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การครองอำานาจรัฐในระบอบคสช.: 
ขวางการกระจายอำานาจ พลิิกเครือข่ายทางการเมืือง ดึึงอำานาจส่่ระบบราชการ

ภู่มิืหลัิง
 การป็ฏิิร้ป็สถัาบันที่างการเมือง ทีี่�สำาคัญป็ระการหนึ�งตามรัฐธิ์รรมน้ญปี็ 2540  คือการสร้าง
โครงสร้างการป็กครองทีี่�ก่อให้เกิดการพัฒนาป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ในท้ี่องถิั�น นับเป็็นจุดเริ�มต้นของ
เป็ลี�ย์นแป็ลงพลวีัตในด้านควีามสัมพันธ์ิ์ระหวี่างส่วีนกลางและส่วีนที่้องถิั�น เพราะที่ำาให้เกิดการ 
กระจาย์อำานาจอย่์างค่อย์เป็็นค่อย์ไป็ ภาย์ในรัฐทีี่�มีโครงสร้างอำานาจแบบรวีมศ้นย์์มาโดย์ตลอด  
ในอดีตทีี่�ผ่านมา พื�นทีี่�ทัี่�งหมดนอกเมืองหลวีงคือกรุงเที่พมหานคร มีการจัดการป็กครองแบบบน 
ลงล่างโดย์อย่้์ภาย์ใต้เขตอำานาจของกระที่รวีงมหาดไที่ย์ หรือทีี่�เรีย์กตามการบริหารราชการแผ่นดินว่ีา 
การป็กครองส่วีนภ้มิภาค การป็กครองในลักษณะดังกล่าวีมีสาย์การบังคับบัญชาทีี่�ชัดเจนไล่ตั�งแต่
ระดับบนคือ กรมการป็กครองลงมาย์ัง ผ้้ว่ีาราชการจังหวัีด นาย์อำาเภอ กำานัน ไป็จนถึัง ผ้้ใหญ่บ้าน 
ในฐานะเจ้าหน้าทีี่�ป็กครองลำาดับล่างสุดของระบบ สาระสำาคัญของโครงสร้างดั�งเดิมนี�คือ บรรดา 
ผ้้ว่ีาราชการจังหวัีดต่างได้รับการแต่งตั�งจากรัฐบาลกลาง ไม่ใช่มาจากการเลือกตั�งของป็ระชาชนใน
จังหวัีดนั�น ๆ ที่ำาหน้าทีี่�แที่นระบบราชการจากส่วีนกลาง ถึังแม้ว่ีาก่อนหน้านั�นจะมีการป็กครอง 
ส่วีนท้ี่องถิั�น (อป็ที่.) (Local Administrative Organizations, LAOs) ทีี่�มาจากการเลือกตั�งอย์้่บ้าง 
คือการป็กครองท้ี่องถิั�นร้ป็แบบพิเศษ เที่ศบาล และสภาจังหวัีด แต่โดย์เป็รีย์บเทีี่ย์บแล้วี องค์กรเหล่านี� 
มีอำานาจและงบป็ระมาณทีี่�จำากัด1

 เมื�อมีการป็ระกาศใช้ พระราชบัญญัติการกำาหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย์อำานาจให้แก่
 อป็ที่. พ.ศ. 2542 ที่ำาให้ อป็ที่. เดิมได้รับการพัฒนาโครงสร้างให้มั�นคงขึ�น และมีการจัดตั�ง อป็ที่.  
ขึ�นมาใหม่ ครอบคลุมพื�นทีี่�ทัี่�วีทัี่�งป็ระเที่ศ อป็ที่. ทีี่�จัดตั�งขึ�นมานี� ป็ระกอบด้วีย์ผ้้บริหาร และสมาชิก
สภา ซึึ่�งทีี่�มาจากการเลือกตั�งโดย์ป็ระชาชนในท้ี่องถิั�นตามระบอบป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ และมีวีาระในการ
ดำารงตำาแหน่งเป็็นระย์ะเวีลา 4 ปี็ แต่ อป็ที่. นี�ไม่ได้มีควีามเป็็นอิสระตามหลักการของรัฐบาลท้ี่องถิั�น 
(local governments) เช่นทีี่�มีในป็ระเที่ศอื�น แต่ย์ังถืัอว่ีาเป็็นส่วีนหนึ�งทีี่�เชื�อมโย์งกับระบบราชการ
ในกระที่รวีงมหาดไที่ย์ โดย์ทีี่�กระที่รวีงได้จัดตั�งหน่วีย์งานระดับกรมขึ�นมาเรีย์กว่ีา กรมส่งเสริมการ
ป็กครองท้ี่องถิั�น เพื�อที่ำาหน้าทีี่�รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการกระจาย์อำานาจ วีางมาตรฐานการบริหารงาน
ท้ี่องถิั�น และจัดสรรงบป็ระมาณให้กับ อป็ที่. ในทีี่�นี�เมื�อกล่าวีถึัง “อป็ที่.” จึงหมาย์ถึังหน่วีย์การป็กครอง
ท้ี่องถิั�นในพื�นทีี่�ต่าง ๆ ส่วีน “ระบบการป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�น” (system of Local Administration) 
จึงหมาย์ควีามถึัง อป็ที่. กรมส่งเสริมการป็กครองท้ี่องถิั�น เครือข่าย์ทัี่�งทีี่�เป็็นที่างการและไม่เป็็นที่างการ
ทีี่�เชื�อมโย์งในหลาย์ ๆ ระดับ ป็ระกอบกันขึ�นเป็็นระบบการป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�น ทัี่�งนี�ต้องเข้าใจว่ีา 
โครงสร้างในป็ระเที่ศไที่ย์ การป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�น แย์กออกจากการป็กครองส่วีนภ้มิภาค ซึึ่�งเป็็น
โครงสร้างทีี่�มีมาตั�งแต่การสร้างรัฐไที่ย์สมัย์ใหม่ แต่พื�นทีี่�ของการป็กครองทัี่�งสองส่วีนนั�นซ้ึ่อนทัี่บกัน 
ดังนั�นเมื�อมีกระบวีนการกระจาย์อำานาจเช่นนี�เกิดขึ�น หน่วีย์ราชการภาย์ใต้การป็กครองส่วีนภ้มิภาค
จึงได้รับผลกระที่บโดย์ตรง และถ้ักที่ำาให้ต้องเป็ลี�ย์นแป็ลงอำานาจอย์่างหลีกเลี�ย์งไม่ได้ ส่วีนการเมือง
นอกกรุงเที่พมหานคร หรือการเมืองในต่างจังหวัีด (subnational/provincial politics) ในทีี่�นี�ใช้ 
คำาว่ีา “การเมืองในระดับภ้มิภาค” ซึึ่�งเป็็นการเมืองทีี่�เชื�อมโย์งทัี่�ง อป็ที่. การบริหารราชการส่วีนภ้มิภาค 
และสมาชิกสภาผ้้แที่นราษฎร

1  มีการเลือกตั�งสภาจังหวัีด แต่ไม่มีอำานาจพอทีี่�จะคานอำานาจกับผ้้ว่ีาราชการจังหวัีดทีี่�ได้รับการแต่งตั�งได้ โดย์สมาชิก

สภาจังหวัีดเหล่านี� มักเป็็นนักธุิ์รกิจจากภาคการก่อสร้างทีี่�มองว่ีา การเป็็นสมาชิกสภาจังหวัีดช่วีย์สร้างควีามเชื�อมโย์ง

กับเจ้าหน้าทีี่� หรือข้าราชการในจังหวัีดได้ นอกจากนั�น ในเขตเที่ศบาลนครก็มีการเลือกตั�ง หากแต่ครอบคลุมพื�นทีี่�

น้อย์กว่ีา 1% ของพื�นทีี่�ที่างภ้มิศาสตร์ทัี่�งหมดของป็ระเที่ศ
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 หลังการป็ระกาศใช้ พ.ร.บ. การกำาหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย์อำานาจให้แก่ อป็ที่.  
พ.ศ. 2542 ที่ำาใหมี้การจัดตั�ง อป็ที่. ขึ�นทัี่�วีป็ระเที่ศ โดย์แบ่งออกเป็็น 3 ป็ระเภที่หลกั ได้แก่ (1) องคก์าร
บริหารส่วีนจังหวัีด (อบจ.) ซึึ่�งมีขนาดใหญ่ทีี่�สุดครอบคลุมพื�นทีี่�ในแต่ละจังหวัีด รวีม 76 จังหวัีด ย์กเว้ีน
กรุงเที่พมหานคร (2) เที่ศบาล ทีี่�ครอบคลุมพื�นทีี่�เขตเมือง2 และ (3) องค์การบริหารส่วีนตำาบล (อบต.) ทีี่�
รับผิดชอบระดับล่างสุด ครอบคลุมพื�นทีี่�ชนบที่ ในขณะที่ี�กรุงเที่พมหานคร และพัที่ย์าก็มี อป็ที่.  
ร้ป็แบบพิเศษของตัวีเอง ซึึ่�งตาม พ.ร.บ. การกระจาย์อำานาจนั�น ได้กำาหนดให้อำานาจหน้าทีี่�หลาย์ป็ระการ  
โดย์เฉพาะอย์า่งย์ิ�ง ด้านสาธิ์ารณสุข และการศึกษา ต้องค่อย์ ๆ  ถ่ัาย์โอนจากการป็กครองส่วีนภ้มิภาค
ไป็ยั์งการป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�น และสอดรับกับโครงสร้างงบป็ระมาณแบบใหม่ ทีี่� พ.ร.บ. การกระจาย์ 
อำานาจ กำาหนดให้ อป็ที่. ได้รับการจัดสรรงบป็ระมาณ ไม่น้อย์กว่ีา 35% ของงบป็ระมาณแผ่นดิน  
แต่เมื�อไป็ส่้การป็ฏิิบัติจริง ระบบราชการกลับมีควีามต้องการดึงอำานาจไว้ี ให้คงอย์้่ในหน่วีย์ 
การป็กครองส่วีนภ้มิภาค ที่ำาให้เกิดแรงต้านการกระจาย์อำานาจ เป็็นผลให้ภารกิจจำานวีนมากยั์งคงอย์้่
ในมือของระบบราชการส่วีนกลางตามเดิม ในที่ี�สุดการป็กครองส่วีนที่้องถิั�นก็ได้รับงบป็ระมาณเป็็น
สัดส่วีนป็ระมาณ 25% ซึึ่�งเป็็นสัดส่วีนทีี่�ได้รับอย์้่จนถึังป๊็จจุบัน อย่์างไรก็ตาม แม้ว่ีางบป็ระมาณ และ
ควีามรับผิดชอบจะไม่สอดคล้องกับเป้็าหมาย์ทีี่�ตั�งไว้ีในตอนต้น แต่อำานาจและงบป็ระมาณทีี่�เกิดขึ�นใหม่
เหล่านี�ได้ที่ำาให้การป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�นมีบที่บาที่สำาคัญมากขึ�นต่อการดำารงชีวิีตของป็ระชาชนใน
ระดับท้ี่องถิั�น และก่อให้เกิดภ้มิทัี่ศน์ที่างอำานาจใหม่ ๆ เกิดขึ�น (Nethipo, 2019, pp. 226-229) 

 การเป็ลี�ย์นแป็ลงเชิงโครงสร้างทีี่�เป็็นที่างการครั�งนี�มีนัย์สำาคัญต่อโครงสร้างอำานาจที่าง 
การเมือง เพราะการใช้อำานาจของ อป็ที่. ได้กอ่ให้เกิดการเป็ลี�ย์นแป็ลงเครือข่าย์ที่างการเมืองในระดับ
ภ้มิภาค ทีี่�ก่อนหน้านี�อย์้่ภาย์ใต้การครอบงำาของข้าราชการส่วีนกลาง เพราะการจัดตั�ง อป็ที่. ได้สร้าง
ควีามเชื�อมโย์งร้ป็แบบใหม่ระหว่ีางนักการเมืองท้ี่องถิั�นกับป็ระชาชน ตลอดจนระหว่ีางนักการเมือง
ระดับท้ี่องถิั�นกับนักการเมืองระดับชาติ ในการเป็ลี�ย์นแป็ลงนี�ผ้้มีอำานาจในท้ี่องถิั�นทีี่�เรีย์กกันว่ีา “ผ้้มี
อิที่ธิิ์พล” หรือ “เจ้าพ่อ” ซึึ่�งเคย์ผ้กขาดอำานาจทีี่�ไม่เป็็นที่างการโดย์อาศัย์ระบบราชการแบบเก่า ต้อง
ป็รับตัวี หรือแบ่งป๊็นอำานาจของตนกับตัวีแสดงใหม่จำานวีนมากทีี่�อาจมีสถัานะเป็็นผ้้มีอิที่ธิิ์พลลำาดับ
รอง ๆ ลงไป็ ทัี่�งย์ังที่ำาให้พวีกเขาต้องผันตัวีเป็็นคนทีี่�ใช้อำานาจแบบเป็็นที่างการ มีงบป็ระมาณ และ 
ผลงานการบริหารการป็กครองท้ี่องถิั�น เป็็นแหล่งควีามชอบธิ์รรมที่างอำานาจ แที่นการใช้บารมี และ
ควีามรนุแรงแบบเดมิ ๆ  (Nethipo, 2019, pp. 233-234) ซึ่ึ�งสิ�งทีี่�เกิดขึ�นนี�ที่ำาใหอ้ำานาจรฐัทีี่�มีลักษณะ
รวีมศ้นย์์ได้ถ้ักกัดเซึ่าะให้ค่อย์ ๆ อ่อนแอลงในระย์ะย์าวี อย์่างไรก็ดี กระบวีนการดังกล่าวีต้องสะดุด
หย์ดุลง เมื�อเกิดการรัฐป็ระหารในป็ ี2549 และ 2557 ซึ่ึ�งที่ำาให้พลังของระบบราชการย์อ้นกลับเข้าไป็
แที่รกแซึ่งท้ี่องถิั�นมากขึ�น และเหนี�ย์วีรั�งการเป็ลี�ย์นแป็ลงโครงสร้างอำานาจรัฐให้ดำาเนินไป็อย์่างช้าลง 
การรฐัป็ระหารครั�งล่าสุดโดย์คณะรกัษาควีามสงบแหง่ชาติ (คสช.) ในป็ ี2557 ไดจั้ดตั�งระบอบอำานาจ
นิย์มทีี่�จะดำารงอย์้่เป็็นเวีลานาน และยั์งคงสืบที่อดอำานาจผ่านรัฐบาลป๊็จจุบันหลังการเลือกตั�งทัี่�วีไป็ 
ปี็ 2562

