบการณ์ที่เคยมีมาในอดีตรํวมด๎วย   
 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ จึงสนใจบริบททางสังคมที่
แวดล๎อมเพื่อใช๎ประกอบการท าความเข๎าใจ ในที่นี้คือบริบทที่แวดล๎อมตัวพรรคประชาธิปัตย์ในแตํละ
ยุคสมัย ที่สํงผลตํอการนิยามความหมายและการสร๎างอัตลักษณ์ของพรรค แสดงผํานวาทกรรมทาง
การเมืองเพื่อครอบง าความจริง ความคิด ความเช่ือ คํานิยมตํอคนในสังคม ให๎เช่ือและยอมตามตํอ
ความหมายไมํใชํอิทธิพลทางเดียวที่เป็นเส๎นตรงในแบบโครงสร๎างมีผลกระทบตํอตัวบุคคลโดยไมํอาจ
หลีกเลี่ยงได๎ แตํเป็นเรื่องการรับรู๎รํวมกันของสังคมซึ่งเกิดข้ึนจากการตีความผํานประสบการณ์ ความ
เช่ือ วัฒนธรรม ความจริงในที่นี้จึงเป็นความจริงที่เกิดข้ึนภายในจากส านึกรู๎  (Kemper, 1981:336-
362) ดังนั้นวิธีการเข๎าสูํความจริงจึงต๎องพิจารณาปรากฏการณ์จากทั้งหมดที่แวดล๎อม โดยตรวจสอบ
สิ่งที่อยูํรอบๆที่สอดคล๎องและสนับสนุนกับความเช่ือ ยํอมต๎องพิจารณาความสัมพันธ์ที่คิดวําเกี่ยวข๎อง
กับพรรคประชาธิปัตย์ในบริบทเฉพาะเจาะจง การค๎นหา“ความจริง”สามารถท าได๎โดยการพรรณนา
ให๎เห็นถึงรายละเอียดในบริบทแตํละบริบทและแตํละยุคสมัย ผํานการสร๎างวาทกรรมและปฏิบัติการ
ทางวาทกรรม ซึ่งได๎แกํ อ านาจในรูปแบบของชุดความรู๎ที่สะท๎อนออกมาผํานกฎเกณฑ์ จารีตประเพณี 
ของผู๎มีอ านาจและคนในสังคม  
 ดังนั้นกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ยํอม
ต๎องพิจารณาผํานเรื่องราวในอดีตประกอบ โดยผู๎วิจัยจะใช๎หลักการวิเคราะห์วาทกรรม ตามแนวคิด
ของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) และ นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) ผํานการ
พิจารณาสิ่งที่แฝงอยูํในวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ในแตํละยุคสมัย พยายาม
เปิดเผยให๎เห็นความหมายแฝงหรือนัยยะของวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ในแตํละยุค
สมัย อันเกิดจากปฏิบัติการทางวาทกรรมที่มีความรู๎และอ านาจเป็นการกระท าที่อยูํเบื้องหลัง         
สิ่งเหลําน้ีจะสะท๎อนให๎เห็นถึงการใช๎กลยุทธ์ การตํอสู๎ เพื่อชํวงชิงพื้นที่ทางการเมือง และผลประโยชน์
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ที่แฝงตัวอยูํ ท าให๎สามารถเห็นรายละเอียดการนิยามความหมาย อัตลักษณ์ และการสร๎างวาทกรรม
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ได๎อยํางลุํมลึก  
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ค้นหา และวิเคราะหก์ารสรา้งวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัย โดยแบ่งวาท
กรรมทางการเมอืงของพรรคประชาธิปัตย์ออกเป็น 5 ยุค ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดแบง่ไว้ดังนี้ (พรรค
ประชาธิปัตย์, 2560) ยุคที่ 1 ยุคแห่งการสร้างพรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (พ.ศ. 2489 
– พ.ศ. 2501) ยุคที่ 2 ยุคแห่งการฟื้นฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2519) ยุคที่ 3 
ยุคแห่งการปรับปรุงนโยบายและเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง (พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533) ยุคที่ 4 
ยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ (ปลายปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2544) 
และยุคที่ 5 ยุคแห่งการต่อสู้ เผด็จการรัฐสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551) 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการศึกษาโดยใช้หลกัการวิเคราะห์วาทกรรม ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ 
(Michel Foucault) และ นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) ผ่านการพิจารณาสิง่ที่แฝงอยู่ในวาท
กรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ในแต่ละยุคสมัย ประกอบกับแนวทางแบบวงศาวิทยา 
(Genealogy) ที่พัฒนามาจากวิธีการศึกษาแบบโบราณคดีของความรู ้(Archeology of Knowledge) เพื่อ
การสืบค้นหาร่องรอยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทยในแต่ละยุค จาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ทั่วไป ( Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นนักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง อันจะท าให้สามารถได้ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพื่อใช้ประกอบเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน จากนั้นผู้วิจัยจะได้เก็บข้อมูลในรูปแบบของตัวบท (text) จากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต บันทึกถ้อยแถลงค าพูดต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมในการวิเคราะห์วาท
กรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ อันจะท าให้สามารถเผยให้เห็นถึงการสร้างวาทกรรมทาง
การเมือง ปฏิบัติการทางวาทกรรม การสถาปนาอ านาจของวาทกรรมผ่านปฏิบัติการทางสังคม รวมถึงการ
สร้างอัตลักษณ์และการสร้างอุดมการณ์ให้แก่วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอชุด
ความรู้แก่สังคมไทยให้ยอมรับได้อย่างแยบยล เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครอบคลุมวาทกรรมทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุค  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ศึกษาโดยการวิเคราะห์วาท

กรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นหา และวิเคราะห์การสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัย ผ่านการสืบค้นหาร่องรอยเกี่ยวกับประวัติศาสตรท์างการเมืองและพรรค
การเมืองไทยในแต่ละยุค จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต บันทึกถ้อย
แถลงค าพูดต่างๆ และการสัมภาษณ์ทั่วไป (Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นนักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In-depth interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ร่วม
ในการวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ โดยผู้วิจัยใข้ระเบียบวิธีวิจัยใน
การศึกษาดังต่อไปนี้  

 
วิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เก็บรวบรวมและการ
สัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี ้

1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของไทย ผ่าน
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองต่างๆ และพรรคการเมืองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับสถานการณ์ 
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ อุดมการณ์ และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์  เพื่อสร้างความ
เข้าใจถึงเหตุการณ์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทยในแง่มุมต่างๆ รวมถึงสามารถน ามาพิจารณา
ประกอบกับการสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริบท
ทางการเมืองและสังคมในยุคนั้นๆร่วมด้วย 

2. การสัมภาษณ์ทั่วไป (Interview) กล่าวคือ ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลูซึง่
ประกอบด้วย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักการเมือง  นักสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวทาง
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การเมือง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมอืงของไทย เหตุการณ์ทางการเมือง รวมถึงความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในแต่ละยุค เพื่อใช้ประกอบและเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

3. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) กล่าวคือ ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยผู้วิจัยมุ่งที่จะได้ค าตอบจากผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) เป็น
รายบุคคลในประเด็นการท าหน้าที่ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ว่ามีการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองหรือได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองใดบ้างและอย่างไร ภายใต้บริบททางการเมืองและสังคม
ในแต่ละยุค ซึ่งผู้วิจัยจะตั้งค าถามที่มุ่งให้ค าตอบตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้นการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลจะใช้การสอบถามเพื่อค้นหาและเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้รับข้อมูลรอบด้านและ
เพียงพอต่อการน าไปวิเคราะห์ รวมถึงสามารถน าไปอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ การสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลใช้ 3 วิธีการ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2545:59) ดังนี้  

3.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized Interview) กล่าวคือ เป็นการ 
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างของค าถามตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) 
โดยจะก าหนดแนวค าถามไว้ล่วงหน้า โดยที่ค าตอบของผู้ให้ข้อมูลจะสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้
และไม่ก่อให้เกิดความมีอคติต่อผู้ให้ข้อมูล 

3.2 การสัมภาษณ์แบบปราศจากโครงสรา้ง (Unstandardized Interview)กล่าวคือ 
เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีแนวค าถาม สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) เพื่อให้ได้รับประเด็นจาก
การสัมภาษณ์อย่างกว้างขวางมากข้ึน 

3.3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-standardized Interview) กล่าวคือ 
เป็นการผสมผสานแนวการสัมภาษณ์แบบมาตรฐานและปราศจากมาตรฐาน โดยมีการเตรียมแนว
ค าถามไว้ล่วงหน้า และในขณะเดียวกันก็อาจซักถามเจาะลึกนอกเหนือไปจากแนวค าถามที่เตรียมไว้ได้ 
ใช้ในการสัมภาษณ์ร่วมกับสองแบบข้างต้น โดยพิจารณาตามสถานการณ์ 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
การศึกษาเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ และจากชุดข้อมูลอื่นๆแล้ว ยังมีความจ าเป็นต้องน าชุดความรู้จาก
ผู้ให้ข้อมูลเข้าประกอบในการพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากข้ึนทั้งในประเด็นที่ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในแต่ละยุค และการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
ในแต่ละยุค ดังนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) คือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความรู้เช่ียวชาญ
ทางการเมือง รวมถึงผู้ที่มีบทบาทส าคัญทางการเมือง และสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ โดยเกณฑ์
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ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลนั้น ไม่ได้ก าหนดจากหลักความน่าจะเป็น แต่พิจารณาตามคุณสมบัติที่
เป็นไปเพื่อเป้าหมายของงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวทางการคัดเลือก 2 วิธีดังนี้ 

1. การคัดเลือกจากตัวอย่างที่มีประสบการณ์มาก กล่าวคือ เป็นพวกที่มีความรู้หรือมี
ประสบการณ์มากกว่าคนทั่วไป การวิจัยเชิงคุณภาพแบบมุ่งการตีความหมาย (heuristic research) 
มักเลือกใช้ตัวอย่างประเภทนี้ (ชาย โพธิสิตา, 2548:120) 

2. การคัดเลือกตัวอย่างจากการแนะน าต่อๆกันไป กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้ถูก
เลือกมาโดยทางอ้อม นักวิจัยไม่ได้ติดต่อกับประชากรเปา้หมายโดยตรงในเบือ้งต้น  สามารถใช้ในกรณี
ที่นักวิจัยมีความรู้จ ากัดเกี่ยวกับประชากรที่ศึกษา สิ่งที่นักวิจัยรู้มีเพียงว่าตนต้องการข้อมูลในเรื่อง
อะไรบ้างเท่านั้น (ชาย โพธิสิตา, 2548:122) ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้ผู้วิจัยจึงอาศัยการแนะน าต่อจากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์มากเป็นผู้แนะน า  

ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองของไทย และ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกของ
พรรคประชาธิปัตย์  

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองของไทย 
 1.1 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค าแหง รศ.ประณต นันทิยะกุลผู้อ านวยการหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และอาจารย์บุญส่ง ชเลธร อาจารย์ประจ าสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
  1.2 นักการเมือง ประกอบด้วย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู้บัญชาการทหารบก
และหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และนายดิษฐ์อัชพณ  
สูตรสุคนธ์ อดีตเลขานุการส่วนตัวพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
  1.3 นักสื่อสารมวลชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ประกอบด้วย หม่อมหลวง
ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์สถานีวอยซ์ทีวี นางสาวลักขณา ปันวิชัย ผู้ด าเนินรายการ
โทรทัศน์สถานีวอยซ์ทีวี นายรุ่งโรจน์ วรรณศูทร นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์อิสระ ดร.สุริยะใส กตะ
ศิลา อดีตแกนน ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นายสมบัติ บุญงามอนงค์  อดีตแกนน า
กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกของพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ
นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 



36 

ส าหรับการบันทึกข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การบันทึกเสียงสัมภาษณ์ พร้อมการจดบันทึก 
และพิจารณาลักษณะภาษาท่าทางของผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยอ้างอิงในการตีความ เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 
ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะเลือกเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนต้ังแต่ภายหลัง 

เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ช่วงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ผ่านเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต บันทึกถ้อยแถลงค าพูดต่างๆ และ
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ในการพิจารณาเลือกเหตุการณ์ที่จะน ามาวิเคราะห์นั้น ต้องเป็น
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ ในการเป็นผู้สร้างหรือมีความพยายามในการนิยาม
ความหมายให้แก่เหตุการณ์หรือวาทกรรมทางการเมืองเพื่อส่งผ่านให้แก่สังคมได้รับรู้ 

โดยจะแบ่งเนื้อหาของข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ออกเป็นยุคต่างๆ ประกอบด้วย 5 ยุค 
ได้แก่ ยุคที่ 1 ยุคแห่งการสร้างพรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ  (พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 
2501) ยุคที่ 2 ยุคแห่งการฟื้นฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2519) ยุคที่ 3 ยุค
แห่งการปรับปรุงนโยบายและเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง (พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533) ยุคที่ 
4 ยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ (ปลายปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 
2544) และยุคที่ 5 ยุคแห่งการต่อสู้เผด็จการรัฐสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551)  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
1. สภาพบริบททางการเมืองและสังคมไทย  

   การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพบริบททางการเมืองและ
สังคมไทยตามช่วงเวลาที่จัดแบ่งไว้เป็นยุคต่างๆ ผ่านแนวทางแบบวงศาวิทยา (Genealogy) เพื่อค้น
ร่องรอยเกี่ยวกับประวัติศาสตรท์างการเมืองและพรรคการเมืองไทยในแต่ละยุค จากการศึกษาเอกสาร
ต่างๆประกอบกับการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักการเมือง นั ก
สื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง อันจะท าให้สามารถได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบททาง
การเมืองและสังคมไทยในแต่ละยุคได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และยังท าให้สามารถพิจารณาถึงเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดข้ึนในแต่ละยุค ซึ่งมีผลต่อการสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์  
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  2. ลักษณะของวาทกรรมทางการเมือง  
   การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของวาทกรรมทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรากฏในเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่จัดแบ่งไว้เป็นยุคต่างๆ ซึ่งในการ
วิเคราะห์จะใช้แนวคิดเรื่องวาทกรรมเป็นแนวคิดพื้นฐานในเบื้องต้น และใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์ของนอร์แมน แฟรคลาฟ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ร่วมกันกับแนวคิดเรื่องอุดมการณ์และ
อ านาจ เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ถึงวาทกรรมทางการเมืองต่างๆที่เกิดข้ึน ประกอบกับวาทกรรม
วิเคราะห์กับการเมือง เพื่อพิจารณาเทคนิคหรือกลไกที่ปรากฏในวาทกรรม อันท าให้เห็นถึงวาทกรรม
ทางการเมืองที่เกิดข้ึนว่าใช้แนวทางใดหรือมีการสร้างความชอบธรรมให้แก่พรรคประชาธิปัตย์ ได้
อย่างไร 
 

การน าเสนอข้อมูล 
 

ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลโดยใช้การพรรณนาผ่านการวิเคราะห์ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นบริบททางการเมืองและสังคมไทย 
 น าเสนอเนื้อหาในประเด็นสภาพบริบททางการเมืองและสังคมไทย ด้วยการ 

พรรณนาถึงลักษณะโดยภาพรวมของบริบททางการเมืองและสังคมไทย ตามช่วงเวลาที่จัดแบ่งไว้เป็น
ยุคต่างๆที่ได้ศึกษา เพื่อเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆและสาเหตุในการเกิดข้ึนของบริบททางการเมือง
และสังคมไทยในยุคนั้นๆ 
  2. ผลการวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นลักษณะของวาทกรรมทางการเมือง 
   น าเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการวิเคราะห์ลกัษณะของวาทกรรมทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ว่าวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมีลกัษณะอย่างไร ส่งผา่นให้เกิดความหมาย
ใด ตลอดจนเทคนิคหรือกลไกของวาทกรรมทางการเมือง รวมถึงผลแห่งวาทกรรมทางการเมืองที่สร้าง
ข้ึนในยุคต่างๆว่าไดส้่งผลอย่างไรต่อสังคมไทย 
 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
จากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเขียนพรรณนาร่วมกันไป โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ประมาณ 1 
ปี 10 เดือน 
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บทท่ี 4 

ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทย 

 
 เนื้อหาในบทนี้มุงพรรณนาประวัตศิาสตรแทางการเมอืงและพรรคการเมอืงไทย ผานการศึกษา
จากเอกสาร ตํารา ประกอบกบัขอมูลเพิ่มเติมที่ไดจากการสมัภาษณแกลุมผูใหขอมูล ซึ่งเปๅนนักวิชาการดาน
รัฐศาสตรแ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อใหสามารถพิจารณาไดถึง
เหตุการณแทางการเมืองในแตละยุคสมัยตั้งแตพ.ศ. 2475 จนถึงกอนเกิดเหตุการณแรัฐประหาร พ.ศ. 2557  
 

การเมืองไทยระหว่างปีพ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2490 (ยุคเริ่มต้นประชาธิปไตย) 
 

 บริบททางการเมืองในชวงนีถื้อเปๅนยุคเริ่มตนประชาธิปไตยของไทย ภายหลังจากการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งเปๅนชวงเวลาที่ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย
คณะราษฎรจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยแมาเปๅนระบอบประชาธิปไตย การพรรณนาจะยกเหตุการณแ
สําคัญทางการเมืองที่เกิดในยุคเริ่มตนการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมาประกอบการ
ทําความเขาใจ ซึ่งกลาวไดวาในยุคนีเ้ปๅนการจัดระเบียบทางอํานาจในทางปกครองข้ึนใหม ผานการปฏิวัติ
ลมลางระบอบเดิมลง ความสาํเร็จในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่เกิดข้ึนมาจากชนช้ันปกครองใหม
ที่นิยมระบอบการปกครองแบบตะวันตก กลาวคือ กลุมคณะราษฎรที่มชัียเหนือกลุมชนช้ันผูปกครองเดมิที่
ประกอบดวยสถาบันพระมหากษัตริยแและกลุมขาราชการภายใตระบอบเกา ถือไดวาเปๅนการพลิกฟูาพลิก
แผนดินของประวัติศาสตรแการเมืองการปกครองของไทย เพราะทําใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแที่ใช
กันมาเปๅนเวลานานสิ้นสุดลง และแทนที่ดวยระบอบใหมที่ใชรัฐธรรมนูญเปๅนกฏหมายปกครองประเทศ 
 ในชวงนี้ไดเผยใหเห็นกลุมทางการเมืองที่เกิดข้ึนหลังจากเปลี่ยนระบอบการปกครอง การ
ผลัดเปลี่ยนกันข้ึนครองอํานาจในการบริหารประเทศ การตอสู ตอรอง เพื่อหาพื้นที่ใหแกชุดแนวคิด
เกี่ยวกับระบอบการปกครองใหมของกลุมตน รวมถึงการตอสู ตอรอง เพื่อทวงพื้นที่ระบอบเดิมใหกลับคืน
มา จากผูที่ศรัทธาและเช่ือในแนวคิดการปกครองเดิมวาเหมาะสมกับประเทศไทยมากกวา การเบียดขับกัน
ระหวางกลุมอํานาจใหมและกลุมอํานาจเกาในยุคนี้ ยังคงอยูในวงจํากัดกลาวคือประชาชนโดยทั่วไปยังมี
สวนรวมหรือเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเปๅนจํานวนไมมากนัก ผลแหงการตอสูกันทางอํานาจนี้
แสดงออกผานเนื้อหาของการกอกบฏ การใชอํานาจรัฐและกําลังทหาร รวมไปถึงการกอใหเกิดพรรคการ
เมืองไทยที่ถือเปๅนความจําเปๅนที่ตองมใีนระบอบประชาธิปไตย เพื่อใชแสดงความชอบธรรมในการกาวข้ึนสู
การเปๅนผูปกครองของกลุมตน อยางไรก็ดีหากจะเนนไปที่ตัวพรรคการเมืองไทยในยุคนี้ กลาวไดวา พรรค
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การเมืองไทยทีผู่กขาดการปกครองอยางยาวนานแมจะยังไมไดจัดตั้งเปๅนพรรคการเมืองก็ตาม ซึ่งก็คือกลุม
คณะราษฎรที่แปรรูปตัวเองใหเปๅนสมาคม จนทายที่สุดก็ไดจัดต้ังพรรคการเมืองฝุายของตนข้ึน เพื่อ
ความชอบธรรมในการเขาครองอํานาจรัฐและบริหารประเทศ   
 
เหตุการณ์ทางการเมืองภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 กลุมคณะราษฎรไดข้ึนปกครองประเทศ 
และไดลดบทบาทพระมหากษัตรยิแลงใหอยูใตรฐัธรรมนูญ พรอมกับทําใหสังคมไทยเห็นถึงขอดีของระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีกษัตริยแอยูภายใตรัฐธรรมนูญอันนํามาซึ่งความเจริญของชาติ ดังปรากฏในประกาศ
คณะราษฎร วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ความตอนหนึ่งวา  
         ...คณะราษฎรไมประสงคแทําการแยงชิงราชสมบัติ ฉะน้ันจึงขอเชิญใหกษัตริยแองคแน้ี

ดํารงตําแหนงกษัตริยแตอไป แตจะตองอยูภายใตกฎหมายธรรมนูญการปกครอง
แผนดิน จะทําอะไรโดยลําพังไมได นอกจากความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 
คณะราษฎรไดแจงความประสงคแใหกษตัริยแทราบแลว เวลาน้ียังอยูในความรับตอบ ถา
กษัตริยแตอบปฏิเสธหรือไมตอบภายในกําหนด โดยเห็นแกสวนตนวาจะถูกลดอํานาจ
ลงมาก็จะไดชื่อวาทรยศตอชาตแิละก็เปๅนการจาํเปๅนที่ประเทศตองมีการปกครองอยาง
ประชาธิปไตย กลาวคือ ประมุขของประเทศจะเปๅนบุคคลสามัญ ซ่ึงสภาผูแทนราษฎร
ไดเลือกตั้งขึ้นอยูในตาํแหนงตามกําหนดเวลา ตามวิธีน้ีราษฎรพึงหวังเถิดวาราษฎรจะ
ไดรับความบํารุงอยางดทีี่สุด ทุกๆคนจะมีงานทําเพราะประเทศเราเปๅนประเทศที่อุดม
อยูแลวตามสภาพ เม่ือเราไดยึดเงินที่พวกเจารวบรวมไวจากการทํานาบนหลังคนตั้ง
หลายรอยลานมาบํารุงประเทศขึ้นแลว ประเทศจะตองเฟืๆองฟูเปๅนแมนม่ัน… (สํานัก
ขาวเจาพระยา, 2553) 

 จากนั้นคณะราษฎรไดจดัตั้งคณะผูรกัษาพระนครฝุายทหารข้ึน 3 นาย เพื่อใหบริหารราชการ
แผนดินในเบื้องตนกอน ในขณะที่ยังไมมีรัฐธรรมนูญประกาศใช อันประกอบดวย พันเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช พันเอกพระยาฤทธ์ิอัคเณยแ ตอมาคณะราษฎรจึงมีจดหมายไปกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ขณะนั้นพระองคแทรงประทบัอยูที่หวัหิน เพื่ออัญเชิญเสดจ็
กลับคืนสูพระนครและใหทรงข้ึนเปๅนพระมหากษัตริยแตอไปโดยอยูใตธรรมนูญการปกครองแผนดิน 
จดหมายฉบับดังกลาวมีใจความสาํคัญดังนี้ “ดวยคณะราษฎร ขาราชการทหาร พลเรือน ไดยึดอํานาจการ
ปกครองแผนดินไวไดแลว คณะราษฎรไมประสงคแที่จะแยงชิงราชสมบัติแตอยางใด ความประสงคแอัน
ยิ่งใหญก็เพื่อมีธรรมนูญการปกครองแผนดิน จึงขอเชิญใตฝุาละอองธุลีพระบาทกลับคืนสูพระนคร และ
ทรงเปๅนกษัตริยแตอไป โดยอยูใตธรรมนูญการปกครองแผนดิน ซึ่งคณะราษฎรไดสรา งข้ึน…” (สิริ
รัตนแ  เรื่องวงษแวาร, 2539:53) 
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 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อพระองคแทรงทราบถึงความประสงคแดังกลาว จึง
ทรงยินยอมรับตามคํารองขอของคณะราษฎร ทรงมีพระราชหตัถเลขาตอบกลับมีใจความวา “คณะทหารมี
ความปรารถนาจะเชิญใหขาพเจากลับพระนครเปๅนกษัตริยแอยูใตธรรมนูญการปกครองแผนดิน ขาพเจา
เห็นแกความเรยีบรอยของอาณาประชาราษฎรแไมอยากใหเสียเลอืดเนื้อ กับทั้งเพื่อจัดการโดยละมอมละมัย 
ไมใหข้ึนช่ือวาจลาจลเสยีหายแกบานเมอืง และความจริงขาพเจาก็ไดคิดอยูแลวที่จะเปลี่ยนแปลงทํานองนี้ 
คือพระเจาแผนดินปกครองตามรัฐธรรมนูญ จึงยอมรับที่จะชวยเปๅนตัวเชิด เพื่อใหคุมโครงการตั้งรฐับาลให
เปๅนรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงธรรมนูญโดยสะดวก” (จุลจักรพงษแ, 2505:692) พระองคแจึงเสด็จกลับสูพระ
นครในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได 2 วัน และทรงพระราชทานนิรโทษ
กรรมแกคณะราษฎร คณะผูกอการปฏิวัติจึงไดนําดอกไมธูปเทียนเขาทูลเกลาฯขอพระราชทานอภัยโทษ 
 เมื่อพระองคแเสด็จกลับสูพระนครแลว คณะราษฎรไดนําพระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว ซึ่งหลวงประดิษฐแมนูธรรม (ปรีดี พนมยงคแ) และผูกอการบางคนรางขึ้น
ทูลเกลาฯถวาย เพื่อใหพระองคแทรงลงพระนาม และพระราชทานคืนมาในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
ซึ่งนําไปสูการเปดดสภาผูแทนราษฎรข้ึนเปๅนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
(ไพบูลยแ คงดี, 2508:58) โดยรัฐธรรมนูญช่ัวคราวนั้นไดแบงผูใชอํานาจแทนราษฎรออกเปๅน 4 สวน 
ประกอบดวย กษัตริยแ สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร และศาล สําหรับสวนแตงตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญช่ัวคราวไดแบงออกเปๅน 3 สมัย กลาวคือ สมัยแรกผูรักษาพระ
นครฝุายทหารมอีํานาจจดัตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึน 70 คน เพื่อดําเนินการช่ัวคราวเปๅนระยะเวลา 6 
เดือน หรือจนกวาจะจัดการบานเมืองเปๅนที่เรียบรอย สมัยที่สองเปดดโอกาสใหราษฎรเลือกผูแทนของตน
เขาสูสภาจํานวนแสนคนตอผูแทน 1 คน และทางฝุายคณะราษฎรก็ เลือกคนในคณะให เปๅน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจาํนวนเทากบัทางฝาุยราษฎรที่ไดเลือกตั้งข้ึนมา สมัยที่สามเมื่อ 10 ปีลวงไปแลว
ราษฎรจึงมีสิทธิสมบูรณแที่จะเลือกผูแทนเขาสูสภาไดเต็มจํานวน โดยไมมีสมาชิกคณะราษฎรเขาไปปนอยู
ดวย (สิริรัตนแ  เรื่องวงษแวาร, 2539:58) 
 ดังนั้นพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ในฐานะหัวหนาคณะผูรักษาพระนครฝุายทหาร จึง
ประกาศแตงตั้งผูแทนราษฎรจํานวน 70 คนข้ึน โดยเลือกจากคณะราษฎรและผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ (สงบ สุริ
ยินทรแ, 2502:772) และไดมอบอํานาจการปกครองแผนดินที่คณะราษฎรยึดอํานาจไวตั้งแต 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 ใหแกสภาผูแทนราษฎรตอไป การเปดดสภาผูแทนจึงถือกําเนิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรครัง้แรกนี้ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
ไดเสนอใหพระยามโนปกรณแนิติธาดา เปๅนประธานคณะกรรมการคณะราษฎร หรือเทียบเทานายกรฐัมนตรี
ในปใจจุบันน่ันเอง ซึ่งที่ประชุมมีมติเปๅนเอกฉันทแรับรองขอเสนอ ทําใหพระยามโนปกรณแนิติธาดาเปๅน
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย โดยมีคณะรัฐมนตรีชุดแรกจํานวน 15 คนเปๅนผูบริหารราชการ
แผนดิน หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญช่ัวคราวแลว พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงโปรด
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กรุณาโปรดเกลาฯ ใหสภาผูแทนราษฎรปรึกษากันเพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไป ทําใหสภา
ผูแทนราษฎรแตงตั้งอนุกรรมการข้ึนเพื่อทําหนาที่ตรวจทานและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหเปๅนที่
เรียบรอยสมบูรณแตามพระราชประสงคแ 
 เมื่อคณะอนุกรรมการไดรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 แลวเสร็จ จึงเสนอตอสภาผูแทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 สภาผูแทนราษฎรไดประชุมพิจารณาปรึกษาโดยเรงรัด และลงมติ
รับรองใหใชได เพื่อใหสามารถใหออกประกาศใชไดโดยรวดเร็ว ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2475 ตอจากนั้นจึงไดมีพิธีทางราชการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันที่ 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (ไพบูลยแ คงดี, 2508:70-72) ซึ่งนับเปๅนวันรัฐธรรมนูญชองประเทศไทยมาถึง
ปใจจุบัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแลว จึงทรงมีประกาศพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ งใหพระยามโนปกรณแนิติธาดาเปๅนนายกรัฐมนตรี  สําหรับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ลวนมาจากสมาชิกคณะราษฎรทัง้ฝาุยทหารและพลเรือนเขารวมรัฐบาล โดย
มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เปๅนผูคุมเสียงขางมากอยูในคณะรัฐมนตรี อาจกลาวไดวา รัฐบาลชุดน้ี
เปๅน “รัฐบาลของคณะราษฎร” และก็เปๅนสมาคมทางการเมืองเพียงสมาคมเดียวที่มีอยูในเวลานั้น 
 
การปิดสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก 
 ภายหลังรัฐบาลของพระยามโนปกรณแนิติธาดาไดบริหารราชการแผนดินไประยะเวลาหนึ่ง ก็
ไดปรากฏความยุงยากและความวุนวายในสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาล สืบเนื่องมาจากคณะราษฎรมี
ความตองการรางโครงการเศรษฐกิจของประเทศข้ึนใหม  เพื่อใหสอดคลองกับยุคปใจจุบันและเพื่อใหเกิด
ความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยมอบหมายใหหลวงประดิษฐแมนูธรรมเปๅนผูดําเนินการจัดทําข้ึน 
แผนการเศรษฐกิจฉบับนี้เรียกวา “สมุดปกเหลือง” สมุดปกเหลืองนี้ไดบรรจุคําช้ีแจงเคาโครงเศรษฐกิจ คือ 
เคารางพระราชบัญญัติวาดวยการประกันความสุขสมบูรณแของราษฎร และเคาโครงพระราชบัญญัติวาดวย
การดําเนินการทางเศรษฐกิจ อาทิเชน เรื่องธนาคารแหงชาติ ที่ดิน แรงงาน เงินทุนของประเทศและการ
สหกรณแ เปๅนตน (เดือน บุนนาค, 2501:144-155) ซึ่งกอนที่หลวงประดิษฐแมนูธรรมจะรางโครงการ
เศรษฐกิจฉบบันี้ข้ึน ไดเสนอหลกัการแกพระยามโนปกรณแนิติธาดา (นายกรัฐมนตรี) ในขณะนั้น ปรากฎวา
เปๅนที่พอใจไมมีการคัดคานหรือเห็นเปๅนอื่นแตประการใด แตตอมาเมื่อหลวงประดิษฐแมนูธรรมจัดทํา
โครงการเศรษฐกจิของประเทศแลวเสรจ็ไดจัดพิมพแแจกจายในกลุมผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองและ
คณะกรรมการราษฎร  
 แตผลปรากฏวาเมื่อพระยามโนปกรณแนิติธาดาพิจารณาอีกวาระหนึ่งกลับไมเห็นชอบกับ
โครงการเศรษฐกิจนี้ โดยมีความเห็นวาโครงการเศรษฐกิจนี้ใชหลักการดําเนินงานตามแบบลัทธิ
คอมมิวนิสตแ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวยังทรงมีพระบราราชวินิจฉัยวา โครงการ
เศรษฐกิจดังกลาวเหมอืนกบัโครงการที่ใชอยูในประเทศรัสเซีย (ขจัดภัย บุรุษพัฒนแ, 2511:126) การเสนอ
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เคาโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐแมนูธรรมจึงเปๅนเหตุใหกลุมสมาชิกคณะราษฎรแตกแยกออกเปๅน
สองฝุาย กลาวคือ ฝุายพระยามโนปกรณแนิติธาดา มีพันเอกพระยาทรงสุรเดช และพันเอกพระยาฤทธ์ิ
อัคเณยแ ผูนําฝุายทหารเปๅนผูสนับสนุนฝุายหนึ่ง กับ หลวงประดิษฐแมนูธรรมที่มีสมาชิกคณะราษฎรช้ัน
ผูนอยเปๅนผูสนับสนุนอีกฝุายหนึ่ง การแตกแยกภายในคณะราษฎรครั้งนี้ อาจกลาวไดวาเปๅนความขัดแยง
ระหวางกลุมอนุรักษแนิยมคือฝุายพระยามโนปกรณแนิติธาดา กับ กลุมกาวหนาคือฝุายหลวงประดิษฐแมนู
ธรรม ซึ่งทําใหความขัดแยงไดขยายวงกวางออกไปในสภาผูแทนราษฎร ตางฝุายตางกลาวโจมตีกันและกัน
อยางรุนแรง ฝุายหลวงประดิษฐแมนูธรรมมีความเห็นวาฝุายพระยาโนปกรณแนิติธาดาเปๅนพวกเจา โดย
ปรารถนาใหการปกครองกลับไปสูระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชยแ สวนทางฝุายพระยามโนปกรณแนิติธาดาก็
ไดกลาวถึงหลวงประดิษฐแมนูธรรมวาเปๅนพวกลัทธิคอมมิวนิสตแ (ไพบูลยแ คงดี, 2508:103-104) 
 อันที่จริงหากจะกลาวถึงรองรอยแหงความขัดแยงภายในคณะราษฎรนั้น กลาวไดวามีมา
กอนหนานี้ระยะหนึ่งแลว เพราะไดปรากฏความไมลงรอยกันภายในคณะราษฎรที่มาจากความแตกตางกัน
ในความคิดเห็นระหวางกลุมนายทหารอาวุโส กับ กลุมนายทหารหนุม และ กลุมพลเรือน  ซึ่งความ
แตกแยกภายในนี้ปรากฏข้ึนตั้งแตกอนการปฎิวัติก็วาได เพราะเกิดมีการแบงแยกคณะราษฎรเปๅนกลุม
นายทหารในประเทศ กับกลุมนักศึกษาทีไ่ปศึกษายังประเทศยุโรป ดังที่อนันตแ แจงกลีบ (2507) อธิบายวา
บุคคลที่มีความขัดแยงกันอยูเสมอ คือ พระยาทรงสรุเดช กับ หลวงพิบูลสงคราม ความขัดแยงที่มักเกิดข้ึน
เสมอนั้นเกิดจากพระยาทรงสุรเดชนั้นเปๅนบุคคลที่มีความเช่ือมั่นในตัวเอง และไมเลื่อมใสในความคิดเห็น
และไมเช่ือในความสามารถของคนหนุมในคณะปฏิวัติทั้งฝุายทหารและพลเรือน สวนหลวงพิบูลสงคราม
นั้นไดเคยรวมคิดการเพือ่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยรวมกับหลวงประดิษฐแมนูธรรม
มาตั้งแตศึกษาอยูในยุโรป และมีความเลื่อมใสในความปราดเปรื่องของหลวงประดิษฐแมนูธรรมมาแลว 
ดังนั้นหลวงพิบลูสงครามจึงสนับสนุนความคิดเหน็ของหลวงประดิษฐแมนูธรรมเสมอ 
 ดังนั้นความไมลงรอยกันภายในคณะราษฎรจึงมาถึงจุดแตกหักและเผยตัวชัดเจนข้ึน 
ภายหลังการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และจากการเสนอเคาโครงเศรฐกิจของหลวงประดิษฐแมนูธรรมครั้งนี้
นั่นเอง เมื่อความขัดแยงในแนวความคิดการบริหารประเทศเดนชัดข้ึน พระยามโนปกรณแนิติธาดาซึ่งเปๅน
นายกรัฐมนตรใีนขณะนั้น จึงไดมีคําสั่งหามมิใหขาราชการทหาร พลเรือน รวมถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เขาเปๅนสมาชิกสมาคมอื่นที่เกี่ยวของกับการเมือง ถาขาราชการผูใดไดสมัครแลวไมลาออก ไมนําเอาใบ
อนุมัติใหออกจากสมาคมเสนอตอผูบังคับบัญชา ก็จะไมจายเงินเดือนให ในการออกคําสั่งเชนน้ีกลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา ถือเปๅนการจะลมคณะผูกอการโดยตรง เพราะในขณะนั้นคณะราษฎรไดจดทะเบียนเปๅน
สมาคมคณะราษฎรแลว ซึ่งคําสั่งดังกลาวของพระยามโนปกรณแนิติธาดาสรางความไมพอใจแก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นเปๅนอยางมาก ทําใหในการประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม พ.ศ. 2476 จึงมีการกลาวตําหนิการกระทําของพระยามโนปกรณแนิติธาดาอยางรุนแรง จนที่สุด
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แลวที่ประชุมลงมติวา การหามขาราชการประจําเกี่ยวของกับการเมืองนั้นตองเสนอเปๅนกฏหมาย ดวย
คะแนน 34 ตอ 11 คะแนน เสนอใหรัฐบาลถอนคําสั่งไป (บุญชวย ศรีสวัสดิ์, ม.ป.ป.:145-151)  
 ในที่สุดเนื่องจากความขัดแยงดังกลาวไดขยายวงกวางออกไปในสภาผูแทนราษฎร ทําใหการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎรเปๅนไปโดยไมเรียบรอย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนถึงกบัพกอาวุธเขาไปในที่
ประชุมดวย พระยามโนปกรณแนิติธาดาจึงสั่งใหตํารวจสภามาตรวจคนและยึดอาวุธเก็บไว การกระทํา
ดังกลาวยิ่งเพิ่มความไมพอใจแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฝุายที่สนับสนุนนายปรีดี พนมยงคแจึงได
อภิปรายโจมตีอยางรนุแรง ทําใหการประชุมสภาอลเวงอยางหนัก ดวยเหตุน้ีเองพระยามโนปกรณแนิติธาดา
จึงไดกราบบังคมทูลแนะนําพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหออกพระราชกฤษฎีกาปดดสภาผูแทนราษฎร 
และงดใชรัฐธรรมนูญเสียช่ัวคราว ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 เปๅนตนไป (ขจัดภัย บุรุษพัฒนแ, 
2511:127)  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมีพระราชกฤษฎีกาปดดสภาผูแทนราษฎรแลว 
หลังจากปดดสภาผูแทนราษฎรลง รัฐบาลเหน็วาหากหลวงประดิษฐแมนูธรรมอยูในประเทศไทยตอไปก็จะยิ่ง
กอความยุงยากข้ึนเนื่องจากสมัครพรรคพวกลวนแลวมีพวกหัวรุนแรง พระยามโนปกรณแนิติธาดาจึงไดบีบ
บังคับใหเดินทางไปตางประเทศเปๅนการช่ัวคราว ดวยเหตุน้ีเองหลวงประดิษฐแมนูธรรมจึงจําตองเดินทางไป
ตางประเทศในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2476  
 
การท ารัฐประหารรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
 ความขัดแยงภายในกลุมคณะราษฎรยังคงดํารงอยูมาอยางตอเนื่อง หลังจากทีห่ลวงประดิษฐแ
มนธูรรมตองเดินทางออกนอกประเทศไปไดไมนาน ก็ไดเกิดการรัฐประหารข้ึนจากนายทหารกลุมหนึ่งที่
ประกอบดวย พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เปๅนหัวหนา กับพวกนายทหารหนุมกลุมหนึ่งที่มีพันโท
หลวงพิบูลสงคราม นาวาโทหลวงสินธุสงครามชัย นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ไดรวมทําการรัฐประหารโดยใช
กําลังเขายึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 และบังคับคณะรัฐบาลชุด
พระยามโนปกรณแนิติธาดาใหลาออกจากตําแหนง (ชนมแสวัสดิ์ ชมพูนุท, 2507:17) และเมื่อยึดอํานาจได
สําเร็จคณะรัฐประหารไดย่ืนคําขาดตอพราะยามโนปกรณแนิติธาดา โดยมีขอความวา “คณะรัฐมนตรีซึ่งมี
ใตเทาเปๅนนายก ไดดําเนินกิจการหลายอยาง อันกอใหเกิดความไมพึงประสงคแของบุคคลทั่วไปและของ
คณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ถาไดพิจารณาโดยถองแทแลวเห็นวา การบริหารราชการแผนดิน
เทาที่คณะรัฐมนตรีไดปฏิบัติการมานั้น ก็มีแตจะทําใหประเทศชาติอันเปๅนที่รักของเราดําเนินไปสูความ
หายนะเปๅนเที่ยงแท ฉะนั้นเพื่อเห็นแกอิสระภาพความสงบเรียบรอยของบานเมือง คณะนายทหารบก 
ทหารเรือ และพลเรือน จึงใครใหใตเทาพรอมทั้งคณะสละตําแหนงที่ประจําอยูในขณะนี้เสีย และขอใหใต
เทานําความข้ึนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงเปดดสภาผูแทนราษฎร และเลือก
คณะรัฐมนตรีใหม” (อุดม ประมวลวิทยา, ม.ป.ป.:85-86) หลังจากเหตุการณแดังกลาวรัฐบาลชุดพระยามโน
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ปกรณแนิติธาดาซึ่งบรหิารประเทศมาตั้งแตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ก็ยุติบทบาทลงพรอม
กับไดรัฐบาลชุดใหมที่มีพระยาพหลพลพยุหเสนาเปๅนนายกรัฐมนตรีข้ึนทําหนาที่แทน 
 
เหตุการณ์กบฏบวรเดช  
 หลังจากพรรคคณะราษฎรไดเปลี่ยนรัฐบาลเขามาบริหารประเทศภายใตการนําของพันเอก 
พระยาพหลพลพยุหเสนาไมนานนัก ก็ตองประสบปใญหากับการทาทายจากกลุมอํานาจเกาที่เกิดข้ึนตาม
ตอมา จากเหตุการณแ “กบฏบวรเดช” ที่มีคณะบุคคลภายใตผูนํา คือ พระองคแเจาบวรเดช ไดคิดทําการลม
ลางอํานาจของรฐับาลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 โดยอางเหตุวารัฐบาลไดปลอยใหบุคคลกระทําการหมิ่น
ประมาทองคแพระประมุขของชาติ และรับเอาตัวนายปรีดี พนมยงคแเขามาดําเนินการปกครองแผนดินไทย
โดยลัทธิคอมมิวนิสตแ ทําใหฝุายรัฐบาลจึงประกาศวาพระองคแเจาบวรเดชเปๅนกบฏทําการลมลางรัฐบาล 
โดยมุงหวังเพื่อกลบัไปใชระบอบการปกครองเดิมในการปกครองแผนดิน รัฐบาลจึงจําเปๅนตองปราบปราม
ฝุายพระองคแเจาบวรเดช  ฝุายพระองคแเจาบวรเดชนั้นมีผูรวมวางแผนที่จะกอการทั้งฝุายทหารและพล
เรือน โดยช้ันหัวหนา ไดแก พลตรีพระยาจินดาจักรรัตนแ (เจิม อาวุธ) พลตรีพระยาทรงอักษร (ชวน ลิขิ
การ) พันเอกพระยาศรสีิทธิสงคราม (ดิ่น ทาราบ) พลตรีพระยาเสนาสงคราม (ม.ร.ว.อี๋ นพวงศแ) นอกจากนี้
ก็มีนาวาเอกพระยาศราภัยพิพัฒนแ นายหลุย คิรีวัต นาวาเอกพระแสงสิทธิการ และผูวาราชการจังหวัดอีก
หลายจังหวัดรวมดวย (ว.ช. ประสังสิต, 2505:380) ซึ่งรุงโรจนแ วรรณศูทร นักประวัติศาสตรแการเมืองไทย
และนักหนังสือพิมพแอิสระ ไดกลาวถึงเหตุการณแกบฏบวรเดชไดอยางนาสนใจวา 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรมีความขัดแยงกับกลุมอํานาจเกา
อยางตอเน่ือง ยิ่งความขัดแยงระหวางพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวักับผูนําใน
คณะราษฎรที่ปรากฏหลายคร้ังในเร่ืองแนวทางการเมือง เชน การกําหนดสถานภาพ
ของพระมหากษัตริยแ จนถึงเร่ืองเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงคแซ่ึงพระ
เจาอยูหัวทรงวิพากษแวิจารณแอยางรุนแรง แตคณะราษฎรถือวาปฏิกิริยาดังกลาวเปๅน
การตอตานการเปลี่ยนแปลงและเปๅนความตองการรักษาอํานาจของฝุายศักดินาหรือ 
ระบอบเกา ความขัดแยงขยายตัวมากขึ้นจนในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2476 พลเอก 
พระวรวงศแเธอพระองคแเจาบวรเดช ทรงสงกําลังทหารจากหัวเมืองอีสานเคลื่อนกําลัง
ทางรถไฟเขายึดกองทัพอากาศดอนเมืองและตามแนวคลองบางเขนจนถึงสถานีรถไฟ
บางเขน หวังใหรัฐบาลทําตามเงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาสถาบันพระมหากษัตริยแ ให
อํานาจรัฐสภามากขึน้ และลดอํานาจรัฐบาลมิใหกลายเปๅนคณะเผด็จการ ซ่ึงถูกมองวา
เปๅนความพยายามในการฟื็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ จากน้ันฝุายรัฐบาลไดให 
พันโทหลวงพิบูลสงคราม นํากําลังเขาปราบปรามจนทหารบาดเจ็บลมตายเปๅนจํานวน
มาก ฝุายกบฏตองลาถอยไปยังปากชอง ฝุายรัฐบาลไดติดตามและไดยิงพันเอกพระยา
ศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ทาราบ) แมทัพใหญเสยีชวีิตบนทางรถไฟใกลสถานีหินลับ อําเภอ
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ปากชอง ฝุายกบฏจึงหมดหนทางตอสูและถือเปๅนการพายแพในที่สุด คนยิงก็หาใชใคร
ที่ไหน รอยตรีตุ฿ จารุเสถียรชื่อเดิมของจอมพลประภาส จารุเสถียร  (รุงโรจนแ วรรณ
ศูทร, สัมภาษณแ, 8 เมษายน 2559) 

 ผลจากการปราบปรามของฝุายรัฐบาลครัง้นั้นเปๅนผลสําเร็จ ทําใหทหารฝุายพระองคแเจาบวร
เดชถูกจับกุมเปๅนจํานวนมาก และพระองคแเจาบวรเดชเองตองเสด็จลี้ภัยไปพํานักยังตางประเทศ 
นายทหารคนสําคัญที่ไดนํากําลังเขาปราบปรามกบฎบวรเดช คือพันโทหลวงพิบูลสงครามหนึ่งในหัวหนา
คณะราษฎรที่รวมกอการปฎิวัติ พ.ศ. 2475 เหตุการณแกบฎครั้งนี้ถือเปๅนเหตุการณแทางการเมืองที่สําคัญ
อยางมาก เพราะแสดงใหเห็นวาระหวางสองปีแรกหลังคณะราษฎรปกครองมานั้น กลุมอํานาจเกาหรือ
กลุมอนุรักษแนิยมยังเปๅนพลงัทางการเมืองที่เคลื่อนไหวอยู แตอิทธิพลของกลุมดังกลาวนี้เริ่มเสื่อมลงอยาง
รวดเร็วหลังจากความลมเหลวครั้งนี ้
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ 
 กอนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจะทรงสละราชสมบัติน้ัน ขอสําคัญอยางหนึ่งที่
พระองคแทรงเรียกรองใหเกิดข้ึน คือ การตองอนุญาตใหมีพรรคการเมืองที่สามารถมาคัดคานอํานาจกับ
คณะราษฎรที่ปกครองบานเมืองอยู เพียงคณะเดียว ซึ่งขัดตอระบอบประชาธิปไตยสากลดังเจตนาที่
คณะราษฎรไดใหไววาจะใชระบอบประชาธิปไตยปกครองประเทศ จึงขอพรรณนาใหทราบถึงพรรค
การเมืองที่มีความพยายามจะจัดตั้งข้ึนในเวลานั้นกอน กลาวคือ พรรคการเมืองไทยที่พยามยามจะจัดต้ัง
ข้ึนปรากฏมี 2 กลุม ประกอบดวยกลุมแรก คือ กลุมที่มีดร.โชติ คุมพันธแเปๅนผูริเริ่ม ไดประกาศการจัดต้ัง 
“พรรคประชาธิปไตย”ข้ึน ซึ่งทานเปๅนทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อสงคราม
สงบไดไปศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตรแที่ประเทศเยอรมัน และเมื่อกลับมาประเทศแลวไดรับราชการใน
กระทรวงพาณิชยแ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยแ (รัชกาลที่ 6 และ 7 ตอเนื่องกัน) สวนอีกกลุมหนึ่ง คือ 
กลุมของหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งเคยเปๅนพระภิกษุไดปรญิญาทางศาสนาเปๅนเปรียญทีวั่ดมหาธาตุ และไดสกึ
ออกมารับราชการในกระทรวงการตางประเทศ จนไดรับพระราชทานศักดิ์ใหเปๅน “หลวง” และถูกสงไป
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบัการทูตแถบยุโรปหลายประเทศ ครั้นเมื่อมีการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
จึงเห็นวาการเปๅนประชาธิปไตยนั้นจะตองมีพรรคการเมืองเหมือนอยางอารยประเทศที่เคยไดสัมผัสมา จึง
ไดริเริ่มที่จะตั้งพรรคการเมืองข้ึนมา เฉกเชนเดียวกับการริเริ่มของดร. โชติ คุมพันธแ (สละ ลิขิตกุล, 
2547:241-242) ที่พยายามมากอนหนานั้น แตอยางไรก็ดีทั้งดร.โชติ คุมพันธแและหลวงวิจิตรวาทการก็ถูก
คณะราษฎรพยายามหาเหตุที่จะยับยั้งการจัดตั้งพรรคการเมืองลง  
 โดยคณะราษฎรไดออกกฎหมายข้ึนมาฉบับหนึ่งเรียกวา กฎหมายปูองกันรัฐธรรมนูญ 
กฏหมายนี้มีวา “หากผูใดกระทําการขัดขวาง (รัฐธรรมนูญ) หรือ พูดจาดูถูกดูหมิ่นกลาวรายปูายสี
รัฐธรรมนูญแลว ก็จะตองมีความผิดไดรับโทษ ตามที่กฏหมายปูองกันรัฐธรรมนูญบัญญัติไว” โทษของการ
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พูดเกี่ยวกับความไมดีของรัฐธรรมนูญมีโทษสถานเบา คือ เนรเทศใหไปอยูในจังหวัดที่กันดารรวมทั้งจํากัด
เขตที่อยู  เมื่อกฏหมายนี้ออกมา การยับยั้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยก็สําเร็จในทันที ซึ่งดร.โชติ คุม
พันธแ ถูกเนรเทศไปอยูจังหวัดแมฮองสอน และพอพนโทษกลับมากรุงเทพฯก็โดนจับในขอหากบฏภายใน
ราชอาณาจักร ถูกศาลพิเศษตัดสินจําคุกตลอดชีวิต และถูกเนรเทศเปๅนครั้งที่สอง โดยนําตัวไปที่เกาะเตา
ซึ่งตั้งอยูกลางทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล (สละ ลิขิตกุล, 2547:242-243) จะเห็นไดวาการตอรองแหงการ
เปดดพื้นที่สําคัญแกการมีพรรคการเมืองไทยในเบื้องแรก ถูกกีดกันเบียดใหตกจากสนามทางการเมืองไทย
จากวาทกรรม“การดหูมิ่นกลาวรายปาูยสรีฐัธรรมนูญ”และ“กบฏภายในราชอาณาจักร”ตามรัฐธรรมนูญที่
ผูมีอํานาจในเวลานั้นสรางข้ึนเพื่อกดทับใหการตอรองสิ้นสุดลงดวยอํานาจทางการเมืองอยางแทจริง  
 สําหรับหลวงวิจิตรวาทการนั้นเมื่อประกาศวาจะจัดต้ังพรรคการเมือง กลุมคณะราษฎรก็
พยายามทุกทางที่จะยับยั้ง แตไมสามารถกระทําไดอยางดร. โชติ คุมพันธแ เนื่องจากหลวงวิจิตรวาทการ
มิไดกลาวตําหนิติเตียนหรือวิพากษแวิจารณแรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นจึงเอาผิดทางกฎหมายไมได แตทายที่สุด
รัฐบาลพระยามโนปกรณแนิติธาดาก็ยับยั้งการจัดตั้งพรรคคณะชาติจนสําเร็จ มีรายงานสวนหนึ่งกลาวถึง
วิธีการของคณะราษฎรไววา “คณะราษฏรทําอยางไรกับหลวงวิจิตรฯ ทานรูไหม คือคณะราษฎรสงคนไป
อุมคุณหลวงวิจิตรฯ มาเปๅนสมาชิก (พรรค) คณะราษฎร เสียกอนที่ทานจะตั้งพรรคคณะชาติของทาน แลว
มอบตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท 2 เปๅนของกํานัล ก็สมาชิกประเภทลากต้ังอยางที่วาน่ัน
แหละ” (สละ ลิขิตกุล, 2547:245) ฉะนั้นนอกจากอํานาจจากผูปกครองผานทางกฏหมายแลว ยังมีอํานาจ
และวิธีการที่สําคัญทางการเมืองที่ยังเห็นอยูจวบจนถึงปใจจุบัน นั่นก็คือวิธีการที่คณะราษฎรใชกับหลวง
วิจิตรวาทการในการเบียดขับใหพรรคคณะชาติที่จะกอเกิดข้ึนตองพายแพยอมตาม ผานการมอบผลตาง
ตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อเพื่อระงับยับยั้งการเขาถึงอํานาจที่กลุมหรือคณะของตนครอบครองอยูอีกวิธีหนึ่ง 
 สภาพการณแของความขัดแยงทางแนวคิดตอระบอบประชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวกับกลุมคณะราษฎร ปรากฏมาโดยตลอดต้ังแตเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่ง
ความปรารถนาของพระองคแคือการมีประชาธิปไตยโดยสมบูรณแ ทรงเห็นวาในการใชระบอบประชาธิปไตย
ที่มีการเลือกตั้งเปๅนกลไกสําคัญนั้น ยอมตองไมมีคณะใดคณะหนึ่งผูกขาดอํานาจทางปกครองเพียงกลุม
เดียว ดังพิจารณาไดจากพระราชบันทกึของพระองคแถึงคณะรัฐบาล กอนที่จะทรงสละราชสมบตัิไมนานนัก 
ใจความวา “ในเวลานี้ ยังตั้งสมาคมการเมืองไมได ควรอนุญาตใหตั้งไดถาวัตถุประสงคแไมขัดกับ
รัฐธรรมนูญ และตองไมใหทหารบก ทหารเรือ และตํารวจประจําการเปๅนสมาชิกสมาคมการเมือง” (ปก
เกลาเจาอยูหัว, 2478:88) พระราชบันทึกฉบับนี้ถือเปๅนเงื่อนไขสําคัญที่สงสัญญาณตอรัฐบาลคณะราษฎร 
เพื่อใหมีการแกไขแนวทางการปกครองบางอยาง ซึ่งรวมไปถึงการยอมใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองเกิดข้ึน
ได อยางไรก็ดีฝุายรัฐบาลที่นําโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกลับไมสามารถ
ปฏิบัติดังพระราชประสงคแของพระองคแ  
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 จากนั้นประมาณตนปี พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จพระราช
ดําเนินไปรักษาพระเนตร ณ ประเทศอังกฤษ และเมื่อพระองคแทรงมีพระอาการปกติแลวไดยังทรงประทับ
อยู ณ ประเทศอังกฤษ ตอมาวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2477 สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ เจาฟูากรมพระยา
นริศรานุวัติวงศแ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคแในขณะนั้น ไดมีลายพระหัตถแถึงพระยาพหลพลพยุหเสนา 
นายกรัฐมนตรีวาไดรับโทรเลขลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2477 ทรงปรารภถึงการงานอันไดทรงปฏิบัติตอ
รัฐบาล ทรงสังเกตไดความแนชัดวา ความเห็นของพระองคแกับของรัฐบาลขัดกัน ธรรมดาประเทศที่มี
พระมหากษัตริยแขัดกับรัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรยอมไมเปๅนสิ่งดี จึงมีพระราชประสงคแจะสละราช
สมบัติ และจะโปรดเกลาฯพระราชทานพระราชหัตถเลขามาภายหลังโดยทางไปรษณียแ (ว.ช. ประสังสิต, 
2505:451) เมื่อรัฐบาลทราบเรื่องรูสึกวิตกกังวลเปๅนอยางมากและพยายามกราบบังคมทูลพระกรุณา
อัญเชิญเสด็จกลับประเทศไทย พระองคแจึงทรงไดมีขอเสนอผานพระราชบันทึกถึงรัฐบาล เพื่อใหนําเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรพิจารณารวม 8 ขอ โดยหากรัฐบาลสามารถปฏิบัติตามพระราชประสงคแที่ปรากฏใน
พระราชบันทึกแลว พระองคแก็จะทรงยินยอมเสด็จกลับสูประเทศไทย (สิริรัตนแ  เรื่องวงษแวาร, 2539) แต
รัฐบาลไมสามารถนอมรับตามที่พระองคแไดขอรองรัฐบาลหลายประการ  
 ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ ลง
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระราชทานมายังรัฐบาล ซึ่งมีขอความบางตอนดังนี้  

ขาพเจาเห็นวาคณะรัฐบาล และพวกพองใชวิธีปกครองซ่ึงไมถูกตองตามหลักการของ
เสรีภาพในตัวบุคคล และหลักความยุติธรรมตามความเขาใจและยึดถือของขาพเจา 
ขาพเจาไมสามารถที่จะยินยอมใหผูใด คณะใดใชวิธีปกครองประเทศชาติอยางน้ันใน
นามของขาพเจาตอไปได ขาพเจามีความเต็มใจที่จะสละอํานาจ อันเปๅนของขาพเจา
อยูแตเดิมใหแกราษฎรโดยทั่วไป แตขาพเจาไมยนิยอมยกอํานาจทั้งหลายของขาพเจา
ใหแกผูใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใชอํานาจน้ันโดยสิทธ์ิขาด และโดยไมฟใงเสียงอัน
แทจริงของประชาราษฎรแ ขาพเจามีความเสียใจอยางยิ่งที่ไมสามารถจะยังประโยชนแ
ใหแกประชาชนและประเทศชาติของขาพเจาตอไปได ตามความตั้งใจและความหวัง 
จึงไดแตตั้งสัตยาธิษฐานขอใหประเทศสยาม จงไดประสบความเจริญ และขอให
ประชาชนชาวสยามจงมีความสุขความสบาย (สิริ เปรมจิตตแ, 2505:149-154) 

 เมื่อฝุายสภาผูแทนราษฎร ไดลงมติรับทราบการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวแลว ดวยความสลดใจของรัฐบาลจงึมีโทรเลขแสดงความเสียใจไปยังพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว จากนั้นรัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรมีความจําเปๅนตองคัดเลือกพระมหากษัตริยแ
พระองคแใหมเนื่องจากพระองคแมิไดทรงตั้งรัชทายาทไว คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากสภา
ผูแทนราษฎรจึงไดอัญเชิญพระวรวงศแเธอพระองคแเจาอานันทมหิดลข้ึนครองราชยแสืบตอไป  
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กบฏนายสิบและกบฏพระยาทรงสุรเดช 
 หลังจากรัฐบาลไดบริหารบานเมืองมาระยะหนึ่ง ก็มีเหตุการณแสําคัญเกดิข้ึนอีกครั้งที่เรียกกนั
วา“กบฏนายสิบ”เปๅนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดข้ึนจากความไมพอใจของหลายฝุายที่นิยมใน
ระบอบเดิม อันนํามาสูการตอตานคณะราษฎร รวมไปถึงการตอตานตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ภายใตคณะราษฎร เนื่องจากหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยเพียงปีเศษก็ได
เกิดกบฏข้ึนมาแลวครั้งหนึ่ง กลาวคือกบฎบวรเดชทีผ่ลทาํใหฝุายพระองคแเจาบวรเดชกฤดากรเปๅนฝุายพาย
แพ และกลุมผูดําเนินการถูกปราบปรามอยางรุนแรงดังที่ไดกลาวไปแลว และอีกประการหนึ่งคือการที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงสละราชสมบัติ ซึ่งจากทั้งสองเหตุการณแไดกระทบกระเทือน
จิตใจของผูที่จงรักภักดีเปๅนอยางมาก (โรม บุนนาค, 2549:86) ทําใหมีนายทหารช้ันประทวนกลุมหนึ่งได
คิดทําการปฏิวัติยึดอํานาจอีกครั้ง โดยหวังคืนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแถวายสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว การปฏิวัติครั้งนี้ถือไดวามีความแตกตางจากการปฏิวัติครั้งอื่นๆ กลาวคือเปๅนความพยายามกอ
การของนายทหารช้ันประทวน ซึ่งโดยสวนใหญการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศที่เกิดข้ึนนั้น ผูที่เปๅนแกน
นํามักจะเปๅนนายทหารช้ันผูใหญ มียศตั้งแตนายพนัจนถึงนายพลแตในการปฏิวัติครั้งนี้เปๅนการดําเนินงาน
ของนายทหารระดับจานายสิบ นายสิบ และพลทหาร (นายหนหวย, 2543:15) หากเราพิจารณาอีกในอีก
แงหนึ่งก็จะพบวา ในระบบทหารของสังคมไทยน้ันนายทหารช้ันประทวนนับวาเปๅนคนกลุมใหญของ
กองทัพ ถือเปๅนพลังเงียบที่มีความสําคัญแตคนทั่วไปมักมองไมเห็น หรือมักถูกมองวาไมมีความรูถึงจะมี
กําลังก็ไมมีความหมาย ที่สําคัญนั้นนายทหารช้ันประทวนตางกก็ระจายกนัอยูทกุกองพันทหาร ซึ่งถือไดวา
เปๅนกลไกสําคัญของกองทัพรองจากนายทหาร อีกทั้งยังมีจํานวนมากกวานายทหารอีกดวยเชนกัน  
 ดังนั้นในปีพ.ศ. 2478 นายทหารช้ันประทวนกลุมนี้จึงไดคบคิดกันยึดอํานาจดวยวิธีการ
รุนแรง โดยมีแผนที่จะสังหารบุคคลสําคัญในฝุายรัฐบาลหลายคน เชน พันเอกหลวงพิบูลสงคราม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปๅนบุคคลที่คุมกาํลงัทหารและเปๅนแมทัพทีป่ราบกบฏบวรเดชมากอน 
พันตํารวจเอกหลวงอดุลเดชจรัสอธิบดีกรมตํารวจ พระเจาวรวงศแเธอพระองคแเจาอาทิตยแ ทิพยแอาภา
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคแ พระองคแเจาวรรณไวทยากรวรวรรณที่ปรึกษาสํานักนายกรัฐมนตรี แต
สําหรับพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาหัวหนาคณะราษฎร เปๅนบุคคลที่ทุกฝุายใหความเคารพ กลุม
นายทหารช้ันประทวนไมไดคิดจะสังหารจะจับไวเปๅนตัวประกัน แตถาหากมีการขัดขืนก็จะจัดการอยาง
เด็ดขาดรุนแรง และจะยึดเอาตึกกระทรวงกลาโหมเปๅนกองบัญชาการ จากนั้นเมื่อยึดอํานาจไดแลวจะ
ถวายราชบัลลังกแคืนแดพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั (โรม บุนนาค, 2549:86) อยางไรก็ดีแผนการ
กลับมีผูรวมกลุมบางคนไมเห็นดวยและไดนําความไปเปดดเผยตอผูบังคับบัญชา จนเรื่องถูกรายงานไปถึง
พันเอกหลวงพิบูลสงคราม จึงไดมีการสั่งการใหผูบังคับบัญชาของแตละคนคอยติดตามการเคลื่อนไหว
ทหารช้ันประทวนกลุมนี้อยางใกลชิดจนรูพฤติการณแแนชัดแลว จึงมีคําสั่งใหผูบังคับบัญชาของแตละกรม
กองเขาจูโจมจับทหารในสังกัดของตนที่คิดกบฏ 
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 หลังจากสิ้นเหตุการณแครั้งนั้นรัฐบาลก็ไดบริหารประเทศตอไป จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2481 พระยาพหลพลพยุหเสนาไดลาออกจากตําแหนงดวยเหตุผลเรื่องสุขภาพ ทําใหพันเอกหลวง
พิบูลสงครามไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทนและยังไดเลื่อนยศเปๅนพลตรีในปีเดียวกัน ตอมาไดเกิด
เหตุการณแสําคัญอีกครั้งหนึ่งที่เปๅนการแยงชิงอํานาจกันเองภายในกลุมคณะราษฎร ระหวางนายทหาร
อาวุโส คือพระยาทรงสรุเดช กับ ฝุายนายทหารหนุม คือหลวงพิบูลสงคราม ที่เรียกกันวา“กบฏพระยาทรง
สุรเดชหรือกบฏ 18 ศพ” ในวันที่ 29 มกราคม 2482 (ชนมแสวัสดิ์ ชมพูนุท, 2507) โดยเหตุการณแความ
วุนวายที่เกิดข้ึน เนื่องมาจากความขัดแยงระหวางความสัมพันธแสวนตัวของ พลตรีหลวงพิบูลสงคราม กับ 
พันเอกพระยาทรงสรุเดช ที่กอตัวมาตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ดังที่ไดพรรณนา
ไวกอนแลวถึงความแตกแยกทีม่ีเบื้องตนภายในกลุมคณะราษฎรเอง ในเหตุการณแครั้งนี้พันเอกพระยาทรง
สุรเดชถูกพิจารณาในฐานะทีว่าไดใหการสนับสนุนพระยามโนปกรณแนิติธาดาเปๅนนายกรัฐมนตร ีและยังอยู
เบื้องหลังกรณีกบฏบวรเดช รวมไปถึงเหตุการณแพยายามลอบสังหารพลตรีหลวงพิบูลสงครามติดตอกัน
หลายครั้งกอนหนานั้น  
 การลอบสังหารนั้น ประกอบดวยการลอบยิง 2 ครั้ง โดยในวันที่ 23 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2477 
พลตรีหลวงพิบลูสงครามเปๅนประธานการแขงขันฟุตบอลทีท่องสนามหลวง ถูกลอบยิงจากนายพุม ทับสาย
ทอง และตอมาที่บานพักของตนเองในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481ขณะที่กําลังจะแตงตัวไปรวมงาน
เลี้ยง ผูลอบยิงจากคนรับใชคือนายลี บุญตา รวมไปถึงยังมีการลอบวางยาพิษในวันที่ 8 ธันวาคม ปี
เดียวกันตามตอมา ขณะรับประทานอาหารกลางวันรวมกับครอบครัว (สิริ เปรมจิตตแ, 2505) ดังนั้นเมื่อพล
ตรีหลวงพิบลูสงคราม ไดข้ึนเปๅนนายกรฐัมนตรสีืบตอจากพระยาพหลพลพยุหเสนา สวนพันเอกพระยาทรง
สุรเดชขณะนั้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการโรงเรยีนรบจังหวัดเชียงใหม และไดนํานักศึกษาไปฝกึภาคสนามที่
จังหวัดราชบุรอียูน้ัน  ไดมีคําสั่งใหพนจากราชการโดยไมมีเบี้ยหวัดบาํนาญ และบังคับใหเดินทางออกนอก
ประเทศโดยทันที ทําใหพันเอกพระยาทรงสุรเดช และรอยเอกสํารวจ กาญจนสิทธ์ิ (ท.ส. ประจําตัว) ตอง
เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา โดยถูกมองจากรัฐบาลวากําลังคบคิดกอการกบฏ ทําใหพลตรีหลวงพิบูล
สงครามรวมกับ พันตํารวจเอกหลวงอดุลเดชจรั ส อธิบดีกรมตํารวจ และรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ไดปราบปรามผูที่จะคบคิดเปๅนศัตรูตอรัฐบาลอยางรุนแรง กวาดลางจับกุม
ผูตองหาฐานดําเนินการกอการกบฏ และวางแผนประทุษรายชีวิตบุคคลสําคัญของคณะรัฐบาล รวมมี
ผูตองหาที่ถูกจับกุม 51 คน  (พายัพ โรจนวิภาต, 2523) จากนั้นรัฐบาลตั้งศาลพิเศษเพื่อชําระคดีโดยทํา
เปๅนพระราชบัญญัติ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (พลตรีหลวงพิบูลสงคราม) มีอํานาจตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการของศาล ทําใหผลการตัดสินมีผูตองโทษประหารชีวิตรวม 18 คน ซึ่งเปๅนที่มาของ
ช่ือ กบฏ 18 ศพในภายหลัง 
 สวนนักโทษการเมืองทั้งหมดที่เหลือถูกคุมขังอยูที่เรือนจําบางขวาง และไดรับอภัยโทษ เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2487 ในรัฐบาลนายควง อภัยวงศแ ที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หลังจากที่จอม
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พล ป. พิบูลสงครามหมดอํานาจลงกอนจะสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับพระยาทรงสุรเดชถึงแกกรรมที่
ประเทศกัมพูชากอนหนานั้นไมนาน ภายหลังการปราบปรามอยางรุนแรง ทําใหกลาวไดวาศัตรูทางการ
เมืองตางๆของพลตรหีลวงพิบลูสงคราม เชน กลุมเช้ือพระวงศแหรอืพวกนิยมเจาถูกควบคุมจนทําใหออนตวั
ลงมาก จําตองยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยตรง ตลอดชวงที่พลตรีหลวงพิบูลสงครามอยูในอํานาจ
จนถึงปี พ.ศ. 2487 ก็ไมปรากฏการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลครั้งสําคัญๆอีก (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 
2532:63) 
 
สงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 สืบเนื่องมาจากชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2482 ฝรั่งเศสไดทาบทามขอทํากติกาสัญญาไม
รุกรานไทย เพราะในระหวางนั้นฝรั่งเศสพบกับปใญหาการสงครามในยุโรป กอนจะขยายตัวและนําไปสู
สงครามโลกครัง้ที ่2 ข้ึน ซึ่งฝรั่งเศสเกรงวาดินแดนภายใตอาณานิคมของตนในแถบอินโดจีนอาจถูกรุกราน
ได จากการทาบทามครั้งนั้นฝุายไทยไดตอบวาพรอมที่จะเจรจา แตตองมีการปรับปรุงเขตแดนกัน 
จนกระทั่งในที่สุดฝรั่งเศสพายแพสงครามในยุโรป เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 ไดขอใหกติกาสัญญาไม
รุกรานกันมีผลใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปๅนตนไป ไทยจึงขอโอกาสแกไขเสนเขตแดนทางอินโดจีน โดยตอบ
ฝรั่งเศสไปในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2483 วายินดีรับขอตกลงแตขอใหฝรั่งเศสแกไขเสนเขตแดนทางอิน
โดจีน ผลที่ไดรับกลับมาในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2483 คือการปฏิเสธขอเสนอของไทยจากฝรั่งเศส (นานา
สาระ, 2560) 
 พลตรีหลวงพิบลูสงครามนายกรฐัมนตรใีนเวลานั้น จึงขอมติจากนิสตินักศึกษาและประชาชน
เพื่อสนับสนุนขอเรยีกรองของไทยเรื่องการปรับปรุงเขตแดนอินโดจนี ซึ่งไทยเสียดินแดนและเสียเปรียบใน
การกําหนดเสนเขตแดนมาตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผลของมตินั้น
แสดงออกผานการรวมเดินขบวนสนับสนุนรฐับาลในการเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศสจากนิสิตนักศึกษา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 และประชาชนก็ไดเดินขบวนแสดงการเรียกรองดินแดนคืนในวันตอมา ทํา
ใหรัฐบาลมจีุดยืนชัดเจนทีจ่ะเรียกรองดินแดนคืนกลับมาจากฝรัง่เศส ผานแรงสนับสนุนจากประชาชนไทย 
เหตุการณแที่เกิดตามมาหลังจากนั้นไมนาน คือ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ชายแดนอินโดจีนของ
ไทย ถูกเครื่องบินฝรั่งเศสทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนม ทําใหฝุายไทยทําการตอบโตฝรั่งเศส ดังปรากฏใน
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด ฉบับที่ 1/2483 เรื่อง “ใหพี่นองชาวอินโดจีนระวังภัยจากการทิ้ง
ระเบิด” และ ในการเตรียมพรอมนี้ไดมีพระบรมราชโองการตั้งผูบัญชาการทหารสูงสุด แมทัพบก แม
ทัพเรือ และ แมทัพอากาศ ซึ่งถือเปๅนครัง้แรกในสมัยรฐัธรรมนูญ (มานิตยแ นวลละออ, 2533:69) แตงตั้งให
พลตรีหลวงพิบลูสงคราม เปๅนผูบัญชาการทหารสูงสุดและแมทัพบก มีอํานาจสิทธ์ิขาดในการบังคับบัญชา
แมทัพบก แมทัพเรือ แมทัพอากาศ  
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 การรบผานไปไดระยะหนึ่งยังไมถึงข้ันรูผลแพชนะ ประเทสญี่ปุุนไดอาสาเขาไกลเกลี่ยขอ
พิพาทนี้ ไทยกับฝรั่งเศสจึงไดพักรบเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2484 ตามขอเสนอจากญี่ปุุนเพื่อเปดด
โอกาสใหมีการเจรจาตอกัน รัฐบาลไทยไดแตงตั้งพระวรวงศแเธอพระองคแเจาวรรณไวทยากร เปๅนหัวหนาผูมี
อํานาจเต็มของคณะกรรมการที่ไปเจรจาสันติภาพ ณ กรุงโตเกียว ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ผลที่
ตามมาทําใหไทยไดดินแดนบางสวนกลับคืนมาจากอินโดจีนของฝรั่งเศสตามอนุสัญญาโตเกียว เมื่อได
ดินแดนดังกลาวกลับคืนมารวมอยูในราชอาณาจักรไทยแลว จึงไดแบงเปๅนจังหวัดข้ึน 4 จังหวัด 
ประกอบดวย พระตะบอง พิบูลสงคราม จัมปาศักดิ์ และลานชาง (มานิตยแ นวลละออ, 2533:69) อยางไรก็
ดีสัญญาโตเกียวที่ไดญี่ปุุนเขาชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทจนไดดินแดนบางสวนในอินโดจีนกลับคืนมาของไทย
นั้น ก็ถูกเลิกลมไปหลังจากที่ญี่ปุุนพายแพในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตามมาภายหลัง ประกอบกับฝรั่งเศส
เขาเปๅนสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงองคแการสหประชาชาติ ไทยจึงตองคืนดินแดนที่ได
กลับคืนแกฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่ง ประเด็นสําคัญประการหนึ่งจากผลการไดดินแดนคืนมาของไทยในครั้งนี้ 
คือ การที่พลตรีหลวงพิบูลสงครามในฐานะหัวหนารัฐบาลและผูบัญชาการสูงสุดในการรบไดรับปูน
บําเหน็จความชอบ โปรดเกลาฯพระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ และในวันชาติ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2484 รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามไดประกอบรัฐพิธีวางศิลาฤกษแอนุสาวรียแชัย
สมรภูมิ เพื่อเปๅนอนุสรณแแกเหลาขาราชการ ทหาร ตํารวจ และพลเรือนที่ตองเสียชีวิตเนื่องในสงครามอิน
โดจีน (นานาสาระ, 2560) 
 หลังจากนั้นชวงปลายปีในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ประเทศไทยตองเผชิญกับเหตุการณแ
ครั้งสําคัญ กลาวคือ การเกิดสงครามโลกครัง้ที่ 2 เนื่องจากญี่ปุนุตองการยกทพัผานประเทศไทยไปบุกพมา
และมลายูซึ่งเปๅนอาณานิคมของอังกฤษ รัฐบาลไดแตงตั้งใหจอมพล ป. พิบูลสงครามเปๅนผูบัญชาการทหาร
สูงสุดอีกครั้งหนึ่ง สวนดานการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยไดมีการแตงตั้งจอมพล ป. พิบูล
สงครามเปๅนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอีกตําแหนงหนึ่ง และ หลวงวิจิตรวาทการ ไดรับ
แตงตั้งเปๅนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ ทั้ง 2 ทานเห็นวาในขณะนั้นฝุายอักษะมีชัยชนะ
ในการรบในหลายพื้นที่ อีกทั้งหากประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา ดินแดนของไทยแตเดิมก็มี
โอกาสไดกลับคืนมาหากฝุายอักษะไดรับชนะในสงคราม คือ ปะลิส ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู รัฐเชียงตุง 
และเมืองพาน (มานิตยแ นวลละออ, 2533:71) รัฐบาลจึงสนับสนุนและรวมมือกับญี่ปุุน และประกาศ
สงครามกับอังกฤษและอเมริกาในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 สรางความไมพอใจแกนายปรีดี พนมยงคแ
เปๅนอยางมาก ดวยเล็งเห็นวาไมควรประกาศสงครามรวมกับประเทศญี่ปุุน จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงได
หาทางกําจัดนายปรีดี พนมยงคแใหออกไปจากคณะรัฐมนตรีโดยการแตงตั้งเปๅนผูสําเร็จราชการแทน
พระองคแ และพนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (รอง ศยามานนทแ, 2520:167) 
 จากเหตุการณแสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ไดอุบัติข้ึนโดยมีประเทศไทยเขาไปเกี่ยวของดวยนี้ 
นอกจากเปๅนเหตุการณแครั้งสําคัญของประวัติศาสตรแโลกแลว ในมุมเรื่องกลุมการเมืองของไทยก็มี
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ความสําคัญมากเชนเดียวกัน เพราะในชวงเวลานี้เองทําใหเกิดกลุมการเมืองอยางเดนชัด กลาวคือ ความ
แตกแยกภายในกลุมคณะราษฎรฝุายทหาร ฝุายพลเรือน และกลุมอนุรักษแนิยม ที่ตางสรางความสัมพันธแ
และพรอมที่จะแตกสลายกันไดในขณะเดียวกันภายใตเหตุการณแสงครามโลกครั้งนี้ที่เกิดข้ึน ดังที่กลาวไป
แลววา นายปรีดี พนมยงคแไดถูกกําจัดออกจากรัฐบาล ทําใหกลุมคณะราษฎรฝุายพลเรือนที่นําโดยนาย
ปรีดี พนมยงคแไดสรางพันธมิตรเช่ือมตอกับกลุมอนุรักษแนิยมที่อยูในประเทศ และพวกลี้ ภัยอยูนอก
ประเทศ กําเนิดข้ึนเปๅน“ขบวนการเสรีไทย”จนสามารถทําใหรัฐบาลหมดอํานาจลงไดสําเร็จ และสงผลให
กลุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เคยมีอํานาจในชวงสงครามโลกถูกลดบทบาทหายไปในชวงปลาย
สงครามโลกนั่นเอง (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2532) และทายที่สุดผลของสงครามนั้นฝุายญี่ปุุนพายแพ
สงผลใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีตองตกเปๅนอาชญากรสงคราม แตอยางไรก็ดีดวยการมี
ขบวนการเสรีไทยประเทศไทยจึงอยูในสถานะที่ฝุายสัมพันธมิตรยังใหการรับรองอยูวาเปๅนประเทศที่มี
ความจําเปๅนที่ตองโอนออนกบัมหาอํานาจอยางประเทศญีปุุ่น และประชาชนโดยสวนใหญก็มิไดตองการให
เกิดสงคราม พรอมทั้งมขีบวนการใตดินเสรีไทยคอยสนับสนุนชวยเหลือฝุายสัมพันธมิตรมาโดยตลอดจึงถือ
ไดวาขบวนการเสรีไทยกลุมนายปรีดีกับกลุมอนุรักษแนิยมมีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศไทยในเวลานั้น 
 เสรีไทยถือกําเนิดข้ึนในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เดิมเรียกขบวนการนี้วา "องคแการ
ตอตานญี่ปุุน" ปฏิบัติหนาที่ในชวงสงครามมหาเอเชียบรูพา ที่ถือเปๅนสงครามยอยของสงครามโลกครั้งที่ 2  
ตั้งข้ึนเพื่อตอตานกองทพัญีปุุ่น และตองการรกัษาเอกราชอํานาจอธิปไตยไทยไว การรวมตัวกันเคลื่อนไหว 
แบงไดเปๅน 3 กลุม ประกอบดวยกลุมภายในประเทศมีนายปรีดี พนมยงคแเปๅนผูนํา กลุมคนไทยใน
สหรัฐอเมริกามีหมอมราชวงศแ เสนียแ ปราโมชเปๅนผูนํา ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการไมยอมสงคําประกาศ
สงครามตอสหรัฐอเมริกา และถือวาการประกาศสงครามนั้นมิใชเจตนาของคนไทย และกลุมคนไทยใน
ประเทศอังกฤษ นําโดยนักเรียนไทยที่ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจแ รวมถึงสมเด็จพระนางเจารํา
ไพพรรณนี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั และราชนิกูลอีกหลายพระองคแ (สุพจนแ 
แจงเร็ว, 2545) 
  
เหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏวาฝุายสัมพันธมิตรเปๅนผูชนะสงคราม สงผลให
จอมพล ป. พิบูลสงครามในฐานะผูนําประเทศและผูประกาศสงครามกับประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
โดยคาดการณแผิดคิดวาญีปุุ่นจะชนะสงครามตกเปๅนอาชญากรสงครามและสูญเสียตําแหนงนายกรัฐมนตรี
พรอมกับตองลี้ภัยยังตางประเทศ สงผลใหคณะราษฎรฝุายทหารตองลดบทบาททางการเมืองและขาด
อํานาจลงตามไปดวย แตประเด็นที่นาสนใจกลาวคือระหวางเหตุการณแสงครามโลกครั้งที่ 2 ดําเนินอยูได
เผยใหเห็นความรวมมือระหวาง“กลุมนายปรีดี”กับ“กลุมอนุรักษแนิยม”ในนามชบวนการเสรีไทยดังได
พรรณนาแลวนั้น แตเมื่อหลังสงครามโลกครั้งนี้สิน้สดุลงกลับเผยใหเห็นถึงการแตกสลายความสัมพันธแของ
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การเปๅนพันธมิตรระหวางกลุมนายปรีดีกับกลุมอนุรักษแนิยมดวยเชนกัน เนื่องจากทั้งสองกลุมมีเปูาหมาย
ทางการเมืองที่แตกตางกัน โดยกลุมอนุรักษแนิยมที่เปๅนเสรีไทยในอังกฤษ รวมถึงกลุมกลุมอนุรักษแนิยมที่
เคยตอตานการปฏิวัติ 2475 และไดเคยถูกคณะราษฎรเนรเทศออกนอกประเทศ ประกอบกับบางสวนทีถู่ก
จองจําในเรือนจําไดรับอิสรภาพกลับมาเปๅนผูนําทางการเมืองอีกครั้ง มีความตองการทางการเมืองที่จะ
ปลดปลอยพระราชวงศแ ดังปรากฏในรายงานของนายทหารไทยผูหนึ่งเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกา ความวา “กลุมรอยัลลิสตแที่ เปๅนเสรีไทยในอังกฤษมีแผนการทวงทรัพยแ สินของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวที่รัฐบาลยึดไปกลับคืน โดยแกนนําของกลุมดังกลาวคือ สมเด็จพระ
นางเจารําไพพรรณี และกลุมพระราชวงศแ โดยเฉพาะอยางยิ่งราชสกุลสวัสดิวัตนแ” ในรายงานฉบับนี้ยังมี
เพิ่มเติมอีกวา กลุมรอยัลลิสตแในอังกฤษมีเปูาหมายในการรื้อฟื็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ โดยได
เคลื่อนไหวเจรจาขอการสนับสนุนจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ผานลอรแต หลุยสแ เมาทแแบตแตน และ 
น.อ. มิลตัน ไมลแ แหงโอเอสเอส เพื่อใหทั้ง 2 ประเทศใหการสนับสนุนการฟื็นระบอบในครั้งนี้ (ณัฐพล ใจ
จริง, 2552:28-29)  สวนฝใๆงคณะราษฎรฝุายทหาร เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามตองลงจากอํานาจสราง
ความไมพอใจอยางมากกับกลุมจอมพล ป. เนื่องจากรัฐบาลพลเรือนหลังสงครามที่กลุมนายปรีดีใหการ
สนับสนุนไดทอดทิ้งกองทัพไทยไวในสมรภูมิที่เชียงตุง ซึ่งมีจอมพลผิน ชุณหะวัณคุมกองทัพจนตองทําให
กองทัพหาหนทางกลบักรงุเทพฯเองโดยมิไดรบัความชวยเหลือจากรัฐบาลแตอยางใด ถือเปๅนการไมเคารพ
ตอเกียรติภูมิของกองทัพ ประกอบกับรัฐบาลไดปลดทหารประจําการออกเปๅนจํานานมากและยังได
ประนามวารัฐบาลจอมพล ป.และกองทัพเปๅนผูนําไทยเขารวมสงครามจนเกิดความเสียหายแกชาติ ทําให
ภาพลักษณแกองทพัถูกเหยียดหยามจากเสรีไทยและนักการเมืองที่เคยเปๅนเสรีไทย ทั้งหมดลวนสรางความ
ไมพอใจกับกองทัพฝุายกลุมจอมพล ป. พิบูลสงครามอยางมาก (สุชิน ตันติกุล, 2517:54-55) 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลชุดใหมถือกําเนิดข้ึนภายใตการสนับสนุนของนายปรีดี 
พนมยงคแ กลาวคือรัฐบาลของกลุมอนุรักษแนิยมนําโดยนายกรัฐมนตรีนายควง อภัยวงศแ ไดมีการออก
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมความผดิในปีพ.ศ. 2488 ใหกับกลุมอนุรกัษแนิยมผูเคยตอตานการปฏิวัติ 2475 
ตามขอตกลงตางตอบแทน ที่หมอมเจาศุภสวัสดิ์วงศแสนิท สวัสดิวัตนแ แกนนํากลุมรอยัลลิสตแในอังกฤษที่
ทรงรวมกับมือกับขบวนการเสรีไทยในชวงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 (ศุภสวัสดิ์วงศแสนิท สวัสดิวัตนแ, 
2543) สงผลใหกลุมอนุรักษแนิยมฝุายตรงขามทางการเมืองของคณะราษฎรสามารถกลับประเทศ รวมถึง
นักโทษทางการเมอืงก็ออกจากการคุมขังพนโทษและกลับสูสนามทางการเมืองอีกครั้ง จึงกลาวไดวา ความ
เปๅนพันธมิตรของกลุมนายปรีดีกับกลุมอนุรักษแนิยม ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปๅนเพียงความรวมมือ
ช่ัวคราวที่ทั้งสองกลุมตางไดรับประโยชนแโดยเฉพาะกลุมอนุรักษแนิยม หากพิจารณาแลวจะพบวานอกจาก
การทําลายอํานาจของกลุมจอมพล ป. ลงไดแลว ยังทําใหกลุมอนุรักษแนิยมไดรับเกียรติยศบรรดาศักดิ์
กลับคืน และยังไดหวนคืนสูเวทีการเมือง อีกทั้งบรรดาสมาชิกที่ถูกคุมขังก็ไดมีโอกาสกลับมาเปๅนกําลัง
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สําคัญในการตอสูทางการเมืองอีกครัง้หนึ่ง ฉะนั้นการตอสูของกลุมอนุรักษแนิยมกับคณะราษฎรในเวลานีจ้งึ
เหลือเพียงกลุมนายปรีดคีณะราษฎรฝุายพลเรือนกลุมเดียวเทานั้น 
 โครงสรางอํานาจทางการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงพบกลุมการเมืองสําคัญ 2 
กลุม กลาวคือกลุมนายปรีดีที่ประกอบดวยสมาชิกบางสวนในคณะราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจาก
ภาคอีสาน อดีตเสรีไทย และนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรแและการเมือง กับ กลุมอนุรักษแนิยมที่
ประกอบดวยพระราชวงศแ บุคคลผูจงรกัภักดี อดีตนักโทษทางการเมือง และอดีตเสรีไทย โดยที่ทั้งสองกลุม
ดังกลาวนี้มีเปูาหมายทางการเมืองที่แตกต างกัน ซึ่งกลุมแรกนั้นสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยใหความสําคัญกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎรจนถึงมีความโนมเอียงทางความคิด
ไปในทางสังคมนิยม สวนกลุมที่สองนั้นมีการแยกยอยภายในกลุม ยังขาดเอกภาพทางความคิดทั้งยังขาด
ผูนํากลุมที่ชัดเจนอยูเนื่องจากการมีความคิดทางการเมืองที่แตกตางกัน เริ่มตั้งแตการสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบเดิมกลบัคืนมา การพยายามฟื็นฟเูกยีรติยศและอํานาจทางการเมืองของสถาบันกษัตริยแ
ใหกลับมาสูสนามการตอสูทางการเมือง การพยายามเปลี่ยนแปลงการสืบสันตติวงศแ การมุงตอตาน
คณะราษฎร ที่สําคัญคือภายในกลุมอนุรักษแนิยมยังอยูในระหวางการชวงชิงความเปๅนผูนํากลุมระหวาง
สมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ผูทรงสนับสนุนราชสกุลจกัรพงษแ กับ สมเด็จพระเจาวรวงศแเธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร ผูสนับสนุนราชสกุลมหิดล (ณัฐพล ใจจริง, 2552:37) 
 
พรรคการเมืองในยุคเริ่มต้นประชาธิปไตย  
 หลังจากที่รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมความผิดดังที่กลาวแลว ทําใหหมอม
ราชวงศแคึกฤทธ์ิ ปราโมช ซึ่งถือเปๅนแกนนําไดรวบรวมอดีตนักโทษทางการเมืองกลุมอนุรักษแนิยม เชน 
หมอมราชวงศแนิมิตรมงคลนวรัตนแ รอยโทจงกล ไกรฤกษแ และสอ เสถบุตร มารวมจัดตั้งพรรคกาวหนาข้ึน 
พรรคกาวหนาถูกจัดตั้งข้ึนดวยความประสงคแของหมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิ ปราโมช ประกอบกับนายสุวิชชแ 
พันธุแเศรษฐ นายสอ เศรษฐบุตร พระยาสุรพันธแเสนี ดร.โชติ คุมพันธแ และ มรว.นิมิตรมงคล นวรัตนแ (สมทุร 
สุรักขกะ, 2507:355)  พรรคกาวหนาจัดตั้งข้ึนในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2488 เพื่อตอสูกับการผูกขาด
อํานาจการปกครองจากคณะราษฎรที่มีเพียงกลุมเดียว โดยสมาชิกพรรคก็คือกลุมนักโทษทางการเมือง
ทุกๆรุนนับตั้งแตรุนกบฏบวรเดชเปๅนตนมา (สละ ลิขิตกุล, 2547:247) ในการเคลื่อนไหวตอตาน
คณะราษฎรภายใตกลุมนายปรีดี พนมยงคแเปๅนผูนํานั้น หมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิ ปราโมชแกนนําคนสําคัญ
ของพรรคกาวหนาที่อาจถือไดวาเปๅนพรรคการเมืองกลุมอนุรักษแนิยม อันพิจารณาจากการประกาศจุดยืน
ไวในบทความเรื่อง “ขาพเจาเปๅนรอยะลิสตแ”ที่ เรียกรองใหมีการเพิ่มอํานาจทางการเมืองให
พระมหากษัตริยแและรื้อฟื็นเกียรติยศแหงราชวงศแกลับคืน (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2005:63) โดยพรรค
กาวหนามีนโยบายสําคัญ คือ การตอตานคณะราษฎรเปๅนหลัก ความพยายามครั้งสําคัญเริ่มแรก คือ การ
แสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้งเหนือพรรคคูแขงกลุมนายปรีดีในปีพ.ศ. 2488  
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 การตอสูของพรรคกาวหนากับรัฐบาลคณะราษฎรกลุมนายปรีดีในการเลือกตั้ง พิจารณาได
จากแผนการเพื่อชัยชนะดวยกลวิธีสรางความเสื่อมเสยีใหกับผูสมัครจากพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาล 
ดังปรากฏในแผนการตอสูทางการเมืองของดร.โชติ คุมพันธแจากพรรคกาวหนา กับ ดร.ทองเปลว ชลภูมิ
จากกลุมคณะราษฎร ในการเลือกตั้งซอมในปี 2488 ซึ่งพรรคกาวหนาใหสมาชิกพรรคนําสีไปขีดเขียน
ตามที่สาธารณะ วัด เรียกรองใหประชาชนเลือกทองเปลวเลอะเทอะไปทั่วที่สาธารณะ และยังใปตะโกนให
ประชาชนเลือกหมายเลขคูแขงขันสรางความรําคาญจนประชาชนรูสึกรังเกียจทองเปลวอยางมากและหัน
มาเลือกโชติซึ่งเปๅนคูแขงแทน (จงกล ไกรฤกษแ, 2517:124-128) นอกจากนั้นวิธีการที่สําคัญของพรรค
กาวหนา คือการจัดเวทีไฮดแปารแคข้ึนครั้งแรกในประเทศไทยที่ทองสนามหลวง โดยมีวลีเด็ดที่ดึงคะแนน
เสียงไดอยางมากคือ“ผูแทนคนยาก” ดังที่ ลิขิต สละกุล (2547:255-256) บรรยายวา กอนที่จะประกาศ
ใหประชาชนมาขุมนุมฟใงคําปราศรัยน้ัน หมอมนองไดประกาศขอแรงบางจางบางใหบรรดาสามลอใน
กรุงเทพฯมารวมชุมนุมตามนัดหมายในตอนเย็น ซึ่งกป็รากฏบรรดาผูขับข่ีสามลอรับจางไดพากันมาชุมนุม
กันอยางเนืองแนนที่ทองสนามหลวง หมอมนองก็กลาวคําปราศรัยโดยการแนะนําดร.โชติ คุมพันธแ และตั้ง
ฉายาใหพรอมๆกันนั้นวา ดร.โชติคนนี้จะสมัครมาเปๅนผูแทนของเราทั้งหลาย แตก็เปๅนผูยากจนเพราะเพิ่ง
จะถูกปลอยมาจากเกาะที่ไดถูกนําไปปลอยไวหลายปี ฉะนั้นผูแทนของพวกเราจึงเปๅนผูแทนคนยาก ยิ่งไป
กวานั้นยังใหดร.โชติมาลาชากวากําหนด และปรากฏตัวตัวข้ึนโดยเครื่องแตงกายแบบกันหนาวบน
รถสามลอ อางเหตุที่มาลาชาเนื่องจากตองวัดไขเพราะยังเปๅนโรคมาลาเรียที่ติดมาจากเกาะเตา ครั้นพอ
สรางไขก็รีบมาพบกับพีน่องประชาชนที่ไดนัดหมายเอาไว การหาเสียงครั้งนี้ถือเปๅนหลักจิตวิทยาสําคัญ ที่
สรางใหความเสียเปรียบตอคูแขงกลับมาไดเปรียบในทันที ผลการเลือกตั้งซอมครั้งนั้นปรากฏวาดร.โชติ 
คุมพันธแ ไดรับเลือกเปๅนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนอันทวมทน ชนะดร.ทองเปลว ชลภูมิไปได
อยางพลิกความคาดหมาย ถือเปๅนการเปดดพื้นที่พรรคการเมืองไทยครั้งแรกที่ทาทายอํานาจคณะราษฏรได
สําเร็จดวยกลยุทธที่ใชการหาเสียง  
 รัฐบาลที่เกิดข้ึนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอจากรัฐบาลนายควง อภัยวงศแ ไดแกรํฐบาล
นายทวี บุณยเกตุ รัฐบาลม.ร.ว. เสนียแ ปราโมช และรัฐบาลนายควง อภัยวงศแอีกสมัยหนึ่งนั้น กลาวไดวา
ลวนไดรับการสนับสนุนจากนายปรดีี พนมยงคแ เนื่องจากนายปรีดีมกีลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ใหการ
สนับสนุนอยูเปๅนจํานวนมาก ทําใหมีอิทธิพลเพียงพอตอการสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลไดโดยไมลําบาก ตอมา
นายปรีดีก็ไดตัดสินใจยุบ“ขบวนการเสรีไทย”ที่เปๅนหนึ่งฐานอํานาจทางการเมืองที่สําคัญของตนเองลง 
สงผลใหเริม่ถูกทาทายอาํนาจจากนายควง ซึ่งเริ่มมีความขัดแยงกบันายปรีดี และนายปรีดีเริ่มเห็นวาควงมี
ความเปๅนอิสระในการตัดสินใจสูง ไมยอมทําตามคําแนะนํา จึงเลิกที่จะใหการสนับสนุน แตสุดทายแลว
ควงไดรับการสนับสนุนจากสภาผูแทนราษฎรใหเปๅนนายกรัฐมนตรีไดสําเร็จ (สิ ริรัตนแ เรืองวงษแวาร, 
2521:216) หลังจากเกิดความขัดแยงภายหลงัที่นายปรีดีไมใหการสนับสนุนนายควง อภัยวงศแอีกตอไปนั้น 
จึงเกิดการทาทายอํานาจนายปรีดีจากนายควง โดยไดแยกตัวออกจากคณะราษฎรและหันไปรวมมือกับ
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กลุมอนุรักษแนิยม เพื่อแสวงหาการสนับสนุนทางการเมอืงแกตน จนสามารถกลับมาจัดตั้งรัฐบาลไดอีกครั้ง
หนึ่งในตนปีพ.ศ. 2489 ซึ่งพบวาไดรับความชวยเหลือจากกลุมอนุรักษแนิยมหลายคน เชนพระยาศรีวิสาร
วาจา อดีตขาราชการในระบอบเกาที่มีความคิดอนุรักษแนิยมอยางมาก เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ พระยา
อัศวราชทรงศิริ และม.ร.ว. เสนียแ ปราโมช เปๅนตน (ประสิทธ์ิ ลุลิตานนทแ, 2542:156) ในขณะนี้กลุม
อนุรักษแนิยมเริ่มมีพลังทางการเมืองมากข้ึน ทําใหนายปรีดีตระหนักถึงการปราศจากฐานพลังอํานาจทาง
การเมืองที่จะสนับสนุนตน จึงเริ่มใหความสําคัญที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนมาบาง เพื่อเปดดพื้นที่ตอรอง
ทางอํานาจใหกลับคืนมาจากกลุมอนุรักษแนิยม 
 ในขณะนั้นมีพรรคการเมืองอยูพรรคเดียวที่แสดงตัวและแสดงพรรคอยางเปดดเผย นั่นคือ 
พรรคกาวหนาเทานั้น การเผยตัวของพรรคการเมอืงไทยที่ตามมาภายหลัง จึงอาจกลาวไดวาพรรคกาวหนา
เปๅนกุญแจสําคัญในการมีพรรคการเมืองไทยเพิ่มข้ึนในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่เกิดตามมา
คือพรรคการเมืองของกลุมนายปรดีี พนมยงคแ ซึ่งมีปใญหาอยูมิใชนอยเนื่องจากนายปรีดี พนมยงคแในฐานะ
อดีตทานผูสําเรจ็ราชการแทนพระองคแและผูประศาสนแการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแและการเมืองเปๅนผูมี
ลกูศิษยแจํานวนมาก เฉพาะอยางยิ่งกลุมคณะราษฎรมีสมาชิกเคารพนับถือหลายคนรวมทั้งกลุมเสรีไทย
ภายในประเทศ แตก็มีอีกหลายคนเคารพนับถือจอมพล ป. พิบูลสงครามดวยเชนเดียวกัน อีกทั้งยังมี
สมาชิกคณะราษฎรจํานวนไมนอยก็ใหการสนับสนุนนายควง อภัยวงศแอีกดวย (สละ ลิขิตกุล, 2547:260) 
ในประเด็นขางตนนี้ทําใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวจึงเปๅนการลําบาก เพราะสมาชิกของ
พรรคนั้นมีความแตกตางกันในรายละเอียดแมจะเคารพนับถือนายปรีดีเชนเดียวกันก็ตาม จึงตั้งพรรค
การเมืองข้ึนมาพรอมๆกัน 3 พรรค ประกอบดวย พรรคสหชีพ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ และพรรคอิสระ 
 พรรคสหชีพ เริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองภายหลังการปรากฏตัวของพรรคกาวหนา กลาวคือ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เคยรวมอยูในขบวนการเสรีไทยและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญจากภาค
อีสาน ซึ่งมีนายสงวน ตุลารักษแ ที่เปๅนลูกศิษยแของนายปรีดี และนายทองอินทรแ ภูริพัฒนแ (ส.ส.จังหวัด
อุบลราชธานี) เปๅนกําลังสําคัญในการตั้งพรรคสหชีพ และบุคคลสําคัญประกอบดวย นายจําลอง ดาวเรือง 
นายถวิล อุดล นายเตียง ศิริขันธแ ซึ่งพรรคสหชีพมนีายทองอินทรแ ภูริพัฒนแ เปๅนหัวหนาพรรค (บุญชวย ศรี
สวัสดิ์, ม.ป.ป.:292) การประชุมกอตั้งพรรคมีอยางเปดดเผย และตอมาไดเชิญหมอมเจาสกลวรรณากรเขา
มาเปๅนที่ปรึกษาของพรรค และกําหนดนโยบายทางการเมืองใหประชาชนทราบ โดยยึดเอาเคาโครง
เศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงคแ ที่เขียนไวตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหมๆ ที่เรียกกันวา “สมุด
ปกเหลือง” เรื่องสมุดปกเหลืองนี้ดังไดกลาวไวแลวในชวงตนของการเปลี่ยนแปลงการปกครองวา มี
ลักษณะเอียงซายและเปๅนประเด็นสาํคัญทีท่ําใหนายปรดีี พนมยงคแถูกกลาวหาวาเปๅนคอมมวินิสตแและตอง
เดินทางออกนอกประเทศช่ัวคราวในสมัยรัฐบาลพระยามโนปกรณแนิติธาดา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองจึงมีโอกาสไดกลับมาในสมัยรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา อยางไรก็ตามพรรคสหชีพถือไดวา
เปๅนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกประจําในสภาผูแทนราษฎรมาก จึงเปๅนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหพรรคไมคํานึงถึง
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คําครหาดานแนวนโยบายของพรรคมากนัก นโยบายที่ตามมาคือยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันสมบูรณแ 
และเช่ือมั่นวาการจดัการบานเมืองใหมคีวามเจริญรุงเรืองของประชาชน จําตองปลูกฝใงสามัคคีธรรมข้ึนใน
ระหวางคนไทย อยาใหมีการเหยียดหยามกันเพราะกําเนิดและศาสนา สงเสริมศีลธรรมอันดี จัดเศรษฐกิจ
ของประเทศใหเปๅนธรรมแกสังคม โดยยึดแนวสหกรณแซึ่งไดจัดต้ังข้ึนเปๅนผลสําเร็จแลวในชนบทของ
ประเทศไทย (หยุด แสงอุทัย, 2494:455) ดังนั้นการหาเสียงเลือกตั้งจึงคอนขางไดผลเฉพาะในตางจังหวัด 
แตสําหรับในกรุงเทพมหานครประชาชนไมนิยมและศรัทธาตอพรรคสหชีพมากนัก  
 ภายหลังเมื่อจัดตั้งพรรคสหชีพแลวไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางสวนที่สนับสนุนนาย
ปรีดี พนมยงคแ แตไมเขาเปๅนสมาชิกพรรคสหชีพดวยเหตุผลเรื่องนโยบายที่คอนไปทางสังคมนิยม ทําให
นายปรีดี พนมยงคแจึงใหการสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองเพิ่มข้ึน  ดวยเหตุผลดังที่ประจวบ ทองอุไร
(2508:105-106) ไดแสดงความเห็นในประเด็นน้ีวา เหตุผล 2 ประการ ประการแรกแมพรรคสหชีพจะ
สนับสนุนนายปรีดีอยูแลว แตก็ยังมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งประเภท 1 และ 2 อีกเปๅนจํานวนมากที่
นิยมในตัวนายปรีดี แตไมตองการเปๅนสมาชิกพรรคสหชึพดวยเหตุผลเรื่องนโยบายที่ไมสอดคลองกัน 
ฉะนั้นหากกอตั้งพรรคข้ึนใหมก็จะเปๅนการรวมสมาชิกประเภทดังกลาว อันจะสงผลใหมีพรรคการเมืองที่
สนับสนุนตนเองเพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่ง สวนประการที่สองการมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวสนับสนุน
ตนเองนั้น อาจถูกสมาชิกเรียกรองผลประโยชนแตามใจชอบเกินไป จึงใหมีพรรคการเมืองใหมข้ึนเพือ่ถวงดุล
กันไว ทําใหเกิดพรรคแนวรัฐธรรมนูญข้ึน โดยมีดร.ทองเปลว ชลภูมิลูกศิษยแนายปรีดี พนมยงคแเปๅนกําลัง
สําคัญในการจัดตั้งพรรค พรรคการเมืองนี้ประกอบไปดวยสมาชิกซึ่งเปๅนผูกอการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองทีเ่คารพนับถือนายปรดีี โดยเฉพาะผูกอการที่ไดรบัแตงตั้งเปๅนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท 2 
ไดมาสังกัดที่พรรคเปๅนจํานวนมาก กลุมนี้ไมเห็นดวยกับแนวนโยบายทางสังคมนิยม จึงกําหนด
วัตถุประสงคแ และแนวนโยบายในทางรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ โดยยึดหลัก 6 ประการที่
คณะราษฎรไดแถลงไวในวันประกาศเปลีย่นแปลงการปกครอง และบัญญัติไวในอารมัภบทของรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่ประกาศใชเมือ่ พ.ศ. 2475 (สิงหแทอง บัวชุม, 2552:19) โดยมีพลเรือตรี ถวัลยแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 
เปๅนหัวหนาพรรค และพรรคแนวรัฐธรรมนูญชนะการเลอืกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทย
เปๅนการทั่วไปในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 ไดเปๅนพรรคจัดตั้งรัฐบาลในเวลาตอมา  
 พรรคสุดทายที่ใหการสนับสนุนนายปรีดี พนมยงคแ คือ พรรคอิสระ ที่ เกิดข้ึนโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อรวบรวมเอาผูสําเรจ็ไดปรญิญามาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแและการเมือง ซึ่งมีนายปรดีี 
พนมยงคแเปๅนผูประศาสนแการในขณะนั้น นอกเหนือจากนั้นยังเปดดรับผูที่เคารพนับถือนายปรีดี พนมยงคแ 
แตไมประสงคแจะเปๅนสมาชิกของพรรคสหชีพหรือพรรคแนวรัฐธรรมนูญ แตสนใจและตองการมีบทบาท
ทางการเมือง มาสมัครเปๅนสมาชิกของพรรคอิสระแทน ซึ่งพรรคอิสระนี้ไดประกาศนโยบายอิสระแตก็เปๅน
ที่ทราบกันวาสนับสนุนนายปรีดี พนมยงคแ การจัดต้ังพรรคอิสระไดมอบหมายใหนายวิจิตร ลุสิตานนทแ 
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เลขาธิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแและการเมือง เปๅนผูดําเนินการจัดต้ังและดําเนินบทบาททาง
การเมืองตอไป (สละ ลิขิตกุล, 2547:261) 
 เมื่อพรรคการเมืองฝใๆงนายปรีดี พนมยงคแไดเกิดข้ึน ทําใหฝใๆงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
ตอตานอิทธิพลทางการเมืองของนายปรีดี พนมยงคแ และใหการสนับสนุนนายควง อภัยวงศแเริ่มเห็น
ความสําคัญในการจัดตั้งพรรคการเมอืง ทั้งนี้เปๅนผลจากการที่รัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศแแพคะแนนเสียง
ในพระราชบัญญัติกําหนดอัตราคาครองชีพที่นายทองอินทรแ ภูริพัฒนแ หัวหนาพรรคสหชีพเปๅนผูเสนอ 
ความพายแพเปๅนผลมาจากกลุมที่สนับสนุนรัฐบาลนายควงยังขาดการดําเนินงานในสภาผูแทนราษฎรที่
เปๅนระเบยีบ จนนายควง อภัยวงศแตองลาออกจากตําแหนง ทําใหนายปรีดี พนมยงคแไดเขามาจัดตั้งรัฐบาล
สืบตอมา ดวยเหตุน้ีสมาชิกจึงเห็นตรงกันวาควรจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนเพื่อปฎิบัติหนาที่อยางจริงจังและ
เปๅนระเบียบแบบแผนเชนเดียวกับระบบพรรคการเมืองในตางประเทศ ประกอบกับขณะเดียวกันชวงตน
เดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2489 สถานทูตสหรัฐฯไดรายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหวางนายควง 
อภัยวงศแ กับ พระราชวงศแและกลุมอนุรกัษแนิยม ที่มีการพัฒนาความสัมพันธแอยางแนบแนนมากยิ่งข้ึน โดย
กลุมดังกลาวประกอบดวย พระองคแเจาภานุพันธแฯ เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ ม.ร.ว.เสนียแ ปราโมช ม.ร.ว.
คึกฤทธ์ิ ปราโมช นายสมบูรณแ ศิริธร นายเทียม ชัยนันทแ นายเลียงไชยกาล และนายใหญ ศวิตชาติ เปๅนตน 
พวกเขาไดจัดประชุมทางการเมืองเพื่อเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนที่บานของพระพินิจชนคดีเพื่อ
รวมมือตอตานคณะราษฎร โดยไดรับเงินทุนกอนแรกในการจัดต้ังพรรคการเมืองจากพระพินิจชนคดี 
(ทิพยวดี ปราโมช, 2543:84) จนนํามาสูการกอตั้งพรรคประชาธิปใตยแข้ึนในเดือนเมษายนปีเดียวกัน  
 พรรคประชาธิปใตยแเกิดข้ึนจากการยุบพรรคกาวหนาของม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช โดยใหมี
ตําแหนงเลขาธิการพรรค รวมกับสมาชิกที่เห็นดวย และแตงตั้งนายควง อภัยวงศแ คณะราษฎรฝุายอนุรักษแ
นิยม อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไมไดสังกัดพรรคใดในขณะนั้นมาเปๅนหัวหนาพรรค โดยมีม.ร.ว.เสนียแ ปราโมช
เปๅนรองหัวหนาพรรคพรรค มีสมาชิกประมาณ 50 คน (บุญชวย ศรีสวัสดิ์, ม.ป.ป.:330-333) หลักคิด
สําคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยของม.ร.ว.เสนียแ ปราโมช และ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ปรากฏในงานเขียนเรือ่ง 
หมอมพี่-หมอมนอง ความวา  

แตทวา สองพี่นองคูน้ีมีความเหมือนกันอยู 2 อยาง อยางหน่ึง คือ นิยมและสนับสนุน
รูปแบบการปกครองของไทย ในระบอบประชาธิปไตยอยางบริสุทธ์ิ และแทจริงตาม
แบบประชาธิปไตยสากลโลก แตมีเงื่อนไขวาประชาธิปไตยน้ันตองมีพระมหากษัตริยแ
ทรงเปๅนประมุขทั้งของชาติ ของรัฐบาล และของพลเมือง คือ การเทิดทูน เคารพ 
สักการะบูชา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของประเทศไทยและคนไทย เพราะถือวา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของไทยเราน้ัน ทรงเปๅนผูอยูเหนือสุดของแผนดินไทย 
และตอจิตใจของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของไทยจะตองดํารงอยู
ในแผนดินไทยที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย (สละ ลิขิตกุล, 2547:38-39) 



