
บทที่ 4

เหลือง VS แดง 
สีของความขัดแย้งทางชนชั้น?1

บทนำา 
ปฏิเสธไม่ได้ว่า  ภาวะความขัดแย้งการเมืองไทยท่ีดำารงอยู่ในปัจจุบัน

เป็นปรากฏการณท์างการเมืองแบบใหม่ท่ีมีการระดมมวลชนท้ังเสือ้เหลอืงและ
เสื้อแดงจำานวนมาก  เข้าสนับสนุนการต่อสู้ของแต่ละฝ่ายอย่างเข้มข้นและ
ยาวนาน  จนอาจกล่าวได้ว่านี้เป็นการเมืองมวลชน (mass  politics)  ครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย  ไม่แปลกเลยท่ีปรากฏการณ์นี้จะกระตุ้นให้นัก

1  บทความนีเ้ขียนในขณะท่ีผูเ้ขียนและคณะกำาลงัดำาเนนิการโครงการวจิยัเรือ่ง “ทบทวน
ภูมิทัศน์การเมืองไทย” (Re-examining the Political Landscape of Thailand)  เพ่ือ
เสนอต่อแผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ือการพัฒนานโยบาย
สาธารณะท่ีดี (นสธ.)  ซ่ึงคาดว่าจะนำาเสนอต่อสาธารณะได้ในครึ่งหลังของปี 2555 และ
เป็นการวจิยัในระยะท่ีสองต่อจากอภชิาตและคณะ (2553)  “รายงานเบ้ืองตน้โครงการวจิยั
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของชนช้ันใหม่”  ผู้เขียนขอขอบคุณ นสธ.  ท่ี
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการวิจัย และขอขอบคุณคณะนักวิจัยท้ัง 2  ชุดท่ีช่วยถกเถียงแลก
เปลี่ยนมุมมองและนำาเสนอข้อมูลต่างๆ  ท่ีสุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อการเขียนบทความนี้ 
แน่นอนว่า ความผิดพลาดใดๆ ของงานช้ินน้ีย่อมเป็นของผู้เขียนเพียงผู้เดียว ไม่เก่ียวข้อง
กบัแหลง่ทุนและคณะผูร่้วมวิจยัแตอ่ย่างใด  ข้อมูลจากการสมัภาษณท่ี์อ้างอิงในบทความ
นี้ทั้งหมดมาจากงานชิ้นที่สอง
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วิชาการท้ังไทยและเทศพากันแสวงหาคำาอธิบายไปต่างๆ  เพ่ือตอบคำาถามใน
หลายแง่มุม  คำาถามแรกๆ  ท่ีควรจะต้องตอบคือ หนึ่ง ใครคือคนเสื้อเหลือง
และใครคือคนเสื้อแดง?  คนสองกลุ่มนี้มีองค์ประกอบและมีบุคลิกลักษณะ
อย่างไร?  อะไรคอืลกัษณะพ้ืนฐานความขัดแยง้ของ  2  กลุม่นี?้  ความขัดแยง้
นี้ท่ีมีลักษณะเป็นความขัดแย้งทางชนช้ันหรือไม่?  ถ้าใช่แล้วความขัดแย้งนั้น
คอือะไร? มวลชนท้ังสองฝา่ยเป็นเพียงเบ้ียหมากทางการเมือง  ท่ีถกูฉวยใช้ใน
ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนช้ันนำาทางอำานาจเท่านั้น  โดยไม่มี
อุดมการณ์และ/หรือผลประโยชน์เฉพาะที่เป็นของตนเอง? 

บทความนีแ้บ่งออกเป็น  5  สว่น  สว่นแรกจะทดลองนำาเสนอจากข้อมูล
เชิงประจักษ์ว่า  มวลชนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองคือใคร  มีบุคลิกลักษณะทาง
สังคมเศรษฐกิจอย่างไร  ส่วนท่ีสองจะอภิปรายถึงการก่อตัวของชนช้ันใหม่ใน
บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย  ในรอบสอง
ทศวรรษผ่าน  ส่วนท่ีสามและสี่จะเสนอว่า  อะไรคือผลประโยชน์และความขัด
แย้งพ้ืนฐานระหว่าง  2  ฝ่าย?  ความขัดแย้งนี้มีลักษณะเป็นความขัดแย้งทาง
ชนชั้นหรือไม่  อย่างไร?  ส่วนสุดท้ายจะเป็นบทสรุป 

ใครคือคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลือง 
การศึกษาเชิงปริมาณชิ้นแรกที่พยายามตอบคำาถามนี้คือ Ammar  and 

Somchai (2012,  66-67)  ซ่ึงสำารวจตวัอยา่งในขอบขา่ยท่ัวประเทศเมือ่ปี  2552 
งานชิ้นนี้มีข้อสรุปว่า หนึ่ง ไม่พบว่าระดับฐานะทางเศรษฐกิจ (จนหรือรวย), 
ภูมิภาค (อีสาน  เหนือ  ฯลฯ),  สถานะภาพทางอาชีพ (นายจ้าง  ลูกจ้าง  ผู้
ประกอบการอิสระ [self-employed]),  จะเป็นตัวกำาหนดความน่าจะเป็นของ
ความเป็นคนเสื้อแดง  ดังนั้นความเชื่อท่ัวๆ  ไปท่ีเห็นว่า  คนเสื้อแดงคือคนจน
จงึเป็นเพียงมายาคต ิ สอง พบวา่  “ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกจิระดบัดมีีแนวโนม้
ท่ีจะเป็นคนเสื้อเหลือง  ดังนั้นคนกรุงเทพ (ทุกระดับช้ันรายได้)  และผู้มีฐานะ
ดีนอกกรุงเทพมีแนวโน้มที่จะเป็นเสื้อเหลือง”2 

2  “There is a clear tendency for better-off people to be Yellow. Thus Bang-
kok people (across all income classes) are more likely to be Yellow, while 
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ส่วนการสำารวจข้ันต้นของอภิชาตและคณะ (2553,  21-37)  ในเดือน
เมษายน-พฤษภาคม  2553 พบว่า หนึ่ง คนเสื้อแดงมีแนวโน้มท่ีจะประกอบ
อาชีพทางการเกษตรและรับจ้างนอกระบบมากกว่าคนเสื้อเหลือง  ในทางกลับ
กนัพบวา่ คนเสือ้เหลอืงมีแนวโนม้ท่ีจะประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ  และค้าขายเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่าคนเสื้อแดง และคนท่ีเป็นกลาง สอง 
คนเสือ้เหลอืงจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี หรอืสงูกว่าปรญิญาตรมีากกว่า
คนเสื้อแดง สาม คนเสื้อเหลืองมีระดับรายได้สูงกว่าท้ังคนเสื้อแดงและผู้ไม่
สนบัสนนุฝ่ายใด  จงึสรปุไดว้า่ในภาพรวมแลว้คนเสือ้เหลอืงคอื  ผูท่ี้มฐีานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคมดกีวา่คนเสือ้แดง  ท้ังในแงร่ะดบัการศกึษาท่ีสงูกว่า  มีอาชีพ
ม่ันคงกวา่  เชน่  ข้าราชการ, พนกังานรฐัวสิาหกจิ,  นกัธรุกจิ,  นกัวชิาชพีตา่งๆ 
(professional)  ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของคนเสื้อแดงคือ  ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ำา
กว่า  เป็นผู้มีอาชีพท่ีกระแสรายได้ไม่สม่ำาเสมอ  เช่นเกษตรกรพาณิชย์ (com-

mercial  agriculturalists),  รบัจา้งท่ัวไป, ประกอบอาชีพอสิระ (self-employed) 
อย่างไรก็ตาม  คนเสื้อแดงมิใช่คนจน 

แม้ผลการศึกษา  2  ช้ินข้างต้นมีข้อค้นพบท่ีขัดแย้งกันในบางประเด็น 
เช่น  สถานภาพทางอาชีพกับความเป็นเหลือ/แดง  ฯลฯ  แต่ประเด็นท่ีงานท้ัง 
2  ช้ินเห็นพ้องกันคือ หนึ่ง คนเสื้อแดงมิใช่คนจน สอง แม้ว่าคนเสื้อแดงจะ
ไม่จน  แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำากว่าคนเสื้อเหลือง  กล่าวในแง่นี้
แล้ว  ผู้เขียนจึงขอเสนอสมมุติฐานว่า3  ส่วนใหญ่ของคนเสื้อแดงคือ  “ชนช้ัน
กลางระดบัลา่งรุน่ใหม่” (emerging-lower-middle-class)  ท้ังในเมอืงและชนบท 
ในขณะท่ีกลุม่คนเสือ้เหลอืคอื  ชนช้ันกลางระดับกลางข้ึนไป (established-mid-

dle-class)4  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง 

outside Bangkok the better -off are more likely to be Yellow.” in Ammar and 
Somchai (2012, 66-67)

3  สมมุตฐิานนีส้รา้งข้ึนจากการศึกษาของอภชิาตและคณะ (2553)  ซ่ึงเป็นการศกึษาข้ัน
เบือ้งตน้เท่านัน้  สว่นการศึกษาข้ันท่ีสอง (อภชิาตและคณะ 2555)  ท้ังในระดบัลกึและใน
ขอบเขตที่กว้างขึ้นกว่างานชิ้นแรก รวมทั้งทำาการทดสอบสมมุติฐานนี้ในเชิงสถิติและนำา
เสนอต่อสาธารณะในช่วงครึ่งหลังของ พ.ศ. 2555

4  สมมุติฐานนี้ถูกเสนอครั้งแรกโดยนิธิ  เอียวศรีวงศ์  ในต่างกรรมต่างวาระกัน  เช่นใน
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การกอ่ตวัของชนชัน้กลางใหมแ่ละการเปลีย่นแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจใน
รอบ 20 ปี 

