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คำนำ

‘การเมืองแนวใหม่ ’ มีนัยที่มุ่ ง เน้นถึง ‘การให้ความสำคัญกับการเมือง  

ภาคประชาชน’ หรือ ‘การเมืองภาคพลเมือง’ เป็นสำคัญ “การเมืองแนวใหม่” หรือ  

‘New Politics’ จากแนวคิดของ Anthony  Giddens และนักวิชาการอีกหลายท่าน  

ได้มีการเรียก ‘การเมืองแนวใหม่’ ว่า “ทางเลือกที่สาม” ซึ่งทางเลือกนี้เป็นผลมาจาก

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของโลก การคืบคลานเข้ามาของปัจเจกชนนิยม ผลกระทบต่อระบบ

นิเวศ ตลอดรวมทั้งมีการให้ค่านิยม “การเมืองแนวใหม่” ว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

สังคมและชีวิต ทางการเมือง ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่สังคมโลก  

ก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2540 และ ฉบับพุทธศักราช 2550 

การเมืองไทยในช่วงก่อนหน้านั้น ‘เงินได้เริ่มเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ ในการเมืองไม่ว่าจะใน

รูปแบบของการเป็นปัจจัยในการเอาชนะคู่ต่อสู้ ในสนามเลือกตั้งหรือปัจจัยสำคัญ 

ในการสยบเสียงคัดค้าน หรือสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎร หรือหากกล่าวอีกนัยหนึ่ง 

อาจกล่าวได้ว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างในระบบการเมืองของไทย ในช่วงนั้นล้วนแต่ใช้เงิน 

เข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางการเมือง (Political processes)  

ผลทำให้การเมืองในระบอบธนาธิปไตยของไทยมีปัญหาใหญ่ๆ ที่นำไปสู่การเสื่อมศรัทธา 

และมีปัญหาความชอบธรรมของระบบการเมืองไทย ได้แก่ ปัญหาเรื่องของการใช้เงิน 

ซื้อเสียงของนักการเมืองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งอำนาจทางการเมือง ปัญหาแย่งชิงตำแหน่ง

อำนาจ  การแสวงผลประโยชน์จากตำแหน่งการบริหารระดับสูง การแสดงอำนาจบาตร

ใหญ่ของนักการเมืองเข้าสู่อำนาจด้วยการใช้ตำแหน่งอำนาจกระทำการที่เย้ยยันต่อ

กฎหมาย ท้าทายความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดกับ

ข้าราชการประจำที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย 
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นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าหากต้องการเป็นประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน ก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 

2540 และฉบับ 2550  ที่เน้นต้องการให้การเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น ‘การเมือง

แนวใหม่’ หรือ ‘New Politics’ ไม่ใช่ ‘การเมืองแนวเก่า’ หรือ “Old Politics” ทั้งนี้ 

เพราะรัฐธรรมทั้งสองฉบับนี้ ได้ส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน ตลอดจนสิทธิชุมชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

รวมทั้งการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนโดยการให้

ประชาชน เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย หรือถอดถอนนักการเมืองที่ประพฤติมิชอบได้ง่าย 

ตลอดรวมทั้งประชาชนยังมีโอกาสยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยตรง เป็นต้น 

ในหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งเชื่อว่าในแต่ละส่วนของหนังสือจะสามารถนำพาให้ผู้อ่าน 

ได้เข้าไปสู่โลกของการเมืองแนวใหม่ หรือ ‘New Politics’ ในมิติของพัฒนาการ  และ

ลักษณะของการเมืองภาคประชาชน การเมืองภาคพลเมือง รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรค

และแนวทางแก้ไขของการเมืองภาคประชาชน การเมืองภาคพลเมือง ตั้งแต่เหตุการณ์

พฤษภาทมิฬฯ ปี 2535 จนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสมัย 

พุทธศักราช 2550 ถูกยกเลิก ในฐานะที่เป็นทางออกของการเมืองไทย ซึ่งผู้แต่งได้ศึกษา

จากกรณีที่ เ กี่ ยวข้ องกับการ เมื องภาคประชาชน  การ เมื องภาคพลเมือง ไทย  

จากปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายกรณีที่แสดงให้เห็นแนวคิดของการเมืองภาคประชาชน 

การเมืองภาคพลเมืองในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน 
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กิตติกรรมประกาศ



รายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จาก 

ผู้มีพระคุณหลายท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คำแนะนำที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและ 

ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับนี้ ทำให้รายงานการวิจัย 

มีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้ คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและ

ปลาบปลื้มในพระคุณนี้เป็นอย่างสูง 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำแนะนำและ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่างละเอียด ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่มีค่า  

ตรวจสอบและแก้ไข ทำให้รายงานการวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานราชการในจังหวัด 5 จังหวัด 

ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นอย่างดี ทำให้รายงานการวิจัยฉบับนี้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อนุญาตให้สัมภาษณ์ 

เก็บข้อมูลประกอบงานวิจัย ซึ่งทำให้โครงการวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง

สถาบันพระปกเกล้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณกำลังใจที่ดีจาก