 เชื�อมโย์งจากภ้มิหลังที่างป็ระวีัติศาสตร์ข้างต้น ส่วีนต่อ ๆ ไป็ของราย์งานนี� ได้สำารวีจ 
การเป็ลี�ย์นแป็ลงควีามสัมพันธ์ิ์ส่วีนกลาง-ท้ี่องถิั�นภาย์ใต้ระบอบการป็กครองแบบอำานาจนิย์มของ คสช. 
ตั�งแต่ปี็ 2557 จนถึังการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิีด-19 โดย์ในส่วีนแรกจะอภิป็ราย์ถึังการก่อตัวี
ของระบอบ คสช. และกลไกต่าง ๆ ทีี่�ใช้ในการหยุ์ดยั์�งป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ในท้ี่องถิั�น ส่วีนทีี่� 2 กล่าวีถึังวิีธีิ์การ

2  เที่ศบาลแบ่งออกเป็็น 3 ป็ระเภที่ตามระดับของเมือง ได้แก่ เที่ศบาลนคร เที่ศบาลเมือง และเที่ศบาลตำาบล ระหว่ีาง

ปี็ 2540 ถึัง 2564 จำานวีนเขตเที่ศบาลทัี่�งหมดค่อย์ ๆ เพิ�มขึ�นจาก 144 เป็็น 2,472 แห่ง
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การครองอำานาจรัฐในระบอบคสช.: 
ขวางการกระจายอำานาจ พลิิกเครือข่ายทางการเมืือง ดึึงอำานาจส่่ระบบราชการ

ทีี่�ระบอบ คสช. ใช้ครอบงำาการเมืองในท้ี่องถิั�นเพื�อสร้างควีามได้เป็รีย์บของตนในการเลือกตั�งปี็ 2562 
ส่วีนที่ี� 3 ย์้าย์จุดสนใจจาก คสช. ไป็ย์ังโครงการเกี�ย์วีกับสถัาบันพระมหากษัตริย์์ ซึ่ึ�งระบบราชการ
ส่วีนกลางใช้โครงการเหล่านี�ในการขย์าย์อำานาจ และควีามชอบธิ์รรมของตน และส่วีนทีี่� 4 วิีเคราะห์
การตอบสนองของ อป็ที่. ต่อการแพร่ระบาดของโควิีด-19 ในปี็ 2563 ซึึ่�งแสดงให้เห็นว่ีา ระบบ 
การป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�น ไม่เพีย์งแต่อย่้์รอดในสถัานการณ์ดังกล่าวี แต่ยั์งที่ำางานต่อไป็ได้อย่์างค่อนข้างมี
ป็ระสิที่ธิิ์ภาพท่ี่ามกลางบริบที่ทีี่�ไม่เป็็นป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ ราย์งานนี�สรุป็โดย์การพิจารณาจากแนวีโน้มใน
ป๊็จจุบันทีี่�แสดงถึังศักย์ภาพของการป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�นทีี่�ย์งัสามารถัดำารงอย์้ ่และมีบที่บาที่อันสำาคัญ
ในเวีทีี่การเมืองได้ ถึังแม้จะมีการรวีมอำานาจของระบบราชการอีกครั�งในช่วีงหลาย์ปี็ทีี่�ผ่านมา

ระบอบ คสช. 2557-2561: การรวบอำานาจแลิะการยับยั�ง
ประชาธิิ์ปไตยในท�องถิิ่�น

 
การออกคำำาส่ั่�งโดยตรง

 ตั�งแต่หลังการรัฐป็ระหารปี็ 2549 ระบบราชการส่วีนกลางพย์าย์ามขัดขวีางกระบวีนการ
กระจาย์อำานาจ ด้วีย์วิีธีิ์การแก้ไขกฎหมาย์ การขอควีามร่วีมมือ และการออกป็ระกาศ เพื�อควีบคุม 
อป็ที่. มากขึ�น ผ่านกรมส่งเสริมการป็กครองท้ี่องถิั�น แม้กระนั�นป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ในท้ี่องถิั�นก็ยั์งดำารงอย่้์ได้ 
ซึึ่�งต่างจากการรัฐป็ระหารปี็ 2557 ทีี่�ชนชั�นนำาอนุรักษ์นิย์มสามารถัที่ำาลาย์ระบอบป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ใน
ทุี่กระดับ และดึงอำานาจที่างการเมืองกลับส่้ส่วีนกลางได้มากย์ิ�งขึ�น

 ภาย์หลังการรัฐป็ระหารปี็ 2557 คสช. ได้ออกป็ระกาศ คสช. ซึึ่�งมีศักดิ�เทีี่ย์บเท่ี่ากฎหมาย์
ในทัี่นทีี่ ซึึ่�งป็ระกาศ คสช. ใช้สาย์การบังคับบัญชาของการป็กครองส่วีนภ้มิภาคเพื�อให้แน่ใจว่ีา ป็ระกาศ 
เหล่านี�จะส่งต่อจากผ้้ว่ีาราชการจังหวัีด ส่้นาย์อำาเภอ ก่อนทีี่�จะไป็ถึังกำานัน และผ้้ใหญ่บ้านทีี่�เป็็นลำาดับ
ล่างสุดของระบบ ตั�งแต่ช่วีงแรก ๆ คสช. ได้มีคำาสั�งป็ลดผ้้ว่ีาราชการจังหวัีดถึัง 14 คน ซึึ่�งคาดการณ์
ได้ว่ีาน่าจะเป็็นผ้้ว่ีา ฯ ทีี่� คสช. เห็นว่ีามีควีามเชื�อมโย์งกับรัฐบาล ของอดีตนาย์กรัฐมนตรียิ์�งลักษณ์ ชินวัีตร 
รวีมถึังเป็็นจังหวัีดทีี่�คนเสื�อแดงยั์งคงมีการรวีมตัวี และเคลื�อนไหวีกันอย์้่ (Komchadluek, 2019) 
นอกจากนี� คสช. ยั์งที่ำาให้ป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ในท้ี่องถิั�นต้องหยุ์ดชะงักลง โดย์การออกคำาสั�งห้ามการเลือกตั�ง
ท้ี่องถิั�นทัี่�งหมด โดย์ไม่มีกำาหนด แต่ได้อนุญาตให้ผ้้นำา อป็ที่. ที่ี�เคย์ดำารงตำาแหน่งอย์้่เดิม ได้อย์้่ใน
ตำาแหน่งต่อไป็ตั�งแต่เดือนกรกฎาคมปี็ 2014 แม้ว่ีาผ้้นำาเหล่านี�หมดวีาระลง ก็อย์้่ในตำาแหน่งในฐานะ
รักษาการต่อไป็

 ในปี็ 2561 พลเอกป็ระยุ์ที่ธ์ิ์ จันที่ร์โอชา ใช้ป็ระกาศ คสช. และคำาสั�งหัวีหน้า คสช. (คำาสั�งทีี่�อาศัย์
อำานาจตามมาตรา 44 ในรัฐธิ์รรมน้ญฉบับชั�วีคราวี) เพื�อถัอดเจ้าหน้าทีี่�ภาครัฐจำานวีนหลาย์ร้อย์คน และ
แที่นทีี่�ด้วีย์คนจากเครือข่าย์ของ คสช. เอง เจ้าหน้าทีี่� อป็ที่. เกือบ 300 คน ซึึ่�งรวีมทัี่�งข้าราชการ และ
ผ้้ดำารงตำาแหน่งที่างการเมือง ต้องพ้นจากตำาแหน่งไป็พร้อม ๆ กับข้อกล่าวีหาเกี�ย์วีกับการทุี่จริต
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กลไกอกีป็ระการหนึ�งทีี่� คสช. เลอืกใช้ในการเพิ�มอำานาจการป็กครองสว่ีนภ้มิภาคให้มีเหนือ

ระบบการป็กครองท้ี่องถิั�นคือ การนำาเอาศ้นย์์ดำารงธิ์รรมซึึ่�งดำาเนินการภาย์ใต้กระที่รวีงมหาดไที่ย์กลับมา
ใช้งานอีกครั�ง โดย์ศ้นย์์ดำารงธิ์รรมมีหน้าทีี่�รับเรื�องร้องเรีย์นจากป็ระชาชน ป็ระกาศ คสช. ฉบับทีี่� 
96/2557  ไดเ้พิ�มงบป็ระมาณของศ้นย์ด์ำารงธิ์รรม เพื�อใช้เป็็นตวัีแที่นและกระบอกเสยี์งของรฐับาลใน
ระดับภ้มิภาค ในหลาย์ ๆ กรณีนั�น ศ้นย์์ดำารงธิ์รรมถ้ักใช้เป็็นเครื�องมือในการคุกคามเครือข่าย์การเมืองเก่า 
และสร้างชุดควีามสัมพันธ์ิ์ที่างการเมืองขึ�นใหม่ ซึึ่�งมีกองทัี่พ และกระที่รวีงมหาดไที่ย์เป็็นตัวีแสดงหลัก 
โดย์การแที่รกซึึ่มเข้าไป็ย์ังควีามขัดแย้์งในระดับท้ี่องถิั�น ตัวีอย์่างเช่น มีการย์ื�นฟ้้องร้องอดีต ส.ส. ผ้้มี
คะแนนนิย์มอย์้ใ่นจังหวัีดหนึ�งที่างภาคเหนือ สังกัดพรรคเพื�อไที่ย์ ทีี่�เป็็นเป้็าหมาย์หลักของ คสช. โดย์
กล่าวีหาว่ีา มีใช้อำานาจในที่างมิชอบเพื�อข่มข่้ป็ระชาชน ซึึ่�งแม้ว่ีาจะไม่มีหลักฐานใด ๆ บ่งชี�ม้ลควีามผิด 
แต่อดีต ส.ส. คนดังกล่าวีก็ต้องถ้ักเรีย์กตัวีไป็ย์ังค่าย์ที่หาร เพื�อให้แสดงควีามบริสุที่ธิิ์�ของตน 
กระบวีนการนี�มองได้ว่ีา เป็็นวิีธีิ์ทีี่�จะที่ำาให้ฝ่่าย์ตรงข้ามตระหนักว่ีา ขั�วีอำานาจได้เป็ลี�ย์นไป็แล้วี และ

เขาต้องป็ฏิิบัติตามกติกาชุดใหม่3

 
การคำวบคุำมเร่�องการใช้้งบประมาณ

 การเมืองเรื�องการใช้งบป็ระมาณเป็็นเครื�องมือสำาคัญในการคืนอำานาจให้แก่ระบบราชการ
ส่วีนกลาง รัฐบาลที่หารใช้โครงการจำานวีนมากเพื�อเรีย์กคะแนนนิย์มในต่างจังหวัีด และจัดการให้มี
การเบิกจ่าย์งบป็ระมาณผ่านช่องที่างของการป็กครองส่วีนภ้มิภาค โดย์ไม่ผ่าน อป็ที่.  โครงการหลัก
ทีี่�ถ้ักเร่งรัดดำาเนินการ จึงไม่อย์้ภ่าย์ใต้การตรวีจสอบของสำานักงานการตรวีจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ซึ่ึ�งรวีม
ถึัง การก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ภาย์ใต้แผน “ไที่ย์แลนด์ 4.0” และการกระตุ้นเศรษฐกิจภาย์ใต้ 
โครงการ “ป็ระชารัฐรักสามัคคี” ทีี่�ได้รับการโฆษณาว่ีา เป็็นการรวีมตัวีแบบหุ้นส่วีนของภาครัฐ  
ภาคธุิ์รกิจ และภาคป็ระชาชน (ตามทีี่�จะกล่าวีถึังในส่วีนต่อไป็) เนื�องจากชนชั�นนำาในระดับภ้มิภาค 
จำานวีนมากเป็็นนักธุิ์รกิจก่อสร้าง และอาศัย์การที่ำาธุิ์รกิจจากโครงการทีี่�ใช้งบป็ระมาณภาครัฐ ดังนั�น
การเป็ลี�ย์นแป็ลงในการจัดสรรช่องที่างการบริหารงบป็ระมาณ จึงส่งผลให้นักการเมือง และนักธุิ์รกิจ
ในระดับภ้มิภาค ตระหนักถึังอำานาจทีี่�กลับคืนมาของหน่วีย์ราชการการป็กครองส่วีนภ้มิภาค ที่ำาให้
เครือข่าย์การจัดสรรผลป็ระโย์ชน์ถ้ักเป็ลี�ย์นแป็ลงไป็ด้วีย์ 

 สตง. ซึ่ึ�งก่อตั�งขึ�นตามบที่บัญญัติในรัฐธิ์รรมน้ญปี็ 2540 ในฐานะองค์กรอิสระที่ี�รับผิดชอบ
ด้แลให้การใช้จ่าย์ภาครัฐ ให้ดำาเนินไป็ตามหลักการธิ์รรมาภิบาล โดย์กฎหมาย์กำาหนดให้มีหน้าทีี่�กำากับ
ด้แลด้านการเงิน สตง. จึงเป็็นองค์กรทีี่�มีอำานาจตรวีจสอบ และชี�ม้ลควีามผิดเกี�ย์วีกับการเงิน สตง.ได้
กลาย์เป็็นเครื�องมือทีี่�มีป็ระสิที่ธิิ์ภาพในการรวีมอำานาจเข้าส่้ศ้นย์์กลาง และรักษาอำานาจของระบอบ 
คสช. เช่นเดีย์วีกับองค์กรอิสระอื�น ๆ ในปี็งบป็ระมาณ 2559 หลังการรัฐป็ระหาร สตง. ได้ตรวีจสอบ อป็ที่. 
3,236 แห่งจากทัี่�งหมด 9,850 แห่ง และพบการกระที่ำาผิดใน 2,780 แห่ง และเรีย์กคืนเงินจาก อป็ที่. 
เป็็นจำานวีน 1.8 พันล้านบาที่ (The State Audit Office, 2017, p. 29) โครงการทีี่�พบว่ีาน่าจะมีการ
ทุี่จริต ได้แก่ การฝึ่กอบรม และการสนบัสนุนทีี่มกีฬาในท้ี่องถิั�น การใหโ้บนัสแก่เจ้าหน้าทีี่� และโครงการ
3 สัมภาษณ์ผ้้ไม่ป็ระสงค์ออกนาม, 5 มิถุันาย์น 2560
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การครองอำานาจรัฐในระบอบคสช.: 
ขวางการกระจายอำานาจ พลิิกเครือข่ายทางการเมืือง ดึึงอำานาจส่่ระบบราชการ