การอภปิรายข้างตน้ชีว้า่ ณ  จดุเริม่ตน้แห่งครสิตศ์ตวรรษท่ี  21  ชนช้ัน
กลางใหม่  ซ่ึงมีข้อเรียกร้องและผลประโยชน์เฉพาะทางชนช้ันของตน  เริ่ม
ปรากฏตัวขึ้นในสังคมการเมืองไทย  จะตระหนักรู้หรือไม่ก็ตาม  พรรค
ไทยรกัไทย  “มองเห็น”  คนกลุม่นี ้ และจงใจออกแบบนโยบายเพ่ือเปลีย่นพลงั
ใหม่ทางสังคมให้เป็นฐานเสียงของพรรค  คำาถามคือ  กลุ่มชนชั้นกลางใหม่ก่อ
ตัวข้ึนจนกระท่ังมีผลประโยชน์เฉพาะทางชนช้ันได้อย่างไร  เพ่ือตอบคำาถามนี้ 
ต้องเหลยีวหลงัไปพิจารณาการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมในรอบ  20 
ปีที่ผ่านมา 

ช่วง  20  ปีท่ีผ่านมา  รายได้และรายจ่ายของคนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
โดยตลอด  รายได้เพ่ิมข้ันในอัตรา  8.8% ต่อปี  โดยปี  2552  รายได้เฉลี่ยต่อ
คนต่อเดือนมค่ีาประมาณ  6  พันบาทเศษ  ในขณะท่ีรายจ่ายมีอัตราเพ่ิมรอ้ยละ 
7.3  ต่อปี  ดังนั้นคนไทยจึงมีเงินออมหรือสะสมทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น (ทีดีอาร์ไอ 
2554,  47-48)  การท่ีรายได้เพ่ิมข้ึนตลอดช่วงเวลานี้เอง  ทำาให้สัดส่วนของ
ประชากรไทย  ซ่ึงเป็นคนจนเนือ่งจากมีรายไดท่ี้ต่ำากว่าเสน้ความยากจน ลดลง
อย่างรวดเร็วจาก  42.2%  ในปี  2531  เหลือเพียง  7.7% หรือประมาณ  5 
ล้านคนในปี  2553  เท่านั้น  เม่ือแบ่งการพิจารณาสัดส่วนคนจนออกเป็นเขต
เมอืงและชนบทแลว้  สดัสว่นคนจนในชนบทลดลงจาก  49.7%  เหลอื  10.4% 
ส่วนในแขตเมืองนั้นลดลงจาก  23.7%  เป็น  2.6%  ในช่วงเวลาเดียวกัน 
(Pasuk  and Pornthep  2012,  13-14)

ควบคู่ไปกับการท่ีรายได้เพ่ิมขึ้นและความยากจนลงนั้น  โครงสร้างการ
ผลิตของไทยได้เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ  ภายใต้การเปลี่ยนผ่านนี้  โครงสร้างอาชีพของสังคมก็สะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน (รูปที่  1)

บทความ “การปรับระบบการเมือง” และ “เสือ้เหลอืงเป็นใครและออกมาทำาไม” (นธิ ิ2551 
และ 2553ข)
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รูปที่ 1 สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงอาชีพช่วงปี 2529-2552

รูปที่ 2 ค่าจ้างเฉลี่ยในแต่ละอาชีพ
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จากรปูครวัเรอืนเกษตรกรรมมีแนวโนม้ลดลงรอ้ยละ  1  ตอ่ปี  เช่นเดยีว
กับแรงงานท่ัวไปท่ีมีแนวโน้มลดลง  แต่  3  อาชีพคือ  เจ้าของกิจการ,  ผู้
ประกอบวชิาชีพ,  และเสมียน-คา้ขาย-พนกังานบรกิาร  มีสดัสว่นเพ่ิมข้ึน  สว่น
อาชีพการผลิตและพนักงานในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ช่วงปี  2529-2549  แต่มีแนวโน้มลดน้อยลงในช่วงปี  2549-2552 

จากรปูท้ังสองหากถอืวา่  ผูมี้รายไดต้อ่คนต่อเดอืนมากกว่า  5,000 บาท
ข้ึนไปในปี  25525  เป็นชนช้ันกลางแล้ว  พบว่ามี  2  กลุ่มอาชีพคือเกษตรกร
และแรงงานพ้ืนฐาน  ซ่ึงมีประมาณ  32% ของครัวเรือนท้ังหมด  ในปี  2552 
(ลดลงจาก  55%  ในปี  2529)  เท่านั้น  ท่ีไม่ใช่ชนช้ันกลาง  โดยเกษตรกรมี
รายได้เฉลี่ย  3,214  บาทต่อเดือน 

ในกลุ่มชนช้ันกลางนั้นเราอาจจัดให้อาชีพเสมียน,  อาชีพการค้าและ
บริการ,  และอาชีพการผลิต  ซ่ึงเม่ือรวมกันแล้วมีประมาณเกือบ  35% ของ
ครวัเรอืนท้ังหมดในปี  2552  เป็นชนช้ันกลางระดับลา่ง  โดยใช้เกณฑร์ายไดต้อ่
เดือนระหว่าง  5,000-10,000  บาท ในหมู่ชนช้ันกลางระดับล่างนี้  กลุ่มอาชีพ
การค้าและบริการเป็นกลุ่มทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็วจาก 10  เปอร์เซ็นต์เศษในปี 
2529  เป็น  20% ของครัวเรือนทั้งหมดในปี  2552  และมีแนวโน้มกระจายตัว
ออกจากเขตเมืองไปสูเ่ขตชนบท และกระจายตวัออกจาก กทม.  ไปทุกภมูภิาค
อีกด้วย  กลุ่มนี้มีรายได้  5,828  บาทต่อเดือน  ใกล้เคียงกับรายได้ของคนงาน
ภาคการผลติในอุตสาหกรรม แตส่งูกวา่เกษตรกรเกอืบสองเท่า  อย่างไรกต็าม
รายได้ระดับน้ียังต่ำากว่ารายได้เฉล่ียต่อคน (6,239 บาท)  ในปี 2552 (ทีดีอาร์ไอ 
2554,  37-38)  สรปุแลว้ชนช้ันกลางระดบัลา่ง  ซ่ึงไม่ใช่เกษตรกร  มีสดัสว่นถงึ
ประมาณหนึง่ในสามของครวัเรอืนท้ังประเทศ  สำาหรบัภาคเกษตรกรรมในรอบ 
20  ปีท่ีผา่นมานัน้  การเปลีย่นแปลงกเ็ป็นไปอย่างกว้างขวาง  จนอาจอา้งไดว่้า
มีการก่อตัวของชนชั้นกลางระดับล่างในภาคเกษตรกรรมเช่นกัน

อัมมาร  สยามวาลา (2547,  11)  เม่ือทบทวนอดตีและมองอนาคตของ
ภาคเกษตรแล้วจึงสรุปว่า  ชนบทไทย  “จะมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีค่อยๆ  ดีข้ึน 

5  เส้นความยากจนด้านรายได้เท่ากับ 1,586 บาทต่อคนต่อเดือนในปี 2552
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สมการท่ีเป็นสมมุติฐานหลักของการเมืองไทย  คือชนบท =  เกษตรกรรม = 
ความยากจน  น่าจะเป็นจริงน้อยลง  อย่างน้อยก็ในส่วนท่ีระบุว่า  เป็นชนบท
หรอืเกษตรกรแลว้ตอ้งยากจน”  เนือ่งจากแรงงานหนุม่สาวอายุ  15-34  ปี  ของ
ภาคเกษตรและชนบทไหลออกในอัตราเร่งในช่วง  2532-2541  สู่เมือง  และ
สว่นใหญสู่โ่รงเรยีน  เม่ือยา้ยออกแลว้หนุม่สาวจำานวนมากกว่า  3.5  ลา้นคนนี้
จะไมห่วนกลับไปทำางานในภาคเกษตรอกี  ขอ้เทจ็จริงนี้ทำาใหภ้าคเกษตรกรรม
ขาดแคลนแรงงานอย่างหนกั  เกษตรกรจงึตอ้งนำาเครือ่งจักรและเทคโนโลยมีา
ใช้ทดแทนแรงงานอย่างกว้างขวาง พร้อมๆ  ไปกับการใช้แรงงานรับจ้าง  ใน
ทางสงัคมกจิกรรมการเกษตรจงึเลกิเป็นกจิกรรมแบบครอบครวั  กลา่วอกีแบบ
คือ  สังคมชนบทไทยมิใช่สังคมชาวนาอีกต่อไปแล้ว (no  longer  a  peasant 
society)  แต่แตกตัวออกเป็น  2  กลุ่มย่อยคือ  กลุ่มมืออาชีพ  หรือเกษตร
พาณิชย์  และกลุ่มดั้งเดิมหรือเกษตรพอเพียง  กลุ่มแรกจะมีอายุน้อยกว่า  ใช้
เทคนคิการผลติสมัยใหม ่ เข้าใจ และรบัมือกบัความผนัผวนของตลาดได้ดกีว่า 
รวมท้ังขนาดของไร่นามีแนวโน้มจะใหญ่ข้ึนด้วย  เนื่องจากพวกมืออาชีพ
สามารถก้าวข้ามข้อจำากัดของการใช้แรงงานครอบครัวได้ด้วยเครื่องจักรและ
ลกูจา้ง พวก นีจ้งึมีรายไดส้งูกวา่ระดับเฉลีย่ของเกษตรกรในปัจจบัุนมาก  และ
จะกลายเป็นกลุ่มหลักของภาคเกษตรในอนาคต  จากการประเมินของ  FAO 
(2006, Part  II,  40-41)  พบว่า  ในปี  2547  เกษตรกรมืออาชีพของไทย6  มี
จำานวน 1.36 ลา้นครวัเรอืน หรอืคดิเป็น 19% ของครวัเรอืนเกษตรกรท้ังหมด 
ซ่ึงเพ่ิมขึน้จาก 0.94 ลา้นครวัเรอืนในปี 2529 สว่นรายไดต้อ่เดอืนของพวกเขา
เพ่ิมข้ึนจาก  2,525  เป็น  9,311  บาทในช่วงเวลาเดียวกัน  ซ่ึงสูงกว่ารายได้
เฉลี่ยของเกษตรกรท้ังหมดถึง  70% ดังนั้นจึงอาจจัดเกษตรกรในกลุ่มนี้ได้ว่า
เป็น  “ชนช้ันกลางใหม่”  ในภาคเกษตรกรรม7  สว่นกลุม่ท่ีสองจะเป็นคนสงูอายุ 