59 

 จึงสามารถพิจารณาไดวาแกนนําของพรรคประชาธิปใตยแ คือ ม.ร.ว.เสนียแ ปราโมช และ ม.ร.ว.
คึกฤทธ์ิ ปราโมช สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยภายใตเงื่อนไขสําคัญคือการใหพระมหากษัตริยแทรงคงไว
ซึ่งพระราชอํานาจสูงสุดในการปกครองและเปๅนประมุขของประเทศ ดังที่ทราบแลววาพรรคประชาธิปใตยแ
เกิดจากการยุบพรรคกาวหนามาเปๅนสมาชิกพรรคสวนหนึ่ง ซึ่งสมาชิกพรรคกาวหนาก็ลวนเปๅนผูที่เคย
ตองคดีทางการเมืองและพนโทษในยุครัฐบาลที่มีนายควง อภัยวงศแเปๅนนายกรัฐมนตรี และไมเห็นดวยกับ
กลุมคณะราษฎรฝใงๆเสรีนิยมมาโดยตลอดจนตองโทษทางการเมอืงมาแลวหลายครัง้ จึงพอที่จะอนุมานไดวา
จุดรวมสําคัญของพรรคประชาธิปใตยแ คือเปๅนพรรคการเมืองฝาุยตรงขามกับกลุมนายปรีดี พนมยงคแซึ่งเปๅน
พรรคการเมอืงฝุายเสรปีระชาธิปไตย จึงกลาวไดวาพรรคประชาธิปใตยแเปๅนพรรคการเมืองฝุายอนุรักษแนิยม 
 ภายหลังการจัดตั้งพรรคการเมืองไทยไดไมนาน ไดเกิดเหตุการณแสําคัญในประวัติศาสตรแของ
ไทย กลาวคือการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัอานันทมหดิล (รัชกาลที่ 8) กอนที่พระองคแจะ
เสด็จกลับยังประเทศสวิตเซอรแแลนดแเพียงไมกี่วัน ก็ทรงสวรรคตดวยการถูกยิงดวยพระแสงปืนอยางมี
เงื่อนงําในเชาของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 การสวรรคตทีเ่กิดข้ึนเปๅนจดุเปลี่ยนสาํคัญทางการเมอืงไทย 
สงผลใหนายปรีดี พนมยงคแและกลุมการเมืองฝใๆงเสรีนิยมหมดอํานาจลงอยางรวดเร็ว และเปดดโอกาสให
กลุมอนุรักษแนิยมใชประเด็นดังกลาวโจมตีรฐับาลและสรางพืน้ที่ทางการเมืองและอํานาจของตนใหกลับมา
มีบทบาทอีกครั้ง เหตุการณแครั้งนี้รัฐบาลปรีดี พนมยงคแ ไดแถลงขาววาพระมหากษัตริยแทรงสวรรคตจาก
อุบัติเหตุ จากนั้นไดสงคณะแพทยแและตํารวจเขาชันสตูรพลกิศพ แตกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ผูทรงเปๅน
พระประยูรญาติช้ันผูใหญที่ทรงมีความสนิทสนมกับราชสกุลมหิดล และตอมาภายหลังไดเปๅนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระมหากษัตริยแน้ันทรงไมอนุญาตใหคณะแพทยแและตํารวจของรัฐบาลเขาทําหนาที่ ทําให
นายปรีดี พนมยงคแไดขอลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตอยางไรก็ตามรัฐสภายังคงเลือกใหกลับมา
เปๅนนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 การหวนคืนตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้ง
นี้สงผลใหเกิดการประสานกันระหวางพระราชวงศแกับกลุมอนุรักษแนิยม กลาวคือ พระองคแเจาธานีนิวัตฯ 
ม.ร.ว.เสนียแ ปราโมช และพรรคประชาธิปใตยแ ไดรวมมือกันปลอยขาวลือโจมตีวา นายปรีดีปลงพระชนมแ
พระมหากษัตริยแ (ศุภสวัสดิ์วงศแสนิท สวัสดิวัตนแ, 2543:550-558) การปลอยขาวดังกลาวสรางความสับสน
แกสาธารณชนที่ไมสามารถทราบขอเท็จจริงอยูในขณะนั้นสงสัยในรัฐบาลของนายปรีดีมากยิ่งข้ึน  
 ในชวงนี้รัฐบาลนายปรีดี พนมยงคแและกลุมการเมอืงฝใๆงเสรีนิยม จึงตองเผชิญกับกลุมอนุรกัษแ
นิยมที่ตองการหวนคืนสูพื้นที่ทางการเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมได และอีกกลุมหนึ่งที่เสื่อมอํานาจลงอยาง
รวดเร็วหลังเหตุการณแสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือกลุมจอมพล ป. พิบูลสงครามที่ตองการกอบกู
เกียรติภูมิกองทัพกลับคืน เริ่มมีการเคลื่อนไหวหลังเหตุการณแสวรรคตที่รัฐบาลยังไมสามารถสรางความ
กระจางถึงเหตุการณแที่เกิดข้ึนตอสาธารณชนได ทั้งนี้สิ่งที่ยากแกความเขาใจแตงายสําหรับการตอรอง
อํานาจทางการเมืองก็เกิดข้ึน ผานสถานการณแที่ย่ําแยของรัฐบาลปรีดีผนวกกับเหตุการณแสวรรคตทําให
เปๅนสิ่งดึงดูดใหกลุมอนุรักษแนิยมกับกลุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม หันหนาเขารวมมือกันอยางไมนาจะ
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เกิดข้ึนได โดยเปๅนไปเพื่อการแยงชิงพื้นที่ทางการเมืองกลับคืนจากกลุมนายปรีดีและฝใๆงเสรีนิยม ดังที่
สถานทูตสหรัฐอเมรกิาไดบนัทึกวา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 เพียงหนึ่งเดือนภายหลังการสวรรคต
นั้น ม.ร.ว.เสนียแ ปราโมชไดไปพบกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม และชักชวนใหกลุมจอมพล ป. รวมมือกับ
พรรคประชาธิปใตยแเพื่อขับไลนายปรีดีและกลุมของเขาใหออกจากอํานาจทางการเมือง (ณัฐพล ใจจริง, 
2552:51) และจากรายงานของทูตอังกฤษกลับไปยังลอนดอนในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2490 กลาววา
จอมพล ป. พิบูลสงครามพยายามกลับสูการเมืองอีกโดยมีนักการเมือง“กลุมอนุรักษแนิยม”เชน นายควง 
อภัยวงศแ หัวหนาพรรคประชาธิปใตยแ และทหารช้ันผูใหญหลายคนเขาพบเสมอ โดยนายควง อภัยวงศแ 
แสดงทาทีสนับสนุนจอมพล ป. พิบูลสงครามอยางชัดเจน (กนตแธีรแ ศุภมงคล, 2537:331) 
 เมื่อสถานการณแทางการเมืองพลิกผันกอเกิดความรวมมือระหวางกลุมอนุรักษแนิยม กับ กลุม
ทหารฝใๆงจอมพล ป. พิบูลสงคราม และมีแนวโนมวาจอมพล ป. พิบูลสงครามจะหวนคืนสูอํานาจทาง
การเมืองอีกครัง้ พรรคสหชีพกลุมนายปรดีี พนมยงคแจึงไดแสดงการตอตานการกลับมาของจอมพล ป. เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2490 ที่ทองสนามหลวง โดยรวมมือกับนักศึกษาฝุายซายในมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรแและการเมืองหลายคน เขารวมอภิปรายโจมตีจอมพล ป. พิบูลสงครามในเรื่องการนําไทยสู
สงครามโลกครั้งที่ 2 และผลเสียกับความเสียหายตอสังคมไทยที่เกิดตามมาหลังญี่ปุุนแพสงคราม แต
อยางไรก็ตามการตอตานครั้งนี้ก็หาไดรับความเห็นพองโดยทั้งหมด เนื่องจากในระหวางการปราศรัยไดมี
เหตุวิวาทกันระหวางผูสนับสนุนและคัดคานการกลับมาของจอมพล ป.อยูดวยเชนกัน (กิตติศักดิ์ ศรีอําไพ, 
2529:39) ดังนั้นการเมืองไทยในชวงปีพ.ศ. 2490 จึงเผยใหเห็นการตอรองพื้นที่ทางอํานาจการเมือง
ทั้งหมด 3 กลุม ประกอบดวย“กลุมนายปรดีี”ที่มีพรรคสหชีพและพรรคแนวรัฐธรรมนูญที่เพิ่งกาวเขามามี
อํานาจการเมือง กับกลุมตอตานรัฐบาล“กลุมอนุรักษแนิยม”ที่มีพรรคประชาธิปใตยแและอดีตนักโทษ
การเมือง และ“กลุมจอมพล ป.”ที่มีนายทหารนอกประจําการระดับสูงหลายคนที่เคยมีอํานาจชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (ศุภสวัสดิ์วงศแสนิท สวัสดิวัตนแ, 2543:542) ซึ่งสองกลุมหลังนี้กลาวไดวาเปๅนข้ัวทาง
การเมืองใหมที่เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อโคนลมกลุมนายปรีดี พนมยงคแใหออกจากพื้นที่ทางการเมือง 
 เหตุการณแสวรรคตเปๅนประเด็นสําคัญ ที่ทําใหประชาชนมีความเห็นใจในความสูญเสียของ
สถาบันกษัตริยแและกลุมอนุรักษแนิยมเปๅนอยางมาก จึงถือเปๅนชวงเวลาสําคัญในการเปดดโอกาสทางการ
เมืองใหแก“กลุมอนุรักษแนิยม”สามารถใชเปๅนเงื่อนไขเพื่อตอรองชวงชิงอํานาจการเมืองกลับมา แต
ขอจํากัดที่สําคัญคือการขาดกําลังในการยึดอํานาจ ในขณะเดียวกัน“กลุมจอมพล ป.”เริ่มมีความตองการ
กลับสูอํานาจทางการเมืองเชนกันและขอจาํกัดทีส่ําคัญคือปราศจากขออางในการสรางความชอบธรรมตอ
ประชาชน จึงกลาวไดวาเปๅนการสมประโยชนแกันที่ลงตัวระหวางทั้งสองกลุม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาเปๅน
ข้ัวการเมืองใหมที่มีพลังตอรองทางอํานาจการเมืองโคนลมกลุมนายปรีดีลงและแยงชิงพื้นที่ทางการเมือง
ไดสําเร็จ จากการที่แกนนําสําคัญของกลุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกอบดวย จอมพลผิน ชุณหะวัณ 
และ พลโทกาจ กาจสงคราม นายทหารนอกราชการ ไดเริ่มเคลื่อนไหวทางลับเพื่อกอการรัฐประหารข้ึน 
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โดยไดติดตอจอมพล ป. พิบูลสงครามใหรับรูถึงความพยายามดังกลาวและยังไดประสานงานกับพรรค
ประชาธิปใตยแ ตอมาไมนานนายควง อภัยวงศแ หัวหนาพรรคประชาธิปใตยแไดมีการใหสัมภาษณแสนับสนุน
จอมพล ป. พิบูลสงครามใหกลับมามีอํานาจทางการเมืองอีกครั้ง (บุณฑริกา บูรณะบุตร, 2534:183)  
 จากนั้นแผนการสัน่คลอนความชอบธรรมของรฐับาลพลเรือตรี ถวัลยแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ จึงกอ
รูปข้ึนผานการเปดดอภิปรายทั่วไปของพรรคประชาธิปใตยแเปๅนเวลา 9 วัน ระหวางวันที่ 19–27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2490 มีการถายทอดวิทยุกระจายเสียงใหประชาชนรับฟใง ทําใหความนิยมที่มีตอรัฐบาลฝใๆงกลุมนาย
ปรีดีเสื่อมลงอยางรวดเรว็ ถึงแมรัฐบาลในเวลานั้นจะไดรบัความไววางใจจากรัฐสภาอยูก็ตาม แตรัฐบาลไม
สามารถกอบกูสถานการณแความเลื่อมใสจากประชาชนได (สุชิน ตันติกุล, 2517:18) ทําใหชวงปลายปีของ
การมีอํานาจฝใๆงรัฐบาลกลุมนายปรีดี พนมยงคแขาดความมั่นคงทางการเมืองอยางมาก เปๅนชวงที่ตกอยู
ทามกลางการทาทายและตอรองทางอํานาจการเมือง และดวยเหตุที่รัฐบาลไมสามารถสรางความกระจาง
เรื่องเหตุการณแสวรรคตตอประชาชนได ทําใหข้ัวการเมืองใหมสองกลุมใชโอกาสรวมมือกันโจมตีและโคน
อํานาจทางการเมอืงของนายปรดีี พนมยงคแและรฐับาลกลุมเสรนีิยมลงในเวลาตอมาไดอยางไมลาํบาก ดวย
การทํารัฐประหารโคนอํานาจรัฐบาลเสรีนิยมกลุมนายปรีดีที่นําโดยพลเรือตรีหลวงถวัลยแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลงไดสําเร็จ ในคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 นําโดยพลโทผิน ชุณหะวัณ 
ประเทศไทยจงึเคลือ่นเขาสูระบอบเผด็จการทหาร และทําใหพรรคการเมืองที่เพิ่งไดกอรางตองยุติบทบาท
ลง โดยเฉพาะพรรคการเมอืงฝใงๆนายปรีดี พนมยงคแถูกบีบและกําจดัจนคอยๆสิ้นสุดลงไปในที่สุด อาจกลาว
ไดวาเปๅนการสิ้นสุดอทิธิพลทางการเมืองของคณะราษฎรสายเสรีนิยมลง สวนพรรคประชาธิปใตยแและกลุม
การเมืองที่หันมารวมกับฝุายทหารไดมีโอกาสทําหนาที่บริหารประเทศหลังการรัฐประหารครั้งนั้น  
 

การเมืองไทยระหว่างปีพ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2516 (ยุคเผด็จการอ านาจนิยม) 
 

 พรรคการเมืองไทยในยุคหลังจากการรัฐประหารพ.ศ. 2490 ทําใหกลุมคณะราษฎรตอง
สิ้นสุดลง และเปลี่ยนรปูไปเปๅนกลุมการเมอืงโดยมีฝุายทหารเปๅนกําลังหลักในการบริหารประเทศและทรง
อิทธิพลเปๅนเวลานาน หรืออาจเรียกไดวาเปๅนยุคเผด็จการจากคณะรัฐประหารพ.ศ. 2490 โดยในชวงตน
นั้นอํานาจจากคณะรัฐประหารยังคงชัดเจนอยูเปๅนกลุมกอน เพราะแมจะมี ความพยายามจากกลุม
คณะราษฎรเสรีนิยมฝุายนายปรีดี พนมยงคแที่พยายามจะทวงคืนพื้นที่ทางการเมืองผานการกอกบฎก็ตาม 
แตก็ไมสามารถกระทําไดสําเร็จและสูญสิ้นอํานาจอยางถาวรหลังปีพ.ศ. 2494 จากการปราบปรามอยาง
จริงจังจากรัฐบาล  และภายหลังกลุมคณะผูปกครองยังทําการรัฐประหารอีกครั้งจากกลุมคณะรัฐประหาร
เดิมในปีพ.ศ. 2490 เพื่อกระชับอํานาจอยางเบ็ดเสรจ็เด็ดขาดจนทําใหฝุายเสรนีิยมกลุมนายปรีดี พนมยงคแ
หมดบทบาททางการเมืองลงในที่สุด ซึ่งรวมไปถึงฝุายอนุรักษแนิยมและพรรคประชาธิปใตยแที่ถูกลดบทบาท
ทางการเมืองลงอยางมาก  
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 อยางไรก็ดีภายหลังจากนั้นปรากฏวาผูนําภายในกลุมยอยของคณะผูปกครองกลับมีการชวง
ชิงอํานาจทางการเมืองกันเอง ทั้งผานการจัดตั้งพรรคการเมอืงและการทํารฐัประหาร เกิดการแบงแยกเปๅน
กลุมยอยอีกครั้งหนึ่ง กลาวคือ กลุมราชครู กลุมสี่เสาเทเวศรแ และกลุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ
ทายที่สุดเมื่อเกิดรัฐประหารพ.ศ. 2500 การยึดกุมอํานาจทางการเมืองก็ตกอยูภายใตกลุมสี่เสาเทเวศรแ
อยางเบ็ดเสร็จ กลาวไดวาในชวงเวลาน้ันถือเปๅนชนช้ันปกครองเพียงคณะเดียวที่มีอํานาจทางการเมือง
อยางเขมแข็งยากตอการตอรองทางอํานาจจากกลุมการเมืองอื่น จนนําไปสูการเกิดเหตุการณแในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่ประชาชนมีสวนรวมในการเปลีย่นแปลงทางการเมืองอยางกวางขวาง และเปๅนบนัทกึ
ประวัติศาสตรแสาํคัญในการเรยีกรองประชาธิปไตยจากผูใตปกครองหรือประชาชนไทยครั้งแรกโดยแทจริง 
จึงทําใหการเมืองไทยตองปรับตัว และสรางระบบการเมืองใหมเพื่อใหสอดคลองกับการตอรองอํานาจของ
ผูใตปกครองหรือประชาชน เพื่อใหมีหลกัการประชาธิปไตยแบบตะวันตกและนําไปสูการจัดระเบียบพรรค
การเมืองไทยที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง 
 พรรคการเมืองไทยในยุคนี้มีบุคคลสําคัญทางการเมืองซึ่งมีอิทธิพลในการเกิดพรรคการ
เมืองไทยตางๆ โดยสามารถแบงเปๅนกลุมการเมอืงภายใตผูนําสาํคัญ คือ กลุมนายทหารอาวุโส (จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม) กลุมซอยราชครู (จอมพลผิน ชุณหะวัณ และ พลตํารวจเอกเผา ศรียานนทแ) กลุมสี่เสา
เทเวศรแ (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ จอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพล ประพาส จารุเสถียร) ที่ลวนมี
บทบาทสําคัญในการตอรองอํานาจทางการเมือง สวนอีกสองกลุม ประกอบดวย กลุมเสรีนิยม (นายปรีดี 
พนมยงคแ) และ กลุมอนุรักษแนิยม (นายควง อภัยวงศแ) ที่ตางมีบทบาทนอยมากในการตอรองทางอํานาจ
การเมือง โดยเฉพาะกลุมนายปรีดี พนมยงคแกลาวไดวาหมดอํานาจลงในที่สุดตั้งแตปีพ.ศ. 2494 สวนกลุม
นายควง อภัยวงศแ หรือพรรคประชาธิปใตยแ ก็มีบทบาทในการตอรองอํานาจที่อยูในวงจํากัด ซึ่งการตอรอง
ทางอํานาจของแตละกลุมจะพรรณนาผานเหตุการณแทางการเมืองสําคัญๆในยุคนี้เพื่อสรางความเขาใจ
อยางเปๅนองคแรวม 
 
เหตุการณ์หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2490 
 ภายหลังการรัฐประหารจากกลุมทหารแลวเสร็จ คณะรัฐประหารฝุายจอมพล ป. พิบูล
สงครามมีความจําเปๅนตองมอบตําแหนงนายกรัฐมนตรีใหแกนายควง อภัยวงศแ แหงพรรคประชาธิปใตยแ
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลข้ึนกอนเปๅนเบื้องแรก ดวยเหตุผลแหงการสรางความชอบธรรมจากสาธารณชนและนานา
ประเทศในการใหการยอมรับคณะรัฐประหาร รัฐบาลชุดแรกภายหลังเหตุการณแครั้งนี้จึงเปๅนรัฐบาลฝุาย
อนุรักษแนิยมอยางชัดเจน เพราะนายควง อภัยวงศแไดมีการจัดสรรตําแหนงภายในคณะรัฐมนตรีใหกับเช้ือ
พระวงศแ ขุนนางในระบอบเกา และอดีตนักโทษการเมืองกลุมรอยัลลิสตแ ใหเขามามีบทบาททางการเมือง
มากอยางไมเคยมีมากอนนับตั้งแตการปฏิวัติ 2475 (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2550:105-106) สิ่งที่เกิด
ตามมาหรือถือเปๅนจุดเริ่มตนแหงความแตกแยกกันของกลุมพันธมิตรกอนการเกิดรัฐประหารจึงเผยข้ึน 
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กลาวคือ ฝุายทหาร และ ฝุายอนุรักษแนิยม ที่ตางมีเปูาหมายทางการเมืองแตกตางกันนั้น เริ่มที่จะ
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ดวยทั้งสองฝาุยตางตองการเขามามบีทบาททางการเมืองและกุมอํานาจรัฐใหได
อยางยั่งยืน ฝุายอนุรักษแนิยมโนมเอียงไปในทางที่จะตองการสถาปนาระบบการเมืองที่เพิ่มอํานาจให
สถาบันกษัตริยแมีมากข้ึน เพื่อยึดโยงความชอบธรรมทางอํานาจของกลุมตนใหดํารงอยูไดยาวนาน อีกทั้ง
มิไดวางใจในจอมพล ป. พิบูลสงคราม สืบเนื่องจากบคุคลทานนี้เปๅนแกนนําคนสาํคัญของคณะราษฎรที่ทํา
การปราบปรามการกอกบฏของกลุมอนุรักษแนิยมอยางรุนแรงมากอน สวนฝุายทหารหรือคณะรฐัประหารที่
ใหการสนับสนุน จอมพล ป. พิบูลสงครามก็มีความตองหวนคืนสูอํานาจทางการเมืองอีกครั้งแบบยั่งยืน
เชนกัน (ณัฐพล ใจจริง, 2552:74-77) จึงถือเปๅนชนวนเหตุเริ่มตนกอนฝุายทหารจะปลดนายควง อภัยวงศแ 
ออกจากตําแหนงนายกรํฐมนตรี และมอบตําแหนงนายกรัฐมนตรีแกจอมพล ป. พิบูลสงครามอีกครั้งหนึ่ง
ในเวลาไมนานหลังจากนายควง อภัยวงศแเขาบริหารประเทศ 
 ความแตกแยกที่กําลังดําเนินอยูนั้นนําไปสูความพยายามในการรางรัฐธรรมนูญของฝุาย
อนุรักษแนิยมฉบับใหมขึ้น เพื่อที่จะจัดสรรอํานาจทางการเมืองแกสถาบันกษัตริยแและกลุมตนใหมีอํานาจ
โดยชอบธรรม ถือเปๅนการสรางกติกาทางการเมืองในการเบียดขับฝุายทหารใหออกนอกพื้นที่อยางลึกซึ้ง 
ความตองการของกลุมอนุรักษแนิยมถูกตอบสนองจากสถาบันกษัตริยแอยางดี ดังพิจารณาไดจากการที่กรม
พระยาชัยนาทนเรนทร ผูเคยถูกคุมขังในฐานะผูตอตานการปฏิวัติ 2475 ไดถูกปลดปลอยหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และพระองคแทรงกาวข้ึนมาเปๅนผูสําเร็จราชการฯภายหลังการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ไดแจงกับ
ฑูตอังกฤษเปๅนสวนตัวในกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2490 วาทรงไมเคยไววางใจจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
และปรีดี พนมยงคแเลย ทรงเห็นวาขณะนั้นรัฐบาลควง อภัยวงศแที่กลุมรอยัลลิสตแใหการสนับสนุนถูก
ครอบงําโดยคณะรฐัประหาร ทรงมีความคิดตองการกําจัดจอมพล ป. พิบูลสงคราม (Muhmud, 1998:49) 
ฝุายทหารเริม่รบัรูถึงเหตุเหลานี้ทีอ่าจจะสญูเสยีอํานาจและเสียพื้นที่ทางการเมืองลงได จึงเริ่มปลุกกระแส
ตอตานรัฐบาลนายควง ดวยการแจกใบปลิวไปตามสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะโจมตีวามีความ
ตองการทําลายจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดวยการพยายามทําใหพนจากอํานาจ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 
2550:124-125) แตอยางไรก็ดีก็ไมเปๅนผลเพราะภายหลังการเลือกตั้งตนปีพ.ศ. 2491 พรรคประชาธิปใตยแ
ไดรับชัยชนะ อาจกลาวไดวาเปๅนการแสดงใหเห็นถึงอิสระเหนือการถูกครอบงําจากคณะรัฐประหาร และ
ยังสรางความเช่ือมั่นใหแกฝุายอนุรักษแนิยมในการชิงพื้นที่ทางการเมืองมากข้ึนอีกทางหนึ่ง 
 หลังจากนั้นรัฐบาลไดออกกฏหมายคืนทรัพยแสิน และใหความเปๅนอิสระแกสํานักงาน
ทรัพยแสินสวนพระมหากษัตริยแที่เปๅนแหลงผลประโยชนแสําคัญกลับคืนสูสถาบันกษัตริยแอีกครั้ง หลังจากที่
หนวยงานดังกลาวเคยถูกคณะราษฎรโอนมาเปๅนของรฐับาลหลังการปฏิวัติพ.ศ. 2475 (พอพันธแ อุยยานนทแ
, 2549) หลังจากนั้นรัฐบาลไดพยายามดําเนินการตอในเรื่องการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งสาระสําคัญใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหมที่กําลังกอรางข้ึนจนกลายมาเปๅนรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2492 นั้น ไดมีความพยายาม
จะสรางระเบียบการเมืองที่ใหอํานาจแกสถาบันกษัตริยแ และสรางความไดเปรียบทางการเมืองใหกับกลุม
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อนุรักษแนิยมและพรรคประชาธิปใตยแ เพราะในรางรัฐธรรมนูญที่สรางข้ึนใหมนี้ไดปรากฏช่ือระบอบ
การเมืองที่เปๅนที่คุนเคยกับคนไทยจนมาถึงปใจจุบัน กลาวคือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเปๅนประมุข นอกจากนั้นยังบัญญัติใหพระมหากษัตริยแทรงมีพระราชอํานาจสวน
พระองคแในทางการเมือง (ณัฐพล ใจจริง, 2552:72) เชน การกําหนดใหคณะองคมนตรีและสมาชิกวุฒิสภา 
รวมไปถึงการแตงตั้งประธานองคมนตรีเปๅนพระราชอํานาจพระมหากษัตริยแทรงเลือกโดยอิสระ โดยมี
ประธานองคมนตรีเปๅนผูรบัสนองพระบรมราชโองการ หรือสวนที่เกี่ยวกับกองทัพใหกษัตริยแทรงมีพระราช
อํานาจทางการทหารสูงสุด ทรงดํารงตําแหนงเปๅนผูบังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพไทย สวนอีกมุมหนึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังพยายามจํากัดอํานาจของคณะรัฐประหารออกไปจากสนามการเมืองพรอมๆกัน 
กลาวคือ การหามขาราชการประจําเปๅนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อีกทั้งขาราชการ
ประจําจะดํารงตําแหนงเปๅนรัฐมนตรีมิได ซึ่งลวนสงผลตอคณะรัฐประหารในเวลานั้นไปโดยปรยิาย ถือเปๅน
การเบียดขับกลุมการเมืองสําคัญที่พรอมจะตอรองทางอํานาจมาโดยตลอด (มุกดา เอนกลาภากิจ, 2542) 
 เมื่อสถานการณแทางการเมืองเปๅนไปดังกลาว ฝุายรัฐประหารหรือกลุมทหารที่สนับสนุนจอม
พล ป. พิบูลสงคราม จึงไมมีทางเลือกอื่นจนในที่สดุจงึยื่นคําขาดใหนาย ควง อภัยวงศแ ลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2491 เปๅนการขับไลรัฐบาลฝุายอนุรักษแนิยมใหลงจากอํานาจทาง
การเมืองดวยอํานาจทางทหาร และมอบตําแหนงนายกรัฐมนตรีแกจอมพล ป. พิบูลสงครามเพื่อทําหนาที่
บริหารประเทศ พรอมทั้งเปๅนการเปดดพื้นที่ทางการเมืองใหกลุมทหารกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่ง การ
กลับมาของจอมพล ป. พิบูลสงครามสรางความไมพอใจใหแกฝุายอนุรักษแนิยมอยางมาก แตอยางไรก็ตาม
กลับไมไดรับการตอตานจากประเทศมหาอํานาจ เชนในชวงการรัฐประหารพ.ศ. 2490 ประเด็นนี้นาจะมา
จากประเทศเหลานั้นกําลังใหความสําคัญกับผลประโยชนแของตน ที่อาจกระทบกระเทือนหากไมใหการ
รับรองรฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งพบวาอังกฤษมีความกังวลเรื่องการสงขาวตามขอตกลงสมบูรณแ
แบบกับไทยซึ่งอาจไดรับผลกระทบ สวนฝรั่งเศสเกรงประเด็นความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในเรื่องดินแดนใน
อินโดจีนที่ไทยไดคืนใหฝรั่งเศส สําหรับสหรัฐอเมรกิาก็วิตกถึงความเสยีเปรยีบหากไมรับรองรัฐบาลเพราจะ
มีเพียงสหภาพโซเวียตเทานั้นที่มีความสัมพันธแกับไทย ซึ่งอาจจะสรางความยุงยากตามมาไดในภายหลัง 
(Muhmud, 1998:68) 
 การกลับมาของจอมพล ป. พิบูลสงครามในครั้งนี้ไดรับการรับรองจากมหาอํานาจตะวันตก 
เนื่องมาจากการประกาศยอมรับและปฏิบัติตามพันธสัญญาตางๆที่ไทยไดเคยใหไวกับนานาชาติ แต
อยางไรก็ดีกลุมทางการเมืองภายในประเทศกลับไมรูสึกเชนนั้น ในเวลานี้กลุมตรงขามทางการเมืองจึงแบง
ข้ัวอีกครั้งหนึ่ง นอกจากรัฐบาลทหารจะตองเผชิญกับกลุมการเมืองฝุายอนุรักษแนิยมที่เคยเปๅนพันธมิตร
กอนข้ึนสูอํานาจแลว ยังมีสัญญาณจากกลุมการเมืองฝุายเสรีนิยมกลุมนายปรีดีที่กําลังตองการทวงคืน
อํานาจทางการเมืองหลังถูกเบียดขับใหออกจากสนามการเมืองไประยะหนึ่ง อีกทั้งความขัดแยงระหวาง
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กองทัพและภายในกองทัพบกเอง ก็สงผลใหรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามชวงปีพ.ศ. 2491 จนถึง พ.ศ. 
2494 ถูกตอรองทางอํานาจจากกลุมการเมืองตางๆอยางมาก 
 
การต่อรองทางอ านาจกับรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2491 – พ.ศ. 2494) 
 กบฏเสนาธิการ หรือ กบฏนายพล (การต่อรองทางอ านาจภายในกองทัพบก) 
  กบฏเสนาธิการ หรือ กบฏนายพล เปๅนกระบวนการทางการเมืองที่สืบเนื่องมาจากการ
ทํารัฐประหารปพี.ศ. 2490 ซึ่งกอใหเกดิการตอตานคณะรัฐประหารจากภายในกองทัพบกเอง โดยมีปใจจัย
หลัก 2 ประการที่นํามาสูการเคลื่อนไหวการกอกบฏ คือ ดุลอํานาจในกองทัพบก และ ปใจจัยทางดาน
ความคิดที่มีผลใหเกิดการเคลื่อนไหว สําหรับดานดุลอํานาจในกองทัพบกนั้น พิจารณาไดวาหลังจากการ
ยึดอํานาจคณะรัฐประหารทําการประนีประนอมกบับรรดานายทหารระดับผูบงัคับบัญชาในขณะนั้น โดยมี
การตั้งตําแหนงผูบญัชาการทหารแหงประเทศไทยข้ึน โดยมอบใหจอมพล ป. พิบูลสงครามรับตําแหนง แต
ในขณะเดียวกันก็ยังคงใหพล.อ.อดุล อดุลเดชจรัส ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบกตอไป มิไดปลดออก
จากตําแหนงแตอยางใด อีกทั้งยังแตงตั้งใหพล.อ.อดุลรับตําแหนงอภิรัฐมนตรีตามรฐัธรรมนูญอีกดวย (สุธา
ชัย ยิ้มประเสริฐ, 2550:153-155)  สวนบรรดานายทหารกลุมคณะรัฐประหารมิไดรับตําแหนงสูงมากนัก 
ทําใหยังคงตองอาศัยการประสานความรวมมือกับทหารฝุายอื่นอยูไมนอยในการคุมกําลังดวยเหตุการขาด
อํานาจอยางเต็มที่ในกองทัพบกเอง  
  ดุลอํานาจในกองทพัอีกประการหนึ่ง คือเมื่อคณะรัฐประหารไดขับไลรัฐบาลของนายควง 
อภัยวงศแออก และสถาปนาอํานาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามข้ึนทําหนาที่แทน เริ่มสงผลใหทหาร
บางสวนเกิดความไมพอใจ และยิ่งเมื่อพล.ท.กาจ กาจสงคราม รองผูบัญชาการทหารบกและแมทัพ
กองทัพบกที่ 1 ดําเนินการกาวกายการเมืองและเคลื่อนไหวทางทหารตามความรูสึกสวนตน อีกทั้งเขาไป
เปๅนกรรมการองคแการจัดซื้อและขายสินคา นอกจากนี้ยังมีขาวพัวพันการทุจริต เชน ขาวอื้อฉาวเกี่ยวกับ
เงินรูปี จนพล.ท.กาจ กาจสงคราม ไดรับฉายาวา“นายพลรูปี” (โรม บุนนาค, 2549:103-104) รวมถึงการ
ที่พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ เขาไปควบคุมองคแการทหารผานศึก และเริ่มเขาไปเกี่ยวพันกับสัมปทานเพื่อ
ผลประโยชนแทบัซอน ปใจจัยเหลานี้สงผลใหเกิดความไมพอใจเปๅนอยางมาก โดยเห็นวาคณะรัฐประหารเขา
มาก็เพื่อมุงหวังผลประโยชนแเชนกัน อันนํามาซึ่งความพยายามในการกอการยึดอํานาจ (สุธาชัย ยิ้ม
ประเสริฐ, 2550:158)  
  สวนปใจจัยดานแนวคิดที่สงผลตอการเคลือ่นไหวในการกอกบฏนั้น กลาวไดวาเปๅนปใจจัย
สําคัญมากเชนกันที่กอใหเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในกองทัพจากกลุมทหาร เนื่องจากในการ
บริหารประเทศระหวาง พ.ศ. 2487–พ.ศ. 2490 เปๅนชวงที่มีรัฐบาลประชาธิปไตยจากฝุายพลเรือน ไดมี
การเสนอแนวความคิดใหแยกขาราชการประจําออกจากการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการฝุายทหาร 
ซึ่งเห็นวาการที่ทหารเขามาเกี่ยวของกับการเมอืง อาจจะนําไปสูความโนมเอียงตอลัทธิเผด็จการได จึงเปๅน
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ที่มาของแนวความคิดที่เรียกวา“ความคิดทหารอาชีพ”ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางในกองทัพ ทหาร
จะตองปฏิบัติภารกิจที่จําเปๅนของฝุายทหาร และตองไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมือง หรือถาหากจะเขารับ
ตําแหนงทางการเมืองก็จะตองลาออกจากทหารประจําการกอน แนวคิดดังกลาวนี้พบวาคอนขางจะสวน
ทางกับคณะรัฐประหาร เพราะคณะรัฐประหารเผยใหเห็นแนวคิดที่วาทหารจะตองมีบทบาทเกี่ยวของกับ
การเมือง จะตองเขาแกไขและนําพาชาติในภาวะวิกฤต ทําใหแนวคิดทั้ง 2 แนวนี้ดํารงอยูดวยกันภายใน
กองทัพชวง พ.ศ. 2490 – 2491 และถือเปๅนเหตุหนึ่งที่นํามาสูการกอกบฏเสนาธิการนี้ดวย (สุธาชัย ยิ้ม
ประเสริฐ, 2550:156)  
  กลุมนายทหารรวมการกบฎ ประกอบดวย นายทหารกลุมแรกในกองทัพบกที่ตอตาน
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามและคณะรัฐประหาร คือนายทหารฝุายเสนาธิการ ผูนําของกลุมนี้ไดแก
พล.ต.สมบูรณแ ศรานุชิต (หลวงศรานุชิต) รองเสนาธิการกลาโหม พล.ต.เนตร เขมะโยธิน รองเสนาธิการ
ทหารบก และ พล.ต.หลวงรณกรรมโกวิท (เพิ่ม ศิริวิสูตร) นายทหารประจํากรมเสนาธิการทหารบก สวน
คนอื่นๆมักจะเปๅนครูหรือนักเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหาร เชน พ.อ.กิตติ ทัตตานนทแ พ.อ.จรูญ สิทธิ
เดชะ พ.อ.สงบ บุณยเกศานนทแ (ขุบสงบระงับศึก) และยังมีนายทหารอื่นเขารวม เชน พ.อ.หลวงจิตรโยธี 
(จาด รัตนสถิตยแ) พ.อ.หลวงศรีสงิหสงคราม (โลม ศิริปาลกะ) และ พ.ท.พโยม จุลานนทแ (ส.ส.เพชรบรุี) เปๅน
ตน นายทหารในสายเสนาธิการนี้ มีลักษณะพิเศษที่คอนขางแตกตางจากทหารสายอื่น เปๅนปใญญาชนและ
เปๅนสายงานทหารทีไ่ดรับการยอมรับมากที่สดุในชวงรัฐบาลพลเรอืน ประกอบกับนายทหารสายเสนาธิการ
หลายคนจบการศึกษาจากตางประเทศ แตกตางจากผูนําของคณะรัฐประหารที่ลวนจบการศึกษา
ภายในประเทศ ความแตกตางบางประการเหลานี้สงผลตอแนวความคิดของนายทหารสองกลุมนี้ใหมีความ
แตกตางกันอยูไมมากก็นอย ดังพิจารณาไดจากการที่นายทหารกลุมคณะรัฐประหารยึดมั่นในอุดมการณแ
ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม แตนายทหารสายเสนาธิการอยาง พล.ต.เนตร เขมะโยธิน และ พล.ต.สมบูรณแ 
ศรานุชิต กลับมีทัศนคติโนมเอยีงไปในทางประชาธิปไตยของฝาุยนายปรีดี พนมยงคแ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 
2550:155-159)  
  ดังนั้นเหตุผลหลักของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมนายทหารสายเสนาธิการ จึง
มาจากชุดความเช่ือที่แตกตางกันในอุดมการณแทางการเมือง และการปฏิบัติหนาที่ทางทหาร กลาวคือ การ
ไมยอมรับการทีฝุ่ายคณะรฐัประหารออกมาสนับสนุนใหทหารยุงเกี่ยวกับการเมือง ประกอบกับเห็นวาการ
ที่นายทหารผูใหญเขาไปแทรกแซงทางการเมืองนั้นเปๅนความเสื่อมโทรมของกองทัพ และไมตองการให
กองทัพตกเปๅนเครื่องมือทางการเมืองของกลุมใดๆ จึงไดคิดหาทางลมอํานาจของคณะรัฐประหาร เพื่อให
ทหารทําหนาที่ทหารแตเพียงอยางเดียว แผนการของฝุายคณะเสนาธิการกําหนดจะยึดอํานาจในวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2491 เปๅนวันฉลองงานมงคลสมรสระหวางพล.ต.สฤษดิ์ ธนะรัชตแ กับ น.ส.วิจิตรา ชลทรัพยแ 
ดวยเห็นวาคนสําคัญในคณะรฐัประหารจะมารวมตัวกันที่ทําเนียบรัฐบาลและจะเปๅนการงายแกการจับกุม 
พ.ท.พโยม จุลานนทแ ไดรับมอบหมายใหนํากําลังเขาควบคุมตัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม และพล.ต.สฤษดิ์ 
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ธนะรัชตแผูบัญชาการกองพลที่ 1 สวนพ.ต.เจริญ พงษแพานิชรับหนาที่จับกุมตัวพล.ต.หลวงสถิตยุทธการ 
เสนาธิการกองทัพที่ 1 และพ.อ.บัญญตัิ เทพหัสดินทรแผูบญัชาการกรมทหารราบที่ 1 สําหรับกําลังอีกสวน
หนึ่งนําโดยพ.อ.กติติ ทัตตานนทแ จะบุกเขายึดกระทรวงกลาโหมเพื่อใชเปๅนกองบัญชาการในการยึดอํานาจ 
(โรม บุนนาค, 2549:104-105) แตอยางไรก็ตาม ความพยายามนั้นประสบความลมเหลว แผนการตางๆ
ลวงรู ถึงฝุายรัฐบาล ทําใหผู คิดกอการถูกจับกุม โดยกําลังสวนใหญของฝุายเสนาธิการไดอยูที่
กระทรวงกลาโหมคืนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2491 และเชาวันรุงข้ึนไดจับตัวพล.ต.หลวงรณกรรมโกวิท 
และพล.ต.สมบรูณแ ศรานุชิต พ.อ.หลวงศรสีิงหสงคราม แตพล.ต.เนตร เขมะโยธิน และพ.ท.พโยม จุลานนทแ
นั้นหนีรอดไปได จนกระทั่งวันที่ 25 ตุลาคมก็สามารถตามจับกุมผูที่หลบหนีไปไดอีก7คน รวมทั้งพล.ต.
เนตร เขมะโยธิน และพ.ท.พโยม จุลานนทแ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2550:165) 
  เมื่อสิ้นสุดการปราบปรามกบฏเสนาธิการ ทําใหฝุายคณะรัฐประหารสามารถเขาควบคุม
อํานาจในกองทัพบกไดมากข้ึน ผานการแตงตั้งพลตรเีดช เดชประดิยุทธแที่คณะรฐัประการไววางใจ เขาเปๅน
ผูบังคับบัญชานายทหารสายเสนาธิการที่เหลือ นอกจากนี้ยังมีการเลื่อนเอาคนของฝุายคณะรัฐประหารมา
แทนนายทหารระดับนายพันหลายคนที่ถูกปลดจากตําแหนง อาจกลาวไดวาเหตุการณแครั้งนี้สงผลให
กองทัพมีแนวโนมไปในทางอนุรกัษแนิยมมากข้ึน จากการไดปราบปรามนายทหารฝาุยประชาธิปไตยลง และ
อีกแงมุมหนึ่งยังเผยใหเห็นถึงสัญญาณความแตกแยกในกองทัพบกเองวามีแนวคิดที่ตางกันอยูภายในกลุม
ทหารเชนกัน อีกทั้งแนวโนมที่จะใชกําลังทหารเพื่อการยึดอํานาจก็มีความเปๅนไปไดสูงที่อาจเกิดข้ึนไดอีก 
 
 กบฏวังหลวง (การต่อรองทางอ านาจของฝ่ายเสรีนิยมประขาธิไตย)  
  กบฏวังหลวง กลุมผูกอการยึดอํานาจในครั้งนี้ประกอบดวย กลุมที่มีรากฐานมาจาก
ขบวนการเสรีไทย กลาวคือ อดีตแกนนําของพรรคสหชีพ แนวรัฐธรรมนูญ และพรรคอิสระ ซึ่งเปๅนกลุม
การเมืองที่อยูเบือ้งหลังการสนับสนุนรฐับาลพล.ร.ต.ถวัลยแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ภายหลังจากการรัฐประหารใน
พ.ศ. 2490 กลุมนีถู้กติดตามและกวาดลางโดยคณะรัฐประหารเปๅนอยางตอเนื่อง โครงสรางของกลุมแบง
ได 4 สวน กลาวคือ ฝุายคณะราษฎร ไดแก ปรีดี พนมยงคแ พล.ร.ต.ถวัลยแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ พล.ร.ต.สังวร 
สุวรรณชีพ ดิเรก ชัยนาม ทวี บุณยเกตุ ฯลฯ กลุมส.ส.ประเภทที่ 1 ที่มาจากการเลือกตั้ง ไดแก เตียง ศิริ
ขันธแ ทองอินทรแ ภูริพัฒนแ จําลอง ดาวเรือง ถวิล อดุล ฯลฯ กลุมธรรมศาสตรแและการเมือง ไดแก เดือน 
บุนนาค วิจิตร ลุลิตานนทแ ทวี ตะเวทีกุล ฯลฯ และสายกําลัง ไดแก พ.ต.โผน อินทรทัต ร.อ.วัชรชัย ชัย
สิทธิเวช ร.ต.อ.เช้ือ สุวรรณศร ฯลฯ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2550:167)  จากโครงสรางกลุมขางตนจึงถือได
วา “กบฏวังหลวง” เปๅนพัฒนาการของกลุมการเมืองฝใๆงเสรีประชาธิปไตยที่เคยเปๅนกลุมอํานาจเดิมกอน
เกิดการรัฐประหาร เปๅนการสรางความรวมมือของกลุมการเมืองที่สนับสนุนนายปรีดี พนมยงคแ ดังนั้น
พอจะอนุมานไดวาความพยายามในการกอการกบฏเพื่อจะโคนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามครั้งนี้มิใช
เปๅนเพียงความพยายามในการทวงคืนพื้นที่และอํานาจทางการเมืองที่สญูเสยีไปกอนการรัฐประหารในพ.ศ. 
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2490 เทานั้น แตยังเปๅนความพยายามตอสูในเชิงอุดมการณแทางการเมืองของกลุม คือการปกครองแบบ
เสรีประชาธิปไตยที่แทจริงใหเกิดข้ึนในสังคมไทยอีกทางหนึ่งดวย  
  การรวมกลุมคณะผูกอการกบฏเริ่มข้ึนเมื่อนายปรีดี พนมยงคแเดินทางถึงกลับประเทศ
ไทย ไดมอบหมายใหร.อ.ชลิต ชัยสิทธิเวชไปขอความชวยเหลือและรับการคุมครองจากพล.ร.ต.ทหาร ขํา
หิรัญ พรอมกับใหชักชวนพล.ร.ต.ทหาร ขําหิรัญ และพล.ร.ต.สงัวร สุวรรณชีพเขารวมในการยึดอํานาจครั้ง
นี ้ซึ่งพล.ร.ต.ทหารและพล.ร.ต.สังวรก็ไดเขารวมดวย กองทัพนาวิกโยธินสัตหีบของพล.ร.ต.ทหารถือเปๅน
กําลังหลักที่จะใชยึดอํานาจ สําหรับทหารเรืออื่นที่ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ คือ น.อ.ชลี สินธุโสภณ ผู
บัญชาการกองสัญญาณทหารเรือ ประกอบกับนายปรีดี พนมยงคแมีความเช่ือมั่นวาจะไดรับความรวมมือ
และสนับสนุนจากพล.ร.ท.สินธุแ กมลนาวิน ทําใหผูกอการในครั้งนี้จึงมั่นใจวาจะไดรับชัยชนะ โดยอาศัย
กําลังทหารเรือที่มีแสนยานุภาพเหนือกวาคณะรัฐประหารและยังอาศัยทหารบกกบัเสรีไทยจํานวนหนึ่งเขา
รวมดวย (ประทีป สายเสน, 2532:65,71) กลุมทหารบกเปๅนอีกสวนหนึ่งที่ไดรับการชักชวนใหเขารวม 
บุคคลสําคัญที่เขารวมในการกอกบฏ ไดแก พล.ต.สมบูรณแ ศรานุชิต ที่เคยถูกขอหาวาเขารวมในกบฎ
เสนาธิการแตไดรบัการปลอยตัวภายหลงั พ.อ.ทาน วิชัยขัทคะ ผูกอการคณะราษฎรและอดีตรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยังมีขาวออกมาวาพล.ต.สฤษดิ์ ธนะรัชตแ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 
1 จะใหการสนับสนุน เพราะพล.ต.สฤษดิ์ไมพอใจตอบทบาทของพล.ต.ต.เผา ศรียานนทแ และยังเปๅนที่
ทราบกันดีวาพล.ต.สฤษดิ์นั้นเปๅนเพื่อนสนิทของพล.ต.เนตร เขมะโยธินอีกดวย (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 
2550:183)   
  นาย ปรีดี พนมยงคแไดเลาถึงสถานการณแในระยะแรกวา ตนเองพักอยูที่สงิคโปรแเปๅนเวลา 
7 เดือน เพื่อรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการกลับสูประเทศสยาม ซึ่งไดทราบดีวามิตรสหายจํานวนหนึ่ง
กําลังเตรียมการตอตานรัฐบาลของคณะรัฐประหารอยางลับๆ โดยหลังจากเกิดกบฏเสนาธิการแลว คนที่
หลบหนีการจับกุม ไดสงตัวแทนเขาพบตนเพื่อวางแผนกอการปฏิวัติโคนลมรฐับาลอีกครั้งหนึ่ง ตกลงกันวา
จะใหเปๅนผูนําการกอการอีกครั้ง โดยรวมมือกับเพื่อนๆ ทหารเรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรแ
และการเมือง ผูรักประชาธิปไตยและทหารตํารวจผูรักชาติ รวมทั้งบรรดาแมทัพเรือและนายพลคนหนึ่งซึ่ง
เปๅนอดีตหัวหนาเสนาธิการกองทัพบกและถูกคณะรัฐประหารปลดออกจากตําแหนง (ปรีดี พนมยงคแ, 
2529:107,112) เปูาหมายกอการในครั้งนี้ตองการเขามาเพื่อเจรจา ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนกําลังที่
เหนือกวาเขาควบคุมสถานการณแและเปดดการเจรจาใหจอมพล ป. พิบูลสงครามกับฝุายคณะรัฐประหาร
ยอมรับเงื่อนไขโดยสันติวิธี และตอมามีความเปๅนไปไดวารัฐบาลจอมพลป.จะรูระแคะระคายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว (ประทีป สายเสน, 2532:74-77) แมกลุมนายปรีดี พนมยงคแไดวางแผนไวเปๅนอยางดีพอสมควร 
โดยจะใชแผนการยึดอํานาจแบบใตดิน วิธีปฏิบัติแบบสายฟูาแลบ ยึดสถานที่สําคัญและจับกุมบุคคล
สําคัญในทางราชการ ลอมกองทัพทหารตางๆ และทําการปลดอาวุธ ลมรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
แลวตั้งรัฐบาลใหม ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับรางพ.ศ. 2492 และนํารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2475 มาใชแทน 
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ทั้งนี้เนื่องจากรฐัธรรมนูญฉบบัพ.ศ. 2475 มิไดหามขาราชการประจําดํารงตําแหนงทางการเมอืง ซึ่งจะเปๅน
สิ่งจูงใจใหฝุายทหารเรือเขารวมมือกับคณะผูกอการ (สุเพ็ญ ศิริคูณ, 2518:56) อยางไรก็ดีการกอการ
ประสบความลมเหลวจากการปราบปรามจากฝใๆงรัฐบาล 
  หลังจากความพยายามในการกอการของฝุายนายปรีดี พนมยงคแลมเหลว สงผลใหกลุม
การเมืองนี้ถูกติดตามกวาดลางอยางถอนรากถอนโคน หลายคนในกลุมถูกจับตัวทันทีภายหลังจากที่
เหตุการณแนี้สงบลง โดยมิไดคํานึงวาบุคคลเหลาน้ันจะเกี่ยวของกับเหตุการณแหรือไม บุคคลสําคัญที่ถูก
จับกุมในวันที่ 28 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2492 ไดแก วิจิตร ลุลิตานนทแ เดือน บุนนาค ถวิล อุดล ชิต เวช
ประสิทธ์ิ เยื้อน พานิชวิทยแ ประพัฒนแ วรรธนะสาร อุภัย พินธุโยธิน สวนทองอินทรแ ภูริพัฒนแและจําลอง 
ดาวเรืองถูกจับในขณะไปขอประกันตัวร.อ.ชลิต ชัยสิทธิเวช สําหรับทองเปลว ชลภูมิขณะนั้นลี้ภัยอยูที่
ปีนังและตอมาไดรับโทรเลขลวงวาการยึดอํานาจชนะแลวใหกลับพระนคร แตเมื่อเดินทางกลับมาถึงดอน
เมืองก็ถูกจับทันที สวนทวี บุณยเกตุอยูปีนังก็ไดรับโทรเลขลวงดวยเชนกัน แตวาทวี บุณยเกตุอยูนอก
เมืองจึงมาข้ึนเครือ่งบินไมทันจงึรอดพนจากการถูกจับกุม การปราบปรามที่นับวารายแรงที่สุดของรัฐบาล 
คือการสังหารพ.ต.โผน อินทรทัตซึ่งถูกตํารวจยิงเสียชีวิตในเหตุการณแ นอกจากนั้นพ.ต.อ.บรรจงศักดิ์ ชีพ
เปๅนสุขซึ่งมิไดเกี่ยวของกับเหตุการณแก็ถูกตํารวจสังหารที่บาน และตอมาในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2492 
อดีตรัฐมนตรี 4 คน คือ ถวิล อุดล จําลอง ดาวเรือง ทองอินทรแ ภูริพัฒนแ และทองเปลว ชลภูมิถูกตํารวจ
สังหารที่บางเขน โดยตํารวจออกขาววามีโจรมลายูชิงตัวผูตองหาระหวางทาง สวนทวี ตะเวทิกุลถูกตํารวจ
ยิงเสียชีวิตหนาวัดธรรมนิมิตร จังหวัดสมุทรสาคร (ปรีดี พนมยงคแ, 2529:121-122)   
  นอกจากกลุมการเมืองจะถูกกวาดลางอยางเด็ดขาดแลว ผลจากการกอการกบฎวังหลวง
นีย้ังสงผลตอนายปรีด ีพนมยงคแอยางมาก เพราะทําใหนายปรีดีไมมีโอกาสกลับมามีบทบาททางการเมือง
ในประเทศไทยอีกเลย ซึ่งหลังจากการพายแพไดหลบอยูในประเทศไทยจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2492 
หลังจากนั้นลี้ภัยอยูในจนีแผนดินใหญ 21 ป ีกอนเดินทางไปลี้ภัยตอที่ประเทศฝรั่งเศสจนถึงแกกรรม การ
ขาดผูนําหลักฝใงๆเสรนีิยมประชาธิปไตยทีม่ากดวยบารมีดังเชนนายปรีดี พนมยงคแทําใหกลุมตางๆภายใตฝใๆง
เสรีนิยมประชาธิปไตยขาดศูนยแกลางในการเคลือ่นไหวประสานงานรวมกัน เพราะถึงแมวาแตละกลุมยังคง
มีความพยายามเคลื่อนไหวตอตานจอมพล ป. พิบูลสงครามอยูนั้น แตการเคลื่อนไหวของแตละกลุม
เหลานั้นกลับมีลักษณะโดดเดี่ยวเปๅนกลุมยอย ทําใหขาดพลังเพียงพอในการตอรองกับฝใๆงรัฐบาล และ
คอยๆถูกคณะรัฐประหารกําจัดออกจากสนามทางการเมืองไปในที่สุด 
 
 กบฏแมนฮัตตัน (การต่อรองทางอ านาจของกองทัพเรือ) 
  กบฏแมนฮัตตันหรือกบฏทหารเรือ เปๅนปฏิกิริยาของฝุายทหารเรือที่ไมพอใจการ
บริหารงานของรัฐบาลและผูนํากลุมทหารบก ภายใตรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องจากรัฐบาลไม
สนับสนุนกิจการของกองทัพเรือเทาที่ควร ฝุายทหารเรือไดเคยวางแผนการที่จะตอตานรฐับาลมากอนหนา
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นี้แลวหลายครั้ง แตก็ลมเหลวลงกอนที่จะไดปฏิบัติการ จนในที่สุดถึงข้ันกอการกบฏเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
พ.ศ.2494 (ประยุทธ สิทธิพันธแ, 2512) การกอกบฏแมนฮัตตันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลักๆ กลาวคือ 
เบื้องตนเกิดจากความไมพอใจในการบริหารประเทศของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลุมทหารเรือ
เห็นวา รัฐบาลของคณะรัฐประหารมไิดบรหิารราชการแผนดินเพื่อประโยชนแสุขของประชาชนอยางแทจริง 
ยิ่งไปกวานั้นยังใชวิธีเผด็จการโดยปรับปรุงกรมตํารวจใหมีลักษณะเปๅน“กองทัพ” ในการกวาดลางกลุม
การเมืองฝุายตรงขามอยางทารุณและไรจริยธรรม ประการตอมาเกิดจากความหวาดระแวงกันระหวาง
ทหารบกกับ ตํารวจ และทหารเรอื โดยที่ตางฝุายตางสนบัสนุนผูนํากลุมแตกตางกัน โดยที่ทหารบกใหการ
สนับสนุนจอมพล ป. พิบูลสงคราม สวนทหารเรือสนับสนุนนายปรีดี พนมยงคแ สําหรับตํารวจนั้นมีปใญหา
การกระทบกระทั่งกับทหารเรือมาโดยตลอด และประการสุดทายกองทัพเรือมีความเสื่อมโทรมเพราะ
รัฐบาลไมใหความไววางใจหลังปรากฏความพยายามกอกบฏข้ึนหลายครั้ง จึงขาดการสนับสนุนอยางเต็มที่
นับตั้งแตครั้งกบฏวังหลวงมีการตัดกําลังนาวิกโยธินลง อีกทั้งรัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณแกกองทัพเรือ
นอยจนไมสามารถนํามาพัฒนากองทัพได (นิยม สุขรองแพง, 2529) 
  เหตุการณแจึงเริ่มข้ึนในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เวลา 15.00 น. ซึ่งเปๅนวันและเวลา
ที่ทางราชการไดกําหนดใหประกอบพิธีรับมอบเรือขุดสันดอนช่ือแมนฮัตตัน ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกามอบ
ใหรัฐบาลไทยตามโครงการชวยเหลอืทางเศรษฐกจิ โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเปๅนผูรับ
มอบ พิธีนี้จัดข้ึนที่ทาราชวรดิฐ เมื่อประกอบพิธีรบัมอบเสร็จแลว จอมพล ป. พิบูลสงครามไดข้ึนไปชมเรือ 
ทําใหมีนายทหารเรือกลุมหนึ่งนําโดยนาวาตรีมนัส จารุภาใชปืนกลจี้บังคับใหจอมพล ป. พิบูลสงครามลง
เรือเปดดหัวที่เตรียมไว แลวนําไปยังเรือหลวงศรีอยุธยาคุมขังจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไว ณ ที่นั้น (สุดา 
การเดอรแ, 2516) จากนั้นคณะผูกอกบฏไดประกาศจุดยืนถึงความจําเปๅนที่ตองทําการครั้งนี้วาการ
บริหารงานของรัฐบาลลมเหลวและยังใชอํานาจแสวงหาผลประโยชนแกดข่ีขมเหงราษฎร แตก็ยืนยันวาจะ
ไมปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นนอกจากถูกโจมตีกอน จนกระทั่งเมื่อถึงเวลา 4.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน การ
เจรจาตามมติคณะรฐัมนตรไีมเปๅนผลสาํเร็จจงึเกิดการสูรบกันข้ึน เริ่มจากฝุายรัฐบาลโดยกองทัพบกภายใต
การนําของพล.ท.สฤษดิ ์ธนะรัชตแ กองทัพอากาศภายใตการนําของพล.อ.อ.ฟื็น รณนภากาศ ฤทธาคน ีและ 
กําลังตํารวจนําโดยพล.ต.ท.เผา ศรียานนทแ (รอง ศยามานนทแ, 2520) ฝุายรัฐบาลเริ่มปราบปรามอยาง
จริงจัง ทําใหการสูรบขยายความรนุแรงออกไปมากข้ึน ทหารบกเริม่โจมตีจากดานพระนคร กองทัพอากาศ
เริ่มทิ้งระเบิดที่กรมอูทหารเรือ และตําแหนงคลังเช้ือเพลิง ในระหวางการสูรบกันน้ันการเจรจาตอรองก็
ยังคงดําเนินอยู จนกระทั่งเวลา 15.00 น.เครื่องบินของกองทัพอากาศไดทิ้งระเบดิเรือหลวงศรอียุธยาจนไฟ
ลุกไหมอับปางลง สวนจอมพล ป. พิบูลสงครามที่ถูกคุมตวัอยูภายในเรือไดรับการชวยเหลือจากทหารเรือ
ใหวายน้ําข้ึนฝใๆงบริเวณที่ทําการกองทัพเรือฝใๆงธนบุรี แตถึงกระนั้นฝุายทหารอากาศยังคงโจมตีตอไป
จนกระทั่งเวลา 17.00 น. เรือหลวงคํารณสินธแซึ่งทําหนาที่คุมครองคลังน้ํามันอยูที่บริเวณกรมอูทหารเรือ
ไดอับปางลงอีกลําหนึ่ง (มนัส จารุภา, 2547) ทําใหฝุายทหารเรือไมสามารถกอการไดสําเร็จดวยการ
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ปราบปรามจากฝาุยรฐับาลอยางรนุแรง นับเปๅนความพายแพของฝุายกบฏ และยังถือเปๅนความสูญเสียแก
ประเทศอยางมากทั้งชีวิตและทรัพยแสิน รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณแของกองทัพ 
  ภายหลังเหตุการณแกบฏแมนฮัตตันยุติลง รัฐบาลไดดําเนินการใหบานเมืองเขาสูสภาวะ
ปรกติและไดดําเนินการปรับปรุงกองทัพเรือข้ึนใหม โดยแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกองทัพเรือ
ประกอบดวยบุคคลสําคัญ คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พลเอกผิน ชุณหะวัณ พลอากาศเอกฟื็น รณนภา
กาศ ฤทธาคนี พลโทสฤษดิ์ ธนะรัชตแ และ พลตํารวจโทเผา ศรียานนทแ ผลจากคณะกรรมการในการ
ปรับปรุงกองทัพเรือสงผลใหกองทัพเรือถูกลดกําลังทหาร และยังลดทอนแสนยานุภาพลงอยางมาก 
(มัลลิกา มัสอูดีและคณะ, 2537) อาทิเชน ใหยุบกรมนาวิกโยธินที่กรุงเทพฯและสัตหีบทั้งหมด คงเหลือไว
เพียง 1 กองพัน และใหปลดนายทหารที่เกินอัตราออกใหหมด และปลดนายทหารนาวิกโยธินออก 
เนื่องจากเปๅนกองกาํลังที่เขมแข็งไมนาไววางใจ และใหยายกองเรือรบตลอดจนเรือรบในสังกัดทุกลําไปอยู
สัตหีบ อีกทั้งใหโอนกองบนิทหารเรือไปเปๅนของกองทัพอากาศ นอกจากนี้ ยังใหยุบมณฑลทหารเรอืที่ 1 ที่
ครอบคลุมเขตจงัหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม และมณฑลทหารเรือที่ 2 ครอบคลุม
เขตจังหวัดจันทบรุี ชลบุรี ระยอง ตราด ซึ่งเปๅนการยอสวนของกองทัพเรือใหเล็กลงทั้งการปฏิบัติการและ
กําลังพล พรอมกันน้ันไดยึดอาวุธยุทธภัณฑแสวนใหญของทหารเรือไป (กรมศิลปากร, 2500) ดวย
เหตุการณแกบฏแมนฮัตตันทําใหกองทัพเรือถูกลดแสนยานุภาพลง จํากัดกําลังพล ลดสถานที่ตั้งและ
สถานที่ฝึกปฏิบัติการ ตลอดจนลดจํานวนอาวุธยุทโธปกรณแตางๆ บทบาทของกองทัพเรือจึงถูกลดลงอยาง
สิ้นเชิง ในทางกลับกันทําใหกองทัพบก กองทัพอากาศและกรมตํารวจสามารถขยายแสนยานุภาพไดอยาง
เต็มที่ และมีบทบาททางทางการเมืองอยางเดนชัดนับแตสิ้นสุดเหตุการณแครั้งนั้นเปๅนตนมา 
 
รัฐประหาร พ.ศ. 2494 และ การยุบเลิกพรรคการเมืองไทย 
 ภายหลังเหตุการณแกบฏแมนฮัตตันสงบลง ถือเปๅนการสิ้นสุดการตอรองทางอํานาจจากพลัง
เขมแข็งของฝุายเสรีนิยมที่มีนายปรีดี พนมยงคแเปๅนศูนยแกลางความเช่ือมโยงลงไดอยางถอนรากถอนโคน  
ดังนั้นศัตรูทางการเมืองของฝุายทหารจงึเหลือเพียงฝุายอนุรกัษแนิยม ประกอบกับการจัดการความสัมพันธแ
ภายในกองทัพใหกลมเกลียว เพราะจากเหตุการณแที่ผานมาเผยใหเห็นความสั่นคลอนภายในคณะ
ผูปกครองเดนชัดมากข้ึน ดังพิจารณาไดจากปรากฏการณแความแตกแยกของกองทัพถึงข้ันรุนแรงในการ
ปราบปรามฝุายกองทัพเรือ จนฝุายรัฐบาลตองพยายามจัดสรรตําแหนงและบริหารอํานาจเพื่อไมใหเกิด
ความเสี่ยงตอการทาทายอํานาจไดอีกในภายหลัง ดังเชนที่ไดกลาวถึงการเปลี่ยนตัวผูบังคับกรมกอง การ
ลดบทบาทหนาที่ของทหารบางหนวยในกบฏแมนฮัตตันมาแลว อีกทั้งยังเห็นไดวาแมจอมพล ป. พิบูล
สงครามจะรอดชีวิตจากเหตุการณแครั้งนั้นมาไดก็ตาม แตอํานาจกลับคอยๆเสื่อมลง เพราะในชวงเวลานี้ได
เผยใหเห็นผูมีบารมีที่มีอํานาจในการควบคุมกําลังพล และจัดสรรอํานาจในการบริหารบานเมืองข้ึนใหม



72 

ปรากฏข้ึน กลาวคือ ผูนําที่อยูเบื้องหลังการปราบปรามกบฏแมนฮัตตันอันประกอบดวย ผิน ชุณหะวัณ 
หัวหนาคณะรัฐประหาร เผา ศรียานนทแ และสฤษดิ์ ธนะรัชตแ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550:147) 
 สําหรับฝุายอนุรกัษแนิยมที่ถือเปๅนคูแขงทางการเมืองสําคัญอีกกลุมหนึ่งที่ยังดํารงอยู รัฐบาล
ฝุายทหารจึงตองการกีดกันออกจากสนามการเมืองเพื่อสรางเสถียรภาพในการปกครองอยางยั่งยืนใหแก
กลุมตน ดังที่ผูวิจัยไดเคยกลาวในหัวขอทีผ่านมาไวแลววา สิ่งที่เปๅนอปุสรรคสําคัญในการกระชับอํานาจให
เบ็ดเสร็จชองคณะรัฐประหารที่ข้ึนมาคุมอํานาจแทนรัฐบาลฝุายอนุรักษแนิยม คือรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.
2492 ที่สรางข้ึนจากรัฐบาลนายควง อภัยวงศแฝุายอนุรักษแนิยม ฉะนั้นเปูาหมายสําคัญจึงเปๅนความ
พยายามในการแกไขรฐัธรรมนูญใหมเพื่อลดอํานาจฝาุยอนุรักษแนิยมรวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริยแ เพื่อ
กีดกันฝุายตรงขามทางการเมืองและครอบครองพื้นที่ทางการเมืองใหไดอยางถาวร ทําใหปลายเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 สถานทูตสหรฐัฯไดรายงานกระแสขาวการพยายามรัฐประหารโดยฝาุยรฐับาล โดย
มีเปูาหมายที่จะแกไขรัฐธรรมนูญใหมที่จะลดอํานาจกษัตริยแและวุฒิสภาลง โดยมีความคิดในการนํา
รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2475กลับมาใชใหม จึงนําไปสูการทาํรัฐประหารในชวงเย็นของวันที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2494 ตามมา (ณัฐพล ใจจริง, 2552:115) การรัฐประหารครัง้นี้ถือเปๅนการรฐัประหารตนเอง ดวยการ
ยึดอํานาจจากรฐับาลและตั้งคณะกรรมการบรหิารช่ัวคราวทีม่าจากคณะรฐัประหารเอง ยังคงใหจอมพล ป. 
พิบูลสงครามดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีดังเดิม แตใหยกเลิกสภานิติบัญญัติที่มีสองสภาใหแตงตั้งใหม
ประกอบดวยสมาชิก 123 คน เพื่อทําหนาที่เปๅนสภานิติบัญญัติแหงชาติ จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิก
จํานวนเทากันเขามาภายใน 90 วัน พรรคการเมืองถูกตองหาม หนังสือพิมพแอยูภายใตการตรวจสอบจาก
รัฐบาล อีกทั้งยังแตงตั้งนายทหารและนายตํารวจกลุมของตนเขามามีอํานาจในสภาที่ตั้งข้ึนใหมเปๅนจํานวน
มาก (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550) จนความพยายามในการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมพ.ศ. 2495ประสบ
ผลสําเร็จ ยิ่งทําใหอํานาจของรัฐบาลทหารเขมแข็งยากแกการตอรองจากฝุายอื่น ดังนั้นในชวงเวลาน้ีจึง
เห็นไดวาอํานาจทางการเมืองของไทยถูกผูกขาดจากฝุายทหาร สวนฝุายเสรีนิยมและฝุายอนุรักษแนิยมตาง
ก็หมดอํานาจทางการเมืองลงหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2494 รวมไปถึงยังไดยุบเลิกพรรคการเมืองลงทําให
พรรคประชาธิปใตยแตองยุติบทบาทลงช่ัวขณะ จึงกลาวไดวาชัยชนะครั้งนี้ทําใหฝุายทหารมีความแข็งแกรง
และมีเสถียรภาพทางการเมืองอยางยิ่ง  
 อยางไรก็ดีแมจะเบียดขับคูตอสูทางการเมืองทั้งสองฝุายลงไดสําเร็จ แตในขณะเดียวกันน้ัน
กลับปรากฏความขัดแยงภายในกลุมคณะรัฐประหารข้ึน กลาวคือ ความขัดแยงภายในกลุมระหวางกลุม
ซอยราชครูของจอมพลผิน ชุณหะวัณ และ พลตํารวจเอกเผา ศรียานนทแเปๅนแกนนํา กับกลุมสี่เสาเทเวศรแ
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแเปๅนผูนํากลับมีความเขมขนข้ึน (ณัฐพล ใจจริง, 2552:120) การเมืองไทย
ระหวางนี้จึงเปๅนการคานอํานาจกันเองภายในคณะรัฐประหาร และปราศจากพรรคการเมืองหรือกลุม
การเมืองอื่นๆที่จะสามารถมีพลังเพียงพอในการทาทายตอรองอํานาจของรัฐบาลทหารนี้ได ซึ่งอํานาจ
ภายใตรัฐบาลนั้นถูกแบงออกเปๅน 3 กลุมผูนํา ประกอบดวย จอมพล ป. พิบูลสงคราม พลตํารวจเอกเผา 
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ศรียานนทแ และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ ปราศจากผูนําที่มีอํานาจเดนชัดในการปกครองอยางแทจริง ผูนํา
ในการปกครองในชวงนี้ดําเนินไปในลักษณะของการถวงดุลทางอํานาจ โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเปๅน
ผูคอยประสานประโยชนแคานอํานาจและรักษาการถวงดุลใหอยูในระดับที่รัฐบาลสามารถดําเนินงานตอไป
ได ดวยการถวงดุลอํานาจจากการแขงขันสรางอิทธิพลทางการเมืองระหวาง เผา ศรียานนทแ กับ สฤษดิ์ 
ธนะรัชตแที่ตางขยายอํานาจและบารมีเปๅนอยางมาก ซึ่งแฟรงคแ ซี. ดารแลิ่ง เรียกวา การปกครองแบบเผด็จ
การของอํานาจสามฐาน (authoritarian triumvirate rule) (ทักษแ เฉลิมเตียรณ, 2526)  
 ชวงเวลานี้จึงนับไดวาประเทศไทยตกอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการจากคณะ
รัฐประหารที่ไรอํานาจตอรอง ทามกลางอํานาจของฝุายทหารทีมีจอมพลสฤษดิ์คุมกองทัพบก และการ
ปกครองทีก่ดข่ีของฝาุยตํารวจที่มีพล.ต.อ.เผาคุมกําลังและสรางใหมีอํานาจเทียบเทากองทัพ ประกอบกับ
จอมพล ป. พิบูลสงครามทําหนาที่เช่ือมประสานคานอํานาจระหวางสองฝุาย โดยอาศัยความอาวุโสและ
ความเช่ือมโยงกับตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งกับสหรัฐอเมริกาเพื่อการอยูรอดของรัฐบาล การที่
สหรัฐอเมริกายังใหการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากอํานาจรัฐประหารซึ่งขัดกับระบอบประชาธิปไตยดัง
ตะวันตกนั้น ลิขิต ธีรเวคิน (2550) ช้ีใหเห็นวาเกิดจากความกลวัภัยจากการขยายตัวของคอมมิวนิสตแทําให
บดบังเหตุผลอื่นๆลง รํฐบาลอเมรกิันภายใตการปกครองของประธานาธิบดีไอเซน ฮาว ตองการใหแนใจวา
รัฐบาลไทยจะเปๅนพวกเดียวกับพวกตะวันตกไมวานโยบายภายในประเทศจะเปๅนอยางไรก็ตาม กลาวอีกนัย
หนึ่งคือ ตราบใดที่รัฐบาลไทยยังตอตานคอมมิวนิสตแก็เปๅนรัฐบาลทีด่ีพอสําหรบัสหรฐัอเมริกา ดวยประเด็น
เหลานี้จึงทําใหรัฐบาลจากคณะรัฐประหารยังดํารงอยูไดจากการควบคุมกําลังทหาร ตํารวจ และนโยบาย
การตางประเทศจนยากแกการตอตานจากกลุมอํานาจทางการเมืองอื่น 
 นอกจากความแข็งแกรงของคณะรัฐบาลทหารในการควบคุมอํานาจและกองทัพไดอยาง
เบ็ดเสร็จ สิ่งที่เปๅนกลไกสําคัญในการรักษาอํานาจอันชอบธรรมสูงสุดของรัฐบาล คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ.2495 ซึ่งรางโดยผิน เผา สฤษดิ์ ซี่งไดตรากฏหมายที่เขมงวดมุงขมขูหรือปราบปรามฝุายตรงขามกับ
รัฐบาล จึงนําไปสูผลสําเร็จในการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2495 ที่กําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเพียง 123 คนเทาน้ัน ผูสมัครถูกบังคับใหลงเลือกตั้งแบบไมสังกัดพรรคการเมือง เพราะพรรค
การเมืองไดถูกสั่งหามไปกอนหนานี้ และยังหามผูสมัครกลาวโจมตีรัฐบาล ทําใหนายควง อภัยวงศแ และ
พรรคประชาธิปใตยแควํ่าบาตรการเลือกตั้งครั้งนั้น (ทักษแ เฉลิมเตียรณ, 2526)  แสดงใหเห็นวาการตอตาน
จากกลุมอํานาจทางการเมืองฝุายอื่นถูกแสดงออกในลักษณะที่ขาดพลังลง เปๅนไปเพียงการแสดงออกเชิง
สัญลักษณแเทานั้น การรวมกลุมทางการเมืองแมจะมีอยูแตก็เปๅนไปในลักษณะถูกจํากัดบทบาทและถูก
ควบคุมการเคลื่อนไหวจากฝุายรัฐบาลทหารจนไมสามารถมีอํานาจตอรองเพียงพอ ในยุคนี้จึงเปๅนยุคที่
รัฐบาลทหารจัดการปกครองไดอยางเบ็ดเสร็จยาวนาน และยังคงใชอํานาจปราบปรามฝุายตรงขามทาง
การเมืองอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะฝุายเสรีนิยมที่ถูกกําจัดอยางถอนรากถอนโคนดวยกําลังของฝุาย
ปกครอง สวนฝุายอนุรักษแนิยมก็ทาํไดเพยีงการแสดงออกเชิงสญัลกัษณแและรอคอยเวลากลบัมาทวงอํานาจ
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ในพื้นที่ทางการเมือง การปกครองทามกลางการคานอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงครามในระบบอํานาจ
สามฐานของฝุายทหารนี้ ดําเนินมาจวบจนปีพ.ศ. 2498 จึ่งเริ่มคลี่คลายลงดวยการมีพระราชบัญญัติพรรค
การเมืองฉบับแรกของประเทศไทย 
 
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองไทย พ.ศ. 2498 และ การกลับมาของพรรคการเมืองไทย 
 หลังจากที่ประเทศไทยตกอยูภายใตการทํางานของคณะรัฐบาลทหารที่พรรคการเมืองมีสวน
รวมนอยมาก จนมาถึงรัฐบาลอํานาจสามฐานที่ปราศจากพรรคการเมืองคอยถวงดุลอํานาจเปๅนการ
ปกครองแบบผูกขาดทางอํานาจมายาวนาน จนในปีพ.ศ. 2498 จึงถือเปๅนการกลับมาปรากฏตัวของพรรค
การเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง หากกลาวยอนไปแลวจะพบวาพรรคการเมืองในระยะแรกชวงหลังสิ้น
สงครามโลกครั้งที่2 จวบจนกระทั่งถึงชวงปีพ.ศ. 2489 ที่เริ่มมีพรรคการเมืองหลายพรรคเกิดข้ึนน้ัน ตาง
อาศัยเพียงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพียงอยางเดียว ยังไมมีกฏหมายพิเศษสําหรับพรรคการเมืองเกิดข้ึน 
จนมาในยุคนี้จึงไดปรากฏกฏหมายเฉพาะสําหรับพรรคการเมือง ที่เรียกวาพระราชบัญญัติพรรคการ
เมืองไทยฉบับพ.ศ. 2498 การกําเนิดข้ึนของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองไทย เปๅนผลมาจากภายหลังที่
จอมพล ป. พิบูลสงครามกลับจากการทัศนาจรตางประเทศ จึงเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของพรรค
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติพรรคการเมืองตอสภาผูแทนราษฏร 
ภายหลังไดมีการอภิปรายกันเปๅนเวลาพอสมควร จึงมีมติรับหลักการโดยเสียงสวนใหญจนสามารถนําไป
ออกใชเปๅนกฏหมายไดสําเร็จ  
 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใหเหตุผลถึงการประกาศใชพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับนี้
วา จากการที่รัฐบาลไดดําเนินการ ก็โดยวัตถุประสงคแที่จะขยายการบริหารราชการแผนดินในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยออกไปในทองที่จังหวัดตางๆใหกวางขวาง และเพื่อใหราษฎรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
และไดเขารวมในการปกครองบานเมือง รวมไปถึงการออกกฏหมาย รัฐบาลจะสงกฏหมายใหพรรค
การเมืองประชุมปรึกษาหารือกับประชาชนในจังหวัดนั้น ไดรับรูและใหความคิดเห็นวาควรออกกฏหมาย
ในรูปแบบใด ซึ่งเปๅนการเหมาะสม และ ยุติธรรม พรรคการเมืองจึงนับเปๅนศูนยแกลางสําหรับพี่นอง
ทั้งหลายในการแสดงความเห็นคลายสภายอยๆ ทั้งยังทําใหรัฐบาลทราบถึงมติมหาชนสวนรวมดวยอีก
ประการหนึ่ง (สิริ เปรมจิตตแ, 2505:430) ภายหลังจากรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
แลว ทําใหมีผูขอจดทะเบียนพรรคการเมืองเปๅนจํานวนมาก พรรคการเมืองเหลาน้ีประกอบดวยพรรค
การเมืองที่เคยจัดตั้งมากอนและพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนใหม พรรคการเมืองสําคัญในชวงนี้คือพรรค
เสรีมนังคศิลาที่รัฐบาลไดจัดตั้ง และพรรคประชาธิปใตยแที่ตองยุติบทบาทลงหลังการรัฐประหาร 
 พรรคเสรีมนังคศิลา มีจอมพล ป. พิบูลสงครามเปๅนหัวหนาพรรคและพล.ต.อ.เผา ศรียานนทแ
เปๅนเลขาธิการพรรค จึงถือเปๅนพรรคการเมืองฝุายรัฐบาลที่คุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรขณะนั้น 
กอนการเลอืกตั้งทั่วไปในปีพ.ศ. 2500 พรรคมีสมาชิกที่เปๅนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูกอนประมาณ 80 
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กวาคน จึงถือเปๅนพรรคการเมืองทีเ่ขมแข็งทีสุ่ดและยังเปๅนพรรคการเมืองเดียวทีม่ีการจัดตั้งสาขาพรรคข้ึน
ทั่วทุกจังหวัด (ขจัดภัย บุรุษพัฒนแ, 2511:213) พรรคใหการสนับสนุนจอมพล ป. พิบูลสงครามในฐานะ
ผูนําพรรคใหบริหารประเทศไดอยางมีเสถียรภาพมั่นคง อยางไรก็ดีภายใตความมีเสถียรภาพของพรรคก็
เริ่มเผยความขัดแยงภายในพรรคข้ึน สาเหตุของความขัดแยงมี 2 ประการ คือ ประการแรก สมาชิกพรรค 
เห็นวารัฐบาลไมสามารถบริหารราชการแผนดินไดตามความมุงหวังไว และประกอบกับในเวลานั้น
ประชาชนไมพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล รวมถึงความประพฤติของรัฐมนตรีบางคน ซึ่งรัฐบาลไม
สามารถแกไขสภาพการณแเหลานี้ได สมาชิกเหลานั้นจึงเริ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ควรจะงดการสนับสนุนลง อีกทั้งอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ใกลจะสิ้นสุดลง 
จึงจําเปๅนตองรักษาคะแนนเสียงของตนเองไวเพื่อการเลือกตั้งครั้งตอไปเชนกัน ประการที่สอง ความ
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติบางอยางระหวางรัฐบาลกับสมาชิกในพรรคเริ่มมีความแตกแยกระหวางบุคคลสําคัญ
ในคณะรัฐบาล ที่แตละคนตางมีเสียงสนับสนุนอยูเปๅนจํานวนไมนอย จึงเกิดปฏิกริยาขัดขวางและไมยอม
ใหการสนับสนุนรัฐบาลดวยดีดังที่ผานมา (ประจวบ ทองอุไร, 2500:9) 
 ความขัดแยงดังกลาวดําเนินอยูอยางตอเนื่อง จนปรากฏชัดหลงัการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ. 2500 
เมื่อมีการกอตั้งพรรคการเมืองใหมข้ึนอีกพรรคหนึ่ง คือพรรคสหภูมิไดมีสมาชิกของพรรคเสรีมนังคศิลา
จํานวนหนึ่งไดถอนตัวเขารวม ตามมาดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท 2 ฝุายทหารจํานวนมากก็
ลาออกจากการเปๅนสมาชิกพรรคเสรมีนังคศิลา จึงกลาวไดวาภายใตความขัดแยงตางๆทีเ่กดิข้ึนทําใหพรรค
เสรีมนังคศิลาเริ่มออนแอลงตามลําดับ (ชจัดภัย บุรุษพัฒนแ, 2511:224) พรรคเสรีมนังคศิลาตองสิ้นสุดลง
หลังการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2500 ดวยความขัดแยงของผูนําภายในพรรคที่ตางมีสมาชิกสนับสนุน รวมถึง
การบริหารราชการแผนดินที่ไมเปๅนทีพ่อใจ และที่สําคัญคือการเลือกตั้งที่ไมโปรงใสทําใหประชาชนตางไม
พอใจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามอยางมาก 
 พรรคประชาธิปใตยแกลับคืนสูสนามการเมืองอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเกิดรัฐประหารพ.ศ. 
2494 เมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัติพรรคการเมือง อดีตสมาชิกพรรคจงึไดรวมตัวกันยื่นขอจดทะเบยีน
จัดตั้งพรรคการเมืองภายใตช่ือเดิม และยังคงเลือกนายควง อภัยวงศแเปๅนหัวหนาพรรคเชนเดิม นโยบาย
ของพรรคประชาธิปใตยแ เปๅนนโยบายที่ยึดถือมานานตั้งแตเริ่มกอตั้งพรรค โดยเฉพาะอุดมการณแทาง
การเมืองที่ไมสนับสนุนระบอบเผด็จการ ไมวาจะเปๅนวิธีการของรัฐบาลชุดใดก็ตาม การกําหนดนโยบาย
เชนนี้ เนื่องมาจากการที่พรรคประชาธิปใตยแเปๅนพรรคฝุายคานกลุมจอมพล ป. พิบูลสงครามมาโดยตลอด 
และจอมพล ป. พิบูลสงครามเองก็เปๅนผูนิยมใชอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตั้งแตเริ่มแรก (ขจัดภัย บุรุษ
พัฒนแ, 2511:227) อาจกลาวไดวาพรรคประชาธิปใตยแเปๅนพรรคฝุายคานพรรคเดียวเทาน้ันที่ยึดมั่นใน
อุดมการณแของพรรคมาโดยตลอด และยังมีความสามารถเคยจัดตั้งรัฐบาลมาแลวในชวงหลังพ.ศ. 2490 
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รัฐประหาร พ.ศ. 2500 และ รัฐประหาร พ.ศ. 2501  
 การเลือกตั้งทั่วไปในปีพ.ศ. 2500 ถือไดวาเปๅนอีกหนึ่งเหตุการณแที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ประวัติศาสตรแการมืองไทย เพราะปรากฏวามีการทุจริตในการเลือกตั้งอยางมาก จนกอใหเกิดการ
เดินขบวนคัดคานการเลือกตั้งจากประชาชน นิสิตนักศึกษา สรางความวุนวายทางการเมืองอยางมาก จน
นําไปสูการทํารัฐประหารข้ึน สงผลใหจอมพล ป. พิบูลสงครามตองพนจากตําแหนงในที่สุด ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ ดังที่ทราบแลววาพรรคการเมืองแตละพรรคไดจัดตั้งพรรคกอนการเลอืกตั้งไมนานนัก ซึ่งเปๅนไปตาม
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองพ.ศ. 2498 ตางก็สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งและตางโฆษณาเผยแพร
นโยบายอยางกวางขวาง เพื่อใหประชาชนเกิดความนิยมในตัวผูสมัครของพรรคตน โดยเฉพาะพรรค
เสรีมนังคศิลา กับพรรคประชาธิปใตยแไดสงสมาชิกลงสนามเลือกตั้งเกือบทุกจังหวัด สําหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งนี้เกิดข้ึนในวันที่ 26 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2500 มีจํานวนพลเมืองทัง้หมด 22,811,701 คน มีผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวน 9,859,039 คน ในจํานวนนี้มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 5,667,321 คน คิดเปๅนรอยละประมาณ 
57 (กระทรวงมหาดไทย, 2500:223) 
 แมทุกพรรคการเมืองจะดําเนินการหาเสียงกันอยางเต็มที่ แตผลปรากฏวาประชาชนสวน
ใหญใหความสนใจพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคประชาธิปใตยแเปๅนสวนมาก สวนพรรคการเมืองอื่นๆไดรับ
เลือกเขามาไมมากนัก ดังพิจารณาไดจากในจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด 160 คน มีสมาชิก
ของพรรคการเมอืงตางๆไดรบัเลอืกดังนี้ พรรคเสรีมนังคศิลา 83 คน พรรคประชาธิปใตยแ 28 คน พรรคเสรี
ประชาธิปไตย 11 คน พรรคธรรมาธิปใตยแ 10 คน พรรคเศรษฐกร 8 คน พรรคชาตินิยม 3 คน พรรค
ขบวนการไฮดแปารแค 2 คน พรรคอิสระ 2 คน และไมสังกัดพรรคใด 13 คน (กระทรวงมหาดไทย, 
2500:164) ถือไดวาเปๅนชัยชนะของพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตอยางไรก็ตามดัง
ไดกลาวแลววาการเลือกตั้งเปๅนไปโดยไมสุจริต จึงสรางความไมพอใจในหมูนิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปจนมีการเดินขบวนคัดคานการเลอืกตั้งครั้งนี้ การเดินขบวน ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2500 รัฐบาลได
ประกาศสถานการณแฉุกเฉิน โดยสรุปใจความไดดังนี้  

เน่ืองจากมีคณะบุคคลและหนังสือพิมพแหลายฉบับดาํเนินการยยุงปลุกปใๆนประชาชนให
กําเริบกอกวนความสงบเรียบรอยของบานเมือง มุงหวังที่จะทําลายลางรัฐบาล รัฐบาล
จึงเห็นจําเปๅนตองดําเนินการปูองกันและปราบปรามเหตุที่จะเกิดขึ้น มอบหมายใหตั้ง
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชตแเปๅนผูบัญชาการฝุายทหาร มีอํานาจในการสั่งเคลื่อนยายกําลัง
ทหารบก เรือ อากาศ ไดอยางเด็ดขาดแตผูเดียว หามมิใหมีการชุมนุมสาธารณะ 
เดินขบวนและม่ัวสุมเก่ียวกับการเลือกตั้งตั้งแต 5 คนขึ้นไป รวมทั้งหามพิมพแหรือ
โฆษณาขอความในอันจะกระทบกระเทือนความม่ันคงหรือปลอดภัยแหงราชอาณาจกัร 
(ประจวบ ทองอุไร, 2500:436-438)  

 อยางไรก็ตามแมมีการประกาศสถานการณแฉุกเฉิน แตบรรดานิสิต นักศึกษาและประชาชน
ตางไมปฏิบัติตาม และมีจํานวนผูเขารวมจํานวนมากเกินกวากําลังเจาหนาที่จะขัดขวางได  ทามกลาง
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กระแสความวุนวายทางการเมอืงที่รฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงครามประสบอยูน้ัน ไดปรากฏมีผูยื่นคําขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่ง ช่ือวา“พรรคสหภูมิ”โดยมีนายสุกิจ นิมมานเหมินทรแ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมเปๅนหัวหนาพรรค นายสงวน จันทรสาขาสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดนครพนม เปๅนเลขาธิการพรรค ซึ่งพรรคสหภูมิสามารถดึงเอาสมาชิกพรรคเสรีมนังคศิลามา
ได 10 คน และจากกลุมแนวรวมกับพวกอิสระบางรวมมีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 20 คน (ฉลวย พิชัยศรทัต, 
2506:476,485) การกอตั้งพรรคสหภูมิขึ้นนั้นยิ่งเปๅนการบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลใหนอยลง ซ้ํายัง
เลวรายลงไปอีกเพราะพรรคนี้มีนโยบายตอตานรัฐบาล อีกทั้งประเด็นสําคัญคือการดึงสมาชิกสังกัดพรรค
เสรีมนังคศิลาเขามารวมหลายคน ในเรื่องพรรคสหภูมิมีผูวิจารณแไววา พรรคนี้ไดรับการสนับสนุนจากจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ เพราะนายสงวน จันทรสาขา เลขาธิการพรรคเปๅนนองชายจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ 
(ขจัดภัย บุรุษพัฒนแ, 2511:263) ในประเด็นที่วิจารณแนี้อาจจะเปๅนสิ่งที่ถูกตองเพราะภายหลังรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงครามตองพนตําแหนงไป ในรัฐบาลใหมพรรคสหภูมิไดกลายมาเปๅนพรรคการเมือง
ฝุายรัฐบาล 
 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ หลังไดรับการแตงตั้งจากรฐับาลใหเปๅนผูบัญชาการฝาุยทหารเพือ่ทํา
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยแลวนั้น กลับปรากฏวามิไดใชกําลังขัดขวางและปราบปรามโดยเด็ดขาด 
กลับมีการโอนออนผอนตามความประสงคแของกลุมนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่รวมเดินขบวนคัดคาน 
โดยใหเหตุผลวา“เมื่อประชาชนเห็นวาการเลือกตั้งไมเปๅนไปอยางบริสุทธ์ิก็ลุกฮือข้ึนเพื่อทวงสิทธิของเขา 
แลวจะมาใหผมไปปราบประชาชน ผมทําไมได”จนกระทั่งประชาชนไดสลายตัวเมื่อสฤษดิ์ขอใหสลายตัว
โดยกลาวคําคมในประวัติศาสตรแไวที่สะพานมัฆวานวา“พบกันใหมเมื่อชาติตองการ” (ระพินทรแ โพธิไชยา, 
2507:212) ผลของเหตุการณแนี้ทําใหจอมพลสฤษดแ ธนะรัชตแไดรับความนิยมในหมูนิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปเปๅนอยางมาก อีกทั้งเปๅนการไมกอใหเกิดการสูญเสียถึงข้ันรุนแรงตอประชาชน แตในทาง
กลับกันรอยราวกับรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากรัฐบาลมองวาเปๅนการฉวยโอกาส
จากความยุงยากตางๆของรัฐบาลเพื่อคะแนนนิยมของตนเอง  
 ทายที่สุดปใญหาสําคัญที่ตามมา อันเนื่องจากความยุงยากในการบริหารราชการแผนดินทวี
ความรุนแรงสงูข้ึน ประชาชนทั่วไปเรยีกรองใหมีการปรบัปรงุรัฐบาลเสียใหม จึงนํามาซึ่งการยื่นคําขาดของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที2่ฝุายทหาร ซึ่งไดประชุมหารือกันและลงนามในขอเสนอมีสาระสําคัญ 
2 ประการ กลาวคือ ขอใหรัฐบาลออกทั้งคณะเพื่อใหมีการจดัตั้งรัฐบาลใหม กับใหพลตํารวจเอกเผา ศรียา
นนทแ พนจากตําแหนงหนาที่ทางการเมืองและราชการประจําทุกตําแหนง โดยมอบหมายใหนายทหารผู
หนึ่งนําไปยื่นแกจอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี (สงบ สุริยินทรแ, 2502:48) หลังจากนั้นจอมพล ป. 
พิบูลสงครามจึงเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคําขาดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ โดยที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีมีความเห็นวา ไมมีเหตุผลอันใดที่รัฐบาลจะตองลาออก เพราะการเขาหรือออกตองเปๅนไป
ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว อีกทั้งยังเห็นวาการยื่นคําขาดของจอมพลสฤษดิ์เปๅนการกบฏภายใน
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ราชอาณาจักร แตก็ไมสามารถจับกุมจอมพลสฤษดิ์ได เพราะกําลังทหารสวนมากไดเตรียมพรอมรับ
สถานการณแไวเรยีบรอยแลว (ฉลวย พิชัยศรทัต, 2506:542) เมื่อการยื่นคําขาดไมไดรับการตอบสนองจาก
คณะรัฐบาล ทําใหฝุายทหารซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแเปๅนผูนํา ทําการรัฐประหารในวันที่ 16 กันยายน 
พ.ศ. 2500 ไดสําเร็จ และจัดตั้งรฐับาลชุดใหมเพือ่ทําหนาที่บริหารประเทศ แตไดมีความเห็นวาควรใหเชิญ
นายพจนแ สารสิน มาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เพราะเปๅนผูที่ตางประเทศใหความเช่ือถือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐอเมรกิา นอกจากนี้ยังวางตัวเปๅนกลางทางการเมืองไมฝใกใฝุพรรคการเมอืง ใหทําหนาที่จัดตัง้
รัฐบาลช่ัวคราวระหวางเวลา 90 วันกอนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่1ข้ึน (ขจัด
ภัย บุรษพัฒนแ, 2511:294)  
 หลังจากนั้นรัฐบาลนายพจนแ สารสินก็ไดกําหนดวันเลือกตั้งข้ึนในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2500 ผลการเลือกตั้งปรากฏวาในจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 160 คน มีพรรคที่ไดรับเลือกดังนี้ 
พรรคสหภูมิ 45 คน พรรคประชาธิปใตยแ 39 คน พรรคเศรษฐกร 6 คน พรรคเสรปีระชาธิปไตย 5 คน พรรค
เสรีมนังคศิลา 4 คน พรรคชาตินิยม พรรคขบวนการไฮดแปารแค พรรคอิสระ ไดพรรคละ 1 คน และผูไม
สังกัดพรรคใด 58 คน (กระทรวงมหาดไทย, 2502:56) หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นปรากฏมีพรรคการเมือง
ใหมเกิดข้ึนอีกหนึ่งพรรค กลาวคือเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแกลับจากการไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา พบ
ความวุนวายอยางหนักภายในรัฐบาลจึงคิดปรับปรุงพรรคสหภูมิเสียใหม โดยรวมเอาสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่เคยสงักดัพรรคเสรมีนังคศิลาเดิมมารวมกับพรรคสหภูมิ แลวตั้งช่ือใหมวา“พรรคชาติสังคม”ซึ่งมี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแเปๅนหัวหนาพรรค และพลโทประภาส จารุเสถียรเปๅนเลขาธิการพรรค โดยมี
นโยบายของพรรคสั้นๆคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ประชาธิปไตย และสังคม (สงบ สุริยินทรแ, 
2502:58-59) ผลแหงการจดัตั้งพรรคชาติสังคมไดสรางความหวาดระแวงแกประชาชนอยางมาก เพราะใน
ขณะนั้นประชาชนตางปรารถนาที่จะเหน็วิถีการเมืองไทยดําเนินไปอยางมีแบบแผนตามหลักประชาธิปไตย 
และเริ่มสนใจมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ประกอบกับพรรคชาติสังคมมุงหมายเพื่อสนับสนุนคณะ
รัฐบาลใหมเปๅนสําคัญ โดยที่พลโทถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหมนี้ไดเปดดเผยแกผูแทน
หนังสือพิมพแหลายฉบับวา ทานไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองดังกลาวและจะดําเนินนโยบาย
บริหารประเทศตามนโยบายของพรรคที่กําหนดไวนั่นเอง (ประจวบ ทองอุไร, 2508:4) 
 เมื่อจัดตั้งพรรคชาติสังคมเรียบรอย ที่ประชุมพรรคชาติสังคมมีมติใหพลโทถนอม กิตติขจร 
รองหัวหนาพรรคข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และหลังจากดํารงตําแหนงไดไมนานพลโทถนอมก็ไดรับ
พระราชทานยศเปๅนพลเอก รัฐบาลพลโทถนอม กิตติขจรเขามาบริหารประเทศไดระยะหนึ่ง ก็ตองประสบ
ความยุงยากทางการเมืองทั้งจากภายในพรรคและภายนอกพรรค สําหรับภายในพรรคชาติสังคมนั้น เมื่อ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแเดินทางไปตางประเทศเพื่อตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏความขัดแยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนแและความไมลงรอยกันของสมาชิกพรรค ดังทราบแลววาสมาชิกพรรคชาติสังคมนั้นเกิดจาก
การรวมตัวจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหภูมิ ซึ่งตางมาจากคนละพรรคและ
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ขัดแยงกันอยูกอน ประกอบกบัปใญหาการบริหาราชการแผนดิน โดยเฉพาะปใญหาการคลังงบประมาณที่ไม
สามารถปดดงบได ปรากฏวางบประมาณรายจายเกินรายรับถึง 2,200 ลานบาท จึงตองเพิ่มภาษีอากร
ภายในประเทศและกูเงินภายในชดเชยรายจายใหสมดุลกับรายรับ (ไทรนอย และรุงโรจนแ ณ นคร, 
2502:206-207) จนทําใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแรีบเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมาแกไขสถานการณแ
ดังกลาว และไดเลือกวิธีแกสถานการณแความยุงยากทางการเมืองดวยการทํารฐัประหารอีกครั้ง ในวันที่ 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2501 ผลที่ตามมาทําใหรฐัธรรมนูญปีพ.ศ. 2475 ฉบับแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2495 ตองยกเลกิไป 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีตองสิ้นสภาพลง การบริหารประเทศเปๅนหนาที่ของคณะ
รัฐประหาร ภายใตนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ (ขจัดภัย บุรุษพัฒนแ, 2511:312)  
 หลังจากนั้นคณะรัฐประหารไดออกประกาศสั่งใหเลิกพรรคการเมืองที่มีอยูในเมืองไทยเวลา
นั้นอยางสิ้นเชิง ตามประกาศฉบบัที ่8 ดังใจความวา “ดวยเห็นวาสถานการณแของประเทศไทยในเวลานี้ไม
สมควรใหมีพรรคการเมือง ฉะนั้นจึงใหยกเลกิพ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2498 และบรรดาพรรคการเมืองที่
ไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลวใหเปๅนอันสิ้นสุดลง และจัดต้ังข้ึนใหมมิได ทั้งนี้นับแตบัดนี้
เปๅนตนไป” (ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 8, 2501:4) ดวยประกาศฉบับขางตนประกอบกับคําสั่งหามชุมนุม
ทางการเมือง จึงทําใหพรรคการเมืองไทยที่ถือกําเนิดข้ึนภายใตพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพ.ศ. 2498 
ซึ่งถือเปๅนกฏหมายพรรคการเมืองฉบับแรกของไทย ตองสิ้นสุดลงโดยปริยายรวมไปถึงรัฐธรรมนูญและ
รัฐสภา ประเทศตกอยูใตระบอบเผด็จการอํานาจนิยมเบ็ดเสร็จปราศจากพรรคการเมืองโดยสิ้นเชิง  
 
ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเผด็จการอ านาจนิยมสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
 หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแไดรัฐประหารเพื่อควบคุมกลไกทางการเมืองและสังคมอยาง
เบ็ดเสร็จ จึงไดประกาศใชรัฐธรรมนูญช่ัวคราว (ฉบับที่ 7) ประกาศใชเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502 
รัฐธรรมนูญช่ัวคราวฉบับนี้มีทั้งสิ้น 20 มาตรา โดยมาตราที่สําคัญที่สุดคือมาตรา 17 ที่ไดใหอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีทั้งในทางบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ และในระหวางนั้นก็ไดมีการแตงตั้งสภาราง
รัฐธรรมนูญข้ึนเพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมควบคูการบริหารประเทศ จนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชตแไดถึงแกอสัญกรรมในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ทําใหพลเอกถนอม กิตติขจรข้ึนดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีสืบตอ (สิงหแทอง บัวชุม, 2549:41) คณะรัฐบาลชุดใหมลวนประกอบดวยบุคลากรที่เปๅน
สมาชิกและผูใกลชิดของคณะรัฐประหาร รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกถนอม กิตติขจร ซึ่งตอมาไมนาน
ไดเลื่อนยศเปๅนจอมพลไดใชกลไกการบริหารประเทศในลักษณะการใชอํานาจเด็ดขาดเชนเดียวกับจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ  
 การบริหารประเทศลักษณะดังกลาวนํามาซึ่งแรงกดดันทางการเมืองแกรัฐบาลอยางมาก ทั้ง
จากปใญหาในการขาดเอกภาพภายในรัฐบาล ที่แบงออกเปๅนสองกลุม คือ กลุมจอมพลถนอม กิตติขจรและ
พลโทประภาส จารุเสถียรซึ่งตอมาไดเลื่อนยศเปๅนพลเอก กับกลุมภายใตการนําของพลเอกกฤษณแ สีวะรา 
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นอกจากนั้นยังพบกับแรงเสียดทานจากประชาชนที่ตองการใหยุติระบบเผด็จการอํานาจนิยมและกลับสู
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการเรียกรองรัฐธรรมนูญที่ยังไมแลวเสร็จมาเปๅนเวลานาน ทําใหรัฐบาลมี
ความจําเปๅนตองรีบดําเนินการรางรัฐธรรมนูญจนแลวเสร็จเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลไว จึงมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 8) ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 
(สิงหแทอง บัวชุม, 2549:42) ถือเปๅนการถวงเวลาในการมีรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทยนานเกือบ 10 ปี
พรอมกับการปกครองที่กุมอํานาจเบ็ดเสร็จขาดความเปๅนประชาธิปไตยมายาวนาน  ภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมกับมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพ.ศ. 2511 ทําใหกลุมการเมืองตางๆซึ่งสวนใหญเปๅนอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดจัดต้ังพรรคข้ึนอีกครั้ง แตมีพรรคการเมืองสําคัญที่เกิดข้ึนใหมคือ พรรค
สหประชาไทย ตั้งข้ึนดวยความตองการของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรที่ตองการเตรียมรับความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองประกอบกับความพยายามในการครองอํานาจตอไปใหสําเร็จ จากการเลือกตั้งที่
จะเกิดข้ึนอีกครั้งหลังประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนพรรคการเมืองไดเมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยมีคณะกรรมการพรรคคนสําคัญ ไดแก จอมพลถนอม กิตติขจร เปๅน
หัวหนาพรรค พลเอกประพาส จารุเสถียร พลตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศแ นายพจนแ สารสิน เปๅนรอง
หัวหนาพรรค พลอากาศตรีทวี จุลละทรัพยแ เปๅนเลขาธิการพรรค พลเอกกฤษณแ สีวะรา พลโทแสวง เสนา
ณรงคแ พลตํารวจโทพิชัย กุลละวณิชยแ เปๅนรองเลขาธิการพรรค (มนตรี เจนวิทยแการ, 2512:33)    
 สําหรับพรรคประชาธิปใตยแเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม และตระเตรียมใหมีการ
เลือกตั้ง สมาชิกพรรคประชาธิปใตยแก็ไดมารวมตัวกันรื้อฟื็นพรรคอีกครั้ง และเนื่องจากนายควง อภัยวงศแ 
ถึงแกกรรมเมือ่พ.ศ. 2511 ม.ร.ว.เสนียแ ปราโมชจึงไดรับตําแหนงหวัหนาพรรคคนใหม นําพรรคลงสมัครรับ
เลือกตั้ง และกลายเปๅนพรรคฝุายคานในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งนาจะเปๅนสมัยเดียวที่พรรค
ประชาธิปใตยแแสดงบทบาทเปๅนฝาุยคานที่มีคุณภาพ และสรางแรงบันดาลใจใหกับคนหนุมสาวของยุคสมัย
นั้น ที่ไมพอใจระบอบถนอม-ประภาส อยางไรก็ตามเมื่อจอมพลถนอม กิตติขจร กอการรัฐประหารปดดสภา
ผูแทนราษฎร หันมาใชอํานาจปฏิวัติ พรรคประชาธิปใตยแก็ยุติบทบาทสลายพรรคอีกครั้ง (สุธาชัย ยิ้ม
ประเสริฐ, 2012) ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2512 พรรคสหประชาไทยได
เสียงขางมากและจัดตั้งรัฐบาล โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจรเปๅนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งไดสําเร็จ แต
อยางไรก็ตามภายหลงัการบริหารประเทศไดระยะหนึ่ง ดังที่ไดกลาวถึงกลุมยอยภายในพรรคสหประชาไทย
ที่มีอยูหลายกลุม โดยแตละกลุมตางแยงตําแหนงและอาํนาจกันภายในพรรค ประกอบกับความขัดแยงทาง
การเมืองและผลประโยชนแทางเศรษฐกิจของกลุมการเมืองตางๆที่ผูกพันกับกลุมธุรกิจไดเริ่มปรากฏข้ึน 
กลาวคือ การเกิดขอขัดแยงในผลประโยชนแของกลุมนายทหารช้ันผูใหญซึ่งแตละกลุมจะใหความคุมครอง
แกกลุมนักธุรกิจพอคาในลกัษณะระบบอุปถัมภแ โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางกลุมพลเอกกฤษณแ สีวะรา 
พลตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศแ และพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพยแ กับกลุมเครือญาติของจอมพลถนอม 
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กิตติขจร พลเอกประภาส จารุเสถียร พันเอกณรงคแ กิตติขจรจึงนําไปสูการใชกําลงัทหารเขายึดอํานาจในปี
พ.ศ. 2514 โดยจอมพลถนอมกิตติขจรอีกครั้ง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550:191) การยึดอํานาจครั้งนี้ถือเปๅนการ
ยึดอํานาจตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจรเพื่อใหมีการกระชับอาํนาจแกกลุมตน ทําใหประเทศไทยกลับ
สูยุคเผด็จการอํานาจนิยมและปราศจากพรรคการเมืองอีกครั้งหนึ่งในที่สุด ภายใตการเฝูามองและรอ
สถานการณแสุกงอมจากสังคมไทยที่ลวนตางตองการใหประเทศมีประชาธิปไตย สิ่งเหลานี้ลวนเปๅนมูลเหตุ
สําคัญในการสรางความกดดันใหแกกลุมการเมืองและประชาชน ใหสะสมรอการระเบิดในเวลาตอมา ซึ่ง
การระเบิดนั้นปรากฏในเหตุการณแ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  
 การปกครองภายใตระบอบเผด็จการอีกครั้งหนึ่งไดนําไปสูเหตุการณแ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
ซึ่งเปๅนเหตุการณแที่สะสมมาตอเนื่องจากการปกครองในระบอบเผด็จการอํานาจนิยม จนมาถึงจุดแตกหัก
เมื่อนักศึกษาและประชาชนมองวาการรัฐประหารครั้งนี้เปๅนการสืบทอดอํานาจตนเองของจอมพลถนอม 
กิตติขจร รวมถึงจอมพลถนอม กิตติขจรและจอมพลประภาส จารุเสถียรไดตออายุราชการใหตนเอง 
ประกอบกับปรากฏขาวเรื่องทุจริตคอรัปช่ันในวงราชการตางๆลวนสรางความไมพอใจอยางมากแก
ประชาชน และมีเหตุการณแสําคัญเกิดข้ึนโดยปรากฏวามีขาราชการช้ันผูใหญนําเฮลิคอปเตอรแและอุปกรณแ
เครื่องใชของทางราชการไปใชสวนตัว พาดารานักรองเขาไปลาสัตวแในเขตปุาสงวนทุงใหญนเรศวร สราง
กระแสไมพอใจและเกิดคําถามในหมูนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ และประชาชนทั่วไปเปๅนอยางมาก 
หลังจากนั้นไดมีการจัดทําวารสารและบทความเรียกรองใหนักศึกษาตื่นตัวและสนใจปใญหาของชาติ
บานเมืองโดยกลุมนักศึกษารามคําแหง“ชมรมคนรุนใหม”จนนําไปสูการที่รฐับาลมคํีาสั่งใหลบช่ือนักศึกษา 
จํานวน 9 คนออกจากมหาวิทยาลยัรามคําแหงในชวงเดือนมถุินายน อีกทั้งยังมีกลุมเคลื่อนไหวภาคประชา
สังคม ที่มีการรวมตัวกันจากนิสิตนักศึกษา อาจารยแมหาวิทยาลัย นักวิชาการและประชาชนกลุมวิชาชีพ
ตางๆไดกอตั้ง "กลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ" ซึ่งมีธีรยุทธ บุญมีเปๅนผูประสานงาน มีจุดมุงหมายชัดเจนที่จะ
เรียกรองรัฐธรรมนูญคืนแกสังคมไทย (บุญสง ชเลธร, 2559:44-48)  
 ทําใหในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 สมาชิกของกลุมเรยีกรองรัฐธรรมนูญถูกตํารวจสันติบาล
และนครบาลเขาจับกุมขอหา "มั่วสุมชักชวนใหมีการชุมนุมทางการเมืองเกินกวา 5 คน" และจับอดีตส.ส.
อีก 2 คน รวมทั้งหมดเปๅน 13 คน ซึ่งถูกขนานนามวา 13 ขบถรัฐธรรมนูญ เปๅนชนวนเหตุใหในวันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 นิสิตนักศึกษาหลายสถาบันเริ่มชุมนุมมีมติใหยื่นหนังสือถึงจอมพลถนอม กิตติขจรให
ปลอยตัวผูถูกกลาวหาวาเปๅนวาเปๅนกบฏทั้ง 13 คน ถือเปๅนการกดดันรัฐบาลจนตองโอนออนผอนตามใน
เวลาตอมา โดยเริ่มชุมนุมตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคมและมีผูเขารวมชุมนุมอยางตอเนื่อง ทายที่สุดมีผูเขารวม
ชุมนุมประทวงเพิ่มมากข้ึนไมต่ํากวาหาแสนคนและขยายวงออกไปตามลําดับ จนกลุมผูประทวงไดเคลื่อน
ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแไปยังอนุสาวรียแประชาธิปไตย ชวงระยะเวลาน้ีเปๅนการเจรจาระหวาง
ฝุายกรรมการของศูนยแกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยกับฝุายรัฐบาล เหตุการณแเปๅนไปดวยความ
สับสนและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของทั้งสองฝุาย จึงนําไปสูการนองเลือดในเชาวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
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2516 เกิดการปะทะระหวางตํารวจและผูประทวง จนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงออกโทรทศันแรบัสัง่
วา “วันนีเ้ปๅนวันมหาวิปโยค” และไดรับสั่งใหทุกฝุายกลับไปสูความสงบ หยุดย้ังการรบราฆาฟในกันเอง 
จอมพลถนอมไดประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และตามดวยมีการประกาศวาจอมพลถนอม 
จอมพลประภาส และพันเอกณรงคแ ยินยอมเดินทางออกนอกประเทศช่ัวคราว ฝูงชนจึงคอยสลายตัวและ
บานเมืองจึงกลับสูสภาวะปกติ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550 :201-202) สิ้นสุดเหตุการณแครั้งนี้จึงถือเปๅน
ความสําเร็จจากประชาชนครั้งสําคัญในการเรียกรองประชาธิปไตยคืนจากรัฐบาลเผด็จการทหารกลุม
ถนอม-ประภาส-ณรงคแที่ถูกโคนลงในที่สุด พรอมทั้งการขอใหมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเกิดข้ึนครั้งแรก 
อันจะนําไปสูระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงแกสังคมไทย และที่สําคัญยังเปดดพื้นที่ใหแกพรรคการ
เมืองไทยไดกลับมามีบทบาทในทางการเมืองอีกครั้ง หลังจากตองยุติบทบาทลงหลังการรัฐประหารที่มีมา
อยางตอเนื่อง ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่กําลังจะเกิดข้ึน  
 

การเมืองไทยระหว่างปีพ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2535 (ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย) 
 