อีกหลาย์ป็ระเภที่ ทีี่�อาจมองว่ีา เป็็นการสร้างคะแนนนิย์มแก่นักการเมือง แต่ในขณะเดีย์วีกัน โครงการ
เหล่านี�ก็มักจะเป็็นป็ระโย์ชน์ต่อป็ระชาชนในท้ี่องถิั�นนั�น ๆ ด้วีย์เช่นกัน ในบางกรณี ผ้้ดำารงตำาแหน่ง
ในท้ี่องถิั�นบางคนถ้ักกล่าวีหาโดย์ตรงว่ีา มีการทุี่จริต และส่งเรื�องต่อไป็ยั์งองค์กรอิสระอื�น เช่น  
คณะกรรมการป้็องกันและป็ราบป็รามการทุี่จริตแห่งชาติ (ป็.ป็.ช.) เพื�อสอบสวีน สิ�งนี�ที่ำาให้ อป็ที่. 
หลาย์แห่งลดจำานวีนโครงการของพวีกเขาลง และหลีกเลี�ย์งการใช้งบป็ระมาณนอกค่าใช้จ่าย์ทีี่�เป็็น 
ค่าใช้จ่าย์ป็ระจำา ซึึ่�งในลักษณะนี� เท่ี่ากับว่ีา สตง. มากำาหนดเพดานการป็ฏิิบัติงานและการใช้ 
งบป็ระมาณของ อป็ที่. ได้ด้วีย์ อย์า่งไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่ีา โครงการทีี่�เกี�ย์วีข้องกับการส่งเสริมสถัาบัน
พระมหากษัตริย์มั์กจะไม่ถ้ัก สตง. สอบสวีน ซึึ่�งชัดเจนว่ีา งบป็ระมาณของรัฐมาพร้อมการกำากับด้วีย์
อุดมการณ์ตามทีี่�รัฐกำาหนด

	 โคำรงการประช้าร่ฐ

 เพื�อการสืบที่อดอำานาจต่อไป็ได้ หลังจากใช้อำานาจควีบคุมแบบเบ็ดเสร็จมา 1 ปี็เต็ม  
ในเดือนกันย์าย์น ปี็ 2558 คสช. ได้นำาเสนอโครงการเพื�อสร้างควีามชอบธิ์รรม ใช้ชื�อว่ีา “ป็ระชารัฐ” 
ด้วีย์งบป็ระมาณ 1.36 แสนล้านบาที่ ซึึ่�งเปิ็ดตัวีขึ�นในฐานะแผนเพื�อการป็ฏิิร้ป็โครงสร้างที่างเศรษฐกิจ 
โดย์คำาว่ีา “ป็ระชารฐั” สื�อถึัง การเป็็นหุ้นส่วีนกนัระหวีา่งรัฐบาลกบัป็ระชาชน โครงการดงักล่าวีมีการ
โฆษณาว่ีา เป็็นนโย์บาย์กระตุ้นเศรษฐกิจ ทีี่�รวีมเอารัฐบาล ภาคป็ระชาสังคม และองค์กรธุิ์รกิจมาไว้ี
ด้วีย์กัน โดย์มีเป้็าหมาย์เพื�อขจัดป๊็ญหาควีามย์ากจนของป็ระเที่ศ โครงการนี�เห็นได้ชัดว่ีา  ได้รับการ
สนับสนุนจากผ้้ป็ระกอบการราย์ใหญ่ทีี่�ต้องการกระชับควีามสัมพันธ์ิ์กับรัฐบาลในระดับชาติ และเข้าถึัง
ผ้้คนในระดบัภ้มิภาคให้มากขึ�น ในภาคธิ์รุกิจ กลุ่มบริษัที่ใหญ ่24 กลุ่มก็ได้ลงนามในควีามรว่ีมมอื เพื�อ
สนับสนุนโครงการแรกเริ�มในเดือนธัิ์นวีาคมปี็ 2558 งานศึกษาของป็ระจักษ์ ก้องกีรติ และวีีระย์ุที่ธิ์ 
กาญจน์ช้ฉัตร ได้ชี�ให้เห็นว่ีา ในช่วีง 2 ปี็หลังจากเปิ็ดตัวี โครงการดังกล่าวีจึงย์ังคงเป็็นเพีย์งเรื�อง  
“ไร้ที่ิศที่างและเฉพาะกิจ” โดย์ไม่มีการดำาเนินการอะไรทีี่�เป็็นร้ป็ธิ์รรมมากนัก (Kongkirati and 
Kanchoochat 2018, 294-95) ในช่วีงแรกของการเปิ็ดตัวี ด้เหมือนว่ีา คสช. ให้ควีามสำาคัญกับองค์กร
ภาคป็ระชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เพราะเห็นว่ีาเอ็นจีโอเหล่นั�นมีส่วีนร่วีมไม่น้อย์
ในการโค่นล้มรัฐบาลทีี่�มาจากการเลือกตั�ง และเป็็นผ้้นำาภาคป็ระชาสังคม ทีี่�มีควีามสำาคัญในเครือข่าย์
ของป็ระชาชนในระดับภ้มิภาค แต่เมื�อโครงการป็ระชารัฐมาส่้การป็ฏิิบัติก็ด้เหมือนรัฐบาลจะให้ 
ควีามสำาคัญกับกลุ่มทุี่นมากกว่ีาการให้เอ็นจีโอเข้ามามีส่วีนร่วีม

 โครงการป็ระชานิย์มทีี่�จับต้องได้โครงการแรกภาย์ใต้โครงการป็ระชารัฐ ซึึ่�งเปิ็ดตัวีใน 
เดือนตุลาคมปี็ 2560 คือ “ธิ์งฟ้้าป็ระชารัฐ” โครงการนี�แจกจ่าย์บัตรสวัีสดิการแห่งรัฐ (ทีี่�เรีย์กว่ีา  
“บัตรคนจน”) ให้แก่ผ้้ทีี่�ลงที่ะเบีย์นทีี่�เป็็นบุคคลผ้้มีราย์ได้น้อย์ ซึึ่�งในบัตรจะมีวีงเงินเครดิต 200 300 
และ 500 บาที่ต่อเดือนตามระดับราย์ได้ ผ้้ถืัอบัตรสามารถัใช้เครดิตดังกล่าวีซืึ่�อสินค้าได้ แต่เฉพาะใน
ร้านค้าทีี่�มีสัญลักษณ์ธิ์งสีฟ้้าเท่ี่านั�น โดย์สินค้าในร้านธิ์งฟ้้าเหล่านี�มาจากบริษัที่ขนาดใหญ่ทีี่�เป็็น
พันธิ์มิตรในโครงการป็ระชารัฐ ที่ำาให้นักสังเกตการณ์ที่างการเมืองทัี่�งในแวีดวีงสื�อ และฝ่่าย์ตรงข้าม
รัฐบาลโจมตีว่ีา ผ้้ถืัอบัตรคนจน ได้รับป็ระโย์ชน์เพีย์งเล็กน้อย์เท่ี่านั�นจากเงินจำานวีนดังกล่าวีในแต่ละเดือน 
ซึึ่�งไม่เพีย์งพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิีตอย์า่งชัดเจนด้วีย์ซึ่ำ�า แต่เหล่าบริษัที่ย์กัษ์ใหญ่ต่างหากทีี่�ได้รับ
ผลป็ระโย์ชน์จริง ๆ ตัวีอย์่างเช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์์ทีี่�ตกเป็็นเป้็าโจมตีว่ีา เป็็นผ้้ได้รับผลป็ระโย์ชน์
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อย์่างชัดเจนที่ี�สุดจากการขาย์สินค้าในโครงการ ไม่เพีย์งแต่กลุ่มบริษัที่ทัี่�งหลาย์จะได้ป็ระโย์ชน์จาก
การขาย์สินค้าเท่ี่านั�น พวีกเขายั์งได้รับการย์กเว้ีนภาษีจากที่างรัฐบาลอีกด้วีย์

 เดือนกันย์าย์นปี็ 2561 คสช. ได้จัดตั�งพรรคการเมืองขึ�นเอง โดย์ใช้ชื�อว่ีา “พรรคพลังป็ระชารัฐ”  
(พป็ชร.) ซึึ่�งหมาย์ถึังอำานาจของป็ระชารัฐ ไม่ใช่เรื�องบังเอิญอีกเช่นกันทีี่�คนในชนบที่ได้เคย์เห็นป้็าย์
สัญลักษณ์ “ป็ระชารัฐ” ในทุี่กชุมชน ทีี่�ร้านธิ์งฟ้้าป็ระชารัฐ ซึึ่�งเป็็นโครงการของ คสช. นี�เป็็นร้ป็แบบหนึ�ง
ของโครงการป็ระชานิย์มทีี่�มีจุดป็ระสงค์เพื�อฉาย์ภาพควีามเมตตากรุณาของรัฐทีี่�มีต่อป็ระชาชน  
นับตั�งแต่ให้ป็ระชาชนลงที่ะเบีย์นเป็็น “คนจน” และรัฐจะหย์ิบย์ื�นควีามกรุณาให้ด้วีย์การให้บัตรไป็
ใช้จ่าย์ หากวิีเคราะห์อย่์างผิวีเผิน อาจมองว่ีา คสช. กำาลังพย์าย์ามเลีย์นแบบนโย์บาย์ช่วีย์เหลือ 
คนย์ากจน ซึึ่�งนำามาใช้อย่์างเป็็นที่างการในสมัย์รัฐบาลของอดีตนาย์กรัฐมนตรีทัี่กษิณ ชินวัีตร  
(ปี็ 2544-2549) แต่หากพิจารณาในเชิงวิีพากษ์มากขึ�นจะพบว่ีา นโย์บาย์เหล่านี�กลับคืนส่้กรอบควีามคิด
แบบก่อนทัี่กษิณ กล่าวีคือ หากที่ักษิณใช้โครงการป็ระชานิย์มเป็็นส่วีนหนึ�งของสิที่ธิิ์ที่างการเมือง 
ขั�นพื�นฐาน โดย์อ้างอิงแนวีคิดการจัดการที่รัพย์ากรสาธิ์ารณะทีี่�มีเพื�อตอบควีามต้องการของป็ระชาชน
ในทุี่กระดับ ในที่างตรงกันข้าม นโย์บาย์ป็ระชานิย์มในแบบ คสช. กลับหวีนไป็ส่้ย์ุคทีี่�มองว่ีา  
ควีามช่วีย์เหลือจากรัฐบาลผ่านนโย์บาย์ต่าง ๆ เป็็นควีามเมตตาทีี่�ป็ระชาชนรอได้รับจากเบื�องบน

 อีกหนึ�งโครงการภาย์ใต้โครงการป็ระชารัฐคือ “ป็ระชารัฐรักสามัคคี” ซึึ่�งมุ่งสร้างวิีสาหกิจ
ชุมชนในที่กุจังหวัีด ดำาเนนิการรว่ีมกนัภาย์ใต้ควีามรว่ีมมอืของระบบราชการ ภาคธิ์รุกิจ และป็ระชาชน
ในท้ี่องถิั�น โดย์สัดส่วีนของผ้้ถืัอหุ้นในแต่ละวิีสาหกิจจะแตกต่างกันไป็ ตามลักษณะของธุิ์รกิจนั�น ๆ 
การกำาหนดว่ีา หน่วีย์งานใดของรัฐจะรับผิดชอบกำากับด้แลกิจการหนึ�ง ๆ  นั�นก็ขึ�นอย์้่กับป็ระเภที่ของ
ธุิ์รกิจ เช่น โครงการทีี่�เกี�ย์วีข้องกับการท่ี่องเทีี่�ย์วีจะได้รับการด้แลโดย์กระที่รวีงการท่ี่องเทีี่�ย์วีและกีฬา  
ซึึ่�งกระที่รวีงจะมอบหมาย์ต่อให้หน่วีย์งานของตนทีี่�มีอย์้่ในโครงสร้างการบริหารราชการส่วีนภ้มิภาค
ดำาเนินการตามแผนวิีสาหกิจนั�น ๆ รัฐบาลอ้างว่ีา แนวีที่างนี�จะที่ำาให้กลุ่มบริษัที่ขนาดใหญ่เข้ามามี
ส่วีนร่วีมในการแบ่งป๊็นควีามเชี�ย์วีชาญ และส่งเสริมศักย์ภาพของวิีสาหกิจในท้ี่องถิั�นได้ ตัวีอย์่างของ
โครงการนี�คือ การจดัตั�งร้านค้าขาย์สนิค้าจากตำาบล ซึ่ึ�งสะที่อ้นถึังแนวีควีามคดิทีี่�ริเริ�มในรฐับาลที่กัษิณ
ทีี่�พย์าย์ามส่งเสริมงานหัตถักรรมท้ี่องถิั�นผ่านโครงการ “หนึ�งตำาบล หนึ�งผลิตภัณฑ์์” (OTOP) การท่ี่องเทีี่�ย์วี 
และการจัดตั�งโรงสีชุมชนก็เป็็นวิีสาหกิจทีี่�จัดตั�งขึ�นภาย์ใต้โครงการนี�เช่นกัน

 จากการป็ระเมินเบื�องต้นในงานของป็ระจักษ์และวีีระยุ์ที่ธิ์ ทีี่�ย์งัไม่มีการศึกษาผลกระที่บของ
โครงการป็ระชารัฐอย์่างรอบด้าน แต่เราสามารถัอนุมานได้ว่ีา ตั�งแต่ต้นปี็ 2563 การแพร่ระบาดของ
โควิีด-19 อาจที่ำาให้โครงการดำาเนินงานช้าลงอย์่างมีนัย์สำาคัญ อย่์างไรก็ตาม โครงการป็ระชารัฐก็ย์ัง
เป็็นวิีธีิ์ทีี่�มีป็ระสิที่ธิิ์ภาพทีี่�ข้าราชการนำามาใช้ในฐานะสิ�งตอบแที่นเพื�อรักษาเครือข่าย์ทีี่�เกื�อก้ลอำานาจ
ของตน ในขณะเดยี์วีกัน กลุ่มบรษัิที่ใหญร่ะดับชาติก็ใช้โอกาสนี�ในการกระชบัควีามเชื�อมโย์งกับระบบ
ราชการ และแที่รกแซึ่งเข้าไป็สร้างฐานที่างเศรษฐกิจของตนในระดับภ้มิภาคด้วีย์ ในแง่นี�นักธุิ์รกิจท้ี่องถิั�นทีี่�
เคย์เป็็นตัวีเชื�อมโย์งควีามสัมพันธ์ิ์ที่างอำานาจในระดับภ้มิภาคก็ได้รับผลกระที่บไป็ด้วีย์ อย่์างหลีกเลี�ย์งไม่ได้
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ชาวบ�านรอการปราศรัยท่�ศาลิาประชาคมืของหม่่ืบ�านแห่งหนึ�งในภูาคอ่สาน