6  งานช้ินนีน้ยิามครอบครัวเกษตรกรมืออาชีพว่า คอืครวัเรอืนท่ีมีรายไดจ้ากภาคเกษตร
มากกว่า 60% ของรายได้ท้ังหมด และผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม

7  จากตวัเลข 19% อาจคิดคร่าวๆ ได้ว่าเป็น 5% ของครวัเรอืนท้ังประเทศ  เนือ่งจาก
ครวัเรอืนเกษตรกรท้ังหมดมีมากกวา่ 25% เลก็นอ้ย  ดงันัน้อาจอ้างไดว้า่เมือ่รวมชนช้ัน
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ท่ีลูกหลานย้ายออกไปแล้ว  อาศัยเงินส่งกลับของลูกหลานจากนอกภาค
การเกษตร  ส่วนตัวเองก็ทำาการเกษตรแบบพอยังชีพ  กลุ่มนี้จะมีความสำาคัญ
น้อยลงเรื่อยๆ  ในอนาคต

นอกจากน้ี การแยกตัวของภาคเกษตรออกจากสังคมชาวนายังแสดงออก
ดว้ยความหลากหลายของอาชีพใหม่ๆ  ในชนบทเช่น  รบัเหมากอ่สรา้ง  ตดัผม 
เสริมสวย  ค้าปลีก  ขายอาหารสำาเร็จรูป  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์หรือ
เครือ่งจกัรกลการเกษตร  ซ่ึงในอดตีไม่สามารถมีได ้ เพราะอุปสงคมี์ไมเ่พียงพอ 
ดังนั้นไม่เพียงแต่สัดส่วนของเกษตรกรจะลดลง  เม่ือเทียบกับประชากรไทย
ทั้งหมดเท่านั้น  แต่ลดลงเมื่อเทียบกับประชากรในชนบทเองด้วย 

Keyes (2010)  ให้ภาพการเปลี่ยนแปลงในรอบห้าสิบปีของหมู่บ้าน
หนองต่ืน อ.เมือง จ.มหาสารคาม สอดรบักบัภาพของอัมมารอยา่งมาก กลา่ว
คือ Keyes พบว่า  ในปี  2548  นั้นไม่มีครอบครัวใดในหมู่บ้านนี้ปลูกข้าวเพื่อ
ขายอีกต่อไป  แตเ่ป็นการปลกูเพ่ือบรโิภคเองในครอบครวัขยายของตนเพ่ือลด
ความเสีย่งเท่านัน้  ตวัอย่างเช่นครอบครวัหนึง่มีพ่ีนอ้งสีค่น  ชายสองหญิงสอง 
ลูกชายท้ังสองและสามีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งทำางานขับรถแท็กซ่ีในกรุงเทพ 
ส่วนลูกผู้หญิงคนสุดท้องยังคงอยู่ในหมู่บ้าน  ปลูกข้าวเลี้ยงคนท้ังสี่ครอบครัว 
โดยใช้เทคนคิการปลกูข้าวแบบใช้ทุนเข้มข้นในทุกข้ันตอนการผลติ (ibid.,  15-
16)  สว่นท้ังสามคนในเมืองกจ็ะสง่เงนิกลบัไปเป็นทุน และลงแรงช่วยทำานาเป็น
ครัง้คราว  ในแงน่ีจ้งึไม่แปลกท่ีคนขับแท็กซ่ีผูน้ีจ้ะเรยีกตวัเองว่าเป็น  “ชาวบ้าน” 
หรอื  “ชาวนา”  ท้ังๆ  ท่ีรายได้เกอืบท้ังหมดของเขามาจากนอกภาคการเกษตร 
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ  ในหมู่บ้าน 

Keyes  เสนอต่อไปว่า  การอพยพออกจากภาคการเกษตรมาสู่เมืองใน
ช่วงแรก  ตามด้วยการไปทำางานต่างประเทศในช่วงหลัง  โดยเริ่มจากแรงงาน
ชาย  ตามด้วยผู้หญิงในยุคต่อมา  ได้สร้างประสบการณ์ทำางานต่างถิ่นให้แก่
ชาวบ้าน  ประกอบกับการขยายตัวด้านการศึกษาและความแพร่หลายของ
สื่อสารมวลชน  ท้ังหมดนี้ทำาให้โลกทัศน์ของ  “ชาวบ้าน”  เปลี่ยนไปมาก  คน

กลางระดับล่างท้ังในและนอกภาคการเกษตรเข้าด้วยกันแล้ว ชนช้ันนี้มีประมาณ 40% 
ของครัวเรือนไทยในปี 2552
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ชนบททุกวันนี้จึงเป็น  “ชาวบ้านผู้รู้โลกกว้าง” (cosmopolitan  villagers)
จากบทความของอัมมารและ Keyes  เราอาจสรุปได้ว่า  สังคมชนบท

ไทยมิได้เป็นสังคมชาวนาอีกต่อไปแล้ว  แม้ว่าเขายังคงเรียกตัวเองว่า  “ชาว
บ้าน”  หรอืชาวไร-่ชาวนาเช่นเดมิ  แตเ่ราอาจจะสรปุภาพสงัคม  “หลงัชาวนา” 
ในปัจจบัุนได้วา่  เป็นสงัคมท่ีผูค้นมีวถิชีีวติทางเศรษฐกจิแบบตลาดเตม็ตวั  ไม่
วา่จะเป็นการผลติในภาคเกษตรหรอืนอกภาคเกษตร คนเหลา่นีมี้รายไดส้งูข้ึน
และมีแหล่งรายได้หลักจากงานนอกภาคเกษตร  เข้าถึงสื่อ  เช่นโทรทัศน์และ
โทรศพัท์มอืถอือย่างท่ัวถงึ  ลกูหลานมีการศกึษาสงูข้ึน  รวมท้ังมีแบบแผนการ
บริโภคไม่แตกต่างจากคนเมือง 

โดยสรุปแล้ว  สังคมเศรษฐกิจไทยท้ังในและนอกภาคเกษตรมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง  จนทำาให้เกิดการก่อตัวของชนช้ันกลางใหม่ขึ้น 
ท้ังในและนอกภาคการเกษตร  ในขณะท่ีคนจนกลายเป็นคนส่วนข้างน้อยของ
สังคม  คำาถามต่อไปท่ีน่าสนใจคือ  อะไรเป็นปัญหาร่วม  หรืออะไรเป็นผล
ประโยชน์เฉพาะของชนชั้นใหม่นี้  ซึ่งอาจจะประมวลได้ดังนี้ 

ในระดบัภาพรวมแลว้  ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายไดยั้งคงทรงตวั
อยู่ในระดบัสงูมากตลอดช่วงหลายสบิปีท่ีผา่นมา และยังไม่มีแนวโนม้จะลดลง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  ซึ่งระดับความไม่เท่าเทียมลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ดูรูปที่  3)

ในขณะท่ีกลุ่มคนรวยท่ีสุด  20% แรกของไทยมีส่วนแบ่งรายได้ลดลง
เลก็นอ้ยจาก  50.05%  ในปี  2539  เป็น  46.68%  ในปี  2553  สว่นกลุม่คนจน
ทีสุ่ดมีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึน้น้อยมากจาก  6.10%  เป็น  6.76%  ในช่วงเวลา
เดียวกนั (Pasuk and Pornthep 2012, 15-16)  ย่ิงแยไ่ปกวา่นัน้  เม่ือพิจารณา
ความไม่เท่าเทียมด้านสินทรัพย์แล้ว  จะพบว่ากลุ่มรวยสุด  20%  แรกมี
ทรัพย์สินมากกว่ากลุ่มจนสุดถึง  69  เท่า (ibid.,  219)

องค์ประกอบหนึง่ของความไม่เท่าเทียมดา้นรายไดข้้างตน้คอื  ความไม่
เท่าเทียมของคา่จา้ง  ในขณะท่ี  10% ของกลุม่แรงงานซ่ึงจนท่ีสดุ  ไดร้บัสว่น
แบ่งเพียงแค่  1.85% ของค่าจ้างท้ังหมดในปี  2549  โดยได้รับค่าจ้างเฉลี่ย
เพียง  1,468  บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้น  ส่วนแบ่งนี้เพ่ิมขึ้นเป็น  2.2%  ในปี 
2553  โดยมีค่าจ้างเฉลี่ย  2,133  บาท  ส่วนผู้มีเงินเดือนสูงสุด  10% กลับได้
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รับส่วนแบ่งค่าจ้างเพ่ิมข้ึนจาก  35.11%  เป็น  36.96%  ในช่วงเวลาเดียวกัน 
แม้วา่อัตราสว่นค่าจา้งระหวา่งกลุม่ท่ีจนท่ีสดุกบักลุม่รวยสดุ  ลดลงเลก็นอ้ยจาก 
18.97  เป็น  16.66  เท่า  แต่ถือได้ว่าความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างในหมู่ผู้ใช้
แรงงานยังคงสูงมาก (ibid.,  16-17)

