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ประกาศคุณูปการ
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางที่เปน
ประโยชน จากบุคคลหลายทานดวยกัน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา
ประธานกรรมการควบคุ มปริญ ญานิ พนธ รวมถึ ง ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ชลั ช จงสืบพั น ธ และ
ศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค กรรมการควบคุ มปริญญานิพนธ ที่ไ ดกรุณาให คําปรึกษา
ใหขอคิดเห็น และชี้แนะแนวทางในการทําวิจัยครั้งนี้มาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย
ดร.มนตรี รูปสุวรรณ ที่กรุณาเปนประธานสอบปริญญานิพนธนี้ รวมถึงอาจารย ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
ที่เปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะที่มีคุณคาในการพัฒนาการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรูที่ทรงคุณคาเปนอยางยิ่งใหแกผูวิจัยตั้งแตการศึกษาระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก
รวมถึงเจาหนาที่ทุกๆ ทานในสถาบันฯ ที่ชวยเหลือ ชี้แนะสิ่งที่ ดีและเปนประโยชนแกผูวิจัยดวยดี
เสมอมา
ขอขอบพระคุณกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการทําวิ จัยครั้งนี้
เปนอยางดี ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูในเชิงประจักษถึงกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดาน
จริยธรรมอยางละเอียดลึกซึ้ง และผูวิจัยขอเปนหนึ่งกําลังใจที่สนับสนุนใหทุกๆ ทานทําความดีเพื่อ
ประเทศชาติสืบตอไป
ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ รวมรุนปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรรุน 4 ทุกคนที่
คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และเปนกําลังใจที่ดีมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณพ อนํ าโชค คารมปราชญ ( ผู ล วงลั บ) และคุ ณ แม ดาราวรรณ
เปรมาตุน ที่ไดมอบชีวิต สติปญญา ใหการศึกษา และใหการอบรมกลอมเกลาแกผูวิจัยในทุกๆ เรื่อง
จนทําใหผูวิจัย มีความอดทน มุงมั่น ตั้งใจ และมีความพยายามในเรื่องการศึกษาเลาเรียน และเปน
พลังใจสําคัญที่ทําใหการทําวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลงได
ขอกราบขอบพระคุณ คุณลุงนําพล คารมปราชญ ที่ไดใหการอบรมเลี้ยงดู ใหการสนับสนุน ใน
เรื่องการศึกษาเลาเรียน และเปนตนแบบในการดําเนินชีวิตและการทํางานใหแกผูวิจัย รวมถึงเปนหนึ่ง
พลังใจสําคัญที่ทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได
ขอขอบคุ ณ คุ ณ วั ฒนะ คล ายแกว ที่ ค อยเปน กําลั ง ใจ ใหการสนั บสนุ น และใหค วาม
ชวยเหลือผูวิจัยมาตลอดทั้งในการเรื่องเรียนและการทําวิจัยครั้งนี้
สุด ทา ยนี้ คุ ณ ประโยชน อัน ใดที่เ กิด จากการวิ จัย ในครั้ ง นี้ ผูวิ จัย ขอมอบใหแ กบุ พการี
ผูมีพระคุณ ตลอดถึงครูอาจารยทุกทานที่ใหการอบรมกลอมเกลาในสิ่งที่ดีงามใหแกผูวิจัยมาตั้งแต
ในชวงวัยเยาวจนถึงปจจุบัน
กมลวรรณ คารมปราชญ
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เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
พฤษภาคม 2553

กมลวรรณ คารมปราชญ. (2553). กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร. ปริญญานิพนธ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต).
กรุง เทพฯ: บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิท ยาลัยศรีนคริน ทรวิ โรฒ. คณะกรรมการควบคุม :
รองศาสตราจารย ดร.ดุ ษ ฎี โยเหลา, ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ชลั ช จงสื บ พั น ธ ,
ศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค.
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทํ า ความเข า ใจกั บ กระบวนการอบรมกล อ มเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents) ที่มีความเกี่ยวของ
ในกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ ง อั น ได แ ก สถาบั น ครอบครั ว สถาบั น ศาสนา
สถาบั น การศึ ก ษา สื่ อ มวลชน และพรรคการเมื อ ง ในช ว งก อ นที่ จ ะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และทําการศึกษาตอเนื่องไปถึงกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents) ที่มีความเกี่ยวของในกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองภายหลัง เขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะพรรค
การเมืองที่สัง กัด ในประเด็น ตอไปนี้ (1)ทําความเข าใจถึง วิธีการในการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมื อ งที่ ตั ว การ(Agents) ที่ เ กี่ ย วข อ งใช ใ นการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งให กั บ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (2)ทําความเขาใจถึง บรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมที่เกิดขึ้น ภายใน
สถาบัน ที่ ทํ าหน าที่ ใ นการอบมกลอ มเกลาทางการเมื องให กับ สมาชิ ก สภาผู แทนราษฎร และ
(3)ทําความเขาใจถึงผลลัพธที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากกระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมือง โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การวิจัยครั้ง นี้ใชร ะเบียบวิธีการวิจัยเชิง คุณภาพแบบการศึกษารายกรณี (Case Study)
โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณประวัติชีวิต(Life History หรือ Case History) รวมกับ
การสัมภาษณแบบเจาะลึก(In-Dept Interview)กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ดํารงตําแหนงอยูในป พ.ศ. 2552 โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเลือก
กรณีศึกษาแบบ Intensity Sampling เพื่อใหไ ดกรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว
โดยพิ จ ารณาจากฐานข อ มู ล ประวั ติ ข องสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร รวมถึ ง การคั ด เลื อ กโดย
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะทํ า การศึก ษาเชิ ง ลึ ก กั บ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรที่ เ ป น
กรณีศึกษาทั้งสิ้น 3 ราย โดยกรณีศึกษาทั้งหมดเปนเพศชาย อายุระหวาง 52 - 55 ป นับถือศาสนา
พุทธ มีอาชีพกอนไดรับการเลือกตั้งคือ ขาราชการครูและนักการเมืองทองถิ่น สังกัดพรรคการเมือง
A (ชื่อสมมติ) โดยไมเคยยายพรรคการเมือง และไดรบั การเลือกตั้งติดตอกันเปนเวลา 4 - 7 สมัย
ผลการวิจั ยพบวา ตั ว การในการอบรมกล อ มเกลาทางการเมือ งดา นจริ ยธรรมให กั บ
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และ
พรรคการเมือง โดยกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมมีรายละเอียดดังนี้

1) สถาบันครอบครัว กรณีศึกษามีบิดามารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ เปนตนแบบ
ใน 3 ประเด็น คือ (1)การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา สงผลใหกรณีศึกษามี
ความเมตตา กรุณาตอประชาชน มีการลงพื้นที่ดูแลทุกขสุขของประชาชน และเปนที่ปรึกษาใหกับ
ประชาชน (2)การเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม สงผลใหกรณีศึกษามีความเสียสละในการทํางานเพื่อ
สวนรวม และ(3)การสนับสนุนพรรคการเมือง สงผลใหกรณีศึกษามีความผูกพันและมีการทํางานเพื่อ
สนับสนุนพรรคการเมืองที่สังกัด ประกอบกับภายในครอบครัวมีบรรยากาศหรือมีการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย สงผลใหกรณีศึกษาเริ่มตนกอรูปอุดมการณแบบประชาธิปไตย มีความสํานึกและ
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
2) สถาบันศาสนา กรณีศึกษาไดผานการอุปสมบทเปน พระภิกษุ และไดผานการ
บรรพชาเปน สามเณร สง ผลทําให กรณีศึกษาไดรับการอบรมกลอมเกลาจิต ใจใหมีความบริสุท ธิ์
มีจิต ใจฝกใฝในพระพุทธศาสนา มีความเมตตา กรุณ า มีการละเวนและละอายตอการกระทําชั่ว
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) สถาบันการศึกษา กรณีศึกษามีการเรียนในคณะรัฐ ศาสตร และคณะนิติศาสตร
ทําใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ประกอบกับกรณีศึกษา
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลั กสูตรที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ไดแก การเปนหัวหนาชั้น และประธานนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง และการเป น
กรรมการศูน ยการนิสิต นักศึกษาครูแหง ประเทศไทย รวมถึง กรณีศึกษาไดเรียนในชั้น เรียนที่มี
บรรยากาศแบบประชาธิปไตยสงผลทําใหมีการพัฒนาอุดมการณแบบประชาธิปไตย พัฒนาความ
สํานึกและความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไ ดรับมอบหมาย และพัฒนาความรูสึกมีประสิท ธิภาพทาง
การเมือ ง กรณี ศึ ก ษายั ง ไดมีส วนรวมในกิจ กรรมโต วาที ส ง ผลทํา ให พัฒนาทั กษะการพูด และ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันและการทํางานการเมือง
นอกจากนี้ยังพบวากรณีศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรคือกิจกรรมศาลา
วันเด็ก ไดแก กิจกรรมเขาคาย กิจกรรมรองเพลง กิจกรรมในการตอนรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับเยาวชนจากตางประเทศ สงผลใหกรณีศึกษาไดพัฒนาความสํานึกและความรับผิดชอบในหนาที่
ความเสียสละเพื่อสวนรวม และความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
4) สื่อมวลชน กรณีศึกษามีการเปดรับขาวสารทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณทาง
การเมือง การทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพรรคการเมืองมาตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก
สงผลใหกรณีศึกษามีความสํานึกทางการเมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และมีความ
ผูกพันตอพรรคการเมือง
5) พรรคการเมืองที่สังกัด กรณีศึกษามีการเรียนรูทางการเมืองจากพรรค A ดวยการ
มีสวนรวมในโครงการของพรรค A กอนที่จะเขาเปนสมาชิกของพรรค A และภายหลังจากที่เปน
สมาชิกของพรรค A แลวกรณีศึกษาไดเรียนรูทางการเมืองผานการอบรมสมาชิกพรรค การสื่อสาร
พูดคุยและการทํางานรวมกับสมาชิกพรรคทานอื่น และการไดเห็นแบบอยางแนวคิด แนวปฏิบัติ และ

พฤติกรรมการทํางานจากสมาชิกพรรคทานอื่น รวมถึงไดเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโส
ของพรรค A ผานการอบรมสั่งสอน การสื่อสารพูดคุย และการเห็นแบบอยางในการทํางานและ
พฤติกรรมสวนตัว สงผลทําใหกรณีศึกษามีความผูกพันตอพรรค A มีอุดมการณที่สอดคลองกับ
อุดมการณของพรรค A นอกจากนี้กรณีศึกษามีการรับรูวาพรรค A มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย
สงผลใหกรณีศึกษามีอุดมการณแบบประชาธิปไตย มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนา ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
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The purpose of this research was to understand the moral political socialization of
members of the House of Representative socialized by agents concerning with political
socialization process such as family, religious institute, educational institute, mass media,
and political party before and after taking the position.
The researcher aimed to understand the processes occurring in moral political
socialization by agents in terms of socialization technique, socializing agents’ climate and
context and received outcomes especially issue relevant to duty performance of the
members of the House of Representative’ duty
Qualitative method using by Case Study. Data was collected by Life History or
Case History and In-Dept Interview. Key informants were the 3 members of the House of
Representative who occupies in 2009. They were selected by intensity sampling.
In addition, they were considered from profile and selected by experts. Their characteristics
were male, 52-55 years old, Buddhism. They used to be teachers and local politicians
before taking the position and were member with party “A” and never transferred including
were continuously elected for 4-7 periods.
The results revealed that agents in moral political socialization for the 3 key
informants composed of family, religious institute, educational institute, mass media, and
political party. The processes of moral political socialization by the agents were as follows ;
1) Family Parent, ancestors and relations were their model in 3 issues composing
of (1) belief and way of life according with Buddhism effected on cases’ benevolence to
people, taking care of people’ s happiness and sorrow ,and being consultants (2) dedicating
to public made cases to dedicate in work to public, and (3) supporting to political party led
cases to commit and to work for supporting the political party which they hold. Besides,
family’s democracy climate and rearing made cases to form feeling about democratic
ideology, political efficacy, conscious and responsible in assigned duty.

2) Religious institute Cases used to go into priesthood. These mind were socialized as
being aesthetic, concentrating in Buddhism, benevolence, being ashamed in bad behaviors and
corruption.
3) Educational institute Cases studied in faculty of political science and law,so
they had the knowledge and understanding in role and duty performance. They participated
in extra activities about democracy by elected as leader, president of students and
committee of The Student Teachers Center of Thailand. Also, they studied in the class that
had democratic climate, it effected on development in democratic ideology, feeling about
political efficacy and conscious and responsible in assigned duty. Moreover, a case
participated in debate activity; it developed communication skill in daily and work life.
Including a case also participated in child activities such as camping, singing and culture
exchange with adolescences from abroad. Then, cases were developed in feeling about
political efficacy, conscious and responsible in assigned duty, and dedicating to public.
4) Mass Media Cases adopted political news about political situation, work of
members of the House of Representative and political parties since they were young. It
effected on their political conscious, feeling about political efficacy and party identification.
5) Political party Cases learned in politic from political party “A” which they hold
by participating in projects of the party before being the member. When they were the
member, they were socialized, communicated and worked together with others. They had
the role model including concept, good practice and work performance from the other
members and older politicians. It made them to commit and have the ideology according
with political party “A”. In addition, they perceived that political party “A” had democratic
climate which caused them to have democratic ideology, conscious and responsible in duty
of members of the House of Representative and to feel about political efficacy.

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยผูแทน(Representative Democracy) ซึ่ งผู แทนของประชาชนตามบทบั ญญั ติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2550 นั้นคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ที่สําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไววาประกอบดวย 1)บทบาทในดานนิติบัญญัติ คือ การริเริ่มเสนอกฎหมาย การรวมเสนอราง
พระราชบัญญัติ การมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติในขั้นตอน
ตางๆ โดยเฉพาะในการอภิปรายเพื่อรับหลักการการรวมขอแปรญัต ติเพื่อแกไขเพิ่มเติมราง
กฎหมาย การชวยกลั่นกรองรางพระราชบัญญัติในฐานะกรรมาธิการ และในฐานะผูแทนเขารวม
ประชุมสภาผูแทนราษฎร 2)บทบาทในดานการตรวจสอบฝายบริหาร ซึ่งสามารถทําไดหลาย
ชองทางดวยกัน คื อ การตั้ง กระทูถ ามสด กระทู ทั่วไป การเสนอญัต ติเ พื่อเป ดอภิป รายใน
ประเด็นตางๆ การเสนออภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี การเสนอชื่อถอด
ถอนนักการเมืองและขาราชการระดับสูง นอกจากนี้ ยัง มีคณะกรรมาธิ การอีกหลายคณะที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับการแตงตั้งจากสภาผูแทนราษฎรใหไปทําหนาที่กรรมาธิการเพื่อ
ทําการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐบาล อาทิ การตรวจสอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป ข องรั ฐ บาลและ 3)บทบาทในการเป น ตั ว แทนของประชาชน คื อ
การใหความชวยเหลือ แกไข และประสานงาน ใหกับประชาชน ชวยวิเคราะหปญญาตางๆ ที่
เกิ ดขึ้ น เพื่ อ ให ประชาชนมีค วามเป น อยูที่ ดี และพัฒ นาสภาพสั ง คมให ดียิ่ ง ขึ้ น (สํ านั กงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.2551)
ตามที่ ก ล า วมาข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรถือเปนผูแทนของประชาชนที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง เนื่องจากการแสดง
บทบาทหน า ที่ ห รื อ การปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรส ง ผลกระทบโดยตรง
ตอการบริหารราชการแผนดินทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติ (สมชาติ เจศรีชัย .
2550: 671-672) ดวยความสําคัญ ของบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่ไ ด
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กลาวไปแลวนั้น กลาวไดวา การพัฒนาประเทศชาติจ ะมีความเจริญ กาวหนา หรือถูกพัฒนา
ไปในทิศทางที่เหมาะสมได หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติหนาที่ของตนเองในฐานะผูแทน
ของประชาชนได อยา งสมบูร ณ โ ดยยึดมั่ น ตามหลั ก คุณ ธรรมจริ ยธรรม กลา วคือ เป น ผู ที่ มี
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกดานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ คําพูดหรือคํามั่นสัญ ญาที่ใ หไ วกับประชาชน
มีความเสมอตนเสมอปลายทั้งกอนและหลังการเลือกตั้ง รวมถึง มีความเพียรพยายามและตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติงานทุกอยางใหบังเกิดผลประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติมากกวาการเห็น
ประโยชนของตนเองและพวกพองเปนสําคัญ(ทิพยพรรณ นพวงศและคณะ.2542: 1)
ในทางกลั บ กัน หากสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผูแ ทนของประชาชน
โดยไมคํานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมแลวยอมจะสงผลเสียหายอยางใหญหลวงตอประชาชน
และประเทศชาติ ซึ่ง หากพิจารณายอนกลับไปตั้ง แตชวงหลัง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในป พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน จะพบวาสวนใหญแลวการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะสะทอนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่ถือเปนการละเมิดคุณธรรมจริยธรรม จึงเปน
ผลทําใหประชาชนมีทัศนคติใ นเชิง ลบตอ ระบบการเมือ งของประเทศ และผูดํารงตําแหน ง
สมาชิก สภาผู แทนราษฎร สถานการณดั ง กลา วอาจจะนํา ไปสูก ารขาดความไวว างใจทาง
การเมือง รวมถึงการเกิดวิกฤติศรัทธาตอระบบการเมือง ซึ่งความรูสึกเหลานี้ลวนเปนสาเหตุ
ที่จ ะทํ าให ประชาชนเบื่ อ หน ายต อการเมือ งและละเลยที่ จ ะเขา ไปมี สว นร ว มทางการเมื อ ง
ในเชิงการสนับสนุนฝายรัฐบาล แตจะเปนสาเหตุที่จ ะทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองแสดง
ออกมาในรูปแบบของการคัดคาน ตอตาน หรือการประทวงที่อาจจะนําไปสูความรุน แรงได
ในที่สุด หากรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาหรือแสวงหาทางออกในแนวทางหรือสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนเหลานั้นได(Milbrath &; Goel.1977: 69) ซึ่งปรากฎการณ ดังกลาวนั้น
ไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพุท ธศักราช 2550 อีกทั้ง
เปนปรากฎการณที่ไมควรจะเกิดขึ้นกับประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
พฤติกรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถือเปนภาพสะทอนของการละเมิดจริยธรรม
ในการปฏิบัติหนาที่นั้น มีสาระสําคัญพอจะสรุปเปนประเด็นหลักได 2 ประการ(ธีรภัทร เสรีรังสรรค.
2549: 159) คือ
1)การละเมิด จริย ธรรมเพื่อใหไ ด มาซึ่งอํานาจทางการเมือง หรื อเพื่อสืบต อ
อํานาจทางการเมือง ไดแก การซื้อสิทธิ์ ซื้อเสียงเพื่อใหประชาชนมาลงคะแนนเสียงใหตนเอง
ดว ยเงิน ทองและสิ่ ง ของ รวมถึ ง มี ก ารโจมตี ฝา ยตรงข า มด ว ยการให รา ยทางวาจาเพื่ อ ให
ประชาชนหันมาสนับสนุนตนเองและพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัด
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2) การละเมิด จริย ธรรมในระหวางที่อยู ในอํานาจทางการเมืองหรือระหวาง
ที่ดํา รงตํา แหนงสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร คือ การปฏิบั ติห น าที่ ตา งๆ โดยไมคํ านึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของประชาชน และประเทศชาติ ดวยการทุจริต คอรัปชั่น รวมถึงมีการใชอํานาจ
หนาที่ในการสนับสนุนนโยบาย หรือกฎหมายที่ เอื้อประโยชนตอตนเอง และพวกพอง มีการ
ละเลยที่จ ะปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนเอง ไดแก การไมอุทิศเวลาใหกับการทําหนาที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ การขาดประชุมสภาผูแทนราษฎรจนเปนเหตุทําใหองคประชุม
ไมครบ การขาดประชุมคณะกรรมาธิการ การไมเอาใจใสตอการทําหนาที่ผูแทนของประชาชน
คือ ไมออกเยี่ยมเยียนประชาชนนอกฤดูการเลือกตั้ง ไมทําตามสัญญาที่ใหไวกับประชาชนกอน
การเลื อ กตั้ ง และไม ใ ส ใ จต อ ป ญ หาและความเดื อ ดร อ นของประชาชน รวมไปถึ ง การที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนมีการเลือกปฏิบัติ คือ ใหความใสใจ หรือดูแลเฉพาะประชาชน
ที่เปนหัวคะแนน หรือฐานเสียงของตนเอง แตละเลยที่จะใสใจกับประชาชนกลุมอื่นที่ไมไดใหการ
สนับสนุนฝายตนเอง รวมทั้งการใชงบประมาณของทางราชการเพื่อสรางฐานเสียงใหกับตนเอง
นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีการประกอบอาชีพอื่นที่สามารถใชอิทธิพล
ในตําแหนงหนาที่ไปเอารัดเอาเปรียบผูอื่นเพื่อหาประโยชนใหแกตนเอง และมีการใชขอมูลที่เปน
ความลับของทางราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง
จากปญหาการละเมิดจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่ไดกลาวไปแลวนั้น
สงผลใหสถาบันทางการเมืองและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันแสวงหาแนวทางในการแกไ ข
ปองกัน และควบคุมปญหาดังกลาว ซึ่งไดเริ่มตนตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปพุทธศักราช 2540 ในหมวด 5 มาตรา 77 ที่ไดมีการระบุไววา “รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนา
การเมื อง จัด ทํ ามาตราฐานทางคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของผูดํ า รงตํา แหน ง ทางการเมื อ ง
ขาราชการ หรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกัน การทุจ ริต และประพฤติมิช อบ และเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” จนเปนที่มาของการจัดทําขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ ที่มีผ ลบังคับใชเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542
และสืบเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2550 ในหมวด 13
มาตรา 279 และ 280 ที่ไดกลาวถึงมาตราการในการควบคุมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐไวอยางชัดเจนในเรื่องของกลไกการดําเนินการ การบังคับใช และ
ขั้นตอนการลงโทษ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.2551) ทั้งนี้วิธีการดังกลาวจะเปน
วิธีการในการแกไข ปองกัน และควบคุมที่ดีวิธีการหนึ่งที่อาจจะลดปญหาการละเมิดจริยธรรม
ลงได หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางเครงครัด อยางไร
ก็ตามเมื่อขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมตางๆ ออกมา ปรากฏวาไดรับการวิพากษวิจารณ
อยางหนักจากนักวิชาการและนักการเมืองอาวุโสบางทาน โดยประมวลจริยธรรมถูกมองวาเปน
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การควบคุ ม จริ ย ธรรมแต เ พี ย งเปลื อ กนอกของผู ที่ เ ป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเท า นั้ น
เพราะการทําตามประมวลจริยธรรมดังกลาวนั้นถือเปนทําดีตามกฎหมายไมใชการทําดีเพราะ
จิตสํานึก โดยนักวิชาการและนักการเมืองอาวุโสกลุมดังกลาวมีความเห็นวาสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรควรมีจิตสํานึกทางดานคุณธรรมจริยธรรมภายในตนเอง มากกวาการทําตามที่กฎหมาย
กําหนดเทานั้น เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูแทนของประชาชน และที่สําคัญจะตอง
เปนผูที่ทําหนาที่รักษาผลประโยชนจํานวนมหาศาลของประเทศชาติ (วัน มูหะมัดนอร มะทา.
2543)
กลาวไดวา การสรางจิตสํานึกทางดานคุณ ธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้น ภายในใจของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเอง เปน วิธีการที่จ ะทําให ส มาชิ กสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติห นา ที่
ดวยจิตวิญญาณของการเปนผูแทนของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งกระบวนการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนกระบวนการระยะยาวที่ตองอาศัย
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางเปนระบบตั้งแตวัยเยาว โดยสงเสริมใหสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันที่เกี่ยวของ ทําใหหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองอยางตอเนื่อง และใชวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมที่สุด เพื่อปลูกฝงใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรรุนหลังเปนผูที่มีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ผูแทนราษฎร(นิยม รัฐอมฤฤต.2550: 611 ;
สมชาติ เจศรี ชั ย .2550: 671-672) ซึ่ ง การปลู กฝ ง จิ ต สํ า นึ กด านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมให กั บ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นจําเปนตองอาศัยองคความรูที่ถูกตองและเหมาะสม เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสถาบันหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการทําหนาที่ในการอบรม
กลอมเกลาทางการเมือง
ดวยเหตุผลดัง กลาว ผูวิจัยจึงเกิดความตระหนักวาองคความรูจากผลการวิจัย ที่ไ ด
ทํ า การศึ ก ษาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางละเอีย ดลึกซึ้ง จะสามารถนํ าไปเป น พื้น ฐานในการกําหนด
แนวทางในการปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การพั ฒ นาสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรให เ ป น ผู ที่ มี จิ ต สํ า นึ ก
ดานคุณ ธรรมจริยธรรมได อยา งไรก็ต ามจากการศึก ษาค น ควา ผลงานวิจัย ที่เ กี่ยวขอ งกั บ
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นพบวาในประเทศ
ไทยยังไมมีการวิจัยในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจกั บ กระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า นจริ ย ธรรม
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents)ที่มีความเกี่ยวของในกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมือง อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน สถาบันศาสนา
และพรรคการเมื อ ง ในช ว งก อ นที่ จ ะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และ
ทําการศึกษาตอเนื่องไปถึง กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่ส มาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents)ตางๆ ภายหลัง เขาดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่สังกัด
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความมุงหวังวาจะทําใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางละเอียดลึกซึ้ง อัน จะเปน
ประโยชนในการนําไปเปนแนวทางเพื่อการพัฒนากระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ของตัวการ(Agents)ที่เกี่ยวของ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน สถาบัน
ศาสนาพรรคการเมือง ฯลฯ เพื่อทําใหสถาบันดังกลาวไดทราบถึงวิธีการและเนื้อหาที่เหมาะสมที่
จะนําไปใชในการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติ ห นาที่ผูแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง การมี จ ริยธรรมของ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรนั้ น เป น เจตนารมณ ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปพุทธศักราช 2550

2. วัตถุประสงคการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจกับกระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดา นจริยธรรมที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตั วการ(Agents)ที่มีความ
เกี่ ย วข อ งในกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ ง อั น ได แ ก สถาบั น ครอบครั ว
สถาบัน การศึกษา สถาบัน ศาสนา สื่อมวลชน และพรรคการเมือง ในชวงกอนที่จ ะเขาดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และทําการศึกษาตอเนื่องไปถึงกระบวนการอบรม กลอม
เกลาทางการเมืองที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับ จากตัวการ(Agents)ที่มีความเกี่ยวของ
ในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองภายหลัง เขาดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่สังกัด ในประเด็นตอไปนี้
1) ทําความเขาใจถึง วิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่ตัวการ(Agents)
ที่เกี่ยวของใชในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2) ทําความเขาใจถึง บรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมที่เกิดขึ้น ภายในสถาบัน ที่ทํา
หนาที่ในการอบมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3) ทําความเขาใจถึงผลลัพธที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากกระบวนการอบรม
กล อ มเกลาทางการเมื อ ง โดยเฉพาะในประเด็ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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3. ปญหาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นปญหาหลักในการวิจัยครั้งนี้วา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
ผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมตั้งแตชวงกอนเขาดํารงตําแหนง
ทางการเมืองจนถึงชวงหลังจากการเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากตัวการ
(Agents)ที่เกี่ยวของ อัน ประกอบดวย สถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน ศาสนา
สื่อมวลชน และพรรคการเมืองมาอยางไรบาง
สําหรับประเด็นปญหารองในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ในชวงกอนเขาดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากตัวการ(Agents) ใดบาง โดยมีความมุงหมาย
ที่จะทําความเขาใจวาตัวการเหลานั้นมีวิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางไร และ
ในระหวางนั้นภายในสถาบันเหลานั้นมีบรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมเปนอยางไร รวมถึงทํา
ความเขา ใจวา เมื่อ ไดผา นกระบวนการอบรมกลอ มเกลาทางการเมือ งจากตัวการ(Agents)
ที่เกี่ยวของแลว ทําใหเกิดผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติห นาที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎร
อยางไรบาง
2. ภายหลังการเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ตัวการ(Agents) ที่ทํา
หนาที่ในการอบรมกลอมเกลาในชวงกอนที่จะเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นยังคงทําหนาที่
ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางตอเนื่องหรือไม
นอกจากนี้ยังมีความมุงหมายที่จะทําความเขาใจวาพรรคการเมืองที่สังกัดมีวิธีการใน
การอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งอย า งไร และในระหว า งนั้ น ภายในสถาบั น เหล า นั้ น มี
บรรยากาศหรือบริบทแวดลอมเปนอยางไร รวมถึง ทําความเขาใจวาเมื่อไดผานกระบวนการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากตัวการ(Agents)ที่เกี่ยวของแลวทําใหเกิดผลลัพธที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางไรบาง

4. ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents)ที่ทําหนาที่ใ น
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองตั้งแตกอนเขาดํารงตําแหนง จนถึงชวงหลัง การเขาดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง วาสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองมาอยางไรบาง ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษารายกรณี(Case Study) เปนวิธีการในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้
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กรณีศึกษา(Cases) ในการวิจัย
กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ดํารง
ตําแหนงอยูในป พ.ศ. 2552 และเปนผูซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันภายหลังการประกาศใช
รัฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจัก รไทยฉบั บป พุท ธศั กราช 2540 คือ ไดรั บการเลื อกตั้ง ในป
พ.ศ. 2544 , พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550
2. ในสมัยปจจุบันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง เขตเลือกตั้ง และไมดํารง
ตําแหนง รัฐ มนตรีวาการ, รัฐมนตรีชวยวาการ, ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประกอบกับตองเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติห นาที่ต าม
บทบาทที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ อาทิ มีการเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือรวมประชุม
กรรมาธิการอยางสม่ําเสมอมีสวนรวมในการอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นในระหวางที่มีการ
ประชุมหรือมีการเสนอญัตติ และเสนอกระทูถามในประเด็นตางๆ
3. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการทางดาน
รัฐศาสตร สื่อมวลชนสายขาวการเมือง และขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
วาเปนผูที่มีการปฏิบัติหนาที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สอดคลองกับประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2542
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเลือกกรณีศึกษาโดยใชวิธี Intensity Sampling
เพื่อใหไดกรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากฐานขอมูลประวัติของ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร รวมถึ ง การคั ด เลื อ กจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะ
ทําการศึกษาเชิงลึกกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนกรณีศึกษาทั้งสิ้น 3 ราย

4. ความสําคัญของการวิจัย
1. ความสําคัญของการวิจัยในเชิงทฤษฎี
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนการสรางองคความรูที่ มีความละเอียดลึกซึ้งในประเด็น ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งทําให
เกิดความเขาใจโดยละเอียดถึงตัวการ(Agents)ที่ทําหนาที่การอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
และวิธีการ(Mechanisms) ที่ตัวการเหลานั้นใชใ นกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมถึง ทําใหเกิดความเขาใจถึง บริบทแวดลอมตางๆ ของ
สถาบัน ที่ทําหนาที่ ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่จ ะมีสวนสําคัญในการสง เสริมให
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กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหเกิด
ความเขาใจถึงผลลัพธ(Outcome) ของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อัน จะเปนแนวทางสําหรับการวิจัย
ตอไปในอนาคต
2. ความสําคัญของการวิจัยในเชิงปฏิบัติ
เพื่อนําองคความรูที่ไดจากการศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้งไปเปน ขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนากระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองของตัวการ(Agents)ที่เกี่ยวของ อาทิ สถาบัน
ครอบครัว สถาบัน การศึกษา สื่อมวลชน สถาบันศาสนา และพรรคการเมือง ฯลฯ เพื่อทําให
สถาบัน ดัง กลา วได ท ราบถึ ง วิ ธีการและเนื้อ หาที่ เหมาะสมที่จ ะนํา ไปใชใ นการส ง เสริม และ
สนับสนุนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ผูแทนของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง การมีจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเปน
เจตนารมณที่สําคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพุทธศักราช 2550

6. นิยามคําศัพท
การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงไมมีการใหคําจํากัดความของตัวแปรที่
จะศึกษาไวลวงหนา แตเพื่อใหมีแนวทางในการสัมภาษณ ผูวิจัยจึงกําหนดคําจํากัดความไวเปน
เบื้องตนกอนดังนี้
1. สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร หมายถึ ง บุ ค คลผู ซึ่ ง ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบแบง เขตเลือ กตั้ง ที่ดํ ารงตํา แหน ง อยู ใ นป พ.ศ. 2552 ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
2. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการถายทอด
วัฒนธรรมการเมืองจากคนรุนหนึ่ง ไปยังคนอีกรุน หนึ่ง อันเปน กระบวนการสําคัญที่ทําหนาที่
ในการสราง หลอหลอม และกอรูปความโนมเอียงทางการเมือง(political orientation) อาทิ ความ
สํานึกทางการเมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความไววางใจทางการเมือง และความ
ผูกพันตอพรรคการเมืองใหกับบุคคล ซึ่งความโนมเอียงทางการเมืองเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมการเมือง
ของสังคมนั้นๆ ทั้งนี้กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองเปนกระบวนการที่เกิดกับบุคคล
ตลอดชวงชีวิตตราบเทาที่ยังมีปฏิสัมพันธกับบุคคล หรือสถาบันทางสังคม
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3. จริยธรรมในการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายถึง ขอปฏิบัติหรือ
หลักความประพฤติที่ดีง ามและเปน ไปเพื่อประโยชนตอทั้ง ตนเองและสังคมที่ไดกําหนดไวใ น
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2542 อันประกอบดวย
3.1 มี ก ารทํ า งานในบทบาทหน า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรด ว ย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ
3.2 มีการประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
ทั้งในเรื่องสวนตัวและเรื่องการทํางานในบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3.3 มีการเคารพในสิท ธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่น ไมแสดงกริยา วาจาอัน
ไมสุภาพ อาฆาตมาดราย ใสรายเสียดสีบุคคลใด โดยไมมีหลักฐาน
3.4 ไมใชและบิดเบือนขาวสารทางราชการเพื่อใหผูอื่น หรือประชาชนเขาใจผิด
หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว หรือเพื่อประโยชนของพรรคพวก
3.5 ไม ร ว มมื อ กั บ บุ ค คลหรื อ องค ก รใดๆ การกระทํ า หรื อ การแสวงหา
ผลประโยชนที่ขัดตอหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
3.6 ไม เ ป ด เผยข อ มู ล หรื อ การกระทํ า ที่ ทํ า ให ร าชการเสี ย หาย การฉ อ ฉล
หลอกลวง การใชอํ า นาจในทางที่ ผิด และการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบในวงการราชการ
ตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
4. จริยธรรม หมายถึง ขอปฏิบัติห รือหลักความประพฤติที่ดีง ามและเปนไปเพื่อ
ประโยชนตอทั้งตนเองและสังคมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความสํานึกและ
ปฏิบัติห นาที่ของตนเองดวยความมุง มั่นตั้ง ใจเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย โดย
จะตองกระทําจนบรรลุผลสําเร็จ ไมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
และมีการยอมรับผลในการกระทําของตน อีกทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น
อยางตอเนื่อง
4.2 ความซื่อสัตย สุจริต หมายถึง การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความ
ประพฤติและมีการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้ง
ตอตนเองและผูอื่น และไม มีการแสวงหาผลประโยชนใ หแกต นเองและพวกพองดวยการใช
อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยมิชอบ
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4.3 ความเสียสละ หมายถึง การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีการละความเห็น
แกตัว มีการใหปนแกผูที่ควรไดรับ ดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย กําลังสติปญญา รวมถึง
ความมีจิตใจกวางขวาง ใหการชวยเหลือเกื้อกูล มีการสละความสุขสบายหรือผลประโยชนของ
ตนเองเพื่อบําเพ็ญประโยชนใหแกผูที่ควรไดรับ
4.4 ความเมตตา หมายถึง การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความรัก ความ
ปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือประชาชนใหประสบประโยชนและความสุข
4.5 ความกรุณา หมายถึง การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความสงสาร อยาก
ชวยเหลือใหประชาชนพนจากความทุกข โดยมีความใสใจที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก
เดือดรอนทั้งปวงใหกับประชาชน
4.6 หิริ โอตตัปปะ ประกอบดวย หริ หมายถึง การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี
ความละอายต อการทํ า ความชั่ว และการทํ าบาปทั้ ง ปวง และโอตตั ป ปะ หมายถึ ง การที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีความเกรงกลัวตอการทําชั่ว และการทําบาปทั้งปวง
5. ความโนมเอีย งทางการเมือง หมายถึง ความรูสึก ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเกี่ย วกับสิ่ ง ตางๆ ที่เ กี่ยวข องกับ ระบบการเมืองการปกครอง ซึ่ง เปน แบบแผนการ
ตอบสนองและการประพฤติปฏิบัติทางการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ความสํานึกในหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายถึง ความตระหนักของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาตนเองเปนตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่ งตอง
มีบทบาทหนาที่ในการเปนตัวแทนของประชาชน และจะตองทํางานตามบทบาททําหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยอยูในกรอบของประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5.2 ความรูสึกมีประสิท ธิภาพทางการเมือง หมายถึง ความรูสึกเชื่อมั่น ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาตนเองเปน ผูที่มีความสามารถในการทํางานทางดานการเมือง
มีความสามารถในการทํางานเปน ตัวแทนของประชาชน รวมถึง มีความเชื่อวาการทําหนาที่
สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรของตนเองนั้น จะสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทาง
ที่ปรารถนาได
5.3 อุดมการณแบบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มีแนวคิดและความเชื่อที่สอดคลองกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือมีความเชื่อ
วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
เทาเทียมกันในทุกดาน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้เปนการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการนํามากําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับดังตอไปดังนี้
1. คุณสมบัติ บทบาทหนาที่ และจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองและผลลัพธ
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3.1 แนวคิด ทฤษฎีทางดานจิตสังคมกับพฤติกรรมจริยธรรม
3.2 แนวคิดทางดานพระพุทธศาสนากับพฤติกรรมจริยธรรม
4. การศึกษารายกรณี(Case Study)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ซึ่งหัวขอตางๆ ที่กลาวมามีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. คุณสมบัติ บทบาทหนาที่ และจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.1 คุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดคุณสมบัติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวดังนี้
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
3. เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบ
สภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
4. ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ดวย
4.1 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
4.2 เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
4.3 เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา
4.4 เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป
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5. ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม 4.4 ดวย
แตลักษณะดังกลาวในกรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัด ใหหมายถึงกลุมจังหวัด
ลักษณะตองหามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดลักษณะตองหามของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไวดังนี้
1. ติดยาเสพติดใหโทษ
2. เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
3. เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
มาตรา 100 (1) (2) หรือ (4)
4. ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโยหมายของศาล
5. เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้งเวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐ
วิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
7. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน เพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทัรพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
8. เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
9. เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
10. เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว
ยังไมเกินสองป
11. เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
12. เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
13. อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 263
14. เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
ขอหามของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดขอหามของผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวดังนี้
1. ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น
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2. ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม
3. ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคล
อื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ
4. ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 48
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารง
ตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใน
การบริหารราชการแผนดิน
ใหนําความใน (1) , (3) และ (4) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับ
มอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย
1.2 บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดแสดงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไว 2 ประการ คือ
ประการแรก คือ อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย มีรายละเอียดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1)การออกกฎหมาย
2)การควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และ3)การให ค วามเห็ น ชอบ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
1. อํานาจหนาที่ในการออกกฎหมาย การปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบ
รัฐสภา ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเปนสถาบันเดียวที่มีหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
และใหความเห็นชอบในการประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย แมวารัฐธรรมนูญจะใหสิทธิในการ
เสนอร างพระราชบั ญ ญั ติแก ทั้ง ฝา ยบริห ารก็ ต ามโดยที่ ส มาชิ กสภาผู แทนราษฎรเปน ฝา ย
นิติบัญ ญัติ การแสดงบทบาทในการเสนอรา งพระราชบั ญ ญัติจึง เป น วิธีการควบคุมรัฐ บาล
ที่สํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารประเทศเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ รั ฐ บาลได แ ถลงไว การเสนอร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ย อ มมี ผ ลในการกํ า หนดนโยบายหรื อ เปลี่ ย นแปลงนโยบายโดยตรง
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ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนหรือพรรคการเมืองแตละพรรคสามารถเขาไปมีสวนรวม
โดยตรงตอการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองภายใตระบบ
รัฐสภา ซึ่งสิทธิการเสนอรางพระราชบัญญัติในแตละสมัยสามารถกระทําไดตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชบังคับในขณะนั้น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521 ที่กําหนดใหทั้งฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี และฝายนิติบัญญัติหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนผูมีสิท ธิเริ่มในการเสนอรางพระราชบัญญัติ กระบวนการตรา
พระราชบัญ ญั ตินั้น เริ่ม ตั้ง แตผู เสนอรา งพระราชบั ญ ญัติ ไ ปจนถึง ประกาศใช เปน กฎหมาย
ซึ่ง ประกอบดวยขั้น ตอนตางๆ คือ 1)การเสนอรางพระราชบัญ ญัติ 2)การพิจ ารณาโดยสภา
ผู แ ทนราษฎร 3)การพิ จ ารณาโดยวุ ฒิ ส ภา โดยพระราชบั ญ ญติ หมายถึ ง กฎหมายที่
พระมหากษัตริยทรงเปนผูลงพระปรมาภิไธย ประกาศใชโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ซึ่งขอกําหนดนี้เห็นไดวา ประชาชนไมมีสิทธิที่จะเสนอพระราชบัญญัติไดตามรัฐธรรมนูญฉบับ
เดิม
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมประชาชนมีสิทธิเสนอกฎหมาย รวมทั้งการแตงตั้งถอดถอน
ผูดํา รงตํา แหนง ระดั บสู ง ได โดยในประเด็น ของการมี สิท ธิเสนอกฎหมายตามมาตรา 170
ประชาชนมีสิทธิเขาชื่อกันไมนอยกวา 50,000 คน เพื่อขอใหรัฐสภาพิจารณาออกกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพและนโยบายของรัฐได ซึ่งจากประเด็นเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
คือ การลดบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการมีสิทธิที่จะออกกฎหมายไดเพียงฝาย
เดียว อยางไรก็ตาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเองก็ตองพึงระวังในการออกกฎหมายแตละฉบับที่
จะมีผลขัดตอเจตนารมณความตองการของประชาชน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังเอื้อให
ประชาชนมีสิทธิที่จะตรวจสอบการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผานองคกรอื่นๆ เชน
ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเปนสมาชิกวุฒิสภาเอง ดังนั้น บทบาท
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการออกกฎหมายจําเปนที่ประชาชนจะตองมีความรูความเขาใจ
และให ค วามสํ า คั ญ ต อ การพิ จ ารณาเลื อ กสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีบทบาทในการออกกฎหมายและการบริหารราชการที่เปนไปเพื่อ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และใหประชาชนตรวจสอบการทํางานของรัฐไดสําหรับ
การพิจารณา พระราชบัญญัตินั้นเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม
2. การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน หรือการตรวจสอบฝายบริหาร
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ซึ่งอํานาจอธิปไตย
จากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุขทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อํานาจ
บริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการทางศาล โดยไดนําเอาหลักการแบง แยกอํานาจ
และหลักการถวงดุลยอํานาจมาใชบังคับอยางผสมผสานกลมกลืนกัน ทําใหรัฐสภาผูใชอํานาจนิติ
บัญญัติและคณะรัฐมนตรีผูใชอํานาจบริหารมีความสัมพันธกัน และในขณะเดียวกันก็กอใหเกิด
การถวงดุลยอํานาจซึ่งกันและกัน ทําใหอํานาจอธิปไตยไมตกอยูกับผูใชอํานาจฝายใดฝายหนึ่ง
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โดยเฉพาะ การถวงดุลยนั้นเปนการใหผูใชอํานาจแตละฝายดําเนินการควบคุมและแทรกแซง
ซึ่งกันและกัน โดยใหรัฐสภาเปนผูใชอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
ในการนี้รัฐสภามีอํานาจตั้งระทูถามรับมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในหนาที่ไดมีอํานาจลงมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ เมื่อเห็นวารัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกระทําใน
สิ่ง ที่ไมถูกไมควร และตั้ง คณะกรรมาธิการดํา เนิน กิจ การของสภาไดเชน กัน โดยใหคณะรัฐ
รัฐมนตรีมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญยัติตอสภาเพื่อพิจารณา มีสิทธิที่เขาประชุมสภาและชี้แจง
เรื่องตางๆ ที่สภาพิจารณา
รัฐสภาเปนผูอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เครื่องมือที่ใชในการ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายนิติบัญญัติมีหลายอยางดวยกัน ไดแก การตั้งกระทู
ถาม การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ ไ มไ ดวางใจรัฐมนตรีเปน รายบุคคลหรือ
ทั้ง คณะตลอดจนการตั้ ง กรรมาธิการเพื่อศึกษาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยเครื่องมือที่ใ ชใ น
การควบคุมนั้น ไดแก
1. การตั้งกระทูถ าม กระทูถามเปน มาตรการอยางหนึ่ง ที่ส มาชิกรัฐ สภาใชใ น
การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน อันจะทําใหสมาชิกรัฐสภาเองมีความสนใจในปญหาที่
กอใหเกิดความเดือดรอนขึ้นกับประชาชนจนตองตั้งประทูถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพื่อกระตุน
ใหรัฐบาลและรัฐมนตรีสนใจในการบริหารราชการแผนดิน
2. การเสนอญัตติเพื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไ ววางใจคณะรัฐมนตรี
เปน รายบุคคลหรือทั้ง คณะ เปนเครื่องมือในการควบคุมการบริห ารราชการแผนดินของฝาย
นิติบัญญัติโดยการเสนอญัตติเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือ
ทั้งคณะ เปนวิธีการของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล โดยการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนสมาชิกทั้ง หมดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาชื่อกัน เสนอญัต ติขอเปดอภิปราย
ไมไววางใจคณะรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
3. คณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อทํา
หนาที่รั บผิดชอบในการพิ จ ารณารายละเอี ยด ศึก ษาสอบสวนเรื่องตาง ๆ หรื อเรื่อ งที่ส ภา
มอบหมายใหดําเนินการ คณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นมานี้สามารถติดตามผลการบริหารราชการ
แผนดินของฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือของสภาที่จะไดรับทราบปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนจากการพิจารณาเรื่องที่รองเรียนมาโดยผานทางคณะกรรมาธิการ
ชุดตาง ๆ
4. การพิ จาร ณาร า งพ ร ะร าช บั ญญั ติ ง บปร ะม าณ ร ายจ า ย ห น า ที่ ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรลําดับตอไป เปนหนาที่ในการควบคุมฝายบริหารในดานการใชจายเงิน
ของแผนดินวาไดใชจายเงินไปในทางใดบาง เงินทุกบาทจะตองผานหรือไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ ซึ่งแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจและเอาใจใส ท างด า นงบประมาณ หน า ที่ ข องกรรมาธิ ก าร
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งบประมาณชุดนี้จะมีบทบาทมากที่สุดในการควบคุมรายรับรายจายในการพัฒนาและบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลวาไดใชจายไปในทางใดบาง ซึ่งงบประมาณแผนดินคือ แผนการใช
จายเงินของรัฐบาลซึ่งแสดงถึงโครงการการดําเนินงานทั้งหมดของประเทศภายในระยะเวลาหนึ่ง
แผนนี้รวมถึงประการบริหาร กิจกรรม โครงการและคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนใน
การสนั บสนุน หรือ กล าวอีก นัย หนึ่ง งบประมาณแผ น ดิ น ก็ คือ ขา วสารขอ มูลเพื่อ ใช ใ นการ
ตัดสินใจของรัฐบาลและสภาผูแทนราษฎร ซึ่งใชประกอบการแนวทางในการวางแผนและบริหาร
นโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล
สรุปไดวา บทบาทและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบง ไดเปน 1) บทบาทในทางนิติบัญญัติ ไดแก การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในสภาผู แทนราษฎร 2) บทบาทในการควบคุ มฝา ยบริห าร ซึ่ ง หมายถึ ง การควบคุม การ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลและกลไกของรัฐในทุ กระดับใหปฏิบัติไปตามตัวบทกฎหมาย และเปน
ธรรมแกสั ง คมสวนรวม ซึ่ง ไดแก การตั้ง กระทู ถ ามรัฐ บาล การเสนอญัต ติห รือการขอเป ด
อภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรี และการเปนคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร บทบาท
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาจึงมีหนาที่กํากับดูแลและสนับสนุนใหฝายบริหาร ใชอํานาจ
บริ ห ารประเทศให ต รงต อ ความต อ งการหรื อ ผลประโยชน ข องประชาชน นอกจากนี้
สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรยัง มี บ ทบาทในการทํ าหน า ที่ผู แ ทนของประชาชน ซึ่ ง หมายถึ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหาไดมีหนาที่เฉพาะการตอบสนองหรือการใหความชวยเหลือราษฎรที่
เลือกตนเขามาเทานั้น แตทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนดวย ทั้งนี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะตองมีการออกไปตรวจเยี่ยมราษฎร เพื่อรับฟงความทุกขยากหรือความเดือดรอนตามทองที่
ตาง ๆ แลวเสนอตอรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาแกไข เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดรับความคาดหวังจากราษฎรวาจะตองมีบทบาทในการใหความชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนตางๆ ใหแกราษฎร
ประการที่ส อง คือ อํานาจหนาที่ในฐานะเปนสถาบันทางการเมือง หนาที่ของ
สภาผูแทนราษฎรที่กระทําในฐานะเปนสถาบันทางการเมืองนั้นจะมีกวางขวางมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้น อยูกับวิวัฒนาการของระบบการเมืองของประเทศเปน สําคัญ หนาที่อัน นี้ร วมไปถึ ง
ธรรมเนี ย มและประเพณี ที่ เ คยปฏิ บั ติ ม าของสภาผู แ ทนราษฎรในอดี ต ด ว ย หน า ที่ ข อง
สภาผูแทนราษฎรที่จ ะพึง กระทําในฐานะที่ส ภาผูแทนราษฎรเปน สถาบันทางการเมืองนั้น มี
ทั้งหมด 8 ดาน คือ
1. การใหการศึกษาและความรูทางการเมืองแกประชาชน สภาผูแทนราษฎรก็เปน
หนึ่งในสถาบันอื่นๆ ที่ทําหนาที่ใหความรูแกประชาชนในสังคม แตเปนการใหความรูที่แคบเขา
มาคือ การเรียนรูทางการเมืองและการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนใหเรียนรูเกี่ยวกับ
ระบบการเมือง จะทําใหประชาชนเขาใจปญหาตางๆ ของประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
โดยพยายามชักจูงใหประชาชนสนใจการเมือง เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
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ให ดีขึ้น การใหการศึกษาทางระบบการเมืองการปกครองแกประชาชนนั้น สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอาจทําไดโดยพูดคุยเลาใหประชาชนฟงถึงหลักเกณฑของการดําเนินการทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยเมื่อมีโอกาสอํานวย
2. หนาที่ในการเปนตัวแทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองใหความสําคัญของ
การเปน ตัวแทนประชาชนโดยสวนรวมนั่นก็คือ การสรางความชอบธรรมใหกับบทบาทของ
ผูแทนในการสรางความรู สึกเปน อัน หนึ่ ง อัน เดียวกั น ของประชาชน ซึ่ง มีความแตกตางกั น
ทั้งในดานวัฒนธรรมและผลประโยชน ทําใหประชาชนทุก ๆ คน รูสึ กถึงความเปนผูแทนของ
พวกเขาทุกๆ คน
3. การสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนง ทางการเมือง การสรรหาบุคคลเขาดํารง
ตําแหนง ทางการเมือง เชน การเลือกนายกรัฐ มนตรีนั้น ถือวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น
มีความสําคัญตอเรื่องนี้มาก ในกรณีที่มีการซาวเสียงหาบุคคลผูสมควรจะเขามาดํารงตําแหนง
อั น สํ า คั ญ คื อ นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ประมุ ข ของฝ า ยบริ ห าร และ การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมาธิการคณะตางๆ ของสภาเปนตน บทบาทเหลานี้จะกระตุนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหมีความรูสึกวาเปนผูแทนราษฎรของปวงชนในการรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
อยางแทจริง
4. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูแทนราษฎรนั้นมีหนาที่จะรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนและสะทอนความทุกขยากของประชาชนใหฝายบริหาร และฝายตางๆ ได
รับรูและดําเนินการแกไขใหถูกตองเปนการชวยผอนคลายความตึงเครียดทางการเมือง
5. หนาที่ในการเปนจุดศูนยกลางการแสดงซึ่งผลประโยชนของกลุมตางๆ หนาที่นี้
มีความเกี่ ยวเนื่ องกับ หนา ที่ใ นการเป น ตั วแทน กล าวคือ สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรมี ห น า
ในการเปน ตัวแทนของกลุมผลประโยชนตา งๆ แตปญ หาอยูที่วาผลประโยชน มักจะอยูบ น
พื้นฐานของความขัดแยงและสภาพของสังคมบากรเมืองยากที่จะหลีกเลี่ยงไดความขัดแยงของ
กลุมผลประโยชนตาง ๆ ก็เนื่องมาจากการจัดสรรทรัพยากรไปสูกลุมตางๆ ในสังคม
6. เผยแพรความรูระบอบประชาธิปไตย โดยวิธีการโฆษณาและชักจูงใหราษฎร
สนใจการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ ตัง แตร ะดับทองถิ่น จนถึง
ระดับชาติ เพื่อทําใหประชาชนมีความรู และความสํานึกทางการเมืองอันจะนําไปสูการมีสวนรวม
ทางการเมือง
7. สนใจปญ หาเฉพาะหนา ถือเปน หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนที่
จะตองคอยใหความสนใจและติดตามขาวสารเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนทั่วประเทศ
8. เปนตัวอยางที่ดีในดานความประพฤติ หนาที่ในการปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง
ที่ดีใ นด านความประพฤติและการปฏิ บัติต นเพื่อใหเ กิดความศรัท ธาอัน ดีง ามตอประชาชน
การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
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1.3 จริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จริยธรรม(Ethics) มีแหลงกําเนิดจากสภาพแวดลอมของมนุษย ตั้งแตทารกจนเปน
ผูใหญ โดยผานกระบวนการเรียนรู โดยที่จริยธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดและมีความเจริญขึ้น
ตามลําดับ การเปนผูมีจริยธรรมจะทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่ดีเป นที่คาดหวังของสังคม
เนื่องจากจริยธรรมเปนที่รวมของระบบความเชื่อและหลักปฏิบัติ โดยเปน ความเชื่อเปน เรื่อง
ถูกตองดีงามตามหลักศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคม ซึ่งความเชื่อดังกลาว
จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปตามบทบาทที่คาดหวังของสังคม และมี สถานะ
เปนหลักปฏิบัติที่กลาวถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ สิ่งที่ดี และไมดีในการปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของสังคม(วรวุฒิ ทศพิทักษกุล.2543: 10 ; อางอิงจาก Key.1980: 30-31 ; Moff.
M.L.1977: 269 - 271) ซึ่งมีผูใหคํานิยามความหมายของจริยธรรมไวดังนี้
ความหมายของจริยธรรม
จริยธรรมมาจากภาษากรีกวา Ethics และ ethos ที่หมายถึง กติกาของสังคมที่
ควบคุมความประพฤติมนุษย ซึ่งในแตละสังคมจะมีการเนินกฎ กติกา ที่แตกตางกันออกไป
ขงจื้อนักปรัชญาจีนยุคบรรพกาลไดกลาวไววา จริยธรรมเปนสิ่งที่ทําคนใหเปนคน
เพราะจริยธรรมเปนคุณสมบัติพื้นฐานของการเปนคน ถาบุคคลขาดซึ่งจริยธรรมก็เทากับขาด
ความเปนคน(นิยม รัฐอัมฤต.2550: 200 ; อางอิงจาก Ding Wangdao.1997: 68)
Collins Cobuild English Dictionary ไดใหความหมายของจริยธรรมวา เปนความ
เชื่อเกี่ยวกับศีลธรรม และกฎกติ กาเกี่ยวกับความถูกผิด หรือหลักการทางศีลธรรมที่กําหนด
ความถูกผิดของพฤติกรรมของบุคคล(นิยม รัฐอัมฤต.2550: 600)
การใหความหมายของจริยธรรมโดยนักวิชาการของไทยนั้น ไดมีผูใหความหมาย
ไวห ลายทานดวยกัน ซึ่ง พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิต ยสถาน(2542) ไดใ หความหมายของ
จริยธรรมไววา หมายถึง ธรรมที่เปนขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม การใหความหมายดังกลาว
นั้นสอดคลองกับพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ไดใหความหมายของจริยธรรมไว
ใกลเคียงกันวา หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม
นอกจากนี้ นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งไดใหความหมายของจริยธรรมไววา นอกจาก
การเปนขอปฏิบัติแลวยังหมาย จริยธรรมยังหมายรวมถึง การตัดสินวาพฤติกรรมใดควรกระทํา
หรือไมควรกระทําดวย ดังเชน สีวลี ศิริไล(2536) ที่ไดกลาวไววา จริยธรรม หมายถึง หลักธรรม
ที่ควรปฎิบัติ ซึ่งจริยธรรมจะตัดสินว าเหตุการณหนึ่งเปนเรื่องที่ควรกระทําหรือไมควรกระทํา
เพราะอะไร ซึ่งสอดคลองกับโกวิทย กังสนนท(2550) ที่ไดใหความหมายของจริยธรรม ไววาเปน
คุณ ลักษณะที่ดี ที่กําหนดแบบแผน กฎเกณฑ และการตัดสิน วาอะไรควรทําหรือไมควรทํ า
รวมถึงนิยม รัฐอัมฤต(2550) ที่ไดกลาววา จริยธรรมเปนสิ่งสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือกํากับ
และควบคุมความประพฤติที่มนุษยพึงปฏิบัติในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
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สําหรับพระเมธีธรรมาธรณ(พระประยูร ธมมจิตโต.2537: 3) ไดใหความหมายของ
จริย ธรรมวา เปน การดํ าเนิน การให ส อดคลอ งกับ สัจ ธรรม จริ ยธรรมจึ ง เปน หลัก แห ง ความ
ประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม
ในขณะที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ไดใหความหมายของ จริยธรรม ไววา
เปนระบบการทําความดี ละเวนความชั่ว โดยระบบหมายถึง สาเหตุของบุคคลที่จะกระทําดีละ
เว น ชั่ ว และผลของการกระทํ า ดี ล ะเว น ชั่ ว นั้ น ตลอดจนกระบวนการเกิ ด และการเปลี่ ย น
พฤติกรรมเหลานี้ดวย
ทั้งนี้สามารถสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง ขอปฏิบัติหรือหลักความประพฤติที่ดี
งามและเปนไปเพื่อประโยชนทั้งตอตอเองและสังคมสวนรวม
สําหรับ จริยธรรมในการทํางาน หมายถึง ขอปฏิบัติหรือหลักความประพฤติที่ดีงาม
ตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการทํางาน
การควบคุมจริยธรรมในการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในประเทศไทยนั้น ไดใ หความสนใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิช าชีพเพิ่มมากขึ้ น
ตามลําดับของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะสังคมมีความสลับซับซอน
มากขึ้ น และผู ค นมี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั น มากขึ้ น ในทางการเมื อ งจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองถือเปนเครื่องมือควบคุมความประพฤตินักการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ดวยความซื่อสัตย สุจริต สํานึกและรับผิดชอบตอหนาที่ ดังนั้นจริยธรรมนักการเมืองจึงเปนเรื่อง
ที่ประชาชนใหความสนใจมากทุกยุคทุกสมัย
ในสวนของผูปกครองเองก็ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมตอเสถียรภาพของ
ระบบการปกครองและชีวิต ความเปนอยูของประชาชน ดังจะเห็น ไดในทําเนียมการปกครอง
โบราณ มีจะอยูในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย ก็มีการหยิบยกประเด็นเรื่องทศพิธราชธรรม หรือ
ธรรม 10 ประการของราชามาเปนเครื่องเตือนใจยับยั้งอํานาจอันลนพนของพระมหากษัตริย
เปรียบไดกับขอ ควรประพฤติข องผูนํารัฐ นาวาที่จ ะนําพาผูค นจํานวนมากออกสูท ะเลกวา ง
ขอควรประพฤตินับวามีความสําคัญอยางมากตอชีวิตความเปนอยูและอนาคตของผูคนที่อยูใน
เรือทั้งหลาย
ภายหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬในป พ.ศ. 2535 ความสนใจในเรื่องจริยธรรมทาง
การเมื อ งในหมู ป ระชาชนยิ่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากการเกิ ด ขึ้ น ของขบวนการ
ประชาธิปไตยที่เรียกรองใหทั้งระบบการเมืองใสสะอาด และเปนประชาธิไตยเต็มรูปแบบ ขจัด
นักการเมืองประเภทไรสาระ ขาดความรูความสามารถ นักการเมืองประเภทเจาพอ เจาแม ผูมี
อิทธิพลทองถิ่น ขาดคุณธรรมจริยธรรม ใชเงิน ใชอิทธิพลซื้อสิทธิ์ขายเสียงเขาสภา
ผลของขบวนการทางสังคมดังกลาวทําใหเกิดกระแสการปฏิรูปการเมือง จนในที่สุด
ได มี ก ารจั ด ตั้ ง สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ดํ า เนิ น การร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม ทั้ ง ฉบั บ และมี ก าร
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ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2540 ซึ่งกลาวไดวาเปน
รัฐนูญฉบับปฏิรูปการเมือง(นิยม รัฐอมฤต.2550: 601)
การควบคุมจริย ธรรมในการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2540
รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุท ธศักราช 2540 ในหมวด 5
มาตรา 77 ที่ไ ดมีการระบุไ ววา “รัฐ ตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตราฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่”
ตามขอกําหนดของรัฐ ธรรมนูญ ตามมาตรา 77 นั้น เปนที่มาของการจัดทํา
ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ ที่มีผลบังคับใช
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542
ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรมของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. 2542 ประกาศบังคับใชเมื่อ สิงหาคม 2542 ประกอบดวยหลักสําคัญดังนี้
1. สมาชิ ก และกรรมาธิ ก ารจั ก ต อ งมี อุ ด มการณ ใ นการทํ า งานเพื่ อ
ประเทศชาติและรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ
2. สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชน
3. สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่น
ไมแสดงกริยาวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย ใสรายและเสียดสีบุคคลใด โดยไมมีหลักฐาน
4. สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสารทาง
ราชการเพื่อใหผูอื่น หรือประชาชนเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสวนตัวของพรรคพวก
5. สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมรวมมือกับบุคคลหรือองคกรใดๆ
กระทําการหรือแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอการทําหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
6. สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปดเผยขอมูลหรือการกระทําที่ทําให
ราชการเสียหาย การฉอฉล หลอกลวง การใชอํานาจในทางที่ผิดและการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
นอกจากนี้เ พื่อ ให ประมวลจริ ยธรรมก อใหเ กิด ผลในทางปฏิบั ติจึ ง ไดมี การ
กําหนดกลไกและบทลงโทษ เพื่อการควบคุมใหเปนไปตามจริยธรรม ดังนี้
1. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ที่เรียกวา คณะกรรมการจริยธรรมสภา
ผูแทนราษฎร จํานวน 21 คน ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานโดยตําแหนง กรรมการอื่น
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อีก 20 คน เลือกจากผูซึ่ง เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของพรรคการเมืองที่มีอยูใ นสภา
ผูแทนราษฎรพรรคละ 1 คน จํานวนกรรมการที่เหลือใหพิจ ารณาตามสัดสวนของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองที่มีอยูจนครบ
2. ในกรณีที่ คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู แทนราษฎรมีคํา วินิจ ฉั ยว า
สมาชิกและกรรมาธิการผูใดฝาฝนขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมขอใด คณะกรรมาธิการมี
อํานาจลงโทษสมาชิกหรือกรรมาธิการผูนั้น โดยตําหนิห รือประณามใหเปน ที่ประจักษและ
รายงานตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อทราบ
การควบคุมจริยธรรมในการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2550
การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เปนผลใหตองยกเลิกการใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพุทธศักราช 2540 และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพุทธศักราช 2550 ภายหลังการลงประชามติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2550 ซึ่งตามรัฐธรรมฉบับนี้ยังคงมีการกลาวถึงมาตราการในการขับเคลื่อนจริยธรรมทาง
การเมืองอยางตอเนื่อง
รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2550 หมวด 13 วาดวย
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐดังนี้
มาตรา 279 มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดทางวินัย ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการ
แผนดินของรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหาก
เปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พิจาณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา 270
การพิจารณา การสรรหา การกลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มี
สวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และ
การลงโทษบุคคลนั้นจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรม และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลดังกลาวดวย
มาตรา 280 เพื่อประโยชนในการการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
ตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง อาทิ ขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝน
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ประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา 279 วรรคสาม
ในกรณีที่มีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีลักษณะ
รายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปน
ธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยตอสาธารณะก็ได
คานิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2)การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
2. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
3. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
4. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
5. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
6. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
7. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ในการวิจัยครั้งนี้ จริยธรรมในการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายถึง
ขอปฏิบัติหรือหลักความประพฤติที่ดีงามตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่ได
กําหนดไวในประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2542 อันประกอบดวย
1.1 มีการทํางานในบทบาทหนา ที่ของสมาชิก สภาผูแทนราษฎรดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ
1.2 มีการประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
ทั้งในเรื่องสวนตัวและเรื่องการทํางานในบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.3 มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่น ไมแสดงกริยา วาจาอันไม
สุภาพ อาฆาตมาดราย ใสรายเสียดสีบุคคลใด โดยไมมีหลักฐาน
1.4 ไมใชและบิดเบือนขาวสารทางราชการเพื่อใหผูอื่น หรือประชาชนเขาใจผิด
หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว หรือเพื่อประโยชนของพรรคพวก
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1.5 ไม ร ว มมื อ กั บ บุ ค คลหรื อ องค ก รใดๆ การกระทํ า หรื อ การแสวงหา
ผลประโยชนที่ขัดตอหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
1.6 ไม เ ป ด เผยข อ มู ล หรื อ การกระทํ า ที่ ทํ า ให ร าชการเสี ย หาย การฉ อ ฉล
หลอกลวง การใชอํานาจในทางที่ผิดและการทุจ ริตและประพฤติมิช อบในวงการราชการตอ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

2. แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอบรมกล อ มเกลาทาง
การเมืองและผลลัพธ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจกับกระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดา นจริยธรรมที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตั วการ(Agents)ที่มีความ
เกี่ ย วข อ งในกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ ง อาทิ สถาบั น ครอบครั ว
สถาบั น การศึ ก ษา สื่ อ มวลชน และพรรคการเมื อ ง ในช ว งก อ นที่ จ ะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และทําการศึกษาตอเนื่องไปถึงกระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents)ตางๆ ภายหลังเขาดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะพรรคการเมืองและกลุมการเมืองที่สัง กัด ทั้ง นี้ผูวิจัยมี
ประเด็นปญหาหลักในการวิจัยครั้งนี้วา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะตอบปญหา
หลักของการวิจัยครั้งนี้วาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองดานจริยธรรมตั้งแตชวงกอนเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองจนถึงชวงหลังจากการเขา
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาอยางไรบาง สําหรับประเด็นปญหารอง ประกอบดวย
1) กอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองจากตัวการ(Agents) ใดบาง โดยมีความมุงหมายที่จะทําความเขาใจวา
ตัวการเหลานั้นมีวิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางไร และในระหวางนั้น ภายใน
สถาบันเหลานั้นมีบรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมตางๆ เปนอยางไร รวมถึงทําความเขาใจวา
เมื่ อ ได ผ า นกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งจากตั ว การ (Agents)ต า งๆ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกิดการรับรู(Perceptual)ในเรื่องใดบาง และประเด็นตางๆ ที่ไดรับรู
นั้นมีความเกี่ยวของอยางไรกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ 2) ภายหลังการ
เขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ตัวการ(Agents) ที่ทําหนาที่ในการอบรมกลอม
เกลาในชวงกอนที่จะเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นยังคงทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองอยางตอเนื่องหรือไม โดยมีความมุงหมายที่จะทําความเขาใจวาพรรคการเมืองและ
กลุมการเมืองที่สังกัดมีวิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยา งไร และในระหวางนั้น
ภายในสถาบันเหลานั้นมีบรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมตางๆ เปน อยางไร รวมถึงทําความ
เขาใจวาเมื่อไดผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากตัวการ(Agents)ตางๆ แลว
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกิดการรับรู(Perceptual)ในเรื่องใดบาง และประเด็นตางๆ ที่ไดรับรู
นั้นมีความเกี่ยวของอยางไรกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในลําดั บตอไปผูวิจั ยจะนํ าเสนอรายละเอีย ดของทฤษฎี ก ารอบรมกล อมเกลาทาง
การเมือง(Political Socialization) ซึ่งเปนทฤษฎีหลักในการศึกษาครั้งนี้
การอบรมกลอมเกลาทางการเมือง(Political Socialization) เปนกระบวนการในการ
ถายทอดเรื่องราวตางๆ ทางดานการเมืองใหกับบุคคลเพื่อใหเกิดการรับรูและเกิดความโนมเอียง
ทางการเมือง(Political Orientations) เชน ความสํานึกทางการเมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพ
ทางการเมือง ความไววางใจหรือความไมไววางใจทางการเมือง รวมถึงความผูกพันตอพรรค
การเมือง ฯลฯ โดยที่ความโนมเอียงทางการเมืองเหลานี้มีอิทธิพลสําคัญที่จะสง ผลใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมทางการเมือง อันเปนลักษณะที่สําคัญยิ่งของระบอบประชาธิปไตย(Dawson ;
Prewitt ; & Dawson.1977: 1-4)
จากแนวคิด ที่กล าวมาข างต น แสดงให เห็ น วา กระบวนการอบรมกลอ มเกลาทาง
การเมืองเปนกระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมการเมืองของสังคมตางๆ จากคนรุนหนึ่งไป
ยังคนอีกรุนหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้จะสราง หลอหลอม และกอรูปความรูสึกนึกคิดทางการเมือง
และพฤติก รรมทางการเมื อ งของบุ ค คลที่มี ลั กษณะหรือ รูป แบบที่ส อดคลอ งกับ วัฒ นธรรม
การเมืองของสังคมนั้นๆ
ความหมายของการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในสาขาวิชารัฐศาสตร
ยุคปจจุบันมีรากฐานการศึกษาที่สําคัญมาจากวิชาอื่นๆ เชน มานุษวิทยา จิตวิทยาสังคม และ
สังคมวิทยา เปนตน โดยที่สาขาวิชาเหลานี้มักใหความหมายกวางๆ วาเปนกระบวนการที่บุคคล
จะยอมรั บ เอากฎเกณฑ มาตรฐานของสั งคมที่ ตั วเขาสัง กั ดอยูด วยศั กยภาพอั น แตกต างกั น
ซึ่งติดตัวมาแตกําเนิด (Eston; & Dennis.1969: 6; Renshon.1992: 445 ;citing Pye.1968)
โดยนักรัฐศาสตรไดใหนิยามการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองไวดังนี้
นักรัฐศาสตรไดใหนิยามความหมายของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองไว
ในหลากหลายแงมุมดวยกันโดยที่อีสตันและเดนนิส (Eston; & Dennis.1969: 7) อธิบายวา
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง หมายถึง วิธีการที่สังคมสงผานความโนมเอียงทาง
การเมืองจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง ซึ่งจะมีผลตอความคงอยูของระบบการเมืองนั้นๆ
ซึ่งสอดคลองกับดอวสัน พรีวิททและดอวสัน (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 1-2) ที่ได
กลาวไววากระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง หมายถึง การถายทอดเรื่องราวตางๆ
ทางการเมือง แนวคิด แนวปฏิบัติ และความโนมเอียงทางการเมืองจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุน
หนึ่ง สําหรับอัลมอนดและเพาเวลล (Allmond; & Powell.1980: 64) ไดเสนอแนวคิดไววา
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กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง คือ กระบวนการที่นํามาซึ่งวัฒนธรรมทางการเมือง
แกประชาชน เปนกระบวนการกอตัวหรือสงผานวัฒนธรรมทางการเมือง และชวยผดุงวัฒนธรรม
ทางการเมืองเดิมไว นอกจากนี้ รัช (Rush.1992: 96)มองวากระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมือง หมายถึง กระบวนการที่จะทําใหบุคคลรูจักวาตนอยูในระบบการเมืองอันจะทําใหเกิด
การรั บรู ห รือ มีป ฏิกิ ริ ยาตอ ปรากฏการณ ท างการเมื อง กระบวนการนี้ จ ะเกี่ย วข อ งกั บจาก
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู
และยังเกิดจากปฏิสัมพันธของบุคลิกภาพและประสบการณของบุคคลนั้นดวย
ในทั ศ นะของนั ก วิ ช าการไทยทิน พั น ธ นาคะตะ(Nakata.1975: 88) อธิ บ ายว า
กระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองโดยทั่วไปคือ การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลซึ่งกระทําตอ
กัน และเปนกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรมทางการเมือง แตในกระบวนการกลอมเกลา
ทางการเมืองทั่วไปนั้น บุคคลจะเรียนรูทั้ง สิ่ง ที่เ กี่ยวของกับการเมื อง และไมเกี่ ยวข องกั บ
การเมืองโดยตรง ถึงกระนั้นก็ตาม สิ่งตางๆเหลานั้นตางมีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรมทางการ
เมืองของบุคคลดวย สําหรับพรศักดิ์ ผองแผว และสายทิพย สุคติพันธ (2523) ใหคําจํากัดความ
วาเปนกระบวนการที่บุคคลไดมาซึ่งความโนมเอียงทางการเมือง(political orientation) ตาง ๆ
อัน ไดแก ความรู (knowledge หรือ cognition) ความเชื่อ(beliefs) ทัศนคติ และความรูสึก
(attitudes and feeling) และคานิยม (values) ที่เกี่ยวกับระบบการเมือง กระบวนการทาง
การเมือง อํานาจทางการเมืองและบทบาทตางๆในระบบการเมือง กระบวนการกลอมเกลาทาง
การเมืองนี้ อาจเปนการผดุงรักษาและสง ทอด(maintain and transmit) หรือการแปลงรูป
(transform) หรือการสราง(create) ความโนมเอียงทางการเมืองเหลานั้นก็ได
กลาวโดยสรุป กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมการเมืองจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง อันเปนกระบวนการสําคัญที่ทํา
หนาที่ใ นการสราง หลอหลอม และกอรูป ความโนมเอียงทางการเมือง(political orientation)
อาทิ ความสํานึกทางการเมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความไว วางใจทางการ
เมือง และความผูกพันตอพรรคการเมืองใหกับบุคคฃล ซึ่งความโนมเอียงทางการเมืองเหลานี้
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้กระบวนการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองเปนกระบวนการที่เกิดกับบุคคลตลอดชวงชีวิต ตราบเทาที่ยัง มี
ปฏิสัมพันธกับบุคคล หรือสถาบันตางๆ ในสังคม
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองกับความเปนอัตตาทางการเมือง (political self)
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจะเปนไดทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม
พรอมๆกัน สําหรับระดับบุคคลคือ การทําใหบุคคลไดเขามาซึ่งโลกทัศนทางการเมือง(political
views) นั่นเอง ทั้งนี้เพราะการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองก็คือ กระบวนการแหงการพัฒนา
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ซึ่งทําใหประชาชนมีวุฒิภาวะทางการเมือง อันจะทําใหประชาชนหรือบุคคลไดมาซึ่งความเชื่อ
ความรูสึกและขาวสารที่ชวยใหสามารถเขาใจ สามารถประเมินคา และสามารถมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับโลกทางการเมืองรอบตัวได และโลกทัศนทางการเมืองของบุคคลคือสวนหนึ่งของ
โลกทัศนของสังคมทั่วไป(general social views)นั่นเอง(สุรวุฒิ ปดไธสง.2533: 36)
ดอวสัน พรีวิทท และดอวสัน(สุรวุฒิ ปดไธสง.2533: 36; อางอิงจากDawson ; Prewitt ;
& Dawson.1977: 17)ไดกลาววา บุคคลทุกคนจะตองมีความเปนอัตตาทางการเมือง(political
self) ซึ่งหมายถึง กระบวนการอันสลับซับซอนในการไดรับ การอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
เพื่อใหไ ดมาซึ่ง ความโนมเอียงทางการเมือง(political orientations)รวมไปถึงโลกทัศนที่มีตอ
บทบาททางการเมืองของเขาดวย ดังนั้นกลาวโดยสังเขปแลวความเปนอัตตาทางการเมืองก็คือ
การรวบรวมไวซึ่ง การเรียนรูท างการเมืองของบุคคล ซึ่ง มีด (Mead.1934: 135)ไดกลาวว า
ความเปนอัตตาเปนสิ่งที่มีการพัฒนาขึ้น มิใชเปนสิ่งที่บุคคลมีมาแตกําเนิดแตเกิดขึ้นในบุคคล
โดยเปนผลมาจากการที่บุคคลมีความสัมพันธกับกระบวนการอันเปนกิจกรรมและประสบการณ
ทางสังคม หรือกับบุคคลอื่นๆในกระบวนการทางสังคมนั้น กลาวสรุปไดวา กระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองทํ าใหเกิดความเปน อัต ตาทางการเมือ งขึ้น มา ซึ่ง ความเปน อัต ตา
ทางการเมืองนี้ประกอบดวย ความรูสึกชาตินิยม ความรูสึกรักชาติ รักเผาพันธุ การสังกัดตนเอง
เปนสมาชิกของกลุม การมีเจตคติหรือการประเมิน คาที่มีตอประเด็น ทางการเมือง ความรู สึก
เกี่ยวกับโครงสรางและขั้นตอนของระบบการเมือง การมองภาพตนเองในเรื่องสิทธิทางการเมือง
และการพิจารณาสถานะทางการเมืองของตนเอง
การดําเนินการของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ดอวสัน พรีวิททและดอวสัน(สุรวุฒิ ปดไธสง.2533: 36 ; อางอิงจาก Dawson ; Prewitt
; & Dawson.1977: 93-113)ไดกลาวไววากระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองมีหลักการ
เชน เดียวกับการเรียนเรียนรูท างสัง คม(social learning)ดานอื่น ๆ นั่น คือ เปน กระบวนการ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการจิตวิท ยาและสัง คม อัน เกิดเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพัน ธกัน หรือเมื่อบุคคล
กระทําในสิ่ง ที่เปนการตอบสนองตอสัญ ลักษณและสถาบันทางสังคม โดยกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองจะเกิดขึ้นและดําเนินไปเมื่อบุคคลเขาไปมีความสัมพันธกับสังคม และ
ผลของความสัมพันธนี้จะนําไปสูโลกการเมือง ประสบการณของบุคคลจะทําใหบุคคลเกิดอัตตา
ทางการเมื อง อัน เปน กระบวนการหลอ หลอมให บุค คลเขา กับสั ง คมได อย างสอดคลอ งกั น
การดําเนินไปของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจะประกอบดวย 2 ประการ คือ
ปจเจกบุคคลและตัวการ(agent)ทางสังคม
ปจจัยทางจิตวิทยาสังคมเปนปจจัยเสริมสรางใหบุคคลมีลักษณะทางการเมืองตางกัน
ออกไป เชน การมีความโนมเอียงทางการเมืองของบุคคลหนึ่งๆ อาจแตกตางไปจากอีกคนหนึ่ง
ซึ่งอาจเปนผลมาจากขาวสารหรือสาระเกี่ยวกับการเมืองทั้งทางตรงทางอาอมที่บุคคลไดรับหรือ
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ประสบมา การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองนี้จะดําเนินไปเรื่อยๆ ตามประสบการณของบุคคล
และสัง คมเปน กระบวนการที่ดํ าเนิน ตลอดชีวิ ต และมี พัฒนาการตลอดไป(life long and
developmental) นั่นคือบุคคลมี การเรียนรูทางการเมืองซึ่งสะสมไปตลอดชวงอายุตั้งแตวัยเด็ก
จนถึงวัยชรา
ประเภทของการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ประเภทของการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งนั้ น ดอว สั น พรี วิ ท ท แ ละดอว สั น
(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 93-113) ไดแบงการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองออกเปน
2 ประเภทดวยกัน คือ
1. การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองโดยตรง (Direct Learning) เปนการเรียนรู
เรื่องราวทางการเมืองโดยตรงดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
1.1 การเรียนรูโดยการเลียนแบบ(Imitation) เปนวิธีการเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับ
สิ่ง ตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการเมือง เชน คานิยม พฤติกรรม ทักษะ ความคาดหวัง และ
เจตคติ ฯลฯ ดวยการไดเห็นหรือไดยินจากบิดามารดาโดยผานการสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในครอบครัว อันทําใหบุคคลเกิดการจดจําสิ่งที่ไดเห็นและไดยินเหลานั้นไว
เปนแนวคิดและแนวปฏิบัติของตนเองโดยไมรูตัว ดังเชนมีการศึกษาพบวาบุคคลมักจะมีแนวคิด
อุด มการณ ความชื่น ชอบ และพฤติ ก รรมที่ ค ลา ยคลึง กั บ บิด ามารดา เช น ถา บิ ด ามารดา
มีความชื่นชอบหรือรูสึกผูกพันกับพรรคการเมืองใดบุตรมักจะชอบและผูกพันกับพรรคการเมือง
นั้นตามบิดามารดาดวย ฯลฯ (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 102 ; citing Almond ; &
Verba) ซึ่งในชวงวัยเด็กบุคคลจะทําการสังเกต จดจํา และเลียนแบบพฤติกรรมของบิดามารดา
หรือบุคคลที่ใกลชิด ในครอบครัว เชน พี่ ปา นา อา ฯลฯ และจะสงผลตอความโนมเอียงและ
พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลไปตลอดชวงชีวิต
1.2 การเรียนรูจากการคาดหวัง(Anticipatory Political Socialization) เปน
การเรียนรูจากการคาดหวังหรือใฝฝนจากบุคคลนั้น เคยพบเห็นและเกิดความชอบและประทับใจ
เชน เด็กที่พบเห็นตํารวจจับผูรายอาจจะมีภาพพจนที่ดีตอตํารวจและมีการคาดหวังวาเมื่อโตขึ้น
อยากจะเปนตํารวจเชนเดียวกัน ดังนั้นการคาดหวังนี้จะเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของเด็ก
1.3 การเรียนรูโดยการศึกษาทางการเมือง(Political Education) เปนการเรียนรู
ทางการเมื อ งโดยตรงของบุ ค คล โดยได รั บ การเรี ย นการสอน และการปลู ก ฝ ง โดยตรง
ซึ่ง จะมีการกําหนดหลักสูต รวิช าที่เรียน มีการเรียนการสอนที่ชัดเจน มีร ะยะเวลาที่แน น อน
เกี่ ย วกั บเรื่ อ งทางการเมื อ งในสถาบั น การศึ กษาต า งๆ เช น โรงเรีย น มหาวิ ท ยาลั ย และ
การเรียนรูผานทางองคการของรัฐ และสื่อมวลชนเพื่อ ใหบุคคลเกิดความรู ความโนมเอีย ง
ความเชื่อ เจตคติ ตลอดจนคานิยมตางๆในทางการเมืองในรูปแบบที่รัฐตองการ
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1.4 การเรีย นรูจ ากประสบการณ (Experience)ในการมีสว นรวมในกิจ กรรม
ทางการเมืองเปน การเรียนรูท างการเมืองจากประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองดวยตัวเอง เชน การไปฟงการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง การไปลงคะแนนเสียง
เลื อ กตั้ ง การเดิ น ขบวนประท ว ง การเข า ร วมชมรมหรื อ การเข า ร ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับการเมืองในมหาวิทยาลัย เชน การเลือกตั้งประธานนักเรียนหรือประธานนักศึกษา ฯลฯ
สรุปไดวาการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองโดยตรงนี้จะเปนกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองโดยผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และองคการอื่นๆ
ที่เกี่ยวของดวยการเรียนรูโดยการเลียนแบบ(Imitation) การเรียนรูจากการคาดหวัง(Anticipatory
Political Socialization) การเรียนรูโดยการศึกษาทางการเมือง(Political Education) และการเรียนรู
จากประสบการณ(Experience) จนทําใหบุคคลเกิดความโนมเอียงทางการเมือง ความรู ความเขาใจ
เจตคติ คานิยม ความเชื่อตางๆ ทางการเมื องขึ้น อันเปนสวนสําคั ญ ที่สง ผลใหบุคคลเขาไป
มีสวนรวมทางการเมืองตอไป
2. การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองโดยออม(Indirect Learning) เปนการเรียนรู
ทางการเมืองโดยไมไดตั้งใจ(Unintentional learning) ดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
2.1 วิธีการฝกหัด(Apprenticeship) เปนวิธีการเรียนรูที่จะมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมื องจากการมีโ อกาสได มีสวนรวมในกิจ กรรมอื่ น ๆ ที่ไ ม ใ ช กิจ กรรมทางการเมือ ง
และในสถาบั น หรื อ องค ก ารอื่ น ๆ ที่ ไ ม ใ ช ส ถาบั น การเมื อ ง เช น ภายในครอบครั ว
สถาบั น การศึ ก ษา และที่ ทํ า งาน ฯลฯ ซึ่ ง การฝ ก หั ด นี้ จ ะส ง ผลให บุ ค คลได รั บ ความรู
ประสบการณ ทักษะ และมีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีในการมีสวนรวมทางการเมือง
ได ทั้งนี้มีการศึกษาพบวาทักษะและประสบการณที่บุคคลไดรับจากการเรียนรูท างการเมือง
จากครอบครัว และโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในวัยเด็กดวยวิธีการนี้ไมไดสงผลตอบุคคล
เฉพาะในวัย เด็ กเท านั้ น แตจ ะสง ผลตอ บุ คคลไปตลอดชว งชี วิ ต เพราะการฝ กหั ด จะทํา ให
เกิดทักษะ นิสัย และพฤติกรรมการปฏิบัติพฤติกรรมทางการเมืองในอนาคตตอไป
อัลมอนดและเวอรบาร(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 102 ; citing
Almond; & Verba) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองโดยออม ใน
กลุมตัวอยางจาก 5 ประเทศ ผลการศึกษาพบวา ประสบการณของบุคคลในการมีสวนรวมในการ
ตัดสินแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมรับผิดชอบในครอบครัว สถาบันการศึกษา และที่ทํางาน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง นอกจากนี้อัลมอนดและ
เวอรบารยังพบวาบุคคลที่รายงานวาได มีโ อกาสมีสวนรวมในการตัดสิน ใจแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมรับผิดชอบทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษาและที่ทํางานจะสงผลตอพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลที่รายงานวามีสวนรวมในที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียวหรือ
สองที่ โดยพบวาการมีโอกาสมีสวนรวมในครอบครัวตั้งแตในวัยเด็กจะสงผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองในอนาคตของบุคคลมากที่สุด ทั้งนี้อัลมอนดและเวอรบารไดสรุปวาการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น หรือมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว สถาบันการศึกษา
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และที่ทํางานนั้นจะสงผลทําใหบุคคลเกิดคานิยมประชาธิปไตย และทําใหบุคคลเกิดประสบการณ
ในการมี ส ว นร ว ม และพบว า การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมต า งๆ ของครอบครั ว และ
สถาบันการศึกษาจะสงผลตอเนื่องไปในวัยผูใหญดวยเนื่องจากประสบการณ ในการมีสวนรวม
จะทํา ให บุค คลมีค วามรู สึก วา มีค วามสามารถและมีป ระสิท ธิภ าพซึ่ง จะสง ผลให บุค คลเกิ ด
ความรูสึกมีความสามารถและมีประสิทธิภาพทางการเมืองได
2.2 การสรุปอางอิง(Generalization) เปน วิธีการที่ตอเนื่องจากวิธีการเรียนรู
โดยการฝ ก หั ด กล า วคื อ เมื่ อ บุ ค คลได มี โ อกาสมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจหรื อ มี ส ว นร ว ม
ในกิจกรรมตางๆ ในครอบครัว สถาบันการศึกษา และที่ทํางานแลวจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
ว า ตนเองมี ค วามสามารถและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เป น ความรู สึ ก สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให บุ ค คล
เกิดความรูสึกมีความสามารถและมีประสิทธิภาพทางการเมืองตอไป
สรุปไดวาการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองโดยออมนี้จะเปนกระบวนการเรียนรู
ทางการเมืองโดยผานการฝกหัด(Apprenticeship) และการสรุปอางอิง(Generalization) จาก
ประสบการณ การมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมืองและไม
เกี่ยวของกับสถาบันหรือองคการทางการเมือง จนทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ
และมีประสิท ธิภาพแลวจึง สรุปอางอิง ความรูสึกเหลานั้น ไปสูความรูสึกมีความสามารถและ
มีประสิทธิภาพทางการเมืองซึ่งเปนความโนมเอียงทางการเมืองที่ สําคัญที่จะสงผลใหบุคคลเขา
ไปมี สวนรวมทางการเมืองตอไป กล าวไดว าสถาบัน หรื อ องคการที่ มี ความสําคั ญอย างมาก
ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองโดยออมนี้ไดแกครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมถึงที่ทํางาน
ของบุ คคลนั้ น ๆ ด วย โดยเฉพาะครอบครั วและสถาบั น การศึ กษาจะมี ส ว นสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง
ในการสงเสริมใหบุคคลเกิดความรูสึกดังกลาวและจะสงผลตอเนื่องไปตลอดชีวิต
ขั้นตอนในการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ดอวสันและพรีวิทท (Dawson; & Prewitt.1969: 28) ไดอธิบายขั้นตอนของการถายทอด
ทางการเมืองโดยแยกไว 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นความสามารถในการกําหนดระบุและความผูกพันทางความรูสึก
กับสัญ ลักษณทางการเมืองและชุมชนทางการเมือง(basic identification and emotional ties)
เปนขั้นตอนเริ่มตนในการถายทอดความโนมเอียงทางการเมืองใหกับบุคคล เชน รูสึกผูกพัน
ตอชาติ และชุมชนทางการเมื อง ในลักษณะของความจงรักภั กดี และความเชื่ อฟ ง ตออํ านาจ
ทางการเมืองและในเวลาตอมาจะพัฒนาเปนความผูกพัน(attachment) กับสัญลักษณทางการเมือง
ที่สํา คัญ ๆ อย างไรก็ต ามลัก ษณะความโน มเอีย งทางการเมืองเหลา นี้ยั ง มี ความคลุ มเครื อ
และเปนความรูสึกทางอารมณมากกวาที่จ ะเปนความโนมเอียงทางการเมืองทางดานความรู
อันเกิดจากความรู ความเขาใจ และการใชเหตุผล
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ลักษณะดังกลาวนี้นับเปนการเรียนรูทางการเมืองเบื้องตนของเด็กในขั้นนี้เด็กจะเรียนรู
เกี่ยวกับการแบงคนออกเปนกลุมตางๆ ตามภาษา สัญชาติ เชื้อชาติชนชั้ นทางสังคม รวมถึง
สามารถระบุ ไ ด ว า ตนสั ง กั ด อยู ใ นกลุ ม ใด รวมทั้ ง สามารถกํ า หนดพฤติ ก รรมของตนเอง
ที่จะมีตอบุคคลตาง ๆ ตามกลุมหรือประเภทที่บุคคลนั้นอยู
2. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเกิดความโนมเอียง(orientation) เปนขั้นตอนที่เกิดความเขาใจมาก
ขึ้น วาชาติคืออะไร ชุมชนทางการเมืองคืออะไรและรูวาสามารถจะคาดหวัง อะไรจากระบบ
การเมื อ งได บ า ง ในขั้ น ตอนนี้ บุ ค คลจะสามารถพั ฒ นาความสามารถในการกํ า หนดระบุ
ความผูกพันในขั้นตน โดยจะมีการรับรูขอมูลขาวสารและสรางความรอบรูเกี่ ยวกับการเมืองได
มากขึ้นและบุคคลจะไดเรียนรูพรอมกับทําความเขาในเรื่องเกี่ยวกับโครงสรางตางๆ ของระบบ
การเมืองวาเปน อยางไร และเขาจะสามารถมีบทบาทอยูใ นสวนใด ในขั้น ตอนนี้การผูกพัน
กับพรรคการเมืองหรือกลุมตางๆ จะเปนเพราะการเกิดความเชื่อมั่นในอุดมการณหรือนโยบาย
มากกวาที่จะเปนเพียงความรูสึกชอบใจตอตัวบุคคลหรือสัญลักษณเพียงผิวเผินเทานั้น กลาวคือ
ในขั้นตอนนี้เปนขั้นที่บุคคลจะมีความรูเกี่ยวกับการเขามีสวนรวมทางการเมืองในแวดวงที่กวาง
และลึกซึ้งมากขึ้นกวาขั้นตอนแรก
3. ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเกิดเจตคติและความนึกคิดที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนตอกิจกรรม
ทางการเมืองและนโยบายทางการเมืองตางๆ ในขั้นนี้ซึ่งเปนขั้นตอนที่สืบเนื่องจากการไดรับ
ความรูและประสบการณในสองขั้นตอนที่ผานมา ซึ่งการไดรับประสบการณจากเหตุการณตางๆ
ทางการเมื อ งในอดี ต เหล า นั้ น จะสะสมเพิ่ ม พู น จนทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาเป น บุ ค ลิ ก ภาพ
ทางการเมืองที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลและกอใหเกิดวุฒิภาวะในการเรียนรูทางการเมืองของ
บุคคล
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในชวงวัยตางๆ ของบุคคล
การเรียนรูทางการเมืองไดเริ่มตนขึ้นตั้งแตวัยเด็กและเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ตราบเท าที่ บุ คคลยั ง มี ก ารปฏิ สัม พั น ธ ตอ กัน ในสั ง คม ซึ่ง กลา วไดว า บุค คลสามารถเรีย นรู
ทางการเมืองไดตลอดชีวิต อยางไรก็ตามบุคคลนั้นมีการเรียนรูทางการเมืองอยางเปนขั้นตอน
ตอ เนื่ อง ซึ่ ง ขั้ น ตอนการเรี ย นรู ท างการเมื อ งตามลั กษณะของการเข าใจและมี พ ฤติ ก รรม
ทางการเมืองตามนั้นดอวสัน พรีวิทท และดอวสัน (สุรวุฒิ ปดไธสง.2533: 31-35 ; อางอิงจาก
Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 50) ไดใหรายละเอียดของการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองในชวงวัยตางๆ ไวดังนี้
1. วัยเด็กตอนตน(early childhood) อายุ 5-9 ป
2. วัยเด็กตอนปลาย(late childhood) อายุ 9-13 ป
3. วัยรุน(adolescence) อายุ 13-17 ป
4. วัยผูใหญ(adult) อายุ 18 ป ขึ้นไป
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สาระสํา คั ญ เกี่ย วกับ การเมื องที่ บุค คลสามารถเรี ยนรูที่ บุ คคลได รับ การถา ยทอด
ตลอดชวงวัยตางๆ อยางมีความสอดคลองกับพัฒนาการจากวัยเด็กสูวัยผูใหญดานการเมือง
มีดังนี้
1. วัยเด็กตอนตน(early childhood) อายุ 5-9 ป ในชวงวัยนี้บุคคลสามารถเรียนรู
ทางการเมืองไดในรูปของสัญลักษณ เชน สามารถบอกไดวาธงชาติใดเปนของชาติตนไดจาก
การถายทอดทางวิทยุ โทรทัศน และการแสดงสินคานานาชาติ และยังสามารถบอกไดอีกถึง 30
ประเทศ การเรีย นรู ใ นลักษณะนี้เป น ช วงแรกที่เ กิดความรูสึ กทางการเมื อง และเรี ยนรูไ ด
อยางรวดเร็วมาก ในดานการระบุวาตนเองสังกัดพรรคการเมืองใด ซึ่งเปนขั้นของการสามารถ
ระบุวัตถุทางการเมือง(political object)นั้น เด็กที่อยูในชวงวัยเด็กตอนตนนี้สามารถบอกไดวาตนเอง
อยู พรรคการเมื อ งใด แต ก ารความเข าใจทางการเมื องของเด็ กในช วงวั ยนี้ ยั ง ไม ลึ ก ซึ้ ง นั ก
เด็กมีความเขาใจทางการเมืองอยางไมแนชัดวาคืออะไร เด็กไมสามารถบอกเหตุผลไดวาทําไม
ถึง เลือกสัง กัดพรรคการเมืองนั้น ลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้สามารถจดจํารูปแบบของ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไมตองเปนเหตุเปนผล
2. วัยเด็กตอนปลาย(late childhood) อายุ 9-13 ป
เมื่อยางเขาสูวัยเด็กตอนปลาย เด็กจะมีความคิดและความเขาใจทางการเมือง
ในลักษณะคลายๆ ผูใหญ ซึ่งเปนกาวที่สําคัญที่สุดของการเรียนรูทางการเมือง โดยเฉพาะเด็ก
อายุ 10-11 ป เริ่มมีความเขาใจทางการเมืองในลักษณะนามธรรม มีความคิดที่สัมพันธกันอยาง
เปนระบบมากขึ้น เด็กสามารถแยกแยะบทบาททางการเมืองของบุคคลได มีความรูเกี่ยวกับ
ขาวสารทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น และความเขาใจตอการเมืองของเด็กในชวงนี้เปนกาวกระโดด
ที่สําคัญที่สุด
3. วัยรุน(adolescence) อายุ 13-17 ป
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการโดยทั่วๆ ไปทั้งในดานกายภาพ
และจิตภาพและทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของวัยรุนเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูความเปน
ผูใหญ วัยรุนเปนวัยที่มีความตองการอิสระจากครอบครัว จะมีสัมพันธภาพกับครอบครัวนอยลง
แตจ ะมีสัมพัน ธภาพกับกลุมเพื่อนมากขึ้น ซึ่ง ความสัมพัน ธใ นเชน นี้จ ะไมไ ดจ ากครอบครั ว
เพราะความสั ม พั น ธ กั บ กลุ ม เพื่ อ นจะเป น ความสั ม พั น ธ แ นวราบ ส ว นในครอบครั ว
จะมีความสัมพัน ธแบบเบื้องบนสูลางอัน มีพอแมอยูในฐานสูงกวาลูก ซึ่งแบบแผนการเรี ยนรู
ทางการเมืองของเยาวชนอเมริกันมีดังตอไปนี้
3.1 การเรียนรูทางการเมืองเริ่มตนตั้งแตวัยเด็กและดําเนินตอไปตลอด
3.2 ความแตกตางของการเรียนรูทางการเมืองเกิดขึ้นจากความแตกตางของวัย
เชน วัยเด็ก และวัยผูใหญ ยอมมีการเรียนรูทางการเมืองที่แตกตางกัน
3.3 ลักษณะและความผูกพันพื้นฐานเปนองคประกอบของอัตตาทางการเมือง
อันเปนสิ่งที่ไดรับมาเปนสิ่งแรก
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3.4 ความโนมเอียงของอํานาจทางการเมือง ดูเหมือนจะเปนบวกในวัยตนและ
จะลดลงเมื่อเขาสูวัยรุน
3.5 ความคิดเบื้องแรกของรัฐบาลและการเมือง มีลักษณะเปนสวนบุคคลสูงคือ
การเข าใจการเมื องจะเขาใจอยูใ นรูปของตัวบุค คล เชน การรูจัก ประธานาธิบ ดีวาเปน ใคร
ในวัยเด็กและเมื่อยางเขาสูวัยรุนจึงเขาใจประธานาธิบดีในรูปของสาระของตําแหนงและบทบาท
หนาที่ที่มีลักษณะเปนนามธรรมได
3.6 ความโนมเอียงตอความรูสึกชอบตอวัตถุการเมือง ดูเหมือนจะไดมากอน
ขาวสารหรือความรู กลาวคือบุคคลหนึ่งๆ มีความรูสึกตอชาติหรือประธานาธิบดีกอนที่จะเขาใจ
วาสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นเปนอยางไร มีความหมายอยางไร
3.7 ชว งวัย เด็ก ตอนปลาย เด็ก ไดรั บ ข าวสารและความรู เกี่ ย วกั บ โลกทาง
การเมือง พวกเขาเริ่มสามารถจําแนกความแตกตางระหวางบทบาททางการเมืองและขาวสาร
ที่ไดมาเพื่อที่จะเขาใจโลกทางการเมืองจริงๆ ได
3.8 ชวงวัยรุนบุคคลจะเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหการเมืองในลักษณะ
นามธรรมได และมีความสนใจการเมืองเพิ่มมากขึ้น
3.9 เพราะแบบของการเรี ย นรู ท างการเมื อ งแตกต า งกั น เกิ ดขึ้ น ณ เวลา
ที่แตกตางกันของบุคคลกอนวัยผูใหญซึ่งเปนการยากที่จะกําหนดลงไปวาจุดใดเปนเวลาสําคัญ
ที่สุดและถาถามวาบุคคลมีความเขาใจการเมืองจนผูมีวุฒิภาวะทางการเมืองในชวงเวลาใด
แลวคงตอบไดหยาบๆ วาอยูในชวงอายุ 11-15 ป
3.10 การเรียนรูทางการเมืองดูเหมือนวาสอดคลองกับการเรียนรูทางสังคมอื่นๆ
นั่นคือ ลักษณะทางการเมืองเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันกับลักษณะทางสังคมอื่นๆ พัฒนาการ
ทางความคิดทางการเมืองของบุคคลเกิดขึ้นจากความสามารถของบุคคลในการที่เกิดความคิ ด
อยางนามธรรม ซึ่งเปนการเขาใจสังคมที่มีความสัมพันธกันทางการเมือง
3.11 ในตอนสุดทายของวัยกอนผูใหญ อัตตาทางการเมืองไดรับการพัฒนา
อยางดี
4. วัยผูใหญ(adult) อายุ 18 ป ขึ้นไป
วัยผูใหญเปนวัยที่มีพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งตองอาศัยพื้นฐานที่สั่งสมมาตั้งแต
วัยเด็ ก การอบรมกล อมเกลาทางการเมื องตั้ ง แต วัยเด็ กตอนตน เปน การกํ าหนดพฤติ กรรม
ทางการเมือง ในวัยผูใหญซึ่ง เปน วัยตอมา กลาวอีกทางหนึ่ง ไดวา การอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองของวัยผูใหญมีพื้นฐานมาจากการไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในวัยเด็ก ซึ่ง
มีการเรียนรูทางการเมืองอยางเปนขั้นตอนตลอดมา
อย า งไรก็ ต ามความโน ม เอี ย งทางการเมื อ งของบุ ค คลในวั ยผู ใ หญ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไดเชนกัน โดยมีเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
4.1 ระดับเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือเหตุการณทางการเมือง
ที่สามารถเปน แรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได เพราะทัศนภาพของบุคคลในวัยผูใหญ
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ไดรับอิทธิพลจากโลกแหงความเปนจริง ถาหากวาเหตุการณทางการเมืองนั้นๆ มีความสําคัญ
มากเพียงพอก็สามารถเปลี่ยนแปลงได แมวาถูกทัดทานจากความโนมเอียงพื้นฐานที่มีอยูเดิมก็ตาม
4.2 เหตุการณหรือขบวนการณที่มีผ ลกระทบตอกลุม โดยเฉพาะเหตุการณ
ทางการเมืองที่มีผลกระทบตอการเมืองในระดับกวาง ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนแทบทุกสวน
ของสังคมจะทําใหทัศนภาพทางการเมืองของผูใหญเปลี่ยนแปลงไปได หรือแมแตบางครั้ง
ถา หากเหตุ การณ ท างการเมื อ งมี ผ ลกระทบต อ กลุม ก็ อ าจมี ผ ลกระทบจนทํา ให ทั ศ นภาพ
ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน
ตัวการ(Agent) ในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ในกระบวนการอบรมกล อมเกลาทางการเมือ งนั้น จะเกิ ดขึ้ น ได ก็ต อเมื่อ มีตั วการ
(Agents) หรื อสถาบัน ทางสั ง คมเปน ผูทํ าหนา ที่ใ นการถ ายทอดหรือ พัฒ นาการเรีย นรู ท าง
การเมืองใหแกสมาชิกในสังคม ซึ่งสิ่งที่ไดรับการถายทอดมานั้นจะสงผลใหบุคคลเกิ ดความรูสึก
นึกคิดทางการเมืองที่สําคัญ อันไดแก ความโนมเอียงทางการเมือง และความผูกพันตอพรรค
การเมื อ ง ซึ่ ง ถื อ เป น ลั ก ษณะเฉพาะทางการเมื อ ง(political self) ของบุ ค คลขึ้ น โดย
ลักษณะเฉพาะทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้ จะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล
เปนอยางมาก(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ทั้งนี้ตัวการในการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองหรือตัวการในการเสริมสรางและปลูกฝง ความโนมเอียงทางการเมืองใหกับบุคคล
ประกอบดวย ครอบครัว สถาบัน การศึกษา ที่ทํางาน หรือกลุมอาชีพ ชุมชน สื่อมวลชน และ
พรรคการเมือง ฯลฯ
2.1 การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากสถาบันครอบครัว
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักและสถาบันแรกที่ถ ายทอดวัฒนธรรมของสังคม
จากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุน หนึ่ง ในกรณี การอบรมกลอมเกลาทางการเมื องก็เชนเดี ยวกั น
ครอบครัว เปนสถาบันแรกสุดที่ทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหแกสมาชิกและมี
บทบาทสําคัญที่สุด(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977; Hyman.1972: 51-52)
ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ถายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง ไดแก
ความโนมเอียงทางการเมืองใหกับบุคคล โดยในกระบวนการนี้บิดามารดาจะเปนผูที่ทําหนาที่
สําคัญที่สุดในการถายทอดไปยังบุตรและจะมีอิทธิพลอยางตอเนื่องเปนระยะยาวนาน บทบาท
ของครอบครัวนี้อาจจะทําโดยบิดามารดาสนทนากัน หรือสนทนากับเด็กในเรื่องการเมือง เชน
การกลาวแนะนํา เสนอแนะ หรือหามปรามในกิจกรรมอันเปนประเด็นทางการเมือง รวมถึงการ
พูดคุย ถกเถียงปญหาทางการเมืองของบิดามารดาจะทําใหเกิดการเรียนรูทางการเมืองขึ้นได
เปนตน ซึ่งการเรียนรูทางการเมืองในครอบครัวจะสงผลตอการกําหนดคุณลักษณะทางการเมืองของ
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บุคคลในอนาคต(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977; Almond; & Verba.1965: 58) ทั้งนี้เงื่อนไข
สําคัญที่เปนปจจัยสําคัญตอการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในครอบครัวนั้นมีดังตอไปนี้
1. เจตคติท างการเมืองของบิดามารดา เชน การชอบพรรคการเมื อง ได มี
การศึกษาพบวาบิดามารดาสังกัดพรรคการเมืองใด บุตรมักจะชอบพรรคการเมืองนั้นตามบิดา
มารดาไปดวย ซึ่งการที่เปนเชนนี้เพราะวาบิดามารดาเปนผูชี้ชวน แนะนํา สั่งสอนในประเด็น
ตางๆ ทางการเมืองแกบุตรเสมอ ซึ่งการแสดงจุดยืนทางการเมืองของบิดามารดาเชนนี้ ทําให
บุตรเห็นจุดยืนและในที่สุดบุตรก็จะมีจุดยืนทางการเมืองเชนเดียวกับบิดามารดา
2. ความเห็นพองตองกันของบิดามารดา เปนประเด็นที่มีผลตอการถายทอด
ทางการเมื อ งในครอบครั ว เป น อย า งมาก คื อ ถ า บิ ด ามารดามี ค วามคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง
ในแนวทางที่ส อดคลองหรือสนั บสนุน ซึ่ง กัน และกัน และได แสดงใหบุต รเห็น ดวยจะทําให
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในครอบครัวมีประสิทธิผลมาก ในทางตรงกันขาม
หากบิดามารดามีความขัดแยงกันในประเด็นทางการเมืองการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใน
ครอบครัวก็จ ะไรประสิท ธิผ ล สวนใหญบุตรจะสะทอนความโนมเอียงทางการเมืองของบิดา
มารดาออกมาถาหากบิดามารดามีความคิดเห็นขัดแยงกันในประเด็นทางการเมืองก็จะทําใหบุตร
ไมมีความโนมเอียงทางการเมืองตามบิดามารดาได
3. ความสัมพันธระหวางบิดามารดา ถาบิดามารดามีความสัมพันธที่ดีของบิดา
มารดาจะเปนสายใยอันเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการกลอมเกลาทางการเมืองเปนอัน
มาก กลาวคือความคิดทางการเมืองจะถูกถายทอดไปยังบุตรไดดีถาบิดามารดามีความใกลชิด
สนิทสนมกันและเปนไปในทางบวก(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)
การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว
การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวเปนวิธีการหนึ่งที่จะสงผลตอการเกิดความโนมเอียง
ทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของเด็ก(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ทั้งนี้
การอบรมเลี้ยงดูเปนบทบาทสําคัญที่ครอบครัวมีตอบุตร กลาวคือเปนบทบาทที่บิดามารดาแสดง
พฤติกรรมและอารมณตอเด็ก คือเมื่อบิดามารดามีการสื่อสารกับเด็กดวยคําพูดและการกระทํา
ซึ่งไดแก การพูดคุยใหความรูความเขาใจสรางความรูสึก มีการใหรางวัลหรือลงโทษ การกระทํา
ดังกลาวของบิดามารดานี้จะเปนการปลูกฝง สงเสริม และพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่
พึงประสงค เชน พฤติกรรมประชาธิปไตยได(จรรจา สุวรรณทัต.2535: 187) ทั้งนี้การอบรมเลี้ยงดู
มีความใกลชิดกับการเมืองเปนอยางยิ่ง เพราะการเมืองเปนเรื่องของอํานาจ ซึ่งการใชอํานาจก็
ปรากฏอยูในครอบครัวดวยเชนกัน ฉะนั้นครอบครัวเปนตัวการที่แสดงบทบาทการอบรมเลี้ยงดู
อันสามารถสรางสิ่งที่เปนการเมือง ซึ่งไดแก ทัศนะทางการเมือง(political outlook) และโลกทางการ
เมือง(political would) ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู และสั่งสมจนกลายเปนฐานของการ
แสดงพฤติกรรมทางการเมืองตอไปในอนาคต(สุรวุฒิ ปดไธสง.2542: 8)
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จากผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวที่มีผ ลกระทบตอการเรียนรู
ทางการเมืองนั้น นักวิชาการหลายทานไดลงความเห็นวาครอบครัวเปนตัวการสําคัญในการให
การเรียนรูทางการเมือง ซึ่งเดวี่ส (สุรวุฒิ ปดไธสง.2542: 8 ; อางอิงจาก Davies.1985: 111)
ไดกลาวไววา ครอบครัวเปนผูสรางหรือพัฒนาเด็กใหเปนผูใหญ เปนผูสรางบุคลิกภาพตางๆ
รวมถึง บุ คลิก ภาพทางการเมือ งดว ย อั น ได แก แนวความคิด หรือ การกระทําทางการเมือ ง
ไดถูกกําหนดจากครอบครัวมากอนที่เขาเหลานั้น จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมื องในฐานะ
ที่เปนประชาชนหรือผูมีบทบาทสําคัญทางการเมือง
ทั้งนี้ตัวอยางผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู
ที่ ส ง ผลต อ ความโน ม เอี ย งทางการเมื อ ง และพฤติ ก รรมทางการเมื อ งของบุ ค คล ดั ง เช น
การศึ ก ษาของเลอวายน เ กี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของการอบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก ที่ มี ต อ การหล อ หลอม
บุค ลิ ก ภาพในวั ย ผู ใ หญ โดยเขาได ทํ า การศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บบุ ค ลิ กภาพของคนสองฝ า ย
ในสองประเทศ คือ เผากูสิใ นประเทศเคนยา และชนเผาเนอรใ นประเทศซู ดาน เขาพบว า
พวกกูสิ มีลักษณะนิสั ยเผด็จ การมากกว าพวกเนอร ทั้ง นี้เ พราะสภาพสั ง คมและวัฒ นธรรม
ของพวกเนอรมีลักษณะเปนประชาธิปไตย กลาวคือ ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในพวกเนอรนั้น
ไม เ น น การสร า งให เ ด็ ก เคารพนอบน อ มต อ ผู อ าวุ โ สหรื อ มี อํ า นาจ เป น สั ง คมที่ ทุ ก คน
มีความเทาเทียมกัน บิดามารดาชาวเนอรจ ะไมทําตัววางอํานาจตอ ลูกๆ ในขณะที่พวกกู สิ
เนน การเคารพนอบนอ มตอผู มีอํา นาจหรือผูที่ อาวุโ สกวา ดว ยเหตุ นี้จึง เปน เหตุใ หพ วกกู สิ
มีลักษณะบุคลิกภาพแบบเผด็จการมากกวาพวกเนอร(Lane.1972: 116-117)
ในสวนของโรเธอร(Rother.1970: 147) ไดทําการศึกษาเรื่องลักษณะนิสัยของ
พวกขวาจัดในสหรัฐอเมริกา พบวา การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวเปนปจจัยสําคัญในการทําให
บุคคลเปนพวกขวาจัด ซึ่งพวกขวาจัดจะถูกเขมงวดกวดขันใหถูกทําตามบิดามารดามากเกินไป
โดยถู ก กวดขั น ให เ ชื่ อ ฟ ง คํ า ของบิ ด ามารดาในการกระทํ า เกื อ บทุ ก อย า ง ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้
เมื่อถูกกวดขัน มากเกินไปเด็กจะเกิดความไมพอใจ และเก็บกดความไมพอใจของตนไว และ
เมื่อมีโอกาสในภายหลังก็จะระบายความกาวราวที่เก็บกดไวในอีกดานหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบวา
พวกขวาจัดไมไดรับความรักจากบิดามารดามากนัก บิดามารดาจะแสดงทาทีที่ไมแสดงความรัก
และดูเหมือนวาจะจองลงโทษเขาอยูเสมอ
สําหรับวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่สงผลตอการเกิดความโนมเอียงทางการเมือง และ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในแนวทางที่สอดคลองกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมากที่สุด คือ วิธีการอบรมเลี้ ยงดูแบบประชาธิปไตย ซึ่งเปน การอบรมเลี้ยงดู
ที่บิ ด ามารดาและผูป กครองอบรมเลี้ย งดูใ ห บุ ต รยึ ดมั่ น ในคุ ณ ค า และศัก ดิ์ ศรี ค วามเป น คน
เคารพสิทธิของบุคคลอื่น แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและเสรี ซึ่งไมวาจะแสดงโดยการพูด
เขียนหรือแสดงออกใดๆ ก็ตาม รวมถึงมีการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางอยางมีใจเปดกวาง
รับฟงความคิดเห็นของคนอื่นๆ มองโลกในแงดีและไวใจคนอื่น(สุรวุฒิ ปดไธสง.2542: 10) รวมถึง
มีการเปดโอกาสใหบุตรมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
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และเปดโอกาสใหบุต รมีสวนรวมในกิจ กรรมตางๆ ภายในครอบครัว เชน มีการเปดโอกาส
ให บุ ต รมี ห น า ที่ ใ นการรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งต า งๆ ในบ า น ฯลฯ จะส ง ผลให บุ ต รมี ค วามรู สึ ก
มีความสามารถและมีประสิทธิภาพเกิดขึ้น อันเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความโนมเอียง
ทางการเมืองในแนวทางที่สอดคลองกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย(Dawson ;
Prewitt ; & Dawson.1977) ซึ่งในลําดับตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยดังตอไปนี้
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
การอบรมเลี้ ย งดูแ บบประชาธิ ป ไตยเป น วิ ธี ก ารอบรมเลี้ย งดู ที่ บิ ดามารดา
หรือผูปกครองทําใหบุต รมีความรูสึกวาตนเองไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมไมตามใจ
หรื อ เข ม งวดเกิ น ไป บิ ด ามารดาให ค วามรั ก ความอบอุ น มี เ หตุ ผ ล ยอมรั บ ความสามารถ
และความคิดเห็นของเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมรับรูในกิจกรรมบางอยาง สงเสริมใหเด็ก
มีอิส ระในการตัดสินใจ แกปญ หาดวยตนเอง มีความเปนตัวของตัวเอง และใหความรวมมือ
กับเด็กตามโอกาสเหมาะสม(Rogers.1972: 231)
สําหรับดวงเดือน พันธุมนาวินและเพ็ญแข ประจนปจจนึก(2524) ไดกลาวไววา
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยประกอบดวยการอบรมเลี้ยงดู 2 องคประกอบ คือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล โดยการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
หมายถึง การที่บิดามารดา ทําตนสนิทสนมกับบุตร ใหความรักความสําคัญแกบุตร ใหความชื่นชม
สนับสนุน ใหความใกลชิด ใหความสนใจ เอาใจใสแกบุตร ทําใหบุตรรูสึกวาตนเองเปนที่ภาคภูมิใจ
ของบิดามารดา นอกจากนี้ยังใหความอบอุนเปนกันเองสนใจทุกขสุข ชวยแกปญหาใหกับบุตร
ใหรางวัลดวยการแสดงความรักและตามใจสมควร สวนการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล หมายถึง
การที่บิดามารดาหรือผูปกครองของตนใหรางวัลเมื่ อตนทําความดี หรือลงโทษเมื่อทําความผิด
และไดรับการอธิบายเหตุผลในการสงเสริมหรือขัดขวางการกระทําของตน เมื่อรวมการอบรมเลี้ยงดู
2 องค ประกอบนี้ทํ าให ไดการอบรมเลี้ ยงดู แบบประชาธิปไตยที่หมายถึ ง การอบรมเลี้ ยงดู
ที่บิดามารดาใหเหตุผล ใหความรัก ความอบอุน ลงโทษทางจิตใจ ไมใชความรุนแรง หรือลงโทษ
ทางกาย เชน การทุบตี มีการรับฟง ปญหาหรือความคิดเห็น ของบุตรอยางเปดอกหรือจริงใจ
มีความยุติธรรม บิดามารดามีความอดทนไมทําตามใจหรือไมเขมงวดมากเกินไป พอแมใหลูก
มีเสรีภาพทําสิ่งตางๆ ดวยตนเองตามความเหมาะสมและใหเด็กมีสวนรวมรับผิดชอบในบาน
สรุปไดวาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง การไดรับการอบรม
เลี้ยงดูที่บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล ใหความรัก ความอบอุน มีการลงโทษทางจิต
ไมใชความรุนแรงหรือลงโทษทางกาย มีเหตุผล มีการรับฟงปญหาหรือ ความคิดเห็นของบุตร
อยางเปดอกและจริง ใจ มีความยุติธรรม มีความอดทน ไมตามใจหรือไมเขมงวดมากเกินไป
มีการใหเสรีภาพกับบุตรในการทําสิ่งตางๆ ดวยตนเองตามความเหมาะสม สงเสริมใหบุตรมีอิสระ
ในการตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง มีการเปดโอกาสใหมีสวนรวมรับผิดชอบเรื่องตางๆ ในบาน
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การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวมีบทบาทสําคัญอยางมากในการเสริมสรางและกอรูปความโนมเอียง
ทางการเมือ ง เนื่ องจากภายในครอบครั วก็ มีร ะบบการปกครองเกิด ขึ้น เช น กั น โดยมี บิด า
เปนหัวหนาครอบครัวมีหนาที่เลี้ยงดูครอบครัวใหมีความสุข สวนมารดาก็ จะเปนแมบานชวย
รับผิดชอบความเรียบรอยภายในบานและทั้งบิดามารดาก็จะมีหนาที่อบรมเลี้ยงดูบุตรรวมกัน
สํ า หรั บ บุ ต รก็ จ ะมี ห น า ที่ ป ระพฤติ ต นเป น คนดี เคารพเชื่ อ ฟ ง คํ า สั่ ง สอนของบิ ด ามารดา
จะเห็น ไดว าประชาธิ ปไตยในครอบครั วจะเกิ ดจากการที่ ทุก คนยอมรับ ในฐานะและหนา ที่
ของกั น และกั น นอกจากนั้ น ทุ ก คนจะต อ งมี วิ นั ย คื อ ประพฤติ ต นอยู ใ นกรอบหรื อ กติ ก า
ของครอบครัว ในขณะเดีย วกั น ทุ กคนก็ ตอ งรู จัก ควบคุ มและปกครองตนเอง สํา หรั บการมี
ความเสมอภาคกั น นั้ น บิ ด ามารดาควรจะมี การประพฤติ อ ยา งเสมอกั น ไมพ ยายามถื อ ตน
วาใครใหญกว าใคร ส วนบุต รก็ ควรจะได รับการปฏิ บัติจ ากบิด ามารดาอยา งเท าเทีย มกั น
ทั้งในดานของการแบง ปนและดานการใหโอกาสตางๆ ไมควรใหสิท ธิพิเศษแกคนใดคนหนึ่ง
ในดานการเคารพในสิท ธิเสรีภาพของกัน และกัน บิดามารดาควรแสดงตนเปน ตัวอยางที่ ดี
ในเรื่ อ งนี้ ร วมทั้ ง ให ก ารอบรมบุ ต รให รู จั ก การเคารพในสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล เช น
สอนให รูจั กรั บ ฟง ความคิ ดเห็ น ของกั น และกั น สํา หรับ การตัด สิน ใจเกี่ย วกับ เรื่ อ งสํ าคั ญ ๆ
ในครอบครัว ควรจะมีก ารปรึก ษาหารื อกั น ระหว า งผู ที่มี ส วนเกี่ ยวข องเพื่ อ สง เสริ มใหบุ ต ร
มีสวนร วมในการตัด สิน ใจและรับ ผิดชอบในการกระทําของตนเอง เชน การเลือกเรียนต อ
ของบุตร และเรื่องอื่นๆ ที่มีความสําคัญในครอบครัวควรใหบุตรมีสวนรวมในการติดสินใจดวย
(ทินพันธุ นาคะตะ.2545: 62-63) เนื่องจากการมีโอกาสในการรวมตัดสินใจรวมในเรื่องตางๆ
จะทําใหเด็กเกิดประสบการณเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจซึ่งจะสงผลตอความรูสึก
มีประสิทธิภาพทางการเมือง(political efficacy) และเปนการสรางทักษะเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ
ทางการเมืองอันจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในอนาคต อยางไรก็ตามในทางกลับกัน
ถา บุ ค คลได รั บ การอบรมเลี้ ย งดู ใ นแบบที่ ส ง เสริ ม ให มี พ ฤติ ก รรมแบบการยอมรั บ เชื่ อ ฟ ง
ก็อาจทําใหเด็กมีพฤติกรรมทางการเมืองแบบนั้นในอนาคตเชน กัน (Dawson ; Prewitt ; &
Dawson.1977 ; citing Almond; & Verba.1965: 58)
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้น การศึกษา
ในประเทศไทยในกลุ ม นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาสุ ร วุ ฒิ ป ด ไธสง(2542)ได ทํ า การศึ ก ษา
เรื่ อ งบทบาทครอบครั ว ในการถ า ยทอดทางการเมื อ งให กั บ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 775 คน ผลการศึกษาพบวาเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากจะไดรับผลของการถายทอดทางการเมือง ไดแก ความไวว างใจ
ทางการเมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
ไดมากกวาเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย
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ในกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทวีวัฒน บุญชิต(2546) ไดทําการศึกษา
ระหวางประสบการณประชาธิปไตยกับจิตลักษณะและพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 2, 4 และ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 โรงเรียน และ
ตางจัง หวัดจํานวน 9 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 2,403 คน การวิจัยพบผลที่สําคัญคือ
(1)นัก เรี ย นที่ อ ยู ใ นครอบครั ว มี ค วามเป น ประชาธิ ป ไตยสู ง จะมี จิ ต ประชาธิ ป ไตย(เหตุ ผ ล
เชิง จริยธรรม)สูง กวานักเรียนที่อยู ใ นครอบครัวที่มีค วามเปน ประชาธิ ปไตยต่ํา (2)นักเรีย น
ที่อยูในครอบครัวที่มีความเปนประชาธิปไตยสูงไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน มาก
มี จิ ต ปร ะช าธิ ปไต ย(เ หตุ ผลเ ชิ ง จริ ยธ รรม )สู ง กว านั กเรี ยน ที่ อยู ใ นคร อบครั วที่ มี
ความเปนประชาธิปไตยต่ํา และไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบนักสนับสนุนนอย (3)ประสบการณ
ประชาธิปไตยของนักเรียน ไดแก ความเปนประชาธิปไตยในโรงเรียน ความเปนประชาธิปไตย
ในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผ ล รวมกับ
ตัวแปรจิต ลักษณะ สามารถรวมกันทํานายจิตประชาธิปไตย(เหตุผลเชิงจริยธรรม)ขอนักเรียน
ได 22.8% และ(4)ประสบการณประชาธิ ปไตยของนักเรียน ไดแก ความเปนประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ความเปนประชาธิปไตยในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และการอบรม
เลี้ยงดูแบบใชเหตุผล รวมกับตัวแปร จิตลักษณะสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักเรียนได 45.1%
ในกลุ ม นัก เรี ย นอาชีว ศึก ษาพลทวิ ช จั น ทรโคตร(2545) ได ทํา การศึก ษา
เรื่ อ งพฤติ ก รรมประชาธิ ป ไตยของนั ก เรี ย นวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นิ ค มคํ า สร อ ย จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ระดับชั้น ปวช. 3 จํานวน 140 คน พบวานักเรียนอาชีวศึกษาที่ไดรับการอบรม
เลี้ยงดูตางกันจะมีพฤติกรรมประชาธิปไตย(ไดแก การรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง การยึดถือ
ประโยชนส วนรวม การเคารพสิท ธิของผูอื่น และการมี สวนรวมทางการเมือง)แตกตางกั น
โดยกลุมนักเรียนที่ไ ดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผ ลมีพฤติกรรมประชาธิปไตยสูง ที่สุด
สอดคลองกับผลการวิจัยของทวี มณีสาย(2543) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธรระดับชั้น ปวช. 3 จํานวน 274 คน พบวานักเรียน
อาชีว ศึ กษาที่ไ ดรั บ การอบรมเลี้ย งดู (ได แก การรู จั กบทบาทหน าที่ ข องตนเอง การยึด ถื อ
ประโยชนส วนรวม การเคารพสิท ธิของผูอื่น และการมี สวนรวมทางการเมือง)แตกตางกั น
โดยกลุมนักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมีพฤติกรรมประชาธิปไตยสูงที่สุด
ในกลุมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ฤกษชัย คุณูปการ(2547) ไดทําการศึกษา
เรื่ อ งลั ก ษณะทางจิ ต ที่ เ กี่ ย วข อ งในเชิ ง สาเหตุ ต อ พฤติ ก รรมประชาธิ ป ไตยของนั ก ศึ ก ษา
สถาบันราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 2 แหง และตางจังหวัดจํานวน 8 แหงที่เรียน
ในภาคปกติ จํ านวน 1,126 คน การวิ จัย พบผลที่สํ าคั ญ คือ นัก ศึก ษาที่ อยูใ นครอบครั ว
ที่มี ความเป น ประชาธิ ปไตยสูง จะมี เจตคติ ตอ พฤติก รรมประชาธิ ปไตยการรั บรู ปทั ส ถาน
ทางสัง คมดา นประชาธิปไตย และเอกลั กษณแห ง อี โ ก ดา นประชาธิปไตยสูง กว านั กศึ กษา
ที่ อ ยู ใ นครอบครั ว ที่ มี ค วามเป น ประชาธิ ป ไตยต่ํ า สํ า หรั บ สรรั ก ษ เลี่ ย มสุ ว รรณ(2546)
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ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทัศนะตอสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยกับพฤติกรรม
การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต จํ า นวน 398 คน
ผลการศึ ก ษาพบว า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การอบรมเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ป ไตยมี พ ฤติ ก รรม
การมีสวนรวมทางการเมืองสูง กวานักศึกษาที่ไ ดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย
นอกจากนี้ นภา ปยศิรินนท(2541) ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสัง คมที่เกี่ยวของกับการไป
ลงคะแนน เสียงเลือกตั้งของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง
ชั้นปที่ 1-4 ที่เรียนในภาคพิเศษ จํานวน 420 คน มีอายุ 27 ปขึ้นไป พบวา การเปนแบบอยาง
ในการไปเลือกตั้งของบิดามารดา และการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวมีผลตอการเลือกตั้ง
ของนั ก ศึ ก ษา โดยการเป น แบบอย า งในการไปเลื อกตั้ ง ของบิ ดามารดาสง ผลให นั กศึ กษา
มีความตั้งใจในการไปเลือกตั้งในอนาคตมากดวย
ในกลุ ม ประชาชนวั ย ทํ า งาน ธี รั ช ช โอสถานนท (2534)ได ทํ า การศึ ก ษา
เรื่องบุคลิกภาพทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ระดับรองสารวัตร จํานวน 170 คน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยมีบุคลิกภาพทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมากกวาขาราชการตํารวจ
ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยและแบบเขมงวดกวดขัน
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาการอบรม
เลี้ ย งดู ใ นครอบครั ว ก็ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากต อ การเกิ ด ความโน ม เอี ย งทางการเมื อ ง
และพฤติ กรรมทางการเมื องของบุ คคล เนื่ องจากวิ ธีก ารอบรมเลี้ ย งดูใ นครอบครัว จะชว ย
เสริมสรางทักษะการ ปฏิสัมพันธทางการเมืองของบุคคล ซึ่งถาหากในครอบครัวมีวิธีการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ก็จ ะเปน การสง เสริมใหบุต รมีความโนมเอียงทางการเมืองและมี
พฤติกรรมทางการเมืองในแนวทางที่สอดคลองกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตอไปในอนาคต
2.2 การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาเปนสถาบันที่ทําหนาที่ในการใหความรูทางการเมืองกับบุคคล
โดยมีการใหความรูทางการเมืองทั้ง จากการใหการศึกษาโดยผานหลักสูต รที่เรียน และการ
เรียนรูโดยผานการเขารวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถาบันการศึกษา (Dawson ; Prewitt ;
& Dawson.1977: 137-170) กลาวไดวาสถาบัน การศึกษาเปนสถาบันสําคัญ ที่ใ หทั้ง ความรู
ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณ รวมทั้ง การอบรมกลอมเกลาจิต ใจแกนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองและปลูกฝงใหมีจิตใจแบบประชาธิปไตย
ดังที่คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนฯ(คณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ .2535: 56-57) ไดกลาววานอกจากสถาบัน การศึกษาจะมีห นาที่
ในการใหความรูทางวิชาการ วิชาชีพ และอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมแกผูเรียน
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แลว ยังมีหนาที่ในการอบรมสั่งสอนและฝกปฏิบัติใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานการดําเนิน
ชีวิต ที่ส อดคล องกับ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เพื่อ ใหผูเ รียนสามารถ
นําประสบการณที่ไดรับจากสถาบันการศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไปในอนาคต
การปลูกฝงคุณลักษณะประชาธิปไตยในสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทํางาน
เปนกลุม ฝกทํางานแบบมีสวนรวมในสถาบันการศึกษาและชุมชน การเรียนรูเรื่องสิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบของฝายตางๆ การเคารพสิทธิของของตนเองและผูอื่น การเรียนรูและ
การตั ด สิ น ใจด ว ยตนเองเกี่ ย วกั บ การแสดงความคิ ด เห็ น และการออกเสี ย งลงประชามติ
การเรียนรูตามกฎกติกา ระเบียบ และกฎขอบังคับตางๆ หรือคําตัดสินของผูมีอํานาจตัดสินใจ
การแสดงความคิดเห็น และการอภิ ปรายกลุม การรับฟ ง ความคิด เห็น และเหตุผ ลของผูอื่ น
การเคารพและการปฏิบั ติต ามขอ ตกลงของกลุ ม นอกจากนี้ส ถาบั น การศึก ษายัง สามารถ
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม และฝ ก หั ด ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู วิ ธี ชี วิ ต
แบบประชาธิปไตยอีกดวย เชน การเลือกผูแทนนักเรียน สภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน
ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบและความเสียสละเพื่อสังคมสวนรวม เปนตน
ทั้งนี้ไดมีผลงานวิจัยจํานวนหนึ่งไดทําการศึกษาพบวา การอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองจากสถาบัน การศึกษามีความสําคัญ ตอการเกิดความโนมเอียงทางการเมือง และ
พฤติ ก รรมทางการเมื อ งของบุ ค คล ดั ง เช น ผลงานวิ จั ย ของเนลสั น (Nelson.2004)
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 1618 ป โดยเปนชายจํานวน 289 คน และเปนหญิงจํานวน 177 คน ในมอนทานา พบวา ความ
เชื่อ คานิยมและพฤติกรรมทางการเมืองจะถูกถายทอดและสงผานจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุน
หนึ่งโดยอาศัยกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง และตัวการหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญใน
การถายทอดสถาบันการศึกษา ซึ่งความรูท างการเมืองที่ไดรับจะมีอิท ธิพลกับบุคคลไปอยาง
ตอเนื่อง
นอกจากนี้ชลัช จงสืบพันธ(2543: 138-166) ไดรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
บทบาทของสถาบันการศึกษาในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองไว โดยสรุปไดวาโรงเรียนมี
บทบาทสําคัญคือ 1)มีบทบาทในการเตรียมความพรอมดานความรู และทักษะการคิดใหนักเรียน
ทําใหนั กเรียนสามารถที่จ ะเข าใจปรากฏการณท างการเมื องที่ซั บซอนและเป นนามธรรมได
(Sullivan ; Marcus ; & Minns.1975) 2)เปนแหลงเจตคติในเรื่องความเปนพลเมืองดี การยอมรับกฎ
และอํานาจหนาที่ตางๆ (Hess; & Toney.1967) 3)มีสวนสําคัญมากในการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ
สมรรถนะความเปนพลเมืองดี(Almond; & Varba.1963) 4)เปนตัวการสําคัญในการสรางความ
ไววางใจทางการเมือง และเจตคติตอกิจกรรมทางการเมืองในอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(Fowlke.1974) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศในชั้นเรียนนั้น สามารถ
สรุปไดวา บรรยากาศแบบปดมักจะเกี่ยวของกับเจตคติทางการเมืองในดานลบ โดยจากผล
การศึกษาของทอรนี่ ออพเพนไฮนและฟารเนน(Torney ; Oppenheim ; & Farnen.1975)
พบวา สิ่งที่สัมพัน ธเกี่ยวโยงกับการมีลักษณะอํานาจนิยมต่ํา ประกอบดวย 1)การกระตุน ให
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นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 2)การไมเขมงวดใหนักเรียนทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ
รักชาติ และ 3)การที่ครูเต็มใจใหมีการอภิปรายโตเถียงกันในเรื่องปญหาตางๆ ซึ่งปจจัยเหลานี้
นอกจากจะชวยใหนักเรียนเชื่อเรื่องอํานาจนิยมนอยลงแลวยังเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
นักเรียนในดานการสนทนาโต เถียงกัน เรื่องการเมืองทั้ง ภายในและภายนอกโรงเรียนดว ย
สําหรับการศึกษาของเอแมน(Ehman.1980: 109)ไดทําการศึกษาพบวาหองเรียนที่มีบรรยากาศ
แบบเปดเกินกวาเกณฑเฉลี่ย จะเกี่ยวของกับการที่นักเรียนมีความหวาดระแวงทางการเมือง
น อ ยลง(มี ค วามไว ว างใจทางการเมื อ งมากขึ้ น ) และบรรยากาศในชั้ น เรี ย นแบบเป ด มี
ความสัมพัน ธท างบวกกับการที่นักเรียนมีความรูสึกมีประสิท ธิภาพทางการเมืองสูง ขึ้น ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของกรอสแมน(Grosman.1974) และทอรนี่และคนอื่นๆ(Torney ; &
Other.1975) ที่พบวาบรรยากาศในชั้นเรียนแบบเปดจะชวยใหนักเรียนมีความเชื่อถือตอระบบ
การเมืองและมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงขึ้น นอกจากนี้ลาเวนสัน(Lavenson.1972)
ไดทําการศึกษาพบวาหองเรียนที่ครูมีการเปดโอกาสใหมกี ารสนทนาโตเถียงเกี่ยวกับการเมืองจะ
ทําใหนักเรียนใหความหมายของการเปนพลเมืองไปในลักษณะที่ตองเปนผูมีสวนรวมทางการ
เมือง ในสวนของดิลลอนและเกราท(Dillon ; & Grout.1976) พบวาบรรยากาศในชั้นเรียนแบบ
เปดมีความสัมพันธกับการลดลงของการมีความรูสึกแปลกแยกทางการเมือง และพบวาสามารถ
กระตุนใหผูที่วางเฉยไมเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆ เลยมีความสนใจในการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆมากขึ้น และพบวาครูประเภทใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นมีผลตอการเปลี่ยนเจตคติ
ดานความสนใจทางการเมืองแตไมพบการเปลี่ยนแปลงเจตคติดานความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง
การเมืองและความไมไววางใจทางการเมือง(Marker.1970)
การเรียนรูจากหลักสูตรที่เรียน
ในการถายทอดทางการเมืองนั้น ครู อาจารยจ ะมีบทบาทสําคัญ ในการอบรม
สั่งสอนเรื่องราวทางการเมืองใหกับบุคคลทั้งการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียน
เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง พรอมทั้งทําการปลูกฝงใหผูเรียน
มีคุณ ลักษณะและมีจิต สํานึกเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต นตามบทบาทของพลเมืองที่อยูภายใต
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 137-170)
กลาวไดวาหลักสูตรที่เรียนมีบทบาทสําคัญในการใหความรู ความเขาใจ และ
ปลูกฝงคุณลักษณะประชาธิปไตยใหกับนิสิต นักศึกษา ซึ่งเมื่อนิสิต นักศึกษาไดรับการปลูกฝง
จากการเรียนในหลักสูตรตางๆ แลวก็จะสงผลใหนิสิต นักศึกษา ไดรับความรูและประสบการณ
ที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง ตลอดจนวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และสิทธิและ
หนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันเปน คุณลักษณะที่สําคัญซึ่ง จะสง ผลโดยตรง
ตอการเกิดความโนมเอียงทางการเมืองและพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในแนวทาง
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ที่ ส อดคล อ งกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยต อ ไปในอนาคต(ทิ น พั น ธุ
นาคะตะ.2545: 63-64)
สําหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยไดมีการเปดการเรียนการสอนเปนสาขาวิชา
ตางๆ ซึ่งแตละสาขาวิชาก็จะมีวิชาเรียน วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่แตกตางกัน
โดยสาขาสังคมศาสตรจะเนนทางดานพฤติกรรมมนุษย คานิยม ปรัชญา และปญหาของสังคม
ซึ่ ง ลั ก ษณะการเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าดั ง กล า วจะมี ก ารเป ด โอกาสให มี ก ารแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย โตแยงเหตุผล และกิจกรรมในหลักสูตรสวนหนึ่งจะเกี่ยวของกับปญหา
ทางสัง คมและการเมือง ในสวนของสาขาวิชาทางวิท ยาศาสตรนั้น จะมีการศึกษาตามทฤษฎี
ที่มี กฎเกณฑ คอ นขา งแนน อนตายตัว การเรี ย นการสอนของวิ ช าตา งๆ มั ก จะเป น การฟ ง
การบรรยาย การทดลองในหองปฏิบัติการ ไมมีลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นนิสิต
นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิช าสัง คมศาสตรก็ นาจะเปน กลุ มที่มีโ ลกทัศนและการมองปญ หา
กวางขวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จึงนาจะเปนผูที่มี จิตลักษณะ และมีความโนมเอียง
ทางการเมื อ งในแนวทางที่ ส อดคล อ งกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
(Lane.1972: 102) ซึ่ง จากผลการวิจัยของชลัช จงสืบพัน ธ (2527)พบวา นักศึกษาที่เรียน
ในสาขาวิชามนุษยศาสตรจะเขามีสวนรวมทางการเมืองในดานการเกี่ยวของกับกลุมการเมือง
และการเปนฝายสงเสริมการสื่อสารทางการเมืองสูงกวานักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ
จากที่ ก ล า วมาข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า หลั ก สู ต รที่ เ รี ย นมี อิ ท ธิ พ ลสํ า คั ญ
ในการถายทอดทางการเมืองใหกับบุคคลเนื่องจากในระหวางที่เรียนในระดับอุดมศึกษานั้น
บุคคลจะมีโ อกาสไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศ
ในระดับที่ลึกซึ้ง มากขึ้น อีกทั้ง ยัง มีโ อกาสมีสวนรวมในกิจ กรรมตางๆ ที่มีผ ลตอการเรียนรู
ทางการเมือ งมากกว าการศึ กษาในระดั บที่ ผานมาคือ ระดับ ประถมศึก ษาและมั ธยมศึ กษา
จึงทําใหผูที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญ และบทบาทหนาที่
ของตนเองในทางการเมืองมากกวาผูที่จ บการศึกษาในระดับต่ํากวา อยางไรก็ตามการศึกษา
ในสาขาวิชาที่แตกตางกันก็มีผลทําใหบุคคลมีความโนมเอียงทางการเมืองในระดับที่แตกตางกัน
ดวย เนื่องจากสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรและสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรจะมีวิชาเรียน
ที่แตกตางกันจึงเปนเหตุใหหลักสูตร เนื้อหาวิชา รวมถึงวิธีการเรียนการสอนมีความแตกตางกัน
ไปดวยซึ่ง สิ่ง เหลานี้ก็เปน ปจ จัยสําคัญ ปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหผูที่เรียนในหลักสูต รหรือสาขาวิช า
ที่แ ตกต า งกั น มี ความโน มเอี ย งทางการเมื อ งในระดั บที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลให มีพ ฤติก รรม
การมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกันตามไปดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และวิชาที่เรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูต รที่ส รางขึ้น เฉพาะที่สง ผลตอความโนมเอียง
ทางการเมืองและพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองนั้นไดมีผูศึกษาไวจํานวนหนึ่ง ไดแก
ผลงานวิจัยของเบนิเทซ(Benitez.1995)ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของหลักสูตรที่สงผลตอ
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ความโนมเอียงทางการเมืองของนักเรียนดวยรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยแบงกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งไดกําหนดใหกลุมทดลองไดรับ
การสอนในเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมื อง และใชรู ปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปน ศูน ยกลาง
สําหรับกลุมควบคุมไดรับการสอนในเรื่องความรักชาติ ในการวิจัยครั้งนี้พบผลที่สําคัญคือกลุม
ควบคุมนักเรียนมีความรักชาติมากขึ้น สวนในกลุมทดลองนั้น พบวานักเรียนสามารถระบุ
ความรูสึกของตนเองไดมากขึ้นวาตนเองมีความนิยมชมชอบหรือผูกพันกับพรรคการเมืองพรรค
ใดมากกวากลุมควบคุม และมากกวาการทดสอบ กอนทําการทดลองแสดงใหเห็นวาหลักสูตรที่
เรียนและการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนมีบทบาทสําคัญ ใน
เสริมสรางความโนมเอียงทางการเมือง ความผูกพันตอพรรคการเมืองที่นอกเหนือจากครอบครัว
ซึ่งหลังจากการทดลองพบวากลุมทดลองมีความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองพรรคเดียวกับบิดา
เพิ่มมากขึ้ น และพบวาความรู เกี่ย วกับพรรคการเมืองทําใหเกิด ความรูสึ กผูกพั น ตอ พรรค
การเมืองเพิ่มมากขึ้น
สําหรับกอบกุล ดิษฐแยม(2544) ไดทําการพัฒนารูปแบบการสรางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม(เปนกระบวนการ
ทางการศึกษาที่ผูเ รียนมีโ อกาสเขาร วมกิจ กรรมและเปน ศูน ยกลางของการเรียนการสอน)
ผลการวิ จั ย พบว า (1)นั ก เรี ย นที่ เ ป น กลุ ม ทดลอง(ใช เ ทคนิ ค การเรี ย นรู แ บบมี ส ว นร ว ม)
มีพฤติกรรมประชาธิปไตยสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ(2)นักเรียนที่เปนกลุมทดลอง(ใชเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม)มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในทิศทางบวกสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุงสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรู
กวางขวางและลึกซึ้งยิ่ง ขึ้น เนื่องจากมีโ อกาสไดเพิ่มเติมประสบการณ ตลอดจนไดมีโ อกาส
ทํางานดวยตนเอง ใหมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
และที่สําคัญคือเพื่อใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย(ชลัช จงสืบพันธ.2527: 30) การที่
บุคคลไดมีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้จะทําใหบุคคลไดรับประสบการณในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหมีโอกาสในการรวมคิด รวมตัดสินใจ ซึ่งมีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการ
เรียนรูทางการเมืองขึ้นและจะสงผลใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถและมีประสิทธิภาพ
อันจะนําไปสูการมีความรูสึกมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในทางการเมืองและจะสงผล
สําคัญตอการมีสวนรวมทางการเมืองในอนาคต กลาวไดวา การที่สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนเปน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยาง
อิสระเสรี ทั้งนี้จะสงผลใหบุคคลเกิดความโนมเอียงทางการเมืองที่มีความสําคัญตอการเมืองการ
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น ไดแก ความสํานึกทางการเมือง ความไววางใจทางการ
เมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และความรูสึกมีความสามารถทางการเมือง ฯลฯ
ซึ่ง ความโนม เอียงทางการเมืองเหลา นี้ จะส ง ผลใหบุคคลเขาไปมีสวนรวมในกิจ กรรมทาง
การเมืองตอไป(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหเกิดคุณลักษณะประชาธิปไตยและ
พฤติกรรมทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
จิรโชค วีระสัยและคณะ(2540: 21-22) ไดเสนอใหสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหเกิดความโนมเอียงทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองใหกับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไวดังนี้
1. สถาบั น การศึ ก ษาควรจั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ การส ง เสริ ม พฤติ ก รรม
ประชาธิ ป ไตย เช น การเข า ค า ยประชาธิ ป ไตย การทั ศ นศึ ก ษาเยี่ ย มชมสถานที่ สํ า คั ญ
ทางประชาธิปไตย
2. สถาบันการศึกษาควรจัดใหมีเวทีแสดงออกซึ่งความเปนประชาธิปไตยใหกับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เชน มีการจัดอภิปรายปญหาและสถานการณตางๆ ทางการเมือง
นอกจากนี้ทิศนา แขมณี(2536: 8-9) ไดเสนอกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถาบัน
การศึกษาควรจัดขึ้นเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะประชาธิปไตยใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังนี้
1. สถาบันการศึกษาควรมอบหมายใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา รับผิดชอบงาน
ตางๆ เชน การทําความสะอาด การดูแสสวน การเลี้ยงสัตว การดูแลนักเรียนขามถนน เปนตน
2. สถาบั น การศึ ก ษาควรส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด ตั้ ง กรรมการนั ก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษา สภานักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหฝกทํางานโดยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3. สถาบันการศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเลนละคร เพื่อแสดง
ในงานตางๆ เปนการฝกทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
4. สถาบั น การศึ ก ษาควรส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ในสํ า คั ญ
ของ โรงเรียน โดยใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีสวนรวมรับผิดชอบในงาน เชน วัน ปใ หม
วันกีฬา งานประจําปของสถาบันการศึกษา เปนตน
5. สถาบั น การศึ ก ษาควรส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี
ยุวกาชาด กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชนตางๆ เพื่อฝกใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทําประโยชน
เพื่อสวนรวม
6. สถาบันการศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดคายพักแรม เพื่อฝกการอยูรวมกัน
และฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
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7. สถาบั น การศึก ษาควรส ง เสริ มให มีการจัด กิจ กรรมชุ มนุม สมาคมตางๆ
ที่มีลักษณะของการรวมกลุมในทางที่ดี เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน กลุมอาสาพัฒนา
ทองถิ่น เปนตน
จากที่ ก ล า วมาข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รนั้ น จะเป น
การเตรียมการใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาไดเรียนรูการดํารงชีวิตอยูใ นสัง คมประชาธิปไตย
มีความเข าใจถึง ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสง เสริม พัฒนาการ
ดานบุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบ การรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพ และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข รวมทั้ง สง เสริม
ความเปนพลเมืองดีต ามระบอบประชาธิปไตย(ทิศนา แขมณี.2536: 5-10; ใจจริง บุญเรือง
รอด.2536: 33-34) อันเปนคุณลักษณะสําคัญที่สงผลใหนักเรียน นิสิต นักศึกษามีความโนมเอียง
ทางการเมือง และแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในแนวทางที่สอดคลองกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทําการศึกษา
ในตางประเทศ
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ส ง ผลต อ
ความโนมเอียงทางการเมืองของบุคคลนั้น ดอวสัน(Dawson.2005) ไดทําการศึกษาการถายทอด
ทางการเมืองและกิจกรรมรัฐบาลจําลองในโรงเรียนของประเทศญี่ปุน โดยไดทําการทดสอบเจต
คติของนักเรียนที่มีตอบรรยากาศในชั้นเรียนและความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองในกลุม
นักเรียนที่เขารวมกิจ กรรม “รัฐ บาลจําลอง” ผลการศึกษาพบวาบรรยากาศในชั้น เรียนมี
ความสัมพันธกับความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเปนอยางมาก และจากการสํารวจพบวา
คะแนนเฉลี่ยของเจตคติตอบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนหญิงจะต่ํากวานักเรียนชายแต
นักเรียนหญิงจะมีคะแนนเฉลี่ยของความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกวานักเรียนชาย
และพบวา กลุมที่เรีย นในชั้น เรี ยนที่มีบรรยากาศแบบเปดสูง จะทําใหนั กเรียนมีค วามรูสึก มี
ประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกวากลุมที่เรียนในหองเรียนที่มีบรรยากาศแบบเปดต่ํา และพบวา
ในชั้นเรียนที่มีบรรยากาศแบบเปดที่ครูใหอิสระในการตัดสินใจและสนับสนุนใหนักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระจะสงผลใหนักเรียนมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองสูง
นอกจากนี้ดอวสันไดสรุปวาความศรัทธา ในกลุมรัฐบาลจําลองที่ตั้งขึ้นในโรงเรียนเปนผลมาจาก
ความรูสึกมีประสิทธิภาพและความรูสึกมีความสามารถทางการเมืองของนักเรียน
นอกจากนี้เรียเดล(Riedel.2002) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมบริการ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สงผลตอความผูกพันตอหนาที่พลเมือง ผลการวิจัยพบวา การ
เขารวมในกิจ กรรมบริก ารสัง คมของนัก เรียนจะทําใหนั กเรียนมี ความรู สึกผูกพัน ตอหนา ที่
พลเมืองมากขึ้นโดยถือวาการเขารวมในกิจกรรมบริการสังคมนี้เปนการถายทอดทางการเมือง
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โดยออมจากสถาบันการศึกษาที่จะสงผลใหนักเรียนมีความผูกพันตอหนาที่พลเมือง และมีความ
สํานึกทางการเมือง อันจะสงผลใหนักเรียนเหลานี้เขามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองในอนาคต
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทําการศึกษา
ในประเทศไทย
การศึ กษาเกี่ ยวกับ การมี ส วนรว มในกิจ กรรมเสริ มหลัก สูต รที่ ทํ าการศึก ษา
ในประเทศไทยนั้น ศรีอุทัย กุมุทชาติ (2531: 129-130) ศึกษาผลของการจัดตั้งสภานักเรียน
ในโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ที่มีการจัดตั้งสภานักเรียนกอนปการศึกษา 2528 จํานวน 1,266 คน พบวา กิจกรรมสภานักเรียน
ชวยกระตุนใหนักเรียนสวนใหญของโรงเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไ ดรับมอบหมาย
มีความสามารถในการปรับตัว ความสามัคคี ความรักในหมูคณะ เคารพในสิท ธิและหนาที่
ของตนเองและมีความสามารถในการเปนผูนําและผูตามที่ดี
สําหรับผลการศึกษาของชลัช จงสืบพันธ(2527) พบวา การมีสวนรวมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน คือ ดานการเลือกตั้ง การรวมรณรงค
หาเสียงเลือกตั้ง การมีบทบาทในชุมชน การประทวง การเปนฝายรับและสื่อสารทางการเมือง และ
ในดานรวม นอกจากนี้ยังพบวาการมี สวนร วมในกิจกรรมเสริมหลักสูต รสามารถรวมทํ านาย
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถาบันการศึกษา เชน กิจกรรมคายประชาธิปไตย กิจกรรมเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม เปนตน จะสงผลใหบุคคลไดเรียนรู
การดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมประชาธิ ป ไตย มี ความเข า ใจถึ ง ระบอบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนสงเสริมพัฒนาการดานบุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบ การรูจักเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและอยูรวมกับ
ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ความเป น พลเมื อ งดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตย
ซึ่งจะสงผลใหบุคคลมีความโนมเอียงทางการเมือง และแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในแนวทาง
ที่สอดคลองกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2.3 การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากสื่อมวลชน
สังคมปจ จุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง ทําใหชองทางการสื่อสาร
ตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางก็เปนสื่อในการ
เผยแพรกระจายขาวสาร ซึ่งรวมถึงขาวสารทางการเมืองดวย โดยขาวสารนี้สามารถทําใหผูรับ
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เกิดความคิดเห็น หรือความรูสึกตอขาวสารการเมืองในระดับที่ส ามารถกอรูปความโนมเอียง
ทางการเมืองใหเกิดขึ้นภายในตน และในที่สุดก็จะทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ทางการเมืองได
(สุรวุฒิ ปดไธสง.2533: 29)
สื่อมวลชนมีอิท ธิพลสํ าคัญ ในการใหการเรียนรูท างการเมื องและการถายทอด
วัฒนธรรมทางการเมืองเปนอยางมาก เพราะสื่อมวลชนมีหลายประเภทและสามารถสงขาวสาร
ไดอยางรวดเร็ว โดยในชีวิต ประจําวัน ของบุ คคลมีโ อกาสที่จ ะไดรับ ขาวสารจากสื่อมวลชน
ประเภทตางๆ ไมวาจะเปน โทรทัศน วิท ยุ หนัง สือพิมพ ฯลฯ ซึ่ง สื่อมวลชนจะเปนตัวกลาง
ในการสงขอมูลขาวสารทางการเมืองใหกับบุคคล และขาวสารเหลานี้ก็จะมีอิทธิพลทําใหบุคคล
มีความโนมเอียงทางการเมือง และมีพฤติกรรมทางการเมืองไปในทางใดทางหนึ่ง (Dawson ;
Prewitt ; & Dawson.1977: 189) และถึงแมวาสื่อมวลชนจะมีหลายประเภททั้งโทรทัศน วิทยุ
หนังสือพิมพ ฯลฯ แตสื่อมวลชนที่มีบทบาทอยางมากในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองคือ
โทรทัศน เนื่องโทรทัศนจะใหขาวสารที่มีความนาเชื่อถือมากกวาสื่ออื่นๆ เนื่องจากมีเทคนิค
ในการนํ า เสนอที่ จ ะทํ า ให ผู ช มเกิ ด ความคล อ ยตามและเชื่ อ ถือ มี ก ารเรี ย บเรี ย งให เ ข า ใจ
ในเรื่ อ งราวที่ นํ า เสนอได โ ดยง า ย ส ง ผลให ผู ช มเกิ ด ความเข า ใจเรื่ อ งราวทางการเมื อ ง
จากโทรทัศนไดมาก ทั้งนี้บุคคลมีแนวโนมที่จะเชื่อมั่น ในสิ่ง ที่เขาไดรับจากโทรทัศนรวดเร็ว
กวาการอานจากหนังสือพิมพอีกดวย(Blank.1980: 249) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบวาในกลุม
บุคคลที่มีรายไดสูงจะเปดรับขาวสารทางการเมืองมากกวาผูที่มีรายไดต่ําจึงทําใหบุคคลกลุมนี้มี
ขาวสารทางการเมืองมากและมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองมากดวย(Peterson.1991:
226)
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากสื่อมวลชน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากสื่อมวลชน พบวา
สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ และทําการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไปที่ไมใช
กลุมตัวอยางที่เปนนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเปนผลงานวิจัยที่ทําการศึกษา
เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองที่สงผลตอความโนมเอียงทางการเมือง และพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางกลุมตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
การศึกษาอิทธิพลของการเปดรับขาวสารทางการเมืองที่สงผลตอความโนม เอียง
ทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองในตางประเทศนั้น ฮับ บารด (Hubbard.1997)ได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนที่มีตอความสํานึก
ทางการเมืองและการเปลี่ยนเจตคติทางการเมือง ผลการศึกษาพบผลที่สําคัญ คือการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกั บการรณรงคห าเสียงเลือกตั้งมีอิท ธิพลตอเจตคติของผูมีสิท ธิ์เลือกตั้ง ที่มีตอ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
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สําหรับคอนเวย(Peterson.1991: 225 ; citing Conway.1981)ไดทําการศึกษา
อิทธิพลของการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากสื่อมวลชนที่มีตอพฤติกรรมการเมืองของ
นักเรียนระดับเกรด 5 และ 6 จํานวน 760 คน โดยไดทําการศึกษาอิทธิพลของการเปดรับ
ขาวสารทางการเมืองที่มีตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง ไดแก การสนับสนุนพรรค
การเมือง การสนับสนุ น การเลือกตั้ง การแสดงออกทางการเมือง(การติดกระดุมแสดงการ
สนับสนุนและการสนทนาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง) และความรูเกี่ยวกับการเมือง ผลการวิจัยพบวา
การเปดรับขาวสารทางการเมืองมีอิทธิพลอยางมากตอความรูทางการเมือง การสนับสนุนการ
เลือกตั้ง และการแสดงออกทางการเมือง(การติดกระดุมแสดงการสนับสนุน , การสนทนา
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง) แตมีอิทธิพลตอการสนับสนุนพรรคการเมืองต่ํา (คอนเวยสรุปวาอาจจะ
เปนผลมาจากมีการเสนอภาพทางลบของพรรคการเมืองของสื่อมวลชน)
สวนซิเกลและโคเฮน(Peterson.1991: 225 ; citing Sigel ; & Cohen.1983)
ไดทําการศึกษาวาปริมาณการเปดรับขาวสารทางการเมืองมีอิท ธิพลตอการแสดงพฤติกรรม
ทางการเมืองหรือไม โดยไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ในเพนซัลวาเนีย จํานวน 1,000 คน ผลจากการศึกษาพบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 39%
เป น ผู ที่เ ปด รับ ข าวสารทางการเมื องอยู ใ นระดั บสู ง และนัก เรี ยนที่เ ปน กลุม ตัว อย าง 22%
เปน ผูที่ เป ดรับ ขา วสารทางการเมืองอยู ใ นระดั บต่ํ า และพบวา กลุ มที่มี การเปดรั บข าวสาร
ทางการเมืองสูงจะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองสูงดวย
นอกจากนี้ชลัช จงสืบพันธ(2527: 33-34)ไดรวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพล
ของการเป ด รั บ ข า วสารทางการเมื อ งสื่ อ มวลชนที่ มี ต อ ความโน ม เอี ย งทางการเมื อ ง
และพฤติก รรมการมี ส วนรว มทางการเมือ งไว และสามารถสรุป ไดดั ง นี้ 1)ฮอลแลนด เดอร
(Hollander.1971)ไดทํา การศึกษาพบวา สื่อมวลชนเป น แหล ง ในการใหข อมูล และขา วสาร
ทางการเมืองแกบุคคลในวัยเด็กและวัยรุน 2)เชฟฟ วอรด และทิพตัน(Chaffee ; Ward ; &
Tipton.1970)ไดทําการทดสอบสมมติฐ านวาการเปดรับสื่อตางๆ เกี่ยวกับขาวสารบานเมือง
จะนําไปสูการมีความรูเรื่องการเมืองหรือไม โดยทําการหาความสัมพันธตามชวงเวลาระหวาง
การใชสื่อตางๆ และความรูทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลายในรัฐวิลคอนซิน กอนและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1968
จากการเปรี ย บเที ย บผลปรากฏว า การใช สื่ อ ทํ า ให กิ ด ความรู ท างการเมื อ งในระหว า ง
ที่มีการรณรงคหาเสียงในการเลือกตั้งมากกวาในระยะที่การเลือกตั้งผานไปแลว 3)แอทคินและ
แกนซ(Atkin; & Gantz.1975) ไดทําการศึกษาแบบชวงยาว พบวา ความสนใจในการชมขาว
โทรทัศน ทําใหนักเรียนมีแนวโนมไดรับความรูเกี่ยวกับความเปน ไปของบานเมือง ตลอดจน
เหตุการณประจําวันตางๆ ไดดี 4)แมคลอยด บราวด และเบคเคอร (Mcleod ; Brown ; &
Becker.1975) ไดศึกษากลุมผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่อยูในวัยหนุมสาวเมื่อป ค.ศ.1972 และ 1974
พบวา ผูอานหนังสือพิมพ และชมโทรทัศนเกี่ยวกับเหตุการณบานเมืองเปนประจําจะเพิ่มความรูสึก
มีสมรรถนะทางการเมืองของตนเองตอกรณีวอเตอรเกตมากกวาบุคคลอื่นที่เปดรับขาวสารนอย
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กวา และ 5)ลาซารสเฟล เบอเรลสัน และกอเดท(Lazarfeld ; Berelson ; & Gaudet.1944)และ
เบอเรลสัน ลาซารสเฟล และแมคฟ( Berelson ; Lazarfeld ; & McPhee.1966) ไดทําการศึกษาพบวา
การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนนั้นมีลักษณะแบบสั่งสม คือ คนที่เปดรับขาวสารทางการเมือง
ประเภทหนึ่ง อยูแลว มักจะเปดรับสื่ออื่น ๆ อีก และผูวิจัยทั้ง สองคณะ ยังพบวา การเปดรับ
สื่อมวลชนดังกลาวชวยเพิ่มความสนใจของผูรับในการเขารวมรณรงคทางการเมืองอีกดวย(ชลัช
จงสืบพันธ.2527: 33-34)
สําหรับในประเทศไทยนั้น การศึกษาอิทธิพลของการเปดรับขาวสารทางการเมือง
ที่สงผลตอความโนมเอียงทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองในประเทศไทยนั้น ถวิลวดี
บุรีกุลและคณะ(2547) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความ
คิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ ในกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วประเทศ
จํานวน 2,000 คน ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารทางการเมืองและความสนใจการเมือง
สามารถทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธงชัย วงศชัยสุวรรณและเทียนชัย วงศชัยสุวรรณ
(2541) ที่ไ ด ทําการศึก ษาเรื่องการมี สวนรวมทางการเมื องของประชาชนชั้ น กลาง ในกลุ ม
ตัวอยางที่เปนประชาชนชั้นกลางทั่วประเทศ จํานวน 1,119 คน ผลการวิจัยพบวา การเปดรับ
ขาวสารทางการเมืองของประชาชนชั้นกลางมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองทุกระดับทุกประเภท ไมวาจะเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวม การมีสวนรวม
ทางการเมืองในแบบประเพณีนิยมระดับกลางหรือการเมืองแบบใหม และการมีสวนรวมในการ
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
การศึกษาการเปดรับขาวสารการเมืองของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครนั้น
นิลุบล ใจออนนอม(2543) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสารการเมือง และการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนผูมีสิท ธิ์
เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารการเมือง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองและความเขาใจวิธีการเลือกตั้งแบบ
ใหมของประชาชน ทั้งผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับผลการศึกษาของ สินีนุช วิบูลรัตน(2548)
ไดทําการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตคลองเตย ในกลุมตัวอยางที่เปน ประชาชนผูมีสิท ธิ์เลื อกตั้ง ในเขตคลองเตย จํานวน
300 คน พบวา ประชาชนในเขตคลองเตยมี ก ารสื่อ สารทางการเมื อ งระดั บ ค อนข า งสู ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อวิทยุ และพบวาการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหป ระชาชนมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน โดยประชาชนที่มีการเปดรับขาวสาร
ทางการเมืองจากสื่อมวลชนสูงจะมีสวนรวมทางการเมืองสูงกวาประชาชนที่เปดรับขาวสาร
ทางการเมืองต่ํา
นอกจากนี้ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองของประชาชนใน
จังหวั ดตางๆ ดว ย ได แก ผลการศึกษาของภาณุ ธรรมสุวรรณและทวีศัก ดิ์ ลอ มลิ้ม (2543)
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ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง
กลุมตัวอยางเปนประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดพัทลุงที่มีอายุไมต่ํากวา 18 ป จํานวน 450
คน ผลการวิ จั ย พบว า การติ ด ตามข า วสารทางการเมื อ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรม
การแสดงออกทางการเมือ งของประชาชนผูมี สิ ท ธิ์ เลื อ กตั้ ง และผลการศึก ษาของไชยพร
ตัณ ฑ จิต านนท (2536)ที่ไ ดทํา การศึกษาการมี สวนรวมทางการเมื องท องถิ่น ในรูป เทศบาล
ในกลุมตัวอยางที่เปน ผู มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 314 คน
ผลการวิ จั ย พบว า ตั ว แปรลั ก ษณะทางปริ บ ทที่ ส ามารถทํ า นายพฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว ม
ทางการเมืองไดอยางนับสําคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชน
และตัวแปรการเขารวมกลุมในทองถิ่น โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองได 8.18% ในสวนของเบญจมาศ เมืองเกษม(2548)ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัย
ที่มีผ ลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสมาชิกเครือขายแมญิง ลานนา โดยกลุมตัวอยาง
เปนสมาชิกเครือขายแมญิงลานนาใน 9 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 269 คน ผลการวิจัยพบวา
การเปดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสมาชิก
เครือขายแมญิงลานนา
สวนการศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองในกลุมตัวอยางที่เปนครู
ไดแก การศึกษาของ วรรณะ บรรจง(2546) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของครูในภาคใต ในกลุมตัวอยางที่เปนครูมัธยมศึกษา
สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษาในเขตภาคใต จํ า นวน 985 คน ผลการวิ จั ย พบผลที่ สํ า คั ญ คื อ
(1)ครู ที่ ไ ด รั บ ข า วสารทางการเมื อ งมากเป น ผู ที่ มี พ ฤติ ก รรมการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง ทั ศ นคติ ต อ การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ ง ค า นิ ย ม
ทางการเมือง และเอกลักษณแหงอีโกทางการเมืองสูงกวาครูที่มีลักษณะตรงขาม และ (2)ตัวแปร
สถานการณท างสัง คมรวมกับจิต ลักษณะสามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุน กิจ กรรม
ทางการเมืองได 29% ในกลุมรวม ตัวทํานายที่สําคัญ คือ คานิยมทางการเมือง เอกลักษณ
แห ง อี โ ก ท างการเมื อ ง และการเปดรั บข าวสารทางการเมื อง และทํานายได สู งสุ ดในกลุ มครู
ที่จบการศึกษาทางสาขาธุรกิจถึง 47%
สําหรับการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนเยาวชนนั้น จริญ ญา เจริญ สุกใส(2539)
ไดทําการศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสารการเมือง วัฒนธรรมการเมือง การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ป 2538 ในกลุมตัวอยางที่เปนเยาวชนอายุ 18-19 ป จํานวน
380 คน ผลการวิจัยพบวา 1)การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลมีความสัมพัน ธ
กั บ ความรู ค วามเข า ใจการเมื อ ง ความรู สึ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางการเมื อ ง ความไว ว างใจ
ทางการเมือง และความสํานึกทางการเมือง 2)การเปดรับขาวสารการเมืองมีความสัมพัน ธ
กับการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชลัช จงสืบพันธ(2527)
ที่ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาลั ก ษณะทางชี ว สั ง คม ลั ก ษณะทางปริ บ ท และลั ก ษณะ
ทางจิตวิสัยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความสําคัญตอการมีสวนรวมทางการเมือง
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ในกลุ มตั วอยา งที่ เป น นั กศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรีชั้ น ป ที่ 3-4 ในสถาบั น อุ ดมศึก ษาสัง กั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย จํานวน 765 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยลักษณะทางปริบทคือการเปดรับ
สื่ อ มวลชนสามารถทํ า นายพฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งในด า นการเลื อ กตั้ ง
การมีบทบาทในชุม ชน การประทวง การเปน ฝายรับสารทางการเมือง และการมีสวนรว ม
ทางการเมืองในดานรวมไดอยางมีนัยสําคั ญ ทางสถิติที่ร ะดับ .01 สํ าหรับในดานการเป น
ฝายสงสารทางการเมืองสามารถทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปไดวา จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวาสื่อมวลชน
มีอิทธิพลสําคัญในการใหขาวสารตางๆ ไดแก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมือง
รวมทั้งนําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางการเมือง ซึ่ง ขาวสาร
เหล า นี้ จ ะส ง ผลต อ การเกิ ด ความโน ม เอี ย งทางการเมื อ ง ความผู ก พั น ต อ พรรคการเมื อ ง
ซึ่งจะมีอิทธิพลสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล
2.4 การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากพรรคการเมือง
พรรคการเมือง(Political Party) เปนการรวมกลุมของผูที่มีอุดมการณรวมกัน โดยมี
เปาหมายสูการเมืองโดยตรง การเขาสูการเมืองโดยตรงนั้น อาจจะหมายถึง การเขาสูระบบ
การเมืองอยางเปนทางการดวยวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและมุงหวังที่จะเขามาเปนฝายบริหาร
หรือในระดับนิติบัญญัติ(วิทยา สุจริตธนารักษ และคณะ.2545: 189)
พรรคการเมืองเปนสถาบันหนึ่งที่ทําใหหนาในการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ใหกับประชาชน เนื่องจากพรรคการเมืองเปนสถาบันที่มีอิทธิพลตอการสรางทัศนคติ ความเชื่อ
และพฤติกรรมทางการเมืองใหกับบุคคล ทั้งหนี้สามารถสรุปบทบาทหนาที่ของพรรคการเมืองใน
การทําหนาที่อบรมกลอมเกลาทางการเมืองไดดังนี้
บทบาทหนาที่ของพรรคการเมืองที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่ในการอบรม
กลอมเกลาทางการเมือง
1. บทบาทหนาที่ในการกระจายคานิยมทางการเมืองใหกับประชาชน
พรรคการเมือง เปนการรวมตัวกันของกลุมคนที่มีอุดมการณทางการเมืองหรือ
แนวคิดรวมกัน จะมีห นาที่ใ นการสื่อสารอุดมการณห รือแนวคิดดัง กลาวกับประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงของการเลือกตั้งหนาที่ดังกลาวนี้ของพรรคการเมืองจึงเปนมีลักษณะ
เปนการกระจายคานิยมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใหอยูในวงกวาง และหากวาพรรค
การเมืองใดไดรับชัยชนะ โดยสามารถขึ้น มาเปน รัฐ บาลได ก็เทากับเอาคานิยมดัง กลาวมา
ดําเนินการในทางปฏิบัติ อันเปนคานิยมที่ไดรับการยอมรับจากประชาชน โดยผลประจักษใน
การเลือกตั้ง(วิทยา สุจริตธนารักษ และคณะ.2545: 190)
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2. บทบาทหนาที่ในการใหการศึกษาทางการเมืองกับประชาชน
พรรคการเมืองมีหนาที่ในการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนเพื่อให
ประชาชนมองเห็นความสําคัญของตนเองในฐานะที่เปนเจาของประเทศและเปนเจาของอธิปไตย
และมีสวนรวมในทางการเมือง การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนสามารถทําไดหลาย
รูปแบบ เชน การแถลงนโยบายของพรรคการเมืองในดานตางๆ ผานทางสื่อมวลชน อาทิ
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สิ่งตีพิมพตางๆ ตลอดจนใชวิธีการเขาหาประชาชนโดยตรง อาทิ
การอภิปราย การบรรยายตามที่ตางๆ การอภิปรายหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้จะตองใหความรู
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอง สอนใหประชาชนรูสึกถึงความรับผิดชอบทางการ
เมือง และชวยใหประชาชนมองเห็นการณไกล กระตุนใหประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเอา
ใจใสในการออกเสียงเลือกตั้ง(ปรีชา หงษไกรเลิศ.2524: 14 - 17)
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวากระบวนการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมือง เปนกระบวนการสําคัญในการปลูกฝง หรือเสริมสรางใหบุคคลมี
ความรู ความเขาใจ ความรูสึกนึกคิด เจตคติ ความโนมเอียง ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเมืองการ
ปกครองของประเทศ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองใน
รูปแบบตางๆ ของบุคคล ซึ่งผลลัพธของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจะเปนไปใน
แนวทางใดนั้นขึ้นอยูกับวิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง รวมถึงเนื้อหาสาระที่ทําการ
ถายทอดผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองของตัวการ(Agent) ตางๆ ที่ทําหนาที่
ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับบุคคล อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สื่อมวลชน และพรรคการเมือง
ในลําดับตอไปผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของผลลัพธของกระบวนการอบรมกลอม
เกลาทางการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ผลลัพธ(Outcome) ของการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองเปนกระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรม
ทางการเมืองจากคนรุน หนึ่งไปยัง คนอีกรุนหนึ่ง โดยใชวิธีการอบรม สั่งสอนทั้งทางตรงและ
ทางออม และเมื่อบุคคลไดผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองแลวบุคคลจะไดเรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ทางการเมือง อันจะทําใหบุคคลเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การเมืองเกิดความโนมเอียงทางการเมือง เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะ
สง ผลใหบุ คคลแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบต างๆ(Dawson ; Prewitt ; &
Dawson.1977: 1-4) โดยจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมกลอมเกลา
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ทางการเมืองสามารถนํามาสรุปเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองกับผลลัพธตอเนื่องไดดังภาพประกอบ 1
การอบรมกลอมเกลา
ทางการเมือง
(Political Socialization)