การควบคุมืแลิะการใช�ประโยชน์จากเครือข่ายทางการเมืือง 
เพื�อการเลืิอกตั�งในป ี2562
 ในเดือนสิงหาคม 2559 รัฐธิ์รรมน้ญของรัฐบาลที่หารผ่านการลงป็ระชามติในกระบวีนการ
ซึึ่�งมองว่ีา มี“การให้ข้อม้ลทีี่�ผิด การควีบคุมโดย์ตรง และการคุกคามทีี่�ใช้ควีามรุนแรงทัี่�งโดย์นัย์และ
โดย์แจ้ง” (McCargo, Alexander, & Desatova, 2017, p. 66) หลังจากนั�น เกิดการเลือกตั�งทัี่�วีไป็
ขึ�นในเดือนมีนาคม 2562 ซึึ่�งได้รับคำาวิีพากษ์วิีจารณ์อย์า่งกว้ีางขวีาง เกี�ย์วีกับร้ป็แบบ และกระบวีนการ
ของการเลือกตั�งครั�งนี�ว่ีา มีข้อบกพร่องอย์่างมาก และเต็มไป็ด้วีย์ควีามไม่ชอบมาพากล (McCargo, 
2019, p. 119; Sawasdee 2019, pp.54-56) อย์่างไรก็ตาม วิีธีิ์ทีี่�รัฐบาลที่หารใช้ในการเล่นเกม 
การเลือกตั�งกลับยิ์�งไป็กว่ีานั�นเสีย์อีก เนื�องจากพรรคพลังป็ระชารัฐทีี่�ตั�งขึ�นใหม่ ซึึ่�งมีกองทัี่พหนุนหลังนั�น 
จำาเป็็นต้องใช้กลย์ุที่ธ์ิ์ทีี่�มีทัี่�งหมดเพื�อชนะการเลือกตั�งในครั�งนี�

 การกำาจ่ัดเคำร่อข่่ายอำานาจัเก่า

 คสช.ป็ระสบควีามสำาเร็จอย่์างมากในการสร้างบรรย์ากาศแห่งควีามหวีาดกลัวีให้เกิดขึ�น 
วิีธีิ์การทีี่�ใช้รวีมถึัง การเรีย์กตัวีป็ระชาชน ไม่ว่ีาจะเป็็นนักเคลื�อนไหวี นักวิีชาการ นักการเมือง นักธุิ์รกิจ 
ตลอดจนผ้้นำาชุมชน ให้เข้าราย์งานตัวี โดย์มีคำาสั�งทุี่กวัีนเป็็นเวีลาหลาย์เดือน เมื�อพวีกเขาราย์งานตัวี
ต่อกองทัี่พ พวีกเขาจะถ้ักข่มข่้ด้วีย์ร้ป็แบบการสอบสวีน ทีี่�เรีย์กว่ีา “การป็รับทัี่ศนคติ” ซึึ่�งรวีมถึัง 
การกักขัง การยั์ดข้อกล่าวีหา การที่รมาน หรือการดำาเนินคดีในศาลที่หาร โดย์มีจุดป็ระสงค์หลักคือ 
เพื�อขจัดการรวีมตัวีเป็็นกระบวีนการเคลื�อนไหวี และตัดตอนเครือข่าย์ของตัวีแสดงที่างการเมืองอื�น ๆ  ทีี่�
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ไม่ใช่รัฐ โดย์มีการป็ระกาศใช้กฎอัย์การศึก และใช้ศาลที่หารเพื�อกำาราบป็ระชาชน พร้อม ๆ กับการ
บังคับใช้กฎหมาย์ ทีี่�มีลักษณะละเมิดสิที่ธิิ์มนุษย์ชน เช่น มาตรา 112 (ควีามผิดต่อพระมหากษัตริย์์ 
หรือกฎหมาย์หมิ�นพระบรมเดชานุภาพ) มาตรา 116 (ข้อหายุ์ย์งป็ลุกป๊็�น เพื�อให้เกิดการเป็ลี�ย์นแป็ลง
ในกฎหมาย์ หรือรัฐบาล โดย์ใช้กำาลังสร้างควีามป๊็�นป่็วีน หรือกระด้างกระเดื�องในหม่้ป็ระชาชน) และ
พระราชบัญญัติว่ีาด้วีย์การกระที่ำาควีามผิดเกี�ย์วีกับคอมพิวีเตอร์ ผลจากการบังคับใช้กฎหมาย์เหล่านี� 
ที่ำาให้ขบวีนการเคลื�อนไหวีที่างการเมืองอ่อนแอลงอย่์างรวีดเร็วี เห็นได้ชัดจากควีามสามารถัในการ
สื�อสารระหว่ีางกันของบรรดาแกนนำานักกิจกรรมและระหว่ีางนักกิจกรรมกับกลุ่มผ้้สนับสนุนทีี่�มี
ลักษณะถัดถัอย์ลง ซึึ่�งบรรย์ากาศเช่นนี�เป็็นป็ระโย์ชน์ต่อ คสช. ทีี่�ต้องการชัย์ชนะในการลงป็ระชามติ
ตามรัฐธิ์รรมน้ญปี็ 2559 และการเลือกตั�งทัี่�วีไป็ปี็ 2562

	 ข้่อเสั่นอท่ี่�ไม่อาจัปฏิิเสั่ธได้

 ควีามย์อ้นแย์ง้ป็ระการหนึ�งของ คสช. คือการใหค้วีามชอบธิ์รรมแกก่ารแที่รกแซึ่งเครอืข่าย์
ในท้ี่องถิั�นโดย์อ้างการป็ราบป็รามผ้้มีอิที่ธิิ์พล ในอดีตรัฐบาลที่หารของจอมพล ป็.พิบ้ลสงคราม 
ในที่ศวีรรษ 2490 จนถังึรัฐบาลทัี่กษิณในช่วีง 2544 มีการรณรงค์ป็ราบป็ราม “ผ้มี้อิที่ธิิ์พล” เพื�อสร้าง
ควีามชอบธิ์รรมให้กับรัฐบาลส่วีนกลาง ในขณะเดีย์วีกัน ก็ควีบคุมผ้้ถืัอครองอำานาจในท้ี่องถิั�นไป็ในตัวีด้วีย์ 
เนื�องจาก “อิที่ธิิ์พล” หมาย์ถึัง อำานาจทีี่�ไม่เป็็นที่างการ และมักไม่ชอบด้วีย์กฎหมาย์ ซึึ่�งใช้โดย์ผ้้มี
อำานาจ และขา้ราชการในจงัหวัีด การป็ราบป็รามเช่นนี� จึงพย์าย์ามขดัขวีางเครอืข่าย์ท้ี่องถิั�นดังกล่าวี
ทีี่�ขย์าย์วีงกว้ีาง ในการนี� คสช. ก็ย์ังคงสืบที่อดวิีธีิ์การทีี่�ใช้ในรัฐบาลก่อน ๆ เพื�อให้เกิดการรวีมศ้นย์์
อำานาจทีี่�ครอบคลุมมากขึ�น จากการวิีเคราะห์เชิงป็ระวัีติศาสตร์ในงานของ Kongkirati การป็ราบป็ราม
ผ้้มีอิที่ธิิ์ผลโดย์ส่วีนกลาง ส่งผลกระที่บต่อร้ป็แบบควีามรุนแรงที่างการเมืองทีี่�เกิดขึ�นมานานหลาย์
ที่ศวีรรษ (Kongkirati, 2013) รัฐบาล คสช. ได้ใช้ข้ออ้างอันเก่าแก่นี�อีกครั�ง ใน คำาสั�งหัวีหน้า คสช. 
ฉบับทีี่� 13/2559 ซึึ่�งมอบอำานาจให้กองทัี่พมีบที่บาที่ในการป็ราบป็ราม “มาเฟี้ย์” และผ้้มีอิที่ธิิ์ผล 
นอกจากนี� คสช. ยั์งแต่งตั�งคณะกรรมการป็ระสานงานในการป็ราบป็รามผ้้มีอิที่ธิิ์พลในท้ี่องถิั�น โดย์มี  
พลเอกป็ระวีติร วีงษ์สุวีรรณ รองนาย์กรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ีาการกระที่รวีงกลาโหมในขณะนั�นเป็็น
ป็ระธิ์าน นักวิีชาการในสถัาบันการศึกษา และสื�อมวีลชน มองว่ีา ผ้้มีอิที่ธิิ์พลทีี่�สามารถัป็รับตัวี หรือ
ย้์าย์ฝ๊่�งมาเข้าร่วีมกับรัฐบาลได้ จะสามารถัหลีกเลี�ย์งการถ้ักตราหน้าว่ีา เป็็นผ้้มีอิที่ธิิ์พลได้อย่์างง่าย์ดาย์ 
อย์่างไรก็ตาม การย้์าย์ฝ่่าย์เช่นนี� มีต้นทุี่นที่างการเมืองทีี่�ต้องจ่าย์ในราคาทีี่�ส้งมากขึ�น แตกต่างจาก
สมัย์ก่อน เนื�องจากควีามผ้กพันกับพรรคการเมือง และควีามเชื�อมโย์งที่างการเมืองนั�น ลึกซึึ่�งย์ิ�งขึ�น
ด้วีย์การมีพรรคการเมืองทีี่�เข้มแข็ง และมีระบบการเมืองท้ี่องถิั�นทีี่�เกิดจากการกระจาย์อำานาจมากว่ีา  
2 ที่ศวีรรษ

 ภาย์ใต้นโย์บาย์นี� อดีต ส.ส. นักการเมืองท้ี่องถิั�น และหัวีคะแนนบางคนถ้ักข่มข่้ และค้นบ้าน
อย์้ต่ลอดเวีลา อดีต ส.ส. พรรคเพื�อไที่ย์คนหนึ�งในจังหวัีดที่างภาคตะวัีนออกเฉีย์งเหนือ เล่าว่ีา

 “พวกเขามาเป็็นกลุ่่�ม 10 คน แลุ่ะติิดอาว่ธ นำาโดยทหารท่�ม่ยศพันเอก พวกเขาพูดอย�างสุ่ภาพ 
แลุ่ะให้เก่ยรติิ แติ�พวกเขาก็เข้ามาโดยไม�ถอดรองเท้า พวกเขาค้นตู้ิเก็บเอกสุาร ค้นตู้ิเสุ้�อผ้้า
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ของผ้ม พวกเขาร้�อค้น-กระจััดกระจัายไป็ทั�ว แลุ่ะถึงกับเปิ็ดฝ้้าเพดาน เพ้�อค้นว�า ม่อะไรซ่�อนอยู�
ท่�นั�นหร้อไม� ผ้มคิดว�า พวกเขาเองก็รู้ว�า พวกเขาจัะไม�พบอะไรเลุ่ย แติ�มันก็เหม้อนกับการ 
ทำาสุงครามจิัติวิทยามากกว�า”4

 การยั์ดข้อกล่าวีหาเพื�อดำาเนินคดีที่างอาญา บางครั�งก็นำามาใช้เพื�อบังคับอดีต ส.ส. และนักการเมือง
ท้ี่องถิั�นให้ย์้าย์ไป็สังกัดพรรคพลังป็ระชารัฐ เช่น ทีี่�พบในจังหวัีดกาญจนบุรี และชลบุรี ในจังหวัีด
กาญจนบุรี ทีี่�ถืัอเป็็นฐาน (เสีย์ง) ทีี่�มั�นของพรรคป็ระชาธิิ์ป๊็ตย์์ มีอดีต ส.ส. คนสำาคัญคือ นาย์ป็ระชา 
โพธิิ์พิพิธิ์ หรือ “กำานันเซีึ่�ย์ะ” หรือทีี่�สื�อมวีลชนขนานนามว่ีา “เจ้าพ่อตะวัีนตก” ในปี็ 2547 ป็ระชา
ถ้ักกล่าวีหาว่ีา โกงการป็ระม้ล และบุกรุกทีี่�ดิน หลังจากนั�นเขาก็หาย์ตัวีไป็ และมีข่าวีลือว่ีา เขาหนีไป็
ย์ังป็ระเที่ศเพื�อนบ้าน อย์่างไรก็ตาม ครอบครัวีของป็ระชาย์ังคงมีอิที่ธิิ์พลอย์่างมากในจังหวัีด และมี
บที่บาที่สำาคัญในการเลือกตั�งทัี่�วีไป็ปี็ 2562 และการเลือกตั�ง อบจ. ปี็ 2563 ที่าย์าที่ที่างการเมืองของ
ป็ระชาคือบุตรชาย์ 2 คนของเขา ได้แก่ นาย์อัฏิฐพล โพธิ์ิพิพิธิ์ อดีต ส.ส. แบบแบ่งเขต  
พรรคป็ระชาธิิ์ป๊็ตย์์ และนาย์ธิ์รรมวิีชญ์ โพธิิ์พิพิธิ์ อดีต ส.ส. แบบบัญชีราย์ชื�อ พรรคป็ระชาธิิ์ป๊็ตย์์  
ในการเลือกตั�งครั�งนี� บุตรชาย์ทัี่�ง 2 ลงแข่งขันชิงทีี่�นั�งในเขตเลือกตั�งทีี่�จังหวัีดกาญจนบุรีภาย์ใต้สังกัด
พรรคพลังป็ระชารัฐ และได้รับเลือกตั�งทัี่�งค่้ โดย์สื�อมวีลชนมองต่อไป็ว่ีา ด้วีย์ควีามร่วีมมือกับ 
พรรคพลังป็ระชารัฐครั�งนี� กลาย์เป็็นป๊็จจัย์สำาคัญทีี่�ที่ำาให้กำานันเซีึ่�ย์ะได้กลับป็ระเที่ศ และได้รับพักโที่ษ 
(Springnews Online, 2018)  