เมือ่พิจารณาถงึสดัสว่นของคา่จา้งตอ่รายได้ประชาชาติ  เทียบกบัสดัสว่น
ของผลตอบแทนต่อทุนและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆแล้ว  พบว่าสัดส่วนของค่าจ้าง
ทรงตัวอยู่ในช่วง  0.5-0.6  ในช่วงปี  2536-2552  ซ่ึงเมื่อเทียบกับสัดส่วนค่า
จ้างของอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรป (0.65-0.7)  สัดส่วนของไทยจึงอยู่ใน
ระดับต่ำา  ยิ่งไปกว่านั้น  ในขณะที่ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตรา  3.6% 
ต่อปี  แต่ค่าจ้างแท้จริงของคนงานกลับเติบโตเพียง  1.4%  เท่านั้นในช่วงปี 
2545-2551  ในขณะท่ีรายได้ประชาชาติท่ีแท้จริงโตขึ้นราวปีละ  5% แสดงว่า
ส่วนใหญ่ของผลประโยชน์ของการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานกลับตกแก่ผู้อ่ืน 
(ibid.,  19,  21)  สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทำาให้มีความไม่เท่าเทียมด้านราย
ได้สูงระหว่างกลุ่มลูกจ้าง  กับผู้มีรายได้จากสินทรัพย์  และผู้ประกอบการ

เนื่องจากส่วนใหญ่ของแรงงานไม่ได้ทำางานในภาคทางการ (62-64% 

รูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ Gini, 2503-2548

ที่มา: UNDP (2010) อ้างจาก Prof. Hall Hill, ANU
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ในช่วงปี  2548-2553)  ดังนั้น  นอกจากความคุ้มครองด้านสุขภาพท่ัวหน้า 
(โครงการ  30 บาท)  ท่ีรฐัจดัให้เม่ือ  25448 แลว้  ความคุม้ครองทางสงัคมอ่ืนๆ 
เช่นการวา่งงาน  เงนิทดแทน สงเคราะห์บุตร บำานาญ ฯลฯ ภายใตก้ารจดัการ
ของสำานักงานประกันสังคมนั้น  ครอบคลุมประชากรเพียง  25%  ในปี  2553 
ส่วนอีก  12.7%  ซ่ึงเป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้รับ
ความคุ้มครองเช่นกัน  แต่ประชากรท่ีเหลือประมาณสองในสาม  หรือคิดเป็น
จำานวน  24  ล้านคน  ยังไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมเหล่านี้ (ibid.,  18)

อาจสรุปจากข้างต้นได้ว่า  “ชนช้ันกลางระดับล่าง”  หรือ  “ชนช้ันกลาง
ใหม่”  เป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจไทย  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในรอบ  20  ปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงผู้เขียนคาดว่ามีประมาณ  40% ของครัว
เรอืนไทยในปี 2552 คนกลุม่นีเ้ป็นผูอ้ยู่อาศยัท้ังในเขตเมืองและชนบท ทำางาน
ท้ังในและนอกภาคการเกษตร  มีอาชีพท้ังในและนอกภาคการผลติท่ีเป็นทางการ 
แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ใช่คนจน  แต่เขาก็จนกว่ามากท้ังในด้านรายได้และ
ทรัพย์สิน  เมื่อเปรียบเทียบกับชนชั้นกลางระดับกลางขึ้นไป (ชนชั้นกลางเก่า) 
และจำานวนมากในหมู่คนเหลา่นีข้าดหลกัประกนัความม่ันคงในชีวิต  เนือ่งจาก
ทำางานในภาคที่ไม่เป็นทางการ 

กล่าวในรายละเอียดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากฐานะทางเศรษฐกิจข้างต้น
แล้ว  คนกลุ่มนี้คือ  ผู้ท่ีวิถีชีวิตท้ังด้านการผลิตและการบริโภคผูกพันกับระบบ
ทุนนยิมอย่างแนบแนน่  เขาเป็นผูค้า้ขาย, ผูป้ระกอบการอิสระเชน่ขับรถแท็กซ่ี, 
จักรยานยนต์รับจ้าง,  ช่างซ่อมเครื่องยนต์,  ช่างเสริมสวย  ฯลฯ หรือแม้เป็น
เกษตรกรกเ็ป็นเกษตรกรเชิงพาณชิย์  มีเป้าหมายการผลติเพ่ือป้อนตลาด  เขา
ไม่ใช่เกษตรกรแบบพอเพียงท่ีผลติเพ่ือบรโิภคเองเป็นหลกั ผูค้นเหลา่นีต้า่งวาด
หวังต้องการไต่เต้า  ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ระบบตลาด
สมัยใหม่  ไม่แตกต่างไปจากชนช้ันกลางเก่า  สิ่งท่ีแตกต่างคือ  เขาอาจมี
สมรรถนะ (capabilities)  เช่นระดบัการศึกษา  ทักษะ  ความสามารถ  และการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือโอกาสต่างๆ  ทางเศรษฐกิจและสังคม  ต่ำากว่าชนช้ัน

8  ปัจจุบันโครงการ  “30 บาทรักษาทุกโรค” ครอบคลุม 75.2% ของประชากร ดังนั้น
ประชากรจำานวนนี้ในช่วงก่อนมีโครงการจึงไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพที่จัดให้โดยรัฐ
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กลางเก่า  สิ่งเหล่านี้ทำาให้ชนชั้นกลางใหม่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำากว่าชนช้ัน
กลางเกา่  และเนือ่งจากสถานะทางอาชีพของชนช้ันกลางใหม่เหลา่นีม้กัอยู่นอก
ภาคการผลิตท่ีเป็นทางการ (informal  sector)  จึงทำาให้ขาดหลักประกันความ
ม่ันคงในชวิีต  ในขณะท่ีลกัษณะอาชีพกลบัผกูพันกบัระบบตลาดอย่างแนบแนน่ 
ซ่ึงทำาให้มีกระแสรายได้ท่ีไม่แน่นอน หรือมีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจไป
ด้วย  โดยสรปุแลว้สิง่ท่ีผูค้นเหลา่นีต้อ้งการคอื  หลกัประกนัความมัน่คงในชีวิต
และการอุดหนนุสง่เสรมิจากรฐั  เพ่ือยกระดบัทางเศรษฐกจิให้ใกลเ้คยีงกบัชนช้ัน
กลางเก่ามากขึ้น 

ดว้ยลกัษณะของชนชัน้กลางใหม่เหลา่นีเ้อง  เมือ่รฐับาลทักษิณ  1  ผลกั
ดันและปฏิบัติตามสัญญาท่ีใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเม่ือปี  2544  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงนโยบายทางสังคมในโครงการต่างๆ  ท่ีต่อมาเรียกกันว่า  “นโยบาย
ประชานิยม”  เช่นโครงการหลักประกันสุขภาพ  การพักการชำาระหนี้  และ
กองทุนหมู่บ้าน  ด้วยผลงานเช่นนี้จึงทำาให้ตัวนายกรัฐมนตรีทักษิณ  ชินวัตร 
และรัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้รับความนิยมและความช่ืนชมสูงสืบต่อมาจน
กระท่ังปัจจุบัน  เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ หนึ่ง โครงการเหล่านี้ตอบสนองและ
สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจของชนช้ันกลางใหม่  เนื่องจาก
โครงการเหลา่นีต้ัง้ใจออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ชีวิตชนช้ันกลางใหม่มคีวามม่ันคง
สูงข้ึน  เช่นโครงการหลักประกันสุขภาพ  หรือไม่ก็ช่วยให้เขามีโอกาสทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นเช่น  โครงการกองทุนหมู่บ้านทำาให้การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้
ง่ายข้ึน  และ/หรือด้วยต้นทุนท่ีถูกลง  ในขณะท่ีโครงการ OTOP  ก็เปิดโอกาส
ใหม่ๆ  ในการสรา้งรายได ้ เปน็ตน้ สอง รฐับาลทักษิณ  1  เป็นรฐับาลแรกท่ีมา
จากการเลือกตั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย  ท่ีใช้นโยบายมหภาคในการ
หาเสียงจนชนะการเลือกตั้งและสามารถปฏิบัติตามได้จนสำาเร็จ  ดังท่ีเสื้อแดง
ผู้ช่ืนชมนายกทักษิณมักกล่าวว่า  นโยบายของนายกทักษิณเป็นรูปธรรม 
จับต้องได้  กินได้  สรุปแล้ว  คนช้ันกลางระดับล่างจำานวนมาก  ซ่ึงต่อมามี
พัฒนาการทางความคิดกลายเป็นคนเสื้อแดงนั้น  มีจุดเริ่มต้นจากความชื่นชม
นายกทักษิณและรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  เพราะตนได้ประโยชน์โดยตรงจาก
นโยบายของรัฐบาลนี้ 

ในแง่นี้ผู้เขียนเห็นว่า  การก่อตัวหรือการปรากฏตัวข้ึนของชนช้ันกลาง
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ใหม่  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากชนช้ันกลางเก่า  คือเงื่อนไขทางภววิสัย
ท่ีเอื้อให้แก่การก่อตัวของคนเสื้อแดง  แน่นอนว่า  ข้อเสนอนี้มิได้หมายความ
วา่  ทุกคนหรอืสว่นใหญ่ของคนในช้ันชนนีจ้ะต้องเป็นเสือ้แดง  ในขณะเดียวกนั
ย่อมมิไดห้มายความวา่  คนในชนชัน้ทางเศรษฐกจิอ่ืนไม่ว่าจะยากดมีจีนเช่นไร 
จะเป็นคนเสือ้แดงไม่ได้  หรอืคนช้ันกลางใหม่นีจ้ะเป็นเสือ้เหลอืงหรอืไม่มสีเีสือ้
ไม่ได้  การท่ีปัจเจกชนใดจะเลอืกหรอืไม่เลอืกอตัลกัษณท์างการเมืองใด  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของเขาย่อมไม่ใช่ปัจจัยท่ีจำาเป็นและเพียงพอในการกำาหนด
อัตลกัษณ์ของเขา อย่างไรกต็ามผูเ้ขียนมสีมมุตฐิานว่า  จำานวนท่ีมนียัยะสำาคญั
ของคนเสื้อแดงเป็นคนในชนชั้นนี้ 