ความโนมเอียงทาง
การเมือง
(Political Orientation)

การแสดงพฤติกรรม
ทางการเมือง
(Political Behavior)

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธระหวางการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองและผลลัพธ
เมื่อบุคคลไดผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองแลวจะทําใหเกิด ผลลัพธ
(Outcome) ที่สําคัญ คือ ความโนมเอียงทางการเมือง(Political Orientation) อาทิ ความสํานึก
ทางการเมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความไววางใจทางการเมือง และความ
ผูกพันตอพรรคการเมือง ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ ตอไป ในลําดับตอไปจะกลาวถึง รายละเอียดของ
ผลลัพธที่บุคคลจะไดรับจากกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความสํานึกทางการเมือง(Political Awareness)
ความสํานึกทางการเมืองเปนผลที่เกิดจากกระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองอันจะทําใหบุคคลเกิดมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเองในทาง
การเมืองวาควรจะปฏิบัติอยางไร เมื่อใด และจะเกิดผลกระทบอย างไรตอระบบการเมืองเมื่อ
ตนเอง แสดงพฤติ กรรมทางการเมื อ ง(Lane.1975: 312-313) ซึ่ ง จะส ง ผลใหบุ คคลแสดง
พฤติกรรมทางการเมืองดวยความมีสํานึกในบทบาทหนาที่ของตนเองทางการเมือง
ความหมายของความสํานึกทางการเมือง
การใหความหมายของความสํานึกทางการเมืองนั้นโคลีแมน(Coleman.1968: 18)
ไดอธิบายความหมายของความสํานึกทางการเมืองวา เปน ความรูสึกหรือความตระหนักวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบการเมืองจนทําใหเกิดความผูกพันกับการเมืองและมีความสนใจ
ทางการเมือง สําหรับเลน(Lane.1969: 312) ไดใหความหมายของความสํานึกทางการเมืองไววา
หมายถึง ความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในทางการเมืองทั้งในสวนของการปฏิบัติ
และความรูสึกนึกคิด เปน ความรูสึกที่สามารถแยกออกระหวางความถูกหรือผิดของสิ่ง ตางๆ
ที่เกี่ยวกับระบบการเมือง
จากความหมายของความสํานึกทางการเมืองดังที่กลาวมาขางตน สรุปไดว า
ความสํานึกทางการเมือง หมายถึง ความตระหนักของบุคคลวาตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบ
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การเมืองที่จะตองมีแนวคิดและแนวปฏิบัติทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองที่อยู
ภายใตการเมืองการปกครองในระบอบ
สําหรับความสํานึกในหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายถึง ความ
ตระหนั ก ของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรว า ตนเองเป น ตั ว แทนของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่ง ตองมีบทบาทหนาที่ใ นการเปน ตัวแทนของประชาชน และจะตองทํางาน
บทบาททําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยอยูใ นกรอบของประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ความสําคัญของความสํานึกทางการเมือง
ความสํานึกทางการเมืองเปน ความรูสึกที่มีความสําคัญทางการเมืองโดยจะ
สงผลใหบุคคลไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆ
(Buehler.2004) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดัลห(ชลัช จงสืบพันธ.2527: 37 ; อางอิงจาก
Dahl.1970: 57) ที่กลาวไววาความสํานึกทางการเมืองเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหประชาชน
เปด รับ สิ่ง เรา ทางการเมือ ง ซึ่ง มีความสัม พัน ธ กับ การมีส วนรว มทางการเมื องเปน อัน มาก
นอกจากนี้จากผลการศึกษาไมนอยกวา 12 ครั้งในประเทศตางๆ พบวา บุคคลที่มีความสนใจ
และผูกพัน กับ เรื่องราวตางๆทางการเมืองจะเปน ผูที่มีความกระตือรือรน ทางการเมืองและ
เขารวมในกิจกรรมทางการเมืองเปนประจํา(ชลัช จงสืบพันธ.2527: 38 ; อางอิงจาก Berelson ;
Lazarsfeld ; & McPhee.1966 ; Cambell ; et.al.1960 ; Kuroda.1968 ; Verba ; & Nie.1972 ;
Goel.1975 ; Eldersveld ; & Ahmed.1976) กลาวไดวาความสํานึกทางการเมืองเปนพื้นฐาน
สําคัญของการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองซึ่งกอนที่บุคคลจะมีความสํานึกทางการเมืองไดนั้น
ต องเรี ยนรู ท างการเมื องจนมี ความรู ความเข าใจในเรื่ องราวต างๆ ทางการเมื อ งเสี ยก อ น
(Coleman.1968: 18) ซึ่งบุคคลจะเรียนรูไดจากครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุมอาชีพ เปนตน
โดยมีการศึกษาพบวากลุมเพื่อนที่โรงเรียนและเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลสําคัญในการทําใหบุคคลมี
ความสํานึกทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น(LaPlant.1998) นอกจากนี้สิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว เชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร และปรัชญาทางสังคมตางๆ เปนตน ตางก็มีอิทธิพลตอ
การเกิดความสํานึกทางการเมืองไดเชนกัน(Schofield.1972: 17; Hess ; & Therney.1967: 6)
2. ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง (Political Efficacy)
จุดกําเนิดของแนวคิดเรื่องความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองนั้นมีที่มาจาก
จิตวิทยาสังคม และมีความเกี่ยวของกับเรื่องพลังแหงอีโก(ego-strength) ความสามารถเชิงอัตวิสัย
(subjective competence) ความเชื่อมั่นในตนเอง(self confidence) และประสิทธิภาพสวนบุคคล
(personal effectiveness) ซึ่งพรีวิทท (Prewitt.1968: 225) ไดใหความเห็นวาความรูสึกหรือ
ความเชื่ อมั่ น ดั งกล าวนี้ มี ความสํ าคั ญ มากต อการอธิ บายพฤติกรรมทางการเมื องในระบอบ

55
ประชาธิปไตย ซึ่งใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในการเปดโอกาสให บุคคล
แสดงความคิดเห็นและความตองการของตนเองอยางกวางขวาง(ชลัช จงสืบพันธ.2527: 42)
ความหมายของความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
การใหความหมายของความรู สึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองนั้นแคมปเบลล
(Cambell; & other.1954: 187)ใหความหมายของความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองวา เปน
ความรู สึ กของบุ คคลว าการกระทําทางการเมื องของบุ คคลมี หรือสามารถมี ผ ลกระทบต อ
กระบวนการทางการเมือง มีความรูสึกวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปนสิ่งที่เปนไปได และ
ตนเองสามารถผลั ก ดั น ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วได ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ พรี วิ ท ท
(Prewitt.1968) ที่ไดกลาวไววา ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเปนความรูสึกของบุคคล
วาการกระทําของตนสามารถมีผลตอเหตุการณทางการเมือง เปนความเชื่อของบุคคลวาการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมสามารถเกิดขึ้นไดโดยการกระทําของตนเอง และจะสามารถ
ทําใหผูมีอํานาจทางการเมืองมีพฤติกรรมตามที่ตนเองตองการได สําหรับมิลแบรทและโกเอล
(Milbrath; & Goel.1977: 57) ไดใหความหมายของความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
วาเปนความรูสึกวาตนเองมีอทิ ธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล
จากความหมายของความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองดังที่กลาวมาขางตน
สรุปไดวา ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง หมายถึง ความรูสึกเชื่อมั่นของบุคคลวาตนเอง
เปนผูมีความสามารถทางการเมือง รวมถึงมีความเชื่อวาตนเองสามารถมีบทบาทในกระบวนการ
ตางๆ ทางการเมือง และสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแนวทางที่ปรารถนา
ได
สําหรับความรูสึ กมี ประสิท ธิภ าพทางการเมือ งของสมาชิ กสภาผู แทน
ราษฎร หมายถึ ง ความรู สึ ก เชื่ อ มั่ น ของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรว า ตนเองเป น ผู ที่ มี
ความสามารถในการทํางานทางดานการเมือง มีความสามารถในการทํางานเปนตัวแทนของ
ประชาชน รวมถึงมีความเชื่อวาการทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของตนเองนั้นจะสามารถ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ปรารถนาได
ความสําคัญของความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเปนความโนมเอียงทางการเมืองที่ไดรับ
การกล าวถึ ง อย างกวา งขวางในทางรั ฐ ศาสตร โดยไดรั บ การพัฒ นามาจากศู น ยก ารวิ จั ย
เชิงสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งการมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองนั้น หมายถึง
การที่บุคคลมีความเชื่อวาเขาสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองไดและเมื่อเขาไปมีสวนรวม
แล ว จะทํ า ให ส ามารถควบคุม การตัด สิ น ใจของผูมี อํ า นาจทางการเมือ งได (Chaples.1976)
ทั้ง นี้การจะพิจ ารณาวาบุคคลใดมีความรูสึกมีประสิ ท ธิภาพทางการเมืองหรือไมนั้นสามารถ
พิจารณาไดจากความเชื่อของบุคคลใน 4 ประเด็น คือ 1)ความเชื่อวาตนเองสามารถที่จะสงผล
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กระทบตอความตองการของประชาชน 2)ความเชื่อวารัฐ บาลตองตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 3)ความรูสึกวาตนเองเขาใจกระบวนการทางการเมือง และ(4)ความรูสึกวาตน
สามารถเขาไปมีอิทธิพลตอกระบวนการทางการเมืองได(Easton; & Davis.1967: 29)
ผลการศึกษาของนักรัฐศาสตรพบวาความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองมี
อิ ท ธิ พ ลต อ การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของบุ ค คลเป น อย า งมาก กล า วคื อ ความรู สึ ก มี
ประสิทธิภาพทางการเมืองไมเพียงแตทํานายปรากฏการณของการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ของบุคคลเทานั้น แตยังสามารถอธิบายการกระทํากิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆ ของ
ระบอบประชาธิปไตยดวย ไมวาจะเปนการอภิปรายหรือ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
การบริ จ าคเงิ น สนั บสนุ น พรรคการเมื อ ง การทํ า งานประจํ าสํ า นั ก งานทางการเมื อ ง และ
จากการศึก ษาที่ผ านมาเป น การแสดงใหเ ห็น วา การมี สว นร ว มทางการเมือ งกั บความรู สึ ก
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางการเมื อ งเป น สิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น โดยที่ บุ ค คลที่ มี ค วามรู สึ ก
มีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ สูงและเมื่อ
บุคคลที่เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองก็จะมีความรูสึกเชื่อมั่นในความสามารถและความสําคัญ
ของตนเองมากขึ้นหรือมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางกรเมืองสูงขึ้นดวย(ชลัช จงสืบพันธ.2527:
42 ; อางอิงจาก Prewitt.1968: 226) ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของดัลห(Dahl.1961: 28)
ที่ไดเสนอไววาการมีสวนรวมทางการเมืองกับความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองจะหลอเลี้ยง
ซึ่งกันและกัน คือเขาเชื่อวาความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองทําใหคนเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง และการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองก็จะทําใหคนเกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะ
ทางการเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น ไปด ว ย นอกจากจะมี ก ารศึ ก ษาพบว า ความรู สึ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทางการเมืองมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองแลวยังพบวาความรูสึกมีประสิท ธิ ภาพ
ทางการเมื อ งจะแตกต า งกั น ในกลุ ม บุ ค คลมี ร ะดั บ การศึ ก ษาและรายได แ ตกต า งกั น
คือกลุมที่มีร ะดับการศึกษาและรายไดสูงจะมีความรูสึกมีประสิท ธิภาพทางการเมืองสูง กวา
กลุมที่มีระดับการศึกษาและรายไดต่ํา(Wu.2003)
3. ความผูกพันตอพรรคการเมือง(Party Identification)
ความผูกพัน ตอพรรคการเมืองมีความสําคัญ อยางยิ่ง ตอระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันการเมืองที่
มั่นคงและมีเสถียรภาพ(ลิขิต ธีรเวคิน.2546ค: 1) เนื่องจากความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองนี้
จะเปนตัวเชื่อมโยงระหวางประชาชนกับพรรคการเมือง อันจะมีผลทําใหประชาชนมีการตัดสินใจ
และการกระทําทางการเมืองที่สอดคลองกับอุดมการณของพรรคการเมืองอยางกระตือรือรน
โดยเฉพาะการตัดสินใจในการเลือกตั้งของบุคคล และการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง
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ความหมายของความผูกพันตอพรรคการเมือง
ความหมายของ Party Identification นั้นหนังสือศัพทรัฐศาสตรฉบับราชบัณฑิต
ยสถาน(ราชบัณฑิตยสถาน.2548 : 108) ไดใหความหมายของ Party Identification ไววาหมายถึง
การสัง กั ดพรรคการเมือง สํ าหรั บการให ความหมายของคํ าวา Party Identification ของนั ก
รัฐศาสตรชาวตางประเทศนั้นไดใหความหมายที่มีความลึกซึ้งมากกวาการสังกัดพรรคการเมือง
ธรรมดา โดยไดกลาวไววา Party Identification เปนสภาวะทางจิตของบุคคลที่มีความผูกพันกับ
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งมากกวาพรรคอื่นๆ ซึ่งมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง(belongs) และ
มีความจงรักภักดี(allegiance)ตอพรรคการเมืองนั้น(Rose.1974: 451 ; Rosenbaum.1975: 120 ;
Ippolito.1976: 73) สําหรับกรีนี(Greene.1999) ไดใหนิยามของ Party Identification ไวในแนวทาง
ที่สอดคลองกันคือ ไดกลาวไววา Party Identification หมายถึงความรูสึกของบุคคลที่มีความผูกพัน
ตอพรรคการเมื องที่ชื่นชอบ ซึ่งจะทํ าใหบุคคลมีความจงรักภักดีตอพรรคการเมืองนั้น และ
ไดแบงความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองไว 3 ดาน คือ (1)ดานความรูสึกที่มีตอพรรคการเมือง
(2)ดานการรับรูเกี่ยวกับพรรคการเมือง และ(3)ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของพรรคการเมือง
ในสวนของเลน(Lane.1977: 46) ไดกลาววา Party Identification เปนความ
โนมเอียงทางการเมืองที่สําคัญ และมิใชเพียงแคชวยในการตัดสินใจสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง
เทานั้น แตยังเปนความรูสึกเห็นดวยและไมเห็นดวยกับพรรคการเมืองนั้น นอกจากนี้มิลลเลอร
(Miller.1996: 120) ไดเสนอแนวคิดไววา Party Identification ไมใชเพียงแคการเปนสมาชิก
และการติ ดต อ อย างอย างเป น ทางการกั บพรรคการเมื องเท านั้ น แต Party Identification
เป น สภาวะทางจิ ต ของบุ ค คลที่ รู สึ ก ว า ตนเองเป น ส ว นหนึ่ ง ของพรรคการเมื อ งที่ สั ง กั ด
ทั้งนี้ Party Identification สามารถยืนหยัดอยูไดโดยไมตองมีขอบังคับทางกฎหมายหรือหลักฐาน
ที่แสดงถึงการดํารงอยูของการเปนสมาชิก
ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปวา Party Identification เปนความรูสึก “ผูกพันตอพรรค
การเมือง” ซึ่งหมายถึง สภาวะทางจิตของบุคคลที่มีความผูกพันกับพรรคการเมืองที่ตนเองชื่น
ชอบมากกวาพรรคการเมืองอื่น โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ
1. ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของพรรคการเมือง หมายถึง ความรูสึกของของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่ รูสึกวาตนเองมีอุ ดมการณ ที่ส อดคล องกับพรรคการเมือง, มี
ความรูสึกวานโยบายของพรรคการเมืองมีค วามสอดคลองกับความตองการของตน และมี
ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหพรรคการเมืองบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
2. การรับรูเกี่ยวกับพรรคการเมือง หมายถึง การรับรูของของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ ไดแก ความรูเรื่องผูดํารงตําแหนง
สําคัญในพรรคการเมือง อุดมการณของพรรคการเมือง, นโยบายของพรรคการเมือง, จํานวน
สมาชิกพรรคที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร, การอยูในฐานะเปนฝายรัฐบาล
หรือฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
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3. ความจงรักภักดีตอพรรคการเมือง หมายถึง ความรูสึกของของพนักงาน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตองการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบตอไป
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอพรรคการเมือง
บารเบอร(สิทธิ์พันธ พุทธหุน.2519: 181-183 ; อางอิงจาก Barber.1972: 69-72)
ไดกลาวไววาความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมือง(Party Identification) ที่ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบง
บอกหรือทํานายไดวาพรรคใดจะเปนรัฐบาลไดหรือพรรคใดจะมีนโยบายที่ตรงกับความตองการ
ของมวลชนมากที่สุด มีผูใหการสนับสนุนมากนอยเพียงใด สวนใหญความรูสึกนี้จะมีในประเทศ
ที่พรรคการเมืองที่มีลักษณะเปนพรรคการเมืองที่เขมแข็ง ซึ่งจะเปนผลใหระบบการเมืองเปนไป
ตามครรลองเพื่อใหรับใชมวลชนสวนใหญของประเทศ ทั้งจะเปนตัวที่จะคอยสอดสองดูแลหรือ
กํากับใหการบริหารงานของรัฐเปนไปเพื่อคนสวนใหญไมใ ชเพื่อกลุมบุคคล อันจะนําไปสูระบบ
ทรราชได
ดังนั้นความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมือง(Party Identification) จึงเปนตัวเชื่อม
ระหวางประชาชนกับระบบการเมือง แตอยางไรก็ตามในตัวของมันเองจะเกิดขึ้นโดยโดดเดี่ยว
ไมไดความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองจําเปนตองมีการนิยามตนเองในกลุมสังคมอื่นๆ ที่เขามา
สนับสนุนอยูดวย นั่นคือการที่เราจะไปเปนสมาชิกหรือมีความผูกพันกับกลุมหรือพรรคการเมือง
ใดๆเราจําเปนตองพิจ ารณาเสียก อนวาแนวนโยบายหรืออุดมการณของพรรคการเมืองนั้น
ตรงกั บ เราหรื อเปล า หรื อ ขั ดกั บ ผลประโยชน ข องเราเองหรื อ เป น พรรคที่ มี แ นวนโยบาย
ที่ส อดคลองกับผลประโยชนของเราก็จ ะใหก ารสนับสนุน ฉะนั้น จะเห็น วาความรูสึกผูกพั น
ตอพรรคการเมืองในคนบางกลุมจะมีความเขมแข็งมาก เชน จากการสํารวจทัศนคติของแรงงาน
ไรฝมือในแคลิฟฟอรเนียพบวาคนที่นิยมพรรคเดโมแครทเพราะพรรคนี้สนใจความเดือนรอนของ
พวกชาวนา และจากการที่ตนเลือกพรรคแดโมแครทเพราะทําใหพวกเขาสามารถขยายผลผลิต
ไดงาย คนจนมีความเปนอยูดีขึ้นรวมถึงในกลุมกรรมกรดวย สวนใหญผูใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
จะโยงความผูกพันตอพรรคการเมืองโดยเชื่อมโยงกับความผูกพันกับกลุมอื่นๆ ฉะนั้นพรรคที่
เขาเลือกจึงตองมีแนวนโยบายเพื่อกลุมอาชีพ หรือชุมชนที่เขาเปนสมาชิกอยู ซึ่งสามารถแสดง
ได ดังภาพประกอบ 2
ประชาชน
Party Identification

Group Identification

ภาพประกอบ 2 ความเชื่อมโยงระหวางความผูกพันตอพรรคการเมืองกับความตองการของกลุม
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ความสําคัญของความผูกพันตอพรรคการเมือง
ในมุ ม มองของนั ก รั ฐ ศาสตร มี ค วามเห็ น ว า ความผู ก พั น ต อ พรรคการเมื อ ง
(Party Identification)เปนความโนมเอียงทางการเมืองที่มีความสําคัญ ซึ่งถือวาเปนแบบแผน
ในการเลือกตั้งของบุคคล ซึ่งผูที่มีความผูกพันกับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งก็จะสงผลให
บุคคลเขารวมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคนั้น ถามีความผูกพันมากก็มีแนวโนมที่จะมีสวนรวม
ในกิจกรรมมากขึ้นดวย นอกจากนี้ความผูกพันตอพรรคการเมืองยังมีอิทธิพลตอการประเมิน
ผูสมัครรับเลือกตั้งและแนวโนมการตัดสินใจทางการเมืองของบุคคล(Peterson.1990: 19-20)
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแคมปเบล(Ippolito.1976: 73 ; citing Campell.1964: 67-85)ที่ได
กล า วไว ว า ความผู ก พั น ต อ พรรคการเมือ งมี อิ ท ธิ พ ลอยา งมากต อ การแสดงพฤติ ก รรม
ทางการเมือง ไดแก การออกเสียงเลือกตั้ง แนวคิด และแนวปฏิบัติท างการเมืองตลอดจน
การรับรูทางการเมืองและการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง
ในขณะที่ มิลลเลอร (Miller.1996: 120) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพั น
ตอพรรคการเมืองไววา ความผูกพันตอพรรคการเมืองของบุคคลไมใชเพียงแคการเปนสมาชิก
และการติดตออยางอยางเปนทางการกับพรรคการเมืองหรือการออกเสียงเลือกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมื อ งหนึ่ ง เท า นั้ น ถึ ง แม ว า จะมี ห ลั ก ฐานที่ แ สดงให เ ห็ น ว า ความจงรั ก ภั ก ดี
ต อ พรรคการเมื อ งจะมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมากต อ การออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ก็ ต ามแต ค วามผู ก พั น
ตอพรรคการเมืองเปนสภาวะทางจิตของบุคคลที่รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพรรคการเมือง
นั้น ซึ่งความผูกพันกับพรรคการเมืองสามารถยืนหยัดอยูไดโดยไมตองมีขอบังคับทางกฎหมาย
หรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การดํ า รงอยู ข องการเป น สมาชิ ก ความผู ก พั น จะดํ า รงอยู เ สมอ
อยางตอเนื่องไมมีหยุดหยอน และมีการแสดงออกถึงการสนับสนุนพรรคการเมืองอยางมั่นคง
ทั้ง ทางความรู สึกและการกระทํา ซึ่ ง ความผูก พัน ต อพรรคการเมืองจะมีค วามสัมพั น ธกั บ
สิ่ง ตางๆ ในชีวิตประจําวันของบุคคลดวย เชน ครอบครัว ศาสนา และสถานภาพทางสัง คม
เปนตน(Lane.1977: 46)
จากรายละเอียดของทฤษฎีการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง และผลลัพธต ามที่ไ ด
กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาเมื่อบุคคลไดผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
จากตัวการตางๆ อันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และพรรคการเมือง
ดวยวิธีการทั้งทางตรง(Direct Learning) ซึ่งประกอบดวย การเรียนรูโดยเลียนแบบ การเรียนรู
จากความคาดหวัง การเรียนรูโดยการศึกษาทางการเมือง และการเรียนรูจากประสบการณการมี
สวนรวมในกิจ กรรมทางการเมือง และวิธีการทางออม(Indirect Learning) ที่ ประกอบดวย
การเรียนรูโดยการฝกหัดจากการไดมีสวนรวมในกิจ กรรมอื่นๆ ที่ไมใชกิจกรรมทางการเมือง
เชน เรียนรูผานกิจ กรรมตางๆ ภายในครอบครัว หรือสถาบันการศึกษา ฯลฯ แลวมีการสรุป
อางอิงประสบการณที่ไดรับจากการมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ นั้นไปในกิจกรรมทางการเมือง
ตอไป ซึ่ ง กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองนั้น เปนกระบวนการที่จ ะเกิดขึ้น อยาง
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ตอเนื่องตั้งแตวัยเด็กตอนตน (5-9 ป)วัยเด็กตอนปลาย(9-13 ป) วัยรุน(13-17 ป) ไปจนถึงวัย
ผูใหญ(18 ปขึ้นไป) อันจะสงผลทําใหเกิดผลลัพธ(Outcome) ที่สําคัญ คือ ความโนมเอียงทาง
การเมื อ ง หรื อ เจตคติ ท างการเมื อ งต า งๆ อาทิ ความสํ า นึ ก ทางการเมื อ ง ความรู สึ ก มี
ประสิทธิภาพทางการเมือง ความไววางใจทางการเมือง และความผูกพันตอพรรคการเมือง
ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองเหลานี้จะสงผลตอการแสดง
พฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ ของบุคคลตอไป

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากผูวิจัยจะทําการศึกษาโดยใชทฤษฎีการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมือง(Political Socialization) มาเปนทฤษฎีหลักในการทําความเขาใจกระบวนการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ผูวิจัยยังไดนําแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรมมารวมทําการศึกษาในครั้งนี้ดวยซึ่งประกอบไปดวย แนวคิด
ทฤษฎีทางดานจิตสังคม ไดแก ทฤษฎีตนไมจริยธรรม แนวคิดทางดานพระพุทธศาสนา ไดแก
แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมสําหรับนักปกครอง และแนวคิด ทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา ไดแก
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุมยอย เนื่องจากในการวิจัย ครั้งนี้มีความมุงหมายประการ
หนึ่ง คือ เพื่อทําการศึกษาผลลัพธของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่ มีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา แนวคิด ทฤษฎีดังกลาวไดอธิบายถึง สาเหตุ
หรือ ปจ จัย ในการแสดงพฤติก รรมเชิง จริย ธรรมของบุค คล อาทิ พฤติ กรรมของพลเมื องดี
พฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ รวมถึงพฤติกรรมการทําดีละเวนความชั่ว ฯลฯ ดังนั้นเพื่อ
ทําความเขาใจกับผลลัพธของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอยางละเอียดลึกซึ้ง ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดทฤษฎีดังกลาวมารวมทําการศึกษาในครั้งนี้
ดวย
ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีตางๆ มีรายละเอียดสําคัญที่สามารถสรุปไดดังนี้
3.1 แนวคิด ทฤษฎีทางดานจิตสังคมกับพฤติกรรมจริยธรรม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเกง
วาพฤติกรรมเหลานี้มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบาง ทฤษฎีนี้สรางจากการสรุปผลการวิจัยในเรื่อง
ดัง กล า วของเยาวชนและประชาชนไทยอายุ 6 – 60 ป จํ า นวนรวมหลายพั น คน ซึ่ ง เป น
ผลการวิจัยในประเทศไทยในชวง 20 ปนี้ ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้ มี 3 สวน คือ สวนที่เปนราก
สวนลําตน และสวนที่เปนดอกและผลไมของตนไม
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สวนแรกของตนไมจริยธรรมคือ รากของตนไม ซึ่งเปนจิตลักษณะที่มี 3 ดาน
คือ 1)สติปญญา 2)ประสบการณทางสังคม และ 3)สุขภาพจิต จิตลักษณะทั้ง 3 ดานนี้ อาจใช
เปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ดาน ที่ลําตนของตนไมก็ได กลาวคือบุคคลจะตองมี
ลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดานในปริมาณที่สูงเหมาะสมกับอายุจึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะ
พัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่ลําตนของตนไม โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นั้นจะพัฒนาไปเอง
โดยอัตโนมัติ
สว นที่ 2 กลุ ม แรกคื อ สาเหตุ ท างจิต ใจที่ เ ปน ส ว นลํ าต น ของตน ไม อั น
ประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดานคือ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2)มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง
3)ความเชื่ออํานาจในตน 4)แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ5)ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยมที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมนั้นๆ หรือสถานการณนั้น การพัฒนาพฤติกรรมชนิดใด จะตองใชจิตลักษณะบาง
ดานหรือทั้ง 5 ดานนี้ประกอบกันจึงจะไดผลดีที่สุด
ในสวนที่ส ามคือ ดอกและผลไมบนตน แสดงถึง พฤติกรรมการทําดีละเวนชั่ว
และพฤติกรรมการทํางานอยางขยันขัน แข็งเพื่อสวนรวม ส วนแรกนี้เปนพฤติกรรมประเภท
ตางๆ ที่รวมเขาเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ และ
พฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง ผลที่ออกมาเปนพฤติกรรมตางๆ ที่นาปรารถนานี้
ทั้งนี้ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจทั้ง 3 ดาน(ในสวนของรากของตนไม)และ
อยูในสภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียนและทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยัง มี
ความพรอมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี้(ในสวนของลําตน) โดยวิธีการ
อื่นๆ ดวย ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่รากของตนไม จึงเปนสาเหตุของสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดีและคนเกงนั่นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่รากนี้ อาจ
เปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตน เพื่อใชอธิบายทํานายและพัฒนาพฤติกรรม
ดังกลาวมาแลวดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2538: 2-3 ; อางอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน.
2526, 2528)
3.2 แนวคิดทางดานพระพุทธศาสนากับพฤติกรรมจริยธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมสําหรับนักปกครอง
ในสัง คมประชาธิปไตยของไทย ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุท ธเปน
ศาสนาหลัก ซึ่งมีความสัมพันธแนบแนนกับสังคมไทยมาตั้งแตกอนกรุงสุโขทัย โดยกลาวไดวา
ตามประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทยที่ผานมา พุท ธศาสนามีความสัมพัน ธห รือ
มีอิทธิพลตอความประพฤติและจิตใจของประชาชนชาวไทย ดวยเปนรากฐานทางวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยมาจวบจนป จ จุ บั น ประการสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ได ป รากฏว า ในคั ม ภี ร
พระพุท ธศาสนามีห ลักคําสอนอยูมากมายที่เกี่ยวของกับผูนํา หรือผูปกครอง ซึ่ง หลักธรรม

62
เหลานั้นสามารถนํามาเปนหลักจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมสําหรับการเปนผูนํา
ผู ป กครอง รวมถึ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ผู เ ป น ตั ว แทนของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยดวย ซึ่งหากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช
ในเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่ ก็จะนําพาซึ่งความเจริญและความมั่นคงของประเทศไทยรวมถึง
ความอยูดีมีสุขของประชาชนทุกคน ยิ่งไปกวานั้นหากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนแบบอยาง
ทางจริยธรรมใหกับบุคคลทั่วไป ก็จะสงผลใหประชาชนเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
ทําใหส ามารถดํารงไวซึ่งความชอบธรรมและความเปนเกียรติศักดิ์ศรีในการเปนผูแทนของ
ประชาชน(ชลากร เทียนสองใจ: 2550: 622-623)
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมสําหรับนักปกครอง
มารวมทําความเขาใจกับกระบวนการอบรมกลอมเกลาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยเพื่อทํา
ใหเกิดความเขาใจเกี่ยวอับผลลัพธของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองไดอยาง
ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่นํามาศึกษาในการวิจัยครั้ง
นี้ประกอบดวย 2 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับพรหมวิหาร 4 และแนวคิดเกี่ยวกับหิริโอตตัปปะ
ซึ่งมีรายละเอียดสําคัญที่สามารถสรุปไดดังนี้
3.2.1 แนวคิดเกี่ยวของกับพรหมวิหาร 4
พรหมวิห าร 4 หมายถึง ธรรมะอัน ประเสริฐ อัน เปน หลักความประพฤติที่
ประเสริฐ บริสุทธิ์ เปนธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ซึ่งเปนหลักธรรมประจําใจและกํากับความ
ประพฤติ เ ป น ธรรมที่ ส ง เสริ ม ในการปกครอง มี 4 องค ป ระกอบ ดั ง นี้ (พระธรรมป ฎ ก
(ป.อ.ปยุตโต). 2543 : 148-149; ชลากร เทียนสองใจ.2550: 639)
1. เมตตา แปลวา ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุก
คนประสบประโยชนและความสุข ซึ่งผูนํารัฐควรจะแสดงออกใหเปนที่ประจักษตอประชาชน
โดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง เพราะประชาชนแตละคนอาจจะมีฐานะไมทัดเทียมกัน บางคนอาจจะ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต มีทรัพยสินเงินทองมากมาย บางคนอาจจะมีฐานะปาน
กลางพอเปน อยูไ ดโดยไมลําบากเดือดรอนเทาใดนัก ในขณะที่คนสวนใหญมีฐ านะยากจนมี
ความเปนอยูอยางอัตคัดขัดสนสมควรอยางยิ่งที่คนประเภทนี้จะไดรับความชวยเหลือที่ตั้งอยูบน
พืน้ ฐานแหงความเมตตา
2. กรุณา แปลวา ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขใฝใจที่
จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก เดือดรอนของคนทั้งปวง ผูนํารัฐควรแสดงออกใหเปน ที่
ประจักษตอประชาชนโดยเฉพาะในยามที่เขาประสบกับภาวะตกทุกขไดยาก เชน จากอุทกภัย
วาตภัย หรือจากภัยพิบัติอื่นก็ตาม ผูนํารัฐจะตองแสวงหาและหวงใยรีบดําเนินการชวยเหลือ
อยางทันทวงที ผูนํารัฐที่ดีควรใหความเห็นและหวงใย ตอประชาชนทุกหมูเหลาอยางเสมอภาค

63
และทัดเทียมกัน จังหวัดไหนยัง หางไกลความเจริญก็ควรใหความเห็นใจและหวงใย ทําการ
ชวยเหลือหรือพัฒนาใหมาก
3. มุทิต า แปลวา ความเบิกบานพลอยยิน ดี เมื่อเห็น ผูอื่นอยูดีมีความสุขก็มี
จิตใจแชชื่น เบิกบานเมื่อเห็นเขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งขึ้นก็พลอยยินดีบัน เทิงใจดวย
ผูนํารัฐ ควรแสดงออกถึงความชื่น ชมยินดีตอประชาชนที่ประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพการงาน เพื่อใหเขาเหลานั้นมีกําลังใจที่ดีขึ้น เพราะความสําเร็จของประชาชน ไมวาจะ
เปนในดานใดก็ตามลวนแตเปนความสําเร็จของประเทศชาติทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันนี้ ก็ไมควร
ที่จะแสดงความเพิกเฉยหรือปลอยปละละเลยตอประชาชนที่ประสบกับความลมเหลวในการ
ประกอบอาชีพการงานหรือในการดําเนินชีวิต แตควรจะรีบใหความชวยเหลือและพูดปลุกปลอบ
ใหกําลังใจ เพื่อใหเขาเหลานั้นลุกขึ้นประกอบอาชีพการงานดวยความขยันหมั่นเพียรมีกําลังใจที่
จะดําเนินชีวิตตอไป
4. อุเบกขา แปลวา ความมีใจเปนกลาง มองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบ
สม่ําเสมอ มั่นคง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุที่ตนประกอบ พรอมที่
จะวินิจฉัย วางตนและปฏิบัติเปน ไปตามความเที่ยงธรรม ผูนํารัฐ จะวางตนใหเหมาะสมตอ
ประชาชนที่ประสบความสําเร็จ โดยแสดงความยินดีใหพอเหมาะพอควร หรือแสดงความเห็น
อกเห็นใจตอประชาชนที่ประสบกับความลมเหลวไมควรแสดงอาการเหยียบย่ําซ้ําเติม ดูหมิ่นดู
แคลน แตควรสงเสริมและประคับประคองใหเขามีกําลังใจเขมแข็งในการดําเนินชีวิตตอไป
นักปกครอง หรือนักการเมืองที่มีหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จะเปนนักปกครองที่มี
คุณธรรม ดําเนินการปกครองดวยความเปนธรรม ทําใหสังคมมีความสุข คุณธรรม 4 อยางนี้
สง เสริมการปกครอง สนับสนุน การปกครองใหเปน ไปดวยความเรียบรอยสมประสงค ( พิทูร
มลิวัลย. 2540: 73)
3.2.2 แนวคิดเกี่ยวของกับหิริ โอตตัปปะ
สมเด็จพระวันเรวัต(2483 : 2-3) ไดอธิบายวา หิริโอตตัปปะ เปนสมุฏฐานใหเกิด
กุศลธรรม หิริ เปนชื่อของเจตนาที่ละอายตอความประพฤติชั่ว โอตตัปปะ เปนชื่อของเจตนาที่
กลัวตอความประพฤติเชนนั้น ทั้งสองประการนี้ เปนคุณรักษาใจใหคงที่ทั้งในที่แจงและในที่ลับ
ธรรมคูนี้เปนปจจัยใหประกอบความดี ซึ่งเปนทางใหเกิดความสุขสําราญ อุมธารสัตวโลกไวมิให
ตกต่ํา เพราะฉะนั้ น สมเด็จ พระศาสดาจึง ตรัส ว า เปน ธรรมรั กษาโลก ถาโลกจั กไม นับถื อ
คุณธรรมคูนี้เปนวิหารธรรม ตางก็จะเบียดเบียนยิ่งขึ้นไปกวานี้ คุณธรรมคูนี้มีอยูในที่ใด ศีลก็ มี
อยูในที่นั้น แมมีศีลอยูในที่ใด หิริโอตตัปปะก็มีอยูในที่นั้น เปนกัลยาณมิตรสนิทสนมกัน
ความหมายของหิริโอตตัปปะ
หิริ หมายถึง ความละอาย ละอายใจตอการทําความชั่ว และการทําบาปทั้งปวง
ความละอายนั้น เกิดขึ้น จากความรูสึกแหง ตน โดยปรารภเหตุภายในตน เชน ชาติ ตระกูล

64
คุณวุฒิ วัยวุฒิ เกียรติยศชื่อเสียงแหงตน เปนตน และ โอตตัปปะ หมายถึง ความกลัวบาป เกรง
กลัวตอความชั่ว และการทําบาปทั้งปวง ความกลัวนั้นเกิดจากความรูสึกแหงตน โดยเล็งเห็นผล
อันเกิดจากการกระทําอันเปนเหตุภายนอก เชน กลัวคําครหานินทา กลัวถูกตําหนิติเตียน กลัว
ตกนรก เปนตน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต))
ทั้งนี้หากนักปกครอง หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยึดมั่นในหลักธรรมดังกลาว
ก็จ ะสง ผลใหเปนผูที่มีความละอาย และเกรงกลัวตอการกระทําความผิด ทั้ง ปวง ซึ่ง นับเปน
หลักธรรมที่ปองกันไมใหกระทําชั่ว และอุปกิเลส ไดแก การละเวนจาก การทุจริต คอรัปชั่น
ความละโมบ การผูกโกรธ การลบหลูตีตนเสมอทาน การริษยา ความเปนคนเจาเลห การโออวด
หัวดื้อ การชิงดีชิงเดน การถือตัว การดูหมิ่นผูอื่น การมัวเมา และการเลินเลอ เปนตน (ทินพันธ
นาคาตะ.2543: 126; ลิขิต ธีรเวคิน.2549: 443) ซึ่งถานักปกครองแตละคนมีความเขมแข็งใน
การที่จะรักษาหรือดูแลตนใหเปนผูมีหิริโอตตัปปะอยูในตนเองอยางสม่ําเสมอ ก็จะสงผลทําให
การการทุจริต คอรัปชั่น การใหรายตอกันก็จะการลดระดับลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุด อัน จะ
เป น การนํ า พาความสงบสุ ข ร ม เย็ น มาสู บ า นเมื อ ง สั ง คม และประเทศชาติ ไ ด ใ นที่ สุ ด

4. การศึกษารายกรณี(Case Study)
การศึกษารายกรณี( Case Study) เปน การสืบคน หาความรูความจริงอยางละเอียด
ลึกซึ้งเกี่ยวกับปรากฏการณที่สนใจ ซึ่ง เกิดขึ้นในบริบทหรือระบบที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง
(Specific context or bounded system) ปรากฏการณที่สนใจนั้นอาจเปนบุคคล กลุมบุคคล
โครงการ เหตุการณ ชุมชนหรือองคการเฉพาะรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็ไดที่นักวิจัยเลือก
มาทําการศึกษาวิจัย การศึกษารายกรณีมีความหมายตั้งแตการบันทึกและการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับประวัติของบุคคล (Case record or case history) สําหรับนําไปใชในดานตางๆ และ
รวมไปถึงการนําขอมูลในประเด็นเกี่ยวของกับปญหาการวิจัยที่ตองการสืบคนหาความรูความ
จริงจากกรณีศึกษานั้นมาทําการวิเคราะหและตีความหมายอยางละเอียดเขมขน โดยมีเปาหมาย
หลักเพื่อตองการศึกษาหรือเรียนรูกรณีศึกษาที่สนใจเปนเฉพาะ (intrinsic interest) และเพื่อ
ตองการทําความเขาใจปรากฏการณบางอยางที่ส นใจ โดยอาศัยศึกษาวิจัยจากกรณีเฉพาะ
ดังกลาว (Extrinsic interest) ผลการศึกษาจากกรณีเฉพาะที่ดําเนินการภายใตสภาพเหตุการณ
จริง (Real life situation) ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการนําไปใช ปฏิบัติงานใน
องคการใดองคการหนึ่ง และเปนประโยชนโดยออมสําหรับนําไปใชทําวิจัยในประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของใหกวางขวางลุมลึกตอไป การศึกษารายกรณี จึง ถูกนําไปใชในการแสวงหาความรู
ความจริงในหลากหลายสาขาวิชานั้นเอง (Merriam.1998 ; Simons.1980; Yin.2003)
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ความหมายและลักษณะสําคัญของการศึกษารายกรณี
ความหมายของการศึกษารายกรณีไดมีนักวิธีวิทยาการวิจัยและผูเชี่ยวชาญหลายทาน
ไดใหนิยามไว ดังนี้
สเตก (Stake.1988: 258 ; 1995: 2) ใหความหมายอยางกวางๆ วา เปนการศึกษา
เกี่ยวกับระบบใดระบบหนึ่ง ที่มีจุดเนนของความสนใจอยูต รงที่ การประกอบเขาดวยกัน ของ
สวนตางๆ (Working parts) ไดอยางผสมผสานกลมกลืนและเกิดขึ้นภายในระบบที่มีขอบเขต
เฉพาะเจาะจง (Bounded and integrated system) ตามความหมายโดยนัยดังกลาวนี้แสดงวา
จุดเนน ของการศึก ษาวิจั ยมุ ง ตรงไปที่ก รณี ห รือ สิ่ง ที่ศึ กษา ซึ่ง เป น ระบบใดๆ ที่ มีข อบเขต
เฉพาะเจาะจง ณ เวลาและปริภูมิ (สถานที่) หนึ่งๆ (Time and space) และที่นําไปใชเปนหนวย
สําหรับการวิเคราะห (Unit of analysis) มากกวามุงเนนไปที่วิธีการศึกษาวิจัย ดังสะทอนจากถอยคํา
ของ Stake(1994: 236) ที่กลาวไวอยางชัดเจนวา “Case study is not a methodological choice,
but a choice of object to be studied”
ยิน (Yin.2003: 3) ใหคําจํากัดความไววา เปนวิธีการแสวงหาความรูความจริ งเชิง
ประจักษ (empirical inquiry) แบบหนึ่ง ที่ใชสําหรับศึกษาปรากฏการณรวมสมัยใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้น
จริงในบริบท ณ ชวงเวลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอบเขตระหวางปรากฏการณที่ตองการ
ศึกษาและบริบทแวดลอมปรากฏการณไมชัดเจน ความหมายโดยนัยนี้มุงเนนไปที่วิธีการและกล
ยุทธดําเนินการสืบคน (investigation) หรือตรวจสอบ (examination) ปรากฏการณใด ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในยุ ค สมั ย นั้ น และนั ก วิ จั ย มี ค วามสนใจอยากทราบความรู ค วามเป น จริ ง เกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณนั้น โดยไมไดแยกศึกษาปรากฏการณดังกลาวออกจากบริบทที่อยูแวดลอมรอบ
ปรากฏการณกระบวนการสืบคนหาความรูความจริงแบบนี้มีลักษณะตรงขามกับการวิจัยเชิง
ทดลองในหองปฏิบัติการที่นักวิจัยพยายามควบคุมหรือแยกปรากฏการณที่ศึกษาวิจัยออกจาก
ปจจัยภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเขามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวของกับปรากฏการณที่
ตองการสืบคนหาความรูความจริง
ประเภทของการศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรสามารถจําแนก
ไดหลายประเภทขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการพิจารณา สําหรับในที่นี้จะจําแนกจุดมุงหมายของ
การศึกษา สามารถพิจารณาไดสองลักษณะ คือ จุดมุงหมายของการใหกรณีศึกษาคนควา และ
จุดมุงหมายของการศึกษาวิจัยโดยรวม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
จําแนกตามจุดมุงหมายของการใหกรณีศึกษาคนควา
1. การศึกษารายกรณีแบบเนนสาระภายใน(intrinsic case study) เปนการศึกษาเพื่อ
สืบคนหาความรูความจริงที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระทั้งมวลของกรณีศึกษาเปนหลัก ทั้งเนื้อหาสาระ
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ที่เปนลักษณะเดนเปนพิเศษ และลักษณะโดยทั่วไป และทั้งที่มีลักษณะที่ปรากฏเห็นไดชัดและที่
แฝงเรนอยู
2. การศึกษารายกรณีแบบเนนสาระภายนอก (instrumental case study) เปนการสืบ
คนหาความรูความจริงที่เกี่ยวกับปรากฏการณหรือประเด็นปญหาใด ๆ ที่นาสนใจ โดยอาศัยผล
ของการศึกษาจากกรณีเฉพาะหรือสิ่งที่นักวิจัยทําการสืบคน เปนฐานหรือเครื่องมือในการทํา
ความเขาใจอยางถองแทตอปรากฏการณนั้น
3. การศึกษารายกรณีแบบรวมกลุม (collective case study) เปนการแสวงหาความรู
ความจริงที่เกี่ยวกับปรากฏการณหรือประเด็นปญหาใด ๆ ที่สนใจ โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัย
จากกรณีเฉพาะหลายรายมาใชรวมกันในการทําความเขาใจปรากฏการณดังกลาว
จําแนกตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัยโดยรวม
1. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรณนา (Descriptive case study) เปนการศึกษาโดยมี
จุดมุง หมายหลักเพื่อพรรณนารายละเอียดอยางครอบคลุมลุมลึก และแจมชัดเกี่ยวกับกรณี
เฉพาะหรือปรากฏการณใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงภายในบริบทแวดลอมที่เปนอยูในขณะนั้น
2. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงตีความ(interpretative case study) เปนการศึกษาที่มี
จุดมุง หมายสําคัญ เพื่อ นําขอมูลไปใชใ นการพัฒนาขอสรุปแนวคิดทฤษฎี รวมไปถึง การให
รายละเอียดเพื่อสนับสนุน/โตแยงฐานคติแนวคิดความเชื่อทางทฤษฎี
3. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงประเมิน(evaluative case study) เปนการศึกษาโดยมี
จุดมุงหมายหลักเพื่อพรรณนา อธิบาย และตัดสินคุณคากรณีเฉพาะที่ตองการประเมิน
ระเบียบวิธีการศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
วิธีดําเนินการของการศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพนั้น ขึ้นอยูกับประเภทของการศึกษา
รายกรณีเชิงคุณภาพที่ใชในการสืบคนวาเปนแบบใด เชน ถานักวิจัยออกแบบโดยใชการศึกษา
รายกรณีแบบเนนสาระภายใน สืบคนหาความรูความจริงเกี่ยวกับลักษณะอันโดดเดนของกรณี
เฉพาะรายใดรายหนึ่ง ระเบียบวิธีและการสืบคน และจุดมุง เนน การดําเนิน งานวิจัยในแตละ
ขั้น ตอนยอมแตกตางไปจากการศึกษารายกรณีแบบเนน สาระภายนอก เชน การเลือกกรณี
ตัวอยางในการศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพประเภทแรก นักวิจัยเปนผูกําหนดขึ้นเองตามความ
สนใจกอนการทําวิจัยอยางเปนทางการจะเริ่มตนขึ้น ในขณะที่การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
ประเภทหลัง นักวิจัยเปนผูเลือกจากประชากรของกรณีเฉพาะขึ้นมาทําการศึกษา ภายหลังจาก
กําหนดคําถามประเด็นยอยๆ ที่แยกแยะจากหัวขอปญหาหรือโจทยการวิจัยเรียบรอย การศึกษา
รายกรณีเชิงคุณภาพเปนวิธีการวิจัยที่เนนการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง จุดเนนอยูที่สิ่งที่ถูกศึกษา
(case) ซึ่งจะตองมีลักษณะเจาะจง มีขอบเขตที่กําหนดไดชัดเจน มีความสมบูรณในตัวเอง ไมได
เนนวิธีการศึกษา (method) วิธีการศึกษา ก็คือวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรที่เปนมาตรฐานทั่วไป
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เทคนิคมาตรฐานใด ๆ ที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ก็สามารถนํามาใชกับการวิจัย
แบบการศึกษารายกรณีไดทั้งสิ้น (ชาย โพธิสิตา.2547)
แมวาการศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพแตละประเภทจะมีระเบียบวิธีดําเนินการแตกตาง
กัน บาง อยางไรก็ต ามถาพิจ ารณาโดยรวมแลว จะพบวาสามารถประมวลสรุปอยางกวาง ๆ
จําแนกเปนหมวดหมูไดหาขั้นตอนหลัก คือ
1. การออกแบบการศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การวิเคราะหขอมูล
4. การตรวจสอบความถู ก ต อ ง/เชื่ อ ถื อ ได (trustworthy) และความจริ ง แท
(authentic)
5. การเขียนรายงานการศึกษารายกรณี
การจําแนกระเบียบวิธีการดําเนินการศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพเปนหาขั้นตอนหลัก
ขางตน กระทําขึ้นเพื่อความสะดวกตอการนําเสนอรายละเอียดและความงายตอการทําความ
เขาใจ ในทางปฏิบัติจริงการดําเนินกิจกรรมการวิจัยตามขั้นตอนดังกลาวมีสภาพลักษณะดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง เปนแบบพลวัต และยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมกับสภาวการณ
เงื่อนไขตาง ๆ ขณะทําการศึกษาอยูในสนามหรือสถานที่ทําการศึกษาวิจัย นอกจากนี้การทํา
กิจ กรรมการวิจั ย ในขั้ น หลั กเหลา นั้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง การเก็ บรวบรวมข อ มูล หลัก ฐาน
การวิเคราะหและตีความหมายของขอมูล และการตรวจสอบคุณคาดานความถูกตองเชื่อถือได
ยังบูรณาการเชื่อมโยงกันอยางกลมกลืน ไมแยกขาดเปนอิสระออกจากกันเหมือนกับระเบียบ
วิธีวิจัยและการศึกษารายกรณีเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพราะระเบียบวิธีดําเนินการศึกษารายกรณีเชิง
คุณภาพเปนไปตามฐานความคิดความเชื่อของกระบวนทัศนแบบตีความ/สรรคสรางนิยม โดยใน
ที่นี้จะนําเสนอเฉพาะใน 4 ขั้นตอนแรก ยกเวนในเรื่องของการเขียนรายงานเพราะเปนเรื่องของ
การนําเสนอผลซึ่ง ไมคอยเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยในครั้ง นี้มากนัก สวนการดําเนินการใน
ขั้นตอนอื่น ๆ มีรายละเอียดในแตละขั้นตอนตอไปนี้
1. การออกแบบการศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
เปนการดําเนิน งานในขั้นตอนเบื้องตน กอนทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
จุดมุงหมายสําคัญ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการอยางคราวๆ สําหรับใชเปนแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูลหลักฐานในสถานที่ศึกษาวิจัย โดยทั่วไปกิจกรรมในขั้นตอนนี้ประกอบไปดวย
1.1 การกําหนดประเด็นคําถามการวิจัย
1.1.1 กํา หนดคํา ถามหลัก ของการวิจัย (central or major research
questions) เปนการตั้งคําถามทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการหรือการดําเนินไปของสรรพสิ่ง หรือ
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คําถามทั่วไปเกี่ยวกับการรับรูหรือเขาใจสรรพสิ่ง และสิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายตอผูที่เกี่ยวของ
อะไรบาง โดยเนื้อหาสาระของคําถามหลักแตละขอที่เขียนขึ้นจะตองเปนลักษณะที่นาสงสัยชวน
ใหมีการติดตามสืบคนหาคําตอบ และนาสนใจมากสําหรับบุคคลหลายกลุม คําถามหลักไมควรมี
มากเกินไปเพราะจะทําใหการสืบคนหาคําตอบของคําถามการวิจัยแตละขอมีระดับความลุมลึก
ลดลง และอาจทําใหยากตอการมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางขอมูลหลักฐานตางๆ สําหรับใช
ตอบประเด็นคําถามการวิจัย รวมทั้งยากตอการบูรณาการกับผลการศึกษาวิจัย
1.1.2 กําหนดประเด็นคําถามยอยของการวิจัย (sub question) เปนการนํา
ขอคําถามหลักของการวิจัยมาเขียนแยกแยะใหอยู ใ นรูปประเด็น คําถามการวิจัยยอยๆ ที่มี
เนื้อหาสาระเฉพาะเจาะจง และเปนรูปธรรมชัดเจนมากกวาคําถามหลักของการวิจัย
1.1.3 ใชดุลยพินิจและเหตุผลทางวิชาการตัดสินใจเลือกประเด็นคําถามยอย
ของการวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งขอคําถามยอยในประเด็นที่มีความสําคัญทางทฤษฎี หรือทาง
ปฏิบัติสามารถทําการศึกษาวิจัยไดมีความเกี่ยวของกับกรณีเฉพาะที่ตองการศึกษาวิจัย และมี
ความนา สนใจตามทั ศนะของนัก วิจั ยในฐานะบุ คคลภายนอกที่ ไ ม มีป ระสบการณ เกี่ ยวกั บ
กรณีศึกษามากอน (etic sub questions) และทัศนะของบุคคลที่อยูภายในขอบเขตของกรณี
เฉพาะหรือมีความเกี่ยวของกับกรณีศึกษาโดยตรง (emic sub questions)
1.1.4 ปรับปรุงแกไขประเด็น คําถามยอยของการวิจัย ในระหวางการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประเด็นคําถามยอยของการวิจัยอาจไดรับการแกไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหมใน
ระหว า งเก็บ รวบรวมขอ มู ล หลั ก ในสนามการวิ จั ย โดยคํา นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในแง ข อง
การปฏิบัติไดจริง ความสลับซับซอน การทํานายความคิด การดึงดูดความสนใจของนักวิจัยและ
ผูเกี่ยวของ รวมทั้งความสอดคลองกลมกลืนกับบริบทของการวิจัย
1.2 การกําหนดขอบเขต การเลือกกรณี และการเลือกตัวอยาง
1.2.1 การกําหนดขอบเขต อาจพิจารณาเงื่อนไขของสถานที่ (setting) และ
เงื่อนไขของเวลา (time)
1.2.2 การเลือกกรณีตัวอยาง สิ่งที่เลือกมาสําหรับเปนกรณีศึกษา (case)
ตองมี คุณ สมบัติเปนกรณีที่ส ามารถกําหนดขอบเขตใหชัดเจนได (ชาย โพธิสิต า.2547) คือ
มีความสมบูรณในตัวเอง มีเวลาและสถานที่แนนอน ซึ่งนักวิจัยสามารถกําหนดได โดยทั่วไป
แลวการเลือกกรณีศึกษามักจะอยูที่วัตถุประสงคและประเด็นคําถามการวิจัยของผูวิจัยเปนหลัก
ซึ่ง Stake (2000. อางอิงจาก ชาย โพธิสิตา. 2547) ไดจําแนกการเลือกกรณีตัวอยางออกเปน
3 ประเภท คือ
1. การเลือ กกรณีเพื่ อประโยชน ของความอยากรู ใ นสิ่ ง นั้น เปน หลั ก
(intrinsic cases) เปนการเลือกตามความสนใจ อยากรูของนักวิจัย อยากทําความเขาใจ อยาก
เปดเผยรายละเอียดของกรณีนั้น โดยไมมีจุดประสงคอื่น
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2. กรณี ที่ใ ชเพื่อแสดงสิ่ง อื่น (instrumental cases) เปน การเลือ ก
กรณีศึกษาเพราะนักวิจัยเห็น วา กรณีนั้น เปนตัวอยางหรือเปน ตัวแทนของกรณีอื่น ๆ และ
นักวิจัย ก็ตองการใชก รณีนั้น เพื่อแสดงอะไรบางอยาง เชน แสดงตัวอยางของเรื่องที่กําลั ง
นําเสนออยูในขณะนั้น หรือแสดงตัวอยางเพื่อสนับสนุนขอสรุปหรือขอโตแยงอยางใดอยางหนึ่ง
ของตน
3. นักวิจัยเลือกการศึกษาหลาย ๆ กรณีเพื่อใชสนับสนุนเรื่องเดียวกัน
(collective case study) เป น การสืบค น หาความรูความจริง ที่จ ะศึกษาเพื่ อ แสดงสิ่ง อื่ น
(instrumental cases) หลาย ๆ รายเพื่อใหแนใจวาสิ่งที่ตองการแสดงนั้นมีความชัดเจนและมี
ความมั่นใจในขอสรุปที่ได
ขอสําคัญในการเลือกกรณีศึกษาจะตองคํานึงถึงวา กรณีที่เราจะเลือกตองเปน
กรณีที่สามารถใหขอมูลไดมาก (information rich cases) คือตองเปนกรณีที่มีอะไรที่เราจะ
เรียนรูอะไรไดมากเกี่ยวกับกรณีอื่น ๆ ที่คลายกัน (ซึ่งไมไดถูกเลือกมาศึกษา) ขอควรคํานึงถึง
อีกประการ คือ นักวิจัยควรมีความรูเกี่ยวกับสิ่งที่จะเลือกมาศึกษาพอสมควร ทํานองเดียวกันกับ
ที่นักวิจัยปริมาณจะตองมีความรูเกี่ยวกับประชากรที่จะเลือกเปนกลุมตัวอยาง
กรณีศึกษาที่ใ ชการวิจัยเชิง คุณ ภาพ การเลือกแบบเจาะจงเพื่อใหไ ดกรณีที่
เหมาะสมกับความตองการและจุดมุงหมายของการศึกษาเปนวิธีที่ใชไดทั่วไป ความเหมาะสม
ของกรณีนี้ไมใ ชเหมาะในแงความสะดวกสบายสําหรับนักวิจัย แตเหมาะในแงที่เป นกรณีที่
สามารถใหขอมูลไดมากและครอบคลุม
1.3 จริยธรรมในการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยจะตองคํานึงเสมอวาจะตองไมทําใหผูรวมในการวิจัยไดรับภัย
อันตราย
1.3.2 นักวิจัยจะตองมีความซื่อสัตยและมีความไววางใจ
1.3.3 เก็บขอมูลเปนความลับ และความรูสึกเปนสวนตัว
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลควรใชเทคนิคหลายแบบ เนื่องจากจุดเดนของกรณีศึกษาอยูที่
การใหภาพที่ชัดเจนและสมบูรณของสิ่งที่ศึกษา ขอมูลที่หลากหลายจึงเปนสิ่งที่จําเปน นักวิจัย
อาจรวบรวมขอ มูล โดยการสั ม ภาษณ ประวัติ ชีวิ ต (Life History หรื อ Case History)
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเจาะลึก คนควาและทบทวนจากเอกสาร หรือจาก
โสตทัศนูปกรณอื่น ๆ และรองรอยหลักฐานตาง ๆ เชนเดียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไป ขอมูล
อาจเปนทั้ง เชิงปริมาณและเชิง คุณ ภาพ และควรจะตองเปนขอมูลที่ใ หบ ริบทอยางเพียงพอ
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ประหยัดเวลา คาใชจาย และไดขอมูลหลักฐานที่มีความถูกตอง เชื่อถือได ตรงตามจุดมุงหมาย
และสอดคลองกับประเด็นคําถามของการวิจัย
3. การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยรายกรณี
หลักหรือแนวทางในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 3 แนวทาง (Yin. 2003:
111-115) คือ
3.1 การพึ่งพาทฤษฎีในการอภิปรายแนวทางนี้เปนวิธีที่นิยมมากที่สุด เนื่องจาก
สวนใหญแลวการวิจัยตาง ๆ มักเริ่มตนจากความตองการที่จะทดสอบขอเสนอของทฤษฎี เห็น
ไดจากวัตถุประสงคและการออกแบบการวิจัยจะเปนไปโดยสอดคลองกับขอเสนอของทฤษฎีที่
ผูวิจัยสนใจ ทําใหคําถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการตั้งสมมติฐานก็เปนไปตามที่
ทฤษฎีไดเสนอไว
3.2 การวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยการอธิบายที่ขัดแยง กัน กับทฤษฎีที่กําลัง
ศึกษา วิธีการนี้เปน วิธีที่มีความสัมพันธกับวิธีที่หนึ่ง กลาวคือ ในขอเสนอใดใดของทฤษฎีใ ด
ทฤษฎีหนึ่งยอมมีคําอธิบายที่อยูตรงขามหรือขัดแยงกันเสมอ เชน สมมติมีขอเสนอของทฤษฎี
หนึ่งกลาววา X สัมพันธกับ Y ดังนั้น การอธิบายที่ขัดแยงกับขอเสนอของทฤษฎีก็คือ X ไมมี
ความสัมพัน ธกับ Y นั่น เอง ดัง นั้น หากการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยเปน ไปโดยพยายาม
สนับสนุน หรือขัดแยง กับการอธิบายที่ขัดแยง กับทฤษฎียอมเปน การไมยอมรับหรือยอมรับ
ทฤษฎีไปโดยปริยาย
3.3 การวิเคราะหข อมูล โดยการพั ฒนาคําอธิบ ายกรณี ศึกษา วิ ธีก ารนี้ เป น
วิธีการที่มีผูนิยมใชนอยที่สุด มักถูกนํามาใชเมื่อไมสามารถใชวิธีการวิเคราะหสองวิธีขางตนนั้น
ไดแลว งานวิจัยศึกษารายกรณีที่ใชวิธีการนี้ในการวิเคราะหขอมูลเปนงานวิจัยทางดานสังคม
วิทยา เรื่อง “Middletown” ทําการศึกษาโดย ลินดและลินด (Yin. 2003: 114. อางอิงจาก Lynd
& Lynd. 1929. Middletown: A study in modern American culture.) ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับ
การยอมรับวาเปนงานที่มีความนาสนใจทั้งในดานรูปแบบการนําเสนอและดานการสะทอนถึง
สังคมในยุคสมัยหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเปนอยางดี
นอกจากแนวทางการวิ เคราะห ขอ มูล แลว การวิจั ยแบบศึก ษารายกรณี นี้ยั ง มี
เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบวา ขอมู ลที่ไดมานั้นถูกนํามาวิเคราะหอยางไร
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลมีหลายแบบดังนี้
1. การเทียบเคียงรูปแบบ(pattern matching) เปนวิธีการนําขอคนพบจากการ
วิจัยไปเทียบเคียงวามีความคลายคลึงกับสิ่งที่ไดคาดการณไวหรือไม ถาหากขอคนพบมีความ
คลายคลึงกับสิ่งที่ไดคาดการณไว (ที่อาจมาจากทฤษฎีหรือการอธิบายที่ขัดแยงกับทฤษฎี) ก็จะ
ทําใหเกิดความมั่นใจในการทดสอบทฤษฎี
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2. การสรางคําอธิบาย(explanation building) เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลของ
กรณีศึกษาโดยการอธิบายกรณีศึกษา วิธีการนี้ที่ จ ริงแลวเปนสวนหนึ่งของวิธีการเทียบเคียง
รูปแบบแตมีความยากกวามาก สวนใหญนําไปใชกับการวิจัยที่เปน งานวิจัยเชิง บรรยายซึ่ง มี
เปาหมายเพื่อการพัฒนาแนวคิดไปสูการวิจัยขั้นตอไปมากกวาเปนการสรุปสิ่งที่ไดศึกษา
3. การวิเคราะหตามลําดับเวลา(time-series analysis) เปนการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับผลกระทบหรือพัฒนาการของสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง หรื อหลายสิ่ง ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชวงเวลาหนึ่งรวมถึงการวิเคราะหขอมูลในลักษณะที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนของสิ่งตาง ๆ ขาม
ชวงเวลา
4. การวิเคราะหขอมูลดวยตัวแบบเชิงตรรกะ(program logic models) เปน
การวิเคราะหขอมูลที่ถูกนํามาใชกับการประเมินกรณีศึกษา(case study evaluation) ตัวแบบเชิง
ตรรกะเปนเหตุการณที่คนพบจากการศึกษาวาจะเกิดเหตุการณที่เปนสาเหตุและเหตุการณที่
เปนผลซ้ําไปซ้ํามาจากหลายกรณีศึกษา กลาวคือ ถามีสิ่งกระตุน (intervention) หนึ่งเกิดขึ้น สิ่ง
กระตุนนั้นจะไปเราใหเกิดผลสะทอนทันที (immediate outcomes) จากผลสะทอนทันที ทําให
เกิดผลขั้นกลาง (intermediate outcomes) และจากผลขั้นกลางก็ทําใหเกิดผลสุดทาย(ultimate
outcomes) ซึ่งสถานการณเหลานี้จะเกิดขึ้นกับกรณีศึกษาหลายกรณีเหมือนๆ กัน การวิเคราะห
ดวยตัวแบบเชิงตรรกะมีหลายระดับ ประกอบดวย ตัวแบบเชิงตรรกะระดับบุคคล ตัวแบบเชิง
ตรรกะระดับองคกรหรือหนวยงาน ตัวแบบเชิงตรรกะระดับโครงการ ซึ่ง การนําตัวแบบเชิง
ตรรกะไปใชในการวิเคราะหขอมูลจะตองสอดคลองกับหนวยการวิเคราะหของงานวิจัยนั้น ๆ
5. การวิเคราะหขอมูลดวยการสังเคราะหระหวางกรณีศึกษาหลายกรณี วิธีการ
นี้จะใชไดการวิจัยรายกรณีที่ออกแบบใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษามากกวาหนึ่ง
กรณีศึกษา การสังเคราะหขอมูลที่ไดมาจากกรณีศึกษาตาง ๆ จะเริ่มตนจากการวิเคราะหขอมูล
ของกรณีศึกษาแตละกรณีกอนจึงนําขอมูลที่วิเคราะหแลวมาเทียบเคียงกับกรอบแนวคิดเดียวกัน
จากนั้นจึงจะไดขอสรุปวา เรื่องที่ตองการศึกษานั้นมีความสอดคลองตองกันในแตละกรณีศึกษา
หรือไม การวิเคราะหขอมูลดวยการสังเคราะหจากหลายกรณีศึกษาจะทําใหไดขอสรุปที่มีความ
ซับซอนและนําไปใชไดกวางกวาการใชกรณีศึกษาเพียงกรณีเดียว
4. การตรวจสอบความถูกตอง/เชื่อถือได (Trustworthy) และ (Authentic)
ในขั้นตอนนี้ควรกระทําอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตนดําเนินการในระหวางทําการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอ มูล เช น วิ ธีการเชื่ อมโยงแบบสามเสา ดวยการอาศั ยแหลง ข อมู ล
หลักฐานหลายแหลง ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี หรือใชนักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
หลายคนควบคูไป กับการใหผูเกี่ยวของตรวจสอบความถูกตองสมบูร ณของขอมูล และการ
ตรวจสอบรองรอย เพื่อเชื่อมโยงและความสอดคลองระหวางขอมูลหลักฐานเหลานั้นวา มีความ
สมเหตุสมผลและเปนไปไดหรือไม เพียงใด
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นอกจากนี้ การวิพากษเกี่ยวกับที่มาและเนื้อหาสาระของขอมูลหลักฐานแหลง
ตางๆ วามีความนาเชื่อถือได ความจริงแท ความคงเสนคงวา ความครอบคลุมครบถวน และ
ความสอดคลองกับประเด็นคําถามของการวิจัยหรือไม เพียงใด ก็เปนวิธีหนึ่งที่นักวิจัยสามารถ
นํามาใชตรวจสอบความถูกตอง/เชื่อถือไดในระดับเบื้องตนระหวางทําการเก็บรวบรวมขอมูลได