 การเมืองไทยยุคหลังจากการปฏิวัติโดยประชาชนในเหตุการณแ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพื่อ
โคนระบอบเผด็จการทหารที่มีมายาวนาน ประเทศจงึกลบัสูประชาธิปไตยอีกครั้ง ในชวงตนหลังเหตุการณแ
สิ้นสุดลงนั้น อาจกลาวไดวาประเทศไทยมีความเปๅนประชาธิปไตยอยางมาก เพราะมีการรางรัฐธรรมนูญ
ข้ึนใหมประกอบกับมีพรรคการเมืองเขาจดทะเบียนกอตั้งพรรค เพื่อแขงขันกันทางการเมืองผานการ
เลือกตั้งเปๅนจํานวนมาก จนไดรัฐบาลพลเรือนเขามาปกครองบริหารประเทศ แตอยางไรก็ตามไดเกิด
เหตุการณแรัฐประหารตามมาภายหลังในปีพ.ศ. 2519 และปีพ.ศ. 2520 พรอมกับการวางโครงการปฏิรูป
ประเทศระยะยาวจากคณะรัฐประหาร ทําใหพรรคการเมืองตางๆเปลี่ยนสภาพไปเปๅนกลุมการเมืองแตก็
ยังคงมีบทบาทและกิจกรรมทางการเมืองอยู ในชวงนี้ประเทศไทยจึงมีลักษณะการปกครองเปลี่ยนรูปไป
เปๅนประชาธิปไตยครึ่งใบ นักวิชาการสวนใหญตางใหความเห็นรวมกันวาระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบมี
จุดเริ่มตนจากพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทแ ในชวงปลายทศวรรษ 1970 โดยกําเนิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ. 2521 ที่ออกแบบโครงสรางทางการเมืองใหมีลักษณะการประนีประนอมระหวางทหารและพลเรือน 
โดยผูปกครองไมจาํเปๅนตองมาจากเสยีงสวนใหญก็ได (ศรัญโู เทพสงเคราะหแ, 2557) กลาวคือ แมจะยังคง
มีกลุมการเมืองแขงขันในการเลือกตั้ง แตนายกรัฐมนตรียังมาจากคนนอกที่ไมผานการเลือกตั้งจาก
ประชาชน รวมถึงวุฒิสภาก็มาจากการแตงตั้ง ภายใตนายกรัฐมนตรีที่เต็มไปดวยบารมี คือ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนทแ ที่ทําหนาที่บรหิารประเทศเปๅนเวลานาน ตั้งแตพ.ศ. 2523 จนถึง พ.ศ. 2531 และภายหลังได
มีรัฐบาลพลเรือนอีกครั้งภายใตการนําของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหนาพรรคชาติไทย 
  การบริหารประเทศที่นอกจากจะมุงพัฒนาประเทศและวางรากฐานประชาธิปไตยใหมีมาก
ข้ึนแลวนั้น การบริหารที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ คือการคานอํานาจและ
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ประสานประโยชนแระหวางกลุมทหาร ขาราชการ กับกลุมการเมือง ซึ่งถือเปๅนลักษณะเดนของการเมืองใน
ยุคนี้ อํานาจในทางการเมืองถูกแบงออกเปๅนสองสวน คือ อํานาจทางการเมือง และ อํานาจทางเศรษฐกิจ 
โดยมีอํานาจระบบราชการควบคุมไวสูงสุด มีพลเอกเปรมเปๅนผูแบงปในอํานาจระหวางพรรคการเมืองกับ
ขาราชการ (นครินทรแ เมฆไตรรัตนแ, 2557) และอยูเหนือความขัดแยงเปๅนระยะเวลานาน โดยไมตองลง
เลือกตั้ง แตมาจากการไดรับเชิญจากพรรคการเมืองใหมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ทําใหการเมืองไทย
มีเสถียรภาพจากการแบงสรรอํานาจดวยการตอรองและจัดการความสัมพันธแระหวางฝุายระบบราชการ
และฝุายนอกระบบราชการเพื่อใหแตละฝาุยมอีํานาจสงูสดุ (ยศ สันตสมบัติ, 2535) จึงกลาวไดวาชวงเวลา
ดังกลาวเปๅนการตอสูระหวางกลุมพลังสามกลุม คือ นักการเมืองขาราชการ นักการเมืองอาชีพ และพลัง
ของประชาชนที่เปๅนขบวนการสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในการตอสูระหวางกลุมพลังทั้งสามมี
เนื้อหาสําคัญสองดาน ดานแรกเปๅนการตอสูเชิงผลประโยชนแ และอีกดานหนึ่งเปๅนการตอสูเชิงอุดมการณแ 
ผลที่เกิดข้ึนคือมีวัฏจักรการเมืองและวัฏจักรรัฐธรรมนูญตามตอมา (รังสรรคแ ธนะพรพันธุแ, 2557) 
 พรรคการเมืองในยุคนี้จึงคอนขางมีบทบาทตอเนื่องมากขึ้นกวายุคกอน ทั้งการเปๅนกลุม
การเมืองในชวงตนกอนจะมีการอนุญาตใหจดทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2524 ทําใหกลุมอํานาจเดิมทั้งฝุายขาราชการทหารและขาราชการพลเรือน กับกลุมอํานาจใหมซึ่ง
เปๅนชนช้ันกลางที่เกิดจากผลพวงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ตางรวมกลุมและจัดต้ังพรรค
การเมืองเพือ่ชวงชิงอํานาจทางการเมืองภายใตกติกาใหม (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550:219) ไมมีการยึดอํานาจดัง
แตกอน เนื่องจากบทเรยีนทีผ่านมาจากการตอรองของประชาชนกับความตองการในระบอบประชาธิปไตย
แกสังคมไทยมีความเขมแข็งข้ึน โดยพรรคประชาธิปใตยแไดปฏิบัติหนาที่เปๅนพรรคฝุายคานในรฐับาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทแ และเปๅนพรรครวมรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ จวบจนถึงจุดอิ่มตัวของพลเอก
เปรม ติณสูลานนทแที่ปฏิเสธไมขอรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีตออีกวาระแมจะไดรับการทาบทามจาก
บรรดาผูนําพรรคการเมืองตางๆ และประกอบกับความตองการประชาธิปไตยเต็มใบของประชาชนรวมถึง
สังคมไทยไดพัฒนากาวหนาไปเปๅนอยางมาก ทําใหพลเอกเปรม ติณสูลานนทแประกาศยุติบทบาททาง
การเมืองในที่สุด  
 รัฐบาลใหมที่เกิดข้ึนเปๅนรัฐบาลพลเรือนที่นําโดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหนา
พรรคชาติไทย สืบเช้ือสายมาจากกลุมซอยราชครูที่ถูกจํากัดบทบาทหลงัปีพ.ศ. 2500 จากการเบยีดขับของ
กลุมสี่เสาเทเวศรแ ไดเขามามีพื้นที่ทางการเมืองในระดับผูนําไดสําเร็จอีกครั้ง สําหรับพรรคประชาธิปใตยแได
ปฏิบัติหนาที่เปๅนพรรครวมรัฐบาล รัฐบาลบริหารประเทศภายใตคะแนนนิยมอยางมากจากประชาชน ดวย
นโยบายเศรษฐกิจสําคัญ “เปลี่ยนสนามรบเปๅนสนามการคา” สรางภาวะเศรษฐกิจใหประเทศกาวหนา
แบบกาวกระโดด แตตอมาปรากฏปใญหาทุจริตของรัฐบาลโดยกวางขวางทําใหเสื่อมคะแนนนิยมลงอยาง
รวดเร็ว ในชวงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กลาวไดวาพรรคการเมืองไทยเริ่มมีระบบพรรคที่ชัดเจน 
รวมถึงมีพลังทางการเมืองจนมีอํานาจกวางขวาง สรางความสั่นคลอนแกอํานาจกองทัพมากยิ่งข้ึน จน
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นําไปสูการรัฐประหารอีกครั้งในปีพ.ศ. 2534 ทําใหพรรคการเมืองไทยตองยุติบทบาททางการเมืองลงอีก
ครั้ง โดยผูมีอํานาจที่มีความพยายามดึงพรรคการเมืองไทยเขาสูกติกาใหมที่สรางข้ึน เพื่อรักษาดุลอํานาจ
ระหวางการเมืองกับกองทัพใหอยูในลักษณะที่ เอื้อประโยชนแตอกันไปได อยางไรก็ดีหลังจากการ
รัฐประหารไดมีความพยายามสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหารจนเกิดเหตุการณแพฤษภาทมิฬในปีพ.ศ. 
2535 ตามมาภายหลัง และผลจากเหตุการณแครั้งนั้นไดสรางความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยแสินแก
สังคมไทยเปๅนอยางมาก 
 
สถานการณ์ทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
 ภายหลังการเรียกรองประชาธิปไตยโดยประชาชนสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมี
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปๅนนายกรัฐมนตรีในคํ่าของวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 จนสามารถจัดตั้งคณะรัฐบาลโดยเรียบรอย จากนั้นในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516 รัฐบาลไดแถลง
นโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประเด็นสําคัญที่เนนหนักคือการเรงรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว รวมถึงความพยายามประสานความเขาใจระหวางทหารและประชาชนใหกลับมา (ประเสริฐ ปใทมะ
สุคนธแ, 2517:1083) คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประกอบดวยขาราชการประจําทั้ง
ฝุายทหาร พลเรือนและตํารวจ ซึ่งมีฐานอํานาจทางทหารจากพลเอกกฤษณแ สีวะรา ผูบัญชาการทหารบก 
โดยขณะนั้นเปๅนผูอํานวยการรักษาพระนครและรักษาความสงบทั่วไป ตอมาในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 คณะรัฐบาลดังกลาวไดประกาศยึดทรัพยแสินทั้งหมดของจอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพล
ประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงคแ กิตติขจรและครอบครัว (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2529:98) ตามดวย
การออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูรวมกระทําผิดในการเดินขบวนเมื่อวันที่13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 
 รัฐบาลชุดนี้ใหความสําคัญในการรางรัฐธรรมนูญแทนธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2515 ใหแลวเสรจ็ จึงไดดําเนินการแตงตั้งสมัชชาแหงชาติข้ึนแทนสภานิติบัญญัติแหงชาติชุด
เดิมที่มีมาแตรัฐบาลชุดกอน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งสมัชชาแหงชาติ จํานวน 2,347 
คน ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2516 สมาชิกสมัชชาแหงชาติประกอบดวยบุคคลทุกแขนงอาชีพ รวมถึง
ผูใชแรงงานถีบสามลอรับจาง ไดใชสนามราชตฤณมัยสมาคมเปๅนที่ประชุม พิธีเปดดประชุมจัดในวันที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2516 ประธานที่ประชุมคือ พลตรีพระเจาวรวงศแเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศแประพันธแ สมาชิก
สมัชชาแหงชาติไดเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 299 คน โดยมีหมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิ 
ปราโมช เปๅนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พลเอกสําราญ แพทยกุล และนายประภาสนแ อวยชัย เปๅน
รองประธานสภา คนที่ 1 และ คนที่ 2 ตามลําดับ (ปใญจะ เกสรทอง, 2534:91)  

รัฐบาลมีความจําเปๅนตองเรงรางรัฐธรรมนูญใหมจากขอเรียกรองของประชาชน ตอน
น้ันมีการเปดดกวางมากใหมีผูคนหลากหลายอาชีพ ทั้งปใญญาชนตลอดจนผูใชแรงงาน 
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มีจํานวนรวมสองพันกวาคน เพื่อใหเลือกตั้งกันเองภายในกลุม ใชสนามมานางเลิ้งเปๅน
ที่ประชุม ถึงไดมีคนเรียกกันวา สภาสนามมา ตอนน้ันใชชื่อวาสมัชชาแหงชาติ 
เลือกตั้งจนไดสมาชิกมาทําหนาที่เปๅนสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม ถึงเปๅนที่มาวาคนสวนใหญตางพูดถึงรัฐธรรมนูญ 2517 วาเปๅนตนกําเนิด
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคร้ังแรก (สุขุม นวลสกุล, สัมภาษณแ, 22 ธันวาคม 2558) 

 รัฐบาลไดบริหารราชการแผนดินจนครบ 6 เดือน แตการรางรัฐธรรมนูญนั้นยังไมแลวเสร็จ 
ประกอบกับประชาชนตางวิพากษแวิจารณแวา รัฐบาลอยากอยูในตําแหนงเปๅนเวลานาน ทําใหรัฐบาลนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์จึงกราบบังคมทลูขอลาออกจากตําแหนงในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 จากนั้นสภา
นิติบัญญัติแหงชาติจึงประชุมเพื่อหาผูที่สมควรดํารงตําแหนงนายกรฐัมนตรีคนใหม อยางไรก็ดีที่ประชุมยงั
เห็นควรใหนายสัญญา ธรรมศักดิ์ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง (ประเสริฐ ปใทมะสุคนธแ, 2517:1146-1147) 
ปใญหาสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ คือการเคลื่อนไหวของกลุมนิสิต นักศึกษา รวมถึงกลุมอาชีพตางๆซึ่งถือเปๅน
กลุมพลังตอรองทางอํานาจที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง จนเปๅนเหตุใหเกิดความรุนแรงตามมาภายหลังในปี
พ.ศ. 2519 กลุมหลักๆไดแก นิสิต นักศึกษา กลุมกรรมกร กลุมชาวไรนา โดยเฉพาะกลุมนิสิต นักศึกษามี
ความสําคัญมาก กลาวคือตั้งแตเหตุการณแเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 ตางมีเสรีภาพทางการเมืองอยางมาก
เกิดกลุมบุคคลหลายกลุม สามารถแบงโดยลักษณะไดเปๅน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ตองการแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมทางการเมือง และกลุมที่ตอตานและขัดแยงกับกลุมแรก (วิทยา สุจริตธนารักษแ, 
2534:628) กลุมแรกไดรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีการเนนเรียนรูในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทําใหมีการจําลองแบบการปกครองประเทศดวยการดําเนินกิจกรรมผานองคแการนิสิต
ภายในมหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวยสภาและฝุายบริหารยิ่งสงผลใหกลุมนี้มีความรู เรื่องวิธีการ
ประชาธิปไตยกวางขวางขึ้น (ณรงคแ สินสวัสดิ์ และ รอส พรีสเซีย, 2517:46-47) โดยมีศูนยแกลางนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทย (ศนท.) เปๅนศูนยแกลางรวมในการความเคลื่อนไหว บทบาทของกลุมนี้มีมากขึ้น
ตามลําดับ มีการชวยเหลอืกรรมกร ชาวนาชาวไร เรียกรองสิทธิจากรัฐบาล เชน รวมประทวงกับชาวนาใน
จังหวัดตางๆใหรัฐบาลชวยไถถอนและจัดหาที่ทํากิน รวมประทวงเจาของโรงเรียนราษฎรแที่ไลครูออก 
คัดคานโครงการอางเกบ็น้ํามาบประชัน และรวมขับไลฐานทพัสหรัฐอเมรกิาทีต่ั้งอยูในประเทศไทย เปๅนตน 
(วิทยา สุจริตธนารักษแ, 2534:540)  
 ปใจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมนิสิตนักศึกษามีความเขาใจในสภาพชนบทและสังคมไทยมากข้ึน 
เนื่องจากการไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลผานโครงการเผยแพรประชาธิปไตย ซึ่งเปๅนงบประมาณหลาย
ลานบาท ทําใหการออกคายอาสาพัฒนาชนบทที่นอกจากจะมุงใหความรูเรื่องประชาธิปไตยแกสังคม ใน
อีกทางหนึ่งก็เผยใหเหน็สภาพปใญหาความลาหลังของชนบท สรางความไมพอใจในการปกครองของรัฐบาล
ที่ละเลยชนบท พัฒนากลายเปๅนจุดแตกแยกความคิดทางการเมืองในที่สุด (วิทยา สุจริตธนารักษแ, 
2534:627) กลาวคือดวยสภาพความจรงิทางสงัคมที่เหลื่อมล้าํสงู ทําใหนิสิตนักศึกษาตองการเปลีย่นแปลง
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โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม จึงมีการพิมพแหนังสือ
เผยแพรลัทธิสังคมนิยมออกสูตลาดเปๅนจํานวนมาก แตขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาที่ไมเห็นดวยกับสมาชิก
ภายในกลุมที่สนใจจะแกปใญหาดวยลัทธิอื่นที่มิใชระบอบประชาธิปไตย ประเด็นดังกลาวทําใหศูนยแกลาง
นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยถูกมองวาเอียงไปทางลัทธิสังคมนิยมเปๅนฝุายซาย จึงถูกตอตานจากกลุม
นิยมระบอบประชาธิปไตยหรือฝุายขวาจัด ไดแกกลุมกระทิงแดง กลุมนวพล เปๅนตน กลุมกระทิงแดงคือ 
การแยกนักเรียนอาชีวะออกจากกลุมนิสิตนักศึกษาโดยไดรับการสนับสนุนจากพอคา นักธุรกิจ เชน นาย
อนุสรณแ ทรัพยแมนู และนายทหาร คือ พันเอกสุดสาย หัสดินทรแ นายทหารประจํากองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) สวนกลุมนวพลสมาชิกประกอบดวยขาราชการทองถ่ิน ขาราชการสวน
ภูมิภาค กํานัน ผูใหญบาน พอคา นักธุรกิจ และประชาชนในตางจังหวัด ซึงมีเปูาหมายเพื่อตอตาน
โครงการออกสูชนบทของนิสิตนักศึกษา กระแสขาวบางแหลงยืนยันวากลุมนวพลไดรับเงินชวยเหลือจาก
องคแการซีไอเอเปๅนจํานวนถึง 250 ลานบาท (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:156)  
 สําหรับกลุมกรรมกร และกลุมชาวไรชาวนา ตางมีบทบาทในการตอรองทางอํานาจมากขึ้น
หลังเหตุการณแ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กลุมกรรมกรเสนอขอเรียกรองตางๆและแสดงออกดวยการประทวง
หรือนดัหยุดงาน ซึ่งในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2516 มีการนัดหยุดงานถึง 357 ครั้ง (พรภิ
รมณแ เชียงกูล, 2535:191) และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งศูนยแประสานงานกรรมกร
แหงชาติมีนายเสกสรรคแ ประเสริฐกุล ประธานสหพันธแศึกษาเสรีเปๅนเลขาธิการศูนยแประสานงานกรรมกร
แหงชาติ สวนกลุมชาวไรชาวนาดวยการเขาถึงของกลุมนิสิตนักศึกษาที่เผยแพรประชาธิปไตย ทําใหเริ่ม
เรียกรองในสิทธิของชาวนาจังหวัดตางๆ เชน พิษณุโลก นครสวรรคแ เพชรบูรณแ อางทอง สุโขทัย 
มหาสารคาม ชัยนาทฯลฯ เขามาเรียกรองรัฐบาลใหความชวยเหลือไถถอนที่ดินคืนจากนายทุน ชวยเรื่อง
ปลดหนี้สิน ลดคาเชานา ชวยการประกันราคาขาวหรือสินคาเกษตรกรรม และการจัดหาปุย เปๅนตน 
(วิทยา สุจริตธนารักษแ, 2534:531,631) 
 เมื่อรัฐธรรมนูญไดรางแลวเสร็จ สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงลงมติเหน็ชอบเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2517 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 
2517 นับเปๅนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 10 โดยมีความเปๅนประชาธิปไตยมากกวาฉบับ
กอนๆ (กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาศ, 2545:33-40)  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดใหมี 2 
สภา ซึ่งประกอบดวยวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง หาม
ขาราชการประจําเปๅนขาราชการการเมือง (สมชาติ รอบกิจ, 2523:42) โดยมีการมอบอํานาจใหแก
ประชาชนอยางเต็มที่ อีกทั้งไดวางหลักประกันและเสรีภาพของประชาชนไวอยางกวางขวาง ตลอดจนมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ทําใหระบบพรรคการเมืองกําเนิดข้ึนอีกครั้งใน
การเลือกตั้งที่จะมาถึง สงผลใหมีพรรคการเมืองยื่นจดทะเบียนกอตั้งพรรคเปๅนจํานวนมากเปๅน
ประวัติการณแ รวม 42 พรรค (ปใญจะ เกสรทอง, 2534:91-92) รัฐบาลไดกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปตรงกับ
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วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 ผลการเลือกตั้งไดผูแทนราษฏรจํานวน 269 คน รวมมี 22 พรรคการเมืองที่
ไดรับเลือกตั้ง ไมมีพรรคการเมืองใดไดผูแทนราษฎรเกินครึ่งของจํานวนผูแทนราษฎรทั้งหมด โดยพรรค
ประชาธิปใตยแมีผูแทนราษฎรมากเปๅนลําดับที่หนึ่ง จํานวน 72 คน พรรคธรรมสังคมเปๅนลําดับที่สอง ได
จํานวน 45 คน และไดมีการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 100 คน รวมมีสมาชิกรฐัสภาจาํนวนทั้งสิ้น 369 
คน (นคร พจนวรพงษแ และ อุกฤษ พจนวรพงษแ, 2542:141-142)  
 เมื่อพรรคประชาธิปใตยแไดรับเลือกตั้งมากที่สุด จึงเปๅนแกนนําจัดต้ังรัฐบาลผสมขึ้น ในวันที่ 
15 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2518 และมีหมอมราชวงศแเสนียแ ปราโมช หัวหนาพรรคเปๅนนายกรัฐมนตรี อยางไรก็
ตามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎร กลับไมไดรับการรับรอง
นโยบายจากสภาผูแทนราษฎร โดยมีผูรับรอง 111 เสียง ไมไววางใจ 152 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง บัตร
เปลา 1 ใบ และบัตรเสีย 1 ใบ รวม 268 เสียง ขาดประชุม 1 คน ทําใหพรรคประชาธิปใตยแไมไดรับความ
ไววางใจใหบริหารประเทศ รัฐบาลจึงตองกราบถวายบังคมลาออก ถือเปๅนรัฐบาลแรกในประวัติศาสตรแของ
ไทยที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีแลวไมไดรับความไววางใจจากรัฐสภา (นภดล ศรีสุข, 
2522:66) 

เลือกตั้งพ.ศ. 2518 เปๅนเร่ืองที่แปลกพอควร หมอมเสนียแพรรคประชาธิปใตยแทานไดรับ
แตงตั้งเปๅนนายกรัฐมนตรี แตกลับแถลงนโยบายในสภาไมผาน รูสึกตอนน้ันจะแถลง
เร่ืองปใญหาเศรษฐกิจกับการถอนฐานทัพสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทยน่ีแหละ 
เลยประกาศลาออก เพื่อเปๅนการแสดงใหเห็นถึงการเคารพหลักการของระบบรัฐสภา
สงผลใหหมอมคึกฤทธิ์พรรคกิจสังคมขึ้นแทน ตั้งรัฐบาลผสมทั้งๆท่ีพรรคกิจสังคมมี
เพียง 18 เสียง ซ่ึงเปๅนปรากฏการณแที่ยากจะเกิดขึ้นในทางการเมือง แตก็ตองยอมรับ
วาหมอมคึกฤทธ์ิทานมีบารมีและเปๅนที่เคารพของนักการเมืองในยุคน้ันอยูมาก แต
ปใญหาที่ตามมาจากการมีรัฐบาลหลายพรรคตางตอรองอํานาจทางการเมืองกันจนยาก
ตอการบริหารควบคุม แมหมอมคึกฤทธิ์ทานจะมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มากก็ตาม (วีระกานตแ มุสิกพงศแ, สัมภาษณแ, 15 มิถุนายน 2559) 

 เมื่อพรรคประชาธิปใตยไมสามารถไดรับความไววางใจจากสภา จึงมีความจําเปๅนตองเลือก
นายกรัฐมนตรีคนใหม มีการเสนอช่ือหมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิ ปราโมช และ พันเอกสมคิด ศรีสังคม ผลการ
ลงคะแนนเสยีงปรากฏวาหมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิ ปราโมช ไดคะแนน 105 เสียง สวนพันเอกสมคิด ศรีสังคม 
ได 59 เสียง (ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันตแ, 2546:149) ทําใหหมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิ ปราโมชไดรับความ
ไววางใจจากรัฐสภาใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และไดมีพระบรมราชโองการแตงตั้งตามมา รัฐบาลได
แถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2518 ผลการลงมติปรากฏวารัฐบาลไดรับ
ความไววางใจ 140 เสียง ไมไววางใจ 124 งดออกเสียง 1 คน ขาดประชุม 4 คน (บัณฑูร บุญสนอง, 
2542:55) รัฐบาลหมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิบริหารประเทศไดเกือบหนึ่งปี เต็มไปดวยความขัดแยงทั้งจาก
ภายในคณะรัฐมนตรีและในกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สนับสนุนรัฐบาล เพราะมีสมาชิกจากหลาย
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พรรคการเมืองมารวมกัน แตละฝุายตางตองการผลประโยชนแทั้งทางการเมืองและสวนตัว จึงหาวิธีบีบ
รัฐบาลโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนหนึ่งไดเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม
ไววางใจรัฐบาล ทําใหรัฐบาลหาทางออกโดยการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 
2519 (สมาน ทองศรี, 2522:145-146) จากนั้นรัฐบาลไดกําหนดวันเลือกตั้งใหมตรงกับวันที่ 4 เมษายน 
พ.ศ. 2519 ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏวาการเลอืกตั้งไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 279 คน พรรคการเมืองที่
ไดรับเลือกมทีั้งสิ้น 19 พรรค มีพรรคการเมืองที่มีผูแทนราษฎร 1 คน ถึง 9 พรรค โดยพรรคประชาธิปใตยแ
ไดรับเลือกมากที่สุด มีผูแทนราษฎร 114 คน รองลงมา คือ พรรคชาติไทย มีผูแทนราษฎร 56 คน สวน
สมาชิกวุฒิสภา ยังคงเปๅนคณะเดิมจํานวน 100 คน รวมมีสมาชิกรัฐสภา 379 คน (เสนหแ จามริก, 
2549:321) 
 ดังนั้นพรรคประชาธิปใตยแจึงเปๅนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ในฐานะจํานวนผูแทนราษฎรมากที่สุด 
หมอมราชวงศแเสนียแ ปราโมชจึงไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และ
แตงตั้งคณะรัฐมนตรี จํานวน 35 คน รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎรและไดรับความไววางใจ
ใหเขาบริหารราชการแผนดิน (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2530 :89) ทั้งนี้พรรคประชาธิปใตยแไดหันมา
ประนีประนอม โดยยอมลดเงื่อนไขตางๆสําหรบัพรรคชาติไทย พรรคธรรมสังคม และพรรคสังคมชาตินิยม 
จากที่เคยต้ังไวในอดีตมากข้ึน (สันติ ทางธนกุล, 2531:159) รัฐบาลหมอมราชวงศแเสนียแ ปราโมช ได
กําหนดนโยบายเรงดวนในการชวยเหลอืเกษตรกร เชน การปฏิรูปที่ดิน การปลดเปลื้องหนี้สิน การจัดการ
ชลประทาน การควบคุมราคายาปราบศัตรูพืชและปุย และนโยบายพยุงราคาพืชผลการเกษตร ซึ่งเปๅนผล
จากการเรียกรองของสหพนัธแชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามรัฐบาลถูกโจมตีอยูเสมอดวยเหตุ
ที่วาระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516–ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีผูนําชาวนาชาวไรถูกลอบสังหารไปหลายคน 
ซึ่งเปๅนจํานวนไมนอยกวา 36 ราย ประกอบกับเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟูออยางรุนแรงทั่วประเทศ อัตรา
การวางงานสูง ผูใชแรงงานไดรับคาจางไมเปๅนธรรม รวมถึงกลุมพลังตางๆยังสามารถแสดงออกทาง
เสรีภาพไดอยางกวางขวาง ทําใหรัฐบาลไมประสบความสําเร็จมากนักในการแกปใญหาของประเทศ 
ประกอบกับการเมืองในชวงนี้ขาดสถาบันสําคัญมารองรับ กลาวคือ ฝุายทหาร ซึ่งตองเวนวรรคออกหาง
จากการเมืองระยะหนึ่ง จากผลของเหตุการณแ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ที่ทําใหเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีลด
นอยลงในสายตาประชาชน (ธานี สุขเกษม, 2544:137-138,121) 
 
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และ การยึดอ านาจของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน 
 หลังจากรัฐบาลพยายามบริหารประเทศไดระยะหนึ่ง ไดเกิดการชุมนุมประทวงของนิสิต
นักศึกษา เนื่องจากจอมพลประภาส จารุเสถียร ไดลอบเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2519 หลังจากลี้ภัยการเมืองไปพํานักอยูที่ไทเปตั้งแตหลังเหตุการณแ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
เหตุการณแนี้สงผลใหพลเอกทวิช เสนียแวงศแ ณ อยุธยา ขอลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงกลาโหม เนื่องจากถูกโจมตีวาไมสามารถคุมสถานการณแได ทําใหหมอมราชวงศแเสนียแ ปราโมช
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเอง (ปใญจะ เกสรทอง, 2534:98) การลอบครั้งมานั้นจอมพล
ประภาสอางวาเพื่อรกัษาสุขภาพ ทําใหศูนยแกลางนิสิตนักศึกษากอการประทวงไมยอมรับ และนําไปสูการ
ปะทะกับกลุมสหพันธแนักศึกษาครูและกลุมนักเรียนอาชีวะ มีผูเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 38 คน รัฐบาลจึง
ไดเจรจาขอใหจอมพลประภาสออกจากประเทศไทย (เกรียงศักดิ์ เชษฐแพัฒนวณิช, 2551:175-179) 
 รัฐบาลพบกับความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อจอมพลถนอม กิตติขจรที่บวชเปๅนสามเณรที่
สิงคโปรแไดเดินทางกลับประเทศไทย และไปบวชพระที่วัดบวรนิเวศวิหารสงผลใหเกิดการชุมนุมตอตานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ซึ่งระหวางนั้นศูนยแกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ไดจัดทําโครงการเคาะ
ประตูบานเพื่อขอความเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการตอตานพระถนอม กิตติขจร และสงตัวแทนเขาย่ืน
ขอเสนอตอคณะรฐัมนตร ี(เกรียงศักดิ์ เชษฐแพัฒนวณิช, 2551:184-185) การกลับมาประเทศไทยของจอม
พลประภาส และจอมพลถนอม สรางความตึงเครยีดทางการเมืองตลอดจนเปๅนชนวนใหเกิดปฏิกิริยาตางๆ
จากฝุายทหารและกลุมผลประโยชนแอืน่ อีกทั้งปใญหาภายในพรรคการเมืองรวมรัฐบาล และความแตกแยก
ภายในพรรคประชาธิปใตยแเองที่มมีากข้ึนเรื่อยๆ ประเด็นเหลานี้ลวนเปๅนเหตุที่สรางอุปสรรคในการบริหาร
ราชการของรัฐบาลมากยิ่งข้ึน จนมีการอภิปรายโจมตีรัฐบาลอยางหนักในสภาผูแทนราษฎร สงผลให
นายกรัฐมนตรขีอลาออกในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2519 (สุธาชัย ยิ้มประเสรฐิ, 2544:151) อยางไรก็ดีแม
หมอมราชวงศแเสนียแ ปราโมชไดลาออกจากตําแหนง แตสภาผูแทนราษฎรยังยืนยันที่จะใหดํารงตําแหนง
ตอไปจึงมีการจดัตั้งรฐับาลอีกครั้งหนึ่ง โดยทีก่ารชุมนุมตอตานพระถนอมและจอมพลประภาสใหออกนอก
ประเทศยังคงดําเนินตอไปและยิ่งขยายตัวทวีความรุนแรงมากขึ้น จนรัฐบาลไดมีการใชสถานีวิทยุยาน
เกราะเปๅนกระบอกเสียงปลุกระดมมวลชนใหรวมตัวคัดคานนิสิตนักศึกษาที่ ชุมนุมประทวงที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ประกอบกับมีการสังหารผูนําสหภาพแรงงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัด
นครปฐมอยางทารุณดวยการแขวนคอ ทําใหนิสิตนักศึกษาเรียกรองใหรัฐบาลนําผูกระทําความผิดมา
ลงโทษ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:152) หลังจากนั้นหมอมราชวงศแเสนียแ ปราโมชไดจัดตั้งคณะรัฐบาลชุด
ใหมเปๅนรัฐบาลผสมจากพรรคการเมือง 4 พรรคเดิม มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีบางตําแหนงเทาน้ัน 
คณะรัฐมนตรีไดรับโปรดเกลาฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พรอมกับเตรียมจะแถลงนโยบายตอสภา
ผูแทนราษฎรตอไป (ปใญจะ เกสรทอง, 2534) แตไดเกิดเหตุการณแ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้ึนกอน 
 ชนวนสําคัญที่นําไปสูเหตุการณแ เกิดจากการแสดงละครลอเลียนการบริหารงานของรัฐบาล 
ในการกลับเขามาประเทศไทยของพระถนอม โดยนักศึกษาชมรมนาฏศิลปและการละคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 2 คน นักศึกษาคนหนึ่งหมจีวรสีแดงเปื็อนเลือดที่กําลังถูกนักศึกษาอีกคนแสดง
เปๅนประชาชนจับแขวนคอประจานความผิดโดยศาลประชาชน จนหนังสือพิมพแเดอะเนช่ัน บางกอกโพสตแ
และดาวสยาม ไดตีพิมพแภาพละครลอการเมืองนี้ ซึ่งภายหลังมีการตั้งขอสังเกตวาผูแสดงที่ถูกแขวนคอมี
ลักษณะคลายคลึงกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทําใหกลุมพลังอื่นๆไดเรียกรองใหตอตานการกระทํา
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ของนิสิตนักศึกษา และกลาวหาวากระทําการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พรอมทั้งนัดชุมนุมกันในวันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 เวลา 9.00 น. ที่ลานพระบรมรูปทรงมา จากนั้นฝุายตอตานนักศึกษาไดพยายามบุก
เขามหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ ในระหวางนั้นเจาหนาทีต่ํารวจไดใชอาวุธปืนเอม็79 เอชเค และเอ็ม16 ระดม
ยิงเขาไปในมหาวิทยาลัยเพื่อสลายการชุมนุม สงผลใหนักศึกษาเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก ผูที่ว่ิงหนี
ออกจากมหาวิทยาลัยก็ถูกรุมประชาทัณฑแอยางทารุณจากฝูงชนจนเสียชีวิต (คณะกรรมการประสานงาน 
20 ปี 6 ตุลาคม, 2539) 
 จากนั้นในเวลา 18.00 น. คณะทหารในนาม “คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน” จึงเขายึด
อํานาจการปกครองจากรัฐบาลหมอมราชวงศแ เสนียแ ปราโมช ทําใหยุติความวุนวายทางการเมืองลง
นับตั้งแตจอมพลถนอมเดินทางกลับเขาประเทศไทยเมื่อวันที ่19 กันยายน พ.ศ. 2519 จนสิ้นสุดเหตุการณแ
รวมระยะเวลาได 18 วัน เหตุการณแ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถือเปๅนความรุนแรงทางการเมอืงที่สาํคัญอกีครัง้
หนึ่งของประเทศ และยังนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองจากความเปๅนประชาธิปไตยคอนขางมาก
หวนคืนสูอํานาจเผด็จการอีกครั้งหนึ่ง (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2528:130) และอีกนัยหนึ่งถือเปๅน
เหตุการณแที่นาสลดใจที่สุดในการกวาดลางผูเห็นตางทางการเมือง ฝุายนิสิต นักศึกษา ประชาชนที่รอด
ชีวิตตองหนีออกนอกประเทศหรอืหนีเขาปุา โดยหันไปรวมมือกับพรรคคอมมวินิสตแเพื่อหวังจะนําแนวทาง
แบบคอมมิวนิสตแมาแกปใญหาสังคมไทย (พรภิรมณแ เอี่ยมธรรม, 2526:26) อาจกลาวสรุปวาสาเหตุของ
เหตุการณแครั้งนี้เปๅนผลมาจากความขัดแยงทางการเมืองของ 2 ฝุาย ซึ่ งฝุายแรก คือฝุายหัวกาวหนา
ประกอบดวยนิสิต นักศึกษา ครู อาจารยแ นักหนังสือพิมพแ กรรมกร สวนฝุายที่สอง คือกลุมอนุรักษแ
ประกอบดวย ทหาร ชนช้ันสูงและชนช้ันกลางบางกลุม นักเรียนอาชีวะกลุมหนึ่ง รวมถึงกลุมพลังอื่นๆ ซึ่ง
เกิดความขัดแยงในความคิดอุดมการณแทางการเมืองระหวางสองฝุาย (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2528:131) 
 คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินเปๅนคณะทหารที่นําโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู ไดประกาศ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2517 ใหใชคําสั่งคณะปฎิรูปฯเปๅนกฏหมายปกครองประเทศช่ัวคราว และประกาศ
กฏอัยการศึกทั่วประเทศ หามมิใหมั่วสุมชุมนุมกันทางการเมืองจํานวน 5 คนข้ันไป หามประชาชนในเขต
กรุงเทพออกนอกเคหะสถานระหวางเวลา 24.00 น.–5.00 น. พรอมกับยกเลิกพระราชบัญญัตพรรค
การเมือง และพระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสภาผูแทนราษฎร ออกคําสั่งใหหนังสอืพิมพแทุกชนิดหยุดทําการ
พิมพแจําหนายจายแจก ใหสถานีวิทยุงดรายการปกติและถายทอดการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุแหง
ประเทศไทย ใหสถานีโทรทัศนแอยูในความควบคุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่คณะปฏิรูปฯจะแตงตั้งข้ึน 
ใหเก็บริบทําลายเอกสารที่ทาํใหเกิดความแตกสามคัคี หรือช้ีนําผูอานใหเกิดความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสตแ 
สงผลใหหนังสอืพิมพแทุกฉบบัตองยุติการพิมพแ ไมสามารถจําหนายจายแจกเปๅนเวลา 2 วัน ตั้งแตวันที่ 7-8 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2528:126) ถือเปๅนการควบคุมสื่อทุกชนิดอยางเบ็ดเสร็จ 
 สําหรับผู ชุมนุมไดถูกกวาดลางจับกุมจํานวนมาก นักวิชาการ อาจารยแมหาวิทยาลัย 
นักการเมือง นิสิต นักศึกษา ถูกมองวาเปๅนฝุายซายจนตองหลบหนีเขาปุา หรือเดินทางออกนอกประเทศ  
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นอกจากนั้นคณะปฏิรูปฯไดกําจัดทหารฝุายตรงขามหลังยึดอํานาจ โดยออกคําสั่งปลดพลเอกฉลาด 
หิรัญศิริ ออกจากประจําการเปๅนทหารกองหนุน และใหพลโทวิฑูรยแ ยะสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารบกไป
เปๅนที่ปรึกษาทางการศึกษาประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวภายใน 48 ช่ัวโมง (ชัยอนันตแ สมุท
วณิช และคนอื่นๆ, 2529:118) แนวทางปฏิบัติของคณะปฏิรูปฯแสดงใหเห็นถึงความพยายามกลับมามี
อํานาจทางการเมืองอีกครั้ง โดยตองการคงไวซึ่งสถานภาพเดิมของทหารกอนเหตุการณแ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 (สุวรรณา เดนเมธารัตนแ, 2530:60) ดังที่ไดกลาวแลววามุมมองตอทหารในสายตาประชาชนยังถูก
ระแวงอยางตอเนื่อง ทําใหคณะปฏิรูปฯมอบอํานาจใหฝุายพลเรือนเขามาจัดตั้งรัฐบาล เชิญนายธานินทรแ 
กรัยวิเชียรมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาคณะศาลฎีกา เปๅน
อาจารยแพิเศษดานกฏหมายที่ไดรับการนับถือ และยังเคยเปๅนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติสมัยรัฐบาล
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประกอบกับนายธานินทรแเปๅนผูแสดงออกในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตแอยาง
ชัดเจน จึงถือวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเปๅนไปตามความตองการของคณะปฏิรูปฯ 
 รัฐบาลนายธานินทรแแมจะเปๅนรฐับาลพลเรือนก็ตาม แตอยูภายใตการสนับสนุนและเหน็ชอบ
จากคณะปฏิรูป ซึ่งมีขอสังเกตวาจํานวนของคณะรัฐมนตรีมีนอยเพียง 17 ตําแหนง และสวนหนึ่งยังมี
ความสัมพันธแสวนตัวกับผูนํารัฐบาลมากอน อีกทั้งยังมีแนวคิดตอตานลัทธิคอมมิวนิสตแชนิด “ขวาตก
ขอบ” กับอีกสวนหนึ่งเปๅนบุคคลของคณะปฏิรูปฯ (ยศ สันตสมบัติ, 2534:101) จึงพิจารณาไดวารัฐบาล
ชุดนี้จึงเปรียบเสมือนเปๅนเพียงตัวแทน และยังสามารถถูกครอบงําทางอํานาจภายใตการกํากับดูแลของ
คณะปฏิรูปฯ รัฐบาลไดวางแผนพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเปๅนระยะเวลา 12 ปี โดยแบงออกเปๅน 3 ชวง 
ตังที่ ไมตรี วิริยะ (2522:19-22) อธิบายวาชวงที่ 1 ในระยะ 4 ปีแรก ประชาชนจะมีสวนรวมในการบริหาร
ราชการแผนดินผานทางสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ซึ่งจะแตงตั้งสมาชิกเขาไปควบคุมดูแลการบริหาร
ราชการแผนดิน และจะเรงใหประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
คูขนานกันไป จากนั้นในชวงที่ 2 ระยะ 4 ปีที่สอง ระยะเริ่มพัฒนาประชาธิปไตย จะจัดใหประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารราชการแผนดินมากขึ้นตามลําดับ ใหมีรัฐสภาที่ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรซึ่ง
สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจากการแตงตั้ง โดยกําหนดใหทั้งสองสภามีอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมบรหิารราชการแผนดินเทาเทียมกัน ซึ่งรฐับาลก็ควรมาจากการเลอืกตั้งและมีเสียงขาง
มากในสภา และชวงที่ 3 ระยะ 4 ปีสุดทาย ระยะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จะขยายอํานาจของสภา
ผูแทนราษฎรใหมากข้ึนตามลําดับ และลดอํานาจวุฒิสภาเทาที่จะทําได เชน ใหวุฒิสภามีสิทธิยับยั้ง
กฏหมายเทานั้น หลังจากนั้นเมื่อประชาชนตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอระบอบ
ประชาธิปไตยและประเทศชาติแลว ก็อาจยกเลิกวุฒิสภาไดหรือจะยังใหมีตอไปก็ได 
 สวนคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินนั้น ระยะ4ปีแรกใหยังคงอยูตอไป แตแปรสภาพเปๅนที่
ปรึกษาของนายกรฐัมนตรโีดยมิไดเปๅนการแสวงหาหรือเสวยอํานาจ หากแตเพื่อประคับประคองรัฐบาลใน
ดานความมั่นคงเสมือนเปลอืกหอยที่เปๅนเกราะคุมกนัมิใหไดรับอันตรายนั่นเอง ทั้งรัฐบาลปใจจุบันและสภา
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ปฏิรูปฯก็ควรสิ้นวาระไปเมื่อครบกําหนด4ปแีรก (ธานินทรแ กรัยวิเชียร, 2520:82-83) นโยบายสําคัญและ
โดดเดนที่สุดของรัฐบาล คือ การตอตานลัทธิคอมมิวนิสตแ มีการจัดอบรมขาราชการกระทรวง ทบวง กรม
ตางๆ ใหตระหนักถึงภัยคอมมวินิสตแ นโยบายตางประเทศกม็ีการตอตานลทัธิคอมมิวนิสตแทั่วโลก อีกทั้งยัง
ไมสงเสริมความสัมพันธแกับประเทศคอมมิวนิสตแ นอกจากนั้นยังสงเสริมลัทธิชาตินิยม รวมถึงมีการออก
หนังสือพิมพแเจาพระยาเพื่อเปๅนกระบอกเสียงใหแกรัฐบาล ซึ่งมีนายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปๅนผูมีบทบาทสําคัญในการหนังสือพิมพแดังกลาว (สิริรัตนแ เรืองวงษแวาร, 2539:480) 
สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณแอาจารยแบุญสง ชเลธร อดีต“13 ขบถรัฐธรรมนูญ”และแกนนํา
เคลื่อนไหวในเหตุการณแ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดกลาววา 
   ชวงรัฐบาลธานินทรแ กรัยวิเชียร ผมก็ไมเห็นจะมีอะไรในการบริหารราชการแผนดินที่

ชัดเจน ที่เห็นจะโดดเดนก็มีแตนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสตแ ซ่ึงมันไมมีความสําคัญ
ตอปากทองของประชาชนเลย ก็อยางวารัฐบาลชุดน้ีเคาเรียกกันวา รัฐบาลหอย ไมมี
อํานาจแทจริง อยูใตกํากับของทหาร จะทําอะไรก็ตองผานความเหน็ชอบกอน เรียกวา
ไมมีอะไรโดนเดนเลย (บุญสง ชเลธร, สัมภาษณแ, 12 มกราคม 2559) 

 กลาวโดยสรุปไดวารัฐบาลนายธานินทรแ กรัยวิเชียร ถือเปๅนรัฐบาลที่มาจากการแตงตั้งของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน พิจารณาเพิ่มเติมไดจากการใหความสําคัญแกคณะทหารและอิทธิพลของ
ทหาร ซึ่งแสดงออกผานการตอบสนองผลประโยชนแใหกับทหารในดานงบประมาณกองทัพ จนเปๅนอันดับ
หนึ่งของงบประมาณรายจายแผนดินในการปูองกันราชอาณาจักร รักษาความมั่นคง รวมทั้งจัดซื้อพาหนะ 
อาวุธยุทโธปกรณแแกกองทัพ ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดเพิ่มงบประมาณปูองกันประเทศ ปีงบประมาณพ.ศ. 
2520 จํานวน 12,319 ลานบาท มาเปๅน 15,809 ลานบาท การสนับสนุนงบประมาณเปๅนไปตามแผนการ
ปรับปรุงแสนยานุภาพของกองทัพไทย จนถูกมองจากสื่อมวลชนวาเปๅนการ“ซื้อใจ”หรือการออนนอม
ใหกับ“ผลประโยชนแ”ของฝุายทหาร ประกอบกับมีขาวในการจัดซื้อวามีผูไดรับผลประโยชนแโดยเฉพาะ
นายทหารระดับสูง (ยศ สันตสมบัติ, 2534:146) จากบทบาทของคณะปฎิรูปการปกครองแผนดินเหลาน้ี 
สงผลใหเกดิการแตกแยกของหมูทหารภายในกองทัพ จึงนําไปสูความพยายามที่จะยึดอํานาจจากรัฐบาลที่
มีคณะปฏิรูปฯเปๅนเกราะคุมกันและเปๅนฐานอํานาจ ซึ่งเหตุการณแที่จะเกิดตอไปเรียกวา “กบฏ 26 มีนา” 
 
กบฏ 26 มีนา และ รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 
 “กบฏ 26 มีนา” สาเหตมุาจากการสูญเสียอํานาจของพลเอกฉลาด หิรัญศิริ จึงตองการชิง
อํานาจกลับคืนมา เพราะกอนหนาน้ันในสมัยเปๅนผูชวยผูบัญชาการทหารบกที่ไดรับการสนับสนุนจาก
นายกรัฐมนตรีหมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิ ปราโมช และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พลตรีประมาณ 
อดิเรกสาร ใหดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการทหารบกเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยมุงหวังใหรอข้ึน
ตําแหนงผูบัญชาการทหารบก จะไดคานอํานาจกับกลุมพลเอกกฤษณแ สีวะรา แตภายหลังเปลี่ยนรัฐบาล
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กลุมพลเอกกฤษณแข้ึนมามีอาํนาจ พลเอกฉลาดไดถูกสัง่ยายใหไปประจาํกองบัญชาการทหารสูงสุด และสั่ง
ยายอีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ใหไปชวยราชการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
(กฤชติน สุขศิริ, 2545:35) ทําใหในเวลานั้นมีขาวลือวาพลเอกฉลาดจะทําการยึดอํานาจเกิดข้ึนบอยครั้ง 
จนมีผูกลาวถึงข้ันที่วาการยึดอํานาจของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด 
ชลออยูในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เวลา 18.00 น. เปๅนการยึดอํานาจเพื่อตัดหนาพลเอกฉลาดที่จะ
กระทําการในเวลา 22.00 น. ของวันเดียวกัน และยังตามดวยการใหพลเอกฉลาดถูกใหออกจากราชการ 
เนื่องจากไมยอมไปรายงานตัวกับคณะปฏิรูปฯ (สมบูรณแ คนฉลาด และคณะ, 2522:1106-1135) สงผลให
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520 พลเอกฉลาด หิรัญศิริ และนายทหารกลุมหนึ่งนํากําลังเขายึดกองพลที่ 9 
จังหวัดกาญจนบุรี และเขายึดสถานที่สําคัญ4แหง กลาวคือ ศูนยแปฏิบัติการกองทัพบกสวนรื่นฤดี 
กองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองคแ กองบัญชาการทหารสูงสุดสวนหนาสนามเสือปุา และกรม
ประชาสัมพันธแ ทําใหฝุายทหารฝใๆงรัฐบาลนําโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู พลอากาศเอกกมล เตชะตุงคะ 
และพลเอกเสริม ณ นคร ไดเขาปราบปรามฝุายกบฏจนเปๅนผลสําเร็จ ตอมาพลเอกฉลาด หิรัญศิริถูก
ประหารชีวิตตามคําสัง่นายกรัฐมนตรี ซึ่งเกิดจากในระหวางกอการยึดอํานาจไดยิงพลตรีอรุณ ทวาทศิน ผู
บัญชาการกองพลที่1เสียชีวิต การสั่งประหารชีวิตนายทหารโดยนายกรัฐมนตรีพลเรือนไมเคยปรากฏมา
กอน สรางความไมพอใจในหมูทหารเปๅนจํานวนมาก (กฤชติน สุขศิริ, 2545:33-34) 
 การบริหารราชการแผนดินเปๅนเวลา 1 ปีของรัฐบาล ขาราชการตางขาดศรัทธาในรัฐบาล
อยางมาก เพราะมีขาราชการหลายรายไดรับความไมเปๅนธรรมในการทํางาน เชน กรณีสั่งพักราชการนาย
อานันทแ ปในยารชุน ปลัดกระทรวงการตางประเทศ โดยขอหาที่ไมมีการเปดดเผยโดยแนชัด และเมื่อ
สอบสวนกลับไมพบความผิด รัฐบาลจึงใหกลับเขามารับราชการใหมในตําแหนงพิเศษ“เอกอัครราชทูต
พิเศษประจาํกระทรวง” กรณีปลดนายอํานวย วีรวรรณ จากตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง กรณีปลดพล
ตํารวจโทวิเชียร แสงแกว โดยกลาวหาวาประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือการยายพลตํารวจเอกศรีสุข มหิ
นทรเทพ อธิบดีกรมตํารวจไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฯลฯ (สิริรัตนแ เรืองวงษแวาร, 
2539:482) การกระทําดังกลาวทําใหเกิดการเสียขวัญในหมูขาราชการและขาดศรัทธาในการทํางานของ
รัฐบาล และมองวารัฐบาลใชอํานาจบริหารแบบเผด็จการหรือเปๅน“รัฐบาลเผด็จการพลเรือน”ภายใตฐาน
อํานาจทางการทหารของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน จนนําไปสูการมีปใญหาระหวางรัฐบาลกับคณะ
ทหารที่เคยสนับสนุนรัฐบาล และตามดวยการยึดอํานาจในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ในเวลาตอมา 
 การรัฐประหารวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เปๅนการลมรัฐบาลหลังจากมีความพยายามแตไม
สําเร็จในเหตุการณแ“กบฏ 26 มีนา” การยึดอํานาจจากฝุายทหารครั้งนีน้ําโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู เปๅน
หัวหนาคณะปฏิวัติ ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 สวนสาเหตุแหงการยึดอํานาจนั้นมีความจําเปๅนตอง
พิจารณากลับไปถึงสภาพการณแภายหลงั 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งเปๅนชวงที่ฝาุยทหารเสือ่มเสียเกยีรติภูมิ
และอํานาจทางการเมืองของกองทัพก็เสื่อมถอยลงมาก จึงเกิดการรวมตัวกันของ“กลุมทหารหนุม”ที่เรียก
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กันภายหลังวา“กลุมยังเติรแก” ผูเคยเปๅนทหารระดับกลางคุมกําลังกองพันสวนใหญมียศพันตรี กลุมทหาร
นี้ประกอบดวยแกนนําสําคัญ 6 คนแรก คือ พันตรีจําลอง ศรีเมือง พันตรีมนูญ รูปขจร พันตรีชูพงศแ มัทว
พันธแ พันตรีชาญบูรณแ เพ็ญตระกูล พันตรีแสงศักดิ์ มังคละศิริ และพันตรีปรีดี รามสูตร (ชัยอนันตแ สมุท
วณิช, 2525:87) นายทหารหนุมกลุมนี้เปๅนเพื่อนรวมรุนนักเรียนนายรอยทหารบกรุนที่ 7 จบการศึกษาเมือ่
ปีพ.ศ. 2503 ภายหลังจึงถูกขนานนามวา“กลุม จปร.7” ตอมาไดเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมจากเพื่อนรวมรุน
เพิ่มเติม เชน พันตรีบวร งามเกษม พันตรีบูลศักดิ์ โพธ์ิเจริญ พันตรีพัลลภ ปดๆนมณี พันตรีวีรยุทธ อินวะษา 
พันตรีสาคร กิจวิริยะ และพันตรีประจักษแ สวางจิตร โดยกลุมบุคคลเพิ่มเติมภายหลังนี้เขารวมหลัง
เหตุการณแ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กลุมนายทหารหนุมถือเปๅนกําลังสําคัญที่ทําใหคณะปฏิรูปการปกครอง
ประเทศยึดอํานาจในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไดสําเร็จ และภายหลังยังไดเขาเปๅนสมาชิกสภาปฏิรูปฯ
ถึง 10 กวาคน ในระหวางยุครัฐบาลนายธานินทรแ ตอมาเริ่มแสดงออกถึงความไมพอใจการบริหารของ
รัฐบาลนายธานินทรแหลายประการจนนําไปสูการโคนลมรัฐบาล (ชัยอนันตแ สมุทวณิช, 2525:97)  
 เบื้องตนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 คณะทหารหนุมไดขอใหสภาที่ปรึกษาฯผลักดันใหนาย
ธานินทรแปรับคณะรัฐมนตรี แตไมไดรับการสนองตอบจึงคิดกอการยึดอํานาจโดยมอบใหพลเรือเอกสงัด 
ชลออยูเปๅนหัวหนา แตภายหลังการยึดอํานาจสําเร็จกลับสนับสนุนพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนแ เปๅน
นายกรัฐมนตรี โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจวา“รัฐบาลบริหารประเทศแลวเกิดการแตกแยกในหมู
ขาราชการและประชาชน เศรษฐกิจทรุดลง แผนพัฒนาประชาธิปไตย3ข้ัน12ปีนานเกินความจําเปๅนไม
สอดคลองกับความตองการของประชาชน” (ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันตแ, 2550:169) หลังจากนั้นคณะ
ปฏิวัติไดประกาศยกเลกิรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2519 และประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับช่ัวคราวของคณะปฏิวัติที่เรียกวา“ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520”นับเปๅน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 ของไทย โดยมีวาระบังคับใชไมเกินสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2522 ซึ่งระหวางนั้นจะมี
การรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรข้ึน รัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2502 และ พ.ศ. 
2515 ที่คณะปฏิวัติประกาศใช กลาวคือไมมีบทบัญญัติหามขาราชการประจําเขาดํารงตําแหนงทาง
การเมือง และตําแหนงในสภานิติบัญญัติ ประการสําคัญคือนายกรฐัมนตรยีังมอีํานาจพิเศษตามมาตรา 17 
ที่สั่งการไดโดยชอบดวยกฏหมายเชนเดียวกับมาตรา 17ในรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2502 และมาตรา 17 ใน
รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2515 รวมถึงมาตรา 21ในรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2519 ดวยบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2520 คณะนายทหารหนุมจึงยังคงมีบทบาทอยูในสภานิติบัญญัติแหงชาติ หัวหนาคณะ
ปฏิวัติเปๅนประธานสภานโยบายแหงชาติ คณะนายทหารหนุมจงึสนับสนุนใหพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนแ
เปๅนนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลตอไป (ชัยอนันตแ สมุทวณิช, 2525:99) 
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รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
 หลังจากสิ้นสุดรัฐบาลนายธานินทรแ กรัยวิเชียร คณะรัฐประหารที่มีนายทหารหนุม“ยัง
เติรแก”เปๅนกําลังสําคัญใหการสนับสนุนรัฐบาลใหม เห็นควรใหพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนแ ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 และจัดตั้งคณะรัฐบาล ซึ่งถือเปๅนรัฐบาล
คณะรัฐประหารอยางแทจริง โดยมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมด 30 คนและรัฐบาลไดประกาศนโยบายหลักที่
สําคัญในการปกครองประเทศดังที่ ปวีณา อันวะษา (2537:38) อธิบายวา ประการที่หนึ่ง จะใชธรรมนูญ
การปกครองที่ประกาศข้ึนนี้เปๅนธรรมนูญการปกครองช่ัวคราว โดยจะทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหทัน
เลือกตั้งในปี พ.ศ. 2521 ถาหากไมทันใหขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปี พ.ศ. 2521 
ประการทีส่อง กําหนดใหมีสภานิติบญัญตัิแหงชาติข้ึนมาคณะหนึ่งจํานวน 300-400 คน เพื่อทําหนาที่ราง
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และตองพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ใหแลวเสร็จภายในปีพ.ศ. 2521 เพื่อให
มีการเลือกตั้งทั่วไปไมเกินเดือนเมษายน พ.ศ. 2522 จากหลักการทั้งสองประการนี้ไดสรางความชอบธรรม
ใหแกรัฐบาลพรอมกับรับแรงสนับสนุนจากมวลชนจํานวนมาก แมรัฐบาลใหมจะมาจากการทํารัฐประหาร
ก็ตาม (ธานี สุขเกษม, 2556:355) 
 รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนแไดดําเนินนโยบายผอนปรนและสรางความสมานฉันทแ
ทั้งภายในประเทศและกบัประเทศเพื่อนบาน สําหรับภายในประเทศไดเสนอพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษแกนักโทษทัว่ประเทศ มีทั้งนักโทษการเมืองผูตองหาคดีกบฏ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520 และนักโทษ
เด็ดขาด รวมไปถึงผูตองหาคดี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และไดปลอยตัวผูตองหาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2521 (ปวีณา อินวะษา, 2537:39) ทําใหไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง สําหรับนโยบาย
ตางประเทศนั้น ไดดําเนินการปรบัเปลีย่นโดยหนัมาเปๅนมติรกบัทกุประเทศและทุกคายการเมือง ปรับปรุง
สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานที่ปกครองระบอบสังคมนิยม มีการ
เจรจากับเวียดนามและลาวเพื่อขอบินผานนานฟูาไปยังฮองกงไดสําเร็จอีกดวย (นรนิติ เศรษฐบุตร, 
2529:123) นโยบายสําคัญอีกประการ คือการลดแรงกดดันจากผูกอการรายคอมมิวนิสตแในประเทศไทย 
ผานการสรางสัมพันธแอันดีกับประเทศจีน ซึ่งใหการสนับสนุนผูกอการรายคอมมิวนิสตแในประเทศไทย 
นอกจากนั้นยังสานสัมพันธแอันดีกับเพื่อนบานอยางกัมพูชา ลาว และเวียดนามเพื่อคลายความกดดันใน
ภูมิภาค ซึ่งเปๅนนโยบายตางประเทศที่ผูกมิตรกับประเทศคอมมิวนิสตแ แตกตางจากรัฐบาลจอมพลถนอม 
กิตติขจร และรัฐบาลนายธานินทรแ กรัยวิเชียร (ปใญจะ เกสรทอง, 2534:101) และที่สําคัญอยางมากคือ
การผอนคลายทางการเมืองในปรเทศ โดยผลักดันใหมีการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2521 และไดประกาศใชแทนธรรมนูญการปกครองเดิม ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 มีบทบัญญัติ
ทั้งสิ้น 206 มาตรา (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:182) 
 การเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไดถูกเรียกวา“ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ”อันเปๅน
การพบกันครึ่งทางระหวางระบบการแตงตั้งและการเลือกตั้ง กลาวคือวุฒิสมาขิกและนายกรัฐมนตรีไม
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จําเปๅนตองมาจากการเลือกตั้ง แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง และมีบทเฉพาะกาล 4 ปี 
ใหขาราชการประจาํสามารถดํารงตําแหนงทางการเมอืงได นั่นหมายถึงเมื่อพน 4 ปีตามบทเฉพาะกาลยอม
มีขอกําหนดหามมิใหขาราชการประจําเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองหรอืวุฒสิมาชิก (สมบัติ ธํารงธัญวงศแ
, 2548:468) ซึ่ง ลิขิต ธีรเวคิน ไดอธิบายวา การเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบนั้นเปๅนผลตอ
เนื่องมาจากกระบวนการเปดดเสรีทางการเมือง จึงเปๅนการประนีประนอมระหวางพลังระบบราชการและ
พลังนอกระบบราชการที่เกิดข้ึนใหม โดยผานกระบวนการเลือกตั้งที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องตลอดชวง
ทศวรรษ 2520 (Diravegin, 1992:209) จากนั้นการเลือกตั้งทั่วไปไดเกิดข้ึนเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 
2522 เปๅนการเลือกตั้งโดยยังไมมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง การสมัครรับเลือกตั้งเปๅนไปในนามกลุม
การเมืองตางๆแตเรียกช่ือวา“พรรค”เปๅนการเลอืกตั้งโดยตรงแบบแบงเขต นอกจากนั้นลักษณะพิเศษคือผู
ที่มีสัญชาติไทยแตบิดาเปๅนคนตางดาวจะไมมีสทิธิลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้ง ตลอดจนรัฐธรรมนูญเปดดโอกาส
ใหทหารเขามามอีํานาจได จึงมีการคาดหมายวาฝุายทหารภายใตการนําของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนแ
ที่ไดรับการสนับสนุนจากทหารยังเติรแก จะยังมีบทบาทสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 
(ชัยวัฒนแ สารสมบัติ, 2529:127)  
 ในชวงระหวางการเลอืกตั้งทั่วไปพ.ศ. 2522 จนถึงชวงการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองพ.ศ. 
2525 มีการรวมกลุมทางการเมือง แยกไดถึง 49 กลุม อยางไรก็ตาม กลุมสวนใหญจํานวนหนึ่งยังคงเปๅน
พรรคการเมอืงช่ือเกา ซึ่งไดแก กลุมประชาธิปใตยแ กลุมชาติไทย กลุมกิจสังคม กลุมเกษตรสังคม กลุมพลัง
ใหม กลุมอิสระ กลุมมหาชน กลุมรัฐบุรุษ กลุมชาติประชาธิปไตย กลุมไท และกลุมสังคมประชาธิปไตย 
นอกจากนั้นมีกลุมที่แยกจากพพรรคเดิม ที่สําคัญคือ กลุมประชากรไทย ของนายสมัคร สุนทรเวช และ
พิภพ อะสีติรัตนแ ที่แยกมาจากพรรคประชาธิปใตยแ กลุมปฏิวัติ ซึ่งตอมาเปลีย่นช่ือเปๅนพรรคกาวหนา กอตั่ง
โดยนายอุทัย พิมพแใจชน อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปใตยแเชนกัน (สิงหแทอง บัวชุม, 2552:51) ซึ่งผลการ
เลือกตั้งปรากฏวาพรรคกิจสงัคมไดรับคะแนนเสยีงสงูสุดคือ 82 ที่นั่ง ดังนั้นหมอมราชวงศแคึกฤทธ์ิ ปราโมช 
ในฐานะหัวหนาพรรคก็ควรจะไดเปๅนนายกรัฐมนตรี แตดวยการเปดดโอกาสจากรัฐธรรมนูญ ทําใหพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนแ ไดรับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกเปๅนสวนใหญใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
แมจะมีเสียงสนับสนุนขางนอยจากสภาผูแทนราษฎรก็ตาม การจัดต้ังรัฐบาลปราศจากพรรคการเมือง
ขนาดใหญ พรรคกิจสังคมและพรรคชาติไทยตองกลายเปๅนฝุายคานในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์สมัยที่ 2 
รัฐบาลไดบริหารประเทศตองเผชิญปใญหาหลายประการ ทั้งดานเศรษฐกิจ การผันผวนของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก ทําใหตองข้ึนราคาน้ํามันภายในประเทศสงผลตอการข้ึนคาไฟฟูาและประปา สรางความไมพอใจ
แกประชาชนอยางมาก รัฐบาลถูกมองวาไมสามารถแกปใญหาบานเมืองได มีการเปดดอภิปรายไมไววางใจ
รัฐบาล แตก็ดวยเสียงสนับสนุนที่มากกวาทําใหรัฐบาลยังบริหารประเทศตอไปได (วีรชาติ ชุมสนิท, 
2549:136) แตตอมาไดมีพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฏีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหง
รัฐสภา สมัยที่สอง พ.ศ. 2523 ในวันศุกรแที่ 29 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2523 ในการประชุมครั้งนี้พลเอกเกรียง
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ศักดิ์ ชมะนันทแ ไดแถลงช้ีแจงปใญหาที่ผานมา ที่รัฐบาลตองประสบจนยากแกการบริหารงานของประเทศ
ใหบรรลุเปูาหมายได กอนจะประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทนที่จะยุบสภา (Diravegin, 
1992:210) อยางไรก็ตามพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทแ ไมไดเลิกเลนการเมืองในทันที เพราะตอมาไดลง
สมัครรับเลอืกตั้งเปๅนสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจังหวัดรอยเอ็ด ในนามพรรคชาติประชาธิปไตยและชนะการ
เลือกตั้ง (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2554:125)  
 ณรงคแ สินสวัสดิ์ (2539:167) ไดวิเคราะหแถึงปใจจัยในการลาออกของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะ
นันทนแ ไว 4 ปใจจัยหลัก กลาวคือ ปใจจัยแรก บรรดานิสิตนักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการอาชีพ
อิสระตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ไดชุมนุมประทวงการดําเนินนโยบายการบริหารประเทศ ไดขอรอง 
วิงวอน และกดดันใหรัฐบาลลาออก ปใจจัยที่สอง พรรคการเมอืงฝุายคาน 4 พรรค ไดรวมมือกันเสนอญัตติ
เปดดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไมไววางใจรฐับาล ปใจจัยที่สาม กลุมนายทหารหนุม“ยังเติรแก”มีสวนกดดันให
ลาออก และปใจจัยที่สี่ ความลมเหลวในการแกไขปใญหาเศรษฐกิจ  
 
รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
 เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทแไดลาออกจากตําแหนง รัฐสภาเรียกประชุมสภาฯเพื่อเลือก
นายกรัฐมนตรีคนใหม โดยมีมติเลือกพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ เปๅนนายกรัฐมนตรี ขอสังเกตที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือ มีกลุมทหารไดบีบบังคับทางออม (อภิชัย พันธเสน และมนตรี เจนวิทยแการ, 2531:41) 
เพื่อใหกลุมนายทหารในวุฒิสภาและกลุมยังเติรแก (สวนใหญเปๅนนายทหาร จปร.7 ที่มีพันเอกจําลอง ศรี
เมือง พันเอกมนูญ รูปขจร และพันเอกประจักษแ สวางจิตร เปๅนแกนนํา) ใหหันไปสนับสนุนพลเอกเปรม 
ติณสูลานนทแ ซึ่งดํารงตําแหนงผูบญัชาการทหารบกและรฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น (สุธา
ชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:186) เนื่องจากเปๅนบุคคลที่กลุมใหความเคารพมีความสนิทสนมเปๅนเสมือนผูใหญ
ของกลุมตน อีกทั้งในชวงที่พลเอกเปรมเปๅนผูบัญชาการทหารบกนั้น นายทหารหลายคนของกลุมยังเติรแก
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําคัญในกองทัพ (Samudavanija, 1982:47) 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนทแ เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 
และจัดตั้งรัฐบาลประกอบดวยพรรคการเมือง 5 พรรค คือ พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย พรรค
ประชาธิปใตยแ พรรคชาติประชาชน และพรรคสยามประชาธิปไตย รวมกับบุคคลในโควตาของพลเอกเปรม
ซึ่งไมไดเปๅนส.ส. โดยคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสมและไมขัดรัฐธรรมนูญ การดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรมระยะแรก ถือวาไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง นักวิชาการ
ที่เลื่อมใสประชาธิปไตย (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2530:125) นโยบายสําคัญของรัฐบาล คือ นโยบายการตอสู
กับพรรคคอมมวินิสตแในประเทศ โดยใช“การเมอืงนําการทหาร”ดวยคําสัง่นายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 เรื่อง
การตอสูเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสตแ สาระสําคัญเนนใหมีการเรงปราบปรามคอมมิวนิสตแดวยการแกไขปใญหา
ทางการเมือง และเปๅนการสรางความชอบธรรมใหแกกองทัพในการเขามามีบทบาททางการเมือง (ชัยวัฒนแ 



98 

สารสมบตัิ, 2529:167) การใชคําสั่งฉบับนี้เปๅนการตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตแแทนการตอสูดวยกําลังอาวุธ 
และเปดดโอกาสใหผูหลงผิดเขามอบตัวกับรัฐบาลโดยไมมีความผิดใดๆ เปๅนนโยบายที่ประสบความสําเร็จ
อยางดียิ่งและถือเปๅนจุดจบของพรรคคอมมิสนิสตแแหงประเทศไทยนับแตบัดนั้น (วีรชาติ ชุมสนิท, 
2549:145) ในระยะแรกกลาวไดวารัฐบาลประสบความสําเร็จทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง ดาน
เศรษฐกิจมีการฟื็นตัวดีข้ึนเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง และการสงออกมีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึน สวนดานการเมืองไดใชนโยบายการเมืองนําการทหารควบคูกันไป (เสถียร จันทิมาธร และ
ขรรคแชัย บุญปาน, 2526:141) 
 แตอยางไรก็ดีเมื่อบริหารประเทศมาไดระยะหนึ่ง รัฐบาลก็ตองเผชิญกับปใญหาความขัดแยง
ระหวางพรรคการเมืองรวมรัฐบาลในชวงตนปีพ.ศ. 2524 รวมถึงมีความขัดแยงภายในกองทัพเกืดข้ึน
ตามมา กลาวคือ ปใญหาเรื่องพรรคการเมืองในกรณีเทเล็กซแน้ํามันหรือ“เทเล็กซแอัปยศ”ซึ่งเกิดจากความ
ขัดแยงระหวางพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจากพรรคชาติไทยได
เปดดเผยวา นายบุญชู โรจนเสถียร รองนายกรัฐมนตรีจากพรรคกิจสังคมกับนายวิศิษฐแ ตันสัจจา รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ไดใชเทเล็กซแสัง่ซือ้น้ํามนัจากประเทศซาอดุิอาระเบยีเปๅนการซ้ําซอน ทั้ง
สองฝุายตางกลาวหากันวามีสวนไดสวนเสีย (รุงรัตนแ เพชรมณี, 2545:45) ผลที่ตามมาคือรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงอุตสาหกรรมตองลาออก เปๅนเหตุใหพรรคกิจสงัคมนําพรรคออกจากการรวมรัฐบาล หลังจาก
นั้นพลเอกเปรมไดตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีใหม โดยนําพรรคการเมืองที่เกิดข้ึนใหม คือ พรรคเสรีธรรม 
พรรครวมไทย และพรรคสยามประชาธิปไตย เขารวมรัฐบาลแทนพรรคที่ถอนตัว (ผาสุก พงษแไพจิตร 
และคริส เบเคอรแ, 2546:552) สวนความขัดแยงในกองทัพเกิดจากการเคลื่อนไหวขอใหมีการตออายุ
ราชการใหแกพลเอกเปรม ที่นําโดยพลตรอีาทติยแ กําลังเอกไดรวบรวมรายช่ือนายทหารไดประมาณ 1,000 
นาย เพื่อยื่นฎีการถวายแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทามกลางความไมเห็นดวยจากหลายฝุาย เชน
กลุมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแหงในกรุงเทพมหานคร ไดแสดงความไมเห็นดวยและ
เคลื่อนไหวคัดคาน (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2536:25) อีกทั้งกลุมยังเติรแกมีทัศนะวาการดําเนินการลักษณะ
ดังกลาวเปๅนการลดความนาเช่ือถือตอพลเอกเปรมลง และยังเปๅนการดึงเอาสถาบันกษัตริยแใหลงมา
เกี่ยวของกับการเมอืง อีกทั้งประเด็นสาํคัญทีน่ําไปสูความขัดแยง คือมุมมองของกลุมยังเติรแกที่พุงประเด็น
ไปที่พลตรีอาทิตยแวา เปๅนการกระทําเพื่อหวังผลประโยชนแแกตนเอง เนื่องจากการตออายุราชการของพล
เอกเปรมก็เพื่อเปๅนบันไดใหตนเองกาวข้ึนสูตําแหนงผูบัญชาการกองทัพตอจากพลเอกเปรม กลุมยังเติรแก
จึงพยายามกดดันพลเอกเปรมใหโยกยายพลตรีอาทิตยแจากกองทัพภาคที่ 1 ไปประจําการที่กองทัพภาคที่ 
2 เพื่อลดทอนอํานาจ (Samudavanija, 1982:51) แตถึงกระนั้นขบวนการทหารยังเติรแกก็ไดกอกบฏข้ึนใน
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ที่เรียกกันโดยทั่วไปวา“กบฏเมษาฮาวาย”ทั้งที่ทหารกลุมนี้เคยเขาพบพลเอก
เปรมเพื่อพยายามชักจูงใหทํารัฐประหารรัฐบาลของตนเองมาแลว (ผาสุก พงษแไพจิตร และคริส เบเคอรแ, 
2546:552) 
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กบฏเมษาฮาวาย และ การเมืองภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์  
 กบฏเมษาฮาวาย เหตุการณแการกบฏครั้งนี้เกิดข้ึนระหวางวันที่ 1–3 เมษายน พ.ศ. 2524 
เกิดจากนายทหารกลุมหนึ่งที่ไมสนับสนุนพลเอกเปรมที่ใชช่ือวา“คณะปฏิวัติ” นําโดยพลเอกสัณหแ จิตร
ปฏิมา รองผูบัญชาการทหารบก เปๅนหัวหนา ไดใชกําลังทหารเขาควบคุมจุดสําคัญๆทั่วกรุงเทพฯ และตั้ง
กองบัญชาการทีห่อประชุมกองทัพบก จากแถลงการคณะปฏิวัติฉบับที่ 1 อางเหตุผลในการยึดอํานาจครั้ง
นี้ คือประเด็นความบกพรองของตัวผูนํารัฐบาลและรูปแบบการปกครองที่ใชอยู (ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศ
อนันตแ, 2550:172-173) แตเนื่องจากพลเอกเปรมไดทราบลวงหนาถึงการคิดจะกอกบฏ เพราะถูกชักชวน
แตไดปฏิเสธ ฝุายรัฐบาลจึงไปตั้งกองอํานวยการรวมรักษาความสงบแหงชาติที่คายสุรนารี ในกองทัพภาค
ที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรง
ประทับอยูพรอมกับพระบรมวงศานุวงศแ สงผลใหในเชาวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 ฝุายรัฐบาลจงึสามารถ
ควบคุมสถานการณแไวได พลเอกสัณหแ จิตรปฏิมา หัวหนาคณะปฏิวัติหลบหนีไปตางประเทศ สวนทหารที่
รวมกอการมีทั้งถูกจับกุมและยอมมอบตัว หลายคนเปๅนกลุมยังเติรแกที่เคยเปๅนฐานอํานาจใหกับพลเอก
เปรม (นิรันดรแ กุลฑานันทแ, 2531:44) 
 ภายหลังกบฏเมษาฮาวายสิ้นสุดลง กลุมยังเติรแกถูกลดบทบาททางการเมืองลง ผูที่โดดเดน
ทางการเมืองในชวงนั้นคือพลตรีอาทิตยแ กําลังเอก รองแมทัพภาคที่ 2 ที่ไดดํารงตําแหนงแมทัพภาคที่ 1 
และครองยศพลโท เพราะมีสวนสําคัญในการปราบปรามกบฏ ตามดวยเดือนตุลาคม พ.ศ.2524 ไดเลื่อนยศ
เปๅนพลเอก ตําแหนงผูชวยผูบัญชาการทหารบกควบกับแมทัพกองทัพภาคที่ 1 และตอมาในปีพ.ศ. 2525 
ไดดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบก จนในปีพ.ศ. 2526 ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด จึงเปๅนที่
คาดการณแกันวาพลเอกอาทิตยแ กําลังเอกนาจะเปๅนบุคคลที่จะมาแทนที่พลเอกเปรม ติณสูลานนทแในทาง
การเมือง เชนเดียวกับที่พลเอกเปรมเคยไดแทนที่พลเอกเกรียงศักดิ์ (Diravegin, 1992:212) ความสัมพันธแ
ระหวางบุคคลทั้งสองเปๅนไปโดยราบรื่น พลเอกอาทิตยแไดทําหนาที่คํ้าจุนรัฐบาลแทนนายทหารกลุมยัง
เติรแก แตความสัมพันธแอันดีกลับแปรเปลี่ยนไปเมื่อพลเอกอาทิตยแเริ่มแสดงความทะเยอทะยานทาง
การเมืองอยางเดนชัด โดยพยายามแกไขรัฐธรรรมนูญเพื่อใหมีการขยายการบังคับใชบทเฉพาะกาล ที่จะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2526 (กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาศ, 2545:55) แมจะมี
ความพยายามเคลือ่นไหวใหมีการแกไขรฐัธรรมนูญแตความพยายามดังกลาวนั้นไมสมัฤทธิผล พลเอกเปรม 
ติณสูลานนทแ ไดประกาศยุบสภาเมือ่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2526 พรอมกับกําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่ 
18 เมษายน พ.ศ. 2526 เพียงหนึ่งวันกอนสิ้นสุดบทเฉพาะกาล เนื่องจากกองทัพเช่ือวากติกาเดิมจะเปๅน
ประโยชนแกับพรรคการเมืองขนาดเล็กและผูสมัครอิสระ ซึ่งจะเปๅนการลงโทษพรรคการเมืองขนาดใหญที่
ตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญ แตผลการเลือกตั้งกลับไมเปๅนดังที่กองทัพคาดหมาย พรรคการเมืองขนาด
ใหญ 3 พรรค คือ พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย และพรรคประชาธิปใตยแ ซึ่งคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ 
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ไดที่นั่งรวมกันถึง 2 ใน 3 ของสภาทั้งหมด (ศศิธร โอเจริญ, 2549:167) อยางไรก็ดีพลเอกเปรมยังคงไดรับ
การเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตอไปอีกสมัยหนึ่งเพื่อลดแรงเสียดทานจากกลุมทหาร  
 หลังจากนั้นกลางปีพ.ศ. 2527 ความขัดแยงระหวางพลเอกเปรมกับพลเอกอาทิตยแปรากฏ
ชัดเจนอีกครั้ง โดยมีการเคลื่อนไหวจากนายทหารระดับสูงที่นําโดยพลตรีพิจิตร กุลละวณิชยแตองการตอ
อายุราชการใหแกพลเอกอาทิตยแ กําลังเอกอีก 2 ปี ในระหวางนั้นมเีหตุการณแสําคัญ กลาวคือ เวลานั้นเปๅน
ชวงที่พลเอกเปรมลมปุวยลงสองครั้ง ในชวงกลางปีและในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2527 ทําใหการขอตออายุ
ราชการมีน้ําหนักมากข้ึนดวยขออางที่วาเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งอาจคลอนแคลน เมื่อพลเอก
เปรมมีสขุภาพไมสมบรูณแ (มงคล ไชยเทพ, 2536:106) และตามดวยการคัดคานนโยบายการลดคาเงินบาท
ของพลเอกอาทิตยแที่มีตอรัฐบาล เพราะถือเปๅนการทาทายรัฐบาลโดยตรง แตการคัดคานครั้งนี้กลับเปๅน
การทําลายภาพลักษณแแกตัวพลเอกอาทิตยแเอง เนื่องจากประชาชนมีความเห็นใจรัฐบาล (ศศิธร โอเจริญ, 
2549:211) ความขัดแยงระหวางบุคคลทั้งสองยังมีเพิ่มเติมอีกในกรณีเรื่องพรรคกิจสังคมที่มีการแตกแยก
กันอยางรุนแรง กลุมนายบุญเทง ทองสวัสดิ์ ผูเปๅนบุคคลสาํคัญในการลมพระราชกําหนดของรฐับาลสําเร็จ 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เช่ือกันวาพลเอกอาทิตยแมีความเกี่ยวของอยูดวย และเมื่อยุบสภามีขาว
วาผูนําทหารวางแผนหาทางชวยผูสมัครที่ตอตานพลเอกเปรม จนกระทั่งตองมีการสั่งปลดพลเอกอาทิตยแ
ออกจากตําแหนงผูบญัชาการทหารบก ใหคงไวเพียงตําแหนงผูบัญชาการสงูสดุเพียงตําแหนงเดียว (รุงรตันแ 
เพชรมณี, 2545:54) 
 จากหลายกรณีดังกลาวขางตนสงผลเชิงลบตอภาพลักษณแของพลเอกอาทิตยแ กําลังเอกอยาง
มาก หลังจากกรณีความขัดแยงเรือ่งการลดคาเงินบาท พลเอกอาทติยแไดลดบทบาททางการเมอืงลง และใช
เวลาสวนใหญกับการทาํงานในพื้นที่ชายแดน ทําใหกระแสการทาทายอํานาจพลเอกเปรมจึงเริ่มเบาบางลง 
อยางไรก็ตามพลเอกเปรมไดประนีประนอมกับพลเอกอาทิตยแโดยประกาศตออายุราชการใหไปจนถึงวันที่ 
31 สิงหาคม พ.ศ. 2529 (ศศิธร โอเจริญ, 2549:212) ถึงกระนั้นแรงทาทายอํานาจของรัฐบาลพลเอกเปรม
ก็มิไดหมดลง มีขาวลือเรื่องความพยายามทํารัฐประหารเกิดข้ึนเปๅนครั้งคราว จนในที่สุดความพยายามใน
การทํารัฐประหารไดเกิดข้ึนอีกครั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 
 
กบฎ 9 กันยา และ การเมืองภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์ 
 “กบฏ 9 กันยา” ไดเกิดข้ึนเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 ปรากฏวาในชวงเชาของวัน
ดังกลาว ไดมีกองกําลังทหารอากาศและทหารบกจํานวน 500 นาย พรอมรถถัง 22 คัน เขาตรึงพื้นที่
สําคัญทั่วกรุงเทพฯ พรอมทั้งจับกุมพลอากาศเอกประพันธแ ธูปะเตมียแ ผูบัญชาการทหารอากาศเปๅนตัว
ประกัน โดยมีขออางดานเศรษฐกจิเปๅนหลัก (ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันตแ, 2550:174-176) การกอกบฏครั้ง
นี้เกิดจากความรวมมือของคนหลายกลุม กลุมแรก คือกลุมนายทหารนอกราชการ ประกอบดวย พลเอก
เสริม ณ นคร เปๅนหัวหนาคณะปฏิวัติ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนแ และพลเอกยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
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เปๅนตน กลุมที่สอง คือนายทหารกลุมยังเติรแกที่ไดรบัการแตงตั้งใหกลับเขารับราชการอีกครั้งหลังตองโทษ
กรณีรัฐประหาร พ.ศ. 2524 ผูนําหลัก ไดแก พันเอกมนูญ รูปขจร และ นาวาอากาศโทมนัส รูปขจร ไดรับ
ความชวยเหลือทางการเงินจากนายเอกยุทธ อัญชัญบุตร (ศศิธร โอเจริญ, 2549:224-225) สาเหตุการ
รัฐประหารนั้นถูกตั้งขอสังเกตวา นาจะเกิดจากความไมพอใจของคณะรํฐประหารในเรื่องการแตงตั้ง
โยกยายและแกแคนพลเอกเปรมทีใ่หการสนับสนุนนายทหารกลุม “จปร.5” และสาเหตุสําคัญอีกประการ
หนึ่ง คือรัฐบาลออกกฎหมายกําหนดใหแชรแลูกโซเปๅนสิ่งผิดกฏหมาย โดยเช่ือกันวามีนายทหารระดับสูง
เกี่ยวของดวย และวางแผนจะนํากําลังมาสมทบกับคณะรัฐประหาร แตสุดทายการรัฐประหารลมเหลว
เนื่องจาก“นัดแลวไมมา” (ชาดา นนทวัฒนแ, 2552:316) 
 การรัฐประหารครั้งนี้กระทําข้ึนระหวางที่พลเอกเปรมอยูระหวางเดินทางไปราชการที่
ประเทศอนิโดนีเซยี และพลเอกอาทิตยแอยูระหวางปฏิบัติภารกิจในยุโรป ทําใหพลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธแ 
รองผูบัญชาการทหารบกจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยภายในเพื่อตอตาน จนคณะ
รัฐประหารยอมแพในชวงเย็นวันน้ัน คณะผูกอกบฏถูกจับกุมจํานวน 39 คน สวนพันเอกมนูญ รูปขจร 
และนาวาโทมนัส รูปขจร ไดลี้ภัยออกนอกประเทศ (ศศิธร โอเจริญ, 2549:217) อยางไรก็ตามแมรัฐบาลจะ
รักษาอํานาจไวไดและบริหารประเทศตอไปไดอีกเกือบ 1 ปี แตในที่สุดพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ ก็ตอง
ประกาศยุบสภาอีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เนื่องจากขัดแยงกับสภาในกรณีที่สภาไมอนุมัติ 
“พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2529” พระราช
กําหนดดังกลาวกําหนดใหรถดีเซลที่ซื้อใหมตองเสียภาษีมากกวาธรรมดา 2 เทา เพื่อแกปใญหาที่จะตอง
ปรับเพิ่มราคานํ้ามัน จึงตัดสินใจยุบสภาเพื่อใหมีการเลือกตั้งทั่วไปใหม (นคร พจนวรพงษแ และอุกฤษ 
พจนวรพงษแ, 2543:150) ในชวงกอนการเลือกตั้งพลเอกเปรมยังไดตัดสินใจปลดพลเอกอาทิตยแออกจากผู
บัญชาการทหารบก และไดแตงตั้งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปๅนผูบัญชาการทหารบกแทน (พรภิรมณแ เชียง
กูล, 2540:43-44) 
 การเลือกตั้งไดจัดใหมีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ผลการเลือกตั้งปรากฏวาไมมี
พรรคการเมอืงใดไดรบัคะแนนเสยีงมากพอจะจดัตั้งรฐับาล ดังนั้นพรรคประชาธิปใตยแ พรรคชาติไทย พรรค
กิจสังคม และพรรคราษฎร จึงไดรวมกันจัดตั้งรัฐบาลและไดเชิญพลเอกเปรม ติณสูลานนทแมาเปๅน
นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง (นคร พจนวรพงษแ และอุกฤษ พจนวรพงษแ, 2543:151) ถือเปๅนการบริหาร
ประเทศสมัยที่ 3 ของพลเอกเปรม ในชวงรัฐบาลนี้พรรคประชาธิปใตยแแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลไดเกิด
ขัดแยงภายในพรรค ทําใหเกิด“กลุม10 มกรา”ข้ึน โดยประกาศจะดําเนินการทางการเมืองแบบอิสระไม
ข้ึนกับมติพรรค และตอมา “กลุม 10 มกรา” ไดลงมติไมสนับสนุนพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ทําใหรัฐมนตรี
ของพรรคประชาธิปใตยแแสดงความรบัผดิชอบโดยการยื่นหนังสอืลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ.2531 (นิโรจนแ ขอคงประเสริฐ, 2533:98-99) พลเอกเปรม ติณสูลานนทแจึงประกาศยุบสภาเพื่อแก
วิกฤติการณแทางการเมือง และกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 (เชาวนะ ไตร
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มาส, 2530:137) ในระหวางการรณรงคแหาเสียงทัง้กอนและหลังเลอืกตั้ง ปรากฏกระแสการตอตานพลเอก
เปรม ในฐานะนายกรัฐมนตรคีนกลางอยางกวางขวาง เปๅนการกอตัวในหมูนักวิชาการ(กลุมนักวิชาการ 99) 
นําโดยศาสตราจารยแ ดร.ชัยอนันตแ สมุทรวาณิช ประกอบกับปใญญาชน เอ็นจีโอ และนักหนังสือพิมพแ
จํานวนหนึ่ง (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:206) ขยายตัวและมีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆจนมีการสงตัวแทนเขา
พบพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เพื่อเรียกรองใหทางกองทัพยุติการสนับสนุนพลเอกเปรม รวมถึงมีการรวมตัว
กันที่ลานพระบรมรูปทรงมาเพือ่เดินขบวนไปที่บานพักสี่เสาเทเวศรแ เพื่อขอพบพลเอกเปรม (จีรวัฒนแ รจนา
วรรณ, 2545:309) ภายหลังการเลือกตั้งแลวเสร็จไดมีการจัดต้ังรัฐบาลรวม 6 พรรค ในคืนวันที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เหลาหัวหนาพรรค 6 พรรคที่ประกอบดวย พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรค
ประชาธิปใตยแ พรรคราษฎร พรรคมวลชน และพรรคสหประชาธิปไตย ไดเขาพบพลเอกเปรมเพื่อเชิญให
ดํารงตําแหนงนายกรฐัมนตรอีีกวาระหนึ่ง แตพลเอกเปรมปฏิเสธดวยคําพูดทีว่า “ผมพอแลว” (วีรชาติ ชุม
สนิท, 2549:147) 
 จนกระทั่งในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531พลเอกเปรมในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการจึงได
ยุติบทบาททางการเมือง และวันเดียวกันนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งพลตรีชาติชาย 
ชุณหะวัณ หัวหนาพรรคชาติไทย ซึ่งไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคน
ตอไป (เสถียร จันทิมาธร, 2532:187) เมื่อยอนกลับไปพิจารณาบทบาททางการเมืองของพลเอกเปรม ติณ
สูลานนทแ จะเห็นไดวาไดรับการสนับสนุนจากทั้งกลุมทหารและพรรคการเมืองมาโดยตลอด ทําหนาที่เปๅน
แกนกลางในการรักษาดุลยภาพทางอํานาจใหมีความสอดคลองกับบริบททางการเมืองภายใตระบอบ
อํานาจกึ่งประชาธิปไตย ซึ่งเปๅนระบอบอํานาจสามเสาระหวางอํานาจฝุายการเมือง กับอํานาจกองทพั และ
ระบบราชการ โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนทแเปๅนผูถือดุลอํานาจ และมีบทบาทเปๅนผูรักษาระบบอํานาจ
แบบกึ่งประชาธิปไตยในการเมืองไทย (เสรี บัวแกว, 2533:187-189) 
 
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และ รัฐประหาร พ.ศ. 2534 
 รัฐบาลใหมหลังจากการปฏิเสธรับตําแหนงนายกรฐัมนตรขีองพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ จึงมี
การทาบทามพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ในฐานะหัวหนาพรรคชาติไทย ซึ่งไดที่นั่งมากที่สุดในสภา 87 ที่นั่ง 
และเมื่อรวมกบัพรรคอื่นๆอีก 6 พรรค คือ พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปใตยแ พรรคราษฏร พรรคมวลชน 
และพรรคสหประชาธิปไตย รวมทั้งสิ้น 220 เสียง ไดสนับสนุนพลตรชีาติชาย ชุณหะวัณเปๅนนายกรฐัมนตร ี
(เสถียร จันทิมาธร, 2532:188) การแตงตั้งรัฐมนตรขีองรัฐบาลชุดนีล้วนมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
ผานการเลือกตั้งทั้งสิ้น เวนแตนายมีชัย ฤชุพันธแ จึงถือไดวารัฐบาลชุดนี้มีความสอดคลองกับระบอบ
ประชาธิปไตยมากกวารัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ อยางนอยก็ในเรื่องของรปูแบบ (ลิขิต ธีรเวคิน
, 2550:221)  การบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้เล็งเห็นถึงความกาวหนาของประเทศในอนาคต จึงไดมี
การตั้งคณะที่ปรึกษารัฐบาลเรียกวา“บานพิษณุโลก”เพื่อเปๅนกลไกสําคัญสําหรับในกระบวนการตัดสินใจ
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และกําหนดนโยบาย (ศิริชัย วิริยานันทแ, 2548:171-172) ซึ่งแบงออกเปๅน 2 คณะทํางาน คณะแรกเปๅน
กลุมนักการเมืองและผูที่คอยใหความชวยเหลือสนับสนุนพรรคชาติไทย คณะที่สองเปๅนนักการเมืองหนา
ใหมที่มาจากนักวิชาการที่มีนายเกรียงศักดิ์ ชุณหะวัณ บุตรชายพลเอกชาติชายเปๅนหัวหนาคณะ และยังมี
นักวิชาการทานอื่นๆรวมคณะ คือ สุรเกียรติ เสถียรไทย บวรศักดิ์ อุวรรโณ หมอมราชวงศแสุขุมพันธแ 
บริพัตร และพันศักดิ์ วิญโูรัตนแ ฯลฯ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:211) 
 ดานเศรษฐกิจไดสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถเขาแขงขันในตลาดโลก และพัฒนาตลาดใน
ประเทศใหมีศักยภาพ รัฐบาลจงึไดใชนโยบายเศรษฐกิจเชิงรกุดวยการ“เปลี่ยนสนามรบเปๅนสนามการคา”
(ชาติชาย ชุณหะวัณ, 2532:6) เชนการประสานงานโดยใหมกีารเจรจารวมระหวางเขมร 4 ฝุาย เพื่อยุติการ
สูรบ และสนับสนุนใหมีการจัดตั้งรัฐบาลประเทศกัมพูชาภายใตการนําของสมเด็จสีหนุข้ึน (สุณัย ผาสุข, 
2539:47) นอกจากนั้นยังมีการสรางสะพานมิตรภาพไทย–ลาว สะพานมิตรภาพไทย–พมา โดยมี
จุดประสงคแเพื่อสงเสรมิเศรษฐกจิการติดตอคาขายและวัฒนธรรมของประชาชนไทยและประชาชนในอินโด
จีน (เวณิกา บุญมงคล, 2540:145) สําหรับในประเทศมีการอนุมัติโครงการโครงสรางสาธารณะขนาดใหญ
โดยเปดดโอกาสใหเอกชนเขารวมลงทุน เชน โครงการยกระดับทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร โครงการ 
Hopewell โครงการโทรศัพทแ 3 ลานเลขหมาย (ศิริชัย วิรยานันทแ, 2548:117) ระบบขนสงสาธารณะ การ
บริหารจัดการทาเรือ เนนการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนสงในภูมิภาค และยังกอสราง
ทางสายใหมชลบุร-ีพัทยา เพื่อสงเสริมการพัฒนาพื้นทีช่ายฝใงๆทะเลตะวันออก (จารวี โกมลดิษฐแ, 2544:72) 
ทําใหตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยชวงพ.ศ.2531-2532 มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 
13.3 เปอรแเซ็นตแ (Handley, 1997:95) 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคนีเ้ฟืๆองฟูอยางมาก เงินทองไหลเวียนในประเทศเปๅนจํานวน
มหาศาล นายทุนทั้งไทยและตางชาติตางมีการซื้อที่ดิน สงผลใหราคาที่ดินถีบตัวสูงข้ึนมาก ธุรกิจแทบทุก
ชนิดมีกําไร อีกทั้งรัฐบาลพลเอกชาติชายยังสามารถรักษาเงินคงคลงัไดมากทีสุ่ดในรอบ 60 ปีที่ผานมา โดย
สูงถึง 1.8 แสนลานบาท (ศิริชัย วิรยานันทแ, 2548:224) ทามกลางความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดําเนิน
ไปอยางรวดเร็ว ทําใหมีนักวิชาการจํานวนมากไดคาดการณแเศรษฐกิจไทยไว 2 ลักษณะ ลักษณะแรก 
คาดการณแวาประเทศไทยกําลงัจะกาวสูความเปๅนอุตสาหกรรม“Nic”(Newly Industrial Country) (สุนทร 
โตรอด, 2536:110) หรือที่คุนกันวาประเทศไทยจะกลายเปๅน“เสือตัวที่ 5”แหงเอเชียตอจากเกาหลีใต 
ฮองกง สิงคโปรแและไตหวัน สวนลักษณะที่สอง คือการเกิดภาวะทางการเงินอยางรุนแรงของประเทศ 
เพราะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรงเกินจริงตามหลักเศรษฐศาสตรแของโลก (ทศ คณนาพร และ
คณะ, 2551:120) รัฐบาลเริ่มตองเผชิญกับปใญหาในการบริหารประเทศ เนื่องจากจากการขยายตลาดทาง
การคาจํานวนมากนี้เอง ทําใหเกิดการทุจริตคอรัปช่ันและการประพฤติมิชอบของรัฐมนตรี นักธุรกิจ
แสวงหากําไรใหแกตนเองและกลุมดวยการผูกขาดการประมูลกับภาครัฐ จนกลายเปๅนที่มาของสมญานาม
ของรัฐบาลชุดนี้วาเปๅน“บุฟเฟุ คาบิเนต”หรือ“ระบอบธนาธิปไตย” (อมร รักษาสัตยแ, 2544:41) ขาวพรรค
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การเมืองรวมคณะรัฐบาลเรื่องการทุจริตแพรกระจายอยูเสมอตลอดระยะเวลาที่พลเอกชาติชายเปๅน
นายกรัฐมนตรี เชน พรรคกิจสังคมถูกกลาวหาในเรื่องการสรางฝายหินทิ้งจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรค
ประชาธิปใตยแถูกกลาวหาเรื่องทุจริตเกี่ยวกับปุย การออกเอกสารสิทธิและการนําพรรคเขาบริหารในตลาด
รวมเพื่อการคา (อตก.) พรรคมวลชนถูกกลาวหาในกรณีสัญญาเลิกจางขององคแการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย (อสมท.) สวนพลเอกชาติชายนั้น ถูกกลาวหาเรื่องการเกี่ยวของกับการเขาถือหุนในโครงการ
ตางๆหลายโครงการ ยิ่งโครงการที่เกี่ยวของกับทาอากาศยานแหงประเทศไทย (สิริรัตนแ เรืองวงษแวาร, 
2539:551-553) 
 ปใญหาที่สรางความลาํบากแกรฐับาลอยางมาก คือ ความขัดแยงรุนแรงระหวางฝุายทหารกับ
นักการเมืองทีเ่พิ่มสงูข้ึน โดยเฉพาะกับรอยตํารวจเอกเฉลมิ อยูบํารงุ รัฐมนตรปีระจําสํานักนายก พิจารณา
ไดจากการที่ฝุายทหารยึดรถโมบายยูนิตหรือรถถายทอดสัญญาณวิทยุของอสมท.ซึ่งจอดไวบริเวณวัดไผ
เลี้ยง เขตหนองแขม โดยอางวารอยตํารวจเอกเฉลิมใชเพื่อสืบขาวความเคลื่อนไหวของกองทัพ จนสราง
ความไมพอใจแกฝุายทหารอยางมาก แมพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณจะพยายามประสานรอยราวแต
สถานการณแก็ไมดีข้ึน ประกอบกับขณะนั้นมีขาวลือถึงการรัฐประหารอยูเสมอ ทําใหพลเอกชาติชาย
ตัดสินใจลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เพื่อยุติปใญหา แตอยางไร
ก็ตามสภาผูแทนราษฎรยังคงสนับสนุนใหดํารงตําแหนงอีกครั้ง จึงไดจัดต้ังรัฐบาลใหมประกอบดวย 5 
พรรค ประกอบดวย พรรคชาติไทย พรรคเอกภาพ พรรคประชากรไทย พรรคปวงชนชาวไทย และพรรครา
ษฏรเขารวมรัฐบาลบริหารประเทศตอไป โดยที่รัฐบาลใหมนี้ไมมีรอยตํารวจเอกเฉลิม อยูบํารุง หัวหนา
พรรคมวลชน และนายมนตรี พงษแพานิช หัวหนาพรรคกิจสังคมรวมอยูดวย (สิริรัตนแ เรืองวงษแวาร, 
2539:556-557) เกี่ยวกับความขัดแยงดังกลาวมีความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสมัภาษณแเลขานกุาร
สวนตัวพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่กลาววา 

ความขัดแยงระหวางพรรคการเมืองสมัยทานมีนอย สมัยน้ันเวลาประชุมสภาจะเปๅนที่
รูจักกันดีถึง “หองสหประชาชาติ” เปๅนหองที่ใชพูดคุยกันนอกรอบกอนประชุมสภา
ของทั้งพรรครัฐบาลและฝุายคาน มีเคร่ืองดื่มรับรองเต็มที่ ใครติดใจอะไรกันก็มา
เคลียรแกันกอนเขาประชุม แตที่เห็นจะหนักก็คือ ชวงมีปใญหากับฝุายทหาร ทานนัด
พบพูดคุยอยูหลายรอบ ทานขาวกันหลายคร้ังแตเหมือนจะไมมีทาทีดขีึ้น ตอนน้ันเร่ือง
รถโมบายยูนิต แตจริงๆทานเร่ิมทราบแลววาจะมีการรัฐประหาร แตก็ตองการใช
สงครามจิตวิทยาเพื่อวางแผนบริหารใหไปตอได (นายดิษฐแอัชพณ สูตรสุคนธแ , 
สัมภาษณแ, 30 ธันวาคม 2559)  

 หลังจากนั้นไมนานในวันที่ 23 กุมภาพันธแ พ.ศ.2534 รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณก็
ตองยุติบทบาทลง เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ที่นําโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษแ ผู
บัญชาการทหารสงูสดุหวัหนาคณะ ไดยึดอํานาจโดยบีบบังคับใหพลเอกชาติชายเดินทางออกนอกประเทศ 
จนตองเดินทางไปยังประเทศอังกฤษกอนจะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งในเวลาตอมา (วีรชาติ ชุมสนิท, 
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2549:156-157) การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) กระทําในวันที่ 23 
กุมภาพันธแ พ.ศ.2534 ซึ่งประกอบดวยทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ และพลเรือน ภายใตการ
นําของพลเอกสุนทร คงสมพงษแ ผูบัญชาการทหารสูงสุด กอนที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณจะเดินทางไป
เขาเฝูาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตําหนักภูพิงคแราชนิเวศนแ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปๅนไปตามพระ
ราชโองการโปรดเกลาฯใหนําพลเอกอาทิตยแ กําลังเอกไปถวายสัตยแปฏิญาณกอนเขารับตําแหนงรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงกลาโหม แตขณะที่เครื่องบินกําลังเคลื่อนออกจากสนามบินกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ในเวลา 11.00 น. ปรากฏมีทหารนอกเครื่องแบบ 2 นายเขามาพรอมชักปืนควบคุม
กลุมรปภ. พรอมสั่งใหเครื่องบินลดความเร็วลง กอนนําตัวพลเอกชาติชายไปกักตัวไวที่บานพักรับรอง
ทหารอากาศ (อภิญญา รัตนมงคลมาศ และวิวัฒนแ คติธรรมนิตยแ, 2547:113) 
 ภายหลังคุมตัวพลเอกชาติชายไดเรียบรอยคณะรฐัประหารซึ่งประกอบดวย พลเอกสุนทร คง
สมพงษแ ผูบัญชาการทหารสงูสดุ หัวหนาคณะ พรอมดวยพลเอกสุจินดา คราประยูร ผูบัญชาการทหารบก 
พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล ผูบัญชาการทหารอากาศ พลเรือเอกประพัฒนแ กฤษณจันทรแ ผูบัญชาการ
ทหารเรอื พลตํารวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒนแ อธิบดีกรมตํารวจ พลเอกอิสระพงษแ หนุนภักดี รองผูบัญชาการ
ทหารบกและเลขาธิการคณะ และพลตํารวจเอกวิโรจนแ แสงสนิท เลขาธิการทหาร (สมนึก ธูปหอม, 
2538:109-110) ไดแถลงการณแถึงความจาํเปๅนทีค่ณะรสช.ไดเขายึดอํานาจการปกครอง ดวยเหตุผลหลัก 5 
ประการ กลาวคือ ประการแรก พฤติกรรมฉอราษฎรแบังหลวงของคณะผูบริหารประเทศ ประการที่สอง 
ขาราชการการเมืองกดข่ีขาราชการประจําที่ซื่อสัตยแสุจริต ประการที่สาม รัฐบาลเปๅนเผด็จการทางรัฐสภา 
ประการทีส่ี่ ทําลายสถาบนัทหาร ซึ่งเปๅนสถาบันเดียวที่ไมยอมตกอยูใตอิทธิพลทางการเมือง และประการ
สุดทาย บิดเบือนคดีลมลางสถาบันพระมหากษัตริยแ  โดยพลตรีมนูญ รูปขจร และพรรคพวกเปๅนตนคิด
ทําลาย (ธํารงศักดิ ์เพชรเลิศอนันตแ, 2550:177-180) แตสําหรับสุขุม ธนพงศแพิพัฒนแ (2539:109-125) 
ช้ีใหเห็นถึงสาเหตุสําคัญในการทํารัฐประหารของคณะรสช.วา เกิดจากความขัดแยงระหวางทหารกับ
รัฐบาลและกลุมทหารภายในกองทัพเองเปๅนสาเหตุใหญ โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางรุน จปร.7 กับ 
จปร.5 ที่มีความไมลงรอยกันมาต้ังแตสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ ประกอบกับความขัดแยง
ระหวางทหารกับรัฐบาลที่มาจากพลเรือน ถือประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของกองทัพ เพราะกลุม
ทหารไดรับการอบรมอยางเขมงวดถึงการปกปใกรักษาไวซึ่งเรื่องเหลานี้ อีกทั้งแนวคิดของทหารนั้นมักจะไม
ยอมตกอยูใตอํานาจของพลเรือน 
 หลังจากแถลงการณแแลวเสร็จ ในวันเดียวกันนั้นคณะรสช.ไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 พรอมกับวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีลง และ
ประกาศกฏอัยการศึกทั่วประเทศ จนกระทั่งวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2534 จึงไดประกาศธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจกัร พุทธศักราช 2534 ข้ึนบังคับใชแทนเปๅนการช่ัวคราว พรอมกับเสนอใหนายอานันทแ 
ปในยารชุน นักธุรกิจและอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกา และขาราชการระดับ
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ปลัดกระทรวงข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และยังแตงตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อทําหนาที่ราง
รัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ กอนที่คณะรสช.จะแปรสภาพเปๅน“สภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ”ทํา
หนาที่ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกรัฐบาลในการบริหารบานเมือง (ชาดา นนทวัฒนแ, 2552:324) 
หลังจากแตงตั้งนายกรฐัมนตรคีนกลางที่ประชาชนยอมรบัไดเพื่อจดัตั้งคณะรฐับาลบริหารประเทศช่ัวคราว 
ภารกิจที่สําคัญที่ตามมาคือการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม จึงไดแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและ
แตงตั้งคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ จํานวน 20 คน เพื่อรางรฐัธรรมนูญใหแลวเสรจ็ตามกําหนดภายใน 1 
ปี (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2550:228) และสามารถรางรัฐธรรมนูญไดแลวเสร็จอยางรวดเร็วภายใน 6 เดือน 
ตรงกับวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2534 และภายในเดือนเดียวกันสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติรับรางไวใน
วาระที่ 1 ตามดวยใหมีการพิจารณารับรางในวาระที่ 2 ตอไป (ศุภัทรา อํานวยสวัสดิ์, 2552:159)  
 เมื่อการรับรางในวาระที่ 2 มาถึง ปรากฏวารัฐธรรมนูญที่รางข้ึนกลับมีการแกไขตางไปจาก
ตัวรางเดิมที่รับมาจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ในประเด็นคุณสมบตัิของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
โดยเปลี่ยนใหไมจําเปๅนตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากพิจารณาแลวก็จะเห็นไดวาคณะรสช.
พยายามที่จะกําหนดกติกาใหเอื้ออํานวยตอการรักษาอํานาจและสืบทอดอํานาจ โดยอาศัยกลไก
รัฐธรรมนูญเปๅนเครื่องมือ (สุทัศนแ คําเปฺก, 2538:127) ผลจากการรับรางในวาระที่ 2 ทําใหนักวิชาการ 
สื่อมวลชน รวมทั้งกลุมพลงัมวลชนจํานวนนับหมื่นไดรวมตัวบริเวณทองสนามหลวง และเรียกรองใหคณะ
รสช.ยืนยันวาจะไมใชรัฐธรรมนูญเปๅนชองทางสืบทอดการเปๅนนายกรัฐมนตรี จนทําใหพล.อ.สุจินดา ครา
ประยูร และพล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล ตองออกมาประกาศตอสาธารณชนวา คณะรสช.จะไมรับตําแหนง
นายกรัฐมนตรีอยางแนนอน จนกระทั่งรัฐธรรมนูญไดผานมติวาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
ประกาศใชในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 โดยมีเนื้อหาสาระไมแตกตางจากรัฐธรรมนูญของคณะ
รัฐประหารที่ผานมา และไดกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 (นรนิติ เศรษฐบุตร, 
2550:230)   
 พรรคการเมอืงที่มีนัยยะสาํคัญในการเลอืกตั้งครัง้นี้ คือ “พรรคสามัคคีธรรม” ที่คณะรสช.ได
พยายามสรางความแข็งแกรงทางการเมืองโดยฝาุยทหาร ซึ่งอาศัยชวงระยะทีพ่รรคการเมืองรวมรัฐบาลกับ
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อยูในภาวะระส่ําระสายจากการที่บุคคลสําคัญของพรรคถูกอายัดทรัพยแ จึงดึง
บุคคลเหลานี้เขารวมกับกลุมตน โดยมีนายณรงคแ วงศแวรรณ หัวหนาพรรคเอกภาพเดิม ไดมาเปๅนหัวหนา
พรรคสามัคคีธรรม ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคแประการเดียว คือการสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งของคณะรสช.
ใหข้ึนมาครองอํานาจ โดยใชรัฐธรรมนูญและกลไกการเลือกตั้งเปๅนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรม 
(เบญจพล เปรมปรีดา, 2536:93) ทําใหผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ปรากฏวา 
พรรคที่มีคะแนนเสียงสูงสุดคือ พรรคสามัคคีธรรม 79 คน ไมถึงครึ่งหนึ่งของสภาฯ (360 คน) จึงไม
สามารถจัดตั้งรฐับาลได พรรคสามัคคีธรรมจึงไดรวบรวมคะแนนจากพรรคตางๆรวม 5 พรรคเพื่อตั้งรัฐบาล
ผสม ประกอบดวย พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย พรรคราษฎร 
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และมีนายณรงคแ วงศแวรรณ ในฐานะหัวหนาพรรคสามัคคีธรรมจัดตั้งรัฐบาล ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
แตเมื่อกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาไดทราบขาว นางมารแกาเร็ต แท็ตไวเลอรแ โฆษกกระทรวง
การตางประเทศสหรัฐอเมริกา จึงออกมาประกาศวานายณรงคแ วงศแวรรณ เปๅนหนึ่งในบัญชีดําของผูคายา
เสพติดระดับโลก ที่ไมสามารถขอวีซาเดินทางเขาสหรัฐอเมริกาได (Maisrikrod, 1992:24) ถึงแมวานาย
ณรงคแ วงศแวรรณจะปฏิเสธ แตทางพรรคกลับไมสนใจและหันมาสนับสนุนพลเอกสุจินดา คราประยูรข้ึน
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทน 
 
รัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร และ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
 จากการที่นายณรงคแ วงศแววรณ ไมไดรับการสนับสนุนจากพรรคหลังพบความไมสงางามจาก
ขาวที่เกิดข้ึน ทําใหพลเอกสุจินดา คราประยูรไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองทั้ง 5 พรรคที่รวมกัน
จัดตั้งรัฐบาลใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี แมคณะรสช.จะเคยยืนยันถึงการไมรับตําแหนงทางการเมือง
และไมหวังจะสืบทอดอํานาจ แตพลเอกสุจินดา คราประยูรไดช้ีแจงถึงการรับตําแหนงครั้งนี้วาเปๅนการ 
“เสียสัตยแเพื่อชาติ” อยางไรก็ดีการช้ีแจงดวยเหตุผลดังกลาว ไมไดทําใหประชาชนมีความเห็นคลอย
ตามแตอยางใด (เขียน ธีระวิทยแ, 2536:29) ในทางตรงกนัขามยิ่งตอกย้ําถึงการสบืทอดอํานาจทางการเมือง
ของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ โดยอาศัยกลไกรัฐธรรมนูญที่เปดดชองใหโดยไมผานวิถี
ประชาธิปไตย รวมทั้งยังสามารถดํารงตําแหนงขาราชการประจําของกองทัพไดในเวลาเดียวกัน (เอนก 
เหลาธรรมทัศนแ, 2536:85-86) ถือเปๅนการดํารงตําแหนงทั้งผูนํารัฐบาลและผูนําทางทหาร จึงเกิดกระแส
ตอตานคัดคานการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูรตามมาอยางรุนแรง 
 นรนิติ เศรษฐบุตร (2550:235-236) ช้ีใหเห็นถึงเหตุผลสําคัญในการตอตานคัดคานจาก
ประชาชนในการข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูร ไว 4 ประการ กลาวคือ 
ประการแรก การไมรักษาคําพูดของพลเอกสจุนิดา คราประยูร ประการที่สอง การพยายามสืบทอดอํานาจ
ของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ประการที่สาม มีการคัดคานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2535 มากอนแลว และประการสุดทาย ภายในคณะรัฐบาลของพลเอกสุจินดา ครา
ประยูรมีบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยแสินวาร่ํารวยผิดปกติที่คณะรสช.ตั้งข้ึนมีคําสั่งยึด
ทรัพยแรวมอยูดวย ดวยเหตุเหลานี้สงผลใหพลเอกสุจินดา คราประยูรอยูในตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดเพียง 
2 เดือน พรอมกับกระแสกดดันจากประชาชนหลายกลุมทั้งกลุมการเมืองและกลุมที่เสียผลประโยชนแ รวม
ไปถึงกลุมชนช้ันกลาง ไดแก ขาราชการและผูทํางานเอกชนที่พอมีฐานะที่เติบโตมาในบรรยากาศการเมือง
ประชาธิปไตย ประกอบกับในเวลาน้ันเปๅนยุคแหงการสื่อสารยุคใหมที่ใชมือถือติดตอกัน สื่อมวลชนจึง
เรียกวา“ม็อบมือถือ”หรือ“ม็อบรถเกเง” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550:222) กระแสการตอตานคัดคานขยายวง
กวางอยางรวดเร็ว มีการรวมตัวกันที่ทองสนามหลวงและทยอยเพิ่มจํานวนมากถึง 5 แสนคน มีการ
ประทวงดวยการอดอาหารของรอยตรีฉลาด วรฉัตร และพลตรีจําลอง ศรีเมือง ซึ่งเปๅนหัวหนาพรรคพลัง
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ธรรมในขณะนั้น (Murray, 1996:133) นอกจากการนั้นยังมีสหพันธแนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ที่มี
นายปริญญา เทวานฤมิตกุลเปๅนเลขาธิการ พรอมกับพรรคฝุายคานที่ประกอบดวย พรรคประชาธิปใตยแ 
พรรคเอกภาพ พรรคความหวังใหม และพรรคพลังธรรม (ชาดา นนทวัฒนแ, 2552:328) ซึ่งภายหลังพรรค
เหลานี้ถูกขนานนามวา“พรรคเทพ”ที่ตางคัดคานการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีที่ไมไดมาจากการ
เลือกตั้ง จนพลเอกสุจนิดา คราประยูรตองออกแถลงการณแถึงความจําเปๅนวาเปๅนการเสียสัตยแเพื่อชาติ แต
เหตุการณแกลับยิ่งบานปลายมากขึ้น มีการใชกําลังทหารปราบปรามผูชุมนุมประทวงอยางเด็ดขาด จน
นําไปสูเหตุการณแสําคัญทางการเมืองที่เรียกกันวา“พฤษภาทมิฬ”ระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ.
2535 (Theeravit, 1997:2) เนื่องจากรัฐบาลไดมีการสลายการชุมนุมประทวงอยางรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต 
 แตรัฐบาลไดรายงานขาววาเหตุการณแไมรุนแรง ไมมีผู เสียชีวิต และยังกลาวตอไปวา
ประชาชนไดทยอยเดินทางกลับบานแลว ซึ่งตางจากสํานักขาวตางประเทศที่ไดรายงานขาววารัฐบาลไดมี
การสลายการชุมนุม และมีการทํารายผูชุมนุมโดยใชความรุนแรงเพิ่มขึ้น พรอมกับประกาศสถานการณแ
ฉุกเฉิน ผูชุมนุมที่ยังเหลืออยูและไมถูกจับกุมไดกําลังเคลื่อนยายจากการชุมนุมที่อนุสาวรียแประชาธิปไตย 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ฝุายรัฐบาลไดปดดบริเวณผานฟูาลลีาศ กลุมผูชุมนุมพยายามฝุาวงลอม
จึงเกิดการปะทะตอสูกันข้ึน จนกระทั่งวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2535 พลตรีจําลอง ศรีเมือง แกนนํา
ประชาชนไดถูกจับกุมตัวไปขัง (จําลอง ศรีเมือง, 2535:153) ประชาชนสวนที่เหลือยังคงเคลื่อนยายการ
ชุมนุมจนมาใชพื้นที่บริเวณหัวหมาก โดยใชมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปๅนศูนยแกลาง สถานการณแยังคงไม
สิ้นสุดยังคงมีการตอสูและทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนโดยตลอด จนทายที่สุดในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 
2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการใหผูนําทั้งสองฝุายเขาเฝูา คือ พลเอกสุจินดา 
คราประยูร และพลตรีจาํลอง ศรีเมือง โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ ประธานองคมนตรีเปๅนผูนําทั้งสอง
เขาเฝูาเพื่อรับสนองพระราชดําริใหระงับความขัดแยง และเพื่อสันติสุขกับชาติบานเมือง เหตุการณแครั้ง
ประวัติศาสตรแทางการเมืองไทยครั้งนี้จึงยุติลงไดดวยพระบารมีของพระองคแอีกครั้ง (สมบัติ ธํารงธัญวงศแ, 
2548:642-644) หลังจากนั้นผูนําทั้งสองฝุายจึงออกแถลงการณแรวมผานโทรทัศนแรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยพลเอกสุจินดา คราประยูรแถลงการณแแสดงความ
รับผิดชอบทางการเมืองดวยการประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรฐัมนตร ีจนตอมาในวันที่ 10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งให นายอานันทแ ปใน
ยารชุน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยมีนายอาทิตยแ อุไรรัตนแ ประธานสภาผูแทนราษฎร เปๅน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ (อภิญญา รัตนมงคลมาศ และวิวัฒนแ คติธรรมนิตยแ, 2547:122) 
 
 
 
 



109 

การเมืองไทยระหว่างปีพ.ศ. 2535 – รัฐประหารพ.ศ. 2557 (ยุคปฏิรูปประชาธิปไตย) 
 
 การเมืองไทยในยุคระหวางปีพ.ศ. 2535 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในชวง
เวลานี้บริบทของการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง จึงตองแบงเนื้อหาออกเปๅน 3 ยุค 
ประกอบดวยยุคปฏิรูปการเมือง (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544) ยุคประชานิยม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549) และ 
ยุคแหงความขัดแยง (พ.ศ. 2549 – รัฐประหารพ.ศ. 2557) โดยการพรรณนาจะเรียงลําดับโดยเริ่มจากยุค
ปฏิรูปการเมือง (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544) ซึ่งเปๅนชวงที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแพฤษภาทมิฬที่ผาน
มา จากเหตุการณแครั้งนั้นทําใหสังคมไทยตางตระหนักถึงความสําคัญกับกรอบกติกาที่จะใชในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของไทย ทั้งในเรื่องการสรางประชาธิปไตยที่แทจริง การสรางความโปรงใสในการ
บริหารประเทศ และการสรางรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ซึ่งตองผานกระบวนการ
เลือกตั้งตัวแทนเชามาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ที่ถือเปๅนสิ่งสําคัญมากกวาการยอมรับการเขามามีอํานาจของผูที่
ไมผานกลไกตามระบอบประชาธิปไตย ทําใหมีกระแสเรียกรองและการเคลื่อนไหวทางการเมืองให
ดําเนินการปฏิรูปการเมือง โดยแกไขรัฐธรรมนูญฉบับ รสช. จนนําไปสูการมีรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 
ที่เรียกกันวา “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 
 ในชวงยุคปฏิรูปการเมืองพรรคการเมอืงตางหมนุเวียนกันข้ึนบริหารประเทศ โดยมี 4 รัฐบาล
และมีนายกรฐัมนตรี 3 ทาน จาก 3 พรรคการเมือง ประกอบดวย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 1 พรรค
ประชาธิปใตยแ ที่ถือเปๅนจุดเริ่มตนในการปฎิรูปการเมือง รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย มี
สวนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม ซึ่งจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 และรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 ดําเนินการสานตอ
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 ตอมาจึงเขาสูยุคประชานิยม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549) พรรคการเมืองสําคัญในชวงนี้ คือ
พรรคไทยรักไทย ภายใตการนําของดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรค ไดรับการเลือกตั้งเขามาโดยมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุดถึง 248 คน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลผสมรวมกับ
พรรคความหวังใหม พรรคชาติไทย พรรคเสรีธรรม และพรรคชาติพัฒนา ถือเปๅนรัฐบาลชุดแรกที่มาจาก
การเลือกตั้งหลงัการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 โดยมีนโยบายหลักที่สงผลใหพรรค
ไทยรักไทยไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง คือ นโยบายประชานิยม (populism) ที่ใชในการหาเสียง (บูฆอรี 
ยีหมะ, 2546:371) ทําใหพรรคไทยรักไทยไดรับความนิยมอยางมาก เกิดโครงการประชานิยมหลาย
โครงการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญา รวมถึงการสรางสวัสดิการดานสาธารณสุขใหคนสวนใหญมี
โอกาสเขาถึงซึ่งการบริการ จึงสงผลใหพรรคไทยรักไทยสามารถบริหารประเทศไดจนครบวาระ 4 ปี และยงั
ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอยางตอเนื่องในการเลือกตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2548 พรรคไทยรัก
ไทยมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง 377 ที่นั่ง (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:273) จวบจนวันที่ 19 
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กันยายน พ.ศ. 2549 จึงจําเปๅนตองยุติบทบาททางการเมืองลง เนื่องจากการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเปๅนประมุข (คปค.) และนําไปสูการมี
รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550 ตามมาในภายหลัง 
 ในชวงตอมาจึงเขาสูยุคแหงความขัดแยง (พ.ศ. 2549 –รัฐประหาร พ.ศ. 2557) ในชวงนี้มี
การประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบับใหมขึ้นแทนรฐัธรรมนูญฉบับประชาชนปีพ.ศ. 2540 กลาวคือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ไดรับการวิพากษแวิจารณแอยางมาก ในประเด็นการไดมาซึ่ง
วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตอยางไรก็ดีประชาชนไดลงมติใหความเห็นชอบในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมนี้ แมจะมีหลายฝุายเรียกรองใหนํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลับมาใชใหม โดยเฉพาะ
นักการเมืองพรรคไทยรักไทย สวนพรรคการเมืองฝุายตรงขาม คือ พรรคประชาธิปใตยแไดใหการสนับสนุน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ หลังจากนั้นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงมีข้ึนในวันที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยกอนหนาน้ันในเดือนสิงหาคมพรรคพลังประชาชนไดถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองภายหลังพรรคไทยรักไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค มีนายสมัคร สุนทรเวช 
ที่ดร.ทักษิณ ชินวัตรใหการสนับสนุนเปๅนหัวหนาพรรค จนสามารถกาวสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีหลังชนะ
การเลือกตั้ง แตตอมาภายหลังไดถูกศาลรฐัธรรมนูญตัดสนิวามีความผิดจงึตองพนจากตําแหนง พรรคพลัง
ประชาชนจึงไดเสนอช่ือนายสมชาย วงศแสวัสดิ์ (นองเขยดร.ทักษิณ ชินวัตร) ข้ึนดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 อยางไรก็ดีไดเกิดการประทวงจากลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่เคยเคลื่อนไหวมาตั้งแตรัฐบาลนายสมัคร ใชสัญลักษณแ“เสื้อสีเหลือง”และใน
ขณะเดียวกันก็มีฝุายสนับสนุนรัฐบาลนายสมชาย วงศแสวัสดิ์ คือ แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ
แหงชาติ (นปช.) ใชสัญลักษณแ“เสือ้สแีดง”ทั้งสองกลุมตางมีการกดดันกันอยางตอเนื่อง จนทายที่สุดเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสัง่ยุบพรรคพลังประชาชน สงผลใหนายสมชาย วงศแสวัสดิ์ตองพน
จากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 ภายหลังยุบพรรคพลังประชาชน ไดมีการจัดต้ังพรรคใหมอีกครั้งโดยใชช่ือวา“พรรคเพื่อ
ไทย”ที่สืบทอดมาจากพรรคพลังประชาชนและพรรคไทยรักไทย รัฐบาลตอมาไดมีพรรคประชาธิปใตยแเปๅน
แกนนําจัดตั้งรัฐบาล และไดนายกรัฐมนตรคีนใหม คือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปใตยแ 
หลังจากข้ึนดํารงตําแหนงไดรับแรงกดดันจากกลุมผูประทวงตั้งแตปีพ.ศ. 2552 นําโดยแนวรวม
ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) มีการชุมนุมและการเดินขบวนขับไลรัฐบาลอยางตอเนื่อง 
จนเกิดความรนุแรงถึงข้ันจลาจลในกรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทําใหตองยุบสภาและ
กําหนดใหมีการเลอืกตั้งใหมในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจากผลการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยไดรับชัย
ชนะและจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร (นองสาวดร.ทักษิณ ชินวัตร) เปๅนนายกรัฐมนตรี
หญิงคนแรกของประเทศไทย และตองเผชิญกับปใญหาตางๆอยางมาก โดยเฉพาะในชวงปลายยุครัฐบาลใน
กรณีปใญหาการทุจริตจากโครงการรับจํานําขาว ปใญหาจากพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่งเปๅนกระแส
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สําคัญใหเกิดการประทวงขับไลรัฐบาล จนสถานการณแถึงจุดตรึงเครียดทําใหพลเอกประยุทธแ จันโอชา ผู
บัญชาการทหารบกตัดสินใจทํารัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงเปๅนอันสิ้นสุดรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทย 
  
ยุคปฏิรูปการเมือง (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544) 
 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (สมัยท่ี 1) 
  ภายหลังจากเหตุการณแพฤษภาทมิฬสิน้สดุลง นายอานันทแ ปในยารชุน นายกรัฐมนตรี ได
จัดใหมีการเลอืกตั้งข้ึนในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 พรรคประชาธิปใตยแไดรับคะแนนเสยีงสงูสุด ไดเปๅน
แกนนําจัดต้ังรัฐบาลอันประกอบดวยพรรคประชาธิปใตยแ พรรคกิจสังคม พรรคความหวังใหม พรรค
เอกภาพ และพรรคพลังธรรม มีนายชวน หลีกภัยเปๅนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2535 
(สุพัตรา วรรณศิลป, 2545:67) การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ ปใญหาสวนใหญเปๅนผลจากการมีรัฐบาล
ผสม รัฐบาลนายชวน หลีกภัยจึงตองปรับคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง ปใญหามักมาจากพรรครวมรัฐบาลเปๅน
หลัก ในระยะแรกพรรคกิจสังคมไดแสดงออกถึงการไมสนับสนุนคณะรัฐบาล จนทําใหนายชวน หลีกภัย
ตองปรับคณะรัฐมนตรีโดยเอาพรรคกิจสังคมออก และใหพรรคเสรีธรรมรวมรัฐบาลแทน ในวันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2536  และตามดวยปใญหาทีเ่กดิจากพรรคความหวังใหม และ พรรคพลังธรรม ที่เปลี่ยนตัว
รัฐมนตรีของพรรคทั้งหมด แลวนําคนนอก 2 คนมาเปๅนรัฐมนตรีแทน ทั้งที่ไมไดเปๅนสมาชิกพรรคแตอยาง
ใด (ธานี สุขเกษม, 2556:407) กลาวคือ ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปๅนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ และนายวิชิต สุรพงษแชัย รับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และยังปรับให
พลตรีจําลอง ศรีเมือง รับตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี การปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้สรางความแตกแยก
ใหเกิดข้ึนภายในพรรคพลังธรรมอยางมาก จนทําใหกลุมของนายบุญชู โรจนเสถียร และ นาวาอากาศตรี
ประสงคแ สุนศิริ เตรียมแยกตัวออกจากพรรคพลังธรรม ตอมาไดมีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญอีกครั้ง 
โดยใหพรรคความหวังใหมออกจากรัฐบาล และนําพรรคชาติพัฒนาเขาแทนที่ รวมทั้งยายพลตรีสนั่น ขจร
ประศาสนแ มารับตําแหนงรัฐมนตรีมหาดไทย (ธีระพล สุคนธวิท, 2540:51) 
  จากนั้นในปีพ.ศ. 2536 รัฐบาลตองเผชิญกับปใญหาราคาขาวตกต่ํา สรางความเดือดรอน
แกเกษตรกรเปๅนจํานวนมาก มีการประทวงของชาวนาภาคกลางในหลายจังหวัด แตรัฐบาลมองวาการ
ชุมนุมที่เกิดข้ึนนี้ มีนักการเมืองพรรคชาติไทยอยูเบิ้องหลัง รัฐบาลไดสั่งปราบปรามชาวนาที่กําแพงเพชร 
เพราะชาวนามาลอมศาลากลาง และมีการปดดถนน ทําใหในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ตํารวจเขา
สลายการชุมนุมจนชาวนาเสียชีวิต 1 คน คือ นายเสงี่ยม ตันใจอด นายกรัฐมนตรีไดแตแสดงความเสียใจ
ตอเหตุการณแที่เกิดข้ึน (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:239) นอกจากนั้นตามดวยปใญหาเข่ือนและทรัพยากร
ที่กลายเปๅนประเด็นสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะปใญหาที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูลเพื่อผลิต
กระแสไฟฟูาแตไดรับการตอตานจากชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากเปๅนแหลงทํากินและทําใหสูญเสียอาชีพ
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ประมง แตรัฐบาลกลบัดําเนนิการจนแลวเสร็จในดือนเมษายน พ.ศ. 2537 และไดจายคาชดเชยการสญูเสีย
รายไดแกชาวประมงในระหวางสรางเข่ือน รวมถึงการสราง“บันไดปลาโจน”โดยอางวาจะเปๅนเสนทางให
ปลาจากแมน้ํากระโจนขามเข่ือนไปวางไขได (ธานี สุขเกษม, 2556:408) ซึ่งในความเปๅนจริงเปๅนเรื่องที่
เปๅนไปไมได ประเด็นนี้ไดแสดงถึงความผิดพลาดในทางนโยบายของรัฐบาลอยางเห็นไดชัด 
  ดานการทํางานน้ัน รัฐบาลถูกวิพากษแวิจารณแอยางกวางขวางเรื่องการทํางานที่ลาชา 
เนนกรอบการปฏิบัติงานที่เปๅนข้ันเปๅนตอนแบบราชการมากเกินไป จนไมเกิดความคลองตัวในการบริหาร
ราชการแผนดิน รัฐบาลนายชวน หลีกภัยถูกโจมตีเรื่องวิธีการบริหารงานอันเช่ืองชา ยึดวิธีการตามระบบ
และข้ันตอนของราชการเหมอืนกบัเปๅนรัฐบาลรักษาการ ยอมใหขาราชการประจําเปๅนฝุายกําหนดนโยบาย 
นายมนตรี พงษแพานิช หัวหนาพรรคกิจสังคม จึงเรียกรองโดยขอใหนายชวน หลีกภัย เปลี่ยนการบริหาร
ประเทศเสียที (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:240-241) ประเด็นสําคัญที่ตามมา คือ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2537 ไดเกิดเหตุการณแอดอาหารประทวงของเรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร และตั้งขอเรียกรองใน
ประเด็นหลัก 4 ขอ คือ ใหการแกไขรัฐธรรมนูญมาจากสภาผูแทนฯ ใหคณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง 
ใหราษฏรเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด และใหราษฏรเลือกนายกรัฐมนตรีทั่วประเทศ (เฉลิมวุฒิ แกนเวียง
รัตนแ, 2539) แตทายที่สุดขอเรียกรองเหลือเพียงขอเดียว คือ ใหตั้งกรรมการพิจารณารางรัฐธรรมนูญใหม
ที่มีความเปๅนประชาธิปไตย อยางไรก็ดีรัฐบาลปฏิเสธรับขอเสนอ แตภาคประชาชนและกลุมเอ็นจีโอ
สนับสนุนเรืออากาศตรีฉลาดเปๅนอยางมาก จึงมีการแกปใญหาโดยการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย รวมถึงพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
ซึ่งคณะทํางานดงักลาวไดจดัทําเปๅนงานวิจัยช่ือ“ขอเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมอืงไทยและการ
ปฏิรูปการเมืองทางออกของประเทศไทย” เสนอตอรัฐสภาโดยมขีอเสนอหลัก 2 ประการ คือ ควรมีองคแกร
ที่ทําหนาที่พัฒนาการเมืองอยางตอเนื่อง และควรมีการปฏิรูปการเมือง โดยแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2538 มาตรา 211 ใหมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ 
(คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538:6) 
  รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดดําเนินการพัฒนาสถาบันทางการเมืองใหมีความเขมแข็ง
และมีศักยภาพเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยใหสมบูรณแมากขึ้น จึงมีการสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองหลาย
ดาน อาทิ การแกไขรัฐธรรมนูญใหเปๅนประชาธิปไตยมากข้ึน ปรับปรุงกฏหมายพรรคการเมืองและ
กฏหมายเลอืกตั้ง โดยสนับสนุนใหมอีงคแกรอิสระเพื่อดูแลการเลือกตั้ง และสงเสริมใหสถาบันการศึกษาทุก
ระดับรวมถึงสื่อมวลชนรวมปลูกฝใงความรูในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแเปๅนประมุข ทั้ง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ (สุพัตรา วรรณศิลป, 2545:102-103) อีกทั้งยังมีการเตรียมจัดต้ังศาลปกครอง 
มีการดําเนินการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน โดยจัดใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินทุกระดับ 
และเพิ่มบทบาทหนาที่รวมถึงอํานาจการตัดสินใจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับ
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หลักการปกครองตนเอง อันจะทําใหมีความคลองตัวและชวยแกปใญหาของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (แมนรัตนแ รัตนสุคนธแ, 2538:144) 
  อยางไรก็ดี รัฐบาลตองประสบปใญหาสําคัญในการบริหารประเทศ ซึ่งสวนใหญเกิดจาก
ความขัดแยงทั้งภายในพรรคและพรรครวมรัฐบาล ทําใหขาดเสถียรภาพในการทํางาน ความขัดแยงที่ถือ
เปๅนจุดแตกหักเกิดจากความขัดแยงกับพรรคความหวังใหมของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในเรื่องนโยบาย
กระจายอํานาจ โดยเฉพาะรางแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 198-199 พรรคความหวังใหมไมพอใจที่พรรค
ประชาธิปใตยแกาวกายงานในกระทรวงมหาดไทย จนพรรคความหวังใหมตองสูญเสียคะแนนนิยมจาก
บรรดากํานัน ผูใหญบาน และขาราชการกระทรวงมหาดไทย (ชาติชาย ไชยพิมล, 2540:95) พรรค
ความหวังใหมจงึถอนตัวจากการรวมรัฐบาลในที่สดุ และตามดวยปใญหาที่เกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2537 เมื่อปรากฏวา สปก. จังหวัดภูเก็ตมอบที่ดินจํานวนหนึ่งใหแกนายทุนเศรษฐี 10 ตระกูล รวมทั้ง
ตระกูลสามีของนางอัญชล ีเทพบุตร ส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาธิปใตยแ ถือเปๅนการผิดกฏหมายการปฏิรูปที่ดิน 
และขัดกับหลักการในการชวยเหลือเกษตรกร (พรภิรมณแ เชียงกูล, 2548:38) ทําใหในวันที่  29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 กลุมฝุายคานจึงไดยื่นซักฟอกนายนิพนธแ พรอมพันธแ และโดยเฉพาะนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ในฐานะผูรับผดิชอบโครงการโดยตรงจนทั้งสองรัฐมนตรีตองลาออก และกลุมฝุายคานยังได
นําเอาประเด็นเรื่องสปก.4-01 มาเปๅนเรื่องสําคัญในการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จนทําใหพรรคพลังธรรมตัดสินใจถอนตัวจากการสนับสนุนรัฐบาล และรัฐมนตรี
จากพรรคพลังธรรมไดยื่นใบลาออกทั้งหมดในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 รัฐบาลจึงประกาศยุบสภา 
หลังจากบริหารราชการแผนดินได 2 ปี 8 เดือน (ธานี สุขเกษม, 2556:410)  
  รัฐบาลนายชวน หลีกภัย พบกับปใญหาสําคัญที่สุดในเรื่องการไมสามารถช้ีแจง
ขอเท็จจริงไดเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธ์ิ สปก.4-01 สรางความไมพอใจใหแกประชาชนและสื่อมวลชน
เปๅนอยางมาก ถือวาเปๅนการดําเนินการโดยผิดหลักการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ยากไร แตกลับไปให
ผลประโยชนแแกนายทุนและที่สําคัญสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคประชาธิปใตยแยังมีสวนเกี่ยวของอีก
ดวย พรรคพลังธรรมก็มีมติงดออกเสียง ทําใหนายชวน หลีกภัยจึงตองประกาศยุบสภา และกําหนดวัน
เลือกตั้งใหมตรงกับวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2538และถือเปๅนการสิ้นสดุรฐับาลนายชวน หลกีภัย (สมัยที่ 1) 
  
 รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 
  การเลือกตั้งในวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2538 นับเปๅนครั้งแรกในการเมืองไทยที่ใหสิทธ์ิผู
มีอายุ 18 ปีบริบูรณแ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเปๅนไปตามบทแกไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญ ในการ
เลือกตั้งครั้งนี้มีการเคลื่อนไหวยายพรรคกันคอนขางสูง ทั้งนี้เพื่อใหไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งและมี
โอกาสดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงเช่ือกันวาการเลือกตั้งครั้งนี้มีการซื้อเสียงกันมาก ทําใหนักการเมือง
ตกอยูใตอิทธิพลของธุรกิจการเมือง (อุไรวรรณ ธนสถิตยแ, 2550:51-52) ผลการเลือกตั้งปรากฏวา 
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พรรคชาติไทยไดรับการเลือกตั้งมากที่สุดได 92 คน รองลงมาคือพรรคประชาธิปใตยแได 86 คน ตามดวย
พรรคความหวังใหมได 57 คน พรรคชาติพัฒนาได 53 คน พรรคพลังธรรมได 23 คน พรรคกิจสังคมได 22 
คน พรรคนําไทยได 18 คน พรรคประชากรไทยได 18 คน พรรคเสรีธรรมได 11 คน พรรคเอกภาพได 8 
คน และพรรคมวลชนได 3 คน (สิงหแทอง บัวชุม, 2552:66) ทําใหพรรคชาติไทยไดเปๅนแกนนําจดัตั้งรฐับาล 
และนายบรรหาร ศิลปอาชา ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
  รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เผชิญปใญหาอยางมากในการบริหารงาน เนื่องจาก
ภายในพรรคชาติไทยมีหลายกลุม หรือที่เรียกวา“มุง”ภายในพรรค เชน กลุมวังน้ําเย็นของนายเสนาะ 
เทียนทอง กลุมเทิดไทยของนายณรงคแ วงศแวรรณ กลุมปากน้ําของนายวัฒนา อัศวเหม และกลุม 16 ของ
นายสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งทุกกลุมตางก็ตองการตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อีกทั้ง
ภาพลักษณแของรัฐบาลก็ตกต่ําลงเพราะชนช้ันกลางไมยอมรับ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:239) แตกตาง
จากพรรคพลังธรรมที่มีภาพลักษณแดีข้ึนทุกขณะ และดร.ทักษิณ ชินวัตรกลายเปๅนขวัญใจของชนช้ันกลาง
ในขณะนั้น ทําใหนายสมัคร สุนทรเวช นายมนตรี พงษแพานิช และรอยตํารวจเอกเฉลิม อยูบํารุง จึงผนึก
กําลังกันตอตานพรรคพลังธรรม ยิ่งทําใหความขัดแยงในรัฐบาลรุนแรงมากข้ึน (ธานี สุขเกษม, 2556:412) 
จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 ฝุายคานนําโดยพรรคประชาธิปใตยแและพรรคชาติพัฒนา ไดยื่นญัตติไม
ไววางใจ รัฐมนตรี 10 คน ซึ่งเนนไปที่การโจมตีกลุมรัฐมนตรี “ยี”้ ซึ่งหมายถึงกลุมที่ไมเปๅนที่นิยมของชน
ช้ันกลาง ไดแก นายเนวิน ชิดชอบ วาที่รอยตรีไพโรจนแ สุวรรณฉวี และนายสุชาติ ตันเจริญ ยิ่งกรณีนายสุ
ชาติ ตันเจริญที่มีขาวทุจริตเรื่องธนาคารกรุงเทพพาณิชยแการ ขอมูลการอภิปรายของฝุายคานชัดเจนมาก 
แมรัฐบาลจะชนะคะแนนเสียงแตพรรคพลังธรรมก็ไมลงคะแนนใหนายสุชาติ ทําใหนายบรรหารตอง
ปรับปรุงภาพลักษณแรัฐบาล โดยการปรับรัฐมนตรี“ยี้”ออกจากรัฐบาลทั้งหมด (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 
2551:239) ในประเด็นนี้ทําใหกลุม 16 กลุมเทิดไทย และกลุมวังน้ําเย็นตางไมพอใจ และกลายเปๅนคลื่นใต
น้ําที่จะมีพลังคุกคามรัฐบาลตอไป 
  วาระสําคัญสวนหนึ่งที่ไดผานการพิจารณาในรัฐบาลชุดน้ี คือ เรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเมือง เนื่องจากนักการเมืองทองถ่ินจํานวนมากใชการซื้อเสียงเพื่อเขาสูสภา ทําใหการหาเสียงใน
ตางจังหวัดมีการใชเงินมากข้ึนทุกครั้งในการเลือกตั้ง และเมื่อไดเขาไปเปๅนส.ส.แลวยอมตองแสวงหา
ชองทางถอนทุนคืน  ทําใหเกิดความรูสกึวานักการเมืองเหลานี้ไมมีคุณภาพ การทํางานการเมืองโดยสมัคร 
ส.ส. จึงดูกลายเปๅนเรื่องนารงัเกียจ ที่สําคัญลักษณะของการเลือกตั้งเชนนี้ไมเคยทําใหพรรคใดไดเสียงขาง
มากเด็ดขาด ทําใหระบบการเมืองมีพรรคจาํนวนมากเกินไป และการตั้งรฐับาลก็ตองตั้งรัฐบาลผสมทุกครั้ง 
จึงไดเสนอใหมีการปฏิรูปการเมืองเพื่อแกปใญหาเหลานี้ โดยผลักดันใหมีการรับรองมาตรา 211 เพื่อใหมี
การแกรัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับ (สมบัติ ธํารงธัญวงศแ, 2548:762) รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาใหการ
สนับสนุนในเรื่องการปฏิรูปการเมืองเปๅนอยางดี ถึงกระนั้นความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีกลับเสื่อมลง
อยางรวดเร็ว ถูกเสียดสีวาเปๅน“นายกฯ 5 สั้น”โดยเฉพาะเรือ่งวิสัยทัศนแสั้น ประเด็นตอมา คือ เศรษฐกิจที่
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เติบโตมาอยางตอเนื่องกบัมกีารชะลอตัวลง จากการที่นายบรรหารรับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจเอง ทําให
ความนาเช่ือถือนอยลง ยิง่ไปกวานั้นพบวานางสาวกาญจนา ศิลปอาชา บุตรสาวของนายบรรหาร ไดขาย
ที่ดินใหกระทรวงการคลังดวยราคาแพงและจายภาษีไมครบถวน สงผลใหในที่สุดฝุายคานจึงยื่นญัตติไม
ไววางใจนายกรัฐมนตรีและครอบครัวในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2539 โดยถูกโจมตีอยางหนักตอเนื่องกัน 
3 วัน แตที่นาสังเกตคือพรรครวมรัฐบาลไมรวมมือชวยเหลือนายบรรหารเทาใดนัก (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 
2551:246) 
  เมื่อสิ้นสุดการอภิปรายลงในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2539 โดยกอนหนาที่จะมีการลงมติ
ไมไววางใจ พรรครวมรัฐบาล คือ พรรคความหวังใหม กิจสังคม นําไทย และมวลชนรวมกันยื่นขอเสนอให
นายกรัฐมนตรีลาออกภายใน 7 วัน เพื่อแลกกับเสียงรับรอง อีกทั้งกลุมภายในพรรคชาติไทยเอง ไดแก 
กลุมวังน้ําเย็นของนายเสนาะ เทียนทอง กลุมเทิดไทยของนายณรงคแ วงศแววรณ และกลุมปากน้ําของนาย
วัฒนา อัศวเหม ก็หันไปรวมกับพรรคความหวังใหม โดยเฉพาะนายเสนาะรับเปๅนผูประสานงานระหวาง
กลุมตางๆ เพื่อเสนอใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธข้ึนเปๅนนายกรัฐมนตรีแทน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550:226) 
คงเหลือเพียงพรรคประชากรไทยเทานั้นที่ไมรวมมือกับฝุายนายเสนาะ สวนนายบรรหารไมมีทางเลือกจึง
จําตองรับขอเสนอนี้ ทําใหนายบรรหารไดรับเสียงไววางใจ 207 เสียง (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:247) 
ตามขอเสนอที่ยื่นใหนั้นนายบรรหาร ศิลปอาชาจึงควรจะตองลาออกภายใน 7 วัน ควรตองไมเกินวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2539 หลังจากนั้นนายบรรหาร ศิลปอาชาพยายามดิ้นรนหาวิถีทางเพื่อรักษาผลประโยชนแ
ตนเองไว ดวยการแถลงวาถาลาออกตําแหนงนายกรัฐมนตรีควรเปๅนของพรรคชาติไทย ซึ่งประธานที่
ปรึกษาพรรคชาติไทยคือพลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร ก็มีทาทีพรอมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
จนกระทั่งวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 นายบรรหารยังคงไมลาออกแตกลับเลือกใชการยุบสภาใหมีการ
เลือกตัง้ทั่วไปใหมแทน (สิงหแทอง บัวชุม, 2552:69) สรางความไมพอใจอยางมากแกกลุมตางๆภายใน
พรรค สงผลใหนายเสนาะ เทียนทอง นายวัฒนา อัศวเหม และกลุม 16 ของนายสุชาติ ตันเจริญ ตางไดพา
สมาชิกถอนตัวจากพรรคชาติไทย โดยกลุมวังน้ําเย็นของนายเสนาะ และกลุมเทิดไทยของนายณรงคแยายไป
พรรคความหวังใหม สวนกลุมปากน้ําของนายวัฒนาตองไปเขาพรรคประชากรไทย นายเนวิน ชิดชอบไป
อาศัยพรรคเอกภาพ และนายสุชาติ ตันเจริญตั้งพรรคไท (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:247) นอกจากนั้น
พรรคนําไทยไดยุบตัวรวมกับพรรคความหวังใหม จึงกลาวไดวาพรรคความหวังใหมถือเปๅนแหลงรวมส.ส.ที่
ยายมาจากพรรคตางๆในเวลานั้น และนายบรรหาร ศิลปอาชา จึงประกาศยุบสภาและลาออกเมื่อวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2539 กําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ภายหลังการ
เลือกตั้งพรรคความหวังใหมของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด จึงเปๅนแกนนําจัดต้ัง
รัฐบาลผสมรวม 6 พรรค คือ พรรคความหวังใหม พรรคชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย 
พรรคเสรีธรรม และพรรคมวลชน (ธานี สุขเกษม, 2556:416) 
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 รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
  รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เขามาบริหารประเทศในชวงที่หลายประเทศในเอเชียซึ่ง
รวมถึงประเทศไทยกําลังประสบวิกฤตการณแทางเศรษฐกิจ สําหรับประเทศไทยนั้นมีปใญหาโครงสรางทาง
เศรษฐกิจที่มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางตอเนื่อง ปใญหาความไมมั่นคงของสถาบันการเงิน ปใญหา
ภาระหนี้สินระยะสั้นของภาคเอกชนโดยเฉพาะจากตางประเทศไดเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ตามสภาพการ
ขาดดุลของบัญชีเดินสะพัด ปใญหาคาเงินบาทที่ปรับตัวแข็งข้ึนอยางรวดเร็วตามคาของเงินสกุลดอลลารแ
สหรัฐฯ (เบลโล และคนอื่นๆ, 2542:60) รัฐบาลหาหนทางแกไขดวยการตัดงบประมาณ ลดรายจายภาครัฐ 
เพิ่มภาษีเพื่อใหเศรษฐกจิชะลอตัว และการใหสถาบันการเงิน 58 แหงหยุดดําเนินกิจการ แตอยางไรก็ตาม
สถานการณแทางการเงินกลับทรุดตัวลงไปอีก เมื่อเกิดการโจมตีคาเงินบาทของนักลงทุนตางชาติ สงผลให
ธนาคารแหงประเทศไทยใชวิธีการแกปใญหาโดยการใชทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศออกมาปกปูอง
คาเงินบาท ทําใหเงินสํารองลดลงจนรัฐบาลไมสามารถจะตรึงคาเงินบาทไวได ตองยอมประกาศคาเงิน
ลอยตัว สงผลใหระบบเศรษฐกิจหดตัวอยางรุนแรง (คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ, 2543) 
  อยางไรก็ตามทีสุ่ดแลวรฐับาลไดตัดสินใจรับความชวยเหลอืดานการเงนิและวิชาการจาก
กองทุนการเงนิระหวางประเทศ (International Monetary Fund-IMF) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 
เพื่อฟด็นฟูเศรษฐกิจใหกลบัคืนมาโดยเรว็ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางเขมงวด เชน การปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน การเขาควบคุมสถาบันการเงินที่ออนแอ รวมทั้งการใชมาตราการภาษีอากร คือการปรับ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ7 เปๅนรอยละ10 แตปไญหาตางๆกลับยังไมดีข้ึน (จรัล ดิษฐาพิชัย และนฤมล ทับ
จุมพล, 2540:159-160) สงผลใหสถาบันการเงินตองขาดทุนเปๅนจํานวนมากจากการตัดเงินทุนสํารองและ
การตัดหนี้เสยี และไมสามารถปลอยสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจไดตามปกติ สงผลตอภาพลักษณแรัฐบาลพล
เอกชวลิต ยงใจยุทธ ใหตกต่ําลงเปๅนอยางมาก รัฐบาลตกอยูในสภาพสูญเสียความชอบธรรมทางการเมือง 
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และเจาหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยตางปใดความรับผิดชอบ (สิงหแทอง 
บัวชุม, 2552:70) รวมทั้งมีการชุมนุมประทวงของชนช้ันกลาง นักธุรกิจ และประชาชน เรียกรองใหรัฐบาล
ลาออก ซึ่งกลุมประชาชนที่รวมชุมนุมตางรูจักกันในช่ือ“กลุมม็อบสีลม” 
  นอกจากปใญหาเรื่องเศรษฐกิจดังที่กลาวแลว รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ยังตอง
เผชิญกับปใญหาเรื่องรัฐธรรมนูญที่ประชาชนใหความสนใจเปๅนอยางมาก โดยมีการเรียกรองอยางตอเนื่อง
และเรียกรองกันอยางมากในรัฐบาลชุดนี้ โดยเฉพาะเรื่องปฏิรูปการเมืองไทย ทําใหมีการยกราง
รัฐธรรมนูญข้ึนใหมทั้งฉบับ จนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับใหมก็รางเสร็จ และเมื่อราง
รัฐธรรมนูญเขาสภาฯ พรรคชาติพัฒนาซึ่งเปๅนพรรครวมรัฐบาลถือโอกาสแสดงทาทีสนับสนุนรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นพลเอกชวลิตจึงตองแสดงทาทีในลักษณะเดียวกัน (ธานี สุขเกษม, 2556:418) เมื่อผานสภาฯ
เรียบรอยจึงไดประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดมุงเนนที่สําคัญ 3 
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ประการ ดังที่ แถมสุข นุมนนทแ (2545 : 84) ไดอธิบายวา ประการแรก คือการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ประการที่สอง คือการใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐเพิ่มข้ึน และประการสุดทาย คือการปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในปใจจุบันตางกลาวกันวา ถือเปๅนรัฐธรรมนูญประชาชนและ
เปๅนรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดของไทย 
  จากนั้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540 พรรครวมฝุายคานนําโดยพรรคประชาธิปใตยแได
ยื่นมติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี แมภายหลังการอภิปรายรัฐบาลยังคงไดรับมติ
ไววางใจก็ตาม แตกระแสตอตานรฐับาลเรือ่งการบริหารประเทศจากภายนอกสภาฯกลับรุนแรงมากข้ึนทุก
ขณะ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ทรุดหนัก มีการชุมนุมขับไลพลเอกชวลติ ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลได
ใชวิธีแกปใญหาโดยการปรับคณะรัฐมนตรีถึง 19 ตําแหนง (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:254) แต
สถานการณแไมดีข้ึน จนทายที่สุดพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตองตัดสินใจลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดประมาณ 11 เดือน 
จากนั้นพรรครวมรัฐบาลไดตกลงกันที่จะสนับสนุนใหพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหนาพรรคชาติพัฒนา 
เปๅนนายกรัฐมนตรีแทน (สิงหแทอง บัวชุม, 2552:72) แมพรรครวมรัฐบาลจะมีความพยายามสนับสนุนพล
เอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหนาพรรคชาติพัฒนาข้ึนเปๅนนายกรัฐมนตรีแทนก็ตาม แตพลตรีสนั่น ขจร
ประศาสนแ เลขาธิการพรรคประชาธิปใตยแ ซึ่งเปๅนพรรคฝุานคานและมีจํานวนผูแทนราษฎรเปๅนอันดับสอง
ในสภาฯไดชวงชิงการนําเมื่อสามารถดึง“กลุมปากน้ํา”ที่สื่อมวลชนขนานนามวา“กลุมงูเหา”คือ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชากรไทย 12 คน ใหถอนตัวมาสนับสนุนพรรคประชาธิปใตยแ พรรคกิจ
สังคม พรรคชาติไทย พรรคไท และพรรคเอกภาพ (ธานี สุขเกษม, 2556:418) จนสามารถทําใหพรรค
ประชาธิปใตยแสามารถจดัตั้งรฐับาลไดสาํเร็จ และทําใหนายชวน หลีกภัย ไดข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เปๅนสมัยที่ 2 ไดในที่สุด 
  
 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (สมัยท่ี 2) 
  เมื่อสิ้นสุดรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคประชาธิปใตยแซึ่งเปๅนพรรคฝุายคานมี
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 123 คน สามารถข้ึนมาเปๅนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลผสมภายใต
นายกรัฐมนตรนีายชวน หลกีภัย หัวหนาพรรคประชาธิปใตยแ โดยมีพรรครวมรฐับาล 8 พรรค ประกอบดวย 
พรรคประชาธิปใตยแ พรรคชาติไทย พรรคกิจสงัคม พรรคเอกภาพ พรรคเสรีธรรม พรรคพลังธรรม พรรคไท 
และ พรรคประชากรไทยบางสวน สําหรับพรรคประชากรไทยไดเกิดการแตกแยกภายในพรรค จากเดิมที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 18 คน ปรากฏวามี 12 คนไดใหการสนับสนุนรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
(สิงหแทอง บัวชุม, 2552:72) โดยการแตกแยกนั้นเกิดจากความสามารถของพลตรีสนั่น ขจรประศาสนแ 
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เลขาธิการพรรคประชาธิปใตยแ ไดดึงกลุมงูเหาที่นําโดยนายวัฒนา อัศวเหม และกลุมการเมืองสังกัดพรรค
กิจสังคมเขารวมรัฐบาลดังที่ไดกลาวมาแลว  
  รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (สมัยที่  2) ไดเขามาบริหารประเทศระหวางวันที่  9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 6 มกราคม พ.ศ. 2544 แมการกลับเขามาจะไมสงางามมากนัก แตจาก
ภาพลักษณแของนายชวน หลีกภัยที่“มือสะอาด”ซื่อสัตยแ และมุงปฏิรูปประชาธิปไตย อีกทั้งไดตั้ง
คณะทํางานดานเศรษฐกิจ เชน นายธารินทรแ นิมมานเหมินทรแ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นาย
ศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรฐัมนตรีฝุายเศรษฐกิจ โดยบุคคลทั้งสองตางที่มีความนาเช่ือถือ ประกอบกับ
สังคมไทยในเวลานั้นใหการยอมรบั และยังมองวาเปๅน“ดรีมทีม”ที่จะเขามาชวยแกปใญหาทางเศรษฐกิจให
ดีข้ึนหลังจากภาวะฟองสบูแตก ซึ่งเปๅนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดในหลายรัฐบาล
ที่ผานมา (เขมชัญญา มุขประดับเพชร, 2550:11) สําหรับการแกปใญหาของรัฐบาลดานเศรษฐกิจนั้น ยังคง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันทางการเงินระหวางประเทศ ( IMF ) กําหนดเชนเดียวรัฐบาลพลเอกชวลิต ยง
ใจยุทธ ประกอบกับการที่นายธารินทรแ นิมมานเหมินทรแ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดออก
มาตรการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจเปๅนระยะ เชน มาตรการ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 แกไขปใญหาธนาคารและ
สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคลอง ดวยการยุบควบรวมสถาบันการเงินที่ขาดทุนจนไมอาจดําเนินการตอไป
ได รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการตั้งบริษัทมาดูแลทรัพยแสินที่เสียหาย
เหลานี้ ตามดวยมาตรการวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542 เปๅนมาตรการบรรเทาปใญหาการตกงานโดยการ
สรางงานเพื่อใหคนไทยมีรายได พรอมกับการลดภาษีมูลคาเพิ่มลงใหเหลือรอยละ 7 เทาเดิม เปๅนเวลา 2 ปี 
ยกเลิกภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับธุรกิจขนาดยอม ลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อีกทั้งยังมีมาตรการวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2542 เปๅนการอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบ 4 เปูาหมาย คือ ดานภาษี การสนับสนุนดาน
เงินทุน การฟื็นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ และการปรับโครงสรางการเงิน (ธานี สุขเกษม, 2556:430-431)  
  นอกจากเงินชวยเหลือจาก IMF แลว มาตรการตางๆที่ไดกลาวมาเพื่อใชแกไขปใญหา
เศรษฐกิจ ยังตองอาศัยเงินกูจากธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย กองทุนดอกเบี้ยต่ําที่ให
ประเทศกาํลังพัฒนา ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของญี่ปุุน แผนการมิยาซาวา กองทุนความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงญี่ปุุนฯลฯ ซึ่งสงผลใหนายธานินทรแ นิมมานเหมินทรแ ไดรับฉายาวา“นักกูสิบ
ทิศ”(ธนากิต, 2545:404-405) แมภาพรวมดานเศรษฐกิจจะดีข้ึนบางก็ตาม แตภาระหนี้สินตางประเทศที่
นํามาชสูงมากถึง 1,200 พันลานดอลลารแสหรัฐฯ คิดเปๅน 24% ของผลิตภัณฑแมวลรวมประชาชาติ (สุธาชัย 
ยิ้มประเสริฐ, 2551:257) มาตราการตางๆที่ออกมาจึงเปๅนไปในลักษณะเพียงแคชวยรักษาสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศเอาไวเทาน้ัน ปใญหาสําคัญอีกประการที่รัฐบาลตองเผชิญ คือ ปใญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน เริ่มตั้งแตปใญหาการทุจริตยาและเวชภัณฑแในสวนของพรรคกิจสังคม โครงการพืชผักสวนครัวรั้ว
กินไดอันอื้อฉาวของพรรคชาติไทย คดีทุจริตไมสาละวิน ตามดวยขอหาการแจงทรัพยแสินอันเปๅนเท็จของ
พลตรีสนั่น ขจรประศาสนแ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยของพรรคประชาธิปใตยแเอง ทําใหรัฐบาลนาย



119 

ชวนถูกยื่นอภิปรายไมไววางใจถึง 3 ครั้ง แมหลังการอภิปรายรัฐบาลจะผานผลมติไมไววางใจไปไดก็ตาม 
แตความนิยมและกระแสศรัทธาจากประชาชนเริ่มลดลงตามลําดับ (ธานี สุขเกษม, 2556:432)  
  รัฐบาลไดบรหิารประเทศทามกลางปใญหารอบดานและแกปใญหาไดไมดีเทาที่ควร จนถูก
ฝุายคานยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ แตยังคงไดรับเสียงสนุนขางมากจนสามารถ
บริหารประเทศตอไปได แตในชวงหลังเริ่มมีเสียงเรียกรองใหรัฐบาลยุบสภาฯ แมจะมีการลาออกจากการ
เปๅนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคความหวังใหมทําใหไมมีฝุายคานในสภาฯ แตรัฐบาลนายชวน หลีก
ภัยก็ยังคงบริหารประเทศตอไปจนเกือบสิ้นวาระเพียงไมกี่วัน จึงถือวารัฐบาลนายชวน หลึกภัยอยูครบ
วาระ 4 ปี (สิงหแทอง บัวชุม, 2552:73) จนรัฐบาลเห็นวาไดมีการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนด และมีการจัดต้ังองคแกรอิสระสําคัญๆแลว จึงประกาศยุบสภาในวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (เขมชัญญา มุขประดับเพชร, 2550:56) พรอมกับไดกําหนดวันเลือกตั้งใหมใน
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ภายหลังการเลือกตั้งจึงไดรัฐบาลชุดใหมที่นําโดยดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนา
พรรคไทยรักไทย เปๅนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540 หรือรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน 
 
ยุคประชานิยม (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549) 
 รัฐบาลดร.ทักษิณ ชินวัตร (สมัยท่ี 1 นโยบายประชานิยม)  
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 นับเปๅนครั้งแรกที่
เปๅนการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน การเลือกตั้งครั้งนี้ไดรับความสนใจอยางมาก เนื่องจาก
ประชาชนตองการทดสอบการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม กลาวคือ เปๅนการเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวมี 
400 คนทั่วประเทศ สวนอีก 100 คน เปๅนผูแทนแบบสดัสวนตามบัญชีรายช่ือ ในชวงนี้ประกอบดวยพรรค
ใหญๆ 3 พรรค ที่ตางรณรงคแตอสูกันทางการเมือง ไดแก พรรประชาธิปใตยแในฐานะพรรคที่คุมอํานาจกอน
การเลือกตั้ง พรรคความหวังใหมซึ่งเปๅนฝุายคานที่ใหญที่สุด และพรรคไทยรักไทยเปๅนพรรคที่กอตั้งใหม 
รวมทั้งพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา กระแสความนิยมตางสนใจไปที่พรรคไทยรักไทย ที่มีคําขวัญวา 
“คิดใหม ทําใหม” โดยมีดร.ทักษิณ ชินวัตร เปๅนหัวหนาพรรค (สิงหแทอง บัวชุม, 2552:74-75) 
  พรรคไทยรักไทย ไดจดทะเบียนกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เปๅนพรรค
การเมืองแรกที่กอตั้งข้ึนภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยคณะผูกอตั้งมา
จากหลายกลุมอาชีพดวยกัน จากกลุมนักวิชาการและขาราชการ เชน นายคณิต ณ นคร นายปุระชัย เปีๆยม
สมบูรณแ นายสุวรรณ วลัยเสถียร กลุมนักการเมือง เชน นางสุดารัตนแ เกยุราพันธแ และนายกันตธีรแ ศุภ
มงคล อดีตส.ส.พรรคพลังธรรม กลุมนักธุรกิจ เชน นายพันธแเลิศ ใบหยก เจาของธุรกิจเครือใบหยก นางสิริ
การ มณีรินทรแ ผูบริหารเครือยนตรกจิกรุ฿ป นางสาวปใสรา ตรังคินีนาถ ผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑแ โดยมี
กลุมยอยภายในพรรค ประกอบดวย กลุ่มวังน้ าเย็น นายเสนาะ เทียนทอง (ประมาณ 70-80 คน) กลุ่มวัง
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บัวบาน นางเยาวภา วงศแสวัสดิ์ (ประมาณ 40-50 คน) กลุ่ม กทม. นางสุดารัตนแ เกยุราพันธแ (ประมาณ 20 
คน) กลุ่มนายทุน นายอดิศัย โพธารามิก และ นายประชา มาลีนนทแ กลุ่มผู้ก่อตั้งพรรค รอยตํารวจเอกปุ
ระชัย เปีๆยมสมบูรณแ กลุ่มนายสุวิทย์ คุณกิตติ (ประมาณ 10 คน) กลุ่มฉะเชิงเทรา (ประมาณ 7-8 คน) 
เชน นายจาตุรนตแ ฉายแสง กลุ่มนครปฐม นายไชยยศ สะสมทรัพยแ กลุ่มก าแพงเพชร นายเรืองวิทยแ ลิกคแ 
กลุ่มสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กลุ่มสระบุรี นายปองพล อดิเรกสาร กลุ่มขอนแก่น นายสมศักดิ์ 
เกียรติสุรนนทแ กลุ่มความหวังใหม่ พลเอกชวลติ ยงใจยุทธ และกลุ่มเสรีธรรม นายพินิจ จารุสมบัติ (สิงหแ
ทอง บัวชุม, 2552:75-85) 
  พรรคไทยรักไทยไดใชนโยบายประชานิยมในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ นโยบายประชา
นิยมของพรรคถือไดวาเปๅนจุดช้ีขาดชัยชนะทางการเมืองและมผีลตอการพัฒนาทางการเมอืง ที่ทําใหพรรค
การเมืองอื่นตองหนัมาใหความสนใจในการนําเสนอนโยบายมาเปๅนจุดขายในการหาเสยีงเลือกตั้ง (สามารถ 
หิรัญนุสรณแ, 2550:88) สําหรับคําวา“ประชานิยม”นั้น เปๅนที่รูจักและใชกันมากในปใจจุบันเพื่อเรียกขาน
การหาเสียงของพรรคไทยรักไทย ที่สามารถสรางปรากฏการณแใหมทางการเมืองไทย จนประสบ
ความสําเร็จในการเลอืกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 อยางทวมทน (Duncan, 2001:252-254) จาก
วิธีการใชนโยบายหาเสียงของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงกลาวไดวา ประเทศไทยไดเริ่มใช
นโยบายประชานิยมครั้งแรกในสมัยรัฐบาลของดร.ทักษิณ ชินวัตร ในชวงตนปีพ.ศ. 2544 เปๅนตนมา หาก
กลาวในเชิงเศรษฐศาสตรแการเมือง“ประชานิยม”ที่เกิดข้ึน มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานดีพอจะ
ใชนโยบายขยายตัวไดประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งมาจากสังคมไทยขาดเครือขายความปลอดภัยทาง
สังคมที่แทจริงมาอยางยาวนาน เมื่อไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 จึงเปๅน
แรงผลักดันขนานใหญที่ทําใหประเทศไทยจําเปๅนตองมีนโยบายรัฐสวัสดิการ (เรืองวิทยแ เกษสุวรรณ, 
2546:45) จึงกลาวไดวานโยบายประชานิยมของดร.ทักษิณ ชินวัตร มีที่มาจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 
2540 ที่ไดสรางการเปลี่ยนแปลงอยางมากในสงัคมไทย (Pathmanand, 1997:73) กลาวคือ ธุรกิจการเงิน
ธนาคารและอสังหาริมทรัพยแที่สรางความมั่งค่ังใหแกเศรษฐกิจไทยมาตลอดเกือบ 10 ปีไดพังทลายลง 
สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศรวมไปถึงภูมิภาคใกลเคียงไดรับผลกระทบตามไปดวย จนกลายเปๅน
วิกฤตของเอเชีย (เกงกิจ กิติเรียงลาภ, 2549:88) สําหรับผูที่ผานพนจากวิกฤตมีเพียงกลุมทุนขนาดใหญ
เพียงไมกี่กลุม หนึ่งในนั้นคือกลุมทุนสื่อสารของตระกูลชินวัตร และยังมีกลุมอื่นๆ เชน กลุ มทุน
อุตสาหกรรมรถยนตแของตระกูลจึงรุงเรอืงกิจ กลุมทุนดานอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑแ กลุมทุนสื่อสาร
และบันเทิงของตระกูลมาลีนนทแ และกลุมทุนอุตสาหกรรมของตระกูลมหากิจศิริ (Phongpaichit and 
Baker, 2004:69-71) แสดงใหเห็นไดชัดวาประเทศไทยเราอยูภายใตกลุมทุนเพียงไมกี่ตระกูลเทานั้น 
  หลังจากไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง ดร.ทักษิณ ชินวัตรจึงไดข้ึนดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี คนที่ 23 ของประเทศไทย และไดจัดตั้งคณะรัฐมนตรีรวม 35 คน โดยดึงเอาพรรค
ความหวังใหม พรรคชาติไทย และพรรคเสรีธรรม เขารวมรัฐบาล (สิงหแทอง บัวชุม, 2552:77) จากนั้น
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รัฐบาลจึงไดผลักดันนโยบายที่สัญญาเอาไวกอนเลือกตั้งใหมีผลในทางปฏิบัติ นโยบายแรก คือ การพัก
ชําระหนี้เกษตรกร 3 ปี ซึ่งใชเงินในแตละปีประมาณ 7 พันลานบาท ตอมาไดจัดต้ังบรรษัทสินทรัพยแไทย
เพื่อซื้อหนี้เสียจากธนาคารรัฐบาลและเอกชน มาตรการที่ชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจอีกอยาง คือ 
การชะลอข้ึนภาษีมูลคาเพิ่มเอาไวกอน และจัดสรรกองทุนเงนิลานใหกบัหมูบาน 70,000 กวาหมูบาน และ
ยังมีแผนยกระดับรายไดจากการทองเที่ยวเปๅน 5 หมื่นลานบาทตอปี รวมถึงมีแผนกระตุนการสงออกและ
ใหกูยืมเงินแกธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SME (เรืองวิทยแ เกษสุวรรณ, 2546:46) รัฐบาลภายใต
การนําของดร.ทกัษิณ ชินวัตรในชวง 4 ปีแรก (9 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2544 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2548) สงผลให
พรรคไทยรักไทยไดคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มข้ึนอยางมาก จากการทํานโยบายประชานิยมไดตามแผน
ที่วางไวทุกประการ เปๅนรัฐบาลที่สามารถบริหารประเทศไดครบวาระ 4 ปี และเปๅนพรรการเมอืงที่สามารถ
นํานโยบายของพรรคมาปฏิบัติเปๅนนโยบายของรัฐบาลตามที่ประกาศไวในรัฐสภาไดสําเร็จเปๅนครั้งแรก 
เปๅนปรากฏการณแใหมของสงัคมไทยซึ่งไมเคยมคีวามชัดเจนเชนนี้มากอน (อุไรวรรณ ธนสถิตยแ, 2550:142)  
  การกาวข้ึนมาเปๅนนายรัฐมนตรีของดร.ทักษิณ ชินวัตร อาจจะเปๅนการเปลี่ยนแปลงครั้ง
แรกของสังคมไทย แตอยางไรก็ตามควรจะพิจารณาโดยละเอียดถึงโครงสรางของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวามีความสัมพันธแกันอยางไรระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง ซึ่งจะเห็นไดวามีบางสวนเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะนโยบายการใหความสนใจชนบท แตถาดูโครงสรางระดับบนแลวยังไมเปลีย่น ซึ่ง Phongpaichit 
and Baker (2008:73) ไดมองความหมายและหาเหตุผลของการข้ึนสูอํานาจของดร.ทักษิณ ชินวัตรวามา
จากนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยในการเลอืกตั้งพ.ศ. 2544 ใน 3 ประเด็น คือ การดูแลสุขภาพ
อนามัยในราคาถูก การพักชําระหนี้เกษตรกร และกองทุนหมูบาน ซึ่งตั้งขอสังเกตวานโยบายประชานิยมมี
ลักษณะเปๅน“ประชานิยมเลอืกตั้ง” และไสว บุญมา (2555:120) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ประชานิยมเลือกตั้ง
ของพรรคไทยรักไทยเปๅนแบบเดียวกับนโยบายของประธานาธิบดีเปรองของอารแเจนตินา นโยบายของ
ประธานาธิบดีฮูโกของเวเนซูเอลา และนโยบายของประธานาธิบดีฟูจิโมริของเปรู  
  การบริหารประเทศชองรัฐบาลจนสามารถอยูในวาระครบ 4 ปี สรางกระแสใหแก
สังคมไทยอยางมาก ดานหนึ่งอาจจะเรียกไดวาไดรับความนิยมอยางทวมทน แตอีกสวนหนึ่งกลับเล็งเห็น
ผลจากการดําเนินนโยบายประชานิยมนี้ จนมีการเรียกการบริหารของรัฐบาลวาเปๅน “ระบอบทักษิณ” 
หรือ “ทักษิโณมิกสแ” โดยสามารถสรุปจากแนวคิดของไชยรัตนแ เจริญสินโอฬาร (2551:158-168) ที่
เกี่ยวกับระบอบทกัษิณ แบงออกเปๅน 3 ประเด็น ไดดังนี้ ประเด็นดานเศรษฐกิจ คือ นโยบายและโครงการ
ประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ 30 บาท
รักษาทุกโรค และกองทุนหมูบาน ประเด็นดานการเมือง คือ ความพยายามที่จะบิดเบือนหรือเบี่ยงเบน
เจตนารมณแของรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ดวยการแทรกแซงและบั่นทอนระบบถวงดุลอํานาจและระบบการ
ตรวจสอบ ซึ่งดร.ทักษิณถูกกลาวหาวาเขาไปแทรกแซงองคแกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภาเพื่อเอื้อประโยชนแแกตนและพวก และประเด็นดานอุดมการณแ 
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คือ มีเปูาหมายหลกัในการเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมในชนบทใหเปๅน“ทุนนิยม”มากข้ึน ซึ่งตรง
ขามกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางสิ้นเชิง ภายหลังการเลือกตั้งพ.ศ. 2544 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
ซึ่งมีอํานาจทางการเงินและอํานาจทางการเมืองสูงข้ึน จึงไดควบรวมพรรคการเมืองหลายพรรคเขากับ
พรรคไทยรักไทย ไดแก พรรคเสรีธรรมของนายพินิจ จารุสมบัติ พรรคความหวังใหมของพลเอกชวลิต ยง
ใจยุทธ และพรรคชาติพัฒนาของนายสุวัจนแ ลิปตพัลลภ ทําใหพรรคไทยรักไทยกลายเปๅนพรรคการเมือง
เสียงขางมากเด็ดขาด (ธานี สุขเกษม, 2556:447) ซึ่งประณต นันทิยะกุล อดีตกรรมการการเลือกตั้งประจํา
กรุงเทพมหานคร ไดกลาวอยางนาสนใจถึงประเด็นเกี่ยวกับการทํางานของกรรมการการเลือกตั้งวา 

   การทํางานของกรรมการการเลือกตั้งยังขาดประสิทธิภาพ ยังขาดคุณภาพ ก็ไป
รวมมือกับเคา เลยมีขาวลือออกมาวา กกต.จังหวัดเน่ียนะ ก็ไมไดเอาจริงเอาจัง
อะไร แลวก็ไมเคยออกไปตรวจสอบดูความเรียบรอยใหการเลือกตั้งเปๅนไปอยาง
บริสุทธิ์ยุติธรรมเลย ชวงกอนการเลือกตั้งเคาติดปูายติดอะไรหาเสียงกันก็ไมไปดู 
ถึงไปก็ไปยังงั้น ไปตามหนาที่ที่ตองไป แลวกกต.จังหวัดบางคนยงัถูกซ้ือตวัอีก ผิด
เจตนารมณแในการมีคณะกรรมการการเลือกตั้งไปหมด แลวความโปรงใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม ที่สังคมไทยเราตองการจะมีกันไดอยางไร (ประณต นันทิยะกุล, 
สัมภาษณแ, 18 มีนาคม 2559) 

  รัฐบาลบรหิารประเทศไดจนครบ 4 ปี จึงไดจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีพ.ศ. 2548 ซึ่ง
พรรคไทยรักไทยไดรับชัยชนะอยางทวมทนมีคะแนนเสียงถึง 377 ที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร ความนิยมที่
เพิ่มข้ึนเปๅนผลมาจากนโยบายประชานิยม ที่มุงเนนชวยเหลือชาวนาชาวไรในชนบท ตลอดจนผูใชแรงงาน
ในเมือง ผานโครงการตางๆเพื่อกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญา รวมถึงการจัดหาโอกาสและสวัสดิการทาง
การแพทยแแกคนยากจน โดยไดชูนโยบาย“4 ปสีราง 4 ปีซอม” (ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:120) พรรคไทยรักไทย
จึงมีจุดแข็งจากนโยบายประชานิยม สามารถสรางกระแสพรรคใหไดรับความนิยมและเพิ่มฐานเสียงใหแก
พรรคอยางตอเนือ่ง ประกอบกับฐานพรรคการเมอืงที่สามารถควบคุมเสยีงในสภาไดอยางเบ็ดเสร็จ และยัง
มีการยุบรวมสมาชิกจากพรรคการเมอืงตางๆเขามาเพิ่มเติม ยิ่งสรางขอไดเปรียบทางการเมืองแกพรรคไทย
รักไทยเปๅนอยางมาก ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหมในปีพ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยจึงไดนํานโยบาย
ประชานิยมกลับมาใชประโยชนแอีกครั้งหนึ่งดวยนโยบายตางๆ เชน โครงการโคลานตัว โครงการ SML 
โครงการรถไฟฟูาขนสงมวลชน การสรางถนน การเนนในเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข โครงการพัฒนา
ของกระทรวงทบวงกรมขนาดใหญ ซึ่งประมาณวาจะใชงบประมาณ 5-7 ลานลานบาท (อุไร ธนสถิตยแ, 
2550:142)  ผลจากนโยบายประชานิยมรอบสองนี้จึงทําใหพรรคไทยรักไทยไดชัยชนะในการเลือกตั้งอีก
ครั้งหนึ่ง คือ ไดคะแนน 19 ลานเสียง คิดเปๅนรอยละ 58 มากกวาการเลือกตั้งครั้งแรกในปีพ.ศ. 2544 ซึ่ง
ไดเพียง 14 ลานเสียง คิดเปๅนรอยละ 48 พรรคไทยรักไทยจึงเขาไปเปๅนรัฐบาลชุดที่ 54 เริ่มตนปฏิบัติ
หนาที่ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 อาจกลาวไดวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยที่ 2 นี้ เปๅนรัฐบาลที่
ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนทั่วทุกภาคทั้งในเมืองและชนบท และเปๅนรัฐบาลชุดแรกในประวัติศาสตรแ
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การเมืองไทยทีม่าจากพรรคการเมอืงเดียว การเมืองไทยจึงมีแนวโนมที่จะพัฒนาเขาสูระบบสองพรรค (รัต
พงษแ สอนสุภาพ และประจักษแ น้ําประสานไทย, 2546:189-192) 
  
 รัฐบาลดร.ทักษิณ ชินวัตร (สมัยท่ี 2 วิกฤติทางการเมือง) 
  รัฐบาลดร.ทักษิณ ชินวัตร ในสมัยแรก (พ.ศ.2544-พ.ศ.2548) ไดดําเนินนโยบายตางๆ
จนไดรับความนิยม ซึ่งคะแนนนิยมสวนใหญมาจากกลุมเกษตรกรและประชาชนในชนบททั่วไปเปๅนอยาง
มาก อยางไรก็ตามในภายหลังกลับมีเสียงวิพากษแวิจารณแและเริ่มตั้งขอสังเกตจากหลายฝุายถึงนโยบาย
ประชานิยมของพรรคไทยรกัไทย ประกอบกบัในปีพ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายทําสงครามปราบปรามผูคา
ยาเสพติดอยางรุนแรง เปๅนระยะเวลา 3 เดือนจนถูกวิพากษแวิจารณแอยางมากวามีการฆาตัดตอนผูกระทํา
ความผิด เพื่อไมใหสืบสวนไปถึงตัวผูบงการใหญ ทั้งยังเห็นวามีผูถูกวิสามัญฆาตกรรมจํานวนหนึ่งที่เปๅนผู
บริสุทธ์ิ (ธานี สุขเกษม, 2556:448) หลังการเขาบริหารประเทศเพียงปีเศษ พรรครวมฝุายคานซึ่งนําโดย
พรรคประชาธิปใตยแก็ไดย่ืนญัตติขอเปดดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปๅนรายบุคคล แตผล
การลงมติปรากฏวารัฐมนตรีทั้ง 15 ราย ตางไดรับคะแนนเสียงไววางใจเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูในสภา (รัตพงษแ สอนสุภาพ และประจักษแ น้ําประสานไทย, 2546:161-163) อันเปๅนผล
มาจากเสียงของรัฐบาลที่มีมากกวาฝุายคานอยูมาก และที่สําคัญฝุายคานไมสามารถยื่นญัตติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีได ทําไดเพียงยื่นญัตติขออภิปรายไมไววางใจเปๅนรายบุคคล ซึ่งเปๅนขอกําหนดตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ผูนําฝุายคานจึงไดยื่นญัตติขอเปดดอภิปรายไมไววางใจเปๅน
รายบุคคล คือ นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผูบริหารสูงสุดของ
กระทรวงและรับผิดชอบโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ บกพรองตอหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน 
(เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2548) ซึ่งเปๅนบทบาทที่ฝุายคานถูกจํากัดดวยจํานวนสมาชิก พรรค
ประชาธิปใตยแมี 96 คน เมื่อรวมกับพรรคชาติไทย 25 คน จึงมีฝุายคาน 121 คนเทานั้น สามารถทําไดเพียง
การอภิปรายความบกพรองทางดานการบริหารและนโยบายเทานั้น ไมสามารถยื่นเปดดอภิปรายไมไววางใจ
และถอดถอนได ตามบทบัญญัติมาตรา 303 (สุพิศ หลาคําพา, 2550:122-123) แตอยางไรก็ตามจากกรณี
เรื่องคอรัปช่ันเครื่องตรวจวัตถุระเบิดสายพานลําเลียงสนามบินสุวรรณภูมิทําใหตองมีการปรับ
คณะรัฐมนตรีตามมาภายหลัง (ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:135-137) ตอมาไมนานรัฐบาลยังคงไดรับการถูก
วิพากษแวิจารณแจากผูไมเห็นดวย ซึ่งเปๅนผูเสียผลประโยชนแจากนโยบาย ผูนิยมพรรคการเมืองหรือกลุม
การเมืองฝุายตรงขาม รวมถึงนักวิชาการที่มีแนวคิดตางจากรัฐบาล มีสาเหตุหลักมาจากมองวารัฐบาลมุง
เอื้อประโยชนแใหกับเครือญาติและพวกพอง โดยดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดตอบโตดวยการตั้งฉายาใหกลุม
นักวิชาการและผูวิจารณแอยูเปๅนประจํา เชน กลุมรูทันทักษิณ หรือ นายธีรยุทธ บุญมีวาเปๅน“ขาประจํา”
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และยังพยายามช้ีวาผูโจมตีรัฐบาลเปๅนพวกกลุมนายทุนเกาและผูสูญเสียผลประโยชนแจากการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาล จากการที่กลุมทุนใหมมีอํานาจทางการเมือง (เอก ตั้งทรัพยแวัฒนา, 2548:15) 
  การบริหารนโยบายดานเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลถูกมองวามีลักษณะเปๅน“ทุนนิยมพวก
พอง”หรือ“ทนุนิยมเครอืญาติ” เชน การอนุญาตสมัปทาน การใหสิทธิลดหยอนภาษี ซึ่งทุนนิยมเครอืญาติ
จะเกิดข้ึนเมือ่การเมอืงเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจและความสัมพันธแอันแนบแนนของนักธุรกิจกับนักการเมอืง 
โดยอาศัยมิตรภาพของตนเองและครอบครวั เพื่อใหไดมาซึ่งการครอบครองผลประโยชนแทางเศรษฐกิจและ
การเมือง (ชาตรัตนแ โสภี, 2550:21) ปใญหาการทจุริตคอรัปช่ันถือเปๅนปใญหาหลกัของรัฐบาลทีท่ําใหกระแส
ความนิยมลดลงอยางรวดเรว็ โดยเฉพาะกับตัวนายกรฐัมนตรเีองซึ่งมีอยูหลายกรณี โดยเริ่มตั้งแตกรณีการ
ซุกหุนในปีพ.ศ. 2544 เปๅนขอกลาวหาแรก เกิดจากการที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบพบวาตามหลักการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองยื่นบัญชีทรัพยแสินและ
หนี้สินของตนเองและคูสมรสตอ ป.ป.ช. 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ยื่นบัญชีฯเมื่อเขารับตําแหนง ครั้งที่ 2 ยื่น
บัญชีฯเมื่อพนจากตําแหนง และครั้งที่ 3 ยื่นบัญชีฯเมื่อพนจากตําแหนงเปๅนเวลา 1 ปี จนป.ป.ช.มีมติเสียง 
8 ตอ 1 วาดร.ทักษิณ ชินวัตรยื่นบัญชีอันเปๅนเทจ็ จึงเสนอตอศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วินิจฉัยช้ีขาด มีการตอสู
คดีอยางเต็มที่ พรอมกับปดดคําแถลงตอศาลรัฐธรรมนูญดวยวลีกระฉอนที่วา“เปๅนความบกพรองโดย
สุจริต” (ธานี สุขเกษม, 2556:457)  ซึ่งปรากฏการณแที่เกิดข้ึนตางสรางความสงสัยแกสังคมเปๅนอยางมาก 
เพราะดร.ทักษิณพนผิดดวยเสียง 8 ตอ 7 เสียง ทามกลางการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกแรงกดดัน
จากหลายฝุายที่สนับสนุนดร.ทักษิณ ชินวัตร และในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ตระกูลชินวัตรและดา
มาพงศแขายหุนที่ครอบครองอยูทั้งหมดในกลุมบริษัทชินคอรแปใหแกบริษัทเทมาเส็ก รวมมูลคาทั้งสิ้นกวา 
73,000 ลานบาท ทําใหถูกโจมตีในประเด็นการไดรับยกเวนภาษี และการปลอยใหตางชาติเขาบริหาร
กิจการดานความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชนแทับซอนและการหลีกเลี่ยงภาษีกําไรสวนทุน (ฤกษแ ศุภศิริ, 
2553:38)  
  จากปใญหาตางๆเหลานี้สังคมไทยจึงเริ่มมองวารัฐบาลเต็มไปดวยการคอรัปช่ันแบบ
บูรณาการ ซึ่งมีทั้งการคอรปัช่ันแบบโดยตรงและคอรปัช่ันเชิงนโยบาย ประกอบกับดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็ไม
สามารถแกขอกลาวหาตอสาธาณชนไดแมแตครั้งเดียว (บุญธรรม อาจหาญ, 2549:116-117) และจาก
กรณีขายหุนชินคอรแปนี้ ถือเปๅนกรณีสําคัญที่ทาํใหประชาชนที่ตอตานดร.ทักษิณ ชินวัตร รวมถึงกลุมคนที่
เห็นวาไดมีการหลีกเลี่ยงภาษี รวมตัวกันแสดงทาทีขับไลนายกรัฐมนตรีใหออกจากตําแหนง จนเมื่อเกิด
การขายหุนดังกลาวทั้งที่ดร.ทักษิณไดปฏิเสธตลอดมา สงผลใหผูชุมนุมเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกวาง
ออกไป จนในที่สุดจึงนําไปสูการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2549 โดยดร.ทักษิณ 
ชินวัตร อางวา มีกลุมผูประทวงตอตานระบอบประชาธิปไตย พยายามกดดันใหตนลาออกจากตําแหนง 
(ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:169) การชุมนุมขับไลรัฐบาลจึงเกิดข้ึน โดยเริ่มตั้งแตกลางปีพ.ศ.2547 ชวงปลาย
รัฐบาลทักษิณ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 มีการรวมตัวกันชุมนุมปราศัยขับไลดร.ทักษิณ ชินวัตร
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เปๅนครั้งแรก จากกลุมประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังกแ และไดขยายวงออกไปในปลายปีพ.ศ. 2548 จาก
การนําของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผูจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหแ และขยายตัวเปๅนวงกวางในบุคคลหลาย
สาขาอาชีพ (ธนาชัย สุขวณิช, 2555:92) ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่ตองการใหนายกรัฐมนตรีลาออกมาจาก
ความเห็นของหลายกลุมที่แตกตางกันในรายละเอียด และสําหรับกลุมที่สนับสนุนรัฐบาลก็ประกอบดวย
ประชาชนจํานวนไมนอยเชนกัน รวมไปถึงกลุมคาราวานคนจน และขบวนรถอีแตเนที่เดินทางมาจาก
ตางจังหวัด รวมตัวกันชุมนุมที่สวนจตุจักรและตามหัวเมืองจังหวัดตางๆเพื่อสนับสนุนดร.ทักษิณใหเปๅน
นายกรัฐมนตรีตอไป (พิทยา วองกุล, 2551:40) 
  ครั้งตอมาเมื่อวันเสารแที่ 11 กุมภาพันธแ พ.ศ.2549 มีการชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงมา 
กลุมผูชุมนุมมคีวามหลากหลายมากข้ึน ใชการชุมนุมวา “ปดดบัญชีทักษิณ” พรอมกับเปดดตัวกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ใหสังคมรับรูเปๅนครั้งแรก ที่มีแกนนําประกอบดวย นายสนธิ ลิ้มทอง
กุล นายสมเกียรติ พงษแไพบูลยแ นายพิภพ ธงไชย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และพลตรีจําลอง ศรีเมือง โดยมี
นายสุริยะใส กตะศิลา เปๅนผูประสานงานเครือขาย (ธนาชัย สุขวณิช, 2555:91) ในครั้งนี้รัฐบาลพยายาม
เขาขัดขวางโดยอางถึงความไมเหมาะสม เนื่องจากบริเวณสถานที่ชุมนุมเปๅนเขตพระราชฐาน จึงตองยุติ
การชุมนุมและนัดชุมนุมใหญอีกครั้งในวันที ่26 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2549 บริเวณทองสนามหลวง และแจงวา
จะชุมนุมยืดเยื้อจนกวานายกรัฐมนตรีจะลาออก (ใจ อึ้งภากรณแ และคนอื่นๆ, 2549:295-296) ในการ
ชุมนุม ณ ทองสนามหลวงครั้งนีไ้ดรับการสนับสนุนจากเครือขายกองทัพธรรมและสันติอโศกของพลตรี
จําลอง ศรีเมือง ทําใหกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนําพลตรีจําลองเขารวมเปๅนแกนนํากลุม
ดวย ถือไดวาการนํามวลชนเขารวมการชุมนุมจํานวนมากเชนนี้เปๅนสัญญาณการชุมนุมที่จะยืดเยื้อ
ยาวนาน สรางความกังวลใหกบัรฐับาลอยางมากจนสงผลใหดร.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศยุบสภาในวันศุกรแ
ที่ 24 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2549 และไดกําหนดวันเลือกตั้งใหมในวันอาทิตยแที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 (ยุค
อนารยะ, 2553:61) การตอสูครั้งนี้สุริยะใส กตะศิลาไดใหขอมูลวา 

พันธมิตรฯกําลังสูกับนักการเมืองที่ฉอฉลและขาดอุดมการณแ และที่สําคัญกําลัง
ขาดจริยธรรมอยางรายแรง เราจะปลอยคนแบบน้ีไวไดอยางไร ในดานหน่ึงเราพูด
ถึงระบบการเมืองที่ดี เราพูดถึงรัฐธรรมนูญที่ดี เราพูดถึงการปกปูองรัฐธรรมนูญ 
ปกปูองระบอบประชาธิปไตย เปๅนเร่ืองที่ดีครับ แตในขณะเดยีวกันเราก็ตองขับไล
ทรราชยแ ตอตานผูนําที่ขี้ฉอ คอรแรัปชั่น หรือใชอํานาจมิชอบ มันก็ตองไปดวยกัน
นะครับ ถาเราไปเชื่อวาระบบดีจะสงผลใหนักการเมืองหรือผูใชอํานาจก็จะถูกทํา
ใหดีดวย จริงๆไมใช เราพบแลววาระบบบางทีเขียนไวดีอยางไรก็ตาม แตเรา
ปลอยใหผูใชอํานาจเหลิงหรือใชอํานาจเกินขอบเขต มันก็จะปลอยใหกลับมา
ทําลายระบบทีเ่ราสรางกันมา ทายที่สุดเผดจ็การทางรัฐสภาเปๅนตัวชี้ชัดใหเห็นถึง
ระบบการเมืองที่ขาดจริยธรรม (สุริยะใส กตะศิลา, สัมภาษณแ, 9 มีนาคม 2559) 
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  เมื่อรัฐบาลยุบสภาผูแทนราษฎรและกําหนดวันเลือกตั้งใหม โดยหวังที่จะไดรับชัยชนะ
อยางถลมทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อยุติเสียงวิพากษแวิจารณแ แตขณะนั้นพรรคฝุายคาน ไดแก พรรค
ประชาธิปใตยแ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศควํ่าบาตรการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธแ 
พ.ศ. 2549 และรณรงคแใหผูไปใชสิทธ์ิกาในชองไมประสงคแลงคะแนน (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 
2549:155-156) ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงทําใหมี 3 พรรคการเมือง คือ พรรคประชาธิปใตยแ 
พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ไมไดรวมลงแขงขัน ผลการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย ยังคงไดรับคะแนน
เสียงขางมากคิดเปๅนรอยละ 56.45 ในผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ แต ในหลายพื้นที่ไดเกิด
ปรากฏการณแ“ไมเอาทักษิณ”ดวยการที่ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยไดคะแนนนอยกวาผูไมออกเสียงและ
บัตรเสีย จนสุดทายการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญพพิากษาใหเปๅนโมฆะ และไดมีพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการจัดการเลือกตั้งใหมในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (ยุคอนารยะ, 2553:62) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได
วินิจฉัยวาการเลือกตั้งครั้งนี้ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ดีถึงแมไดมีการกําหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม
เปๅนที่เรียบรอย แตก็ไดเกิดการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ข้ึนเสียกอน ทําใหรัฐบาลดร.
ทักษิณ ชินวัตร สิ้นสุดความเปๅนรัฐบาล รวมถึงการยุติบทบาทของพรรคการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
เปๅนไปตามประกาศของคณะทหารที่ยึดอํานาจ 
  การรัฐประหาร พ.ศ. 2549 การยึดอํานาจจากรัฐบาลดร.ทักษิณ ชินวัตร สืบเนื่องจาก
สภาวการณแเผชิญหนากัน ระหวางฝาุยสนับสนุนดร.ทักษิณ กับ กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ที่ไดนัดชุมนุมใหญเพื่อขับไลดร.ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 บริเวณลานพระบรม
รูปทรงมา (ธานี สุขเกษม, 2556:461) จึงมีการทํารัฐประหารข้ึนในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ภายใต
การนําของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก พรอมดวยผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการ
ทหารอากาศ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ในนามคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทย
อันมีพระมหากษัตริยแทรงเปๅนประมุข หรือ คปค. ซึ่งตอมาภายหลังไดเปลี่ยนช่ือเปๅน คณะมนตรีความ
มั่นคงแหงชาต ิหรือ คมช. (ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:188) คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทย
อันมีพระมหากษัตริยแทรงเปๅนประมุข (คปค.) ประกอบดวยผูบัญชาการทั้ง 4 เหลาทัพ โดยมีกําลังหลักใน
การยึดอํานาจ คือ กองทัพภาคที่ 1 ภายใตการบังคับบัญชาของพลเอกอนุพงษแ เผาจินดา แมทัพภาคที่ 1 
และพลโทประยุทธแ จันทรแโอชา รองแมทัพภาคที่ 1 ในขณะนั้น สําหรับการวางแผนในการรัฐประหารนั้น 
พลเอกสนธิไดวางแผนรวมกับพลเอกอนุพงษแ เพียงสองตอสองเทานั้น (วาสนา นานวม, 2551:150) ซึ่งพล
เอกสนธิ บุญยรัตกลิน กลาวถึง สาเหตุของการทํารัฐประหารในครั้งนี้วา  

   เพราะรัฐบาลที่ผานมาบริหารประเทศแบบเผด็จการทุนนิยมดังน้ันการที่เรามา
ปฏิรูปฯจึงเปๅนการปฏิวัติเผด็จการ เพื่อนําประชาธิปไตยมาสูประชาชนและ
ประเทศชาต ิเราเปลี่ยนเผด็จการมาสูประชาธิปไตย เรารีบคืนใหประชาชนภายใน 
14 วัน การรางรัฐธรรมนูญชั่วคราว แตงตั้งนายกรัฐมนตรี การปฏิรูปจบสิ้นแลว
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เม่ือเราสงใหนายกฯ เราจบแลว อยางน้ีเราเปๅนเผด็จการหรือเปลา เราทําเพื่อ
อะไร เรานําไปสูรูปแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆของเรา อยางน้ีไมใชปฏิวัติ 
ปฏิวัติที่ไหนที่ประชาชนรวมมือ มีขาราชการเห็นดวย ยินดียินยอม (วาสนา นา
นวม, 2551:80) 

  การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ครั้งนี้ไดรับการตอบรับจากประชาชน
เปๅนอยางมาก ซึ่งเราสามารถพิจารณาไดจากภาพขาวในโทรทัศนแ หรือสื่อตางๆที่มีภาพประชาชนนํา
ดอกไมไปมอบใหทหารและมกีารถายรปูเปๅนทีร่ะลึกดวยอารมณแยิ้มแยม ถือเปๅนเครื่องยืนยันในการใหการ
สนับสนุนคณะรัฐประหารของประชาชนจํานวนมาก สําหรับแนวคิดของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลินในเรื่อง
เกี่ยวกับพรรคการเมอืงทําใหเห็นถึงการพิจารณาความเปๅนประชาธิปไตยในระบบการเมืองไทย โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองวาควรมีแนวทางในการพิจารณาอยางไร ความวา 

ถาคิดวาพรรคการเมืองคอืตัวแทนความเปๅนประชาธิปไตย ลองนึกถึงเวลาประชุม
แกนนําพรรคที่น่ังประชุมกันก็แลวกัน แกนนําที่คุมเสียงของแตละภาคของพรรค 
ก็ยอมมีความเห็นแตกตางกันอยูบาง แตเวลาตองตัดสินใจในเร่ืองอะไรก็ตาม ถา
หัวหนาพรรคที่น่ังหัวโต฿ะ ทุบโต฿ะ แลวบอกจะเอาแบบน้ี ขัดไดหรือไม ถาแบบน้ี
เรียกเผด็จการใชไหม เพราะฉะน้ันประชาธิปไตยตามหลักการ ตองเร่ิมดูจาก
หลักการบริหารในพรรคการเมืองน้ันๆประกอบดวย (สนธิ บุญยรัตกลิน, 
สัมภาษณแ, 16 กรกฏาคม 2559) 

  แตการรัฐประหารในสังคมไทยกับมุมมองของ ลักขณา ปในวิชัย (คําผกา) มีความ
นาสนใจในประเด็นที่เกี่ยวกับการรัฐประหารซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูเรื่องประชาธิปไตยของ
ประชาชน ดังนี ้

รัฐประหารทุกคร้ังไมไดทําใหอะไรดีขึ้น คุณลองนึกถึงการรับประทานอาหารของ
คนไทย ที่วัฒนธรรมแตเดิมตองใชมือ น่ังลอมวงทานดวยกัน อยูๆวันนึงมีคนบอก
ใหเปลี่ยนวิธีใหม แบบน้ีไมดี ใหน่ังเกาอ้ี ทานอาหารบนโต฿ะ เลิกใชมือใหมาใชช
อมสอมแทน พอเราเร่ิมจะใชเปๅนอยูบาง อาจหกเลอะเทอะ ซ่ึงเปๅนธรรมดา ก็คน
มันไมเคยใชมากอน มันก็ตองอาศัยความเคยชิน คอยๆใชไป เดี๋ยวมันก็คลองเอง 
แตน่ีอะไร อยูๆคนที่คิดวาตัวเองใชชอนสอมเปๅนอยูแลว กลับมองวาเรากินหก
เลอะเทอะใชชอนสอมไมเปๅนซะที งุมงามเกินไป ไมทันใจ ก็เลยลมโต฿ะปใดกับขาว
ทิ้งหมด ไมตองกินกันพอดี แลวแบบน้ีเม่ือไหรคนไทยจะไดใชชอนสอมเปๅน ของ
แบบน้ีมันใชเวลา คอยๆหัดคอยๆฝึกกันไป เพราะทุกคนก็มีทักษะการรับรูสิ่ง
ใหมๆไมเทากัน ไมใชมาลมโต฿ะ ยิ่งไมกอใหเกิดการพัฒนา (ลักขณา ปในวิชัย, 
สัมภาษณแ, 27 กรกฏาคม 2559) 
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  หลังจากนั้นตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 3 ไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาสรัฐธรรมนูญแตศาลรัฐธรรมนูญยังคงดํารงตําแหนงและ
ปฏิบัติหนาที่ตอไป และประกาศ คปค. ฉบับที่ 16 ไดมอบอํานาจใหหัวหนาคณะ คปค. ทําหนาที่รัฐสภา 
สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ตอมาภายหลังไดมีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งพลเอกสุรยทธแ จุลานนทแ เปๅนนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 ในวันเดียวกัน (ธานี สุขเกษม, 2556:467-
468) จึงถือเปๅนอันสิ้นสุดยุคประชานิยมลง พรอมกับสังคมไทยไดเคลื่อนสูยุคแหงวังวนของความขัดแยง
ตามมาอยางตอเนื่องจนถึงปใจจุบัน 
 
ยุคแห่งความขัดแย้ง (พ.ศ. 2549 – รัฐประหาร พ.ศ. 2557) 
 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
  พลเอกสรุยุทธแ จุลานนทแ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
ถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 ภายหลังจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเปๅนประมุข (คปค.) แปรสภาพเปๅนคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) หลังจากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศใชรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 จากนั้นจึงไดแถลง
นโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และทําหนาที่บริหารประเทศ
ในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานทางการเมืองที่สําคัญ ภาระหนาที่หลักอยูบนพื้นฐานการวางรากฐาน
ประชาธิปไตยแกประเทศใหมีความยั่งยืน รวมถึงการสรางความสมานฉันทแในสังคมใหกลับคืนดังเดิม โดย
มุงเนนการปฏิรูปการเมือง การสรางประชาธิปไตยใหเกิดอยางแทจริง การเอื้อใหประชาขนมีสวนรวมใน
การจัดทํารางรฐัธรรมนูญใหมากที่สดุเทาที่จะกระทาํได (สถาบันพระปกเกลา, 2555:95) รัฐบาลพลเอกสุร
ยุทธแ จุลานนทแ ประกอบดวยรัฐมนตรีที่เปๅนผูสูงอายุและขาราชการประจําที่เกษียณอายุแลวจํานวนมาก 
ทําใหสื่อมวลชนตั้งฉายาใหวา“รัฐบาลขิงแก”และจากการที่นายกรัฐมนตรีถูกมองวามุงเนนในดานการ
รักษาคุณธรรมและจริยธรรมเปๅนหลัก แตในการทํางานบริหารราชการแผนดินกลับเช่ืองชา ทําใหไดรับ
ฉายาจากนายธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแวาเปๅน“ฤาษีเลี้ยงเตา”ซึ่งตั้งลอเลียน
ฉายาของหมอมราชวงศแเสนียแ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยไดฉายาวา“ฤาษีเลี้ยงลิง”(ฤกษแ ศุภศิริ, 
2553:201-202) แมวาพลเอกสุรยุทธแ จุลานนทแจะไดรับสมญานามเชนน้ี แตรัฐบาลชุดน้ีก็มีขุนนาง
นักวิชาการหรือเทคโนแครต (Technocrats) ผูมีช่ือเสียงหลายทานมาทําหนาที่ตามความถนัดและความ
ชํานาญ (พิภพ อุดร, 2550:21) เพื่อนําพาประเทศใหกลับคืนสูระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง  
  แมวารัฐบาลชุดนี้จะเปๅนรัฐบาลรกัษาการช่ัวคราว เพื่อบริหารประเทศในชวงเปลี่ยนผาน
ทางการเมืองและระหวางการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ตาม แตก็มีเหตุการณแที่สําคัญเกิดข้ึนหลายกรณี 
ดังเชน เหตุการณแระเบิดกรุงเทพฯ ชวงเทศกาลตอนรับปีใหมกอนเขาปีพ.ศ. 2550 รวม 8 จุด แตจับผูกอ
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เหตุไมได แตมีผูวิจารณแไปในทํานองวา เปๅนการกระทําของกลุมข้ัวอํานาจเกา ที่สูญเสียผลประโยชนแจาก
การรัฐประหาร ตามดวยกรณีเขายายเที่ยงซึ่งพลเอกสุรยุทธแ จุลานนทแถูกครหาในเรื่องการบุกรุกปุาสงวน
แหงชาติ บริเวณเขายายเที่ยง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นน้ีถูกนํามาวิพากษแวิจารณแใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 จนนําไปสูการฟูองรองพลเอกสุรยุทธแ จุลานนทแ และพวก แตอัยการสั่งไมฟูอง
โดยใหเหตุผลวาพลเอกสุรยุทธแ จุลานนทแ ขาดเจตนากระทําความผิด เพียงแตครอบครองผิดเงื่อนไขตาม
มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2515 (ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:204-207) กรณีตอมาถือเปๅนการสรางประเด็นทาง
การเมืองอยางมาก คือ การตัดสินยุบพรรคไทยรักไทย เกิดข้ึนในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญประกาศคําตัดสินยุบพรรคไทยรักไทย ในขอหาวา จางวานพรรคการเมืองเล็กๆลง
เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 จึงมีการตัดสิทธ์ิทางการเมืองคณะกรรมการบริหาร
พรรคจํานวน 111 คน (ภายหลังส.ส.พรรคไทยรักไทยกลุมนี้ถูกเรียกวา สมาชิกบานเลขที่ 111) ในขณะที่
พรรคประชาธิปใตยแไมถูกยุบ (สุรพันธแ ทับสุวรรณแ, 2551:158) ซึ่งเต็มไปดวยการวิพากษแวิจารณแใน
สังคมไทยและนักวิชาการแวดวงนิติศาสตรแอยางกวางขวางในขณะนั้น เนื่องจากในการตัดสินของศาล
รัฐธรรมนูญมีขอเคลอืบแคลงสงสยัหลายประการ ดังที่ จาตุรนตแ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต
รักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทย ช้ีใหเห็นวา 

       คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมไดอาศัยพยานหลักฐานที่ชัดเจนเลย มีเพียงพยาน
แวดลอมที่จินตนาการเอาเองทั้งน้ัน เคาเชื่อวาพลเอกธรรมรักษแ นาจะจางพรรค
เล็กลงสมัครเพื่อผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย จะไดไมพบเงื่อนไขที่
ตองไดเสียงเกินรอยละ 20 ของผูมีสิทธิ์ในเขตทีไ่มมีผูสมัครอ่ืนลงเลือกตั้ง แลวยัง
ใชตรรกะโดยไมมีพยานหลักฐานใดๆ คิดเอาเองวาพลเอกธรรมรักษแเปๅนถึงรอง
หัวหนาพรรค เปๅนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม จึงเชื่อวาหัวหนาพรรคและ
ผูบริหารพรรคตองรูเห็นเปๅนใจกับการจางพรรคเล็กในคร้ังน้ี คือจะพยายามให
รวมกันทั้งพรรคใหได ซ่ึงไมมีความเปๅนจริงอยูเลย อีกทั้งก็ยังไดมีการตัดสิทธ์ิ
กรรมการบริหารพรรคอีก ยิ่งขัดตอขอกฏหมายอยางมาก ตุลาการชุดน้ีเกิดมา
จากการเปลี่ยนแปลงจากคณะรัฐประหาร กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ก็เปๅนกฏหมายที่ประกาศออกมาภายหลังจากคณะ
รัฐประหาร การใชคําสั่งของคณะรัฐประหารเปๅนกฎหมายขัดตอหลักนิติธรรม 
(จาตุรนตแ ฉายแสง, สัมภาษณแ, 15 สิงหาคม 2559) 

  หลังจากนั้นไดเกิดกลุมตอตานรัฐประหาร หรือแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ 
(นปก.) กลุมนี้ประกอบดวยองคแกรตางๆ ทั้งฝุายที่สนับสนุนพรรคไทยรักไทยและฝุายตอตานการ
รัฐประหารแตไมไดสนับสนุนพรรคไทยรักไทย โดยมีสถานีโทรทศันแพีทีวีเปๅนสือ่ ไดรวมตัวกันโดยสวมเสื้อสี
แดงที่สนามหลวง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีนายวีระ มุสิกพงศแ นายแพทยแเหลง โตจิราการ 
นายแพทยแสันตแ หัตถีรัตนแ นายจักรภพ เพ็ญแข และนายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ เปๅนแกนนํา ไดเดินทางไปยังที่
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บานสี่เสาเทเวศรแของพลเอกเปรม ติณสูลานนทแ โดยกลาวหาวาอยูเบื้องหลังในการรัฐประหาร พ.ศ.2549 
(วาด รวี, 2553:67) แตไมปรากฏหลักฐานวาพลเอกเปรมไดมีปฏิกิริยาหรือแสดงทาทีตอเรื่องนี้อยางไร 
การเกิดข้ึนของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปก.) ครั้งนี้เปๅนจุดเริ่มตนของสัญลักษณแ “กลุม
คนเสื้อแดง” เพราะผูรวมชุมนุมทุกคนใสเสื้อสีแดง และไดพัฒนาตอจนกลายเปๅนกลุมแนวรวม
ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) 
  รัฐบาลบริหารประเทศไดระยะหนึ่ง จนรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวเสร็จ จึงไดมีการ
ออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญในวันอาทิตยีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเปๅนการออกเสียง
ประชามติครั้งแรกในประเทศไทย สําหรับผลการลงประชามติ ปรากฏวามีผูที่เห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ 
จํานวน 14,727,306 คน คิดเปๅนรอยละ 57.81 และผูไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญจํานวน 10,747,441 
คน คิดเปๅนรอยละ 42.19 (วัชรี ทรงประทุม, 2550:9) ดังนั้นจึงถือวารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดรับการ
เห็นชอบดวยเสยีงสวนใหญของประชาชนผูออกเสยีงประชามติ เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดรับทราบผลการ
ออกเสียงประชามติ จากนั้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 นายมีชัย ฤชุพันธุแ ประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ จึงไดนํารัฐธรรมนูญข้ึนทลูเกลาฯถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ในวันเดียวกัน และกําหนดวันเลอืกตั้งทัว่ไปครัง้ใหมตรงกับวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รัฐบาลพลเอกสุร
ยุทธแรักษาการจนกวาจะมีรัฐบาลใหม และจึงสิ้นสุดการเปๅนรัฐบาลเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 
พรอมกับมีรฐับาลชุดใหมจากพรรคการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 ที่มีสวนสําคัญทําใหทิศทางการ
เมืองไทย จาก“ยุคสมัยแหงการเมืองของนักเลือกตั้ง”ไปสู“ยุคใหมแหงการเมืองของนักตรวจสอบ” (ปุณณ
ดา อิงคุลานนทแ, 2551:32) 
  
 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 
  นายสมัคร สุนทรเวขหัวหนาพรรคพลงัประชาชน ไดมีมติเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยมีนายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น เปๅน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 และใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมอีก 1 ตําแหนง ซึ่งพรรคพลังประชาชนถูกจัดตั้งข้ึนโดยเปๅนพรรคทีส่ืบทอดจากพรรคไทย
รักไทย ที่ถูกตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค พรรคพลังประชาชนนําโดยนายสมัคร สุนทรเวช อดีตผูวา
ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากดร.ทักษิณ ชินวัตร) เปๅนหัวหนาพรรคไดให
สัมภาษณแวา พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหนาพรรคไทยรักไทย เปๅนผูโทรศัพทแทางไกลมาเชิญให
ดํารงตําแหนงดวยตัวเอง (อภิวัฒนแ เตมีรักษแ, 2552:35) พรรคพลังประชาชนเปๅนแกนนําจัดต้ังรัฐบาล
รวมกับพรรคเพื่อแผนดิน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคประชาราช พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมา
ธิปไตย โดยมีฝุายคานเพียงพรรคเดียวคือพรรคประชาธิปใตยแ โดยนโยบายของพรรคตามที่นายสมคัร สนุทร
เวชไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวานโยบายของพรรคพลังประชาชนไดมีการสานตอ
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นโยบายเดิม สวนนโยบายที่มีประโยชนแ เชน เรื่องการปราบปรามยาเสพติด กองทุนหมูบาน หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑแ 30 บาทรักษาทุกโรค และการแกไขปใญหาความยากจน เปๅนผลงานของพรรคในขณะนั้น 
(ไสว บุญมา, 2555:220) 
  รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช มีหลายเหตุกาณแที่สําคัญไดเกิดข้ึน ทั้งในเรื่องแนวคิดการ
แกไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ตามดวยเรื่องการนําปราสาทเขาพระวิหารข้ึนทะเบียนมรดกโลกของ
ประเทศกัมพูชา และการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ซึ่งจะไดพรรณา
ตามลําดับไป กลาวคือ แนวคิดการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 นั้น ไดมีการเสนอใหมีการแกไขโดย
ไดรับการสนับสนุนจากนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย และนางอนงคแวรรณ เทพสุทิน 
หัวหนาพรรคมัชฉิมาธิปไตย ซึ่งไดรับการวิพากษแวิจารณแอยางกวางขวาง สงผลใหเกิดเหตุการณแทาง
การเมืองตามมาในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เปๅนประเด็นปใญหาความขัดแยงที่เริ่มกอข้ึน โดย
สามารถสรุปเนื้อความจากธีรพงษแ ขณะฤกษแ (2552:41-43) ดังนี ้เริ่มตนจากในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 
กลุมพันธมิตรฯ ไดออกแถลงการณแวากลียุคมาถึงแลว โดยกลาวหาวาพรรคพลังประชาชนมีนโยบายแกไข
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะในมาตรา 237 ที่เกี่ยวของกับการยุบพรรคและเสนอใหยกมาตรา 
309 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการนิรโทษกรรมคณะมนตรีเพื่อความมั่นคงแหงชาติ และรับรองการกระทํา
ใดๆที่เกิดข้ึนโดยชอบในรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 ซึ่งกลุมพันธมิตรฯกลาวหาวารัฐบาลมี
นโยบายแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อชวยเหลือดร.ทักษิณ ชินวัตรใหพนผิดจากคดีความทุจริตตางๆ จากนั้นใน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2550 นายชัย ชิดชอบ ประธานกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล กลาววา ที่
ประชุมไดหยิบยกการแกไขรัฐธรรมนูญเปๅนเรื่องเรงดวนและจําเปๅน สวนนายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกใหสัมภาษณแวา การแกรัฐธรรมนูญจะเปๅนไปตามที่นายสมัครใหแนวทางไว เวนหมวดที่
เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยแ ที่เหลือใหใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และเห็นวาการแก
รัฐธรรมนูญไมเกี่ยวของกับการยุบพรรค  
  ตอมาในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 ชมรมส.ส.ร. 50 ประกอบดวยอดีตกรรมการยก
รางรัฐธรรมนูญ และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ออกแถลงการณแคัดคานการแกไข
รัฐธรรมนูญในมาตรา 237 วรรคสอง ของพรรคพลงัประชาชน และระบุเหตุผลวารัฐธรรมนูญไดผานการลง
มติจากประชาชนแลว การแกไขตองเปๅนการตัดสินโดยสาธารณชน อยางไรก็ตามในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2551 พรรคพลังประชาชนไดมีมติเห็นชอบในรางการแกไขรัฐธรรมนูญ ปรับแก 13 มาตรา ใน 7 ประเด็น 
พรอมทั้งเสนอใหยกเลิกมาตรา 309 ที่เปๅนประเด็นใหอดีตกรรมการบริหารพรรคจํานวน 111 คนถูกตัด
สิทธิทางการเมือง ตอมาในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุมพันธมิตรฯออกแถลงการณแกลาวหาวา พรรค
พลังประชาชนมีเปูาหมายแกไขมาตรา 309 เพื่อชวยเหลือดร.ทักษิณไมใหเขาสูกระบวนการพิจารณาของ
ศาล และมาตรา 237 เพื่อชวยเหลอืพรรคตัวเองไมใหถูกยุบและผูบริหารพรรคไมตองรับผิดชอบ อยางไรก็
ดีเมื่อมีการยื่นญัตติขอแกไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีผูรวมลงรายช่ือสนับสนุนทั้งหมด 164 คน แตตอมาปลาย
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เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 มีสมาชิกรัฐสภาขอถอนช่ือ ทําใหเหลือรายช่ือที่ยื่นแกไข 123 เสียง ซึ่งเปๅน
จํานวนไมถึง 1 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภา ญัตติแกไขรัฐธรรมนูญจึงตกไป  
  รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ไดเผชิญกับเหตุการณแตอมา คือเรื่องการนําปราสาทเขา
พระวิหารข้ึนทะเบียนมรดกโลกของประเทศกัมพูชา ซึ่งเบื้องตนรัฐบาลไทยไดทวงติงวาจะมีผลกระทบตอ
การปใกปในเขตแดนที่ยังไมมีขอยุติชัดเจน และการพัฒนาอาณาบริเวณโดยรอบ จึงเชิญชวนใหขอข้ึน
ทะเบียนมรดกโลกรวมกันตามที่ไดเคยมีขอตกลงกันมากอน ทําใหคณะกรรมการมรดกโลกตองชะลอการ
พิจารณาเพื่อใหทั้งสองประเทศเจรจาใหแลวเสร็จกอน ตอมาน้ันนายนพดล ปใทมะ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ไดหารือกับนายสก ฮาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2551 ที่สํานักงานใหญ UNESCO จนบรรลขุอตกลงวา กัมพูชาจะข้ึนทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร 
และจะแกไขเอกสารแผนที่ประกอบการยื่นเพื่อไมใหมีผลกระทบกับการปใกปในเขตแดน พรอมกับมีการ
ออกแถลงการณแรวมหลงัจากไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที ่17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เรื่อง
นี้ไดกลายเปๅนประเด็นการเมือง จนทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคฝุายคานนําไปเปดดอภิปรายไม
ไววางใจรัฐบาล และยื่นฟูองตอศาลปกครองกลางเพือ่ขอใหศาลเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรทีี่เหน็ชอบในการ
แถลงการณแรวมระหวางไทยกับกัมพูชา จนศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งคุมครองช่ัวคราวหามมิใหนํามติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวไปใช ตามดวยการยื่นฟูองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกับสถานภาพ
ของการแถลงการณแรวม ทําใหในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551ศาลรัฐธรรมนูญช้ีขาดใหการแถลงการณแ
รวมเปๅนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรค 2 ซึ่งตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน (ยุค
อนารยะ, 2555:169-170) ในสวนของคณะกรรมการมรดกโลก มีมติเห็นชอบข้ึนทะเบียนปราสาทเขาพระ
วิหารเปๅนมรดกโลกวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สงผลใหนายนพดล ปใทมะไดลาออกจากตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  และเกิดเหตุการณแการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่คัดคาน
บริเวณชายแดนใกลปราสาทเขาพระวิหารที่เริ่มตรึงเครียด จนตองตรึงสถานการณแดวยกําลงัทหารและการ
เจรจาระหวางไทยกับกัมพูชา เพื่อระงับเหตุกอนจะบานปลายออกไป (สุพงศแ ชยุตสาหกิจ, 2553:1-2) ซึ่ง
จากการตัดสินใจของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชเกี่ยวกับกรณีนี้นั้น กลายเปๅนประเด็นทางการเมืองที่
สงผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศอยางกวางขวาง จน
นําไปสูการชุมนุมประทวงของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปีพ.ศ. 2551 
  หลังจากรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชไดบริหารประเทศไดระยะหนึ่งพรอมกับปใญหาที่
ตองเผชิญดังที่กลาวมาแลว อีกทั้งกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ไดกลับมาดําเนิน
กิจกรรมทางการเมอืงอีกครั้ง โดยไดจัดชุมนุมประทวงเปๅนระยะเวลานาน บริเวณถนนราชดําเนิน ยึดพื้นที่
ถนนราชดําเนินนอกหนาบริเวณสํานักงานสหประชาชาตจินถึงแยกจปร. ปราศรัยเพื่อถอดถอนส.ส.และ
ส.ว.ที่รวมเสนอญตัติแกไขรฐัธรรมนูญ จากนั้นกลุมพันธมิตรฯจึงไดเคลื่อนยึดทําเนียบรัฐบาลและประกาศ
ปใกหลักจนกวารฐับาลจะลาออก โดยกลุมพันธมิตรฯยังไดรวมกับเครือขายพนักงานเดินรถไฟแหงประเทศ
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ไทย พรอมดวยสหภาพทาเรอื สหภาพการบินไทย สหภาพการไฟฟูาฝุายผลติแหงประเทศไทย สหภาพการ
ประปา และสหภาพองคแการขนสงมวชนกรุงเทพ นัดหยุดงานเพื่อใหรัฐบาลลาออก และเกิดเหตุการณแ
ความรุนแรงตอเนื่องมาอีกหลายเหตุการณแ เชน การยึดสถานีโทรทัศนแ การปดดสนามบิน เหตุการณแระเบิด
และการยิงระเบิด เปๅนตน (ธนาชัย สุขวณิช, 2555:101) และตามดวยนายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนํา
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไดกลาวหารัฐบาลวาเปๅนตัวแทนของระบอบทักษิณที่เนนการ
บริหารเพื่อตนเองและพวกพอง ไมคํานึงถึงประชาชน จึงจําเปๅนตองออกมาเคลื่อนไหวในวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 พรอมทั้งเชิญชวนใหประชาชนเขารวมใหมากที่สุด (ธานี สุขเกษม, 2556:489) 
  ในลําดับตอมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอม
คณะ ไดอานคําวินิจฉัย ในกรณีความสิ้นสุดจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 267 ประกอบมาตรา 182 (7) จากการที่นายสมัครรับเปๅนพิธีกร
กิตติมศักดิร์ายการ “ชิมไปบนไป” รวมถึงรายการ “ยกโขยง 6 โมงเชา” จนคณะตุลาการฯมีมติเปๅนเอก
ฉันทแ 9 ตอ 0 เสียง ใหความเปๅนนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
182 (ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:246) แตระหวางดําเนินการใหมีนายกรัฐมนตรีคนใหมอยูนั้น ใหคณะรัฐมนตรี
เดิมรักษาการไปกอน หลังจากนั้นในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 นายสมัคร สุนทรเวช จึงไดลาออกจาก
ตําแหนงหัวหนาพรรคพลังประชาชน โดยช้ีแจงวาไดทําหนาที่หัวหนาพรรคและรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอยางดีที่สดุแลว จึงขอยุติบทบาททางการเมือง สวนการดําเนินการตัดสินใจในเรื่องตางๆให
ข้ึนอยูกับพรรค และพรรคการเมืองที่ยังมีอํานาจจัดต้ังรัฐบาลก็ยังคงเปๅนพรรคพลังประชาชนพรรคเดิม 
(นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:371) จึงถือเปๅนการสิ้นสุดรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช หลังตองยุติบทบาท
นายกรัฐมนตรีดวยคําวิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
  นายสมชาย วงศแสวัสดิ์ไดมีมติจากสภาผูแทนราษฎรใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี คน
ที่ 26 ของประเทศไทย ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดต้ังคณะรัฐมนตรใีนวันรุงข้ึน การเปลี่ยนตัว
นายกรัฐมนตรแีละเปลี่ยนรัฐบาล โดยมีการปรับปรุงรัฐมนตรีบางนั้นก็มิไดทําใหสถานการณแการเมืองดีข้ึน
แตอยางใด ยังคงมีกลุมผูชุมนุมประทวงรฐับาลตั้งแตเริม่ตนของการมีรฐับาลชุดใหม และมีความพยายามที่
จะใหรัฐบาลไมสามารถแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภาได (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:372) ดังปรากฏ
วาในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 กลุมพันธมิตรฯเคลื่อนขบวนไปปดดลอมรัฐสภา เพื่อปดดทางไมใหสมาชิก
รัฐสภาเขาฟใงนายสมชายแถลงนโยบายตอรัฐสภา ตํารวจจึงใชแก฿สน้ําตายิงใสกลุมผูชุมนุมเพื่อเปดดทางให
นักการเมืองเขาสูรัฐสภาได จากเหตุการณแดังกลาวไดมรีะเบิดและมีผูเสียชีวิต 2 คนและมีผูบาดเจ็บ ทําให
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณแที่
เกิดข้ึน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2553) 
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  จากนั้นมีเหตุการณแสําคัญที่เกิดข้ึนในรัฐบาลนายสมชาย วงศแสวัสดิ์ กลาวคือ เรื่องผล
การวินิจฉัยคดีที่ดินรัชดาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ศาลฎีกาคดีอาญาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมอืงมีคําพิพากษาคดีที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยาของดร.ทักษิณ ชินวัตร เขาประมูล
ซื้อที่ดินรัชดาภิเษกจาํนวน 33 ไร มูลคา 772 ลานบาทเศษ จากกองทุนเพือ่การฟื็นฟูระบบสถาบันการเงิน 
ซึ่งไดตัดสินวาการกระทําของภริยาในทางกฏหมายใหถือวาเปๅนการกระทําของดร.ทักษิณ ชินวัตร จึงถือวา
ดร.ทักษิณ ชินวัตร กระทําการอันเปๅนการขัดกันระหวางผลประโยชนแสวนตัวกับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ที่
มีหนาที่ควบคุมกํากับกองทุนเพื่อการฟด็นฟูสถาบันการเงิน มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยการปูองกันและปราบปรามทจุรติ พ.ศ. 2552 มาตรา 100 (1) วรรค 3 และมาตรา 122 
วรรค 1 ใหลงโทษจําคุก 2 ปี (ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:272) ตามดวยเหตุการณแสําคัญที่นําไปสูการสิ้นสุดของ
รัฐบาลนายสมชาย วงศแสวัสดิ์และพรรคพลังประชาชน กลาวคือในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ศาล
รัฐธรรมนูญอานคําวินิจฉัยคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฉิมาธิปไตย อัน
เนื่องมาจากการทุจริตการเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ภายหลังจากที่นายบรรหาร ศิลปอาชา และ
นางอนงคแวรรณ เทพสุทิน แถลงดวยวาจาเสร็จสิ้น แตพรรคพลังประชาชนไมสงตัวแทนเขาแถลงปดดคดี 
คณะตุลาการไดมีคําสั่งพิพากษาใหยุบพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค และตัดสิทธิหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคเปๅนเวลา 5 ปีดวยมติ 8 ตอ 1 (วรารัตนแ อติแพทยแ, 2554:4) ซึ่งสาเหตุการยุบพรรค
นอกจากกรณีนายยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคพลังประชาชนแลว อีกสองพรรคเปๅนการกระทําผิดทุจริต
เลือกตั้งจากนายมณเฑียร สงฆแประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทย และกรณีนายสุนทร วิลาวัลยแ รอง
หัวหนาพรรคมัชฉิมาธิปไตย (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:374) ผลจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณี
การยุบพรรคพลังประชาชน และพรรครวมรัฐบาล รวมถึงไดตัดสิทธิทางการเมอืงของนักการเมืองรวม 109 
คน ทําใหนายสมชาย วงศแสวัสดิ์ตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
จากนั้นกลุมพันธมิตรฯจึงไดประกาศยุติการยึดสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ตาม
ตอมา นับเปๅนการชุมนุมที่ยืดเยื้อถึง 193 วัน (ไชยรัตนแ เจริญสินโอฬาร, 2551:110-116) 
 