จากไพร่ฟ้าสู่ความเป็นพลเมือง 
การปรากฏตัวข้ึนของชนช้ันใหม่เป็นเง่ือนไขทางภววิสัยท่ีเอ้ือแก่การก่อ

ตัวของพลังทางสังคมชนิดใหม่  หรือผู้เล่นกลุ่มใหม่ในสังคมการเมือง  แต่ส่ิงน้ี
ไม่ใช่ปัจจัยท่ีจำาเป็นหรือเพียงพอท่ีจะเปล่ียนคนกลุ่มใหม่ให้กลายเป็นกลุ่มพลัง
ใหม่ทางสังคม บทความน้ีเสนอว่า  ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในรอบสิบ
กว่าปีท่ีผ่านมาได้สร้างให้บางส่วนของคนกลุ่มใหม่น้ีให้กลายคนเส้ือแดง  ซ่ึงมี
จิตสำานึกทางการเมือง (political  consciousness)  แบบใหม่  คือการสำานึกว่า
ตนไม่ใช่ไพร่  ข้า หรือพสกนิกร  ซ่ึงไม่มีสิทธ์ิไม่มีเสียงในการกำาหนดความเป็น
ไปของบ้านเมือง แต่กลับมีสำานึกว่าตนเป็นพลเมือง หรือเป็นหุ้นส่วนของสังคม
การเมืองน้ี  ตนจึงมีสิทธิท่ีจะกำาหนดชะตากรรมของบ้านเมืองเช่นกัน  ดังน้ัน 
“คนเหล่าน้ีต้องการพ้ืนท่ีทางการเมือง  เพ่ือผลักดันผลประโยชน์ของตนเอง 
ปัญหาท่ีเขาเผชิญอยู่เป็นปัญหาทางการเมือง  ไม่ใช่การร้องทุกข์ทางเศรษฐกิจ 
หรือร้องขอการอุปถัมภ์จากรัฐ” (นิธิ  2551)  ดังท่ีช่างเฟอร์นิเจอร์เส้ือแดงใน
จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า  “(เม่ือก่อน)  พ่ึงพานโยบายรัฐน้อย  หมดหน้าข้าวก็
ต้องปลูกแตง ปลูกอย่างอ่ืนต่อวนๆ  กันไป  ไม่ได้คิดถึงนโยบายของรัฐ  คิดว่า
ต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลัก  เม่ือก่อนยังมีท่ีดินทำากินอยู่  แต่พอท่ีดินไม่มี  เรา
ก็ต้องพ่ึงพิงนโยบายรัฐมากข้ึน และรู้สึกว่าการเลือกต้ังสำาคัญกับตัวเองมากข้ึน”9 

อาจกล่าวได้ว่าสำานึกความเป็นพลเมืองท่ีแพร่หลายในหมู่คนเส้ือแดงคือ 

9  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
มกราคม 2554



78

เส้นทางเศรษฐกิจไทย

ความหวงแหนสิทธิการเลือกต้ังของตน  กล่าวอีกแบบคือเขาให้นิยามข้ันต่ำาของ
ความเป็นประชาธิปไตยว่า  จะต้องมีการเลือกต้ัง  ซ่ึงทุกคนมีหน่ึงเสียงเท่าเทียม
กันในการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ปกครองของตน10  ดังท่ีเส้ือแดงอีกผู้หน่ึงนิยาม
ประชาธิปไตยว่า  “ต้องมาจากประชาชนโดยตรง  ตราบใดท่ีต้องให้ (ผู้มีอำานาจ) 
คอยอนุญาต  มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตย  ต้องมีสิทธิในการเลือกผู้นำาของเรา  ถ้า
ไม่ดีก็ว่ากันไป  ต้องไม่ถูกรัฐประหาร  ไล่คนของเราออก”11  ดังน้ันการรัฐประหาร 
การปฏิเสธ  หรือการแทรกแซงผลการเลือกต้ังโดยชนช้ันนำาทางอำานาจ  จึง
เป็นการเมืองท่ีขาดความชอบธรรมในสายตาของคนกลุ่มน้ี  เพราะมันเท่ากับ
การปฏิเสธความเป็นหุ้นส่วนทางการเมืองของเขา  รวมท้ังเป็นการปิดพ้ืนท่ี
ทางการเมือง  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลักในการผลักดันและต่อรองผลประโยชน์ของ
เขา คำาถามคือ สำานึกความเป็นพลเมืองน้ีเกิดข้ึนได้อย่างไร บทความน้ีเห็นว่า
พัฒนาการทางการเมืองต่อไปน้ี  เป็นเหตุให้สำานึกเช่นน้ีเกิดข้ึน

การลงหลักปักฐานของการเมืองแบบเลือกตั้งระดับชาติ (electoral 
politics)  นบัแต่ทศวรรษ  2523 ภายใต้ระบอบการเมอืงแบบประชาธปิไตยครึง่
ใบ  ซ่ึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท่ีมีการกำากับจากชนชั้นนำาทางอำานาจก็ตาม 
แต่การเลือกตั้งระดับชาติก็เกิดข้ึนอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้ผู้คนเห็นว่าการเมือง
ปกติคือ  การเมืองท่ีมีการเลือกตั้ง  ดังนั้นการรัฐประหารหรือการแทรกแซง
ทางการเมืองอย่างเปิดเผย  จึงเป็นภาวะผิดปกติของระบอบประชาธิปไตย 
แม้ว่าการเลือกต้ังในช่วงเวลาก่อนปี  2544  ผู้ออกเสียงจะไม่ได้ประโยชน์
โดยตรงจากนโยบายในระดบัมหภาค  เนือ่งจากเนือ้หาของนโยบายมหภาคถกู
ครอบงำาจากข้าราชการระดับสงูและเทคโนแครต  ในขณะท่ีนกัการเมืองจากการ
เลือกตั้งมีบทบาทน้อยมาก  ก่อนการเลือกตั้งในปี  2544  เกือบจะไม่มีการใช้

10  แน่นอนว่าความเป็นคนเสื้อแดงมีความหลากหลายทางความคิดทางการเมืองมาก 
แต่ผู้เขียนขอนิยามข้ันต่ำาสุดทางความคิดของคนเสื้อแดงว่า เป็นผู้ท่ีเช่ือว่าการเลือกต้ัง 
ในแงท่ี่ทุกคนมีสทิธเิท่าเทียมกนัในการแต่งต้ังและถอดถอนผูป้กครอง  เป็นเงือ่นไขบังคบั
ก่อนของความเป็นประชาธิปไตย  เขาอาจยอมรับหรือไม่ก็ได้ว่า  มันเป็นเงื่อนไขท่ีไม่
เพียงพอของระบอบประชาธปิไตย  แต่ต้องยอมรบัวา่ ความเป็นประชาธปิไตยท่ีไม่มกีาร
เลือกตั้ง หรือมีการเลือกตั้งภายใต้การกำากับของชนชั้นนำานั้น  เป็นไปไม่ได้

11  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในเขตธนบุรี กรุงเทพฯ ธันวาคม 2553
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นโยบายมหภาคท่ีเป็นรปูธรรมในการหาเสยีงเพ่ือเอาชนะการเลอืกตัง้เลย การ
ผลกัดันและการปฏบัิตติามนโยบายหลงัการเลอืกตัง้  จงึเป็นสิง่ท่ีไม่เคยเกดิข้ึน 
ผลประโยชน์โดยตรงท่ีอาจได้รับจากการเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ  จึงมี
ลกัษณะไม่ท่ัวหนา้  เฉพาะท่ี  เฉพาะถิน่  สว่นใหญ่ในรปูโครงการตา่งๆ  ท่ี  ส.ส. 
ดึงงบประมาณจากส่วนกลางมาลงในเขตเลือกตั้งของตัวเอง  หรือมีลักษณะ
เฉพาะตวัเช่นเงนิสดท่ีไดร้บัแจกในช่วงหาเสยีง หรอืความช่วยเหลอืสว่นบุคคล
ท่ีผูอ้อกเสยีงไดร้บัโดยตรงจาก ส.ส. และเครอืขา่ยหัวคะแนนในช่วงระหว่างการ
เลือกตั้ง  ดังนั้นจึงไม่แปลกเมื่อเกิดการรัฐประหารขัดจังหวะวงจรการเลือกตั้ง
เป็นครัง้คราว  เช่นในปี  2534 แลว้  กระแสการตอ่ตา้นจากประชาชนในวงกวา้ง
จึงไม่เกิดขึ้น  เนื่องจากเขาไม่มีผลประโยชน์จากการเลือกตั้งสูงพอท่ีจะต้อง
ปกป้อง