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษากระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่ง ถือเปน กระบวนการที่มีความซับซอน ดัง นั้น ผูวิจัยจึง ใชวิธีการวิจัยเชิง คุณ ภาพเพื่อเป น
แนวทางในการศึกษา ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหสามารถทําความเขาใจกับกระบวนการอบรมกลอม
เกลาทางการเมืองไดอยางละเอียดลึกซึ้งมากที่สุด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะ
ตอบปญหาหลักของการวิจัยครั้งนี้วาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดผานกระบวนการอบรมกลอม
เกลาทางการเมืองดานจริยธรรมตั้งแตชวงกอนเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองจนถึงชวงหลังจาก
การเขาดํารงตํ าแหนง สมาชิก สภาผูแทนราษฎรมาอยางไรบ าง สําหรับประเด็น ปญ หารอง
ประกอบดวย 1) กอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากตัวการ(Agents) ใดบาง โดยมีความมุงหมายที่จะทํา
ความเขาใจวาตัวการเหลานั้น มีวิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางไร และใน
ระหวางนั้น ภายในสถาบันเหลานั้นมีบรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมตางๆ เปนอยางไร รวมถึง
ทํ า ความเข า ใจว า เมื่ อ ได ผ า นกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งจากตั ว การ
(Agents)ตางๆ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกิดการรับรู(Perceptual)ในเรื่องใดบาง และประเด็น
ตางๆ ที่ไดรับรูนั้นมีความเกี่ยวของอยางไรกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
2) ภายหลังการเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ตัวการ(Agents) ที่ทําหนาที่ใน
การอบรมกลอมเกลาในชวงกอนที่จะเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นยั งคงทําหนาที่ในการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางตอเนื่องหรือไม โดยมีความมุงหมายที่จะทําความเขาใจวา
พรรคการเมืองและกลุมการเมืองที่สังกัดมีวิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางไร
และในระหวางนั้นภายในสถาบันเหลานั้นมีบรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมตางๆ เปน อยางไร
รวมถึง ทําความเขาใจวาเมื่อไดผานกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากตัวการ
(Agents)ตางๆ แลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกิดการรับรู (Perceptual)ในเรื่องใดบาง และ
ประเด็น ตางๆ ที่ไ ดรับรูนั้น มีความเกี่ยวของอยางไรกับการปฏิบัติห นาที่ส มาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ค วามมุ ง หมายที่ จ ะทํ า ความเข า ใจกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี
ตางๆ มาเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง 4 แนวคิด
ทฤษฎีดวยกัน ประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีทางดานรัฐศาสตร แนวคิดทฤษฎีทางดานจิตสังคม
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แนวคิดทางดานพระพุทธศาสนา และแนวคิดทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา เพื่อทําความเขาใจกับ
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมในทุกแงมุมอันจะทําใหเกิดความเขาใจ
อยางละเอียดลึกซึ้งมากที่สุด
จากวัต ถุประสงคในการวิจัย ปญหาในการวิจัย และแนวคิดทฤษฎีที่จ ะเปน ความรู
พื้ น ฐานในการทํ า ความเข า ใจถึ ง กระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่ไ ดกลาวไปแลวนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียดลึกซึ้ง
เพียงพอตอการทําความเขาใจกับกระบวนการดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใชวิ ธีการศึ กษารายกรณี ( Case Study) มาเปน แนวทางใน
การศึกษา สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมนั้นผูวิจัยใชวิธีการบันทึกประวัติชีวิตบุคคล (Life History
หรือ Case History) และ การสัมภาษณแบบเจาะลึก(In-Dept Interview) กับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูเปนกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และทําใหเกิด
ความเขาใจกับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางชัดเจนที่สุด
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า นจริ ย ธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจกับ
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจาก
ตัวการ(Agents)ที่มีความเกี่ยวของในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง อัน ไดแก
สถาบัน ครอบครัว สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และพรรคการเมือง ในชวง
ก อ นที่ จ ะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และทํ า การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งไปถึ ง
กระบวนการอบรมกล อมเกลาทางการเมื อ งที่ ส มาชิ ก สภาผู แทนราษฎรได รั บจากตัว การ
(Agents)ที่มีความเกี่ยวของในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองภายหลังเขาดํารง
ตําแหน ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร โดยเฉพาะพรรคการเมื องที่สัง กัด ในประเด็น ตอ ไปนี้
1)ทําความเขาใจถึงวิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่ตัวการ(Agents) ที่เกี่ยวของใช
ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2)ทําความเขาใจถึง
บรรยากาศ หรือ บริบทแวดล อมที่เ กิดขึ้น ภายในสถาบัน ที่ทํ าหนา ที่ใ นการอบมกลอ มเกลา
ทางการเมื อ งให กั บ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และ 3)ทํ า ความเข า ใจถึ ง ผลลั พ ธ ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ผูจัยไดกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. กรณีศึกษา(Cases) ในการวิจัย
กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ดํารง
ตําแหนงอยูในป พ.ศ. 2552 และเปนผูซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันภายหลังการประกาศใช
รัฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจัก รไทยฉบั บป พุท ธศั กราช 2540 คือ ไดรั บการเลื อกตั้ง ในป
พ.ศ. 2544 , พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550
2. ในสมัยปจจุบันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง เขตเลือกตั้ง และไมดํารง
ตําแหนง รัฐ มนตรีวาการ, รัฐมนตรีชวยวาการ, ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประกอบกับตองเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติห นาที่ต าม
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บทบาทที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ อาทิ มีการเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือรวมประชุม
กรรมาธิการอยางสม่ําเสมอมีสวนรวมในการอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นในระหวางที่มีการ
ประชุมหรือมีการเสนอญัตติ และเสนอกระทูถามในประเด็นตางๆ
3. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการทางดาน
รัฐศาสตร สื่อมวลชนสายขาวการเมือง และขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
วาเปนผูที่มีการปฏิบัติหนาที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สอดคลองกับประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2542
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเลือกกรณีศึกษาโดยใชวิธี Intensity Sampling
เพื่อใหไดกรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากฐานขอมูลประวัติของ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร รวมถึ ง การคั ด เลื อ กจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะ
ทําการศึกษาเชิงลึกกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนกรณีศึกษาทั้งสิ้น 3 ราย (รายละเอียดของ
กรณีศึกษาแตละรายแสดงในตาราง 1)
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษา
จากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับประวัติชีวิตของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนกรณีศึกษา
พรอมทั้งทําการสัมภาษณประวัติชีวิต(Life History หรือ Case History) และทําการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) โดยระหวา งที่มี การสัม ภาษณผูวิ จัยจะทํา การจดบั น ทึ ก
ภาคสนาม และทําการบันทึกเทป(ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากผูใหขอมูล) โดยผูวิจัยเตรียมความ
พรอมของเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการวิจัยดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ ง ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย
1.1 ขอมู ลทั่ วไป ประกอบดว ย เพศ, อายุ , ระดั บการศึ กษา, สาขาวิ ช าที่จ บ
การศึกษา, อาชีพกอนเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษาของ
บิดามารดาหรือ ผูป กครอง, อาชีพ ของบิ ดามารดาหรื อผู ปกครอง, พรรคการเมื องที่สั ง กั ด
ระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง, การดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง, จํานวนสมัยที่
ไดรับการเลือกตั้ง, รางวัลที่เคยไดรับในการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.2 แนวคําถามในการสัมภาษณประวัติชีวิตของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร(Life
History หรือ Case History) และแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept
Interview) ซึ่ง ประกอบดวยคําถามหลักและคําถามรอง โดยคํา ถามหลักจะเปน คําถามตรง
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ประเด็นที่ผูวิจัยตองการศึกษา สวนคําถามรองเปนคําถามที่ผูวิจัยเตรียมไว เมื่อใชคําถามหลัก
แลว แตผูตอบยัง ตอบไมชัดเจน หรือยัง ไมเขาใจอยางแทจ ริง ซึ่ง เปนคําถามที่เตรียมไวเพื่อ
ขยายคําถามหลักที่ใชเปนแนวคําถามในการสัมภาษณ
2. เครื่องมือบันทึกเสียง
3. สมุดบันทึก ปากกา เพื่อจดบันทึกภาคสนาม
การหาคุณภาพเครื่องมือ
แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณเกี่ยวกับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการตางๆ ตั้งแตวัยเยาวจนกระทั่งเขาดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งผูวิจัยทําการสราง และหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ผู วิ จั ย สร า งแบบสั ม ภาษณ ขึ้ น ตามกรอบทฤษฎี ก ารอบรมกล อ มเกลาทาง
การเมือง
2. นําแบบสัมภาษณที่ส รางขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยให
ผูทรงคุณวุฒิทางดานพฤติกรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิทางดานรัฐศาสตรเปนผูพิจารณา
3. นําแบบสัมภาษณกลับมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
4. นําแบบสัมภาษณไปทดลองใชกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 1 ราย เพื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะห และพัฒนาทักษะในการสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูวิจัย เพื่อปรับแนว
คําถามใหเหมาะสมกอนที่จะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชห ลายวิธี
ประกอบกัน ไดแก
1. ทําการศึกษาขอมูลแหลงทุติยภูมิจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับประวัติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูที่เปนกรณีศึกษาในการวิจัย
2. ทําการศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิดวยวิธีการบันทึกประวัติชีวิตบุคคล (Life
History หรือ Case History) ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูที่เปนกรณีศึกษาในการวิจัย และใช
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก(In-Dept Interview) ตามแนวคําถามที่ไดกําหนดไว(แสดงราย
ละเอียในภาคผนวก) เพื่อทําใหทราบรายละเอียดของประเด็นที่ศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมดวยการขอมูลจากแหลงปฐมภูมิดังนี้
1. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูที่เปนกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
2. ทําการนัดหมายกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูที่เปนกรณีศึกษาในการวิจัย เพื่อ
นัดเวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ
3. เมื่ อ ทํ า การนั ด หมายเรี ย บร อ ยแล ว ผู วิ จั ย ทํ า การศึ ก ษาข อ มู ล ประวั ติ ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา เพื่อทําใหทราบขอมูลเบื้องตนของ
กรณีศึกษากอนที่จะทําการสัมภาษณ
4. การดําเนิน การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บ ขอมูล จากกรณีศึกษา โดยการ
สัมภาษณดวยตนเองทุกราย โดยระยะแรกจะสัมภาษณในลักษณะการพูดคุยทั่วๆ ไปกอนโดย
ใชคําถามกวางๆ แลวจึงทําการสัมภาษณโดยใชแนวคําถามในการสัมภาษณหรือแบบสัมภาษณ
ที่ไดเตรียมไป เพื่อทําการศึกษาการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดรับจากตัวการตางๆ ที่ทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ขั้นตอนในการดําเนินการสัมภาษณประวัติชีวิตของกรณีศึกษา
ในการวิจัยครงนี้มีขั้นตอนในการดําเนินการสัมภาษณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูวิจัยแนะนําตัวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. ผูวิจัยอธิบายวัต ถุประสงคของการวิจัย และวัต ถุประสงคในการสัมภาษณใ ห
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับทราบรายละเอียดดังกลาว
3. ผูวิจัยเริ่มทําการสัมภาษณขอมูลทั่วไปของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเด็นที่
เกี่ยวของกับปญหาการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา คือ ระดับการศึกษาและสาขาวิชา
ที่จบการศึกษา, อาชีพกอนเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง, สถานภาพสมรส, พรรคการเมืองที่สังกัด
ระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง, การดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง, จํานวนสมัยที่ไดรับ
การเลือกตั้ง, รางวัลที่เคยไดรับในการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรอมทั้งทําการ
สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว คือ ระดับการศึกษาของบิดามารดาหรือผูปกครองและอาชีพของ
บิดามารดาหรือผูปกครอง
4. ผูวิจัยทําการสัมภาษณประวัติชีวิต ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามแนว
คําถามที่ไดเตรียมไว โดยทําการสัมภาษณทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ตาม
แนวคําถามที่ไดเตรียมไป และหลังจากการสัมภาษณครั้งแรกเสร็จผูวิจัยจะทําการถอดเทป และ
เขียนบัน ทึกคําพูดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหร หัส ขอความและทําการวิเคราะหขอมูล
พรอมทั้งทําการตั้งคําถามสําหรับการสัมภาษณครั้งที่ 2 ในการสัมภาษณครั้งที่ 2 มีระยะเวลา
หางจากการสัมภาษณครั้งแรกประมาณ 2 - 4 สัปดาห ใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ทั้งนี้การ
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กําหนดใหระยะเวลาการสัมภาษณครั้งที่ 2 หากจากครั้งที่ 1 เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
มีเวลาทบทวนเรื่องราวที่เลาใหผูวิจัยฟง และเพื่อใหผูวิจัยตรวจสอบซ้ําขอมูลที่ไ ด จ ากการ
สัมภาษณครั้งแรก หรือขอใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดขยายความสิ่งที่ไดเลาใหฟงแลวผูวิจัย
ยังไมเขาใจประเด็นนั้นชัดเจนและเพื่อใหโอกาสสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเพิ่มเติมขอมูลที่ได
ใหไวในวันแรกๆ หรือขอมูลที่ยังไมเปดเผยเนื่องจากยังไมไววางใจผูวิจัย ซึ่งการสัมภาษณครั้งที่
2 – 3 จะทําใหผูวิจัยมั่นใจยิ่งขึ้นวาขอมูลที่ไดถูกตองและเชื่อถือไดมากกวาครั้งแรก
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ค วามมุ ง หมายที่ จ ะทํ า การศึ ก ษารายละเอี ย ดของ
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่กรณีศึกษาไดรับจากตัวการตางๆ
ประกอบดวย สถาบัน ครอบครั ว สถาบั น การศึ กษา สื่อ มวลชน สถาบัน ศาสนา และพรรค
การเมือง อยางไรก็ตามเมื่อทําการวิเคราะหขอมูลพบวา ในการศึกษาครั้งนี้ไดขอมูลในเชิงลึก
ของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่กรณีศึกษาไดรับจากสถาบันครอบครัว และ
พรรคการเมื อ งมากกว า ข อ มู ล ของกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งจาก
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และสถาบันศาสนา
4. จริยธรรมในการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้ เปน การเก็บรวบรวมขอมูลในระดับลึกเกี่ยวกับบุคคล ดัง นั้น การนํา
ขอมูลไปใชนั้นจึงคํานึงถึงศักดศรีและคุณคา สวัสดิภาพ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงไม
เปดเผยชื่อจริงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยคํานึงถึง
สิทธิของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังนี้
1. ความยินยอมของผูใหขอมูล ผูวิจัยใหสิทธิ์แกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะเขารวม
ในการศึก ษาวิ จัยครั้ง นี้ โดยมีห นัง สื ออธิ บาย และขอความยิน ยอมในการเข ารว มงานวิจั ย
ซึ่งกลาวถึงวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย การนําขอมูลไปใช พรอมทั้งชี้แจง
วาผลการวิจัยจะถูกนําเสนอในภาพรวมและขอมูลทั้งหมดใชเพื่อประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น
ทั้งนี้ผูวิจัยจะเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเขารวม
และถอนตัวออกจากการวิจัย ตลอดจนเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดซักถามปญหา
และขอสงสัยตางๆ จนเขาใจชัดเจน และใหเวลาในการคิดทบทวนกอนตัดสินใจตอบคําถาม
2. การรักษาความลับของผูใหขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ อาจจะทําใหเกิด
การลุกล้ําเรื่องสวนตัว ผูวิจัยตองรักษาความลับที่ไดมา โดยไมแพรงพรายใหผูอื่นทราบ การจด
บัน ทึกหรือการปนทึกเทปตองไดรับการอนุญ าตกอน และทําลายหลักฐานตางๆ เมื่อสิ้น สุด
การศึกษา
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5. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล แบบการเทียบเคียงรูปแบบ(pattern
matching) (Yin.2003) โดยการสรางขอสรุปจากการเก็บขอมูลที่ไดนํามาเปรียบเทียบกับขอมูล
ทางทฤษฎี (Theory) และงานวิ จัย ที่ ผา นมา โดยมีขั้ น ตอนการในการวิ เ คราะห ขอ มู ลตาม
แนวทางของไมลและฮูเบอรแมน (Miles; & Huberman.1994: 10-11) ที่ไดเสนอแนะถึงขั้นตอน
การจัดการกับขอมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัยในรายละเอียดวา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การ
ลดขอมูล (data reduction) การจัดรูปขอมูล (data display) และ การรางขอสรุปและการยืนยัน
(conclusion drawing and verification) โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ
ดังนี้
1. การลดขอมูล หมายถึง กระบวนการคัดเลือก การเนน การทําใหอยูในรูปที่เขาใจ
งาย การยอความ และการแปลงขอมูลที่อยูใ นรูปแบบขอมูลดิบใหพรอมสําหรับการนําไปใช
ในขั้นตอไป การจัดกระทํากับขอมูลดวยการลดขอมูลนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดการทํา
วิจัย รวมถึงกอนที่จะเริ่มทําการวิจัยก็ตองมีการวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการลดขอมูลนับตั้งแต
การระบุกรอบแนวคิ ดการวิจัย กรณีศึกษาที่ตองการทําวิจัย ปญ หาการวิจัยและวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เหมาะสมแลวดวย สิ่งที่ผูวิจัยกระทําในการลดขอมูลคือ การเขียนสรุป การให
รหัส การรางหัวขอยอยที่เกี่ยวของ การจัดกลุม การสรางหลักในการจําแนกกลุมของขอมูล
การเขียนบัน ทึกเพื่อเตือนความจําหรือความคิดที่รางไว กระบวนการเหลานี้ผูวิจัย เริ่มกระทํา
ตั้งแตมีการเก็บขอมูลในครั้งแรกไปจนกวางานวิจัยในครั้ง นั้นจะสําเร็จออกเปนรายงานฉบับ
สมบูรณ โดยในกระบวนการลดขอมูลนั้นผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป Atlas.ti 5.0 ชวยในการ
ดําเนินการครั้งนี้ดวย
2. การจัดรูปขอมูล หมายถึง การสรางรูปแบบขอมูลที่สามารถสื่อสารกับผูอานให
เขาใจไดโดยงาย เชน การแสดงขอมูลดวยตาราง แผนภาพ เปนตน กระบวนการจัดรูปขอมูลนี้
เกิดขึ้นนับตั้งแตผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูล ผูวิจัย ก็ไ ดเริ่ม วางแผนการนําเสนอขอมูลดวยการจัดรูป
ที่เหมาะสมแกผูอาน เพื่อชวยใหงานวิจัยนี้มีความนาสนใจและเขาถึงผูอานไดงายขึ้น
3. การรางขอสรุปและการยืนยัน หมายถึง การตีความ การทําความเขาใจถึง
รูปแบบความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันของขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมาเพื่อนําไปสูขอสรุปที่ผูวิจัยได
นําเสนอในรายงานการวิจัยโดยเปนขอสรุปที่ไดรับการตรวจสอบยืนยันถึงความเที่ยงตรงแลว
ดวยวิธีการตางๆ ในการรางขอสรุปและการยืนยันนี้ ไมลและฮูเบอรแมนกลาวไววา บางครั้ง
นักวิจัยอาจวางแผนไวอยางคราวๆ เมื่อตอนเริ่มตนทําวิจัย แตขอสรุปและการยืนยันจะคอยๆ
เดนชัดมากขึ้นเมื่อดําเนินการวิจัยตอไปเรื่อยๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเริ่มตนรางขอสรุป
ตั้งแตมีการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งแรก และคอยๆ พัฒนาขอสรุปนั้นใหมีความชัดเจนมากขึ้น
เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลและไดรายละเอียดของขอมูลเพิ่มมากขึ้น
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6. การประเมินความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการประเมินความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตรวจสอบขอมูลจากแหลงหลายแหลง (Data triangulation) เมื่อผูวิจัยได
เก็บรวบรวมขอมูล จากกรณีศึกษามาแลวไดทําการพิสูจ นวาขอมูลที่ไ ดมานั้นมีความถูกตอง
หรือไม ซึ่งทําโดยการตรวจสอบจากแหลงที่มาของขอมูล หลายแหลงดวยกัน ซึ่งไดแก แหลง
ปฐมภูมิหรือแหลงบุคคล ที่ประกอบดวย ขอมูลจากการสัมภาษณประวัติชีวิตของกรณีศึกษา
และขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก(In-Dept Interview)เกี่ยวกับประวัติชีวิตของกรณีศึกษา
สําหรับ แหลง ทุติย ภูมิหรือแหลงเอกสาร ที่แสดงถึง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติชีวิต ของ
กรณีศึกษาแตละราย เพื่อเปน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากทุกแหลง วาขอมูลที่
ไดมานั้นเหมือนกันหรือไม อยางไร
หลังจากทําการตรวจสอบแบบสามเสาดานขอมูลแลว เพื่อความถูกตองและครบถวน
ของขอมูล ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบการบันทึกใหเปนระบบ ละเอียด ครอบคลุม แยกแยะขอมูล
ที่ไดจากการเอกสาร และการสัมภาษณ ออกจากกันไดอยางเปนระบบ และจัดทําดัชนีขอมูลให
ชัดเจนและเปนระบบตามที่ไดวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลไว
2. การนําแนวคิด ทฤษฎีมากกวา 1 แนวคิด ทฤษฎีมาใชในการวิเคราะหและทํา
ความเขาใจกับขอมูล (Theory triangulation)
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บรวบรวม
มาจากรณีศึกษาทั้ง หมด 3 แนวคิด ทฤษฎีดวยกัน ประกอบดวย ทฤษฎีกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมือง(Political Socialization) ทฤษฎีตนไมจริยธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรับนักปกครอง ทั้งนี้เพื่อทําใหผูวิจัยสามารถทําความเขาใจ
และตีความขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของ
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายไดอยางละเอียดลึกซึ้ง พรอมทั้ง เปน การยืนยัน ถึงความสัมพันธ ความ
เชื่อมโยง และความเกี่ยวของกันระหวางสถานการณหรือปรากฎการณตางๆ ที่ไดคนพบอยาง
ละเอียดลึกซึ้ง
3. การเลือกผูใหขอมูล เมื่อผูวิจัยไดรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะกําหนดเปน
กรณี ศึก ษาในการวิ จัย ครั้ ง นี้ จ ากขั้น ตอนการคัด เลื อกรายชื่อ สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรที่ มี
จริ ย ธรรมในการทํ างานสอดคล อ งกั บ ประมวลจริย ธรรมของสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรใน
ป พ.ศ.2542 มาเปนจํานวนหนึ่งแลว ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอขอเขาพบและเก็บรวบรวมขอมูล
จากกรณีศึกษาทุกราย พรอมทั้งไดวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณกรณีศึกษาทุกราย
อยางไรก็ตาม ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกนําเสนอขอมูลของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่เปนกรณีศึกษาจํานวน 3 ราย ซึ่งเปนผูที่มีความยินดี และเต็มใจที่จ ะใหขอมูลในประเด็น ที่
ศึกษาทั้งหมดโดยไมมีการปดบัง หรือตอบคําถามเพื่อใหเปน ไปตามความคาดหวังของสังคม
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ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยไดทําการติดตอเพื่อขอเขาพบและทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนกรณีศึกษา ตามวิธีการที่ผูวิจัยไดกําหนดไว
โดยในระหวางที่เขาพบและสัมภาษณ ผูวิจัยไดอาศัยการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูวิจัยกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปน กรณีศึกษาทุกราย เพื่อใหส มาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความ
ไววางใจและคุนเคยกับผูวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสัมภาษณในครั้งที่ 2 และ 3 ที่ชวยให
ผูวิจัยกลับมาถามย้ํา เพื่อพิสูจ นวาสิ่งที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรเลาไปในครั้งแรกนั้น ผูวิจัย
เขาใจหรือวิเคราะหถูกตองหรือไม อยางไร หรือชวยตัดในสิ่งที่ไมถูกตองออกไป รวมถึงชวย
แกไขในประเด็นที่ผิดพลาดใหถูกตอง เพื่อทําใหไดขอมูลที่มีความเปนจริงมากยิ่งขึ้น
7. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เมื่อเสร็จสิ้นในกระบวนการวิเคราะหขอมูลแลว ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โดยแบงออกเปนบทตางๆ ไดแก บทที่ 4 สรุปผลการศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 1
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 2 บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาประวัติ
ชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 3 และบทที่ 7 ผูวิจัยจะกลาวถึงการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้
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ตาราง 1 แสดงรายละเอียดของกรณีศึกษา
ลําดับที่
ชื่อ

เพศ

1. นาย C1*

2. นาย C2*

3. นาย C3*

ชาย

ชาย

ชาย

อายุ

53

52

55

ศาสนา

พุทธ

ระดับการศึกษา
สูงสุด

ปริญญาโท
(บริหาร
การศึกษา)

พุทธ

ปริญญาโท
(รัฐศาสตร)

พุทธ

ปริญญาโท
(บริหารธุรกิจ)

อาชีพกอนสมัคร
รับเลือกตั้งเปน
ส.ส.

ผูใหการอบรม
เลี้ยงดูในวัยเด็ก

อาชีพบิดา /
อาชีพมารดา

จํานวนพี่นอง
ลําดับการเกิด

สถานภาพ
สมรส/
จํานวนบุตร

ขาราชการครู

บิดา-มารดา

ชาวสวน/
ชาวสวน

9 คน
เปนคนที่ 5

สมรส /
4 คน

บิดา-มารดา

ขาราชการครู/
คาขาย,แมบาน

6 คน
เปนคนที่ 5

บิดา-มารดา

ขาราชการครู/
แมบาน

3 คน
เปนคนที่ 1

นักการเมือง
ทองถิ่น
(ส.จ.)
นักการเมือง
ทองถิ่น
(ส.ก.)

*

หมายถึง ชื่อสมมติของกรณีศึกษา

**

หมายถึง ชื่อสมมติของพรรคการเมืองที่กรณีศึกษาไดสังกัดอยูในปจจุบัน

อาชีพของคู
สมรส

พรรค
การเมืองที่
สังกัด / การ
ยายพรรค

จํานวนสมัยที่
ไดรับการ
เลือกตั้ง / การ
แพเลือกตั้ง

ขาราชการครู

พรรค A** /
ไมเคย

7 สมัย /
1ครั้ง

สมรส /
3 คน

พยาบาล

พรรค A** /
ไมเคย

7 สมัย /
ไมเคย

สมรส /
ไมมีบุตร

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พรรค A** /
ไมเคย

4 สมัย /
3 ครั้ง
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บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 1
ในบทที่ 4 ผู วิ จั ยได นําเสนอสรุปผลการศึกษาประวั ติ ชี วิ ต ของกรณี ศึ กษารายที่ 1
โดยผูวิจัยจะใชนามสมมุติ ของรกรณีศึกษารายที่ 1 วา “นาย C1” ซึ่งในปจจุบันนาย C1 ดํารง
ตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง สังกัดพรรค A และดํารงตําแหนง
สําคัญในพรรครวม 3 ตําแหนงดวยกัน
การนําเสนอสรุปผลการศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 1 นั้น ผูวิจัยไดแบง
การนําเสนอออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 1 และ สวนที่ 2
บทวิเคราะห กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของกรณีศึกษา
รายที่ 1
ในลําดับตอไปผูวิจัยจะนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สวนที่ 1 ประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 1
ในสวนที่ 1 นี้ผูวิจัยใชวิธีการนําเสนอประวัติชีวิตของกรณีราย C1 โดยแบงออกเปน 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 ประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และตอนที่ 2
ประวัติชีวิตภายหลังการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในลําดับตอไปผูวิจัยจะนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C1 ในตอนที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในตอนที่ 1 นี้ผูวิจัยใชวิธีการนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C1 โดยแบงออกเปน 4 ชวง
คือ ชวงที่ 1 ชวงวัยเด็ก(อายุ 5-9 ป) หรือชวงวัยที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ชวงที่ 2 ชวงวัย
เด็กตอนปลาย(อายุ 9-13 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา
ตอนตน ชวงที่ 3 ชวงวัยรุน(อายุ 14-17 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
การศึกษาในสายอาชีพ และชวงที่ 4 ชวงวัยผูใหญ(อายุ 18 ปขึ้นไป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี หรือชวงวัยทํางาน
โดยประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนาย C1
มีรายละเอียดดังนี้
ชวงที่ 1 ชวงวัยเด็ก(อายุ 5-9 ป) หรือชวงวัยที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
นาย C1 เปนบุตรคนที่ 5 ในบรรดาพี่นองรวมทั้งหมด 9 คน ของบิดาและมารดา
ซึ่งเปนครอบครัวเกษตรกรที่ทําสวนยางมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ

84

1.1 บริบทของครอบครัว
1.1.1 ลักษณะของที่อยูอาศัย และความสัมพันธกับชุมชน
ลักษณะบานของครอบครัว นาย C1 เปนบานเรือนไทยโบราณ 2 ชั้น ปลูกสราง
ดวยไมทั้งหมด บานหลั งนี้มีขนาดใหญ มีพื้นที่ ใชสอยที่กวางขวาง สวนบริเวณหนาบานเปน
พื้นที่โลง ทําใหพื้นที่นั้นถูกใชเปนศูนยรวมของญาติ พี่นอง และผูคนในละแวกนั้นอยูเสมอใน
โอกาสวันสําคัญตามประเพณีของคนไทย เชน วันสงกรานต วันสารทเดือน 10 ซึ่งเปนประเพณี
สําคัญอยางหนึง่ ของชาวจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C1) คุณพอของนาย C1 จะ
เปนผูจัดหาหนังตะลุงหรือโนรามาเลนใหลูกหลาน และชาวบานในละแวกนั้นไดชมกัน ซึ่งเปน
การสรางความสนุกสนานไดเปนอยางมาก
“บานผม สมัยกอน คือบานใหญ แตวารื้อไปแลวนะ เปนบานสมัยกอน เปนบาน
ไมสองชั้น ประตูเปนบานเลื่อน สมัยกอนมันไมมีกลอน...”
“แลวเมื่อกอนหนาบานผมมีหนังตะลุง มีโนรามาแสดงเต็มหมดอะ หนาบานผม
มันเปนที่รวมคนไง เปนหมูบานเล็กๆ แตวาเปนที่รวมคนไง พอเขาจะหาหนังตะลุงมาเลน มา
อะไรตั้งแตผมเด็กๆ…เลนในโอกาสสงกรานต วันสารทเดือน 10 มาใหชาวบานดูเนี่ย เขาชอบที่
จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C1) ถือเปนวันที่มีความสําคัญมากของ... เปนงานใหญ
ของจังหวัดที่ กกท. เขาจัดงาน ...มีขนมทอง ขนมรา ที่จัดเปนประเพณีบูชาบรรพบุรุษอะไรอยาง
เนี้ย”
ตอมาเมื่อบานหลังดังกลาวไดเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลาที่ผานลวงเลยไปนาน
หลายสิ บ ป ทํ า ให ท างครอบครั ว ต อ งรื้ อ บ า นหลั ง เก า หลั ง นั้ น แล ว สร า งบ า นหลั ง ใหม
โดยเปลี่ยนแปลงวัสดุสําหรับปลูกสรางเปนปูนซีเมนตแทนวัสดุที่เปนไมเหมือนเชนในอดีต
“แตวาตอนนี้เปลี่ยนใหมแลวนะ เปนบานปูนไปหมดแลว...”
เมื่อลูกชายคนโตของบาน คือ นาย C1 ไดรับ การเลือกตั้ง เปน ผู แทนฯ หรื อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทางคุณพอและครอบครัวจึงสรางศาลาไวบริเวณลานหนาบาน เพื่อใช
เปน ศูนยรวมของญาติพี่นองและคนในละแวกบานดังเดิมแตเนื่องดวยบทบาทของลูกชายได
เปลี่ยนไปเปน “ผูแทนฯ” ของประชาชน ศาลาหลังนั้นจึงเปนพื้นที่สําหรับตอนรับประชาชนทั้งใน
และนอกเขตเลือกตั้งอยูเปนประจําทุกๆ วันเสารอาทิตยที่ นาย C1 เดินทางกลับไปจังหวัด...
(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C1) เพื่อลงพื้นที่พบประชาชน ศาลาหลังดังกลาวจึงเปนศูนย
รวมของประชาชนจํานวนมากที่เดินทางมาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาตางๆ อยูเปนประจํา
และเนื่องจากเปนประเพณีนิยมของคนไทยมาตั้งแตครั้งอดีต คือการตอนรับแขกผูมาเยือนดวย
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น้ํา และขาวปลาอาหาร ทําใหศาลาดัง กลาวเป น สถานที่สํา หรับ รั บประทานอาหารรวมกั น
ระหวางนาย C1 กับญาติพี่นองและประชาชนชาวจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C1)
ทุกหมูเหลาทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง
“คือที่วางๆ หนาบานนะ มีมากอนแลว แตศาลานี่มาสรางทีหลัง ตอนที่ ผมเปน
ผูแทนฯ แลวก็มาสรางทีหลัง ...เมื่อกอนเปนที่วางๆ ธรรมดา แตก็เปน ที่ที่คนในละแวกนั้นมา
รวมตัวกัน มาคุยเรื่องนั้น เรื่องนี้ มาคุยกัน อะไรกันไป... แตพอผมเปนผูแทนฯ ก็ส รางศาลา
ขึ้นมา
“ชาวบานรู ชาวบานเขาก็จะมาวันเสารอาทิตย ชาวบานเขาจะรูวาผมไป เขาก็จะ
มา ...คนที่มาก็มีหมด มีทุกกลุม มาหมด คนธรรมดา กํานัน ผูใ หญบาน ก็จะมีนองๆ เขาอยูกัน
ตอนรับกัน ก็ทํามา 20 ปแลวนะ พอผมมาปบก็จะไปนั่งตามโตะ คุยไป มันจะมีที่นั่งยาวๆ เปน
ศาลา ...อันไหนทําได เราก็บอกวาทําได อัน ไหนทําไมไ ดเราก็บอกวา ทําไมได ก็ตรงจะบอก
อยางตรงไป ตรงมา”
“...ที่บานก็มีน้ํา มีขาวไวตอนรับแขกตลอด ถาวันที่ผมอยูนะ มาได 30-40 คน
มีใหตลอดไมตองหุงใหมเลย”
“...แลวเวลาที่ชาวบานมา ผมไมตองจางใครนะ เปนพี่สาว นองสาว คอยจัดการ
ให แลวคนที่เสริฟอาหารนี่ผมยังชี้ใหดูเลย อาทิตยที่แลว นี่ศาลปกครองนะ นี่ครูนะ นี่นายดาบ
นะ เปนตํารวจนะ นี่พี่สาวเปน ซี8 ซี9 นะ ที่มาเนี่ย ญาติพี่นองกันหมด วันหยุดก็มาชวยกัน ก็มา
นั่งที่ศาลาที่บาน คอยแนะนําเรื่องกฎหมายอยูวามันเปนอยางไรๆ ฟองไดไหม ฟองผูวาฯ ไดไหม
แนะนําไป แลวก็มีหลานอยูสภาทนายความที่จังหวัดอีกคน คอยแนะนําไป”
1.1.2 บรรยากาศภายในครอบครัว
ลักษณะของครอบครัว
ครอบครัวของนาย C1 มีลักษณะเปนครอบครัวขยายที่อยูร วมกัน ทั้ง คุณ ตา
คุณยาย คุณพอ คุณแม และลูกๆ อีกทั้งในละแวกใกลๆ กันยังเปนบานของญาติพี่นองที่สืบสกุล
มาจากคุณ ทวดคนเดียวกันทําให ครอบครัวของนาย C1 เปน ครอบครัวที่อบอุ นและมีความ
ใกลชิดสนิทสนมกันในระหวางญาติพี่นองคอนขางมาก

“ครอบครัวผมอบอุนนะ เมื่อกอนก็มี คุณตา คุณยายอยูดวย เปนครอบครัวที่
อบอุน จนทานเสียไปประมาณป 18 ตอนที่ผมเปนครูใหมๆ”
“คือบานมันใกลๆ กันหมด ญาติพี่นอง อยูกันเปนกลุมๆ...แลวก็สมัยกอนชวงที่
ขุน... เขาอยู ...แลวเดี๋ยวเนี้ยกํานันที่อยูนั้น 3-4 ตําบล เปนทวดเดียวกับพี่หมด มันก็เลยอบอุน
นะ ที่บาน”
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การศึกษา การประกอบอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
1. ระดับการศึกษาของบิดา มารดา
คุณพอของนาย C1 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สวนคุณแม
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
“…คุณพอจบ ป.4 …คุณแมจบ ม.3…”
2. การประกอบอาชีพของบิดา มารดา ญาติ พี่นอง และบรรพบุรุษ
คุณพอและคุณแมเปนเกษตรกร ที่ทําทั้งสวนยาง สวนปาลม และมีการเลี้ยง
วัวไวในสวนยางรวมดวย

“เปนครอบครัวเกษตรกรธรรมดา ทําสวนยาง สวนปาลมกัน...”
“และเขาก็เลี้ยงวัวดวย วัวอะไรก็เลี้ยงหมด เมื่อกอนมีเยอะ คือปลอยมันตาม
สวนยางนั่นแหละ แลวก็มีคนดูแล แตพอตอนหลังก็ใหขายไปหมด”
ญาติพี่นองฝายคุณพอ คือ คุณลุง ซึ่งเปนพี่ชายของคุณพอ เปนผูใหญบาน
มาเปนระยะเวลายาวนานจนไดสืบทอดมายังลูกๆ และหลานๆ ทําใหลูกหลานในครอบครัวของ
คุณลุงเปนกํานัน และผูใหญบานกันหลายคนดวยกัน
“พี่ชายของพอ คือ ลุง ก็เปนผูใหญบาน ผูใหญบานสมัยกอน ก็ดูแลกันมา
เรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ลูกของลุงก็เปนผูใหญบาน หลานๆ ก็เปนกํานัน เปนผูใหญบานกันหลายคน”
สําหรับการประกอบอาชีพของญาติพี่นองฝายคุณแม คือ คุณตา เปนผูหนึ่ง
ที่ทํางานการเมืองระดับทองถิ่น คือเปนกํานัน ดวยเหตุผลที่คุณตาเปนผูที่มีจิตใจโอบออมอารี
ชอบชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ

“ตาผมเปนกํานัน ทานก็ชอบชวยเหลือคนดวย”
3. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว นาย C1 จัดวาเปนครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง ซึ่งคุณพอและคุณแมชวยกันสรางฐานะขึ้นมาตั้งแตวัยหนุมสาว
จนวันหนึ่งทานก็มีสวนยางและสวนปาลมเปนของตนเอง และมีรายไดมากพอที่จะจางลูกจางมา
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ทําสวนแทน โดยที่คุณพอคุณแมอยูในฐานะผูดูแลและควบคุมการทํางานเทานั้นไมตองลงมือทํา
สวนกันเอง
ทั้งนี้ทางครอบครัวก็มีฐานะเพียงพอที่จะทําใหสามารถสงเสียบุตรทั้ง 9 คน
ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีกันทุกคน
“ฐานะของครอบครัว จัดวาอยูใ นระดับปานกลาง สง ลูกเรียนได ไมลําบาก
ลูกๆ ทุกคนไดเรียนกันหมดเลย จบปริญญาตรีกันหมดทุกคน ...ผมเนี่ยเปนคนกลาง ถาพี่สาว
ผมไมเรียน ผมก็คงไดไปเรียนธรรมศาสตรอะไรไปแลว สมองผมถึงอยูแลว ...”
“ ...ครอบครัวผมไมไดถึงกับเปนครอบครัวที่ตองทํา(สวนยาง) กันเองทั้งหมด
เราก็จัดวาอยูในฐานะปานกลาง เราก็มีลูกจางชวยทําดวย เราไมตองทําเองทั้งหมด ก็บางสวนให
ลูกจางทําไป แลวพอกับแมก็คอยควบคุมดูแลอีกทีหนึ่ง ...ทั้งหมด แตวาเมื่อกอนเขาก็ตองทํา
กันเอง ชวงที่สรางฐานะขึ้นมา ก็เหมือนเราๆ นี่แหละที่ตองสรางฐานะ เขาก็สรางฐานะกันมาจนมี
สวนยาง สวนปาลมกันได”
ลักษณะนิสัย และความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
1. ลักษณะนิสัยของบิดา
ลักษณะนิ สัยของคุ ณ พ อ คื อเป น ผูที่ มีจิ ต ใจดี มี ความโอบอ อมอารี ชอบ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นอยูเปนนิจ
“คุณ พ อ ผมเป น คนที่ โ อบอ อ มอารี ใจดี ช อบช วยเหลื อเกื้ อ กูล ช วยเหลื อ
ราชการ เพราะวาลุงก็เปนผูใหญ คือมันไมรูจะอธิบายอยางไงนะ ในสังคมชนบทนะ พอเรานี่
อยางสมัยกอนเขามีฉีดยุงไขมาลาเรีย คนเขาตองมาฉีด มาอยูที่บาน เปนเดือนๆ นะ พอผมดูแล
หมด ใหขาวปลา อาหาร ใหที่อยู ที่กิน ทั้งหมดนะ เปนเดือนๆ มาอยูที่บานกัน”
“…เวลามีงานอะไร คุณพอเขาก็จะชวยเหลือเต็มที่ แลวแตวาจะชวยอยางไร
... อยางเมื่อกอนจนทานแกแลว หนาบานผมมีหนังตะลุง โนรา มาแสดงเต็มหมดอะ หนาบานผม
มันเปนที่รวมคนไง เปนหมูบานเล็กๆ แตวาเปนที่รวมคนพอเขาจะเอาหนังตะลุงมาเลนมาอะไร
ตั้งแตผมเด็กๆ...”
ดวยลักษณะนิสัยดัง กลาวจึง เปน เหตุใ หทานเปน ที่รัก ของเพื่อนๆ ชนิดที่
เรียกวาตายแทนกันได ซึ่งในภาค...(ภูมิภาคที่เปนบานเกิดของนาย C1)จะเรียกเพื่อนประเภทนี้
วา “เกลอ”
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“ ... แลวก็มีเพื่อนฝูงเยอะ เขาจะดูแลพรรคพวกเขาเปนอยางดี พอผมมีเกลอ
14 คนนะ ผมเปนผูแทนยังหาเกลอไมไดเลย เกลอ ในภาค...เขาเรียกไอเฒาหัวเกลอ คือรักกัน
มากนะ ภาค...นี่ถาเปนเกลอ หมายความวา ตายแทนกันไดเลย ”
นอกจากนี้ยังถือไดวาคุณพอเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในชุมชนดวย คือ ทาน
เปนที่ปรึกษาของชาวบานในชุมชน เนื่องจากเปนผูที่มีความสามารถในเรื่อง “การจับยามสาม
ตา” ซึ่งเมื่อมีคนในชุมชนทําสิ่งของสูญหาย คุณพอสามารถบอกไดวาสิ่งของที่หายไปนั้น อยู
ณ ที่ใด ทําใหเจาของไปหาสิ่งของที่ทําสูญหายไปจนพบได
“การดูยามสามตาจะเปนแบบ ถาของใครหาย หรือวาลูกสาวใครหาย เขาจะ
มาหาคุณพอใหชวยดูให ...อยางกอนที่ทานตายยังดูเลย นาเขาไปหาปลา แลวเปนลมตายนะ
ลูกหลานเที่ยวหากัน ทานก็บอกวาใหเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เดินไปแลวจะมีน้ํา ก็
เจอ แมนมากเลย หรืออยางบางทีนองสาวมากรุงเทพฯ ทําของหลนหาย ถามคุณพอ แกบอกวา
ใหไปหาเถอะ ตกอยูที่ที่นอน ไปดูก็เจอของที่หาย แมนมาก แตเสียดายที่ไมมีคนเรียนพวกนี้ไว”
และคุณพอยังเปน “หมอชาวบาน” ที่ใชวิธีการรักษาโดยการตมยาใหผูที่เจ็บปวย
รับประทานจนหายจากโรคนั้นๆ ได
“อยางผูห ญิง ที่เปน ไขต อนเปน ระดูนะ เปน ไขทับระดู พอผมตม ยาใหกิน
ทีเดียวกินหายเลย เขาก็จะมาหากัน อยางเนี้ย”
2. ลักษณะนิสัยของมารดา
ลักษณะนิสัยของคุณแม คือเปนผูที่ใฝรูทางดานการศึกษา จึงสนับสนุนให
บุตรทุกคนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน
“คุณแม เปนคนที่ใฝรู ใฝเรียน เปนคนที่สนับสนุนใหลูกไดรับการศึกษา...คุณ
แมจะสนใจเรื่องการศึกษามากกวาคุณพอนะ ก็คุณแมจบ ม.3 สอนภาษาอังกฤษไดนะสมัยกอน
... พี่นองทุกคนไดเรียนหนังสือกันหมด คุณพอกับคุณแม สงเรียนหมด...”
และมีลักษณะนิสัยที่คลายกับบิดาในเรื่องการเปนผูที่มีจิตใจดี มีความโอบ
ออมอารี ชอบชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
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“เวลามีงานมีการอะไรเขาก็ชวยเต็มที่ คุณแมเขาก็จะชวยสนับสนุน เขาใจ
กวาง ใจดีทั้งคูแหละ อันนี้ก็ติดมาถึงลูกดวย...”
3. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา
ความสัมพันธระหวางคุณพอและคุณแมนั้น ถือวาเปนมีความสัมพันธที่ดีตอ
กัน จนทําใหเปนครอบครัวที่อบอุน
“ทานรักกันดี ทําใหครอบครัวผมเปนครอบครัวที่อบอุน”
4. ความสัมพันธกับบิดา มารดา
ความสัมพันธระหวางนาย C1กับคุณพอ และคุณแม ถือวาเปนความสัมพันธ
ที่ดี เพราะนาย C1 เปน ลูกชายหัวแกวหัวแหวนของครอบครัว เนื่องจากเปนลูกชายคนแรก
หลังจากที่พี่ทั้ง 2 คน เปนผูหญิงทั้งหมด ทําใหกอนที่จะตั้งครรภ คุณแมไดไปบนพระธาตุเมือง
...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C1)เพื่อขอใหบุตรที่เกิดมาเปนเพศชาย และใหบุตรชายที่เกิด
มาไดเปนใหญเปนโต ไดทํางานเพื่อบานเมือง และในที่สุดครอบครัวของ นาย C1 ก็สมหวัง คือ
ไดลูกชายตามที่ปรารถนาไว
“โห ผมนี่ลูกชายหัวแกวหัวแหวนเลย เพราะวา แมเนี้ย เริ่มตนจากพี่สาว 2
คน แลวก็มาเปนผม ผมเนี่ย แมก็กลัววาจะไดเปนผูหญิงอีก แมก็ไปบนพระธาตุเมือง... บอกวา
ใหเกิดมาเปนลูกชาย จะไดเปนใหญเปน โต สมัยกอนเขาจะพูดอยางนี้ ทํางานเพื่อบานเมือง
ปรากฏวาไดสมใจเลย ...ยายผมบอกวาโห สมใจแลว เขาเลาใหฟงนะ ...”
นอกจากนี้นาย C1 ยังมีความใกลชิดสนิทสนมกับคุณพอ คุณแมเปนอยางดี
เชนเดียวกับครอบครัวของเกษตรกรในชนบททัว่ ไปที่จะมีการรับประทานอาหารรวมกันเปนประจํา
ทุกวันและเมื่อมีปญหาใดก็มักจะขอคําปรึกษาจากคุณพอ คุณแมเสมอตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก
“ใกลชิดกันหมด ทั้งพอ ทั้งแม อบอุน มีเรื่องอะไรก็กลาปรึกษา อบอุน ใกลชิด
เราเปนครอบครัวเกษตรกร กินขาวดวยกันทุกวัน ...แลวพอเขาก็อยากจะใหเราเรียน อยากจะให
เราเปนใหญเปนโต มีพรรคพวก เพราะพอจะเปนคนที่ดูแลพรรคพวกอยางดี มีวิสัยทัศน”
5. ความสัมพันธกับพี่นอง
ความสัมพันธระหวางพี่นองทั้ง 9 คนนั้น จัดวาเปนพี่นองที่รักกันมาก พี่นอง
ทุกคนตางใหการสนับสนุน ชวยเหลือในเรื่องการทํางานการเมืองของนาย C1 กันทุกๆ คน และ
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ดวยความรักและความสามัคคีที่มีตอกันทําใหพี่นองของนาย C1 ไมมีปญหาเรื่องการแยงชิงมรดก
หรือทรัพยสินเงินทองเหมือนครอบครัวอื่น
“โอโห ครอบครั ว ผมนี่ น ะ รั ก กั น มาก ไปกั น หมดแหละ ไม ใ ช เ ฉพาะใน
ครอบครัวนะ ทั้งตระกูลนะ คือในกลุมที่มีคุณทวดคนเดียวกัน ไปกันไดหมดไปทางเดียวกันหมด
รักกันมาก”
“...ไมมีปญหาเลย เรื่องทรัพยสินมรดก ไมเหมือนครอบครัวอื่นๆ แลวพอถึง
เวลาก็ชวยกัน ใครมาทะเลาะดวยไมไดหรอก ครอบครัวผมไมทะเลาะกับใคร เปนครอบครัวใหญ
… เรารักกันหมด ชวยกันหมดทุกคน พี่สาวไปทอดกฐินวัดนี้ อีกคนถือพุมไปวัดโนน จัดการ ไม
มีอะที่จะทะเลาะกัน...แลวเวลาที่ชาวบานมาที่บาน ผมไมตองจางใครนะ เปนพี่สาวบาง นองสาว
บางมาคอยจัดการให ...แลวคนที่เสริ ฟอาหารนี่ผมยังชี้ใ หดูเลย อาทิตยที่แลว นี่ ทํางานศาล
ปกครองนะ นี่ครูนะ นี่นายดาบนะ เปนตํารวจนะ นี่พี่สาวเปน ซี8 ซี9 นะ ที่มาเนี่ย ญาติพี่นองกัน
หมด วัน หยุดก็มาชวยกัน ที่บานหมด ก็มานั่ง ที่ศาลาที่บาน คอยแนะนําเรื่องกฎหมายบาง
อะไรบาง วามันเปนอยางไรๆ ฟองไดไหม ฟองผูวาฯ ไดไหม แนะนําไป แลวก็มีหลานอยูสภา
ทนายความที่จังหวัดอีกคน ก็จะคอยแนะนําไป”
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
1. การสนับสนุนทางดานการศึกษา
คุณ พอ คุณแมของ นาย C1 จัดวาเปน ผูที่ใ หการสนับสนุน ในการศึกษา
เลาเรียนของลูกเปนอยางดี ดวยการสนับสนุน ให ลูกทุกคนไดรับการศึกษาจนจบปริญญาตรี
กันทั้ง 9 คน
“พี่นองทั้ง 9 คน เรียนหมดเลยก็เปน ครู เปนทนายความ เปนนักธุรกิจกัน
หมด จบปริญญาตรีกันหมดเลย”
“...พ อเขาก็อ ยากจะใหเราเรี ยน อยากจะใหเ ราเปน ใหญเ ปน โต มี พรรค
พวก…”
2. การอบรมสั่งสอนและการเปนแบบอยางในการปฏิบัติศาสนกิจ
ครอบครัวของนาย C1 นับถือศาสนาพุทธ และเปนครอบครัวที่มีการปฏิบัติ
ศาสนกิจอยางสม่ําเสมอ กลาวคือมีการตักบาตรตอนเชาและสวดมนตไหวพระเปนประจําทุกวัน
มีการไปทําบุญที่วัดเปนประจําทุกวันพระ และมีการไปรวมพิธีทางศาสนาเมื่อถึงวันสําคัญทาง
ศาสนา นอกจากนี้ครอบครัวของนาย C1 ยังมีความสัมพันธกับวัดอยางใกลชิด ดวยเหตุผลที่
บานอยูใกลกับวัด และครอบครัวทําหนาที่ในการดูแลพระสงฆทั้งในยามปกติ และยามที่พระสงฆ
อาพาธมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ
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“...โอโห ไหวพระทุกวัน…คือ บานผมอยูใกลวัด บานผมเปนแบบนี้ นึกภาพ
ออกไหม คือเผื่อใหพระไปเผื่อคนอื่นดวยๆ บานผมจะคอยดูแล ...เปนขันเขาเรียกขันลงหินใบ
ใหญๆ ใสบาตรพระทําทุกวัน วันพระแมก็ไปวัด ...ใสบาตรพระ แลวก็เอากับขาวใสปนโตไป
ดวย ที่บานคุณแมทานตักทุกวัน สวนลูกๆ ก็แลวแตวาใครจะวางก็ใสบาตรดวยกัน ...เปนหนาที่
เลย คลายๆ วามันเปนหนาที่นะ ขาดไมได ขาดปบพระอดเลยมันเปนหนาที่ เขาพรรษาก็รวม
เงินกันถวายเงินใหพระเหมือนเปนเงินเดือนเลย ชวงที่พระเขาพรรษา ทํามาอยางนี้ตลอด...”
“...เดินไปไดเลย ใกลๆ กัน แลวตั้งแตเกิดมา คือพระเดินบิณฑบาตร บานผม
ตองดูแลวัดนะ อยางพระปวย หรือวาพระขาดเหลืออะไรนี่ก็มาที่บานผมไดเลย ตั้งแตรุนทวดนะ
มาเอายาบางอะไรบาง หรือวาใหพาไปหาหมอ เพราะวาเมื่อกอนมีมอเตอรไซตก็พาพระไปหา
หมอได แตพอหลังๆ มีรถยนตก็พาไปหาหมอได...”
3. การมอบหมายหนาทีค่ วามรับผิดชอบในบาน
เนื่องจากครอบครัวของนาย C1 เปนเกษตรกรที่ทําสวนยาง ดังนั้นจึงไดมี
การมอบหมายใหนาย C1 มีหนาที่ที่จะตองชวยงานของครอบครัวในเรื่องนี้ดวย โดยในชวงวัย
เด็กนาย C1 มีหนาที่ในการนําแผนยางไปตากในตอนเชา และเก็บแผนยางนั้นในตอนเย็น เมื่อ
เจริญวัยขึ้นก็มีหนาที่ที่จะตองทําในงานที่ยากขึ้นไปตามลําดับ คือ การเก็บน้ํายาง และการกรีด
ยาง สําหรับงานบานอื่นๆ ในครอบครัว นาย C1 ไมตองรับผิดชอบงานใดอีก เนื่องจากครอบครัว
ของนาย C1 เปนครอบครัวที่พี่นองหลายคน พี่นองแตละคนจึงมีหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตาง
กันออกไปตามความเหมาะสมของเพศ และวัย เชน พี่สาวจะทํางานในสวนของการซักรีดเสื้อผา
และการลางจาน ฯลฯ
“...ตองเปนหนาที่เลย ตื่นเชาขึ้นมาก็ตองเอายางไปแผ เคยเห็นไหม คือไป
ตากใหมันแหงมานะ เย็นมาก็ตองไปเก็บ พอชวงที่โตขึ้นมาหนอยก็ตองไปชวยเก็บน้ํายาง พอโต
ขึ้นไปอีกก็ไปชวยกรีดยาง”
“…เก็บน้ํายางกับกรีดยางไมเหมือนกัน ตอนเด็กๆ มันกรีดไมไดไง ชวยได
แคเก็บน้ํายาง ไปเก็บถวยที่อยูที่ตนยางมาแลวก็เอามาใสถัง แลวพอโตขึ้นมาก็ชวยกรีด...”
“ครอบครัวผมมัน เปน ครอบครัวใหญนะ ก็ทํานิดๆ หนอยๆ ไมคอยไดทํา
อะไรมาก ทําตามที่เขาใหมอบหมายใหทําเทานั้นไมมากอะไร คนสมัยกอนเขาเกงนะ เขาใหทํา
หนาที่ คนนี้ตองกวาดขยะ คนนี้ตองเอายางไปตาก คนนี้ตองทําอะไรอยางเนี้ย ก็มีหนาที่ความ
รับผิดชอบที่แตกตางกันไป ผมทําเรื่องนั้น เรื่องเอายางไปตาก ไปเก็บ แลวผมก็มาอานหนังสือ
แลวก็ไมตองทําเรื่องเสื้อผา เรื่องลางถวยลางจานอะไร ไมตองทํา เพราะวาพี่สาวทํา ผมไมเคย
ซักเสื้อผาเลยตั้งแตเด็กๆ มาจนถึง ม. 3 ก็พี่สาวทําให กับแมทําใหมาตลอด ไมตองทําเอง พี่นอง
เยอะ เลยแบงงานกันทํา”
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4. วิธกี ารลงโทษของบิดา มารดา
ในชวงวัยเด็ก การกระทําความผิดของนาย C1 ก็มีอยูบางตามประสาเด็ก
ทั่วไป ซึ่งเรื่องที่คุณพอ คุณแม เห็นวานาย C1 กระทําผิด และตองโดนลงโทษนั้นคือการที่นาย
C1 ไมยอมนองๆ ตามที่คุณพอคุณแมตองการ จึงเปนฝายที่ตองโดนลงโทษ คือโดนตีมากกวา
นองๆ ในขณะที่ นาย C1 มีความรูสึกวาหากตนเองไมไดเปนฝายผิด หรือเปนฝายที่ถูกโกง ก็ไม
จําเปนตองยอมนองเสมอไป จึงพยายามที่จะอธิบายเหตุผลใหคุณพอคุณแมฟง แตคุณพอคุณ
แมก็ยังคงยึดมั่นในหลักการเดิม คือผูเปนพี่ตองเปนฝายยอมนองเสมอไมวาจะอยูในฝายถูกหรือ
ฝายผิดก็ตาม ดวยเหตุนี้นาย C1 จึงยังคงฝงใจกับเรื่องดังกลาวมาจนถึงทุกวันนี้ คือมีความรูสึก
ที่ฝงใจมากวาตนเองจะไมยอม และไมกลัวคนไมดี หรือคนโกง
“สวนใหญที่ผมถูกลงโทษไมใชเรื่องทําผิด เปนเรื่องผมไมคอยยอม คือถ า
อะไรที่ไมถูกตองผมจะไมยอม .. ก็มีเรื่องทะเลาะกับนอง อะไรอยางเนี้ย มันตองมีบางแหละ ก็
เลนๆ กันไปก็ทะเลาะกัน แลวพอจะลงโทษ เราก็ไมยอม เราก็เถียง ไมยอม ผมโดนตีมาก เพราะ
ผมไมยอม พอกับแมเขาอยากใหเรายอมแตเราไมยอม ก็โดนตีมาก…”
“ติดนิสัยมาถึงทุกวันนี้ ถามนองๆ ดู ถาคนดีผมยอมหมด แตถาคนไมดี คนที่
เปนนักเลงผมไมยอม ...มันฝงเลยนะ ฝงความรูสึกเลย คิดเลยวาถามึงโกงกูไมยอม... ในสภานี่
เหมือนกัน ผมไมกลัว นี่นิสัยผม...”
1.2 เริ่มตนเขาศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตน
นาย C1 เริ่มเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 1-4 ที่โรงเรียน... ปจจุบันอยูใน
เขตอําเภอ... จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C1)
พฤติกรรมการเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน
ในชวงวัยเด็กนาย C1 จัดวาเปนเด็กที่ขยันศึกษาเลาเรียนและมีผลการเรียนดี
จนทําใหสอบไดที่ 1 ตั้งแตเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 โดยกิจวัตรประจําวันของนาย C1
หลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนแลวจะเริ่มตนดวยการนําแผนยางที่ไดตากไวตั้งแตตอนเชามา
เก็บเขาที่ และเมื่อเสร็จภารกิจดังกลาวเรียบรอยแลว นาย C1 ก็จะทบทวนบทเรียนโดยการอาน
หนังสือเปนประจําทุกวัน ทําใหคุณพอคุณแมไมไดมอบหมายหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ทําอาหารเย็นแตมอบหมายหนาที่นั้นใหกับนองชายทําแทน
“...ผมเปน คนเรียนเกง...ผมเปนคนเรียนหนังสือ ผมชอบอานหนัง สือ กลับมา
จากโรงเรียนผมก็จะนั่งอานหนังสือ เพราะฉะนั้นเขาจะไมใชผมใหทําอะไร ...เพราะฉะนั้นเวลามี
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งานอะไร เขาจะใชนองชายอีกคนหนึ่ง ใกลๆ กัน ใหไปทําปลา ชวยทํากับขาวทําอะไร ผมก็จะ
อานหนังสือ ผมชอบ...”
นอกจากที่นาย C1 เปนเด็กที่ขยันศึกษาเลาเรียนจนทําใหมีผลการเรียนดีและ
สอบไดที่ 1 แลว นาย C1 ยังเปนผูนําของเพื่อนๆ โดยไดรับการเลือกใหเปนหัวหนาหองมา
ตลอดตั้งแตเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ซึ่งในสมัยนั้นการเลือกหัวหนาหองจะกระทําโดยให
นักเรียนในหองเรียนเสนอชื่อผูที่เหมาะสมจะที่จะเปนหัวหนาหอง ตอจากนั้นใชวิธกี ารลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง และผูใดที่ไดคะแนนมากที่สุดก็จ ะไดเป น หัวหนาหอง ซึ่ง นาย C1 ก็ส ามารถทํา
หนาที่ดังกลาวไดดีจนสามารถครองใจเพื่อนในชั้นเรียนโดยการไดรับเลือกใหเปนหัวหนาหองมา
ตลอด ดวยเหตุผลที่นาย C1 เปนคนเรียนเกงที่มีน้ําใจและไมเห็นแกตัวกับเพื่อนๆ แตจะคอย
สอนเพื่อนๆ และใหเพื่อนลอกขอสอบอยูเสมอ
“…ตั้งแต ป.1 ผมไดที่ 1 เปนหัวหนาหองมาตลอด การเลือกก็เด็กเลือก เพื่อน
เลือกมีการเสนอชื่อ แลวเพื่อนๆ ก็เลือกชื่อวาจะใหใครเปน…”
“...ผมเปนที่ 1 เปนคนเรียนเกงที่ไมเอาเปรียบเพื่อนนะ ผมสอนเพื่อน ผมให
เพื่อนลอก…”
ความสัมพันธกับครูผูสอน
ดวยเหตุผลที่นาย C1 เปนเด็กเรียนเกงจนสอบไดที่ 1 ติดตอกันหลายปดวยกัน
จึงทําใหนาย C1 มีความโดดเดนมากกวานักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรียน รวมถึง เปนเด็กที่มีความ
ประพฤติเรียบรอย มีน้ําใจชอบอาสาสมัครชวยงานสวนรวม และมาจากครอบครัวที่ถือวามีฐานะ
คอนขางดี นอกจากนี้คุณครูสวนหนึ่งเปนญาติพี่นองกันจึงทําใหมีความใกลชิดสนิทสนมกันมาก
และนาย C1 ก็เปนที่รักของคุณครูผูสอนมาตั้งแตเรียนอยูใ นระดับชั้นประถมศึกษา
“…สมัยนั้นครูเขารักผมจะตายไป ผมเรียนเกงนะ นักเรียน เรียนเกงนะ นึก
ภาพออกไหม แลวก็ครอบครัวมีฐานะนะ ครูก็ชอบ นึกภาพออกไหม ...เดี๋ยวนี้ครูเขายังโทรมาหา
ผมอยูเลยนะ ครูนั่น ครูนี่ เขาดีใจนะ บอกวา ครูดีใจจัง ...เขาชอบที่ผมเรียบรอย เรียนเกง ชอบ
อาสาสมัคร ใกลชิดกับครูนะคะ ในหมูบานแลวก็เปนญาติกันดวย ใกลชิดมากเลยนะ…”
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ความสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนาย C1 กั บ เพื่ อ นๆ ร ว มชั้ น เรี ย นก็ ถื อ ได ว า เป น
ความสัมพันธที่ดีเชนกัน ดวยเหตุผลที่นาย C1 มีน้ําใจชอบชวยเหลือเพื่อนๆ ในเรื่องการเรียน
ตลอด จึง ทําใหเปน ที่รักและไววางใจของเพื่อน จนทําใหเพื่อนๆ เลือกใหเปน หัวหนาชั้น มา
ตลอดเวลา 4 ป
“…ตั้งแต ป.1 ผมไดที่ 1 เปนหัวหนาหองมาตลอด การเลือกก็เด็กเลือก เพื่อน
เลือก มีการเสนอชื่อ แลวเพื่อนๆ ก็เลือกชื่อวาจะใหใครเปน…”
“...ผมเปนที่ 1 เปนคนเรียนเกงที่ไมเอาเปรียบเพื่อนนะ ผมสอนเพื่อน ผมให
เพื่อนลอก…”
นาย C1 ยังคงคบหาสมาคมกับเพื่อนสมัยเรียนประถมมาจนถึงปจ จุบัน และ
ยัง คงใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ กับเพื่อนตามความเหมาะสม และจะไป
รวมงานสําคัญของเพื่อนทุกครั้งหากไมติดภารกิจที่เกี่ยวของกับการทํางาน
“...ยังติดตอกันดี ผมแนะนํา ชวยเหลือเทาที่จะชวยได”
“…ก็ยังคบกันจนถึงเดี๋ยวนี้นะ ไมรูวาเขารักผมหรือเปลานะ แตวาถาเพื่อนผมมี
งานอะไรนี่ผมไปหมด...ผมยังไปใหหมด ถาผมไมติดภารกิจอะไร ผมจะไปใหหมด”
บรรยากาศในชั้นเรียน และบทบาทในชั้นเรียน
บรรยากาศในชั้ น เรี ย นของนาย C1 ในระหว า งที่ ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษานั้นจัดวาเปนหองเรียนที่มีการเรียนการสอนตามแบบปกติเปนหลัก อยางไรก็ตาม
หองเรียนดังกลาวก็จัดวาเปนหองเรียนที่มีความเปนประชาธิปไตยอยูในระดับหนึ่งที่แสดงใหเห็น
ไดจากที่ภายในชั้นเรียนมีการเลือกหัวหนาชั้น ดวยวิธีการแบบประชาธิปไตยที่ กระทําโดยให
นักเรียนในหองเรียนเสนอชื่อผูที่เหมาะสมจะที่จะเปนหัวหนาหองตอจากนั้นใชวิธีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งและผูใดที่ไดคะแนนมากที่สุดก็จะไดเปนหัวหนาหองซึ่งผลการเลือกตั้งก็ปรากฎวา
นาย C1 ไดรับการเลือกใหเปนหัวหนาหองทุกครั้งตลอดตั้งแตเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 จนกระทั้งถึงชวงที่เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
“…ผมเปนหัวหนาหองมาตลอด การเลือกก็เด็กเลือก เพื่อนเลือก มีการเสนอชื่อ
แลวเพื่อนๆ ก็เลือกชื่อวาจะใหใครเปน…”
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การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระหวางที่นาย C1 เรียนอยูในระดับประถมศึกษาตอนตนที่โรงเรียน...ไมไดมี
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากเทาใดนัก ดังนั้นจึงเปนเหตุผลที่ทําให นาย C1 ไมไดเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน โดยจะเนนเรื่องการเรียนการสอนตามหลักสูตร
เปนหลัก
“ผมไมคอยมีนะ รุนผม จะเนนเรื่องเรียนเปนหลัก แลวก็เนนเรื่องงานตามที่ครู
มอบหมายเปนหลัก ...แตพอมัธยมนี่ผมเริ่มแลว เริ่มที่จะเปนกรรมการนักเรียน เปนประธานสภา
นักเรียน”
1.3 ความฝนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต
ในชวงวัยเด็กนาย C1 ถือเปน เด็กผูช ายคนหนึ่ง ที่มีความฝนถึงอาชีพที่ต นเอง
อยากจะเปนเมื่อเติบโตเปนผูใหญ ซึ่งนาย C1 มีความฝนถึงอาชีพที่อยากจะเปน 2 อาชีพดวยกัน
คือ นักกฎหมายและนักการเมือง เพราะนาย C1 มีความรูสึกวาตนเองชอบการทํางานเพื่อ
สวนรวม อยางเชน การทํางานเปนอาสาสมัครตางๆ ฯลฯ จึงตองการที่จะประกอบอาชีพดังกลาว
ซึ่งผูที่ ประกอบอาชีพนั้น ตองเปนคนที่มีผลการเรียนดี และมี ความเสียสละเพื่อสวนรวมจึงจะ
สามารถประกอบอาชีพดังกลาวไดดี ทั้งนี้การทํางานเพื่อสวนรวมที่นาย C1 ไดทํามาตั้งแตอยู
ในชวงวัยเด็ก คือการเปนหัวหนาหอง และการเปนประธานนักเรียน ฯลฯ
“…ตอนนั้นก็ จริงๆ อยากเปนนักกฎหมาย อยากเปนนักการเมือง...ผมชอบทํางาน
เพื่อสวนรวม ทํางานเปนอาสาสมัครอะไรพวกนี้ผมชอบ โดยสวนตัวแลวผมชอบเรื่องสวนรวมมา
ตั้งแตเด็กๆ นะ ผมเปนหัวหนาหอง เปนประธานนักเรียน”
ชวงที่ 2 ชวงวัยเด็กตอนปลาย(อายุ 9-13 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน
2.1 การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-5) ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน(มศ.1-3)
ภายหลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียน...นาย C1เขา
เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมปที่ศึกษา 1-3 ที่โรงเรียน...ซึ่งเปนโรงเรียน
เอกชนแหงหนึ่ง ปจจุบันอยูในเขตอําเภอ...ของจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C1)
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“…ป.5-6 และ ม.1-3 ผมเรียนโรงเรียน... โรงเรียน...เปนโรงเรียนที่... สรางขึ้น ทาน
ไปตําบลไหนทานจะใหสรางโรงเรียนมัธยม เปนโรงเรียนเอกชน อยางบานผมมันมันเปนเขตที่มี
โรงเรียนเอกชนมากที่สุด เมื่อกอนนั้นไมมีโรงเรียนรัฐบาล …”
พฤติ กรรมการเรีย นในระดั บประถมศึก ษาตอนปลายถึง มัธ ยมศึ กษา
ตอนตน
ภายหลังจากยายจากโรงเรียนเดิม เพื่อมาศึกษาตอในชั้นที่สูงขึ้น ในโรงเรียน
แหงใหม นาย C1 ยังคงขยันเรียน และมีน้ําใจชวยเหลือเพื่อนๆ ในเรื่องการเรียนอยูดังเดิมและ
เคยชวยเหลือเพื่อนในเรื่องการเรียนจนทําใหตนเองไดรับความเดือดรอน
“ตอน ม. 2 นะผมโดนฉีกหมด เพราะผมสงไปใหเพื่อนลอก ผมสงสาร ตอนนั้นมี
เพื่อนคนหนึ่งชื่อ ไอแหยน มันออกไป 15 ป ครอบครัวมันลําบาก แลวมันกลับเขามาเรียน มันก็
ไมรูเรื่องเลย ใชไหม มันจะรูไดอยางไรอะ แคลคูลัสนะ พอมันเขามาใหม มันก็เลขที่ 1 ผมเลขที่
15 มันตองไปสอบที่อําเภอนะ มันทําไมได เขียนชื่อเสร็จมันก็นั่งเฉยๆ มันตองรอใหผมทําเสร็ จ
แลวบอกมัน วาขอ 1 ตอบอะไร ขอ 2 ตอบอะไรจนเสร็จ เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู เปนกรรมกรอยู มันรัก
ผมมาก ใครจะวาผมนี่ไมไดเลย…”
บรรยากาศในชั้นเรียน บทบาทในชั้นเรียน และการมีสวนรวมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
เมื่อเข าเรี ย นในระดับชั้ น ประถมศึกษาตอนปลาย นาย C1 ยัง คงได รับการ
เลือกตั้งจากเพื่อนรวมชั้นเรียนใหเปนหัวหนาหองอยูอยางตอเนื่อง และเมื่อเริ่มตนเขาศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 นาย C1 เริ่มมีบทบาทในกิจกรรมระดับโรงเรียน ไดแก มีบทบาทในการ
เปนกรรมการสภานักเรียน และเปนประธานสภานักเรียน
นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนดวย เชน กิจกรรมกีฬาสี
ซึ่งนาย C1 จะเปนทั้งกรรมการในการจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียน และเปนนักกีฬาประจําสี
ของตนเองดวย โดยกีฬาที่ นาย C1 ลงเลนเปนตัวแทนของสี คือ บาสเก็ตบอล สําหรับกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมนั้น นาย C1 จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทอดกฐิน โดยการไป
ชวยเรี่ยไรเงินทําบุญจากชาวบานในละแวกใกลเคียงกับโรงเรียน
“ตอนนั้นเรียก มศ. นะ มศ.1-3 ผมก็เริ่มทําแลว เรื่องกรรมการ และประธานสภา
นักเรียน”
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“…กิจกรรมของโรงเรียนมี เปนกิจกรรมกีฬาสี ผมเปน นักกีฬา เปนนั กบาสฯ
และเปนกรรมการอะไรพวกนั้น สวนกิจกรรมชวยเหลือสวนรวมก็ธรรมดา ทอดกฐินพอทาน...ก็
ไปเรี่ยไรนะ...”
2.2 การมีสวนรวมทางการเมือง
ในชวงวัยเด็กตอนปลายนาย C1 ไดเริ่มตน ที่จ ะมีสวนรวมทางการเมือง โดย
ความรูสึกและพฤติกรรมที่ไดแสดงออกมานั้นคือการสนับสนุนพรรคการเมืองและการติดตาม
ขาวสารการเมือง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของประเด็นดังกลาวไดดังนี้
การสนับสนุนพรรคการเมือง และการติดตามขาวสารการเมือง
ครอบครัวของนาย C1 จัดวาเปนครอบครัวที่มีความสนใจการเมือง โดยเฉพาะ
คุณพอที่มีการติดตามขาวสารการเมืองเปนประจํา และเปนผูหนึ่งที่ใหการสนับสนุนพรรค A
มาตลอด ทําใหนาย C1 มีความชื่นชอบและใหการสนับสนุนพรรค A มาตลอดเชนกัน โดยตั้งแต
นาย C1 เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนก็จะติดตามไปฟงการปราศรัยของพรรค A เมื่อ
มีการปราศรัยทุกครั้งที่มีโอกาส
“พรรคการเมืองที่ชอบก็คือ พรรค A …ตั้งแตเรียน ม.ตน แลว”
“โอ ผมติดตามมาก เวลานักการเมืองมาปราศรัยผมไปหมดแหละ…ตั้งแตเรียน
ม.ตน แลวผมชอบไป”
โดยนาย C1 ไดใหเหตุผลที่ไปฟงการปราศรัยของนักการเมืองวาตองการไปฟง
ความคิ ด และนโยบายของพรรคการเมือ ง เนื่อ งจากในสมัยนั้ น ชองทางในการสื่อสารทาง
การเมืองยังไมหลากหลายเหมือนเชนในปจจุบัน
“อยากไปฟงวาเขามีความคิดอยางไร มีนโยบายอยางไร สมัยกอนมันไมมีการ
สื่อสารเหมือนอยางเดียวนี้นี่ นักการเมืองมา โห...มัน มีลําโพง มีอะไรอยางเนี้ย”
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ชวงที่ 3 ชวงวัยรุน(อายุ 14 - 17 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรชั้นตน
(ป.กศ.ตน)
3.1 การศึกษาในระดับประกาศนีย บัตรชั้นตน (ป.กศ. ตน) วิทยาลัยครู...
(ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...)
พฤติกรรมการเรียนในระดับประกาศนียบัตรชั้นตน(ป.กศ.ตน)
เมื่ อ จบการศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จากโรงเรี ย น... นาย C1
สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับชั้น ที่สูง ขึ้น จากสถาบัน การศึกษาถึง 2 แหง ดวยกัน คื อ
สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน... ซึ่งเปนโรงเรียนประจํา
จังหวัด... พรอมกับสามารถสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อเขาเรียนตอในระดับชั้นประกาศนียบัต ร
(ป.กศ. ตน) ที่วิทยาลัยครู...(ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัย...) แตชวงปนั้นทางครอบครัวประสบ
ปญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากราคายางพาราตกต่ํา ทําให นาย C1 ตองตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
ในระดับชั้นประกาศนียบัตร(ป.กศ. ตน) เพราะการเรียนในระดับชั้นดังกลาวไดรับทุนการศึกษา
จากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใชเวลาในการเรียน 2 ป และเมื่อจบการศึกษาแลวก็จะไดรับการ
บรรจุเปนครูไดทันทีโดยไมตองสอบ
“ผมสอบชิงทุนได ก็เลยเลือกไปชิงทุน เพราะวาตอนนั้นยางมันราคาตกต่ํา เลย
เลือกชิงทุนของกระทรวงมหาดไทยไปเรียน 2 ป และพอจบแลวเคาบรรจุใหเลยไง ไมตองสอบ
บรรจุ”
ในระหวางที่ศึกษาอยูนั้น นาย C1 ตั้งใจศึกษาเลาเรียนเปนอยางดี ทําใหมีผล
การเรียนดีตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาและเปนผลทําให นาย C1 ไดรับเกียรตินิยม
“…มาเรียนวิทยาลัยครูก็ไดเกียรตินิยม รับประกาศนียบัตรกอนเพื่อน ตอนรับใบ
ประกาศฯ นะ”
การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในระหวางที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรชั้นตน (ปก.ศ. ตน) นาย C1 ไดเขา
ไปเปนกรรมการศูนยการศึกษานิสิตนักศึกษาครูแหงประเทศไทย ดวยเหตุที่นาย C1 เปนผูที่ให
ความสนใจเรื่องของสวนรวม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการเมืองทําใหไดเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมของศูนยการนิสิตนักศึกษาครูแหงประเทศไทย

99
“ตอนนี้ผมเปนคณะกรรมการศูนยนิสิต นักศึกษาภาค...เปนกรรมการศูนยนิสิต
นักศึกษาครูแหงประเทศไทย ตอนนี้เริ่มเปนผูนําแลว เปนผูนํานักศึกษาแลว”
3.2 การมีสวนรวมทางการเมือง
การประทวงขับไลผูวาราชการจังหวัด
ประมาณป พ.ศ. 2516 ในระหวางที่นาย C1 เรียนอยูในระดับประกาศนียบัตร
ชั้นตน (ปก.ศ. ตน) เปนชวงที่จังหวัด... เกิดน้ําทวมครั้งใหญ แตผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น
ไมไดไปแจกขาวของใหกับประชาชนผูประสบภัย เปนเหตุทําใหนาย C1 และเพื่อนๆ ที่เรียนอยู
ดวยกัน ไมพึงพอใจ จึง รวมกัน แสดงพลัง ตอตานการกระทําของผูวาราชการจังหวัดโดยการ
ออกมาประทวง ดว ยการเผาจวน และรวมกัน เดิ น ขับ ไล จ นในที่ สุดผูว าราชการจัง หวัดคน
ดังกลาวตองถูกยายออกไป
“ประทวงขับไล เรื่องที่ ตอนนั้นน้ํามันทวมใหญที่... แลวผูวาฯ ไมไดไปแจกของ
ไง ประมาณป 16 ขับไล ผูวาฯ ชื่อ ... เผาจวนเลย....แลวที่สุด ผูวาฯ ตองยายออกไป”
การประทวงใหปดหนังสือพิมพ
นอกจากการประทวงขับไลผูวาราชการจังหวัดแลว นาย C1 และเพื่อนๆ ยังได
ร ว มกั น ประท ว งหนั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ หนึ่ ง ที่ ล งข า วสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของเพื่ อ นนั ก ศึ ก ษา
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง
“แลวตอนที่ นสพ. ไปลงเรื่องนักศึกษาตาย วาทองแลวผูกคอตาย จริงๆ ไมใช
น.ศ. ผูหญิงคนนั้นเขาเปนคนเรียบรอย เขาเปนลูกสาวของศึกษาธิการอําเภอ ...ผมไมยอมไป
ประทวงปด นสพ. เลย”
อยางไรก็ตามผลการประทวงในครั้งนั้นไมไดทําใหหนังสือพิมพฉบับดังกลาว
ตองปดตัวลงแตอยางใด แตยังคงดําเนินธุรกิจตอไป
ชวงที่ 4 ช วงวัยผู ใหญ (อายุ 18 ป ขึ้นไป) หรือชวงวัยทํางาน ก อนเขาดํ ารงตํ าแหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4.1 เริ่มตนการทํางานดวยการเปนขาราชการครู
ในป พ.ศ.2518 ภายหลังจากที่ นาย C1 ไดจบการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตร
(ป.กศ. ตน) ที่วิทยาลัย...(ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...) นาย C1 ไดเขารับราชการเปนครู
ที่โรงเรียนแหงหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนแหงนั้นมีครูเพียง 3 คน ทําใหครู 1 คน ตองรับผิดชอบสอนถึง
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2 ชั้นเรียนดวยกัน ซึ่งรวมถึงนาย C1 ดวย และในระหวางทําการเรียนการสอน นาย C1 มักจะ
นําเอาเทคโนโลยีหรือนวตกรรมใหมๆ มาใชอยูเสมอ เชน มีการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน
ฯลฯ
“ผมเปนคนชอบเอานวตกรรม เอาอะไรมาใช ตอนแรกพี่สอน 2 ชั้นนะ คนเดียวแต
สอน 2 ชั้น เพราะวาครูมี 3 คนไง ผมทําแบบศูนยการเรียน”
ในป พ.ศ.2521 นาย C1 ไดรับรางวัลครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดีเดน
จากสํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ ( สปช.) ด ว ยเหตุ ผ ลที่ เ ป น ผู ที่ ทํ า การสอนด ว ย
จิตวิญญาณของความเปนครูอยางแทจริง
“ตอนที่ผมสอน ผมก็ไดเปนครู ป.1 ดีเดน ของ สปช. นะเนี่ย ระดับชาตินะ...”
นอกจากมีความตั้งใจทําการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้น และวิชาที่ตนเอง
รั บ ผิ ด ชอบแล ว นาย C1 ยั ง ได ริ เ ริ่ ม ทํ า กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า ง
ประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกทางหนึ่งดวย คือ สนับสนุนให มีการตั้งพรรคการเมืองในโรงเรียน
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
“…เอาแนวใหมมาใช มีการตั้งพรรคการเมืองในโรงเรียน...”
4.2 การสอบไดประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.)
ในระหวางที่ นาย C1 เขารับราชการเปนครู ก็ไ ดศึกษาหาความรูดวยตนเองไป
พรอมกันดวยเพื่อสอบใหไดประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม(พ.ม.) และในที่สุดเมื่อเวลาผานไป
1 ป นาย C1 ก็สามารถสอบไดประกาศนียบัตรดังกลาว โดยที่ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม
(พ.ม.)นั้นเทียบเทากับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ป.กศ. สูง) หรืออนุปริญญาในปจจุบัน
“จากนั้นก็เรียนดวยตนเองแลวก็สอบไดประกาศนียบัตรพิเศษ ครูมัธยม หรือ พ.ม.
เคยไดยินไหม ตอนนี้ไมมีแลว ของผมเปนปสุดทายเลย พ.ม. ประวัติของผมใชไดเลย ผมภูมิใจ
นะ พ.ม. อันนี้เทากับ ป.กศ. สูง เทากับอนุปริญญา แตอันนี้เรียนดวยตนเอง สอบเอง”
4.3 การไดเลื่อนตําแหนงเปนครูใหญ
หลัง จากสอบไดประกาศนียบัต รพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) แลว นาย C1 ไดปรับ
ตําแหนง 5 ขั้นเปนครั้งแรก คือปรับจากครูนอย เปนครูใหญดวยวัยเพียง 22 ป ซึ่งในขณะนั้นถือ
เปนครูใหญที่มีอายุนอยที่สุดในประเทศไทย
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“...พอสอบได พ.ม. ปรับ 5 ขั้น ได 5 ขั้น พอได 5 ขั้น ผมก็ไปเปนครูใหญเลย อายุ
22 ป ผมเปนครูใหญที่หนุมที่สุดในประเทศไทย”
โดยนาย C1 ไดตัดสินใจเลือกไปรับตําแหนงครูใหญที่โรงเรียนแหงหนึ่ง ซึ่งเปน
โรงเรียนที่อยูในเขตที่ช นบทหรือกัน ดาลที่สุด และเมื่อเขารับตําแหนง แลว นาย C1 ได ตั้ง ใจ
ทํางานในหนาที่ของตนเองเปนอยางดีจนทําใหนาย C1 ไดรับรางวัลผูบริหารโรงเรียนดีเดน ในป
พ.ศ. 2523
“ทีนี้ก็เปนครูใหญ ตอนที่เปนครูใหญก็ไปทําเรื่องสวนรวมจนไดเปนครูใหญดีเดน”
4.4 การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย...
เมื่อไดปรับตําแหนง 5 ขั้น จากครูนอยเปนครูใหญ นาย C1 มีความตั้งใจที่จะศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี ทางดานการศึกษา แตเนื่องจากอายุร าชการของ นาย C1 ยัง นอยอยู
จึงไดตัดสินใจเขาศึกษาตอที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย...เพราะวาไมตองลาราชการไปศึกษา
ตอแตจะใชวิธีการอานหนังสือดวยตนเอง แลวไปสอบไลในวิชาตางๆ ใหตรงตามที่มหาวิทยาลัย
ไดกําหนดไว
สําหรับเหตุผลที่เลือกเรียนทางดานรัฐศาสตรเพราะนาย C1 มีความชอบและสนใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ประกอบกับมีความคิดที่จะโอนยายไปรับราชการเปน
ปลัดอําเภอหลังจบการศึกษาจึงตัดสินใจที่จะเลือกเรียนในคณะดังกลาว
“พอจบ พ.ม. แลวผมก็สอบเรียนตอ ปริญญาตรีทางการศึกษานะ ผมสอบ แตวาผม
ไมไดไป เพราะวาผมอายุราชการนอย เขาตองใหอาวุโสไปกอน คือเปนขาราชการแลวไง นึก
ภาพออกไหม ผมสอบไดเลยไง ...ทีนี้ ผมก็เลยตัดสินใจวาผมมาเรียนรัฐ ศาสตร ที่ ม....ดวย
การเลือกเรีย นทางการเมื อง เพราะว าชอบทางการเมืองอยูแลว ดวย แตวาไมไ ดคิดจะเป น
นักการเมืองนะตอนนั้นนะ อยากจะเปนปลัด เปนปลัดอําเภอ อะไรอยางเนี้ย”
4.5 การไดเลื่อนตําแหนงเปนอาจารยใหญ
ในป พ.ศ. 2525 หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย...
นาย C1 ไดปรับตําแหนง 5 ขั้นอีกเปนครั้งที่ 2 คือ ปรับจากครูใหญ เปนอาจารยใหญ จึงเปน
เหตุผลทําใหนาย C1 ตัดสินใจที่จะไมโอนยายไปเปนปลัดอําเภอตามที่ตั้งใจไวตั้งแตกอนเขา
ศึกษาตอที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย...
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“ทีนี้ พอ ป 2525 ก็ปรับเปนอาจารยใหญ ขั้นเอก ปรับ 5 ขั้นอีก จากครูใหญ เปน
อาจารยใหญ มีการปรับชั้นยศทางวิชาชีพ”
“...ปรับ 5 ขั้น จากครูใหญ เปนอาจารยใหญ ผมไดชั้นเอก ถาไปเปนปลัดผมไดชั้น
ตรี ผมก็เลยคิดวาผมเอาชั้นเอกไมดีกวาเหรอ”
4.6 การศึกษาตอในระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย... (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัย...)
เมื่อไดรับตําแหนงเปนอาจารยใหญ นาย C1 ไดมีการวางแผนอนาคตของตนเองไว
วาจะสอบเปนหัวหนาการการประถมศึกษาอําเภอ ทําให นาย C1 ตัดสิน ใจที่ จะเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโททางดานการศึกษา เพื่อจะไดนําวุฒิการศึกษาดังกลาวไปสมัครสอบเปน
หัวหนาการการประถมศึกษาอําเภอ ซึ่งในที่สุด นาย C1 ไดเขาศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
บริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัย...(ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัย...)และจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ในป พ.ศ. 2528
“ผมก็เลยไปเรียนปริญญาโท ทางการศึกษา เพราะไมงั้นจะเปนหัวหนาการฯ ไมได
ถาไม เรีย นทางการศึกษาผมสอบหัวหนาการฯไมไ ด เพราะวาผมไมไ ดจ บปริญ ญาตรีท าง
การศึกษามา ผมจบปริญญาตรีทางรัฐศาสตรมา ผมก็เลยไปเรียนปริญญาโท ก็เปนแรงขับเคลื่อน
เปนแรงใจใหผมไดเรียนใหจบปริญญาโท เพื่อจะไดจบมาใหทันสอบเปนหัวหนาการฯ ใหได”
พฤติกรรมการเรียนในระดับปริญญาโท
ดวยความเปนคนรักในการศึกษาเลาเรียนและเปนคนที่ขยันเรียนเปน ทุนเดิมอยู
แลว ทําให นาย C1 ตั้งใจศึกษาในระดับปริญญาโทเปนอยางดีจนมีผลการเรียนเปนที่นาพอใจ
และสามารถเรียนจบไดภายในระยะเวลาเพียง 1 ป 7 เดือนเทานั้น
“ผมลาไปเรียน แลวก็จบเร็วที่สุดในรุน 1 ป 7 เดือน ผมจบปริญญาโท ทําวิจัยเสร็จ
เรียบรอย ลองถามอาจารยดูซิไมมีใครลบสถิติได”
นาย C1 ไดทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโทในเรื่องที่เกี่ยวกับการนิเทศกภายใน
สถานศึกษา เพราะมีความเชื่อที่วาการที่จะทําใหการศึกษามีคุณภาพดีนั้นสวนหนึ่งเปนผลมา
จากการนิเทศกภายใน ไมใชมาจากกระทรวงศึกษาเพียงอยางเดียว

“วิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ทําเรื่องเกี่ยวกับการนิเทศกภายใน ตอนนั้นมัน
กําลัง ดัง ไง เรื่องนี้มัน เปนเรื่องใหม ที่กําลัง ดัง เกิดความเชื่อวา การที่เราจะทําใหคุณ ภาพ
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การศึกษาดีเนี่ย มันไมไดมาจากกระทรวง กระทรวงตั้งมา 100 ปแลว มันไมเกิด... มันตองมา
จากภายในของพวกเรากันเองเนี่ยแหละ ครูดวยกัน”
การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดวยเหตุผลที่ นาย C1 มีใจรักในการทํางานเพื่อสวนรวม จึงทําให นาย C1 ชวย
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในงานสําคัญตางๆ ระหวางที่ศึกษาอยูในระดับปริญญาโทดวย เชน
ชวยมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดประชุมนิสิต นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปนั้นมหาวิทยาลัย... เปนเจาภาพในการจัดงานดังกลาว ฯลฯ