 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีคําสั่งใหยุบพรรคพลังประชาชน 
พรรคชาติไทย และพรรคมัชฉิมาธิปไตย สงผลใหสมาชิกพรรคชาติไทยไดไปกอตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา  
สวนพรรคพลังประชาชนสวนหนึ่งไปตั้งพรรคเพื่อไทย และพรรคมัชฉิมาธิปไตยไดรวมกับกลุมเพื่อนเนวิน
จัดตั้งพรรคภูมิใจไทย (ธานี สุขเกษม, 2556:491) ชวงนี้ถือเปๅนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทางการเมือง 
กลาวคือ ไดเกิดการพลกิข้ัวทางการเมืองโดยมกีารสนับสนุนพรรคประชาธิปใตยแใหเปๅนรัฐบาลแทน และยัง
สนับสนุนนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ข้ึนสูตําแหนงนายกรฐัมนตร ีโดยไดรับคะแนนโหวดจากพรรคตางๆ ดังนี้ 
พรรคประชาธิปใตยแ 163 เสียง พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 5 เสียงจากทั้งหมด 9 เสียง พรรคชาติไทย
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พัฒนา 14 เสียงจากทั้งหมด 15 เสียง (นายสุรพงษแ อึ้งอําพรวิไล ส.ส.ปทุมธานี โหวดใหนายประชา พรหม
นอก) พรรคเพื่อแผนดิน 12 เสียงจากทั้งหมด 21 เสียง และพรรคภูมิใจไทย 8 เสียงจากทั้งหมด 11 เสียง 
สุดทายส.ส.สังกัดกลุมเพื่อนเนวิน จํานวน 22 เสียง และกลุมอื่นๆ 11 เสียง รวม 235 เสียง (วรรณี บุญ
ประเสริฐ, 2556:128) 
  กลาวไดวาตัวแปรสําคํญในการเปลี่ยนข้ัวการเมืองครั้งนี้ คือ“กลุมเพื่อนเนวิน”ที่ไม
พอใจ หลังจากพยายามผลักดันใหนายสมัคร สุนทรเวชปๅนนายกรัฐมนตรีอีกรอบ หลังศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสั่งใหพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตไมเปๅนผลเมื่อมีการผลักดันใหนายสมชาย วงศแสวัสดิ์ข้ึนดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี เหตุการณแนี้เปๅนประเด็นทําใหเกิดการแตกแยกจากพรรคพลังประชาชนของกลุม
เพื่อนเนวิน ทําใหกลุมเพื่อนเนวินออกมาตั้งพรรคภูมิใจไทย และสนับสนุนพรรคประชาธิปใตยแ และจาก
เหตุการณแนี้เชนกัน กลุมเพื่อนเนวินที่อยูในพรรคภูมิใจไทย จึงถูกตําหนิวาเปๅนคนเนรคุณตอดร.ทักษิณ 
(ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:282) อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรมีมติ
เลือกนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปใตยแ เปๅนนายกรัฐมนตรีแทนตําแหนงที่วางลง ตาม
มาตรา 172 วรรคสามของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 (3) (สถาบันพระปกเกลา, 
2554:100) ถือเปๅนการเปลี่ยนข้ัวทางการเมืองครั้งสําคัญในประวัติศาสตรแการเมืองไทย ภายหลังการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎรลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้น กลุมผูชุมนุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน
เผด็จการแหงชาติ (นปช.) ซึ่งไดขุมนุมประทวงกันที่หนารฐัสภาไดปดดประตูทางออกบริเวณถนนราชวิถี มีผู
ชุมนุมประมาร 30 คนไดนําแผงรั้วเหล็กมากองกั้นขวางประตูไว เพื่อไมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เดินทางออกจากอาคารรัฐสภาได เจาหนาที่ตํารวจไดเจรจาขอรองใหเลิกชุมนุม แตไมเปๅนผล เจาหนาที่
ตํารวจชุดปราบจลาจลพรอมโลจึงใชกําลังผลักดันเพื่อเปดดเสนทาง จนรถของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามารถผานไปได ขณะที่รถเคลื่อนผาน กลุมคนเสื้อแดงไดนํากอนหินขวางใสรถ ทําใหรถหลายคัน
เสียหาย กระจกแตก มีผูบาดเจ็บหลายราย (วาด รวี, 2554:194)  
  รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดบริหารประเทศระยะหนึ่ง กลับปรากฏขาวเกี่ยวกับ
การทุจริต หรือสอวามีความไมชอบมาพากลอยูหลายโครงการ เริ่มจากการทุจริตโครงการซื้อปลากระปอง 
จนนายวิฑูรยแ นามบุตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยแ ไดรับฉายาวา 
รัฐมนตรีปลากระปองเนา ตามดวยปใญหาการทุจรติโครงการชุมชนพอเพียง และโครงการเชารถเมลแ 4,000 
คันของพรรคภูมิใจไทย (ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:287-293) นอกจากนั้นยังพบการทจุรติในโครงการไทยเขมแข็ง 
โครงการถนนปลอดฝุนุ โครงการประมลูขายขาว โครงการจดัซื้ออาวุธยุทโธปกรณแตางๆ รวมถึงเครื่องตรวจ
ระเบิดจีที 200 เรือเหาะตรวจการณแและรถหุมเกราะยาง ตลอดจนการซื้อขายตําแหนงขาราชการตํารวจที่
เปๅนขาวอื้อฉาว จนทําใหพันตํารวจเอกสมเพียร เอกสมญา ตํารวจที่ดีคนหนึ่งตองจบชีวิตลงเพราะความไม
เปๅนธรรมในการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจ (สุนัย เศรษฐบุญสราง, 2553:71) แตรัฐบาลไมสามารถ
ช้ีแจงในประเด็นการทุจริตเหลานี้ไดอยางชัดเจน สวนวิกฤตการณแสําคัญที่เกิดข้ึนในรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ 
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เวชชาชีวะ คือการชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็การแหงชาติ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อ
แดง โดยเริ่มจากการชุมนุมของคนเสื้อแดงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เนื่องจากแกนนําและกลุมคนนิยม
ดร.ทักษิณ ไมพอใจกลุมการเมืองในพรรคพลังประชาชนที่ยายข้ัวไปสนับสนุนนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ให
ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ทําใหในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 คนเสื้อแดงไดเริ่มชุมนุมขับไล
รัฐบาลที่ทองสนามหลวง และไดเดินขบวนไปที่หนาทําเนียบรัฐบาล เคลื่อนไหวกดดันใหนายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะพนจากอํานาจ ยื่นขอเรียกรองตอรัฐบาล 4 ประเด็น ประเด็นแรกเรงรัดใหดําเนินคดีกับแกนนํา
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กรณียึดทําเนียบรัฐบาล ยึดสถานีโทรทัศนแเอ็นบีที และยึดสนามบิน
สุวรรณภูมิ ประเด็นที่สองปลดนายกษิต ภิรมยแ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ประเด็นที่สาม
รับรางรัฐธรรมนูญ คปพร. ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และนํารัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 กลับมาใชใหม  
ประการสุดทายเมื่อประกาศรัฐธรรมนูญใหมแลว ใหยุบสภาและใหเวลา 15 วันในการปฏิบัติ มิเชนนั้นจะ
ชุมนุมยืดเยื้อตอไป (ธนาชัย สุขวณิช, 2555:111-112)  
  จากนั้นกลุมผูชุมนุมไดนัดรวมตัวกันอีกครั้งที่ทองสนามหลวง ในวันที่ 23 กุมภาพันธแ 
พ.ศ. 2552 อางวามาทวงขอเสนอ 4 ขอที่เรียกรอง และไดขยายวงกวางออกไปมากข้ึนจนในวันที่ 8 
เมษายน พ.ศ. 2552 กลุมคนเสื้อแดงจาํนวนกวาหมื่นคนเดินทางหลัง่ไหลเขากรุงเทพฯตลอดทั้งวัน เพื่อปดด
การจราจรที่อนุสาวรียแชัยสมรภูมิ และยังไดรวมตัวกนัที่หนาทําเนียบรฐับาล และหนาบานพักพลเอกเปรม 
ติณสูลานนทแ ซึ่งถูกกลาวหาวาอยูเบื้องหลงัการรฐัประหาร พ.ศ. 2549 และเปๅนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เปลี่ยนข้ัวทางการเมือง ของกลุมที่ เคยสนับสนุนรัฐบาลนายสมัครและนายสมชาย (ฤกษแ ศุภศิริ, 
2553:298) สถานการณแรุนแรงข้ึนทุกขณะ ไดเกิดการปะทะกันข้ึนระหวางกลุมคนเสื้อแดงกับกลุมคนเสื้อ
น้ําเงิน ระหวางการประชุมอาเซียนซัมมิทที่พัทยา มีการบุกโรงแรมที่จัดงานประชุมจนตองยกเลิกการ
ประชุมออกไปอยางไมมีกําหนด นายกรัฐมนตรีไดประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณแฉุกเฉิน ในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี จากนั้นกลุมผูชุมนุมไดมารวมตัวที่กรุงเทพฯอีก
ครั้งในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2552 เนนจุดสําคัญคือกระทรวงมหาดไทยเพือ่ตามหาตัวนายอภิสิทธ์ิจนเกิด
การปะทะกับเจาหนาที่ เพราะมีการบุกทุบรถยนตแโดยเขาใจวานายกรัฐมนตรีอยูภายในรถ เหตุการณแเต็ม
ไปดวยความวุนวาย จนกระทั่งแกนนําของกลุมผูกอความไมสงบไดประกาศยุติการชุมนุม และแกนนํา 5 
คนไดเดินทางเขามอบตัวสูคดีในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552 (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:376-377)  ความ
ตึงเครียดทางการเมืองจึงเบาบางลงบาง แตสําหรับความขัดแยงทางการเมืองของกลุมคนแตละฝุายและ
นักการเมืองข้ัวตรงขามกันกลับไมมีสัญญาณในทางที่ดีข้ึนและยังดําเนินตอไป 
  ภายหลังถัดมาหนึ่งปี การชุมนุมเดินประทวงครั้งใหญของกลุมคนเสิ้อแดงจํานวนหลาย
หมื่นคนไดเกิดข้ึนเมื่อวันที ่14 มีนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งถือเปๅนจดุเริม่ตนของการประทวงที่ยาวนานและเกิด
ความรุนแรงจนถึงแกชีวิตและทรัพยแสิน กลาวคือกลุมคนเสื้อแดงหลายหมื่นคนไดเดินประทวงบริเวณ
รอบๆสะพานผานฟูาฯเพื่อตอตานรัฐบาลประชาธิปใตยแ และมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณแที่สําคัญตามมาโดย



137 

ละเลงเลอืดจํานวนหลายลิตรซึง่ไดจาการบริจาคของกลุมผูชุมนุมประทวงเอง บริเวณหนาทําเนียบรัฐบาล 
หนาบานพักนายอภิสิทธ์ิ และหนาสํานักงานใหญพรรคประชาธิปใตยแ (วาสนา นานวม, 2553:31-32) 
สถานการณแทางการเมืองตึงเครียดข้ึนทุกขณะ ทามกลางความกังวลจากหลายฝุาย ทําใหมีความพยายาม
เรียกรองใหเกิดการเจรจากันข้ึน เพื่อแกปใญหาความขัดแยงและรวมหาทางออกแกสังคมไทย ดังนั้นใน
วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2553 จึงมีการเจรจาโดยแบงออกเปๅนฝุายละ 3 คน ฝุายรัฐบาลประกอบดวย 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกอรแปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายชํานิ ศักดิ
เศรษฐแ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปใตยแ และฝุายนปช.ประกอบดวย นายวีระ มุสิกพงศแ นายจตุพร พรหม
พันธุแ และนายแพทยแเหวง โตจิราการ การเจรจาครั้งนี้เปๅนการพูดคุยกันโดยตรงไมมีคนกลาง เนื่องจาก
คูกรณีไมประสงคแจะใหใครเปๅนคนกลาง (ฤกษแ ศุภศิริ, 2553:354) สําหรับประเด็นในการเจรจายังเห็น
ตางกันอยูมาก เชนระยะเวลาในการยุบสภาภายใน 15 วัน ซึ่งรัฐบาลไมสามารถกระทําได เห็นควรใหยุบ
สภาภายใน 9 เดือน เพื่อผานการพิจารณางบประมาณแผนดิน การทําประชามติเพื่อใหประชาชนรวม
ตัดสินเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงตองสรางบรรยากาศทางการเมืองใหมีความสงบและลดความตึง
เครียดทางการเมอืงลง (กานตแ กานตแพรรณพงศแ, 2554:66) ซึ่งวีระกานตแ มุสิกพงศแ ไดเลาถึงเหตุการณแครั้ง
นั้นวา 
   อันที่จริงการเจรจากับฝุายรัฐบาลวันน้ันภาพรวมคอนขางออกมาดีนะ เราคุยกัน

ในหลายประเด็น แตประเด็นหลกัที่เราตองการคอื ยุบสภาฯแลวเลือกตั้ง ซ่ึงทาที
รัฐบาลก็ดูจะตอบสนองเราอยู และผมก็คิดวาหากเรายังดึงดันกันทั้งสองฝุายนาน
เทาไหร จะเกิดเหตุการณแรุนแรงตามมาอยางแนนอน ซ่ึงผมอานแลววาจะไมตาง
อะไรกับ 14 ตุลา น่ันเปๅนสิ่งที่ผมไมตองการ ซ่ึงรัฐบาลก็รับปากวาจะดําเนินการ
ตามที่ขอ คือยุบสภาฯแลวเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน แตปใญหามีอยูวาภายใน
แกนนําเราเองคิดเห็นไมตรงกัน มีสวนหน่ึงอยากใหสูตอ เคามีเงื่อนไขในประเด็น
อ่ืนตามเขามา ที่ผมประเมินแลววาไมคุม ซ่ึงผมบอกไปแลววาเราบรรลุ
วัตถุประสงคแแลวคือการเลือกตั้ง ตอจากน้ีไปก็เตรียมตัวกลับไปหาเสียงรอ
เลือกตั้งคร้ังหนา จนตองมีการโหวตกันวาจะเดินยังไงตอ จริงๆแลวคน
ตางประเทศไมไดรับขอมูลในสถานการณแที่เปๅนจริงเทากับคนที่อยูในเหตุการณแ 
มันจึงขึ้นอยูกับวาใครเปๅนคนใหขอมูลกับคนตางประเทศ จึงทําใหการชุมนุมยัง
เดินหนาตอไป จนสรางความสูญเสียอยางที่เห็น (วีระกานตแ มุสิกพงศแ, สัมภาษณแ, 
15 มิถุนายน 2559) 

  แตเหตุการณแความรุนแรงก็ยังเกิดข้ึนที่สี่แยกคอกวัว ซึ่งในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553 
กลุมคนเสื้อแดงไดยกระดับการชุมนุม ทําการปดดถนนบริเวณสี่แยกราชประสงคแ ทําใหรัฐบาลตองตัดสินใจ
ประกาศสถานการณแฉุกเฉินในสามวันตอมา และภายใตอํานาจตามพระราชกําหนดน้ีทําใหวันที่ 10 
เมษายน พ.ศ. 2553 กองทัพไดรับคําสั่งใหเขาควบคุมสถานการณแบริเวณสะพานผานฟูาฯ แตลมเหลวจึง
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เกิดการปะทะกันอยางรุนแรง ทําใหมีผูบาดเจ็บจํานวนกวารอยคน และมีผูเสียชีวิต 25 ราย ซึ่งในจํานวน
นั้นมีชางภาพญี่ปุุนรวมอยูดวย จากนั้นรัฐบาลตัดสินใจปฏิบัติการ“กระชับพื้นที่และขอคืนพื้นที่”แต
เหตุการณแยังดําเนินตอมาจนถึงข้ันวิกฤติในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เมื่อทหารปดดลอมทางเขาออก
พื้นที่ชุมนุมหลักบริเวณสี่แยกราชประสงคแ มีการตัดไฟตัดน้ําและปดดเสนทางการสงเสบียงอาหาร และใน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 กองทัพไดเคลื่อนเขาสลายการชุมนุม สงผลใหมีผูเสียชีวิต 6 ราย ซึ่งใน
จํานวนนี้มีนักหนังสอืพิมพแชาวอิตาลดีวย (วาด รวี, 2553:349-438) หลังจากนั้นกลุมแกนนําคนเสื้อแดงจึง
ประกาศยุติการชุมนุมและยอมเขามอบตัวตอเจาหนาที่ตํารวจเพื่อไมใหเกิดการนองเลือดตอไปอีก 
  รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พยายามประคับประคองจนรัฐบาลสามารถบริหาร
ประเทศผานวิกฤติการณแมาไดจนถึงปพี.ศ. 2554 หลังจากที่รฐับาลดําเนินการแกไขรัฐธรรมนูญในประเด็น
การทําหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา 190) และระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 93-98) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแกไข
รัฐธรรมนูญ และแกเพิ่มเติมกฏหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งแลว นายกรัฐมนตรจีงึไดออก
พระราชกฤษฎีกายุบสภาในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และกําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่ 3 
กรกฏาคม พ.ศ. 2554 (ธานี สุขเกษม, 2556:499) ในการเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึนตอไปนั้นมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทั้งหมด 500 คน โดยแบงเปๅน ส.ส. จํานวน 375 คน จากเขตเลือกตั้งแบบแบงเขต ที่มีส.ส.ไดเพียง
เขตละคน จํานวน 375 เขต และส.ส.แบบบัญชีรายช่ือจํานวน 125 คน ที่ใชเขตประเทศเปๅนเขตเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้นมีพรรคการเมืองที่สงผูสมัครแบบบัญชีรายช่ือเพียง 7 พรรคเทานั้นและพรรคการเมืองขนาดใหญ
ที่เปๅนคูแขงที่สําคัญก็คือ พรรคประชาธิปใตยแ กับ พรรคเพื่อไทย (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:383) จึงถือเปๅน
อันสิ้นสุดรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะแหงพรรคประชาธิปใตยแ หลังจากประกาศยุบสภาและกําหนดใหมี
การเลือกตั้งครั้งใหม 
 
 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
  รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร มาจากการเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ซึ่งผลการเลอืกตั้งปรากฏวา พรรคเพื่อไทยไดทีน่ั่งผูแทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งคือ 265 ที่นั่ง นับเปๅนครั้งที่สอง
ในรอบทศวรรษที่มีพรรคการเมืองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผูแทนราษฎร สวนพรรค
ประชาธิปใตยแไดเปๅนฝุายคานหลักโดยไดที่นั่ง 159 ที่นั่ง ทําใหนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตรเปๅนนายกรัฐมนตรี
หญิงคนแรกของประเทศไทย (ธานี สุขเกษม, 2556:499-500) ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยเปๅนพรรคที่มีนางสาวยิ่ง
ลักษณแ ชินวัตร นองสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีดร.โททักษิณ ชินวัตรเปๅนผูนํา โดยมิไดดํารงตําแหนง
หัวหนาพรรค แตเปๅนผูสมคัรหมายเลขหนึ่งของผูสมัครเขารับการเลอืกตั้งเปๅนผูแทนราษฎรในบัญชีรายช่ือ
ของพรรคเพื่อไทย ที่ไดเสียงขางมากทําใหพรรคเปๅนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:384) 
สําหรับการจดัตั้งรัฐบาลนั้น นางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตรไดมีการแถลงประกาศจับมือรวมกับพรรคการเมือง
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รวม 5 พรรค เพื่อจัดตั้งรัฐบาลประกอบดวย พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา  พรรคชาติพัฒนาเพื่อ
แผนดิน พรรคพลังชล และพรรคมหาชน รวมเสียงจัดต้ังรัฐบาลดวยจํานวนทั้งสิ้น 299 เสียง ซึ่งมีความ
เช่ือมั่นวาจะมีเสถียรภาพในการบริหารงาน (ไทยรัฐออนไลนแ, 2554) 
  รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร ไดเขาบริหารประเทศและถือเปๅนชัยชนะอีกครั้งหนึ่ง
ของอดีตกลุมพรรคไทยรักไทย กลุมพลังประชาชน จนกลายมาเปๅนพรรคเพื่อไทยสามารถกลับมาจัดต้ัง
รัฐบาลไดสําเร็จ ทั้งนี้เพียง 3 เดือนหลังการข้ึนบริหารประเทศ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร ตอง
ประสบกับปใญหาวิกฤตน้ําทวมกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งรัฐบาลไมสามารถหาวิธีปูองกันได รวมถึงขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกับภัยพิบัติที่ เกิดข้ึนไดอยางเปๅนระบบ จนเปๅนเหตุใหพรรค
ประชาธิปใตยแไดหยิบประเด็นน้ีมาอภิปรายโจมตีรัฐบาลอยูหลายครั้ง และประเด็นที่สําคัญอยางยิ่งคือ
นโยบายการจํานําขาวของรัฐบาลที่สอเคาจะมีการทุจริต ในการเปดดอภิปรายรัฐบาลในแตละครั้งนั้น 
นักวิเคราะหแทางการเมืองตางเห็นวา รัฐบาลที่จัดต้ังโดยพรรคการเมือง 5 พรรคทําใหมีเสียงขางมาก
ประมาณ 2 ใน 3 ดังนั้นการลงคะแนนเสียงญัตติไมไววางใจในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คงเปๅนไป
ไมไดที่การยื่นถอดถอนรัฐบาลของพรรคฝุายคานจะสงผลกระทบตอรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร แต
อาจจะทําใหกระแสการสนับสนุนพรรคลดลงไดบาง (สํานักขาวไทยพีบีเอส, 2555) แมการมีเสียงขางมาก
ในสภาฯจะทํารัฐบาลยังคงบริหารประเทศตอไปได แตปใญหาสําคัญที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร 
ตองเผชิญและนําไปสูเหตุการณแบานปลายในที่สุดนั้น ประกอบดวยปใญหาหลัก กลาวคือปใญหาทุจริตการ
จํานําขาว ซึ่งถูกวิพากษแวิจารณแจากพรรคฝุานคาน นักวิชาการ รวมถึงสื่อมวลชนตางๆวาเปๅนการเปดดชอง
ใหเกิดการทจุริตในกระบวนการรับจํานําขาว เชน การสวมสิทธ์ิเกษตรกร การที่โรงสีขาวนําขาวเปลือกมา
หมุนเวียนเขารวมโครงการ หรือการกําหนดราคาจํานําขาวสูงกวาราคาทองตลาดมากเกินไป (วิกานดา 
วรรณวิเศษ, 2555:14) รวมถึงรางพระราชบัญญัติปรองดองแหงชาติ 5 ราง ที่หลายฝุายมองวาเปๅนการเอื้อ
ประโยชนแในการลบลางความผิดใหบุคคลบางคนในรัฐบาล (ตอตระกูล ยมนาค, 2555) และรางแกไข
รัฐธรรมนูญของรัฐบาลที่คางอยูในวาระที่ 3 ในสภาฯดวยเชนกันซึ่งถูกวิจารณแวาตองการแกไขเพื่อบุคคล
บางคน (พิชาย รัตนดลิก ณ ภูเก็ต, 2555) 
  เรื่องเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญนั้น ดังที่ไดกลาวมาแลววามีความพยายามที่จะแกไข
มีมาตั้งแตรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชจนถึงรัฐบาลนายสมชาย วงศแสวัสดิ์ เพื่อตองการใหมีการยกราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นใชแทนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งก็ไดมีการแกไขมาบางในบางสวนในพ.ศ. 2554 
สมัยรัฐบาลนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปใตยแกอนที่จะประกาศยุบสภาฯ สําหรับรัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณแ ชินวัตร มีความตองการที่จะแกไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 291 ซึ่งเปๅนมาตราที่กําหนดในเรื่อง
วิธีการแกไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปดดทางใหกําหนดวิธีแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเสียใหมโดยใหสามารถตั้งสภา
รางรัฐธรรมนูญข้ึนทําหนาที่ได ทั้งนี้มีความตั้งใจวาจะใหมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมาจากจังหวัดตางๆ
ของไทยจํานวนจังหวัดละคน รัฐบาลนาจะประเมินแลววาคงจะทําใหสําเร็จไดเนื่องจากเสียงสนับสนุนใน
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สภาฯมีจํานวนมากจะชวยผลักดันใหการแกไขรัฐธรรมนูญผานไปได โดยใหสมาชิกรัฐสภารวมลงช่ือเสนอ
รางแกไข ประกอบกับผูนําของกลุมนปช.หรือ“คนเสื้อแดง”นางธิดา ถาวรเศรษฐไดนํารายช่ือประชาชน
จํานวน 60,000 รายช่ือ เสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291รวมดวย เพื่อจะไดจัดต้ังสภาราง
รัฐธรรมนูญมารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:384-385)  
  กระบวนการแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญเหมือนจะผานไปโดยราบรื่น ผานการพิจารณาใน
วาระที่หนึ่ง แตในวาระที่สองกลับพบปใญหาเนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา คือ พลเอกสมเจตนแ บุญถนอมและ
พวกไดนําเรื่องรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยวา การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยวิธิที่มีผู
เรียกวา“วิธีรื้อทั้งฉบับ”นี้ทําไดหรือไม พรอมกับยื่นเรือ่งขอใหคุมครองช่ัวคราว โดยขอใหหามรัฐสภาลงมติ
ในวาระที่สามเอาไวกอนเปๅนกรณีฉุกเฉิน จนศาลรัฐธรรมนูญรับคํารอง (วสันตแ สรอยพิสุทธ์ิ, 2556:185-
186) และในวันศุกรแที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดวินิจฉัยโดยกลาวสรุปไดวา 
“รัฐธรรมนูญปี 2550 ผานการลงประชามติโดยตรงจากประชาชน ดังนั้นการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแม
จะเปๅนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการยกรางรัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับไมสอดคลองกับเจตนารมณแตาม
มาตรา 291ที่ไดบัญญัติไว ประกอบกับรัฐธรรมนูญรับรองโดยการลงประชามตมิาแลว ก็ควรใหประชาชน
ลงประชามติวาควรจะมีรัฐธรรมนูญใหมหรือไมเชนกัน หรือรัฐสภาจะใชอํานาจแกไขเพิ่มเติมเปๅนราย
มาตราก็ถือเปๅนอํานาจที่สามารถดําเนินการได และยังเปๅนไปตามเจตนารมณแตามมาตรา 291 ดวย” 
(สํานักขาวอิศรา, 2555) ซึ่งหากจะกลาวถึงความเปๅนจริงเรื่องวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบบนี้ไมใช
วิธีใหม เพราะในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2534 ในชวงปีพ.ศ. 2539 เคยปรากฏลักษณะ
แบบนี้มาแลว ครั้งนั้นคือการแกไขมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2534 ที่ เปดดทางใหสภาราง
รัฐธรรมนูญข้ึนมารางรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ดวยเหตุน้ีผูเสนอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้อาจเห็นวา
เคยมีแนวทางเดียวกันมากอนแลวจึงนาจะกระทําไดไมนามีปใญหาและอุปสรรคมาก (นรนิติ เศรษฐบุตร, 
2558:384) แตเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเชนนั้น จึงทําใหความคิดในการแกไขเพิ่มเติมตองหยุดชะงักลง 
  จนขามปีมาถึงพ.ศ. 2556 เรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญจึงกลับมาอีกครั้ง แตครั้งนี้ไดมีการ
เสนอแกไขเพิ่มเติมเรียงแตละมาตราในแตละเรื่อง สัปดาหแสุดทายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ไดมีการ
เตรียมรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งรางสําคัญในวาระนี้ คือ รางของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนายอุดม
เดช รัตนเสถียรกับคณะ มีจํานวน 308 คน เสนอแกไขเรื่องทีม่าของสมาชิกวุฒิสภา และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ
สมาชิกวุฒิสภา จนพิจารณาผานทั้ง 3 วาระ แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลับมีปใญหา เนื่องจากนาย
สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา นายวิรัตนแ กัลยาศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นางรสนา โตสิตระกูล 
สมาชิกวุฒิสภา และนายพีระพันธุแ สาลีรัฐวิภาค สมาชิกสภาผูแทนราษฏร ไดยื่นรองตอศาลรัฐธรรมนูญ 
(นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:388-390) จนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กลาว
โดยสรุปไดวา การแกไขในมาตราตางๆมีเนื้อความที่เปๅนสาระสําคัญขัดแยงตอหลักการพื้นฐาน และ
เจตนารมณแของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 อันเปๅนการกระทําเพื่อใหผูถูกรองไดมาซึ่ง
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อํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปๅนไปตามวิถีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ฝุาฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคหนึ่ง สวนที่ผูรองขอใหยุบพรรคการเมือง
ที่เกี่ยวของและเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมืองเหลานั้น เห็นวายังไมเขาเงื่อนไข 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 มาตรา 68 วรรค 3 และวรรค 4 จึงใหยกคํารองในสวน
นี ้(Kaeomanee, 2013) 
  จนมาถึงเหตุการณแสําคัญในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร ที่เปๅนประเด็นทางสังคม
และขยายวงกวางอยางรวดเร็วจนทําใหการบริหารงานของรัฐบาลเขาสูสภาวะยากลําบาก กลาวคือ การ
ผานรางกฏหมายนิรโทษกรรม ที่เริ่มตนในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเปๅนกฏหมายที่พรรคเพื่อไทย
ดําเนินการจนผานมติจากสภาผูแทนราษฎรทั้งสามวาระในเชาวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ประธานสภา
ผูแทนราษฎร นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนทแ ปดดประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อเวลา 04.25 นาฬิกา (มติชน
ออนไลนแ, 2556) แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการผานรางกฏหมายอยางรีบเรง เนื่องจากมีการ
พิจารณากฏหมายกันอยางยาวนานขามคืน ระหวางนั้นตั้งแตชวงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กลุม
การเมืองที่นําโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนักการเมืองพรรคประชาธิปใตยแบางคน ไดนัดขุมนุมเพื่อ
คัดคานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับดังกลาว โดยเริ่มชุมนุมกันที่บริเวณใกลสถานีรถไฟสามเสน 
ตรงถนนกําแพงเพชรตัดถนนเศรษฐศิริ และใชถนนเศรษฐศิริที่เปๅนถนนสั้นๆผานหนาพรรคประชาธิปใตยแ
เองเปๅนสถานที่รวมพล จากการที่รางกฏหมายฉบับนี้ไดผานสภาผูแทนราษฎรอยางรวดเร็ว จึงถือเปๅน
ปใจจัยสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหผูชุมนุมแสดงออกถึงการตอตาน อีกทั้งปรากฏวามีนักการเมืองฝุายรัฐบาลไม
เห็นดวยกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และยังกลาววาเปๅนการกาวลวงอํานาจรัฐสภา จึงสงผลใหมี
ผูเขารวมชุมนุมเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ โดยมีผูเขารวมชุมนุมประทวงกับกลุมนายสุเทพ เทือกสุบรรณและ
คณะมากเปๅนประวัติการณแ และไมมีทีทาวาจะยุติลงในเวลาอันรวดเร็ว จึงทําใหรัฐบาลไดตัดสินใจเลือก
วิธีการยุบสภา ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และกําหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธแ 
พ.ศ. 2557 (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:393-394) 
  โดยการชุมนุมประทวงไดพัฒนาข้ึนตามลําดับ จนขยายวงกวางในเวลาอันรวดเร็ว มีผู
รวมชุมนุมเพิ่มมากข้ึน และกลุมตอตานยังมีมาตราการณแในการกดดันรัฐบาลอยางตอเนื่องข้ึนทุกขณะ 
สําหรับลําดับเหตุการณแนั้น สามารถสรุปไดจากขาวของสํานักขาวไทยพีบีเอส (2557) ไดตังนี้ การชุมนุม
เพื่อตอตานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนมาถึงวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นายสุเทพ เทือกสุบรรณจึงไดประกาศเคลื่อนขบวนผูชุมนุมไปที่อนุสาวรียแ
ประชาธิปไตยบริเวณถนนราชดําเนินแทน กระแสคัดคานขยายวงกวางมากข้ึนจนทําใหเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติไมเห็นชอบรางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ แตการชุมนุม
ยังคงดําเนินตอไป โดยเปลี่ยนเงื่อนไขจากการคานการแกไขพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เปๅนการการชุมนุมเพื่อ
ตอตานรัฐบาลแทน รวมทั้งเริ่มมีการอารยะขัดขืนกับฝุายรัฐบาลดวยการเปุานกหวีดเปๅนสัญลักษณแ วันที่ 
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20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยเรือ่งการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญวาดวยที่มาของ 
ส.ว.ขัดตอรัฐธรรมนูญ แตพรรคเพื่อไทยปฏิเสธคําวินิจฉัยโดยใหเหตุผลวา ศาลรัฐธรรมนูญกาวลวงเขต
อํานาจของรัฐสภาสงผลใหผูประทวงตอตานรัฐบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในชวงนี้กลุมผูสนับสนุนรัฐบาล 
กลาวคือ กลุมนปช.จึงเริ่มมีการชุมนุมตอบโตการตอตานรัฐบาลของกลุมกปปส.ที่ราชมังคลากีฬาสถาน 
ในขณะที่กลุมกปปส.มีการชุมนุมใหญที่เวทีราชดําเนินและยกระดับขอเรียกรองเปๅนการตอตานรัฐบาลยิ่ง
ลักษณแ ใชช่ือวา"วันมวลมหาประชาชน คนไทยใจเกินลาน"หลังจากนั้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
กลุมผูชุมนุมไดบุกเขายึดบริเวณและอาคารสถานที่ราชการของสํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง 
เพื่อหวังจะบังคับใหปดดทําการเปๅนการอารยะขัดขืน เหตุการณแนี้ทําใหสมาชิกพรรคเพื่อไทยยื่นฟูองรองตอ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวามีการกระทําอันเปๅนกบฎตอแผนดิน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่
ศูนยแราชการฯถนนแจงวัฒนะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณประกาศกอตั้งคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปๅนประชาธิปไตยที่สมบูรณแอันมีพระมหากษัตริยแทรงเปๅนประมุข (กปปส.) 
ประกอบดวยตัวแทนกลุมองคแกรประชาชนในสาขาอาชีพตางๆ เชน กลุมนักวิชาการ, เครือขายนักศึกษา
ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.), กลุมประชาคมนักธุรกิจสีลม, เครือขายนักธุรกิจเพื่อ ประชาธิปไตย, 
กองทัพธรรม, กองทัพประชาชนโคนระบอบทักษิณ (กปท.), สมาพันธแแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธแ (สรส.)  
  ตามดวยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กลุมผูชุมนุมกปปส.เขาไปยังบริษัท กสท 
โทรคมนาคมไดตัดไฟกับเครือขายการสื่อสารจนสงผลกระทบระบบอินเทอรแเน็ต วันรุงข้ึนเกิดเหตุรุนแรงที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ระหวางกลุมผูสนับสนุนกับกลุมผูตอตานรัฐบาลจนมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ 
ลําดับตอมาวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ส.ส.พรรคประชาธิปใตยแทั้ง 153 คนประกาศลาออก เพื่อรวม
ชุมนุมและประกาศยกระดับการชุมนุม ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ปรับเปูาหมายจากการชุมนุมเพื่อ
ขับไลรัฐบาล เปๅนการชุมนุมเพื่อขจัดระบอบทักษิณ สงผลใหในวันเดียวกันน้ันนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่ง
ลักษณแ ชินวัตรประกาศยุบสภาผูแทนราษฏร และกําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 2 กุมภาพันธแ พ.ศ. 
2557 แตกลุมผูชุมนุมปฏิเสธการเลือกตั้งและเรียกรองใหมีการจัดต้ัง"สภาประชาชน"เพื่อทําการปฏิรูป
ประเทศ และมีการนัดชุมนุมใหญเพื่อปดดกรุงเทพมหานคร รวมถึงขับไลรัฐบาลรักษาการ ในวันที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2557 โดยจะมีการปดดถนนในสวนตางๆของกรุงเทพมหานคร และจะสงมวลชนไปเฝูา
สังเกตการณแปดดลอมบานพักของคณะรัฐมนตรีรวมดวย จากการคัดคานการเลือกตั้งของกลุมผูชุมนุมจึง
สงผลใหในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเปๅนวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งไดเกิดความวุนวาย
และมีการปะทะกนัเกิดข้ึน โดยกลุมผูชุมนุมแนวรวมคปท.บกุเขาไปขัดขวางการรับสมัคร เจาหนาที่ตํารวจ
จึงยิงแก฿สน้ําตาและกระสุนยางเขาใสผูชุมนุมเพื่อสกัดกั้นและจับแกนนําบางสวนไป ทําใหชวงเย็นกลุมผู
ชุมนุมแนวรวมคปท.ปดดถนนวิภาวดีรังสติ เพื่อเรียกรองใหตํารวจปลอยตัวผูถูกจับกุมไป จากนั้นพรรคเพื่อ
ไทยรวมกันแถลงขาวยืนยันการเดินหนาเลือกตั้ง โดยใหเหตุผลวาจะเปๅนการแกไขปใญหาความขัดแยง และ
เปๅนไปตามที่กฎหมายกําหนด  อยางไรก็ตามการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ กลับเปๅนการเลือกตั้งทั่วไปที่มีผู
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ประทวงและขัดขวางการเลือกตั้งจนไมสามารถจัดการเลือกตั้งใหเกิดทั่วประเทศได จึงนําไปสูการวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 วาการเลือกตั้งที่เกิดข้ึนมิไดมีการเลือกตั้งทั่ว
ราชอาณาจักร ทําใหตองมีการจัดการเลอืกตั้งทั่วไปใหม เนื่องจากรัฐบาลเปๅนรัฐบาลรักษาการหลังยุบสภา
ฯทําใหติดขัดในการบริหารราชการไดตามปกติ การบริหารเกิดการชะงักงันและการชุมนุมของผูคน มีการ
ลอบยิง การปาระเบิดและมีผูเสียชีวิต (นรนิต เศรษฐบุตร, 2558)  
  ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองของนาย ไพบูลยแ นิติ
ตะวัน สมาชิกวุฒิสภา ที่ยื่นคํารองกรณีแตงตั้งโยกยาย นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาตไิมชอบดวยกฎหมาย โดยพิจารณาใน 3 เรื่อง ประกอบดวย หลังยุบสภาความเปๅนรัฐมนตรีของ
นางสาวยิ่งลักษณแพนไปหรือไม 2. การโยกยายนายถวิล ขัดรธน.ใหพนตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือไม 3.
คณะรัฐมนตรีพนตําแหนงหรือไม (ไทยรัฐออนไลนแ, 2557) ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยใหนางสาวยิ่งลักษณแ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 9 คน พนจากตําแหนงและสิ้นสุดการปฏิบัติ
หนาที่ทั้ง 10 คน จึงทําใหเกิดสูญญากาศข้ึนไมมีหัวหนารัฐบาลในขณะนั้น ผูบัญชาการทหารบกได
ประกาศใชกฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ควบคุมสถานการณแและได
เรียกผูเกีย่วของในการสรางความวุนวายทางการเมืองเขาเจรจารวมกันเพื่อหาทางออกประเทศ เพื่อระงับ
การสูญเสียจากความขัดแยงรุนแรงแตไมปรากฏผลสําเร็จ สงผลใหเกิดการรัฐประหารข้ึนอีกครั้งในวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นําโดยพลเอกประยุทธแ จันทรแโอชา ผู
บัญชาการทหารบก เขายึดอํานาจการปกครองแผนดินและมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 
2550 (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558:395) รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) ตองยุติบทบาทลง 
และยังถือเปๅนการยุติบทบาทของพรรคการเมืองไทยทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ในมุมมองของม.ล.ณัฏฐกรณแ เท
วกุล ผูดําเนินรายการสถานีโทรทัศนแวอยซแทีวี ไดกลาวอยางนาสนใจเกี่ยวกับความขัดแยงของกลุม
การเมืองตางๆที่เกิดข้ึนไววา 

   จริงๆแลวผมไมเห็นดวยตั้งแตการรัฐประหารในปี 49 เพราะผมมองวาไมสามารถ
แกปใญหาความขดัแยงที่เกิดขึน้ในสังคมได และกระบวนการยุตธิรรมของไทยตัง้แต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในชุดที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหาร รวมถึงคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในแตละเร่ืองจนถึงปใจจุบัน มันเปๅนสิ่งที่ควรวิพากษแวิจารณแ
เพราะวามันเปๅนสิ่งกาวลวงการทํางานของรัฐสภา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นผมเห็นวา
พันธมิตรสามารถกระตุนตอมจิตวิญญาณการตอตานคอรแรัปชั่นใหคนตาสวางได 
คือผมมองเห็นความเคลื่อนไหวของทุกกลุมนะ และเห็นวาบางกลุมก็มองขามเร่ือง
บางอยางไป เชน บางคร้ังพันธมิตรก็มองขามสิ่งดีๆท่ีไดจากรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้ง และไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก ถึงแมคุณมีเจตนารมณแที่ตองการ
ปราบคอรัปชั่น โคนลมระบอบทักษิณ แตวาผลขางเคียงมันมีในสายตาประชาคม
โลกวาทําไมบานเมืองมันวุนวายขนาดน้ี บางเร่ืองที่เปๅนกติกาสากลก็ตองรักษาไว 
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เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สวนกลุมเสื้อแดงเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิความ
เสมอภาค เขามองวานโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทยดีไปหมด แตมองขาม
การตัดสินใจท่ีผิดพลาดของอดีตนายกฯทักษิณบอยคร้ัง ทั้งในเชิงนโยบายและ
พรบ.นิรโทษกรรม หรือเร่ืองกลุมกปปส. ออกมาดวยจิตวิญญาณตอตานคอรัปชัน
ใชไหมครับ แตถามวาวันที่เขาสงคนไปปดดหนวยเลือกตั้ง เขาก็มองขามเร่ืองของคน
ใชสิทธิไปเหมือนกัน ถาทุกกลุมทบทวนใหชัดเจนผมคิดวาจะสามารถลดความ
ขัดแยงในสังคมได (ณัฏฐกรณแ เทวกุล, สัมภาษณแ, 9 สิงหาคม 2559) 

  สังคมไทยนับตั้งแตหลังจากการรัฐประหารพ.ศ. 2549 จนถึงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณแ 
ชินวัตร กลาวไดวาทุกรํฐบาลตางตองบริหารประเทศภายใตความขัดแยง ทั้งจากพรรคการเมืองที่มีความ
ขัดแยงกันอยางรุนแรง ในกลุมการเมืองตางๆมีการแตกข้ัวความคิดทางการเมืองเกิดข้ึนอยางชัดเจน จน
สงผลกระทบตอสังคมในวงกวาง สมบัติ บุญงามอนงคแ อดีตแกนนํากลุมวันอาทิตยแสีแดง แสดงความเห็น
ถึงความขัดแยงรุนแรงทางการเมืองไทยในชวงเวลานีว้า 

ในรอบสิบปีน้ีพรรคการเมืองอยูในภาวะถดถอยหมด เหตุผลคือพวกเคาวิเคราะหแ
สถานการณแการเมืองวาอยูในโหมดสงคราม กินชีวิตกันเลยนะครับ ลมลางอีกฝุาย
หน่ึง ทักษิณขึ้นมาประกาศวาเน่ียเดี๋ยวจะเอาประชาธิปใตยแใหสูญพันธุแ พรรค
ประชาธิปใตยแตอนเลือกตั้งปี 48 รูเลยวาตัวถูกขมขูดวยการจะสูญพันธุแ สูสุดแรง 
โหนทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาพรรคไว ตอนแรกคุณอภิสิทธ์ิน่ีแกโตจนไมรูจะทํา
ยังไง จนเกิดการปฏิวัติ  คุณทักษิณเคามองวาฝใๆงน้ี มีทั้ งทหาร อํามาตยแ 
ประชาธิปใตยแ พันธมิตร มวลชน พวกน้ีก็จะเอาเคาตาย ยึดทรัพยแเคา ทําลาย
พรรคเคา เลยเร่ิมจัดตั้ง สวมเสื้อเกราะ มีโลหแ ถือดาบแลวก็ฟใน สวนอีกฝุายก็มอง
วาถือโลหแมาใชไหม มีโลหแเหมือนกัน คือตางคนก็ตางเตรียม แลวมันก็พัวพันใน
ยุคน้ี แมแตคนที่ดูดีในพรรคก็ถูกผลักออกมาในสวนหนา เคาเรียกวาถูกใหอยูใน
สมรภูมิสวนหนา เพื่อใหเกิดการทําสงครามขึ้น เคาใชทรัพยากรทั้งหมดสําหรับ
การทําสงคราม เม่ือคุณทําสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจะบาดเจ็บ ถูกคุย ถูกฟใน 
ถูกพูดสิ่งที่ผิดพลาด พยายามที่จะชนะจนทําสิง่ที่ไมควรจะทํา ก็เปๅนอันวาช้ําหมด
ทุกฝุาย (สมบัติ บุญงามอนงคแ, สัมภาษณแ, 23 กุมภาพันธแ 2559) 

  ปใญหาความขัดแยงแตกแยกในการเมืองและสังคมไทยนี้ สอดคลองกบั Ganganath Jha 
(2011:335-336) นักวิชาการชาวอินเดียผูเช่ียวชาญเรื่องการเมืองไทย ไดวิจารณแวา“ทักษิณไมเปๅนที่ช่ืน
ชอบของชนช้ันนําแบบจารตีนิยมที่รวมมือกันขจดัเขาออกไปจากอํานาจ แลวนํารัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใช
ซึ่งมีแนวโนมจะปกปูองและสงเสริมผลประโยชนแของคณะทหาร จึงเกิดปรากฏการณแของคน 2 กลุม คือ
กลุมเสื้อเหลืองและกลุมเสื้อแดงที่ขัดแยงกันรุนแรง ตางฝุายตางมีขอสนับสนุนและคัดคานทักษิณและ
สัญลักษณแทางการเมืองของเขา” จึงกลาวไดวาภายใตบริบททางการเมืองและสังคมไทยยุคปใจจุบัน ความ
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ขัดแยงเชิงความคิดและอุดมการณแ รวมถึงความแตกแยกในหมูประชาชนไทยนับวารุนแรงมากที่สุดใน
ประวัติศาสตรแการเมืองไทยนับตั้งแตปพี.ศ. 2475 เปๅนตนมา ซึ่งเปๅนการยากแกการทาํนายอนาคตประเทศ
ไทยและการเมืองไทย รวมถึงพรรคการเมืองวาจะตองปรับตัว เปลี่ยนแปลง หรือมีแนวทางใดที่จะชวย
แกไขปใญหาสําคัญของประเทศในเวลานี้ได 
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บทท่ี 5 

วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย ์
  
 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งวาทกรรมทางการเมอืงของพรรคประชาธิปัตย์ออกเป็น 
5 ยุค ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดแบ่งไว้(พรรคประชาธิปัตย์, 2560) ดังนี้ ยุคที่ 1 ยุคแห่งการสร้าง
พรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2501) ยุคที่ 2 ยุคแห่งการฟื้นฟูพรรค
และเชิดชูประชาธิปไตย (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2519) ยุคที่ 3 ยุคแห่งการปรับปรุงนโยบายและเข้ามีสว่นร่วม
ในการบริหารบ้านเมือง (พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533) ยุคที่ 4 ยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่าย
ค้านที่มีประสิทธิภาพ (ปลายปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2544) และยุคที่ 5 ยุคแห่งการต่อสู้เผด็จการรัฐสภา
และต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551) 
 การวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเผยให้เห็น
ถึงการสร้างวาทกรรม ปฏิบัติการทางวาทกรรม ปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรม การสร้างอัตลักษณ์
และการสร้างอุดมการณ์ให้แก่วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยึดกุมพื้นที่ทางการเมือง
ในสังคม ท่ามกลางบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละยุค ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงการสร้างวาท
กรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ผู้วิจัยจะน าเสนอร่วมกับเนื้อหาประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
เนื่องจากบริบททางประวัติศาสตร์ถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างเหตุการณ์ทางวาทกรรม (discursive 
event) ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยสามารถพิจารณาได้ถึงกระบวนการสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์จากตัวบท (text) ค้นหาระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (constitute) อัตลักษณ์ 
(identity) และความหมาย (significance) ให้กับสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคมที่ห่อหุ่มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู ้
ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเราเอง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543:19-20) ผู้วิจัยจะน าเสนอ
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทยพร้อมกับน าวาทกรรมทางการเมืองส าคัญที่ได้จากการ
สืบสาวจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทย และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ รวมถึงการ
สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาเป็นวาทกรรมทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุค เพื่อน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงการสร้างวาทกรรมทางการเมือง 
ปฏิบัติการทางวาทกรรม ปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรมเพื่อเสนอชุดความรู้แก่สังคมไทยให้ยอมรับ
อย่างแยบยล รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์และการสร้างอุดมการณ์ผ่านวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์สู่สังคมไทย  
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ยุคท่ี 1 ยุคแห่งการสรา้งพรรคและสรา้งประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ (พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2501) 
 ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทยในยุคนี้ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว ภายหลัง
จากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถือเป็นยุคเริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าเปน็การจัดระเบยีบทางอ านาจในทางปกครองข้ึนใหม่ โดยกระท าการผ่าน
การปฏิวัติล้มล้างระบอบเดิมลง ความส าเร็จมาจากชนช้ันปกครองใหม่ที่นิยมระบอบการปกครองแบบ
ตะวันตก นั่นคือกลุ่มคณะราษฎรเหนือกลุ่มชนช้ันผู้ปกครองเดิม คือสถาบันพระมหากษัตริย์และกลุ่ม
ข้าราชการเดิม ท าให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สิ้นสุดลง หลังจากนั้นประเทศไทยก็มีคณะผู้ปกครอง
ซึ่งมาจากกลุ่มคณะราษฎรเป็นหลักมาอย่างต่อเนื่อง ประเทศต้องพบกับภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อยู่
ในช่วงระหว่างรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศสงคราม
ร่วมกับกองทัพญีปุ่่น ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามรว่มด้วย สร้างผลกระทบต่อประเทศหลาย
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 จากนั้นภายหลงัสิน้สดุสงคราม พรรคการเมืองไทยจงึได้เกิดข้ึน ซึ่งมีพรรคก้าวหน้าเป็นพรรค
แรกที่จัดตั้ง โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช ท าหน้าที่คัดค้านรัฐบาลคณะราษฎรฝา่ยเสรีนิยม ตามด้วย
พรรคสหชีพ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ พรรคอิสระ ที่สนับสนุนนายปรีดี พนมยงค์ รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาล นายปรีดี พนมยงค์ อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2490 ก็ได้เกิดการรัฐประหารข้ึน ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2489 
แล้วประกาศใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราวพ.ศ. 2490 หลังจากการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 พรรคประชาธิปัตย์
ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐบาลรับเชิญของคณะรัฐประหาร โดยมีนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีใน
ระยะเวลาอันสั้น ก่อนจะถูกคณะทหารให้ลงจากต าแหน่ง และแต่งตั้งให้จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็น
นายกรัฐมนตร ีท าให้หลังปีพ.ศ. 2492 กลุ่มการเมืองโดยฝา่ยทหารจงึเป็นก าลังหลักในการบริหารประเทศ
และทรงอทิธิพลเป็นเวลานาน ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงครามซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเผด็จการจากคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2490  
 โดยในช่วงต้นนั้นอ านาจจากคณะรัฐประหารยังคงมีเอกภาพ เพราะแม้จะมีความพยายาม
จากกลุ่มคณะราษฎรเสรีนิยมฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ ที่พยายามจะทวงคืนพื้นที่ทางการเมืองผ่านการก่อ
กบฎก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถกระท าการได้ส าเร็จและสูญสิ้นอ านาจอย่างถาวรหลังปีพ.ศ. 2494 จากการ
ปราบปรามอย่างจริงจังจากรัฐบาล  ภายหลังกลุ่มคณะผู้ปกครองยังท าการรัฐประหารอีกครั้งเพื่อกระชับ
อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จจนท าให้ฝา่ยเสรนีิยมกลุม่นายปรีดี พนมยงค์หมดบทบาททางการเมืองลงในที่สุด ซึ่ง
รวมไปถึงฝ่ายอนุรกัษ์นิยมและพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนั้นรฐับาลยังประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบับใหม่ปี
พ.ศ. 2495 (แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475) จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2498 เกิดพระราชบัญญัติพรรค
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การเมืองฉบับแรกข้ึน พรรคการเมืองจึงได้เผยตัวอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างนั้นรัฐบาลคณะทหารเกิดการ
แตกแยกเป็นกลุ่มย่อย คือ กลุ่มซอยราชครู กลุ่มสี่เสาเทเวศร ์และกลุ่มจอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องจาก
ผู้น าภายในกลุ่มย่อยของคณะผู้ปกครองกลับมีการช่วงชิงอ านาจทางการเมืองกันเอง และท้ายที่สุดได้เกิด
รัฐประหารข้ึนอีกในปี พ.ศ. 2500 โดยขณะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ปฏิบัติหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาล
กลุ่มจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนเกิดการรฐัประหารอีกครั้งในปพี.ศ. 2501 การยึดกุมอ านาจทางการเมืองก็
ตกอยู่ภายใต้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้น ากลุ่มสี่เสาเทเวศร์อย่างเบ็ดเสร็จ ท าให้พรรคการเมืองต่างๆ
รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ต้องยุติบทบาททางการเมืองลงในที่สุด 
 
ตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 ตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ว่าด้วยการสร้างพรรค เริ่มจากภายหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองคณะราษฎรปกครองประเทศโดยเป็นเพียงคณะเดียวที่บริหารบ้านเมือง ปราศจากการถ่วงดุล
อ านาจตามระบอบประชาธิปไตยดังการกล่าวอ้าง จึงน าไปสู่การต่อต้านด้วยการก่อกบฏข้ึนหลายครั้ง 
จากนั้นยังเกิดเหตุการณ์สละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 ซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อผู้ที่จงรักภักดีและเช่ือมั่น
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รวมถึงมองว่าคณะราษฎรมิได้ปกครองตามหลักการที่ให้ไว้อย่างแท้จริง 
เหตุการณ์และตัวบทส าคัญที่น าไปสู่การผลิตวาทกรรมที่ว่าด้วยการสร้างพรรค พิจารณาได้จากภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 กลุ่มคณะราษฎรได้ข้ึนปกครองประเทศ ได้ลดบทบาทและพระ
ราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ลงให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ พร้อมกับท าให้สังคมไทยเห็นถึงข้อดีของระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันน ามาซึ่งความเจริญของชาติ ดังปรากฏในประกาศ
คณะราษฎร วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ความตอนหนึ่งว่า  
         ...คณะราษฎรไม่ประสงค์ท าการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะน้ันจึงขอเชิญให้กษัตริย์องค์น้ี

ด ารงต าแหน่งกษัตริย์ต่อไป แต่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดิน จะท าอะไรโดยล าพังไม่ได้ นอกจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 
คณะราษฎรไดแ้จ้งความประสงคใ์ห้กษตัริย์ทราบแล้ว เวลาน้ียังอยู่ในความรับตอบ ถ้า
กษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในก าหนด โดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอ านาจ
ลงมาก็จะได้ชื่อว่าทรยศต่อชาตแิละก็เปน็การจ าเป็นที่ประเทศตอ้งมีการปกครองอย่าง
ประชาธิปไตย กล่าวคือ ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญ ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎร
ได้เลือกตั้งขึ้นอยูใ่นต าแหน่งตามก าหนดเวลา ตามวิธีน้ีราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะ
ได้รับความบ ารุงอยา่งดทีี่สุด ทุกๆคนจะมีงานท าเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่อุดม
อยู่แล้วตามสภาพ เม่ือเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการท านาบนหลังคนตั้ง
หลายร้อยล้านมาบ ารุงประเทศขึ้นแล้ว ประเทศจะต้องเฟื่องฟูเป็นแม่นม่ัน… (ส านัก
ข่าวเจ้าพระยา, 2553) 
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 เมื่อพิจารณาจากประกาศของคณะราษฎรฉบับข้างต้น ท าให้เข้าใจได้ถึงความต้องการของ
คณะราษฏรที่มุ่งให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ อ้างถึงความชอบธรรมใน
อ านาจการตัดสนิใจที่ต้องมาจากความเหน็ชอบของสภาผูแ้ทนราษฎรมใิช่มาจากอ านาจแหง่กษัตริย์เพียงผู้
เดียว และจากข้อความที่ว่า “ถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรอืไมต่อบภายในก าหนด โดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูก
ลดอ านาจลงมาก็จะได้ช่ือว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจ าเป็นที่ประเทศต้องมีการปกครองอย่าง
ประชาธิปไตย กล่าวคือ ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งข้ึนอยู่ใน
ต าแหน่งตามก าหนดเวลา” เป็นความพยายามเชิงบังคับให้พระมหากษัตริย์ทรงยินยอมกับหลักการ
ดังกล่าว หากไม่ยินยอมนั้นถือว่าเปน็ผู้เหน็แก่อ านาจและผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศชาติ โดยใช้
ถ้อยค าที่รุนแรงว่าทรยศต่อชาติ และจะแต่งตั้งบุคคลสามัญข้ึนเป็นประมุขของประเทศโดยสภา
ผู้แทนราษฎรให้อยู่ในต าแหน่งตามก าหนดเวลา  
 จึงน าไปสู่ความพยายามในการโต้ตอบและต่อรองทางอ านาจของกลุ่มผู้จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์กับกลุ่มคณะราษฎร ซึ่งภายหลังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปัตย์ได้
ก่อตั้งข้ึนโดยยุบพรรคก้าวหน้าที่สมาชิกพรรคคือกลุ่มนักโทษทางการเมืองทุกๆรุ่น นับตั้งแต่รุ่นกบฏบวร
เดช เป็นต้นมา (สละ ลิขิตกุล, 2547:247) โดยมุ่งหวังทีจ่ะเปลีย่นแปลงระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริยอ์ยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรสร้างข้ึนให้ขาดความชอบธรรมลง เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองจึงถูก
สร้างข้ึนจากกลุ่มบุคคลที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ต้องการต่อต้านคณะราษฏร ในเหตุการณ์กบฏบวร
เดชที่เกิดข้ึนหลังจากคณะราษฎรปกครองประเทศได้ไม่นาน เป็นความพยายามฟื้นระบอบการปกครอง
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้จะไม่ประสบผลส าเร็จแต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ส่งผ่านความหมายผ่านเหตุผลใน
การก่อกบฏสู่สังคมไทย ดังเนื้อความที่ว่า 

คณะบุคคลภายใต้ผู้น าพระองค์เจ้าบวรเดชได้คิดท าการล้มล้างอ านาจของรัฐบาลใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 โดยอ้างว่ารัฐบาลได้ปล่อยให้บุคคลกระท าการหมิ่นประมาท
องค์พระประมุขของชาติ และรับเอาตัวนายปรีดี พนมยงค์เข้ามาด าเนินการปกครอง
แผ่นดินไทยโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ (ว.ช. ประสังสิต, 2505:380) 

 จากเนื้อความข้างต้นเผยถึงเหตุผลหรอืข้ออ้างที่สง่ผา่นให้สังคมไทยรับรู้ถึงการก่อกบฏครั้งนี้
ที่ว่า “รัฐบาลได้ปล่อยให้บุคคลกระท าการหมิ่นประมาทองค์พระประมุขของชาติ และรับเอาตัวนายปรีดี 
พนมยงค์เข้ามาด าเนินการปกครองแผ่นดินไทยโดยลัทธิคอมมิวนิสต์” นั่นย่อมหมายถึงกลุ่มผู้ก่อกบฏ
ต้องการสื่อให้สงัคมไทยเห็นถึงการเคารพเทิดทูนในพระมหากษัตริยข์องกลุ่มตน ซึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้
ประการหนึ่ง และอีกประการคือการให้ความหมายต่อระบอบการปกครองของไทยในขณะนั้นว่าไม่ใช่
ประชาธิปไตย แต่เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยเข้าใจว่าเป็นการพิจารณาจากเรื่องเค้าโครง
เศรษฐกิจแห่งชาติของนายปรีดี พนมยงค์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ามีลักษณะเป็นสังคมนิยม และ
จากการที่คณะราษฎรใช้อ านาจปกครองประเทศเพียงคณะเดียวโดยปราศจากการตรวจสอบจากกลุ่ม
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บุคคลหรือพรรคการเมืองอื่นๆ จึงท าให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงการปฏิบัติของคณะราษฎรที่เป็นการมิบังควร
ต่อพระมหากษัตรยิ์และคณะราษฎรยังด าเนินการปกครองที่มใิช่ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกลไกส่งผ่าน
ชุดข้อมูลแก่สังคมไทย และเป็นการผลักให้กลุ่มคณะราษฎรเปน็ผู้ขาดซึ่งความจงรักภักดีและลว่งละเมิดต่อ
พระมหากษัตริย์ ประกอบกับยังใช้ระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังที่ได้กล่าวอ้างไว้แก่สังคม 
 จนต่อมาในปีพ.ศ. 2477 ได้เกิดเหตกุารณ์ส าคัญต่อสังคมไทย กล่าวคือ การสละราชสมบัติ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มผู้จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์
เป็นอย่างมาก โดยมูลเหตุแห่งการสละราชสมบัติสามารถพิจารณาได้จากพระราชหัตถเลขาที่ทรง
พระราชทานมายังรัฐบาลบางตอนว่า  

      ...ข้าพเจ้าเหน็ว่าคณะรัฐบาล และพวกพ้องใช้วิธีปกครองซ่ึงไม่ถูกตอ้งตามหลักการของ
เสรีภาพในตัวบุคคล และหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใด คณะใดใช้วิธีปกครองประเทศชาติอย่างน้ันใน
นามของข้าพเจ้าต่อไปได้ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอ านาจ อันเป็นของข้าพเจ้า
อยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป... (สิริ เปรมจิตต์, 2505:149-154)  

 จากพระราชหัตถเลขาที่ทรงพระราชทานมายังรัฐบาลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการปกครอง
ของคณะราฎรที่ขัดกับหลักการเสรีภาพและหลักความยุติธรรรมตามระบอบประชาธิปไตย จนพระองค์
ต้องทรงสละพระราชอ านาจที่มีแต่เดิม รวมถึงจากประกาศคณะราษฎรดังข้อความที่ว่า “...ตามวิธีนี้
ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบ ารุงอย่างดีที่สุด ทุกๆคนจะมีงานท าเพราะประเทศเราเป็น
ประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพ เมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการท านาบนหลังคนต้ังหลาย
ร้อยล้านมาบ ารุงประเทศข้ึนแล้ว ประเทศจะต้องเฟื่องฟูเป็นแม่นมั่น…” ซึ่งคณะราษฎรพยายามสร้าง
ความเช่ือมั่นว่าการด าเนินการตามวิธีการปกครองของคณะราษฏรนี้จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทุกๆ
คนจะมีงานท า โดยอ้างถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศว่ามีอยู่มาก นั่นหมายถึงการผลักให้การปกครอง
ในระบอบเดิมที่อยู่ภายใต้กษัตริย์กลายเป็นระบอบที่ขาดศักยภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เต็มไป
ด้วยทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ให้สามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนไทยได้ รวมถึงความต้องการ
ของคณะราษฎรทีจ่ะยึดพระราชทรพัย์สว่นพระองค์ โดยแสดงให้เห็นถึงการความไม่ชอบธรรมของสถาบัน
กษัตริย์ที่มีความมั่งค่ังด้วยการหาประโยชน์จากประชาชน  
 ส่งผลใหภ้ายหลังจากการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เกิด
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองจากกลุ่มบุคคลที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ข้ึนอีกครั้ง ในเหตุการณ์กบฏ
นายสิบที่เป็นความพยายามต่อต้านคณะราษฎรหลังจากความพ่ายแพ้ของกบฏบวรเดชจนถูกปราบปราม
อย่างรุนแรงประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละ
ราชสมบัติ ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่จงรักภักดีเป็นอย่างมาก (โรม บุนนาค, 
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2549:86) ท าให้มีทหารช้ันประทวนกลุ่มหนึ่งคิดปฏิวัตยิึดอ านาจหวังฟื้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้
กลับมาใช้ปกครองประเทศดังเดิม ด้วยเหตผุลที่ว่า 

  คณะราษฏรปกครองโดยไม่เป็นประชาธิปไตยสร้างความไม่พอพระราชหฤทัยต่อ
พระมหากษัตริย์อย่างมากจนท าให้ต้องสละราชสมบัติ  โดยหวังคืนระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ถวายสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (นายหนหวย, 2543:15)   

 จากเนื้อความข้างต้นเผยถึงเหตุผลหรอืข้ออ้างที่ใช้ในการก่อกบฎนายสบิ ส่งผ่านให้สงัคมไทย
รับรู้ถึงสาเหตุแห่งการสละราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ที่มาจากคณะราษฎร ผ่านการนิยามความหมาย
ว่าคณะราษฎรปกครองโดยไมเ่ปน็ประชาธิปไตย และยังไดส้ร้างความขัดแย้งรนุแรงต่อพระมหากษัตริย์จน
ต้องทรงสละราชสมบัติ คณะราษฎรจึงถูกสร้างให้เป็นกลุ่มคนที่ขาดซึ่งความจงรักภักดี และล่วงละเมิตต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ของไทยที่ทรงเข้าใจหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประกอบกับการปกครองที่
คณะราษฏรด าเนินมานั้นอาจมิใช่ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งขาดหลักการส าคัญในเรื่องเสรีภาพและความ
ยุติธรรม อีกทั้งยังเผยให้เข้าใจได้ว่าแม้คณะราษฎรจะได้ยึดพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อน ามาพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก็หาได้เป็นดังค ากล่าวอ้างนั้น โดยอาศัยกลไกการส่งผ่านความหมายด้วยการอ้าง
เหตุผลของกลุ่มผู้ก่อกบฏสู่สังคมไทย 
 หลังจากนั้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2489 พรรคประชาธิปัตย์จึงไดก้่อตั้งข้ึนโดยยุบพรรคก้าว
หน้าที่มีสมาชิกพรรคส่วนใหญเ่ปน็อดีตนักโทษทางการเมืองในช่วงรัฐบาลคณะราษฎร โดยมีม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช เป็นแกนน าคนส าคัญ และไดป้ระกาศจุดยืนอย่างชัดเจนไว้ในบทความเรื่อง “ข้าพเจ้าเป็นรอยะ
ลิสต”์ โดยเรียกร้องให้ “มีการเพิ่มอ านาจทางการเมืองให้พระมหากษัตริย์และรื้อฟื้นเกียรติยศแห่งราชวงศ์
กลับคืน” (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2005:63) ร่วมกับนายควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้สังกัด
พรรคใดในขณะนั้นมาเป็นหัวหน้าพรรค และมีม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมชเป็นรองหัวหน้าพรรค หลักคิดส าคัญ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ปรากฏในงานเขียนเรื่อง 
หม่อมพี่-หม่อมน้อง ความว่า  

แต่ทว่า สองพี่น้องคู่น้ีมีความเหมือนกันอยู ่2 อย่าง อย่างหน่ึง คือ นิยมและสนับสนุน
รูปแบบการปกครองของไทย ในระบอบประชาธิปไตยอย่างบริสุทธ์ิ และแท้จริงตาม
แบบประชาธิปไตยสากลโลก แต่มีเงื่อนไขว่าประชาธิปไตยน้ันต้องมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขทั้งของชาติ ของรัฐบาล และของพลเมือง คือ การเทิดทูน เคารพ 
สักการะบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยและคนไทย เพราะถือว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเราน้ัน ทรงเป็นผู้อยู่เหนือสุดของแผ่นดินไทย 
และต่อจิตใจของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวของไทยจะต้องด ารงอยู่
ในแผ่นดินไทยที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย (สละ ลิขิตกุล, 2547:38-39) 
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 จากตัวบทข้างต้นพิจารณาได้ว่าแกนน าของพรรคประชาธิปัตย์ คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ ดังเนื้อความที่ว่า 
“ประชาธิปไตยนั้นต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งของชาติ ของรัฐบาล และของพลเมือง” เป็น
การส่งผ่านความหมายส าคัญของการสร้างพรรคประชาธิปัตย์ข้ึนเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
ภายใต้เงื่อนไขส าคัญคือการให้พระมหากษัตริย์ทรงคงไว้ซึ่งพระราชอ านาจสูงสุดในการปกครองและเป็น
ประมุขของประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นความพยายามในการฟื้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ให้กลับมามบีทบาทในสังคมไทยอีกครัง้หนึ่ง จึงน าไปสู่การสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองเพื่อ
ใช้เป็นกลไกในการต่อต้านกลุ่มคณะราษฎรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเนื้อหาหลักของเหตุการณ์และวาทกรรมทาง
การเมืองยังคงอยู่ในบริบทของความจงรักภักดี เคารพ เทิดทูนต่อพระมหากษัตริย์ของพรรคประชาธิปัตย์ 
และการผลักให้คณะราษฎรกลายเป็นคู่ตรงข้าม  
 และจากเนื้อความที่ว่า “...การเทิดทูน เคารพ สักการะบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของประเทศไทยและคนไทย เพราะถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเรานั้น ทรงเป็นผู้อยู่เหนือ
สุดของแผ่นดินไทย และต่อจิตใจของปวงชนชาวไทย...” ส่งผลให้เริ่มแรกพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้าง
เหตุการณ์โดยอ้างว่าการเสด็จนิวัติพระนครเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเกิดภายหลังจากการที่
รัฐบาลไดก้ราบทูลเชิญให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัติกลับพระนครในปีพ.ศ. 
2488 และพรรคประชาธิปัตย์ได้สรา้งและน าวาทกรรมทางการเมืองนี้ไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในปีพ.ศ. 
2489 ดังเนื้อความที่ว่า  

         พวกเขาพยายามโฆษณาชวนเชื่อในการหาเสียงเลือกตัง้ต้นปพี.ศ. 2489 ว่าการเสด็จนิ
วัติพระนครในเดือนธันวาคม 2488 และการเสด็จเยาวราชของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ และยังได้พยายามอ้างว่า
พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนพรรคฯของตน (ณัฐพล ใจจริง, 2552:41)  

 พรรคประชาธิปัตย์ได้สรา้งข้อมูลข้างต้น เพื่อน าเสนอผ่านสื่อต่างๆและผา่นกลไกการหาเสียง
เลือกตั้งส่งผา่นความหมายแก่คนในสังคมไทย โดยพยายามสรา้งใหพ้รรคมีความผูกโยงกับเรื่องการเทิดทูน 
เคารพ จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์
จนสามารถท าให้พระองค์เสด็จนิวัตรพระนคร และท าให้สังคมไทยเช่ือว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังได้รับการ
สนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความจงรักภักดีและยังได้รับ
ความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตรยิ์อย่างมาก และผลักให้รัฐบาลคณะราษฎรที่น าโดยนายปรีดี 
พนมยงค์กลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสถาบันกษัตริย์ ขาดความจงรักภักดีไม่สามารถสร้างความไว้วางพระ
ราชหฤทัยเฉกเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ 
 ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ส าคัญอีกครัง้หนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทย กล่าวคือการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ในขณะที่รัฐบาลก าลังสืบสวนค้นหาสาเหตุของ
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การเสด็จสวรรคต พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างเหตุการณ์ที่มีผู้ไปตะโกนในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงว่า 
“ปรีดีฆ่าในหลวง”และในเวลาต่อมาผู้ตะโกนถูกจับได้ และซัดทอดนายเลียง ไชยกาลรวมถึงพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ได้ปราศรยัในกรณีนี้ตามที่ต่างๆอย่างรุนแรง ที่สุดนายเลียงได้ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมไป
คุมขังไว้ในเรือนจ าลหุโทษเป็นเวลา 37 วัน (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2559) พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างวาท
กรรมปรีดีฆ่าในหลวงเพื่อให้สังคมไทยรับรู้ผ่านกลไกการจ้างวานคนไปตะโกนที่โรงภาพยนตร์ และในการ
ปราศัยตามสถานที่ต่างๆเป็นช่องทางสง่ผ่านข้อมูลแก่คนในสังคมไทย เพื่อให้นายปรีดี พนมยงค์กลายเป็น
เป็นอาชญากรส าคัญที่ลอบปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์  
 และจากเนื้อความบางตอนที่ในงานเขียนเรื่อง หม่อมพี่-หม่อมน้อง ที่ว่า “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวของไทยจะต้องด ารงอยู่ในแผ่นดินไทยที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย” พรรค
ประชาธิปัตย์จึงได้ผลิตซ้ าวาทกรรมเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองของนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเคยใช้ใน
การอ้างเหตุผลการก่อกบฏบวรเดชในช่วงต้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ว่ารัฐบาลได้รับเอาตัวนาย
ปรีดี พนมยงค์เข้ามาด าเนินการปกครองแผ่นดินไทยโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ ดังเนื้อความที่ว่า 

  พรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มรอยัลลิสต์ได้ใช้กรณีสวรรคตโจมตีรัฐบาล โดยเร่ิมจาก
ประเด็นรัฐบาลถวายการอารักขาไม่เพียงพอ ต่อมากลายเป็นการโจมตีปรีดีว่าเป็นผู้บง
การให้เกิดการสวรรคต เป็นพวกสาธารณรัฐ และเป็นคอมมิวนิสต์ (ณัฐพล ใจจริง, 
2552:50)  

 จากเนื้อความข้างต้นพรรคประชาธิปตัย์ได้ส่งผา่นความหมายเพื่อท าใหส้งัคมเข้าใจว่ารัฐบาล
ฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ มีความบกพร่องในการท าหน้าที่ถวายความปลอดภัยต่อพระมหากษัตริย์ และที่
ส าคัญยังได้กล่าวว่านายปรีดี พนมยงค์มีความนิยมในระบอบสาธารณรัฐและเป็นคอมมิวนิสต์ เพื่อให้
สังคมไทยเข้าใจว่านายปรีดี พนมยงค์มิได้เคารพต่อสถาบันกษัตริย์และอาจมีความต้องการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ ซึ่งส่งผลต่อสถานภาพของพระมหากษัตริย์ในการเป็นประมุขของ
ประเทศ วาทกรรมที่สร้างข้ึนนี้อาศัยกลไกหลายช่องทางทั้งจากหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงการปราศัยซึ่งเป็น
การส่งผ่านความหมายจากวาทกรรมที่สร้างข้ึนไปยังคนในสังคมไทย สร้างภาพให้รัฐบาลเป็นศัตรูพยายาม
โค่นล้มสถาบันกษัตรยิ์ และนายปรดี ีพนมยงค์เป็นพวกสาธารณรัฐเป็นคอมมิวนิสต์ ถือเป็นความพยายาม
ของพรรคประชาธิปัตย์ในการกลา่วโจมตีรัฐบาล โดยเช่ือมโยงกับกรณีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พร้อมๆกับการสร้างความชอบธรรมให้กลุ่มการเมืองของตนที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นข้วตรงข้ามที่มีความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันกษัตริย์ ซึ่งถือเป็นการเบียดขับรัฐบาลกลุ่ม
คณะราษฎรอีกทางหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ 
 เมื่อพิจารณาปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ว่าด้วยการสร้างพรรคที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างขึ้น 
ล้วนสื่อความหมายถึงความความจงรักภักดี ความเคารพ และเทิดทูนต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึงมีความ
ต้องการให้สถาบันกษัตริย์ด ารงอยูใ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยต่อไป ในขณะเดียวกันก็
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ผลักให้คณะราษฎรเป็นกลุ่มที่ขาดซึ่งความจงรักภักดีและล่วงละเมิดต่อพระมหากษัตริย์ รวมถึงมีความ
พยายามเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองให้ปราศจากสถาบันกษัตริย์ ผ่านภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมใน
การสร้างความหมายและส่งผ่านสู่สังคมไทย ซึ่งถือเป็นการเบียดขับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามให้พ้นจาก
อ านาจทางการเมือง และอาจกล่าวสรุปได้ว่าวาทกรรมที่ ว่าด้วยการสร้างพรรคที่ส าคัญของพรรค
ประชาธิปัตย์ในช่วงต้นนี้เป็นไปเพื่อการสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพื่อเคลื่อนแทนที่ระบอบประขาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่กลุ่มคณะราษฎรได้สถาปนาข้ึน 
 ส าหรับตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
นั้น พบว่าหลังจากการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2490 พรรคประชาธิปัตย์ได้ข้ึนเป็นรัฐบาลบริหารประเทศจน
สามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีนายควง อภัยวงศ์ 
หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีได้ระยะหนึ่ง ก่อนที่คณะทหารจะบีบบังคับและข้ึนบริหารประเทศแทน
โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี อ านาจทางการเมืองของไทยจงึถูกผกูขาดจากคณะทหาร
หรือเรียกได้ว่าการปกครองแบบเผด็จการทหาร เหตุการณ์ที่ถือเป็นชนวนส าคัญในการผูกขาดอ านาจจาก
คณะทหารได้อย่างเบ็ดเสรจ็ เริ่มแรกเกิดจากการรัฐประหารตนเองของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามใน
ปีพ.ศ. 2494 มีการจ ากัดสทิธิ เสรีภาพส่งผลต่อบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของไทย ดัง
เนื้อความที่ว่า 

พรรคการเมืองถูกต้องห้าม หนังสือพิมพ์อยู่ภายใต้การตรวจสอบจากรัฐบาล อีกทั้งยัง
แต่งตั้งนายทหารและนายต ารวจกลุ่มของตนเข้ามามีอ านาจในสภาที่ตั้งขึ้นใหม่เป็น
จ านวนมาก นอกจากความแข็งแกร่งของคณะรัฐบาลทหารในการควบคุมอ านาจและ
กองทัพได้อย่างเบ็ดเสร็จ สิ่งที่เป็นกลไกส าคัญในการรักษาอ านาจอันชอบธรรมสูงสุด
ของรัฐบาล คือ รัฐธรรมนูญฉบับปพี.ศ. 2495 ซ่ีงได้ตรากฏหมายที่เขม้งวดมุ่งข่มขู่หรือ
ปราบปรามฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550:148) 

 จากตัวบทข้างต้นพิจารณาได้ว่า การรัฐประหารได้ริดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่าง
มาก ประกอบกับการน าคณะบุคคลของกลุ่มคณะทหารเข้ามาปกครองประเทศ คุมอ านาจทั้งกองทัพและ
ระบบการเมือง รวมถึงยุบเลิกพรรคการเมืองซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญทางการเมืองประการหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย บรรยากาศสังคมไทยจึงตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร หากกล่าวถึงสาเหตุในการ
รัฐประหารเพือ่กระชับอ านาจนั้น สืบเนื่องจากก่อนหน้ามีเหตุการณ์ก่อกบฎหลายครั้ง โดยเฉพาะกบฏครั้ง
ส าคัญคือกบฏแมนฮัตตันในปีพ.ศ. 2494 ที่ท าให้คณะทหารตัดสินใจปรับโครงสร้างอ านาจทางทหารข้ึน
ใหม่ทั้งในกองทพัและจ ากัดบทบาทอ านาจทางการเมืองฝา่ยตรงข้ามทั้งกลุ่มเสรีนิยมและกลุ่มอนุรักษ์นิยม
ให้ขาดอ านาจต่อรองทางการเมืองลง อีกทัง้ความพยายามในการประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแทนที่
รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2492 ซึ่งถูกสร้างข้ึนโดยฝ่ายอนุรกัษ์นิยมที่มจีุดมุง่หมายส าคัญในการพยายามฟื้นอ านาจ
สถาบันกษัตริย์และจ ากัดบทบาทอ านาจของคณะทหารในเวลาเดียวกัน จากประเด็นเหล่าน้ีจึงส่งผลให้
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ภายหลังการรัฐประหารได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2495 (แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2475) มาเป็นกลไกยึดกุมอ านาจทางการเมืองของคณะทหารให้มีเสถียรภาพทางการเมือง 
 เมื่อบริบททางการเมืองเป็นดังที่กล่าวมานั้น พรรคประชาธิปัตย์จึงมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับกลุ่ม
คณะทหารที่ปกครองประเทศโดยผูกขาดอ านาจอย่างยาวนาน และยังลดบทบาทกลุม่การเมืองต่างๆรวมถึง
พรรคประชาธิปัตย์ จนขาดการมีส่วนร่วมและอ านาจทางการเมือง จึงมีความพยายามท าให้รัฐบาลคณะ
ทหารขาดความชอบธรรมลง ผ่านการสรา้งวาทกรรมทางการเมืองเพื่อใช้เป็นกลไกโต้ตอบและแสดงออกถึง
การต่อต้านกลุ่มคณะทหารที่บริหารประเทศแบบผกูขาดอ านาจหรือกล่าวได้ว่าเป็นเผด็จการทหาร ขาดซึ่ง
ความเป็นประชาธิปไตย โดยปรากฏในช่วงการเลือกตั้งพ.ศ. 2495 หลังการรัฐประหารตนเองของจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ได้สื่อความหมายที่มีนัยยะทางการเมือง ด้วยการปฏิเสธการเลือกตั้ง
ผ่านการคว่ าบาตรการเลือกตั้ง ดังพิจารณาได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ว่า  

หลังการยึดอ านาจอีกคร้ังของฝ่ายทหาร พรรคประชาธิปัตย์ซ่ึงประกาศตัวชัดและมี
จุดยืนชัดเจนในระบอบประชาธิปไตย ไม่สนับสนุนเผด็จการ พรรคประชาธิปัตยจ์ึงได้มี
มติคว่ าบาตรการเลือกตั้งคร้ังน้ีและไม่ร่วมสังฆกรรมทางการเมืองกับรัฐบาล ซ่ึงนาย
ควง อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรค และหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช รองหัวหน้าพรรค 
ประกาศไม่ลงรับสมัครเลือกตั้ง เพราะบรรยากาศและรัฐธรรมนูญไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตย (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2559)  

 จากเนื้อความข้างต้นท าให้ทราบว่า การคว่ าบาตรการเลอืกตั้งครัง้นั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้มี
มตไิม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆกับร ฐบาลคณะทหาร เป็นไปเพื่อนิยาม
ความหมายผ่านกลไกการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการไม่ร่วมกระบวนการเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึน ท าให้
สังคมไทยเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ชัดเจนในระบอบประชาธิปไตยและไม่ยอมรับรัฐบาลที่ใช้
อ านาจเผด็จการ และยังท าให้สังคมไทยเห็นว่ารัฐบาลคณะทหารมีความเป็นเผด็จการบังคับให้ลงเลือกตั้ง
ในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย สร้างให้คนในสังคมไทยเข้าใจว่ารัฐบาลปกครองโดยเผด็จการแม้จะ
จัดให้มีการเลือกตั้งก็ตาม อีกทั้งยังสร้างภาพให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นข้ัวตรงข้ามกับรัฐบาลที่เป็นเผด็จ
การ นั่นหมายถึงสังคมย่อมเข้าใจว่าพรรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อหวังผลเพียงการเข้าไปใช้อ านาจทาง
การเมืองของกลุ่มตนเองเท่านั้น 
 จากเหตุการณ์และเนื้อหาที่ได้กล่าวมา ท าให้ทราบว่าบรรยากาศทางการเมืองและสังคม
ในช่วงนั้นขาดความเป็นประชาธิปไตย พรรคการเมืองถูกจ ากัดบทบาททางการเมือง จนกระทั่งมีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญตัิพรรคการเมืองพ.ศ. 2498 โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามขณะเป็นนายกรัฐมนตรี
ในรัฐบาลคณะทหาร พรรคการเมืองไทยจึงกลับคืนสู่สนามการเมืองอีกครั้ง ในประเด็นการเปิดโอกาสให้มี
การจัดตั้งพรรคการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงครามนี้อาจเกิดความรู้สึกขัดแย้งอยู่พอสมควร ผู้วิจัย
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พบว่าสาเหตุส าคัญเกดิจากความแตกแยกภายในกลุ่มทหารเองท าให้จอมพล ป. พิบูลสงครามตระหนักถึง
อ านาจที่อาจจะต้องสูญเสียไป จึงเลือกที่จะสร้างความชอบธรรมทางสังคมให้แก่ตนเองผ่านกลไกการ
เลือกตั้ง และพยายามแสดงความเป็นประชาธิปไตยให้เคลื่อนแทนที่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่สังคมมองว่า
เป็นระบอบเผด็จการทหาร รวมถึงการกระชับอ านาจตนเองที่ก าลังถูกลดทอนอ านาจทางการเมืองลงจาก
กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ ส่งผลให้มีพรรคการเมืองจ านวนมากยื่นจดทะเบียนพรรคการเมืองภายหลังจากการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต้องยุติไปเป็นเวลานาน พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้และ
ยังคงมีการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านระบอบเผด็จการที่ปรากฏในนโยบายพรรรค ดังเนื้อความที่ว่า 

  อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จึงได้รวมตัวกันยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ภายใต้ชื่อเดิม นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายที่ยึดถือมานานตั้งแต่เร่ิม
ก่อตั้งพรรค โดยเฉพาะอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการ ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการของรัฐบาลชุดใดก็ตาม การก าหนดนโยบายเช่นน้ีเน่ืองมาจากการที่พรรค
ประชาธิปัตย์เป็นพรรคฝา่ยค้านกลุ่มจอมพล ป. พิบูลสงครามมาโดยตลอด และจอมพล 
ป. พิบูลสงครามเองก็เป็นผู้นิยมใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตั้งแต่เร่ิมแรก (ขจัดภัย 
บุรุษพัฒน์, 2511:227) 

 จากเนื้อความที่ว่า “...นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายที่ยึดถือมานานตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งพรรค โดยเฉพาะอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการของ
รัฐบาลชุดใดก็ตาม...” จึงท าให้ทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายทางการเมืองในการต่อต้านเผด็จการ
มาอย่างต่อเนื่อง และยังมีความพยายามในการสร้างพื้นที่ทางการเมืองจากการเลือกตั้งที่ก าลังจะเกิดข้ึน 
โดยการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการเพื่อส่งผ่านความหมายแก่สังคมไทย 
ผ่านนโยบายพรรคที่ท าให้เข้าใจถึงจุดยืนทางการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
 และจากเนื้อความที่ว่า “...การก าหนดนโยบายเช่นน้ีเนื่องมาจากการที่พรรคประชาธิปัตย์
เป็นพรรคฝ่ายค้านกลุม่จอมพล ป. พิบูลสงครามมาโดยตลอด และจอมพล ป. พิบูลสงครามเองก็เปน็ผู้นยิม
ใช้อ านาจเบ็ดเสรจ็เด็ดขาดมาตั้งแต่เริม่แรก” ท าให้เข้าใจได้ว่าการต่อต้านเผด็จการของพรรคประชาธิปัตย์
นอกจากพิจารณาจากการบริหารงานของรัฐบาลและบรรยากาศทางการเมืองแล้ว พรรคประชาธิปัตย์ยัง
ต่อต้านผู้น าที่มีลักษณะการใช้อ านาจเด็ดขาดอีกทางหนึ่ง ท าให้พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างวาทกรรมโจโฉ
นายกฯตลอดกาลข้ึน เพื่อใช้กล่าวโจมตีผู้น ารัฐบาลคือจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมชย์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ดังเนื้อความที่ว่า “เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งในยุคจอมพล ป. 
เป็นรัฐบาล หม่อมคึกฤทธ์ิเลยต้องไปออกหนังสือพิมพ์สยามรัฐด่าเช้าด่าเย็น เหน็บว่าจอมพล.ป เป็นโจโฉ
นายกฯตลอดกาล แต่ก็ไม่ระคายผิวจอมพล” (ประชาวิบัติ, 2010) และจากสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองใน
ยุคนั้น ท่านเองเป็นคู่กัดของจอมพล ป. ซึ่งท าการรัฐประหาร เป็นเหตุให้อาจารย์คึกฤทธ์ิต้องพ้นต าแหน่ง 
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จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านจงใจเขียนยกยอฝ่ายโจโฉให้สูงส่งเกินจริง ซึ่งก็หมายถึงเพื่อประชดจอมพล ป. 
นายกตลอดกาลของประเทศไทยนั่นเอง (samkok wittaya, 2012)  
 ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมโจโฉนายกฯตลอดกาล เป็นไปเพื่อการท าให้สังคมไทยรับรู้ถึง
ความเป็นเผด็จการของจอมพล ป. พิบูลสงครามที่ข้ึนปกครองประเทศจากการท ารัฐประหารและอยู่ใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรียึดกุมอ านาจเบ็ดเสร็จอย่างยาวนาน ประเทศไม่มีความเป็นประชาธิปไตยปกครอง
โดยใช้อ านาจเผด็จการ ใช้การส่งผ่านความหมายแก่คนในสังคมไทยด้วยกลไกหนังสือพิมพ์สยามรัฐของ
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมชย์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ยุติบทบาททางการเมืองช่ัวคราวและได้ออกไป
ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ของตนเองเพื่อเป็นเครื่องมือต่อสู้กับรัฐบาลด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
 จากนั้นเมื่อพรรคการเมืองจดทะเบียนพรรคเสร็จสิ้นจึงได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 
2500 ซึ่งก่อนหน้านั้นในการเลอืกตั้งปพี.ศ. 2495 พรรคประชาธิปัตย์ไม่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยคว่ า
บาตรการเลอืกตั้งดังได้กลา่วมาแลว้ รัฐบาลที่เกิดข้ึนหลังจากการเลือกตั้งครั้งนั้นยังคงเป็นกลุ่มบุคคลและ
คณะบุคคลฝ่ายทหารที่มีอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จในทางการเมือง ท าให้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งปีพ.ศ. 
2500 พรรคประชาธิปัตย์จึงได้วิจารณ์รัฐบาลอย่างหนัก โดยกล่าวปราศัยที่พิษณุโลกโจมตีรัฐบาลว่าเป็น 
“เผด็จการรฐัสภา” ล้มเหลวในการแก้ไขปญัหาค่าครองชีพ การคอรัปช่ัน” (ณัฐพล ใจจริง, 2552: 200) ซึ่ง
เป็นการส่งผ่านความหมายของค าว่าเผด็จการรัฐสภาให้แก่คนในสังคมไทย ผ่านกลไกการปราศัยหาเสียง
เลือกตั้ง เพื่อท าให้คนไทยเข้าใจว่ารัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากนั้น เกิดจากการมีเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด
ในรัฐสภา สามารถผูกขาดอ านาจได้โดยสมบูรณ์ ถึงแม้รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งแต่ก็เป็นการเลือกตั้ง
ในบรรยากาศที่ไมเ่ป็นประชาธิไตย ประกอบกับการด าเนินนโยบายต่างๆที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่น่าไว้วางใจ
ก็ไม่สามารถตรวจสอบผา่นกลไกรัฐสภาได้ อีกทั้งรัฐบาลยังขาดศักยภาพในการแก้ไขปญัหาใหแ้ก่สงัคมไทย
พร้อมกับมีปัญหาเกี่ยวกับการคอรัปช่ัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความพยายามที่พรรคประชาธิปัตย์จะ
ส่งผ่านข้อมูลแก่สังคมไทยให้ตระหนักว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลเผด็จการไม่ใช่รัฐบาลที่มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทั้งยังไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประเทศ มีการทุจริตคอรัปช่ัน เพื่อให้
สังคมไทยเห็นว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกต่อไป   
 เมื่อพิจารณาปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการที่
พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึน ล้วนสื่อความหมายถึงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติตาม
หลักการของระบอบประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์ และยังเป็นพรรคการเมืองทีต่่อต้านระบอบเผด็จ
การที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพ จ ากัดบทบาทและการมีส่วนร่วมทางการเมือง อีกทั้งยังใช้อ านาจเบ็ดเสร็จขาด
การตรวจสอบถ่วงดุล ไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึงในขณะเดียวกันนั้นก็ได้เบียด
ขับกลุ่มคณะทหารที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศให้กลายเป็นกลุ่มการเมืองที่ใช้อ านาจเผด็จการปราศจาก
หลักการประชาธิปไตย และขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยอาศัยภาคปฏิบัติการของวาท
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กรรมเป็นกลไกในการสร้างความหมายและส่งผ่านชุดข้อมูลจากเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่
พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนสู่สังคมไทย กล่าวสรุปได้ว่าวาทกรรมที่ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปเพื่อการสร้างระบอบประชาธิปไตยตามหลักการเพื่อเคลื่อนแทนที่
ระบอบเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งของรฐับาลคณะทหารที่พยายามสร้างข้ึนใหส้ังคมไทยเหน็พ้องว่าเป็น
ระบอบประชาธิปไตย 
 
ภาคปฏิบัติการทางสังคม  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือผ่านเหตุการณ์และวาทกรรมในยุคแห่งการสร้าง
พรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ ซึ่งแต่ละเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองส่งผลต่อ
สังคมไทยหรือเป็นปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ การต่อต้านเผด็จการ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลัก 
 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุด
ความเช่ือเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการผูกโยงระบอบ
ประชาธิปไตยเข้ากับระบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทยที่มีมาแต่เดิม พยายาม
ส่งผ่านความหมายให้สังคมไทยเกิดส านึกได้ว่ากลุ่มคณะราษฎรที่ปกครองประเทศมีการละเมิดพระราช
อ านาจและกระท าการอันมิบังควรหลายประการ รวมถึงระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรใช้ปกครองก็
มิได้มีหลักการตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง อีกทั้งยังไม่สามารถสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติได้
ดังที่กล่าวอ้างไว้ ดังนั้นความเป็นคนไทยย่อมต้องตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่
ทรงปกครองประเทศมาเป็นเวลานาน ควรปฏิบัติตนในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ให้คงอยู่คู่
สังคมไทยตลอดไป ซึ่ งแท้จริ งแล้วมีนัยยะแฝงที่ส าคัญคือความพยายามต้องการฟื้นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้กลับมา พร้อมกับการมีพื้นที่ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ อันจะท าให้
สามารถเข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองและการปกครองประเทศได้ต่อไป  
 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นเครื่องมือในการเปลีย่นแปลงสังคมไทยใหต้ระหนักถึงบทบาทและการด าเนินงานของรฐับาลใน
เวลานั้นที่ไม่สามารถสรา้งความเจริญใหแ้ก่ประเทศได้หลังเปลี่ยนระบอบการปกครอง โดยพยายามผูกโยง
ทุกเหตุการณ์และวาทกรรมที่สร้างขึ้นที่ล้วนมีจุดมุ่งหมายร่วม คือ การแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน 
เคารพต่อสถาบันกษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่สังคมไทยและสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมาเป็นเวลานาน อาจ
กล่าวได้ว่าแท้จริงแล้ววาทกรรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข ก็เป็นเพียงร่าง
ทรงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพียงใช้ความแยบยลของกลไกทางวาทกรรมท าให้ลักษณะของ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่สังคมไทยมีความคุ้นเคยมายาวนาน อันมีพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพ 
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เทิดทูนของคนไทยผูกติดกับการถูกละเลย มองข้าม ไม่ให้ความส าคัญ สังคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับได้
ถึงการไม่เหน็พ้องกับระบอบประชาธิปไตยที่มกีษัตรยิ์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทีส่รา้งข้ึนจากกลุ่มคณะราษฎร 
จนถูกแทนที่ด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านการสร้างเหตุการณ์และ
วาทกรรมให้สังคมไทยได้รับรู้ความหมายที่สร้างขึ้นในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม จนสามารถยึดกุม
อ านาจทางการเมืองไดใ้นที่สุดภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารปีพ.ศ. 2490 เบียดขับฝ่ายเสรีนิยมกลุ่มนาย
ปรีดี พนมยงค์ให้พ้นจากพื้นที่ทางการเมืองและข้ึนเป็นรัฐบาลบริหารประเทศได้ส าเร็จ และยังได้สร้าง
รัฐธรรมนูญฉบับปพี.ศ. 2492 ที่สามารถเพิ่มพระราชอ านาจและฟื้นฟูความส าคัญให้แก่สถาบันกษัตริย์ให้ 
สามารถด ารงอยู่ในสังคมไทยในฐานะสถาบันส าคัญของประเทศและศูนย์รวมจิตใจของคนไทย  
 จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างชุดความเช่ือที่ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรค
การเมืองที่ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับมคีวามจงรักภักดี เทิดทูน และเคารพต่อสถาบนักษัตรยิ์ 
ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็เช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรแทนที่ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ไดเ้ป็นประชาธิปไตยดังที่กล่าวอ้าง อีกทั้งยังลดคุณค่าสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่
เคารพเทิดทนูของสงัคมและคนไทยอย่างมาก ด้วยอ านาจแห่งวาทกรรมทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์
สร้างข้ึนเพื่อใช้ต่อต้านคณะราษฎรที่ผูกขาดอ านาจมาเป็นเวลานานอยู่เพียงคณะเดียว และที่ส าคัญคือ
ความพยายามเรียกร้องให้มีการเพิ่มอ านาจทางการเมืองให้พระมหากษัตริย์และรื้อฟื้นเกียรติยศแห่ง
ราชวงศ์กลับคืน จนสามารถได้รับการตอบสนองจากคนไทยพรอ้มกบัได้รบัความชอบธรรมจากสังคมไทยที่
เช่ือว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสงัคมและวัฒนธรรมไทยมากกว่าการปกครองที่คณะราษฎรเรียกว่าประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ถือเปน็ความส าเรจ็จากปฏิบัติการทางสงัคมของวาทกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์สร้าง
ข้ึนอย่างแยบยล 
 การต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือเรื่องการต่อต้านเผด็จการโดย
ผูกโยงเนื้อหาเรื่องการบริหารและการใช้อ านาจของรัฐบาลเข้ากับหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ว่า
แท้จริงแล้วรัฐบาลที่ด าเนินการปกครองในขณะนั้นเป็นระบอบเผด็จการ แม้รัฐบาลจะมาจากการเลือก
ตั้งแตส่ังคมไทยกลับอยู่ในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ดังนั้นหากการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลมี
ลักษณะที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นเผด็จการจนไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจได้ ไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้ประชาชน และยังมีการคอรัปช่ัน รัฐบาลจึงไม่สามารถอ้างถึงความชอบธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ แต่แท้จริงแล้วนัยยะที่ส าคัญคือความพยายามกลับคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองและการมี
อ านาจของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะหลังจากที่คณะทหารได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมสร้าง
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ข้ึน และไดป้ระกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2495 ท าให้กลุ่มการเมืองฝ่ายต่างๆรวมถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยม
และพรรคประชาธิปัตย์ต้องสูญเสียอ านาจทางการเมืองลงเป็นเวลานาน  
 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้การต่อต้านเผด็จการ เป็นเครื่องมือในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงรูปแบบการปกครองและการบริหารประเทศของรัฐบาลในเวลาน้ัน 
โดยพยายามผูกโยงความหมายจากทกุเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่สร้างข้ึน ซึ่งไม่ว่าจะอ้างด้วย
เนื้อหาใดก็ตามแต่ท้ายที่สุดจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้สังคมไทยเห็นว่าการได้รับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
และการมีสว่นรว่มทางการเมืองของคนในสังคมนั้น ถือเป็นสาระส าคัญของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 
กล่าวได้ว่าแท้จริงแล้วการต่อต้านเผด็จการก็เป็นเพียงร่างทรงของระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง เพียงใช้
ความแยบยลของกลไกทางวาทกรรม ท าให้หลักการตามระบอบประชาธิปไตยผกูติดกับเรื่องที่สังคมไทยใน
เวลานั้นขาดหรอืไม่ได้รบั ตระหนักจนซบึซบัได้ถึงการต่อต้านระบอบเผด็จการให้พ้นออกไปจากสังคมและ
แทนที่ด้วยระบอบประชาธิปไตย ผ่านการสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองให้คนในสังคมไทยได้
รับรู้ความหมายที่สร้างข้ึนในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม จนสามารถท าให้รัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามต้องถูกเบยีดขับจากพื้นที่การเมอืงไทยได้ส าเร็จ ด้วยอ านาจแห่งวาทกรรมที่สามารถปลุกจิตส านึก
ให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนร่วมเดินขบวนประท้วงและขับไล่รัฐบาลคณะทหารลงในที่สุด 
 จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างชุดความเช่ือที่ว่าด้วยการต่อต้านเผด็จการได้เป็น
ผลส าเร็จ จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ ในขณะเดียวกันสังคมไทยมีความเข้าใจและเช่ือว่ารัฐบาลปกครอง
โดยระบอบเผด็จการ ใช้อ านาจทางการเมืองแบบเบด็เสร็จไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ตามหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตย จนสร้างกระแสการต่อต้านเผด็จการข้ึนในสงัคมไทยแสดงออกผ่านการเดินขบวนขับ
ไล่รัฐบาล ถือเป็นภาคปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรมต่อต้านเผด็จการ กลา่วได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้
สร้างภาพความเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับได้รับความชอบธรรมจาก
สังคมไทยในเวลาเดียวกัน และยังสามารถกลับคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองไทยได้ส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิด
ของฟูโกต์ Foucault (1980) ที่อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการใช้อ านาจของภาคปฏิบัติ
การของวาทกรรมที่สามารถเข้าไปสร้างทัศนคติ ความคิด ให้สังคมเกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม 
 
การสร้างอัตลักษณ์  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลติวาทกรรมหลักและวาทกรรมรองจนเกิดการยอมรับจากสังคมไทย
ว่าอัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์คือการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการต่อต้านเผด็จการ ด้วยอัตลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
ที่ถูกสร้างความหมายเป็นนัยให้สังคมมองเห็นการให้ความส าคัญต่อสถาบันกษัตริย์ของพรรค โดยท าให้
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เห็นว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันส าคัญที่ด ารงอยู่และปกครองสังคมไทยมายาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชาติ ดังนั้นคนไทยต้องให้ความเคารพ เทิดทูน มีความจงรักภักดี ไม่ก้าวล่วงต่อสถาบัน รวมถึง
ต้องร่วมกันปกป้องรักษาให้อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยตลอดไป และการสร้างอัตลักษณ์
ให้กับการต่อต้านเผด็จการของพรรค ถูกสร้างความหมายเป็นนัยให้สังคมมองเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านเผด็จการซึ่งถือเป็นคู่ตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตย ที่มีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ ไม่เปิดโอกาสให้
คนในสังคมมีส่วนร่วมทางการเมือง มีการทุจริตคอรัปช่ันไม่สามารถตรวจสอบได้ ถือเป็นตัวฉุดรั้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ขาดซึ่งคุณธรรมและจรยิธรรมในการปกครอง ดังนั้นคนไทยทุก
คนจึงต้องมีหน้าที่ในการต่อต้านเผด็จการ ไม่สนับสนุนกลุม่บคุคลทีใ่ช้อ านาจเผด็จการ และต้องมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอันจะน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและสร้างความเจริญแก่ประเทศ  
 จากนัยแห่งความหมายของอัตลักษณ์ทั้งสองชุดส่งผลต่อสังคมไทย จนสามารถท าให้คนไทย
ได้ซึบซับและครอบง าเข้าไปในส านึกของการรับรู้  เป็นการครอบด้วยชุดข้อมูลอันแยบยลแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถมีพื้นที่ทางการเมืองและด ารงอยู่รวมถึงได้ใช้อ านาจทาง
การเมืองต่อไปได ้จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
การถูกครอบง าผ่านระบอบประชาธิปไตยที่ผูกโยงกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับ
สังคมไทยที่มีมาแต่เดิม และอัตลักษณ์ต่อต้านเผด็จการเป็นการถูกครอบง าผ่านการบริหารงานและการใช้
อ านาจเผด็จการของรัฐบาลที่ผูกโยงกับหลักการและสาระส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองอัต
ลักษณ์ท าให้เป็นการยากที่สงัคมจะกลา่วได้ว่าใครหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ได้รับประโยชน์ แต่เป็นกระแสที่
สังคมรับรูแ้ละซมึซบัอย่างสยบยอมต่ออ านาจของวาทกรรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิท์รง
เป็นประมุขและอ านาจของวาทกรรมต่อต้านเผด็จการของพรรคประชาธิปัตย์อย่างสนิทใจ 
 
การสร้างอุดมการณ์ 
 ยุคแห่งการสร้างพรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้าง
อุดมการณ์แก่สังคมไทย ท าให้สังคมไทยได้ซึบซับ รับรู้ ผ่านความชอบธรรมจากอ านาจของอัตลักษณ์ทั้ง
สองชุด กล่าวคือ อัตลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอัตลักษณ์
ต่อต้านเผด็จการ เพื่อมาครอบง า ตอกย้ า ให้คนไทยเกิดการยอมรับ สร้างภาพไปตามอุดมคติที่พรรค
ประชาธิปัตย์สร้างข้ึน ด้วยการท าให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ถือเป็นองค์พระประมุขของประเทศ และมี
ความส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ส าหรับการต่อต้าน
เผด็จการ ท าให้คนไทยตระหนักถึงหน้าที่ร่วมกันในการรักษาหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งก็คือ
การต่อต้านระบอบเผด็จการเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยด ารงอยู่ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปกครองและ
สร้างความเจริญแก่ประเทศ  
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 สังคมไทยจึงได้รับรู้และคุ้นเคยกับโลกทัศน์ของระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการต่อต้านเผด็จการด้วยปัจจัยการผลิตอุดมการณ์ของพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ช้ีให้เห็นความส าคัญของสถาบันกษัตริย์และหลักการตามระบอบประชาธิปไตยผ่านกลวิธี
อันแยบยล ด้วยการใช้กลไกการสื่อสารผ่านเหตุการณ์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ การปราศัยในที่สาธารณะ การ
แสดงออกเชิงสญัลักษณ์ด้วยการคว่ าบาตรการเลอืกตั้ง รวมถึงการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2492 ที่เพิ่ม
อ านาจพระมหากษัตรยิ์และลดอ านาจคณะทหาร พร้อมกับมีการผลติซ้ าทางวาทกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงท า
ให้วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปตัย์ในยุคนี้ได้แผข่ยายอ านาจและอทิธิพลสู่สังคมไทยโดยรวม 
พร้อมกับกีดกันและเบียดขับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นความไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับ
สังคมไทย ดังเช่นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และรัฐบาลที่ใช้อ านาจปกครอง
ประเทศแบบเผด็จการ ส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการต่อต้าน
เผด็จการกลายเปน็สว่นหนึ่งของอุดมการณ์ในสังคมไทย ด้วยการสร้างอุดมการณ์ให้สังคมไทยยอมรับและ
ยังมีส่วนช่วยสนับสนนุพรรคประชาธิปัตย์ให้มีบทบาทและสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ต่อไป 
 จึงพิจารณาได้ว่าวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ มีอิทธิพลและ
บทบาทอย่างมากต่อสังคมไทย ก่อให้เกิดการยอมรับสถาบันกษัตริย์และการต่อต้านเผด็จการ ด้วยการถูก
ครอบง าทางความคิดและโลกทัศน์ว่าสถาบนักษัตริย์ต้องด ารงอยู่ในระบอบประชาธิปไตยของไทย และการ
ต่อต้านเผด็จการเป็นหน้าที่ของคนไทยในการรักษาหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองสิ่งเป็น
การสร้างความเจริญแก่ประเทศตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย พรรค
ประชาธิปัตย์สามารถส่งผ่านความหมายและยึดตรึงความเข้าใจร่วมกันของคนในสังคมไทยจนแผ่ขยาย
กลายเป็นอุดมการณ์ของสังคมไทย ซึ่งสอดคลอ้งกับ Fairclough (1992) ที่กล่าวว่าวาทกรรมทุกวาทกรรม
มีอุดมการณ์แฝงอยู่ตราบเท่าที่วาทกรรม หรือภาคปฏิบัติการของวาทกรรมนั้นได้สร้างความหมาย 
(significations) อันจะน าไปสู่การรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  
 
ยุคท่ี 2 ยุคแห่งการฟ้ืนฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2519) 
 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคนี้เป็นช่วงที่คณะทหารได้ปกครองโดยใช้เผด็จการอ านาจ
นิยมต่อเนื่องยาวนาน และมีการสืบทอดอ านาจมาตั้งแต่หลั งการรัฐประหารปีพ.ศ. 2501 โดยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และสืบทอดอ านาจต่อโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ปราศจากการมีพรรคการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลานาน จนกระทั่งพรรคการเมืองไทยได้เผยตัวอีกครั้งหลังจากรัฐบาลคณะ
ทหารได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปพี.ศ. 2511 และมีการออกกฏหมายพรรคการเมืองตามมา หลังจากมีเสียง
เรียกร้องรัฐธรรมนูญจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้พรรคการเมืองได้มีโอกาสกลับสู่สนามทาง
การเมืองในการเลอืกตั้งพ.ศ. 2512 ซี่งคณะทหารได้จัดตั้งพรรคสหประชาไทยเป็นฐานทางการเมืองในสภา 
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ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนน าพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร 
สภาพการเมืองไทยหลังการเลอืกตั้งครัง้นี้รัฐบาลไมส่ามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่น จอมพลถนอม กิตติ
ขจรจึงท ารัฐประหารยึดอ านาจตัวเองในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 และต่อมาได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพ.ศ. 2515 (ธานี สุขเกษม, 2556:300) ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความ
ไม่พอใจแก่คนในสงัคมจนเกิดกระแสการต่อต้านรฐับาลข้ึน และขยายวงจนเกดิเหตุการณ์“14 ตุลา 2516” 
 เหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถือเป็นช่วงปลายยุคเผด็จการอ านาจนิยม รัฐบาล
คณะทหารต้องเผชิญแรงกดดันจากสังคมที่มีต่อระบบการเมืองไทยที่คณะทหารผูกขาดอ านาจในการ
บริหารประเทศมายาวนาน และเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็น
ปรากฏการณ์ครั้งแรกที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนร่วมกันลุกข้ึนต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยจนสามารถ
โค่นล้มระบอบเผด็จการทหารได้ส าเรจ็ สะท้อนให้เหน็ถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยที่ได้เคลื่อน
เข้าสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองและยังเข้าไปมีบทบาทในการช้ีน าทางการเมืองเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองประเทศได้ในเวลาน้ี จากนั้นพรรคการเมืองไทยจึงได้เผยตัวอีกครั้งภายหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2517 ท าให้มีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเกิดข้ึน 2 รัฐบาล น าโดย
นายกรัฐมนตรีม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมชจากพรรคกิจสังคม และนายกรัฐมนตรีม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมชย์จาก
พรรคประชาธิปัตย์ จนเกิดแหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และเกิดการรัฐประหารข้ึนอีกครั้งในปี
เดียวกัน ด้วยการน าของคณะทหารในนาม “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” เข้ายึดอ านาจการปกครอง
จากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เพื่อยุติความวุ่นวายทางการเมืองนับตั้งแต่จอมพลถนอมเดินทาง
กลับเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2519 จนสิ้นสุดเหตุการณ์ลงในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2519 ถือเป็นความรุนแรงทางการเมืองที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศ และยังน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ระบบการเมืองจากความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมากหวนคืนสู่อ านาจเผด็จการอีกครั้งหนึ่ง (ระวีวรรณ 
ประกอบผล, 2528:130) ส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลในขณะนั้นต้องยุติบทบาทลงรวมถึงระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีแนวโน้มจะเติบโตก็ต้องหยุดชะงักลงด้วยเช่นกัน 
 
ตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 ตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ว่าด้วยการฟื้นฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย เริ่มจาก
เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ต้องยุติบทบาททางการเมอืงลงหลงัการปกครองโดยอ านาจเผด็จการของคณะทหาร 
จนกระทั่งมีเสียงเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากประชาชนอย่างต่อเนื่องท าให้ในปีพ.ศ. 2511 มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ และมีการออกกฏหมายพรรคการเมืองตามมา จึงท าให้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสกลับสู่
สนามทางการเมืองในการเลือกตั้งพ.ศ. 2512 สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มารวมตัวกันรื้อฟื้นพรรคอีก
ครั้ง และส่งผู้สมคัรรบัเลือกตั้ง โดยการน าของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคคนใหม่หลังจากนายควง 
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อภัยวงศ์ถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. 2511 น าพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งและกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาล
พรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งน่าจะเป็นสมัยเดียวที่พรรคประชาธิปัตย์แสดงบทบาท
เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวของยุคสมัยน้ัน ที่ไม่พอใจระบอบ
ถนอม-ประภาส อย่างไรก็ตามเมื่อจอมพลถนอม กิตติขจรก่อการรฐัประหารปิดสภาผูแ้ทนราษฎร หันมาใช้
อ านาจปฏิวัต ิพรรคประชาธิปัตย์ก็ยุติบทบาทสลายพรรคอีกครั้ง (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2012) 