 คล้าย์คลึงกับในจังหวัีดชลบุรี นักการเมืองท้ี่องถิั�นทีี่�มีชื�อเสีย์งทีี่�สุดคนหนึ�งคือ กำานันเป๊็าะ 
หรือนาย์สมชาย์ คุณป็ลื�ม ซึึ่�งสื�อมวีลชนตั�งฉาย์าว่ีา “เจ้าพ่อแห่งตะวัีนออก” (ชลบุรี และจังหวัีด 
ใกล้เคีย์ง) ซึึ่�งเขาถ้ักตัดสินจำาคุก 30 ปี็ 4 เดือนในข้อหาทุี่จริตการซืึ่�อทีี่�ดินเขาไม้แก้วี และข้อหาสังหาร
นาย์ป็ระย์ร้  สิที่ธิิ์โชค หรือกำานันย้์ร อดีตพรรคพวีกเก่าทีี่�เชื�อว่ีาที่รย์ศ นาย์สมชาย์หนีไป็ยั์งป็ระเที่ศ
เพื�อนบ้านในป็ ี2549 แตถ้่ักจับกุมได้ในปี็ 2556 ภาย์ใต้การป็กครองของ คสช. เขากลบัมาป็ระเที่ศไที่ย์
อย์่างลับ ๆ ในเดือนธัิ์นวีาคม 2560 ซึ่ึ�งเขาได้รับการพักโที่ษเป็็นกรณีพิเศษ และย์้าย์ไป็รักษาตัวีใน 
โรงพย์าบาลแที่น เนื�องจากอาการป่็วีย์ (Thairath Online, 2017) 4 เดือนต่อมา ในเดือนเมษาย์น 
ปี็ 2561 นาย์สนธิ์ย์า คุณป็ลื�ม ล้กชาย์คนโต และที่าย์าที่ที่างการเมืองของนาย์สมชาย์ ได้รับแต่งตั�ง
เป็็นทีี่�ป็รึกษานาย์กรัฐมนตรี พลเอกป็ระย์ุที่ธ์ิ์ จันที่ร์โอชา จากนั�นในเดือนกันย์าย์น นาย์สนธิ์ย์าได้รับ
แต่งตั�งอีกรอบให้เป็็นนาย์กเที่ศมนตรีเมืองพัที่ย์า โดย์คำาสั�งนาย์กรัฐมนตรี ทีี่�มาตรา 44 ได้ให้อำานาจ
แบบไม่จำากัด (Thairath Online, 2018) และเมื�อพรรคพลังป็ระชารัฐได้จัดตั�งขึ�น นาย์สนธิ์ย์า ได้นำา
ทีี่มนักการเมืองชลบุรี รวีมทัี่�งน้องชาย์ นาย์อิที่ธิิ์พล คุณป็ลื�ม ลงสมัครรับเลือกตั�งภาย์ใต้สังกัด 
พรรคพลังป็ระชารัฐในเขตจังหวัีดชลบุรี5 

4  สัมภาษณ์ผ้้ไม่ป็ระสงค์ออกนาม, 19 มีนาคม 2562
5  ทัี่�ง 2 กรณีนี�คล้าย์กับกรณีของ นาย์เดชณัฐวิีที่ย์์ เตริย์าภิรมย์์ บุตรชาย์ของนาย์บุญที่รง เตริย์าภิรมย์์ นักการ

เมืองคนสำาคัญจากเชีย์งใหม่ และอดีตรัฐมนตรีว่ีาการกระที่รวีงพาณิชย์์ทีี่�ถ้ักตัดสินจำาคุกโดย์ศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผ้้ดำารงตำาแหน่งที่างการเมือง ในคดีการทุี่จริตทีี่�เกี�ย์วีข้องกับโครงการจำานำาข้าวีของรัฐบาลของอดีต

นาย์กรัฐมนตรีย์ิ�งลักษณ์ นาย์เดชณัฐวิีที่ย์์ลาออกจากพรรคเพื�อไที่ย์ไป็ร่วีมกับพรรคพลังป็ระชารัฐ โดย์ย์อมรับว่ีา 

ที่ำาเพื�อช่วีย์พ่อ อย์่างไรก็ตาม นาย์เดชณัฐวิีที่ย์์ไม่ได้รับชัย์ชนะทีี่�เชีย์งใหม่ ซึึ่�งเป็็นพื�นทีี่�ฐานเสีย์งสำาคัญของพรรค

เพื�อไที่ย์ (Prachachat Thurakit, 2019)
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 ในที่ำานองเดีย์วีกัน คสช. ใช้ข้อกล่าวีหาต่าง ๆ เพื�อบังคับนักการเมืองท้ี่องถิั�นให้ดำาเนินการ
ตามเจตจำานงของตน ซึึ่�งรวีมถึังผ้้บริหารระดับส้งของ อบจ. 15 คน ทีี่�สั�งห้ามไม่ให้ป็ฏิิบัติหน้าทีี่�ตาม
คำาสั�งหัวีหน้า คสช. เนื�องจากการตั�งข้อหาเกี�ย์วีกับการคอร์รัป็ชั�น เพีย์งแค่ไม่กี�เดือนก่อนการเลือกตั�ง  
พลเอกป็ระยุ์ที่ธ์ิ์ ได้คืนตำาแหน่งให้นาย์ก อบจ. 8 คน ซึึ่�งป็ระกาศสนับสนุนพรรคพลังป็ระชารัฐ ในขณะทีี่� 
อีก 7 คนทีี่�เหลือไม่ได้รับการคืนตำาแหน่ง โดย์นาย์ก อบจ. ทีี่�ได้คืนตำาแหน่งอย์้่ในจังหวัีด ย์โสธิ์ร 
เชีย์งใหม่ มุกดาหาร สกลนคร ชัย์นาที่ เพชรบ้รณ์ กำาแพงเพชร และนครพนม ซึึ่�งล้วีนเป็็นฐานเสีย์งทีี่�
แข็งแกร่งของพรรคเพื�อไที่ย์ (iLaw, 2018)

 จากมุมมองข้างต้น แสดงให้เห็นว่ีา การทีี่�นกัการเมืองเข้าร่วีมกับพรรคพลังป็ระชารัฐนั�นเป็็น
ไป็ในร้ป็แบบของการบังคับมากกว่ีาแรงจ้งใจเชิงบวีก พรรคพลังป็ระชารัฐใช้กลยุ์ที่ธ์ิ์นี�บังคับอดีต ส.ส.  
ชื�อดังจากพรรคเพื�อไที่ย์ให้ลงสมัครในนามพรรคพลังป็ระชารัฐ ซึึ่�งได้รับเลือก 20 คนจากทัี่�งหมด  
21 คน ย์ิ�งไป็กว่ีานั�น เราจะเห็นได้ว่ีา ส.ส. แบบแบ่งเขตส่วีนใหญ่ทีี่�สามารถัรักษาทีี่�นั�งของตนไว้ีได้  
จะเกิดขึ�นในพื�นทีี่�ทีี่�อดีต ส.ส. เคย์ที่ำางานอย่์างหนัก เพื�อรักษาฐานเสีย์งในการเลือกตั�งของตนเอาไว้ี 
ทีี่�จังหวัีดเลย์ ซึึ่�งเป็็นทีี่�มั�นอย่์างเป็็นที่างการของพรรคเพื�อไที่ย์ พรรคพลังป็ระชารัฐชนะการเลือกตั�ง 
3 ใน 4 เขตเลือกตั�ง ทีี่�จังหวัีดเพชรบ้รณ์ พรรคพลังป็ระชารัฐกวีาดทีี่�นั�งกว่ีาครึ�งจังหวัีด และในจังหวัีด
กำาแพงเพชร พรรคของ คสช. ก็ชนะการเลือกตั�งทัี่�งจังหวัีดเช่นกัน ในจังหวัีดต่าง ๆ เช่น อุบลราชธิ์านี 
เพชรบ้รณ์ และสระแก้วี ซึึ่�งผ้้สมัครของพรรคเพื�อไที่ย์มีควีามขัดแย้์งกันเอง พรรคพลังป็ระชารัฐจึง
เลือกใช้กลวิีธีิ์ในการเลือกดึงอดีตผ้้สมัครจากเพื�อไที่ย์เพื�อมาต่อส้้กับผ้้สมัครจากพรรคเพื�อไที่ย์เอง

 การสั่ร้างคำวามยากลำำาบากให้้ฝ่่ายตรงข้่าม

 นักการเมืองคนอื�น ๆ ทีี่�ไม่ได้สังกัดพรรคพลังป็ระชารัฐ โดย์เฉพาะอย์่างย์ิ�ง ผ้้สมัครจาก
พรรคเพื�อไที่ย์ต้องที่ำางานอย่์างหนักเพื�อรักษาเครือข่าย์ของตนเอาไว้ี ต้องเผชิญกับอุป็สรรคนานัป็การ  
ทัี่�งการคุกคามหัวีคะแนน ตรวีจค้นทีี่�พักอาศัย์ และมีกำานันผ้้ใหญ่บ้านเป็็นห้เป็็นตาให้อำานาจรัฐอย์่าง
ต่อเนื�อง (Matichon Online, 2018) ในระหว่ีางการรณรงค์การหาเสีย์ง เจ้าหน้าทีี่�ฝ่่าย์ควีามมั�นคง
จะคอย์ติดตามผ้้สมัคร ส.ส. อย์้่เสมอ ซึึ่�งพบได้ในการป็ราศรัย์ที่างการเมืองในชุมชนขนาดเล็กของ 
ผ้้สมัคร ทีี่�มักจะพบเจ้าหน้าทีี่�นอกเครื�องแบบคอย์ตามสังเกตการ สิ�งทีี่�ผ้้สมัครกลัวีอย่์างยิ์�งคือ การฝ่่าฝื่น
ระเบีย์บการเลือกตั�ง และที่ำาให้ต้องหาเสีย์งด้วีย์ควีามระมัดระวัีง ในที่างกลับกัน ผ้้สมัครเหล่านั�นพบว่ีา 
ตนเองเป็็นฝ่่าย์เสีย์เป็รีย์บอย์่างมาก เมื�อเทีี่ย์บกับค่้แข่งทีี่�ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตัวีอย์่างเช่น 
พวีกเขาไม่สามารถัแจกนำ�าให้ผ้้มีสิที่ธิิ์เลือกตั�งทีี่�มาฟ๊้งการป็ราศรัย์ได้ เพราะกลัวีจะถ้ักกล่าวีหาว่ีา  
ติดสินบน เมื�อผ้้มีสิที่ธิิ์เลือกตั�งถัามว่ีา ผ้้สมัครจะสามารถัแกป๊้็ญหาตา่ง ๆ  ของชมุชนได้หรือไม่ ผ้้สมัคร
ต้องพย์าย์ามบ่าย์เบี�ย์งการตอบแบบตรง ๆ เพราะเกรงการกล่าวีหาวี่า ละเมิดข้อห้ามของ 
คณะกรรมการการเลือกตั�งทีี่�ว่ีาด้วีย์การเสนอเงิน หรือผลป็ระโย์ชน์แก่ผ้้มีสิที่ธิิ์เลือกตั�ง เนื�อหาของ 
การหาเสีย์งจึงเป็็นได้แค่เพีย์งป็ระเด็นกว้ีาง ๆ และทัี่�วี ๆ ไป็ ไม่อาจลงราย์ละเอีย์ดได้ เช่น “พรรคของเรา
ย์ืนเคีย์งข้างป็ระชาชน” และ “เราจะต่อส้้กับระบอบเผด็จการ”6

6  จากการสังเกตการณ์ของผ้้เขีย์น เรื�องผ้้สมัครรับเลือกตั�ง 7 คนในจังหวัีดอุบลราชธิ์านี (จังหวัีดที่างภาคตะวัีน

ออกเฉีย์งเหนือของไที่ย์) ตั�งแต่วัีนทีี่� 8-10 มีนาคม 2562
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การครองอำานาจรัฐในระบอบคสช.: 
ขวางการกระจายอำานาจ พลิิกเครือข่ายทางการเมืือง ดึึงอำานาจส่่ระบบราชการ

 นอกจากนี� เมื�อผ้้สมัครขออนุญาตใช้พื�นทีี่�สาธิ์ารณะ เช่น โรงเรีย์น ศาลากลาง วิีที่ย์าลัย์  
ลานกิจกรรมชุมชน หรือสนามกีฬา สำาหรับการหาเสีย์ง ก็มักจะไม่ค่อย์ได้รับการอนุญาต ในขณะทีี่� 
ผ้้สมัครจากพรรคพลังป็ระชารัฐ กลับสามารถัใช้สิ�งอำานวีย์ควีามสะดวีกทัี่�งหมดเหล่านี�ได้อย่์างอิสระ 
โดย์การขัดขวีาง และอุป็สรรคในการหาเสีย์งของพรรคการเมืองต่าง ๆ เหล่านี�ได้รับการบันทึี่กไว้ีในสื�อ 
และจัดที่ำาเป็็นเอกสารโดย์โครงการอินเตอร์เน็ตเพื�อกฎหมาย์ป็ระชาชน หรือ iLaw ซึึ่�งเป็็นเอ็นจีโอ
ด้านสิที่ธิิ์มนุษย์ชน (iLaw, 2019)

 อำานาจัเงิน

 ในขณะทีี่�ผ้้สมัครฝ่่าย์ตรงข้ามต้องดำาเนินการตามกฎระเบีย์บ และเผชิญกับตรวีจสอบอย่์าง
เคร่งครัด กลับมีการบังคับใช้กติกาทีี่�แตกต่างกันออกไป็สำาหรับพรรคพลังป็ระชารัฐ และพรรคการเมือง
ในเครือข่าย์ การซืึ่�อเสีย์งนั�นป็รากฏิขึ�นเป็็นวีงกว้ีางในการเลือกตั�งปี็ 2562 ทัี่�งในแง่ของควีามถีั� และ
การกระที่ำาแบบเปิ็ดเผย์ ซึึ่�งบนเครือข่าย์สังคมออนไลน์ มีการราย์งาน และแสดงหลักฐานภาพถั่าย์
ของการซืึ่�อเสีย์งจากป็ระชาชนเป็็นจำานวีนมาก เช่น หลักฐานภาย์ใต้แฮชแท็ี่ก #votebuying ของ 
Twitter โฆษกพรรคป็ระชาธิิ์ป๊็ตย์์ออกแถัลงการณ์เรีย์กร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั�งสอบสวีน
กรณีการซืึ่�อเสีย์งทีี่�เกิดขึ�นอย์่างกว้ีางขวีางก่อนวัีนเลือกตั�ง หัวีคะแนนคนหนึ�งจากพรรคเพื�อไที่ย์ใน
จังหวัีดลำาพ้นป็ระเมินว่ีา ฝ่่าย์ทีี่�มีทุี่นสนับสนุนการซืึ่�อเสีย์งจะใช้จ่าย์ป็ระมาณ 30-50 ล้านบาที่ ต่อผ้้สมัคร  
1 คน โดย์แจกจ่าย์เงินไป็ในร้ป็แบบต่าง ๆ ซึึ่�งรวีมถึังการจ่าย์ค่าเดินที่างเพื�อเข้าร่วีมฟ๊้งการป็ราศรัย์
ครั�งใหญ่ ตลอดจน การแจกจ่าย์เงินให้ตามบ้าน 2 หรือ 3 ครั�งก่อนการเลือกตั�ง (Kruewan, 2019)