“ผมเนี่ยยังเปนอาจารยใหญ แลวก็เด็กดวย พอไปเรียนมาไปเรียนไป ก็ผ มเปนคน
จัดการทั้งหมดแหละ เวลามีงาน เวลามีประชุมมหาวิทยาลัย อาจารยเขายังเชิญผมไปพูดเลย”
“เขาจะมีการประชุมนักศึกษาบริหารการศึกษาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย... เปน
เจาภาพ ผมเปนคนดําเนินการเองในการจัดประชุม จําไดดี เพราะวาผมชอบ”
นอกจากนี้ห ากมหาวิท ยาลั ยจั ดกิ จ กรรมใดๆ ก็ต าม นาย C1 จะเขาไปมี สว น
รวมกับกิจกรรมนั้นเสมอ เพราะเปนคนที่มีใจรักในการทํางานเพื่อสวนรวม
“…แลวแตวาเขามีกิจกรรมอะไร ถามีอะไรผมก็ทําหมด ผมชอบ”
4.7 การเปนวิทยากรในการอบรมผูบริหารการศึกษาทั่วประเทศ ที่สถาบัน
พัฒนาผูบริหารการศึกษา
หลัง จากที่จ บการศึกษาระดับปริญญาโท นาย C1 ยัง คงรับราชการเปน อาจารย
ใหญ และดวยเหตุที่นาย C1 เปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหาร และมีทักษะในการพูด
เปนอยางดีทําใหนาย C1 ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการอบรม ผูบริหารทั่วประเทศที่สถาบัน
พัฒนาผูบริหารการศึกษา
“...พอจบปริญญาโท ผมก็เปนวิทยากรในการอบรม ผูบริหารทั่วประเทศ ที่สถาบัน
พัฒนาผูบริหารการศึกษา...”
4.8 การเรียนรูดวยตนเองในประเด็นที่เกี่ยวของกับการทํางาน
การที่นาย C1 ไดมีประสบการณในการศึกษาดวยตนเองเพื่อสอบประกาศนียบัตร
พิเศษครูมัธยม(พ.ม.) และการเรียนในมหาวิทยาลัย...นั้นมีสวนสําคัญที่ทําใหนาย C1 มีความ
ถนัดและมีความรูสึกชอบการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และปจจุบันก็ยังคงใชวิธีการนี้ในการ
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ทํางานทางการเมือง และในชีวิตประจําวันอีกดวย เพราะเปน วิธีการสําคัญที่จะชวยใหไ ดรับ
ความรูที่ตองการศึกษาจากแหลงความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะการเรียนรูผานระบบ
ออนไลนหรือระบบอินเตอรเน็ตที่เปนแหลงการเรียนรูสําคัญของสังคมปจจุบัน
“ผมมาไดถึงขนาดนี้ ...เพราะวาผมเรียนดวยตนเอง ถึงตอนนี้ผมไมไดเรียน ป.เอก
จริง แตวาเรียนมากกวาเอกอีก ผมเรียนเองทุกอยาง อานหนังสือเองอะไรเอง ผมเขาอินเตอรเน็ต
เพื่ อ ติ ด ตามกฎหมายต า งๆ ของต า งประเทศด ว ยตนเอง ผมเรี ย นเอาเองผมไม ต อ งเอา
ประกาศนียบัตร ผมเรียนเอง เรียนรูเรื่องที่สนใจตางๆ ดวยตนเอง …จนเดี๋ยวนี้ผมก็ยังคิดวามัน
ตองเรียนตลอดชีวิต ติดนิสัย ผมอานหนังสือเอง ตั้งแต พ.ม. ผมตองอานเอง สอบเอง แลวมาที่
รามก็เหมือนกัน ตอนเรียนรัฐศาสตรก็ตองอานเองหมด เดี๋ยวนี้กอนที่ผ มจะนอน ผมตองเอา
หนังสือขึ้นมาอานกอนถาไมอยางนั้นผมจะนอนไมหลับ”
4.9 ชีวิตสมรส
นาย C1 ไดสมรสกับคุณ… ซึ่งในขณะนั้นคุณ... เปนขาราชการครูของโรงเรียนแหง
หนึ่ง และในปจจุบันไดดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูของโรงเรียนแหงหนึ่งในสวนของลักษณะ
นิสัยนั้นคุณ... เปนผูที่มีจิตใจหนักแนน มั่นคง ซื่อสัตย สุจริต และใหการสนับสนุนการทํางาน
การเมืองของนาย C1 เปนอยางดี
“…ภรรยาผมเขาเปนคนใจหนักแนน มั่นคง แลวก็ซื่อสัตย สุจริต เราไมตองกังวล
อะไรเลย อันนี้ก็ถือวาผมโชคดี…”
ภายหลังการสมรสนาย C1 และนาง...ไดมีบุตรดวยกันรวมทั้งสิ้น 4 คน
4.10 การมีสวนรวมทางการเมือง
การมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับแวดวงการศึกษาผาน
วารสารของครูและหนังสือพิมพในระหวางการทํางานเปนครูและผูบริหารสถานศึกษา
ในระหว า งที่ รั บ ราชการครู อ ยู นั้ น นาย C1 มั ก จะมี ส ว นร ว มในการเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแวดวงการศึกษาดวยการนําเสนอเปนบทกลอน บทความวิพากษวิจารณ
การทํางานของครูผานวารสารของครูหรือหนังสือพิมพสยามรัฐ โดยใชนามปากกา 2 ชื่อดวยกัน
“ผมเคยเขียนบทกลอนที่วากลาวอยางรุนแรงในวงการครู ในสมัยที่ผมเปนครูอยู
ผมยังเก็บไวน ะ ที่ผมวิพากษวิจารณ คือครูไมมีจิต วิญญาณความเปนมนุษ ย แลวครูจ ะใสจิต
วิญ ญาณใหม นุษ ยไ ดอ ย างไร ผมเขีย นตั้ ง แต ผ มยัง เป น ครูเ ด็ก ๆ นํ าเสนอบทความในทาง
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การเมืองแบบเนี้ย ผมทํามากอน ... เขียนแลวลงในวารสารของครู ผมมีบทบาทมากในสมัยกอน
ถาใครเคยอานสมัยกอน ตองเคยไดยินชื่อ ...บาง ใชไหม คงไดเคยไดยินชื่อ ... บาง ผมวาตอง
เคยไดยินมาบาง สมัยกอนบทกลอนผมไดลงสยามรัฐบางลงอะไรบาง”
การสนับสนุนพรรคการเมือง
ครอบครัวของนาย C1 จัดวาเปนครอบครัวที่มีความสนใจการเมือง โดยเฉพาะ
คุณพอที่มีการติดตามขาวสารการเมืองเปนประจํา และเปนผูหนึ่งที่ใหการสนับสนุนพรรค A มา
ตลอด
“ครอบครัวผมเชียรพรรค A อยูแลว”
พรรค A เปนพรรคการเมืองที่ นาย C1 ชื่นชอบและใหการสนับสนุนมาตลอด
ตั้งแตเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยจะติดตามไปฟงการปราศรัยของพรรค A เมื่อ
มี การจัดการปราศรัยขึ้นในทุกครั้งที่มีโอกาส
“พรรคการเมืองที่ชอบก็คือ พรรค A …ตั้งแตเรียน ม.ตน แลว”
“โอ ผมติดตามมาก เวลานักการเมืองมาปราศรัยผมไปหมดแหละ…ตั้งแตเรียน
ม.ตน แลวผมชอบไป”
โดยนาย C1 ไดใหเหตุผลที่ไปฟงการปราศรัยของนักการเมืองวา ตองการไป
ฟงความคิดและนโยบายของพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ เนื่องจากในสมัยนั้นชองทางใน
การสื่อสารทางการเมืองยังไมหลากหลายเหมือนเชนในปจจุบัน
“อยากไปฟงวาเขามีความคิดอยางไร มีนโยบายอยางไร สมัยกอนมันไมมีการ
สื่อสารเหมือนอยางเดียวนี้นี่ นักการเมืองมา โห...มัน มีลําโพง มีอะไรอยางเนี้ย”
ทั้งนี้ นาย C1 ไดใ หการสนับสนุนพรรค A มาอยางตอเนื่องจนถึงชวงที่เริ่ม
ทํางานเปนครูใหมๆ แตรูปแบบของการสนับสนุนไดพัฒนาขึ้นไปเปนการชวยพรรค A ปราศรัย
หาเสียง นอกจากนี้นาย C1 ยังเปน....(สมาชิกในการรวมโครงการของพรรค A) มาเปนเวลาถึง
23 ป
“ตอนที่ผมเปนครูแลว ผมชวย ส.ส....., ส.ส...., ส.ส. ..... ผมขึ้นรถหาเสียงกับเขา
ดวย ผมชอบ”
“ผมเปน...(สมาชิกในกิจกรรมของพรรค A) มากอนตั้งแตป 2508 ...”
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สําหรับเหตุผลที่ทําใหนาย C1 ชอบพรรค A นั้นก็สืบเนื่องมาจากการที่นาย C1
อยูในครอบครัวที่ใหการสนับสนุนพรรค A มาตลอด นอกจากนี้ยังเห็นวาพรรค A เปนพรรคที่มี
อุดมการณที่ตอตานเผด็จการทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเปนพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่สอดรับกับ
ภูมิภาคของตน
“ เหตุผลก็ตือ 1)ครอบครัวเราก็สนับสนุนอยู 2)คือเปนพรรคที่มี อุดมการณ ที่จะ
ตอตานเผด็จการทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่สอดรับกับภาค... ซึ่งเปนพื้นที่ของจังหวัดเรา”
4.11 วิถีชีวิตแบบชาวพุทธ
การอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
นาย C1 ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามประเพณีนิยมของ
ชาวไทยที่มีความเชื่อวาชายไทยทุกๆ คนที่ตองทําการอุปสมบทหรือบวชเรียนเพื่อทดแทน
พระคุณของคุณพอคุณแม ทั้งนี้ นาย C1 ไดอุปสมบทเมื่ออายุได 26 ป ในขณะที่รับราชการเปน
ครูอยู โดยใชเวลาอยูในเพศบรรพชิตเปนเวลา 1 พรรษาเต็ม ณ วัดแหงหนึ่ง

“อายุ 26 ป บวชแลวเรียนดวย บวช 1 พรรษา ที่วัด... เปนวัดใหญๆ อยูใกลๆ
บานนั่นแหละ”
ในระหว า งที่ อ ยู ใ นเพศบรรพชิ ต นั้ น นาย C1 ได เ รี ย นรู ห ลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีโอกาสอานหนังสือชุดบรมธรรมของทาน
พุทธทาสภิกขุไปดวย พรอมกันนี้ไดศึกษาธรรมะจนสอบไดในระดับนักธรรมตรี

“ตอนบวชก็มีเวลาที่ไดอานหนังสือชุดบรมธรรมของทานพุทธทาส คิดวามันก็ได
หลักคิดดวย ตั้งแต 9 ตา ของพุทธทาสนะ ถาจะอธิบายมันก็ยาวนะ คืออานแลวรู เนี่ยมันไมมี
ปญหา คือเรื่องธรรมะ นี่อานเฉๆ ไมได ธรรมะมันตองอานแลว inside มันตองเห็นภาพถึงปฏิบัติ
ไมไดก็ยังดี ปริยัติ คือเรียนแลวมันตองปฏิบัติ แลวมันจึงจะเกิด ปฏิเวธ ผล ใชไหม มันจะตอง
เห็นภาพ ถาไมเห็นภาพมันจะไมเขาใจวาทําไมตองศึกษาเรียนรูวาความทุกขมันเกิดจากอะไร
อะไรเปนสาเหตุแหง ทุกข อะไรเปน หนทางแหงการดับทุกข เสนทางที่จ ะนําไปสูหนทางดับ
ทุกข…”
“บวชแลวเรียนดวย สอบไดนักธรรมตรี”

107
4.12 การเริ่มตนทํางานการเมือง
นาย C1 ไดเริ่มตนเขาทํางานการเมืองอยางเปนทางการ และสมัครเปนสมาชิกของ
พรรค A เมื่อป พ.ศ. 2531 อยางไรก็ตามกอนหนานั้น นาย C1 ไดทํากิจกรรมทางการเมือง
รวมกับพรรค A มาบางในฐานะ... และเปนสมาชิกของครอบครัวที่ใหการสนับสนุนพรรค A มา
ตลอด
“…ความจริงกอนที่จะสมัครเปนสมาชิกพรรค A ผมเปน…ของพรรค A อยูแลว
และครอบครัวผมก็สนุบสนุนพรรค A อยู. ..”
จุดเริ่มตนในการทํางานการเมืองอยางเปนทางการของ นาย C1 นั้นสืบเนื่องมาจาก
ในป พ.ศ. 2531 เปนปที่พรรค A เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเปนอยางมาก ซึ่งเปนผลมา
จากการที่นาย...ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนง สําคัญของพรรค A ไดลาออกไปพรอมกับสมาชิก
ของพรรค A จํานวนหนึ่ง แลวไปตั้งพรรคการเมืองแหงใหม ขึ้น จึงทําใหการลือกตั้งในป พ.ศ.
2531 พรรค A ขาดตัวผูลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากสมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิ กสภาผูแทน
ราษฎรในเขตพื้นที่ภาค...จํานวนหนึ่งไดยายไปสังกัดพรรคการเมืองใหมในขณะนั้น ทั้งนี้รวมถึง
เขตเลือกตั้งในจังหวัด...(จังหวัดทีเ่ ปนบานเกิดของนาย C1)ดวย จึงเปนเหตุใหพรรค A ตองสรรหา
ผูที่เหมาะสมมาลงสมัครรับเลือกตั้งแทนที่สมาชิกที่ลาออกไป
“...แลวพอเรียนจบ ป.ตรี ก็สนใจการเมือง สนุบสนุนการเมืองมาตลอด ทีนี้มาตอน
เรียนปริญญาโท ก็เกิดเหตุการณที่พรรค A มันเกิดแตกแยกขึ้นมา คือ เกิดกลุม... ในเขตนั้นก็มี
คุณ...ดวยที่ออกไป ทีนี้ก็เปนจังหวะที่พรรค A เขาจะหาคนที่จะมาลงสมัครแทน”
ในช วงที่ พรรค A มี การสรรหาผู ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทดแทนผู ส มัครซึ่ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด… นั้น นาย C1 ไดถูกเสนอชื่อไปที่คุณ...
ผูซึ่งเปนหัวหนาทีมผูสมัครในเขตเลือกตั้งที่ … จังหวัด... โดยผูที่เสนอชื่อ นาย C1 ไปยังคุณ... คือ
นองชายแทๆ ของนาย C1 เอง ซึ่งในขณะนั้นทํางานอยูท ี่สํานักงานของคุณ... และคุณ.... ก็มีความ
สนิทสนมกับคุณ... และคุณ... เมื่อไดมีการเสนอชื่อนาย C1 ไปใหคุณ... แลว คุณ...จึงมาเชิญชวนให
นาย C1 ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้น
“ชวงนั้นมันเปนชวงที่เขากําลังจะหาตัวบุคคล เนื่องจากวาพรรค A แตกแยก คนที่
เสนอชื่อผมไปที่คุณ…ก็คือ นองชายผม นองชายผมตอนนั้นอยูที่สํานักงานของทาน... แลว ทาน
... เขาเปนกรรมการสภาทนายความ เขาก็สนิทกับคุณ... และสนิทกับคุณ... เขาก็เปนคนเสนอชื่อ
ผมใหกับคุณ... คุณ... ก็เลยมาชวนผม ผมก็ไดไปแสดงตน ทั้งกับคุณ...แลวก็ทาน...”
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“แลวจากนั้นผมก็ไดไปคารวะทาน....(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1 และเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในภูมิภาคเดียวกับนาย C1)วาผมมีความตั้งใจที่จะลงเลนในทาง
การเมือง”
ในขณะนั้นนาย C1 มีอายุ 33 ป ดํารงตําแหนงเปนอาจารยใหญของโรงเรียนแหง
หนึ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาโททางดานบริหารการศึกษาและเปนสมาชิกของครอบครัวที่มี
ญาติพี่นองจํานวนมาก พรอมทั้งใหการสนับสนุนพรรค A มาโดยตลอด จึงไดรับความสนใจจาก
คุณ...ผูซึ่งเปนหัวหนาทีมผูสมัครในเขตเลือกตั้งที่ …จังหวัด...(จัง หวัดที่เปนบานเกิดของนาย
C1)
“ทีนี้คุณ...เขาก็มา เห็นวาผมเปนคนหนุม จบปริญ ญาโท แลวก็มีญาติพี่นองมาก
พอสมควร ตอนนั้นคุณ...เปนลูกสาวของคุณ... ทานเปนหัวหนาทีมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้ง
แรก”
การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ. 2531
การไดรับการเชิญชวนให ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ทําให นาย C1 ตอง
ตัดสินใจยากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่ง เพราะวา นาย C1 ตองเลือกระหวาง เสนทางในการทํางาน
ทางดานการศึกษา และเสน ทางในการทํางานทางดานการเมือง ซึ่งการเลือกที่จ ะเดิน ไปใน
เสนทางการเมืองในครั้งนั้น นาย C1 ทราบดีวาคงไมประสบความสําเร็จตั้งแตในครั้งแรก เพราะ
คิดวาการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้นตนเองคงจะแพการเลือกตั้งอยางแนนอนเพราะวาคูแขง
คือ ผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเดิมถึง 5 คน โดยที่ 3 คน เคยเปนสมาชิกของพรรค A
แลวยายไปสังกัดพรรคการเมืองใหม และ 2 คนเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นๆ

“ตอนนั้นเปนเรื่องที่เปนการตัดสินใจยากที่สุดในชีวิตผมครั้งหนึ่ง เพราะวา ลง
ไปก็รูวาแพไง ผมตองแขงกับ พล.อ.... แขงกับคุณ... คุณ... เขาเปน ส.ส. เดิมของพรรค A ตอง
แขงกับคุณ... คุณ... ซึ่งเปน ส.ส. ของพรรค...(พรรคการเมืองสําคัญที่เปนคูแขงในขณะนั้น ) ผม
ตองแขงกับ ส.ส.เดิมถึง 5 คน 2 คน มาจากพรรคอื่น และ 3 คน แยกออกไปจากพรรค A ใชไหม”
อยางไรก็ต ามในที่สุด นาย C1 ก็ไ ดตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งดวยเหตุผ ล
สําคัญ คือมีความนิยมชมชอบในพรรค A และมีความเชื่อมั่นวาหากตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในนามพรรค A ไปแลว ถึงแมวาในครั้งแรกตนเองจะไมสามารถชนะการเลือกตั้งได ก็คิดวาหาก
ลงสมัครตอไปในอนาคตก็นาจะมีโอกาสไดรับการเลือกตั้งในวันหนึ่งขางหนาอยางแนนอน
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“…เหตุผลขอ 1) คือ เปนความชอบโดยสวนตัวที่มีตอพรรค A อยูแลว และ 2)ก็
คือ คิดวาถึงอยางไรผมลงในนามพรรคนี้นะ ผมก็ตองมีโอกาสชนะเขาในวันหนึ่ง”
ดวยเหตุผลดังกลาวทําให นาย C1 ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรก ทั้งที่
คาดการณไวอยูแลววาการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้นผลที่มีโอกาสจะแพการเลือกตั้งมากกวา
มีโอกาสที่จะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง อยางไรก็ตามในที่สุดนาย C1 ก็ยังตัดสินใจลงสมัครรับ
เลือกตั้ง เพราะคาดการณวาถึงแมการลงสมัครรับเลือกตั้ง และจะไมไดรับการเลือกตั้ง แตนาย
C1 เชื่อวาในอนาคตนาจะมีโอกาสไดรับการเลือกตั้ง หากยังคงลงสมัครในนามพรรค A เพราะ
เชื่อมั่นวาประชาชนในพื้นที่ยังคงชอบพรรค A อยู
และการลงสมั ค รรั บ เลือ กตั้ ง ในครั้ง นั้ น นาย C1 ถือ ว า เป น ผู ห นึ่ ง ที่ ใ ห ก าร
สนับสนุนพรรค A ในยามยาก ดังคําพูดที่ นาย...(นักการเมืองวุโสของพรรค A) ไดกลาวกับ
นาย C1 เมื่อตัดสินใจลงเลือกตั้งในครั้งนั้นไววา

“คนลงในครั้งนั้นนะ เขาหาคนลงยาก นาย...พูดวา คนลงในครั้งนี้เนี่ยเหมือน
เพื่อนในยามยาก ซึ่งผมจําคําพูดนั้นมาจนทุกวันนี้”
ทั้งนี้เพราะในคราวนั้น พรรค A อยูในชวงวิกฤติ ที่สมาชิกพรรคที่เคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรลาออกไปพรอมกับนาย... ผูดํารงตําแหนงสําคัญของพรรค A เปนใน
คราวนั้นเปนจํานวนมาก จึงทําใหพรรค A หาผูมาลงสมัครรับเลือกตั้งมาทดแทนผูสมัครเดิมได
ยาก ทําใหการเลือกตั้งในครั้งนั้นพรรค A มีสมาชิกของพรรคไดรับการเลือกตั้งเขามาเพียง 48
ที่นั่งเทานั้น และนาย C1 ก็เปนผูหนึ่งที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค A และไมไดรับการ
เลือกตั้ง
“ตอนนั้นคิดวามาเพื่อชวยเหลือพรรคไง เพราะวาเขามาครั้งแรก ตอนนั้นพรรค
A ไดมาแค 48 คนเอง ในการเลือกตั้งครั้งนั้น”
การทํางานการเมืองหลังจากแพการเลือกตั้งในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2531
ถึงแมวาผลการเลือกตั้งในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครั้งแรกของ นาย C1 คือ “แพการเลือกตั้ง” ก็ไมไดทําให นาย C1 เลิกลาหรือมีความคิดที่จะจบ
ชีวิตในการทํางานการเมืองแตอยางใด แตกลับมีแรงจูงใจที่จะทํางานการเมืองตอไป ดวยเหตุผล
ที่นาย C1 เชื่อวาประชาชนในพื้น ที่มีความคาดหวังในตัวนาย C1 และคิดวาหาก นาย C1
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ทํางานการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวตอไป ก็มีโอกาสที่จะไดรับการเลือกตั้ง จึงทําให
มีความมุงมั่นและตั้งใจทํางานการเมืองโดยการชวยเหลือสังคมตอไป
“ตอนนั้น พอผมแพปบ คนก็จ ะคาดหวัง ในตัวผมแลววา มีโ อกาสที่จ ะไดเปน
ผูแทนฯ แนนอน เพราะฉะนั้นผมก็จึงมีกําลังใจที่จะออกไปเยี่ยมเยียนประชาชน”
ภายหลังการเลือกตั้งคุณ...(หัวหนาทีมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งพรอมกัน) ไดดํารง
ตําแหนงเปนรัฐมนตรี... จึงเปนโอกาสหนึ่งที่ทําให นาย C1 ไดเขาไปมีสวนรวมในการทํางาน
เพื่ อ ประชาชน ซึ่ ง นาย C1 ก็ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทํ า งานการเมื อ งอย า งต อ เนื่ อ งด ว ยใจรั ก
โดยเหตุก ารณที่ นาย C1 ไดเข าไปช วยเหลือ ประชาชน และเป น ส วนหนึ่ ง ที่ ทํา ให ช นะใจ
ประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้คือ เหตุการณน้ําทวมใหญในจังหวัด...(จังหวัดที่อยูใกลบานเกิดของ
นาย C1)
“หลังการเลือกตั้งคุณ...เปน รมว.... แลวพอดีเกิดน้ําทวมนี่ผมชวยเต็มที่ คูที่ลง
สมัครดวยกันนั่น เขาถอยหางออกไป...”
“...คุณ...ก็ใหโอกาสผมในการที่จะทํางานกับประชาชน... ผมทําดวยใจรัก ตอน
นั้นเกิดน้ําทวมนะ น้ําทวมใหญที่จังหวัด...นะจําไดไหม ที่ซุงถลม หมูบานถลม บุกเยี่ยมในพื้นที่
หมดเลย”
“การไปชวยครั้งนั้น ทําใหผมยังไดคะแนนมาจนถึงทุกวันนี้ดวย...คนเขาจะรูวา
เวลาอยางนั้นนะ ใครที่ลงไปชวยไปดูแลเขา”
ในครั้งนั้นนอกจากที่ นาย C1 จะไดเขาไปชวยเหลือประชาชนในการเขาไปเปน
ผูประสานงานใหหนวยงานราชการเขาไปชวยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และยังมีสวนในการ
ไปชวยตรวจตราและแกปญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นระหวางที่มีการดําเนินการสรางเขื่อน
อางเก็บน้ําซึ่งเปนโครงการในพระราชดําริในขณะนั้นอีกดวย
“...ผมชวยเหลือ ใหสวนราชการเขาไป เพราะวาเราไมมีเงินนี่ พอมาสรางเขื่อน
อางเก็บน้ํา เปนโครงการ...โครงการพระราชดําริ ของในหลวงไป เพื่อแกปญหา วันนั้นจนถึงวันนี้
ชาวบานยังบอกเลยวาถาเปน ผูแทนคนอื่น มัน รวยไปตั้ง แตต อนนั้น แลว เพราะ วาคาเวนคืน
คากอสราง เยอะแยะ มีโครงการบานผี ผมนอกจากไมเอาแลวผมยังตามไปปราบพวกนี้ใหดวย”
“ผมตรวจสอบโครงการทุจริตตางๆ แลวผมก็รองเรียนมายังรัฐบาล มีการทุจริต
ตอนนั้นนะ ผมไมยอม เขาเรียกโครงการบานผี ตอนนั้นมีลงหนังสือพิมพดวย ผมไมยอม ผมให
ชาวบาน ...แลวผมตอสูอยูเปน 10 ป กวาชาวบานจะไดรับ แลวลวงเลยมาจนถึงทุกวันนี้ที่ไดงบ
ไป 29 ลาน ไปทํารอบอาง…”
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ตอนที่ 2 ประวัติชีวิตภายหลังการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C1 ในตอนที่ 2 นี้จะเปนรายละเอียดของชวงชีวิต
ในวัยผูใหญภายหลังจากที่นาย C1 ไดดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชวงที่ 4 ชวงวัยผูใหญ(อายุ 18 ปขึ้นไป) หรือชวงวัยทํางาน ภายหลังการเขาดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1. การได รั บการเลื อกตั้ ง เป นสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรครั้ งแรก ในการ
เลือกตั้ง ป พ.ศ.2535 ครั้งที่ 1 (2535/1)
ภายหลังจากที่แพการเลือกตั้งในครั้งแรก นาย C1 ก็ยังคงทํางานการเมือง โดยการ
ลงพื้นที่ชวยเหลือประชาชนที่ตกทุกขไดยากจากเหตุการณน้ําทวมในจังหวัด... เมื่อป พ.ศ.25…
รวมทั้งออกเยี่ยมเยียนประชาชนเมื่อมีโอกาส ดวยการไปรวมงานศพ และงานสังคมตางๆ ตาม
ประเพณีทองถิ่น
“ครั้งแรกเลยผมสอบตก เวลาหาเสียงตอนนั้นสั้นมาก กวาที่เราจะตัดสินใจอะไรเนี่ย
มันสั้น ก็หาเสียง ไมทั่วถึงหรอก คนก็ยังไมคอยรูจัก แตพอแพปบ ผมก็ตลอดเลยทีนี้”
“ผมก็กลับไปเปนอาจารยใหญ ผมก็ไปงานศพ ไปงานสังคมอะไรผมก็ไปรวมตลอด
แลวก็มันเกิดเหตุการณน้ําทวมใหญ ผมไดชวยชาวบานเต็มที่
การทํางานพื้นที่ตลอดระยะเวลา 4 ป เต็มก็ทําให นาย C1 ชนะใจประชาชน จนทํา
ใหไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งป พ.ศ.2535/1
“ป 35/1 ก็โอเคเลย ชนะการเลือกตั้ง กอนนั้นผมทําโพลลออกมาก็โอเคเลย คนเขาก็
คาดหวังแลววาผมตองไดแลว พอตอมาก็ทํางานตลอด ทําตลอด ผมอยูบานทุกเสารอาทิต ย
ยกเวนแตตอนที่ติดภารกิจเทานั้นแหละ”
2. การไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ 2 ในการเลือกตั้ง
ป พ.ศ.2535 ครั้งที่ 2 (2535/2) จนถึงปจจุบัน
ภายหลังจากที่ นาย C1 แพการเลือกตั้ง ในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในป
พ.ศ. 2531 นาย C1 ก็ไดทํางานเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัด ... มาตลอด 4 ปเต็ม และไดลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2535 ในครั้งนั้น นาย C1ไดรับการเลือกตั้งเปนครั้งแรก
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และจากนั้นก็ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาตลอดจนถึงปจจุบัน รวม 7 สมัย โดยเหตุผลที่ทําให
นาย C1 ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาตลอดนั้น เนื่องจากภายหลังจากไดรับการเลือกตั้งครั้ง
แรกแลว นาย C1 มีการทํางานในบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางตอเนื่อง
ทั้งการทํางานในสภาผูแทนราษฎร การทํางานในพื้นที่ การทํางานเพื่อพรรค A จนเปนสวนหนึ่ง
ที่ทําใหนาย C1 ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน
นาย C1 ยังถือเปนนักการเมืองที่มีความกาวหนาในทางการเมืองขึ้นมาตามลําดับ
เห็นไดจากการไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางการเมืองที่สําคัญหลายตําแหนงดวยกัน
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง...(พ.ศ.2535/2), เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง...(พ.ศ.
2538) และเลขานุการรัฐ มนตรีชวยวาการกระทรวง...(พ.ศ.2540), โฆษกคณะกรรมาธิการ...
ป พ.ศ.2538, 2546 และ 2547, รองประธานคณะกรรมาธิการ...ป พ.ศ.2539, 2544 – 2547
และประธาน...
นอกจากนี้ยังนาย C1 ยังดํารงตําแหนงสําคัญในพรรค A 3 ตําแหนงดวยกัน
“…ก็คือเราทํางานอยางตอเนื่อง และมีความกาวหนาในทางการเมืองตามลําดับ คือ
จากเปน ส.ส.ธรรมดา เราทํางานพื้นที่ ...มาเปน เลขาฯ รมว. กระทรวง... เปนเลขาฯ รมว. ...
เปนเลขาฯ รมช.กระทรวง... เปนโฆษกคณะกรรมาธิการฯ... เปนรองประธานคณะกรรมาธิการ...
เปนประธาน... ในสวนสภาฯ ก็มีบทบาทขึ้นมาตามลําดับ ประชาชนเขาก็เห็น วาเราทํางาน ...นี่
คนที่ชวยผมตั้งแตตอนแรกๆ นะเขา เปนอดีตสารวัตร เขาแกมากแลวนะ ผมไปไหวเขา เขา
รองไห คือเขานึกไมถึง เขาคิดวาเขาก็ชวยไปในนามของพรรค A แตวาวันนี้คนที่เขาสรางมานี่
มามีบทบาท มาชวยเหลือพรรค A มาชวยเหลือบานเมือง เขาก็ภาคภูมิใจ ลูกหลานเขาก็เลือก
ผมนะ เขาภูมิใจมาก...”
3. การเรียนรูในการทํางานทางดานการเมือง
การเรียนรูในการทํางานทางการเมืองดวยตนเอง
เมื่อเริ่มตนเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยแรก คือ ป พ.ศ. 2535/1 นั้น นาย C1
ไมมีพี่เลี้ยงในการทํางานทางดานการเมืองที่จะมาคอยอบรมสั่งสอน ชี้แนะ หรือแนะนําในการ
ทํางานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แต นาย C1 จะใชวิธีการเรียนรูดวยตนเองจากการทํางาน
ในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําให นาย C1 ไดเรียนรูบทบาทใน
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
“ก็เรียนรูจากกระบวนการทั้งหมด ผมไมมีพี่เลี้ยงดูแล เพราะวาเราไมใชเด็กเสน
…”
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สําหรับปจ จัยสําคัญที่จะสนับสนุนใหนาย C1 ได เรียนรูบทบาทการเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรนั้นคือ การไดรับโอกาสจากนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ซึ่งใน
ขณะนั้นไดดํารงตําแหนงเปนหัวหนาพรรค A โดยนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)
มีการเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแสดงบทบาทในสภาผูแทนราษฎรไดอยางเต็มที่
เชน เปดโอกาสใหตองมีการอภิปราย และแสดงความคิดในประเด็นตางๆ ในระหวางที่มีการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร รวมถึงการเปดโอกาสใหทํางานใหกับพรรค A
“... โดยเฉพาะทาน... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) เนี่ยเปนคนที่ใหโอกาส
ในการที่จะให ส.ส. ไดมีโอกาสที่จะตองพูดในสภาฯ ที่จะตองแสดงความคิดเห็นในพรรค และ
จะตองทํางานใหพรรค ผมก็สรางโอกาสตรงนี้ โดยการที่ทํางานตางๆ มาเต็มที่ แลวก็มีสวนรวม
ทั้งในเรื่องการพูดจาปราศรัย และเรื่องการแสดงความคิดเห็น เรื่องการอภิปรายในสภาฯ”
การเรียนรูบทบาททางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรคการเมืองที่
สังกัด
นาย C1 ได เรี ย นรู บทบาทในการทํ างานเป น ผู แ ทนของประชาชนจากนาย...
(นักการเมืองอาวุโ สของพรรค A-1) ที่ไ ดใหการอบรมสั่ง สอนในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเปน
ผูแทนราษฎรไวหลายประเด็นดวยกัน ทั้งเรื่องการปฏิบัติตัวเล็ก ๆ นอยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ เชน การจองตั๋วเครื่องบิน, การพูดในที่
สาธารณะ, และหลักการสําคัญในการเปนผูแทนของประชาชน คือการยึดถือผลประโยชนของ
ประชาชน และผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ

“เรียนทีละคนก็มี ในพรรคทาน...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)ก็อบรมตลอด
ตั้งแตเรื่องเล็กๆ นอยๆ จนถึงเรื่องใหญๆ เรื่องการจองตั๋วเครื่องบินทานก็บอกวาการจะไปเรา
ตองจองตั๋วกอน ถาไมไปเราก็ตอง cancel ลวงหนา และทานก็บอกวาเราตองไปใหถึงกอนเวลา
นะ เราเปน ส.ส. นะ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ การพูดจาที่เราตองรูจักเก็บขอมูล แลวก็ตองคิดไดวาเวลา
เราพูดอยางนี้แลวเมื่อเขาตอบกลับมา เราจะตองตอบกับอยางไร ดวยเหตุผลอยางไร และที่
สํา คัญ ก็ คือ ให ยึ ดถื อหลั กการเปน สํ าคั ญ หลัก การสํา คัญ ก็ คือ ตอ งยึ ด ถือ ผลประโยชนข อง
ประชาชน ประโยชนของประเทศชาติเปนตัวตั้ง”
นอกจากที่ นาย C1 ไดมีการเรียนรูบทบาททางการเมืองจากนาย...(นักการเมือง
อาวุโสของพรรค A-1) แลว นาย C1 ยังไดเรียนรูบทบาททางการเมืองจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอาวุ โ สหลายๆ ท า นด ว ยกั น ซึ่ ง เรี ย นรู ใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประชุ ม สภา
ผูแทนราษฎรในวาระตางๆ ทั้งเรื่องของการอภิปราย และการประทวง
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“ใช ผมก็เรียนรูมาจาก ส.ส. อาวุโสหลายๆ ทาน แตผมคิดวาการเรียนรูดวยตัวเอง
นะสําคัญนะ อยางการประทวงนี่จังหวะก็สําคัญ ตองรูวาเมื่อไหรที่ควรจะประทวง บางคนขึ้นมา
สอบตกเลยนะ อยาง คุณ..., คุณ... นี่ใชไหม ตองรูจังหวะ ไมงั้นอาจจะพูดทีเดียวแลวจบเลยก็ได
แตนี่เราพูดแลวเพื่อนฟง ลาสุดนี่ผมเปนประธาน...ผมไมไดอภิปรายมานานนะ ผมขึ้นเรื่อง พรบ.
เรื่อง... ฟงกันเงียบทั้งสภาฯ หลักการของผม จะมีชุดความคิดของผม ที่เปนโมเดลของเรา มี
กระบวนการนําเสนอ มีขอ มูลสนับสนุน”
การอบรมใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกของพรรค A
วิธีการที่พรรค A ใชในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองอยางเปนทางการใหกับ
สมาชิ ก พรรคที่ ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรนั้ น กระทํ า โดยจั ด อบรม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้น แลวเชิญสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรุนพี่ของพรรคที่ประสบการณใน
การทํางานทางการเมืองมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่งไปเปนวิทยากรในการบรรยายเพื่อถายทอด
ความรู และประสบการณใ ห กั บสมาชิ ก สภาผู แทนราษฎรที่ ไ ด รับ การเลื อกตั้ ง เข า มาใหม
ซึ่งประเด็นที่ใหการอบรมนั้น ไดแก เรื่องการจัดทํานโยบาย การทํางานในสภาผูแทนราษฎร
รวมถึงการตอสูในทางการเมือง
“…คือก็ตองพยายามเรียนรูบทบาททุกอยางเหมือนกับการอบรม ส.ส. อยางคราวที่
แลวเนี่ย เขาก็เชิญผมไปเปนวิทยากร พูดให ส.ส. ฟง ก็มีผม มีคุณ... อะไรเนี่ยนะ คุณ... เขาก็
ยกตัวอยางมา...หรือวานาย (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A หลายทาน)อะไรอยางเนี้ย ใชไหม
คนเกงๆ ที่เขาชอบ แลวเขาก็บอกวาเขาเรียนรูอยางไร ทีนี้เขาใหผมพูด ผมก็บอกวาอันนั้นก็เปน
ตัวอยางของคนเกงที่เขาทําหนาที่แลวเขาประสบความสําเร็จ ก็มาดูตัวอยางคนที่ไมเกงอยางผม
บาง ผมไมเกงผมก็ตองเก็บรวบรวมขอมูลทุกดาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอภิปรายผมก็ตองเก็บไว
หมด ผมเป น เลขาฯ รมว. มา 3 กระทรวง เดี๋ ยวนี้ เอกสารผมก็ยั ง เก็บไวห มด บา นผมเป น
หองสมุดเลย ผมเก็บไว สามารถหยิบยกขึ้นมาตอสูได ผมเปนประธาน... ผมไมเกง ผมตองอาน
กอน ตองทําความเขาใจ ผมโทรหาคนโนน คนนี้ที่เขามีความเชี่ยวชาญ ผมหาคนที่เกงมาอยูกับ
ผม เปน ดร. เปน เนติบัณ ฑิต มาทํางาน ที่มาเดิน ตามหลัง ผมเนี่ย คือมาชวยกัน ทํางาน มา
รวบรวมขอมูลอะไรตางๆ”
“(การอบรม ส.ส. ที่ทําอยูในปจจุบันเปนเรื่องอะไรบางคะ?) ตั้งแตเรื่องการจัดทํา
นโยบาย เรื่องการทํางานในสภา ตลอดถึงการตอสูในทางการเมือง”
4. นักการเมืองที่ยึดถือเปนตนแบบในการทํางานการเมือง
นักการเมืองที่ นาย C1 ใหการชื่น ชม และถือเปน ตนแบบในทางการเมือง คือ
นาย… (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ซึ่งในปจจุบันดํารงตําแหนงเปน... ของพรรค A
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“จริงๆ เราก็ชอบนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A) ชอบฟงการอภิปราย การ
ปราศรัย อะไรอยางเนี้ย”
การที่ นาย C1 ชื่น ชม และยึดถือนาย... (นักการเมืองอาวุโ สของพรรค A) เปน
ตนแบบทางการเมืองเพราะมีเหตุผลที่สําคัญ 3 ประการดวยกัน คือ 1)เปน นักการเมืองที่มี
อุดมการณมั่นคง 2)เปนนักการเมืองที่มีการประพฤติปฏิบัติที่สอดคลองกับคําพูดหรือพูดแลวทํา
และ 3)เปนนักการเมืองที่ใหเกียรติคน รวมถึงมีการใหคําแนะนํา สั่งสอน ชี้แนะ แกนักการเมือง
รุนนอง โดยเฉพาะในเรื่องการเปนนักการเมืองที่มีความซื่อสัต ย สุจริต ทํา งานการเมืองโดย
ปราศจากผลประโยชนทับซอนใดๆ
“ผมวาเปนนักการเมืองที่หายากนะ 1)มีอุดมการณ มั่นคง 2)พูดแลวทํา คือพูดกับ
การกระทํา เปนไปในทางเดียวกัน เปนแบบอยางที่ดี 3)ทานเปนคนที่ใหเกียรติ แนะนํา สั่งสอน
อันนี้เปนเรื่องการใหที่ยิ่งใหญมาก ทานเหน็ดเหนื่อย แตวาทานไปปราศรัยใหทุกเขตเลือกตั้ง
เพราะคนอยากใหทานไป ใชไหม ทานไป เรารูวาทานเหนื่อยขนาดไหน เราเปนนักการเมืองเรา
ก็รู เราเดินทาง 3-4 จังหวัด เราก็เหนื่อยแลว แตวาทานตองไปทั่วประเทศ ไมไปก็อยากจะไป
อยากจะไปใหกําลังใจนะ ซึ่งการปฏิบัติตัวอยางเนี้ยมันทํายาก ทุกคนก็ตองอยากไดตําแหนง
อยากทําประโยชนเพื่อพรรคพวก อัน เนี้ยตองทบทวน ใชไ หม แตวาทานทําได เราก็ยอมรับ
เหมือนตอนหลังเนี่ย เปนทาน... (หัวหนาพรรค A ในปจจุบัน) ทานก็ทําไดแลวก็ปฏิบัติตัวที่ไมมี
ผลประโยชนทับซอน เปนนักการเมืองที่คลีน ขาวสะอาดคนหนึ่ง คือเปนคนเกง คนกลา มันหา
ยาก ใชไหม”
5. บทบาททางการเมืองในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
บทบาทในการเปนตัวแทนของประชาชน
ปจจุบัน นาย C1 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาถึง
7 สมัยดวยกัน โดยที่นาย C1 ไดทําหนาที่ในการดูแลชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิด
ทําใหชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่ตางกลาวชื่นชมวา นาย C1 เปน “ส.ส. คุณภาพ ใกลชิด
ชาวบาน มีผลงานในสภา
“คือชาวบานเขาพูดกันเอง วา ส.ส. คุณภาพ นาย C1... ชาวบานเขาพูดเอง แลวก็
ใกลชิดชาวบาน ดวยแลวก็มีผลงานในสภา นี่ของผม สโลแกนของผม… ส.ส. คุณภาพใกลชิด
ชาวบาน มีผลงานในสภา”
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เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ช าวบ า นหรื อ ประชาชนในพื้ น ที่ กํา หนดสโลแกนดั ง กล า วให นั้ น
เนื่องมาจากเมื่อ นาย C1 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว นาย C1 จะลง
พื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบานจนมีความใกลชิดกับชาวบานเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงปแรกๆ
ที่ นาย C1 จะไปรวมงานตางๆ ที่ชาวบานจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะงานศพซึ่ง นาย C1
จะถือวาเปนงานสําคัญเพราะเปนการรวมทุกขกับชาวบานอยางแทจริง และจะนําเงินใสซองรวม
ทําบุญดวยทุกครั้งที่ไปรวมงาน และในกรณีที่ นาย C1 ไมวางก็จะใหญาติพี่นองเปนตัวแทนไป
รวมงานตางๆ แทนตนเอง
“คือวาผมจะคลุกคลีกับงานในพื้นที่มากๆ โดยเฉพาะชวงที่เปน ส.ส. ใหมๆ นี่ เขา
เรียกกันวาเปน ส.ส.งานศพเลย ผมถึงหมด ผมถือวาเปนสุขทุกขของชาวบาน ถาผมอยูนะ อันนี้
ผมไมไดพูดเองนะ ชาวบานเขาพูดกัน ไปถามไดเลย ผมถึงหมดแหละ ถาผมอยู แตถาผมไมอยู
ก็นองชาย พี่ช าย พี่ส าว นอ งสาว ไปถึ ง หมด ทุก งานไมมีเลยที่ผ มไมไ ด อยูใ นบัญ ชีร ายชื่ อ
สนับสนุนไมมี ผมถือหลัก บางคนเขาเรียกวาเปน ส.ส.ไมมีชื่อ คือไปไหวหาเสียงแลวก็กลับ ซอง
ไมไดใหนะ แตวาผมมีชื่อหมด”
นอกจากการไปรวมงานกับชาวบานแลว นาย C1 พรอมกับครอบครัวและทีมงาน
ผูชวยจะคอยใหการตอนรับ พูดคุย รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับชาวบานในประเด็นปญหาตางๆ
ที่สํานักงานซึ่งอยูในบริเวณเดียวกับบานพักของนาย C1 หากเปนวันเสารอาทิตยที่นาย C1 ไม
มี ภารกิจ อื่น ใดที่ตองไปปฏิบัติ น อกพื้น ที่ นาย C1 จะอยู ประจําที่สํานักงานและคอยใหการ
ตอนรับ พูดคุย ใหคําปรึกษาตางๆ กับชาวบานอยางใกลชิด แตถาเปนวันจันทรถึงศุกร หรือวัน
เสารอาทิตยในบางสัปดาหที่นาย C1 มีภารกิจนอกพื้นที่ ชาวบานก็สามารถที่จะมาพบ พูดคุย
และปรึกษาปญหาตางๆ กับครอบครัว หรือทีมงานของ นาย C1 เปนการทดแทนไดตลอดเวลา
ทั้งนี้นาย C1 มีผูชวยที่คอยชวยทํางานในพื้นที่ทั้ง หมด 9 คนดวยกัน ผูชวยเหลานั้น มาจาก
ชาวบานและครูในพื้นที่ และคนที่ทํางานในสาขาของพรรค โดยที่ทีมงาน 9 คนนี้รวมงานกับ
นาย C1 มาตลอดตั้งแตเริ่มเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําใหเปนทีมงานที่ทํางานรวมกันได
เปน อยางดี นอกจากนี้ห ากชาวบานคนใดที่มาที่สํานักงานแลวไมพบนาย C1 ชาวบานก็ยัง
สามารถติดตอกับ นาย C1 ไดโดยตรงทางโทรศัพทไดต ลอดเวลา เพราะนาย C1 จะใหเบอร
โทรศั พ ท กั บ ชาวบ า นไว แ ละไม เ คยเปลี่ ย นเบอร โ ทรศั พ ท เ ลยตลอดระยะเวลาที่ เ ป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
“ผมตอนนี้มีผูชวยทํางาน 9 คน ที่ผมไดรับเงินเดือน ผช. ส.ส. ผมก็เอาไปแบงกัน 9
คน คนละ 3,000 - 5,000 บาท ชวยกันทํางานอยูในพื้นที่ ผมไมเคยเปลี่ยน ผมเปนคนเดียวที่ไม
เปลี่ยน 1)ไมเปลี่ยนเบอรโทรศัพทเลย ไมเคยเปลี่ยนเลย เบอรนี้ตลอด ความจริงผมจะเปลี่ยนก็
ได แตวาผมไมไดเปลี่ยน เพราะวาชาวบานกวาเขาจะรูใชไหม 2)ทีมงาน ผมไมเคยเปลี่ยนเลยนะ
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ผช. ส.ส. ของผม เจาหนาที่อะไรที่มาชวยงานไมเคยเปลี่ยนเลย ถามีก็กินดวยกัน ถาไมมีก็ออก
แลวเขาก็อยูอยางมีความสุข เขาไมเคยออกเลยนะ บางคนเปลี่ยน ส.ส. เปลี่ยนเลขาฯ หาไมเจอ
แลวเบอรโทรศัพท รับรองเลยวาผมไมเปลี่ยน แลวก็ ไมเปลี่ยนสํานักงานพรรค ที่อยู ไมเปลี่ยน
เพราะวาสํานักงานอยูที่บานดวย เปลี่ยนไมได เพราะวาถาจะมา คนรูเลยถาจะมาหาผม ถาใคร
จะพูดวามาหาผมแลวไมเจอ ไมจริงหรอกเพราะวาผมอยูที่บานนะ ผมไมอยูก็ตองมีทีมงานอยู
ตลอด มีพี่ มีนอง รับเรื่องได โดยเฉพาะตอนที่พอผมอยูนี่ใครมาทําบุญไมตองหวงเลย คุณพอทํา
แทนหมด คุณแมนี่ไมตองหวงทําหมด ผมก็สั่งแมไวดวยวาใครมาตองทําบุญนะ เล็กๆ น อยๆ ก็
ชวยได”
สําหรับประเด็น ที่ชาวบานมาพบ นาย C1 ก็มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ออกไป
เชน ชาวบานจะมาพบและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง มาปรึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาในพื้นที่ ปญหาสวนตัว ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินชีวิต ฯลฯ ทั้งนี้ นาย C1 จะคอยตอนรับ พบปะ พูดคุย และใหคําปรึกษากับชาวบาน
ดวยตัวเอง หากเปนประเด็น ที่เกี่ยวของกับขอกฎหมายตางๆ นาย C1 จะมีผูชวยในการให
คําปรึกษาซึ่ง เปน นองชายและหลานของตนเองที่ เปน ผู มีความรู และมีประสบการณ ใ นเรื่อง
ดังกลาวโดยตรงคอยใหคําปรึกษาอยูที่สํานักงาน
“มาพบเอง มาพู ด คุ ยเรื่ อ งการเมื อ ง ประชาชนในเขตผมเขามี ก ารตื่ น ตั ว ทาง
การเมืองสูง มีปญ หาสวนตัว มีปญ หาเรื่องการพัฒนาในพื้น ที่ เขาก็จ ะมาปรึก ษา เพราะว า
นองชายพี่ก็เปนอดีตสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เปนรองนายกฯ อีกคนหนึ่งก็อยูศาลปกครอง หลานก็
เปนนักกฎหมาย เขาก็จะแนะนําได ถามีปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ตลอดถึง
เรื่องการพัฒนาในพื้นที่ แตสวนใหญเขาก็มาคุยเรื่องการเมือง เขาชอบ”
นอกจากนี้ นาย C1 และครอบครัวยัง ไดจัดน้ําดื่ม หมากพลู และสํารับขาวปลา
อาหาร ไวตอนรับชาวบานที่มาพบปะ พูดคุย และปรึกษาปญหาตางๆ อีกดวย
“ใครมาก็ตอนรับ น้ําทา หมากพลู อะไรเนี่ยตองโอเคหมด ถาวันที่ผมอยูนะ มาได
20-30 คน มีใหตลอดไมตองหุงใหมเลยเขาเตรียมไวอยางนั้นอยูแลว”
บทบาททางดานนิติบัญญัติ และการตรวจสอบฝายการทํางานบริหาร
นอกจากงานในพื้นที่ที่นาย C1 ทํางานเพื่อประชาชนอยางเต็มความสามารถแลว
นาย C1 ยังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ทํางานหนาที่ทางดานนิติบัญญัติ และการตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารไดอยางสมบูรณ อีกดวย คือ มีการตั้งกระทูถ าม มีการเสนอญัต ติ
มีสวนรวมในการเสนอกฎหมาย มีสวนรวมในการนําเสนอพระราชบัญญัติ มีการอภิปรายใน
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ญัตติการอภิปรายไมไววางใจรัฐ มนตรี วาการกระทรวง...และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง...
มาถึง 4 ทานดวยกัน ซึ่งการอภิปรายในญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรี
ชวยวาการนั้นถือวาเปนเรื่องที่ทําไดยาก เพราะขอมูลที่จะนํามาใชในการอภิปรายนั้นตองเปน
ขอมูลที่ถูกตองและเปน จริงเทานั้น ดังนั้นขอมูลทั้งหมดที่จ ะนํามาใชใ นการอภิปรายจึง ตองมี
กระบวนการในการดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรอง และตรวจสอบอยางเปนระบบจากผูที่มีสวน
เกี่ยวข องกอ นจะนํ ามาอภิปรายทุกครั้ ง นอกจากนี้ใ นการอภิปรายยัง ต องใช ผูอภิป รายที่ มี
ความสามารถในการสื่อสารขอมูลเหลานั้นออกไปไดเปนอยางดีอีกดวย อยางไรก็ตามนาย C1
เปน หนึ่งในสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค A ที่ไ ดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่ใ นการ
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการมาแลวถึง 4 ทานดวยกัน
“ฝายนิติบัญญัติเนี่ย ผมเปน ส.ส.ที่ทําหนาที่ครบ อันนี้พูดไดเต็มปากเลย การตั้ง
กระทูถาม ผมเปน ส.ส.คนแรก ที่ตั้งกระทูถ ามปากเปลาเลย คุ ณ... แจกเงิน 10 ลาน ตั้งปาก
เปลาเลย ปกติกระทูนี่ตองทําเปนหนังสือแลวถาม แตของผมถามปากเปลาเลย”
“ เสนอญัตติ เรื่องยางพารา เรื่องไมยางพารา เรื่องแกปญหาที่ดินทํากิน ส.ส. เสนอ
กฎหมาย พ.ร.บ. การศึกษาทุกฉบับ ที่ออกไปจากพรรค A ผมมีสวนเสนอหมด กฎหมายกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่น”
“...ตอไปอภิปรายไมไววางใจในสภาฯ และที่นาภูมิใจ คือ ผมอภิปรายไมไวว างใจ
รมว./รมช. มาแลว 4 คน เอา ส.ส.มีกี่คนละ ที่จะไดอภิปราย มันยากนะการอภิปราย ตองมีทีม
อภิปราย มีทีมกฎหมาย ตองมีขอมูลนะ ไมงั้นโดนฟองนะ แลว รมต. ทุกคนที่ผมอภิปราย ถูก
ปรับออกหมดเลย อันนี้เขียนไวไดเลย วาคนเปน ส.ส.ไดมีการอภิปราย แตไมใชทุกคนที่จะได
อภิปรายไมไววางใจนะ การจะไดอภิปรายนั้นเขาตองดูวาคุณมีขอมูลไหมละ ถาเรามีขอมูลเราก็
เอามาเสนอในที่ประชุมพรรค เรามาเสนอในวิป วาเรามีขอมูลเราก็เอามาเสนอ เขาก็ดูวามัน
ใชไ ดไมได ขอมูลตองมีน้ําหนัก เขาก็หาคน มันหายากนะคนที่จะอภิปรายนะ ตองมีขอ มูล มี
น้ําหนัก แลวก็ตองพูดเปนดวย ถาพูดไมเปนก็ตายนะ”
บทบาทในการเปนกรรมาธิการ
สําหรับบทบาทในการเปนกรรมาธิการนั้น นาย C1 ถือเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ทํา งานในกรรมาธิ ก ารที่เ คยสั ง กั ดเสมอ โดยสว นใหญจ ะได รับ ตํา แหน ง เปน โฆษกประจํ า
คณะกรรมาธิการ หรือเปนรองประธานกรรมาธิการ
ทั้งนี้ประเด็นที่นาย C1 ใหความสนใจและเขาไปมีสวนรวมในการทํางานมาอยาง
ตอเนื่อง ไดแก เรื่องการศึกษา เรื่องการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น เรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ปญหาทางสังคม เรื่องการเกษตรที่เกี่ยวของกับยางพารา
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“ผมเป น คนที่ มี บ ทบาทในกรรมาธิ ก าร ผมเริ่ ม จากกรรมาธิ ก ารการศึ ก ษา
กรรมาธิการเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ กรรมาธิการติดตามงบประมาณ และเคยเปนกรรมาธิการ
พ.ร.บ.งบประมาณมา 3 ครั้งแลว คือดูภาพรวมทั้งหมด และโดยสวนใหญก็จะมีตําแหนงเปน
โฆษก หรือเปนรองประธานฯ มีตําแหนง และมีบทบาทในการเปนกรรมาธิการ แลวก็ใชตําแหนง
ของการเปนกรรมาธิการ ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร อยางเต็มที่ อยางเรื่อง
การศึกษา เรื่องการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น เรื่องการพัฒนาคน เรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ปญหาทางสังคม และเรื่องเกษตร คือยางพารา แลวผมจะพูดอยู 3-4-5 เรื่องนี้ เปนเรื่องที่
ผมถนัด สนใจ และมีการเตรียมตัว สังเกตวาผมจะไมพูดทุกเรื่องนะ บางคนเขาจะพูดทุกเรื่อง ถูก
ไหม ผมพูดแค 3-4 เรื่องนี้ ทีนี้ในสภาฯเนี่ยเขาจะรูเลยวาผมจะรูและจะพูดเรื่องการศึกษา ทีนี้
แมแตในพรรค เรื่องการศึกษาก็จะมีคนมาหาผมนะ แมแตวาในกระทรวงที่ผมไมไดไปเกี่ยวของ
อะไร แตวาถามีปญหาในกระทรวง เนี่ยเขาก็มาหาผมนะ แคนั้นเอง เพราะเขารูวาผมตามเรื่องนี้
ผมมีสวน ผมรู พวกการตอสูกับองคกรครูอะไร ตออะไร ผมทํามาตลอดนะ”
6. บทบาททางการเมืองในฐานะที่เปนสมาชิกของพรรค A
ปจจุบันนาย C1 ดํารงตําแหนงสําคัญในพรรค A รวม 3 ตําแหนงดวยกัน ไดแก
ตําแหนงที่ 1 คือเปนประธาน...ซึ่งการทํางานในตําแหนงนี้ตองมีการติอตอสื่อสาร เจรจา ตอรอง
กับผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกํากับดูแลการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรครวมรัฐบาล
ตําแหนง ที่ 2 คือ ประธาน...ซึ่งการทํางานในตําแหนงนี้จะเกี่ยวของกับการใชกระบวนการ
ประชาธิปไตย เพื่อนําความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนมาพัฒนาเปนนโยบายของ
พรรคเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญ การทําหนาที่ดังกลาวนั้นผูทําหนาที่
ตองมีความรูความสามารถในกระบวนการดําเนินการทุกขั้นตอนเปนอยางดี และมีความสามารถ
ที่จะสงเสริมใหประชาชนและสมาชิกพรรคแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพื่อใหการดําเนินการ
ของโครงการดัง กลาวสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และตําแหนงที่ 3 คือเปน ..
ซึ่งการทํางานในตําแหนงนี้จะเกี่ยวของกับการดูแลสมาชิกภาพของสมาชิกพรรค A ทั้งหมด
7. ความรูสึกที่มีตออาชีพนักการเมือง
ตลอดระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนทํางานการเมืองมาจนถึงปจจุบันเปนเวลานานเกือบ
20 ป นาย C1 ไมเคยรูสึกในเชิงลบตอการทํางานการเมืองเลย ไมวาจะเปนความรูสึกเหนื่อย
ทอแท และเบื่อหนาย ตอการทํางาน แตยังคงมีความรูสึกในเชิงบวกกับการทํางานการเมือง
เพราะ นาย C1 ตัดสินใจเดินเขาสูเสนทางนี้ดวย “ความชอบ” ในอาชีพนักการเมืองซึ่งเปนอาชีพ
ที่ตองทํางานเพื่อสวนรวม และมีความรูสึกวา อยากทํางานดานการเมืองตอไป และตองการ
พัฒนาไปการทํางานในดานตางๆ อยางตอเนื่อง
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“(ตลอดเวลาที่ผานมาทายเคยรูสืกเหนื่อย ทอแท และเบื่อหนาย ตอการทํางานบาง
ไหมคะ?) ไมเคยนะ เพราะวาเราชอบทางนี้ แลวก็คิดวามันยังมีงานที่ทาทายที่เราจะทําไดเยอะ
(แลวอยางตอนหาเสียง ตองเดินในพื้นที่เยอะแยะมากมาย ทานก็ไมรูสึกวาเบื่อ ไมอยากเดินเลย
หรอคะ?) ออ ยิ่งสนุก ยิ่งชาวบานมาคุย ก็ยิ่งชอบเลย”
“เพราะงานที่ผมทําเปนงานที่ผมชอบอยูแลว อยากทําไปเรื่อยๆ อยากพัฒนาไป
เรื่อยๆ ยังงานที่ยังไมไดทําเยอะ”
8. การสนับสนุนในการทํางานการเมืองจากภรรยาและบุตร
ครอบครัวของนาย C1 ทั้ง ภรรยาและบุต รตางใหการสนับสนุน ในการทํางาน
การเมืองเปนอยางดี ในสวนของภรรยานั้นใหการสนับสนุนตั้งแตครั้งแรกที่ นาย C1 จะตัดสินใจ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2531
“ภรรยาเขาชวยที่บานอยูแลวไง เขาชวยตั้งแตครั้งแรกที่ตัดสินใจแลว ถาเขาบอก
ไมใหลง ก็ไมไดลงแลว...”
และเมื่อนาย C1 ไดรับการเลือกตั้งแลว ภรรยาก็ยังคงใหการสนับสนุนและใหการ
ชวยเหลือในทุกๆ เรื่อง ทั้งคอยดูแลนาย C1 ในฐานะที่เปนภรรยา ดูแลบุตรทุกๆ คนใหเปนคนดี
ของสังคม รวมถึงรับภาระในการดูแลกิจการทําสวนยางของครอบครัว นอกจากนี้ยังชวยตอนรับ
ประชาชนที่มาพบ นาย C1 อยูเสมอ และดวยเหตุผลที่นาง…เปนผูที่มีจิตใจหนักแนนจึงทําใหมี
ความอดทนตอการวิพากษวิจารณของคนรอบขางไดเปนอยางดี
“...เขาสนับสนุนทุกอยาง เวลามีเขาก็จายไป ชวยเหลือเกื้อกูล ถาจําเปนตองใชเงิน
ยืมเงินเขาเขาก็ยอม และที่สําคัญเขาก็ตอ งทนตอการวิพากษวิจารณเยอะ อยางโนน อยางนี้ มัน
ก็มีนะ บางคน คือคนมันวาไดทั้งหมดแหละ ถามันจะวา แตวาภรรยาผมเขาไมชอบออกงานนะ
เขาชอบตอนรับที่บาน แตถาไปถาเปนบริเวณใกลเคียงอยางนั้นเขาก็ไป แตวาถาตามเขาไมไป
ตอนแรกๆ เขาไป ไปแลวเขาก็เบื่อ หลั งๆ เขาก็ไมไ ป เขาก็ขี้เกียจตาม เขาก็ไปหาของเขาได
เวลาในพื้น ที่เขาก็ไป กํากับดูแล เฉพาะดูแลในครอบครัวก็เปนภาระหนักมากแลวนะ ใชไหม
ดูแลสวนยาง ดูแลกรีดยาง ดูแลคนงานใหเขาสบาย ใชไหม หรือแมแตดูแล ชุดเสื้อผาแตงตัวผม
เพราะวาผมตื่น เชาปบ ชุดเขาก็จัดไวเ รียบรอยแลว เพราะวาเราก็ตองไปงานไปทํางานต อ
เพราะวาตอนเชาคนก็มาแลว เขาก็ตองคอยดูแล...”
ในสวนของบุตรก็ใหการสนับสนุนในการทํางานการเมืองของ นาย C1 เปนอยางดี
เชนกัน อีกทั้งมีความภาคภูมิใจในตัวคุณพอเปนอยางมาก ซึ่งบุตรทุกคนเปนคนเรียบรอยอยูใน
ระเบียบวินัย ไมมีบุตรคนใดที่ทําใหนาย C1 ตองผิดหวัง ทั้งนี้ นาย C1 จะอบรมสั่งสอนบุตรทุก
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คนเสมอวาใหดูแลตนเองใหดี โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เรื่องการเรียน และเรื่องความรัก เพราะ
เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่ตนในฐานะที่เปนพอไมสามารถไปดูแลหรือทําหนาที่แทนได
“เขาก็จะภูมิใจ ...แลวก็โชคดีที่วาลูกเขาก็เรียบรอยหมดทุกคน ไมมีปญหา ลูกชาย
เรี ย นนายร อ ยจบมาทํ า งาน เรี ย นจบปริ ญ ญาโทเรี ย บร อ ย แต ง งาน มี ห ลานแล ว ไปตาม
กระบวนการ ไมมีอะไรที่ไมดี อยางลูกสาว ก็ผมบอกแลววาพอชวยไมได 3 อยาง 1) เรื่องสุขภาพ
ตองดูแลเอง พอรักอยางไร พอก็ชวยไมได 2) เรื่องเรียนหนังสือ พอไปชวยไมได ใชไหม ไมรูจะ
ชวยอยางไร อันที่ 3) เรื่องความรัก พอไปชวยไมได ลูกเอาใครก็ไดพอวาดีหมด แตลูกไปคิดเอา
เอง ไปดูเอาเอง ถาลูกมีความสุข พอใจ พอไมวา เพราะวาคนเรารักกัน เนี่ยมันหามไมไดนะ มัน
ไมมีเหตุผล มันคือความรัก อันเนี้ยเขาเรียกวา วิถีชีวิตของแตละคนมันมาเจอกันจนไดแหละ ถา
เราจะรัก แตวาก็หวงลูกสาวหนอยเปนธรรมดาใชไหม เพราะวา คือเรามาจากครอบครัวที่อาจจะ
ไดรับการดูแลดีในสวนหนึ่ง แลวก็ไมเคยเอาเปรียบใคร ทีนี้ถาไปเจอคนไมดีนี่นากลัวนะ”
นอกจากนี้ นาย C1 ยังมีการอบรมสั่งสอนใหบุตรเปนผูที่มีจิตใจสงบ และฝกใฝใน
พระพุทธศาสนาดวยการพาไปนั่งสมาธิที่วัดเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
“วันสําคัญ เกี่ยวกับวันพระที่ผมตองขึ้นมาอยู กทม. นะ ผมจะไปวัดชลประทาน พา
ลูกสาวไปนั่งสมาธิ ผมชอบ แลวก็ออกไปกินขาว”
9. การเปดรับสื่อมวลชนในปจจุบัน
ในปจจุบันนาย C1 มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนหลายแขนงดวยกันทั้งสื่อ
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และนิตยสาร ซึ่งสวนใหญจะเนนไปที่การติดตามขาวสารการเมืองเปน
ประจําทุกวัน
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อโทรทัศน ของนาย C1 สวนใหญจะเนนไปที่การ
ติดตามขาวสารการเมืองประจําวันจากชองหรือสํานักขาวทั้งในและตางประเทศ ประกอบดวย
Free TV ในประเทศ, ชอง Nation TV และ ชอง CNN นอกจากการติดตามขาวสารการเมือง
ประจําวันแลวนาย C1 ก็จะมีการรับชมรายการละครดวยอยางนอย 1 เรื่อง
“ดูประจํา ดูทุกชอง พวก free TV ,CNN, Nation โหลดเขาเครื่องโทรศัพทมือถือ
ทั้งหมดแหละ และตองมีรายการละครสัก 1 เรื่อง (ทานดูเรื่องไหนอยูบางคะ สวนใหญทานดูชอง
ไหนคะ?) ชอง 3,5,7 ตอนนี้ก็เรื่องนั้น สูตรเสนหา ที่แอนเลนนะ (ทานดูทีวชี วงเวลาไหนบางคะ?)
เชา กับเย็น กอนกับหลังจากทํางาน”
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การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อวิทยุ ของนาย C1 จะเนนไปที่การติดตามขาวสาร
การเมืองเชนกัน โดยคลื่นที่ติดตามรับฟงเปนประจําไดแก FM 97.0, FM 98.5, FM 101.0 และ
FM 102.0 การฟงวิทยุนั้นสวนใหญนาย C1 จะฟงในชวงเวลาที่ตองเดินทางไปหรือกลับจากการ
ทํางาน
“ฟง FM คลื่น 101 , 97 , 98.5 , 102 (สวนใหญฟงชวงไหนคะ?) ฟงชวงนั่งรถ เชา
กะเย็น”
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อหนังสือพิมพ นาย C1 จะมีการอานหนังสือพิมพ
เกือบทุกฉบับเปนประจําทุกวัน โดยเนนไปที่การอานขาวการเมืองเปนหลัก จากหนังสือพิมพมติ
ชน ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส ฯลฯ
“อานเกือบทุกฉบั บ พวกข าวการเมื อง มติช น ไทยรัฐ คมชั ดลึก เดลิ นิวส อา น
หมดนะ ผมเปนคนอานหนังสือเร็ว เนี่ยเมื่อกี้เสร็จไปฉบับหนึ่งแลว (คอลัมภที่อานประจําเปน
คอลัมภไหนคะ?) บทบรรณาธิการ และก็คอลัมภการเมือง (อานทุกวันไหมคะ?)อานทุกวันครับ”
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อวารสาร นิตยสาร นาย C1 ไดมีการอานขาว
การเมืองจากนิตยสารมติชนรายสัปดาห สยามรัฐ นอกจากนี้ก็จะอานนิตยสารสกุลไทย ในหัวขอ
เกี่ยวกับสังคมและประวัติศาสตร
“อาน พวก มติช น สยามรัฐ สกุลไทย มีบาง (สกุลไทย นี่อานอะไรคะ?) สัง คม
ประวัติศาสตร อานเปนประจําทุกเลมที่ออกมาไหมคะ?)ประจําๆ และที่สําคัญตองอานหนังสือ
ธรรมะของทานพุทธทาส ที่จะมีไวที่หัวนอนเปนประจําแหละ เปนหนังสือบันทึกพุทธทาส ที่เปน
รายมือของทานเลยฉบับใหม ฉบับใหม ที่มติชนทํานะ”
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนในปจจุบัน
นาย C1 มีความเห็นวาสื่อมวลชนในปจจุบันยังคงมีความเกี่ยวของกับระบบทุนจาก
กลุมธุรกิจ และรัฐบาลดังนั้นนาย C1 จึงมีความเห็นวาควรมีการสนับสนุนใหมีสื่อเสรีเพื่อเปน
ทางเลือกในการรับขาวสารใหกับประชาชน
นอกจากนี้นาย C1 ยังมีความเห็นวาสื่อมวลชนในปจจุบันยังไมสามารถทําหนาที่ใน
การแสวงหามติมหาชนได เหมือนกับในประเทศที่เจริญแลวอยางเชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
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หรือเยอรมัน นี ที่สื่อมวลชนสามารถแสวงหามติมหาชน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองได แตในประเทศไทยยังไมสามารถทําเชนนั้นได
“(ทีนี้เรื่องการนําเสนอขาว ของสื่อนะคะ สมัยกอนกับสมัยนี้มันมีความแตกตางกัน
อยางไรคะ?) คือในสมัย นี้มัน จะมีตัวเลือกมากขึ้น ที่ผูบริโ ภคจะสามารถบริโ ภคสื่อไดอยา ง
หลากหลาย และกวางขวางมากขึ้น แตวาในทัศนะผมๆ คิดวาสื่อในสมัยหลังเนี่ย มันมีระบบทุน
เขามา หนุนสื่อมาก เพราะฉะนั้นสื่อแตละสื่อเนี่ยจึงมีทิศทางของตัวเอง เพราะฉะนั้นเวลาอาน
นสพ. ผมชอบอานบทบรรณาธิการ เพราะอะไร เพราะผมจะไดรูวาแตละฉบับมัน คิดอยางไร
ใชไ หม...ก็เหมือนกัน ผมทําไมตองเปดหมดทั้ง TNN, Nation, Free TV เพราะผมจะได
เปรียบเทียบวาเวลาการนําเสนอขาวของแตละชองเนี่ยเขานําเสนอไปในทิศทางอยางไร เพื่อจะ
ไดมาวิเคราะหในการบริโภคขาวได ปญหาในขณะนี้ของเราก็คือ สื่อสารมวลชนของเราเนี่ยยัง มี
การครอบงํา ทั้งของรัฐ และทั้งของระบบทุน ซึ่งเปนเรื่องที่ จริงๆ แลวเนี่ยมันควรที่จะชวยกัน
รณรงคที่จ ะตองมีสื่อเสรี สื่อทางเลือก ใหกับประชาชนมากขึ้น เพื่อจะไดมีท างเลือกที่จ ะนํา
ขาวสารที่ไดรับมาวิเคราะห ประการที่สอง ผมคิดวา สื่อในปจจุบันนี้ มันมีการแบงฝาย ใชไหม
สื่อมันจึงไมสามารถที่จะแสวงหามติมหาชนได เหมือนในอเมริกาเนี่ย หรือใน ออสเตเรีย หรือ
แมแตในเยอรมันนะ เลือกตั้งหลังสุด ที่ผูหญิงได เขาจะไปทางเดียวกัน พอสื่อไปทางเดียวกันปบ
มันเกิดมติมหาชน เขาก็จะเทคะแนน, ในอเมริกา สื่อชวงหลังมันก็เทมาที่ โอบามาหมด คนก็คิด
วา เออ โอบามา เหมาะสม บริจาคสนับสนุน จนไมตองรับเงิน จากรัฐ เลย หรือวานายกหญิง
รัส เซียก็เหมือนกัน เงินบริจ าคเขาเขามามาก เพราะวาสื่อเขาเชียร แตของเราสื่อเนี่ยไมไ ด
แสวงหามติมหาชน ฉะนั้นเวลาเรามีการเปลี่ยนทางการเมืองเนี่ย ขางบนมันเปลี่ยนจริงแตวา
ประชาชนไมไดเปลี่ยน เพราะวาประชาชนไมไดรับขาวสาร ที่เรียกวาเขารับรูอยางไร เขาเชื่อ
อยางนั้น เราโทษประชาชนไมได เพราะฉะนั้นเขายึงยึดอยูที่เดิม เพราะวาสื่อไมสามารถหามติ
มหาชนไมได นี่มันทัศนะของผมนะ พอมันแสวงหามติมหาชนไมได มันจึงไมสามารถที่จะทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง บทบาทสื่อของประเทศไทยไมใชเปน change agent ที่จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง ตรงนี้เปนประเด็นสําคัญ ...”
10. เปาหมายสูงสุดในการทํางานการเมือง
เปาหมายในการทํางานการเมืองในเชิงอุดมการณ
เปาหมายสูงสุดในการทํางานการเมืองของ นาย C1 มี 2 แนวทางดวยกันแนวทาง
แรกนั้นเปนเปาหมายในเชิงอุดมการณ กลาวคือ นาย C1 ตองการสรางสังคมประชาธิปไตยที่มี
การกระจายอํานาจไปใหกับประชาชนมากขึ้น โดยตองเริ่มตนจากการพัฒนาที่ตัวบุคคล พัฒนา
นักการเมือง ทั้ง นี้พรรคการเมืองตองใหความรวมมือในการพัฒนาครั้งนี้ดวย และจุดเริ่มตน
สําคัญของการพัฒนา คือ ตองชวยกันระดมทุนมาสนับสนุนพรรคการเมืองอยางที่มีอยูในปจจุบัน
คือ การบริจาคภาษีใหกับพรรคการเมือง แตตองมีการรณรงคใหประชาชนบริจาคเพิ่มขึ้น โดย

124
ตองมีการแสดงใหเห็นวา ถาประชาชนใหการสนับสนุนพรรคการเมืองแลว พรรคการเมืองก็จะ
เลือกคนดีมาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง อันจะทําใหระบบการบริหารงานภายในพรรคเปนระบบที่มี
ความโปรงใส ตรวจสอบได มีความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค แลวหากพรรคการเมืองนี้ได
เปน รัฐ บาลก็จ ะสรางความเปน ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น ในประเทศ คือ ประชาชนทุกคนใน
ประเทศมีความเทาเทียมกันในทุกๆ ด านทั้งการไดรับโอกาสทางการศึกษา การไดรับขอมูล
ขาวสาร การไดรับโอกาสที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการทําใหประชาชน
ในประเทศมีการเคารพในสิท ธิ หนาที่ที่ของตนเอง และผูอื่น รวมถึง การทําใหประชาชนมี
เสรีภาพอยางแทจริง ไปจนถึงการมีภราดรภาพ คือ ต องมีการยึดหลักวาคนในสังคมหรือใน
ประเทศเดียวกันตองเอื้อเฟอเผื่อแผกันดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศไทย
มีความเจริญมากขึ้น
“ผมตองการจะสรางสังคมประชาธิปไตย ทําอยางไรใหคนไดมีโอกาสมีความเสมอ
ภาคกัน แลวก็กฎหมายหรือวาอะไรตางๆ ที่ยงั เปนขอจํากัดในเรื่องของการใหโอกาสกับคนมัน
ตองปรับปรุงแกไข ตองมีการกระจายอํานาจกันไปใหกับประชาชนมากขึ้น และโอกาสสําคัญที่
ผมพูดมาตลอด คือใหการพัฒนาคน และการสรางสังคมประชาธิปไตย ขึ้น มา ใหโ อกาสการ
กระจายอํานาจอยางเดียวไมพอ มันตองมาพัฒนาที่ตัวนักการเมืองดวย ซึ่งนักการเมืองไมวาที่
ไหน เราก็ตองมาคิดกันวาเราจะทําใหสังคมเปน ประชาธิปไตยไดอยางไร พรรคก็ตองชวยกัน
ตองสรางสังคมประชาธิปไตย ในพรรค ตองชวยกัน ใหเงินทุนมาสนับสนุนพรรคการเมือง อยาง
ตอนนี้ก็มีแลว ที่ใหคนบริจาคเงินภาษีใ หกับพรรคการเมือง ผมอยากจะรณรงคเลยนะ ใหคน
บริจาคเยอะๆ ถาคนบริจาคเยอะๆ มากๆ ก็จะดี ยิ่งใน กทม. นะ ผมขายความคิดใหกับ ผูวาฯ
กทม. วาผูวาฯ กทม. ไมใชนายกฯ บริหารทองถิ่น แตเปนทบวงการเมือง ที่เปนผูวาฯ ของเมือง
หลวงของประเทศ ตองสรางเงื่อนไขในระบบพรรคขึ้น มาใหคนเห็น วา อ อเนี่ยถาไดพรรคที่ดี
พรรคก็จะเลือกคนที่ดี ระบบการบริหารงานก็จะเปนระบบที่ดี ตรวจสอบได โปรงใส ถาคนศรัทธา
ตรงนี้ก็จะมีระบบบริห ารพรรค อยางนอยคนใน กทม. ประมาณ 6 ลานคน ถา 3 ลานคนที่มี
รายได จายใหกับพรรค คนละ 100 นะ พรรคไดปละ 300 ลานนะ ถาคนศรัทธานะ ...แลวพอ
พรรคมีความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคแลว พรรคมีความเปนประชาธิปไตย แลวพอเขามา
เป น รัฐ บาล เขาก็ จ ะมาสรา งความเป น ประชาธิ ป ไตยในบ า นเมื อ ง ในประเทศ ...การเป น
ประชาธิปไตยที่แทจริงไมใชแคกฎหมายแค รัฐธรรมนูญ แตเปนประชาธิปไตยหมายถึงการเปน
ประชาธิปไตยที่เทาเทียมกัน ไดรับการศึกษาเทาเทียมกัน คนมีโอกาสไดรับขอมูล มีโอกาสที่จะ
ตัดสินใจไดอยางเทาเทียมกัน คนมีโอกาสที่จะมีสวนรวมตัดสินใจในทางการเมือง และที่สําคัญ
คือ คนตองเคารพในสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพอยางแทจริง เทานั้นยังไมพอ คนยังตองยึดหลักวา
มันตองมีภารดรภาพ คือ ตองยึดหลักวาตองเอื้อเฟอเผื่อแผกันดวย อันนั้นสําคัญ ถาเราสามารถ
สร างสั ง คมที่เ ดิน ไปอย างนั้ น ได ประเทศไทยของเรามัน ก็ จ ะเจริ ญ มาก เพราะเรามี ร ะบบ
ประชาธิปไตยแลว นอกจากเรามีความเปนประชาธิปไตยแลวเรายังมี พระมหากษัต ริยเปน
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ประมุข เปนศูนยรวมจิตใจ แตในขณะเดียวกันในบางกลุมกลับไปบอกวาจะตองสถาปนารัฐใหม
ตองลมอัมมาตยธิปไตยอะ เพราะวาคุณไปยึดติดกับผลประโยชนของตัวบุคคล ใชไหม แตถา
คุณไมยึดผลประโยชนของตัวบุคคล คุณไมตองไปสถาปนารัฐใหมหรอก เพราะวา ประเทศไทย
ของเรามีการพัฒนา มีการเรียนรูมาอยางยาวนานแลว มีประวัติศาสตร ที่นาภาคภูมิใจ มีประเทศ
ไหนบาง พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ ลอยกระทงคนมีความสุขกัน ทั้ง ประเทศถูกไหมฮะ
ทอดกฐินนี่มีประเทศไหนบางละ เดือนหนึ่ง คนพาเงินที่สะสมมาตลอดชีวิต ทั้งปอะ มาถวาย
ใหกับวัด รวมแลวเปน หมื่นลานนะ มันไมมีหรอก ทําไมเราไมมาเพิ่มเติมสิ่งที่ดีงามนี้ ใหดีงาม
มากขึ้น เนี่ยผมคิดแบบนี้ นี่แหละคือหลักคิดผม ...เพราะฉะนั้นเรามาคิดกันซิ ออกแบบโมเดล
ความสุจริตกันซิ พาราดามวาเราจะทําอยางไรใหชุดความคิดนี้มันออกไป แลวถาคนมีความคิด
อยางนี้ คนก็จะมีความเจริญ แข็งแรงในดานประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข
ดวย”
เปาหมายในการทํางานการเมืองในเรื่องของตําแหนงสูงสุดทางการเมือง
สําหรับแนวทางที่ 2 นั้นเปนเปาหมายในการทํางานการเมืองอยางเปนรูปธรรม คือ
ตําแหนงทางการเมืองนาย C1 ก็มีความเห็นวาตนเองเปนผูหนึ่งที่เหมาะสมที่จะไดรับตําแหนง
รัฐมนตรี เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ได ทั้งนี้นาย C1
มองวาการเปนรัฐมนตรีกระทรวงใด ไมใชวาทํางานเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับกระทรวงนั้น
เพียงอยางเดียว แตตองทํางานรวมกับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดดวย คือ คนที่
เปนรัฐมนตรีควรมีการทํางานที่สอดคลองกับนโยบายของพรรค นโยบายของรัฐบาล พรอมกัน
นั้นตองมีวาระในการทํางานเปนของตนเอง และนอกจากจะทํางานในกระทรวงที่ตนเองกํากับ
ดูแลแลว ควรที่จะมีความสามารถในการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการบริหารประเทศได
ในทุกๆ ดานรวมดวย
“สวนหนึ่งผมคิดวาผมสามารถขับเคลื่อนในเชิงนโยบายไดมาก เพราะไมใชเพียงแต
วา เราไปเปน รัฐ มนตรี แลวไปดูแลเฉพาะกระทรวงของตัวเองอยางเดียว ผมวามันไมมีผ ล
เพราะไปเปนรัฐมนตรีแลวตองขายความคิดที่จะตองเปนชุดใหคณะรัฐมนตรีแลว...นี่ผมไมไดเปน
รมว. เมื่อวานผมยังเสนอเลยวาเมื่อฝายคานเขามีกระบวนการการในการตอสูและเคลื่อนไหวที่
จะนําไปสูความรุนแรง โดยเขาประกาศวาจะลมรัฐบาลใหได ผมถามวาแลวทุกวันนี้รัฐบาลทําไม
ไมสรางยุทธศาสตรทางความคิดบาง เมื่อวานผมเสนอไป ยุทธศาสตรการสรางความสามัคคี ทํา
อยางไร คือ 1) สรางความเขาใจใหกับประชาชน และ2)ใหคณะกรรมการการประชาสัมพัน ธ
แหงชาติใหสื่อมาดําเนิน การ 3)มีการเคลื่อนไหวในทางมวลชน ใชไหม อยางวาใน กท. ที่เรา
รับผิดชอบ เราถนัด เราไดชวยกันทําแลวนี่ใชไหม เราตองไปขายความคิดตรงนี้ดวย…มันตองมี
การเสนอความเห็นใหกับคณะรัฐมนตรีดวย เสนอตอนายกฯ ดวย เปน รัฐมนตรีแลวนะ”
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“ผมคิ ดว า ถา ผมไปเปน นอกจากนโยบายพรรค นโยบายรั ฐ บาลแลว คนเป น
รัฐมนตรี มันตองมีวาระของตัวเองวาถาเราไปเปนแลวเราตองทําอะไรออกมาใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล เพราะวาตองใหคนจําเราไดวา ไอเนี่ยเกิดในสมัยของนาย... มันตองทําใหได
ถูกไหม ไมงั้นไปเปนทําไม ในที่สุดมันก็จะถูกขาราชการครอบงํา ถางั้นเขาก็มีแตปลัดกระทรวงก็
ไดไมตองมีรัฐมนตรี ที่มีรัฐมนตรี ก็เพราะวาตองการใหมีการนํานโยบายไปทําเปนชุดความคิด
เพื่อขับเคลื่อนออกมา ใหเปนรูปธรรม เพราะวารัฐมนตรี มีอํานาจ มีงบประมาณ มีบุคลากร สั่ง
การทําใหเปนรูปธรรม ถาคุณไมมีวาระไปกอนนะ ไปอยู 9 เดือน คุณจะไมไดทําอะไรเลย คุณจะ
ไมไดทําอะไรหรอก”
อยางไรก็ต ามถึ ง แมวาในการจั ดตั้ง รัฐ บาลครั้ง ที่ผานมา นาย C1 จะไมไ ดรั บ
ตําแหนงรัฐมนตรี ก็ไมไดทําให นาย C1 ออกมาแสดงความไมพอใจหรือเรียกรองใดๆ ทั้งที่ นาย
C1 เปนผูหนึ่งที่ทํางานเพื่อพรรค A มามากพอสมควร ทั้งการเปน... และ... (ตําแหนงสําคัญใน
พรรค A) รวมทั้ง ชวยเหลือในการจัดงานระดมทุน ของพรรคแต นาย C1 ก็ไ ดกลาวไววาใน
อนาคตหากไดรับโอกาสที่จะเปนรัฐมนตรีตนเองก็จะรับตําแหนงนั้นอยางแนนอนเพราะคิดวา
ตนเองเปนผูหนึ่งมีความเหมาะสมที่จะทํางานในตําแหนงดังกลาว
“ถาไดจริงๆ ผมเอานะ ผมพูดจริงๆ ดวยใจจริง แตวาผมจะใหไปดิ้นรน ไปแยงชิงนะ
ผมไมเอานะ อันนี้ผมพิสูจนมาแลว คราวที่แลวนี้ ผมไมไดโวยวายอะไรเลยเห็นไหม ทั้งที่ผมเปน
... และ... (ตําแหนงสําคัญในพรรค A) ตอนจัดงานสัมมนาระดมทุนพรรคผมก็ชวยเต็มที่ แตเมื่อ
ผมไมไดตําแหนง ผมก็ไมไดวาอะไรนะ... ผมไมไดโวยวายอะไร ปลอยไป แตถาวันหนึ่งผมถึง
โอกาสผมตองเราอะ ใชไหม ไมใชผมไมเอานะ ไมใชสั นโดษจนกระทั่งไมเอาอะไรเลยนะ ผมก็
สันโดษจนกระทั่งไมเอาอะไรเลยนะ ผมก็มีกิเลสนะ และผมก็คิดวาผมทําได ผมคิดวาผมสามารถ
ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายไดมาก”
11. การวางแผนชีวิตหลังออกจากวงการเมือง
การทํางานหลังออกจากวงการเมือง
นาย C1 ไดวางแผนชีวิตในอนาคตไววา เมื่อใดก็ตามที่ตองอําลาจากวงการเมือง
นาย C1 จะผันตัวเองไปทํางานเพื่อสังคมอีกดานหนึ่ง คือ การกอตั้ง “มูลนิธิ...” ซึ่งขณะนี้นาย
C1 ก็ไดกอตั้งเปน “ชมรม...” ไวแลวตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 2535
โดยที่ นาย C1 ตองการใหมูลนิธิดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ที่... (สถานที่ทองเที่ยว) อันเปนชื่อภูเขาแหงหนึ่งในจังหวัด... (จังหวัดบานเกิดของนาย C1) ที่มี
ความสูงมากที่สุดในจังหวัดภาค… มีลักษณะเปนปารอนชื้นที่อุดมสมบูรณ และที่สําคัญภูเขา
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ดัง กล าวนั้น เปน ตน กําเนิดของแมน้ํา ... ซึ่ง เปน แมน้ําสายสํา คั ญ ของภาค... นอกจากนี้ยัง มี
วัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน และใหทุนการศึกษากับเด็กยากจนรวมดวย
“สวนตัวสิ่งที่ผมอยากจะทําอีกอยางหนึ่ง คือ มูลนิธิ... ซึ่งผมตั้งเปนชมรมไวตอนนี้
ชมรม “...” เนี่ย ... (สถานที่ทองเที่ยว) คือ เขาในจังหวัด... (จังหวัดบานเกิดของนาย C1) ที่สูง
ที่สุดในภาค...(ภูมิภาคซึ่ง เปน ที่ ตั้ง ของจัง หวัดบานเกิด ของนาย C1) เปน ปาร อนชื้น ที่อุด ม
สมบูรณ และก็เปนตนน้ําตาป ผมตองการที่จะอนุรักษสิ่งแวดลอม ตรงนั้นเปนเขตพื้นที่ผมดวย
ผมก็จะตั้งเปนมูลนิธิที่ดูแลสิ่งแวดลอม ดูแลโบราณสถาน แลวก็ใหทุนกับเด็กนักเรียนที่ยากจน
...ถาผมมีความพรอมผมก็จะทํา”
สําหรับการประกอบอาชีพเพื่อการหารายไดนั้น นาย C1 ไดคาดการณไววาจะ
กลับไปทําอาชีพทางดานการเกษตร ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ คือ การทําสวนยาง
และสวนปาลม และใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“ แลวก็ถาผมเกษียณ ผมก็จะสบายๆ ผมมีสวนยาง ผมมีสวนปาลม สบายๆ ลูกผม