ในช่วงการเลือกตัง้ปี 12 พรรคของเราได้มีโอกาสหวนคืนสนามการเมืองอีกคร้ังหลังตก
อยู่ใต้ระบอบเผดจ็การอยูน่าน แนวทางของพรรคน้ันแน่นอนที่สดุว่าตัง้แต่ในการก่อตั้ง
พรรคน้ันเรายึดหลักประชาธิปไตย เพราะฉะน้ันเวลาเราหาเสียงผู้สมัครของพรรคทั่ว
ประเทศสามารถพูดหลักของพรรคได้ตรงกันหมดว่า  พรรคน้ียืดหยัดในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพรรคน้ีจะบริหารบ้านเมือง
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และพรรคน้ีก็ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วตั้งแต่หัวหน้าควง อภัยวงศ์ 
หัวหน้าเสนีย์ ปราโมชที่ท าประโยชน์ให้แก่ชาติบา้นเมืองตั้งแต่หลังสงครามโลกเป็นต้น
มาเหล่าน้ี (ชวน หลีกภัย, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2559)   

 ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ข้างต้นท าให้เข้าใจได้ว่า พรรคประชาธิปัตย์ในช่วงหลังปีพ.ศ. 2511 
และได้จัดให้มีการเลอืกตั้งทัว่ไปในปีพ.ศ. 2512 นั้น ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกพรรคอีกครั้งเพื่อส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้ง โดยเผยให้เห็นการฟื้นฟูพรรคในประเด็นที่ต้องการสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนและ
สื่อให้เห็นถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ผา่นช่องทางการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในประเด็นที่ว่า
ด้วยการยืดหยัดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
บริหารบ้านเมือง และการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง
ประเด็นต่างๆเหล่านี ้พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงให้สังคมเห็นและเข้าใจถึงจุดยืนทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ผ่านการท าหน้าที่พรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ดังพิจารณาได้จากพรรค
ประชาธิปัตย์ในช่วงก่อนการรัฐประหารตนเองของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ขณะนั้นได้ท าหน้าทีเ่ปน็
พรรคฝ่ายค้าน ไดพ้ยายามถ่วงดุลอ านาจรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงออกผ่านการอภิปรายนโยบายเพื่อ
ตรวจสอบการท างานของรฐับาล ถือเป็นหลักการส าคัญตามระบอบประชาธิปไตยจนสร้างปัญหาอย่างมาก
แก่รัฐบาลดังพิจารณาจากเนื้อความที่ว่า  
      ปัญหาการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ รัฐบาลต้อง

เผชิญปัญหาการโจมตีจากพรรคฝ่ายค้านที่น าโดยพรรคประชาธิปัตย์ในรูปของการยื่น
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปอยู่เสมอ เช่น วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) 
พรรคประชาธิปัตย์ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้รัฐบาลชี้แจง 13 หัวข้อ เช่น 
การใช้งบประมาณแบบไม่ประหยัด การใช้เงินงบประมาณไปในทางหาเสียงกับราษฎร 
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การน าเงินของประชาชนไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง เป็นต้น... (ธานี สุข
เกษม, 2556:295-296) 

 จากเนื้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามสร้างความหมายให้แก่
พรรคในช่วงต้นด้วยการนิยามถึง การปฏิบัติหน้าท่ีพรรคการเมืองฝ่ายค้านตามระบอบประชาธิปไตย 
ด้วยการอภิปรายการท างานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชน จนท าให้รัฐบาลประสบปัญหาในการ
บริหารราชการอย่างมาก แม้ทุกครั้งการเปิดอภิปรายจะประสบความล้มเหลวเนื่องจากกลไกของจ านวน
สมาชิกในสภาผู้แทนฝ่ายรัฐบาลที่มีมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ส่งผ่านความหมาย
ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่สังคมไทย จนสังคม
ได้เห็นถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เชิดชูและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและมีความนิยมในตัวพรรค 
ดังปรากฏชัดเจนจากการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพระนคร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2514 ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะเหนือตัวแทนฝ่ายรัฐบาลอย่างท่วมท้น แม้การเลือกตั้งซ่อม
จะผ่านไปแล้วแต่พรรคการเมืองทั้งสองยังคงต่อสู้ทางการเมืองกันต่อไปทั้งในสภาและนอกสภา อันท าให้
รัฐบาลรู้สึกกดดันในการบริหารบ้านเมือง (เพี้ยน อันชูฤทธ์ิ, 2514 :135) จึงพิจารณาได้ว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ได้ส่งผ่านความหมายของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านตามระบอบ
ประชาธิปไตย จนได้รับความเช่ือถือและให้ความชอบธรรมในหลักการท างานตามระบอบประชาธิปไตย
และมีชัยชนะเหนือกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้าม รวมถึงลดความชอบธรรมของรัฐบาลลงได้ดังเห็นได้จากชัย
ชนะในการเลือกตั้งเหนือฝ่ายรัฐบาลอย่างท่วมท้น 
 ภายหลังการบริหารงานของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรประสบปัญหาอย่างมาก 
โดยเฉพาะการไม่สามารถคุมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ และเพื่อปิดช่องทางการต่อรองทางอ านาจ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้พ้นจากการบริหารงานของรัฐบาล จึงได้รัฐประหารตนเองในปีพ.ศ. 2514 
การรัฐประหารของรัฐบาลมีข้อช้ีแจงส าคัญดังปรากฏในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่6 ของวันที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ความว่า 

...นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2511 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ปรากฏว่าได้มีบุคคลบาง
จ าพวกอาศัยลัทธิตามรัฐธรรมนูญยุยงบ่อนท าลายใช้อิทธิพลท้ังภายในและภายนอก
สภานิติบัญญัติก่อกวนการบริหารราชการของรัฐบาลให้ด าเนินการไปด้วยความ
ยากล าบากและล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ (ชาดา นนทวัฒน์, 2552:254) 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าค าช้ีแจงของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรที่ใช้ในการยึด
อ านาจตนเอง ถือเป็นความพยายามในการสร้างความชอบธรรมผ่านการอธิบายให้สังคมไทยรับรู้ถึงการ
บริหารราชการที่ไม่สามารถท าได้อย่างมีเสถียรภาพ ส่งผลต่อการแก้ปัญหาล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์
บ้านเมือง เพราะมีกลุ่มบุคคลที่คอยขัดขวางการบริหารราชการ เพื่อเบียดขับข้ัวอ านาจทางการเมืองฝ่าย
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ตรงข้ามให้พ้นจากสนามการเมือง โดยใช้ค าว่า “...บุคคลจ าพวกอาศัยลัทธิตามรัฐธรรมนูญยุยงบ่อน
ท าลายใช้อิทธิพลทั้งภายในและภายนอกสภานิติบัญญัติก่อกวนการบริหารราชการของรัฐบาลให้
ด าเนินการไปด้วยความยากล าบากและล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์” การอ้างเช่นน้ีถือเป็นการริดรอนสิทธิ
เสรีภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจทางบริหาร และยังถือเป็นการปฏิเสธการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมาก อีกทั้งยังใช้ค าว่าลัทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อลดความส าคัญให้กลุ่ม
บคุคลเหลา่นั้นดูเป็นเพียงกลุ่มย่อยเปน็เพียงลัทธิหนึ่งในสังคม ซึ่งแท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญถือเป็นกฏหมาย
สูงสุดในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการต่อรองทางอ านาจภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญย่อมต้องได้รับความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย 
 จากนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงได้เสนอชุดข้อมูลของเหตุผลในการปฏิวัติตนเองของจอมพล
ถนอม กิตติขจร เพื่อให้สังคมไทยได้รับรูท้ี่ทราบได้จากข้อมูลการสมัภาษณ์นายชวน หลีกภัย สมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ในขณะนั้น ดังข้อความบางตอนว่า  

...การปฏิวัติรัฐบาลตัวเองไม่มีเหตุผลอะไรเลย  เพียงร าคาญส.ส.ตัวเองที่เรียกร้องเงิน
พัฒนาจังหวัด เคยให้สามแสนห้าหม่ืนบาทพอปีต่อมาส.ส.โดยการน าของนายยวง เอ่ียม
ศิลาเรียกหน่ึงล้านบาท รัฐบาลร าคาญเลยปฏิวัติ ผมพยายามบอกให้คนในสมัยน้ันเข้าใจ
ถึงข้อเท็จจริงเสมอว่าพรรคเราท าหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งไม่ใช่คนสร้างปัญหา เวลา
กล่าวปราศัยคนของพรรคก็ตา่งย้ าชัดในประเดน็เหล่าน้ี เพราะฉะน้ันเราถือว่าอุปสรรคใน
การพัฒนาประชาธิปไตยช่วงเวลาน้ันคือทหารซ่ึงต่างกับปัจจุบันที่ทหารมีวุฒิภาวะมาก
ขึ้น (ชวน หลีกภัย, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2559)  

 ในประเด็นนี้ท าให้สังคมได้ทราบถึงเหตุผลในการรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม กิตติ
ขจร พรรคประชาธิปัตย์จึงได้พยายามสร้างความหมายให้กับค าว่า “อุปสรรคในการพัฒนา
ประชาธิปไตย” กล่าวคือ เป็นการเผยให้สังคมไทยทราบว่าแท้จริงแล้วการปฏิวัติรัฐบาลตัวเองเป็นเพียง
เพื่อความต้องการควบคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและการรักษาอ านาจของรัฐบาลตนเองเท่าน้ัน ผ่าน
กลไกทั้งจากการอธิบายข้อมูลและกล่าวปราศัยตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการรักษาหน้าที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านตามระบอบประชาธิปไตย
ให้แก่พรรคประชาธิปัตย์ได้อีกทางหนึ่ง และยังส่งผลใหก้ารปฏิวัติรัฐบาลตัวเองของจอมพลถนอม กิตติขจร 
ถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย ท าให้รัฐบาลต้องสูญเสียความน่าเช่ือถือและขาดความชอบ
ธรรมจากสังคมไทยลงตามล าดับอีกด้วย 
 จากนั้นภายหลังการรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร คณะรัฐประหารได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2515 ข้ึนใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม พรรคประชาธิปัตย์จึงได้สร้าง
เหตุการณ์ส าคัญที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
การรักษาจุดยืนทางการเมืองของพรรคเพื่อส่งผ่านความหมายแก่สังคมผ่านการไม่สนับสนุนและต่อต้าน
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การรัฐประหารซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยได้มีการยื่นฟ้องศาลอาญาให้
ด าเนินการกับคณะปฏิวัติในข้อหากบฏต่อแผ่นดินล้มล้างรัฐธรรมนูญ ดังเนื้อความที่ว่า 

...นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์จากชลบุรี พร้อมอดีตส.ส.
พรรคเดียวกันอีก 2 คน คือนายอนันต์ ภักดิ์ประไพจากจังหวัดพิษณุโลก และนายบุญ
เกิด หิรัญค าจากจังหวัดชัยภูมิ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2515 
ให้ด าเนินคดีตอ่คณะปฏวิัติในขอ้หากบฏตอ่แผ่นดินลม้ล้างรัฐธรรมนูญในกรณีที่ปฏวิตัิ
ตนเอง ถือเป็นการท้าทายอ านาจของผู้มีอ านาจอย่างตรงไปตรงมา แต่ถูกเจ้าหน้าที่
จับกุมตัวทันทีและคณะปฏวิัติใช้มาตรา 17 สั่งจ าคุกนายอุทัยเป็นเวลา 10 ปี ส่วนนาย
อนันต์และนายบุญเกิดให้จ าคุก 7 ปี แต่ทั้งหมดถูกปล่อยตัวหลังรัฐบาลนายสัญญา 
ธรรมศักดิ์ ออกกฏหมายอภัยโทษลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2517 (วิรัตน์ โตอารีย์มิตร
, 2545:57) 

 จากการแสดงออกข้างต้นของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็นปรากฏการณ์ทางการเมือง
และสังคมที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยได้สร้างความหมายให้กับค าว่า กบฏต่อแผ่นดินล้มล้างรัฐธรรมนูญ 
ส่งผ่านความหมายให้สังคมไทยได้รับรู้ด้วยกลไกการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาให้ด าเนินการกับคณะปฏิวัติใน
ข้อหากบฏต่อแผน่ดินลม้ลา้งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เห็นสังคมเหน็ถึงความเป็นพรรคการเมืองทีร่ักษาจุดยืนใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่ ผ่านการแสดงออกถึงการไม่สนับสนุนและต่อต้านการใช้อ านาจเผด็จ
การปกครองประเทศจากการท ารัฐประหาร และยังยกเลิกรัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ 
ท าให้สังคมไทยรับรู้ผ่านเหตุการณ์ที่มีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลให้เอาผิดทาง
กฏหมายกับคณะรัฐประหาร ซึ่งถือเป็นความกล้าหาญและมีจริยธรรมทางการเมืองอย่างมาก ส่งผลให้
มุมมองความความเป็นนักประชาธิปไตยของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  ได้ขยายภาพไปสู่พรรค
ประชาธิปัตย์ให้เป็นพรรคการเมืองทีย่ึดมั่นประชาธิปไตยรว่มไปด้วย และยังถือเป็นการสง่ผ่านความหมาย
ต่อการท ารัฐประหารของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรว่าเป็นสิ่งผิด ไม่ถูกต้อง ขาดความชอบธรรมตาม
หลักการประชาธิปไตย เป็นการใช้อ านาจเผด็จการเพื่อหวังเข้าไปมีอ านาจในการเป็นรัฐบาลปกครอง
ประเทศและยังท าลายระบอบประชาธิปไตย จึงถือได้ว่าเป็นการเบียดขับคู่แข่งทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์อีกทางหนึ่ง ท าให้สังคมพิจารณาถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร 
และทางกลับกันสังคมย่อมมอบความชอบธรรมให้แก่ การท าหน้าที่พรรคการเมืองและการเชิดชู
ประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์ไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
 ต่อมาได้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทย กล่าวคือ เหตกุารณ์
ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท าให้ประเทศไทยกลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง ต่อมา
ภายหลังเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและก าหนดวันเลือกตั้ง พรรคการเมืองไทยจึงได้มีการแข่งขัน
กันในระบบพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสปฏิบัติ
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หนา้ที่เป็นรัฐบาลหลงัการเลือกตั้งพ.ศ. 2518 โดยมีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายค้านรัฐบาลหมอ่มราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช ต่อมาหลังการเลือกตั้งพ.ศ. 2519 ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นรัฐบาลโดยมีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี (พรรคประชาธิปัตย์, 2560) 
ในช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง และถือได้ว่าเป็นการสรา้งความหมายแก่
พรรคการเมอืงตามระบบรฐัสภาในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 รัฐบาล
พรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร กลับไม่ได้รับการรับรองนโยบายจากสภา
ผู้แทนราษฎร โดยมีผู้รับรอง 111 เสียง ไม่ไว้วางใจ 152 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง บัตรเปล่า 1 ใบ และ
บัตรเสีย 1 ใบ รวม 268 เสียง ขาดประชุม 1 คน ท าให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
ประเทศ รัฐบาลจึงต้องกราบถวายบังคมลาออก ถือเป็นรัฐบาลแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่มีพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา (นภดล ศรีสุข, 2522:66) พรรค
ประชาธิปัตย์จึงต้องยอมรับผลแห่งการพ่ายแพ้การรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรกลายเป็นพรรคฝ่ายค้าน
ในที่สุด ดังเนื้อความบางตอนที่ว่า 

เลือกตั้งพ.ศ. 2518 เป็นเร่ืองที่แปลกพอควร หม่อมเสนีย์พรรคประชาธิปัตย์ท่านได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลับแถลงนโยบายในสภาฯไม่ผ่าน รู้สึกตอนน้ันจะแถลง
เร่ืองปัญหาเศรษฐกิจกับการถอนฐานทัพสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทยน่ีแหละ เลย
ประกาศลาออก เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเคารพหลักการของระบบรัฐสภา ส่งผล
ให้หม่อมคึกฤทธิ์พรรคกิจสังคมได้รับการรับรองจากสภาฯขึ้นด ารงต าแหน่งแทน ตั้ง
รัฐบาลผสมทั้งๆที่พรรคกิจสังคมมีเพียง 18 เสียง ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้น
ในทางการเมือง แต่ก็ต้องยอมรับว่าหม่อมคึกฤทธ์ิท่านมีบารมีและเป็นที่เคารพของ
นักการเมืองในยุคน้ันอยู่มาก แต่ปัญหาที่ตามมาจากการมีรัฐบาลหลายพรรคต่างต่อรอง
อ านาจทางการเมืองกันจนยากต่อการบริหารควบคุม แม้หม่อมคึกฤทธิ์ท่านจะมี
ความสามารถในการบริหารจัดการมากก็ตาม (วีระกานต์ มุสิกพงศ์, สัมภาษณ์, 15 
มิถุนายน 2559) 

 จากเนื้อความข้างต้นเผยให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างปรากฏการณ์ส าคัญทาง
การเมืองผ่านเหตุการณ์ การลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังไม่ได้รับความไว้วางใจจาก
รัฐสภา ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช จนส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องกลายเป็นฝ่ายค้านในที่สุด 
ถือเป็นการสง่ผา่นความหมายใหส้ังคมไดร้ับรู้ถึงการเคารพต่อระบบรัฐสภาและการยึดมั่นในหลักการตาม
ระบอบประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์ ผ่านการยอมรับมติเสียงข้างมากของรัฐสภา ถึงแม้พรรคจะ
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดจนสามารถเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ึนก็ตาม การกลายเป็น
พรรคฝ่ายค้านในครั้งนี้ของพรรคประชาธิปัตย์  ท าให้สังคมไทยได้เข้าใจถึงหลักการในการเลือก
นายกรัฐมนตรตีามระบบรฐัสภา และยงัถือเป็นการสร้างภาพให้สังคมเห็นถึงการกระท าในครั้งนี้ว่าเป็นสิ่ง
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ถูกต้องมีจริยธรรมทางการเมือง ทั้งยังเช่ือว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นและเคารพ
หลักการในระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้นหากกลุ่มการเมืองใดไม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและใช้
อ านาจเผด็จการในการเข้าสู่อ านาจทางการเมืองก็ย่อมถือเป็นสิ่งผิดในสังคมประชาธิปไตย ส่งผลให้พรรค
ได้รับกระแสความนิยมและมีโอกาสเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จหลังการเลือกตั้งพ.ศ. 2519 ภายใต้
การน าของนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สามารถข้ึนบริหาร
ประเทศได้ระยะหนึ่งจนเกดิเหตุการณ์ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทหารได้เข้ายึดอ านาจอีกครั้งหลังเกิด
ความวุ่นวายทางการเมือง ส่งผลใหพ้รรคประชาธิปัตย์ต้องยุติหน้าที่รัฐบาลและยังท าให้บ้านเมืองที่เริ่มจะ
มีบรรยากาศประชาธิปไตยกลับเข้าสู่สภาวะการปกครองคล้ายที่ผ่านมาอีกครั้งหนี่ง  
  
ภาคปฏิบัติการทางสังคม  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือผา่นเหตุการณ์และวาทกรรมที่ว่าด้วยการฟื้นฟูพรรค
และเชิดชูประชาธิปไตยให้แก่สังคมไทย ซึ่งแต่ละเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองล้วนส่งผลต่อ
สังคมไทยหรือเป็นปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรม โดยพยายามเสนอชุดความเช่ือที่แบ่งได้เป็น 2 
ประเด็น กล่าวคือ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ ต่อต้านเผด็จการ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในยุคแห่ง
การฟื้นฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย  
 การยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือแก่สังคมด้วยการ

ผูกโยงระบบกลไกรัฐสภาเข้ากับหลักการท างานทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย พยายามส่งผ่าน

ความหมายให้สังคมไทยไดเ้ข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองของพรรคในการตรวจสอบรัฐบาลอย่าง

มุ่งมั่น โดยเสนอให้เห็นว่ารัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรมิได้ให้ความส าคัญกับหลักการตามระบอบ

ประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ยอมรับการตรวจสอบตามระบบกลไกรัฐสภา ดังนั้นรัฐบาลที่ปกครองประเทศ

โดยขาดความเป็นประชาธิปไตยใช้อ านาจเผด็จการจึงเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง รวมถึงภายหลังการเลือกตั้งพ.ศ. 

2518 เมื่อหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ไม่ได้รับความไว้วางใจให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แม้พรรค

ประชาธิปัตย์จะมีเสียงข้างมากจนสามารถรวบรวมพรรคการเมืองจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ตาม แต่หัวหน้าพรรคก็

ตัดสินใจลาออกเพื่อให้เปน็ไปตามกลไกรฐัสภา เป็นการตอกย้ าให้สังคมไทยเห็นถึงการเคารพและยึดมั่นใน

หลักการตามระบบกลไกรัฐสภา แม้ขณะนั้นประเทศจะมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่มากและไม่มีรัฐบาล

จากคณะทหารปกครองแล้ว แต่พรรคก็ยังคงยึดหลักการระบบกลไกรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลัง

จากนัน้รัฐธรรมนูญของไทยที่มีต่อมาไดต้ัดเรื่องการขอมติไว้วางใจรัฐบาลในโอกาสแรกออกเหลือเพียงว่า 

“คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภา โดยไม่มีการลงมติ
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ไว้วางใจ” ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนเป็นไปเพื่อส่งผ่านความหมายแก่คนไทยว่าควรต้องยึดมั่นหลักการตาม

ระบบกลไกรัฐสภา ไม่ว่าในสถานการณ์ทางการเมืองจะด าเนินไปอย่างไร ทั้งนี้นอกจากการส่งผ่านชุด

ข้อมูลเกี่ยวกับหลกัการของระบบกลไกรัฐสภาแล้ว ยังมีนัยยะแฝงที่ส าคัญคือการท าให้สังคมเห็นถึงจุดยืน

ทางการเมืองของพรรค เพื่อสร้างให้เกิดกระแสความนิยมและเป็นความพยายามในการฟื้นฟูพรรค

ประชาธิปัตย์ให้กลับมามีพื้นทีท่างการเมอืงอีกครั้งหนึ่ง อันจะท าให้สามารถมีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศ

และใช้อ านาจทางการเมืองได้ต่อไป   

 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้การยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา เป็นเครื่องมือในการ
เปลี่ยนแปลงสงัคมไทยให้ตระหนักถึงบทบาทและการบริหารงานของรัฐบาลในเวลานั้นที่ขาดการเคารพใน
หลักการตามระบบกลไกรัฐสภา โดยพยายามผูกโยงเหตุการณ์ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพรรค
ประชาธิปัตย์ในการเป็นฝ่ายค้านตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย และการลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีภายหลังไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา ใช้ความแยบยลของกลไกทางวาทกรรมท าให้
ลักษณะของหลักการตามระบอบประชาธิปไตยผูกติดกับการถูกละเลย มองข้าม ไม่ให้ความส าคัญ 
สังคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับได้ถึงการไม่เห็นพ้องกับรัฐบาลที่ไม่เคารพต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุล
อ านาจซึ่งเป็นกลไกส าคัญในระบอบประชาธิปไตย ผ่านการน าเสนอเหตุการณ์ให้สังคมไทยได้รับรู้
ความหมายในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจนสังคมไทยรับรู้และยอมรับกับความหมายที่พรรค
ประชาธิปัตย์ได้สร้างข้ึน โดยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา
ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหารหรือรัฐบาลที่มาตามระบอบประชาธิปไตยก็ตาม 
 ต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือเรื่องต่อต้านเผด็จการ โดยผูกโยง
เนื้อหาเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้ากับการท ารัฐประหาร เพื่อพยายามตอกย้ าให้เห็นว่า
รัฐบาลยังคงใช้ระบอบเผด็จการปกครองประเทศไม่ยอมรับกระบวนการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล
และไม่เคารพหลักการในการเข้าสู่อ านาจตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นหากการบริหารบ้านเมืองของ
รัฐบาลมีลกัษณะที่ไม่เปน็ประชาธิปไตย เป็นเผด็จการจนไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจได้ ย่อมถือได้
ว่าเป็นรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรม แต่นัยยะที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งคือความพยายามกลับคืนสู่พื้นที่ทาง
การเมืองและการมีอ านาจของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะช่วงยุคนี้การปกครองประเทศถูกผูกขาดโดยคณะ
ทหารอย่างต่อเนื่อง ท าให้กลุ่มการเมืองฝ่ายต่างๆรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ต้องสูญเสียอ านาจทาง
การเมืองลงเป็นเวลานาน  
 พรรคประชาธิปัตย์ใช้การส่งผ่านความหมายของการต่อต้านเผด็จการ เป็นเครื่องมือในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงรูปแบบการปกครองและการบริหารประเทศของรัฐบาลในเวลาน้ัน 
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โดยพยายามผูกโยงความหมายจากเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่สร้างข้ึน กล่าวคือ การกล่าวถึง
การรัฐประหารว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย และยังถือว่าการท ารัฐประหารเป็นกบฏต่อ
แผ่นดินล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดลว้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยเห็นว่าการบริหารงานของ
รัฐบาลเป็นไปในลักษณะการใช้อ านาจเผด็จการ ไม่เคารพต่อหลักการตามระบอบประชาธิปไตย และเป็น
ตัวฉุดรั้งพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยที่สามารถจะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญได้ อีกทั้งยังใช้
การแก้ปัญหาทางการเมืองผ่านการรัฐประหารซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องและขาดซึ่งความชอบธรรม
ในการบริหารประเทศ ผ่านการใช้กลไกทางวาทกรรมท าให้รัฐบาลกลายเป็นคู่ตรงข้ามกับพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ต่อต้านเผด็จการและยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมี
ความชอบธรรม ประกอบกับยุคนี้สังคมไทยขาดความเป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง แม้จะเรียกร้องให้มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งก็ตาม แต่กลับเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติตนเองของรัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจร และได้น าการปกครองแบบเผด็จการกลับมาอีกครั้ง เป็นการผูกขาดอ านาจ
ทางการเมืองของกลุ่มคณะทหาร จนสังคมไดน้ซึบซับได้ถึงการต่อต้านระบอบเผด็จการให้พ้นออกไปจาก
สังคมและแทนที่ด้วยระบอบประชาธิปไตย  
 จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปตัย์ไดส้รา้งชุดความเช่ือทีว่่าด้วยการยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา
และต่อต้านเผด็จการได้เป็นผลส าเร็จ จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็น
พรรคการเมืองที่ยึดมั่นและต่อสู้ตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย ไม่สนับสนุนและต่อต้านเผด็จการ 
ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็ได้ทราบและเข้าใจถึงรัฐบาลที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ ใช้อ านาจทาง
การเมืองโดยไม่ยอมรับการตรวจสอบถ่วงดุลตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย และยังใช้การ
รัฐประหารเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อ านาจทางการเมือง ผ่านการสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมทาง
การเมืองให้คนในสังคมไทยได้รับรู้ความหมายที่สร้างข้ึนในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม โดยแผ่อิทธิพล
และตรึงความหมายด้วยอ านาจแห่งวาทกรรมที่สามารถปลุกจิตส านึกแก่คนในสังคม ร่วมสร้างกระแสให้
เกิดการต่อต้านเผด็จการข้ึน จนสามารถท าให้คนในสังคมแสดงออกถึงการไม่ยอมรับและต่อต้านรัฐบาล 
ทั้งจากนิสิตนักศึกษาและประชาชน ผ่านการร่วมเดินขบวนประท้วงและขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติ
ขจร ในเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นการเบียดขับฝ่ายรัฐบาลที่กุมอ านาจมายาวนานให้พ้น
จากพื้นที่การเมืองไทยได้ส าเรจ็ ซึ่งถือเปน็ภาคปฏิบัติการทางสงัคมของวาทกรรมในยุคฟื้นฟูพรรและเชิดชู
ประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์ได้ส าเร็จ กล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างภาพความเป็นพรรค
การเมืองที่ยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภาตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย และต่อต้านเผด็จการ พร้อม
กับได้รับความชอบธรรมจากสังคมไทยในเวลาเดียวกัน และยังสามารถกลับคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองไทยได้
ส าเร็จในที่สุดภายหลังประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย  
 



172 

 

การสร้างอัตลักษณ์  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตวาทกรรมและเหตุการณ์ทางการเมืองจนเกิดการยอมรับจาก
สังคมไทยว่าอัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ คือ การยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา และต่อต้านเผด็จการ 
ด้วยอัตลักษณ์การยึดมัน่ในระบบกลไกรัฐสภา ที่ถูกสรา้งความหมายเป็นนัยให้สังคมมองเห็นการท าหน้าที่
พรรคการเมืองที่เคารพและยึดหลักการตามระบบกลไกรัฐสภา ท าให้เข้าใจถึงกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล
อ านาจรัฐบาลและการเข้าสูอ่ านาจทางการเมืองทีต่้องเปน็ไปตามหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตย 
ว่าจ าเป็นต้องยึดระบบกลไกรัฐสภาเป็นหลักในทางการเมือง ดังนั้นคนไทยต้องตระหนักและเข้าใจถึง
วิธีการท างานในระบบการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงต้องร่วมกันตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม เพื่อสร้างให้ระบอบประชาธิปไตยกลับคืนสู่
สังคมไทย ส าหรับการสร้างอัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ให้กับการต่อต้านเผด็จการ ถูกสร้าง
ความหมายเป็นนัยให้สังคมมองเห็นความส าคัญของการต่อต้านเผด็จการซึ่งถือเป็นคู่ตรงข้ามกับระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ละเลยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในสังคม การทุจริตคอรัปช่ันที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ และการใช้วิธีการเข้าสู่อ านาจทางการเมืองที่ไมเ่ปน็ไปตามหลกัการของระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งถือเป็นตัวฉุดรั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปกครอง ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงต้องมีหน้าที่ในการต่อต้านเผด็จการ ไม่สนับสนุนกลุ่มบุคคลที่ใช้อ านาจ
เผด็จการและเข้าสูอ่ านาจในการบริหารประเทศด้วยวิธีการทีไ่ม่ถูกต้อง รวมถึงต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง
อันจะน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สร้างความเจริญแก่ประเทศได้อย่างแท้จริง  
 จากนัยแห่งความหมายของอัตลักษณ์ทั้งสองชุดส่งผลต่อสังคมไทย จนสามารถท าให้คนไทย
ได้ซึบซับและครอบง าเข้าไปในส านึกของการรับรู้ เป็นการครอบด้วยชุดข้อมูลผ่านกลไกการสร้าง
เหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถมีพื้นที่ทาง
การเมืองและด ารงอยู่รวมถึงได้ใช้อ านาจทางการเมืองต่อไปได้ จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์การยึดมั่นในระบบ
กลไกรัฐสภา เป็นการถูกครอบง าผ่านระบบกลไกรฐัสภาที่ผกูโยงกับหลกัการท างานทางการเมืองของพรรค
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งการตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอ านาจรัฐบาล และการเข้าสู่อ านาจทาง
การเมือง และอัตลักษณ์ต่อต้านเผด็จการเป็นการถูกครอบง าผ่านเนื้อหาในการใช้อ านาจเผด็จการของ
รัฐบาลและการท ารฐัประหารที่ผกูโยงกับหลักการและสาระส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองอัต
ลักษณ์ได้ถูกท าให้เป็นกระแสที่สังคมรับรู้และซึมซับอย่างสยบยอมต่ออ านาจของวาทกรรมการยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยและอ านาจของวาทกรรมต่อต้านเผด็จการของพรรคประชาธิปัตย์อย่างแนบแน่น จน
ยากที่คนในสังคมจะกล่าวได้ว่าผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มบุคคลใด   
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การสร้างอุดมการณ์ 
 ยุคแห่งการฟื้นฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างอุดมการณ์แก่
สังคมไทย โดยท าให้สังคมไทยได้ซึบซับ รับรู้ ผ่านความชอบธรรมจากอ านาจของอัตลักษณ์ทั้งสองชุด 
กล่าวคือ อัตลักษณ์การยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา และอัตลักษณ์ต่อต้านเผด็จการ เพื่อมาครอบง า ตอก
ย้ า ให้คนไทยเกิดการยอมรับ สร้างภาพไปตามอุดมคติที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึน ด้วยการท าให้เห็นว่า
ระบบกลไกรัฐสภาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในกระบวนการทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ที่
ช่วยสร้างหลักการทีด่ีและถูกต้องในการบรหิารราชการแผน่ดิน รวมถึงสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลที่
เข้ามาใช้อ านาจบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ส าหรับการต่อต้านเผด็จการ ท า
ให้คนไทยตระหนักถึงหน้าที่ร่วมกันในการรักษาหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งก็คือการต่อต้าน
ระบอบเผด็จการเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยด ารงอยู่อย่างมั่นคง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปกครอง
สร้างความเจริญให้แก่ประเทศ  
 สังคมไทยจึงได้รับรู้และคุ้นเคยกับภาพของการยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา และการต่อต้าน
เผด็จการด้วยปัจจัยการผลิตอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ช้ีให้เห็นความส าคัญของระบบกลไก
รัฐสภาและหลักการตามระบอบประชาธิปไตยผ่านกลวิธีที่พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างข้ึน ด้วยการใช้กลไก
การสื่อสารผ่านเหตุการณ์ต่างๆในการท าหน้าที่ทางการเมืองของพรรค สื่อสิ่งพิมพ์ การปราศัยในที่
สาธารณะ รวมถึงการแสดงออกอย่างกล้าหาญด้วยการยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรณีการท ารัฐประหารตนเอง
ของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อ านาจ พร้อมกับมีการผลิตซ้ าทางวาทกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้วาทกรรมทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ได้แผ่ขยายอ านาจและอิทธิพลสู่สงัคมไทยโดยรวม พร้อมกับกีดกัน
และเบียดขับกลุม่การเมืองฝา่ยตรงข้ามใหก้ลายเปน็ความไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย ดังเช่น
การบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไม่ยอมรับการตรวจสอบตามระบบกลไกรัฐสภา และรัฐบาลที่ใช้อ านาจ
ปกครองประเทศแบบเผด็จการ รวมถึงใช้วิธีการในการเข้าสู่อ านาจทางการเมืองด้วยการท ารัฐประหาร 
ส่งผลให้การยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา และการต่อต้านเผด็จการกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ใน
สังคมไทย ด้วยการสร้างอุดมการณ์ให้สังคมไทยยอมรับ เข้าใจ เช่ือมั่นในระบบกลไกรัฐสภาตามหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการ ด้วยการถูกครอบง าทางความคิดและโลกทัศน์ว่ารัฐบาล
ต้องเคารพระบบกลไกรัฐสภาในการบรหิารราชการแผน่ดิน และต้องใช้วิธีการตามระบอบประชาธิปไตยใน
การเข้าสู่อ านาจทางการเมืองเพื่อบริหารประเทศ รวมถึงการต่อต้านเผด็จการเป็นหน้าที่ของคนไทยในการ
รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองสิ่งเป็นการสร้างความเจริญแก่ประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์สามารถส่งผ่านความหมายและยึดตรึงความเข้าใจร่วมกันของคนใน
สังคมไทยจนแผ่ขยายกลายเป็นอุดมการณ์ของสังคมไทย และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพรรค
ประชาธิปัตย์ให้มีภาพแห่งการเชิดชูประชาธิปไตยจนสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ต่อไป 
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ยุคท่ี 3 ยุคแห่งการปรับปรุงนโยบายและเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง  
          (พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533) 
 ในยุคนี้ประเทศไทยมีลกัษณะการปกครองเปลี่ยนรูปไปเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ นักวิชาการ
ส่วนใหญ่ต่างให้ความเห็นร่วมกันว่าระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบมีจุดเริ่มต้นจากพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท์ ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 โดยก าเนิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 ที่ออกแบบโครงสร้าง
ทางการเมืองให้มีลักษณะการประนีประนอมระหว่างทหารและพลเรือน โดยผู้ปกครองไม่จ าเป็นต้องมา
จากเสียงส่วนใหญ่ก็ได้ (ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 2557) กล่าวคือ แม้จะยังคงมีกลุ่มการเมืองแข่งขันในการ
เลือกตั้ง แต่นายกรัฐมนตรียังมาจากคนนอกที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน รวมถึงวุฒิสภาก็มาจาก
การแต่งตั้ง ภายใต้นายกรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยบารมี คือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ท าหน้าที่บริหาร
ประเทศเป็นเวลานาน ตั้งแต่พ.ศ. 2523 จนถึง พ.ศ. 2531 และภายหลังได้มีรัฐบาลพลเรือนอีกครั้งภายใต้
การน าของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติไทย  
 การบริหารประเทศที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาประเทศและวางรากฐานประชาธิปไตยใหม้ีมากข้ึน
แล้วนั้น การบริหารที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คือการคานอ านาจและ
ประสานประโยชน์ระหว่างกลุม่ทหาร ข้าราชการ กับกลุ่มการเมือง ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของการเมืองใน
ยุคนี้ อ านาจในทางการเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ อ านาจทางการเมือง และ อ านาจทางเศรษฐกิจ 
โดยมีอ านาจระบบราชการควบคุมไว้สูงสุด มีพลเอกเปรมเป็นผู้แบ่งปันอ านาจระหว่างพรรคการเมืองกับ
ข้าราชการ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2557) และอยู่เหนือความขัดแย้งเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ต้องลง
เลือกตั้ง แต่มาจากการได้รับเชิญจากพรรคการเมืองให้มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท าให้การเมืองไทย
มีเสถียรภาพจากการแบ่งสรรอ านาจด้วยการต่อรองและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายระบบราชการ
และฝ่ายนอกระบบราชการเพื่อใหแ้ต่ละฝา่ยมอี านาจสงูสดุ (ยศ สันตสมบัติ, 2535) จึงกล่าวได้ว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มพลังสามกลุ่ม คือ นักการเมืองข้าราชการ นักการเมืองอาชีพ และพลัง
ของประชาชนที่เป็นขบวนการสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในการต่อสู้ระหว่างกลุ่มพลังทั้งสามมี
เนื้อหาส าคัญสองด้าน ด้านแรกเป็นการต่อสู้เชิงผลประโยชน์ และอีกด้านหนึ่งเป็นการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ 
ผลที่เกิดข้ึนคือมีวัฏจักรการเมืองและวัฏจักรรัฐธรรมนูญตามต่อมา (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2557)  
 พรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้จึงค่อนข้างมีบทบาทต่อเนื่องมากข้ึนกว่ายุคก่อน ทั้งการเป็นกลุ่ม
การเมืองในช่วงต้นก่อนจะมีการอนุญาตให้จดทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2524 ท าให้กลุ่มอ านาจเดิมทั้งฝ่ายข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือน กับกลุ่มอ านาจใหม่ซึ่ง
เป็นชนช้ันกลางที่เกิดจากผลพวงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ต่างรวมกลุ่มและจัดต้ังพรรค
การเมืองเพือ่ช่วงชิงอ านาจทางการเมืองภายใต้กติกาใหม่ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550:219) ไม่มีการยึดอ านาจดัง
แต่ก่อน เนื่องจากบทเรยีนทีผ่่านมาจากการต่อรองของประชาชนกับความต้องการในระบอบประชาธิปไตย
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แก่สังคมไทยมีความเข้มแข็งข้ึน โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านในรฐับาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จวบจนถึงจุดอิ่มตัวของพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ที่ปฏิเสธไม่ขอรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกวาระแม้จะได้รับการทาบทามจาก
บรรดาผู้น าพรรคการเมืองต่างๆ และประกอบกับความต้องการประชาธิปไตยเต็มใบของประชาชนรวมถึง
สังคมไทยได้พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ท าให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประกาศยุติบทบาททาง
การเมืองในที่สุด  
 รัฐบาลใหม่ที่ เกิดข้ึนเป็นรัฐบาลพลเรือนที่น าโดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้า
พรรคชาติไทย สืบเช้ือสายมาจากกลุม่ซอยราชครูที่ถูกจ ากัดบทบาทหลงัปีพ.ศ. 2500 จากการเบยีดขับของ
กลุ่มสี่เสาเทเวศร ์ได้เข้ามามีพื้นที่ทางการเมืองในระดับผู้น าได้ส าเร็จอีกครั้ง ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลบริหารประเทศภายใต้คะแนนนิยมอย่างมากจากประชาชน ด้วย
นโยบายเศรษฐกิจส าคัญ “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” สร้างภาวะเศรษฐกิจให้ประเทศก้าวหน้า
แบบก้าวกระโดด แต่ต่อมาปรากฏปัญหาทุจริตของรัฐบาลโดยกว้างขวางท าให้เสื่อมคะแนนนิยมลงอย่าง
รวดเร็ว ในช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กล่าวได้ว่าพรรคการเมืองไทยเริ่มมีระบบพรรคที่ชัดเจน 
รวมถึงมีพลังทางการเมืองจนมีอ านาจกว้างขวาง สร้างความสั่นคลอนแก่อ านาจกองทัพมากยิ่งข้ึน จน
น าไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งในปีพ.ศ. 2534 ท าให้พรรคการเมืองไทยต้องยุติบทบาททางการเมืองลงอีก
ครั้ง โดยผู้มีอ านาจที่มีความพยายามดึงพรรคการเมืองไทยเข้าสู่กติกาใหม่ที่สร้างข้ึน เพื่อรักษาดุลอ านาจ
ระหว่างการเมืองกับกองทัพให้อยู่ในลักษณะที่ เอื้อประโยชน์ต่อกันไปได้  อย่างไรก็ดีหลังจากการ
รัฐประหารได้มีความพยายามสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหารจนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปีพ.ศ. 
2535 ตามมาภายหลัง และผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่
สังคมไทยเป็นอย่างมาก 
  
ตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 พรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้สามารถมีบทบาททางการเมอืงอย่างต่อเนื่องภายใต้นายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และช่วงปลายของยุคยังมีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จึง
กล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีส่วนเข้ารว่มเป็นรัฐบาลบริหารประเทศในการเมืองแบบ “ประชาธิปไตย
ครึ่งใบ” ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่ประนีประนอมกันระหว่างระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย 
ด าเนินตามหลักการประชาธิปไตยเพียงในนาม อ านาจอธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ประชาชน แต่อยู่ที่กลุ่ม
ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการทหารกับกลุม่นักการเมืองจ านวนหนึ่ง การท างานของพรรคประชาธิปัตย์
ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่เหตุการณ์ส าคัญที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ สร้าง
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เหตุการณ์ให้เห็นถึงความเป็นพรรคการเมืองที่มีจริยธรรมทางการเมือง ได้ปรากฏต่อสังคมในช่วงปีพ.ศ. 
2529 ดังพิจารณาได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์บางตอนว่า 

...ไหนใครว่ายุคป๋าไม่มีทุจริต รัฐมนตรีสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคมไงครับ 
สมัยน้ันข่าวดังมาก ที่ข่าวพาดหัวกันว่า “สุรัตน์ซุงพม่า” เป็นรัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชย์ปีพ.ศ. 2529 โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไดค้ะแนนน้อยสุดในรัฐมนตรีทั้งหมดที่ถูก
อภิปราย เลยต้องลาออกจากต าแหน่ง โดนเร่ืองออกใบอนุญาตเอาไม้ซุงเขา้จากประเทศ
พม่า ขณะพรรคร่วมรัฐบาลดว้ยกันอยา่งประชาธิปัตย์ยงัรับไม่ได้ ลงมติงดออกเสียงเลย 
แต่ก็เป็นการสร้างคะแนนนิยมให้พรรคน่ันแหละ เพราะจริงๆก็แข่งขันแย่งชิงต าแหน่ง
ทางการเมืองกับกิจสังคมอยู่ (ดิษฐ์อัชพณ สูตรสุคนธ์, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2559) 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้นพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมายผ่านเหตุการณ์ ลงมติ
ด้วยการงดออกเสียง หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในกรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริต ซึ่งขณะนั้นพรรค
ประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคร่วมในคณะรัฐบาล เป็นการส่งผ่านความหมายการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของ
พรรคผ่านกลไกทั้งทางสือ่สิง่พิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ที่ต่างน าเสนอข้อมลูอย่างกว้างขวาง ท าให้พรรคสามารถ
ส่งผ่านความหมายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ในเรื่องการยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โดยมิได้ค านึงถึง
สถานภาพความเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ยืนหยัดในหลักการท างานที่โปร่งใสไม่รับรองการกระท าที่ไม่
ถูกต้องของรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล จนท าให้รัฐมนตรีต้องลาออกจากต าแหน่งภายหลังได้รับความไว้วางใจ
น้อยที่สุดและสอ่เค้าว่าจะทุจรติจริง ถือเป็นการแสดงออกอย่างมีเหตุผลและเป็นไปเพื่อความถูกต้อง และ
ยังแสดงให้ประชาชนเห็นถึงการท างานของพรรคที่สอดคล้องกับอุดมการณ์พรรคที่ว่า “พรรคจะด าเนิน
การเมืองด้วยความซื่อสตัย์สจุริตต่อประชาชน” (ประชาธิปัตย์, 2560) และยังส่งผ่านภาพความมีจริยธรรม
ทางการเมืองให้สังคมได้รับรู้เพื่อเรียกกระแสศรัทธาให้แก่พรรค แต่นัยยะที่ซ่อนอยู่คือการท าให้รัฐมนตรี
หมดความชอบธรรมจนต้องลาออก ซึ่งอาจรวมไปถึงการลดความนิยมในตัวพรรคกิจสังคมที่มีคะแนนเสียง
อยู่มากด้วยเช่นกัน เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองได้มากข้ึน ถือเป็นการ
เบียดขับแย่งชิงพื้นที่ทางการเมืองอีกด้วย 
 จากนั้นเมื่อเข้าสูยุ่คของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมเป็น
พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลอีกครั้ง รัฐบาลชุดน้ีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงความไม่โปร่งใสและมีการ
ทุจริตคอรัปช่ันอย่างมาก แตย่ังคงสามารถบริหารประเทศต่อไปได้ เนื่องจากรัฐบาลยังมีอ านาจจากฐาน
เสียงสนับสนุนในสภาอย่างท่วมท้น แต่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกลับตระหนักถึงปัญหา
เหล่านี้ จึงได้สร้างเหตุการณ์ทางการเมืองอีกครั้ง ดังพิจารณาได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ว่า 

สังคมต่างรับรู้ถึงการขนานนามรัฐบาลน้ีว่า “บุฟเฟต์คาบิเนต” คือพบการเข้าไป
เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ในโครงการต่างๆของรัฐจ านวนมาก และรัฐบาลก็ชี้แจงให้
ประชาชนรับทราบได้อย่างไม่ชัดเจน พรรคประชาธิปัตย์ซ่ึงร่วมอยู่ด้วยในรัฐบาลเร่ิม
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ตระหนักถึงปัญหาเหล่าน้ี โดยเฉพาะเม่ือเกิดข้อท้วงติงจากฝ่ายค้านรัฐบาลกลับละเลยที่
จะให้ความส าคัญ ด้วยเหตุผลที่มีเสียงในสภาฯจ านวนมากคอยรับรองการกระท าและ
สนับสนุนซ่ึงพบในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจ า จนปลายปีพ.ศ. 2533 พรรค
ประชาธิปัตย์ได้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ด้วยเหตุผลคือไม่ต้องการให้เกิดสภาพ 
“เผด็จการรัฐสภา” เพราะเสียงของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมีอยูเ่ปน็จ านวนมากกว่าฝ่ายค้านอยู่
จ านวนหลายเท่า (วัชระ เพชรทอง, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2560) 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้นพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมายผ่านเหตุการณ์ ถอน
ตัวจากการร่วมรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้เกิดสภาพ “เผด็จการรัฐสภา” ทั้งที่เป็นพรรคร่วม
รัฐบาล โดยส่งผ่านความหมายด้วยวาทกรรมเผด็จการรัฐสภาผ่านช่องทางจากสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ 
สื่อสิงพิมพ์ ท าให้สังคมทราบและเข้าใจถึงการมีเสถียรภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาล ก็เพราะมี
จ านวนสมาชิกมากกว่าฝ่ายค้านอยู่มาก ยากแก่การตรวจสอบถ่วงดุลทางอ านาจ จนส่งผลให้มีการทุจริต
การอย่างมากในคณะรัฐบาล นอกจากนั้นยังส่งผ่านความหมายว่าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่เป็นพรรค
การเมืองร่วมรัฐบาล ไดต้ระหนักในปญัหาของระบบกลไกรฐัสภาที่ไม่สามารถท างานได้เต็มที่ จึงได้ขอถอน
ตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสให้กลไกการตรวจสอบสามารถท างานได้ และยังเพื่อ
ป้องกันการผูกขาดอ านาจของรัฐบาล จึงเป็นการแสดงออกให้สังคมเห็นถึงความมีจริยธรรมทางการเมือง
ผ่านการสรา้งเหตุการณ์นี้ข้ึน เพื่อส่งผา่นข้อมลูแก่ประชาชนและสงัคม ได้พิจารณาถึงปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึน
ในการเมืองและการบริหารประเทศ 
 จากนั้นต่อมาไม่นานในปีพ.ศ. 2534 รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได้ถูกท ารัฐประหาร
จากคณะทหารที่ใช้ช่ือว่า “คณะ รสช.” คณะรัฐประหารอ้างเหตุผลว่า รัฐบาลบริหารประเทศโดยมีการ
ทุจริตอย่างกว้างขวาง สร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากการ
เลือกตั้งแล้วเสร็จ คณะรัฐประหารมีความพยายามสืบทอดอ านาจต่อไป พรรคประชาธิปัตย์จึงได้สร้าง
เหตุการณ์เพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการกระท าดังกล่าวและเคลื่อนไหวต่อต้านร่วมกับ
ประชาชน ดังพิจารณาได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ว่า  

พรรคการเมืองที่มีส านึกในหน้าที่ มีจริยธรรมทางการเมือง รักบ้านรักเมือง ย่อมจะน่ิงดู
ดายกับสิ่งเหล่าน้ีไม่ได้ พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหน่ึงที่ร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านการ
สืบทอดอ านาจของคณะรสช.ร่วมกับประชาชน จนสร้างกระแสศรัทธาให้พรรคอย่าง
มาก จนสื่อมวลชนขนานนามพรรคว่า “พรรคเทพ” คือพรรคการเมืองฝ่ายคุณธรรมที่
ยืนหยัดในหลักการความถูกต้องตอ่ต้านเผด็จการ เพื่อรักษาประชาธิปไตย (วัชระ เพชร
ทอง, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2560) 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้นพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมายผ่านการสร้าง
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ให้ปรากฏต่อคนทั้งประเทศและทั่ว
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โลกผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนทุกแขนง ให้สังคมเห็นถึงการต่อต้านการข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ของพลเอกสุจินดา คราประยูร ผู้น าคณะรัฐประหารที่ต้องการสืบทอดอ านาจ จนสื่อมวลชนได้ตั้งช่ือให้
พรรคการเมืองในระหว่างเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า “พรรคเทพ-พรรคมาร” เพื่อใช้เรียกกลุ่มพรรคการเมืองใน
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ที่แบ่งแยกเปน็ 2 ฝ่าย พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็น “พรรคเทพ” เพราะประกาศตัว
เป็นฝ่ายค้าน ไม่สนับสนุนการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูรที่ไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้ง  
 ประกอบกับสังคมไทยในขณะนั้นมีแนวคิดเรื่อง “นายกฯ ต้องมาจากการเลือกตั้ง" เป็น
แนวคิดกระแสหลัก พรรคประชาธิปัตย์จึงได้ส่งผ่านความหมายผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องยืนยัน
ว่า พรรคประชาธิปัตย์ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนและต่อต้านอ านาจเผด็จการ นอกจากนั้นยังส่งผ่าน
ความหมายให้สังคมทราบถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการต่อต้านเผด็จการด้วยการเมืองภาค
ประชาชน เพื่อก าหนดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกอย่าง
มีเหตุผลและเป็นไปเพื่อความถูกต้อง พรรคประชาธิปัตย์จึงได้ออกมาต่อสู้ร่วมกับประชาชน เพื่อแสดงให้
ประชาชนเห็นถึงพลังภาคประชาชนที่สามารถก าหนดแนวทางในการบริหารบ้านเมืองได้ และยังสามารถ
เบียดขับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการัฐประหาร โดยท าให้สังคม
ตระหนักได้ถึงพรรคการเมืองที่ค านึงแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าหลักการตามระบอบ
ประชาธิปไตย ขาดความชอบธรรมทางการเมืองอย่างมาก จนน าไปสู่การเห็นพ้องจากสังคมและยังท าให้
พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสยีงสนับสนุนจ านวนมาก จนสามารถเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จในปี
พ.ศ. 2535 ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬยุติลง 
 
ภาคปฏิบัติการทางสังคม 
 พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือผา่นเหตุการณ์และวาทกรรม ซึ่งแต่ละเหตุการณ์และ
วาทกรรมทางการเมืองล้วนส่งผลต่อสังคมไทยหรือเป็นปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรม โดยพยายาม
เสนอชุดความเช่ือที่แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ การมีจริยธรรมทางการเมือง และ การต่อต้านเผด็จ
การ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในยุคนี้ 
 การมีจริยธรรมทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือแก่สังคมด้วยการผูก
โยงจริยธรรมทางการเมืองเข้ากับระบบกลไกรัฐสภา โดยเสนอผ่านเหตุการณ์ ลงมติด้วยการงดออกเสียง 
ซึ่งพยายามส่งผ่านความหมายให้สังคมไทยได้เข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองตามกลไกรัฐสภาว่า
จ าเป็นต้องมจีรยิธรรมทางการเมือง ส าหรับเหตุการณ์การลงมติด้วยการงดออกเสียงนั้น แสดงให้สังคมเหน็
ว่าการประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ถึงแม้พรรคการเมืองจะอยู่ร่วมรัฐบาลก็ตามก็ควรไม่
เห็นด้วยกับการกระท าในลักษณะนี้ เป็นการสง่ผ่านความหมายให้คนไทยเช่ือมั่นในกระบวนการตรวจสอบ
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ตามระบบกลไกรัฐสภา รวมถึงคนไทยต้องยึดหลักการความถูกต้องในการท างาน โดยไม่น าผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่ตั้ง และส าหรบัเหตุการณ์ ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล เป็นการส่งผ่านความหมายให้คนไทย
ตระหนักไดว่้ารัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่สังคมทราบข่าวมาโดยตลอดว่าพบความไม่โปร่งใสใน
การบริหารประเทศ ไดป้รากฏการทจุรติคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง แต่สามารถมีเสถียรภาพทางการเมืองอยู่
ก็ด้วยปัจจัยเสียงข้างมากของฝ่ายรัฐบาล ระบบกลไกรัฐสภาไม่สามารถท างานได้เต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้
รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศ จึงได้ถอนตัวมาเป็นฝ่ายค้านเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
รัฐบาลอันจะท าให้รักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ได้ เป็นการเสนอชุดข้อมูลเพื่อให้คนไทยเข้าใจถึง
ปัญหาในกระบวนการตรวจสอบตามหลกัการระบบกลไกรัฐสภา ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนเป็นไปเพื่อส่งผ่าน
ความหมายแก่คนไทยว่าควรต้องยึดมั่นในจริยธรรม ความถูกต้อง มีคุณธรรมในการท าหน้าที่พื่อประโยชน์
แก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งแท้จริงนั้นยังมีนัยยะแฝงที่ส าคัญ คือการสร้างให้สังคมเข้าใจถึง
ถึงจุดยืนทางการเมืองของพรรคที่ยึดหลกัการความถูกต้อง มีจริยธรรมทางการเมือง ค านึงถึงประโยชน์แก่
ประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของพรรค เพื่อสร้างให้เกิดกระแสความนิยมแก่พรรค และยังเป็นการผลัก
ให้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือรัฐบาลกลายเป็นผู้สูญเสียความชอบธรรมทางการเมืองลง อันจะท าให้
ให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองและสร้างโอกาสในการเข้าไปบริหารประเทศ 
 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้ การมีจริยธรรมทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการ
เปลี่ยนแปลงสงัคมไทยให้ตระหนักถึงบทบาทและการบริหารงานของรัฐบาลตามแต่ละบริบททางการเมือง
นั้นๆ ที่พบข้อด้อยจากการทจุรติจากรัฐมนตรบีางคน และข้อได้เปรียบจากการเป็นรัฐบาลทีม่ีเสียงข้างมาก
จนเกินไป ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจได้ โดยพยายามผูกโยงเหตุการณ์ที่ว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในการเป็นพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่งดออกเสียงรับรองการกระท าของ
รัฐมนตรีในกรณีส่อเค้าทุจริต และการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากจนไม่สามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจได้ ใช้ความแยบยลของกลไกทางวาทกรรมท าให้การมีจริยธรรมทางการเมืองผูก
ติดกับระบบกลไกรัฐสภา สั งคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับได้ ถึงความส าคัญของการมีจริย 
ธรรมทางการเมืองตามระบบกลไกรัฐสภา ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง และการไม่
สามารถท าหน้าที่ตามกลไกการตรวจสอบได้ เนื่องจากปัญหาเสียงข้างมากของรัฐบาล ผ่านการน าเสนอ
เหตุการณ์ให้สงัคมไทยได้รบัรูค้วามหมายในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจนสังคมไทยรับรู้และยอมรับกับ
ความหมายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างขึ้น จนสามารถได้รับการตอบสนองจากคนไทยพร้อมกับได้รับ
ความชอบธรรมจากสังคมไทยที่เช่ือว่า รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ขาดจริยธรรมทางการเมือง เป็น
เผด็จการรัฐสภา เต็มไปด้วยการทุจริต ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลตามระบบกลไกรัฐสภาได้ แต่ในมุม
กลับกันนั้นถือได้ว่าการแสดงออกซึ่งจริยธรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการสร้างภาพให้
พรรคไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลพลเอกชาติชาย ที่สังคมทราบถึงการทุจริตคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง 
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และน าไปสู่การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติในปีต่อมา ถือเป็นความส าเร็จจาก
ปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนอย่างแยบยล 
 การต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือเรื่องต่อต้านเผด็จการ โดยผูก
โยงเนื้อหาเรือ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้ากับระบอบเผด็จการ เพื่อพยายามตอกย้ าให้เห็นว่า
คณะรัฐประหาร รสช. มีความพยายามจะสืบทอดอ านาจด้วยการจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ผ่าน
กระบวนการประชาธิปไตย เป็นระบอบเผด็จการ ไม่เคารพหลักการในการเข้าสู่อ านาจตามระบอบ
ประชาธิปไตย ย่อมถือได้ว่าเป็นการขาดความชอบธรรมทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ใช้การส่งผ่าน
ความหมายของการต่อต้านเผด็จการ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยพยายามผูกโยง
ความหมายจากเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่สร้างข้ึน กล่าวคือ การเข้าร่วมต่อต้านการสืบทอด
อ านาจของคณะรัฐประหาร รสช. ร่วมกับคนในสังคมไทย ซึ่งเนื้อหามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยเห็นว่า
การเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองของผู้น าคณะรัฐประหารมีความต้องการสืบทอดอ านาจ และไม่เคารพต่อ
หลักการตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังใช้การแก้ปัญหาทางการเมืองผ่านการรัฐประหารซึ่งเป็น
กระบวนการที่ไม่ถูกต้องและขาดซึ่งความชอบธรรมในการบริหารประเทศ ผ่านการใช้กลไกทางวาทกรรม
ท าให้คณะรัฐประหารและพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม กลายเป็นคู่ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ต่อต้าน
เผด็จการและยึดหลกัการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความชอบธรรม ประกอบ
กับยุคนีก้ระแสหลักของสังคมไทยต่างมีความต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ถึงแม้จะมีการ
เลือกตั้งก็ตาม แต่คณะรัฐประหารยังมีความพยายามสบืทอดอ านาจผา่นต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็น
การซ้อนทับประชาธิปไตยด้วยเผด็จการ จนสังคมไดซ้ึบซับได้ถึงการต่อต้านระบอบเผด็จการให้พ้นออกไป
จากสังคมและแทนที่ด้วยระบอบประชาธิปไตย พร้อมกับเรียกรอ้งให้มกีารแกไ้ขรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อใหก้าร
ปกครองประเทศมีทิศทางตามระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 
 จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไดส้ร้างชุดความเช่ือที่ว่าด้วยการมีจริยธรรมทางการเมือง
และต่อต้านเผด็จการได้เป็นผลส าเร็จ จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็น
พรรคการเมืองที่ยึดมั่นและตระหนักถึงการตรวจสอบทางการเมืองด้วยระบบกลไกรัฐสภา ค านึงถึง
ผลประโยชน์สว่นรวมมากกว่าสว่นตน รวมถึงพรรคยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการ ใน
ขณะเดียวกันสังคมไทยก็ได้ทราบและเข้าใจถึงการความส าคัญของระบบกลไกรัฐสภาที่สามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุล รวมถึงยับยั้งการท างานทีไ่ม่ถูกต้องของรฐับาลได้ และยังเข้าใจถึงระบอบเผด็จการที่พยายามสร้าง
ความชอบธรรมผา่นการเลอืกตั้ง ใช้อ านาจทางการเมืองโดยหวังเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการ
ใช้รัฐประหารเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อ านาจทางการเมือง ผ่านการสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมทาง
การเมืองให้คนในสังคมไทยได้รับรู้ความหมายที่สร้างข้ึนในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม โดยแผ่อิทธิพล
และตรึงความหมายด้วยอ านาจแห่งวาทกรรมที่สามารถปลุกจิตส านึกแก่คนในสังคม ให้ตระหนักถึงการมี
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จริยธรรมทางการเมอืงในระบบกลไกรัฐสภา อันเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล และ
ยังไดส้ร้างกระแสให้เกิดการต่อต้านเผด็จการข้ึน จนสามารถท าให้คนในสังคมแสดงออกถึงการไม่ยอมรับ
และต่อต้านรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปช่ัน จนน ามาซึ่งการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในปีพ.ศ. 2534ในที่สุด 
รวมถึงสังคมยังได้ต่อต้านผูน้ าคณะรฐัประหารภายหลงัจากการเลอืกตั้งแลว้เสรจ็ ที่ต้องการสืบทอดอ านาจ
ทางการเมือง ผ่านการร่วมชุมนุมประท้วงในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ถือเป็นการเบียดขับฝ่าย
การเมืองที่กุมอ านาจในขณะนั้นให้พ้นจากพื้นที่ทางการเมืองได้ส าเร็จ ซึ่งถือเป็นภาคปฏิบัติการทางสังคม
ของวาทกรรมในยุคนี ้กล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างภาพความเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นและมี
จริยธรรมทางการเมืองต่อระบบกลไกรัฐสภาและต่อต้านเผด็จการ พร้อมกับได้รับความชอบธรรมจาก
สังคมไทยในเวลาเดียวกัน และยังสามารถกลบัคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นแกนน า
จัดตั้งรัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งเป็นรัฐบาลแรก
ภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปีพ.ศ. 2535 
   
การสร้างอัตลักษณ์  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตเหตุการณ์และวาทกรรมจนเกิดการยอมรับจากสังคมไทยว่าอัต
ลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์คือการมจีริยธรรมทางการเมืองและการต่อต้านเผด็จการ ด้วยอัตลักษณ์การ
มีจริยธรรมทางการเมืองที่ถูกสร้างความหมายเป็นนัยให้สังคมมองเห็นการให้ความส าคัญต่อระบบกลไก
รัฐสภา โดยท าให้เห็นว่าระบบกลไกรัฐสภาเป็นหลักการส าคัญในการตรวจสอบรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นคนไทยต้องค านึงถึงจริยธรรม ความถูกต้อง ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
รวมถึงต้องร่วมกันตรวจสอบนักการเมืองประพฤติมิชอบ หรือรัฐบาลทีใ่ช้อ านาจในทางทุจริตคอรัปช่ันร่วม
ด้วย หากกลไกการตรวจสอบไม่สามารถกระท าได้ และการสร้างอัตลักษณ์ให้กับการต่อต้านเผด็จการ ถูก
สร้างความหมายเป็นนัยให้สังคมมองเห็นความส าคัญของการต่อต้านเผด็จการซึ่งถือเป็นคู่ตรงข้ามกับ
ระบอบประชาธิปไตย การได้มาซึ่งอ านาจหรือต าแหน่งทางการเมืองต้องมีความชอบธรรม โดยผ่าน
หลักการตามระบอบประชาธิปไตย การใช้อ านาจผ่านการรัฐประหารและพยายามสืบทอดอ านาจต่อนั้น 
เป็นการขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปกครอง ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงต้องมีหน้าที่ในการต่อต้าน
เผด็จการ ไม่สนับสนุนกลุ่มบุคคลที่ใช้อ านาจเผด็จการ และต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองอันจะน าไปสู่การ
สร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงแก่ประเทศ  
 จากนัยแห่งความหมายของอัตลักษณ์ทั้งสองชุดส่งผลต่อสังคมไทย จนสามารถท าให้คนไทย
ได้ซึบซับและครอบง าเข้าไปในส านึกของการรับรู้  เป็ นการครอบด้วยชุดข้อมูลอันแยบยลแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถมีพื้นที่ทางการเมืองและด ารงอยู่รวมถึงได้ใช้อ านาจทาง
การเมืองต่อไปได้ จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์การมีจริยธรรมทางการเมืองเป็นการถูกครอบง าผ่านระบบกลไก
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รัฐสภาที่ผูกโยงกับการมีจริยธรรมทางการเมือง และอัตลักษณ์ต่อต้านเผด็จการเป็นการถูกครอบง าผ่าน
การเข้าสู่ต าแหน่งของผู้น ารัฐบาลที่ผูกโยงกับหลักการและสาระส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง
สองอัตลักษณ์ท าใหส้ังคมยากทีจ่ะเข้าใจได้ว่ามีผลประโยชน์ใดแอบแฝงอยู่ แต่เป็นกระแสที่สังคมรับรู้และ
ซึมซับยอมตามต่ออ านาจของวาทกรรมจริยธรรมทางการเมืองและอ านาจของวาทกรรมต่อต้านเผด็จการ
ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเช่ือมั่น 
 
การสร้างอุดมการณ์ 
 พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างอุดมการณ์แก่สังคมไทย ท าให้สังคมไทยได้ซึบซับ รับรู้ ผ่าน
ความชอบธรรมจากอ านาจของอัตลักษณ์ทั้งสองชุด กล่าวคือ อัตลักษณ์จริยธรรมทางการเมือง และอัต
ลักษณ์ต่อต้านเผด็จการ เพื่อมาครอบง า ตอกย้ า ให้คนไทยเกิดการยอมรับ สร้างภาพไปตามอุดมคติที่
พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึน ด้วยการท าให้เห็นว่าการมีจริยธรรมทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญที่พรรค
การเมืองต้องยึดถือ และมีความส าคัญต่อระบบกลไกรัฐสภา ส าหรับการต่อต้านเผด็จการท าให้คนไทย
ตระหนักถึงหน้าทีร่่วมกันในการรักษาหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งก็คือการต่อต้านระบอบเผด็จ
การเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยด ารงอยู่ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปกครองและสร้างความเจริญแก่
ส่วนรวม 
 สังคมไทยจึงได้รับรูแ้ละคุ้นเคยกับการมีจริยธรรมทางการเมืองและการต่อต้านเผด็จการด้วย
ปัจจัยการผลิตอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ช้ีให้เห็นความส าคัญของจริยธรรมทางการเมืองและ
หลักการตามระบอบประชาธิปไตยผ่านกลวิธีที่สร้างข้ึน ด้วยการใช้กลไกการสื่อสารผ่านเหตุการณ์ต่างๆ 
สื่อสิ่งพิมพ์ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการท าหน้าที่ทางการเมือง พร้อมกับมีการผลิตซ้ าทางวาท
กรรมอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ได้แผ่ขยายอ านาจและ
อิทธิพลสู่สังคมไทยโดยรวม พร้อมกับกีดกันและผลักพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามและรัฐบาลให้กลายเป็น
ความไม่ดี ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมกับสงัคมไทย ส่งผลให้การมีจริยธรรมทางการเมืองและการต่อต้านเผด็จ
การกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ในสังคมไทย ด้วยการสร้างอุดมการณ์ให้สังคมไทยยอมรับและยังมี
ส่วนช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้มีบทบาทและสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ต่อไป 
 จึงพิจารณาได้ว่าวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ มีอิทธิพลและ
บทบาทอย่างมากต่อสังคมไทย ก่อให้เกิดการให้ความส าคัญต่อจริยธรรมทางการเมืองและการต่อต้าน
เผด็จการ ด้วยการถูกครอบง าทางความคิดว่าการมีจริยธรรมทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญในระบบกลไก
รัฐสภา และเป็นเครือ่งมือส าคัญในการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยของไทย และการต่อต้านเผด็จ
การเป็นหน้าที่ของคนไทยในการรักษาหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองสิ่งเป็นการสร้าง
ระบอบประชาธิปไตยภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อ
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ประเทศ พรรคประชาธิปัตย์สามารถส่งผ่านความหมายและตรึงแนวคิดพร้อมกับสร้างความเข้าใจของคน
ในสังคมไทยจนแผ่ขยายกลายเป็นอุดมการณ์ของสังคมไทยได้ในที่สุด 
 
ยุคท่ี 4 ยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่ายค้านท่ีมีประสิทธิภาพ  
         (ช่วงปลายปีพ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2544) 
 บริบททางการเมืองในช่วงปลายปีพ.ศ. 2533 สืบเนื่องจากการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีการทุจริตคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง จนได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบาล 
“บุฟเฟ่ต์คาบิเนต” จึงน าไปสู่การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ในปีพ.ศ. 
2534 ท าให้พรรคการเมืองไทยต้องยุติบทบาททางการเมืองลงช่ัวขณะ และภายหลังได้เกิดเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬในปีพ.ศ. 2535 ซึ่งผลของเหตุการณ์น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองไทย โดยท า
ให้สังคมไทยตระหนักถึงความส าคัญกับกรอบกติกาที่จะใช้ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย
พร้อมกับกระแสเรียกร้องจากสังคมว่าประเทศไทยควรต้องมีการปฏิรูปการเมือง ทั้งในเรื่องการสร้าง
ประชาธิปไตยที่แทจ้รงิ การสร้างความโปรง่ใสในการบริหารประเทศ และการสรา้งรฐับาลที่มปีระสิทธิภาพ
ในการบริหารประเทศผา่นกระบวนการเลอืกตั้งทีบ่รสิุทธ์ิยุติธรรมเช้ามาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ถือเป็นสิ่งส าคัญ
มากกว่าการยอมรับการเข้ามามีอ านาจของผู้ที่ไม่ผ่านกลไกตามระบอบประชาธิปไตย ท าให้มีกระแส
เรียกร้องและการเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ด าเนินการปฏิรูปการเมือง ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 
รสช. จนน าไปสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับปพี.ศ. 2540 ที่เรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”  
 ในช่วงหลังปีพ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2544 พรรคการเมืองต่างหมุนเวียนกันข้ึนบริหารประเทศ 
โดยมีรัฐบาล 4 ชุด นายกรัฐมนตรี 3 ท่าน จาก 3 พรรคการเมือง ประกอบด้วย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
สมัยที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปฎิรูปการเมือง รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 
พรรคชาติไทย มีส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวัง
ใหม่ ที่จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540 และรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 ที่สานต่อ
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจนสามารถประกาศใช้ได้ส าเร็จ จากนั้นในรัฐบาลยุคต่อมาได้ปรากฏพรรค
การเมืองส าคัญ กล่าวคือ พรรคไทยรกัไทยซึ่งมีดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค ได้รับการเลือกตั้งเข้า
มาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดถึง 248 คน ได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ถือเป็นรัฐบาลชุด
แรกที่มาจากการเลือกตั้งหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540 โดยมีนโยบายหลักที่
เป็นผลให้พรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง คือ นโยบายประชานิยม (populism) ที่ใช้ในการ
หาเสียง (บูฆอรี ยีหมะ, 2546:371) ท าให้พรรคไทยรักไทยได้รับความนิยมอย่างมาก เกิดโครงการประชา
นิยมหลายโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า รวมถึงการสร้างสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้คน
ส่วนใหญ่มีโอกาสเข้าถึงซึ่งการบริการ จึงส่งผลให้พรรคไทยรักไทย ภายใต้การน าของดร.ทักษิณ ชินวัตร 
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สามารถบริหารประเทศได้จนครบวาระ 4 ปี พร้อมกับกระแสนิยมอย่างมากจนมีคนคาดการณ์ว่าการ
เมืองไทยจะเข้าสู่ระบบสองพรรค 
  
ตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมฬิ กระแสสังคมต่างสนใจในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการเมืองไทยต้องการให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญข้ึน
ใหม่ทั้งฉบับ จนเข้าสู่ยุครัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นช่วงที่พรรคการเมืองมีทั้งฝ่ายที่คัดค้านและ
ฝ่ายที่สนับสนุน จนเกิดปรากฏการณ์ “ขบวนการธงเหลือง” และ “ขบวนการธงเขียว” ข้ึน เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังเนื้อความที่ว่า  

 ...รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีทั้งฝ่ายที่คัดค้านน าโดยกลไกของกระทรวงมหาดไทย คือ
สมาคมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มฝ่ายขวา เช่น อภิรักษ์จักรี พรรคประชากรไทย มี
การจัดตั้งขบวนการธงเหลือง ส่วนฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ นักวิชาการ ปัญญาชน นัก
ธุรกิจประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีพรรคประชาธิปัตย์และพรรค
ชาตพัฒนาซ่ึงเป็นพรรคฝ่ายค้านต่างแสดงการสนับสนุนรัฐธรรมนูญ ได้จัดตั้ง 
ขบวนการธงเขียวตอบโต้ และเม่ือร่างรัฐธรรมนูญถูกน าเสนอเข้าสู่สภาฯ 
พรรคชาติพัฒนาซ่ึงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถือโอกาสแสดงท่าทีสนับสนุนรัฐธรรมนูญ 
ดังน้ันพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงต้องแสดงท่าทีในลักษณะเดียวกัน...(แถมสุข นุ่ม
นนท์, 2545:84) 

 จากเนื้อความข้างต้นพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
ตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม เรื่องรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองให้มีแบบแผนและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศมากข้ึน โดยใช้ช่องทางการส่งสารสู่สังคมผ่านการจัดต้ัง “ขบวนการธง
เขียว” เพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นพ้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งอาจรวมถึงรัฐบาล
เพราะจากเนื้อความข้างต้นได้กล่าวว่า “ดังนั้นพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงต้องแสดงท่าทีในลักษณะ
เดียวกัน” นั่นย่อมหมายถึงอาจเห็นด้วยไมม่ากนัก นอกจากนั้นยังกลา่วได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังได้อาศัย
กลไกในการส่งผ่านความหมายไปยังสังคมผ่านช่องทางจากสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิงพิมพ์ ท าให้
สังคมทราบและเข้าใจถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความต้องการให้เกิดข้ึน และยังสื่อความหมายถึงการเป็นพรรคการเมืองที่ยึดประชาชนเป็นหลักอีกด้วย 
ในทางกลับกันก็เป็นการผลักให้กลุ่มการเมืองหรือผู้ที่ไม่สนับสนุนกลายเป็นกลุ่มที่ขาดการรับฟังเสียง
ประชาชนและไม่ต้องการให้มีการปฏิรูปเพื่อให้การเมืองมีการพัฒนา 
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 จนในที่สุดร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ถูกประกาศใช้ที่รู้จักกันในช่ือ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
และประกาศใช้ในยุคของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บางตอนว่า 

หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬสิ้นสุดลง เราต่างท าหน้าที่ทางการเมืองทั้งในฐานะ
ฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มความสามารถ เพราะเราเป็นพรรคการเมือง
ของประชาชน มาจากประชาชนจึงตอ้งรับฟังและท าเพื่อพี่น้องประชาชนที่ไว้ใจและให้
โอกาสการท างานทางการเมืองแก่เรา เราบริหารประเทศด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตใน
ฐานะรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลในยคุผมสานตอ่รัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนจนสามารถประกาศใช้ได้ส าเร็จตามความต้องการของประชาชน และเราก็
ตรวจสอบการทุจริตอย่างเต็มที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจบา้นเมืองเสียหายมาก ซ่ึงก็เป็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์และยังถือ
เป็นหลักการของพรรคการเมืองในระบอบประชาธปิไตย (ชวน หลีกภัย, สัมภาษณ์, 22 
มิถุนายน 2559) 

 ในช่วงต่อมานั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังได้สรา้งวาทกรรมส าคัญในขณะที่เป็นพรรคฝ่ายค้านใน
รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์แก่พรรคอย่างมาก เป็นการแสดงให้เห็นถึงการท า
หน้าที่พรรคฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ว่า 

...ช่วงปลายปีพ.ศ. 2539 สมัยรัฐบาลของพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ เปิดดูข่าวแล้วผม
เร่ิมจะได้ยินค าว่า “รัฐบาลเงา” ซ่ึงมีนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ท าหน้าที่ผู้น าพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในขณะน้ัน  ได้พยายามตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาลโดยอาศัยรูปแบบการท างานของพรรคฝ่ายค้านใน
ต่างประเทศ จนเป็นที่รับรู้กันว่าในกรณีที่ฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาล นายชวนก็คือ
นายกรัฐมนตรีคนต่อไป ส่วนคณะรัฐบาลเงาที่พรรคประชาธปิัตยต์ั้งขึ้นเพื่อคอยดูแล
ตรวจสอบแต่ละกระทรวงน้ันๆ ก็จะมาเป็นรัฐมนตรีประจ ากระทรวงน้ันๆที่ตน
ตรวจสอบ น่ีถือเป็นเร่ืองสร้างสรรค์นะ ต้องชื่นชม เพราะนอกจากฝ่ายค้านจะท า
หน้าที่ตรวจสอบแล้ว ยังถือได้ว่าคลุกคลีอยู่กับปัญหาในแต่ละกระทรวงที่ตน
รับผิดชอบติดตาม ท าให้พอมีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐบาล ก็จะสานงานต่อ หรือ
ปรับเปลี่ยนแผนงานได้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะได้เห็นปัญหามา
ก่อนหน้าน้ันแล้ว (ดิษฐ์อัชพณ สูตรสุคนธ์, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2559) 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้นพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมายให้แก่ค าว่า “รัฐบาล
เงา” ซึ่งหมายถึง ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งคณะบุคคลอย่างไม่เป็นทางการเพื่อคอยตรวจสอบ
การบริหารประเทศของรฐับาล โดยตั้งผู้ที่มีความรูค้วามสามารถหรือเช่ียวชาญในด้านต่างๆ มาเป็นผู้ที่คอย
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของกระทรวงนั้นๆ เปรียบเสมือนเงาของรัฐมนตรีทุก
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กระทรวง  (ยอดชาย วิถีพานิช, 2560) เพื่อให้สังคมได้รับรู้ผ่านช่องทางสื่อมวลชนในการท าหน้าที่พรรค
ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลในเชิงที่เป็นประโยชน์ ได้ท างานอย่างใกล้ชิดกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนเสมือน
หนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล และยังได้สะท้อนภาพการท างานของรัฐบาลเสมือนเป็นกระจกให้ประชาชนได้เห็น
ภาพการท างานของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน  
 จากนั้นในช่วงปีพ.ศ. 2540 ได้เกิดวิกฤตกิารณ์ทางเศรษฐกิจข้ึนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็
ต้องประสบกับปัญหาการโจมตีค่าเงินบาทอีก รวมถึงภาวะล้มเหลวทางเศรษฐกิจอย่างหนัก โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย ท าให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้ตัดสินใจรับความช่วยเหลือจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (I.M.F.) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับคืนมา ส่งผลให้รัฐบาลตกอยู่ในกระแส
วิกฤติศรัทธา และขณะนั้นฐานะทางการเงินการคลังเกิดวิกฤติอย่างรุนแรง มีการปล่อยค่าเงินบาทลอยตัว 
ท าให้พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคฝ่านค้านได้ยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้ว างใจ
นายกรัฐมนตรี ดังเนื้อความทีความที่ว่า 

ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540 ผู้น าฝ่ายค้านนายชวน หลีกภัย และหัวหน้าแกนน ายื่น
ญัตติอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี โดยให้
เหตุผลหรือในข้อกล่าวหาว่า รัฐบาลบริหารผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจถึงขั้นล้มละลาย ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อม่ัน ความเชื่อถือ เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของประเทศชาติโดยรวม จนเกิดภาวะ
วิกฤติศรัทธาต่อผู้น ารัฐบาล รัฐบาล และระบบการเมือง... (พิษณุ สุ่มประดิษฐ์, 2560) 

 เม่ือพิจารณาจากเนื้อความข้างต้นพรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามสร้างความหมายผ่าน
เหตุการณ์ การยื่นญัตตอิภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี เพื่อย้ าชัดให้สังคมได้เห็นถึง
การท าหน้าที่พรรคฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศ รวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีที่
ล้วนเป็นข้อกลา่วหาที่รนุแรงมาก และยังถือเป็นการฉายภาพให้สังคมเห็นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขาด
ซึ่งความสามารถในการบริหารงาน และยังบริหารงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหายร้ายแรง ถือเป็นการ
เบียดขับรัฐบาลให้ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกทางหนึ่ง 
 
ภาคปฏิบัติการทางสังคม  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือผา่นเหตุการณ์และวาทกรรม ซึ่งแตล่ะเหตุการณ์และ
วาทกรรมทีส่่งผลต่อสงัคมไทย สามารถแบ่งได้เปน็ 2 ประเด็น กล่าวคือ พรรคการเมืองของประชาชน และ 
ฝ่ายค้านที่ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่ายค้านที่มี
ประสิทธิภาพ 
 พรรคการเมืองของประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือเรื่องพรรคการเมือง
ของประชาชน ด้วยการผูกโยงพรรคการเมืองเข้ากับการตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ 
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พยายามส่งผ่านความหมายให้สังคมไทยรู้สึกได้ว่า ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสิ่งส าคัญที่
กลุ่มการเมืองหรือรัฐบาลต้องรับฟัง และควรยอมรับถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
และยังจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นประชาชนย่อมสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการอันจะ
เป็นการแสดงให้เห็นถึงสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งแท้จริงแล้วมีนัยยะแฝงที่ส าคัญคือความพยายาม
ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มการเมืองหรือบุคคลอื่น รวมถึงรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งถือ
เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่และเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการเมือง เป็นผู้ไม่ยอมรับความ
ต้องการของประชาชนโดยส่วนใหญ่ และยังไม่ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ พร้อมกันน้ันยังสร้าง
ภาพให้พรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นพรรคการเมืองของประชาชน สร้างความนิยม ศรัทธา อันจะน ามาซึ่ง
ความไว้วางใจเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้สามารถกลับเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศได้  
 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้วาทกรรมพรรคการเมืองของประชาชน ให้เป็น
เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ให้ตระหนักถึงบทบาทและการท าหน้าที่ของประชาชนเพื่อ
เรียกร้องสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และรัฐบาลที่มาจากประชาชนย่อมต้องรับฟังถ้าเห็นว่าเป็น
ประโยชน์และสามารถพัฒนาหรือสร้างความเจริญให้แก่ประเทศได้ โดยพยายามผูกโยงเหตุการณ์และวาท
กรรมที่สร้างข้ึน ผ่านกลไกทางวาทกรรมท าให้ความต้องการของประชาชนผูกติดกับการถูกละเลย มองข้าม 
ไม่ให้ความส าคัญ สังคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับได้ถึงการไม่เห็นพ้องกับกลุ่มการเมืองหรือรัฐบาลที่ไม่
ยอมรับ จนออกมาเคลือ่นไหวเรียกร้องจนท าให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านวาระได้ในที่สุด และยังท าให้
กลุ่มการเมืองเหล่านั้นกลายเป็นคู่ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ที่รับฟังและร่วมสนับสนุนความต้องการ
ของประชาชน จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไดส้ร้างชุดความเช่ือที่ว่าด้วยพรรคการเมืองของประชาชน 
จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดถือความต้องการ
ของประชาชน เคารพในการตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็เช่ือว่า
กลุ่มการเมืองหรือบุคคลที่ไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญขาดซึ่งการรับฟังและตอบสนองความต้องการจาก
ประชาชน  
 ฝ่ายค้านท่ีมีประสิทธิภาพ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือเรื่อง ฝ่ายค้านที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผูกโยงเนื้อหาของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้ากับการท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เห็นว่ารัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการท างาน บริหารประเทศให้เกิดความเสียหาย แม้
ฝ่ายรัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้ง แตไ่ม่สามารถบริหารประเทศให้เป็นปกติหรือพัฒนาได ้ดังนั้นหากการ
บริหารบ้านเมืองของรฐับาลมีลกัษณะเช่นนี ้ย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได ้รัฐบาลจงึไมส่ามารถ
อ้างถึงความชอบธรรมในการบรหิารประเทศไดอ้ีก แต่แท้จริงแล้วนัยยะที่ส าคัญ คือความพยายามต้องการ
กลับคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองในฐานะรัฐบาล และการมีอ านาจทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะ
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หลังจากที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธลาออกจากต าแหน่งนายรฐัมนตรี นายกรัฐมนตรคีนต่อมาได้มาจากพรรค
ประชาธิปัตย์  
 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้การเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลง
สังคมไทยให้ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการท างานและบริหารประเทศ โดยพยายามผูกโยงความหมาย
จากเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่สร้างข้ึน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยเห็นถึงความมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพรรคประชาธิปัตย์ ว่ามีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นระบบ มีขั้นตอน และ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหลักการส าคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในเวลาน้ัน
สังคมไทยเผชิญกับการท างานของรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพ จึงได้ตระหนักจนซึบซับได้ถึงความมี
ประสิทธิภาพในการท างานของฝ่ายค้านจนน าไปสู่ การต่อต้านรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ขาด
ประสิทธิภาพจนท าให้ประเทศเสียหาย ผ่านการสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองให้คนใน
สังคมไทยได้รับรู้ความหมายที่สร้างข้ึน จนสามารถท าให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธต้องลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตร ีถูกเบียดขับจากพื้นที่การเมืองไทย ด้วยอ านาจแห่งวาทกรรมที่สามารถสร้างใหเ้หน็ถึงความ
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารประเทศจนน าไปสู่การชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกในที่สุด  
 จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไดส้ร้างชุดความเช่ือที่ว่าด้วยพรรคของประชาชนและฝ่าย
ค้านที่มีประสิทธิภาพได้เป็นผลส าเร็จ จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็น
พรรคการเมืองที่ยึดความต้องการของประชาชน และมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกันสังคมไทยมีความเข้าใจและเช่ือว่ารัฐบาลละเลยความต้องการของประชาชนและบริหารงาน
อย่างขาดประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างภาพความเป็นพรรคการเมืองของประชาชน
และการท างานที่มีประสทิธิภาพ พร้อมกบัได้รบัความชอบธรรมจากสังคมไทยในเวลาเดียวกัน จนสามารถ
กลับคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองไทยได้ส าเร็จ  
 
การสร้างอัตลักษณ์  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตเหตุการณ์และวาทกรรมจนเกิดการยอมรับจากสังคมไทยว่าอัต
ลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ คือ พรรคการเมืองของประชาชนและเป็นฝา่ยค้านที่มีประสทิธิภาพ ด้วยอัต
ลักษณ์พรรคการเมืองของประชาชน ที่ถูกสร้างความหมายเป็นนัยให้สังคมมองเห็นการให้ความส าคัญต่อ
ความต้องการของประชาชนในประเด็นทางสังคมที่สามารถสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และการสร้างอัต
ลักษณ์ให้กับการเป็นฝ่ายค้านที่มคุีณภาพ ถูกสร้างความหมายเป็นนัยให้สงัคมมองเหน็ความส าคัญของการ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่นในการท างาน ซึ่งแตกต่างกับการท างานของ
รัฐบาลในช่วงนั้นที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานจนท าให้ประเทศเสียหาย กลายเป็นคู่ตรงข้ามกับ
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีการจัดการที่ดี ในการติดตามตรวจสอบการท างานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด จากนัย
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แห่งความหมายของอัตลกัษณ์ทั้งสองชุดสง่ผลต่อสังคมไทย จนท าให้คนไทยได้ซบึซบัและครอบง าเข้าไปใน
ส านึกของการรับรู้เป็นการครอบด้วยชุดข้อมูล แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถมี
พื้นที่ทางการเมืองและด ารงอยู่รวมถึงได้ใช้อ านาจทางการเมืองในฐานะรัฐบาลแทน 
 จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์พรรคการเมืองของประชาชน เป็นการถูกครอบง าผ่านพระบอบ
ประชาธิปไตยที่ผูกโยงกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทยที่มีมาแต่เดิม และอัต
ลักษณ์ต่อต้านเผด็จการเปน็การถูกครอบง าผา่นการบริหารงานและการใช้อ านาจเผด็จการของรฐับาลที่ผูก
โยงกับหลกัการและสาระส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองอัตลกัษณ์ท าให้เป็นการยากที่สงัคมจะ
กล่าวได้ว่าใครหรือกลุม่บคุคลใดเป็นผู้ได้รบัประโยชน์ แต่เป็นกระแสที่สงัคมรบัรู้และซึมซับอย่างสยบยอม
ต่ออ านาจของวาทกรรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอ านาจของวาท
กรรมต่อต้านเผด็จการของพรรคประชาธิปัตย์อย่างสนิทใจ 
 
การสร้างอุดมการณ์ 
 พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างอุดมการณ์แก่สังคมไทย ท าให้สังคมไทยได้ซึบซับ รับรู้ ผ่าน
ความชอบธรรมจากอ านาจของอัตลักษณ์ทั้งสองชุด กล่าวคือ อัตลักษณ์พรรคการเมืองของประชาชนและ 
อัตลักษณ์ฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมาครอบง า ตอกย้ า ให้คนไทยเกิดการยอมรับ สร้างภาพไปตาม
อุดมคติที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึน ด้วยการท าให้เห็นว่าพรรคการเมืองต้องมีการยอมรับความต้องการ
ของประชาชนโดยสว่นใหญ่ และรับฟังเสียงจากประชาชนถ้าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม จึงถือ
ได้ว่ามาจากประชาชน ซึ่งมีความส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกบับรบิทสงัคมและวัฒนธรรม
ไทย ส าหรับฝ่ายค้านที่มีคุณภาพท าให้คนไทยตระหนักถึงกระบวนการในการท างานของกลุ่มการเมืองที่
ต้องมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่ในการบริหารประเทศไม่ให้เกิดความเสียหาย รักษาหลักการตามระบอบ
ประชาธิปไตย สังคมไทยจึงได้รับรู้และคุ้นเคยกับวาทกรรมพรรคการเมืองของประชาชนและฝ่ายค้านที่มี
ประสิทธิภาพของพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยปัจจัยการผลิตอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ช้ีให้เห็นการ
ท าหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย ผ่านกลวิธี ด้วยการใช้กลไกการ
สื่อสารผ่านเหตุการณ์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จึงท าให้วาทกรรมทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ได้แผข่ยายอ านาจและอทิธิพลสูส่ังคมไทยโดยรวม พร้อมกับกีดกันและเบียดขับ
กลุ่มการเมืองฝา่ยตรงข้ามให้กลายเป็นความไมด่ี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกบัสงัคมไทย ส่งผลให้ความหมาย
พรรคการเมอืงของประชาชนและฝ่ายค้านที่มปีระสิทธิภาพ กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ในสังคมไทย 
ด้วยการสร้างอุดมการณ์ให้สังคมไทยยอมรับและยังมีส่วนช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้มีบทบาท
และสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ต่อไป 
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 จึงพิจารณาได้ว่าวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ มีอิทธิพลและ
บทบาทอย่างมากต่อสังคมไทย ก่อให้เกิดการยอมรับพรรคการเมืองที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการท างานของฝ่ายการเมือง ด้วยการถูกครอบง าทางความคิด
ว่าพรรคการเมืองต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน และความมีประสิทธิภาพในการท างานถือ
เป้นหลักการส าคัญในการบริหารประเทศ ซึ่งทั้งสองสิ่งเป็นการสร้างความเจริญแก่ระบบการเมืองไทย
ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยภายใต้และบรบิทสังคม พรรคประชาธิปัตย์สามารถส่งผ่านความหมายและยึด
ตรึงความเข้าใจร่วมกันของคนในสงัคมไทยจนแผข่ยายกลายเป็นอุดมการณ์ของสงัคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับ 
Fairclough (1992) ที่กล่าวว่าวาทกรรมทุกวาทกรรมมีอุดมการณ์แฝงอยู่ตราบเท่าที่วาทกรรม หรือ
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมนั้นได้สร้างความหมาย (significations) อันจะน าไปสู่การรักษาไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  
 
ยุคท่ี 5 ยุคแห่งการต่อสู้เผด็จการรัฐสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม 
          เพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อน (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551) 
 บริบททางการเมืองไทยยุคนี้ สืบเนื่องจากที่พรรคไทยรักไทยได้รับความนิยมอย่างมาก 
เพราะเกิดโครงการประชานิยมหลายโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า รวมถึงการสร้าง
สวัสดิการด้านสาธารณสขุใหค้นส่วนใหญม่ีโอกาสเข้าถึงซึ่งการบริการ จึงส่งผลให้พรรคไทยรักไทย ภายใต้
การน าของดร.ทักษิณ ชินวัตร สามารถบริหารประเทศได้จนครบวาระ 4 ปีในช่วงที่ผ่านมา และยังได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องในการเลอืกตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ที่พรรคไทยรักไทย
มีจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรถึง 377 ที่นั่ง (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551:273) ในช่วงนี้ต่างเรียกกันว่า
เป็นยุคประชานิยม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549) รัฐบาลบริหารประเทศจนถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
พรรคการเมอืงไทยทุกพรรคต้องยุติบทบาทลงอีกครั้ง เนื่องจากการรฐัประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (คปค.) พร้อมกับการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เกิดข้ึนภายหลัง คือ รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550 
 หลังปีพ.ศ. 2549 เป็นต้นมาสังคมไทยมีความแตกต่างในอุดมการณ์ทางการเมืองสูงและเกิด
ความแตกแยกในสังคมอย่างรนุแรง จึงเข้าสู่ยุคแห่งความขัดแย้งซึง่ในช่วงนี้ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ขึ้นแทนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปีพ.ศ. 2540 กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ในประเด็นการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่อย่างไรก็ดีประชาชนได้ลงมติให้ความเห็นชอบในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ มี
หลายฝ่ายเรียกรอ้งให้น ารัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนกลบัมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะนักการเมืองพรรคไทยรักไทย 
ส่วนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม คือ พรรคประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และการ
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เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งก่อนหน้าน้ันใน
เดือนสิงหาคม พรรคพลังประชาชนได้ถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายหลังพรรคไทยรัก
ไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค โดยมีนายสมัคร สุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรค และด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรหีลงัชนะการเลือกตั้ง แต่ต่อมาภายหลังได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ามีความผิดจึงต้องพ้น
จากต าแหน่ง พรรคพลังประชาชนจึงได้เสนอช่ือนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (น้องเขย) พันต ารวจโททักษิณ ชิน
วัตร ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมา อย่างไรก็ดีได้เกิดการประท้วงจากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (พธม.) ที่เคยเคลื่อนไหวมาตั้งแต่รัฐบาลนายสมัคร ใช้สัญลักษณ์ “เสื้อสีเหลือง” และใน
ขณะเดียวกันก็มีฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ คือ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) ใช้สัญลักษณ์ “เสื้อสีแดง” ทั้งสองกลุ่มต่างมีการกดดันกันอย่างต่อเนื่อง จนท้ายที่สุด
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบพรรคพลงัประชาชน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์จึงต้องพ้น
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 ภายหลังการยุบพรรคพลังประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งพรรคใหม่อีกครั้งโดยใช้ช่ือว่า “พรรค
เพื่อไทย” ที่สืบทอดมาจากพรรคพลังประชาชนและพรรคไทยรักไทย หลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้มี
โอกาสเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีคือนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ข้ึนด ารงต าแหน่งพร้อมกับแรงกดดันจากกลุ่มผู้ประท้วงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 น าโดยแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มีการชุมนุมและการเดินขบวนขับไล่รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
จนเกิดความรุนแรงถึงข้ันจลาจลในกรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 จนท าให้ต้องยุบสภา 
และก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจากผลการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย
ได้รับชัยชนะและจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (น้องสาว) พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 
เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย และต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะในช่วง
ปลายยุครัฐบาล ในกรณีปัญหาการทุจริตจากโครงการรับจ าน าข้าว ปัญหาจากพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรม ซึ่งเป็นกระแสส าคัญให้เกิดการประท้วงขับไล่รัฐบาล จนสถานการณ์ถึงจุดตรึงเครียดท าให้พลเอก
ประยุทธ์ จันโอชา ผู้บัญชาการทหารบกท าการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงเป็นอัน
สิ้นสุดรัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทย และถือเป็นการสิน้สดุลงของพรรคการเมืองไทย
ทุกพรรคการเมืองอีกครั้งหนึ่งจาการยึดอ านาจของคณะทหาร 
 
ตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 ในยุคนี้เป็นช่วงที่การเมืองของไทยมีการครองอ านาจบริหารประเทศจากพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่ และมีการต่อสู้กันทางการเมอืงเปลีย่นไปจากยุคก่อนๆที่มีการเมืองในระบบหลายพรรคเปลี่ยน
ไปสู่การต่อสู้กันเพียงไม่กี่พรรคการเมือง ซึ่งพรรคการเมืองส าคัญที่ต่อสู้ในสนามการเมือง หรือเป็น
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ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน คือ พรรคไทยรักไทย โดยการน าของดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของ
พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยในเวลาต่อมา กับ พรรคประชาธิปัตย์ที่นิยามการท างานของพรรค
ขณะนั้นว่าเป็นการต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภา โดยการน าของนายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ด้วยสาเหตุแห่งการมีรฐับาลจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่เพียง
พรรคเดียวจึงท าให้การถ่วงดุลอ านาจตามกลไกรฐัสภาสามารถกระท าได้ล าบาก ดังพิจารณาได้จากการท า
หน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์ ดังเหตุการณ์ในการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลดังนี้ 

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ผู้น าฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็น
รายบุคคล คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ
ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงและรับผิดชอบโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ บกพร่องต่อ
หน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน (เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2548) ซ่ึงเป็น
บทบาทที่ฝ่ายค้านถูกจ ากัดด้วยจ านวนสมาชิก พรรคประชาธิปัตย์มี 96 คน เม่ือรวม
กับพรรคชาติไทย 25 คน จึงมีฝ่ายค้าน 121 คนเท่าน้ัน สามารถท าได้เพียงการ
อภิปรายความบกพร่องทางด้านการบริหารและนโยบายเท่าน้ัน ไม่สามารถยื่นเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจและถอดถอนได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 303 (สุพิศ หล้าค าพา, 
2550:122-123)  

 ดังนัน้ในยุคนี้รัฐบาลจากพรรคไทยรกัไทย พลังประชาชน และเพื่อไทยจงึมีความเข้มแข็งและ
มีเสถียรภาพในการบริหารประเทศ เนื่องจากมีจ านวนสมาชิกมากกว่าฝ่ายค้านอยู่มาก จนท าใหย้ากแก่การ
ตรวจสอบถ่วงดุลทางอ านาจ จนถูกมองว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาผูกขาดอ านาจโดยขาดการรับฟังข้อท้วงติง
จากพรรคการเมืองฝา่ยค้าน พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านขนาดใหญ่ได้พยายามต่อสู้
และสร้างพื้นที่ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับการผูกขาดอ านาจของรัฐบาล กล่าวคือ การต่อสู้กับ
เผด็จการรัฐสภา โดยเริ่มสร้างวาทกรรมและเหตุการณ์ต่างๆเพื่อส่งผ่านข้อมูลแก่ประชาชนและสังคม ให้
พิจารณาถึงปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนในการเมืองและการบริหารประเทศ ดังพิจารณาได้จากการให้สัมภาษณ์
ของนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ความตอนหนึ่งว่า 
     ...ยุคของคุณทักษิณเน่ีย ที่คุณทักษิณถือเป็นคาถาว่าถ้ามีเสียงข้างมากเน่ียจะท าอะไรก็

ท า มันเลยเกิดปญัหาความตึงเครียดขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายระบบตรวจสอบ ต้องไปอยู่ที่
ศาลบ้าง ไปอยู่ที่องค์กรอิสระบ้าง แล้วสุดท้ายก็ไปอยู่บนท้องถนน น่ันก็เพราะว่ากลไก
ของพรรคการเมืองกับระบบรัฐสภามันไม่สามารถท าให้ความแตกต่างหลากหลายได้มีการ
มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดข้อยุติที่มันสมดุลได้ ก็อย่างเม่ือวานเน่ียติดคุกไปอีก 2 ราย 
(นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ และ นายวิทยา เทียนทอง) ซ่ึงความจริงเร่ืองน้ี 15 ปีแล้ว แล้วก็
เป็นเร่ืองที่เราอภิปรายตั้งแต่สมัยน้ัน แต่ว่าพอมีเสียงข้างมากแล้วบอกไม่ผิดก็ผ่านไปๆ
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ต้องรอจนกว่าจะมีกระบวนการยุตธิรรม... (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 
2559) 

 จากเนื้อความทั้งสองส่วนข้างต้นท าให้เห็นถึงเนื้อหาของเผด็จการเสียงข้างมาก กล่าวคือ 
การที่รัฐบาลด าเนินการบริหารด้วยการใช้กลไกจากคะแนนเสียงข้างมากในสภา และไม่ให้ความส าคัญกับ
เสียงส่วนน้อยในการตรวจสอบการท างาน จนต้องอาศัยการตรวจสอบจากองค์กรอื่นๆนอกกลไกตามระบบ
รัฐสภา ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามนิยามความหมายและส่งผ่านชุดข้อมูลแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งจากการท าหน้าที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล รวมไปถึงการให้
สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการให้สังคมตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาล ถือเป็นการผลักให้รัฐบาลกลายเป็นผู้ใช้อ านาจ
บริหารประเทศที่ไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย เป็นการใช้อ านาจเผด็จการรัฐสภาด้วยจ านวนสมาชิกที่มีอยู่เป็น
จ านวนมากในรัฐสภา ขาดซึ่งจริยธรรมทางการเมือง ส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียความชอบธรรมในสายตา
ประชาชนลงตามล าดับ และท าให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถสร้างความชอบธรรมในฐานะการเป็นพรรค
การเมืองฝ่ายค้านที่ท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจตามกลไกรัฐสภา และต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภาให้
สังคมไทยได้รับรู้ 
 นอกจากนั้นในปีพ.ศ. 2549 ภายหลังการชุมนุม ณ ท้องสนามหลวงของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไดส้่งผลให้ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศยุบสภาในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2549 และได้ก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 (ยุคอนารยะ, 2553:61)
พรรคประชาธิปัตย์ไดส้ร้างเหตุการณ์ส าคัญเพื่อให้สังคมรับรู้ถึงการไม่สนับสนุนรัฐบาลที่ใช้อ านาจเผด็จ
การโดยหวังจะใช้ชัยชนะจากการเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเอง ดังพิจารณาได้จาก 

เม่ือรัฐบาลยุบสภาผู้แทนราษฎรและก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยหวังที่จะได้รับชัยชนะ
อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งคร้ังน้ีเพื่อยุติเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่ขณะน้ันพรรคฝ่าย
ค้าน ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศคว่ าบาตรการ
เลือกตั้งเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และรณรงค์ให้ผู้ไปใช้สิทธิ์กาในช่องไม่
ประสงค์ลงคะแนน (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 2549:155-156) 

 การคว่ าบาตรการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งผ่านความหมายแก่สังคมไทยผ่านกลไก
การไม่เข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงการไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาเป็นรัฐบาลที่ใช้
เผด็จการเสียงข้างมากที่พยายามจะใช้ช่องทางสร้างความชอบธรรมผ่านการเลือกตั้ง และยังมีการรณรงค์
ให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งโดยให้ร่วมกันลงคะแนนในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน เพื่อส่งผ่าน
ความหมายแก่สังคมต่อไปว่าพรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังเคารพในการใช้
สิทธิ เสรีภาพทางการเมืองของประชาชน เพียงแต่ต้องการใหส้ังคมตระหนักถึงปัญหาในระบบกลไกรัฐสภา
ที่รัฐบาลได้สร้างข้ึน จึงพยายามรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิโดยลงคะแนนในช่อง ไม่ประสงค์จะ
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ลงคะแนนเพื่อเป็นการแสดงพลังให้รัฐบาลทราบถึงการกระท าที่ไม่ค านึงถึงความถูกต้องในการบริหาร
ประเทศ ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงท าให้มี 3 พรรคการเมือง คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย 
และพรรคมหาชน ไม่ได้ร่วมลงแข่งขัน ผลการเลอืกตั้งพรรคไทยรกัไทย ยังคงได้รับคะแนนเสยีงข้างมากคิด
เป็นร้อยละ 56.45 ในผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ แต่ในหลายพื้นที่ได้เกิดปรากฏการณ์ “ไม่เอา
ทักษิณ” ด้วยการที่ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยได้คะแนนน้อยกว่าผู้ไม่ออกเสียงและบัตรเสีย จนสุดท้าย
การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้เป็นโมฆะ และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการจัดการ
เลือกตั้งใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (ยุคอนารยะ, 2553:62) ซึ่งถือเป็นการเบียดขับรัฐบาลที่ใช้
อ านาจโดยไม่รับฟังเสียงส่วนน้อยได้ในที่สุด  
 จากนั้นในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่อิมแพคเมืองทองธานีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
กล่าวปาฐกถาระหว่างงาน "จับมือรวมพลัง ออกแบบประเทศไทย" นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ได้กล่าวถึง
จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เกรงกลัวต่ออ านาจใดและจะยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยเรยีกรอ้งให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน ต้องร่วมกันต่อสู้เพื่ออนาคต
ประเทศไทยและพรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชน ดังความตอนหนึ่งว่า 

...ผมจึงเรียกร้องว่าวันน้ีถ้าการเมืองจะเสรี พื้นที่สื่อต้องเปิด และผู้ที่ประกอบวิชาชีพทุก

คน ต้องกล้าหาญที่จะเสนอความจริง เราไม่มีทางจะมีการเมืองเสรี และมีฐานรากทาง

การเมืองที่แข็งแกร่งไดถ้้าสทิธิ เสรีภาพอย่างน้ี ถูกจ ากัด เดินหน้าเพื่อให้การเมืองของเรา

น้ัน เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เราจึงจะสามารถผลักดันแนวคิด พิมพ์เขียวของประเทศ

ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจและสังคมได้ เพราะถ้าเราปล่อยให้มีการผูกขาดการเมือง  มันก็

ย้อนกลับไปการเมืองเพื่อนักการเมือง การเมืองเร่ืองผลประโยชน์ การเมืองเร่ืองช่วงชิง

อ านาจ แล้วก็อ้างประชาชนเป็นเพียงเบี้ยในกระดาน การเมืองน้ีที่เป็นการเมืองเสรีต้อง

ร่วมกันสร้างและเราต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มา ต้องต่อสู้ร่วมกันให้ได้มา พลังของพวกเราทุก

คนจะมีความส าคัญมาก ในภาวะที่เขาพยายามปิดก้ันทุกช่องทาง และผมยืนยันครับ 

พวกเราทุกคนในพรรคประชาธิปัตยห์ลายคนเป็นหว่งเป็นใย บอกสู้ได้หรือเปล่า เขามีทุก

สิ่งทุกอย่าง ปิดก้ันทุกสิ่งทุกอย่าง ผมบอกว่าพวกผมที่ยืนกันอยู่ตรงน้ี ไม่มีใครกลัว และ

ไม่มีใครถอยแน่นอน... (ประชาไท, 2012) 

 ซึ่งน ามาสู่การแสดงออกครั้งส าคัญของพรรคประชาธิปัตย์ดังค าปาฐกถาที่กล่าวไว้ข้างต้น 
โดยปรากฏเหตุการณ์ส าคัญในรฐับาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เป็นประเด็นทางสังคมและขยายวงกว้าง
อย่างรวดเร็วจนท าใหก้ารบริหารงานของรฐับาลเข้าสู่สภาวะยากล าบาก กล่าวคือ การผ่านร่างกฏหมายนิร
โทษกรรม ที่เริ่มต้นในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฏหมายที่พรรคเพื่อไทยด าเนินการจนผ่านมติ
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จากสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามวาระในเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ประธานสภาผู้แทนราษฎร นาย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเวลา 04.25 นาฬิกา (มติชนออนไลน์, 2556) ซึ่ง
ถือเป็นการด าเนินการโดยอาศัยเสยีงข้างมากในสภาฯพิจารณาผา่นรา่งกฏหมายอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐบาล
ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างชวาง จนน าไปสู่การชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาล โดยเริ่มจากนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ได้เรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงพลังต่อต้านการกระท าที่เหมาะสมของรัฐบาล จนมี
ประชาชนเข้าร่วมจ านวนมากข้ึนตามล าดับและขยายวงออกไปอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์จึงตัดสินใจเข้าร่วมและสนับสนุนการชุมนุมในครั้งนี้ ดังพิจารณาได้จากเนื้อความที่ว่า 

ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 153 คนประกาศลาออก เพื่อ
ร่วมชุมนุมและประกาศยกระดบัการชุมนุม ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 ปรับเป้าหมาย
จากการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล เป็นการชุมนุมเพื่อขจัดระบอบทักษิณ ส่งผลให้ในวัน
เดียวกันน้ันนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฏร และ
ก าหนดให้มีการเลือกตัง้ใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แต่กลุ่มผู้ชุมนุมปฏิเสธการ
เลือกตั้งและเรียกร้องให้มีการจัดตั้ง "สภาประชาชน" เพื่อท าการปฏิรูปประเทศ และมี
การนัดชุมนุมใหญ่เพื่อปิดกรุงเทพมหานคร (ส านักข่าวไทยพีบีเอส, 2557) 

 จากเนื้อความข้างต้นทั้งจากค าปาฐกถาของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเหตุการณ์การ
ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อร่วมต่อต้านรัฐบาล ท าให้ทราบถึงความพยายามของพรรค
ประชาธิปัตย์ ในการพยายามสง่ผา่นความหมายแก่สงัคมไทย ให้ทราบถึง การเมืองภาคประชาชน คือการ
เคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง โดยไม่ผ่านทางตัวแทนของพรรคการเมือง 
หรือหน่วยงานราชการ การเมืองภาคประชาชนถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
รวมไปถึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกล้าหาญทางจริยธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มิได้ค านึงถึง
ต าแหน่งหน้าที่หรือความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกพรรค โดยการประกาศลาออกจาก
พรรคเพื่อเข้ารว่มประทว้งการกระท าที่ไมถู่กต้องของรฐับาล แสดงให้สังคมเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ต่อสู้
กับเผด็จการรัฐสภา ถือเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรโดยไม่ยึดติดกับผลประโยชน์ส่วนตนหรือต าแหน่งทางการเมือง 
เป็นการแสดงออกอย่างมีเหตุผลและเป็นไปเพื่อความถูกต้อง อีกทั้งได้ออกมาต่อสู้ร่วมกับประชาชนเป็น
การด าเนินกิจกรรมในลักษณะการเมืองภาคประชาชน เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นถึงพลังภาคประชาชนที่
สามารถก าหนดแนวทางในการบริหารบ้านเมืองได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยรัฐบาล และยังสามารถเบียดขับ
รัฐบาลโดยท าใหส้ังคมตระหนักได้ถึงการท าหน้าที่ของรัฐบาลที่ปราศจากความชอบธรรมที่ใช้ข้อได้เปรียบ
จากจ านวนเสียงในสภาฯผ่านร่างกฏหมาย ซึ่งขาดความชอบธรรมทางการเมืองอย่างมาก จนน าไปสู่การ
เข้าร่วมชุมนุมของประชาชนเป็นจ านวนมาก 
 นอกจากพรรคประชาธิปัตย์จะนิยามการท างานของพรรคในยุคนี้ว่าเป็นการต่อสู้กับเผด็จ
การรรัฐสภาแล้ว ยังไดน้ิยามการท างานของพรรคในยุคนี้อีกว่าพรรคต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็น
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ธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ดังเห็นได้จากในช่วงรัฐบาลดร.ทักษิณ ชินวัตรได้เข้ามาบริหารประเทศ 
ท่ามกลางความนิยมจากประชาชนจ านวนมากในเรื่องของนโยบายประชานิยม แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับ
พบว่ามีการทุจริตคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง ท าให้มีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ต่าง
เห็นตรงกันว่าการบริหารงานของรฐับาลมีลกัษณะการใช้อ านาจเพื่อเอื้อต่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
เป็นการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแฝงอยู่ ดังพิจารณาได้จากเนื้อความที่ว่า 