จุดเปลี่ยนท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ  เม่ือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  มีผลบังคับใช้ 
กลา่วไดว้า่  2 ประเดน็หลกัท่ีผูร้า่งรฐัธรรมนญูฉบับนีต้ัง้ใจออกแบบไว้คอ่นข้าง
ประสบความสำาเร็จคือ หน่ึง การสร้างฝ่ายบริหารท่ีเข้มเข็ง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การทำางานของรัฐไทย สอง การกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น  ในประเด็นแรก 
รฐัธรรมนญูเปลีย่นแปลงกฎกตกิารทางการเมอืงหลายประการเพ่ือ ก)  กระตุน้
การสร้างพรรคการเมืองขนาดใหญ่และการสร้างนโยบายของพรรคการเมือง 
โดยการเปลีย่นระบบการเลอืกตัง้จากแบบหนึง่เขตมี ส.ส. ไดห้ลายคนเป็นแบบ
เขตเดยีวคนเดยีว  และให้ม ี ส.ส. จากระบบบัญชีรายช่ือ ข)  เพ่ิมอำานาจต่อรอง
ให้แกต่ำาแหนง่นายกรฐัมนตรแีละหัวหนา้พรรคตอ่รฐัมนตรแีละหัวหนา้มุ้ง  เช่น
การกำาหนดให้ผู้ท่ีจะสมัคร  ส.ส. ต้องสังกัดพรรคเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  90  วัน 
ในขณะท่ีบังคบัให้กำาหนดวนัเลอืกตัง้ไม่เกนิ 60  วนัหลงัประกาศยุบสภาผูแ้ทนฯ 
ฯลฯ  กติกาเหล่านี้ตั้งใจออกแบบข้ึน  เพ่ือสร้างให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็ง
และมีเสถียรภาพมากข้ึน  กล่าวอีกแบบคือรัฐธรรมนูญ  2540  จงใจออกแบบ
มาเพ่ือสร้างให้รัฐบาลมีสมรรถนะสูงข้ึน  ในการผลักดันนโยบายใหม่ๆ  หรือ
เปลี่ยนแปลง นโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เผชิญอยู่ได้ทันท่วงที

พรรคไทยรกัไทย ภายใตก้ารนำาของทักษิณชนะการเลอืกตัง้ครัง้แรกภาย
ใตร้ฐัธรรมนญูฉบับนี้ในปี  2544  ไดป้ระโยชนแ์ละทำาตามแรงจงูใจท่ีกำาหนดโดย
กติกาใหม่ๆ  เหล่านี้อย่างเต็มท่ี  ผลท่ีตามมาคือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
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การเมืองไทย  ท่ีมีรัฐบาลชนะการเลือกตั้งด้วยการใช้นโยบายระดับมหภาคใน
การหาเสียง  ย่ิงไปกว่านั้นยังทำาสามารถผลักดันนโยบายเหล่านั้น  จนสำาเร็จ
ภายหลังการเลือกตั้งอย่างรวดเร็ว  ท้ังหมดนี้สร้างความนิยมอย่างย่ิงให้แก่ตัว
นายกทักษิณและพรรคไทยรกัไทย  และมีผลอยา่งสำาคญัท่ีทำาให้พรรคนีช้นะการ
เลอืกตัง้แบบถลม่ทลายในครัง้ถดัมา  จนสามารถจดัตัง้รฐับาลพรรคเดยีวสำาเรจ็ 
เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรอ์กีดว้ย  โดยสรปุคอืผลงานของรฐับาลทักษิณทำาให้
ผูอ้อกเสยีงตระหนกัวา่  บัตรเลอืกตัง้  “กนิได”้  ในรปูของนโยบายระดบัมหภาค 

ประเด็นท่ีสอง  รฐัธรรมนญูฉบับนีมี้ผลบังคบัให้รฐัไทย  ถา่ยโอนอำานาจ
และงบประมาณสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)  ในระดับท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา
ก่อน  แม้ในปัจจุบันจะยังกล่าวอ้างไม่ได้ว่า  ระดับการกระจายอำานาจท่ีเป็นอยู่
จะอนญุาตให้  อปท.  มีอสิระจากรฐัสว่นกลางเพียงพอ  ท่ีจะทำาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นต่างๆ  สามารถปกครองตัวเองได้ตามเจตนารมณ์ของตนอย่างแท้จริง 
เนื่องจากการกำากับและการควบคุมจากรัฐส่วนกลางยังสูงมาก  อย่างไรก็ตาม
นับตั้งแต่  พ.ศ. 2546  เป็นต้นมา  อปท.ในระดับเทศบาลและองค์การบริหาร
สว่นตำาบล (อบต.)  ทุกแห่ง  ซ่ึงมีประมาณ  7,775  รวมท้ังองค์การบรหิารสว่น
จงัหวดั (อบจ.)  อีก  75  แห่งท่ัวประเทศ  มีฝา่ยบรหิารและฝา่ยนติบัิญญัตท่ีิมา
จากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนในแตล่ะท้องถิน่เป็นครัง้แรก แม้ว่ากลไก
การเลอืกตัง้โดยตรงเพียงอยา่งเดยีวจะยงัไม่สมบูรณพ์รอ้ม  ท่ีจะบังคบัให้  อปท. 
รับผิดต่อประชาชนอย่างเต็มท่ี  แต่ผลการสำารวจของสถาบันพระปกเกล้า 
(2553) พบวา่ ประชาชนมีความเชือ่ม่ันในการทำางานของ อปท.  เพ่ิมข้ึนจาก
รอ้ยละ  63.5  ในปี  2545  เป็นรอ้ยละ  71.8  ในปี  2548  สว่นการเปรยีบเทียบ
ความเช่ือมัน่ในการทำางานของรฐับาล/คณะรฐัมนตรกีบั  อปท.  จะพบว่า  ระดบั
ความเช่ือมั่นต่อ  อปท.  อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าตั้งแต่ปี  2550  เป็นต้นมา  โดย
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของ  อปท.  ตั้งแต่ปี  2548-2553  อยู่ในระดับ
ที่มากกว่าร้อยละ  80  มาโดยตลอด  ในปี  2548  มีระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บรกิารอยูท่ี่รอ้ยละ  87.2  และเพ่ิมข้ึนเปน็รอ้ยละ  89.7  ในปี  2553  ในแงน่ี้
กล่าวได้ว่า  การกระจายอำานาจให้  อปท.  ขนานใหญ่ผ่านการเลือกตั้งทางตรง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับ อบต.  และเทศบาล  ซ่ึงมักมีขนาดไม่ใหญ่และใกล้
ชิดมากกบัผูเ้ลอืกตัง้ท้ังในแงก่ายภาพและความสมัพันธท์างสงัคม ประสบความ
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สำาเร็จตามสมควร 
ย่ิงไปกว่านั้นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ  อปท.  ส่งผลโดยตรงและ

ชัดเจนต่อชวีติความเป็นอยู่ของผูมี้สทิธเิลอืกตัง้  สว่นหนึง่เป็นเพราะภาระหนา้ท่ี
และทรัพยากรของ  อปท.  มีเพ่ิมข้ึนกว่าก่อนปี  2542  อย่างมาก  เห็นได้จาก
ในปัจจบัุนท่ีรายไดร้วมของ อปท.  ท้ังประเทศมขีนาดประมาณ  30% ของราย
ได้ของรัฐบาลกลาง  สิ่งเหล่านี้ทำาให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำาคัญและมี
ความหมายต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวันของผู้คนแต่ละท้องถิ่นอย่างมาก 
จึงไม่แปลกเลยที่การแข่งขันทางการเมืองในระดับนี้จะเป็นไปอย่างเข็มข้น 

นอกจากนี้  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า  เกณฑ์การตัดสินใจหนึ่งท่ี
ชาวบ้านในชนบทใช้ตัดสินใจลงคะแนนเลือกผู้บริหาร  อปท.  คือ  ศักยภาพ 
ความสามารถ  และเครือข่ายของผู้สมัครในการดึงโครงการพัฒนา  และ
ทรพัยากรตา่งๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากรฐัสว่นกลางเข้าสูชุ่มชน (อภชิาตและ
คณะ  2555)  เนือ่งจากงบประมาณเกอืบ  40% ของ อปท. มาจากการอุดหนนุ
ของรัฐสว่นกลางโดยตรง  ในขณะท่ีเกณฑ์การจดัสรรงบอุดหนนุหลายประเภทให้
แก่อปท.แต่ละแหง่นัน้  เปดิโอกาสใหผู้้มีอำานาจในส่วนกลางใชด้ลุพนิิจไดก้วา้ง
ขวาง  ทำาให้  อปท.  ต้อง  “วิ่งงบ”  กับส่วนกลางเพ่ือให้ได้รับการจัดสรรมาก
ท่ีสุด (อภิชาต  2554,  29-35)  กล่าวได้ว่า  ชาวบ้านใช้เครื่องมือการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นต่อรองดึงทรัพยากรจากรัฐส่วนกลาง  กล่าวโดยสรุปคือ  การ
เลือกตั้งท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีความหมายเชิงรูปธรรมต่อชีวิตผู้
ออกเสียงเลือกตั้งมากข้ึนเรื่อยๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงตั้งแต่  พ.ศ. 2544 
เป็นต้นมา  ดังนัน้คงไม่ผดิพลาดนกัท่ีจะอ้างวา่  สำานกึทางการเมืองท่ีหวงแหน
สิทธิทางการเมืองได้เพ่ิมขึ้นมากในช่วงเวลา  10  ปีเศษท่ีผ่านมา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิทธิในการเลือกตั้ง 