ก็เรียนจบหมดแลว ลูกผมก็ตองไปพึ่งตัวเอง ไปพยายามเอาเอง ก็ไมตองไปเปนลูกจางเพื่อน
แลวนะ ใชไหม ไมตองไปเปนลูกจางเพื่อนแลว มีสวนยาง สวนอะไร ไมตองทําอะไรเลย ไปอยูที่
บาน อยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
งานอีกดานหนึ่งที่ นาย C1 ไดคาดการณไววาจะทําเมื่อออกจากวงการเมือง คือ
การเปนอาจารยที่บรรยายใหความรูทางดานวิชาการที่มหาวิทยาลัยในทองถิ่น

“ ...แลวผมก็จะทํามูลนิธิ ใชไหม...บรรยาย สอนหนังสือ สบายๆ ทําบุญ ผมชอบ
อยางเนี้ย พวกมหาวิทยาลัยในทองถิ่นเขาเชิญผมอยูแลวนะ”
ชวงเวลาที่คาดวาจะอําลาจากวงการเมือง
นาย C1 คาดการณไ ววาจะทํางานการเมืองไปจนกระทั่ง พบกับเหตุปจ จัย 2
ประการที่จะทําใหอําลาวงการ คือ ประการที่ 1 คือ ชาวบานไมตองการใหเปนผูแทนของเขาแลว
คือไมลงคะแนนเลือกใหมาเปนผูแทนของเขาอีกตอไป ตนเองก็จะออกจากวงการเมืองไปโดยที่
จะไมพยายามทําใหตนเองไดรับการเลือกตั้งเขามาอีก ซึ่งเหตุผลที่ชาวบานไมเลือกก็อาจจะเปน
ผลมาจากวานาย C1 มีอายุมากจนไมสามารถทํางานไดแลว หรือประการที่ 2 คือ เมื่อพิจารณา
ตนเองแลวเห็นวาตนเองไมสามารถทํางานในฐานะผูแทนของชาวบานไดแลวก็จะอําลาจากวง
การเมืองไปเพื่อทํางานในดานอื่นๆ ตอไป
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“การเมื อ งมั น ไม มี เ กษี ย ณอยู แ ล ว ผมก็ จ ะทํ า ไปเรื่ อ ยๆ ...แต ผ มไม เ หมื อ น
นักการเมืองคนอื่นๆ นะ ซักวันหนึ่งถาชาวบานเขาไมเอาผมแลว ไมเลือกผม ผมไมพยายามที่
จะตองไปทําทุกอยางเพื่อใหไดเปนนี่ผมไมเอานะ ...เคาอาจจะเห็นวาผมแกแลว ทํางานไมได
แลว เขาไมเลือกแลวนี่ผมก็หยุดนะ มีบางคนเปนอัมพฤก แลว หรือรถชนตาบอดแลวยังจะมา
สมัครอีก นี่ในสภาฯ ก็ยังมี หรือวาบางคนอยางพอคุณ...(นักการเมืองชื่อดัง) ตองเข็นรถเข็นมาก็
มี ...แลวมันจะมีประโยชนอะไรกับประชาชนละ หรือวาอายุ 80 ป ไปแลวมานั่งหลับ ไมใชเหมือน
คนธรรมดานะ ตองใหผูชวยหิ้วปกมานะมันไมใชแลว ผมวา ผมอยูธรรมดาๆ ผมสันโดษ ผม
สบายๆ แลวผมเชื่อวาผมทําได ถึงวันหนึ่งผมหยุดจริงๆ ไง ถาผมคิดวาผมไมสามารถขับเคลื่อน
ในสิ่งที่เปนประโยชนกับคนอื่นๆ ในทางการเมืองนะ ผมสามารถทํางานทางดานอื่นๆ ได ทาง
สังคมทางอะไรได ผมชอบ ...และเมื่อตัวผมเอง ดวยเซนท ของผมเองแลวก็รับรูวาผมไมสามารถ
ทํางานเพื่อเขา เพื่อสังคมไดแลว เมื่อนั้นผมพรอม ไมมีปญหา ผมทําเรื่องอื่นๆ ได ”
12. กิจวัตรประจําวันในขณะที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กิ จ วั ต รประจํ า วั น ในขณะที่ ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ในวันจันทร – ศุกร
ในแตละสัปดาหนาย C1 จะมีกิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับการทํางานในตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ วันจันทรชวงเชา นาย C1 จะเขารวมประชุมคณะกรรมการ...
รวมกับคณะกรรมการ... ในฐานะที่ตนเองเปนประธาน...
วัน อัง คารชวงเชาเขารวมประชุมคณะรัฐ มนตรี โดยทําหนาที่ดูแลงานในสวนที่
เกี่ยวของกับตําแหนงของตนเอง สวนชวงบายเขารวมประชุมที่พรรค A สําหรับวันพุธและวัน
พฤหัสบดีมีภารกิจในการประชุมสภาผูแทนราษฎรตลอดทั้งวัน และวันศุกรชวงเชาเขาไปทํางาน
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดํารงตําแหนง ...(ตําแหนงสําคัญของพรรค A) และดูแลเรื่องที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาพรรค ที่พรรค A ในชวงบายวันศุกรก็เดินทางกลับบานเพื่อลงพื้นที่ที่
จังหวัด...
“เชาวันจันทรก็จะมีประชุม... สวนวันอังคารก็มีเรื่องประชุม ครม. เราก็ตองดูแลใน
สวนที่เกี่ยวของวา วันอังคารบายก็ตองมาชี้แจงกับที่ประชุมพรรค วามีเรื่องอะไรบางๆ วันพุธกับ
พฤหัสก็อยูสภาฯ ประชุมสภาฯ เหมือนเมื่อวาน วันศุกรก็มาทําเรื่อง...(ตําแหนงสําคัญของพรรค
A) มาเซ็นหนังสือ หรือเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาฯที่ตองสงออกไป เขาก็มอบหมายให
ผมลงนาม วันศุกรเย็นก็กลับบาน”
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สําหรับในชวงหลังจากเสร็จภารกิจที่เกี่ยวของกับการทํางานในวันจันทรถึงศุกรแลว
ในบางวัน นาย C1จะพาลูกๆ ออกไปทานขาวนอกบ าน โดยไมคอยไดไ ปสังสรรคกับเพื่อนๆ
เพื่อดื่มสุราเหมือนที่คนภายนอกคาดคิด แตนาย C1 จะใชเวลาหลังเลิกงานพักผอนดวยการ
ติดตามขาวสารและชมละคร ทางโทรทัศน และกิจวัตรประจําวันที่ขาดไมไดคือการสวดมนตไหว
พระ และอานหนังสือธรรมะกอนนอนเปนประจําทุกวัน
“นี่ตํารวจมันตามผมมันยังคิดวาผม เปน ส.ส.เลิกประชุมแลวตองไปนั่ง ไปกินเหลา
ไปพบเพื่อน อะไร แตผมกลับบาน ผมพาลูกไปกินขาว ไมดื่ม แตเวลาที่เขาสังคมผมก็มีบาง มันก็
เป น ปกติข องปุ ถุช น แตว า จะให ไ ปนั่ ง สวนเสเพล มัน ไม เ อา มั น ไม ใ ชค วามสุข ของผมน ะ
…ความสุขของผมมันก็ตองไปดูทีวีสบายๆ ...ดูขาว และตองมีร ายการละครสัก 1 เรื่อง อาน
หนังสือธรรมะที่มีประจํา แลวก็ไหวพระ นอน สบายๆ แตวาไมใชวาผมไมคบใครนะ ผมคบกับ
เพื่อนของผมเต็มที่ มีงานไหนไป”
กิ จ วั ต รประจํ า วั น ในขณะที่ ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ในวันเสาร - อาทิตย
ในวันเสาร - อาทิตย กรณีที่ไมมีภารกิจนอกพื้นที่ นาย C1 จะอยูที่สํานักงาน ซึ่งอยู
ในบริเวณเดียวกับบานพัก ที่จังหวัด... นาย C1 จะตื่นแตเชาเพื่อมาออกกําลังกายเล็กๆ นอยๆ
ดวยการเดินรอบบาน หลังจากนั้นจะเปนชวงเวลาที่ตองพบปะกับชาวบาน ซึ่งมีทุกหมูเหลาไม
วาจะเปนประชาชน เปนกํานัน หรือผูใหญบาน ที่มาพบนาย C1 เพื่อพูดคุยเรื่องการเมืองหรือ
มาขอคําปรึกษาปญหาตางๆ และรับประทานอาหารรวมกัน ซึ่งนาย C1 จะจัดหาขาวปลาอาหาร
ไวตอนรับชาวบานไดประมาณ 30-40 คนตอวัน
“ตื่น เชาขึ้น มาก็ออกกําลัง กายนิดหนอย เดิน รอบๆ บาน แลวก็ช าวบานมาแลว
ตอนรับชาวบาน ชาวบานมาแลว อยางเนี้ย 24 ช.ม. แตสวนใหญเขาก็มาคุยเรื่องการเมือง เขา
ชอบหรือมีเรื่องโนนเรื่องนี้มาปรึกษาก็แนะนําไป แลวก็รับประทานอาหารรวมกับชาวบาน คือ
ชาวบานที่มาจะตองไดทานขาว มีขาวเตรียมไวตลอด ถามา 30-40 คน ไมตองหุงใหมเลย”
“(ชาวบานที่มาพบทานเปนกลุมไหนบางคะ?) มีหมด มีทุกกลุม มาหมด คนธรรมดา
กํานัน ผูใหญบาน”
วันอาทิตยชวงเย็นจะเปนวันที่ นาย C1 เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียม
ตัวในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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“ผมจะเปนอยางนี้ตลอดชาวบานจะรูเลย ไมเหมือนคนอื่น คือหมายถึงวาวันอาทิตย
เย็น ขึ้นมากรุงเทพฯ”

สวนที่ 2 บทวิ เ คราะห ก ระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า น
จริยธรรมของกรณีศึกษารายที่ 1
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C1 ที่ไดกลาวถึงรายละเอียดไวในสวนที่ 1 นั้นทํา
ให พบวาตัวการ(Agents)ที่ทําหนาที่ ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมใหแก
นาย C1 นั้น ประกอบดวย 5 ตัวการหลัก คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา
สื่ อมวลชน และพรรคการเมื องที่ สั ง กั ด โดยในลํ า ดั บต อไปผู วิ จั ย จะนํ าเสนอบทวิ เ คราะห
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของนาย 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากครอบครัว
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C1 พบวา ครอบครัวเปนสถาบันหลักที่ใหการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองในดานจริยธรรมใหแกน าย C1 และพบวาในครอบครัวของนาย C1
มีการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับนาย C1 ทั้งวิธีการทางตรง(Direct Leaning) และ
วิธีการทางออม(Indirect Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)จนทําใหนาย C1
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีจริยธรรม ซึ่งสามารถ
กล า วถึ ง รายละเอี ย ดของวิ ธี ก าร บรรยากาศ และผลลั พ ธ ที่ ไ ด รั บ จากกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากครอบครัวของนาย C1 ไดดังนี้
1.1 การเปนตนแบบของบิดา มารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ
การเปนตนแบบของบิดา มารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ ถือเปนการอบรมกลอม
เกลาทางการเมืองดานจริยธรรมทางตรง(Direct Learning) ถือเปนวิธีการที่ทําใหนาย C1 ได
เรียนรูทางการเมืองโดยการเลียนแบบ(Imitation) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 93113) ซึ่งการที่บดิ า มารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติของนาย C1 เปนตนแบบในดานความคิด
ความรูสึก และพฤติกรรมทางดานจริยธรรมนั้น สง ผลที่ มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติต าม
บทบาทหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
1.1.1 การเป น ต น แบบในเรื่ อ งการมี ค วามเชื่ อ และวิ ถี ชี วิ ต ตามแนว
พระพุทธศาสนา
นาย C1 เป น สมาชิ ก ของครอบครั ว ชาวพุ ท ธที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ผู ก พั น อยู กั บ
พระพุท ธศาสนา กลาวคือ บิดามารดา ของนาย C1 มี การปฏิบัติศาสนกิจอยางสม่ําเสมอ
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มีการสวดมนต ไหวพระ และตักบาตรเปน ประจําทุกวัน สําหรับวันพระ หรือวัน สําคัญ ทาง
พระพุทธศาสนา เชน วัน มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา วัน ออกพรรษา ก็จะมีการไป
ทํา บุญ ที่วั ดเปน ประจํ า และเนื่อ งจากที่ตั้ ง ของบา นอยูใ กล วัด ทํา ให ครอบครั วของนาย C1
มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูก ับวัดอยางใกลชิด และมีความสัมพันธกับพระภิกษุ สามเณรที่วัดเปนอยาง
ดี เนื่องจากครอบครัวของนาย C1 คอยใหการดูแลเรื่องภัตราหาร และดูแลในยามที่พระภิกษุ
สงฆอาพาธ จึงกลาวไดวาครอบครัวของนาย C1 มีวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
(งามตา วนินทานนท.2536: 27)
ผลของการมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา การที่นาย
C1 เปนสมาชิกของครอบครัวที่มีวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนานั้นทําใหนาย C1 ผูซึ่งเปน
บุตรไดซึมซับแนวคิด และแนวปฏิบัติทางศาสนาจากครอบครัว จนทําใหนาย C1 มีแนวคิด และ
แนวปฏิบัติทางดานศาสนาในแนวทางเดียวกับบิดามารดา โดยนาย C1 เริ่มสวดมนต ไหวพระ
และตักบาตรเปนประจําทุกวัน ไปทําบุญที่วัดในวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการ
งดเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตตั้งแตอยูในวัยเด็ก และเนื่องจากนาย C1 มีผลการเรียนดีตั้งแต
เรียนอยูในชั้นประถมศึกษา ประกอบนาย C1 เปนผูที่มีความเมตตากรุณาตอเพื่อนๆ ดังนั้นเมื่อ
เพื่อนไมเขาใจในบทเรียน นาย C1 จะคอยชวยสอน และอธิบายใหเพื่อนฟงทุกครั้ง
ผลของการมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ของนาย C1 นี้ยังคงมีอยูจนกระทั่งปจจุบันในขณะที่นาย C1 ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแลวนาย C1 ก็ยัง คงสวดมนต ไหวพระ กอนนอนทุกคืน และอานหนังสือธรรมะเปน
ประจํา ตลอดจนมีการไปทําบุญและนั่งสมาธิที่วัดในวันสําคัญทางศาสนาทุกครั้งเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม และมีการทําบุญทอดกฐินที่วัดตางๆ เปนประจําทุกป
ทั้งนี้ การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวศาสนาทําใหน าย C1 เปน ผูแทนที่
เปย มไปดวยความเมตตา กรุณา มีการปฏิบัติงานในบทบาทของการเปนผูแทนของประชาชน
โดยมีการดูแลและบําบัดทุกข บํารุงสุขใหประชาชนในพื้นที่ ดวยความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ
แสดงใหเห็นไดจากการที่นาย C1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนนําปญหามาปรึกษาหารือที่บาน
หรือสํานักงานเปนประจําทุกวัน โดยในวันหยุดเสารอาทิตยที่นาย C1 ไมมีภารกิจอื่นใดนาย C1
ก็จะทําหนาที่ในการตอนรับและใหคําปรึกษากับประชาชนดวยตนเอง สวนวันจันทรถึงศุกรหรือ
วันเสารอาทิตยที่นาย C1 ติดภารกิจนอกพื้นที่ นาย C1 ก็จะมอบหมายใหคณะผูชวย ภรรยา
หรือญาติพี่นอ งทําหนาที่ใ นการตอนรับ และใหคําปรึกษากับประชาชนที่มาพบแทนตนเอง
นอกจากนี้นาย C1 ยังมีการลงพื้นที่ไปพบประชาชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสอบถามสารทุกขสุขดิบ
ดูแลชีวิตความเปนอยู การทํามาหากินของประชาชน เพื่อนําขอมูลที่ไดพบมาหาวิธีการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงแกไขในเรื่องตางๆ เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น(สอดคลองกับ
ประมวลจริยธรรมขอ 1)
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การที่นาย C1 อานหนังสือและศึกษาเรื่องธรรมะสงผลทําใหนาย C1 เปนผูที่มี
ความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม คือมีความเชื่อวา “การทําดียอมไดดี และการทําชั่วยอมไดชั่ว” ซึ่ง
ความเชื่อนี้จะสงผลทําใหนาย C1 เลือกประกอบแตกรรมดี มีความละอาย และเกรงกลัวที่จะทํา
ความชั่วหรือทําความผิด อันไดแก การทุจริต และประพฤติมิชอบในเรื่องที่ไมถูกกฎหมาย และ
ไมถูกตองตามหลักศีลธรรมจรรยา
นอกจากนี้นาย C1 ไดมีการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการดูแล
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารวาเปนไปดวยความถูกตอง สุจริต โปรงใสหรือไม และหาก
ตรวจสอบพบวาฝายบริหารมีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ก็จ ะทําหนาที่ใ นการตรวจสอบ
การทํางานดวยการอภิปรายไมไ ววางใจรัฐ มนตรีของกระทรวงที่มี ขอมูลวามีการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบนั้น ซึ่งในชวงที่พรรค A เปนพรรคฝายคาน นาย C1 ก็ไดทําหนาที่ดังกลาวได
เปนอยางดี มีการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีถึง 4 กระทรวงดวยกัน และมีขอมูลมากเพียง
พอที่จ ะทําใหรัฐ มนตรีที่ถูกอภิปรายนั้น พน จากตําแหนง ไปในที่สุด (สอดคลองกับประมวล
จริยธรรมขอ 1)

การมีความเชื่อ
และวิถีชีวิตตามแนวพุทธศาสนา

- ปฏิบัติ หนาที่ในบทบาทของการเปน ผูแทน
ของประชาชนดวยความเมตตา กรุณา
- เลือกประกอบแตกรรมดี มีความละอาย และ
เกรงกลั ว ที่ จ ะทํ า ความชั่ ว หรื อ ทํ า ความผิ ด
อั น ได แ ก การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
เรื่ อ งที่ ไ ม ถู ก กฎหมาย และไม ถู ก ต อ งหลั ก
ศีลธรรมจรรยา
- ทําหนาที่ในการตรวจสอบฝายบริหาร

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธร ะหวางการเปน ตน แบบในเรื่องการมีความเชื่อและวิถีชีวิต
ตามแนวพระพุท ธศาสนาของบิด า มารดากั บผลลัพ ธที่เ กี่ย วขอ งกับ การปฏิ บัติห นา ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.1.2 การเปนตนแบบในเรื่องการเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม
นาย C1 เปนสมาชิกของครอบครัวขยายขนาดใหญ ที่อยูรวมกันทั้งพอแม ปูยา
ตายาย และเครือญาติที่สืบทอดเชื้อสายกันมาจากคุณทวดคนเดียวกัน ถึงแมวานาย C1 จะ
ไมไดอยูอาศัยรวมกับเครือญาติทั้งหมดในบานหลังเดียวกัน แตบานของเครือญาติทั้งหลายก็มี
ที่ตั้งอยูในละแวกเดียวกัน อีกทั้งยังมีการมารวมตัวกันที่บริเวณลานหนาบานของนาย C1 เปน
ประจํา ดังนั้นจึงทําใหเกิดความใกลสนิทสนมระหวางนาย C1 และเครือญาติทั้งหลายไมวาจะ
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เปนลุง ปา นา อา รวมถึง ลูกพี่ ลูกนอง จนเสมือนหนึ่งเปน ครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง สมาชิกใน
ครอบครัวของนาย C1 มีความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวมกันมาตั้งแตรุนคุณตาที่เปนกํานัน สืบ
ทอดมาถึงรุนคุณลุง ผูซึ่งเปนพี่ชายของคุณแมก็เปนกํานันเชนกัน ทําใหในปจจุบันลูกๆ ของคุณ
ลุงยังคงทํางานเพื่อสวนรวมสืบทอดมาดวยการเปนผูใหญบาน
นอกจากเครือญาติ ผู ใกลชิดจะยัง คงทํางานเพื่อสวนรวมสืบทอดกัน มาอยาง
ตอเนื่องแลว ลูกพี่ลูกนองที่สืบทอดเชื้อสายมาจากคุณ ทวดคนเดียวกัน หลายคนก็ยัง คงเปน
ผูใหญบานอยูเ ชนกัน โดยเหตุผลที่บรรพบุรุษ และเครือญาติเหลานั้นไดรับเลือกใหเปนกํานัน
หรือผูใหญบานก็เปน บุคคลเหลานั้น ไดรับการยอมรับจากชาวบานวาเปน ผูที่มีจิต ดี มีความ
โอบออมอารีจึงทําใหเปนผูเสียสละดวยการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นอยูเปนนิจ ซึ่งการทํางานเพื่อ
สัง คมสวนรวมนั้น ผูที่ทํางานตองมีความเสียสละเปนอยางมาก เพราะตองเสียสละทั้งเวลา
สวนตัวและเวลาสําหรับครอบครัวของตนเองไปทํางานเพื่อสวนรวมหรือคอยดูแล ชวยเหลือให
ลูกบานทั้งหลายมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางทั่วถึง
นอกจากบรรพบุรุษและเครือญาติใกลชิดจะเปนผูที่มีความเสียสละในการทํางาน
เพื่อสวนรวมแลว ผูเปนบิดามารดาของนาย C1 ก็เปนผูที่มีจิตใจดี คือมีความโอบออมอารีชอบ
ใหการชวยเหลือเกื้อกูลแกผูที่มีความเดือดรอนอยูเสมอ ถึงแมวาจะไมไดมีตําแหนงเปนกํานัน
หรือผูใหญบานเชนเดียวกับบรรพบุรุษ และเครือญาติคนอื่นๆ ก็ตาม
ดวยเหตุที่กลาวมานั้นทําใหนาย C1 ผูซึ่ง เปนบุตร เปนหลาน และเปนเครือ
ญาติที่สืบเชื้อสายเดียวกันมา อีกทั้งยังอยูในครอบครัวเดียวกันทําใหมีความใกลชิดสนิทสนมกัน
มีการสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในเรื่องสวนตัวและเรื่องการทํางานซึ่งกันและกัน
อยูเ ปน ประจํา รวมถึง มีโ อกาสไดเ ห็น พฤติ กรรมการทํา งานในบทบาทของการเป น กํ านั น
ผูใหญบานของบรรพบุรุษ และเครือญาติมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน ตลอดจนไดเห็นบิดามารดา
ของตนใหการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นมาตั้งแตเยาววัย
ผลของการมีค วามเสียสละทํางานเพื่อสว นรวม เมื่อเห็นแบบอยางความ
เสียสละของบรรพบุรุษ เครือญาติ และบิดา มารดา ทําให นาย C1 เกิดการซึมซับความคิด
ความรูสึก และพฤติกรรมเหลานั้นไว จนสิ่งที่ไดรับมานั้นกอรูปเกิดเปนความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมของตนเอง ทําใหนาย C1 เปนผูที่มีจิตใจดี มีความโอบออมอารี และชอบการทํางาน
เพื่อสวนรวมเชน เดียวกับบรรพบุรุษ เครือญาติ และบิดามารดามาตั้งแตอยูใ นวัยเด็ก เริ่มตน
ตั้งแตการเปนหัวหนาชั้น เปนประธานนักเรียน และเปนกรรมการศูนยการนิสิตนักศึกษาครูแหง
ประเทศไทย นอกจากการทํางานเพื่อสวนรวมดังกลาวแลวนาย C1 ยังชอบใหการชวยเหลือ
เพื่อนๆ ทั้งในเรื่องการเรียนตั้ง แตเรียนอยูในชั้น ประถมศึกษา และเมื่อเจริญ วัยขึ้น นาย C1
ก็ยังคงใหความชวยเหลือเพื่อนๆ ในเรื่องการทํางาน และในเรื่องสวนตัวตามความเหมาะสม
อยางสม่ําเสมอ
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ผลของการมีความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อนาย C1 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งถือเปนการทํางานเพื่อสวนรวมอยางหนึ่ง เพราะการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ
ทํางานเพื่อประชาชน เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ ภายหลังจากที่นาย C1 ไดรับการเลือกตั้ง
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2535/1 นาย C1 ไดทํางานตามบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
ความเสียสละ โดยทุมเทเวลาสวนใหญเพื่อทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจน
แทบจะไมมีเวลาวางเวนแมในวันหยุดเสารอาทิตย หรือวันหยุดราชการ โดยในวันจันทรถึงศุกร
นาย C1 ก็จะทําหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับการประชุมสภา การประชุมกรรมาธิการ การประชุมคณะรัฐมนตรี และการประชุม
อื่นๆ ที่นาย C1 มีหนาที่เกี่ยวของกับคณะทํางานนั้นๆ สําหรับในวันหยุดเสารอาทิตย หรื อ
วันหยุดราชการ นาย C1 จะเดินทางกลับไปพื้นที่ของตนเองในเขตเลือกตั้งที่... จังหวัด... และอยู
ประจําที่สํานักงานซึ่งเปนที่เดียวกับบานพักเพื่อตอนรับประชาชนที่ตองการมาพูดคุยเกี่ยวกับ
ขาวสารบานเมือง และมาปรึกษาหารือ ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และปญหา
อื่นๆ เปนประจําทุกสัปดาห นอกจากนี้นาย C1 ก็จะใชเวลาบางสวนในการลงพื้นที่พบประชาชน
ในพื้นที่เพื่อดูแลความเปนอยู สอบถามสารทุกขสุขดิบ และไปรวมงานในโอกาสตางๆ ทั้งทํางาน
บุญ งานแตงงาน และงานศพ
กลาวไดวานาย C1 เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ ปฏิบัติหนาที่ผูแทนของ
ประชาชนดวยความเสียสละโดยมีการใชเวลาสวนใหญของชีวิตไปกับการทํางานตามบทบาท
ของสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรทั้งบทบาทการทํางานในสภา และบทบาทการทํางานในพื้น ที่
จนเปนที่ยอมรับของประชาชนในเขตพื้นที่ และประชาชนทั่วไป อันเปนที่มาของสโลแกนที่วานาย
C1 เปน “ส.ส. คุณภาพ ใกลชิดชาวบาน มีผลงานในสภา” (สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1)

ความเสียสละ

- มีความเสีย สละ ทุม เทเวลาเกือ บทั้ งหมดของ
ชี วิ ต ไ ป กั บ ก า ร ทํ า ง า น ใ น บ ท บ า ท ข อ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรมาตลอดระยะเวลา
เกือบ 20 ป

ภาพประกอบ 4 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเป น ต น แบบในเรื่ อ งความเสี ย สละของ
บรรพบุ รุ ษ บิ ด า มารดาและเครื อ ญาติ กั บ ผลลั พ ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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1.1.3 การเปนตนแบบในเรื่องการสนับสนุนพรรคการเมือง
ครอบครัวของนาย C1 มีความนิยมชมชอบ และจงรักภักดีตอพรรค A เปน
อยางมาก รวมถึงใหการสนับสนุนพรรค A มาโดยตลอด โดยเฉพาะผูเปนบิดาที่จะมีการติดตาม
ขาวสารของพรรค A มาอยางตอเนื่อง และชวยเหลือพรรค A ในเรื่องการหาเสียงทุกครั้งที่มี
เลือกตั้ง ดวยเหตุนี้ทําใหนาย C1 ผูซึ่งเปน บุต รมีโ อกาสไดเห็นการแสดงออกถึง ความนิยม
ชมชอบและความจงรักภักดีตอพรรค A ของบิดามาตั้งแตอยูในวัยเด็ก จึงทําใหนาย C1 เกิดการ
เรียนรู และซึมซับความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมดังกลาวของผูเปนบิดาจนทําใหนาย C1 มี
ความนิยมชมชอบในพรรค A และเริ่มมีความรูสึกผูกพัน ตอพรรคตามบิดาไปดวย ทั้งนี้ เมื่อ
บุคคลใดมีความผูกพันตอพรรคการเมืองใดแลวยอมจะมีผลดีตอพรรคการเมืองนั้น เพราะจะทํา
ให บุ คคลนั้น ให การสนั บ สนุน พรรคการเมือ งที่ ต นเองนิ ย มชมชอบด วยความสมัค รใจโดย
ปราศจากการบัง คับหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชนใ ดๆ (Ippolito.1976: 73 ; citing
Campell.1964: 67-85)
ผลของการสนับสนุนพรรคการเมือง เมื่อนาย C1 เริ่มมีความรูสึกผูกพันตอ
พรรค A มาตั้งแตอยูในชวงวัยเด็กทําใหเขารวมทํากิจกรรมที่พรรค A จัดขึ้นตั้งแตอายุ 9 ขวบ
และเขารวมกิจ กรรมดัง กลาวเปนเวลาถึง 23 ป( ป พ.ศ. 2508-2531) รวมถึง มีการติดตาม
ขาวสารของพรรค A มาโดยตลอด และเมื่ออยูในชวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งนาย C1 ก็จะ
ชวยสนับสนุนพรรค A ในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการหาเสียงมาโดยตลอด และเมื่อนาย
C1 ตัดสินใจเดินเขาสูเสนทางสายการเมืองนาย C1 ก็สมัครเปนสมาชิกและลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในนามของพรรค A
ผลของการสนั บสนุน พรรคการเมือ งที่เ กี่ย วขอ งกั บ การปฏิ บัติ หน า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายหลัง จากที่น าย C1 สมัครเขาเปน สมาชิกและลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามของพรรค A จนถึงปจจุบันนาย C1 ก็ยังคงเปนสมาชิกของพรรค A มาตลอด
รวมเวลาในการเปนสมาชิกพรรค A และเปนสภาผูแทนราษฎรแลวเปนเวลาเกือบ 20 ป โดยไม
เคยยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นๆ แสดงใหเห็นวานาย C1 มีความรูสึกผูกพันตอพรรค A เปน
อยางมาก ซึ่งความรูสึกผูกพันตอพรรค A เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนาย C1 และสมาชิกพรรคทุก
คนมี ค วามรั ก ความสามั ค คี เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น เพราะมี ค วามยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ
เจตนารมณและนโยบายเดียวกัน ที่แสดงออกมาไดโดยการสืบทอดอุดมการณ การสนับสนุน
กิจกรรมและงานตางๆ รวมถึงการผลักดันนโยบายของพรรค ซึ่งนาย C1 ก็ไดทําหนาที่ดังกลาว
อยางสมบูรณ จนเปนที่ยอมรับในพรรค A และปจจุบันนาย C1 ก็เปนนักการเมืองคนสําคัญ
ของพรรค A ที่ไดรับมอบหมายและคัดเลือกใหดํารงตําแหนงสําคัญของพรรค A ถึง 3 ตําแหนง
ดวยกัน
นอกจากนี้นาย C1 ยังทําหนาที่ใ นการสื่อสารอุดมการณ เจตนารมณ และ
นโยบายของพรรค A ใหประชาชนทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งใหไดรับทราบขอมูลรายละเอียด
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เพื่อใหประชาชนที่มีความเห็นสอดคลองกับอุดมการณ เจตนารมณ และนโยบายของพรรค A
มาแสดงการสนั บ สนุ น พรรค A ด วยความสมั ค รใจ ซึ่ ง ความผู ก พัน ต อพรรคการเมือ งมี
ความสําคัญเปนอยางมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะหากประชาชนมีความ
ผูกพั น กับ พรรคการเมื องใดดว ยความสมัครใจแลว ก็ จ ะเปน ปจ จั ยหนึ่ ง ที่ จ ะทํา ใหก ารเลือ ก
ผูแทนราษฎรเปนไปดวยความบริสุทธิ์ เพราะประชาชนจะตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งจาก
พรรคการเมืองที่ตนเองรูสึกผูกพันดวยความสมัครใจ ไมตองมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนใดๆ
ระหวางกัน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยขจัดการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียงที่จะกอใหเกิดผลเสียหายอยางมหาศาลตอประเทศชาติลงได(Miller.1996: 120)

ความผูกพันตอพรรค A และ
การสนับสนุนพรรค A

- สั งกั ดพรรค A, มี ความยึ ดมั่ น ในอุดมการณ
เจตนารมณ นโยบายของพรรค A, สื บ ทอด
กิจกรรม ทํางานเพื่อพรรค A มาตลอด
- สื่อสารอุดมการณ เจตนารมณ นโยบายของ
พรรค A ใหประชาชนรับรู และสนับสนุน

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธระหวางการเปนตนแบบในเรื่องความผูกพันตอพรรค A และการ
สนั บ สนุ น พรรค A ของบิ ด ามารดากั บ ผลลั พ ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.2 บรรยากาศในครอบครัวแบบประชาธิปไตยหรือ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย
บรรยากาศหรื อ วิ ธี ก ารอบการอบรมเลี้ย งดู ใ นครอบครั ว ถื อ เป น วิ ธี ก ารอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมดวยวิธีการทางออม(Indirect Leaning) ที่ จะชวยใน
การฝกหัดใหบุคคลไดรับความรู ประสบการณ ทักษะ และมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ
รวมถึงการฝกหัดใหเกิดทักษะ นิสัย และพฤติกรรมการทํางานในอนาคต ซึ่งการเรียนรูดวย
วิธีการดัง กลาวถือเปน การเรียนรูโ ดยวิธีการฝกหัด (Apprenticeship) อัน เปนการอบรมกลอม
เกลาทางการเมืองดานจริยธรรมดวยวิธีการทางออม(Indirect Leaning) (Dawson ; Prewitt ;
Dawson.1977: 93-113) ซึ่ง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้นมีความเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C1 พบวาครอบครัวของนาย C1 ใหการอบรม
เลี้ยงดูบุต รดวยวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย(ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และเพ็ญ แข
ประจนปจ จนึก.2524) กลาวคือ ครอบครัวของนาย C1 อยูรวมกันเปนครอบครัวขยายขนาด
ใหญที่ประกอบดวยบิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดา รวมถึงเครือญาติตางๆ ซึ่งทุกคนมีความ
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รักใคร สนิทสนม สามัคคี กัน เปนอยางดี มีการดูแล ชวยเหลือ เกื้อกูล กัน ตั้งแตน าย C1 อยู
ในชวงวัยเด็กจนถึงปจ จุบัน อีกทั้งนาย C1 ยังเปนที่รัก และเปนที่ภาคภูมิใจของบิดามารดา
ครอบครัว และเครือญาติ ซึ่งตั้งแตอยูในชวงวัยเด็กบิดามารดาไดใหการอบรมเลี้ยงดูมาอยาง
ใกลชิด ดูแลทุกขสุข และเปนที่ปรึกษาที่ดี ใหการสนับสนุนในเรื่องการเรียนและการทํางานมา
โดยตลอดจนนาย C1 ไดรับการศึกษาที่ดี และไดมีหนาที่การงานที่ดีสมดังความตั้งใจของบิดา
มารดา นอกจากนี้บิดามารดายังไดฝกใหนาย C1 มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองดวยการ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการนําแผนยางไปตากและเก็บเปนประจําทุกวัน และฝกให
เรียนรูถึงโทษของการกระทําความผิดดวยการลงโทษที่เหมาะสมชวงวัย นอกจากนี้บิดามารดา
ของนาย C1 ยังใหสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสวนตัวดวยตนเอง เช น การเปดโอกาสใหเลือก
เรียนในสาขาวิชาตางๆ ตามความตองการของนาย C1 โดยที่บิดามารดาไมมีการบังคับใหเรียน
ตามความตองการของตนเอง ฯลฯ
ผลของการไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การไดรับการอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิปไตยทําใหนาย C1 ไดเรียนรู และฝกหัดในการใชชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยใน
ครอบครัว จะทําใหนาย C1 ไดเรียนรูในเรื่องสิทธิเสรีภาพ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตนเองภายในครอบครัว ซึ่งการเรียนรู และฝกหัดที่จะอยูในสังคมประชาธิปไตยนี้ จะทําให
นาย C1 เริ่มตนกอรูปอุดมการณตามวิถีประชาธิปไตย ความสํานึกในหนาที่ของตนเอง ความ
รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง การรับรูความสามารถหรือความมีประสิทธิภาพของตนเอง ซึ่ง
ความรูสึกเชนนี้จะมีความสําคัญ อยางมากเมื่อนาย C1 ไดเขาเปนสมาชิกของสังคมอื่นๆ ทั้ง
สังคมโรงเรียน สังคมในกลุมอาชีพ และสังคมสวนรวม
เมื่อวิเคราะหจากประวัติชีวิตของนาย C1 จะพบวานาย C1 เปนผูที่มีความสํานึก
ในหนาที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ในเรื่องการเรียนเปนอยางดีตั้งแตอยูในชวง
วัยเด็ก แสดงใหเห็นไดจากนาย C1 มีผลการเรียนดีในทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนกระทั่งระดับปริญญาโท และเมื่อเขาทํางานเปนครู นาย C1 ก็ทํางานตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองไดเปนอยางดี มีการคิดคน พัฒนาวิธีการเรียนการสอนของตนเอง มีการนํานวตกรรม
ใหม ๆ เข า มาใช ใ นการเรี ย นการสอนจนได รั บ รางวั ล ครู ผู ส อนดี เ ด น ของสํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ(สปช.) และดวยความสามารถในการทํางานของนาย C1 ทําใหไดรับการ
แตงตั้งใหเปนครูใหญหลังจากเขารับราชการเปนครูเพียงไมกี่ป จนถือเปนครูใหญที่มีอายุนอย
ที่สุดในประเทศไทย ตอจากนั้นเพียงไมนานหลังจากนาย C1 จบการศึกษาระดับปริญญาโทนาย
C1 ก็ไ ดปรับตําแหนง จากครูใ หญเปน อาจารยใหญ ถือไดวาเปน ขาราชการที่ไ ดรับการปรับ
ตําแหนง 5 ขั้นถึง 2 ครั้ง ในระยะเวลาเพียง 12 ป
ผลของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อเขาทํางานการเมืองนาย C1 ก็มีความยึดมั่นในอุดมการณแบบ
ประชาธิปไตย แสดงใหเห็นไดจากการมีแนวคิดที่ตองการสรางความเปนประชาธิปไตยภายใน
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พรรค A โดยมีความหวังวาหากพรรค A ไดเปนพรรครวมรัฐบาลก็จะมีสวนในการสรางความ
เปนประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในประเทศ คือประชาชนทุกคนในประเทศมีความเทาเทียมกันใน
ทุกๆ ดานทั้งการไดรับโอกาสทางการศึกษา การไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับโอกาสที่จะมีสวน
รวมในการตัดสิน ใจทางการเมือง รวมถึง การทําใหป ระชาชนในประเทศมีการเคารพในสิท ธิ
หนาที่ที่ของตนเอง และผูอื่น รวมถึงการทําใหประชาชนมีเสรีภาพอยางแทจริง ไปจนถึงการมี
ภราดรภาพ คือตองมีการยึดหลักวาคนในสังคมหรือในประเทศเดียวกันสมาชิกในสั งคมตองมี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันดวย ทั้งนี้เพราะนาย C1 มีความเชื่อวาหากสรางสังคมประชาธิปไตย
ได ต ามที่ ค าดหวั ง ไว ก็ จ ะเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ทํา ให ประเทศไทยมีค วามเจริ ญ ขึ้ น ตามลํ า ดั บ
(สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 3) นอกจากนี้ยัง พบวาในระหวางที่ดํารงตําแหนง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นนาย C1 มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมมี
แสดงกริยา วาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย ใสรายเสียดสีบุคคลใด โดยไมมีหลักฐาน
นอกจากการไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะทําใหนาย C1มีอุดมการณ
แบบประชาธิปไตยแลว ยังทําใหนาย C1 เปนผูที่มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง การทํางานในสภาผูแทนราษฎร ไดแก การเสนอกฎหมาย
การเสนอกระทู การอภิปรายในระหวางที่มีการประชุมสภา การอภิปรายไมไ ววางใจรัฐบาล
การทําหนาที่ใ นการเปนกรรมาธิการ และการทํางานงานในพื้นที่ ไดแก การดูแลทุกขสุขของ
ประชาชน การใหคําปรึกษา ใหความคิดเห็นในเรื่องตางๆ แกประชาชน ตามลําดับ (สอดคลอง
กับประมวลจริยธรรมขอ 1,2)

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย

- มีอุดมการณตามวิถีประชาธิปไตย มีความคิด
ที่จะสรางสังคมประชาธิปไตย และมีการเคารพ
ในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น
- มีความสํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของ ส.ส. ทั้งการทํางานในสภาฯ และ
การทํางานในพื้นที่

ภาพประกอบ 6 ความสัม พัน ธร ะหว างการอบรมเลี้ ยงดู แบบประชาธิ ปไตยกั บผลลั พธ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. กระบวนการอบรมกลอ มเกลาทางการเมื องด านจริย ธรรมจากสถาบั น
ศาสนา
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C1 พบวา นอกจากสถาบันครอบครัวแลว สถาบัน
ศาสนาเปนอีกหนึ่งสถาบันที่ทําหนาที่ในการการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในดานจริยธรรม
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ใหแกนาย C1 โดยพบวานาย C1 ไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจาก
สถาบันศาสนาดวยวิธีการทางตรง(Direct Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) จนทําใหนาย C1
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีจริยธรรม ซึ่งสามารถ
กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ และผลลัพธที่ไดจากกระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันศาสนาของนาย C1 ไดดังนี้
2.1 การอุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆ
นาย C1 ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆใ นพระพุทธศาสนาเปนเวลา 1 พรรษา
ในระหวางที่อุปสมบทอยูนั้นนาย C1 ไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและไดปฏิบัติกิจ
ของสงฆ โ ดยตลอด พรอ มทั้ ง ไดเ รีย นนัก ธรรมจนสอบได นัก ธรรมตรี ซึ่ ง เนื้ อหาที่ เรี ยนจะ
เกี่ยวของกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนหลัก
ผลของการอุ ปสมบทที่ เ กี่ย วข องกั บการปฏิ บัติ ห นา ที่ส มาชิ กสภาผูแ ทน
ราษฎร การอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเปนเวลา 1 พรรษาทําใหนาย C1 มีโอกาสไดศึกษา
หลักธรรมตางๆ ในพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ได เรียนรูพระ
ธรรมวินัย ไดรูจักฝกตนใหมีความอดทน เนื่องจากตองปฏิบัติตนตามพระวินัยและตามหลักการ
ปกครองของสงฆ รูจักสํารวมกาย วาจา ใจ ใหอยูในระเบียบอันดีงาม รูจักรับผิดชอบและดูแล
ตนเองเพราะขณะอยูในสมณะเพศยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติทั้งสวนตัวและรวมกับหมูคณะ
รูจักละอายตนเองและกลัวบาป รูจักความสันโดษ คือพอใจที่จะมีชีวิตอยางเรียบงาย เวนจาก
ความฟุมเฟอยทั้งปวง ไดปฏิบัติธรรม คือเวนจากการทําความชั่ว เลือกทําแตทําดี และทําจิตใจ
ใหผองใสซึ่งเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ผูบวชจะมีโอกาสปฏิบัติไดสมบูรณกวาผูครองเรือน
รวมถึงมีการรูจักศาสนพิธี และมีสวนรวมปฏิบัติอยางถูกตอง
ทั้งนี้การไดอุปสมบทเปนเวลา 1 พรรษาจะชวยทําใหนาย C1 มีโอกาสไดรับการ
อบรมกลอมเกลาจิตใจใหมีความบริสุทธิ์ มีจิตใจที่ฝกใฝในการปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม มีการละเวน
และละอายตอการกระทําชั่ว การทุจ ริต และประพฤติมิชอบทั้งปวง และเปนผูที่เปยมไปดวย
ความเมตตา กรุณ า ตอประชาชนทําใหมีความมุง มั่น ตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประชาชน มีการ
ตอนรับประชาชนที่สํานักงานหรือบาน และมีการลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอยางใกลชิด ซึ่งสิ่งที่
ไดรับจากการอุปสมบทนี้มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอยางมีจริยธรรมเปนอยางมาก (สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1-6)
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การอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

- มีจิตใจฝกใฝในการปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม มีการ
ละเว นและละอายตอ การกระทํ าชั่ ว การทุจ ริ ต
และประพฤติมิชอบทั้งปวง
- มี ความเมตตา กรุ ณ าต อ ประชาชน มี ความ
มุงมั่น ตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประชาชน

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธระหวางการอุปสมบทในพระพุทธศาสนากับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3. กระ บว นการอ บร มกล อ มเกลาทางการเ มื อ ง ด านจริ ย ธร รม จาก
สถาบันการศึกษา
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิต ของนาย C1 พบวา สถาบัน การศึกษาเปน สถาบัน ที่ใ ห
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมแกนาย C1 ไดเปนอยางดี และพบวานาย C1
ไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดวยวิธีการทางตรง(Direct Leaning) (Dawson ;
Prewitt ; & Dawson.1977) ซึ่งเปนผลทําใหนาย C1 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีก าร
ปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่ ไ ด อ ย า งสมบู ร ณ ซึ่ ง สามารถกล า วถึ ง รายละเอี ย ดของวิ ธี ก าร
บรรยากาศ และผลลั พ ธ ที่ ไ ด รั บ จากกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งจาก
สถาบันการศึกษาของนาย C1 ไดดังนี้
3.1 การเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตร
การเรียนรูในหลักสูตรรัฐศาสตร ถือเปนการเรียนรูทางการเมืองดวยวิธีการทางตรง
(Direct Leaning)โดยการศึกษาทางการเมือง(Political Education) (Dawson ; Prewitt ; &
Dawson.1977: 93-113) เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาเนนหนักไป
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครองเปน หลัก ดังนั้นในชวงเวลา 4 ปที่นาย C1
เรียนในหลักสูตรดังกลาวทําใหนาย C1 ไดรับความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง
เปนอยางดี ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการ
ปฏิบัติห นาที่ที่จ ะทําใหสามารถเขาถึงและครองใจประชาชนไดอยางตอเนื่อง รวมถึง เรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผลของการเรี ย นในหลัก สู ต รรัฐ ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการปฏิบั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C1 ไดเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่มีเนื้อหาสาระ
ที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครองเปนหลักเปนเวลาถึง 4 ป ทําใหนาย C1 มีโอกาสได
ศึกษาและเรียนรูในเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งใน
เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และบทบาทหนาที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไดเรียนรูถึง
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บทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เรียนรู เรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติห นาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่ไดเรียนรูนั้น จะทําใหน าย C1 เปน ผูที่มีความรู
ความเขาใจในเรื่ องดังกลาวเปนอยางดี ซึ่งจะเปน ผลทําใหน าย C1 สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอยางครบถวน ถูกตอง และเหมาะสมตามหลัก
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและอยูในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม

การเรียนในหลักสูตร
รัฐศาสตร

- มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บการเมื อ งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
- มี ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ บ ท บ า ท ห น า ที่ ข อ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
- มีความรูเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร

ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธระหวางการเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตรกับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในระหวางที่นาย C1 ไดศึกษาเลาเรียนอยูในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คือ ตั้งแต
ชั้น ประถมศึก ษา นายC1 ได เข า ร วมในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ เกี่ ย วขอ งกับ การเมื อ ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา ไดแก การเปนหัวหนาชั้นตั้งแตเรียน
อยูในระดับชั้น ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน การเปนประธานนักเรียนใน
ขณะที่เรียนอยูใ นชั้น มัธยมศึกษาตอนตน การเปน กรรมการศูน ยการนิสิต นักศึกษาครูแหง
ประเทศไทยในขณะที่เรียนอยูในระดับประกาศนียบัตรชั้นตน (ปก.ศ. ตน) การรวมในกิจกรรม
ดังกลาวนั้นถือเปนการเรียนรูทางการเมืองดวยวิธีการทางตรง(Direct Leaning) โดยเกิดการเรียนรู
จากประสบการณ(Experience) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 93-113) ที่จะสงผลทําให
ผูเรียนมีอุดมการณแบบประชาธิปไตย รวมถึง เปนการฝกใหผูเรียนมี ความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามหนาที่ที่ไดมอบหมาย และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่มีความเสียสละในการทํางานเพื่อ
สวนรวม
ผลของการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการเมืองการ
ปกครองกอนที่จะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การมีโ อกาสไดมีสวนรวมใน
กิจ กรรมเสริมหลักสูตรในกิจกรรมประชาธิปไตยที่ส ถาบันการศึกษาจัดขึ้น ตั้งแตเรียนอยูใ น
ระดับชั้นประถมศึกษาทําใหนาย C1 มีโอกาสไดเรียนรูที่จะทํางานรวมกับผูอื่น และในระหวางที่
มีสวนรวมกิจ กรรมตางๆ นั้น จะทําให น าย C1 มีโ อกาสไดมีสวนรวมในการคิด มีสวนรวม
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ตัดสินใจ มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีการเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น มีการยอมรับมติของ
เสียงสวนใหญ ซึ่งประสบการณในการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นมีผลทําใหนาย C1
มีการพัฒนาอุดมการณแบบประชาธิปไตย ในเรื่องของการคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเคารพในสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น รวมถึงมี การสํานึกในหนาที่ และมีความ
รับผิดชอบในงานหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้สิ่งตางๆ ที่ไดเรียนรูจากประสบการณที่ไดมี
สวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นจะสงผลทําใหนาย C1 มีการพัฒนาการรับรูความสามารถ
ของตนเอง ซึ่ง ความรูสึกนี้จะทําใหนาย C1 มีความเชื่อมั่นวาเมื่อตนเองแสดงบทบาทหนาที่
ในเรื่ อ งใดแล ว การทํ า บทบาทหน า ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ผลดี ต อ การทํ า งานนั้ น หรื อ ทํ า ให เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ คาดหวังไวดวย หรือเรียกวานาย C1 เปน ผูที่มีความรูสึก
มีประสิทธิภาพทางการเมืองอันเปนปจจัยที่สงผลใหนาย C1 เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมื องตั้ง แต ใ นวัย เด็ ก คื อ การติ ด ตามข า วสารการเมือ ง และในช วงที่ เรี ย นอยูใ นระดั บ
ประกาศนียบัตรชั้นตน(ปก.ศ.ตน) คือ การประทวงขับไลผูวาราชการจังหวัด และการประทวงปด
หนังสือพิมพ เพราะความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองนั้นทําให น าย C1 มีความรูสึกวา
ตนเองสามารถทําการประทวงในเรื่องดังกลาวไดและมีความเชื่อวาการประทวงนั้นจะกอใหเกิด
ผลตามที่ตนเองและเพื่อนๆ ที่รวมประทวงในครั้งนั้นไดคาดหวังไว
ผลของการมีสวนรว มในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อนาย C1 ตัดสินใจเขาสูการทํางานทางการเมืองดวยการ
เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สิ่งที่ไ ดเรียนรูจากประสบการณใ นการมีสวนรวมในกิจ กรรม
เส ริ ม หลั กสู ตร นั้ น จะ ทํ า ให นาย C1เป นส มาชิ ก สภาผู แท นร าษ ฎร ที่ มี อุ ด มก าร ณ
แบบประชาธิปไตย มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหนาย C1 สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสอดคลองกับประมวลจริยธรรม กลาวคือ มีการปฏิบัติ
หนาที่ครบถวนในทุกดานทั้งบทบาทการทํางานในสภาผูแทนราษฎร ไดแก การเสนอกฎหมาย
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ในระหวางที่มีการประชุม การอภิปรายไมไววางใจ
รัฐบาล การทํางานในตําแหนงสําคัญใหกับพรรค A รวมถึงบทบาทการทํางานในพื้นที่นั้นนาย
C1 ก็สามารถทําหนาที่ดูแลทุกขสุข ชวยเหลือ ชี้แนะแนวทางในการแกไขปญหาใหกับประชาชน
ในพื้นที่ไดอยางใกลชิดตลอดระยะเวลาที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

- มี อุ ด มการณ แ บบประชาธิ ปไตยและมี ก าร
เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น
- มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่
ส.ส. ทั้งการทํางานในสภาฯ และการทํางานใน
พื้นที่
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 9 ความสัมพัน ธร ะหวางการมีสวนรวมในกิจ กรรมเสริมหลักสูต รที่เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองกับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสื่อมวลชน
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C1 พบวาสื่อมวลชนเปนตัวการหนึ่งที่ทําหนาที่ใน
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมใหแกนาย C1 โดยพบวานาย C1 ไดรับ
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสื่อมวลชนดวยวิ ธีการทางตรง(Direct
Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ซึ่งสามารถกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ
บรรยากาศ และผลลัพธ ที่ น าย C1ไดรับในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดาน
จริยธรรมจากสื่อมวลชนไดดังนี้
4.1 การเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชน
นาย C1 มีการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนมาตั้ง แตชวงวัยเด็ก
ซึ่งในขณะนั้นการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนยังมีชองทางการสื่อสารไมมากเหมือนเชนใน
ปจจุบัน โดยชองทางที่นาย C1 เปดรับขาวสารทางการเมือง คือการเปดรับผานสื่อวิทยุตอมา
เมื่อเจริญวัยขึ้นนาย C1 ชองทางการเปดรับขาวสารก็ชองทางที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นตาม
วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
เนื้อหาของขาวสารการเมืองที่นาย C1 ไดเปดรับมาตั้งแตในชวงวัยเด็ก คือขาวสาร
ทางการเมืองในเรื่องของการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละ
ทาน รวมถึง การปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรค
การเมืองตางๆ โดยพรรคการเมืองที่นาย C1 และครอบครัวเฝาติดตามขาวสารมากที่สุด คือ
ขาวสารของพรรค A และนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A และเมื่อ
เจริญวัยขึ้นนาย C1 ก็ไดมีการติดตามขาวสารทางการเมืองมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้
ขาวการเมืองเปนประเด็นขาวที่นาย C1 ใหความสนใจมาตั้งแตอยูในวัยเด็ก และในปจจุบัน
ขาวสารการเมืองก็มีความเกี่ยวของกับการทํางานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอยาง
มาก
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ผลของการเป ด รับข าวสารการเมือ งที่มี ตอความโนม เอีย งทางการเมือ ง
ความผูกพันตอพรรคการเมือง และพฤติกรรมทางการเมือง การที่นาย C1 มีการติดตาม
ขาวสารทางการเมืองมาตั้งแตชวงวัยเด็กนั้น จะทําใหนาย C1 เปนผูที่มีความรู ความเขาใจ
เกี่ ยวกั บเรื่ องการเมื อ งการปกครอง เรื่ อ งของพรรคการเมื อ ง และเรื่อ งการทํ า หน า ที่ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่สื่อมวลชนไดนําเสนอออกไป โดยที่เนื้อหาของขาวสารที่ไดรับ
จากสื่อมวลชนจะทําใหนาย C1 เปนผูที่มีความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องการเมืองการปกครองของ
ประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง จะสง ผลทําใหน าย C1 เปน ผูที่มีความสํานึก ทางการเมือง และมี
ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เนื้อหาของขาวสารที่เกี่ยวของกับ
พรรคการเมืองและนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับนั้นจะทําใหน าย C1 มี
ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นเมื่อไดรับขาวสารที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง
และนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตนเอง และครอบครัวมีความชื่นชอบ
ผลของการเป ด รั บ ข า วสารการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C1 มีการติดตามขาวสารทางการเมืองมากตั้งแตวัยเด็ก
จะชวยสงเสริมใหนาย C1 เปนผูที่มีความสํานึกทางการเมือง มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง
การเมือง และมีความผูกพันตอพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งนาย C1 ไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ความรูสึกเหลานั้นจะชวยสงเสริมใหนาย C1 มีความ
สํ า นึ ก ในหน า ที่ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ข องการเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ซึ่งจะสงผลทําใหนาย C1 มีความมุงมั่นที่จะทํางาน
ตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในทุกๆ ดาน สวนความรูสึกผูกพันตอพรรค
การเมืองจะเปนปจจัยที่สงเสริมใหนาย C1 มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของพรรคการเมือง และมี
ความจงรักภักดีตอพรรคการเมืองที่สังกัด จึงทําใหนาย C1 มีการทํางานเพื่อสนับสนุนพรรค A
ที่ตนเองสังกัดมาโดยตลอด รวมถึงยังคงสังกัดพรรค A มาอยางตอเนื่องเปนเวลาเกือบ 20 ป
โดยไมเคยมีความคิดที่จะลาออกไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นๆ เลยไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม

การเปดรับขาวสารการเมือง

- มีความสํานึกและมีความรั บผิดชอบในหนาที่
ส.ส. ทั้งการทํางานในสภาฯ และการทํางานใน
พื้นที่
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
- มีความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองที่สังกัด

ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารการเมืองกับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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5. กระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า นจริ ย ธรรมจากพรรค
การเมืองที่สังกัด
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิต ของนาย C1 พบวาพรรคการเมืองที่สังกัดเปนตัวการหนึ่ง
ที่ทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหแกน าย C1 โดยพบวานาย C1 ไดรับ
การอบรมกล อ มเกลาทางการเมื องจากพรรคการเมื อ งที่ สั ง กั ดด ว ยวิ ธีก ารทางตรง(Direct
Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ซึ่งสามารถกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ
บรรยากาศ และผลลัพธที่นาย C1 ไดรับในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากพรรค
การเมืองที่สังกัดไดดังนี้
5.1 การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A จากการเขารวมโครงการของพรรคในชวง
กอนที่จะเขาเปนสมาชิกของพรรค A
นาย C1 มีโอกาสไดเขารวมโครงการที่พรรค A ไดจัดขึ้นตั้งแตอายุประมาณ 9 ป
จนถึงชวงกอนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมเวลาประมาณ 23 ป
ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวของพรรค A มีจุดมุงหมาย “เพื่อใหสมาชิกรวมกันทํากิจกรรมทางการเมือง
เพื่อประเทศไทย และมีอุดมการณวาจะเสียสละทําเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยไม หวัง
ผลตอบแทนใดๆ” ดังนั้นการไดรวมกิจกรรมนี้ทําใหนาย C1 ไดเรียนรูจากประสบการณตรง
(Experience) (Direct Leaning (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)จากการที่ตนเองมี
โอกาสไดรวมทํากิจกรรมดังกลาวของพรรค A
ผลของการเขารวมกิจกรรมของพรรค A ที่มีตอความโนมเอียงทางการเมือง
ความผูกพันตอพรรคการเมือง และพฤติกรรมทางการเมือง การไดเขารวมโครงการทาง
การเมืองกับพรรค A มาเปนระยะยาวนานมีผลทําใหนาย C1 ไดรับรูถึงขอมูลขาวสารของพรรค
A มาอยางตอเนื่อง ทั้งเรื่องของอุดมการณ นโยบาย และกิจกรรม หรือการดําเนินงานตางๆของ
พรรค A รวมถึงไดรับรูถึงบทบาทการทํางานของสมาชิกพรรคคนตางๆ ของพรรค A นอกจากนี้
การเขารวมโครงการดังกลาวยังทําใหนาย C1 มีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมที่พรรค A ไดจัดขึ้น
ซึ่งขอมูลขาวสารที่ไดรับรูนั้นจะเปนผลทําใหนาย C1 มีความผูกพันตอพรรค A เพิ่มมากขึ้น ทั้ง
ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง และความจงรักภักดีตอพรรค A ซึ่งความรูสึกผูกพันตอพรรค A เปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหนาย C1 แสดงการสนับสนุนพรรค A ดวยความสมัครใจโดยมิไดมุงหวัง
ผลตอบแทนใดๆ คือ การชวยปราศรัยหาเสียง และชวยงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่พรรค A ขอ
ความรวมมือตั้งแตกอนที่จะสมัครเปนสมาชิกของพรรค A
นอกจากนี้การเขารวมโครงการดังกลาวของพรรค A ยังทําใหนาย C1 มีโอกาสได
เรียนรูบทบาทการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A ไปดวย ซึ่งการเรียนรู
นั้นจะสงผลตอการทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อนาย C1 มีโอกาสไดดํารง
ตําแหนงนั้นๆ ในอนาคต
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5.2 การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ภายหลังจากเขาเปนสมาชิกของพรรค
นาย C1 เปนสมาชิกของพรรค A เมื่อป พ.ศ. 2531 ซึ่งเปนชวงที่มีการลงสมัครรับ
เลือกตั้งครั้งแรก ภายหลังจากที่นาย C1 เปนสมาชิกของพรรค A แลวก็มีโอกาสไดทํางาน
รวมกับพรรคในหลายๆ ดานดวยกันถึงแมวาการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกนาย C1 จะไมได
รับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ตาม
เมื่อนาย C1 ไดรับการเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป พ.ศ. 2535
หลังจากนั้นนาย C1 ก็เริ่มไดเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A มากขึ้น ทั้งจากวิธีการเรียนรูอยางเปน
ทางการ ไดแก การอบรมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค A และการเรียนรูอยางไมเปน
ทางการ ไดแก การเรียนรูผานการสื่อสารพูดคุยและการทํางานรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทานอื่น ในพรรค A ตลอดจนการเห็น แบบอยาง แนวคิด แนวปฏิบัติจ ากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทานอื่นในพรรค A ก็เปนวิธีการที่ทําใหนาย C1 ไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ได
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการไดเรียนรูนั้นจะสงผลใหนาย C1 ไดรับรู ซึมซับรายละเอียดของอุดมการณ
นโยบาย ตลอดถึงวิถีของแนวคิด วิถีปฏิบัติตางๆ ของพรรค A อันจะเปนผลทําใหนาย C1 มี
ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพรรค มีความผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความ
จงรักภักดีตอพรรค A เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ (Rose.1974: 451 ; Rosenbaum.1975: 120 ;
Ippolito.1976: 73)ซึ่งจะสงผลทําใหนาย C1 มีแนวคิด และแนวปฏิบัติทางการเมืองที่สอดคลอง
กับอุดมการณของพรรค A
เมื่อวิเคราะหอุดมการณของพรรค A จะพบวามีอุดมการณแบบประชาธิปไตย
ตลอดจนมีเจตนารมณที่จ ะสง เสริม ใหส มาชิกพรรคมี แนวคิด แนวปฏิบั ติที่อยูใ นกรอบของ
คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ทั้งนี้หากสมาชิกพรรคมียึดมั่นผูกพันอยู
กับอุดมการณของพรรค A อยางแนน แฟนก็จะสงผลทําใหส มาชิกพรรครวมถึง นาย C1 มี
อุด มการณแ บบประชาธิ ปไตย ตลอดจนมี แ นวคิ ด แนวปฏิบั ติ ที่อ ยู ใ นกรอบของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสอดคลองกับอุดมการณของพรรคไปดวย
ผลของการเรี ย นรู เ กี่ย วกั บ พรรค A ที่ มี ต อ การปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C1 ไดเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ตามที่ไดกลาวมาขางตน
จะทําใหนาย C1 มีความผูกพันตอพรรค A เพิ่มมากขึ้น เปนลําดับ อันเปนผลทําใหนาย C1
มีแนวคิดและแนวปฏิบัติทางการเมืองที่สอดคลองกับอุดมการณของพรรค A เพิ่มมากขึ้นตามไป
ดวย ซึ่งความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองนั้นสงผลทําใหนาย C1 มีความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อ
สนับสนุนพรรค A ดวยความสมัครใจ อีกทั้งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนาย C1 ไมมีความคิดที่จะ
ยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นใดเลย
ทั้งนี้นาย C1 ถือเปนสมาชิกพรรค A คนหนึ่งที่ทํางานเพื่อพรรค A มาตลอด และ
เปนสมาชิกพรรคที่ไดรับการยกยองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรควาเปนนักการเมืองที่มีการ
พัฒนาความสามารถตนเองเปนอยางดีมาโดยตลอด จนไดรับมอบหมายใหทํางานในตําแหนงที่
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มีความสําคัญจากพรรค A มากขึ้นเปนลําดับเปน เพราะนาย C1 เปนผูที่มีความสามารถใน
หลายๆ ดาน ทั้งความสามารถในการคิด การวิเคราะห การตัดสินใจ และการมีพฤติกรรมที่อยู
ในกรอบของจริยธรรม นอกจากนี้นาย C1 ยังเปนผูที่มีความสามารถในดานการติดตอสื่อสาร
เจรจา ตอรองกับบุคคลที่เกี่ยวของเปนอยางดี ดวยความสามารถในการทํางานของนาย C1
ทําใหไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงสําคัญของพรรคถึง 3 ตําแหนงดวยกัน ไดแก ตําแหนงที่
1 คือเปนประธาน...ซึ่งการทํางานในตําแหนง นี้ตองมีการติดตอสื่อสาร เจรจาตอรองกับผูที่
เกี่ย วขอ ง รวมถึง กํากั บดู แลการทํางานของสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรในพรรครว มรัฐ บาล
ตําแหนงที่ 2 คือ ประธาน... โดยที่การทํางานในตําแหนงนี้จะเกี่ยวของกับการใชกระบวนการ
ประชาธิปไตย เพื่อนําความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนมาพัฒนาเปนนโยบายของ
พรรคเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญ การทําหนาที่ดังกลาวนั้นผูทําหนาที่
ตองมีความรูความสามารถในกระบวนการดําเนินการทุกขั้นตอนเปนอยางดี และมีความสามารถ
ที่จะสงเสริมใหประชาชนและสมาชิกพรรคแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพื่อใหการดําเนินการ
ของโครงการดัง กลาวสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และตําแหนงที่ 3 คือเปน ..
ซึ่งการทํางานในตําแหนงนี้จะเกี่ยวของกับการดูแลสมาชิกภาพของสมาชิกพรรค A ทั้งหมด
อย า งไรก็ ต ามผลของความผู ก พั น ต อ พรรคการเมื อ งที่ สั ง กั ด จะส ง ผลดี ต อ
ประเทศชาติ เ ปน อย า งมากหากพรรคการเมือ งนั้ น มีอุ ดมการณ นโยบาย และวิ ถีป ฏิบั ติ ที่
สอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการดําเนินไป
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่ดีงาม เนื่องจากจะสงผลใหพรรค
การเมืองนั้นมีแนวโนมที่จะปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลักสําคัญ
แตในทางกลับกันหากพรรคการเมืองใดมีอุดมการณ นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับ
เจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลแลวความผูกพันตอพรรคการเมืองก็จะไมสงผลดีตอประเทศชาติแตอยางใด เนื่องจาก
สมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ จะมุงแสวงหาแตเพียงผลประโยชนของพรรคที่ตนเองสังกัด หรือมุง
แสวงหาผลประโยชนของตนเองและพวกพองเปนสําคัญ
นอกจากนี้ประสบการณที่นาย C1 ไดมีสวนรวมในการทํางานตามบทบาทหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากพรรค A นั้น ทําใหนาย C1 ไดมีโอกาสเรียนรูการทํางานการเมืองจาก
ประสบการณตรง(Experience) ซึ่งประสบการณเหลานั้นชวยสงเสริมใหนาย C1 มีความสํานึก
ในหนาที่และมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมี
ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ และความรูสึกมีประสิทธิภาพจะ
เปนปจจัยที่สงเสริมใหนาย C1 มีความตั้งใจที่จะทํางานในบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในทุกๆ ดาน ทั้ง การทํางานในสภาผูแทนราษฎร และการทํางานในพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถในการทํางานเหลานั้นได และผล
ของการทํางานนั้นจะกอใหเกิดผลตามที่ตนเองไดคาดหวังไว
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การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A

- มีความรูสึกผูกพันตอพรรค A
- มี แ น ว คิ ด แ น วป ฏิ บั ติ ที่ ส อ ดค ล อ ง กั บ
อุดมการณของพรรค A
- มีความรูสึกมีความสํานึกในหนาที่และมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธระหวางการเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A กับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5.3 การเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรค A คนที่ 1
นาย C1 มีความชื่นชอบนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) มาตั้งแตกอน
เขาทํางานในเสนทางสายการเมือง ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหนาย C1 ยึดถือนาย... เปนตนแบบ
ในการทํางานมาตั้งแตเริ่มตนเขาสูการทํางานในเสนทางการเมือง
ทั้งนี้นาย... เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A ซึ่งเปนนักการเมืองคน
หนึ่งของประเทศที่ไดรับการยอมรับ นับถือ และเปนที่รักของประชาชนสวนใหญจนถือไดวาเปน
นักการเมืองในดวงใจของประชาชน ทั้งนี้เพราะนาย... เปนนักการเมืองอาชีพที่มี พฤติกรรมที่
แสดงใหเห็น วามี ความซื่อสัต ย สุจ ริต โปรง ใส มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย สมถะ มีพฤติ กรรมการ
ทํางานการเมืองที่อยูใ นกรอบของคุณธรรมจริยธรรมมาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อนาย C1 เขามาเปนสมาชิกพรรค A ก็ไดรับการอบรมสั่งสอนจากนาย... ใน
หลายๆ ด า นด ว ยกั น ทั้ ง เรื่ อ งการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น และการทํ า งานในบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ในระหวางที่ทํางานรวมกับนาย... นาย C1 ก็มีโอกาสได
เห็นแบบอยางในการทํางานทุกๆ ดาน ทั้งการคิดการวิเคราะห การแสดงเหตุผล ตลอดจนเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน และความประพฤติสวนตน เชน การออนนอมถอมตน ความ
เมตตากรุณ าที่มี ต อประชาชน วิ ธีก ารสื่ อ สารกั บประชาชน การดูแ ลเอาใจใส ทุก ข สุข ของ
ประชาชน ฯลฯ ซึ่งการไดเห็นแบบอยางเหลานั้นจะสงผลใหนาย C1 มีการซึมซับ เก็บจําสิ่งที่ได
พบเห็นทั้งสวนที่เปนความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของนาย... ไวในความทรงจําของตนเอง
ผลของการเรีย นรู ท างการเมืองจากนักการเมืองอาวุ โ สของพรรคที่มีต อ
การปฏิบัติงานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เมื่อนาย C1 ไดซึมซับ เก็บจําทั้งความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของนาย...
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ไวในความทรงจําของตนเองแลว หากนาย C1 มีความเห็น
คลอยตามหรือมีความเห็นสอดคลองกับความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมใดก็จะทําใหนาย C1
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แสดงออกถึงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่มีลักษณะเดียวกับนาย… เชน นาย C1 มี
ความเห็นคลอยตามหรือมีความเห็นสอดคลองกับความออนนอมถอมตนของนาย... นาย C1 ก็
จะมีการแสดงออกทีแ่ สดงถึงความเปนคนออนนอมถอมตน ไมถือตัวกับประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ
ซึ่งจากการวิเคราะหพบวานาย C1 ไดนําแบบอยางในเรื่องความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
ของนาย... มาปฏิบัติอยูห ลายเรื่องดวยกัน เชน มีการอภิปรายที่อยูบนพื้น ฐานของขอมูลที่
นาเชื่อถือและมีความสามารถในการสื่อสารใหผูฟงสามารถเขาใจไดเปนอยางดีและนาสนใจ มี
ความออนนอมถ อมตนไมถือตัวกับประชาชนทั่วไปและประชาชนในพื้นที่และมีความเมตตา
กรุณาตอประชาชน ชวยหาแนวทางในการแกไขปญหาใหกับประชาชนดวยความเอาใจใส ทุกข
สุขของประชาชน และไมมีความประพฤติที่สอไปในทางดานการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรืออยู
นอกกรอบของจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ

การเรียนรูทางการเมืองจาก
นักการเมืองอาวุโสของพรรค A

- มี การอภิ ป รายที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของข อ มู ล ที่
นาเชื่อถือ
- การออนนอมถอมตนไมถือตัวกับประชาชน
- การมีความเมตตา กรุณา ตอประชาชน
- มีความประพฤติอยูในกรอบของจริยธรรม

ภาพประกอบ 12 ความสัมพัน ธระหวางการเรียนรูท างการเมืองจากนักการเมืองอาวุโ สของ
พรรค A กับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5.4 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในพรรค A
นาย C1 มีการรับรูวาพรรค A ที่ตนเองสังกัดอยูนั้น มีความเปนประชาธิปไตย
กลาวคือ มีการใชกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนและสมาชิก
ของพรรคในการจัดทํานโยบายของพรรค ตลอดถึงมีการใชกระบวนการประชาธิปไตยในการสรร
หาผูสมัครรับเลือกตั้ง และมีความเชื่อวาพรรค A เปนพรรคที่มีอุดมการณที่ตองการตอตานเผด็จ
การทุกรูปแบบ
ทั้งนี้องคการหรือพรรคการเมืองที่มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยนั้นจะมีการใชหลัก
ประชาธิปไตยในการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในพรรค โดยจะมีการเคารพในสิทธิ
สวนบุคคล ใหความเสมอภาค ใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน
การบริหารงานอยางเหมาะสม(Wolton.1973: 12-16) การที่องคการหรือพรรคการเมืองเปดโอกาส
ใหสมาชิกมีอิสระในการทํางาน และมีสวนรวมในการทํางานจะสงผลใหสมาชิกในองคการมีความ
โนมเอียงทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองในแนวทางที่สอดคลองกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยได(Peterson.1990: 180 ; citing Lipsitz.1964)
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ผลของการมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในพรรคที่มีตอการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C1 สังกัดอยูในพรรคการเมืองที่มีบรรยากาศ
แบบประชาธิ ป ไตยนั้ น จะส ง ผลทํ า ให ส มาชิ ก ของพรรคทุ ก คนเป น ผู ที่ มี อุ ด มการณ แ บบ
ประชาธิปไตย และการไดทํางานในบรรยากาศที่มีความเปนประชาธิปไตย คือ มีอิสระในการ
ทํางาน หมายถึง ความมีเสรีภาพ มีอิสระ และมีโอกาสในการใชดุลยพินิจของตนเอง โดยมีการ
เปดโอกาสใหบุคคลกําหนดรายการและกระบวนการที่จะใชเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็ จดวย
ตนเอง(Peterson.1990: 180 ; citing Lipsitz.1964) และสมาชิกมีโอกาสมีสวนรวมในการคิด
การตัดสิน ใจ และการแสดงความคิดเห็น ของตนเองไดอยางอิส ระในบทบาทหนาที่ที่ต นเอง
รับผิดชอบ(Peterson.1990: 181) จะสง ผลทําใหสมาชิกมีการพัฒนาความสํานึกและความ
รับผิดชอบในหนาที่ และความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองไดเปนอยางดี

บรรยากาศแบบประชาธิปไตย
ภายในพรรค A

- อุดมการณแบบประชาธิปไตย
- มีความสํานึกในหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรับผิดชอบในหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 13 ความสัมพัน ธระหวางบรรยากาศแบบประชาธิปไตยภายในพรรค A กับ
ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 2
ในบทที่ 5 ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผลการศึกษาประวัติชีวิต ของกรณีศึกษารายที่ 2
โดยผูวิจัยจะใชน ามสมมุต ิของรกรณีศึก ษารายที่ 2 วา “นาย C2” ซึ่ง ในปจ จุบัน นาย C2
ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง เขตเลือกตั้ง สัง กัดพรรค A และดํารง
ตําแหนงสําคัญในพรรค 1 ตําแหนง
การนําเสนอสรุปผลการศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 2 นั้น ผูวิจัยไดแบง
การนําเสนอออกเปน 2 สวน คือ คือ สวนที่ 1 ประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 2 และ
สวนที่ 2 บทวิเคราะหกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของ
กรณีศึกษารายที่ 2
ในลําดับตอไปผูวิจัยจะนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สวนที่ 1 ประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 2
ในสวนที่ 1 นี้ผูวิจัยใชวิธีการนําเสนอประวัติชีวิตของกรณีราย C2 โดยแบงออกเปน 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 ประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และตอนที่ 2
ประวัติชีวิตภายหลังการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในลําดับตอไปผูวิจัยจะนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C2 ในตอนที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในตอนที่ 1 นี้ผูวิจัยใชวิธีการนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C2 โดยแบงออกเปน 4 ชวง
คือ ชวงที่ 1 ชวงวัยเด็ก(อายุ 5-9 ป) หรือชวงวัยที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ชวงที่ 2 ชวงวัย
เด็กตอนปลาย(อายุ 9-13 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา
ตอนตน ชวงที่ 3 ชวงวัยรุน(อายุ 14-17 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
การศึกษาในสายอาชีพ และชวงที่ 4 ชวงวัยผูใหญ(อายุ 18 ปขึ้นไป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี หรือชวงวัยทํางาน
โดยประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนาย C2
มีรายละเอียดดังนี้
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ชวงที่ 1 ชวงวัยเด็ก(อายุ 5-9 ป) หรือชวงวัยที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
นาย C2 เปนบุตรคนที่ 5 ในบรรดาพี่นองรวมทั้งหมด 6 คน ของบิดาและมารดา
ซึ่งแตเดิมบิดาเปนครูในโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) สวน
มารดาเปนแมบานที่ในชวงหนึ่งเคยทําการคาขายอาหารและของชําไปพรอมกันดวย
1.1 บริบทของครอบครัว
1.1.1 ลักษณะของที่อยูอาศัยและความสัมพันธกับชุมชน
ลักษณะบานของนาย C2 เปนบานไม 2 ชั้น เหมือนบานคนในตางจังหวัด
ทั่วไป
“…คือ เมื่ อก อนบา นในต างจัง หวั ดอ ะ นะ ใต ถุน สูง มี บัน ไดสํา หรั บขึ้ น ไปชั้ น
สอง…”
บานของนาย C2 มีที่ตั้ง อยูใ กลกับวัดแหง หนึ่ง ทําใหครอบครัวของนาย C2
มีความผูก พัน กั บวัด เปน อยา งมาก เชน ในคราวที่วัด มีง านก็จ ะมีก ารฉายภาพยนตร ที่ใ น
สมัยกอนจะนิยมเรียกวา “หนังกลางแปลง” นาย C2 ก็จะเขาไปชมภาพยนตรอยูเปนประจํา และ
กอนที่ภาพยนตรจะเริ่มฉายนาย C2 ก็ใชลานวัดเปนที่วิ่งเลนเชนเดียวกับเด็กในชนบททั่วไป
“และอีกเรื่องหนึ่งที่เราใกลชิดกับวัดก็คือ เรื่องหนังกลางแปลงเขาไปฉายที่วัด
เมื่อกอนนะ ไปถึงเราก็ไปจองที่ไวเลยดานหนาๆ เปนความสุข กอนหนังฉายเราก็ไปวิ่งเลน และ
พอหนังฉายเราก็มาดูหนัง ผมวามันทําใหเราผูกพันกับวัด อยูใกลวัด”
1.1.2 บรรยากาศภายในครอบครัว
ลักษณะของครอบครัว
ครอบครัวของนาย C2 มีลักษณะเปน ครอบครัวเดี่ยวที่ มีคุณพอ คุณ แม และ
บรรดาพี่นองอยูรวมกัน
การศึกษา การประกอบอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
1. ระดับการศึกษาของบิดา มารดา
คุณพอและคุณแมของ นาย C2 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2. การประกอบอาชีพของบิดา มารดา
คุณพอของนาย C2 เปนครูที่โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด ...(จังหวัดที่เปน
บานเกิดของนาย C2) สวนคุณแมเปนแมบานที่ทําหนาในการอบรมเลี้ยงดูลูก และเมื่อลูกทุกคน
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เขาโรงเรียนกันหมด คุณแมจึงไดเริ่มตนทําการคาขาย ดวยการขายอาหารจําพวกขาวและขนม
ที่โรงเรียนแหงเดียวกับที่นาย C2 เรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษา จนกระทั่ง คุณแมมีอายุมาก
ขึ้นก็เปลี่ยนจากการขายของที่โรงเรียนมาเปนการเปดรานขายของชําที่บานแทน
ในขณะที่คุณแมขายอาหารอยูนั้น นาย C2 และพี่นองทุกคนไดมีสวนชวย
คุณแมในเรื่องการเตรียมของที่จะใชในการขายในแตละวันดวย นอกจากการชวยแมเตรียมของ
แลวนาย C2 ก็ยังไดชวยคุณแมลางจานอีกดวย
“คุณพอ เปนครู คุณแมเปนแมบาน และพอลูกๆ ไปโรงเรียน คุณ แมก็ขาย
ของ ตอนเล็กๆ ก็ไมไดขาย แตหลังจากลูกไปโรงเรียนแลวจึงเริ่มขาย...”
“แมขายที่โรงเรียนที่ผมเรียน... เขาใชรถเข็นใสของที่จะขายแลวเข็นไป ตอน
เที่ยงเด็กกินขาวอะไรเสร็จแลวเขาก็เข็นกลับมาบาน พอตอนหลังอายุมากขึ้นเขาก็มาเปดราน
ชําอยูที่บาน”
“ลูกทุกๆ คนก็ชวยแมเตรียมของ แตการขายนี่แมไ ปขายเอง เพราะเราไป
โรงเรียน แตผมก็ชวยๆ ชวยลางจาน แมขายพวกขาว อาหาร ขนม เขามีหลายคนขาย สมัยนั้น”
3. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนาย C2 จัดวาเปนครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อประมาณป พ.ศ. 2508 - 2509 คุณพอไดประสบอุบัติเหตุ
คือพลาดตกบันไดเปนเหตุใหขาไดรับบาดเจ็บหนักพอสมควร ทําใหครอบครัวตองใชเงินในการ
รักษาคุณ พอไปเปน จํานวนมาก เนื่องจากตองเดิน ทางเขามารักษาที่โ รงพยาบาลศิริราชใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบในขณะนั้นเปนชวงเดียวกับที่คุณพอคุณแมตองสงเสียใหลูกทั้ง 5 คน
ไดเรียนหนังสือ การประสบกับสภาวการณดังกลาวทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเริ่ม
แยลงคุณพอคุณแมตองขายทรัพยสินตางๆ ที่มีอยู ทั้งที่นา และสรอยคอทองคําเพื่อนําเงินมาใช
จายในครอบครัว
การประสบป ญ หาทางเศรษฐกิ จ ในครอบครั ว ทํ า ให ใ นที่ สุ ด คุ ณ พ อ ต อ ง
ตัดสินใจลาออกจากการเปนครูเพื่อนําเงินบําเหน็จที่ไดรับมาชดใชหนี้สินที่เกิดขึ้นเปนจํานวน
มาก เนื่องจากในชวงเวลานั้นดอกเบี้ยเงินกูคอนขางสูง จึงเปนเหตุทําใหจํานวนหนี้สินเพิ่มมาก
ขึ้นอยางรวดเร็วตามไปดวย อยางไรก็ตามเงินบําเหน็จที่ไดมาก็ยังไมสามารถใชหนี้สินที่มีอยูได
ทั้งหมด ดวยเหตุนี้คุณแมที่เคยเปนแมบานจึงตองเริ่มคาขายไปพรอมกันดวยเพื่อใหมีรายไดมา
เปนคาใชจายของครอบครัว

“คุณพอก็ทําความสะอาด ใหลูกๆ ทําความสะอาดดวย พอก็ปน เกิดพลาด
อยางไรไมรู พอก็ลม แลวคุณพอก็เดินกะเพรกๆ มาตั้งแตวันนั้น แลวในสมัยนั้นมันทําไมได ตอน

154
นั้น เราก็รั กษาพอ อยูจ นเราต อ งขายที่ น าหมด คุ ณ แม ก็รั ก ษาคุ ณ พ อ พาคุ ณ พอ มารั กษาที่
โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแตป 2508 หรือ 2509 ...มารถไฟ มาโรงพยาบาลศิริราช ก็ตองหมดเลย
ขายที่นาหมด เงินเดือนก็ไมเหลือ จนกระทั่งตองเปนหนี้ไง เราก็เริ่มตองเปนหนี้แลว พอพอเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมานะ รักษาจนหมดแลว สงลูกๆ เรียนทุกคนดวย เราก็ตองขายที่นาหมด แลวพอก็
ตองทํางานตอมาจนกระทั่ง อายุไ ด กอนเกษี ยณอะ พออยูไ มทัน ได เกษียณนะ ลาออกกอ น
ประมาณซัก 10 ปได เพราะถาพออยูตอไปหนี้สินมันก็จะเยอะ ดอกเบี้ยมันเยอะ ก็ตองลาออก
เพื่อเอาเงินมาใชหนี้ ปลดหนี้ เพราะวาเมื่อกอนดอกเบี้ยบานนอกมันสูง ก็ตองลาออกเพื่อเอาเงิน
มาใชหนี้ แตยังไมหมดนะ เหลืออีก 10,000 หรือ 20,000 นี่แหละ เทาไหรเนี่ย คือไมหมดดียัง
เหลืออีกกอนหนึ่ง จากนั้นคุณ แมขายของ ผมจําไดแมใสส รอยตั้งแตผมเล็กๆ นะ พอพอปวย
สรอยก็ไมมี”
ลักษณะนิสัย และความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
1. ลักษณะนิสัยของบิดา
ลักษณะนิสัยของคุณพอ คือเปนคนที่คอนขางหัวรุนแรง พูดจาโผงผาง และ
ชอบแสดงความคิด เห็น ในเชิง การวิ พากษ วิ จ ารณเมื่ อมีเรื่องที่ ต นเองเห็น วาไม เหมาะสม
ลักษณะนิสัยดังกลาวเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหคุณพอไมไดรับการคัดเลือกใหเปนครูใหญ
“คุณพอเปนคนโผงผาง หัวรุนแรง ชอบแสดงความคิดเห็น วิพากษ วิจารณ
ไมยอมคน ถึงไมไดเปนครูใหญไง ก็อยางเรื่องการบริหารงาน ในเรื่องการคัดเลือกครูใหญอะไร
อยางเนี้ย ใครไมเหมาะสมคุณพอก็จะวิพากษวิจารณ พอถึงเวลาที่ตําแหนงของโรงเรียนตนเอง
วางลง ทานก็ไมไดเปน”
อยางไรก็ต ามคุ ณ พอก็เ ปน คนที่ ช าวบานในชุมชนใหความเคารพนับถื อ
เพราะชาวบานจะเห็นวาคุณพอเปนครู เปนผูมีความรู ความสามารถ อีกทั้งคุณพอเปนคนที่ชอบ
เรื่องธรรมะ ดังที่ชาวบานเขาจะเรียกกันวา “เปนคนธรรมะ ธรรมโม” ซึ่งคุณพอเปนผูหนึ่งที่เขา
ไปชวยงานในวัดอยูเปนประจํา และครั้งหนึ่งเคยเปนไวยาวัจกรของวัด รวมถึงเปนพิธีกรในงาน
ตางๆ ที่ทางวัดไดจัดขึ้น จนกระทั่งเมื่อคุณพอมีอายุมากขึ้นก็ไดลดบทบาทในการทํางานใหกับ
วัดลงไปบาง แตในปจจุบันคุณพอก็ยังคงไปชวยงานที่วัดอยูต ามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
“พอเปนครูนะคนเขาจะใหความเคารพนับถือ มาปรึกษา... และพอเขาเปน
คนธรรมะ ธรรมโม เขาเปนพิธีกรดวย พิธีกรตามงานวัดนะ นําสวดมนตอะไรพวกนี้
“เมื่อกอนก็เปนไวยาวัจกร แตเดี๋ยวนีอ้ ายุมากก็ไมเปนแลว พวกครูเขาใหเปน
ทั้งนั้นแหละนะ”
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นอกจากการไปชวยงานที่วัดแลวคุณพอยังเปนผูที่ชวยใหคําปรึกษาในเรื่อง
ตางๆ ใหกับคนในชุมชนอีกดวย อยางเชน หากมีใครตองการจะไปติดตอกับหนวยงานราชการก็
จะมาปรึกษาคุณพอวาตองไปติดตอที่ไหน มีกระบวนการและขั้นตอนอยางไร หรือหากใคร
ตองการจะทําเรื่องรองเรียนคุณพอก็ชวยเขียนหนังสือรองเรียนให ตามความตองการ เปนตน
ทั้งนี้เพราะวาคุณพอเคยเปนครู ซึ่งถือวาเปนขาราชการจึงมีความรูและมีประสบการณในเรื่อง
ดังกลาวเปนอยางดี
“เวลาเขามีปญหาอะไรเขาก็จะมาปรึกษา พอจะทราบขั้น ตอนในเรื่องการ
ติดตอราชการดี พอก็จะเขียนเรื่องรองเรียนวาจะเขียนจดหมาย เขียนหนังสืออยางไร ไปติดตอที่
ไหนอยางไร พอจะบอกได เปนที่ปรึกษาไดครับ”
อยางไรก็ตามเมื่ออยูในครอบครัวคุณพอเปนผูที่มีความสัมพันธที่ดีกับลูกทุก
คน และยังคอยดูแลลูกทุกคนอยางใกลชิด แตคุณพอจะไมเคยลงโทษลูกคนใด ดวยการตีเลย
โดยจะปลอยใหคุณแมเปนผูทําหนาที่ในการลงโทษลูก
“ดีๆ อันนี้ดี ใกลชิดกับลูกๆ คุณ พอไมดุนะ เพราะพอไมเคยตีลูกเลย การ
ลงโทษนี่ทานปลอยใหเปนหนาที่ของแมมากกวา”
นอกจากนี้คุ ณ พอยั ง เปน ผูที่ปลูกฝง ใหลูกทุกคนมีร ะเบียบวินัยในการทํา
หนาที่ของตนเองทั้ง ในเรื่องการเรียนที่คุณ พอจะกําหนดสถานที่ใ หลูกทุกคนวาใหใ ครอา น
หนังสือและทําการบานที่ใด และคุณพอจะกําหนดใหลูกทุกคนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ทํางานบาน โดยคุณพอจะทําตารางแสดงหนาที่ความรับผิดชอบของลูกแตละคนเปนรายสัปดาห
เพื่อใหลูกทุกคนไดรับรูวาในหนึ่งสัปดาหนั้นใครมีหนาที่ในการทํางานบานอะไรบาง เชน ลูกคน
ใดมีหนาที่ลางจาน ลูกคนใดมีหนาที่กวาดบาน ฯลฯ เพื่อใหลูกทุกคนทําหนาที่ของตนเองตาม
ที่ไดรับมอบหมาย
“มีเลย สมมติวา 6 โมงเนี่ย ทําการบาน คุณพอ จะมีเวลาบอกไวเลย ทุกคนก็
จะมีตะเกียงกระปองน้ํามันกาซ ไปอยูตามมุมของตัวเอง เราเลือกเอง พี่ๆ เขาก็มีมุมของตัวเอง
เราก็มีมุมของเรา นองๆ ก็ดีหนอย ทําไมไดเราก็ไปปรึกษาพี่ๆ เขาก็จะสอน”
“เนื่องจากคุณพอเปนครู คุณพอจะมีตาราง วาเชาทําอะไร ใครตองทําอะไรๆ
อยางลูก 5 คนเนี่ยทานจะจัดเวรใหเลยวาใครตองทําอะไรๆ บางในแตละวัน ของสัปดาหนั้นๆ
ใครลางจาน ใครกวาดบาน ใครทําอะไรๆ มีชื่อลูกคนนั้นๆ อยูเลย เราก็ตองทําหนาที่ตามตาราง
พอหมดอาทิตยหนึ่ง พอก็ทําตารางใหมอีก เปลี่ยนหนาที่กันไปเรื่อยๆ ในแตละสัปดาห”
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2. ลักษณะนิสัยของมารดา
ลักษณะนิสัยของคุณแมคือเปนคนใจดี และเปนผูที่คอยใหการอบรมเลี้ยงดู
ลูกทุกคนอยางใกลชิด ซึ่งรวมถึงการลงโทษลูกเมื่อทํา กระทําความผิดดวย โดยในชวงวัยเด็ก
นาย C2 เคยถูกคุณแมทําโทษดวยการตีเพียงครั้งเดียวเทานัน้ เนื่องจากนาย C2 ไปวาพูดจาวา
รายใหกับพี่นอง แตภายหลังจากที่โดนคุณแมตีในครั้งนั้น นาย C2 ก็ไมเคยพูดจาวารายใหกับพี่
นองอีกเลย
“คุณแมใจดีนะ แมใจดีกวาคุณพอ คุณแมจะเปนคนที่พูดมากกวาคุณพอ”
“คุณแมก็ไมคอยตีนะ ที่จําไดคุณแมตีผมซักครั้งสองครั้งไดมั้งก็เมื่อกอนผม
เปนขี้ดา ผมดาเกงเมื่อกอน คือ ถาเราไมชอบใจเราดาเลย ดาพี่ นองนี่แหละ ผมดาหมดเมื่อกอน
ดวยเหตุผลที่คุณแมเปนคนใจดีนั้นเองทําใหคุณแมเปนที่รักของคนในชุมชน
และที่ สํ าคั ญ คนในชุ ม ชนจะรั ก คุณ แม ม ากกว า คุ ณ พ อ ด ว ย เพราะว า คุ ณ พ อ เป น คนที่ ช อบ
วิพากษวิจารณในเรื่องตางๆ อยางตรงไปตรงมาเสมอ
“แม น ะ คนรั ก แม ใ จดี คนรั ก มากกว า พ อ นะ เพราะว า พ อ เป น คนชอบ
วิพากษวิจารณ”
3. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา
ความสัมพันธระหวางคุณพอและคุณแมของนาย C2 นั้นถือวามีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน โดยมีความรักเปนปจจัยสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธระหวางคุณพอ และคุณแม
ซึ่งตั้งแตนาย C2 เริ่มจําความไดก็จะพบวาคุณพอคุณแมไมเคยทะเลาะเบาะแวงหรือถกเถียงกัน
เลยแมแตครั้งเดียว ในทางกลับกันเมื่อมีเหตุการณที่ทานทั้งสองมีความคิดที่ไมสอดคลอ งกัน
ทานจะรับฟงเหตุผลของแตละฝายโดยไมมีขอโตแยงใดๆ
“ก็ดี รักกันดีมาก”
“(เคยไดยิน เสียงทะเลาะกันของคุณ พอกับคุณ แมไ หมคะ?)ไมเลย เขาจะ
เปลี่ยนกัน ถาวันไหนคุณแมอารมณเสีย แมก็มีสิทธิ์วาคุณพอ คุณพอก็ไมพูด แตถาวันไหนคุณ
พอเอาเรื่องขึ้นมา คุณพอก็จะวาคุณแม คุณแมก็จะไมพูด เขาจะสลับกัน ไมเคยไดยินเสียงเขา
เถียงกัน”
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4. ความสัมพันธกับบิดา มารดา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง นาย C2 กั บ คุ ณ พ อ และคุ ณ แม ก็ ถื อ ว า เป น
ความสัมพัน ธที่ดีเชนกัน ถึงแมวานาย C2 จะไมคอยไดอยูใกลชิดกับคุณพอคุณแมมากนัก
โดยช ว งเวลาที่ น าย C2 ได อ ยู ร ว มคุ ณ พ อ คุ ณ แม นั้ น คื อ ช ว งแรกเกิ ด ถึ ง ช ว งที่ เ รี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 เทานั้น เมื่อนาย C2 ตองเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ก็ตองไปพักอาศัย
อยูก ับพี่สาวที่ในชวงเวลานั้นไดเริ่มรับราชการเปนครูแ ลว ซึ่งการที่ไดไปพักอาศัยอยูกับพี่สาว
นั้นทําใหนาย C2 สนิทกับพี่สาวมากกวาคุณพอและคุณแม โดยเมื่อมีปญหาใดๆ มักจะเลือกที่จะ
ปรึกษาพี่สาวกอนเปนคนแรก
“ผมเปนคนที่ไมใกลชิด เพราะวาผมไมคอยไดอยูบาน อยูบานนอย พอ ป.5-7
ผมก็มาอยูกับพี่สาวคนโต เขาเปนครูแลวไง ผมก็ตามพี่สาวไปอยูไง ผมเรียนที่โรงเรียนที่พี่สาว
สอนอยู ผมก็ไปอยูกับเขา ...ก็ทําใหสนิทกับพี่สาวคนโตมาก เวลามีปญหาอะไรจะนึกถึงพี่สาว
กอน จะปรึกษาพี่สาว”
5. ความสัมพันธกับพี่นอง
ความสัมพันธระหวางพี่นองทั้ง 6 คนของนาย C2 นั้นถือวาเปนพี่นองที่รัก
กันมากตั้งแตชวงวัยเด็กจนถึงปจจุบัน ทําใหพี่นองทุกคนอยูรวมกันไดอยางมีความสุขและเต็ม
ไปดวยความรูสึกอบอุนซึ่งความรูสึกเชนนี้ถือเปนเกราะปองกัน ในการเกิดปญหาทะเลาะเบาะ
แวงระหวางพี่นองไดเปนอยางดี นอกจากนี้พี่นองทุกคนตางใหการสนับสนุนและชวยเหลือนาย
C2 ในเรื่องการทํางานการเมืองกันทุกๆ คน
“อบอุน ดีน ะ ไมคอยมีปญ หาอะไร... รักกัน นะ เดี๋ยวนี้ก็ยัง รักกัน ดี ไมเคย
ทะเลาะกัน ...มีบางที่คิดไมตรงกันบางนะ แตพอมานั่งคุยกันแลวก็โอเค คนที่ไมเห็นดวยก็ทําเปน
ตลกไป เออออกันไป
“(แลวอยางตอนที่ทานหาเสียงนีท่ ุกคนมากันหรือไมคะ?) ชวยๆ ครับ”
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
การสนับสนุนทางดานการศึกษา
คุณพอและคุณแมของนาย C2 จัดวาเปนผูที่ใ หการสนับสนุนในการศึกษา
เลาเรียนของลูกเปนอยางดีดวยการสนับสนุนใหลูกไดรับการศึกษากันทั้งหมด ถึงแมวาการสง
เสียใหลูกไดเรียนหนังสือนั้นจะเปนผลทําใหครอบครัวตองเปนหนี้เปนสินก็ตามแตคุณพอคุณแม
ก็ยังคงสนับสนุนใหลูกไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
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“พอเนี่ยมีหนี้เยอะ ในสมัยนั้น พอเปนครูคนเดียวที่ไ มมีโ อกาสไดบํานาญ
เพราะวาเขาเปน หนี้เยอะไง พอตองเสียลูกเรี ยนทั้งหมด 5 คน ครูรุนพอผมไดบํานาญทั้งนั้น
มีพอผมคนเดียวไมไดบํานาญ เพราะวาตอนที่พอออกเนี่ย ถาไมเอาบําเหน็จเขาจะยิงทิ้ง เมื่อ
กอนเนี้ยนะ พอออกมาก็ตองเอาบําเหน็จมาใชหนี้เขา พอตองสงลูกเรียนทุกคน”
ทั้งนี้คุณพอจะเปนผูที่คอยปลูกฝงใหลูกมีวินัยในเรื่องการเรียนดวยการจัดทํา
ตารางเพื่อบอกวาเวลาใดลูกตองทําการบาน ตองอานหนังสือทบทวนบทเรียน พรอมทั้งมีการ
กําหนดสถานที่ใหกับลูกทุกคนวาใหใครนั่งทําการบานและอานหนังสือจุดที่ใด ซึ่งผลจากการที่
คุณพอไดฝกฝนใหลูกมีวินัยในการเรียนนั้นทําใหลูกทุกคนเรียนหนังสือเกงกันทั้งหมด
“สมมติวา 6 โมงเนี่ย ทําการบาน อานหนังสือ ทบทวน คุณพอ จะมีเวลาบอก
ไวเลย ทุกคนก็จะมีตะเกียงกระปองน้ํามันกาซ ไปอยูตามมุมของตัวเอง เราเลือกเอง พี่ๆ เราก็มี
มุมของตัวเอง เราก็มีมุมของเรา นองๆ ก็ดีหนอย ทําไมไดเราก็ไปปรึกษาพี่ๆ เขาก็จะสอน แต
สวนมากจะทําไดเองมากกวา
“(พี่นองทุกคนมีผลการเรียนเกงเปนอยางไรคะ?) ก็เกงเหมือนกันหมดนะ ได
ที่ตนๆ ของจังหวัดกันหมด”
การอบรมสั่งสอนและการเปนแบบอยางในการปฏิบัติศาสนกิจ
ครอบครัวของนาย C2 นับถือศาสนาพุทธและเปนครอบครัวที่มีการปฏิบัติ
ศาสนกิจอยางสม่ําเสมอ กลาวคือมีการสวดมนต ไหวพระ นั่ง สมาธิ และไปทําบุญที่วัดเปน
ประจําทุกวันพระ เมื่อถึงวันสําคัญทางศาสนาครอบครัวของนาย C2 ก็จะไปทําบุญและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาเปนประจํา นอกจากนี้ครอบครัวของนาย C2 ยัง มีความสัมพันธ กับวัด
อยางใกลชิดดวยเหตุผลที่บานมีที่ตั้งอยูใกลกับวัด และคุณพอของนาย C2 ก็เปนผูหนึ่งที่ไ ป
ชวยงานตางๆ ของวัดใกลบานอยูดวย เชน เปนไวยาวัจกร เปนพิธีกรในงานตางๆ ฯลฯ ทําให
นาย C2 มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับวัดอยางใกลชิดมาตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก กลาวคือนาย C2 ได
ใชพื้นที่ของลานวัดเปนที่วิ่งเลน รวมถึงไปชมภาพยนตร ไปชมโนรา ไปชมหนังตะลุงในวันที่วัด
จัดงานอยูอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้พระที่วัดยังใหความเอ็นดูแกนาย C2 มากเปนพิเศษจึงทํา
ใหนาย C2 มีโอกาสไดไปกินขนมของพระที่กุฎิอยูเปนประจํา
“วันพระนี่ไ มไ ด ตองสวด คุณ พอจะนําสวดมนต พวกเราสวดมนตเปนกัน
ตั้งแตยังเล็กๆ เลย สวดบททั่วไป บทพาหุง แผเมตตา แลวก็นั่งสมาธิ และเปนวันที่ครอบครัวไป
ทําบุญที่วัดกัน”
“หลังจากที่คุณพอลาออกจากราชการแลว อายุซัก 50 กวาๆ ทานก็ไปชวยที่
วัด เวลาที่เขามีกิจกรรม มีงานตางๆ ก็ไปเปนพิธีกรที่วัด ...ไปเปนไวยาวัจกร”
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“คือ พระชอบเรา ใหขนมเรา พระมีขนมเยอะ เรามีสิทธิพิเศษ กิจกรรมเราก็
ชอบไปเวียนเทียนนะ ที่วัด เมื่อกอนเลน ในวัดหมดแหละ เราก็ช อบที่วัด ชอบไปเลน คือ เรา
ผูกพัน ชอบมีหนังดู มีหนังตะลุง มีมโนรา”
นอกจากนี้คุณพอของนาย C2 ยังเปนผูที่ชอบศึกษาเรื่องธรรมะจึงไดซื้อหา
หนั ง สื อประเภทดัง กล าวมาอ านเป น จํ านวนมากจนทํา ให ส ามารถจั ด หนัง สื อเหล านั้ น เป น
หองสมุดขนาดยอมไดเลยทีเดียว ซึ่งหนังสือธรรมะของคุณพอมีอยูหลากหลายประเภทดวยกัน
เชน หนังสือของธรรมจักร หนังสือของทานพุทธทาสภิกขุ หนังสือนิทานชาดก เปนตน ดวยเหตุ
นี้ทําใหนาย C2 และพี่นองทุกคนมีโอกาสไดอานหนังสือธรรมะเหลานั้นอยูเปนประจําและรูสึก
ชอบอานการหนังสือที่เกี่ยวของกับเรื่องธรรมะโดยเฉพาะหนังสือประเภทนิทานชาดก เพราะมี
เนื้อหาที่นาสนใจและที่สําคัญในตอนจบมักจะจบลงดวยดีเสมอ เชน ในตอนจบตัวละครจะไดขึ้น
สวรรค ฯลฯ
“ผมก็อานหนังสือของพอที่บาน ที่บานพอมีหนัง สือเยอะ เปนหองสมุดเลย
อานหนังสือของทานอาจารยพุทธทาส หนังสือเกี่ยวกับศาสนาของธรรมจักร หนังสืออะไรพวก
เนี้ยแหละ ที่เราชอบอานเพราะวาหนังสือธรรมะที่พอรับตัวมันจะใหญ แลวจะมีชาดก เปนนิทาน
เกี่ยวกับศาสนา เปนเรื่องลิง เรื่องชางอะไรพวกนี้ ผมวามันอานสนุก พอหนังสือมาเราก็แยงกัน
อาน แลวก็อานหนังสือของทานพุทธทาส อานยาก อานชาดกดีที่สุด”
“ผมวามันอานสนุกนะ มันมีชีวิตชีวา เขาก็จะสอนวาถาเราไปแกลงคนอื่นๆ
แลวผลมันจะเปนอยางไร แลวสุดทายมันก็จะจบดี เกิดชาติใหมมันก็ดีไง เออมันมีความสุข มันจะ
มีการจบแบบ happy ending ตายไปแลวเกิดใหม สุดทายไดขึ้นสวรรค”
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในบาน
นาย C2 ไดรับมอบหมายจากคุณพอและคุณแมใหมีหนาที่รับผิดชอบงานใน
บานตั้งแตอยูใ นวัยเด็ก โดยที่นาย C2 และพี่นองทุกคน ตองทํางานบานตามตารางที่คุณพอได
กําหนดไวเปนประจําทุกสัปดาห ซึ่ง แตละสัปดาหลูกแตละคนจะมีหนาที่ที่แตกตางกันออกไป
ทั้งการซักผา รีดผา ถูบาน ลางจาน นาย C2 ก็มีความรูสึกชอบการทําตารางกําหนดหนาที่ที่คุณ
พอได ทําไว เพราะการมี ต ารางนั้น จะทําใหท ราบว า ในแตละวัน ตนเองมีห น าที่ต องทํ างาน
อะไรบาง ก็ทําหนาที่ไปตามที่ไดกําหนดไว และเมื่อทําหนาที่ของตนเองเสร็จ เรียบรอยแลวก็
สามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆ ของตนเองไดตามสบาย
ทั้งนี้นอกจากคุณพอจะทําตารางกําหนดหนาที่ใหกับลูกแตละคนแลว คุณพอ
ยังทําการประเมินผลการทํางานของลูกแตละคนภายหลังจากที่ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
เสร็จแลวดวย วาใครทํางานที่ไดรับมอบหมายนั้นดีหรือไมดีอยางไร หากลูกคนใดทํางานไมดีก็
ตองทํางานนั้นใหมอีกครั้งจนกวาผลงานที่ทําจะออกมาดีจนเปนที่พอใจของคุณพอ อยางไรก็
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ตามนาย C2 เป น ผู ที่ ทํ า หน าที่ ที่ ไ ด รับ มอบหมายเพี ย งครั้ ง เดีย วก็ ส ามารถที่จ ะผา นการ
ประเมินผลการทํางานของคุณพอ
“ใชๆ ตองทําทั้งหมด ซักผา ถูบาน ลางจาน แตผมถูบานซะมากกวา ลางจาน
เปนหนาที่ของผูหญิงเขา หนาที่จะผลัดเปลี่ยนกันไป แลวแตวาสัปดาหไหนรับผิดชอบเรื่องอะไร
ก็ทําตามที่ไดรับมอบหมายนั้น ...ทํางานบานตั้งแตกอนที่จะไปอยูกับพี่สาว ตอนที่ไปอยูบาน
พี่สาวแลวก็ยังชวยทํา ดวยความเต็มใจ เปนหนาที่เลย ก็รับผิดชอบงานในสวนของตัวเอง อยาง
ซักผา รีดผาเอง ผมรีดผาเองตั้งแตเล็กๆ แลว แลวก็ลางจาน ถูบานนี่ก็ตองทําดวย”
“(ตอนเด็กๆ ที่คุณพอ มอบหมายหนาที่ให โดยทําเปน ตารางนั้นทานรูสึก
ชอบหรือไมชอบอยางไรคะ?) ผมวาดีนะ เราจะไดรูวาเรามีหนาที่รับผิดชอบอะไร และไดรูวาเรา
ทําหนาที่ของเราเสร็จแลว แลวตอไปเราจะทําไปอะไรก็ได ไปเลนก็ได ดีผมวาดีจะไดแบงวาของ
คุณไมทํานะ ของคุณไมทํานะ แตของผมเสร็จแลว เขาจะไดประเมินไดไงวาใครทําเปนอยางไร
(ทํ าเสร็จ แลว คุณ พ อตรวจงานดว ยใช ไ หมคะ?)แนน อนๆ ทํ า ไม ดี ก็ ตอ งทํา เป น รอบที่ส อง
(สวนใหญทานทํากี่รอบคะ?) ผมรอบเดียวนะ แตบางคนก็ทําหลายรอบหนอย”
วิธีการลงโทษของบิดา มารดา
ในชวงวัยเด็กนาย C2 ไมคอยถูกลงโทษจากคุณ พอคุณ แม ทั้ ง นี้เพราะ
เหตุผลประการหนึ่ง คือคุณพอไมเคยลงโทษหรือตีลูกเลยแมเพียงครั้งเดียว แตจะปลอยใหการ
ลงโทษลูกเปนหนาที่ของคุณแมแทน ประกอบกับนาย C2 ไมไดมีการกระทําผิดรายแรงจนตอง
โดนลงโทษเพียงครั้ งเดียวเทานั้น ที่น าย C2 ถูกคุณ แมตีเพราะไปพูดจาวารายให กับพี่นอง
แตหลังจากถูกคุณแมตีในครั้งนั้นแลวนาย C2 ก็ไมไดพูดจาวารายใหกับพี่นองอีกเลย จึงไมได
ถูกคุณแมตีอีกเปนครั้งที่ 2
“ก็เมื่อกอนผมเปนขี้ดา ผมดาเกงเมื่อกอน คือ ถาเราไมช อบใจเราดาเลย ดาพี่
นองนี่แหละ ผมดาหมดเมื่อกอน แตหลังจากโดนแมตี ผมก็ไมเคยดาอีกเลย คุณแมก็ไมเคยตีอีก
เลย”
1.2 เริ่มตนเขาศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตน
นาย C2 เริ่มเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ที่โรงเรียน... ปจจุบันอยูใน
เขตอําเภอ... จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)
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พฤติกรรมการเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน
ในชวงวัยเด็กนาย C2 จัดวาเปนเด็กที่ ขยัน ศึกษาเลาเรียนจนทําใหมีผ ลการ
เรียนดีและสอบไดที่ 1 ตั้งแตเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 นอกจากนี้นาย C2 ยังเปนเด็กที่มี
ความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนเปนอยางดี คือในวันที่มีการบานก็จะทําการบานเองโดยไมตอง
ใหคุณพอคุณแมหรือพี่มาคอยบอกวาถึงเวลาตองทําการบานแลว
“ดีนะ เรียนเกง เมื่อกอนผมเรียนไดที่ 1 ตลอดนะ ผมเรียนไดที่ 1 ตั้งแต ป. 1-4”
“(แลวพวกการทําการบานนี่ทําเอง หรือวาตองมีใครบอกใหทําคะ?)ก็ทําเองถึง
เวลาก็ทํา ไมตองใหใครมาบอก”
นาย C2 จัดวาเปนเด็กที่คอนขางเก็บตัว โดยมักจะชอบที่จะอยูเงียบๆ เฉยๆ
เปนคนพูดนอย จึงทําใหนาย C2 ไมมีความโดดเดนในหมูเพื่อนๆ เทาใดนัก นอกจากนี้นาย C2
มักจะไม คอยกลาตอบคําถามของครู เพราะเกรงวาจะตอบไมถูกตองแลวจะทําให ต นเองมี
ภาพลักษณที่ไมดีในสายตาของครูและเพื่อนๆ ทําใหนาย C2 เลือกที่จะนั่งเรียนในแถวกลาง
มากกวาที่จะเลือกนั่งเรียนในแถวหนาเพราะกลัวถูกครูถามระหวางเรียน
“ไมคอยกลาตอบคะถาม ผมเปน คนพูดนอยมากนะ ผมมาพูดตอนที่ผมเปน
ผูแทนเนี่ยแหละ ผมไมเคยเปนหัวหนาชั้นเลยนะตอนเด็กๆ นะ เพื่อนๆ ก็ไมคอยรูจักผมนะ จําไม
คอยได เพิ่งมารูจักตอนที่เปนผูแทนแลว”
“นั่งกลางๆ นะ ผมไมกลานั่งหนา (ทําไมคะ กลัวคุณครูถามหรือเปลา?) ใชกลัว
มาก ผมกลัวตอบผิด กลัวผิดพลาด พอผิดพลาดแลวเราเสียฟอรมเลย”
นาย C2 เปนเด็กที่มีความเกรงกลัวความผิดพลาดในเรื่องการเรียนเปนอยาง
มากและถาหากทําอะไรผิดพลาดจะนําความผิดพลาดนั้นกลับไปครุนคิดอยูเปนเวลานานและมี
บางเรื่องที่เคยโดนครูลงโทษก็ยัง นํามาคิดอยูจนถึง ปจจุบัน และดวยเหตุผ ลที่เกรงกลัวความ
ผิดพลาดนี้ ทําใหนาย C2 ไมคอยมั่นใจในตนเองทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆ รวมถึงเรื่องการ
ทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในปจจุบันดวย โดยกอนที่นาย C2 จะทําหนาที่
อะไรก็ตามนาย C2 จะตองมีการเตรียมตัวเปนอยางดีกอนทําทุกครั้งและจะไมทําอะไรโดยที่
ไมไ ดมีการเตรียมตัวมากอนอยางแนน อน ซึ่ง การทํางานในปจ จุบันที่น าย C2 จะตองมีการ
เตรียมตัวหรือ เตรียมขอมูลกอนทําหนาที่ ใดๆ ก็ตามทุกครั้ง รวมถึง การทําหนาที่ในการพูด
อภิปรายประเด็นตางๆ ดวย
“(ถาทําอะไรผิดเนี่ย จะรูสึกเสียใจ เสียหนามากไหมคะ?)ใชๆ มาก มันไมมีใคร
อยากผิดพลาดหรอกนะ”
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“(แลวสมัยกอน ถาทานตอบผิดอะไรไปซักขอ 2 ขอ เนี่ย ทานจะกลับไปคิดนาน
ไหมคะ?)นานนะ เดี๋ยวนี้ผมยังคิดอยูเลยนะ ผมเคยโดนครูตีมือ จะตอบผิดหรืออะไร ทํานองเนี้ย
ผมโดนตีครั้งเดียว ครั้งนั้นแหละ ประมาณ ป.2”
“ผมไมคอยมั่นใจนะ (มีอะไรคะ ที่ไมมั่นใจในตัวเอง?)ผมเปนคนไมคอยมั่นใจใน
ตัวเองนะ จนเดี๋ยวนี้ก็ยัง นี่คือความไมมั่นใจ สมมุติผมจะพูดอะไรผมตองเตรียมตัวกอน อยางดี
ทุกครั้ง ผมไมเคยยืนขึ้นแลวพูดเลย ตองเตรียมตัวกอน ...ไมเคยยืนขึ้นโดยไมเตรียมตัวเลย”
ความสัมพันธกับครู
การเรี ย นในช ว งชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1-4 นั้ น ถื อ ว า เป น ช ว งที่ น าย C2
มีความสัมพันธกับครูอยางใกลชิด สวนหนึ่งเปนเพราะจํานวนนักเรียนในชั้นเรียนมีไมมากนักทํา
ใหครูสามารถดูแลนักเรียนทุกคนไดอยางทั่วถึง แตอยางไรก็ตามนาย C2 เปนนักเรียนที่มีความ
มุงมั่นในการเรียนเปนหลักและไมคอยชอบทํากิจกรรมตางๆ ของชั้นเรียนหรือของโรงเรียน
“ผมวาดีครับ ก็อบอุนดี แตผมไมคอยยุงกะครูเขานะ ผมจะเงียบๆ เรียนหนังสือ
...แตคุณครูเขาก็รักนะ แตกิจกรรมผมไมทํา”
ความสัมพันธกับเพื่อน
ดว ยเหตุ ผ ลที่ น าย C2 เป น นั กเรีย นที่ มีค วามตั้ ง ใจและขยั น หมั่น เพี ยรใน
การศึกษาเรียน จนทําใหมีผลการเรียนดีและสอบไดที่ 1 ทุกครั้งที่เรียนอยูใ นระดับประถมศึกษา
ปที่ 1-4 ทําใหนาย C2 มีเพื่อนสนิทที่อยูในกลุมเดียวกันเปนกลุมนักเรียนที่ขยันเรียนเหมือนกัน
ทั้งหมด โดยนาย C2 จะไมคอยไดสนิทสนมกับนักเรียนกลุมที่ชอบทํากิจกรรมมากเทาใดนัก
เพราะนาย C2 ไมชอบการทํากิจกรรมใดๆ แตจะมุงมั่น ในการเรียนหนังสือเพียงอยางเดียว
มากกวา ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําให นาย C2 ไมโดดเดนในหมูเพื่อนนักเรียนในระหวางที่เรียน
อยูในระดับชั้นประถมศึกษา
“ผมอยูของผมเฉยๆ เรียนอยางเดียว ไมคอยสนใจอะไร ไมคอยโดดเดนในกลุม
เพื่อนๆ พวกโดดเดน พวกนั้น พวกกิจกรรมไมใชแนๆ แตวากลุมผูที่เรียนเนี่ย ผมจะอยูในกลุม
นั้น”
บรรยากาศในชั้นเรียน และบทบาทในชั้นเรียน
บรรยากาศในชั้ น เรี ย นของนาย C2 ในระหว า งที่ ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษานั้นจัดวาเปนหองเรียนที่มีการเรียนการสอนตามแบบปกติเปนหลัก อยางไรก็ตาม
หองเรียนดังกลาวก็จัดวาเปนหองเรียนที่มีความเปนประชาธิปไตยอยูในระดับหนึ่งที่แสดงใหเห็น
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ไดจากที่ภายในชั้นเรียนมีการเลือกหัวหนาชั้นที่กระทําโดยใหนักเรียนในหองเรียนเสนอชื่อผูที่
เหมาะสมจะที่จ ะเปน หัวหนาหองตอจากนั้น ใชวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และผูใ ดที่ไ ด
คะแนนมากที่สุดก็จะไดเปนหัวหนาหอง อยางไรก็ตามนาย C2 เปนผูที่ไมไดรับการคัดเลือกให
เปนหัวหนาชั้นเลย เพราะนาย C2 เปนนักเรียนที่มีความมุงมั่นอยูกับการเรียนเปนหลัก โดยจะ
ไมของเกี่ยวกับเพื่อนๆ มากนัก ประกอบกับนาย C2 ไมชอบการทํากิจกรรมใดๆ เลย ทําใหนาย
C2 เปนผูที่ไมมีความโดดเดนในหมูเพื่อนๆ นักเรียนดวยกัน
“ผมไมไดเปนหัวหนาหองเลย จนกระทั่ง มศ.3 เลย ผมไมทํากิจกรรมอะไรเลย
ผมอยูของผมเฉยๆ เรียนอยางเดียว ไมคอยสนจะอะไร ไมคอยโดดเดนในกลุมเพื่อนๆ”
การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตนที่โรงเรียน...นั้นไมไดมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรมากเทาใดนัก และถึงแมวาจะมีการจัดกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนอยูบาง เชน
กิจกรรมรองรําทําเพลง กิจกรรมกีฬ าสี ฯลฯ แตนาย C2 ก็ไมชอบ และไมสนใจที่จะเขารวม
กิจกรรมใดๆ
“แตกิจกรรมผมไมทํา ครูเขาก็เลือกนะ แตผมไมเอา ไมชอบเลย”
1.3 ความฝนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต
ในชวงวัยเด็กนาย C2 ถือเปน เด็กผูช ายคนหนึ่ง ที่มีความฝนถึงอาชีพที่ต นเอง
อยากจะเปน เมื่อเติบโตเปน ผูใ หญ ซึ่งนาย C2 มีความฝน ถึง อาชีพที่อยากจะเปน 2 อาชีพ
ดวยกัน คือ อยากเปนคุณหมอและอยากเปนนายอําเภอ เพราะนาย C2 มีความเห็นวาตนเองถือ
เปนนักเรียนที่มีผ ลการเรียนอยูในระดับดีมากมาตลอดจึง มีความตองการที่จะประกอบอาชีพ
ดังกลาว ซึ่ง การเรียนในสาขาวิชาชีพนั้น ผูเรียนตองเปน ผูที่มีผ ลการเรียนอยูในระดับดีจึงจะ
สามารถสอบผานและมีโอกาสไดเขาไปเรียนในสาขาวิชาดังกลาวได
อยางก็ตามเมื่อเจริญวัยขึ้นความฝนเกี่ยวกับอาชีพของนาย C2 ก็เริ่มมีการเปลี่ยน
ทิศทางไปดวยเหตุปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของหลายประการดวยกัน
“สมัยกอน ตอน ป. 6 ผมก็เขียนวาอยากจะเปน สองอยางนะ เปน หมอบ าง เปน
นายอําเภอบางแคนั้นแหละ”

164
ชวงที่ 2 ชวงวัยเด็กตอนปลาย(อายุ 9 - 13 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน
2.1 การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-7) ถึง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน(มศ.1-3)
ภายหลังจากที่นาย C2 เรียนจบในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ก็ไดยายโรงเรียนจาก
โรงเรียน...(โรงเรียนใกลบาน ในอําเภอที่เปนบานเกิด) มาเรียนที่โรงเรียน...(โรงเรียนในอําเภอเมือง
ของจังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) เนื่องจากทางครอบครัวตองการใหนาย C2 มีโอกาสได
เรียนในโรงเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้งในขณะนั้นพี่สาวของนาย C2 ไดบรรจุเปนครูอยูที่โรงเรียนดังกลาว
แลว สวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้นนาย C2 ไดเขาเรียนที่โรงเรียน... (โรงเรียนประจํา
จังหวัดของจังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)
พฤติกรรมการเรีย นในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-7) ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน(มศ.1-3)
หลังจากยายที่เรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนที่โรงเรียนแหง ใหมนี้ นาย C2
ก็ยังคงเปนนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องการศึกษาเลาเรียนเชนเดิม ทําใหมีผลการ
เรียนดีและสอบไดเปนที่ 1 ของชั้นเรียนทุกครั้งที่เรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-7
“ผมยายมาเรียนที่โ รงเรียน...เปน โรงเรียนที่พี่ส าวสอนอยู อยูในอําเภอเมือง
จังหวัด...เขาเปนครูแลวตอนนัน้ และแต ป.5-7 ผมไดที่ 1 ตลอด”
เมื่อจบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปที่ 7 นาย C2 ไดเขาเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียน... (โรงเรียนประจําจังหวัดในจังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)
ซึ่งการเรียนในระดับดังกลาว นาย C2 ก็ยังคงมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรียนอยาง
ตอเนื่องทําใหสอบไดเปนลําดับตนๆ ของชั้นเรียนและของโรงเรียนโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นาย C2 ก็สามารถสอบไลไดและมีคะแนนเปนลําดับตนๆ ของ
จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)
“ตอนนั้นผมไดที่ 3 หรือที่ 5 ของโรงเรียนไมรู แตโรงเรียนประจําจังหวัดเนี่ยผม
ไดที่ 3 หรือที่ 5 นี่แหละ คือวาเราเปนโรงเรียนประจําจังหวัด แลวมีโรงเรียนประจําจังหวัดอีก
โรงเรียนหนึ่งเปนโรงเรียนสตรี ที่หนึ่งของโรงเรียนสตรีคะแนนเขานอยกวาเราที่เปนที่ 3 ซะอีก
นั่นแสดงวาถาไดที่ 3 หรือที่ 5 ของเราก็เปนลําดับ 3 หรือ 5 ของจังหวัด”
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บรรยากาศในชั้นเรียน บทบาทในชั้นเรียน และการมีสวนรวมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
เมื่อเข าเรี ยนในระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลายและระดับ ชั้น มัธยมศึกษา
ตอนตน นาย C2 ก็ยังคงมีความมุงมั่นอยูกับการเรียนเปนหลัก และไมชอบการเขารวมกิจกรรม
ใดๆ เชนเดียวกับในขณะที่เรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ทําใหนาย C2 ยังคงไมมี
ความโดดเดนในหมูเพื่อนๆ และไมไดรับการเลือกตั้งใหเปนหัวหนาชั้นเชนเดิม
“ผมไมไดเปนหัวหนาหองเลย จนกระทั่ง มศ.3 เลย ผมไมทํากิจกรรมอะไรเลย
ผมอยูของผมเฉยๆ เรียนอยางเดียว ไมคอยสนจะอะไร ไมคอยโดดเดนในกลุมเพื่อนๆ”
2.2 การมีสวนรวมทางการเมือง
ในช ว งวั ย เด็ ก ตอนปลายนาย C2 ได เ ริ่ ม ต น ที่ จ ะมี ส ว นร ว มทางการเมื อ ง
โดยความรูสึกและพฤติกรรมที่ไดแสดงออกมานั้นมี 3 ประเด็นหลัก คือ การสนับสนุนพรรค
การเมื อ ง การชื่ น ชอบนั ก การเมื อ ง และการติ ด ตามข า วสารการเมื อ ง ซึ่ ง สามารถแสดง
รายละเอียดของประเด็นตางๆ ไดดังนี้
การสนับสนุนพรรคการเมือง
ครอบครัวของนาย C2 มีความชื่นชอบและใหการสนับสนุนพรรค A มาโดย
ตลอด โดยเฉพาะคุณพอที่มีการติดตามขาวสารการเมืองของพรรค A ผานสื่อตางๆ อยูเปน
ประจํา และเมื่อใดที่มีถายทอดสดการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรคุณพอก็จะคอยติดตามรับฟง
ผานสื่อวิทยุอยูเสมอ ดวยเหตุนี้จึงเปนผลทําใหนาย C2 มีความชื่นชอบและใหการสนับสนุน
พรรค A เชนเดียวกับคุณพอและครอบครัวดวย
“พรรคที่ชอบก็พรรค A พรรคเดียวเลย”
“คุณพอ ฟง ขาว ตามขาวตลอด จนผมจําเสียงนาย...และนาย..(นักการเมือง
อาวุโสของพรรค A-1 และมีชื่อเสียงคนหนึ่งของพรรค A) ไดตอนสมัยผมเด็กๆ ก็ไดฟง เสียงทาน
แลว ก็ตั้งแตจําความไดนั่นแหละก็เริ่มฟงเลย พอเริ่มรูวาที่บานมีวิทยุ ผมก็เริ่มไดยินเลย มีมวย
ราชดําเนิน เดี๋ยวนี้ไมมีแลว มวยเมื่อกอนเขาพากษนะเราฟงเสียงของฝายแดง ฝายน้ําเงิน แลวก็
ที่เขาอภิปรายกันในสภา”
การชื่นชอบนักการเมือง
นอกจากนาย C2 จะมีความชื่นชอบและใหการสนับสนุนพรรค A มาโดยตลอด
แลว นาย C2 ยังมีนักการเมืองในดวงใจที่มีความชื่นชอบมาตั้งแตเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษา
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ตอนปลาย 2 ทานดวยกัน คือ นาย... และนาย... (นักการเมืองอาวุโสและมีชื่อเสียงของพรรค A)
โดยนาย C2 ชื่นชอบนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ในเรื่องวิธีการพูด บุคลิกภาพ และ
ลักษณะนิสัยสวนตัว สวนนาย... (นักการเมืองที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของพรรค A) นั้นนาย C2 ชื่น
ชอบในเรื่องการพูดเชนเดียวกันกัน โดยเฉพาะน้ําเสียงและจังหวะการพูดที่มีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว
“ใชๆ ฟงแลวก็ชอบมาตั้งแตเด็กๆ เลย (อยาง...นี่ทานชอบอะไรของทาน...คะ?)
ทา นชวนเราชอบการพู ด ชอบบุ ค ลิ ก ภาพ ชอบการพู ด ชอบลั ก ษณะนิ สั ย ของทา น (ชอบ
บุคลิกภาพในการพูด ในการอภิปรายเปนสวนใหญ?) ใชๆ เพราะตอนนั้นเราไมเห็นรูป ไดฟงแต
เสียงของทานทางวิทยุ (แลวคนที่ 2 ที่ทานชอบนี่เปนใครนะคะ?) ทานชํานิ ผมไมเคยบอกทาน
เลยนะวาผมชอบทาน (ทาน... นี่ทานชอบอะไรคะ?) ชอบฟงเสียง ชอบเสียง ชอบการพูด ชอบ
จังหวะการพูดของทาน เขานิยมสมัยนั้น เด็กๆ เราอยูในพื้นที่สีแดง เราก็ชอบ (แลวมีใครอีกที่
ทานชอบในตอนเด็กๆ?) ผมไมคอยชอบใครนะมี 2 ทาน นี่แหละที่ชอบ ก็มีทาน… ทาน…นี่แหละ
ยังไมไดบอกทานเดี๋ยวตองขึน้ ไปบอกทาน”
การติดตามขาวสารการเมือง
นาย C2 เริ่มติดขาวสารการเมืองตั้งแตเริ่มอานหนังสือเปน ซึ่งเปนผลมาจาก
การที่ คุณ พ อ ของนาย C2 ได ซื้อ หนั ง สือ พิ ม พม าอ านเป น ประจํา และจะใหลู ก ๆ ฝ ก อ า น
หนังสือพิมพดวยการอานออกเสียงใหคุณ พอฟง เพื่อเปนการตรวจสอบวาลูกอานหนัง สือ ได
ถูกตองหรือไม ซึ่งการฝกหัดดังกลาวถือเปนการสรางและสงเสริมใหเกิดนิสัยรักการอานได อีก
ทางหนึ่งดวย และเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหนาย C2 ชอบการอานหนังสือ โดยเฉพาะชอบการ
อานขาวการเมืองมาตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก
“(สมัยนั้น หนัง สือที่ทานอา นเปน หนัง สื อประเภทไหนคะ?) ผมอ านเปน ขา ว
การเมืองนะที่ชอบนะ แลวคุณพอเขาจะชอบใหเราอานออกเสียงอานเสียงดัง คือเขาตองการจะรู
วาเราอานถูกหรือเปลาดวย นั่งอยูใกลๆ เขาก็ใหอาน เริ่มตั้งแตอานหนังสือเปนเลย เพราะพอเขา
เปนครู เขาไปตลาดเขาก็จะชอบซื้อหนังสือพิมพติดมาดวย ฉบับหนึ่ง เราก็อานไดเปนอาทิต ย
(ตอนเด็กๆ ที่คุณพอใหอานออกเสียงดังนั่น ทานรูสึกอยางไรคะ?) ชอบนะ ผมชอบอาน ลูกๆ ก็
ชอบอานกันหมดเลย ชอบอานหนังสือ”

167
ชวงที่ 3 ชวงวัยรุน(อายุ 14 - 17 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1 การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนตน นาย C2 ไดปรึกษากับ ทาง
ครอบครัววาตองการเขามาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เพราะ
จะทําใหไดรับโอกาสทางการศึกษาดีกวาการเรียนในโรงเรียนที่ตางจังหวัด ซึ่งทางครอบครัวก็
เห็ น ชอบด ว ยกั บ ข อ เสนอดั ง กล า ว เนื่ อ งจากมี ค วามเห็ น ว า นาย C2 เป น คนที่ มี ค วาม
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรียนและมีผ ลการเรียนอยูในระดับดี โดยมาตลอด และหากมี
โอกาสไดเ รี ยนในโรงเรี ย นที่ มี ชื่อ เสี ยงในกรุ ง เทพมหานครก็น า จะทํ าให ไ ดรั บ โอกาสทาง
การศึกษาที่ดีขึ้น
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากครอบครัวแลวนาย C2 ก็ไดเดินทางมากรุงเทพมหานคร
เพื่อสอบเขาศึกษาตอที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แตผลปรากฎวาสอบไมผาน นาย C2 จึง
ตัดสินใจเรียนตอที่โรงเรียน... ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยูในระดับปานกลาง โดยระหวางที่
ศึ ก ษาอยู ที่ โ รงเรี ย นดั ง กล า วนั้ น นาย C2 ได พั ก อาศั ย อยู กั บ พี่ เ ขย ซึ่ ง เป น อาจารย ข อง
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
“ผมวานะที่มีสวนในการตัดสินใจ คิดเองแลวก็ ไปปรึกษาครอบครัว เพราะการมา
อยูกรุงเทพฯ มันเปนเรื่องใหญ เราก็คิดสั้นๆ ตอนนั้นวาเราเรียนระดับ top 10 ของจังหวัด top 5
ก็วาได เราก็นาจะไปเรียนที่กรุงทพฯ มันนาจะดีกวา ...แลวตอนนั้นพอแมเขาก็เห็นดวย วานาจะ
ดีกวาเรียนที.่ ..(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) ตอนมาสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแต
วาไมได ไปไดที่โรงเรียน...โรงเรียนก็ไมดังนะ พอใชได”
“ผมมาอยูกับพี่เขย...ตอนนั้นพี่สาวยังไมมาตอนนั้น เพราะเขาเพิ่งแตงงาน เขายัง
ไมมา เขาเปนอาจารยอยูท.ี่ ..”
พฤติกรรมการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นนาย C2 เลือกเรียนในสายวิทยคณิต เพราะมีความตั้งใจที่จะเปนคุณหมอมาตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก แต เนื่องจากเมื่อยายมา
เรียนในโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครแลวนาย C2 มีผลการเรียนไมเปนที่นาพอใจนัก เพราะนาย
C2 มีปญหาในเรื่องการปรับตัวที่เกี่ยวของกับการยายถิ่ นที่อยูอาศัย ทําใหนาย C2 มีอาการ
คิดถึงบานเปนอยางมากจนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหไมมีสมาธิในการเรียนสงผลใหผลการเรียนไม
ดีตามที่ไดคาดหวังไว เมื่อเปนดังนั้นทําใหนาย C2 มีความรูสึกวาไมชอบการเรียนในสายนี้ และ
ทํา ให ความมั่ น ใจในเรื่อ งการเรีย นลดลงไปจากเดิ ม มาก เพราะในช วงที่เ รี ยนในระดับ ชั้ น
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ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตนนั้นนาย C2 มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด แตพอมาเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลับมีผลการเรียนลดลงไปมาก
“การเรียนก็แตกตางมาก ผมมาเรียนกรุงเทพฯ ผมเรียนไมรูเรื่องเลย เรียนไมมี
สมาธิดวย ตามเขาไมทัน ตามเด็กกรุงเทพฯ ไมทัน ผมคิดถึงบานมากๆ ตอน มศ. 4 - 5 ผมคิดถึง
บาน คิดถึงหมด คิดถึงบาน คิดถึงแม คิดถึงกับขาว ตอนเย็นๆ นะจะคิดถึงมาก”
“ผมเลือกเรียนวิทย-คณิต แตพอเรียน เรียนไมรูเรื่องเลย ผมไมชอบเรียนแลว
เรียนไมรูเรื่อง ตามไมทัน...ความมั่นใจในเรื่องการเรียนก็ลดลงแลว ไมเหลือความมั่นใจแลว”
เมื่อมีผลการเรียนลดลงไปจากเดิมมากทําใหนาย C2 ตัดสินใจไปสอบเทียบที่ใน
สมัยนั้นเรียกวา “การสอบตุลา” เพื่อใหไดวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ปลาย)
โดยไมตองเรียนในชั้น เรียน ซึ่ง นาย C2 ก็ส ามารถสอบเทียบได ตอนที่เรียนอยูใ นระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และภายหลังจากที่สอบเทียบไดแลวนาย C2 ก็ไมไดสนใจการเรียนในชั้น
เรียนมากนัก เพราะมีความคิดวาตนเองเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบรอยแลว
“ทีนี้ต อนนั้นผมคิดวามีท างเดียวก็คือการสอบเทียบเขาเรียกวาการสอบ ตุลา
เด็ก ม.ปลายนี่เขาใหสอบเทียบได ...พอผมจบ มศ. 4 ขึ้น มศ.5 ตองเรียน 2 ป ใชไหมฮะ ...พอ
เรียน มศ.4 ผมก็สอบเทียบได ผมก็ถือวาจบแลว ผมไมตองเรียนแลว พอขึ้น มศ.5 นี่ผมเกือบ
ไมไดเรียนแลว เพราะถึงอยางไรผมก็ไมตองเรียนแลว ผมคิดวา มศ.5 ผมเรียนไปได 60% ไดมั้ง”
การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (กิจกรรมโตวาที)
ภายหลัง จากที่น าย C2 สอบเที ยบได ซึ่ง เทากับวา นาย C2 เรียนจบชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายแลว ทําใหนาย C2 ใหความสนใจในเรื่องการเรียนในชั้นเรียนลดลง และ
ในชวงนั้นนาย C2 ก็หัน ไปใหความสนใจกับการทํากิจ กรรมการโตวาที เพราะคิดวาการมี
ความสามารถในเรื่องการโตวาทีจะชวยทําใหตนเองมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น
หลังจากที่มีผลการเรียนไมดีในชวงที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งนาย C2 ก็สามารถแสดง
ความสามารถในดานการโตวาทีไดเปนอยางดีจนไดรับตําแหนง เปนประธานชมรมโตวาทีของ
โรงเรียน และเมื่อไปแขงขันกับโรงเรียนอื่น ๆ นาย C2 และเพื่อนรวมทีมก็สามารถชนะการ
ประกวดจนได ร างวัล ชนะเลิศ ทํ าใหน าย C2 ไดรับการชื่น ชมจากครูอาจารย และเพื่อนๆ
นักเรียนในโรงเรียนวาเปนผูมีความสามารถในเรื่องการโตวาทีดวยการชื่นชมและมอบชอดอกไม
ที่หนาเสาธงภายหลังจากที่นักเรียนไดเคารพธงชาติเรียบรอยแลว ซึ่งสิ่งที่ไดรับเหลานั้นทําให
นาย C2 มีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น
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“แลวผมก็ไปเรียกเปนอะไรนะ เขาเรียกวาโตวาที เมื่อกอนแถวฝงธนฯ เนี่ยเขา
จะมีไปโตวาทีแขง กัน มีจ ากโรงเรียนศึกษานารี สตรีวิทยา เขาจะยกขบวนไปโตวาทีแขงกัน
โรงเรียนสงผมไป ตอนนั้นผมอาจจะเริ่มพูดไดแลวชวงนั้น ผมไมคอยสนใจเรื่องเรียนแลว คือคิด
วาทําอยางไรใหเรามันมีดีบาง มันไมถึงกับอยากโดดเดน แตวาคิดวาทําไมเราถึงเรียนไมรูเรื่อง
แลวทําอยางไรใหเรามีเรื่องที่ดี ๆ บางนะ ก็ไปอยูช มรมโตวาที ผมเปน ประธานเลย ผมเปน
ประธานชมรม ก็ไปเอาดีทางโตวาทีเลย แลวพอไปแขงผมก็ชนะ ผมมาโตที่โรงเรียนสตรีวิทยา
ผมชนะเลย ตอนนั้นก็เริ่มแลว คือเห็นวาตัวเองมีคุณคา ความมั่นใจก็เริ่มแลวๆ เริ่มดีขึ้น เวลา
ชนะมาเขาก็มีใหชอดอกไมหนาเสาธง เราเริ่มยืดไดแลว เราเรียนไมเกง แตเราก็มีดีทางดานการ
โตวาที จากคนเรียนเกงเปนคนไมมีอะไร ผมก็ตองเลือกทางใหม”
ชว งที่ 4 ชว งวัยผูใหญ (อายุ 18 ปขึ้นไป) หรือชวงวัยทํางาน กอนเขาดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4.1 การศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย...
เมื่อสอบเทียบจนไดวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแลวนาย C2 ก็ได
สอบเขามหาวิทยาลัยเชนเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆ โดยในขณะนั้นนาย C2 ไดเปลี่ยนเสนทาง
ของอาชีพในฝนมาจากการเปนหมอแลว และไดส อบเขามหาวิท ยาลัยและเลือกสอบในคณะ
เภสัชศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร แตผลปรากฏวานาย C2 สอบไมผาน ภายหลังจากที่ได
รับทราบผลการสอบแลว นาย C2 จึงไดปรึกษากับครอบครัวในเรื่ องการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีเพื่อหาขอสรุปวาจะเลือกเรียนในคณะใด และในที่สุดก็ ไดขอสรุปวานาย C2 เลือก
เรียนในคณะนิติศาสตร ที่มหาวิทยาลัย... ซึ่งเปนแนวทางที่คุณพอก็เห็นชอบดวย เพราะเปน
แนวทางที่ทานชื่นชอบอยูดวย
“คือพอสอบไมไดแลว ไอการที่จะเปนหมอเปนอะไรนะ มันก็ไมไดแลว เลิกคิดไป
แลว ตอน Ent ผมเลือกเภสัช ฯ เลือกสถาปต ฯนะ แต ไ มไ ดเลย เลยหัน ไปทาง นิติศาสตร ที่
มหาวิทยาลัย... ตอนนั้นก็ปรึกษาที่บาน ผมก็บอกวาผมไปทางโนนไมไดแลว ผมตองไปทาง
นิติศาสตรที่มหาวิท ยาลัย....แลว พอเขาก็ไมวาอะไร เขาชอบทางนี้อยูแลว เขาชอบทางดาน
นิติศาสตร”
พฤติกรรมการเรียนในระดับปริญญาตรี
เมื่อเริ่มเรียนที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย... นาย C2 ก็รูสึกวาตนเองชอบ
การเรียนทางดานนี้มาก ทําใหนาย C2 มีความตั้งใจเรียนโดยมี การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
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เปนผลทําใหมีผลการเรียนอยูในระดับดีและสามารถเรียนจบไดโดยใชเวลาในการเรียนเพียง 3 ป
เทานั้น ซึ่งผลการเรียนดังกลาวทําใหนาย C2 มีความภาคภูมิใจในตนเองเปนอยางมาก
“ผมรูสึกวาชอบเลยผมเขาๆ ชั้นเรียน สม่ําเสมอ เหมือนเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไป
ผมจะนั่งหนาตลอด จองที่ไวเลย”
“จริงๆ ผมจบ 2 ป ครึ่ง แตบังเอิญ วิชาสุดทายที่ผมเรียน ที่เขาสอบสําหรับจบ
เลย วิชาสัมนาอาญา 2 หนวยกิจเอง บังเอิญผมสอบวันเนี้ย จบปริญญาแลว ผมทําตก ตกเปน
วิชาแรกเลย ไมงั้นผมเรียนจบ 2 ปครึ่งแลว (ตอนนั้นเปนอยางไร ทําไมถึงผิดพลาดไปคะ?) ผม
ตื่น เตนวาผมจะจบ เปนวิชาเดียวที่ผมตก วิชาอื่น ๆ ผมได เกรดดีๆเยอะ พลาดเกียรตินิยม
อันดับสองไป เกือบไดแลว ขาดไปไมกี่ตัว แตวิชานี้สัมนาอาญาไมมีใครตกหรอก สัมมนาอาญา
มันงายจะตายไป แตผมตก เพราะตื่นเตน เปนวิชาเดียวเอง ไมเคยตกเลย แลวผมจบ ป 22 แต
เปนปการศึกษา 21 ตอนนั้นผมภูมิใจนะ ภูมิใจวาผมทําได เรียนได เราดีขึ้น และก็มั่นใจมากขึ้น
ดวยจากการเรียน”
การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในระหวางที่เรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย... นั้นนาย C2 ไดมีโอกาส
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของ
ชมรมที่ตนเองสังกัด เชน มีการเดินทางไปเที่ยวตางจังหวัดกับชมรม มีสวนรวมในการสนับสนุน
และเลือกประธานชมรม ฯลฯ อยางไรก็ตามนาย C2 ไมไดรับการเสนอชื่อใหลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนประธานชมรม เพราะนาย C2 นั้นถือวาเปนสมาชิกที่ไดเขารวมและมีบทบาทในชมรมนอย
กวาทําใหไมมีความโดดเดนนักเมื่อเทียบกับผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหสมัครเปนประธานชมรม
“แตต อนเรียนที่ มหาวิท ยาลัย... ผมทํากิจกรรมแลวนะ ก็ไปทํากิจ กรรม ไป
ตางจังหวัดกัน ไมถึงกับคายอาสาสมัคร หรอกแตเขาไปเที่ยวกันในชมรมนั้น ชมรมนี้ ผมก็เขาอยู
ในชมรมดวย แตกิจกรรมจริงๆ ผมไมคอยทําหรอก ก็เขารวมกิจกรรม อยางเขาไปทัศนศึกษา
อะไรอยางเนี้ย ก็ไปกับเขาดวย แลวเขาไปเที่ยวเปนกลุม เมื่อกอนมหาวิทยาลัย...เขาชอบจัดฉิ่ง
ฉาบทัวรอะไรพวกนี้ ไปเชียงใหม ไปกาญจนบุรี หรืออยางเขาไปเลือกประธานชมรมอะไรเราก็
ไปประชุม ไปเลือกกับเขา แตไมคอยมีใครรูจักเราเทาไหรหรอก เปนผูมีสวนรวมมากกวา แตเรา
ไมเปนตัวแทน แตเราก็เลือก เราสนับสนุนใครอะไรอยางเนี้ยแหละ ในชมรม (แตทานก็ยังไมชอบ
ที่จะมีบทบาทโดดเดนใชไหมคะ?) ไมชอบ ผมไมไดโดดเดนในกลุม ไมมีใครเลือกใหเปน (ตอน
นั้น ทานไมมีความรูสึกวาอยากไปเปน ประธานชมรมอะไรบางหรอคะ) อะ ไมๆ เลย ไมช อบ
เสียเวลาเรียน”
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4.2 ความฝนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต
การจบการศึกษาทางดานนิติ ศาสตร ทําใหน าย C2 มีความฝน เกี่ยวกับอาชีพ
เปลี่ยนแปลงไปจากความฝนอยากจะเปนคุณหมอมาเปนมีความสนใจที่จะเปนผูพิพากษาแทน
“ตั้งแตผมจบนิติศาสตรนะ ผมอยากจะเปนผูพิพากษา...”
4.3 เริ่มตนการทํางานดวยการเปนขาราชการในตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ
ระดับ 1 ของศาลแหงหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ภายหลังจากที่นาย C2 จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ... เปนที่
เรียบรอยแลวก็สามารถสอบผานเปนขาราชการในตําแหนง เจาหนาที่ธุรการระดับ 1 ของศาล
แหงหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งตองทํางานอยูที่ศาล...ในกรุงเทพมหานคร
ในระหวางที่รับราชการอยูที่ศาลแหง นั้น นาย C2 ก็ไดใชความสามารถพิเศษใน
ดานการเขี ยนของตนเองเพื่อหารายไดพิเ ศษไปพรอมกัน ดวย คือ การรับ เขีย นปกสํา นวน
เนื่องจากในสมัยนั้นการเขียนปกสํานวนจะใชวิธีการเขียนดวยลายมือ แตในปจจุบันไดเปลี่ยนมา
ใชคอมพิวเตอรในการเขียนแลว ซึ่งการเขียนปกสํานวนทําใหนาย C2 มีรายไดที่มากพอสมควร
“หลังจากนั้นผมก็พอเรียนจบจากมหาวิทยาลัย...ผมก็ไปทํา ที่เราลําบากนะอยางที่
บอก ลําบาก เราก็ไ ปเปน เจาหนาที่ธุร การ ระดับ 1 ของศาล... เมื่อกอนศาล...อยูใ นสัง กัด
กระทรวงยุติธรรม เงินเดือนก็ไมมากไมกี่รอย หรือพันตนๆ อะไรนี่แหละตอนนั้น แตวาเราก็ใช
ความสามารถที่เรามี คือเมื่อกอนเขาจะมีปกสํานวน ที่เดี๋ยวนี้เขาใชพิมพแตเมื่อกอนเขาใชเขียน
เอา ...เราเขียนประกาศนียบัตรได เราก็รับจางเขียนปกสํานวน รายไดดีมากเลย เปนหลัก 10 แต
เมื่อกอนก็ถือวาเยอะ ผมวาไดมากกวาเงินเดือนอีกนะ เขียนปกสํานวน”
นอกจากนี้ ร ะหวางที่ทํางานอยูที่ศาล...นั้น นาย C2 ไดเรียนเนติบัณ ฑิต อยู ที่
เนติบัณฑิตยสภาไปพรอมกันดวย เพื่อเปนการเตรียมตัวในการที่จะสอบเปนผูพิพากษาตาม
ความใฝฝนของตนเองในขณะนั้น
“ระหวางที่เปนธุรการ 1 ที่ศาล...นั้นผมก็เรียน เนฯอยูดวย เมื่อกอนศาล... มันอยู
ใกลกับเนติบัณฑิตไทยนะ เราเลิกงาน 16.30 น. เราก็ไปเรียน เย็นๆ ก็ไปเรียน เนฯ”
ทั้ง นี้นาย C2 ได ทํางานอยูที่ ศาล...เปน เวลาประมาณ 1 ป ก็ ตัดสินใจลาออก
ภายหลังจากที่ ส ามารถสอบผานไดเปน นักวิชาการ... ระดับ 3 ของหนวยงานในสัง กัดของ
กระทรวงแหงหนึ่ง จึงเลือกที่จะไปรับราชการเปนนักวิชาการ... ระดับ 3 เนื่องจากมีความเห็นวา
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การทํางานในตําแหนงใหมนั้นมีตําแหนงที่สูงกวาและเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมากกวาการทํางานเปนเจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1 ที่ศาล…
“ผมทํางานที่ศาล... ไดประมาณ 1 ป ก็ลาออก เพราะไปสอบไดเปนนักวิชาการ...
กรม... กระทรวง...ผมลาออกจากศาล...แลวก็ไปทํางานที่นั่น เพราะวานักวิชาการ... เปนระดับ 3
ซึ่งเหมาะสมกับวุฒิปริญญาตรี”
4.4 สอบไดเนติบัณฑิตไทย(น.บ.ท.)
ในระหวางที่นาย C2 ทํางานเปนเจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1 ของศาล... นั้น นาย C2
ไดเรียนเนติบัณ ฑิต อยูที่เนติบัณฑิตยสภาไปพรอมกัน ดวย ซึ่งนาย C2 ใชเวลาเพียง 1 ป
ก็สามารถจบการศึกษาและสอบไดเนติบัณฑิต(น.บ.ท.) สมดังที่ไดตั้งใจไว