การบริหารนโยบายดา้นเศรษฐกิจน้ัน รัฐบาลถูกมองว่ามีลักษณะเป็น“ทุนนิยมพวกพ้อง”
หรือ“ทุนนิยมเครือญาติ”เช่น การอนุญาตสัมปทาน การให้สิทธิลดหย่อนภาษี ซ่ึงทุน
นิยมเครือญาตจิะเกิดขึน้เม่ือการเมืองเข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจและความสัมพันธ์อันแนบ
แน่นของนักธุรกิจกับนักการเมือง โดยอาศัยมิตรภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อให้
ได้มาซ่ึงการครอบครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมือง (ชาตรัตน์ โสภี, 
2550:21) 

 จากเนื้อความข้างต้นท าให้ทราบถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในยุคนี้ ที่ถูกมอง
ว่าเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหแ้ก่เครือญาติและกลุม่ตน และยังพบปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน
ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลที่ท าให้กระแสความนิยมลดลงอย่ างรวดเร็ว โดยเฉพาะกับตัว
นายกรัฐมนตรแีละครอบครัว ดังเห็นได้จากในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์
ขายหุ้นที่ครอบครองอยู่ทั้งหมดในกลุ่มบริษัทชินคอร์ปให้แก่บริษัทเทมาเส็ก รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 73,000 
ล้านบาท ท าให้ถูกโจมตีในประเด็นการได้รับยกเว้นภาษี และการปล่อยให้ต่างชาติเข้าบริหารกิจการด้าน
ความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนและการหลีกเลี่ยงภาษีก าไรส่วนทุน (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553:38)  
 พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านจึงได้พยายามผลิตวาทกรรม และสร้าง
เหตุการณ์เพื่อแสดงการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนในยุคนี้ โดย
ส่งผ่านความหมายให้สังคมได้ทราบถึงการบริหารงานของรัฐบาลในขณะนั้นว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อส่วนรวม
อย่างแท้จริง ซึ่งพิจารณาได้จากค ากล่าวปาฐกถาของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไดร้ะหว่างงาน "จับมือรวม
พลัง ออกแบบประเทศไทย" ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่อิมแพคเมืองทองธานี โดยนายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ ได้กล่าวถึงนโยบายประชานิยมของรัฐบาลว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
แต่เป็นไปเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งและน ามาสู่การทุจริตคอรัปช่ัน ดังความตอน
หนึ่งว่า 

...เห็นไหมครับว่าการเมืองที่ยึดอยู่กับเร่ืองของผลประโยชน์ การเมืองที่ไม่ได้ท าเพื่อ
ประชาชน สุดท้ายมันเป็นวงจรที่กลับมาท าร้ายประชาชน การเมืองที่เป็นการเมือง
ผูกขาด การเมืองที่ไม่สุจริต มีเคร่ืองมือใหม่ๆเสมอครับ ที่ก าลังสร้างปัญหาให้กับ
บ้านเมือง เราต้องก้าวให้พ้นครับ วันน้ีเคร่ืองมือหน่ึงที่เราต้องก้าวให้พ้นคือสิ่งที่เรียกว่า 
“ประชานิยม” ต้องก้าวให้พ้นตรงน้ีให้ได้ครับ ประชานิยมที่เป็นนโยบายที่ไม่ยั่งยืน 
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ประชานิยมที่เป็นนโยบายที่มีไว้เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองในการหาคะแนนเสียง 
ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชน คนที่อวดอ้างว่าแก้ไขปัญหาให้กับคนยากคนจน กลับ
กลายเป็นคนที่ท าให้หน้ีสินของประชาชนและครัวเรือนเพิ่มมากที่สุดในประวัติศาสตร์... 
(ประชาไท, 2012) 

 จากเนื้อหาในค าปาฐกถาของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แสดงให้เห็นถึงความหมายที่
ส าคัญของการทุจริตเชิงอ านาจและนโยบาย กล่าวคือการใช้อ านาจเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ไดร้ับเป็นตัว
เงิน และการใช้นโยบายเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นการได้รับความนิยมชมชอบเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งใน
คราวหน้า ถือเป็นความพยายามในการผูกขาดอ านาจทางการเมือง  หรืออีกนัยหนึ่งคือการใช้งบประมาณ
แผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ของการชนะการเลือกตั้ง  โดยท าให้เกิดความนิยมชมชอบต่อพรรคการเมืองและ
น าความไว้วางใจนั้นไปสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้
ส่งผ่านความหมายให้แก่สังคมไทยผ่านกลไกการอภิปรายท าหน้าที่พรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
รวมถึงค ากล่าวปาฐกถาของหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในที่สาธารณะ และผ่านสื่อต่างๆที่มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ชุดข้อมูลเหล่านี้ต่อสงัไทยใหท้ราบถึงเครือ่งมือของรัฐบาลและการใช้อ านาจในการสร้างประโยชน์
ให้แก่กลุ่มตน โดยอาศัยความชอบธรรมผ่านนโยบายที่เป็นที่ยอมรับจากประชาชนและการอ้างถึงคะแนน
เสียงจ านวนมากภายหลังชัยชนะจากการเลอืกตั้ง ถือเปน็การสรา้งความเข้าใจใหแ้ก่ประชาชนและเป็นการ
ท าให้รัฐบาลต้องสูญเสียความน่าเช่ือถือในการบริหารประเทศ พร้อมกับเป็นการเบียดขับฝ่ายรัฐบาลให้
สูญเสียความชอบธรรมและลดความนิยมด้วยการให้ข้อมลูในประเด็นการทุจรติเชิงอ านาจและนโยบายของ
รัฐบาลจนประชาชนได้ทราบกันอย่างกว้างขวาง 
 นอกจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังได้สร้างความหมายให้แก่รูปแบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลว่าเป็น “ธุรกิจการเมือง” ซึ่งถือเป็นการให้ความหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของรัฐบาลในยุคนี้ พรรคประชาธิปัตย์พยายามสร้างความหมายให้แก่การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลว่ามีลกัษณะเป็นการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ เพื่อต้องการเรียกร้องให้สังคมสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานของรัฐบาล ทั้งด้านความโปร่งใส การตรวจสอบ จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
การปราบปรามคอร์รัปชัน เพื่อการยุติ “ธุรกิจการเมือง” ดังพิจารณาได้จากเนื้อความจากการสัมภาษณ์
นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ความตอนหนึ่งว่า 

...ในวันครบรอบ 69 ปีของพรรคมีผู้มาร่วมงานจ านวนมากทั้งสมาชิกพรรค สส. 
สื่อมวลชนมาท าขา่ว ผมเคยพูดไวช้ัดครับว่าถึงวันน้ีจะพูดว่าเป็นอุบัติเหตุก็พูดได้ แต่มัน
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของคน มันไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติเช่นสึนามิ แต่เป็น
ภัยที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป คร้ังหน่ึงเราเคยพูดว่าทหารคือ
อุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย นิดนึงก็ปฏิวัติหน่อยก็ปฏิวัติ แต่เม่ืออุปสรรคจาก
ฝ่ายทหารพ้นไปไม่มีใครคิดว่าเกิด“ธุรกิจการเมือง”อย่างรุนแรงขึ้นมา ธุรกิจการเมือง
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เกิดขึ้นเม่ือตอนแรกๆก็คือการใช้เงิน แต่มันไม่รุนแรงถึงขนาดซ้ือทุกอย่างในประเทศได้ 
ถึงขนาดซ้ือสส.สิ่งน้ีเป็นมาก่อนแล้วครับ เหตุที่กฏหมายรัฐธรรมนูญบางฉบับให้สังกัด
พรรคการเมืองเพราะมีสส.ขายตัวครับ แต่สมัยน้ันเน่ียเค้าบอกให้รถยนต์หน่ึงคันให้บ้าน
หน่ึงหลัง แต่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีพัฒนาการไปถึงจุดที่มีการซ้ือพรรคการเมือง ซ้ือ
นักการเมือง ซ้ือข้าราชการ ซ้ือสื่อมวลชน ซ้ือองค์กรอิสระ ซ้ือวุฒิสมาชิก น่ากลัวแล้วซ้ือ
ได้ สว.ปี 40 ที่มาจากการเลือกตั้งน้ัน 200 คน เค้าซื้อไปได้ในยุคระบบทักษิณน้ัน
ประมาณ 68 คนนะครับ ผมยืนยันเพราะว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลการจ่ายเงินน้ันเป็นรุ่นน้อง
เราที่ธรรมศาสตร์ เค้าพูดกับผมต่อหน้าท่านนิพนธ์ ต่อหน้าท่านมานิตย์ที่ปรึกษา
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า 200 คนน้ันกินเงินเดือนของรัฐบาล กินเงินเดือนส่วนตัวประมาณ 
67-68 คน (ชวน หลีกภัย, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2559) 

 จากข้อมูลข้างต้นท าใหท้ราบถึงการสรา้งความหมายให้แก่ค าว่า “ธุรกิจการเมือง” ว่าเข้ามา
มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการเมืองไทยโดยเฉพาะในยุค “ระบบทักษิณ” ถือเป็นความน่ากลัวและ
ท าลายระบบการเมืองรวมถึงประชาธิปไตยอย่างรุนแรงด้วยการใช้อ านาจเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่าง จนส่งผล
กระทบต่อการท างานของสถาบันทางการเมืองต่างๆอย่างกว้างขวาง ท าให้รัฐบาลมีอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด และการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลไม่สามารถกระท าได้ การบริหารงานกลายเป็นลักษณะ
การบริหารเชิงธุรกิจ ส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความ
สูญเสียต่อผลประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศควรจะได้รับ ซึ่งไม่เป็นไปตามหน้าที่หลักของรัฐบาลใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมุ่งบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และสร้างความเจริญ
ให้แก่ประเทศชาติ จากค าสัมภาษณ์ของนายชวน หลีกภัยจึงแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ใช้การ
ส่งผ่านความหมายของค าว่า “ธุรกิจการเมือง” ผ่านกลไกการกล่าวต่อสาธารณชนในงานครบรอบ 69 ปี
พรรคประชาธิปัตย์ของอดีตหัวหน้าพรรค นายชวน หลีกภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจ านวนมากและยังมี
สื่อมวลชนต่างๆมาร่วมท าข่าว จึงกล่าวได้ว่านอกจากการกล่าวเพื่อให้ความหมายข้างต้นแล้ว ยังได้มีการ
เผยแพร่ชุดข้อมูลเหล่านี้แก่สงัคมไทยจากสือ่มวลชนผ่านช่องทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆร่วม
ด้วย เป็นการท าให้สังคมได้ทราบถึงเนื้อหาของปรากฏการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีลักษณะเป็น
ธุรกิจการเมือง ซึ่งพรรคการเมอืงฝ่ายตรงข้ามอาศัยเป็นเครือ่งมือเพื่อมุ่งหวังเข้าเปน็รัฐบาลบรหิารประเทศ 
และย่อมส่งผลให้รัฐบาลในยุคนี้ถูกสังคมพิจารณาในฐานะรัฐบาลที่เต็มไปด้วยการใช้อ านาจเงินแสวงหา
อ านาจทางการเมอืง จนสถาบันทางการเมืองต่างๆไม่สามารถตรวจสอบการท าหน้าทีข่องรัฐบาลได้ จึงอาจ
น าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ทั้งเงินและทางการเมอืงให้แกก่ลุม่ตนมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นรวม ซึ่ง
ถือเป็นการเบียดขับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้อีกทางหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความชอบธรรมให้แก่พรรคประชาธิปัตย์ต่อสายตาของประชาชนและสังคม
ในขณะเดียวกัน 
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 นอกจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังมีการสร้างความหมายที่ว่าด้วย “คนรวยใช่ว่าจะไม่โกง” 
ให้แก่รัฐบาล โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดตัวหนังสือ “ใครว่าคนรวยไม่โกง ฉบับซีทีเอ็กซ์” ในเดือน
กรกฏาคม พ.ศ. 2548 เขียนโดยนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อส่งผ่านข้อมูลให้
สังคมไทยทราบถึงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
ซึ่งนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ได้กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า  

หนังสือเล่มน้ีจะเน้นในเร่ืองปัญหาการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด ซีทีเอ็กซ์ และ
แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทุจริตในคร้ังน้ีที่ท าอย่างเป็นระบบ เพราะเวลาคนรวยโกง
มักจะซับซ้อน เพราะโดยปกติคนรวยจะมีการศึกษาดีมีความรู้สูงจะโกงเป็นระบบ คนมี
ความรู้น้อยก็ตามไม่ทัน ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีจะบอกว่าการโกงสมัยใหม่มีความซับซ้อนมาก 
และการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลชุดน้ีซ่ึงเป็นยคุดิจิตอลซ่ึงไม่ใช่เร่ืองงา่ย แต่ความ
น่าเชื่อถือของโครงการน้ีก็น่าเชื่อว่ามีการโกงกัน อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มน้ีถือเป็นเล่มที่ 
2 แล้ว ส่วนเล่มแรกจะพูดถึงหลายเร่ืองและเป็นเร่ืองที่หนักกว่าซีทีเอ็กซ์ เช่น เร่ืองการ
ปั่นหุ้นที่นายกฯเป็นเจ้าของบริษัทในอดีต (ผู้จัดการออนไลน์, 2548) 

 ดังนั้นท าให้เห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมายแก่รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการมผีลประโยชน์ทับซอ้นในการบริหารประเทศ โดยใช้ค าว่า “คนรวยใช่ว่าจะ
ไม่โกง” เพื่อเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ให้แก่สังคมไทยที่อาจมองว่าคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วนั้นไม่จ าเป็นต้อง
ทุจริตเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองอีก ซึ่งมิใช่ช้อเท็จจริงแต่กลับโกงได้อย่างแยบยลมากข้ึนด้วยเหตุผลที่
โดยปกติคนรวยจะมีการศึกษาดีมีความรู้สูงจึงสามารถโกงเป็นระบบ ท าให้คนมีความรู้น้อยอาจตามไม่ทัน 
พรรคประชาธิปัตย์ได้อาศัยกลไกส่งผ่านข้อมูลความรู้สู่สังคมด้วยช่องทางการจัดท าหนังสือเพื่อเผยแพร่
การท างานของพรรคประชาธิปัตย์ในการตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาล นอกจากนั้นยังส่งผ่านข้อมูล
ดังกล่าวเพิ่มเติมโดยอาศัยช่องทางการเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และทางอินเตอร์เน็ต ดังที่นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวว่า “...ทางพรรคได้รับการจัดสรรเวลาจาก กกต.ให้ออก
โทรทัศนเ์พื่อเผยแพร่ผลงาน...นอกจากนั้นพรรคจะมีการเผยแพร่ในทางอินเตอร์เน็ตซึ่งขณะนี้พยายามท า
อยู่และยังขอเวลาจัดรายการวิทยุของสภาและของกรมประชาสัมพันธ์...” (ผู้จัดการออนไลน์, 2548) การ
ส่งผ่านข้อมูลเหล่าน้ีในทุกช่องทางของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปเพื่อส่งผ่านข้อมูลให้ประชาชนและ
สังคมไทยรับรู้ถึงการทุจริต คอรัปช่ัน และพัวพันกับผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐบาล เพื่อนิ ยาม
ความหมายใหมใ่ห้แก่สังคมไทยว่า“คนรวยใช่ว่าจะไมโ่กง” ให้สังคมทบทวนกับความเช่ือเดิมที่ว่าคนรวยไม่
จ าเป็นต้องโกงและยังผลักใหร้ัฐบาลหมดความชอบธรรมอีกทางหนึ่งด้วย ในมุมกลับกันพรรคประชาธิปัตย์
ก็สามารถได้แสดงให้สังคมรับรู้และเข้าใจถึงการท าหน้าที่พรรคการเมืองที่มีจิตส านึกต่อสังคมและเป็น
พรรคฝ่ายค้านทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบการท างานเพื่อประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแทจ้รงิด้วยใน
เวลาเดียวกัน 
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 หลังจากพรรคไทยรักไทยถูกตัดสินยุบพรรคจึงได้ก่อตั้งพรรคพลังประชาชน และถูกตัดสิน
ยุบพรรคอีกครั้งหนึ่ง จนน ามาสู่การก่อตั้งพรรคเพื่อไทยสบืต่อมา พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมาย
เพิ่มเติมให้แก่พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่สืบทอดมาจากพรรคไทยรักไทย โดยช้ีให้เห็นว่าไม่ได้มีความ
เป็นสถาบันทางการเมืองแต่เป็นไปพรรคการเมืองที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองตัวบุคคล ซึ่งคือผู้ที่กุมอ านาจ
อยู่เบื้องหลังพรรคและมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริง โดยหวังผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนตัว ดัง
เนื้อความจากการสัมภาษณ์นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ความตอนหนึ่งว่า 

ผมเคยอธิบายเร่ืองน้ีในหลายเวทีและให้ความเห็นตามสื่อต่างๆหลายคร้ังว่า จริงๆแล้ว
พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีโอกาสมากเวลาน้ี ด้วยเหตุที่ว่าการตลาดของไทยรักไทยมา
พลังประชาชนมาเพื่อไทยเน่ีย ถ้าใช้ภาษาทางการตลาดก็บอกได้ว่าเค้าได้สร้างแบรนด์
สร้างยี่ห้อขึ้นมาระดับนึงที่ผูกตดิอยูกั่บตวันโยบายดว้ยใช่ไหมครับ เช่น 30 บาทรักษาทุก
โรค กองทุนหมู่บ้าน ปัญหาของเค้าทางอยากเป็นสถาบันก็คือเค้าต้องพิสูจน์ว่าสาระเค้า
อยู่ตรงน้ัน ไม่ใช่ที่ครอบครัวชินวัตร แล้วมันจึงเป็นปมที่ต้องติดตามว่าเค้าจะท าได้
หรือไม่ เพราะว่าจริงๆเหมือนเค้าก็พยายามท าอยู่ในช่วงสั้นๆตอนที่เอาคุณสมัครมาเป็น
หัวหน้าพรรค แต่สุดท้ายก็แสดงให้เห็นว่าตัวเจ้าของยังไม่ยอม ก็ดึงกลับมาเป็นของคุณ
สมชายมาเป็นคณุยิ่งลักษณ์ซ่ึงล้วนเป็นเร่ืองครอบครัวทั้งสิ้น แล้วก็ 2 ปีที่แล้วเน่ีย (พ.ศ. 
2557) ที่มันกลายเป็นจุดตายก็คือว่าการผลักดันนโยบาย การผลักดันกฏหมายนิรโทษ
กรรม ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าเป็นความตอ้งการที่จะไปตอบโจทย์ประโยชน์ของตัวคุณทักษิณ มัน
กลายเป็นการไปตอกย้ าว่าสรุปแล้วพรรคนอมินีเหล่าน้ีมีไว้เพื่อท าตรงน้ัน... (อภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2559) 

 จากเนื้อความข้างต้นท าให้เห็นถึงการอธิบายความหมายต่อพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามของ
พรรคประชาธิปัตย์ตลอดยุคนี้ว่ามีลักษณะเป็น “พรรคนอมินี” กล่าวคือ การใช้ตัวแทนของตนเองเป็น
ผู้น าพรรคการเมืองรวมถึงรัฐบาล ซึ่งเท่ากับพรรคการเมืองและรัฐบาลนั้นย่อมท าหน้าที่แทนผู้อื่นที่อยู่
เบื้องหลังในการบริหารบ้านเมือง  หรือคือการให้เครือญาตเิข้าไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองแทนตนเอง 
ขาดความเป็นสถาบันทางการเมืองและจริยธรรม เปน็การบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมโดยแท้จรงิ แต่มีนัยยะเพื่อผลประโยชน์ต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้สนับสนุนพรรคหรือรัฐบาล
เป็นหลัก พรรคประชาธิปัตย์ส่งผ่านความหมายผ่านกลไกการอธิบายข้อมูลตามสถานที่สาธารณะและสื่อ
ต่างๆเพื่อให้สังคมได้พิจารณารากฐานหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศ เพื่อผลักให้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามขาดซึ่งความเป็นสถาบันทางการเมือง ขาดความ
น่าเช่ือถือ รวมไปถึงหน้าที่ส าคัญของพรรคการเมืองในการสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และยังเป็น
การสร้างภาพให้ประชาชนและสังคมมองพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบัน
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ค่อนข้างสูงที่ด ารงอยู่มาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังท าหน้าที่หลักของพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารราชการของรัฐบาล 
 
ภาคปฏิบัตกิารทางสังคม 
 พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือผ่านเหตุการณ์และวาทกรรมที่ว่าด้วยการต่อสู้เผด็จ
การรัฐสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่สังคมไทย ซึ่งแต่
ละเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อสังคมไทยหรือเป็นปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรม 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ การต่อสู้เผด็จการรัฐสภา และการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่าง
ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การต่อสู้เผด็จการรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือเรื่องการต่อสู้เผด็จการ
รัฐสภา ด้วยการผูกโยงเรื่องกลไกการตรวจสอบทางรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยเข้ากับเนื้อหาของการ
ละเลยหรือการรับฟังข้อท้วงติงของรัฐบาลซึ่งมีจ านวนเสียงหรือสมาชิกมากกว่าฝ่ายค้านเป็นจ านวนมาก 
พยายามส่งผา่นความหมายให้สงัคมไทยเกิดส านึกได้ว่า แม้รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียง
จ านวนมากจากประชาชน แต่กลับใช้ข้อได้เปรียบนั้นบริหารประเทศแบบเผด็จการไม่เป็นประชาธิปไตย 
ดังนั้นหากการบริหารประเทศของรัฐบาลมีลักษณะที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นเผด็จการจนไม่สามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจได้แล้ว รัฐบาลย่อมไม่สามารถอ้างถึงความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยได้ 
แต่แท้จริงแล้วนัยยะที่ส าคัญคือ ความพยายามต้องการเบียดขับรัฐบาลจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามให้
หมดความชอบธรรมลง พร้อมกับการสร้างคะแนนนิยมให้แก่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองที่
ท าหน้าที่ตรวจสอบและรกัษาผลประโยชน์ให้แกป่ระชาชน รวมถึงความหวังในการมีพื้นที่ทางการเมืองอัน
จะท าให้สามารถเข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองและการปกครองประเทศได้ต่อไปของพรรคประชาธิปัตย์ 
 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้ชุดความเช่ือการต่อสู้เผด็จการรัฐสภา เป็นเครื่องมือ
ในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงบทบาทและการด าเนินงานของรัฐบาลในเวลาน้ันที่ไม่รับฟัง
เสียงส่วนน้อย มีความเป็นเผด็จการในการตัดสนิใจเรือ่งต่างๆทีอ่าจสร้างผลเสียหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทั้ง
ยังไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอาศัยข้อได้เปรียบของจ านวนสมาชิกรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลที่มี
จ านวนมากกว่าฝ่ายค้านจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจตามกลไกรัฐสภาได้ พรรค
ประชาธิปัตย์จึงได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองและเหตุการณ์เพื่อเผยให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการรัฐสภา 
ผ่านวาทกรรมเผด็จการเสียงข้างมาก การสร้างเหตุการณ์ในการคว่ าบาตรการเลือกตั้ง วาทกรรมการเมือง
ภาคประชาชน วาทกรรมความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อส่งผ่านข้อมูลสู่สังคมไทยให้ตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบร่วมกันในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล และเรียกร้องให้สังคมต่อสู้กับรัฐบาลที่
บริหารประเทศในลักษณะมีความเป็นเผด็จการมากกว่าความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงร่วมกับพรรค
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ประชาธิปัตย์ เพื่อสร้างระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ยังประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง 
โดยพยายามผูกโยงทกุเหตุการณ์และวาทกรรมที่สร้างข้ึนที่ล้วนมีจุดมุ่งหมายร่วม คือ การบริหารประเทศ
ของรัฐบาลมีความเป็นเผด็จการละเลยการรับฟังเสียงส่วนน้อย และเป็นการแสดงจุดยืนของพรรคในการ
ท าหน้าที่พรรคการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศต่อสู้กับอ านาจเผด็จการใน
ขณะเดียวกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแท้จริงแล้ววาทกรรมต่อสู้เผด็จการรัฐสภาก็เป็นเพียงร่างทรงของระบบ
กลไกการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตย เพียงใช้ความแยบยลของกลไกทางวาทกรรมท าให้ลักษณะ
ของกลไกการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยผูกติดกับระบบกลไกรัฐสภาที่ขาดประสิทธิภาพยากแก่
การถ่วงดุลอ านาจ ถูกละเลย มองข้าม ไม่ให้ความส าคัญจากรัฐบาล สังคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับได้ถึง
การท าหน้าที่ของรัฐบาลซึง่ละเลยกลไกการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเป็นเผด็จการใน
การบริหารประเทศ ผ่านการสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมให้สังคมไทยได้รับรู้ความหมายที่สร้างขึ้นใน
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
 พรรคประชาธิปัตย์ไดส้ร้างชุดความเช่ือที่ว่าด้วยการต่อสู้เผด็จการรัฐสภาได้เป็นผลส าเร็จ 
จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบบกลไก
รัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยต่อสู้กับการใช้อ านาจเผด็จการรัฐสภาของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน
สังคมไทยมีความเข้าใจและเช่ือว่ารัฐบาลปกครองโดยขาดการรับฟังเสียงส่วนน้อยมีลักษณะเป็นเผด็จการ 
ใช้อ านาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ด้วยกลไกรัฐสภาตามหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตย จนสร้างกระแสการต่อต้านรัฐบาลข้ึนในสังคมไทยแสดงออกผ่านการร่วมชุมนุมขับ
ไล่รัฐบาล จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างภาพความเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบบกลไก
รัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับการเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการท างาน
ของรัฐบาลเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของสว่นรวม จนได้รับความชอบธรรมจากสงัคมไทยในเวลาเดียวกัน และ
สามารถเบียดขับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้ส าเร็จ จนสามารถกลับคืนสู่อ านาจทางการเมืองโดยมี
โอกาสเป็นฝ่ายรัฐบาลบริหารประเทศภายหลังการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549 ในยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ โดยมีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาในเวลาต่อมา 
 ต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อน พรรคประชาธิปัตย์ได้
เสนอชุดความเช่ือผ่านเหตุการณ์และวาทกรรมที่ว่าด้วยการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ทบัซอ้นให้แกส่ังคมไทย ด้วยการผูกโยงเรื่องการบริหารประเทศและการก าหนดนโยบายของ
รัฐบาล เข้ากับเนื้อหาการใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนมิได้มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดย
พยายามส่งผ่านความหมายให้สังคมไทยเข้าใจถึงการท างานของรัฐบาลที่ใช้อ านาจไปในทางสร้าง
ผลประโยชน์แกก่ลุ่มตนและพวกพ้อง ทั้งอาศัยการก าหนดนโยบายและการทุจริตต่างๆจ านวนมาก ดังนั้น
หากการบริหารประเทศของรัฐบาลมีลักษณะที่มิได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและยังมีการ
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ทุจริตคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง ย่อมไม่สามารถอ้างถึงความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยได้ ทั้งนี้มีนัยยะแฝงที่ส าคัญจากการส่งความหมายเหล่านี้แก่สังคม คือ ความต้องการเบียด
ขับรัฐบาลจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามให้หมดความชอบธรรมลง ด้วยการสร้างภาพให้รัฐบาลซึ่งเป็น
พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเต็มไปด้วยการแสวงหาผลประโยชน์จากการบริหารประเทศให้แก่กลุ่มตน มี
การทุจริตคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง มิได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ พร้อมกับการ
สร้างภาพให้พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม เป็นพรรคการเมืองที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบและรกัษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมและซื่อสัตย์สุจริตในการท า
หน้าที่ทางการเมือง ซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้พรรคประชาธิปัตย์ย่อมมีความหวังเพื่อการสร้างความนิยมจาก
ประชาชนและการมีพื้นที่ทางการเมือง อันจะท าให้สามารถเข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองและปกครอง
ประเทศได้ต่อไป 
 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้ชุดความเช่ือการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็น
ธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงบทบาทและ
การด าเนินงานของรัฐบาลในเวลานั้นที่มุ่งแสวงหาประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งมิได้ค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยอาศัยการใช้อ านาจและการก าหนดนโยบายในฐานะรัฐบาล ท าให้
ประชาชนสูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับและส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศ พรรคประชาธิปัตย์จึงได้สร้าง
วาทกรรมทางการเมืองและเหตุการณ์เพือ่เผยใหเ้ห็นถึงการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์
ทับซ้อนให้แก่สังคมไทย ผ่านวาทกรรมทุจริตเชิงอ านาจและนโยบาย วาทกรรมธุรกิจการเมือง วาทกรรม
คนรวยใช่จะไม่โกง และวาทกรรมพรรคนอมินี เพื่อส่งผ่านข้อมูลสู่สังคมไทยให้ตระหนักถึงการบริหารงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอรัปช่ัน แฝงไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึง
ยังมีแนวโน้มที่จะผูกขาดอ านาจทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์จึงพยายามผูกโยงทุกเหตุการณ์และวาท
กรรมที่สร้างข้ึนที่ล้วนมีจุดมุ่งหมายร่วม คือ การบริหารประเทศของรัฐบาลที่มีการทุจริตคอรัปช่ันและ
บริหารประเทศโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน ค านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มตนมากกว่าประชาชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแท้จริงแล้ววาทกรรมต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็เป็นเพียงการให้ความหมายแก่การท าหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรค
การเมืองที่ดี ซึ่งต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ เพียงใช้ความแยบยลของ
กลไกทางวาทกรรมท าใหล้ักษณะการบริหารประเทศของรัฐบาลผูกติดกับการทุจริตคอรัปช่ัน เป็นการเอื้อ
ประโยชน์แก่กลุ่มตนและพวกพ้อง ขาดการค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม จนท าให้สังคมไทยได้
ตระหนักจนซึบซับได้ถึงการบริหารของรัฐบาลทึ่ไม่เป็นธรรมและมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน 
ซึ่งมอบความไว้วางใจใหเ้ข้าไปบริหารประเทศ มีลักษณะเป็นรัฐบาลทีแ่สวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวก
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พ้องจากการใช้อ านาจและการก าหนดนโยบายของรัฐ ถือเป็นการเบียดขับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามให้
หมดความชอบธรรมลงผ่านการสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างข้ึน 
 ซึ่งแท้จริงแล้วในปีพ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลภายใต้การน าของ
นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กลับปรากฏข่าวเกี่ยวกับการทุจริตเช่นกัน เริ่มจากการทุจริต
โครงการซื้อปลากระป๋อง จนนายวิฑูรย์ นามบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้รบัฉายาว่ารัฐมนตรีปลากระป๋องเน่า ตามด้วยปัญหาการทุจริตโครงการชุมชนพอเพียง 
และโครงการเช่ารถเมล์ 4,000 คัน ของพรรคภูมิใจไทย (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553 : 287-293) นอกจากนั้นยงัพบ
การทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนปลอดฝุ่น โครงการประมูลขายข้าว โครงการจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องตรวจระเบิดจีที 200 เรือเหาะตรวจการณ์และรถหุ้มเกราะยาง (สุนัย 
เศรษฐบุญสรา้ง, 2553:71) จึงอาจกลา่วได้ว่าปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันและผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐบาล
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ก็มิได้ลดน้อยลงกว่ารัฐบาลอื่นๆแต่ประการใด แต่อย่างไรก็ตามวาทกรรมทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ได้มีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อสังคมไทย ก่อให้เกิดการต่อสู้
กับเผด็จการรัฐสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการถูก
ครอบง าทางความคิดและโลกทัศน์ว่ารัฐบาลที่ดีและมีความชอบธรรมย่อมต้องยอมรับฟังเสียงส่วนน้อย
ร่วมด้วยในการตัดสินใจ และต้องบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสและด าเนินนโยบายเพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนส่วนรวม ซึ่งพรรคประชาธิปตัย์สามารถสง่ผ่านความหมายและยึดตรึงความเข้าใจร่วมกันของคน
ในสังคมไทย ท าให้คนไทยตระหนกัถึงหน้าทีใ่นการตรวจสอบการท างานของรฐับาลและรักษาผลประโยชน์
ร่วมกันในทางการเมืองได้เป็นผลส าเร็จ 
 จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ต่อต้าน
การใช้อ านาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการบริหารงานของรัฐบาล โดยยึดมั่น
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นหลัก ในขณะเดียวกันยังท าให้สังคมไทยมีความเข้าใจและเช่ือ
ว่ารัฐบาลปกครองโดยใช้อ านาจทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนมิได้ค านึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง 
จนสร้างกระแสการต่อต้านรัฐบาลข้ึนในสังคมไทยอยา่งกว้างขวาง แสดงออกผ่านการร่วมชุมนุมต่อต้าน
และขับไล่รัฐบาล รวมถึงเกิดความแตกแยกทางการเมืองอย่างรุนแรง แบ่งเป็นฝักเปน็ฝา่ยทัง้สนับสนุนและ
ต่อต้านรัฐบาล จนน าไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในปีพ.ศ. 2557 เพื่อยับยั้ง
สถานการณ์และยุติความรุนแรงที่ก าลังมีแนวโน้มจะเกิดข้ึน จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างภาพ
ความเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ผ่านการต่อสู้เผด็จการรัฐสภา
และต่อต้านการใช้อ านาจรฐัที่ไม่เป็นธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับการเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ท า
หน้าที่อย่างกล้าหาญมีจริยธรรมทางการเมือง ต่อต้านรัฐบาลที่ผูกขาดอ านาจทางการเมืองซึ่งขาดการ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ร่วมต่อสู้กับประชาชนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
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ส่วนรวมโดยไม่ค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ทางการเมือง จนได้รบัความชอบธรรมจากสังคมไทยในเวลาเดียวกนั 
นอกจากนั้นยังไดส้ร้างกระแสความตื่นตัวทางการเมืองแก่ประชาชนให้ออกมาร่วมต่อต้านรัฐบาลจนขาด
ความชอบธรรมลง ถือเป็นการเบยีดขับพรรคการเมืองฝา่ยตรงข้ามให้พ้นจากอ านาจทางการเมืองได้ส าเร็จ 
โดยท าให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรต้องยุติบทบาทการบริหารประเทศลงภายหลัง จากการ
รัฐประหารเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  
 
การสร้างอัตลักษณ์ 
 พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตวาทกรรมและเหตุการณ์ต่างๆจนเกิดการยอมรับในสังคมไทย 
ว่าอัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ คือ พรรคการเมืองที่ต่อสูเ้ผด็จการรัฐสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรัฐ
อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยอัตลักษณ์การต่อสู้เผด็จการรัฐสภาซึ่งถูกสร้างความหมาย
เป็นนัยให้สังคมมองเห็นถึงการให้ความส าคัญในการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจทางการเมือง และการให้
ความส าคัญกับกลไกรัฐสภาซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการตรวจสอบการท าหน้าทื่ของรัฐบาลปกครองประเทศ 
โดยท าให้เห็นว่ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีคะแนนเสียงจ านวน
มากกว่าฝ่ายค้านอย่างมาก ได้ส่งผลให้การตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจตามกลไกรัฐสภาไม่สามารถกระท าได้ 
และได้สร้างปัญหาในการบรหิารประเทศโดยไม่ค านึงถึงเสยีงสว่นน้อยที่ท้วงติงการบริหารซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลเสียมากกว่าประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ดังนั้นสังคมไทยต้องตระหนักและให้ความส าคัญใน
การร่วมตรวจสอบการท าหน้าทีข่องรัฐบาลในขณะทีร่ะบบตรวจสอบตามกลไกรัฐสภาไม่สามารถกระท าได้ 
ถือเป็นการปอ้งกันไมใ่ห้รฐับาลสามารถใช้อ านาจผา่นเผด็จการรัฐสภา เพื่อท าใหก้ารบรหิารประเทศเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศอย่างแท้จรงิ และด้วยอัตลักษณ์ต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่
เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ถูกสร้างความหมายเป็นนัยให้สังคมมองเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพือ่ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เต็มไปด้วยการทุจรติคอรปัช่ันทั้งจาก
อ านาจและนโยบายของรัฐ โดยมุ่งหวังประโยชน์เพื่อตอบสนองบุคคลเพียงบางกลุ่ม ซึ่งถือเป็นคู่ตรงข้าม
กับหลักการส าคัญในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ดีที่ต้องค านึงถึงประโยชน์ของคนส่วนรวมและ
ประเทศชาติเป็นหลัก ขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปกครองทั้งยังถือเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นสังคมไทยย่อมต้องมีหน้าที่ในการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่
เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ถึงแม้ในเบื้องต้นรัฐบาลจะได้รับความชอบธรรมผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง แต่หากการบริหารประเทศเป็นไปในลักษณะดังกล่าว ภาคประชาชนย่อมต้องมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกถึงการกระท าทีผ่ิดของรัฐบาล เพื่อยับยั้งความสูญเสียอันเกิดจากการบริหารประเทศให้รักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติตามระบอบประชาธิปไตย 
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 จากนัยแห่งความหมายของอัตลักษณ์ทั้งสองชุดส่งผลต่อสังคมไทย จนสามารถท าให้คนไทย
ได้ซึบซับและครอบง าเข้าไปในส านึกของการรับรู้  เป็นการครอบด้วยชุดข้อมูลอันแยบยลแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถมีพื้นที่ทางการเมืองและด ารงอยู่รวมถึงได้ใช้อ านาจทาง
การเมืองต่อไปได้ จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์การต่อสู้เผด็จการรัฐสภา เป็นการถูกครอบง าผ่านกลไกการ
ตรวจสอบทางรัฐสภาตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยเข้ากับการขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ตามกลไกรัฐสภา กล่าวคือ การที่รัฐบาลละเลยหรือขาดการรับฟังข้อท้วงติง อันเกิดจากจ านวนเสียงหรือ
สมาชิกฝ่ายรัฐบาลที่มีมากกว่าฝ่ายค้านเป็นจ านวนมาก และ อัตลักษณ์ต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่
เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทบัซอ้นเปน็การถูกครอบง าผา่นการบรหิารประเทศและการก าหนดนโยบายของ
รัฐบาลที่ผูกโยงเข้ากับการใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนโดยมิได้มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ซึ่งทั้งสองอัตลกัษณ์ท าใหเ้ปน็การยากทีส่ังคมจะกลา่วได้ว่านอกจากจะเปน็หลกัการที่สร้างความชอบธรรม
ในการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและรัฐบาลที่ดีในการปกครองประเทศแล้ว มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
เป็นผู้ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมอีก อัตลักษณ์ที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนจึงกลายเป็นกระแสที่สังคมรับรู้
และซึมซับอย่างสยบยอมต่ออ านาจของวาทกรรมต่อสูเ้ผด็จการรฐัสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรฐัอย่างไม่
เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสนิทใจและไร้ข้อสงสัย 
 
การสร้างอุดมการณ์ 
 ยุคแห่งการต่อสู้ เผด็จการรัฐสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างอุดมการณ์แก่สังคมไทย ท าให้สังคมไทยได้ซึบซับ รับรู้ 
ผ่านความชอบธรรมจากอ านาจของอัตลักษณ์ทั้งสองชุด กล่าวคือ อัตลักษณ์ต่อสู้เผด็จการรัฐสภา และอัต
ลักษณ์ต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อมาครอบง า ตอกย้ า ให้คน
ไทยเกิดการยอมรับ สร้างภาพไปตามอุดมคติที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึน ด้วยการท าให้เห็นว่าเผด็จการ
รัฐสภาเป็นการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ยึดถือว่าตนได้รับความชอบธรรมจากเสียงส่วนใหญ่ โดยไม่รับ
ฟังเสียงส่วนน้อยในการตรวจสอบและคัดค้านในการบริหารที่อาจส่งผลเสียต่อประชาชนและประเทศน้ัน
ถือเป็นการท าลายระบบกลไกรัฐสภาในการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจตามระบอบประชาธิปไตย ส าหรับการ
ใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้คนไทยตระหนักถึงหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ
การหน้าที่ของรฐับาลในการด าเนินนโยบายบรหิารประเทศเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็น
ส าคัญ ซึ่งก็คือการต่อต้านรัฐบาลที่ใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง เพื่อให้รัฐบาลที่
เข้ามาบริหารประเทศได้พึงระลึกถึงหน้าที่ส าคัญของตนเองในฐานะการเป็นรัฐบาลของประชาชน  
 สังคมไทยจึงได้รับรูแ้ละคุ้นเคยกับการต่อสูเ้ผด็จการรฐัสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรฐัอย่าง
ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยปัจจัยการผลิตอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ช้ีให้เห็น
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ความส าคัญของระบบกลไกรัฐสภาในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล และหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลใน
การบริหารประเทศซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุแกป่ระชาชนและสงัคมผา่นกลวิธีอันแยบยล ด้วยการ
ใช้กลไกการสื่อสารผ่านเหตุการณ์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดท าหนังสือ การปราศัยในที่สาธารณะ การ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการคว่ าบาตรการเลือกตั้ง รวมถึงการลาออกจากความเป็นสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์เพื่อร่วมต่อต้านรัฐบาล พร้อมกับมกีารผลิตซ้ าทางวาทกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้วาทกรรม
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ได้แผ่ขยายอ านาจและอิทธิพลสู่สังคมไทยโดยรวม พร้อมกับ
กีดกันและเบยีดขับพรรคการเมืองฝา่ยตรงข้ามให้กลายเป็นความไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย 
ดังเช่นรัฐบาลที่บริหารประเทศโดยขาดการรับฟังเสียงส่วนน้อยถือเป็นเผด็จการรัฐสภา และรัฐบาลที่ใช้
อ านาจรัฐและนโยบายบริหารประเทศเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้เป็นการท าหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนและสังคม ส่งผลให้เผด็จการรัฐสภาและการใช้อ านาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ในสังคมไทย ด้วยการสร้างอุดมการณ์ให้สังคมไทยยอมรับและยังมีส่วน
ช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้มีบทบาทและสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ต่อไป 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ค้นหา และวิเคราะหก์ารสรา้งวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคสมัย โดยแบ่งวาท
กรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ออกเป็น 5 ยุค ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดแบ่งไว้(พรรค
ประชาธิปัตย์, 2560) ดังนี้ ยุคที่ 1 ยุคแห่งการสร้างพรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (พ.ศ. 
2489 – พ.ศ. 2501) ยุคที่ 2 ยุคแห่งการฟื้นฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2519) ยุค
ที่ 3 ยุคแห่งการปรับปรุงนโยบายและเข้ามสี่วนรว่มในการบริหารบ้านเมือง (พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533) ยุค
ที่ 4 ยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ (ปลายปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 
2544) และยุคที่ 5 ยุคแห่งการต่อสู้เผด็จการรัฐสภาและต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551) 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการศึกษาโดยใช้หลกัการวิเคราะห์วาทกรรม ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ 
(Michel Foucault) และ นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) ผ่านการพิจารณาสิง่ที่แฝงอยู่ในวาท
กรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ในแต่ละยุคสมัย ประกอบกับแนวทางแบบวงศาวิทยา 
(Genealogy) ที่พัฒนามาจากวิธีการศึกษาแบบโบราณคดีของความรู ้(Archeology of Knowledge) เพื่อ
การสืบค้นหาร่องรอยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองและพรรคการเมืองไทยในแต่ละยุค จาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ทั่วไป ( Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นนักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง อันจะท าให้สามารถได้ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพื่อใช้ประกอบเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน จากนั้นผู้วิจัยจะได้เก็บข้อมูลในรูปแบบของตัวบท (text) จากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต บันทึกถ้อยแถลงค าพูดต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมในการวิเคราะห์วาท
กรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ อันจะท าให้สามารถเผยให้เห็นถึงการสร้างวาทกรรมทาง
การเมือง ปฏิบัติการทางวาทกรรม การสถาปนาอ านาจของวาทกรรมผ่านปฏิบัติการทางสังคม รวมถึงการ
สร้างอัตลักษณ์และการสร้างอุดมการณ์ให้แก่วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอชุด
ความรู้แก่สังคมไทยให้ยอมรับได้อย่างแยบยล เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครอบคลุมวาทกรรมทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุค  
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 ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาในบทนี้ออกเปน็ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง สรุปผลการวิจัย เป็นการ
เป็นการพรรณนาภาพรวมวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่สร้างข้ึนในแต่ละยุคตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ส่วนที่สอง การอภิปรายผล เป็นการอธิบายถึงการเช่ือมโยงวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ชุดต่างๆในแต่ละยุค ที่ถูกผลิตข้ึนเพื่อส่งผ่านความหมาย สร้างอัตลักษณ์ สร้างอุดมการณ์ 
เพื่อยึดกุมพื้นที่ทางการเมือง ท่ามกลางบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละยุคร่วมกับแนวคิดทฤษฎีที่
จะช่วยให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของวาทกรรมทางการเมืองเหล่านั้นได้อย่างเข้าใจมากยิ่งข้ึน และ
ส่วนที่สาม ข้อเสนอแนะ เป็นการกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่ได้หลังจากการวิจัยในมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่
สังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ท าให้สามารถเข้าใจเงื่อนไขและ
องค์ประกอบในการสร้างวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุคตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจความเป็นพลวัตรของวาทกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวคือ วาทกรรม
ถูกสร้างข้ึนจากความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกพูดได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่ง ภายใต้กฏเกณฑ์และ
ตรรกะชุดหนึ่ง (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2544:16) และยังเข้าใจถึงการนิยามความหมายแก่วาทกรรม 
และปฏิบัติการทางวาทกรรมในการสร้างความรู้ ค่านิยม ความเช่ือต่างๆทางการเมือง เพื่อมาครอบง า
ความคิด ค่านิยม ความเช่ือของคนในสังคมให้เกิดการยอมรับ นอกจากนั้นวาทกรรมยังท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่
สร้างข้ึนให้ด ารงอยู่ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่กักกัน ปิดกั้น กดทับ 
เบียดขับมิให้อัตลักษณ์และความหมายบางอย่างเกิดข้ึน หรือท าให้อัตลักษณ์และความหมายที่เคยด ารงอยู่
ในสังคมมาก่อนเลือนหายไปได้พรอ้มๆกัน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543:4) วาทกรรมทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปัตย์ในแต่ละยุค ประกอบด้วย  
 ยุคที่ 1 ยุคแห่งการสร้างพรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 
2501)  พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองข้ึน 2 วาทกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วย ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ การต่อต้านเผด็จการ 
  ยุคที่ 2 ยุคแห่งการฟื้นฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2519) พรรค
ประชาธิปัตย์ได้สรา้งวาทกรรมทางการเมืองข้ึน 2 วาทกรรมหลกั ซึ่งประกอบด้วย การยึดมั่นในระบบกลไก
รัฐสภา และ การต่อต้านเผด็จการ  
 ยุคที่ 3 ยุคแห่งการปรับปรุงนโยบายและเข้ามสี่วนรว่มในการบริหารบา้นเมือง (พ.ศ. 2522 – 
พ.ศ. 2533) พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองข้ึน กล่าวคือ การมีจริยธรรมทางการเมือง 
และ การต่อต้านเผด็จการ  
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 ยุคที่ 4 ยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ (ปลายปีพ.ศ. 
2533 – พ.ศ. 2544) พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองข้ึน 2 วาทกรรมหลัก ประกอบด้วย 
พรรคการเมืองของประชาชน และ ฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ  
 ยุคที่ 5 ยุคแห่งการต่อสู้เผด็จการรัฐสภา และต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551) พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองข้ึน 2 
วาทกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วย การต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภา และ การต่อต้านการใช้อ านาจรัฐเพื่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การอภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผล ผู้วิจัยจะอธิบายถึงการเช่ือมโยงวาทกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ชุดต่างๆในแต่ละยุค ที่ถูกผลิตข้ึนเพื่อส่งผา่นความหมาย สร้างอัตลักษณ์ สร้างอุดมการณ์ 
เพื่อยึดกุมพื้นที่ทางการเมืองท่ามกลางบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละยุค  ตามหลักการ
วิเคราะห์วาทกรรมของ Fairclough (1992) ได้อธิบายถึงแนวคิดในการท าความเข้าใจวาทกรรม ผ่าน
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์ที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการศึกษาใน 3 มิติ ประกอบด้วย 
 1. มิติวาทกรรมที่ว่าด้วยตัวบท (discourse as text) 
  มิติวาทกรรมที่ว่าด้วยตัวบทนี้ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ที่ใช้ตัวบท กล่าวคือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย (signifier) และ ตัวหมายถึง (signified) ซึ่งนักวิเคราะห์วาทกรรมแนว
วิพากษ์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของตัวหมายและตัวหมายถึงเป็นไปด้วยแรงจูงใจทางสังคม  นั่น
หมายความว่ามีเหตุผลทางสังคมที่จะผนวกตัวหมายเข้ากับตัวหมายถึง เช่น ค าว่า “ผู้ก่อการร้าย” ใน
ดินแดนตะวันตกและดินแดนตะวันออกกลาง พวกเขาจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเป็นผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ
ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้พูด 
 2. มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practice) 
  มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม พิจารณาว่าปฏิบัติการทางวาทกรรม
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคตัวบท ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของวาทกรรม โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านสังคม หากจะพิจารณา
กระบวนการโดยคร่าวๆ ดังตัวอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์ที่มกีารผลติในบริบทเฉพาะทางสังคม 
ในการผลิตบทความจะต้องมีการเข้าถึงแหล่งข่าว และมีการแปลข้อมูลจากแหล่งข่าวเหล่านี้เป็น
รายงานอย่างคร่าวๆ จากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะน าไปไว้หน้าไหนของหนังสือพิมพ์ 
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 3. มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (social practice) 
  มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม ในมิตินี้แฟร์คลัฟได้เน้นความส าคัญไปที่
อุดมการณ์ในฐานะที่เป็นตัวให้ความหมาย (signification) และ ตัวสร้าง (constructions) ความจริง 
ซึ่งความจริงดังกล่าวนี้ หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคม อัตลักษณ์ทางสังคมที่มีการสร้างเข้าไปในมิติ
ต่างๆผ่านรูปแบบและความหมายของปฏิบัติการทางวาทกรรม จากนั้นอุดมการณ์นี้จะน าไปสู่การผลิต 
การผลิตซ้ าหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ด้วยการครอบง าชุดอุดมการณ์ต่างๆที่ฝังตัวอยู่ใน
ปฏิบัติการทางวาทกรรม และจะสัมฤทธ์ิผลที่สุดเมื่อสามารถท าเสมือนเป็นเรื่องธรรมชาติหรือ เป็น
สามัญส านึก อุดมการณ์จะแสดงออกในระดับความหมายของตัวบท โดยจะแทรกอยู่ในรูปแบบของ
ข้อความ ลีลาการพูดหรือเขียนในระดับต่างๆกัน และยังบอกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางสังคมรวมถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย ประเด็นนี้แฟร์คลัฟยืนยันว่าวาทกรรมทุกช้ินมีอุดมการณ์แฝงอยู่ตราบ
เท่าที่ วาทกรรมหรือปฏิบัติการทางวาทกรรมได้รวบรวมความหมาย (significations) อันจะน าไปสู่
การรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอ านาจ โดยที่อุดมการณ์จะเกิดในสังคมที่มีลักษณะการครอบง าทาง
อ านาจซึ่งมีรากฐานอยู่บนเรื่องชนช้ัน เพศสภาพ กลุ่มวัฒนธรรม 
 ดังนั้นการอภิปรายผลการวิจัยนี้จะได้พรรณนาตามแนวคิดข้างต้น เพื่อการท าความ
เข้าใจวาทกรรม ผ่านการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์ที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการอภิปรายผลใน 3 มิติ 
กล่าวคือ มิติวาทกรรมที่ว่าด้วยตัวบท (discourse as text) มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาท
กรรม (discourse practice) และมิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (social practice) 
 
1. ยุคแห่งการสร้างพรรคและสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2501)  
 ยุคนีพ้รรคประชาธิปัตย์ได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองข้ึน 2 วาทกรรมหลัก ประกอบด้วย 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ การต่อต้านเผด็จการ โดยได้เสนอชุด
ความรู้ผ่านเหตุการณ์และวาทกรรมที่เช่ือมโยงและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการส่งผ่านข้อมูลและ
ความหมายแก่สงัคมใหท้ราบถึงสิง่ที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการจะน าเสนอ กล่าวคือ การผลิตวาทกรรมชุด
ต่างๆเพื่อไปนิยามและสร้างความหมายให้กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และ การต่อต้านเผด็จการ ให้เป็นที่ยอมรับและมีความชอบธรรมในสังคม ถือเป็นวาทกรรมหลักในยุคแห่ง
การสร้างพรรคและสรา้งประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ ภายใต้บริบททางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนผ่าน
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เคลื่อนเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย ก่อนจะเข้าสู่ยุคการปกครองภายใต้
รัฐบาลคณะทหารเป็นระยะเวลานาน 
 1.1 มิติวาทกรรมที่ว่าด้วยตัวบท (discourse as text) 
  1.1.1 วาทกรรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรค
ประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่ประกอบด้วย “รัฐบาลได้ปล่อยให้บุคคลกระท าการหมิ่นองค์ประมุขของชาติ
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และรับเอาตัวนายปรีดี พนมยงค์เข้ามาด าเนินการปกครองแผ่นดินไทยโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ ” 
“คณะราษฎรปกครองโดยไม่เป็นประชาธิปไตย” “คณะราษฎรท าให้พระมหากษัตริย์ทรงสละราชสมบัติ”     
“การเสด็จนิวัติกลับพระนครเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์” “พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุน
พรรคประชาธิปัตย์” “รัฐบาลถวายการอารักขาไม่เพียงพอเป็นเหตุให้ทรงสวรรคต” “ปรีดีฆ่าในหลวง” 
“ปรีดีเป็นพวกสาธาณรฐัและเป็นคอมมิวนิสต์” และ “การสร้างรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2492” โดยเนื้อหา
ของวาทกรรมทั้งหมดลว้นมีความเช่ือมโยงและสง่ผา่นความหมายร่วมกัน คือ การเคารพเทิดทูนต่อสถาบัน
กษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย  
  1.1.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่ประกอบด้วย 
“การคว่ าบาตรการเลอืกตั้ง” “อุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ
ของรัฐบาลชุดใดก็ตาม” “โจโฉนายกฯตลอดกาล” “เผด็จการรัฐสภา” วาทกรรมทั้งหมดล้วนมีความ
เช่ือมโยงและส่งผ่านความหมายร่วมกัน คือ การไม่สนับสนุนและต่อต้านระบอบเผด็จการ  
 1.2 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practice) 
   1.2.1 วาทกรรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรค
ประชาธิปัตย์ได้พยายามสร้างและผลิตชุดความเช่ือ และเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผ่านความหมายด้วยกลไกหลายช่องทาง 
ประกอบด้วย การส่งสารผ่านเหตุการณ์ทางการเมือง การโฆษณาชวนเช่ือเพื่อหาเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ การ
กล่าวในที่สาธารณะ และการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ที่เพิ่มอ านาจพระมหากษัตริย์และลด
อ านาจคณะทหาร พร้อมกับมีการผลิตซ้ าทางวาทกรรมอย่างต่อเนื่อง วาทกรรมทางการเมืองทุกๆชุดที่
พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนเพื่อส่งผ่านความหมายแก่สังคม ล้วนสื่อความหมายเกี่ยวกับ การเคารพ ความ
จงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึงมีความต้องการให้สถาบันกษัตริย์ด ารงอยู่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทยต่อไป ในขณะเดียวกันก็ผลกัให้คณะราษฎรเป็นกลุม่ทีข่าดซึง่ความจงรกัภักดี
และล่วงละเมิดต่อพระมหากษัตรยิ์ อีกทั้งยังมีความพยายามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้ปราศจาก
สถาบันกษัตริย์ ผ่านภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมในการสร้างความหมายและส่งผ่านสู่สังคมไทย ให้กลุ่ม
การเมืองฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นความไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย ดังที่คณะราษฎรได้
พยายามน าเสนอระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแก่สังคมมาก่อนในช่วงต้นซึ่งถือ
เป็นการเบียดขับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามให้พ้นจากอ านาจทางการเมือง สอดคล้องกับความหมายของ
วาทกรรมที่เป็นกระบวนการสร้างความหมายโดยภาษาและสัญลักษณ์ต่างๆที่ด ารงอยู่ในสังคม ประกอบ
กันเป็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดว่าอะไรคือความรู้ ความจริง เป็นสิ่งที่ถูก
สร้างข้ึนโดยสงัคมทั้งโดยกลุม่ที่ครองอ านาจและกลุ่มที่ต่อต้านอ านาจ จัดเป็นเทคโนโลยีทางอ านาจที่ถูกใช้
ทั้งการเก็บกดปิดกั้นและจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ถูกใช้เพื่อต่อต้านอ านาจ 
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ต่อต้านระเบียบทีว่าทกรรมหลักครอบง าอยู่ วาทกรรมในตัวของมนัเองนั้น คือการต่อสู้และการครอบง า ที่
มีต่อรูปแบบและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม (Foucault, 1972a) 
  1.2.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือเรื่องการ
ต่อต้านเผด็จการ ส่งผ่านความหมายด้วยกลไกการสื่อสารผ่านเหตุการณ์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ การปราศัยในที่
สาธารณะ รวมถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการคว่ าบาตรการเลือกตั้ง พร้อมกับมีการผลิตซ้ าทาง
วาทกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ส่งผ่านสู่สังคมไทยอย่าง
กว้างขวาง เมื่อพิจารณาปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการที่พรรค
ประชาธิปัตย์สร้างข้ึน ล้วนสื่อความหมายถึงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติตาม
หลักการของระบอบประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์ และยังเป็นพรรคการเมืองทีต่่อต้านระบอบเผด็จ
การที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพ จ ากัดบทบาทและการมีส่วนร่วมทางการเมือง อีกทั้งยังใช้อ านาจเบ็ดเสร็จขาด
การตรวจสอบถ่วงดุล ไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึงในขณะเดียวกันนั้นก็ได้เบียด
ขับกลุ่มคณะทหารที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศให้กลายเป็นกลุ่มการเมืองที่ใช้อ านาจเผด็จการปราศจาก
หลักการประชาธิปไตย และขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยอาศัยภาคปฏิบัติการของวาท
กรรมเป็นกลไกในการสร้างความหมายและส่งผ่านชุดข้อมูลจากเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่
พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนสู่สังคมไทย กล่าวสรุปได้ว่าวาทกรรมที่ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปเพื่อการสร้างระบอบประชาธิปไตยตามหลักการเพื่อเคลื่อนแทนที่
ระบอบเผดจ็การที่มาจากการเลือกตั้งของรฐับาลคณะทหารที่พยายามสร้างข้ึนใหส้ังคมไทยเหน็พ้องว่าเป็น
ระบอบประชาธิปไตย 
 1.3 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (social practice) 
  1.3.1 วาทกรรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรค
ประชาธิปัตย์ได้ส่งผ่านข้อมูลด้วยการผูกโยงระบอบประชาธิปไตยเข้ากับระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันกษัตริย์กับสังคมไทยที่มีมาแต่เดิม พยายามส่งผ่านความหมายให้สังคมไทยเกิดส านึกได้ว่ากลุ่ม
คณะราษฎรที่ปกครองประเทศมีการละเมิดพระราชอ านาจและกระท าการอันมิบังควรหลายประการ 
รวมถึงระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรใช้ปกครองก็มิได้มีหลักการตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 
อีกทั้งยังไม่สามารถสรา้งความเจริญแก่ประเทศชาติได้ดังทีก่ลา่วอ้างไว้  จนสามารถสถาปนาความหมายให้
สังคมไทยรับรู้ เช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรแทนที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ไม่ไดเ้ป็นประชาธิปไตยดังที่กล่าวอ้าง อีกทั้งยังลดความส าคัญของสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูน
ของสังคมและคนไทยลง จนสามารถได้รับการตอบสนองจากคนไทยพร้อมกับได้รับความชอบธรรมจาก
สังคมไทยที่เช่ือว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยมากกว่าการปกครองที่คณะราษฎรเรียกว่า
ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ที่สอดคล้องกับความหมายของค าว่า “อุดมการณ์” 
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กล่าวคือ ความหมายแรก อุดมการณ์ถูกใช้เพื่อกล่าวถึงความเช่ือ ความคิดรวมไปถึงทัศนคติของคนกลุ่ม
หนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง มีลักษณะเป็นความหมายแบบเบ็ดเสร็จ ที่มุ่งอธิบายสภาพการณ์ในสังคมทั้งที่เคย
เป็นมาและเกิดข้ึนแล้วในอดีต รวมถึงที่ก าลังเกิดหรือก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะเป็นไปได้ใน
อนาคต ความหมายที่สอง อุดมการณ์ถือเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล 2 ฝ่าย โดยสะท้อนให้เห็นผ่านรูปของวิธีการปกครอง หลักการในการปกครองและการด าเนินชีวิต
ของบุคคล (รัตนาวดี ส าราญสุข, 2545:13) จึงถือได้ว่าเป็นความส าเร็จจากปฏิบัติการทางสังคมของวาท
กรรมที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนไดอ้ย่างแยบยล  
  1.3.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ไดส้ร้างวาทกรรมทางการเมือง
ที่ว่าด้วยการต่อต้านเผด็จการได้เป็นผลส าเร็จ ด้วยการผูกโยงเนื้อหาเรื่องการบริหารและการใช้อ านาจของ
รัฐบาลเข้ากับหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลที่ด าเนินการปกครองในขณะนั้น
เป็นระบอบเผด็จการ จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้และเช่ือว่ารัฐบาลปกครองโดยระบอบเผด็จ
การ ใช้อ านาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย จนสร้างกระแสการต่อต้านเผด็จการข้ึนในสังคมไทยแสดงออกผ่านการเดินขบวนขับไล่
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถือเป็นภาคปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรมต่อต้านเผด็จการ กล่าวได้
ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สรา้งภาพความเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับได้รับ
ความชอบธรรมจากสังคมไทยในเวลาเดียวกัน และยังสามารถกลับคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองไทยได้ส าเร็จ 
สอดคล้องกับแนวคิดของฟูโกต์ Foucault (1980) ที่อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการใช้
อ านาจของภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่สามารถเข้าไปสร้างทัศนคติ ความคิด ให้สังคมเกิดการยอมรับ
และปฏิบัติตาม 
 
2. ยุคแห่งการฟ้ืนฟูพรรคและเชิดชูประชาธิปไตย (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2519)  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้สรา้งวาทกรรมทางการเมืองข้ึน 2 วาทกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วย การ
ยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา และ การต่อต้านเผด็จการ บริบทสังคมไทยในช่วงนี้อยู่ภายใต้การปกครอง
แบบเผด็จการอ านาจนิยมในช่วงต้น ก่อนเคลื่อนสู่ยุคประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ
กลับสู่วงจรการรัฐประหารจากคณะทหารอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2519 
 2.1 มิติวาทกรรมที่ว่าด้วยตัวบท (discourse as text) 
  2.1.1 วาทกรรมการยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่
ประกอบด้วย “พรรคยืนหยัดในระบอบประชาธิปไตย” “การปฏิบัติหน้าที่พรรคฝ่ายค้านตามระบอบ
ประชาธิปไตย” “ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา” เนื้อหา
ทั้งหมดล้วนเช่ือมโยงและส่งผ่านความหมายร่วมกัน กล่าวคือ การยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภาตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
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  2.1.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่ประกอบด้วย 
“ปฏิวัติรัฐบาลตัวเองเพียงร าคาญส.ส.ตัวเองที่เรียกร้องเงินพัฒนาจังหวัด” “อุปสรรคในการพัฒนา
ประชาธิปไตย” “กบฏต่อแผ่นดินล้มล้างรฐัธรรมนูญ” เนื้อหาทั้งหมดล้วนเช่ือมโยงและส่งผ่านความหมาย
ร่วมกัน กล่าวคือ การไม่สนับสนุนและต่อต้านระบอบเผด็จการ 
 2.2 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practice) 
   2.2.1 วาทกรรมการยึดมัน่ในระบบกลไกรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือ
เรื่องการยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา ส่งผ่านความหมายด้วยกลไกหลายช่องทาง ประกอบด้วย การปราศัย 
หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ การแสดงออกในการท าหน้าที่ทางการเมือง ท าให้วาทกรรมทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปัตย์แผ่ขยายข้อมูลสู่สังคมไทย พร้อมกับใช้ความแยบยลของกลไกวาทกรรมท าให้ลักษณะ
ของหลักการกลไกการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยผูกติดกับการถูกละเลย มองข้าม ไม่ให้
ความส าคัญ สังคมไทยจึงรับรูไ้ด้ว่ารัฐบาลในเวลานั้นทีไ่ม่เคารพต่อหลกัการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจซึง่เปน็
กลไกส าคัญในระบอบประชาธิปไตย พร้อมกับได้รับรู้บทบาททางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดมั่น
หลักการตามระบบกลไกรัฐสภา สอดคล้องกับความส าคัญของอุดมการณ์ในการครอบง าทางสังคม ที่ว่า
อุดมการณ์จะตอกย้ าเรื่องหลัก ในเรื่องกฏของสังคมหรือกฏของกลุ่ม เพื่อมิให้เกิดข้อกังขา สงสัย          
ตั้งค าถาม โต้แย้งได้มากนัก เช่น เรื่องหลักการพัฒนา เสรีภาพ ความมั่นคงของชาติ (กาญจนา แก้วเทพ , 
2541:65) 
  2.2.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอวาทกรรมการต่อต้าน
เผด็จการการ ส่งผ่านความหมายด้วยกลไกหลายช่องทาง ประกอบด้วย การปราศัย สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อสารมวลชน และการสื่อสารผ่านเหตุการณ์ฟ้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาความผิดรัฐบาลจอมพลถนอม 
กิตติขจรที่ได้ยึดอ านาจการปกครองตนเองและยกเลิกรัฐธรรมนูญ วาทกรรมทุกชุดต่างน าเสนอให้สังคม
เห็นว่าการปกครองในขณะนั้นมีความเป็นเผด็จการอย่างมาก ใช้อ านาจเผด็จการในการบริหารราชการ 
ขาดการรับฟังฝ่ายค้านในข้อท้วงติงเพื่อประโยชน์ของประเทศ สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์ได้สง่ผา่นความหมายผา่นกลไกทางวาทกรรม เพื่อสร้างใหเ้กดิภาคปฏิบตัิ
การทางวาทกรรม อันจะท าให้สังคมได้ตระหนักถึงการปกครองที่ขาดความชอบธรรม ดังที่ ลิขิต ธีรเวคิน 
(2538:16) อธิบายว่า ความชอบธรรมจัดเป็นรากฐานประการหนึ่งของการมีอ านาจ และการอยู่ใต้อ านาจ
ของรัฐบาล ในแง่ของการมสีิทธ์ที่จะปกครองและบรหิารประเทศ ซึ่งฝ่ายที่อยู่ใต้อ านาจการปกครองต้องให้
การยอมรับในการมีสทิธ์ในการปกครองนั้น ดังนั้นการสรา้งความชอบธรรมจึงเป็นการสร้างใหเ้กดิความเช่ือ
ที่ว่า สถาบัน ระเบียบปฏิบัติ การกระท า รวมไปถึงการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายต่างๆของรัฐบาล 
อีกทั้งตัวผู้น าของรัฐบาลก็ต้องมีลักษณะของความถูกต้อง มีความเหมาะสม สมควรได้รับการยอมรับจาก
สังคมไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างไร 
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 2.3 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (social practice) 
  2.3.1 วาทกรรมการยึดมั่นในระบบกลไกรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ใช้วาทกรรมการยึด
มั่นในระบบกลไกรัฐสภา เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงบทบาทและการ
บริหารงานของรัฐบาลในเวลานั้นที่ขาดการเคารพในหลักการตามระบบกลไกรัฐสภา โดยพยายามผูกโยง
เหตุการณ์ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในการเป็นฝ่ายค้านตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย และการลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา เป็น
การใช้ความแยบยลของกลไกทางวาทกรรม ท าให้ลักษณะของหลักการตามระบอบประชาธิปไตยผูกติดกับ
การถูกละเลย มองข้าม ไม่ให้ความส าคัญ สังคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับได้ถึงการไม่เห็นพ้องกับรัฐบาลที่
ไม่เคารพต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในระบอบประชาธิปไตย ผ่านการน าเสนอ
เหตุการณ์ให้สงัคมไทยได้รบัรูค้วามหมายในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม จนสังคมไทยรบัรู้และยอมรับกับ
ความหมายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้สรา้งข้ึน และยังไดร้ับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เปน็พรรคการเมืองที่ยดึมัน่
ในระบบกลไกรัฐสภาตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะอยู่ภายใต้
รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร หรือรัฐบาลที่เข้าสู่อ านาจทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยก็ตาม 
  2.3.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ใช้การส่งผ่านความหมายของ
การต่อต้านเผด็จการ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงรูปแบบการปกครองและ
การบริหารประเทศของรฐับาลในเวลานั้น โดยพยายามผูกโยงความหมายจากเหตุการณ์และวาทกรรมทาง
การเมืองที่สร้างข้ึน กล่าวคือ การกล่าวถึงการรัฐประหารว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย และ
ยังถือว่าการท ารัฐประหารเป็นกบฏต่อแผ่นดินล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดล้วนมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้สังคมไทยเห็นว่าการบริหารงานของรัฐบาลเป็นไปในลักษณะการใช้อ านาจเผด็จการ ไม่เคารพต่อ
หลักการตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นตัวฉุดรั้งพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยที่สามารถจะ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญได้ อีกทั้งยังใช้การแก้ปัญหาทางการเมืองผ่านการรัฐประหารซึ่งเป็น
กระบวนการที่ไม่ถูกต้องและขาดซึ่งความชอบธรรมในการบริหารประเทศ ผ่านการใช้กลไกทางวาทกรรม
ท าให้รัฐบาลกลายเป็นคู่ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ต่อต้านเผด็จการและยึดหลักการตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความชอบธรรม ประกอบกับยุคนี้สังคมไทยขาดความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง แม้จะเรียกร้องให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งก็ตาม 
แต่กลับเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติตนเองของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และได้น าการปกครองแบบเผด็จ
การกลับมาอีกครั้ง เป็นการผูกขาดอ านาจทางการเมืองของกลุ่มคณะทหาร จนสังคมได้นซึบซับได้ถึงการ
ต่อต้านระบอบเผด็จการให้พ้นออกไปจากสังคมและแทนที่ด้วยระบอบประชาธิปไตย 
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3. ยุคแห่งการปรับปรุงนโยบายและเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง (พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533)  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้สรา้งวาทกรรมทางการเมืองข้ึน กล่าวคือ การมีจริยธรรมทางการเมือง 
และ การต่อต้านเผด็จการ บริบททางสังคมและการเมืองไทยในยุคนี้เป็นยุคที่เคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย
ครึ่งใบโดยนายกรฐัมนตรมีาจากคนนอก โครงสรา้งทางการเมอืงมลีักษณะการประนีประนอมระหว่างทหาร
และพลเรอืน เป็นการจัดสรรประโยชน์ทางการเมืองแกก่ลุ่มต่างๆจนท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ ไม่มีการยึด
อ านาจจากคณะทหารอย่างที่ผ่านมา จนกระทั่งพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ยุติบทบาททางการเมือง จึงได้
เกิดการยึดอ านาจจากรัฐบาลพลเรือนอีกครั้งในช่วงปลายยุค 
 3.1 มิติวาทกรรมที่ว่าด้วยตัวบท (discourse as text) 
  3.1.1 วาทกรรมการมีจริยธรรมทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่
ประกอบด้วย “ลงมติด้วยการงดออกเสียง” “พรรคจะด าเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ประชาชน” “ถอนตัวจากการร่วมรัฐาบาล” เนื้อหาทั้งหมดล้วนเช่ือมโยงและส่งผ่านความหมายร่วมกัน 
กล่าวคือ การมีจริยธรรมทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่พรรคการเมือง 
  3.1.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่ประกอบด้วย 
“เผด็จการรฐัสภา” “ร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านนายกฯรฐัประหาร” “พรรคเทพ” เนื้อหาทั้งหมดล้วนเช่ือมโยง
และส่งผ่านความหมายร่วมกัน กล่าวคือ การไม่สนับสนุนและต่อต้านระบอบเผด็จการ 
 3.2 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practice) 
   3.2.1 วาทกรรมการมีจริยธรรมทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือ
เรื่องการมีจริยธรรม ส่งผ่านความหมายด้วยกลไกหลายช่องทาง ผ่านความหมายการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ของพรรค จากทั้งทางการท าหน้าที่พรรคฝ่ายค้านของพรรค การปราศัย หนังสือพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ที่ต่างน าเสนอข้อมูลอย่างกว้างขวาง การแสดงออกในการท าหน้าที่ทางการเมือง 
ท าให้วาทกรรมทางการเมอืงของพรรคประชาธิปัตย์แผ่ขยายข้อมูลสู่สังคมไทย ท าให้พรรคสามารถส่งผ่าน
ความหมายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ในเรื่องการยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โดยมิได้ค านึงถึงสถานภาพความ
เป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ยืนหยัดในหลักการท างานที่โปรง่ใสไม่รับรองการกระท าที่ไม่ถูกต้องของรัฐมนตรี
ร่วมรัฐบาล จนท าให้รัฐมนตรีต้องลาออกจากต าแหน่งภายหลังได้รับความไว้วางใจน้อยที่สุดและส่อเค้าว่า
จะทุจริตจริง ถือเป็นการแสดงออกอย่างมีเหตุผลและเป็นไปเพื่อความถูกต้อง และยังแสดงให้ประชาชน
เห็นถึงการท างานของพรรคที่สอดคล้องกับอุดมการณ์พรรคที่ว่า “พรรคจะด าเนินการเมืองด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน” (ประชาธิปัตย์, 2560)  
 นอกจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังส่งผ่านภาพความมีจริยธรรมทางการเมืองให้สังคมได้รับรู้
เพื่อเรียกกระแสศรัทธาให้แก่พรรค แต่นัยยะที่ซ่อนอยู่คือการท าให้รัฐมนตรีหมดความชอบธรรมจนต้อง
ลาออก ซึ่งอาจรวมไปถึงการลดความนิยมในตัวพรรคกิจสังคมที่มีคะแนนเสียงอยู่มากด้วยเช่นกัน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ใช้ของวาทกรรมทางการเมือง การท าให้ชอบธรรมและการท าให้ไม่ชอบธรรม 
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(legitimization and delegitimization) ซึ่งคล้ายกับการขู่เข็ญ การท าให้ชอบธรรมสร้างสิทธิให้กับผู้มี
อ านาจว่าจะมีผู้เช่ือฟัง ส่วนใหญ่จะโน้มน้าวใจผ่านการใช้ภาษา (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2544:-19) 
เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเข้าสูต่ าแหน่งทางการเมืองได้มากข้ึน ถือเป็นการเบยีดขับแย่งชิงพื้นที่
ทางการเมืองอีกด้วย หรือในกรณีถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้เกิดสภาพ 
“เผด็จการรัฐสภา” ทั้งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดยส่งผ่านความหมายด้วยวาทกรรมเผด็จการรัฐสภาผ่าน
ช่องทางจากสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิงพิมพ์ ท าให้สังคมทราบและเข้าใจถึงการมีเสถียรภาพในการ
บริหารประเทศของรัฐบาล ก็เพราะมีจ านวนสมาชิกมากกว่าฝ่ายค้านอยู่มาก ยากแก่การตรวจสอบถ่วงดุล
ทางอ านาจ จนส่งผลใหม้ีการทจุริตการอย่างมากในคณะรฐับาล นอกจากนั้นยังสง่ผ่านความหมายว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ทั้งทีเ่ปน็พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ได้ตระหนักในปัญหาของระบบกลไกรัฐสภาที่ไม่สามารถ
ท างานได้เต็มที่ จึงได้ขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสให้กลไกการตรวจสอบ
สามารถท างานได้ และยังเพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจของรัฐบาล จึงเป็นการแสดงออกให้สังคมเห็นถึง
ความมีจริยธรรมทางการเมืองผ่านการสร้างเหตุการณ์นี้ข้ึน เพื่อส่งผ่านข้อมูลแก่ประชาชนและสังคม ได้
พิจารณาถึงปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนในการเมืองและการบริหารประเทศ  
 3.2.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดวาทกรรมการต่อต้าน
เผด็จการ ส่งผ่านความหมายด้วยกลไกการสื่อสารผ่านเหตุการณ์ทางการเมือง หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ การ
กล่าวปราศัยในทีส่าธารณะ จึงท าให้วาทกรรมทางการเมอืงของพรรคประชาธิปัตย์สง่ผ่านสู่สงัคมไทยอย่าง
กว้างขวาง เมื่อพิจารณาปฏิบัติการทางวาทกรรมที่ว่าด้วยการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์สร้าง
วาทกรรมชุดต่างๆข้ึน ที่ล้วนสื่อความหมายถึงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติตาม
หลักการของระบอบประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์ และยังเป็นพรรคการเมืองทีต่่อต้านระบอบเผด็จ
การร่วมกับประชาชน รวมถึงในขณะเดียวกันนั้นก็ได้เบียดขับกลุ่มคณะทหารที่มีความพยายามจะสืบทอด
อ านาจในการบรหิารประเทศ ผ่านการเข้ามาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท าให้คณะทหารกลายเป็นกลุ่ม
การเมืองที่ขาดความชอบธรรมและใช้อ านาจเผด็จการปราศจากหลักการประชาธิปไตย และขาดความชอบ
ธรรมในการบริหารประเทศ โดยอาศัยภาคปฏิบัติการของวาทกรรมเป็นกลไกในการสร้างความหมายและ
ส่งผ่านชุดข้อมูลจากเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนสู่สังคมไทย กล่าว
สรุปได้ว่าวาทกรรมทีว่่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปเพื่อการ
สร้างระบอบประชาธิปไตยตามหลกัการเพือ่เคลื่อนแทนที่ระบอบเผด็จการที่มาจากการเลอืกตั้งของรัฐบาล
คณะทหารที่พยายามสร้างข้ึนให้สังคมไทยเห็นพ้องว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย 
 3.3 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (social practice) 
  3.3.1 วาทกรรมการมีจริยธรรมทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้ 
การมีจริยธรรมทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงบทบาทและการ
บริหารงานของรฐับาลตามแต่ละบริบททางการเมืองนั้นๆ ที่พบข้อด้อยจากการทุจริตจากรัฐมนตรีบางคน 
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และข้อได้เปรยีบจากการเปน็รฐับาลที่มีเสยีงข้างมากจนเกนิไป ท าให้ไมส่ามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจได้ 
โดยพยายามผูกโยงเหตุการณ์ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในการเป็นพรรคการเมือง
ร่วมรัฐบาลที่งดออกเสียงรับรองการกระท าของรัฐมนตรีในกรณีส่อเค้าทุจริต และการถอนตัวจากพรรค
ร่วมรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากจนไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจได้ ใช้ความแยบยลของกลไกทางวาท
กรรมท าใหก้ารมีจริยธรรมทางการเมืองผูกติดกับระบบกลไกรัฐสภา สังคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับได้ถึง
ความส าคัญของการมีจริยธรรมทางการเมอืงตามระบบกลไกรฐัสภา ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักการเมือง และการไม่สามารถท าหน้าที่ตามกลไกการตรวจสอบได้ เนื่องจากปัญหาเสียงข้างมากของ
รัฐบาล ผ่านการน าเสนอเหตุการณ์ให้สังคมไทยได้รับรู้ความหมายในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจน
สังคมไทยรับรู้และยอมรับกับความหมายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างข้ึน จนสามารถได้รับการตอบสนอง
จากคนไทยพร้อมกับได้รับความชอบธรรมจากสังคมไทยที่เช่ือว่า รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ขาด
จริยธรรมทางการเมือง เป็นเผด็จการรัฐสภา เต็มไปด้วยการทุจริต ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลตามระบบ
กลไกรัฐสภาได้ แต่ในมุมกลับกันนั้นถือได้ว่าการแสดงออกซึ่งจริยธรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นการสร้างภาพให้พรรคไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลพลเอกชาติชาย ที่สังคมทราบถึง
การทุจริตคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง และน าไปสู่การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ในปีต่อมา ถือเป็นความส าเร็จจากปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างขึ้นอย่าง
แยบยล 
  3.3.2 วาทกรรมการต่อต้านเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือเรื่อง
ต่อต้านเผด็จการ โดยผกูโยงเนื้อหาเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้ากับระบอบเผด็จการ เพื่อ
พยายามตอกย้ าให้เห็นว่าคณะรัฐประหาร รสช. มีความพยายามจะสืบทอดอ านาจด้วยการจะเข้ามาเป็น
นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการประชาธิปไตย เป็นระบอบเผด็จการ ไม่เคารพหลักการในการเข้าสู่
อ านาจตามระบอบประชาธิปไตย ย่อมถือได้ว่าเป็นการขาดความชอบธรรมทางการเมือง พรรค
ประชาธิปัตย์ใช้การส่งผ่านความหมายของการต่อต้านเผด็จการ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทย โดยพยายามผูกโยงความหมายจากเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองที่สร้างขึ้น กล่าวคือ 
การเข้าร่วมต่อต้านการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร รสช. ร่วมกับคนในสังคมไทย ซึ่งเนื้อหามี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหส้ังคมไทยเหน็ว่าการเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองของผูน้ าคณะรัฐประหารมคีวามต้องการ
สืบทอดอ านาจ และไม่เคารพต่อหลกัการตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังใช้การแก้ปัญหาทางการเมือง
ผ่านการรัฐประหารซึง่เป็นกระบวนการที่ไมถู่กต้องและขาดความชอบธรรมในการบรหิารประเทศ ผ่านการ
ใช้กลไกทางวาทกรรมท าให้คณะรัฐประหารและพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม กลายเป็นคู่ตรงข้ามกับพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ต่อต้านเผด็จการและยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมี
ความชอบธรรม สอดคล้องกับหน้าที่โดยทั่วไปของอุดมการณ์ ที่สามารถสร้างความชอบธรรมให้แก่สังคม
หรือกลุ่มที่ยึดถืออุดมการณ์ ซึ่งหน้าที่นี้มองเห็นได้ง่าย ผ่านการสร้างความชอบธรรมด้วยการอ้างอิงว่า 
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สังคมกลุ่มนั้นยังคงอยู่กับหลักการและคุณค่าต่างๆที่ยอมรับกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2541:65) ประกอบ
กับยุคนี้กระแสหลักของสังคมไทยต่างมีความต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ถึงแม้จะมีการ
เลือกตั้งก็ตาม แต่คณะรัฐประหารยังมีความพยายามสบืทอดอ านาจผา่นต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็น
การซ้อนทับประชาธิปไตยด้วยเผด็จการ จนสังคมได้ซึบซับได้ถึงการต่อต้านระบอบเผด็จการให้พ้นออกไป
จากสังคมและแทนที่ด้วยระบอบประชาธิปไตย พร้อมกับเรียกรอ้งให้มกีารแกไ้ขรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อใหก้าร
ปกครองประเทศมีทิศทางตามระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 
 จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างชุดความเช่ือที่ว่าด้วยการต่อต้านเผด็จการได้เป็น
ผลส าเร็จ จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นและ
ตระหนักถึงการตรวจสอบทางการเมือง ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมถึงพรรคยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยและต่อตา้นเผด็จการ ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็ได้ทราบและเข้าใจถึงระบอบ
เผด็จการที่พยายามสร้างความชอบธรรมผ่านการเลือกตั้ง ใช้อ านาจทางการเมืองโดยหวังเข้าไปเป็น
นายกรัฐมนตรี ภายหลังจากการใช้การรัฐประหารเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อ านาจทางการเมือง ผ่านการ
สร้างเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมืองให้คนในสังคมไทยได้รับรู้ความหมายที่สร้างขึ้นในภาคปฏิบัติ
การทางวาทกรรม โดยแผ่อิทธิพลและตรงึความหมายด้วยอ านาจแห่งวาทกรรมที่สามารถปลุกจิตส านึกแก่
คนในสังคม จนสามารถสร้างกระแสให้เกิดการต่อต้านเผด็จการข้ึน ท าให้คนในสังคมแสดงออกถึงการไม่
ยอมรับและต่อต้านรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปช่ัน จนน ามาซึ่งการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในปีพ.ศ. 2534 
รวมถึงสังคมยังได้ต่อต้านผูน้ าคณะรฐัประหารภายหลงัจากการเลอืกตั้งแลว้เสรจ็ ที่ต้องการสืบทอดอ านาจ
ทางการเมือง ผ่านการร่วมชุมนุมประท้วงในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ถือเป็นการเบียดขับฝ่าย
การเมืองที่กุมอ านาจในขณะนั้นให้พ้นจากพื้นที่ทางการเมืองได้ส าเร็จ ซึ่งถือเป็นภาคปฏิบัติการทางสังคม
ของวาทกรรมในยุคนี้ พร้อมกับได้รับความชอบธรรมจากสงัคมไทยในเวลาเดียวกัน และยังสามารถกลบัคืน
สู่พื้นที่ทางการเมืองในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีก
ภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นรัฐบาลแรกภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปีพ.ศ. 2535 
 
4. ยุคแห่งการเป็นรัฐบาลของประชาชนและฝ่ายค้านท่ีมีประสิทธิภาพ  
   (ปลายปีพ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2544)  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองข้ึน 2 วาทกรรมหลัก ประกอบด้วย พรรค
การเมืองของประชาชน และ ฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ  
 4.1 มิติวาทกรรมที่ว่าด้วยตัวบท (discourse as text) 
  4.1.1 วาทกรรมพรรคการเมืองของประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่
ประกอบด้วย “ขบวนการธงเขียว”  “พรรคเรามาจากประชาชนจึงต้องรบัฟงัและท าเพื่อพี่น้องประชาชน” 
และ “สานต่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เนื้อหาทั้งหมดล้วนเช่ือมโยงและส่งผ่านความหมายร่วมกัน 
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กล่าวคือ การท าหน้าที่พรรคการเมืองที่มาจากประชาชน ย่อมต้องสนับสนุนและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
  4.1.2 วาทกรรมฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่
ประกอบด้วย “รัฐบาลเงา” และ “การยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี”เนื้อหา
ทั้งหมดล้วนเช่ือมโยงและส่งผ่านความหมายร่วมกัน กล่าวคือ การท าหน้าที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่มี
ประสิทธิภาพ หรือการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดสัมฤทธิผล 
 4.2 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practice) 
   4.2.1 วาทกรรมพรรคการเมืองของประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมาย 
โดยแสดงให้เห็นถึงการยอมรับตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม เรื่องรัฐธรรมนูญเพื่อ
ปฏิรูปการเมืองให้มีแบบแผนและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศมากข้ึน โดยใช้ช่องทางการส่งสารสู่
สังคมผ่านการจัดตั้ง “ขบวนการธงเขียว” เพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นพ้องกับความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งอาจรวมถึงรัฐบาลเพราะจากเนื้อความข้างต้นได้กล่าวว่า “ดังนั้นพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
จึงต้องแสดงท่าทีในลักษณะเดียวกัน” นั่นย่อมหมายถึงอาจเห็นด้วยไม่มากนัก นอกจากนั้นยังกล่าวได้ว่า
พรรคประชาธิปัตย์ยังได้อาศัยกลไกในการส่งผ่านความหมายไปยังสังคมผ่านช่องทางจากสื่อต่างๆ ทั้ง
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิงพิมพ์ ท าให้สังคมทราบและเข้าใจถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีต่อร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้เกิดข้ึน จัดว่าเป็นการต่อต้าน (resistance) 
ประเภทหนึ่ง เมื่อมีฝ่ายใช้อ านาจย่อมต้องมีฝ่ายต่อต้านการใช้อ านาจ ผ่านโครงสร้างเนื้อหาหรือรูปแบบ
ของภาษาชนิดต่างๆ เช่น ค าขวัญ เพลง การปลุกระดม (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2544:115)  และยังสื่อ
ความหมายถึงการเปน็พรรคการเมอืงที่ยึดประชาชนเปน็หลักอีกด้วย ในทางกลับกันก็เป็นการผลักให้กลุ่ม
การเมืองหรือผู้ที่ไม่สนับสนุนกลายเป็นกลุ่มที่ขาดการรับฟังเสียงประชาชนและไม่ต้องการให้มีการปฏิรูป
เพื่อให้การเมืองมีการพัฒนา  
  4.2.2 ฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างความหมายให้แก่ค าว่า 
“รัฐบาลเงา” ซึ่งหมายถึง ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งคณะบุคคลอย่างไม่เป็นทางการเพื่อคอย
ตรวจสอบการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือเช่ียวชาญในด้านต่างๆ มา
เป็นผู้ที่คอยตรวจสอบเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบของกระทรวงนั้นๆ เปรียบเสมอืนเงาของรัฐมนตรีทุก
กระทรวง  (ยอดชาย วิถีพานิช, 2560) เพื่อให้สังคมได้รับรู้ผ่านช่องทางสื่อมวลชนในการท าหน้าที่พรรค
ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลในเชิงที่เป็นประโยชน์ ได้ท างานอย่างใกล้ชิดกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนเสมือน
หนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล และยังได้สะท้อนภาพการท างานของรัฐบาลเสมือนเป็นกระจกให้ประชาชนได้เห็น
ภาพการท างานของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน  
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 4.3 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสังคม (social practice) 
  4.3.1 วาทกรรมพรรคการเมืองของประชาชน พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้
วาทกรรมพรรคการเมืองของประชาชน ให้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ให้ตระหนักถึง
บทบาทและการท าหน้าที่ของประชาชนเพื่อเรียกร้องสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และรัฐบาลที่มา
จากประชาชนย่อมต้องรับฟังถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาหรือสร้างความเจริญให้แก่
ประเทศได้ โดยพยายามผูกโยงเหตุการณ์และวาทกรรมที่สร้างขึ้น ผ่านกลไกทางวาทกรรมท าให้ความ
ต้องการของประชาชนผูกติดกับการถูกละเลย มองข้าม ไม่ให้ความส าคัญ สังคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับ
ได้ถึงการไม่เห็นพ้องกับกลุ่มการเมืองหรือรัฐบาลที่ไม่ยอมรับ จนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องจนท าให้ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านวาระได้ในที่สุด และยังท าให้กลุ่มการเมืองเหล่านั้นกลายเป็นคู่ตรงข้ามกับพรรค
ประชาธิปัตย์ที่รับฟังและร่วมสนับสนุนความต้องการของประชาชน จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้
สร้างชุดความเช่ือที่ว่าด้วยพรรคการเมอืงของประชาชน จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่า พรรค
ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดถือความต้องการของประชาชน เคารพในการตัดสินใจในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็เช่ือว่ากลุ่มการเมืองหรือบุคคลที่ไม่สนับสนุนร่าง
รัฐธรรมนูญขาดซึ่งการรับฟังและตอบสนองความต้องการจากประชาชน  
  4.3.2 ฝ่ายค้านที่มีประสทิธิภาพ พรรคประชาธิปตัย์สามารถสถาปนาให้การเปน็ฝา่ยค้าน
ที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการท างานและบริหารประเทศ 
โดยพยายามผูกโยงความหมายจากเหตุการณ์และวาทกรรมทางการเมอืงที่สรา้งข้ึน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
สังคมไทยเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการท างานของพรรคประชาธิปัตย์ ว่ามีกระบวนการตรวจสอบที่
เป็นระบบ มีขั้นตอน และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหลักการส าคัญของพรรคการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งในเวลานั้นสังคมไทยเผชิญกับการท างานของรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพ จึงได้ตระหนัก
จนซึบซับได้ถึงความมีประสิทธิภาพในการท างานของฝ่ายค้านจนน าไปสู่การต่อต้านรัฐบาลและ
นายกรัฐมนตรีที่ขาดประสิทธิภาพจนท าให้ประเทศเสียหาย ผ่านการสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมทาง
การเมืองให้คนในสังคมไทยได้รับรู้ความหมายที่สร้างขึ้น จนสามารถท าให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธขาด
ความชอบธรรมจนต้องลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี สอดคล้องกับเรื่องความชอบธรรมของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน ที่กล่าวว่าแม้การเข้าสูต่ าแหน่งอ านาจในการปกครองจะมี
ความชอบธรรมตามตัวบทกฏหมาย หรือประเพณี แต่หากรัฐบาลไม่สามารถบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่พลเมืองคาดหวัง ย่อมจะสูญเสียความชอบธรรมในแง่การบริหารงาน
ลง (ลิขิต ธีรเวคิณ, 2538:16) รัฐบาลจึงถูกเบียดขับจากพื้นที่การเมืองไทย ด้วยอ านาจแห่งวาทกรรมที่
สามารถสร้างให้เห็นถึงความขาดประสิทธิภาพในการบริหารประเทศจนน าไปสู่การชุมนุมเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออกในที่สุด  
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 จึงกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไดส้ร้างชุดความเช่ือที่ว่าฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพได้เป็น
ผลส าเร็จ จนสถาปนาความหมายให้สังคมไทยรับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดความ
ต้องการของประชาชน และมีกระบวนการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสังคมไทยมีความเข้าใจ
และเช่ือว่ารัฐบาลบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างภาพความเป็น
พรรคการเมืองของการท างานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับได้รับความชอบธรรมจากสังคมไทยในเวลา
เดียวกัน จนสามารถกลับคืนสู่พื้นที่ทางการเมืองไทยได้ส าเร็จ  
 
5. ยุคแห่งการต่อสู้เผด็จการรัฐสภา และต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม 
   เพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อน (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551)  
 พรรคประชาธิปัตย์ได้สรา้งวาทกรรมทางการเมืองข้ึน 2 วาทกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วย การ
ต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภา และ การต่อต้านการใช้อ านาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5.1 มิติวาทกรรมที่ว่าด้วยตัวบท (discourse as text) 
  5.1.1 วาทกรรมการต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลิตตัวบทที่
ประกอบด้วย ”เผด็จการเสียงข้างมาก” “การคว่ าบาตรการเลือกตั้ง” “การเมืองภาคประชาชน” และ 
“ความกล้าหาญทางจริยธรรม” เนื้อหาทั้งหมดล้วนเช่ือมโยงและส่งผ่านความหมายร่วมกัน กล่าวคือ การ
ต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภา 
  5.1.2 วาทกรรมการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน พรรค
ประชาธิปัตย์ได้ผลติตัวบทที่ประกอบด้วย “การทุจรติเชิงอ านาจและนโยบาย” “ธุรกิจการเมือง” “คนรวย
ใช่ว่าจะไม่โกง” “พรรคนอมินี” และ “ข้ีข้าทักษิณ” เนื้อหาทั้งหมดล้วนเช่ือมโยงและส่งผ่านความหมาย
ร่วมกัน กล่าวคือ การต่อต้านการใช้อ านาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5.2 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourse practice) 
   5.2.1 วาทกรรมการต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือ
เรื่องการต่อสู้เผด็จการรัฐสภา ส่งผ่านข้อมูลด้วยการผูกโยงเรื่องกลไกการตรวจสอบทางรัฐสภาในระบอบ
ประชาธิปไตยเข้ากับเนื้อหาของการละเลยหรอืการรับฟังข้อทว้งติงของรัฐบาลซึง่มจี านวนเสียงหรือสมาชิก
มากกว่าฝ่ายค้านเป็นจ านวนมาก พยายามส่งผ่านความหมายให้สังคมไทยเกิดส านึกได้ว่า แม้รัฐบาลจะมา
จากการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงจ านวนมากจากประชาชน แต่กลับใช้ข้อได้เปรียบนั้นบริหารประเทศ
แบบเผด็จการไม่เป็นประชาธิปไตย ดังนั้นหากการบริหารประเทศของรัฐบาลมีลักษณะที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย เป็นเผด็จการจนไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจได้แล้ว รัฐบาลย่อมไม่สามารถอ้างถึง
ความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยได้ แต่แท้จริงแล้วนัยยะที่ส าคัญคือ ความพยายามต้องการเบียด
ขับรัฐบาลจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามให้หมดความชอบธรรมลง พร้อมกับการสร้างคะแนนนิยมให้แก่
พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
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รวมถึงความหวังในการมีพื้นที่ทางการเมืองอันจะท าให้สามารถเข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองและการ
ปกครองประเทศได้ต่อไปของพรรคประชาธิปัตย์ 
 พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้ชุดความเช่ือการต่อสูเ้ผด็จการรัฐสภา โดยพยายามผกู
โยงทุกเหตุการณ์และวาทกรรมที่สร้างข้ึนที่ล้วนมีจุดมุ่งหมายร่วม คือ การบริหารประเทศของรัฐบาลมี
ความเป็นเผด็จการละเลยการรับฟังเสยีงสว่นน้อย และเป็นการแสดงจดุยืนของพรรคในการท าหน้าที่พรรค
การเมืองเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศต่อสูก้ับอ านาจเผด็จการในขณะเดียวกัน ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าแท้จริงแล้ววาทกรรมต่อสู้เผด็จการรฐัสภาก็เปน็เพียงร่างทรงของระบบกลไกการตรวจสอบตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพียงใช้ความแยบยลของกลไกทางวาทกรรมท าให้ลักษณะของกลไกการตรวจสอบ
ตามระบอบประชาธิปไตยผูกติดกับระบบกลไกรัฐสภาที่ขาดประสิทธิภาพยากแก่การถ่วงดุลอ านาจ ถูก
ละเลย มองข้าม ไม่ให้ความส าคัญจากรัฐบาล สังคมไทยจึงตระหนักจนซึบซับได้ถึงการท าหน้าที่ของ
รัฐบาลซึ่งละเลยกลไกการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเป็นเผด็จการในการบริหาร
ประเทศ ผ่านการสร้างเหตุการณ์และวาทกรรมให้สงัคมไทยได้รับรู้ความหมายที่สร้างข้ึนในภาคปฏิบัติการ
ทางวาทกรรม 
  5.2.2 วาทกรรมการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน พรรค
ประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือผ่านเหตุการณ์และวาทกรรมที่ว่าด้วยการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่าง
ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่สังคมไทย ด้วยการผูกโยงเรื่องการบริหารประเทศและการ
ก าหนดนโยบายของรัฐบาล เข้ากับเนื้อหาการใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนมิได้มุ่งประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน โดยพยายามส่งผ่านความหมายใหส้ังคมไทยเข้าใจถึงการท างานของรัฐบาลที่ใช้อ านาจ
ไปในทางสร้างผลประโยชน์แก่กลุ่มตนและพวกพ้อง ทั้งอาศัยการก าหนดนโยบายและการทุจริตต่างๆ
จ านวนมาก ดังนั้นหากการบริหารประเทศของรัฐบาลมีลักษณะที่มิได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนและยังมีการทุจริตคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง ย่อมไม่สามารถอ้างถึงความชอบธรรมในการเป็น
รัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้ ทั้งนี้มีนัยยะแฝงที่ส าคัญจากการส่งความหมายเหล่านี้แก่สังคม คือ 
ความต้องการเบียดขับรฐับาลจากพรรคการเมืองฝา่ยตรงข้ามให้หมดความชอบธรรมลง ด้วยการสร้างภาพ
ให้รัฐบาลซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเต็มไปด้วยการแสวงหาผลประโยชน์จากการบริหารประเทศ
ให้แก่กลุ่มตน มีการทุจรติคอรปัช่ันอย่างกว้างขวาง มิได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
พร้อมกับการสรา้งภาพให้พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม เป็นพรรคการเมืองที่ท า
หน้าที่ตรวจสอบและรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมและซื่อสัตย์สุจริตใน
การท าหน้าที่ทางการเมือง ซึ่งภาพลักษณ์เหล่าน้ีพรรคประชาธิปัตย์ย่อมมีความหวังเพื่อการสร้างความ
นิยมจากประชาชนและการมีพื้นที่ทางการเมือง อันจะท าให้สามารถเข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองและ
ปกครองประเทศไดต้่อไป 
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 5.3 มิติวาทกรรมในฐานะปฏิบัติการทางสงัคม (social practice)  
  5.3.1 วาทกรรมการต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์สามารถสถาปนาให้ชุด
ความเช่ือการต่อสูเ้ผด็จการรัฐสภา เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ตระหนักถึงบทบาทและ
การด าเนินงานของรัฐบาลในเวลานั้นที่ไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย มีความเป็นเผด็จการในการตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆที่อาจสร้างผลเสียหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอาศัยข้อ
ได้เปรียบของจ านวนสมาชิกรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลที่มีจ านวนมากกว่าฝ่ายค้านจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจตามกลไกรัฐสภาได้ พรรคประชาธิปัตย์จึงได้สร้างวาทกรรมทางการเมืองและ
เหตุการณ์เพื่อเผยให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการรัฐสภา ผ่านวาทกรรมเผด็จการเสียงข้างมาก การสร้าง
เหตุการณ์ในการคว่ าบาตรการเลือกตั้ง วาทกรรมการเมืองภาคประชาชน วาทกรรมความกล้าหาญทาง
จริยธรรม เพื่อส่งผ่านข้อมูลสู่สังคมไทยให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล และเรียกร้องให้สังคมต่อสู้กับรัฐบาลที่บริหารประเทศในลักษณะมีความเป็นเผด็จการ
มากกว่าความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อสร้างระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ยังประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง  
  5.3.2 วาทกรรมการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน พรรค
ประชาธิปัตย์ได้เสนอชุดความเช่ือผ่านเหตุการณ์และวาทกรรมที่ว่าด้วยการต่อต้านการใช้อ านาจรัฐอย่าง
ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่สังคมไทย ด้วยการผูกโยงเรื่องการบริหารประเทศและการ
ก าหนดนโยบายของรัฐบาล เข้ากับเนื้อหาการใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนมิได้มุ่งประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน โดยพยายามส่งผ่านความหมายใหส้ังคมไทยเข้าใจถึงการท างานของรัฐบาลที่ใช้อ านาจ
ไปในทางสร้างผลประโยชน์แก่กลุ่มตนและพวกพ้อง ทั้งอาศัยการก าหนดนโยบายและการทุจริตต่างๆ
จ านวนมาก ดังนั้นหากการบริหารประเทศของรัฐบาลมีลักษณะที่มิได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนและยังมีการทุจริตคอรัปช่ันอย่างกว้างขวาง ย่อมไม่สามารถอ้างถึงความชอบธรรมในการเป็น
รัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้ ทั้งนี้มีนัยยะแฝงที่ส าคัญจากการส่งความหมายเหล่านี้แก่สังคม คือ 
ความต้องการเบียดขับรฐับาลจากพรรคการเมืองฝา่ยตรงข้ามให้หมดความชอบธรรมลง ด้วยการสร้างภาพ
ให้รัฐบาลซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเต็มไปด้วยการแสวงหาผลประโยชน์จากการบริหารประเทศ
ให้แก่กลุ่มตน มีการทุจรติคอรปัช่ันอย่างกว้างขวาง มิได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
พร้อมกับการสรา้งภาพให้พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม เป็นพรรคการเมืองที่ท า
หน้าที่ตรวจสอบและรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมและซื่อสัตย์สุจริตใน
การท าหน้าที่ทางการเมือง ซึ่งภาพลักษณ์เหล่าน้ีพรรคประชาธิปัตย์ย่อมมีความหวังเพื่อการสร้างความ
นิยมจากประชาชนและการมีพื้นที่ทางการเมือง อันจะท าให้สามารถเข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองและ
ปกครองประเทศได้ต่อไป 
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 กล่าวโดยสรปุได้ว่าเนื้อหาของวาทกรรมทางการเมอืงของพรรคประชาธิปัตย์ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ถูกผลิตข้ึนเพื่อส่งผ่านความหมายไปยังสังคม โดยท าให้สังคมเช่ือว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรค
การเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อต้านเผด็จการทุก
รูปแบบ มีจริยธรรมทางการเมือง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ และ
ต่อต้านการใช้อ านาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน จากเนื้อหาทั้งหมดมีล้วนมีรายละเอียดที่
สามารถเช่ือมโยงความหมายต่างๆในแต่ละยุคของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไว้ด้วยกันได้ว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชน ด้วยการใช้อ านาจที่แยบยลและสร้างความชอบธรรมให้แก่พรรค สร้าง
อุดมการณ์ครอบง าผ่านกระบวนการสือ่สารด้วยการอ่าน รับฟัง รับชม ในการรับสารเหล่านี้ กล่าวคือ การ
รับวาทกรรมที่ถูกสร้างข้ึนจากผู้มีอ านาจที่ผลิตสาร โดยวางอยู่บนผลประโยชน์ของตน ซึ่งจะสร้างและชัก
จูงให้ผู้อื่นเข้ามาเปน็พวกเดียวกันกับตน เพื่อสื่อให้เข้าใจในเรือ่งราวของตนเองเป็นอย่างดีจนเกดิความรู้สกึ
แบ่งแยกพวกเราจากพวกเขา (สุกัญญา สุดบรรทัด, 2550:153-155) รวมถึงการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองต่างๆของพรรคประชาธิปัตย์ล้วนมีนัยยะทางการเมือง สามารถส่งผลให้คนในสังคมยอมรับ ยอม
ตาม เช่ือฟัง และปฏิบัติตามวาทกรรมทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างข้ึนผ่านภาคปฏิบัติการของ
วาทกรรมที่หลากหลายและยังไดผ้ลิตซ้ าวาทกรรมเหล่านั้น  
 การให้ความหมายของวาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ยังมกีารเปลี่ยนแปลงให้
สอดรับกับบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละยุค จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการสร้างวาทกรรม 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมในการส่งผ่านชุดความรู้ อัตลักษณ์ และอุดมการณ์จาก
ความหมายที่สร้างข้ึนในแต่ละยุค พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้อุดมการณ์เหล่าน้ีที่นอกจากจะจัดเป็นระบบ
ความคิดความเช่ือเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งแล้ว อุดมการณ์ยังเป็นตัวสร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองอีกด้วย (รัตนาวดี ส าราญสุข, 2545:19) เพื่อตอกย้ าและยึดตรึงให้สังคมไทยซึบซับจนเช่ือว่า
วาทกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ คือ พรรคการเมืองที่ท าหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้โดยสมบูรณ์ และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ
เทศชาติเป็นส าคัญ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิเคราะห์การสร้างวาทกรรมทางการเมือง ในการวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปัตย์ ท าให้สามารถพิจารณาได้ถึงแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ ใช้สร้างวาทกรรมทาง
การเมืองในแต่ละยุคสมัยผ่านภาคปฏิบัติการของวาทกรรม จากการสร้างชุดความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม ใน
การให้ความหมาย อัตลักษณ์ และอุดมการณ์ทางการเมือง อันส่งผลต่อการด ารงอยู่ และก่อให้เกิดการ
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ยอมรับพรรคประชาธิปัตย์ของคนในสังคม โดยอาศัยการใช้อ านาจที่แฝงเร้นไว้อย่างแยบยล กระทั่งคนใน
สังคมยอมรับ คล้อยตาม เช่ือฟัง หรือยึดถือปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อสงสัย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการตื่นตัวทาง
การเมือง และเล็งเห็นว่าการเมืองเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคนในสังคมทุกคน รวมถึงการสร้างระบบการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยให้สอดรับกับบริบทสังคมไทย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องวาทกรรมทางการเมืองของพรรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยสามารถท าให้คนในสังคมเข้าใจได้ถึงกลยุทธ์หรือวิธีการในการท าให้สังคม
ยอมรับชุดความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม หรืออุดมการณ์ใดๆก็ตาม ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาวิเคราะห์ถึง
ความหมาย อัตลักษณ์ และอุดมการณ์ที่แฝงเรน้ไว้ภายใต้ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ที่ใช้อ านาจอันแยบ
ยลในการสร้างความชอบธรรม กระทั่งท าให้คนในสังคมไม่อาจรู้สึกตัวหรือเท่าทันได้ จนรับมายึดถือให้
คุณค่าความส าคัญเสมือนหนึ่งว่าเป็นชุดความจริงในสังคม เมื่อสามารถเข้าใจได้ดังนี้แล้วคนในสังคมจะ
พิจารณาแยกแยะ วิเคราะห์ชุดความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ต่างๆเหล่าน้ันที่ถูกสร้างขึ้นได้
อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถน าชุดความรูเ้หลา่นั้นทีผ่่านการพิจารณาว่าเหมาะสมและสอดรบักับบริบท
ทางสังคมและการเมืองในช่วงเวลานั้น รับมาหรือปรับใช้กับชุดความรู้ส่วนตน ซึ่งถือเป็นการสร้าง
ประโยชน์ในการท าความเข้าใจและเท่าทันนัยยะของวาทกรรมทางการเมืองจนไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจแห่ง
วาทกรรม ซึ่งเป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์แอบแฝงของกลุ่มบุคคลที่อาจมิได้เป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมไทย 
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รายการอ้างอิง 
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  ข้อมูลจากการสมัภาษณ์สมาชิกพรรคประชาธิปัตย ์
 

 เนื้อหาในบทนี้เป็นการนําเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑เชิงลึกของสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย๑ ในประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑การมืองและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย๑ในแตํละยุค ตั้งแตํภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 จนถึงรัฐประหาร พ.ศ. 2557 
เพื่อให๎สามารถเผยให๎เห็นถึงเหตุการณ๑ทางการเมือง และการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย๑ที่ใช๎สํงผํานความหมายแกํสังคมไทยในขณะนั้นตามแตํละยุคสมัยได๎อยํางขัดเจนมากยิ่งข้ึน 

  

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาท่ีปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ 

 หลังเปลีย่นการปกครองสภาพการเมืองของประเทศไทยมีความผันผวนตํอเนื่องมาโดยตลอด 
ซึ่งเป็นชํวงการวางรากฐานใหแ๎กํระบอบประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย๑ได๎กํอตั้งข้ึนในชํวงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2498 สมัยนั้นอาจารย๑คึกฤทธ์ิยุบพรรคก๎าวหน๎าของทํานมารวมกบัสมาชิกสภาผู๎แทนราษฏรบางสํวน
เพื่อตั้งพรรคประชาธิปัตย๑ ด๎วยเหตุผลสําคัญคือ “การตํอต๎านกลุํมคณะราษฎร” ซึ่งผูกขาดอํานาจมา
ยาวนาน ชํวงนั้นอาจกลําวได๎วําบ๎านเมืองไมํมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นการผูกขาดอํานาจของ
คณะราษฎร ทําให๎ขาดการตรวจสอบถํวงดุลอํานาจตามระบบรัฐสภาที่แท๎จริง พรรคประชาธิปัตย๑มีนาย
ควง อภัยวงศ๑เป็นหัวหน๎าพรรค และยังมีทํานอาจารย๑เสนีย๑ ปราโมช ซึ่งในภายหลังทํานยังเป็นอาจารย๑ผม
ด๎วย พรรคประชาธิปัตย๑ยึดมั่นหลักการที่ถูกต๎องศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแตํกํอตั้งพรรค เมื่อ
พรรคเราเริ่มต๎นจากเป็นพรรคฝ่ายค๎านรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค๑ จึงทําหน๎าที่ตรวจสอบรัฐบาลอยําง
เข๎มแข็งตามหลกัการในระบบรฐัสภา จนตํอมาได๎เกิดการรัฐประหารข้ึนในปีพ.ศ. 2490 สมัยนั้นจอมพลผิน
ได๎ยึดอํานาจจากรฐับาลฝัง่นายปรีดี และพรรคเราได๎รบัเชิญใหเ๎ป็นรฐับาลภายหลงัจากการรฐัประหาร โดย
มีนายควง อภัยวงศ๑ หัวหน๎าพรรคคนแรกเป็นนายกรัฐมนตรี ทําหน๎าที่บริหารบ๎านเมืองแก๎ไขปัญหาตํางๆ
มาโดยลําดับ เพื่อสร๎างประชาธิปไตยให๎เกิดข้ึนในสังคมไทย ต๎องยอมรับวําชํวงเวลานั้นกลุํมการเมืองยังมี
การตํอสู๎กันในลกัษณะที่ไมเํปน็ไปตามหลักการประชาธิปไตยเพื่อเข๎าสูํอํานาจทางการเมือง เราจึงเห็นการ
ยึดอํานาจ การใช๎กําลังเข๎าปราบปรามฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข๎ามอยํางรุนแรงเด็ดขาดอยูํเสมอ  