ผู่้�สมัืครรับเลืิอกตั�งช่ 2 นิ�วเพื�อให�ประชาชนจำาไดึ�ว่าเขตเลืิอกตั�งน่�ต�องเลืิอกเบอร์ 2 เพราะในการเลืิอกตั�งครั�งน่�  
ผู่้�สมัืครจากพรรคเด่ึยวกัน แต่ต่างเขตกันจะไม่ืไดึ�เบอร์เด่ึยวกัน



โครงการเก่�ยวกับสถิ่าบันพระมืหากษััตริย์กับมืาตรฐานใหม่ืใน
ความืสัมืพันธ์ิ์ระหว่างส่วนกลิาง-ส่วนท�องถิิ่�น
 โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดำาริในรัชกาลทีี่� 10 เป็็นอีกตัวีอย์่างทีี่�ดี ของการทีี่�โครงการ
ทีี่�หน่วีย์งานราชการดำาเนินการตามพระราชดำาริของพระมหากษัตริย์ ์และใช้ข้ออ้างการเป็็นโครงการ
ในพระองค์ สามารถัสั�งการ และดำาเนินการข้ามลำาดับชั�นตามโครงสร้างการบังคับบัญชา ทัี่�งภาย์ใน
ระบบราชการเอง และระหว่ีางส่วีนกลางกับ อป็ที่. ได้ 

 ในอดีตช่วีงสงครามเย็์น มีการใช้โครงการหลวีงของรัชกาลทีี่� 9 เพื�อการโฆษณาชวีนเชื�อโดย์รัฐ 
ซึึ่�งส่วีนใหญ่เกี�ย์วีขอ้งกับการพัฒนาชนบที่ โครงการเหล่านี�ป็ระสบควีามสำาเร็จในการสร้างฐานอำานาจ
ให้แก่ราชวีงศ์ และนำาเสนอภาพลักษณ์ที่ี�ดีในด้านควีามมีเมตตากรุณาของรัฐ ในที่างป็ฏิิบัติโครงการ
เหล่านี�ได้รับการสนับสนุนงบป็ระมาณ และดำาเนินการภาย์ใต้หน่วีย์งานราชการต่าง ๆ ซึึ่�งเป็็น
ธิ์รรมเนีย์มป็ฏิิบัติทีี่�ระบบราชการของไที่ย์ดำาเนินการมาโดย์ตลอด เพื�อส่งเสริมและป็กป้็องสถัาบัน
พระมหากษัตริย์์ในร้ป็แบบต่าง ๆ อย่์างไรก็ตาม พระราชดำาริของรัชกาลทีี่� 10 ทีี่�เรีย์กว่ีา โครงการ  
“จิตอาสา 904 วี.ป็.ร.” 7 มีบที่บาที่มากกว่ีานั�น โดย์ได้ที่ำาให้ระบบราชการทัี่�งหมดต้องเพื�อสอดรับกับ
การดำาเนินโครงการ 

 รัชกาลทีี่� 10 ที่รงริเริ�มโครงการจิตอาสา 904 ขึ�น เนื�องในโอกาสวัีนเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระองค์เองในปี็หนึ�ง โดย์มีวัีตถุัป็ระสงค์แรกเริ�ม เพื�อส่งเสริมให้คนที่ำาควีามดีด้วีย์ควีามสมัครใจ 
ซึึ่�งต่อมาโครงการดังกล่าวี ได้กลาย์เป็็นควีามสำาคัญลำาดับส้งสุดสำาหรับหน่วีย์งานของรัฐในทุี่กระดับ 
ในการที่ี�จะต้องระดมข้าราชการ และป็ระชาชนให้มาเข้าร่วีม ซึึ่�งเป็็นเครื�องบ่งชี�ถึังควีามจงรักภักดีทีี่�
หน่วีย์งานเหล่านั�นมีต่อสถัาบันพระมหากษัตริย์์ ดังนั�นผ้้บริหารหน่วีย์งานทุี่กแห่ง จึงตอบสนอง และ
แสดงออกอย่์างรวีดเร็วีด้วีย์การส่งเสริมโครงการจิตอาสา 904 ซึึ่�งรวีมถึังทุี่กหน่วีย์งานในระดับจังหวัีด  
ทีี่�ต้องระดมกำาลังคนเพื�อเข้าร่วีมกิจกรรมตามจำานวีนทีี่�กระที่รวีงมหาดไที่ย์ร้องขอ ในช่วีงทีี่�มีการ 
เผชิญหน้ากันอย่์างเข้มข้นระหว่ีางรอย์ัลลิสต์กับผ้้ป็ระท้ี่วีงทีี่�เป็็นเย์าวีชนในป็ลาย์ปี็ 2563 ได้มีการใช้
โครงการดังกล่าวี เพื�อนำาคนจากต่างจังหวัีดเข้ามายั์งกรุงเที่พ ฯ เพื�อสมที่บเพิ�มป็ริมาณให้แก่มวีลชน
ฝ่่าย์รอย์ัลลิสต์ด้วีย์

 ตัวีอย์่างทีี่�ชี�ให้เห็นวิีธีิ์การป็ฏิิบัติการดังกล่าวี เกิดขึ�นในอำาเภอหนึ�งของจังหวัีดป็ทุี่มธิ์านี  
เมื�อต้นเดือนพฤศจิกาย์นปี็ 2563 ซึึ่�งเป็็นช่วีงทีี่�การเผชิญหน้ากันในกรุงเที่พ ฯ ได้ดำาเนินมาถึังจุดส้งสุด  
มีการสั�งการให้นาย์อำาเภอ เกณฑ์์คนใส่เสื�อสีเหลืองจำานวีน 2,000 คน และให้ป็ลัดอำาเภอทีุ่กคน  
เกณฑ์์กำาลังคนจำานวีน 2 -3 ร้อย์คนจากตำาบลทีี่�อย์้่ภาย์ใต้การบังคับบัญชาของตนเข้าร่วีมการชุมนุม 
ซึึ่�งในที่างป็ฏิิบัติ ป็ลัดอำาเภอเหล่านั�นได้ขอควีามช่วีย์เหลือจากนักการเมืองท้ี่องถิั�นทีี่�มีเครือข่าย์พร้อม
สำาหรับจัดหาคน และที่รัพย์ากรเพื�อสนับสนุนโครงการ ฯ (Warin, 2020)

7  904 เป็็นรหัสป็ระจำาพระองค์ของรัชกาลทีี่� 10 ซึึ่�งใช้ตั�งแต่ในสมัย์รัชกาลก่อนหน้านี� โดย์ 901, 902 ,903 และ 

904 (ใช้แที่นพระบิดา พระมารดา พระเชษฐภคินี และพระองค์เอง ตามลำาดับ)
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การครองอำานาจรัฐในระบอบคสช.: 
ขวางการกระจายอำานาจ พลิิกเครือข่ายทางการเมืือง ดึึงอำานาจส่่ระบบราชการ

 ในช่วีงทีี่�ต้องมีการระดมเครอืข่าย์ของรัฐเพื�อสนับสนุนสถัาบันพระมหากษัตริย์อ์ย่์างเปิ็ดเผย์
ในครั�งนี� ที่ำาให้กฎเกณฑ์์ทีี่�มีอย์้่ และสาย์การบังคับบัญชาได้ถ้ักละเลย์ไป็ กรมการป็กครองมักร้องขอ
การสนับสนุนจากป็ระชาชนให้เข้าร่วีมกิจกรรมไป็ยั์ง อป็ที่. ผ่านที่างผ้้ว่ีาราชการจังหวัีด โดย์มีหลักฐาน
จากบันทึี่กข้อควีามหลาย์ฉบับ (ลงนามโดย์ผ้้ว่ีาราชการจังหวัีด) ทีี่�เผย์แพร่ทัี่�งในกระที่รวีงมหาดไที่ย์ 
การป็กครองส่วีนภ้มิภาค และ อป็ที่. ในระดับต่าง ๆ

 ย์ิ�งไป็กว่ีานั�น กระที่รวีงมหาดไที่ย์ยั์งได้ส่งคำาสั�งมากมาย์ทีี่�แสดงให้เห็นถึังอำานาจของสถัาบัน
พระมหากษัตริย์์ ซึึ่�งได้เข้าแที่รกแซึ่งกฎระเบีย์บต่าง ๆ  อย์่างชัดเจน เช่น บันทึี่กข้อควีามทีี่�ลงนามโดย์
ป็ลัดกระที่รวีงมหาดไที่ย์ในเดือนกุมภาพันธ์ิ์ปี็ 2563 ระบุว่ีา เนื�องจากการฝึ่กอบรมสำาหรับโครงการ
จิตอาสา 904 เกี�ย์วีข้องกับการบรรเที่าทุี่กข์ในเหตุฉุกเฉิน และภัย์พิบัติ ดังนั�น อป็ที่. จึงควีรอนุญาต
ให้ใช้ที่รัพย์ากรทีี่�อย์้่ในป็ระเภที่ “กองทุี่นบรรเที่าสาธิ์ารณภัย์” ในงบป็ระมาณของ อป็ที่. เพื�อดำาเนิน
โครงการพระราชดำาริดังกล่าวี ซึึ่�งการกระที่ำาข้างต้นขัดแย์ง้กับหลักการวิีนัย์ที่างการคลงัทีี่�เข้มงวีด ซึึ่�ง
รัฐบาลกลางได้กำาหนดแนวีป็ฏิิบัติให้แก่ อป็ที่. ไว้ีก่อนอย่์างชัดเจน ในปี็ 2561 กรมส่งเสริมการป็กครอง
ท้ี่องถิั�นได้ลงนามในบันทึี่กข้อควีามอีกฉบับไป็ยั์ง อป็ที่. โดย์มีเนื�อหาเกี�ย์วีกับการใช้โป็สเตอร์ของสำานัก
พระราชวัีงสำาหรับกิจกรรมจิตอาสา เห็นได้ชัดว่ีา โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดำารินี�ได้สร้าง  
“มาตรฐานใหม่” ในการสั�งการระหว่ีางระบบราชการส่วีนกลางกับ อป็ที่. กล่าวีคือ ควีามเป็็นอิสระ
ของท้ี่องถิั�นทีี่�ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย์นั�น ได้ถ้ักละเมิดโดย์เพราะหน่วีย์ราชการส่วีนกลาง 
อ้างควีามสำาคัญเร่งด่วีนของโครงการเหล่านี�

ภูาพประกอบท่� 1 ภูาพวาดึฝีีพระหัตถ์ิ่ ในโครงการจิตอาสา 904
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การรับมืือโควิดึ-19: บทบาทท่�ขาดึไม่ืไดึ�ของเทศบาลิ
 ในปี็ 2563 เนื�องจากป็ระเที่ศไที่ย์สามารถัจัดการควีบคุมการแพร่ระบาดของโควีิด-19 ได้
ค่อนข้างดี รัฐบาลพลเอกป็ระย์ทุี่ธ์ิ์ จึงพย์าย์ามดึงเอาควีามดีควีามชอบส่วีนใหญ่มาไว้ีทีี่�การดำาเนินการ
ของรัฐบาล ในขณะทีี่�ภาครัฐได้จำากัดการเข้าถึังข้อม้ลข่าวีสารอย่์างเข้มงวีด อย่์างไรก็ตาม เพื�อให้เห็นภาพ
ชัดเจนย์ิ�งขึ�นว่ีา ภาคส่วีนใดควีรได้รับคำาชื�นชมจากควีามสำาเร็จในครั�งนี� จึงจำาเป็็นต้องวิีเคราะห์ 
การดำาเนินการตั�งแต่ระดับจังหวัีดไล่ลงไป็ถึังระดับชุมชน พร้อมทัี่�งต้องพิจารณาบที่บาที่ของทัี่�งราชการ
ส่วีนกลาง และ อป็ที่. ในการรับมือการแพร่ระบาดควีบค่้ไป็กับวิีเคราะห์ข้อม้ลเชิงลึก เกี�ย์วีกับ
พัฒนาการล่าสุดในควีามสัมพันธ์ิ์ระหว่ีางส่วีนกลาง และส่วีนท้ี่องถิั�นของไที่ย์ บที่บาที่สำาคัญทีี่� อป็ที่. 
ได้ฝ่ากไว้ีในการแพร่ระบาดระลอกแรกของโควิีด-19 แสดงให้เห็นถึังศักย์ภาพของ อป็ที่. ทีี่�จะย์ังคง
อย์้่รอด และที่ำางานต่อไป็ได้ แม้กระทัี่�งในสภาพแวีดล้อมทีี่�ไม่เป็็นป็ระชาธิ์ิป็ไตย์ ซึึ่�งรัฐบาลได้เลื�อน 
การเลือกตั�งท้ี่องถิั�นออกไป็8

 ผลการศึกษาล่าสุดเกี�ย์วีกับบที่บาที่ของเที่ศบาลนครในวิีกฤตโควิีด-19 แสดงให้เห็นว่ีา 
เที่ศบาลสามารถัรักษาควีามเชื�อมโย์งกับป็ระชาชน และสามารถัระดมเครือข่าย์ที่างการเมืองของตน  
เพื�อรับมือกับการแพร่ระบาดอย่์างมีป็ระสิที่ธิิ์ภาพได้อย์่างไร (Vongsayan & Nethipo, 2021) ซึึ่�ง
ไม่ใช่เรื�องเกินจริงทีี่�จะกล่าวีว่ีา บที่บาที่ของเที่ศบาลเป็็นสิ�งทีี่�จำาเป็็นในระดับชุมชน ดังทีี่�จะอธิิ์บาย์ 
เพิ�มเติมต่อไป็ ควีามสามารถัในการรับมือของเที่ศบาลมาจากควีามเชี�ย์วีชาญ และป็ระสบการณ์  
การลงทุี่นด้านสาธิ์ารณสุขในระดับท้ี่องถิั�นทีี่�สะสมมา การครอบครองฐานข้อม้ลของป็ระชาชนในพื�นทีี่� 
และโครงสร้างการบริหารทีี่�ให้ควีามสำาคัญกับการสร้างควีามเชื�อมโย์งอย์่างใกล้ชิดกับชุมชน และ
ป็ระชาชนในท้ี่องถิั�นนั�น ๆ