ในแง่นี้การรัฐประหาร  2549  จึงเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองครั้งใหญ่ 
การรัฐประหารครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งก่อนหน้านี้  เป็นครั้งแรกท่ีมีการ
เคลือ่นไหวมวลชนขนานใหญ่ในขอบเขตท่ัวประเทศตอ่ตา้นการรฐัประหาร  ใน
อดีต  เช่นกรณี  6  ตุลาคม  2519  และกุมภาพันธ์  2534  การเคลื่อนไหวต่อ
ตา้นเกดิข้ึนในวงแคบและกระจกุตวัในหมู่ชนชัน้กลางเกา่จำานวนนอ้ยในเขตเมือง
เท่านั้น  เนื่องจากการก่อตัวของชนช้ันกลางใหม่ยังไม่เกิดข้ึน  และมวลชน
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จำานวนมากยังไม่มีสำานกึความเป็นพลเมือง  พูดอกีแบบคอืการรฐัประหาร 2549 
ทำาให้ประชาชนส่วนข้างมากของสังคม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่ชนชั้นกลาง
ใหม ่ ตระหนกัรูว้า่  การโคน่ลม้รฐับาลทักษิณ  ซ่ึงเขาเป็นผูแ้ตง่ตัง้และเป็นผูท้ำา
ประโยชน์ให้เขา  เป็นการรบิคนืสทิธกิารเลอืกตัง้  ซ่ึงเป็นเครือ่งมือทางการเมือง
ท่ีไดผ้ลท่ีสดุในการตอ่รองผลประโยชนเ์ฉพาะทางชนช้ันของเขา การรฐัประหาร
จงึเปรยีบเสมือนการจดุสายชนวนระเบิดทางเมือง  เปิดทางให้แกก่ารรวมตัวจดั
ตั้ง  และการเคลื่อนไหวทางเมืองของขบวนการคนเสื้อแดงจนถึงปัจจุบัน  ใน
ขณะท่ีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อเหลือง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการต่อต้าน
รัฐบาลนายสมัคร  สุนทรเวช  และรัฐบาลนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  รวมท้ังการ
ตดัสนิยุบพรรคไทยรกัไทยและพรรคพลงัประชาชนโดยฝา่ยตลุาการกก็ลายเป็น
เชื้อไฟอย่างวิเศษแก่การรวมตัวเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง

การอภิปรายข้างต้นเสนอว่า  คนเสื้อแดงคือกองหน้าหรือตัวแทนทาง
ชนช้ันของกลุ่มคนประเภทใหม่  ซ่ึงค่อยๆ  เริ่มก่อตัวข้ึนท้ังในเมืองและชนบท 
ท้ังในและนอกภาคเกษตรกรรม  ท้ังในภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  คนกลุ่มนี้ได้ก้าวข้ามเส้นความยากจน  กลายเป็นชนชั้นกลางระดับ
ลา่ง  ซ่ึงเป็นคนสว่นข้างมากของสงัคม  แมว่้าความเตบิโตทางเศรษฐกจิในรอบ
สองทศวรรษผ่านมาจะยังประโยชน์  ยกระดับฐานะของเขาให้พ้นความยากจน 
แตค่วามเหลือ่มล้ำาทางรายไดแ้ละทรพัย์สนิระหวา่งชนช้ันใหม่กบักบัชนช้ันกลาง
เกา่ยงัคงทรงตัวในระดับสงูตลอดมา  ย่ิงกว่านัน้ชนช้ันกลางเกา่  ซ่ึงมีฐานะท่ีจะ
รองรับความผันผวนของชีวิตได้ดีกว่า  แต่กลับเข้าถึงบริการและหลักประกัน
ความมัน่คงท่ีรฐัจดัหาให้ไดม้ากกวา่  ในขณะท่ีชนช้ันกลางระดบัลา่งกลบัเข้าถงึ
บริการและหลักประกันความม่ันคงได้น้อยกว่า  พรรคไทยรักไทย  ภายใต้
เงื่อนไขท่ีเอื้ออำานวยให้จากกติกาใหม่ๆ  ของรัฐธรรมนูญ  2540  เล็งเห็นช่อง
ว่างนี้  จึงหาเสียงโดยสร้างนโยบายชุดหนึ่งข้ึนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว  และ
สามารถผลักดันนโยบายเหล่านั้นจนประสบผลสำาเร็จได้ภายหลังการเลือกตั้ง 
ในแงน่ีจ้งึตคีวามการตอ่ต้านการรฐัประหาร การตอ่ตา้นอำามาตย์  และเรยีกรอ้ง
ให้ยุบสภาของคนเสือ้แดงในปี  2553  ไดว้า่  คนเสือ้แดงตอ่สูท้างการเมืองเพ่ือ
ปกป้องสิทธิการเลือกตั้ง  ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดในการผลักดัน
ให้การใช้อำานาจของรัฐเป็นประโยชน์แก่เขา 
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ชนชั้นกลางเก่าสู้เพื่อสิ่งใด 
จากรูปท่ี  1  กลุม่คนท่ีเป็นเจา้ของกจิการการคา้และอตุสาหกรรม  และ

ผู้ประกอบวิชาชีพมีสัดส่วนรวมกันประมาณ  30%  เศษของจำานวนครัวเรือน
ท้ังประเทศ  โดยมีรายได้ตั้งแต่เกือบ  15,000  บาทถึง  20,000  บาทเศษ (รูป
ที่  2)  ในปี  2552  ผู้เขียนคาดว่าคนช้ันกลางเก่ากลุ่มนี้คือ  ฐานมวลชนหลัก
ของคนเสือ้เหลอืง  กลา่วอกีแบบนัน้คนเสือ้เหลอืงคอื  กองหนา้ของชนช้ันกลาง
เก่า  แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนส่วนข้างน้อยของประเทศ แต่มีฐานะและความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจสูง  ชนช้ันนี้จึงมีความจำาเป็นทางเศรษฐกิจท่ีจะต่อรองกับ
รัฐน้อยกว่า  เม่ือเทียบกับชนช้ันกลางใหม่  เหตุผลสำาคัญคือคนกลุ่มนี้เข้าถึง
บริการหลักๆ  จากรัฐมานานแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับสูงหรือการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพสงู  การรกัษาพยาบาล หรอืหลกัประกนัความม่ันคงของชีวิต
ภายใต้กองทุนประกันสังคม  รวมท้ังได้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพเช่น  ถนน น้ำาประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ  ก่อนกลุ่มอ่ืนๆ  กล่าวอีกแบบคือ
คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มแรกท่ีถูกสร้าง  และเติบโตมาพร้อมๆ  กับกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษ  2503  ชนช้ันนี้จึงเป็นคนรุ่นแรกท่ีได้ประโยชน์
โดยตรงจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ  เช่นเป็นนักศึกษารุ่นแรกๆ  ของการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดตั้งขึ้นหลายแห่งหลังพ.ศ. 2500 

ประเด็นสำาคัญคือเม่ือชนชั้นนี้จะต่อรองกับรัฐ  ก็มีพ้ืนท่ีและเครื่องมือ
หลากหลายในการตอ่รองกบัรฐัท่ีไดผ้ลอยู่แลว้  โดยไม่ตอ้งพ่ึงการเลอืกตัง้  อาจ
ถอืได้วา่สือ่มวลชนกระแสหลกัทุกแขนงเป็นตวัแทนและกระบอกเสยีงของชนช้ัน
นี ้ จนกระท่ังไมมี่รฐับาลใดในอดตีท่ีจะอยู่รอดทางการเมอืงได ้ โดยไม่ตอ้งสนใจ
การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน  อีกสาเหตุหนึ่งท่ีทำาให้ชนช้ันกลางเก่ามี
อำานาจตอ่รองกบัรฐัสงูคือ  ความสำาคญัของชนช้ันนี้ในโครงสรา้งการทำางานของ
ระบบเศรษฐกจิ  อยา่งนอ้ยก็ในระดบัท่ีมากกวา่ชนช้ันกลางใหม ่ เช่น หากไมมี่
นักวิชาชีพประเภทต่างๆ หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือมี
ไม่เพียงพอแลว้  การเตบิโตขยายตวัของระบบเศรษฐกจิจะเป็นไปไดย้าก  ดงันัน้
อำานาจต่อรองกับรัฐของเขาในเชิงโครงสร้างย่อมมีมากกว่าชนชั้นกลางใหม่ 

ย่ิงไปกว่านั้น  เนื่องจากกลุ่มนี้มีจำานวนน้อยกว่า  การเลือกตั้งจึงไม่ใช่
เครือ่งมือช้ินหลกั  หรอืแม้กระท่ังจะเป็นเครือ่งมือช้ินสำาคัญในการตอ่รองกบัรฐั 
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ดังน้ันการเมืองแบบเลอืกตัง้จงึไม่มีผลกระทบมาก หรอืโดยตรงกบัชีวิตประจำา
วันของเขา  ตรงกันข้ามกับชนช้ันกลางใหม่  การลงหลักปักฐานของการเมือง
แบบเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงตั้งแต่  2544 
เป็นต้น  กลับมาทำาให้อิทธิพลทางการเมืองของชนช้ันกลางเก่าต่อรัฐลดลง 
เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นเสียงส่วนน้อยของประเทศและมักอาศัยอยู่ในเขตเมือง
ใหญ่ พรรคการเมืองอนุรักษนิยมเช่นพรรคประชาธิปัตย์  ซ่ึงได้รับความนิยม
ในหมูค่นเหลา่นีม้านาน จงึไม่เคยชนะการเลอืกตัง้ระดบัชาตเิลย และเนือ่งจาก
ระบบการเลอืกตัง้แบบใหม่ของรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 ทำาให้การเมืองไทยเริม่
กลายเป็นการแข่งขันระหว่าง  2  พรรคใหญ่  การแพ้การเลือกตั้งของพรรค
ประชาธิปัตย์จึงทำาให้พรรคตัวแทนของชนช้ันนี้  กลายเป็นพรรคฝ่ายค้านใน
รัฐสภามาตลอด  ยกเว้นยุคนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เท่านั้นท่ีได้เป็นรัฐบาล 
แตก่ด็ว้ยวธิกีารไม่ปกต ิ สถานการณน์ีแ้ตกตา่งอยา่งสิน้เชิงกบักอ่น พ.ศ. 2544 
ท่ีรฐับาลไทยเป็นรฐับาลผสมมาตลอด ทำาให้พรรคประชาธปัิตย์มโีอกาสเข้ารว่ม
รัฐบาลบ่อยครั้ง  ท้ังในฐานะพรรคแกนนำาและพรรคร่วมรัฐบาล  จึงกล่าวได้ว่า
ตลอด  10  ปีเศษที่ผ่านมา  อิทธิพลทางการเมืองของชนชั้นนี้ได้ลดลง 

การขยายตัวของการเมืองแบบเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงตั้งแต่  2546  เป็นต้นมาน้ัน  เป็นประโยชน์แก่ชนช้ันนี้น้อยมาก  เนื่องจาก
ชนช้ันนี้มักอาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลหรือเมืองใหญ่เช่น
กรุงเทพ  ผู้อาศัยในพ้ืนท่ีเหล่านี้มีสิทธิในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นมานาน
แล้วก่อน  พ.ศ. 2546  ตรงกันข้ามกับชนช้ันกลางระดับล่างท่ีอาศัยอยู่ในเขต
ชนบท  ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในเขต  อบต.  ทำาให้คนเหล่านี้เพ่ิงมีสิทธิเลือกตั้งผู้
บริหารทางตรงเป็นครั้งแรกหลังปี  2546 

ดังนั้นการขยายตัวและการลงหลักปักฐานของการเลือกตั้งท้ังในระดับ
ชาติและระดับท้องถิ่น  จึงไม่ได้มีประโยชน์เพ่ิมเติมมากนักต่อชนช้ันกลางเก่า 
ตรงข้ามกลบัทำาให้อิทธพิลทางการเมืองของเขาลดลงดว้ยซ้ำา จงึไมแ่ปลกเลยท่ี
วาทกรรมของฝา่ยเสือ้เหลอืง นอกเหนอืจากวาทกรรมรกัเจา้  จะเป็นวาทกรรม
ท่ีลดทอน  ลดความสำาคัญ  หรือกระท่ังทำาลายการเมืองแบบเลือกตั้ง  ดังเช่น
คำาขวัญ  “ประชาธิปไตยสี่วินาที”  หรือการวิเคราะห์ปัญหาใจกลางของระบบ
การเมืองว่า  เกิดจากความเลวร้ายของระบบเลือกตั้งท่ีมีนักการเมืองทุนนิยม
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สามานย์  ซ่ึงเป็นเผด็จการรฐัสภา  โดยการซ้ือ ส.ส. และการซ้ือเสยีงชาวชนบท
ผู้มีลักษณะ  “โง่  จน  เจ็บ”  แล้วจึงใช้อำานาจทางการเมืองท่ีตนผูกขาดได้นี้ไป 
“โกงบ้านกินเมือง”  ดังนั้นจึงต้องปฏิรูปการเมืองให้เป็น  “การเมืองใหม่”  ข้อ
เสนอหลกัคือ การปรบัระบบการคดัเลอืกตวัแทนประชาชน  โดยให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร  70% มาจากการแต่งตั้ง  และอีก  30% มาจากเลือกตั้ง  เพ่ือ
คดัสรรนกัการเมืองแบบใหมท่ี่มีจรยิธรรมและคณุธรรมในการปกครองบ้านเมอืง 
โดยสรุปจึงกล่าวได้ว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนคนเสื้อเหลือง  มีจุดหมายท่ี
จะปกป้องไม่ให้อิทธิพลทางการเมืองของตนลดลงจากการเมืองแบบเลือกตั้ง 

สรุป
ข้อเสนอของบทความนี้คือ  เราอาจอธิบายมิติสำาคัญของความขัดแย้ง

ทางการเมืองระหวา่งกลุม่คนเสือ้เหลอืงและคนเสือ้แดงไดว่้า  เป็นความขัดแย้ง
ทางชนช้ันแบบหนึ่ง  แต่ความขัดแย้งนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งทางชนชั้นในความ
หมายแบบดัง้เดิม  ท่ีเป็นการต่อสูท้างชนช้ันระหว่างชนช้ันกรรมมาชีพ ผูไ้รซ่ึ้ง
ปัจจยัการผลติ กบัชนช้ันนายทุนผูก้ดขี ่ หรอืระหว่างผูม่ั้งมกีบัผูย้ากจน ผูเ้ขยีน
เสนอวา่  เป็นความขัดแย้งระหวา่งชนช้ันกลางใหม่ระดบัลา่ง  ซ่ึงมีกองหนา้เป็น
คนเสื้อแดง  กับชนช้ันกลางเก่า (ชนช้ันกลางระดับกลางข้ึนไป)  ซ่ึงมีคนเสื้อ
เหลืองเป็นตัวแทน 

กล่าวในรายละเอียด  คนเสื้อแดงคือตัวแทนทางชนชั้นของกลุ่มคน
ประเภทใหม่  ซ่ึงกอ่ตวัข้ึนท้ังในเมืองและชนบท  ท้ังในและนอกภาคเกษตรกรรม 
ท้ังในภาคเศรษฐกจิท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  คนกลุม่นี้ไดก้า้วข้ามเสน้
ความยากจน  กลายเป็นชนชั้นกลางระดับล่าง  ซ่ึงเป็นคนส่วนข้างมากของ
สังคม  แม้ว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบสองทศวรรษผ่านมาจะยัง
ประโยชน์  ยกระดับฐานะของเขาให้พ้นความยากจน  แต่ความเหลื่อมล้ำาทาง
รายไดแ้ละทรพัย์สนิระหวา่งชนชัน้กลางใหม่กบัชนชัน้กลางเกา่ยังคงทรงตัวใน
ระดับสูงตลอดมา  และยังขาดหลักประกันความมั่นคงในชีวิตอีกด้วย  ในขณะ
ท่ีพัฒนาการทางการเมือง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงหลกัปักฐานของการเมือง
แบบเลือกตั้งในรอบ  10  กว่าปีท่ีผ่านมา  ได้สร้างและกระตุ้นสำานึกความเป็น
พลเมือง  ซ่ึงก็คือการตระหนักว่า  ตนเป็นหุ้นส่วนหนึ่งของสังคมการเมือง 
ดังนั้นจึงมีสิทธิที่จะกำาหนดชะตากรรมของตนเอง และเนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็น
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ชนสว่นขา้งมากของสงัคม  ในขณะท่ีเขามีพ้ืนท่ีหรอืเครือ่งมืออ่ืนในการตอ่รอง
ทางการเมืองท่ีจำากดั  การเลอืกต้ังจงึเป็นกลายเครือ่งมือท่ีมปีระสทิธผิลท่ีสดุใน
การผลกัดันให้นโยบายของรฐัเป็นประโยชนแ์กต่น การรฐัประหาร  2549  และ
พัฒนาการทางการเมืองท่ีตามมา  จึงเป็นการปฏิเสธความเป็นพลเมือง  และ
ทำาลายเครื่องมือช้ินหลักของชนช้ันนี้  ในแง่นี้การต่อสู้ทางการเมืองของคน
เสือ้แดง  จงึเป็นไปเพ่ือปกป้องการเมืองแบบเลอืกตัง้  ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีปกป้อง
ผลประโยชน์ของชนชั้นกลางใหม่ได้ดีที่สุด

ตรงกนัขา้ม การลงหลกัปักฐานและการขยายตวัของการเมืองแบบเลอืก
ต้ังท้ังในระดบัชาตแิละท้องถิน่  กลบัทำาให้อิทธพิลทางการเมืองของชนช้ันกลาง
เก่าลดน้อยลง  การเลือกตั้งไม่ใช่เครื่องมือสำาคัญและมีความหมายกับชีวิต
ประจำาวนัของคนกลุม่นี ้ เนือ่งจากในเชิงปรมิาณแลว้  เขาเป็นคนสว่นข้างนอ้ย
ของสังคม  ย่ิงกว่านั้น  ชนชั้นนี้ยังมีเครื่องมือและพ้ืนท่ีทางการเมืองอื่นๆ  ท่ีมี
ประสทิธผิลสงูกวา่การลงคะแนนเลอืกตัง้  ในการตอ่รองนโยบายท่ีเป็นประโยชน์
แกช่นช้ันตนจากรฐั  เช่นการมีสือ่สารมวลชนกระแสหลกัเป็นกระบอกเสยีงของ
ชนชั้นตน  ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนเสื้อเหลือง  ซ่ึงเป็นกอง
หน้าของชนช้ันกลางเก่า  จึงต้องการลดทอนความสำาคัญหรือทำาลายการเมือง
แบบเลือกตั้ง  ทั้งนี้เพื่อปกป้องอภิสิทธิ์ทางการเมืองของชนชั้นตัวเองต่อไป 

ในท้ายท่ีสุดแล้วจึงอาจมองว่า  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเสื้อแดง
และเสือ้เหลอืงมีลกัษณะเป็นการเมอืงของการกระจายทรพัยากร (redistributive 
politics)  ท่ีฝ่ายหนึ่งต้องการปกป้องการเมืองแบบเลือกต้ัง  ซ่ึงกลายเป็น
เครื่องมือช้ินสำาคัญท่ีสุดในการผลักดันให้รัฐจัดสรรทรัพยากรมารับใช้ผล
ประโยชนข์องชนช้ันตน  ในขณะท่ีอกีฝ่ายหนึง่ตอ้งการลดทอนความสำาคัญของ
เครือ่งมือนี ้ เพราะมันลดบทบาทและอิทธพิลทางการเมอืงของชนช้ันตน กลา่ว
ในเชงิน้ีแลว้ บทความนีจ้งึปฏเิสธทัศนะท่ีมองความขัดแย้งนีว้า่  เป็นเพียงความ
ขัดแย้งในหมู่ชนช้ันนำาเท่านั้น  โดยท่ีมวลชนท้ังสองฝ่ายเป็นเพียงเบ้ียหมาก
ทางการเมืองของชนช้ันนำา (Crispin  2012)  แน่นอนบทความนี้ไม่ปฏิเสธว่า 
มีความขัดแย้งในหมู่ชนช้ันนำาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งด้วย  แต่เห็นว่า
ความขัดแย้งท่ีมีลักษณะทางชนชั้นนี้เป็นประเด็นหลัก  ส่วนความขัดแย้งของ
ชนชั้นนำานั้นเป็นเรื่องรอง 