 หลังจากพรรคเราเป็นรัฐบาลได๎พักหนึ่งก็ถูกคณะทหารขอให๎ยุติบทบาทและตั้งจอมพล ป. 
พิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี เราจึงต๎องกลายเป็นพรรคฝ่ายค๎านรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามมาตั้งแตํน้ัน เป็นระยะเวลายาวนานที่เผด็จการทหารเข๎าบริหารบ๎านเมือง และจอมพล ป.ยังยึด
อํานาจตัวทํานเองอีก ยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิมพ.ศ. 2492 ประกาศใช๎รัฐธรรมนูญของคณะทหารปีพ.ศ. 
2495 แล๎วถึงจัดให๎มีการเลือกตั้ง แตํก็ต๎องยอมรับครับวําบรรยากาศทางการเมืองในเวลานั้นมีลักษณะไมํ
เป็นประชาธิปไตย การใช๎รัฐธรรมนูญมีลักษณะเอื้อตํอการกลับสูํอํานาจหลังการเลือกตั้งของฝ่ายทหาร 
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บทบาทของพรรคจงึมอียูํในวงจาํกัด แตํพรรคก็แสดงใหป๎ระชาชนเห็นถึงการยึดมั่นในหลกัการตามระบอบ
ประชาธิปไตยมาโดยตลอด และพรรคก็ไมํสนับสนุนระบอบเผด็จการมาตั้งแตํต๎น จะเห็นได๎วําหัวหน๎าควง
ปฏิเสธการลงสมัครเลือกตั้งครั้งนั้นเปน็การควํ่าบาตรการเลอืกตั้ง เพื่อเป็นสญัลักษณ๑ทางการเมืองที่สําคัญ
ให๎ประชาชนเห็นวําบ๎านเมืองไมํมีความเป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่ดําเนินอยูํนั้นไมํกํอให๎เกิด
ประโยชน๑แกํพี่น๎องประชาชนและเผด็จการก็ยังคงดํารงอยูํตํอไป จนตํอมาประเทศเรามีพรบ.พรรค
การเมืองฉบับพ.ศ. 2498 พรรคประชาธิปัตย๑จงึได๎สงํผูส๎มัครลงเลอืกตั้งอกีครัง้ แตํอยํางที่ผมกลําวไปสภาพ
บ๎านเมืองที่ขาดความเปน็ประชาธิปไตย พรรครัฐบาลขณะนั้นคือพรรคเสรมีนังคศิลาเปน็พรรคขนาดใหญทํี่
จอมพล ป. พิบูลสงครามตั้งข้ึนเพื่อเป็นฐานอํานาจของทํานเอง อีกทั้งยังมีการใช๎อํานาจจากฝ่ายรัฐบาลใน
การซื้อเสียง การเลือกตั้งขาดความบริสุทธ์ิยุติธรรม ประกอบกับประชาชนตกอยูํภายใต๎การปกครองใน
ลักษณะนี้มาเป็นระยะเวลานาน ทําให๎เกิดการเดินขบวนประท๎วงการเลือกตั้งและขับไลํรัฐบาลคณะทหาร 
เพื่อเรียกรอ๎งใหเ๎กดิระบอบประชาธิปไตยข้ึนในประเทศ จนเกิดการรัฐประหารข้ึนในปีพ.ศ. 2500 บทบาท
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย๑จึงต๎องยุติลงช่ัวคราว เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ยึดอํานาจการ
ปกครอง แตํอยํางไรก็ดีครับหลังจากการยึดอํานาจรัฐบาลยังคงปกครองโดยใช๎อํานาจเผด็จการอยําง
ยาวนาน ตั้งแตปํพี.ศ. 2501จนถึงพ.ศ. 2511 พรรคประชาธิปัตย๑ของเราจึงได๎ทําหน๎าที่เป็นพรรคฝ่ายค๎าน
รัฐบาลกลุํมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ และจอมพลถนอม กิตติขจรมาโดยตลอด รํวมตํอสู๎และตํอต๎านเผด็จ
การเคียงข๎างสังคมแม๎จะทาํได๎ในวงจํากดั การตรวจสอบรัฐบาลกระทําได๎ยาก แตํพรรคก็พยายามทําหน๎าที่
พรรคฝ่ายค๎านตามระบอบประชาธิปไตยอยํางดีที่สุด 

 ในชํวงพ.ศ. 2511จนถึงพ.ศ. 2519 ผมจะเลําประสบการณ๑ซึ่งผมอยูํในพรรคแล๎วให๎ฟังนะ
ครับ พรรคประชาธิปัตย๑เมื่อปีพ.ศ. 2511 ผมได๎สมัครเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2512 ด๎วย
เงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่ออกมาในสมัยจอมพลถนอมสืบทอดอํานาจตํอจากจอมพลสฤษดิ์ โดยใช๎เวลารําง
กฏหมายรัฐธรรมนูญฉบับนั้นอยูํประมาณ 10 ปี คือถํวงเวลาเพื่อให๎ทหารได๎ปกครองเพราะฉะนั้นการ
เลือกตั้งปีพ.ศ. 2512 ซึ่งผมสมัครผู๎แทนครั้งแรกอายุเพิ่งครบก็อยูํภายใต๎เงื่อนไขการเมืองที่ไมํเป็น
ประชาธิปไตยนัก เพราะวํารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเขียนบทบัญญัติเอาไว๎เพื่อให๎ทหารได๎กลับมาเป็นรัฐบาล
ใหมํ สามารถบอกได๎วําหลังเลือกตั้งแล๎วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือจอมพลถนอม เราก็คงจะเป็นฝ่ายค๎าน
ในนามพรรคประชาธิปัตย๑ เพราะฉะนั้นโปสเตอร๑ที่เขียนไว๎ในวันแรก ผมก็อํานออกวําเราต๎องเป็นฝ่ายค๎าน
ก็เขียนวงเล็บไว๎เลยวํา “ฝ่ายค๎าน” รัฐธรรมนูญฉบับนั้นไมํจูงใจให๎คนเลํนการเมืองนะครับ แตํด๎วยความที่
ผมตั้งใจจะเป็นนักการเมือง แม๎จะเขียนห๎ามเป็นรัฐมนตรีห๎ามเป็นอะไรก็ตาม แตํวําไมํใชํเงื่อนไขที่ผมมา
เลํนการเมือง ผมต๎องการเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ที่นําความคิดความอํานความรู๎ที่เรียนกฏหมายมาไป
ถํายทอดให๎กับชาวบา๎นได๎รบัรู ๎ซึ่งความจริงจะเลาํวําวิธีการเลือกตัวผู๎สมคัรของพรรคสมัยนั้น ก็มีกรรมการ
สรรหาประจําพรรค ในภาคใต๎ก็มีโฆษกพรรค ซึ่งเวลาเลือกตัวก็ทําไปโดยการไปสอบถามในพื้นที่ แตํวําตัว
ผมนั้นเมื่อสอบถามแล๎วไมํมีใครรู๎จัก พรรคจึงไมํได๎เลือกผมเข๎ามาเป็นตัวผู๎สมัครในนามพรรค ได๎เลือกคน
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อื่นเข๎ามา 2 คน แตํตํอมาผู๎สมัครคนหนึ่งซึ่งทํานซึง่เปน็ครูเกําผมเอง ทํานได๎เดินทางมาขอเงินคําสมัครและ
เงินหาเสียง พรรคไมํมีเงินให๎ ทํานก็เลยถอนตัว ทําให๎เหลือที่วํางหนึ่งที่พรรคจึงทาบทามผมเข๎ามา ด๎วย
เห็นวําผมอายุน๎อยกวําเพื่อน ความรู๎ก็ดีกวําเพื่อน แตํเค๎าก็พูดให๎เราเจ็บใจเหมือนกันวํา “ถึงสํงไปก็คง
ไมํได๎แตํเผื่อไว๎สมัยหน๎า” จนที่สุดผมจึงตัดสินใจลงสมัคร 

 การหาเสียงของผมใช๎วิธีถํายทอดความรู๎ด๎านกฏหมายให๎ประชาชน ช้ีให๎เห็นวําการเมือง
เกี่ยวข๎องกับชีวิตเค๎าอยํางไร คําถามที่ผมถามประชาชนตั้งแตํวันเริ่มปราศัยครั้งแรก คือ ทําไมพี่น๎องบ๎าน
เราต๎องกินข๎าวสารแพงกวําที่อื่น นั่นก็เพราะเราอยูํติดชายทะเล ภาคใต๎ 14 จังหวัดติดทะเลถึง 13 จังหวัด 
ปลูกข๎าวไมํพอกินมีที่ปลกูข๎าวพอกินแคํจังหวัดพัทลงุ ที่อื่นต๎องนําข๎าวมาจากสวํนกลางทั้งสิน้ และสมัยนั้น
เค๎ากลัวข๎าวจะออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากสมัยสงครามมากํอนแล๎ว เลยมีระเบียบห๎าม ดังนั้นใน
การนําข๎าวสารมาก็ต๎องผํานกรรมการตรวจสอบวําเข๎าไปได๎ไหม จํานวนเทําไหรํ คนอนุญาตที่ดีก็ดีที่ไมํดีก็
กินเศษกินเลยกิโลละสิบสตางค๑ยี่สิบห๎าสตางค๑ ทําให๎จังหวัดผมต๎องกินข๎าวราคาแพง อันนี้คือปัญหาแรกที่
คนสมัยนั้นต๎องเผชิญคือเรื่องการกิน ผมนําสิ่งเหลํานี้ไปบอกกลําวชาวบ๎าน ที่เลําก็เพื่อให๎เห็นวํา
แนวนโยบายของแตํละพื้นที่อาจจะแตกตํางกัน นโยบายหลักของพรรคในแตํละภาคจึงมีแนวทางตํางกัน 
อาจจะกระจายอํานาจ อาจจะเน๎นการศึกษา เน๎นเรื่องความยุติธรรม หรือหลักของประชาธิปไตยตํอต๎าน
เผด็จการแล๎วแตํนะครับ แตํละภาคก็มีปัญหาของตัวเองอยํางภาคใต๎คือเรากินข๎าวสารแพง ก็เป็นปัญหา
เฉพาะหน๎าตอนผมสมัครผู๎แทนฯ แล๎วก็พูดเรื่องบ๎านเมืองให๎เค๎าเห็นวําบ๎านเมืองเราปกครองโดยระบบ
ทหารถึงเป็นอยํางนี้ เราอยํูใต๎ระบบทหารมานาน ตํางจากระบอบประชาธิปไตยที่เราศึกษาเรียนมานั้น
บ๎านเมืองต๎องมาจากประชาชนคนต๎องมีสิทธิ อันนี้อธิบายให๎คนฟังจากคนฟังไมํกี่คนเป็นร๎อยเป็นพันเป็น
หมื่น นี่คือวิธีการรณรงค๑ในภาคใต๎ต้ังแตํผมเริ่มลงสมัครผู๎แทนฯ 

 สํวนแนวทางของพรรคนั้นแนํนอนที่สุดวําตั้งแตํในการกํอตั้งพรรคนั้ น เรายึดหลัก
ประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นเวลาเราหาเสียงผู๎สมัครของพรรคทั่วประเทศสามารถพูดหลักของพรรคได๎
ตรงกันหมดวํา “พรรคนี้ยืดหยัดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขและพรรคนี้
จะบริหารบ๎านเมืองด๎วยความซื่อสัตย๑สุจริต และพรรคนี้ก็ปฏิบัติหน๎าที่มาแล๎วตั้งแตํหัวหน๎าควง อภัยวงศ๑ 
หัวหน๎าเสนีย๑ ปราโมชที่ทําประโยชน๑ให๎แกํชาติบ๎านเมืองตั้งแตํหลังสงครามโลกเป็นต๎นมา” เรื่องตัวบุคคล
ก็มีสํวนในการอ๎างเพื่อเปรียบเทียบให๎เห็นเป็นสํวนหนึ่ง อีกสํวนหนึ่งที่อาจมีคนคิดถึงน๎อยแตํผมคิดอยํู
ตลอดเวลาวํา “กํอนผมจะเป็นผู๎แทนฯในพื้นที่ผมพรรคประชาธิปัตย๑มีผู๎แทนฯมากํอนแล๎ว และทําหน๎าที่
ให๎คนศรัทธาอยํางมาก สํวนน้ีก็เป็นสํวนเสริมให๎ความนิยมศรัทธาที่มีอยูํเดิมนั้นเป็นฐานรองรับที่ดีกวํา
พรรคใหมํๆที่เกิดข้ึนมา” เพราะฉะนั้นตั้งแตํปีพ.ศ. 2512 ที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดตรัง 
โดยมีหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช เป็นหัวหน๎าพรรคประชาธิปัตย๑ขณะนั้นจนมาถึงปัจจุบันสํวนที่เราเห็น
ชัดเจนคือพรรคประชาธิปัตย๑จะมีการข้ึนลงๆแตํไมํเคยตกหลํนหายไปจากการเวทีการตํอสู๎ ขณะที่พรรค
บางพรรคโดดเดํนข้ึนมาเอาชนะประชาธิปัตย๑ได๎ในบางครั้ง แตํในที่สุดสมัยสองสมัยพรรคเหลําน้ันก็มีอัน
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เป็นไปหมดเพราะวําไมํได๎มีหลักที่มั่นคง แม๎เราจะมีข้ึนลงตามสถานการณ๑การเมืองซึ่งก็เป็นไปตามวิถี
ประชาธิปไตยทั่วไปผลัดเปลีย่นหมุนเวียนกนั ที่เรายังคงอยูํได๎มาถึงปัจจุบนัทั้งหมดคืออะไร คือ “พรรคยึด
หลักประชาธิปไตยไมํเปลี่ยนแปลงไมํวําสถานการณ๑การเมืองจะเปน็อยํางไร พรรคยึดความซื่อสัตย๑สุจริตใน
การบริหารบ๎านเมือง ไมํวําใครจะมาเป็นหัวหน๎าพรรคล๎วนสืบทอดสิ่งเหลําน้ีมาอยํางตํอเนื่อง ที่สําคัญ
พรรคให๎โอกาสคนเกํงคนดีอันนี้ก็เป็นสํวนดีและเป็นจุดเดํนของพรรค”  

 หลังจากนั้นผมเป็นผู๎แทนฯได๎ 2 ปี 9 เดือน เป็นฝ่ายค๎านจอมพลถนอมเป็นนายกฯ แล๎ววัน
หนึ่งจอมพลถนอมก็ปฏิวัติ “ปฏิวัติรัฐบาลตัวเองไมํมีเหตุผลอะไรเลยครับ เพียงรําคาญส.ส.ตัวเองที่
เรียกร๎องเงนิพัฒนาจงัหวัด มีตั้งแตํสมัยนั้นนะครับใหส๎ามแสนหา๎หมื่นบาท ปีตํอมาส.ส.โดยการนําของนาย
ยวง เอี่ยมศิลาเรียกหนึ่งล๎านบาท รัฐบาลรําคาญเลยปฏิวัติเลยครับแคํนี้ครับ เพราะฉะนั้นเราถือวํา
อุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยชํวงเวลานั้นคือทหารซึง่ตํางกับปจัจบุันที่ทหารมีวุฒิภาวะมากข้ึน” ถึง
ได๎เกิดเหตุการณ๑ 14 ตุลา 2516 ทําให๎บ๎านเมืองกลับสูํบรรยากาศประชาธิปไตยมากข้ึน ผมได๎เป็นผู๎แทนฯ
สมัยที่สองในปพี.ศ. 2518 และเป็นรฐัมนตรชํีวยวําการกระทรวงยุติธรรม พรรคประชาธิปัตย๑ได๎เปน็รัฐบาล
หลังการเลอืกตั้ง พ.ศ. 2518 โดยมีหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช เป็นนายกรฐัมนตรี จากนั้นพรรคทําหน๎าที่
เป็นพรรคฝ่ายค๎านในรัฐบาลหมํอมราชวงศ๑คึกฤทธ์ิ ปราโมช พรรคกิจสังคม กํอนที่ทํานจะยุบสภาฯและมี
การเลือกตั้งใหมํในปีพ.ศ. 2519 พรรคเราจึงกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง การเลือกตั้งครั้งนั้นผมยังได๎รับ
เลือกเป็นผู๎แทนฯซึ่งถือเป็นสมัยที่สาม และเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม ในชํวงนี้จึงถือวําเป็น
เวลาที่พรรคประชาธิปัตย๑ได๎มีโอกาสฟื้นฟูพรรคและสร๎างเสถียรภาพทางการเมืองได๎มากขึ้น เนื่องจากมี
ความตํอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามลําดับ ทั้งทําหน๎าที่รัฐบาลและพรรคฝ่ายค๎าน ซึ่ง
หลักการสําคัญที่ผมได๎กลําวไว๎ตั้งแตํต๎นแล๎ววํา “พรรคประชาธิปัตย๑ยึดหลักการมาอยํางตํอเนื่อง คือ การ
ยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ๑ทรงเป็นประมุข และความซื่อสัตย๑สุจริตในการ
บริหารบ๎านเมืองทั้งในฐานะที่เป็นรัฐบาลและการทําหน๎าที่พรรคฝา่ยค๎านตรวจสอบรัฐบาล เพื่อให๎นโยบาย
และการบริหารประเทศสร๎างประโยชน๑แกํพี่น๎องประชาชนอยํางแท๎จริง” ทําให๎ชํวงนั้นพรรคของเราได๎รับ
ความนิยมจากประชาชนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครได๎รับเสียงตอบรับด๎วยดีมาโดย
ตลอด และพี่น๎องประชาชนทั่วประเทศก็ตํางเห็นตรงกันวําพรรคเรายึดหลักการและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยตํอต๎านเผด็จการ สําหรับพรรคการเมอืงชํวงนี้มีความเข๎มแข็งมากข้ึน การแขํงขันกันในระบบ
พรรคการเมืองดําเนินไปตามระบอบประชาธิปไตย แตํจากเหตุการณ๑ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทําให๎
พรรคประชาธิปัตย๑ต๎องยุติหน๎าที่รัฐบาล เพราะทหารได๎เข๎ายึดอํานาจอีกครั้งหลังเกิดความวํุนวายทาง
การเมือง จึงทําให๎บ๎านเมืองที่เริม่จะมบีรรยากาศประชาธิปไตยกลับเข๎าสูํสภาวะคล๎ายที่ผํานมาอีกครั้ง แตํ
สิ่งที่ผมเห็นคือพี่น๎องประชาชนเข๎าใจการเมืองและประชาธิปไตยมากขึ้น การที่ทหารจะยึดอํานาจตาม
อําเภอใจโดยไร๎ซึ่งเหตุผลเหมือนแตํกํอนสามารถกระทําได๎ยาก หลังจากนั้นพรรคเราก็เฝ้าติดตาม
สถานการณ๑บ๎านเมืองเพื่อเตรียมพร๎อมกํอนจะกลับสูํสนามการเมืองรับใช๎พี่น๎องประชาชนอีกครั้ง 
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 ภายหลังการรัฐประหาร 6 ตุลา 19 คณะทหารได๎ตั้งอาจารย๑ธานินทร๑ กรัยวิเชียรเป็น
นายกรัฐมนตร ีแตํไมํนานพลเรือเอกสงดั ชลออยูํ ก็ทํารัฐประหารอกีในปีตํอมา จากนั้นในการเลือกตัง้พ.ศ. 
2522 พลเอกเกรียงศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย๑เราได๎เป็นฝ่ายค๎านหลังเลือกตั้งรํวมกับกิจ
สังคม ชาติไทย ประชากรไทย แตํพลเอกเกรียงศักดิไ์ดล๎าออกกํอนถูกอภิปรายไมํไว๎วางใจเรื่องวิกฤติราคา
น้ํามันนําจะปี 23 ซึ่งชํวงนั้นพลเอกเปรมเป็นบุคคลที่ได๎รับการยอมรับจากหลายฝ่ายทั้งจากทหาร 
นักการเมือง ทํานจึงไดด๎ํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีสืบตํอจากพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน๑ตั้งแตํปีพ.ศ. 
2523 เป็นต๎นมา สมัยนั้นเราเรียกกันวํายุคประชาธิปไตยครึง่ใบ คือเป็นการเมืองในลักษณะประนีประนอม
ทางอํานาจ เพื่อรักษาสมดุลอํานาจทางการเมืองครับ ทั้งกลุํมทหาร พรรคการเมือง นักธุรกิจ นักวิชาการ 
ทําให๎ชํวงนี้การเมืองคํอนข๎างมีเสถียรภาพ ไมํมีการยึดอํานาจ แม๎จะมีความพยายามอยูํบ๎างแตํก็ไมํสําเร็จ 
อยํางกบฏเมษาฮาวาย ก็ต๎องยอมรับวําพลเอกเปรมทํานมีความสามารถในการบริหารจัดการสูง สามารถ
ประคับประคองรัฐบาลให๎ผํานวิกฤติ พรรคประชาธิปัตย๑ได๎รํวมรัฐบาลมาโดยตลอด รํวมทํางานบริหาร
บ๎านเมืองและเห็นถึงการพัฒนาประเทศที่มีความตํอเนื่องมากขึ้นในสมัยทําน ชํวงปีพ.ศ. 2524 ผมเป็น
รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ และหลังจากผมเป็นผู๎แทนฯสมัยที่ห๎าก็ยังเคยเป็นรัฐมนตรี วําการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ชํวงปีพ.ศ. 2525 จนถึง พ.ศ. 2526 ทําให๎เห็นภาพชัดครับวําภายใต๎กลไกทาง
การเมืองลักษณะดังกลําวบ๎านเมืองไทยพัฒนามากข้ึนและตํอเนื่องตามลําดับ สําหรับพรรคของเราได๎รํวม
บริหารประเทศกบัรฐับาลพลเอกเปรม ซึ่งได๎พยายามทําหน๎าที่ให๎สอดรับกับสถานการณ๑บ๎านเมืองและการ
พัฒนาประเทศ เพราะชํวงนี้มีการปรับโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมคํอนข๎างมากครับ 
อยํางเชํน การปรับปรุงประมวลกฎหมายรัษฎากรและกฎหมายสรรพสินค๎าเพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมแกํ
สังคม การสร๎างงานตามโครงการสร๎างงานในชนบท การจัดตั้งคณะกรรมการรํวมภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อสํงเสริมบทบาททางการค๎าและการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ นอกจากนั้นยังมีการ
ดําเนินการปราบปรามผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑ภายในประเทศ โดยใช๎นโยบาย "การเมืองนําการทหาร" 
ตามคําสั่งนโยบายที ่66/2523 ทําให๎พรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทยอํอนกําลงัลงจนสลายตัวไปในที่สุด  

  ถ๎าให๎ผมมองย๎อนกลับไปในยุคนั้น ก็อาจจะกลําวได๎วํามีดุลยภาพทางการเมืองมากที่สุดนับ
แตํเหตุการณ๑ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต๎นมา และเป็นดุลยภาพที่ไมํมีใครคาดคิดมากํอน เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช๎ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ เปิดทางให๎กลุํมการเมืองสามารถเข๎ามามีสํวน
รํวมทางการเมืองได๎อยํางสมดุล คือมีทั้งกลุํมนักธุรกิจ พรรคการเมืองตํางๆ สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมใน
ระบบรัฐสภาและในรฐับาลได๎ตามวิถีทางของรฐัธรรมนูญ ประชาชนก็พอใจที่มีการเลือกตั้ง กลุํมข๎าราชการ
ก็พอใจที่สามารถรักษาอํานาจทางการเมืองของตนไว๎ได๎ และก็ต๎องยอมรับวําพลเอกเปรมทํานมีบุคลิกที่
โดดเดํน มีความซื่อสัตย๑สุจริต และความเป็นกลาง ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยเสริมให๎ทํานผํานสถานการณ๑ทาง
การเมืองในขณะนั้นไปได๎ รวมถึงพรรคการเมือง และกลุํมการเมืองตํางยอมรับในตัวทําน นี่ก็เป็นเหตุผล
หนึ่งที่สําคัญในการทําให๎พรรคของเราตัดสินใจเข๎ารํวมรัฐบาล จนในที่สุดเมื่อปีพ.ศ. 2531พรรคชาติไทย
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ได๎รับเสียงสํวนใหญํจึงมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล แตํพลเอกชาติชายมีความพยายามเรียนเชิญทํานให๎มาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง แตํทํานได๎ปฏิเสธอยํางที่พวกเราทราบๆกันกับประโยคที่วํา "ผมพอแล๎ว" เป็น
การแสดงออกถึงการไมํยึดติดในอํานาจจนได๎รับโปรดเกล๎าฯยกยํองให๎เป็นรัฐบุรุษในเวลาตํอมา  

 ชํวงสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ถือวําเป็นรัฐบาลพลเรือนชุดแรกหลังจากพลเอก
เปรมทํานวางมอืทางการเมือง บ๎านเมืองคํอนข๎างลงหลักปักฐานได๎แล๎ว โครงสร๎างพื้นฐานตํางๆก็ได๎พัฒนา
ไปมาก ยุคนี้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง มีโครงการหลายโครงการทีร่ัฐบาลพยายามจะผลักด๎น
ให๎เกิดข้ึน ประกอบกับภาวะความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีการเจริญเติบโตอยํางมาก แตํอยํางที่
สังคมหราบครับ รัฐบาลประสบปัญหาอยํางมากในการเข๎าไปพัวพันกับผลประโยชน๑ทับซ๎อน มีการทุจริต
คอรัปช่ันในหลายโครงการและเป็นวงกว๎าง อยํางที่มีคํากลําวถึงรัฐบาลพลเอกชาติชายวําเป็น “รัฐบาลบุฟ
เฟ่คาร๑บิเนต” นั่นแสดงถึงอะไร ก็คือรัฐบาลซึ่งได๎รับความไว๎วางใจจากประชาชน บริหารประเทศภายใต๎
สภาพบ๎านเมืองที่มั่นคง สภาพเศรษฐกิจที่ดี แตํกลับฉวยเอาผลประโยชน๑จากพี่น๎องประชาชนด๎วยการ
ทุจริตคอรัปช่ันอยํางกว๎างขวาง พรรคประชาธิปัตย๑เราเห็นวํารัฐบาลแบบนี้ขาดความชอบธรรม ไมํเป็นไป
ตามหลักการของการทําหน๎าที่ทางการเมือง ซึ่งต๎องบริหารประเทศโดยคํานึงถึงผลประโยชน๑ของพี่น๎อง
ประชาชนเป็นหลัก ผลสุดท๎ายจึงได๎เกิดการปฏิวัติจากคณะรสช.ขึ้น และยังเกิดเหตุการณ๑พฤษภาทมิฬ
ตามมาอีก ซึ่งเหมือนกับที่ผมเลําไปในชํวงแรกวําการยึดอํานาจของทหารและต๎องการสืบทอดอํานาจตํอ
นั้น ไมํสามารถทําได๎งํายอยํางแตํกํอน พี่น๎องประชาชนตื่นตัวทางการเมืองอยํางมาก ปฏิเสธความต๎องการ
สืบทอดอํานาจจากพลเอกสุจินดา คราประยูร ที่เราคงจําได๎ถึงคําวํา “เสียสัตย๑เพื่อชาติ” จนทําให๎เกิด
เหตุการณ๑ทางการเมืองที่รุนแรงในสังคมไทย  

 พรรคประชาธิปัตย๑รํวมตํอสู๎เคียงข๎างพี่น๎องประชาชน เพราะเราเห็นถึงความไมํชอบธรรมใน
การเข๎าสูํอํานาจในลักษณะดังกลําว พรรคเราไมํสนับสนุนระบอบเผด็จการเราจึงตํอต๎านการเข๎าสูํตําแหนํง
ทางการเมืองลกัษณะนี้ ในขณะที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคพยายามจะจดัตั้งรฐับาล จนมีคนตั้งช่ือพรรค
ประชาธิปัตย๑และกลุํมพรรคที่ตํอต๎านการข้ึนสูํอํานาจครั้งนี้วํา “พรรคเทพ” นี่แสดงให๎เห็นถึงจุดยืนทาง
การเมืองของพรรคที่สําคัญอยํางมาก และยังย้ําชัดวําการทํางานทางการเมืองของเราได๎ปรากฏและเป็นที่
รับรู๎ของสังคม อยํางที่ผมบอกครับวําการเมืองต๎องมีหลักการ มีจุดยืนในประชาธิปไตย มีระบบข้ันตอน 
และต๎องอยูํภายใต๎กรอบของกฏหมาย ทั้งหมดล๎วนเปน็สิง่จาํเป็นที่นักการเมอืงทุกคนต๎องมี ผมพูดแบบนี้ก็
เพราะวํามีคนพูดถึงผมขณะที่พรรคเราได๎มีโอกาสเข๎ามาบริหารประเทศ ตํางวิจารณ๑การทํางานของผมวํา 
ผมทํางานช๎าไมํทนัตํอเหตุการณ๑ แตํน่ันเพราะอะไร การที่ผมพูดเสมอวํา “ผมยังไมํได๎รับรายงาน ทุกอยําง
ต๎องเป็นไปตามข้ันตอน หรือแม๎แตํคําวําอันนี้ผมกําลงัพิจารณาอยูํ ทั้งหมดล๎วนเปน็สิ่งจาํเป็นสาํหรับผู๎ที่จะ
เข๎ามาบริหารประเทศ หมายความวํา ในการบริหารบ๎านเมืองจําเป็นต๎องมีความรอบรู๎อยํางรอบด๎าน 
รอบคอบ และต๎องพิจารณาโดยละเอียดทกุข้ันตอนเพื่อผลประโยชน๑ของพี่น๎องประชาชน การที่จะตัดสนิใจ
ทําสิ่งใดยํอมต๎องอาศัยข๎อมูลอยํางละเอียดเป็นข้ันเป็นตอน ไมํเชํนนั้นอาจสร๎างความเสียหายแกํประเทศ
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ได”๎ พรรคประชาธิปัตย๑เราจึงมีกระบวนการและข้ันตอนการทํางานที่ละเอียดรอบคอบมาโดยตลอด ก็เพื่อ
สร๎างประโยชน๑ให๎สังคมมากที่สุด สิ่งนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของนักการเมือง พรรคการเมือง รวมถึงรัฐบาลที่
บริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ทําให๎พรรคเราได๎มีโอกาสเป็นรัฐบาลบริหารประเทศถึง 2 ครั้ง
หลังจากเหตุการณ๑พฤษภาทมิฬสิ้นสุดลง เราตํางทําหน๎าที่ทางการเมืองทั้งในฐานะฝ่ายรัฐบาลและพรรค
ฝ่ายค๎านอยํางเต็มความสามารถ เพราะเราเปน็พรรคการเมืองของประชาชน มาจากประชาชนจงึต๎องรบัฟัง
และทําเพื่อพี่น๎องประชาชนที่ไว๎ใจและให๎โอกาสการทํางานทางการเมืองแกํเรา เราบริหารประเทศด๎วย
ความซื่อสัตย๑สุจริตในฐานะรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลในยุคผมสานตํอรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ถือเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนจนสามารถประกาศใช๎ได๎สําเร็จตามความต๎องการของประชาชน และเราก็ตรวจสอบการ
ทุจริตอยํางเต็มที่ในฐานะพรรคฝ่ายค๎าน ยิ่งโดยเฉพาะในชํวงวิกฤติเศรษฐกิจบ๎านเมืองเสียหายมาก ซึ่งก็
เป็นอุดมการณ๑ของพรรคประชาธิปัตย๑และยังถือเป็นหลักการของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 แตํหลังปีพ.ศ. 2544 เป็นต๎นมาการเมืองเปลี่ยนไปมาก ผมเคยได๎พูดไว๎ตอนวันครบรอบ 69 
ปีของพรรค มีคนมารํวมงานจาํนวนมากทั้งสมาชิกพรรค สส. สื่อมวลชนมาทําขําว ผมพูดชัดครับวําถึงวันนี้
จะพูดวําเป็นอุบัติเหตุก็พูดได๎ แตํมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนโดยการกระทําของคน มันไมํใชํภัยจาก
ธรรมชาติเชํนสึนามิ แตํเป็นภัยที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ครั้งหนึ่งเราเคยพูดวํา
ทหารคืออุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย นิดนึงก็ปฏิวัติหนํอยก็ปฏิวัติ แตํเมื่ออุปสรรคจากฝ่ายทหาร
พ๎นไปไมํมีใครคิดวําเกดิ“ธุรกิจการเมือง”อยํางรุนแรงข้ึนมา ธุรกิจการเมืองเกิดข้ึนเมื่อตอนแรกๆก็คือการ
ใช๎เงิน แตํมันไมํรุนแรงถึงขนาดซื้อทุกอยํางในประเทศได๎ ถึงขนาดซื้อสส.สิ่งนี้เป็นมากํอนแล๎วครับ เหตุที่
กฏหมายรัฐธรรมนูญบางฉบับให๎สังกัดพรรคการเมืองเพราะมีสส.ขายตัวครับ แตํสมัยน้ันเนี่ยเค๎าบอกให๎
รถยนต๑หนึ่งคันให๎บ๎านหนึ่งหลัง ซึ่งความจริงก็เป็นเงินแสนครับ สมัยนั้นบ๎านหลังนึงก็สี่ห๎าแสนบาท จึงมี
ข๎อกําหนดให๎สังกัดพรรคการเมืองเพื่อป้องกันสส.ขายตัว แตํไมํมีใครคาดคิดวํามันจะมีพัฒนาการไปถึงจุด
ที่มีการซื้อพรรคการเมอืง ซื้อนักการเมอืง ซื้อข๎าราชการ ซื้อสื่อมวลชน ซื้อองค๑กรอิสระ ซื้อวุฒิสมาชิก นํา
กลัวแล๎วซื้อได๎ สว.ปี40ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น 200 คน เค๎าซื้อไปได๎ในยุคระบบทักษิณนั้นประมาณ 68 
คนนะครับ ผมยืนยันเพราะวําคนที่มหีน๎าที่ดูแลการจาํยเงินนั้นเปน็รุํนน๎องเราที่ธรรมศาสตร๑ เค๎าพูดกับผม
ตํอหน๎าทํานนิพนธ๑ ตํอหน๎าทํานมานิตย๑ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ๑ไทยรัฐวํา 200 คนน้ันกินเงินเดือนของ
รัฐบาล กินเงินเดือนสํวนตัวประมาณ 67-68 คน และยังบอกวํา “พี่...มีที่รับจ็อบพิเศษตํางหากนะ” 
หมายถึงวํารับเงินพิเศษบางกรณี เพราะฉะนั้นวุฒิสมาชิกที่เคยทําหน๎าที่ตรวจสอบรัฐบาลผมอยํางดี 
สูญเสียสถานภาพไปเพราะไปรับเงินเค๎า จึงไมํสามารถจะกลัน่กรองเลือกคนมาเปน็องค๑กรอิสระทีเ่หมาะสม
ในการตรวจสอบการทํางานของบ๎านเมืองได๎ สิ่งเหลําน้ีก็คือความเปลี่ยนแปลงที่ทําให๎ประชาธิปไตยเรา
สะดุดครับ ปรากฏการณ๑เหลํานี้สร๎างความเสียหายแกํประเทศ หรือที่เราเรียกวําระบบทักษิณนี้จะต๎อง
หมดไปในวันหนึ่งมิเชํนนั้นประเทศจะลําบาก แตํมันจะหมดไปด๎วยวิธีอะไรนั่นเป็นคําตอบที่ประชาชนทุก
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คนมีหน๎าที่ต๎องตอบคําถามนี้ เราในฐานะพรรคการเมืองก็ต๎องยอมรับวําต๎องตํอสู๎เพื่อนําความเป็น
ประชาธิปไตยที่แท๎จริงกลับมา  

 ในฐานะนักการเมอืงเราต๎องคิดอยํางนี้ครับวําแมจ๎ะเปน็ฝา่ยไหนก็ต๎องทาํหน๎าที่ตรวจสอบ จึง
ไมํแปลกอะไรที่เราเห็นปรากฏการณ๑ที่มีการออกกฏหมายนิรโทษกรรม อยําแปลกใจวําองค๑กรอิสระ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. กกต. อยูํข๎างใคร ไมํใชํหรอกครับ เป็นเพราะตอนนั้นเค๎ายํามใจกลา๎ทําในสิ่งทีไ่มํ
ควรจะทํา เราเตือนแล๎วนะครับ กฏหมายทุกฉบับที่เป็นปัญหาพวกผมเตือนแล๎ว หัวหน๎าพรรคลุกขึ้น
อภิปราย ผมไมํคํอยพูดบํอยก็ยังลุกขึ้นสองสามครั้งวําผิดนะครับ ผมแปรญัตติกับทํานนิพิฏฐ๑ ประธาน
กรรมาธิการบอกวําเลยเวลาแลว๎ ทํานตีความยังไง ศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นด๎วยกับเราวําตีความผิด เพราะใน
ช้ันแปรญัตติทํานต๎องใหพ๎ูดหมดทุกคนที่เค๎าแปรญตัติไว๎ เค๎าไมํฟังครับลกุข้ึนยืนยันปดิอภิปราย ความยําม
ใจวําเค๎าทําอะไรแล๎วไมํผิดจึงกล๎าทําอะไรหลายๆอยําง วันนี้ถูกองค๑เหลํานี้ตรวจสอบเขาโวยวาย โวยวาย
เพราะอะไร เพราะว่ิงไมํได๎ครับ ถ๎าเค๎าว่ิงได๎เขาไมํโวยวาย ไมํเช่ือหรอกครับเรื่องไหนที่ไมํว่ิงเพราะเราเจอ
มาแล๎ว เราเป็นผูต๎๎องหาถูกกลําวหาให๎ยุบพรรค แทนที่เราจะไปว่ิงเต๎น คนกลําวหาเรากลับเป็นผู๎ไปว่ิงเต๎น
ให๎ยุบ ถ๎าไมํยุบจะเปิดเผยความลับตุลาการ เรื่องนี้จะเป็นประวัติศาสตร๑เพราะคนที่ว่ิงคืออดีตผู๎บริหาร
สูงสุดของฝา่ยบริหาร 2 คน ผู๎บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารคือใครครับคือนายกรัฐมนตรีว่ิงคดีแตํไมํสําเร็จ 
ตุลาการไมํยอม เรารู๎ได๎ไงครับ รู๎เพราะตํอมาตุลาการทํานนี้ 3 คนเข๎าช่ือกันฟ้องตํอศาลอาญา อันน้ีคือ
ปรากฏการณ๑ที่เกดิข้ึนในการเมืองปัจจุบันนี้ ดังนั้นเราต๎องทําให๎คนไทยที่ต๎องการเห็นบ๎านเมืองนี้ปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข ต๎องรํวมมือกันและทําหน๎าที่ตํอต๎านอยํา
ยอมรับกระบวนการที่มิชอบเหลํานั้น ด๎วยวิธีนี้เราถึงจะผํานพ๎นไปได๎ อยําไปประเมินเค๎าน๎อยนะครับ เงิน
ซื้อได๎มาก ผมเห็นเงินซื้อนักการเมืองได๎เยอะ และสิ่งที่ผมไมํอยากจะเช่ือก็คือวําคนที่ดํานายทุน ที่บอก
ตัวเองเป็นซา๎ย สามารถซื้อมารบัใช๎นายทุนประเภทสกปรกๆด๎วย คือรับใช๎นายทุนดีๆก็ไมํวําอะไร แตํรับใช๎
นายทุนสกปรก เงินพวกนี้มีความหมายมากเราอยําไปประเมินน๎อยไป  

 ผมทํางานการเมืองมาโดยตลอดและอยูํกับพรรคประชาธิปัตย๑มาเป็นเวลายาวนานจนถึง
ปัจจุบัน พรรคเราก็เหมือนกับตักศิลานะครบั มีคนเปรียบเทียบ คือได๎สร๎างคนข้ึนมายืนยงอยูํในพรรคแยก
ย๎ายไปอยูํที่อื่นก็ไมํน๎อย คนไหนที่ไปดีๆก็ไมํคํอยมีปัญหาครับไปหาความเจริญก๎าวหน๎า แตํคนไหนที่มี
ปัญหาก็มักจะย๎อนกลับมาดําพรรคตัวเอง ก็ต๎องเข๎าใจวําคนเหลําน้ีที่จริงแล๎วอยูํในพรรคมีปัญหาเพราะ
บางทีก็หาประโยชน๑ไมํได๎ บางทีก็เพราะไมํได๎ด่ังใจ แตํวําคนที่ดีๆที่ออกไปเขาก็ไมํมีอะไร เมื่อผมพูดเรื่องนี้
ก็ต๎องขอยกยํองคนดีของพรรคเรานะครับ ผมขอยืนยันวํามีหลายคนที่เขาซื้อแล๎วไมํได๎ครับ ซึ่งคุณอาจ
มองข๎ามไปเพราะเค๎าไมไํด๎เปน็ใหญํเป็นโต แมํเลี้ยงติ๊ก (ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู) ต๎องยอมรับวําคุณทักษิณ
ไปเจรจาด๎วยตัวเอง เจรจากับพํอเค๎าด๎วยซ้ําพํอเลี้ยงศานิตย๑ขอให๎ย๎ายพรรค การที่เสนอทั้งเงินและ
ตําแหนํงแล๎วเค๎าไมํไปเนี่ย ถึงตํอมาจะแพ๎เลือกตั้ง แตํคนแบบนี้คือวีรสตรีของพรรคเรา คุณอาจจะมองไมํ
ออกวําคุณอิสระ สมชัย นักการเมืองภาคตะวันออกฉียงเหนือธรรมดาๆคนนึง แตํถ๎าคุณรู๎เบื้องหลังจะ
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ทราบได๎ทันทีวําแท๎จรงิแล๎วในวงการเมอืงมีคนดีอยูํครับ คุณอิสระคือคนที่เขาเสนอ 50 ล๎านเป็นอยํางน๎อย 
แล๎วเพื่อนก็ไปรุมกันบอกให๎ย๎ายพรรค เขาไมํไปครับ ทั้งลูกทั้งเมียบอกพํออยําไป ผลคือแพ๎เลือกตั้ง 50 
ล๎านก็ไมํได๎ เลือกตั้งก็ไมํได๎เป็น แตํในที่สุดคนก็เห็นความดีในการเลือกตั้งครั้งตํอมาทํานก็ได๎รับเลือกตั้ง  

 ที่ผมกลําวมาแบบนี้ก็เพื่อจะบอกวํา บางทีคนมองภาพนักการเมืองเป็นลบหมด อะไรไมํดีก็
เป็นลบไปหมด ผมประกาศตัวทุกครั้งวําผมต๎องการเป็นนักการเมืองเพราะอยากทํางานให๎ประชาชน และ
ผมรู๎วําคนที่ตัดสินใจแบบผมมีมากมายครับ เพียงแตํเค๎าอาจจะไมํมีช่ือเสียงโดํงดัง แตํก็มีหลักการทํางาน
รํวมกันคือการทํางานอยํางซื่อตรง สุจริต เพื่อประชาชน ดังนั้นในหมูํนักการเมืองก็มีคนตรงครับ เป็นดัง
พระราชดํารัสของพระเจ๎าอยูํหัว ก็คือวําแท๎จริงแล๎วทุกวงการไมํวําข๎าราชการ นักการเมือง หรือใครก็ตาม 
แม๎กระทั่งพระสงฆ๑องค๑เจ๎าในวัดมีคนดีและไมํดีเสมอครับ สําคัญก็คือวําบ๎านเมืองมีทั้งคนดีและคนไมํดี ไมํ
มีใครสามารถทําให๎ทุกคนเป็นคนดีได๎ทั้งหมด การทําให๎บ๎านเมืองเป็นปกติเรียบร๎อยจึงไมํได๎ทําให๎ทุกคน
เป็นคนดี แตํสํงเสริมคนดีให๎คนดีได๎ปกครองบ๎านเมอืงอยําให๎คนไมดํีมีอํานาจ สิ่งนี้คือสจัธรรมความจริงทุก
ยุคทุกสมัยทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พรรคประชาธิปัตย๑ก็เป็นสํวนหนึ่งที่จะทาํงานการเมอืงโดยยึดแนว
พระราชดํารัสนี้ เพื่อสํงเสรมิระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขให๎ยืนยงตํอไป ผม
เช่ือมั่นวําประเทศเราไมํด๎อยกวําใครในอาเซียน เพียงแตํเรามีจุดอํอนในบางระยะ ผมเคยเปรียบเทียบวํา
การเมืองไทยเหมือนกับโรคภัยในสมัยผมเด็กๆอยํางโรคเรื้อน อหิวาตกโรค มาเลเรียคือโรคร๎ายแรง บ๎าน
ไหนเป็นโรคเรื้อนคนจะไมํเดินผํานบ๎านเลยครับ เดินหํางบ๎านครึ่งกิโลเลยครับ เดี๋ยวนี้โรคนี้หมดไปแล๎ว 
เหมือนที่ผมบอกไปกํอนหน๎าวําทหารเคยเป็นอปุสรรคประชาธิปไตย แตํตอนนี้หมดไปแล๎วไมมํีใครคิดวําจะ
มีโรคใหมํคือโรคเอดส๑ ไมํมีใครคิดวําโรคใหมํทางการเมืองคือธุรกิจการเมืองที่เข๎ามาทําลาย ดังนั้นเราคน
ไทยทุกภาคทุกคนที่รักบ๎านรักเมืองต๎องไมํยอมแพ๎ตํอโรคเหลํานี้ และมีหน๎าที่ต๎องตํอสู๎รํวมกับพรรค
ประชาธิปัตย๑เพื่อความเจริญของประเทศภายใต๎ระบอบประชาธิปไตยที่แท๎จริง  

 

นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

 ตั้งแตํขํวงพ.ศ. 2475 - 2490 พอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การทํางานการเมืองขนาด
นั้น ก็ยังไมํมีพรรคการเมืองที่เป็นทางการ ถ๎าจะบอกวํามีอะไรที่ใกล๎เคียงพรรคการเมืองที่สุด ก็
คณะราษฎรนะครับ เพราะฉะนั้นถ๎าจะมองได๎เชิงระบบการเมืองมันก็จะต๎องมีกลุํมการเมืองที่ผลักดันให๎
การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนตํอไป แล๎วก็ถือวําเค๎าก็สานงานตรงนี้ตํอ นอกนั้นยังมีกลุํมการเมืองอื่นที่อาจจะ
คํอนไปในทางอนุรักษ๑นิยมที่อาจจะยังไมํยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะมีคนที่มีแนวความคิด
ก๎าวหน๎าแตํไมํได๎อยูํในกรอบของคณะราษฎร ซึ่งตรงนี้ไมํได๎มีการรวมตัวกันอยํางชัดเจน เพราะฉะนั้นใน
ชํวงแรกต๎องบอกวําพรรคมนัก็แทบไมํมี แตํในที่สุดพอเกดิการทํางานการเมืองแล๎วก็เกิดประเด็นชํวงชิงกัน
ในสภาผู๎แทนราษฎร สุดทา๎ยจงึเป็นที่มาวําส.ส.เค๎าคิดวํามันจะต๎องเริม่มกีารทาํงานเป็นกลุํมเป็นพรรคแล๎ว 
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ก็คือที่มาของการกํอตั้งพรรคนําจะปีพ.ศ. 2489 เป็นพรรคก๎าวหน๎าแล๎วก็รวมถึงพรรคประชาธิปัตย๑ด๎วย 
อยํางพรรคประชาธิปัตย๑คํอนข๎างชัดเหมือนกันวําเกิดข้ึนมาเพราะวํา การแพ๎การลงคะแนนในสภา แล๎วก็
คิดวําถึงเวลาที่ต๎องมารวมตัวกัน ผมคิดวําชํวงกํอนปี 2490 ถือเป็นชํวงเปลี่ยนผํานไปสูํประชาธิปไตยที่มี
พรรคการเมือง  

 จากนั้นผมมองวํายุคตํอมาถ๎าจะแบํงก็ควรเป็นตั้งแตํพ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2516 เหตุผลก็คือวํา
ถ๎าไลํมาถึงพ.ศ. 2516 เอาเข๎าจริงๆนายกรัฐมนตรีเราก็เป็นจอมพลเกือบตลอด แล๎วก็การมีจอมพลเป็น
นายกฯ ก็มีทั้งในชํวงที่เค๎าปฏิวัติและก็มใีนชํวงการเลอืกตั้ง อยํางจําได๎ไหมครับเลือกตั้งพ.ศ. 2495หลังการ
ยึดอํานาจอีกครั้งของฝ่ายทหาร พรรคประชาธิปัตย๑ซึ่งประกาศตัวชัดและมีจุดยืนชัดเจนในระบอบ
ประชาธิปไตย ไมํสนับสนุนเผด็จการ พรรคประชาธิปัตย๑ได๎มีมตคิวํ่าบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้และไมรํํวมสงัฆ
กรรมทางการเมืองกับรัฐบาล ซึ่งนายควง อภัยวงศ๑ หัวหน๎าพรรค และหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช รอง
หัวหน๎าพรรค ประกาศไมํลงรับสมัครเลือกตั้ง เพราะบรรยากาศและรัฐธรรมนูญไมํมีความเป็น
ประชาธิปไตย  ถ๎าลองย๎อนดูจะพบวําทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะมีพรรคที่มารองรับจอมพล ทั้งเสรีมนังค
ศิลาของจอมพล ป. พรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอมก็สหประชาไท พรรคการเมืองแบบนี้ก็
เป็นเหมือนการรวบรวมนักการเมืองที่จะมายกมือให๎ความชอบธรรมกับผู๎นําทางทหาร แล๎วก็ในชํวงนั้นจึง
เป็นที่มาของบทบาทพรรคประชาธิปัตย๑ ในฐานะฝ่ายค๎าน แล๎วก็ตํอสู๎กับทหาร ไลํมาเรื่อยจนกระทั่งเกิด 
14 ตุลา และที่ผมไมํมองข๎ามไปถึงพ.ศ. 2520 เพราะผมมองวําในปี18กับ19มันเกิดจุดเปลี่ยน คือพอหลัง
14 ตุลา มันเกิดชํวงที่เวลามีการเลือกตั้งทหารออกไปจากการเมือง คําวําทหารออกไปจากการเมืองก็คือ 
การเลือกตั้งปี18 การเลือกตั้งปี19 พรรคการเมืองสี่ห๎าสิบพรรคตะลุมบอนกันอยูํ มันมีความชัดเจนวํา
พรรคไหนคือพรรคเพราะวํานายกฯต๎องมาจากการเลือกตั้ง ก็เลยมีหมํอมเสนีย๑กับหมํอมคึกฤทธ์ิ ซึ่งก็เป็น
พรรคประชาธิปัตย๑กบัพรรคกิจสังคมและก็มีพรรคอี่นๆตํอสู๎กัน ตัวทหารกับราชการถูกถอดออกไปซึ่งเป็น
ผลพวงจาก14 ตุลา แตํชํวงนี้สั้นมากเกิด 6 ตุลา 19 ทหารก็กลับเข๎ามาใหมํ พอทหารกลับเข๎ามาใหมํก็มี
แนวคิดวําจะมียุคที่เค๎าจะกุมอํานาจ ยุคที่เค๎าจะแบํงปันอํานาจกัน แล๎วก็ยุคที่จะปลํอยอํานาจ ยุคที่เค๎ากุม
อํานาจก็คือหลังปฏิวัติแล๎วก็ตํอมาที่พลเอกเกรียงศักดิ์ข้ึนมาเป็นนายกฯ แล๎วยุคที่เค๎าจะแบํงปันอํานาจ
เป็นการพยายามย๎อนกลับไปคล๎ายๆกับยุคกํอน ที่ผมพูดก็คือเอาวุฒิสมาชิกมาลงคะแนนด๎วย แล๎วก็มี
พรรคเล็กมาคอยสนับสนุนเพื่อให๎มเีสยีงข๎างมาก ตํอมาก็ผํอนอีกหนํอยด๎วยการวํา พลเอกเปรมกลําววําจะ
เป็นนายกฯก็ตํอเมื่อพรรคการเมืองให๎การสนับสนุน ที่ตามมาพรรคการเมืองก็ประนีประนอมกัน 
ประชาธิปัตย๑ กิจสังคม ชาติไทย สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นรัฐบาลกับพลเอกเปรม โดยพลเอกเปรมถือ
ตําแหนํงหลักๆ เชํน มหาดไทย กลาโหม คลัง เหลํานี้ก็ไมํให๎พรรคการเมืองเป็น แล๎วก็มายุคปลํอยอํานาจ
ตอนคุณชาติชาย ชุณหะวัณ เพราะฉะนั้นผมวําชํวงปีพ.ศ. 2520 ถึงพ.ศ. 2531 เป็นชํวงที่เค๎าทดลองคํอยๆ
เริ่มจากทหารกุมอํานาจมาก ปลํอยให๎พรรคการเมอืงสํวนหนึ่งแบํงอํานาจกัน แล๎วก็มาปลํอยเต็มที่ตอนคุณ
ชาติชาย พรรคประชาธิปตัย๑ก็รวํมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมาโดยตลอดทุกยุค เป็นพรรคฝ่ายค๎านชํวง
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ยุคแรกสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ แล๎วเข๎ามาเป็นพรรครํวมรัฐบาลกํบพลเอกเปรม ยุคสุดท๎ายรํวมรัฐบาลกับ
คุณชาติชาย จะเห็นได๎วํพรรคมีการดําเนินงานอยํางตํอเนื่อง จะวําไปแล๎วก็ต๎องรวมถึงพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีโอกาสตรงนี้ เพราะไมํมีการยึดอํานาจจากทหาร บรรยากาศเป็นการประนีประนอมทางอํานาจ
จากทุกฝ่าย พรรคมีโอกาสรํวมบริหารบ๎านเมืองพัฒนาประเทศมาตามลําดับ 

 จนมาสมัยคุณชาติชายมันก็จะกลับไปคล๎ายๆกับชํวงปีพ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2518 ที่พรรค
การเมืองก็วํากันไปเต็มที่ แล๎วก็จบลงด๎วยการปฏิวัติในปี34 แตํ34ครั้งนี้พอปฏิวัติแล๎วปฏิกิริยาสังคมมัน
รวดเร็วมากในการเอาคืนมาเป็นประชาธิปไตยในปี35หลังเหตุการณ๑พฤษภาทมิฬ แล๎วตรงนั้นก็พัฒนา
กลับมาสูํระบบพรรคการเมืองเยอะๆจนถึงปีพ.ศ. 2544 ทีนี้หลังปี44หลังจากที่คุณทักษิณเข๎ามา 
กระบวนการพรรคการเมืองเปลี่ยนไปอีก เปลี่ยนไปก็คือ หนึ่งคุณทักษิณสามารถรวบรวมพรรคการเมือง
ตํางๆ ซึ่งเคยแยกกันอยูํมาเป็นพรรคใหญํสู๎กับประชาธิปัตย๑ที่เหมือนกับเป็นตัวยืนอยูํในขณะนั้น การรวม
พรรคการเมืองเหลํานี้ผมคิดวําเป็นการประสานประโยชน๑ แตํเครดิตต๎องให๎คุณทักษิณวําเอาเรื่องนโยบาย
และการตลาดมาเป็นตัวชูมาเป็นฉากหน๎า เพราะต๎องยอมรับวํานโยบายของพรรคการเมืองในสมัยยุคกํอน
หน๎าคํอนข๎างมีน๎อย เนื่องจากขาดความเข๎มแข็งทางการเมือง หนึ่งมันไมํเคยมีพรรคการเมืองไหนได๎เสียง
ข๎างมาก เพราะฉะนั้นทกุครั้งก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผสม สองเป็นเรื่องของประเด็นการพัฒนา
หรือการบริหารบ๎านเมือง ซึ่งสังคมในขณะนั้นมองเหมือนเป็นประเด็นทางเทคนิคแล๎วก็ปลํอยให๎ราชการ
เดิน คือวิธีการทางเทคนิคก็ปลํอยให๎นักเทคนิคที่อยูํในระบบราชการเป็นคนทํา พูดตรงๆคือนักการเมือง
พอเข๎าไปสิ่งแรกที่ถามก็คือ “อ๎าวสภาพัฒน๑วําไง กระทรวงคลังวําไง แตํวําพอหลังจากปพี.ศ. 2544 เป็นต๎น
มามันกลับแล๎ว ความจริงมันเริ่มกลับตั้งแตํปี35เป็นต๎นมาหรือปี18-19ในชํวงสั้นๆ แตํความอํอนแอของ
ระบบพรรคการเมืองมันทําให๎ผลักดันได๎ไมํเต็มที่ เหมือนกับปี35 ถึงเริ่มมีพูดนโยบายเลือกตั้งผู๎วําราชการ
จังหวัด แตํวํามันไมํสามารถทําได๎ สุดท๎ายมันจบที่การมีอบต. อบจ. มีอะไรอยํางนี้”  

 ในชํวงหลังปีพ.ศ. 2544 เป็นต๎นมาพรรคการเมืองถึงมีความเข๎มแข็งข้ึน เพราะวํามันมีระบบ
บัญชีรายช่ือเข๎ามา เพราะฉะนั้นความเป็นพรรคการเมืองมันจึงมีความสําคัญในตัวของมันเองเพิ่มมากข้ึน 
กํอนหน๎านั้นมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเสียมาก สมัยกํอนถ๎าคุณหยิบข้ึนมาจังหวัดนึงแล๎วคุณคิดวําใครจะ
ชนะการเลือกตั้ง คุณต๎องดูตัวบุคคลกํอน นามสกุลอะไร แตํสมัยน้ีสิ่งแรกที่คุณถามหรือคาดการณ๑ก็คือ
พรรคการเมืองไหน นี่คือความเปลี่ยนแปลงถ๎าเทียบกํอนกับหลังปี44ความตํางจะอยูํตรงนี้ คือความเป็น
พรรคมันเกิดตัวตนของมันข้ึนมาหลังจากมีระบบบัญชีรายช่ือ แล๎วมันก็เป็นสํวนหนึ่งในการทําให๎การหา
เสียงเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของนโยบาย อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับผู๎นําพรรคการเมืองหรือหัวหน๎า
พรรคก็มีสํวนเกี่ยวข๎องกับภาพลกัษณ๑และคะแนนเสียงอยูํด๎วยเหมือนกัน คือวํา “พรรคการเมืองสํวนใหญํ
จะมีหัวหน๎าพรรคเป็นเจ๎าของพรรค แตํสําหรับประชาธิปัตย๑ของเราบังเอิญหัวหน๎าพรรคไมํได๎เป็นเจ๎าของ
มันจึงมีความแตกตํางจากพรรคอื่นมาโดยตลอด อยํางตอนนี้จะเรียกวําอะไรก็ตาม พรรคทักษิณคนก็มอง
วําถ๎าไมํมีทักษิณแล๎วจะไปได๎รึเปลํา แตํวําถ๎าประชาธิปัตย๑ไมํมีผมยังไงก็ยังต๎องมีประชาธิปัตย๑ ชาติไทยก็
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แนํนอนต๎องถูกตั้งคําถามข้ึนมาทันทีวําไหวไหมถ๎าไมํมีคุณบรรหาร สิ่งนี้เป็นตัวช้ีให๎เห็นถึงความเป็น
สถาบันของพรรคได๎ดี” ผมเคยอธิบายเรื่องนี้ในหลายเวทีและให๎ความเห็นตามสื่อตํางๆหลายครั้งวําจริงๆ
แล๎วพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีโอกาสมากเวลานี้ ด๎วยเหตุที่วําการตลาดของไทยรักไทยมาพลังประชาชน
มาเพื่อไทยเนี่ย ถ๎าใช๎ภาษาทางการตลาดกบ็อกได๎วํา “เค๎าได๎สร๎างแบรนด๑สร๎างยี่ห๎อข้ึนมาระดับนึงที่ผูกติด
อยูํกับตัวนโยบาย เชํน 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูํบ๎าน ปัญหาของเค๎าทางอยากเป็นสถาบันก็คือเค๎า
ต๎องพิสูจน๑วําสาระเค๎าอยูํตรงนั้น ไมํใชํที่ครอบครัวชินวัตร แล๎วมันจึงเป็นปมที่ต๎องติดตามวําเค๎าจะทําได๎
หรือไมํ” เพราะวําจริงๆเหมือนเค๎าก็พยายามทําอยูํในชํวงสั้นๆตอนที่เอาคุณสมคัรมาเป็นหัวหน๎าพรรค แตํ
สุดท๎ายก็แสดงให๎เห็นวําตัวเจ๎าของยังไมํยอม ก็ดึงกลับมาเป็นของคุณสมชายมาเป็นคุณยิ่งลักษณ๑ซึ่งล๎วน
เป็นเรื่องครอบครัวทัง้สิน้ แล๎วก็2ปีที่แล๎ว (พ.ศ. 2557) ที่มันกลายเปน็จดุตาย ก็คือวําการผลกัดันกฏหมาย
นิรโทษกรรม ซึ่งเหน็ได๎ชัดวําเปน็ความต๎องการทีจ่ะไปตอบโจทย๑ประโยชน๑ของตัวคุณทักษิณ มันกลายเป็น
การไปตอกย้ําวําสรุปแล๎ว “พรรคนอมินี” เหลํานี้มีไว๎เพื่อทําตรงนั้น แตํถ๎าวันน้ีเค๎าฉีกออกมาได๎จากตรง
นั้น ผมวําโอกาสที่เค๎าจะกลายเป็นสถาบันก็มีสูงมาก แล๎วเค๎าก็มีความได๎เปรียบด๎วยเพราะวําฐานเสียงเค๎า
คือพื้นที่ซึ่งประชากรสํวนใหญํอาศัยอยูํ  

 ในเรื่องการรวมตัวของพรรคเพือ่ไทยผมมองอยํางนี้นะครบั เค๎าทําเป็นสองระดับ คือระดับนงึ
ได๎มีการประสานประโยชน๑ในเรื่องการพิจารณาตําแหนํงเค๎ากท็ําเสมือนวํายังมกีลุมํนั้นกลุมํนี้อยูํ อยํางกลุํม
คุณเสนาะเอาไปสํวนนึงเอาไปตําแหนํงนึง เค๎าประสานประโยชน๑ตรงนั้น แตํในอีกระดับเค๎าเอาสํวนกลาง
เป็นตัวดันนโยบายที่เป็นฉากหน๎า แล๎วก็ทุกคนก็อาศัยนโยบายตัวนั้นไปหาเสียง คือผมไมํได๎คิดวําคนที่ถูก
ดึงเข๎ามาจากกลุํมตํางๆมีสํวนรํวมในการไปคิด อันที่จริงดูสโลแกนครั้งที่แล๎วก็จะชัด “ทักษิณคิดเพื่อไทย
ทํา” คือ คุณคิดมาแตํวําพวกเราซึ่งมีกําลังอยูํเทําน้ีก็ต๎องยอบรับ แล๎วคุณทักษิณเองก็พยายามรอวํา
เมื่อไหรํโอกาสอํานวยก็สลายกลุมํ เพราะถ๎ายังมกีลุมํอยูํก็จะถูกตํอรองเรื่องผลประโยชน๑เรือ่งตําแหนํง แล๎ว
คุณทักษิณก็มีความเช่ือวําไอ๎ตัวนโยบายที่เป็นที่มาของคะแนนเสียงจํานวนมากของพรรคเค๎าจะสามารถ
สลายกลุํมตรงนี้ได๎ เทคนิคก็อาจจะใช๎การแทรกตัวผู๎สมคัรของตัวเองลงไปในพื้นที่ก็ได๎ หรือวําทดลองไมํให๎
ตําแหนํงดูสิวํากล๎าจะออกจากพรรคหรอืไม ํเพราะวําถ๎าออกไปก็อาจจะไมํได๎รับเลือกตั้งอะไรทํานองนี้ คือ
ถ๎าพูดเรื่องนี้ก็ต๎องยอมรับวํา “พรรคการเมืองไทยโดยสํวนใหญํเกิดจากตัวบุคคล กําเนิดพรรคการเมือง
เกือบทุกพรรคเป็นเรื่องของตัวบุคคลทั้งสิ้น คุณทักษิณ คุณชวลิต หมํอมราชวงศ๑คึกฤทธ์ิ กลุํมชาติไทยก็
เริ่มจากคุณประมาณ คุณชาติชาย ตํอมาก็คุณบรรหารแบบนี้”  

 อุดมการณ๑ทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย สําหรับพรรคประชาธิปัตย๑ของเราตั้งแตํพ.ศ. 
2489 ประกาศอุดมการณ๑ทางการเมืองไว๎ชัด คือ “การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุขและตํอต๎านเผด็จการทุกรูปแบบด๎วยเงื่อนไขบริบทการเมืองในยุคนั้น จนถึงทุกวันน้ีก็ไมํ
เปลี่ยนแปลง และยังได๎เน๎นในอุดมการณ๑เสรีนิยมประชาธิปไตยเหมือนพรรคการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยทั่วโลก” บางพรรคเป็นการรวมตัวเพื่อประโยชน๑ในการเลือกตั้ง แตํพรรคไทยรักไทยซึ่ง
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วิวัฒนาการมาเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน เค๎าก็เริ่มที่จะยึดบางประเด็นให๎มันเป็นจุดยืนเขาอยําง 
“ประชาธิปไตยประชานิยม” คือทุกพรรคการเมืองมันก็ต๎องพยายามดิ้นรนให๎อยูํรอดได๎ในสนามการเมือง 
พรรคประชาธิปัตย๑กเ็ชํนกนั คือเวลารัฐประหารเราก็เหนื่อยโดยเฉพาะพรรคอยํางประชาธิปัตย๑ เราเรียกวํา 
“นักการเมืองอาชีพ”ซึ่งมีเยอะมาก เพราะฉะนั้นพอไมํมีเวทีไมํตําแหนํงไมํมีอะไรแตํละคนก็ต๎องดิ้นรน ถ๎า
ถามวําความเป็นพรรคอยูํอยํางไร ผมคิดวํามันอยูํที่วํามันมีอะไรทําให๎ประชาชนยึดถือได๎ และพรรคอื่นก็
อาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคล ถ๎ามองดูในสํวนของไทยรักไทยพอถูกยุบ พลังประชาชนถูกยุบ ทําไมฟื้น
กลับมาใหมํได๎ ก็เพราะวํายังมีความนิยมในตัวคุณทักษิณ นักการเมืองก็ไปอาศัยตรงนี้เพื่ออยูํรอด แตํวํา
ประชาธิปัตย๑ผมมองวํา “ความเป็นสถาบันการเมืองมันได๎มาจากการเริ่มต๎น เพราะวําพรรคประชาธิปัตย๑
ไมํได๎เผยตัวในลักษณะของตัวบุคคล” ตอนนั้นคือการรวมตัวของส.ส.ซึ่งอาจจะคานกับฝ่ายของคุณปรีดี 
แล๎วพอเค๎ารวมตัวกันแล๎ว ถึงมากําหนดอุดมการณ๑เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยสนับสนุนเรื่องไหนๆ เค๎าถึง
มาพูดถึงเรื่องตัวบุคคล ก็คือ เอาตัวคุณควงข้ึนมาเป็นหัวหน๎า แตํวําที่ผํานมาก็ย้ํากันมาปลูกฝังกันมาวํา
หัวหน๎าพรรคไมํได๎มีความเป็นเจ๎าของ แสดงให๎เห็นได๎วําในพรรคมันมีความเป็นประชาธิปไตยอยูํ แล๎วพอ
หัวหน๎าพรรคสิ้นไป อยํางทํานแรกสิน้ไปก็มกีารเลือกหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ข้ึนมา ความจริงในขณะนั้นมีการ
โต๎แย๎งกันอยูํบ๎าง เชํนในชํวงหนึ่งภรรยาของคุณควงใชํไหมที่คิดจะเป็นหัวหน๎าพรรค แล๎วชํวงเวลานั้นหลัง
ยุบพรรคการเมืองตํอมามีการให๎จดทะเบียนพรรคข้ึนใหมํ พรรคก็พิจารณาโดยยึดจากจํานวนส.ส.เป็นหลัก 
มันก็เป็นการมีประชาธิปไตยภายในพรรคที่ปลกูฝงักนัมา ไลํมาจนถึงมีการเลือกตั้งหัวหน๎าพรรคแขํงขันกัน
จริงจังตั้งแตํหลังจากหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑มา คุณถนัดข้ึนมาก็แขํงกับคุณชวนแขํงกับคุณอุทัย คุณพิชัยต๎อง
แขํงขันกับคุณเฉลิมพันธ๑ครั้งนึง คุณชวนชนะคุณมารุตนิดเดียว คุณบัญญัติชนะผม แล๎วตํอมาถึงมาเป็นผม 
คือที่มันอยูํได๎เพราะวํามันมีความเป็นสถาบันอยูํ 

 พรรคการเมอืงมีความโดนเดํนตามแตํละยุคที่พรรคนั้นๆได๎มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล อยํางพรรค
ความหวังใหมํสมัยพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรี เค๎าก็ถือวํามีช่ือเสียง มีความโดดเดํนมากในพื้นที่ของ
เค๎า หรือวําพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคเพื่อไทย แล๎วก็มีพรรคประชาธิปัตย๑ของเราที่เหมือนจะเป็นตัว
ยืนอยูํในสนามการเมืองไทยมาโดยตลอด โดยที่เป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค๎าน คือในระบบสภายังไงเสียงข๎าง
มากก็จะเป็นฝ่ายชนะ แตํวําความเป็นสังคมประชาธิปไตยระบบรัฐสภาโดยสํวนใหญํ ถ๎าฝ่ายค๎านเค๎ามี
ความจริงจังในบางเรื่อง เราจะมีการรับฟังกัน และกระบวนการในสภา เชํน การตั้งกระทู๎ถาม การอภิปราย
ไมํไว๎วางใจมันก็มีผล ความจริงการเมอืงไทยมันก็มกีารเปลี่ยนแปลงที่เปน็ผลกระทบโดยตรงจากการทํางาน
ของฝ่ายค๎านอยูํหลายครัง้ เพียงแตํมาในยุคของคุณทกัษิณ “ที่คุณทักษิณถือเป็นคาถาวําถ๎ามีเสียงข๎างมาก
เนี่ยจะทําอะไรกท็ํา” มันเลยเกิดปญัหาความตึงเครียดข้ึนมาเพราะวําสุดท๎ายระบบตรวจสอบ ต๎องไปอยูํที่
ศาลบ๎าง ไปอยูํที่องค๑กรอิสระบ๎าง แล๎วสุดท๎ายก็ไปอยูํบนท๎องถนน นั่นก็เพราะวํากลไกของพรรคการเมือง
กับระบบรัฐสภา มันไมํสามารถทําให๎ความแตกตํางหลากหลายได๎มีการมาแลกเปลี่ยนเพื่อให๎เกิดข๎อยุติที่
มันสมดุลได๎ ก็อยํางเมื่อวานติดคุกไปอีก 2 ราย (นายชูชีพ หาญสวัสดิ ์และ นายวิทยา เทียนทอง) ซึ่งความ
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จริงเรื่องนี้ 15 ปีแล๎ว แล๎วก็เป็นเรื่องที่เราอภิปรายตั้งแตํสมัยนั้น แตํวําพอมีเสียงข๎างมากแล๎วบอกไมํผิดก็
ผํานไปๆต๎องรอจนกวําจะมีกระบวนการยุติธรรม สําหรับคําวํา “สองมาตรฐานเนี่ยผมก็แปลกใจนะ เวลา
เค๎า(พรรคฝัง่ดร.ทักษิณ) ชนะคดีเนี่ยเค๎าไมํเคยพูดอะไร จะพูดก็เฉพาะตอนที่แพ๎คดี แตํพอฝ่ายพวกผมแพ๎
เนี่ยพวกผมไมํโวยนะครับ เพราะเราต๎องรักษาระบบ แบบนี้เนี่ยเป็นวาทกรรม” แตํขณะเดียวกันก็ต๎อง
ยอมรับวําฝ่ายทีต่ํอสูก๎ับเค๎าเนี่ย สํวนหนึ่งก็คือกลุํมที่เห็นวําจะไมํใช๎เวทีการเลือกตั้งไปตํอสู๎ จึงพยายามไป
เอากระบวนการยุติธรรมอยํางอื่นเข๎ามาอยํางตุลาการภิวัฒน๑ มันก็เลยทําให๎ไอ๎คํากลําวหาสองมาตรฐาน
เนี่ยมีน้ําหนักมากข้ึน เพราะมันเกิดความรู๎สึกวํามีความพยายามใช๎เครื่องมือเหลําน้ันเพื่อประโยชน๑ทาง
การเมือง ซึ่งมันก็มีสํวนจริงในแงํที่วําพอเราออกแบบระบบให๎มีองค๑กรอิสระ ก็ต๎องยอมรับวําองค๑กร
เหลํานี้เค๎าก็ต๎องมีหน๎าที่ช้ีขาดในบางเรื่องได๎  

 ดังนั้นการที่พรรคการเมืองไทยจะสามารถดํารงอยูํได๎ จึงต๎องมีความผูกพันกับประชาชนและ
สมาชิกมากข้ึน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย๑ก็เชํนกัน แม๎กระทั่งในตํางประเทศเราก็จะเหน็การข้ึนมาของคนอยําง
ทรัมป์ ดูเตอร๑เต๎ หรือ ที่โรมก็เพิ่งเลือกนายกเทศมนตรีรอบแรกผู๎หญงิซึง่เป็นพรรคใหมํเข๎ามา เพราะคนยัง
มีความรู๎สึกวําพรรคการเมืองเดิมๆทีเ่ข๎ามายังไมํสามารถตอบสนอง ไมํใช๎คําตอบ และก็เริ่มมีความรู๎สึกหําง
เหิน ในประเทศไทยขนาดนี้คุณประยุทธ๑เองกอ็าศัยกระแสตัวนี้ถลมํพรรคการเมอืงอยูํตลอดเวลาเหมือนกนั 
วําพรรคการเมือง คือผู๎สรา๎งปัญหา พรรคการเมืองคือพวกทจุริต เพราะฉะนั้นถ๎าพรรคการเมืองไมํสามารถ
ที่จะเช่ือมโยงกับประชาชนแล๎วเรียกศรัทธากลับมาได๎ก็จะอยูํได๎ยาก “ถ๎าเป็นแนวที่คุณทักษิณเค๎าทํามาก็
คือเค๎าก็จะเอาความนิยมจากนโยบายประชานิยมเป็นตัวตั้ง ซึ่งพรรคประชาธิปัตย๑ก็เห็นวํามันไมํยั่งยืน เรา
จึงต๎องพยายามทําให๎เห็นวําประชาชนและสมาชิกมีสํวนมาเป็นเจ๎าของพรรคการเมืองได๎มากกวําน้ี การมี
สํวนรํวมในการเลือกผู๎บริหาร ในการเลือกผู๎สมัคร ในการกําหนดนโยบายต๎องมากกวําน้ี” อยํางอเมริกา
ตอนนี้ก็จะเห็นวําตัวพรรครีพลับบริกันจริงๆมันไมํใชํทรัมป์ แตํวันนี้ปฏิเสธความเป็นผู๎นําของทรัมป์ไมํได๎
แล๎ว เพราะแกสามารถทาํใหป๎ระชาชนจํานวนมากสนับสนุนได๎ สํวนพรรคเดโมแครตจะมีปัญหามากวํา คน
ที่มาสนับสนุนเบอร๑นี่ ซานเดอร๑ ไมํใชํคนที่เช่ือในความเป็นพรรคเทําไหรํ แตํชอบสิ่งที่เบอร๑นี่พูด หรือที่
อังกฤษพรรคเลเบอร๑ครั้งที่ผาํนมาก็ต๎องยอมเปดิโอกาสให๎สมาชิกมาเลือกหัวหน๎าพรรคเป็นครั้งแรก แล๎วก็
เลือกเอาคนที่แบบคนคาดไมํถึงมาเป็นเพราะวําเบื่อหนํายกับคนที่เคยเป็นรัฐมนตรี คนที่เคยเป็นตําแหนํง
ตํางๆ เพราะฉะนั้นกระแสเหลํานี้สะท๎อนให๎เห็นวําถ๎าพรรคการเมืองไมํสามารถที่จะเช่ือมโยงใกล๎ชิดกับ
ประชาชนได๎สุดท๎ายก็จะอยูํลําบาก 

 พรรคประชาธิปัตย๑กม็ีสวํนที่ทาํให๎เหน็ถึงสิง่เหลํานี้อยูํเหมือนกัน อยํางหัวหน๎าพรรค 3 คนที่
ผํานมา คือ คุณชวน คุณบัญญํติ และผม ถ๎าพูดถึงวํา “จะเอาเงินมาเพื่อให๎มาเป็นหวัหน๎าพรรคไมํมีทางนะ
ครับ ถามวําแล๎วอะไรที่มันเป็นตัวชํวยตัวกํากับตัวนี้ ก็คือข๎อบังคับพรรคและกระบวนการที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยภายในพรรค เรามีสาขาพรรค เรามีอะไรตํางๆ เวลาที่จะคัดเลือกมันต๎องมีกระบวนการตรง
นี”้ ถามวําทําได๎ดีร๎อยเปอร๑เซ็นต๑หรือไมํ ไมํใชํ ถามวํายังมีปัญหาหรือไมํถ๎าเกิดคนมีทุนหรือหลังๆยิ่งกวํา
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ทุน คือทายาทกันก็เกิดความเกรงใจ สังคมยังติดปัญหาน้ีอยูํบ๎าง แตํโดยภาพรวมมันมีวัฒนธรรมของ
ประชาธิปไตยภายในพรรค มีข๎อบังคับพรรค การเลือกกรรมการบริหารพรรค ที่เป็นการเลือกโดยส.ส.กับ
ประธานสาขา มันก็ผํานมาสี่ห๎ารอบแล๎วซึ่งคนก็คาดไมํถึง เพราะมันเห็นถึงการตัดสินใจของคนในพรรค
และยังทําให๎เห็นถึงความเป็นสถาบันของพรรควํามีความหลากหลายที่ดํารงอยูํ ผมยังเช่ือวําวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมในสังคมไทยยังคงไปด๎วยกันได๎อยูํ ในแงํที่วําหนึ่งผมวํา “มนุษย๑ทุกคนโดย
พื้นฐานต๎องการที่จะมีเสรีภาพ มองวําความเสมอภาคมันควรจะมีอยูํ แล๎วก็อยากจะกําหนดอนาคตตัวเอง
อันน้ีคือพื้นฐานมนุษย๑” ประการที่สองคนไทยเองก็เป็นเสรีนิยมนะ เสรีนิยมในความหมายกํอน “ผม
อยากจะมีเสรีนะ นิยมความเป็นเสร”ี เพียงแตํวําบางอยํางในสงัคมในวัฒนธรรมเราก็ไมํเอื้อให๎มีการพัฒนา
ประชาธิปไตย เชํน ระบบอุปถัมภ๑ ความเป็นพวก เป็นรุํน หรือการยังไมํคํอยแยกแยะระหวํางบทบาททาง
สาธารณะกับความสมัพนัธ๑สํวนตัวก็ลว๎นเป็นอุปสรรค มันก็ไมํใชํเฉพาะสังคมไทยอีกหลายสังคมที่เน๎นวัตถุ
นิยม เน๎นการเห็นผลมากกวํากระบวนการที่ชอบธรรม พวกนี้ก็บั่นทอนประชาธิปไตยเชํนกัน และขณะนี้
เทคโนโลยีกม็ีสวํนสําคัญเหมือนกันที่ทาํใหก๎ระบวนการประชาธิปไตยได๎รบัผลกระทบ ผมวําพรรคการเมอืง
ก็สะท๎อนสังคมนะ วําทําไมพรรคการเมืองจึงยึดตัวบุคคลกันมาก เพราะสังคมยึดพวก “แล๎วก็ทําให๎บางที
สังคมมองพรรคประชาธิปัตย๑แล๎วก็ไมํชอบ รําคาญ ทําไมคุยกันไมํได๎เหรอ อยํางเชํนเวลามาติดตํอเนี่ยอ๎าว
คุยกับหัวหน๎าแล๎วจบไมํใชํเหรอทําไมต๎องเข๎ากรรมการบริหารพรรคอีกลํะ รําคาญไง ถ๎าไปคุยกับพรรคอื่น
คุยกับคนนี้จบ” สิ่งเหลํานี้คือหลักการที่สําคัญตามระบอบประชาธิปไตยและมีอยูํในพรรคประชาธิปัตย๑  

    

นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 

 พรรคประชาธิปัตย๑กํอตั้งตรงกับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2489 แตํตํอมาทางพรรคเห็นวํา
ควรเอาวันที่ 6 เมษายน เป็นวันกํอตั้งพรรค เพื่อให๎ตรงกับวันจักรี อันเป็นวันมงคลของชาติและยัง
สร๎างความเป็นมงคลให๎แกํพรรค การเกิดข้ึนของพรรคเป็นการประชุมรวมตัวกันของนักการเมืองกลุํม
หนึ่งที่บริษัทของทํานควง อภัยวงศ๑ เพื่อต๎องการเป็นฝ่ายค๎านคานอํานาจของนายปรีดี พนมยงค๑ ที่
กลุํมการเมืองตํางๆเริ่มเห็นวํานายปรีดีเริ่มใช๎อํานาจอยํางเบ็ดเสร็จมีลักษณะไปในทางเผด็จการทาง
รัฐสภา อาจจะพูดได๎วําพรรคประชาธิปัตย๑ไมํนิยมการใช๎อํานาจเผด็จการมาตั้งแตํต๎น  คือตั้งแตํเริ่ม
กํอตั้งพรรคดูได๎จากการรวมตัวของสส.ในสภาฯที่พยายามจะตํอรองอํานาจกับฝ่ายรัฐบาล สําหรับช่ือ
พรรคประชาธิปัตย๑นั้น หมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช อดีตหัวหน๎าพรรคคนที่สองเป็นผู๎ตั้งโดยมี
ความหมายวํา "ผู๎บําเพ็ญประชาธิปไตย" และใช๎ช่ือภาษาอังกฤษวํา “Democrat Party” เพื่อมุํงหวัง
ให๎เป็นพรรคของคนจนแบบเดียวกับพรรคเดโมแครตในอเมริกา สัญลักษณ๑ของพรรคเป็นรูปพระแมํ
ธรณีบีบมวยผม มีฟ่อนข๎าวประดับอยูํเป็นขอบ ซึ่งมีความหมายวํา พระแมํธรณีบีบมวยผม คือการ
เอาชนะมารหรือความช่ัวร๎ายตํางๆ สํวนฟ่อนข๎าว คือความอุดมสมบูรณ๑ ที่มาของสัญลักษณ๑แมํพระ



274 
 

ธรณีบีบมวยผม มาจากครั้งที่พรรคประชาธิปัตย๑ได๎จัดปราศรัยที่สนามหลวง มีฝนเกิดตกลงมาแตํกลับ
ไมํมีใครว่ิงหลบฝนเลย นั่งฟังกันตํอไปเรื่อย ทําให๎มีความเห็นข้ึนมาวําควรจะใช๎สัญลักษณ๑ที่เกี่ยวกับน้ํา  
พรรคประชาธิปัตย๑เป็นพรรคการเมืองเกําแกํที่สุดในประเทศไทย และยังดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
มาจนถึงปัจจุบัน 

 หัวหน๎าพรรคคนแรกของพรรค คือทํานควง อภัยวงศ๑ มีรองหัวหน๎าพรรค คือ หมํอม
ราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช และเลขาธิการพรรค คือ หมํอมราชวงศ๑คึกฤทธ์ิ ปราโมช ซึ่งทํานทั้งสองเป็นพี่
น๎องกัน จริงๆแล๎วผมลืมเลําวําหมํอมราชวงศ๑คึกฤทธ์ิทํานมีสํวนอยํางยิ่งในการเป็นกําลังสําคัญในการ
กํอตั้งพรรค เพราะในชํวงต๎นของพรรคการเมืองไทย เราจะทราบกันเป็นอยํางดีวํา พรรคการเมืองแรก 
คือ พรรคก๎าวหน๎าที่กํอตั้งโดยทําน สํวนพรรคการเมืองที่ครองอํานาจ แม๎จะไมํเรียกวําพรรคก็ตาม คือ 
กลุํมคณะราษฏรที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และรักษาอํานาจมาอยํางยาวนาน ทํานอาจารย๑
คึกฤทธ์ิได๎ยุบพรรคก๎าวหน๎าแล๎วมารํวมกํอตั้งพรรคประชาธิปัตย๑ ในประเด็นนี้จึงนําจะพูดได๎วําสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย๑บางทํานในขณะนั้น ทํางานการเมืองมากํอนจะกํอตั้งพรรคเสียด๎วยซ้ํา และอยํางที่
ผมบอกแล๎ววําพรรคต๎องการคานอํานาจนายปรีดี พนมยงค๑ ดังนั้นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย๑จึงมี
จุดยืนทางการเมืองอยูํตรงข๎ามกับฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้น หลังจากกํอตั้งพรรคแล๎ว พรรคก็สํงผู๎สมัคร
เข๎าสูํสนามเลือกตั้ง โดยที่พรรคเราน้ันถือเป็นพรรคแรกที่หาเสียงด๎วยวิธีการปราศรัย ตํอมาพรรคได๎
ทําหน๎าที่เป็นฝ่ายค๎านตรวจสอบรัฐบาลมาโดยตลอด แม๎จะไมํสามารถยับยั้งหรือคัดค๎านได๎มากนัก แตํ
ก็ถือวําพรรคได๎ทําหน๎าที่ทางการเมืองอยํางเข๎มแข็งมาตั้งแตํต๎นจนถึงปัจจุบัน จากนั้นพอเกิด
รัฐประหารปี 2490 ข้ึน พรรคประชาธิปัตย๑ได๎รับโอกาสให๎บริหารประเทศ ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นชํวง
สําคัญมากเชํนกัน เพราะบ๎านเมืองภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศก็ต๎องเผชิญปัญหา
หลายด๎าน ในฐานะรัฐบาลยํอมต๎องบริหารประเทศให๎ผํานพ๎นไปให๎ได๎ และอีกสํวนคงทราบอยูํแล๎ววํา
กลุํมการเมืองทีเ่สยีผลประโยชน๑ลงหลังถูกยึดอํานาจกม็ีความพยายามทวงอํานาจทางการเมืองกลบัคืน
อยํางตํอเนื่อง แตํคณะทหารก็ปราบปรามลงได๎ทุกครั้ง อยํางเหตุการณ๑กบฏแมนฮัตตันเป็นตัวอยําง
สําคัญที่แสดงให๎เห็นถึงความพยายามของกลุมํการเมืองเหลําน้ัน ถึงขนาดรัฐบาลต๎องทิ้งระเบดิเรอืของ
ประเทศตนเองนี่ไมํธรรมดาเลย แตํสุดท๎ายคณะทหารก็กลับมาปกครองบ๎านเมืองอีกครั้ง พรรค
ประชาธิปัตย๑จึงต๎องตกอยูํในสถานะฝ่ายค๎านอีกครั้งหนึ่งและยาวนานภายใต๎การปกครองของกลุํม
ทหารที่รัฐประหารในครั้งกํอน มีนายกรัฐมนตรีคือจอมพล ป. พิบูลสงคราม บริหารประเทศแบบใช๎
อํานาจเบ็ดเสร็จอีกครั้ง 

 แม๎วําพรรคในขณะนั้นจะเป็นฝ่ายค๎านที่มีอํานาจตํอรองน๎อยมาก ยิ่งโดยเฉพาะในสภาพ
บ๎านเมืองที่อยูํภายใต๎การปกครองของคณะทหารมาตลอดยุค ลองศึกษาประวัติศาสตร๑ดูก็จะทราบวําตั้งแตํ
กํอตั้งพรรคจนมาถึงเหตุการณ๑ 14 ตุลา 2516 พรรคเราได๎ทําหน๎าที่ตรวจสอบถํวงดุลอํานาจรัฐบาลมาทุก
ยุคทุกสมัยอยํางกลา๎หาญ ไมํเกรงกลัวอํานาจเผด็จการ พรรคเรายืนอยูํบนวิถีทางประชาธิปไตย จนในชํวง
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นี้พรรคมีกระแสแรงมากโดยเฉพาะในกรุงเทพฯและผู๎ที่นิยมหลักการในการทํางานของพรรค จนทําให๎ได๎
คะแนนเสียงมากที่สุดและสามารถก๎าวมาเป็นรัฐบาลได๎อีกครั้งในปีพ.ศ. 2518 สื่งนี้ในประวัติศาสตร๑ได๎
บอกกับเราวํา การยึดหลักการในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย สํงผลให๎สังคม
เห็นความสําคัญและนิยมศรัทธาในตัวพรรค ซึ่งรวมถึงผมในเวลาน้ันยังเด็กมากแตํก็ค๎ุนเคยกับช่ือพรรค
การเมืองที่ช่ือประชาธิปัตย๑มาโดยตลอด แตํการทําหน๎าที่รัฐบาลบริหารประเทศภายใต๎การนําของหัวหน๎า
พรรคหมํอมราชวงศ๑เสนีย๑ ปราโมช ก็ต๎องยุติบทบาทลงอีกครั้งจากการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2519 หลังเกิด
เหตุการณ๑ 6 ตุลา 19 ทําให๎พรรคต๎องอดทนรอคอยการกลับสูํสนามการเมืองอยูํระยะหนึ่ง 

 จนเข๎าสูํชํวงรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท๑ หรือที่เราเรียกกันติดปากวํา “ยุคป๋าเปรม” 
ชํวงรัฐบาลทํานยาวนานนะครับ ตั้งแตํพ.ศ. 2523 จนถึง พ.ศ. 2531รวม 8 ปี คือผมนําจะอายุ 15 จนผม
เป็นหนุํมเลย ในยุคทํานบ๎านเมืองเรียบรอ๎ยดี มีการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องมากข้ึน เป็นเพราะการปกครอง
ในลักษณะ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” คือแบํงสรรปันสํวนอํานาจให๎แกํทุกฝ่ายทั้งนักการเมือง ข๎าราชการ 
ทหาร ทําให๎การบริหารประเทศมคีวามตํอเนื่อง ผมให๎ความสนใจพรรคประชาธิปัตย๑มาโดยตลอด และชํวง
นี้พรรคก็ได๎รํวมรัฐบาลอยํางสม่ําเสมอ บริหารประเทศรํวมกับพรรคการเมืองอื่นๆ มีพรรคการเมืองที่ผม
รู๎จักสมัยนั้น อยํางพรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย พรรคเอกภาพ พรรคประชากรไทยอะไรทํานองนี้ ต๎อง
บอกวําผมสนใจการเมอืงมาตั้งแตํไหนแตํไร ในชํวงนี้ผมได๎เรียนที่มหาวิทยาลยัรามคําแหงและกท็ํากิจกรรม
ทางการเมืองในมหาวิทยาลัยด๎วยเชํนกัน ผมได๎รํวมกํอตั้ง “พรรคสัจธรรม” เป็นพรรคการเมืองของ
นักศึกษาโดยที่ผมได๎เป็นหัวหน๎าพรรคคนแรก ยังจําได๎ถึงความภูมิใจที่ได๎มีบทบาทในขบวนการนักศึกษา
รามคําแหงเคลื่อนไหวคัดค๎านการข้ึนราคาตําราเรียนจนสําเร็จ และเรายังคัดค๎านการข้ึนรถเมล๑ สิ่งเหลํานี้
คือความเป็นประชาธิปไตย คือการเรียกร๎อง คือการตํอรองทางอํานาจ ในฐานะนักศึกษาและประชาชนใน
เวลาเดียวกัน ผมมีอุดมการณ๑ที่สอดคล๎องกับพรรคประชาธิปัตย๑มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือการสู๎กบั
ความไมํถูกต๎อง สู๎เพื่อผลประโยชน๑ของคนในสังคม สรุปในชํวงนี้สั้นๆวําประเทศดําเนินไปอยํางตํอเนื่องมี
การพัฒนาตามลําดับ รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมือง ไมํมีปฏิวัติ แตํก็ต๎องยอมรับความจริงวําประเทศ
ยังไมํได๎เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ๑ เพราะแม๎จะมีการเลือกตั้งแตํทุกครั้งนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นพลเอก
เปรม จนทํานไมํขอรับตําแหนํงตํอในชํวงปพี.ศ. 2531 สมัยนั้นพรรคชาติไทยมีเสียงมากที่สุด ทําให๎ปรเทศ
เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหมํ คือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในเวลาตํอมา 

 ยุคนี้พรรคประชาธิปัตย๑ได๎รํวมบริหารประเทศอีกครั้ง อยํางที่เราทราบๆกันโดยทั่วไปใน
สังคมวํา เป็นยุคที่มีการเจริญเติบโดทางเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในประเทศอยํางมาก จนบางคน
ถึงกับบอกวําเราจะกลายเปน็ “เสือตัวที่ 5 ของเอเชีย” ด๎วยการที่รัฐบาลพัฒนาโครงการหลายโครงการใน
มูลคําสูง ทําให๎เกิดปัญหาที่ตามมาในเรื่องการทุจรติในรฐับาลเอง ที่สังคมตํางรับรู๎ถึงการขนานนามรัฐบาล
วํา “บุฟเฟ่คาบิเน็ต” คือพบการเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับผลประโยชน๑ในโครงการตํางๆของรัฐจํานวนมาก และ
รัฐบาลก็ช้ีแจงให๎ประชาชนรับทราบได๎อยํางไมํชัดเจน พรรคประชาธิปัตย๑ซึ่งรํวมอยูํด๎วยในรัฐบาลเริ่ม
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ตระหนักถึงปญัหาเหลํานี้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดข๎อท๎วงติงจากฝ่ายค๎านรัฐบาลกลับละเลยที่จะให๎ความสําคัญ 
ด๎วยเหตุผลทีม่ีเสียงในสภาฯจํานวนมากคอยรับรองการกระทําและสนับสนุนซึ่งพบในหน๎าหนังสือพิมพ๑อยูํ
เป็นประจํา จนในปีพ.ศ. 2533 พรรคประชาธิปัตย๑ได๎ถอนตัวจากการรํวมรัฐบาลมา โดยอ๎างเหตุผลวําไมํ
ต๎องการให๎เกิดสภาพ “เผด็จการรัฐสภา” เพราะเสียงของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีอยูํ
เป็นจํานวนมากกวําฝ่ายค๎านอยูํจํานวนหลายเทํา และก็ด๎วยเหตุผลเรื่องการทุจริตของรัฐบาลนี้จึงได๎เกิด
เหตุการรัฐประหารข้ึนในที่สุด โดยคณะรสช.ยึดอํานาจรัฐบาลอ๎างถึงการประพฤติมิชอบทางการเมือง ถ๎า
ยังจําได๎เราจะพบวํามีการตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย๑สินรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายคน พรรค
ประชาธิปัตย๑จึงได๎หยุดหน๎าที่พรรคฝ่ายค๎านลงในเวลานั้น 

 ตํอมาคณะรัฐประหารมคีวามพยายามจะใช๎หลกัการเดิมๆเหมือนในสมัยกํอนคือการสืบทอด
อํานาจ โดยหวังจะให๎พลเอกสุจินดา คราประยูรข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี แตํต๎องเข๎าใจนะครับวําในยุคนี้
ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองมาก และจะไมํยอมให๎เป็นเชํนในอดีตอีก คนหนุํมสาวมีความรู๎ความเข๎าใจใน
ประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมทางการเมืองอยํางมาก จนนําไปสูํเหตุการณ๑ “พฤษภาทมิฬ” ซึ่งผมได๎
รํวมออกมาตํอต๎านคณะรสช.ในเหตุการณ๑ครั้งนี้ด๎วย เมื่อพูดเชํนนี้ก็ต๎องบอกตํอไปวํา “พรรคการเมืองที่มี
สํานึกในหน๎าที่ มีจริยธรรมทางการเมือง รักบ๎านรักเมือง ยํอมจะนิ่งดูดายกับสิ่งเหลําน้ีไมํได๎ พรรค
ประชาธิปัตย๑เป็นพรรคหนึ่งที่รํวมเคลื่อนไหวตํอต๎านการสืบทอดอํานาจของคณะรสช.รํวมกับประชาชน 
จนสร๎างกระแสศรัทธาให๎พรรคอยํางมาก สังคมขนานนามพรรควํา “พรรคเทพ” คือพรรคการเมืองฝ่าย
คุณธรรมที่ยืนหยัดในหลักการความถูกต๎อง” สํวนพรรคการเมืองที่ไปยินยอมตํออํานาจเผด็จการเราเรียก
กันวํา “พรรคมาร” เราตํางชุมนุมประท๎วงตํอต๎านจนทําให๎พลเอกสุจินดาต๎องยอมสละตําแหนํง
นายกรัฐมนตรีในที่สุด แตํก็เสียใจมากในเวลาเดียวกันที่ ได๎เกิดเหตุความรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตกันเป็น
จํานวนมาก แตํก็ต๎องพยายามทําความเข๎าใจวํานี่คือความเสยีสละเพื่อประชาธิปไตยทีแ่ลกมาด๎วยเลอืดเนือ้ 
หลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย๑ได๎เข๎ามาบรหิารประเทศสบืตํอ แถมยังได๎รับความชอบธรรมทางการเมืองใน
ฐานะ “รัฐบาลพรรคเทพ” ได๎รับความนิยมจากประชาชนมากข้ึนตามลาํดับ พร๎อมๆกับผมเริม่มีความสนใจ
ทางการเมืองรวมถึงพรรคประชาธิปัตย๑มากยิ่งข้ึนด๎วย เราจะเห็นได๎ชัดครับวําพรรคประชาธิปัตย๑ได๎รับ
ความนิยมอยํางมากจากการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2539 ที่พรรคประชาธิปัตย๑ได๎จํานวนส.ส.มากที่สุดถึง 123 
คน นี่ก็แสดงให๎เห็นถึงความนิยมในตัวพรรคจากสังคมเชํนกัน สํวนหนึ่งที่สําคัญผมวําตัวผู๎นําพรรคมีสํวน
รํวมอยูํด๎วยอยํางมาก อยํางทํานชวน หลีกภัย ทํานเป็นคนซื่อสัตย๑สุจริต มีความโปรํงใส ทําอะไรตาม
หลักการยึดกรอบกฏหมาย คํานึงถึงความถูกต๎องอยูํเสมอ ภาพลักษณ๑ทํานชัดเจนครับ ยิ่งสํงผลตํอกระแส
นิยมในพรรคมากข้ึนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคใต๎ สําหรับภาคใต๎ก็ต๎องยอมรับวํา
ทํานชวนก็เป็นคนใต๎ ผมก็เป็นคนใต๎ หลายคนในพรรคก็เป็นคนใต๎ จนมีคนเอาไปพูดวําเราเป็น“พรรค
สะตอ” ที่พูดแบบนี้ไมํได๎วําภาคอื่นนะครบั แตํจะพยายามช้ีให๎เห็นวําความมีจุดรํวมด๎านถ่ินกําเนิดก็มีสํวน
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ในความนิยมทางการเมือง อยํางที่พรรคเคยมีการหาเสียงโดยใช๎คําวํา “เลือกพรรคของเราคนของเรา” 
อยํางนี้คือสิ่งที่แสดงชัดวําความเป็นคนภาคเดียวกันก็มีผลในคะแนนเสียงทางการเมือง 

 หลังจากนั้นผมได๎เริ่มเข๎าพรรคชํวงปีพ.ศ. 2543 แล๎วก็มีโอกาสลงเลือกตั้งเมื่อปี44 สังกัด
พรรคประชาธิปัตย๑ เช่ือไหมครับวําพรรคถามผมวํามีเงินเทําไหรํ ผมบอกมีแคํสองแสนซึ่งน๎อยมากถ๎าจะลง
สมัคร แตํพรรคยังตัดสินใจให๎ผมเป็นตัวแทนพรรคและหาเงินมาชํวยอีกล๎านสี่ ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงการคัด
ผู๎สมัครลงเลือกตั้งโดยไมํได๎พิจารณาเรื่องเงินเป็นหลัก อยํางพรรคอื่นนะครับบางคนใช๎เงินในการเลือกตั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานครถึงแปดสบิลา๎นกม็ี ผมลงสมัครส.ส.กรุงเทพฯ เขต 37 ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค 
เฉพาะแขวงหลกัสองแตกํ็แพ๎ จนผมได๎มาเป็นส.ส.กต็อนป ี51 สามารถเอาชนะพรรคพลังประชาชนได๎ ต๎อง
ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย๑ที่ให๎โอกาสทางการเมืองแกํผม โดยเฉพาะทํานชวน ทํานบัญญํติ และทําน
อาจารย๑อภิสิทธ์ิ ที่ผมให๎ความเคารพนับถือและนําแบบอยํางการทํางานของแตํละทํานมาปรับใช๎ในชีวิต
การเมือง ผมไมํใชํคนรวย ตระกูลไมํดัง แตํมึความตั้งใจทํางานทางการเมือง ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย
และทําเพื่อพี่น๎องประชาชนสํวนรวม นี่ก็เป็นอุดมการณ๑ตามพรรคประชาธิปัตย๑อีกด๎วยเหมือนกัน 

การเมืองยุคหลังๆมาน้ีเปลี่ยนไปเร็วมาก คุณธรรม จริยธรรมแทบไมํมีเหลือ เต็มไปด๎วย
อํานาจเงิน ซื้อได๎ทุกสิ่งทุกอยําง แตํฉากหน๎าอ๎างวําเป็นประชาธิปไตยอาศัยนโยบายเรียกคะแนนเสียงเพื่อ
อ๎างความชอบธรรมให๎แกํรัฐบาลมาโดยตลอด แตํเนื้อในเต็มไปด๎วยเผด็จการ คือใช๎อํานาจเบ็ดเสร็จในทุก
เรื่อง ตรวจสอบไมํได๎ ถึงตรวจสอบได๎ก็ไมํฟังข๎อทักท๎วง แบบนี้เค๎าเรียก “เผด็จการรัฐสภา” ผมเคยต้ัง
กระทู๎ถามถึงการทุจริตในการสร๎างอาคารรัฐสภา ได๎หารือและขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎างเกี่ยวกับการ
ใช๎งบประมาณปรับปรุงพื้นที่อาคารรัฐสภา ซึ่งผมยังไมํได๎รับเอกสารทั้งที่เคยขอไปกํอนหน๎านี้ แตํ
ประธานสมศักดิ์ (ประธานรัฐสภา) กลับเสนอให๎ตั้งกระทู๎ถามในวันพรุํงนี้ ผมไมํยอมทําให๎ประธาน
เรียกเจ๎าหน๎าที่ตํารวจรัฐสภามาหิ้วผมออกไปนอกห๎องประชุม ขําวโทรทัศน๑ออกแทบทุกชํอง แบบนี้ไมํ
ถูกต๎อง มีหลายเรื่องทีร่ัฐบาลทาํไมํถูก ไมํรับฟัง และยังไมํให๎ตรวจสอบอีก ใช๎อํานาจจากเสียงสํวนใหญ๐
ทําลายกลไกการตรวจสอบของรัฐสภา ผมกับทํานบุญยอด (นายบุญยอด สุขถ่ินไทย ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย๑) ไมํรู๎จะแสดงออกด๎วยวิธีไหนแล๎วเลยเปิดแถลงขําว แล๎วก็มอบถ๎วยรางวัลแชมป์ทุจริต
คอร๑รัปช่ันให๎รัฐบาลยิ่งลักษณ๑ไปเลย ซึ่งมีหลายเรื่องตั้งแตํงบน้ําทํวมที่ทุจริตอยํางมโหฬาร ทุจริตเรียก
เงินใต๎โต๏ะในการจัดสร๎างรัฐสภา 20 เปอร๑เซ็นต๑ นอกจากนั้นผมยังให๎กระโถนเด็กเปน็ถ๎วยรางวัล “ข้ีข๎า
ทักษิณ” แกํร๎อยตํารวจเอกเฉลมิ อยูํบํารุง นายธาริต เพ็งดิษฐ๑ และพลตํารวจโทคํารณวิทย๑ ธูปกระจาํง  

รัฐบาลในยุคนี้ลุแกํอํานาจมาก แตํที่ผมรับไมํ ได๎ คือ เรื่องการก๎าวลํวงสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ เราต๎องยอมรับสภาพความจริงกํอนวํา มีขบวนการที่จะล๎มสถาบันอยูํจริง และคน
เหลําน้ีก็ทําลายล๎างสถาบันเพื่อจะสถาปนาอีกระบบข้ึนมา ผมเป็นส.ส.ก็ต๎องตํอสู๎ทุกวิถีทางกับกลุํม
บุคคลที่ไมํหวังดีไมํวําจะเป็นใคร เพราะสถาบันพระมหากษัตริย๑ไทยเรายิ่งใหญํ เลยไปแจ๎งความที่กอง
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ปราบปรามเพื่อให๎ดําเนินคดีข๎อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 กับคุณทักษิณ ชินวัตร นาย
สุรนันทน๑ เวชชาชีวะ และนายทอม เพลท แล๎วก็สํานักพิมพ๑มติชนด๎วย เพราะรํวมกันจัดพิมพ๑บท
สัมภาษณ๑คุณทักษิณ ในหนังสือ “จับเขําคุย ทักษิณ ชินวัตร” ที่มีถ๎อยคําหมิ่นเบื้องสูง ตีพิมพ๑ไปทั่ว
โลก ผมในฐานะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย๑และเป็นคนไทย เห็นข๎อความหมิ่นสถาบันบอกเลยวํารับ
ไมํได๎ ผมวํารัฐบาลต๎องสํานึกและควรมีจริยธรรมทางการเมืองให๎มากข้ึน จริงๆแล๎วก็ทุกๆพรรคทุกๆ
ภาคสํวน ควรมีสํานึกรับผิดชอบตํอสังคมไทย อยํายึดประโยชน๑สํวนตนเป็นที่ตั้ง ให๎เอาประโยชน๑
ประเทศชาติเป็นหลัก และสําคัญที่สุดคือต๎องอยูํรํวมกัน รับฟังกัน สามัคคีกัน ภายใต๎การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขของไทย 

  อยํางปัจจุบันเราตกอยูํใต๎คณะรัฐประหารอีกครั้ง นั่นก็เพราะโครงสร๎างสังคมเราเกิด
แตกแยกกันรุนแรง ไมํมีใครฟังใคร เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง หวังผลประโยชน๑จนลืมหลักการที่ถูกต๎อง ไมํ
สนใจกติกาการอยูํรํวมกัน เผด็จการจึงกลับมาหาเราอีกครั้ง ยิ่งชํวงนี้เห็นบางคนพูดเรื่อง “เปรม
โมเดล” มาอ๎างจะให๎พรรคการเมืองรํวมกันสนับสนุนให๎บางคนมาเป็นนายกฯ ผมวําไมํถูกต๎อง หาก
เทียบกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท๑ ทํานเป็นรัฐบุรุษและประธานองคมนตรี มีบารมีและคุณธรรม เป็น
ที่ยอมรับของทุกพรรค ที่สําคัญไมํเคยดูถูกเหยียดหยามนักการเมืองแม๎แตํคําเดียว จะหาทหารที่มี
คุณธรรมสูงอยํางทํานหายาก อยํางที่ผมบอกยุคป๋าเปรมก็มีเรื่องทุจริตน๎อยหรืออาจจะไมํมี แตํยุคนี้
เป็นอยํางไร ไปถามพํอค๎าแมํค๎าดูได๎ ทั้งที่การเลือกตั้งจะมีหรือไมํก็ยังไมํรู๎ ยังมีความพยายามช้ีนําให๎
เลือกทหารเปน็นายกรฐัมนตร ีอ๎างวํามีเสยีงส.ว.แล๎ว 250 เสียง ต๎องการเสียงส.ส.อีกเพียง 126 เสียงก็
เป็นรัฐบาลแล๎ว ซึ่งกติกาแบบนี้มีที่เดียวในโลก ไมํเป็นประชาธิปไตย เราลืมระบบพรรคการเมืองไปได๎
อยาํงไร อยํางพรรคประชาธิปัตย๑เรายืนอยูํกับอุดมการณ๑ไมํสนับสนุนเผด็จการทุกรูปแบบ ใครอยาก
หนุนทหารเป็นนายกก็เชิญ แตใํห๎ประชาชนเป็นผู๎ตัดสินจะยุติธรรมที่สุด สํวนตัวผมยังคงเสนออาจารย๑
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และทํานชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีดังเดิมไมํเปลี่ยนแปลง เราก็คงต๎องจับ
ตาดูสถานการณ๑ทางการเมืองกันตํอไป วําจะดําเนินไปในทางไหน และผมขอยืนยันวําผมและพรรค
ประชาธิปัตย๑ยังคงทํางานทางการเมืองอยํางตํอเนื่อง แม๎ในสถานการณ๑ที่สภาพบ๎านเมืองขาดความ
เป็นประชาธิปไตย 

 

 
 
 
 
 



279 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 
กลุ่มนักการเมือง  

1. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย๑ สัมภาษณ๑วันที่ 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการพรรคประชาธิปัตย๑ 

2. นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน๎าพรรคประชาธิปัตย๑ สัมภาษณ๑วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 ณ ที่ทําการพรรคประชาธิปัตย๑  

3. พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู๎บัญชาการทหารบกและหัวหน๎าพรรคมาตุภูมิ สัมภาษณ๑
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห๎องรับรอง กรมการทหารสื่อสาร 

4. นายวีระกานต๑ มุสิกพงศ๑ อดีตประธานแนวรํวมประชาธิปไตยตํอต๎านเผด็จการแหํงชาต ิ
สัมภาษณ๑วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

5. นายจาตุรนต๑ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน๎าพรรคไทยรักไทย สัมภาษณ๑วันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ล็อบบี้เลาจน๑แอนด๑บาร๑ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด๑เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร๎าว 

6. นายดิษฐ๑อัชพณ สูตรสุคนธ๑ อดีตเลขานุการสํวนตัวพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สัมภาษณ๑
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ บ๎านพักทุํงสองห๎อง 
 7. นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย๑ สัมภาษณ๑วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 ณ สมาคมชาวปักษ๑ใต๎ 
 
กลุ่มนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  

1. รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง สัมภาษณ๑วันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ณ บ๎านพักสุทธิสาร 

2. รศ.ประณต นันทิยะกุล ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.อีสเทิร๑นเอเชีย 
สัมภาษณ๑วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห๎างสรรพสินค๎าเดอะมอลล๑ รามคําแหง 

3. อาจารย๑บุญสํง ชเลธร อาจารย๑ประจําสถาบันรัฐประศาสนศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรังสิต 
สัมภาษณ๑วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
กลุ่มสื่อสารมวลชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง  

 1. หมํอมหลวงณัฏฐกรณ๑ เทวกุล ผู๎ดําเนินรายการโทรทัศน๑สถานีวอยซ๑ทีวี สัมภาษณ๑วันที่ 9 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ สถานีโทรทัศน๑วอยซ๑ทีวี 

 2. นางสาวลักขณา ปันวิชัย ผู๎ดําเนินรายการโทรทัศน๑สถานีวอยซ๑ทีวี สัมภาษณ๑วันที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สถานีโทรทัศน๑วอยซ๑ทีวี 
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 3. นายสมบัติ บุญงามอนงค๑ อดีตแกนนํากลุํมวันอาทิตย๑สีแดง สัมภาษณ๑วันที่ 23 กุมภาพันธ๑ 
พ.ศ. 2559 ณ มูลนิธิกระจกเงา 

 4. ดร.สุริยะใส กตะศิลา อดีตแกนนํากลุํมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สัมภาษณ๑
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
      5. นายรุํงโรจน๑ วรรณศูทร นักเขียนและนักหนังสือพิมพ๑อิสระ สัมภาษณ๑วันที่ 8 เมษายน 
พ.ศ. 2559 ณ บ๎านพักเสนานิคม 1 
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ภาพถ่ายผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
กลุ่มนักการเมือง 

 
 

    
   

ภาพที่ 1 สัมภาษณ๑นายชวน หลีกภัย                  ภาพที่ 2 สัมภาษณ๑นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ   
           ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย๑             หัวหน๎าพรรคประชาธิปัตย๑ 
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  ภาพถ่ายผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

 

 
ภาพที่ 3 สัมภาษณ๑พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู๎บัญชาการทหารบกและหัวหน๎าพรรคมาตุภูม ิ

 

 
 

ภาพที่ 4 สัมภาษณ๑นายวีระกานต๑ มุสิกพงศ๑  
           อดีตประธานแนวรํวมประชาธิปไตยตํอต๎านเผดจ็การแหํงชาติ 



284 
 

ภาพถ่ายผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

 
 

ภาพที่ 5 สัมภาษณ๑นายจาตุรนต๑ ฉายแสง อดตีรักษาการหัวหน๎าพรรคไทยรักไทย 
 

 
 
ภาพที่ 6 สัมภาษณ๑นายดิษฐ๑อัชพณ สูตรสุคนธ๑ อดีตเลขานุการสํวนตัวพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
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ภาพถ่ายผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

 
 

ภาพที่ 7 สัมภาษณ๑นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกพรรคประชาธิปัตย๑ 
 

กลุ่มนักวิชาการดา้นรัฐศาสตร์  
 

 
 
ภาพที่ 8 สัมภาษณ๑รศ.สุขุม นวลสกลุ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ภาพถ่ายผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

 
 

ภาพที่ 9 สัมภาษณ๑อาจารย๑บุญสํง ชเลธร อาจารย๑ประจําสถาบันรัฐประศาสนศาสตร๑  
           มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
กลุ่มสื่อสารมวลชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 

 

 
 

ภาพที่ 10 สัมภาษณ๑หมํอมหลวงณัฏฐกรณ๑ เทวกุล ผู๎ดําเนินรายการโทรทัศน๑สถานีวอยซ๑ทีวี 
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ภาพถ่ายผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

 
 

ภาพที่ 11 สัมภาษณ๑นางสาวลักขณา ปันวิชัย ผู๎ดําเนินรายการโทรทัศน๑สถานีวอยซ๑ทีวี 
 

 
 
ภาพที่ 12 สัมภาษณ๑นายสมบัติ บุญงามอนงค๑ อดีตแกนนํากลุํมวันอาทิตย๑สีแดง 
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ภาพถ่ายผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

 
 
ภาพที่ 13 สัมภาษณ๑ดร.สุริยะใส กตะศิลา อดีตแกนนํากลุํมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

 

 
 

 
ภาพที่ 14 สัมภาษณ๑นายรุํงโรจน๑ วรรณศูทร นักเขียนและนกัหนังสือพมิพ๑อสิระ 
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