	 ร่ฐบาลำไที่ยก่บการตอบสั่นองต่อโคำวิด-19

 การจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิีด-19 ของรัฐบาลดำาเนินการภาย์ใต้กฎหมาย์หลัก  
2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึึ่�งเริ�มใช้ตั�งแต่วัีนทีี่� 26 กุมภาพันธ์ิ์ 2563 เพื�อให้
อำานาจแก่หน่วีย์งานของรัฐในการดำาเนินการรับมือกับการแพร่ระบาด ซึึ่�งพระราชบัญญัติดังกล่าวี  
ได้นำาไป็ส่้การจัดตั�ง (ก.) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ทีี่�มีรัฐมนตรีว่ีาการกระที่รวีงสาธิ์ารณสุข 
เป็็นป็ระธิ์าน (ข.) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเที่พมหานคร ที่ี�นำาโดย์ผ้้ว่ีาราชการกรุงเที่พมหานคร  
(ซึึ่�งป็กติเป็็นตำาแหน่งทีี่�มาจากการเลือกตั�ง) และ (ค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัีด ใน 76 จังหวัีด
ของป็ระเที่ศไที่ย์ มีผ้้ว่ีาราชการจังหวัีดเป็็นป็ระธิ์าน พระราชบัญญัติดังกล่าวี ให้อำานาจแก่ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเที่พมหานคร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัีด สั�งการทีุ่กอย์่างทีี่�
เกี�ย์วีข้องกับการควีบคุมโรคในเขตรับผิดชอบของตนเองได้อย่์างอิสระ ซึึ่�งหลักการนี�เอง ก็สอดคล้องกับ
โครงสร้างดั�งเดิมทีี่�ให้ควีามสำาคัญกับส่วีนราชการในระดับจังหวัีดมาเป็็นลำาดับแรก ๆ อย์่างไรก็ตาม 
โครงสร้างของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัีด กำาหนดให้นาย์กเที่ศมนตรีจากแต่ละจังหวัีดเข้าร่วีม
เป็็นคณะกรรมการด้วีย์ ซึึ่�งที่ำาให้นาย์กเที่ศมนตรีสามารถัดำาเนินการภาย์ใต้อำานาจของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัีดได้ เมื�ออำานาจได้รับการมอบหมาย์จากรัฐบาลกลางไป็ยั์งการป็กครองส่วีนภ้มิภาค 

8  การเลือกตั�งท้ี่องถิั�นเกิดขึ�นตามลำาดับคือ อบจ. ในเดือนธัิ์นวีาคม 2563 และเที่ศบาลในเดือนเมษาย์น 2564 

ส่วีน อบต. ทีี่�ด้แลพื�นทีี่�ในชนบที่ย์ังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการเลือกตั�ง
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การครองอำานาจรัฐในระบอบคสช.: 
ขวางการกระจายอำานาจ พลิิกเครือข่ายทางการเมืือง ดึึงอำานาจส่่ระบบราชการ

จึงเป็็นเรื�องง่าย์ทีี่�จะแย์กแย์ะควีามแตกต่างของระดับศักย์ภาพทีี่�สัมพันธ์ิ์กันของ 2 ระดับคือ ระดับ
จังหวัีดกับระดับท้ี่องถิั�น ในการดำาเนินมาตรการป้็องกันโรคระบาด อ้างอิงจากข้อสรุป็ของการศึกษา
ล่าสุดอีกครั�ง จะพบว่ีา ศักย์ภาพของการป็กครองส่วีนภ้มิภาคนั�น ได้รับการพิส้จน์แล้วีว่ีา ไม่เพีย์งพอ  
แต่กลับเป็็นระบบของ อป็ที่. ทีี่�มีควีามสำาคัญต่อควีามสำาเร็จของการให้บริการด้านสุขภาพในระดับ
ชุมชน (Vongsayan & Nethipo, 2021)

 กฎหมาย์อีกฉบับทีี่�ใช้จัดการกับการแพร่ระบาดคือ พระราชกำาหนดการบริหารราชการใน
สถัานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึึ่�งกลาย์เป็็นเครื�องมือทีี่�มีป็ระสิที่ธิิ์ภาพของรัฐบาลเพื�อควีบคุม
สถัานการณ์ โดย์เน้นไป็ทีี่�การควีบคุมข้อม้ลข่าวีสาร มีหน่วีย์งานกลางที่ี�รับหน้าทีี่�นี�คือ ศ้นย์์บริหาร
สถัานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื�อไวีรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดตั�งขึ�นเพื�อที่ำาหน้าทีี่�หลักได้แก่ 
การสื�อสารข้อม้ลเกี�ย์วีกับโรคโควิีด-19 ต่อสาธิ์ารณชน การใช้กฎหมาย์เหล่านี�แสดงให้เห็นถึังพลวัีตทีี่�
สำาคัญของควีามสัมพันธ์ิ์ระหว่ีางส่วีนกลาง และส่วีนท้ี่องถิั�นในป็ระเที่ศไที่ย์ เดิมพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ได้อนุญาตให้ อป็ที่. เข้าร่วีมและสามารถัตัดสินใจเกี�ย์วีกับการจัดการการ 
แพร่ระบาดได้ในพื�นทีี่�ของตน แต่รัฐบาลกลับมอบหมาย์ให้การป็กครองส่วีนภ้มิภาคเป็็นผ้้ดำาเนินการตาม  
พรก. ฉุกเฉิน ซึึ่�งในขณะเดีย์วีกัน ก็อาศัย์เงินงบป็ระมาณจาก อป็ที่. ในขั�นตอนการป็ฏิิบัติจริง  
โดย์มิได้มีการให้ควีามดีควีามชอบแก่ อป็ที่. อย์่างเหมาะสม ในท้ี่าย์ทีี่�สุด พ.รก. ฉุกเฉินดังกล่าวี จึงได้
กลาย์เป็็นเครื�องมือทีี่�ที่รงพลังสำาหรับรัฐบาลอำานาจนิย์มในการเข้าควีบคุมการสื�อสาร และข้อม้ล  
โดย์ไม่ได้เป็็นไป็เพื�อป็ระโย์ชน์ในการป้็องกันโรคระบาดอย์่างแท้ี่จริง

 งานสั่าธารณสุั่ข่ในฐานะการพ่ัฒนาข่่ดคำวามสั่ามารถแลำะการสั่ร้างเคำร่อข่่ายที่างการเม่อง

 ในช่วีงที่ศวีรรษหลังจากพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย์อำานาจให้แก่
องค์กรป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ การกระจาย์อำานาจด้านสาธิ์ารณสุขกลับยั์งห่างไกล
จากคำาว่ีา ป็ระสบสำาเร็จ เพราะหน้าทีี่�รับผิดชอบของหน่วีย์บริการสาธิ์ารณสุขป็ฐมภ้มิ ทีี่�เรีย์กว่ีา  
“สถัานีอนามัย์ตำาบล” ทีี่�มีอย์้่ 1-2 แห่งในแต่ละตำาบล ควีรจะถั่าย์โอนไป็อย์้่ใต้การกำากับด้แลของ
เที่ศบาล และ อบต. ตามทีี่�กำาหนดในพระราชบัญญัติข้างต้น แต่ในควีามเป็็นจริงแล้วี มีหน่วีย์บริการ
จำานวีนน้อย์มากทีี่�ได้รับการอนุมัติให้มีการโอนย้์าย์ได้สำาเร็จ ซึึ่�งต่อมา หน่วีย์บริการสาธิ์ารณสุข 
ป็ฐมภ้มิ ได้เป็ลี�ย์นชื�อเป็็นโรงพย์าบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล และป๊็จจุบันมีทัี่�งหมด 9,800 แห่ง จนถึัง
วัีนนี�กว่ีา 2 ที่ศวีรรษหลังจากพ.ร.บ.การกระจาย์อำานาจมีผลบังคับใช้ โรงพย์าบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลเกือบทัี่�งหมด และโรงพย์าบาลทุี่กแห่งย์ังคงอย์้่ภาย์ใต้กระที่รวีงสาธิ์ารณสุข และในที่างป็ฏิิบัติ 
โรงพย์าบาล และบุคลากรที่างการแพที่ย์์ระดับจังหวัีดต้องป็ฏิิบัติงานในโครงสร้างของการป็กครอง
ส่วีนภ้มิภาค ภาย์ใต้การบังคับบัญชาของผ้้ว่ีาราชการจังหวัีด

 แม้ว่ีาการกระจาย์อำานาจจะล้มเหลวี แต่โครงการป็ระกันสุขภาพถ้ัวีนหน้า ทีี่�ก่อตั�งขึ�นใน 
ปี็ 2545 โดย์อดีตนาย์กรัฐมนตรีทัี่กษิณ ชินวัีตร ซึึ่�งเป็็นส่วีนหนึ�งของโครงการหลักป็ระกันสุขภาพ 
แห่งชาติ ทีี่�เรีย์กกันติดป็ากว่ีา โครงการ “30 บาที่ รักษาทุี่กโรค” (ผ้้ป่็วีย์สามารถัไป็พบแพที่ย์์ได้ใน
ค่าใช้จ่าย์เพีย์งครั�งละ 30 บาที่ หรือป็ระมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ได้จัดตั�งสำานักงานหลักป็ระกัน
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สุขภาพแห่งชาติ (สป็สช.) ขึ�นเป็็นหน่วีย์งานอิสระ นอกเหนือการควีบคุมของกระที่รวีงสาธิ์ารณสุข 
โดย์ สป็สช. ได้จัดหาเงินทุี่นสำาหรับโรงพย์าบาลของรัฐทุี่กแห่ง เพื�อใช้ในโครงการหลักป็ระกันสุขภาพ
แห่งชาติ แต่เมื�อมาถึังเรื�องการป้็องกันโรคในระดับชุมชน หน้าทีี่�หลักย์งัคงเป็็นของ อป็ที่. โดย์โครงการ
ทีี่�สำาคัญทีี่�สุดโครงการหนึ�งทีี่� สป็สช. สนับสนุนคือ กองทุี่นหลักป็ระกันสุขภาพในท้ี่องถิั�นหรือพื�นทีี่�  
(กป็ที่.) ซึึ่�งก่อตั�งขึ�นในปี็ 25499 โครงการดังกล่าวี มีควีามสำาคัญในการเพิ�มสมรรถัภาพให้แก่ท้ี่องถิั�น
ในด้านสุขภาพและการป้็องกันโรคของป็ระชาชน กป็ที่. จัดสรรเงินสนับสนุนแก่เที่ศบาล และ อบต. 
ในอัตรา 45 บาที่ต่อคนต่อปี็ ในขณะทีี่� อป็ที่. ก็สมที่บเงินในสัดส่วีนทีี่�ขึ�นอย่้์กับขนาดของ อป็ที่. นั�น ๆ 
โดย์เงินทุี่นนี�ใช้สำาหรับจัดกิจกรรมทีี่�เกี�ย์วีข้องกับสุขภาพต่าง ๆ ทีี่�ริเริ�ม และดำาเนินการด้วีย์ชุมชนเอง 
โดย์ได้รับการสนับสนุนจาก อป็ที่. กิจกรรมเหล่านี�ไม่เพีย์งแต่ส่งเสริมควีามสามารถัในการให้บริการ
ด้านสาธิ์ารณสุขของ อป็ที่. เท่ี่านั�น แต่ย์งัช่วีย์ให้ อป็ที่. สามารถัเชื�อมต่อกับชุมชน และป็ระชาชนผ่าน
การเข้าร่วีมพบป็ะกันในสถัานทีี่�จัดกิจกรรมเหล่านี�ได้ การใช้จ่าย์ผ่านกองทุี่นนี�ค่อนข้างยื์ดหยุ่์นมากกว่ีา 
เมื�อเทีี่ย์บกับการเบิกจ่าย์งบป็ระมาณของภาครัฐบาลทีี่�มีควีามเข้มงวีด ดังนั�นในช่วีงการแพร่ระบาด
ของโควิีด-19 กป็ที่. ได้สนับสนุน อป็ที่. ในการอำานวีย์ควีามสะดวีกตามมาตรการป้็องกันในชุมชน 
(Vongsayan & Nethipo, 2021, p. 18) ในที่างการเมือง โครงการด้แลสุขภาพในชุมชนถืัอเป็็นการ
ป็ฏิิบัติเชิงรุกทีี่�สำาคัญ สำาหรับการช่วีย์ให้นักการเมืองสามารถัเข้าถึังผ้้มีสิที่ธิิ์เลือกตั�งได้ ถึังแม้พวีกเขา
จะย์ังไม่ร้้เลย์ว่ีา การเลือกตั�งครั�งต่อไป็จะเกิดขึ�นเมื�อไรก็ตาม10  

นักการเมืืองปราศรัยท่�ปา่ชุมืชน เพราะการขอใช�สถิ่านท่�ราชการเป็นเรื�องยาก

9  งบป็ระมาณ กป็ที่. ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ดังนี� 1.กองทุี่นหลักป็ระกันสุขภาพแห่งชาติ (สป็สช.) 
สมที่บตามจำานวีนป็ระชากรในท้ี่องถิั�น 2.องค์กรป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�น สัดส่วีนขึ�นอย์้่กับขนาดราย์ได้ขององค์กร
ป็กครองส่วีนท้ี่องถิั�น ทีี่�ไม่รวีมเงินอุดหนุน 3.ค่าบริการสาธิ์ารณสุข และราย์ได้อื�น 
10  เมื�อรัฐบาลอนุญาตให้มีการเลือกตั�งระดับเที่ศบาลในเดือนเมษาย์นปี็ 2564 ผ้้มีสิที่ธิิ์เลือกตั�งย์อมรับว่ีา ผลงานผ้้บริหาร
ท้ี่องถิั�นมีอิที่ธิิ์พลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสีย์งของพวีกเขา กล่าวีอีกนัย์หนึ�งคือ นักการเมืองในเขตเที่ศบาลย์ังคง
มีสาย์สัมพันธ์ิ์ทีี่�เข้มแข็งกับผ้้มีสิที่ธิิ์เลือกตั�ง (Vongsayan & Nethipo, 2021)
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ขวางการกระจายอำานาจ พลิิกเครือข่ายทางการเมืือง ดึึงอำานาจส่่ระบบราชการ

บทสรุป: การเดิึนถิ่อยหลัิงแลิะความืหวังของท�องถิิ่�น
 ควีามพย์าย์ามของระบอบ คสช. ที่ี�จะย์้อนเวีลาที่างการเมืองกลับ ให้ทัี่นใช้ป็ระโย์ชน์ก่อน 
การเลือกตั�งปี็ 2562 โดย์ใช้ ย์ุที่ธิ์วิีธีิ์แที่นทีี่�เครือข่าย์ที่างการเมืองทีี่�เป็็นร้ป็เป็็นร่างขึ�นมาในช่วีง  
2 ที่ศวีรรษทีี่�ผ่านมา ด้วีย์เครือข่าย์ทีี่�ป็รับให้เข้ากับป็ระโย์ชน์ของการป็กครองทีี่�รวีมศ้นย์์อำานาจ  
จนกลาย์ร้ป็มาเป็็นเครือข่าย์อำานาจแบบเก่า ซึึ่�งมีแนวีโน้มการเดินถัอย์หลังย์้อนเวีลาทีี่�สำาคัญ ๆ  
สองป็ระการ แม้ว่ีาย์ังพอจะให้มีควีามหวัีงอย์้่บางในป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ระดับท้ี่องถิั�น 