ครอบครัวและเพื่อน โดยเฉพาะคุณจีระพรรณ  แก่นศึกษา ซึ่งได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ

และเป็นกำลังที่สำคัญที่สุด ทำให้คณะผู้วิจัยทำรายงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุผล

สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วย 

ความสำนึกยิ่ง 



รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช และคณะ 
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โครงการวิจัย เรื่อง “การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออก

ของการเมืองไทย” ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ 

พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550  มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อศึกษา

พัฒนาการของการเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง ตั้งแต่เหตุการณ ์

พฤษภาทมิฬฯ ปี 2535 จนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สมัยฉบับพุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ถูกยกเลิก (2) เพื่อศึกษาการเมือง

ภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมืองในแง่ที่เป็นทางออกของการเมืองไทย และ  

(3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการเมืองภาคประชาชน/การเมือง 

ภาคพลเมืองในฐานะเป็นทางเลือกหรือทางออกของการเมืองไทย เป็นการวิจัยเชิงผสาน

วิธี (Mixed method research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรเป้าหมาย 400 คนจาก

จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean)  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (ß)  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาของ 

ครอนบาช (Cronbach’s Coefficient of Alpha) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า

ประการที่หนึ่ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง พัฒนาการเมือง

ภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง ตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬฯ ปี 2535  

จนกระทั่งรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ คือ 2540 และ 2550 ถูกยกเลิก พบว่า พัฒนาการของ

การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง มีพัฒนาการทางบวกมากกว่าทางลบ

หรือมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นตามลำดับ 
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ประการที่สอง ลักษณะของการเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมืองฐานะ

เป็นทางออกของการเมืองไทย ที่ได้ศึกษาจาก 7 กรณีศึกษา ทั้งจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบว่า ลักษณะของการเมืองภาคประชาชน/การเมือง

ภาคพลเมือง การเคลื่อนไหวทั้งในชนบทและในเมืองเป็นไปในทิศทางที่มีระบบ 

ในลักษณะเชิงโครงสร้าง เชิงกระบวนการและเชิงพฤติกรรม มีเป้าหมายที่ต้องการ

เปลี่ยนหรือสร้างกติกาหรือกฎเกณฑ์ชุดใหม่  

ประการที่สาม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคจาก

ขบวนการทั้งในชนบทและในเมืองคือ ภาคการเมืองภาครัฐกระทำการละเลย เพิกเฉยต่อ

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2540 และ 2550 คณะผู้วิจัยเห็นว่า ความขัดแย้ง

เป็นสิ่งสร้างสรรค์และสิ่งที่ทำลายล้างกันได้ โดยมีลักษณะเป็นพลวัตร ดังนั้นการลดหรือ

การขจัดความขัดแย้งทางการเมือง นอกจากการใช้การเสวนาหาทางออกแล้ว ยังต้องใช้

สันติวิธี โดยการละทิ้งหรือไม่เลือกที่จะใช้ความรุนแรง (Violence) หรือความรุนแรง

ทางการเมือง (Political violence) เมื่อมีการเผชิญหน้าระหว่างกัน ดังนั้นการใช้สันติวิธี

ประกอบกับการที่คู่กรณีมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเต็มใจที่จะยอมรับน่าจะเป็น 

ทางเลือกทางออกของการเมืองไทยได้ 
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Research Project on “People’s Politics : The way for Thai Politics” 

under the context of the constitution of the kingdom of Thailand in 1997 

and 2007. There are 3 objectives as follow (1) to study the development 

of the People’s Politics from the Black May 1992 until end of the 

Constitution in 1997 and 2007 were cancelled. (2) to study the people’s 

politics in terms of the way for Thai Politics and (3) to study the problems 

and obstacles of the People’s Politics as an alternative or the way for 

Thai Polit ics. The research design used mixed methods between 

qualitative research and quantitative research. The sample size was 400 

selected by random sampling from the population in Nonthaburi, Nakhon 

Pathom, Pathumthani, Samutprakarn and Samut Sakhon provinces. Data 

was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,  

standard regression coefficient (ß) Multiple correlation coefficient(R).  

There had relationship between variables by multiple regression analysis, 

Cronbach’s Coefficient of alpha and descriptive analysis. 

Theresultsshowedthat:

First The results of data analysis from the first objective People’s 

Politics since the Black May in 1992, until the end of the Constitution in 

1997 and 2007 were cancelled, the results found that the development 

of People’s Politics has been progressive direction. 

Second, the characteristics of the People’s Politics from 7 case 

studies, it found that the nature of People’s Politics both rural and urban 

movements were systematic direction whether considering as structural, 

process and behavioral to change or to create new set of rules for their 

goals. 
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Third, the problems and obstacles of the rural and urban 

movement were:  the political and public sectors ignored comply the 

Constitution in 1997 and 2007 according to the researchers’ perspectives 

the conflict had been occupied. It was creative and destructive as 

dynamics, therefore to reduce or to eliminate political conflict by using 

the dialogue to find the way to resolve conflict by peaceful means 

without political violence. Therefore the use of peaceful means, between 

both sides by having increased their knowledge, understanding and 

willingness to accept would be an alternative way out of Thai politics. 