 แนวีโน้มการเดินถัอย์หลังป็ระการแรกคือ วิีธีิ์ทีี่� คสช. ใช้ระบบราชการส่วีนกลาง เพื�อบรรลุ
จุดมุ่งหมาย์ของตนเอง ซึึ่�งกระบวีนการนี� ที่ำาให้ระบบราชการสามารถัฟื้�นตัวีได้อีกครั�ง นับตั�งแต่ 
วัีนแรกทีี่�เข้าส่้อำานาจ คสช. ได้ใช้อำานาจผ่านการป็กครองส่วีนภ้มิภาค เพราะโครงสร้างดังกล่าวี อนุญาต
ให้คำาสั�งใด ๆ  ของ คสช. ส่งผ่านลงไป็ถังึระดับหม่้บ้านได้โดย์ตรง ที่ำาให ้คสช. สามารถัตดิตามเฝ่า้ระวัีง
การต่อต้าน ที่ราบควีามเป็็นไป็ของฝ่่าย์ตรงข้าม และบังคับใช้คำาสั�งในระดับท้ี่องถิั�นได้ ต่อมารัฐบาล 
คสช. ได้ป็รับเป็ลี�ย์นหน้าทีี่�ควีามรับผิดชอบหลาย์อย์่างของ อป็ที่. ให้ไป็อย์้่ภาย์ใต้การป็กครองส่วีน
ภ้มิภาคแที่น โดย์เฉพาะอย์่างย์ิ�ง ในโครงการที่ี�เกี�ย์วีข้องกับโครงสร้างพื�นฐาน และด้วีย์เหตุนี� ที่ำาให้
ข้าราชการส่วีนภ้มิภาคมีโอกาสในการเข้าถึังที่รัพย์ากรทีี่�เป็็นงบป็ระมาณเพิ�มขึ�น สุดท้ี่าย์นี� ระบบ
ราชการส่วีนกลางได้เพิ�มอำานาจการควีบคุม อป็ที่. ผ่านการตรวีจสอบที่างการเงิน ซึึ่�งเป็็นการแที่รกแซึ่ง
สาย์การบังคับบัญชา และที่ำาให้ควีามเป็็นอิสระของ อป็ที่. ต้องอ่อนแอลงไป็

 แนวีโน้มการเดินถัอย์หลังป็ระการทีี่�สอง คือ การเป็ลี�ย์นแป็ลงของเครือข่าย์การเมืองทีี่�เชื�อมโย์ง
ระดับต่าง ๆ เช่น จากกรุงเที่พ ฯ ไป็ส่้ข้าราชการ จากข้าราชการส่วีนภ้มิภาคไป็ส่้ชนชั�นนำาในระดับ
ภ้มิภาค การเชื�อมโย์งระหว่ีางนักการเมือง ทัี่�งระดับชาติ และระดับท้ี่องถิั�นกับป็ระชาชน เนื�องจาก
ระบบราชการสว่ีนกลางสามารถัดงึอำานาจกลับมาส่้ตัวีเองได ้ และเพิ�มอำานาจการบรหิารราชการสว่ีน
ภ้มิภาคให้โดดเด่นมากขึ�น จึงจำาเป็็นต้องพัฒนาวิีธีิ์การใหม่ ๆ ในการเกณฑ์์ป็ระชาชน ซึ่ึ�งเป็็นงานที่ี�
ข้าราชการไม่มีควีามสามารถัในการเข้าถึังป็ระชาชนได้โดย์ตรง จนนำาไป็ส่้การพึ�งพานาย์หน้าที่าง 
การเมืองทีี่�มีป็ระสิที่ธิิ์ภาพและมีป็ระสบการณ์ อย์่าง นักการเมือง ผ้้มีอิที่ธิิ์พล และผ้้นำาท้ี่องถิั�น ซึึ่�ง 
การใช้งานบุคคลเหล่านี�เป็็นตัวีกลางย่์อมเป็็นการเพิ�มพ้นอำานาจต่อรองของนาย์หน้าอย์่างหลีกเลี�ย์ง
ไม่ได้ไป็ด้วีย์ เนื�องจากพวีกเขาที่ำาหน้าทีี่�เป็็นตัวีกลางทีี่�เชื�อมระหว่ีางข้าราชการกับป็ระชาชน และเมื�อ
นาย์หน้าทีี่�เป็็นตัวีกลางเหล่านี�มีอำานาจเพิ�มมากขึ�น ก็หลีกเลี�ย์งไม่ได้ทีี่ระบบผ้้มีอิที่ธิิ์พลแบบเดิม ๆ  
จะกลับคืนมา

 อย่์างไรก็ตามทีี่�กล่าวีมาข้างต้นนั�นเป็็นเพีย์งส่วีนหนึ�งของเรื�องทัี่�งหมด เพื�อให้เกิดเข้าใจเกี�ย์วีกับ
การเป็ลี�ย์นแป็ลงของเครือข่าย์ที่างการเมืองได้ดีย์ิ�งขึ�น สิ�งสำาคัญคือ ต้องมองย้์อนกลับไป็พิจารณา 
ควีามเชื�อมโย์งในที่างป็ระวัีติศาสตร์ทีี่�เป็็นภาพกว้ีางเสีย์ก่อน ก่อนปี็ 2540 เป็็นช่วีงเวีลาอันรุ่งเรืองของ
ผ้้มีอิที่ธิิ์พล เงินในระบบอุป็ถััมภ์ได้กระจาย์ออกจากกรุงเที่พ ฯ ผ่านเครือข่าย์ทีี่�ไม่เป็็นที่างการต่าง ๆ 
โดย์อาศัย์การผสมผสานระหว่ีางสาย์สัมพันธ์ิ์แบบ อุป็ถััมภ์ และการใช้ควีามรุนแรงกำากับ ต่อมาสาย์สัมพันธ์ิ์
แบบอุป็ถััมภ์ย์ังคงมีควีามสำาคัญเช่นกันในการเมืองในมิติของการเลือกตั�ง ซึึ่�งเริ�มขึ�นตั�งแต่ปี็ 2540 
จนถึัง 2557 โดย์ผ่านการอาศัย์เครือข่าย์ทีี่�เป็็นที่างการมากขึ�น (ผ่าน งบป็ระมาณของ อป็ที่.) และการ
ใช้ควีามรุนแรงก็กลาย์เป็็นเรื�องรอง ทัี่�งนักการเมืองในระดับชาติ และระดับท้ี่องถิั�น จึงสามารถัใช้
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อำานาจ และตำาแหน่งของตนในการดึงเอาผลป็ระโย์ชน์ในร้ป็ของนโย์บาย์และงบป็ระมาณ มาแบ่งป๊็น
ในพื�นทีี่�หาเสีย์งได้อย์่างสง่างาม และชอบธิ์รรมมากขึ�น นักการเมืองท้ี่องถิั�น เป็็นผ้้ทีี่�ได้รับป็ระโย์ชน์
ส้งสุดจากการกำาเนดิของการป็กครองสว่ีนที่อ้งถิั�น ทัี่�งนี�ผ้้มีอิที่ธิิ์พลในที่อ้งถิั�นเอง ก็ได้รับผลป็ระโย์ชน์
เช่นกัน เพราะสามารถัรักษาอำานาจของตนไว้ีได้ โดย์ไม่ต้องพึ�งพิงผ้้มีอำานาจในระบบราชการมาก 
เท่ี่าเดิม ตลอดจนสามารถัเลือกทีี่�จะป็ลดตัวีเองออกจากเครือข่าย์ควีามสัมพันธ์ิ์แบบเดิม ๆ ได้เช่นกัน 
เพราะมีที่รัพย์ากรที่างอำานาจในร้ป็แบบใหม่

 ที่ว่ีานับตั�งแต่ คสช. เข้าย์ึดอำานาจโดย์การรัฐป็ระหารปี็ 2557 สถัานะของเหล่าผ้้มีอิที่ธิิ์พล 
ได้กลับมาโดดเด่นอีกครั�งดังเช่นในยุ์คก่อนปี็ 2540 กล่าวีอีกนัย์หนึ�ง เครือข่าย์ และเส้นสาย์ที่างการเมือง
ทีี่�เคย์หมดควีามสำาคัญไป็ตั�งแต่ปี็ 2540 กำาลังกลับมาผงาดอีกครั�ง ถึังแม้จะไม่เหมือนเดิมเสีย์ทัี่�งหมด 
เนื�องจากขณะนี� ผ้้มีอิที่ธิิ์พลต้องร่วีมงานกับตัวีแสดงหน้าใหม่ทีี่� คือกลุ่มทุี่นทีี่�เข้าร่วีมในโครงการป็ระชารัฐ  
ซึึ่�งส่วีนมากเป็็นกลุ่มธุิ์รกิจชั�นนำาของป็ระเที่ศ ผลก็คือ เกิดร้ป็แบบใหม่ของระบบอุป็ถััมภ์ของรัฐบาล
ทีี่�ที่ำาให้ป็ระชาชนต้องพึ�งพาควีามเมตตาจากรัฐบาล และนาย์ทุี่นผ้้มั�งคั�ง นักการเมือง ตลอดจน 
ผ้้มีอิที่ธิิ์พล โดย์ผ้้นำาท้ี่องถิั�นทีี่�เป็็นฐานของระบบอาจได้รับอำานาจในอดีตบางส่วีนกลับคืนมา ภาย์ใต้
ระบบใหม่ทีี่�รัฐบาล คสช. วีางไว้ี แต่พวีกเขาถ้ักลดระดับจากการเป็็นตัวีแที่นป็ระชาชนเหลือเพีย์งเป็็น  
“นาย์หน้าที่างการเมือง” เท่ี่านั�น ดังนั�นสิ�งทีี่�ตัดสินควีามอย์้่รอด และการรักษาอำานาจของพวีกเขา  
จึงขึ�นอย์้่กับควีามแข็งแกร่งของเครือข่าย์ทีี่�ผ้กไว้ีกับระบบราชการทีี่�มีอย์้่ และในท้ี่าย์ทีี่�สุด มีนาย์หน้า
จำานวีนไม่มากทีี่�สามารถัทีี่�สามารถัสร้างสาย์สัมพันธ์ิ์ทีี่�แน่นแฟ้้นกับข้าราชการระดับส้ง และแกนนำา
คนสำาคัญของ คสช. เที่่านั�น ทัี่�งระบอบนี�ย์ังผ้กพันกันด้วีย์การควีบคุมบังคับให้เกิดบรรย์ากาศแห่ง
ควีามกลัวี ผ้้ทีี่�อย์้่ใต้ควีามสัมพันธ์ิ์แบบอุป็ถััมภ์ในระบอบ คสช. นี� จึงมีที่างเลือกน้อย์ และย์ากทีี่�จะ
หลุดจากควีามสัมพันธ์ิ์ดังกล่าวี แนวีโน้มเช่นนี�จึงไม่เป็็นผลดีต่อการขับเคลื�อนการเมืองในท้ี่องถิั�นของไที่ย์
ให้ไป็ในทิี่ศที่างทีี่�เป็็นป็ระชาธิิ์ป็ไตย์เลย์

 แนวีโน้มป็ระการที่ี�สาม เป็็นเรื�องทีี่�พอให้เห็นควีามหวีังขึ�นบ้าง ซึึ่�งเกี�ย์วีพันกับควีามเป็็นไป็
ของป็ระชาธิิ์ป็ไตย์ในท้ี่องถิั�น และควีามสัมพันธ์ิ์ระหว่ีางนักการเมืองท้ี่องถิั�นกับผ้้มีสิที่ธิิ์เลือกตั�ง ถึังแม้จะ
มีแนวีโน้มการเดินถัอย์หลัง สองป็ระการดังทีี่�กล่าวีไว้ีข้างต้น แต่มีการเชื�อมโย์งป็ระการระหว่ีางนักการเมือง
ท้ี่องถิั�นกับป็ระชาชน ทีี่�เป็ลี�ย์นแป็ลงไป็ย์าก นั�นคือการเชื�อมโย์งผ่านนโย์บาย์ในระดับท้ี่องถิั�น โดย์เฉพาะด้าน
สาธิ์ารณสุข เมื�อโครงการด้านสาธิ์ารณสุขจำานวีนมากได้ดำาเนินการผ่าน อป็ที่. โครงการเหล่านี�ได้สร้าง
ควีามมั�นคงให้กับ อป็ที่. ในเชิงสถัาบัน ที่ำาให้สถัาบันที่างการเมืองในระดับท้ี่องถิั�นมีศักย์ภาพทีี่�ส้งและ
แข็งแกร่งมากขึ�น แม้ว่ีาระบอบ คสช. จะที่ำาให้อำานาจในการตัดสินใจของนักการเมืองท้ี่องถิั�นลดน้อย์ลง 
พร้อมกับอำานาจของรัฐบาลกลางทีี่�เพิ�มมากขึ�น แต่นักการเมืองท้ี่องถิั�นยั์งสามารถัใช้โครงการ และ
กิจกรรมทัี่�งหลาย์ภาย์ในเขตอำานาจของตน เพื�อรักษาไว้ีซึึ่�งควีามสัมพันธ์ิ์ทีี่�แนบแน่นกับบรรดาผ้้มีสิที่ธิิ์
เลือกตั�ง โดย์เฉพาะอย์่างย์ิ�ง เมื�อรัฐบาลกลางล้มเหลวีในการตอบสนองต่อวิีกฤตการแพร่ระบาดของ
โควิีด-19 อย่์างทีี่�ควีรจะเป็็น อป็ที่. กลับสามารถัแสดงศักย์ภาพทีี่�แข็งแกร่งของพวีกเขาได้ โดย์ในช่วีง
ปี็ 2563 พวีกเขาไม่ร้้เลย์ว่ีาจะมีการเลือกตั�งท้ี่องถิั�นเกิดขึ�นเมื�อไร และในระดับใดก่อน จนในทีี่�สุด
รัฐบาลก็อนุญาตให้มีการเลือกตั�ง อบจ. ในป็ลาย์ป็ี 2563 และเลือกตั�งเที่ศบาลในเดือนเมษาย์น 
ปี็ 2564 ตรงจุดนี�จึงถืัอได้ว่ีา เป็็นแสงสว่ีางทีี่�ป็ลาย์อุโมงค์อย์่างแท้ี่จริง
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