“เราเลิกงาน 16.30 น. เราก็ไปเรียน เย็นๆ ก็ไปเรียน เนฯ 1 ป เสร็จแลวผมก็สอบได
เลย ซึ่ ง เนฯ เขาไม บั ง คั บ นะ เราจะมาเรี ย นก็ ไ ด ไ ม เ รี ย นก็ ไ ด เหมื อ นมหาวิ ท ยาลั ย ...
(มหาวิทยาลัยที่เรียนในระดับปริญญาตรี ) เราโชคดีตรงที่วาผานการเรียนจากมหาวิทยาลัย...
(มหาวิทยาลัยที่เรียนในระดับปริญญาตรี )มาแลว เราก็ควบคุมตนเองไดดี เราก็ ไปเรียนมั่ง ไม
เรียนมั่ง แตสวนมากผมจะไปเรียนตลอด ถาวางผมไปเรียนตลอด การเรียนก็เปนคนสอนนะ
ไมใชเรียนกับเทป หองมันไมใหญ แลวก็มีชีท มีคําบรรยาย เหมือนกับการเรียนในมหาวิทยาลัย
...(มหาวิทยาลัยที่เรียนในระดับปริญญาตรี)”
4.5 โอนยายไปเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ของศาลจังหวัด ... (จังหวัดที่
เปนบานเกิดของนาย C2)
นาย C2 รับราชการเปนนักวิชาการ ระดับ 3 ของหนวยงานในสังกัดของกระทรวง
... อยูเปน ระยะเวลาหนึ่ง นาย C2 ก็ไ ดตัดสิน ใจที่จ ะโอนยายไปรับราชการเปน เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ของศาลจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) เนื่องจากในขณะนั้น
นาย C2 มี ความตั้ง ใจที่ จ ะเปน ผู พิพ ากษา ซึ่ ง คุณ สมบั ติประการหนึ่ ง ของผู ที่จ ะสอบเป น
ผูพิพากษาคือตองทํางานที่เกี่ยวของกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แตในขณะนั้นนาย
C2 เปนนักวิชาการ... ของหนวยงานในสังกัดของกระทรวง... ซึ่งไมเกี่ยวของกับกฎหมายและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรม จึ ง ทํ า ให มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต รงตามข อ กํ า หนด ด ว ยเหตุ ผ ลนึ้ น าย C2
จึงตัดสินใจโอนยายไปเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของศาลจังหวัด... (จังหวัดที่เปนบานเกิด
ของนาย C2) เพื่อใหมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดในการสอบเปนผูพิพากษาตามที่ไดตั้งใจไว
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“หลังจากเปนนักวิชาการ...อยูที่นั่น(กรม... กระทรวง...)แลวผมก็โอนยายไปเปน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของศาลจังหวัด... กระทรวงยุติธรรม เมื่อกอนศาลยังอยูกระทรวง
ยุติธรรม...”
เมื่อนาย C2 โอนยายไปเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของศาลจังหวัด...(จังหวัดที่
เปนบานเกิดของนาย C2) ก็ไดพบกับสาเหตุที่ทําใหเกิดจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิต 2 สาเหตุ
ดวยกัน สาเหตุแรกคือ นาย C2 ไดพบวารุนนองที่เคยทํางานดวยกันที่ หนวยงานในสังกัดของ
กระทรวงแหงหนึ่งไดมาเปนผูพิพากษาอยูทศี่ าลจังหวัด... (จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)
ซึ่งตามตําแหนงถือวารุนนองคนดังกลาวเปนหัวหนางานของนาย C2 ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป โดยในขณะที่นาย C2 รับราชการเปนนักวิชาการอยูที่หนวยงานในสังกัดของ
กระทรวง...รุนรองคนดังกลาวเคยเปนลูกศิษยหรือลูกนองของนาย C2 มากอน สาเหตุที่สองคือ
เมื่อนาย C2 เขาไปทํางานในตําแหนงดังกลาวทําใหไดพบกับสถานการณที่ทําใหเกิดความรูสึก
ในเชิงลบกับกระบวนการยุติธรรมในหลายประเด็นดวยกัน ดวยสาเหตุทั้ง 2 ประการ ประกอบ
กันทําใหนาย C2 มีความรูสึกวาไมอยากทํางานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปอีกตอไป
จึงไดตัดสินใจลาออกแลวไปทํางานเปนทนายความเพื่อรอเวลาในการสอบเปนผูพิพากษาตามที่
ไดตั้งใจไว
“ตั้งแตผมจบนิติศาสตรนะ ผมอยากจะเปนผูพิพากษา ผมก็เลยโอนไปเปน รองจา
ศาลอยูพักหนึ่ง แลวบังเอิญตอนที่ผมไปเปนจาศาลนะ เพื่อนผมมันไปเปนผูพิพากษา เพื่อนรุน
เดี่ยวกัน เมื่อกอนมันเปนลูกศิษยผมนะตอนที่อยูกระทรวง...นะ มันเปน รุนนอผมที่กระทรวง...
แตไมเคยเรียนกับผมนะ ตอนนี้ถาพูดชื่อไปก็รูจักหมดแหละ เขาเปนอธิบดีแลวมั้ง มันเปนรุน
นองผม ผมอยูมากอน แลวบังเอิญตอนนั้น ผมเปนนักวิชาการ...นะ เขาไมใ หสอบผูพิพากษา
ตองมาเปนจาศาล แตตอนมันมาตอนนั้นนะ มันเปนทนายมากอนหรืออะไรไมรู มันเลยสอบผู
พิพากษาไดกอนผม มันสอบผูพิพากษาได แลวเนื่องจากเราสนิทกัน มันเสือกตามผมมาอยู ...
(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) มันเปนหัวหนาแลวเราเปนลูกนองมัน มันก็เริ่มรูสึกไมคอยดี
แลว แลวตอนหลังผมเริ่มรูสึก Bias กับกระบวนการยุติธรรมเยอะมาก แลวก็ ผมก็เลยตั ดสินใจ
ลาออก ลาออกไปเปน ทนายความ ไมไ ดคิดอยากจะเปน รองจาศาลแลว เลยลาออก คือ มัน
หลายปจจัยไปอยูในศาลนะ สูเราไปเปนผูพิพากษาดีกวา เราก็เลยลาออกไปสอบผูพิพากษา…”
4.6 การทํางานเปนทนายความ
ภายหลังจากที่นาย C2 ไดลาออกจากราชการในตําแหนงเจาหนาที่ บริห ารงาน
ทั่วไปมาเปนทนายความ นาย C2 ก็ไดรับเลือกใหเปนประธานสภาทนายความของจังหวัด ...
(จั ง หวั ด ที่เ ป น บา นเกิ ด ของนาย C2) เนื่ องจากนาย C2 เป น ทนายความคนเดี ย วที่ เ ป น
เนติบัณฑิตไทย(น.บ.ท.) ระหวางนั้น นาย C2 ก็ไดสอบเปนผูพิพากษาตามที่ไดตั้งใจไวดวย
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แตในปแรกที่ตัดสินใจไปสอบเปนผูพิพากษานั้นนาย C2 ก็ตองพบกับความผิดหวังเพราะสอบ
ไมผาน ซึ่งในปดังกลาวมีผูสอบไดเปนผูพิพากษาเพียง 3 คนเทานั้น และในระหวางรอการสอบ
เปนผูพิพากษาในปที่ 2 นาย C2 ก็ยังคงทํางานเปนทนายความตอไป
“พอผมลาออกมาเปนทนายความความแลวนะครับ เขาก็เลือกทนายความ คือ ตอน
นั้ น ผมเป น น.บ.ท.อยู ค นเดี ย ว เขาก็ เ ลื อ กให ผ มเป น ประธานสภาทนายความของ
จังหวัด…(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)ทีแรกผมก็สอบผูพิพากษา ปแรกเลยได 3 คน เขา
รับนอยตอนนั้น เราไมติดอยูแลว ติดแค 3 คน”
แตแลวเสนทางการเปนผูพากษาของนาย C2 ก็ไมไดราบเรียบตามที่ใจปรารถนา
เพราะนาย C2 ตองพบกลับจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตอีกครั้ง หนึ่ง เมื่อนาย C2 มีขอพิพาทกับ
ผูพิพากษาหัวหนาศาลทานหนึ่งที่ไดยายมาอยูใหมที่ศาลจังหวัด ...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของ
นาย C2) ขอพิพาทนั้นเริ่มตนจากผูพิพากษาหัวหนาศาลทานดังกลาวมีคําสั่งใหทนายความทุก
คนซึ่งมีหองทํางานอยูบนอาคารของศาลจังหวัดยายที่ทํางานไปอยูใตตนโพธิ์ซึ่งอยูในพื้นที่ของ
ศาล แตนาย C2 และเพื่อนทนายความไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวจึง ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
พรอมกับชี้แจงเหตุผลในเรื่องความเหมาะสมในการปฏิบัติงานใหผูพิพากษาหัวหนาศาลทาน
ดัง กลาวไดทราบ แตทานก็ยังยืนยัน คําสั่ง เดิม พรอมทั้ง ได กลาววาหากนาย C2 และเพื่อน
ทนายความไมปฏิบัติตามคําสั่งของทาน ทานก็จะออกคําสั่งจําคุกนาย C2 และเพื่อนทนายความ
ทุกคนในโทษฐานที่ละเมิดคําสั่ง ศาล ซึ่งในเวลานั้นนาย C2 และเพื่อนทนายก็ไดประชุมกัน
ไดผลคือทนายความทุกคนตางลงมติตรงกันวาจะไมยายที่ทํางานลงไปทํางานที่ ใตตนโพธิ์ตาม
คําสั่งของผูพิพากษา โดยนาย C2 และเพื่อนทนายความทุกคนก็ยินยอมพรอมใจที่จะโดนจําคุก
กันในวันนั้น ซึ่งนาย C2 ก็ไดโทรศัพทไปแจงใหภรรยาทราบวาในวันนั้นตนเองจะไมกลับบาน
เนื่องจากจะโดนคําสั่งจําคุกในโทษฐานที่ละเมิดอํานาจศาล
“ ทีนี้ผมจะสอบเปนปที่ 2 มันมีผูพิพากษาหัวหนาศาลมาคนหนึ่ง เริ่มทําใหชีวิตผม
เปลี่ยนเลย เขาบาอํานาจ พอเขามาตอนนั้น ผมเปนประธานสภาทนายความฯ อยู เมื่อกอน
ทนายความเขาจะมีหองพักอยูตามศาล มีหองพักอยูหองหนึ่งใหทนายความรับลูกความ มาทีนี้
พอแกมาปบแกบอกวาทนายความจะอยูในศาลไมไดใหไปอยูนอกศาล แกบอกไปอยูใตตนโพธิ์
โนน เมื่อกอนมีตนโพธิ์อยูในพื้นที่ศาลฯ ดวย ผมก็บอกวามันไมไดครับ นี่เครื่องพิมพดีด นี่โตะ
เอกสาร ไปไมไดหรอก เขาบอกใหไปเอาเต็นทมากาง ผมบอกวาเขาทําแบบนี้กันทั่วประเทศนะ
ถาทําศาล...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)จะเปนศาลแรกเลยนะ ที่ทนายตองไปอยูขาง
นอก เขาบอกวาไมไดทนายความจะมาหากินกับศาล คุณตองออกจากศาลไป ผมบอกวาผมไม
ออก เขาก็บอกวาถาคุณไมออกนะ ชั้นใหเวลาคุณ 30 นาที ถาคุณไมออก จะสั่งขังคุณฐานละเมิด
อํานาจศาลเขาก็บอกวาชั้นนับเวลาแลวนะ 30 นาที ถา 30 นาที ชั้นลงมาคุณยังไมออก ชั้นจะ
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เขียนแลว จะสั่งขังคุณฐานละเมิดอํานาจศาลทันที ...ผมก็เรียกประชุมทนายเดี๋ยวนั้นเลย ก็มีมติ
วาไมออก พอไมออก ทนายความวาผมยอมถูกขัง ผมไมออก ตอนนั้นผมแตงงานแลว ผมก็โทร
ไปบอกแฟนที่บานวาวันนี้ผมไมกลับบานนะ ผมจะถูกขัง ผมก็ตัดสินใจแลววาผมจะถูกขัง ฐาน
ละเมิดอํานาจศาล ผมคิดแลว...”
แตในที่สุดนาย C2 และเพื่อนทนายความทุกคนก็ไมถูกจําคุก เพราะนาย C2 ได
รองขอใหเพื่อนคนหนึ่งซึ่งในเวลานั้นดํารงตําแหนงเปน อธิบดีผูพิพากษา ภาค... ชวยเหลือใน
เรื่องดังกลาว โดยทานอธิบดีก็มีความยินดีที่จะใหความชวยเหลือและไดเดินทางมาที่ศาลจังหวัด
... ทันที เมื่อเดินทางมาถึงก็ไดประชุมกับผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด... เพื่อพิจารณาในเรื่อง
ดังกลาว และไดปรากฏผลออกมาวานาย C2 และเพื่อนทนายความไมถูกจําคุก จึงทําใหนาย C2
และเพื่อนทนายความรอดพนจากคําสั่งดังกลาวไปไดเพราะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อน
“...และผมก็ไดโทรไปหาอธิบดีผูพิพากษา ภาค... เมื่อกอนผูพิพากษา อธิบดีเขา
สามารถลงชื่อในคําพิพากษาไดไง แตเดี๋ยวนี้ไมไดแลว ผมก็เลยโทรไปหาทานวาทานอธิบดีวา
“ทานอธิบดีครับวันนี้ผมจะถูกขังแลวฐานละเมิดอํานาจศาล ...ผมขออธิบดีสักเรื่องไดไหม?” ทาน
บอกวาอาวเรื่องอะไรวามา ผมก็เลาใหทานฟง...ผมบอกขอทานซักเรื่องเฮอะ ขอใหทานลงชื่อใน
คําพิพากษาจําคุกผมดวย ผมบอกวาผมขอทานแคนั้นแหละ แกก็บอกวาเออเดี๋ยวผมจะชวย...
ทานก็ใหเกียรติผมมาก ทานขับรถมา...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)เลยนะ ทานอธิบดีนะ
ทานมาถึงบายสอง หัวหนาศาลเขาก็เริ่มทําคําสั่งแลว แตวายังไมไดสั่งมา ทานก็ขึ้นไปประชุมกับ
เขา เขาประชุมกันอยูนานมาก เสร็จแลวทานก็ลงมาบอกวาผมพิจารณาแลว ผมไมใหขังคุณ คุณ
กลับบานได เออ ผมก็กลับบาน ผมไมถูกขัง เพราะเพื่อนชวย ผมก็กลับบานไป...”
ถึงแมวาในที่สุด นาย C2 และเพื่อนทนายความจะไมถูกจําคุกก็ตาม เรื่องราวที่นาย
C2 และเพื่อนทนายความไดประสบในครั้งนั้นยังสงผลกระทบไปถึงอนาคตในการเปนผูพิพากษา
ของนาย C2 และเพื่อนทนายความอีกตอหนึ่ง ดวย โดยในปตอมานาย C2 ไดไปสอบเปน ผู
พิพากษาอีกเปนครั้งที่ 2 ปรากฏวานาย C2 และเพื่อนทนายความไมมีชื่ออยูในรายชื่อของผู มี
สิทธิ์สอบ เมื่อไดสอบถามที่คณะกรรมการตุลาการจึงทําใหทราบเหตุผลที่ไมมีชื่อปรากฎอยูวา
เปนเพราะนาย C2 เคยมีประวัติในการรองเรียนผูพิพากษาหัวหนาศาล ดวยเหตุผลดังกลาวทํา
ใหนาย C2 และเพื่อนทนายความไมสามารถสอบเปนผูพิพากษาได
“…พอรุงขึ้นอีกปนึง ผมจะไปสอบ สมัครแลวอะไรแลว พอมาดูประกาศ ปรากฏวา
ผมไมมีชื่อ ผมก็ไปถาม กต. (คณะกรรมการตุลาการ) วาเมื่อปที่แลวผมสอบ แตปนี้ทําไมผมไมมี
ชื่อละ ใหเขาเช็คให เขาบอกวาคุณมีประวัติ คุณไปรองเรียนหัวหนาศาล จะสอบผูพิพากษาไมได
คือเมื่อกอนเวลาสอบผูพิพากษาเนี่ย หัวหนาศาลตองลงชื่อ หัวหนาศาลเขาจะรูจักทนายที่อยูใน
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จังหวัดนั้น เราใชสิทธิ์การเปนทนายสอบ ใชไหมครับ เขาก็จะสอบประวัติจากผูพิพากษาหัวหนา
ศาล เปนการดูพฤติกรรม ในอาชีพตุลาการ ก็เลยไมสามารถสอบได ตอนนั้นผมไปกับเพื่อน 3
คน ที่เปนทนายดวยกัน ก็สอบไมไดทั้งหมด เพราะวาเขาเซ็นตชื่อรวมกับผมไปในการรองเรียน
ตอนนั้นไง หลังจากนั้นผมก็รองเรียนหัวหนาศาลมาที่ประธานศาลฎีกา”
อยางไรก็ตามนาย C2 ถือวาเปนทนายความที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ใ น
ระดับหนึ่งเพราะมีความสามารถในการวาความในคดีทุกๆ ดาน จนกระทั่ ง เปน ทนายความ
คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเปนที่ประจักษแกประชาชนในภาค... ซึ่งใน 1 วันนาย C2 จะตองวาความ
อยางนอย 3 คดี ถึง แมวาในขณะนั้นนาย C2 จะมีชื่อเสียงจากการมีความสามารถในดาน
การวาความแลวแตก็ยังไมมีความสนใจที่จะทํางานการเมืองแตอยางใด
“ผมเปนทนายที่ดีนะ ชั้นหนึ่งนะของภาค... เลยในสมัยนั้น ตอนนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียง
แลว ตอนนั้นทั้งภาค…นี่รูจักผมทั้งนั้นแหละ จากการเปนทนาย (ทานถนัดคดีทางดานไหนบาง
คะ?) โอย คดีผมเยอะ (เปนคดีทุกดานหรอคะ?) ใช เมื่อกอนผมวาความอยางนอยวันละ 3 คดี
(ไปทั่วภาค... เลย?) ใชๆ ทั่วเลย (ชื่อเสียงจากตรงนั้น นี่ถือเปนการสรางฐานเสียงดวยหรือไม
คะ?) ตอนนั้นผมยังไมคิดวาเปนการหาเสียง เพราะวายังไมไดคิดวาจะเปนผูแทนฯ เลย (ตอนนั้น
ยังไมไดคิดที่จะเปน ส.ส. หรอคะ?) ยังไมไดคิดนะ”
ในที่สุดเสนทางชีวิต ของนาย C2 ก็ตองผลิกผัน ไปจากที่ไ ดตั้ง เปาหมายไว วา
ตองการจะเปนผูพิพากษา เนื่องจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการดวยกัน ประการแรก คือ การที่
นาย C2 มีขอพิพาทกับผูพิพากษาหัวหนาศาลจนเกือบจะตองถูกจําคุกฐานละเมิดอํานาจศาล
อันเปนเหตุทําใหนาย C2 ตองพลาดโอกาสในการสอบเปนผูพิพากษา ประการที่ 2 เมื่อนาย C2
ทํางานในอาชีพทนายความทําใหมีโอกาสไดรับรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับกระบวนการนี้ เชน ผูพิพากษา อัยการ ฯลฯ มาเปนระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการไดรับรูใน
เรื่องดังกลาวทําใหนาย C2 มีความรูสึกในเชิงลบกับกระบวนการยุติธรรมและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกระบวนการนี้ จนเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหนาย C2 เลิกลมความตั้งใจที่จะเปนผูพิพากษาไป
ในที่สุด
“ชีวิตผมเปลี่ยนแลวตอนนั้น จากที่ผมจะถูกขังฐานละเมิดอํานาจศาล (แลวทานรูสึก
อยางไรกับอํานาจตุลาการคะ?) ผมวาไมคอยมั่นใจกับระบบนี้มาตลอด (ทานมองวามันไมคอย
ยุติธรรมจริงๆหรือวาอยางไรคะ?) มันเปนกระบวนการยุติธรรมที่ เปนพื้นที่ที่ลึกลับซับซอนแลว
มันเผด็จการ มันไมโปรงใส มันเฉพาะกลุม เฉพาะคน ...”
“ก็มีผูพิพากษาคนหนึ่ง ในคดีหนึ่งเขาถูกฝากขังที่ศาล พอผูพากษาเขาขึ้นนั่งบน
บัลลังก แลวเขาก็เอาจําเลยมา เดินมายืนปบ ศาลสั่งวา “เฮย ไปไกลๆ หนอยเหม็นสาป” ผมก็พูด
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กับเขาอีก อันนี้ติดนิสัยพอแลวทีนี้ ผมก็ไ ปพูดกับทาน บอกวาทานไปพูดกับเขาอยางนั้น ได
อยางไร ก็คนมันติดคุกอยูนะ (จะไปหอมไดยังไง ใชไหมคะ?) เออ ผมก็มีปญหากับศาลมาตลอด
(คือไมคอยรักกันเทาไหร?) คืออาชีพนี้มันหลงตัวเองตลอด คิดวาตัวเองเปนเทวดา (มีอํานาจ
มาก?) ใช คิดวาตัวเองเปนเทวดา (ในอาชีพทนายทานก็ยังรักอยู. ..แตวาในกระบวนการยุติธรรม
นี่ไมคอยชอบ?) ใช จากนั้นผมก็คิดวาไมเปนแลวผูพิพากษา ผมเปนทนายดีกวา (ปกติแลวเนี่ย
ที่อาจจะไมใช case ของทาน ปกติแลวทนายกับผูพิพากษาเขาจะรักกันดีไหมคะ?)
“…แลวสวนมาก อัยการบานนอกเนี่ยกิน เหลากับโจรทั้ง นั้น คนที่เดิน ตามหลัง
อัยการเนี่ยโจรทั้งนั้น (แลวอยางนี้มัน จะมียุติธรรมไหมคะ?) ก็นั่น นะ ซิ คนดีไ มมีโ อกาสเดิน
ตามหลังอัยการ แลวโดยมากเปนจริง ไอคนที่ใสรองเทาแตะมา แตงตัวไมดีมา เปนชาวบานเนี่ย
ไดกินขาวกับอัยการไหม คนที่กินขาวกับอัยการใสสูท แตงตัวหลอมาเนี่ยไดกินขาวกับเขา พวก
ที่เขาถึงเขาไดมักจะเปนอยางนั้น แตใครจะทําผิดจะทําถูกผมไมรู...”
“(จากตอนนั้นทานก็เลยไมสนใจการเปนผูพิพากษาแลว?) ผมคิดวาผมเปนทนาย
ดีกวา ผมไมงอผูพิพากษา ผมไมงออัยการ ไมงอใครเลย (ปกติแลว ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ นี่
เขาจะเขากันไดดีใชไหมคะ?) เขาเขากัน แตะบอลดวยกัน แตผมไมคอยยุงหรอกกับพวกนี้ ผม
เปนคนที่คอนขางเก็บตัวกับเรื่องพวกนี้ (ปกติแลวเนี่ย ศาลเขาตองเก็บตัวมากกวาใชไหมคะ?)
จริงๆ ศาลเขาก็ตองเก็บตัวมากกวาแหละนะ แตผมวาผมเก็บเรื่องนี้มากกวาพวกอัยการเสียอีก”
นอกจากนี้การไดเปนทนายความทําให นาย C2 พบวามีปญหาความไมธรรมเกิด
ขึ้นกับประชาชนเปนจํานวนมาก ดังนั้นนาย C2 จึงมีความตองการที่จะเขาไปทํางานการเมือง
เพื่อชวยแกไขปญหาตางๆ ใหกับประชาชน และมีสวนในการทําใหประชาชนไดรับความเปน
ธรรม นาย C2 จึง ได ตัดสิน ใจวาจะเดิน ไปในเสน ทางการเมือง โดยเริ่มตน ดวยการเปน
นักการเมืองทองถิ่นดวยความเชื่อมั่นวาตนเองมีความเหมาะสมและเปนผูหนึ่งที่มีสามารถชวย
แก ไ ขป ญ หาให กั บ ประชาชนได เพราะจากการที่ น าย C2 ได รับ รู ข อ มู ล มาทํ า ให พ บว า
นักการเมืองทองถิ่นสวนใหญมาจากกลุมอิทธิพลของทองถิ่นที่มีอาชีพเปน มือปนรับจาง และ
ผูรับเหมา
“ผมก็คิดวามันมีความไมยุติธรรมอีกเยอะที่ตองตอสู ผมก็เลย ไปเปนนักการเมือง
ทองถิ่น จริงๆ ก็ไมคอยชอบการเมือง (มีใครชวนทานไหมคะ?) ไมอะ มาเอง ตอนนั้นผมเปน
ทนายความก็รูจักคนเยอะ ผมก็เห็นวา ส.จ. โดยมากก็เปน มือปนรับจางบาง ผูรับเหมาบาง
อะไรบาง ก็คิดวาทําไมมันเปนอยางนั้น...ตอนนั้นก็คิดวาเราไปเปนนักการเมืองทองถิ่นดีกวา ยัง
ไมไดคิดวาจะเปนผูแทน/ส.ส. หรอก คิดแคนักการเมืองทองถิ่น เลยเบนเข็มมากเปนนักการเมือง
ตั้งแตนั้นมา…”
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4.7 การเริ่มตนทํางานการเมือง
การเปนนักการเมืองทองถิ่น คือ การดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาจังหวัด
(ส.จ.)
จุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหนาย C2 เดินเขาสูเสนทางสายการเมือง มีสาเหตุสําคัญ 2
ประการดวยกัน ประการที่ 1 คือ ในขณะที่เปนทนายความอยูนั้นไดพบวาประชาชนมีปญหาที่
หลากหลาย และประชาชนบางสวนยังไมไดรับความเปนธรรมและถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งเรื่อง
ที่ดินทํากิน การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะเรื่องราคาพืชผลทางการแกษตรตกต่ํา ขาดแหลงน้ํา
ในการทําการเกษตร การไมมีไฟฟาใชทั่วถึงทุกครัวเรือน รวมถึงปญหาเกี่ยวกับการไมไดรับ
ความเปนธรรมจากระบบราชการ ฯลฯ เมื่อไดพบวาประชาชนสวนใหญมีปญหาในเรื่องดังกลาว
จึงทําใหนาย C2 มีความตองการที่จะมีหนาที่โดยตรงในแกไขปญหาเหลานั้น ซึ่งในขณะนั้นนาย
C2 มีความเชื่อวาการเขาไปทํางานการเมืองโดยการดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาจังหวัดจะทํา
ใหตนเองสามารถชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาดังกลาวได
“ตอนที่เปนทนายความเราไดพบกันคนเยอะ เราไดเจอปญหากวาง พวกปญหาการ
ไมไดรับความเปนธรรม เรื่องที่ดิน ความไมเปนธรรม เรื่องที่ทํากิน เรื่องถูกเอารัดเอาเปรียบ เรา
จะรู ปญ หามากในตอนนั้น (การรับ รูปญ หาในตอนนั้น เป น สาเหตุ ห นึ่ง ไหมคะที่ ทําใหทา น
ตัดสินใจเขาทํางานการเมือง?) ใชๆ ปญหาเยอะ ปญหาของประชาชนเยอะ (ตอนนั้นทานคิด
อยางไรคะ?) เราคิดวาปญหามันเยอะนะ พอเราไปเปนทนายความ เราเห็นวาปญหาของคนมัน
เยอะ สังคมมีปญ หาเยอะ เราตองการแกปญหา เราตองการมีห นาที่โ ดยตรงในการแกปญหา
(ตอนนั้นทานก็มองวาการเปน ส.จ. นี่เปนทางหนึ่งที่จะทําใหมีบทบาทในเรื่องนี้ ?) ใชๆ เรามอง
วา สจ. นี่ก็ใหญแลวเพราะปญหาของประชาชน มันเปนเรื่องเกี่ยวกับไมมีไฟฟา ขาดแหลงน้ํา
พืชผลการเกษตรราคาตกต่ํา เรื่องไมไดรับความไมเปนธรรม เรื่องเจาหนาที่ของรัฐ เพราะเรามา
จากพื้นที่สีแดงเมื่อกอน คนไมไดรับความเปนธรรมจากระบบราชการคอนข างเยอะ (ยังไงคะ
โดนราชการเอาเปรียบหรอคะ?) ใชๆ ก็มีๆ สิ่งที่ควรจะทําไดก็ไมทํา สิ่งที่ควรจะทําไดเร็วก็ชา อัน
นี้ก็มีเยอะ ตองเสียเงินในการเขาไปแกปญหาใหประชาชน คือ 1) เรามองวาเปนนักการเมืองมัน
จะแกปญหาไดดีกวา คือเราสนใจที่จะเขาไปแกปญหา ถาเราเข าไปเปนเราจะมีห นาที่ใ นการ
แกปญหาโดยตรง
เหตุผลประการที่ 2) คือ นาย C2 มีความเชื่อวาตนเองนาจะมีความเหมาะสมใน
การทํางานเปนสมาชิกสภาจังหวัด เพราะวาตนเองก็เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีอายุ
ไมมากจนเกินวัยทํางาน เพราะในสมัยนั้นผูดํารงตําแหนงสมากชิกสภาจังหวัดสวนใหญเปนกลุม
ผูรับเหมากอสราง และเปนกลุมผูสูงอายุทมี่ ีอายุประมาณ 50-60 ป
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“ 2)นักการเมืองทองถิ่นเมื่อกอนมันเปนผูรับเหมากันเยอะ แลวก็ผูที่สูงอายุ เราก็คิด
วาเอะ เราอายุเราก็ไมมาก แลวเราก็มีความรู พอสมควร เราก็นาจะเปนไดดีกว า เราก็เขาไปดู
ระบบเราเห็นวาผูรับเหมาทั้ง นั้น เลย แลวก็แกๆ ทั้งนั้น สจ.เมื่อกอนอายุ 60 สวนมากนะ 50
กวาๆ”
ในที่สุดนาย C2 ก็ไดตัดสิน ใจลงสมัครรับเลือกตั้ง เปน สมาชิกสภาจังหวัดเมื่อป
พ.ศ. 2531 ซึ่งเปน การเลือกตั้งซอมที่เกิดขึ้นเพราะสมาชิกสภาจังหวัด ทานหนึ่งไดลาออกไป
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการเลือกทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2531
ซึ่งในการเปนสมาชิกสภาจังหวัดสมัยแรกนาย C2 ไดดํารงตําแหนงเปนเวลา 2 ป คือ ป พ.ศ.
2531-2533
ในป พ.ศ.2533 ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง นาย C2 ก็ลงสมัคร
รับเลือกตั้งและไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัดเปนสมัยที่ 2 ติดตอกัน ซึ่งในสมัยที่ 2 นี้
นาย C2 ไดรับการเลือกตั้ง จากสมาชิกสภาจังหวัดใหเปนประธานสภาจังหวัดซึ่งเทียบเทากับ
นายกองค ก ารบริ ห ารสว นจัง หวัด ในป จ จุบั น อย างไรก็ ต ามนาย C2 ดํา รงตํ า แหน ง เป น
ประธานสภาจังหวัด 2 วาระ (ดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป) คือ พ.ศ.2533-2535 และในป พ.ศ.
2535 ก็ ไ ด ล าออกจากการเป น สมาชิ ก สภาจั ง หวั ด เพื่ อ ไปลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
“ผมมาจากการเลือกตั้งซอม ป 31 คือ เขามีการเลือกตั้งทั่วไปแลวพอดีส.จ.ทาน
หนึ่งเขาลาออกไป สมัครเปน สส. ผมก็ไปลงสมัคร แลวก็ไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น อยู 2 ป
ป 31-33 พอป 33 เลือกตั้งทั่วไปของ ส.จ.ทั้งจังหวัด ผมก็ลงอีกครั้งหนึ่งก็อยู ก็เปนประธานสภา
จังหวัด 2 ป ป 33-35 แลวก็ลาออกในป 35 ลงสมัครเปนผูแทนราษฎร ก็ไดเลย”
การไดรับเลือกเปนประธานสภาจังหวัดติดตอกัน 2 วาระ(วาระละ 1 ป)
ภายหลังจากที่ นาย C2 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัดแลว นาย C2
ก็ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกสภาจังหวัด ทานอื่น ใหดํารงตําแหนงเปนประธานสภาจังหวัด
ซึ่งในการไดรับการเลือกตั้งใหเปนประธานสภาจังหวัดนั้น เนื่องจากนาย C2 ไดรับการสนับสนุน
จากกลุม นักธุรกิจในจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) ที่ตองการสนับสนุนใหนาย
C2 เปนประธานสภาจังหวัด เพราะมีความเห็นวา นาย C2 เปนคนมีความรูคือเปนเนติบัณฑิต
ไทย(น.บ.ท.) และไมมีความเกี่ยวของกับการเมืองระดับชาติ จึงไดเสนอใหสมาชิกสภาจังหวัด
ทานอื่นลงคะแนนเลือกนาย C2 เปนประธานสภาจังหวัดตามความตองการของกลุมตนเอง ซึ่ง
จากการสนับสนุนของนักธุรกิจกลุมดัง กลาว ทําใหนาย C2 ไดเปนประธานสภาจังหวัด ดวย
คะแนนเสียง 13 เสียงจากทั้งหมด 24 เสียง และในปตอมา เมื่อมีการเลือกตั้งประธานสภา
จังหวัดอีกครั้งนาย C2 ก็ยังคงไดรับการเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาจังหวัดตอเนื่องอีก 1 วาระ
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“ตอนนั้น ตอนที่เขาเลือกประธานสภาจังหวัด เขาจะมีเปนกลุมๆ บัง เอิญคนสวน
ใหญมันมาอยูกับผม สมัยนั้นก็มีนักธุรกิจกลุมหนึ่ง ซึ่งเราไมไดสนิทกับเขาหรอก แตเขาก็ชวยเรา
ส.จ.คนไหนที่เขารูจักเขาก็จะบอกวาใหเลือกคุณ C2 นะ อันนั้นนะ ผมไดมาเยอะเลยเปนบุญคุณ
เขาเปนนักธุรกิจขางนอก คือ ตอนนั้นผมแขงกับทีมของคุณ... (อดีต ผูดํารงตําแหนงสําคัญใน
พรรค A และไดลาออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม)เขาสงมือขวาเขามาลง ส.จ. เขาไปคุมเองเลย
แลวก็ได ส.จ.แลวเขาก็แขงกับผมแลวก็ไมได บังเอิญนักธุรกิจสวนหนึ่งในจังหวัดเขาอยากไดคน
ที่มีความรู คนที่ไมเกี่ยวของกับการรับเหมา และไมเกี่ยวของกับการเมืองใหญเปนประธาน เขาก็
เลยสนับสนุนผม (ตอนนั้นเปนเพราะอะไรคะ ทําไมเขาไมอยากใหคนที่เกี่ยวของกับการเมือง
ระดับชาติไดเปนประธานคะ?)ผมเขาใจวาสวนหนึ่งเขาอยากไดคนที่มีความรูสูง ผมเปน น.บ.ท.
เขาก็เห็นวามีความรู. ..ทําใหเราไดตําแหนงประธานสภาจังหวัดมา ทําใหไดมา 13 เสียง จาก 24
เสียง เขาเลือกกันปตอปน ะประธานนะ พอปที่ 2 ไดมา 12 ตอ 12 เสมอกัน ผมก็ชี้ใหตัวเอง
ประธานชี้ขาด ผมก็บอกวามีคูแขงคือผมกับทานอีกทานหนึ่ง บังเอิญเราไดคะแนนเทากัน ผมก็
บอกวาผมนะ เหมาะสมที่จ ะทําหนาที่ประธานตอไป(แลวคนอื่นเขามีปฏิกริยาอะไรไหมคะ)ไม
หรอก มันเปนกติกา ประธานมีสิทธิ์ชี้ขาด แลวก็ชี้ใหตัวเองได การเมืองทองถิ่นจะเปนอยางนี้
แหละ ชี้ใหตัวเองได ถาชนะกันก็ 1 เสียง 2 เสียง เทานั้น ชนะไมมากหรอก”
การทํางานในตําแหนงสมาชิกสภาจังหวัดและประธานสภาจังหวัด
1. การควบคุมดูแลในเรื่องการทุจริตและผลประโยชนทับซอนของทีม
สมาชิกสภาจังหวัด
ในระหวางที่น าย C2 ดํารงตําแหนงเปน สมาชิกสภาจัง หวัดอยูนั้น ไดมีการ
ปฏิบัติง านตามบทบาทหนาที่เปน อยางดี รวมถึ ง เรื่องการดูแลเพื่อไมใ หเกิด การทุจ ริต และ
ผลประโยชนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติง าน โดยนาย C2 มีการสอดสองดูแลในเรื่องการใช
งบประมาณในพื้น ที่ และการอนุมัติโ ครงการต างๆ ของทีมสมาชิกสภาจัง หวัดใหเปน ไปใน
แนวทางที่ ถูก ตอ งและเหมาะสม และถึ ง แมว านาย C2 ซึ่ง ในขณะนั้ น ดํา รงตํา แหนง เป น
ประธานสภาจังหวัดจะเปนผูหนึ่งที่แสดงการคัดคานในโครงการที่มีผลประโยชนทับซอนของทีม
สมาชิกสภาจังหวัด ทานอื่น แตน าย C2 ก็ยังคงเปนที่ยอมรับ จากสมาชิกสภาจัง หวัดทานอื่น
ดังเดิมและไมถูกทํารายหรือหมายปองชีวิตแตอยางใด เนื่องจากการคัดคานของนาย C2 ไมไดมี
สาเหตุมาจากการขัดผลประโยชนกับสมาชิกสภาจัง หวัดทานอื่น แตการคัดคานของนาย C2
เปน ไปเพราะความไม เห็น ด วยหรื อไมเ ห็น ประโยชน กับ การดํ าเนิน งานของโครงการนั้น ๆ
ในขณะที่การคัดคานหรือการไมเห็นดวยกับโครงการบางโครงการระหวางสมาชิกสภาจังหวัด
บางทานนั้น เกิดขึ้นเพราะมีการขัดผลประโยชนกันเอง ซึ่งการขัดผลประโยชนระหวางสมาชิก
สภาจัง หวัดในสมัยนั้นเปนผลทําใหสมาชิกสภาจังหวัด ถูกยิงเสียชีวิตไปประมาณ 2-3 ทาน
ดวยกัน
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“(ตอนที่ทานเขาไปเปน ส.จ. ใหมๆ นะคะ แลวพวกเกาๆ อยางผูรับเหมา หรือ
ผูสูง อายุที่เขาเปน อยู กอนแลว มัน มีเรื่องผลประโยชนอะไรไหมคะ คือ จากที่ไ ด ยินมา พวก
ผูรับเหมามักจะมีผลประโยชน?) คือตั้งแตเปน ส.จ. มาจนถึงปจจุบันเราไมรูเรื่องเกี่ยวกับการ
รับเหมาอะไรเลย เราไมรูเลยวาเขาทําอยางไร เอางบประมาณออกไปทําอยางไร ไอตรงเนี้ยเปน
ความบกพรอง แตถามีการทุจริตมาเราตรวจสอบ ถาเรารูมา (แลวอยางคนอื่นๆ ละคะ ที่ไดรับ
เลือกตั้งเขามาพรอมกัน เขามีการทําเรื่องพวกนี้บา งหรือเปลา?) ตอนรุนที่ผมเขามาแลว สมัยที่
2 ทนายความเขามาเยอะ เขาก็ไมมีการทําเรื่องพวกนี้ วาความอยางเดียวก็พอแลว (รุนหลังนี่
ทนายความเขามาเยอะ แลวพวกผูรับเหมานอยลงหรอคะ?) ใช รุนผมทนายความเขามาเยอะ
แลว ตอนที่ผมเขาไปผมพยายามชักชวนทนายเขามาเยอะ เขาก็มีคําพูดที่วาสภาจังหวัดสมัยนั้น
เปนสภาทนาย ทนายเขามาเกือบครึ่ง พอทนายความเขามาเยอะเราเปนประธานมันก็ควบคุม
ยาก เพราะวาพวกทนายมันชั้นเชิงเยอะ เราเปนทนายความดวยแลวเราเปนประธาน บางครั้งก็
ทํางานยากเหมือนกัน การประชุมก็ยาก(แลวใชหลักการทํางานอยางไรคะตอนนั้น หาขอยุติ
อยางไรคะ?)ถามีความขัดแยงก็ใชหลักเสียงขางมากในการตัดสิน …ก็บางอยางผมวา ไมรูนะผม
ไมไดไปรังเกียจเขานะ แตผมวา มันเห็นนะ ถาเขาทุจริตนะ นักเลงก็มี ซุมมือปนก็มี แตเราก็ตอง
คบกับคนทุกคน เราก็ตองคุย (แลวตอนที่ทานเปนประธาน ทานแกปญหาพวกนี้อยางไรคะ?) ผม
ก็ไมคอยโกรธเขานะ เราก็ปลอยใหเขาแสดงความเห็นไป แตเรื่องหลักๆ เราก็ยอมไมได (ทาน
หมายถึงเรื่องงบประมาณหรอคะ?) ใชๆ (แลวเขาโกรธบางไหมคะ ถาทานไมยอมเขา?) เขาก็
โกรธ แตวาเขาก็คอนขางจะละเวนผม อยางในสมัยผม ส.จ. ก็ถูกยิงตายไป 2 - 3 คน คือ พวกนี้
เขารูวาเราไมมีผลประโยชน แลวเราไมเอาคือไมเอา แลวเราไมมีผลประโยชนอยูดวย แตคนอื่นๆ
เขาแสดงความเห็นอยางนั้นอยางนี้ เพราะเขามีผลประโยชนอยูดวย มันขัดกันเรื่องผลประโยชน
มากกวา ผมขัดกับเขา ผมไมไดมีผลประโยชนอะไร ขัดคือหามไมทํามากกวา ผมบอกผมไมเห็น
ดวยกับประโยชนตรงนั้น (แตพวกนั้นมียิงกันเพราะขัดผลประโยชน หรอคะ คุณไดมาก ผมได
นอยอยางนั้นหรอคะ?) ใชๆ (มันมีอยูเยอะไหมคะ ในพวกวงการ ส.จ.?) มันเปนเพราะอยางนี้นะ
ครับ เพราะวา ส.จ. เนี่ยการเมืองทองถิ่นเนี่ย ทุนมันหามาจากทองถิ่น ซึ่งทองถิ่นมันมีไมเยอะ
คนหนึ่งไปเจอทุนตรงนี้ อีกคนหนึ่งก็ไปเจอ แตวาพอภาพผูแทน(ส.ส.) มันไมถึงกับตองทําอยาง
นั้น เพราะวาทุนมันเยอะกวา ขายอากาศมันก็เปนทุนไดแลว ขายอะไรมันก็เปนทุนไดแลว แตวา
ทองถิ่นมันมีเรื่องถนน เรื่องน้ํา เรื่องสะพาน พวกเนี้ยมันจะฆากันเรื่องพวกเนี้ย แตการเมืองใหญ
มันไมตองทําขนาดนั้น”
2. การควบคุมดูแลในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของรัฐ
นอกจากนาย C2 ไดมีการควบคุมดูแลในเรื่องการทุจ ริต และผลประโยชน
ทับซอนของทีมสมาชิกสภาจังหวัดแลวนาย C2 ยังทําหนาที่ในการสอดสองดูแลการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐดวย อยางเชน ในกรณีที่มีก ารสรางเขื่อน ซึ่งจะตองมีการ

182
เวรคืนที่ดินใหกับชาวบานที่มีที่อยูอาศัยหรือที่ดินทํากินอยูในพื้นที่ของการกอสรางเขื่อน ก็ไดมี
ชาวบ านมาร องเรีย นว า มีก ารทุ จ ริ ต ของเจา หนา ที่ข องหนว ยงานราชการที่ เกี่ ยวข อง เช น
เจาหนาที่ในสังกัดกรมชลประธาน และเจาหนาที่ในที่วาการอําเภอ โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของได
แจงขอมูลทีเ่ ปนเท็จ เพื่อขอรับเงินคาเวรคืนที่ดินและพืชผลทางการเกษตรในจํานวนที่มากกวา
จํานวนจริง ที่ควรจะไดรับ เช น มีการแจง วาในที่ดิน ผืน นั้นมีตนไมอยู 100 ตน เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของก็จะลงขอมูลไปวาที่ดินผืนนั้นมีตนไมอยู 300 ตน โดยเจาหนาที่จะนําเงินสวนที่ไดลง
ขอมูลเกินไป คือ เจาหนาที่จะไดคาเวรคืนในสวนของตนไม 200 ตนนั้นไปเปนของตนเองและ
พวกพอง ฯลฯ ทั้งนี้เมื่อนาย C2 ไดรับการรองเรียนจากชาวบานก็นําความดังกลาวไปแจงความ
กับตํารวจเพื่อเอาผิดกับผูที่เกี่ยวของทั้งหมดทันที
“(ในสมัยนั้น มีการทุจ ริต มีเรื่องการใหเงิน ใตโ ตะ อะไรในตอนนั้น ทานรูสึ ก
อยางไรคะ?) มีเยอะๆ ในพื้นที่นะ แลวผมมีความรูสึกเป นปฏิปกฏกับเรื่องนี้มาตลอดนะ อยาง
ตอนผมเปนประธานสภาจังหวัด ผมเปนทนายความดวย มันมีการสรางเขื่อน เขาก็ตองมีการ
เวรคืนที่ดิน ผลอาสิน ผลไมที่ชาวบานเขาปลูก ถูกไหมครับ มังคุดราคาเทาไหร ลางสาดราคา
เทาไหร ทุเรียนราคาเทาไหร เขาจะไปประเมินแลวเอาเงินคืนใหชาวบาน เวรคืนที่ดิน แบบนี้มัน
เยอะ สวนมากคนที่ร่ํารวยก็คือพวกชลประธานนี่ พวกอําเภอนี่ สมมุติวาพื้น ที่นี้มันมีผลไมสัก
100 ตน เขาก็จะบอกชาวบานวาผมลงใหคุณ 300 นะ แตถา 200 ผมขอนะ เขาจะเปนอยางนั้น
ชาวบานก็เห็นวาดีนี่ มี 100 ผมได 100 แตที่เหลือผมไมเกี่ยว คุณเอาไปก็เอาซิ ไอแบบเนี้ยมี
เยอะมาก แลวตน ไมคนอายุซัก 5 ป เขาเขียน 10 ปอยางเนี้ย มัน ทําใหเขาไดประโยชนมาก
แทนที่เขาจะได 300,000 เขาได 500,000 ที่เหลือคุณเอาไปเถอะ ผมเอาเฉพาะสวนที่ควรจะได
แบบเนี้ยเยอะมาก...แลวผมก็เปนคนนํา ส.จ. ในสมัยนั้นไปแจงความ แจงความนายอําเภอนะ
แจงกับผูกํากับสมัยนั้น ผมปดสภาแลวผมก็ผมก็ไปแจงความเลย สมัยนั้นเปนเรื่องดังมาก (นั่น
คือชาวบานมารองเรียนหรอคะ?) ใช ชาวบานมารองเรียน วามีการทุจริตในเรื่องการสรางเขื่อน
(โดยสวนตัวทานรูสึกอยางไรกับเรื่องพวกนี้คะ?) ไมคอยชอบ ไมชอบเลย”
4.8 ชีวิตสมรส
นาย C2 ไดสมรสกับคุณ… ซึ่งในขณะนั้นคุณ... เปนพยาบาลของโรงพยาบาลแหง
หนึ่ง ในจัง หวัด ...(จัง หวัด ที่เปน บา นเกิดของนาย C2) และในป จ จุบัน ได ดํารงตํา แหนง เป น
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ... โดย คุณ... เปนคนที่คอนขางเก็บตัว ไมชอบการพบปะผูคนมากนัก
และไมชอบงานการเมือง แตเมื่อนาย C2 เลือกเดินเขามาทํางานในเสนทางการเมือง คุณ...
ก็ไมไดหามไมใหนาย C2 ทํางานการเมืองแตอยางใด ถึงแมวาตอนที่ตัดสินใจแตงงานกันคุณ...
ไดรองขอไมใหนาย C2 ปฏิบัติ 2 ขอ คือ 1) หามเปนนักการเมือง และ 2) หามเปนทนาย ก็ตาม
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“ตอนที่แตงงานผมยังเปนขาราชการอยูครับ ผมลาออกจากราชการตอนอายุ 28 ป
ตอนแตงงานเขาขอ 2 ขอ นั่นแหละ หามเปนนักการเมือง กับหามเปนทนาย ผมก็รับปากนะตอน
แตงงาน แตพอตอนหลังผมเปนหมดแลว ผมก็บอกวาฉันทําหมดแลวนะที่เธอห าม (แลวอยาง
ทานเปน ส.ส. นี่เขาอึดอัดไหมคะ?) ตองถามเขาดูนะ ทําไงไดเขาหลวมตัวมาแลวนะ เขาชอบ
ชีวิตเงียบๆ ไมคอยมีใครรูจักหรอกแฟนผมนะ (สํานักงาน กับบานของทานนี่อยูดวยกันไหมคะ?)
อยูดวยกัน (แลวแฟนทานทําอยางไรคะ?) เมื่อกอนเขาก็ทนนะ แตพอหลังๆ เขาเบื่อคน คนเยอะ
แลวเขาก็มาอยูกรุงเทพฯ เขามาชวยราชการอยูนี่ ไปๆ มาๆ พออายุมากขึ้นเขาก็เหนื่อย (เขาไม
ชอบงานการเมืองหรอคะ?) ไมเลย เขาไมชอบเลย
ภายหลังการสมรส นาย C2 และคุณ... ไดมีบุตรดวยกันรวมทั้งสิ้น 3 คน
4.9 วิถีชีวิตแบบชาวพุทธ
การอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
นาย C2 ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่ งเปนประเพณีนิยมของ
ชายไทยทุกคนที่ตองทําการอุปสมบทหรือบวชเรียนเพื่อทดแทนพระคุณของคุณพอคุณแม ทั้งนี้
นาย C2 ไดอุปสมบทเมื่อถึงวัยเบญจเพศคือมีอายุได 25 ป โดยใชเวลาอยูในเพศบรรพชิตเปน
เวลา 22 วัน ณ วัดแหงหนึ่งในจังหวัดบานเกิด
การที่นาย C2 ตัดสินใจบวชในครั้ง นั้น เพราะคุณพอไดทักวานาย C2 ดวงไมดี
และเชื่อวาการบวชจะชวยทําใหชีวิตดีขึ้น อยางไรก็ต ามนาย C2 มีความรูสึกวา การบวชใน
ครั้งนั้นตนเองไมไดรับแงคิดหรือหลักธรรมใดๆ มากนัก แตกลับมี ความรูสึก วาการปฏิบัติใ น
ระหวางที่บวชอยูนั้นไมสอดคลองกับธรรมชาติ หรือวิถีชีวิตปกติในหลายๆ ดาน เชน การตื่นแต
เชา การเดินขึ้นเขา-ลงเขาเพื่อบิณฑบาต และการนั่งสมาธิ ฯลฯ
“ผมบวชตอนเบญจเพช อายุ 25 เพราะเขาบอกวาผูชายนี่เบญจเพช ตองบวช เราก็
บวช 25 ก็บวช (ตอนนั้นบวชอยูนานไหมคะ?) ตอนแรกผมตั้งใจจะบวช ผมลางานมา พอใหบวช
ดวงไมดีนะ ตองบวช เพราะเขาถือ ตองบวช แตวาผมบวชไดซัก 22 วัน เขาจะสอบ จาก ซี 3
เปน ซี 4 ถาไมสอบตอนนั้นก็ไมได เราตองกาวหนาเราตองรับราชการ (ตอนนั้นที่บวชทานไดแง
คิด หรือหลักธรรมอะไรหรือไมคะ?) ไมไดนะ ไมได ถาบวชตอนนี้ถึงจะได ผมวามันเปนจุดออน
ของศาสนาพุท ธ ศาสนาพุท ธบอกวาจะมีอายุ 5,000 ป ใชไ หม คือมัน ปฏิบัติยาก มีการฝน
ธรรมชาติห ลายเรื่ อง ผิด ธรรมชาติเ ยอะ แลว ก็คนสอนไม มี เวลาบวชไปอยูกับ พระ สํ านั ก
วิปสสะนา ทีน่ ับถือ พอผมจะไปอยูที่นั้นประจํา ตอนผมบวชผมก็ไปอยูที่นั่น เขาก็สอนแตเราวา
ไมใ ช มันเหนื่อย (ตองตรากตรําใชไ หมคะ ตองตื่น แตเชาอยางนั้น หรอคะ?) ใช ตื่น แตเชา
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บิณฑบาตรขึ้นเขาลงเขา แลวก็ตองนั่งสมาธิ มันก็ไ มมีประโยชน มัน เหมือนมันเปนภาระ มัน
ไมไดอะไร (ตอนนั้นทานก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ แตไมไดซึ้งในรสพระธรรม?) ใช ไมซึ้งๆ”
ความเชื่อทางพุทธศาสนา
นาย C2 เปน ผูห นึ่งที่มีความเชื่อทางพุท ธศาสนาเชนเดียวกับชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ คือมีความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม กลาวคือมีความเชื่อวาการทําความดียอมไดรับ
ผลตอบแทนที่ดีในทางกลับกันการทําความชั่วก็ยอมจะไดรับผลตอบแทนชั่วหรือไมดีดวยเชนกัน
การมีความเชื่อดังกลาวทําใหนาย C2 มีความคิดวาควรทําดีและหลีกเลี่ยงการทําไมดีตอผูอื่น
เพราะจะทําใหผูอื่นไดรับความเดือดรอนจากการกระทําที่ไมดีของตนได
“(ทานมีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ หรือพวกเรื่องภพชาติไหมคะ?) ตอนนี้ใช
ไหม ผมวามันก้ํากึ่ง อันนี้มันอจินไตยนะ แมแตวาพระพุทธองคไมไดทํานาย ไอเราก็บรรลุแบบ
ทานไมได แตวาหลักก็คือ ถาเราทําดีมันก็ควรจะดี แตถาเราทําชั่วมันก็ไมควรไดผลดีนะ เปน
วิท ยาศาสตรน ะ ผมคิดตรงนั้น มากกวา ผิดหรือไมดีก็อ ยาไปทํา เพราะถาทําชั่ วคนอื่น มั น
เดือดรอน มันก็ไมมีความสุขจากการกระทําของเรา”
4.10 การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ. 2535
ในชวงป พ.ศ. 2535 ขณะที่นาย C2 เปนสมาชิกสภาจังหวัดสมัยที่ 2 และดํารง
ตําแหนงเปนประธานสภาจังหวัด นาย C2 มีโอกาสไดพบกับนาย...(นักการเมืองอาวุโสของ
พรรค A-1) ซึ่งไดเดินทางไปประชุมสาขาของพรรคที่จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย
C2) จึงเปนสาเหตุทําใหมีนาย C2 มีโอกาสไดพบกับนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)
พรอมทั้งไดรับประทานอาหารรวมกัน โดยที่นาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)ไดทราบ
ประวัติสวนตัวของนาย C2 อยูกอนแลว รวมทั้ง ไดท ราบวานาย C2 เปน เนติบัณ ฑิต ไทย
(น.บ.ท.)เหมือนกัน จึงไดชวนพูดคุยในเรื่องตางๆ พรอมกับ ไดส อบถามวามีความสนใจที่จ ะ
ทํางานการเมืองในระดับชาติหรือไม ในขณะนั้นนาย C2 ไดตอบไปตามความรูสึกของตนเองวา
ยัง ไมคิดที่ จ ะไปทํางานการเมื องในระดั บชาติ ด วยเหตุผ ลสวนตัวในขณะนั้น วา การเมือ ง
ระดับชาติเปนเรื่องที่ยิ่งใหญและอยูไกลเกินไปสําหรับตนเอง
หลังจากเหตุการณวันนั้นผานไป นาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ก็ได
สงผูแทนซึ่งเปนนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของพรรค A ในสมัยนั้นมาเชิญชวนใหนาย C2 ลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จนทําใหในที่สุดนาย C2 ก็ไดตัดสินใจลงสมัครรับ
เลือกตั้งในป พ.ศ. 2535 โดยเหตุผลที่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้น มีเหตุผลสําคัญอยู
2 ประการ คือ ประการที่ 1 นาย C2 มีความมั่นใจวาคนในจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของ
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นาย C2) ยังคงชอบพรรค A อยู และนาจะเลือกผูสมัครจากพรรค A เปนผูแทนของเขาอยาง
แนนอนอยางนอย 1 คน เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงวิกฤติของพรรค A เพราะวาคุณ
...(อดีต ส.ส. ชื่อดังของจังหวัดบานเกิดของนาย C2 ที่ไดลาออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม) ไดนํา
ทีมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกาของพรรค A ลาออกแลวไปตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม และสง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใหมแขงกับพรรค A
เหตุผลประการที่ 2 เปนเพราะวาทีมสมาชิกสภาจังหวัด จํานวน 12 คน ที่เคยลงคะแนนเลือกให
นาย C2 เปนประธานสภาจัง หวัดรับปากวาจะชวยหาเสียงใหนาย C2 ในการเลือกตั้ง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดวยเหตุผล 2 ประการดังกลาวทําใหนาย C2 มีความมั่นใจวาหากลง
สมัครรับเลือกตั้งไปในครั้งนั้นตนเองมีโอกาสที่จ ะไดรับการเลือกตั้ง จึงตัดสินใจลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรค A ตามการเชิญชวนของนักการเมืองอาวุโสของพรรค A ในครั้งนั้น
“(แลวที่ตัดสินใจลงการเมืองนี่ซักประมาณปไหนคะ?) ป 35 ที่คิดจะลงมัคร ส.ส.
กอนนั้น ตอนที่เปน ส.จ. ก็ยังไมไดคิดวาจะเปนผูแทนนะ เพราะรูสึกวามันไกลเกินไป (แลวการ
มาเปน ส.ส. นี่ตัดสินใจอยางไรคะ?) ผมไมเคยคิดวาจะเปนผูแทนฯ แตคนที่เห็นวาผมเหมะสมนี่
คือ นาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A) คือ ทาน...ไปเห็นแววของทาน?) ใช (ทาน...ไปเจอ
ทานไดอยางไรคะ) ตอนนั้นนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A)ทานไปประชุมสาขาของ
พรรค A ที่จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) แลวเขารูหรือไมรูอยางไรไมรู ผมไปกิน
ขาวกับทานดวย ตอนนั้นผมเปนประธานสภาจังหวัด ซึ่งมันก็ใหญที่สุดในจังหวัดนะ แลวตอนนั้น
ทานชวนมาลงการเมืองระดับชาติ ก็ตัดสินใจลงสมัครเลย คือ ตอนที่นั่งกินขาวกันนั้นทาน...รู
ประวัติผมแลว ทานรูวาผมเปน น.บ.ท. ทานก็บอกวาจบเหมือนทานเลย ทานก็ถามผมวาสนใจ
ลงการเมืองไหม ตอนนั้นผมก็บอกวายังไมคิดครับทานครับ (ทําไมตอนนั้นถึงยังไมไดคิดคะ?)
ผมคิดวามันใหญเกินไปสําหรับเรา (จริงๆ มันก็ใกลเคียงกันแลวนะคะ ส.จ. กับ ส.ส.?) ผมไมเคย
คิดเลย เพราะวาพรรค A สมัยนั้นนะ มันใหญมาก ผูแทนฯ แตละคน อยางคุณ...(อดีต ส.ส. ชื่อดัง
ของจังหวัดบานเกิดของนาย C2 ที่ไดลาออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม) อยูจะไปแขงกับเขาได
อยางไร ตอนนั้น คุณ... เปน ... ของพรรค A (ตําแหนงสําคัญของพรรค A) เราก็ไมไดคิด ซึ่งมัน
หางกันมากตอนนั้น เราไมไดคิด แตวาตอนหลังคุณ... (อดีต ส.ส. ชื่อดังของจังหวัดบานเกิดของ
นาย C2 ที่ไดลาออกไปตั้งกลุมการเมืองใหม) เขาแตกออกไปเปนกลุม... คือตอนนั้นพรรค A มัน
แตกกัน พอพรรคมันแตกกัน นาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A) เขามีประวัติเราอยูแลว
เขาก็สงคนมาติดตอเราวาเปนผูแทนราษฎรไหม...ผมก็เลยตัดสินใจ มีเงื่อนไขอยูหลายเรื่องนะ
แตสุดทายก็ตัดสินใจลงสมัคร แลวก็ไดรับการเลือกตั้งเลยตั้งแตครั้งนั้น”
“(แลวตอนนั้นทําไมทานถึงตัดสินใจมาลงคะ?) ผมยังไมไดตัดสินใจเลยในวันนั้นนะ
ผมบอกวาเดี๋ยวผมไปปรึกษากอน เพราะวามันใหญมากสําหรับผม หลังจากนั้นก็มีทาน ส.ส. ...
ทาน ส.ส. ... , ส.ส. ... เปนอดีต ส.ส.ใหญของจังหวัด...(จังหวัดที่อยูในภูมิภาคเดียวกับจังหวัดที่
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เปนบานเกิดของนาย C2) เขาไปที่บานเลยนะ บอกวาไดรับมอบหมายใหมา มันเปนจังหวะที่คุณ
... ออกจากพรรค A ไปประมาณป 31 ครับ เขาออกไป พรรค A ไปตอนป 33 แลวหลังจากนั้นมี
การปฏิวัต(ิ ป พ.ศ.2533) แลวก็มีการเลือกตั้งในป 35/1 วันที่ 22 มีนาคม 2535 จําไดตอนนั้นเปน
ผูแทนครั้งแรก ครั้งนั้นมันไมมีคนกลามาลง เพราะวาตอนนั้น คุณ... เขาเปน ส.ส. อยูแลวเขาก็
นําทีมออกไป แลวลงสมัคร แลวโดนคดี... เขาลงไปไดก็จริงแตเขาโดนคดี... เขาก็เอา ส.ส. ของ
พรรค A ที่ออกไปนั่นแหละมาลง แตไมไดลงในนามพรรค A เขาลงในนามพรรค... แลวเขาเอา
คนที่ลงพรรค A เดิมนั่นแหละลงในพรรคเขา แลวพรรค A ก็ไ มมีคนลงสมัครเลยไง ไมมีเลย
ผูสมัครเดิมเขาไปอยูพรรคใหมหมดแลว ทาน... ก็เลยสงคนไปคุยกับผมเลย ผมเลยตัดสินใจที่จะ
ลง เพราะไมงั้นพรรค A ก็ไมมีคนลงเลย (สุดทายทานก็ลงสมัครไป ทานไดปรึกษาใครบางคะ?)
ก็ปรึกษาครอบครัว แลวก็ปรึกษาทีม ส.จ. ในจังหวัดเปนหลัก ผมก็บอกวาผมจะลง ส.ส. นะ คุณ
จะชวยผมไดไ หม คุณ มีใ ครอยูใ นใจหรือยั ง ในการหาเสียง จากนั้น ทีม ส.จ. ที่เ ลือกผมเป น
ประธานเนี่ย เขาก็ประชุมกันแลวเขาก็บอกวาจะชวยผม ผมก็ มี ส.จ.อยู 12 คน ผมคิดวาพอนะ
ในการเมืองทองถิ่นที่เขามาชวยกัน เราก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง”
“เมื่อกอนเราไมเคยคิดวาจะลง ส.ส. นะ ไมคิดเพราะวามันใหญเกินไปสําหรับเรา
(แตทีนี้ พอมีทีม ส.จ. บอกวาจะชวยเหลือก็เลยตัดสินใจลงสมัครเลย แลวถาเทียบกันแลวนะคะ
ทานมั่นใจในพรรค A หรือวาทานมั่นในในทีม ส.จ. มากกวากันคะ ที่จะทําใหทานชนะการ
เลือกตั้ง?)มั่นใจในพรรค A คือ ผมมั่นใจในคนมากกวา วาเขายังชอบ พรรค A อยู เพียงแตเขาไม
รูวาจะเลือกใคร เพราะวาผูสมัครเดิมเขาก็ไปหมดแลว แตผมวาผมประเมินสถานการณคอนขาง
ถูก ผมวายังไงเสีย มันตองไดผูแทนคนนึงละที่มาจากพรรค A มันจะหายไปหมดไมได และผม
คิดวาคนที่ไดมันนาจะเปนผมแหละ เพราะวาผมเปนประธานสภาจังหวัด นักการเมืองทองถิ่นมัน
มีคนสนับสนุนเยอะ คนอื่นๆ ตกก็ชางมัน อันนี้พูดกันตรงๆ เลย อยางนอยเราตองไดรับการ
เลือกตั้งไวคนหนึ่งกอน”
ตอนที่ 2 ประวัติชีวิตภายหลังการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C2 ในตอนที่ 2 นี้จะเปนรายละเอียดของชวงชีวิต
ในวัยผูใหญภายหลังจากที่นาย C2 ไดดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ช ว งที่ 4 ช ว งวั ย ผู ใ หญ (อายุ 18 ป ขึ้ น ไป) ช ว งวั ย ทํ างานหลั งเข าดํ า รงตํ าแหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1. การได รั บการเลื อกตั้ งเป นสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรครั้ งแรก ในการ
เลือกตั้ง ป พ.ศ.2535 ครั้งที่ 1 (2535/1)
เมื่อตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวนาย C2 ตองลง
พื้นที่อยางหนักเพื่อหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนในจังหวัด... (จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย
C2) เพราะในครั้งนั้นถือวาเปนการแขงขันที่รุนแรงพอสมควร เนื่องจากคุณ... (อดีต ส.ส. ชื่อดัง
ของจังหวัดบานเกิดของนาย C2 ที่ลาออกไปตั้งกลุมการเมืองใหม) ไดสงผูสมัครที่แตเดิมเคย
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด...ในสังกัดพรรค A มากอนลงแขงขันกับนาย C2
อยางไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งนั้น นาย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) และ
นาย C2 ก็พยายามทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่เรื่องการลาออกของนาย...(อดีต ส.ส. ชื่อ
ดังของจังหวัดบานเกิดของนาย C2 ที่ลาออกไปตั้งกลุมการเมืองใหม) จนทําใหพรรค A กลับมา
ไดรับความนิยมจากประชาชนในจังหวัด... เชนเดิม
การหาเสียงจากการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกนั้น นาย C2 ไดใ ชพรสรรคของ
ตนเองในดานการพูดและการสื่อสารมาใชในการปราศรัยหาเสียง ซึ่ง นาย C2 มีความเชื่อวา
ตนเองมีความสามารถในการพูดเพื่อโนมนาวใจคนได โดยในการเลือกตั้งครั้งนั้น นาย C2 ได
ขอคิดจนทําใหเกิดประโยคเด็ดขึ้นประโยคหนึ่งที่ในวงการเมืองและวงการสื่อสารมวลชน และ
ยังคงเปนประโยคที่ใชกันมาถึงปจจุบัน คือ “ถึงแมพรรค A จะสงเสาไฟฟามาลงคนที่... เขาก็
เลือก” เหตุผลที่นาย C2 กลาวคําปราศรัยหาเสียงดวยประโยคดังกลาวเปนเพราะวาตองการจะ
สื่อใหประชาชนที่อยูอาศัยในเขตเมืองของจังหวัด ... (จัง หวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) ได
เขาใจวาประชาชนในเขตนอกเมืองของจังหวัดยัง คงใหการสนับสนุนพรรค A อยูเชนเดิมไม
เปลี่ยนแปลง เพื่อโนมนาวใหประชาชนในเขตเมืองนั้น หัน กลับมาใหการสนับสนุนพรรค A
ดังเดิม ซึ่งในการปราศรัยดังกลาวนั้น นาย... (อดีต ส.ส. ชื่อดังของจังหวัดบานเกิดของนาย C2
ที่ไดลาออกไปตั้งกลุมการเมืองใหม)ไดรวมฟงอยูด วย และไดโจมตีวาการที่นาย C2 พูดประโยค
ดังกลาวนั้นเปนการดูถูกประชาชน แตในที่สุดนาย C2 ก็ไดชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน
และผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
ในที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปป พ.ศ.2535/1 ผลปรากฏวานาย C2 ไดรับการ
เลือกตั้ง ใหเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจัง หวัด ...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)
ตามที่นาย C2 ไดคาดหมายไวตั้งแตกอนลงสมัครรับเลือกตั้ง
“ตอนนั้นผมคิดวา มีโอกาสชนะ เพราะวาชื่อเสียงของพรรค และการสนับสนุนของ
ทีม ส.จ. ก็เลยคิดวาลงสมัคร ส.ส. ดีกวา (แตวาโดยสวนตัวทานก็ยังมั่นใจในชื่อเสียงของ พรรค
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A อยูม าก?) ใช คนเขายังเชื่อมั่นในพรรค A เชื่ออยางนั้น (และคนสวนใหญในจังหวัด...ก็ยังเปน
อยางนั้นหรอคะ?) ใช เขายังเชื่อมั่นในพรรค A อยู (แลวตอนนั้นเขามีการแอนตี้คุณ...(อดีต ส.ส.
ชื่อดังของจังหวัดบานเกิดของนาย C2 ที่ไดลาออกไปตั้งกลุมการเมืองใหม)ไหมคะ?) ออ ไมนะ
คุณ... คนเขาก็ยังชอบอยู แตพอตอนหลังทาน...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A) ไปปรากฏตัว
และไปทําความเขาใจกับคนที่นั่น คนเขาก็หันกลับมาชอบพรรค A เยอะ (คนเขากลับมาพรรค A
เหมือนเดิม?) ใช แลวเรื่องเสาไฟฟามาลงก็ได เนี่ยผมเปนคนพูดเอง ภาค...(ภูมิภาคที่เปนบาน
เกิดของนาย C2) เนี่ยสงเสาไฟฟามาลงก็ได ผมเปนคนพูดเอง ติดมาตั้งแตนั้น (หมายความวา
อยางไรคะ?) คือ มันเปนเกร็ดการเมือง คือผมอาจจะมีพรสวรรคในการพูดโนมนาวใจคนได ยก
เปน เหตุเปน ผล คนก็เชื่อเรา อาจจะเคลิ้มไปเลยก็แลวแตน ะฮะ ตอนนั้น ผมกับพรรค A ไป
ปราศรัยนอกเมือง ชาวบานเวลาเขาชอบเราเต็มที่ เราก็ตะโกนบอกไปบอกวา เราพูดภาษา...
(ภาษาทองถิ่นของบานเกิด)นะบอกวา “ส.ส.ไมตองพูดเยอะหรอก พรรค A สงเสาไฟฟามาเราก็
เลือก” ไอเราก็ไดประโยคนี้มามันเก็ตขึ้นมาไง แลวเราก็ไปปราศรัยแขงกับที มของคุณ...(อดีต
ส.ส. ชื่อดังของจังหวัดบานเกิดของนาย C2 ที่ไดลาออกไปตั้งกลุมการเมืองใหม) ในตัวเมือง ซึ่ง
ในตัวเมืองกับคนขางนอกจะไมเหมือนกัน แลวตอนนั้นคุณ... เขายังคุมตัวเมืองอยู คนจีนอะไรนะ
ชอบเขาเยอะ พอเราพูด เราเริ่มอินกับบทไง ผมก็บอกวา “เมื่อกี้ผมมาจาก อ. ...(อําเภอรอบนอก
ของจังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) ที่อยูไกลสุดเขตจังหวัดเลย พี่นองรูไหมคนภูเขา เขาพูด
วาอยางไร ผมจะนําความรูสึกของคนภูเขา บอกคนในกลางจังหวัด คนชายเขา เขาบอกวาเขาจะ
เลือกพรรค A ถึงแมวาพรรค A สงเสาไฟฟามาเขาก็เลือก คนที่นี่ จะเลือกหรือเปลา” คนเขาก็
ปรบมือกัน ตอนนั้นคุณ... (อดีต ส.ส. ชื่อดังของจังหวัดบานเกิดของนาย C2 ที่ไดลาออกไปตั้ง
กลุมการเมืองใหม) เขาไปฟงอยูดวย แลวเขาเกงนะ เชามาเขาใหสัมภาษณ วาพรรค A ดูถูกคน
โอยผมแกตัวแทบตายแนะตอนนั้น (แลวตอนนั้นทานรูสึกเสียใจไหมคะ ที่เราพูดไปอยางนั้น ?)
ตอนนั้นเราไมไดคิดจะดูถูกคน เราคิดวาจะเอาใจคนชั้นกลาง เราก็พูดไปวาคนชายเขา เขาพูด
อยางนี้ พูดดวยเจตนาบริสุทธิ์ของเขา เขาพูดดวยความรูสึกของเขา ผมนําความรูสึกของคนที่
นั่นมาบอกที่นี่ วาคนที่นั่นนะ ถึงแมพรรค A สงเสาไฟฟามาเขาก็เลือก ทีนี้เขาไปแปรเจตนาไป
อีกอยาง เขาเกงไง ไปตีวาเราดูถูกคนวาสงเสาไฟฟามาเขาก็เลือก ผมบอกวาไมใช ผมคิดอยางนี้
เนี่ยแหละเราก็สูกันมา”
2. การไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ 2 ในการเลือกตั้ง
ป พ.ศ.2535 ครั้งที่ 2 (2535/2) จนถึงปจจุบัน และเหตุผลที่ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมา
ตลอด 7 สมัย
ภายหลังจากที่นาย C2 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก
ในการเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2535/1 แลว เมื่อมีการเลือกตั้งในครั้งตอมานาย C2 ก็ไดลงสมัครรับ
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เลือกตั้ง ในนามของพรรค A มาติดตอกัน อีก 6 สมัย และนาย C2 ก็ไ ดรับการเลือกตั้ง มา
ตลอดจนถึงปจจุบัน รวมจํานวนสมัยที่ไดรับการเลือกตั้งทั้งสิ้น 7 สมัยดวยกัน
โดยเหตุผลที่นาย C2 มีความเชื่อวา ทําใหตนเองไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมา
ตลอดนั้นเปนเพราะวาตนเองเปนนักการเมืองที่มีความซื่ อสัตย สุจริต ไมมีความเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนใดๆ จากการทํางานในเสนทางสายการเมือง ซึ่งแสดงใหเห็นไดจากบัญชีทรัพยสิน
ของนาย C2 ที่มีจํานวนทรัพยสิน นอยกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนอื่นๆ เมื่อเรียงลําดับ
จํานวนทรัพยสินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดโดยเริ่มตนจากผูที่มีทรัพยสินมากที่สุดไป
จนถึง ผูที่มีทรัพยสินนอยที่สุดแลว นาย C2 จัดวาเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ มีจํานวน
ทรัพยสินอยูในลําดับทายๆ ของการจัดอันดับนั้น ดวยเหตุผลนี้ทําใหประชาชนในพื้นที่เชื่อมั่นใน
ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย สุจริต ของนาย C2 ทําใหประชาชนเหลานั้นตัดสินใจเลือกใหนาย
C2 เปนผูแทนของเขามาตลอดเปนเวลารวมเกือบ 20 ป
“(ทานคิดวาอะไรทําใหทานไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาตลอด 7 สมัย โดยที่ทาน
ไมเคยแพการเลือกตั้งเลยคะ?) ผมเปนคนแบบนี้นะ และผมจะอยูในกลุมผูแทนอยูในกลุม 20
คนที่มีทรัพยสินนอยที่สุด(คือทานคิดวาประชาชนเขามองทานเปนคนซื่อตรง?) ผมวาอยางนั้น
นะ การเปนผูแทนวันนั้นกับวันนี้ไมเหมือนกับเมื่อกอน เดี๋ยวนี้มันตองดีแครหมด มันปดไมได
ใครมีทรัพยสินเทาไหรตองแสดงบัญชีหมด ผมอยูในกลุม 10-20 คนที่มีทรัพยสินนอยที่สุด (คือ
เขาเชื่อมั่น วา ทานบริ สุทธิ์ ?) เชื่อ เขาไมเคยสงสัย ผมเรื่องนี้เลย (คิดวาทําให เขาเลือกเรามา
ตลอด?) เขาคิดวาเราเปนพวกเดียวกับเขา เปนผูแทนของเขา”
3. การเรียนรูในการทํางานทางดานการเมือง
การเรียนรูบทบาททางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรคการเมือง
ที่สังกัด
นาย C2 ได เรี ยนรู บทบาทในการทํา งานเป น ผู แ ทนของประชาชนจากนาย...
(นักการเมืองอาวุโ สของพรรค A-1) ที่ไ ดใหการอบรมสั่ง สอนโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การเปนผูแทนราษฎรไวหลายประเด็นดวยกัน ทั้งเรื่องการปฏิบัติตัวเล็กๆ นอยๆ เชน การขึ้น
เครื่องบิน การนั่งรถไฟ ฯลฯ ไปจนถึงเรื่องใหญที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน การทํางานใน
พื้นที่และการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ และนอกจากที่นาย C2 จะเรียนรูบทบาทในการ
ทํางานดวยการไดรับการอบรมสั่ง สอนโดยตรงแลว นาย C2 ยัง ใชวิธีการสัง เกตพฤติกรรม
การทํางานของนาย...(นักการเมืองอาวุโ สของพรรค A-1) ในขณะที่ตองไปทํางานรวมกันใน
สถานที่ตางๆ เพื่อนําพฤติกรรมเหลานั้นมายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการทํางานของตนเอง
อีกดวย อัน ไดแก วิธีการพบประชาชนในพื้น ที่ วิธีการสื่อสารพูดคุยกับประชาชนซึ่ง ถือเปน
จุดเดนของนาย... เนื่องจากนาย... ใชการสื่อสารทั้งทางสีหนา วาจา และทาทางทําใหประชาชน
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ที่ไดพบเกิดความรูสึกอบอุน เพราะมีการแสดงออกที่ทําใหประชาชนสามารถรับรูไดวานาย...มี
ความเปนหวงเปนใยในความทุกขความสุขของพวกเขาอยางแทจริง
“(คือทาน...เปนครูสอนทุกสิ่งทุกอยางใหทานเลยหรอคะ?) แนนอน (ทานสอนเรื่อง
อะไรบางคะ เทาที่พอจําได?) เรื่องการวางตัว เรื่องการพบปะชาวบาน การเปนหวงชาวบาน การ
ดูแลชาวบาน การขยัน การอภิปราย การขึ้นเครื่องบิน การนั่งรถไฟ ตองทําอยางไร อยาไปแยง
คน อยาจองไวแลวไมไป อยาไปแยงคนตองใหชาวบานเขาขึ้นก อนแลวเราคอยขึ้น ตองไปอยู
ทายแถว (ทานก็ยังยึดถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน?) ใชๆ ยังยึดถือปฏิบัติอยู ทาน...(นักการเมือง
อาวุโสของพรรค A)จะอบอุน ยิ่งนานจะยิ่งรักทาน (ทานมีอะไรคะที่ทําใหรูสึกอยางนั้น?) อันนี้
ตองเรียนรูเอง ผมบอกไมได (บุคลิกภาพหรือเปลาคะ?) การพูดคุย สีหนา ทาทาง คุยแลวจับมือ
มีการสื่อดวยสีหนา และแววตา”
“ตอนแรกๆ ผมตามทาน…เวลทํางานก็ตามไปบางครั้ง เวลาทํางานในสภานี่ผมก็
ตามทาน ทานไปตางประเทศไปมาเลเซียทานก็จะเอาผมไปดวย นั่งรถไปกัน (ระหวางไปเปน
อยางไรบางคะ มีการชี้แนะเกี่ยวกับการทํางานหรือไมคะ?) อา เราสังเกตเอามากกวานะ เรื่อง
การทํางาน (คือคอยดูวาทานทําอะไร อยางไร หรอคะ?) อือๆ อยางทานบอกวา มีที่ดินบางไหม
คือ แถวทะเลสาปสงขลานั่นทานจะชอบ ทานก็จะถามวา ซื้อที่ดินไวบางไหม แถวทะเลสาปน้ํา
จืดในประเทศไมมีแลว มีที่นี่ที่เดียว ซื้อไวบางไหม ผมบอกวาไมมีครับทาน ทานก็บอกใหซื้อไว
ผมก็บอกวาผมไมมีตังคครับ ทานบอกวาไมมีตังคก็ไปกูเขามา ผมถามวาทําไมครับทาน ทาน
บอกวาใหดูพี่เปนตัวอยางเลนการเมืองมาตลอดชีวิต ทุกวันนี้ไมรูจะอยูที่ไหน ใหดูพี่เปนตัวอยาง
ไมมีตังคก็กูเขาไป เราอายุขนาดนี้แลว 10 ป 20 ป ก็ผอนเขาไป (แลวตอนนี้ทานซื้อหรือยังคะ?)
ยังฮะ ไมไดซื้อ (เพราะทานมีบานที่จังหวัด...อยูแลว?) ใช บานก็มีอยูแลว”
4. นักการเมืองที่ยึดถือเปนตนแบบในการทํางานการเมือง
เมื่อนาย C2 เริ่มต น เขา ทํางานการเมือ งในระดับชาติ คือการเปน สมาชิ กสภา
ผูแทนราษฎร นาย C2 ก็ยึดถือนาย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) เปนตนแบบในการ
ทํางานทางการเมืองของตนเอง โดยนาย C2 ใหการยกยองนาย... วาเปนพระเจาทางการเมือง
ของตนเอง ทั้งนี้เพราะนาย... เปนนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย สุจริต ทํา งานการเมืองโดยไม
ของเกี่ยวกับเรื่องทุนหรือเรื่องผลประโยชนใดๆ รวมถึงเปนนักการเมืองมีความเอาใจใส มีความ
เปนหวงเปนใยทุกขสุขของประชาชนอยางแทจริง โดยเฉพาะประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่นาย...จะเดินทางไปเยี่ยมเยียน ดูแลทุกขสุขมาโดยตลอด
“ทาน... ผมเวลาไปปราศรัยที่...นี่ ผมพูดเริ่มตนวาผมมีพระเจาทางการเมืองของผม
มีอยูทานเดียวคือ ทาน... คือ ทานใหญกวาผมมากผมตามทาน และยังหางเยอะ ทุกเรื่องเลย ผม
ไดซัก 1 ใน 100 ของทาน ผมก็มีความสุขแลว สําหรับผมนะ หนูอาจจะมองวาผมพูดเวอรไปหรือ
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เปลา (ในเรื่องอะไรบางคะ?) คือ การเปนหวงประชาชน เปนทุกขเปนรอนกับประชาชน การไป
เยี่ยมประชาชน เปนหวงเปนใยไปหมด คือ สามจังหวัดชายแดนภาคใตทานไปบอยที่สุด ผมเห็น
ทานแลวก็โห ทําใหทานไปที่ไหนคนจะรักทานมาก โดยธรรมชาติ ผมวาคนทั้งประเทศนะ ถาไม
มีการเมืองเปนฝาย (แตจริงๆ นะคะ ทานนาจะมีคนรักทั้งประเทศจริงๆ?) ใช ถาไมมีการเมืองไป
ใสทานนะนะ อีก 30 ป 50 ป ไมมีหรอกนักการเมืองที่เปนแบบนี้ ผมรูเพราะวาผมใกลชิดกับทาน
มากที่สุด (แลวเรื่องความซื่อสัตย ใสสะอาดของทานเปนอยางไรคะ?) ผมวาเกิน 100 นะ ทานจะ
ไมยุงเกี่ยวกับพวกทุนอะไรพวกนี้เลย ทานจะไวใจผมมาก และผมก็พิสูจนใหทานเห็นแลววาผม
ก็คอนขางจะคลีนในเรื่องนี้ดวย...”
นอกจากนาย C2 จะมีนาย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)เปนตนแบบในการ
ทํางานการเมืองที่มีการนําทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติในการทํางานของนาย... (มาเปนแบบอยาง
ในการทํางานการเมืองของตนเองแลว นาย C2 ยังมีความชื่นชอบนักการเมืองทานอื่น อยูดวย
เชนกัน อีกทั้งยังไดนําแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักการเมืองทานดังกลาวมาใชในการทํางาน
อีกดวยคือ นาย...(นักการเมืองอาวุโสอีกทานหนึ่งของพรรค A) ทั้งนี้เปนเพราะนาย C2 มี
ความเห็นวานาย...เปนนักการเมืองที่มีการมองโลกใน แงดี มีความสามารถในแกปญหาตางๆ
ดวยวิธีการประนีประนอม เปนที่รักของเพื่อนพอง และเปนคนที่ไมมีศัตรูในทางการเมือง
“ทาน... นี่ก็ดี (ทานไดนําแนวคิดอะไรของทานมาใชในการทํางานบางคะ?) บุคลิก
ของทาน คือทานไมมีศัตรูมีพรรคพวกเยอะ มองทุกอยางเปนบวกหมด (เหมือนทาน...ไหมคะ?)
ทาน... ยังมองเนคกาทีฟมากกวา อยางพูดถึงเรื่องการประนีประนอมทาน... ดีกวาเยอะนะ ทาน
... จะเจาหลักการ (ทานใชหลักนิติศาสตรเขาวาหรอคะ?) ไมรู หลักนิติศาสตร รัฐศาสตรไมรู เรา
แยกมั่วไปหมดนะนิติศาสตร รัฐศาสตร แตทาน...มีการประนีประนอมมากกวา (หมายถึงตอนที่
เปนหัวหนาพรรคดวยหรือเปลาคะ?)ไมๆ ในเรื่องความคิด ในเรื่องแนวปฏิบัตินะเขาใชไดเลย”
สําหรับนักการเมืองอีกทานหนึ่งที่นาย C2 ยึดถือเปนตนแบบทางความคิดในการ
ทํางานการเมื อง คือนาย...(นั กการเมืองอาวุโ สของพรรคการเมืองหนึ่ง /อดีต ประธานสภา
ผูแทนราษฎร) โดยประเด็นที่นาย C2 มีความชื่นชอบนั้นคือ ความคิด หลักการ และมุมมองที่มี
ต อ ระบอบประชาธิ ป ไตยของนาย...(นั ก การเมื อ งอาวุ โ สของพรรคการเมื อ งหนึ่ ง /อดี ต
ประธานสภาผูแทนราษฎร)
“แลวอยางทาน ผมก็ชอบนะ ทานเคยไลผมออกจากสภาครั้งหนึ่ง สมัยที่ ...(อดีต
นายกรัฐมนตรี) เปนนายกฯ ทานเปนประธาน (ไลออกเรื่องอะไรคะ?) ผมอภิปราย แลวผมไปวา
อะไรเขาไมรู (วาทาน...หรอคะ?) ใช วาทาน…ดวย วาเขาไมเปนธรรม วาทานเขาขางรัฐบาล ไม
เปนกลาง วาเขาเจ็บๆ แตไมไดออกผมอยูที่โตะ มีตํารวจ มีใครมาไกลเกลี่ย พอผมจะออกไปเขา
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ก็โ อเคเอาประเด็น ขึ้น มาอภิปรายตอ เขานักเลงนะ ผมวาใชไ ด ผมเคยยกคําพูดของเขามี
อภิปราย ความคิดของเขาดี การมองประชาธิปไตยนี่ของเขาดีมาก มองระบบ หลักการดี (ไมรู
ทานจะกลับ ทํางานการเมืองมาอีกหรื อเปลานะคะ?) ไมรู แตวาเขาดีมาก เรื่องมุมมอง เรื่อง
ประชาธิปไตย คือเรื่องหลักการเขาดี”
5. การศึกษาตอในระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย...
การตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโท
นาย C2 มีความตั้งใจที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทเพื่อพัฒนาความรู ความ
สามารถของตนเอง จึงไดปรึกษาหารือกับอาจารย...(อาจารยทางดานรัฐศาสตรที่มีชื่อเสียงทาน
หนึ่ง ในอดีตเคยเปนสมาชิกพรรค A) วาตนเองควรเรียนในสาขาใดและเรียนที่มหาวิทยาลัยใด
ในครั้งนั้นอาจารย...ไดแนะนําวานาย C2 ไมมีความจําเปนที่จะตองเรียนในระดับปริญญาโทแลว
เพราะนาย C2 เปนผูที่มีความรู ความสามารถในการทํางานการเมืองมากพอ จนเปนที่ยอมรับ
ของสาธารณชนทั่วไปแลว
อยางไรก็ตามนาย C2 ยังคงถามคําถามดังกลาวกับอาจารย... อยูเปนเวลาถึง 1 ป
จนในที่สุดก็ไดขอสรุปจากอาจารย...วาหากนาย C2 ตองการเรียนตอในระดับปริญญาโทจริง
ควรเรียนที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย... ซึ่งนาย C2 ก็เชื่อคําแนะนําของอาจารย... จึงตัดสินใจ
ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย...ทันทีที่ไดรับคําตอบจากอาจารย...
“อยางนี้ ตอนเรียนปริญญาโทนะ อาจารย...นะ ตอนนั้นเขาอยูพรรค A นะ เขาสนิท
กับผมนะ แตตอนหลังมีปญหาเขาก็ออกไป เขาสนิทกับผมมาก ผมก็ถามเขาวา อาจารยผมจะ
เรียนปริญญาโทหนอย เดี๋ยวนี้ ส.ส. เขาปริญญาโทกันทั้งนั้น เรา น.บ.ท. นี่ไมเอาแลว อาจารยวา
ผมจะเรียนที่ไหนดี อาจารยบอกวา คุณไมตองเรียน ผมก็วา อาวทําไมอะ อาจารย...บอกวาไมมี
ใครสงสัยในเรื่องการศึ กษาของคุณ แลว เวลาคุณ แสดงทัศนะอะไรนี่ คนจะไมสงสัยวาคุณ มี
ความรูเรื่องนี้จริงหรือเปลา ปริญญาโทไมมีความหมาย คุณไมตองเรียนแลว ผมถามอยูปหนึ่ง
แกบอกวาไมตองเรียน พอขึ้นปที่สองผมไปถามอีก ผมบอกวาอาจารยอยาใหผมผิดพลาดเลย
อาจารยชวยบอกหนอยวาเรียนทีไ่ หน อันนี้แกตอบวา ผมมีทางเลือกใหคุณ 2 ทาง คือ ทางที่ 1
คุณไมตองเรียน แตถาผมแนะนําคุณนะ คุณไปเรียนภาษาสัก 2 ป แทนการเรียนปริญญาโท คุณ
จะรูวาอันเนี้ยมันดีกวาปริญญาโท คุณไดภาษาคุณอานหนังสือจากหองสมุดทั่วโลกได ผมบอก
ไปภาษาผมทําได แตคนเดี๋ยวนี้มันเรียนปริญญาโทกันทั้งนั้นแหละ งั้นทางเลือกที่ 2 คุณไปเรียน
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย... เนี่ยอาจารย...บอกผม แลวมาถึงวันนี้ ผมคิดวาอาจารย...พูดถูก
ผมควรจะเรียนภาษาอยางจริงๆ จังๆ สัก 2 ป (ตอนนี้ภาษาอังกฤษของทานจัดวาเปนอยางไร
คะ?) อยูในระดับหัวแถวนับจากขางหลังมานะ คือพอไดนะ (คือ ฟงได พูดได?) พอไดๆ แตเขียน
ไมคอยได”
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พฤติกรรมการเรียนในระดับปริญญาโท
เมื่อนาย C2 ตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโท ที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
... ตามคําแนะนําของอาจารย... (อาจารยทางดานรัฐศาสตรที่มีชื่อเสียงทานหนึ่ งซึ่งในอดีตเคย
เปนสมาชิกพรรค A) ซึ่งการเรียนในระดับนี้นาย C2 มีบทบาทในชั้นเรียนมากกวาการเรียนใน
ระดับที่ผานมา โดยระหวางการเรียนในชั้นเรียนนาย C2 มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆ มากขึ้น เพราะในขณะที่เรียนนั้นนาย C2 ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร อาจารยผูสอนจึงเปดโอกาสใหนาย C2 แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่อง
การเมืองการปกครองอยูบาง
ทั้ง นี้น าย C2 มีความรูสึกวาเนื้อหาที่เรียนในระดับปริญ ญาโทนั้น ไมส ามารถ
นํามาใชในการทํางานทางดานการเมืองของตนเองไดมากนัก เพราะตนเองมีประสบการณใน
การทํางานทางดานการเมืองมากในระดับหนึ่งแลว ดังนั้นในการทํางานจึงใชความรูที่ไดรับจาก
ประสบการณมาใชประกอบในการทํางานมากกวาที่จะใชความรูที่ไดรับจากการเรียนในระดับ
ปริญญาโท
อยางไรก็ตามนาย C2 มีความเห็นวาการเรียนในระดับปริญญาโทนั้นทําใหตนเองมี
การพัฒนาในเรื่องกระบวนการคิดที่เปนระบบและมีความเปนเหตุเปนผลมากขึ้น
“ผมจบมาไดซัก 5 ป นี่แหละ ตอนนั้น อาจารย ... อยูกับเรา ประมาณซัก 47-48
(สาเหตุที่เลือกเรียนรัฐศาสตรนี่เปนเพราะอะไรคะ?) เรียนตามที่อาจารย...แนะนํา แกแนะนํา
อยางไรก็เรียนเลย ตอนนั้นทานเปน...ดวยนี่ (ตอนเรียนที่นั่น นี่บรรยากาศการเรียนเปนอยางไร
บางคะ?) ดี ตอนนั้นดี ความสัมพันธกับเพื่อนๆ กับครูอาจารย (มีกิจกรรมอะไรไหมคะ?) ไมคอย
นะ การบานไมคอยมีหรอก มีบางก็เปนกลุม (เปนหลักสูตรสําหรับนักการเมืองเลยหรือเปลาคะ?)
ไมๆ เปน หลักสูต รทั่วๆ ไป ตอนเรียนปริญ ญาโทมีบทบาทมากขึ้น นะ แตวาผมไมช อบเปน
ประธานเปนอะไร แตวาการเรียนปริญญาโทนี้ คนเริ่มรูจักแลว คนรูจักแลว ตอนนั้นเปน ส.ส.แลว
(ตอนนั้นมีตําแหนงในชั้นเรียนอะไรบางคะ?) ไมไดเปน แตวาการเรียน ระหวางเรียนก็มีแสดง
ความคิดเห็น อะไรบ าง เพราะวาเราเปน นักการเมืองเขาก็จ ะถามเรา (ตอนที่เรียนในระดั บ
ปริญญาโทนะคะ ทานคิดวามันสามารถเอามาใชกับงานการเมืองไดบางไหมคะ?) งานการเมือง
ก็ไมคอยมากเทาไหรนะ เพราะวาประสบการณเรามันไปไกลแลว แตวาเรื่องระบบคิดนะ ดีนะ
ระบบการคิด (มีประโยชนในเรื่องการคิดมากกวา?) การคิดที่เปนระบบ และการมีเหตุ มีผลมาก
ขึ้น”
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6. บทบาททางการเมืองในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
บทบาทในการเปนตัวแทนของประชาชน
นาย C2 เปนสมาชิกสภาผูแทนราฎรที่ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาถึง 7 สมัย
ดวยกัน โดยที่ไมเคยแพการเลือกตั้งเลยตั้งแตตัดสินใจเดินเขาสูเสนทางการเมืองซึ่งเริ่มตนมา
ตั้งแตการเมืองระดับทองถิ่น
ทั้งนี้การไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาตลอด 7 สมัยนั้น นาย C2 มีความเชื่อวา
เปนผลมาจากการที่ตนเองไดทําหนาที่ในการดูแลชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิดมา
ตลอดระยะเวลาที่ เ ป น ผูแ ทนราษฎร ซึ่ง ในป จ จุบั น บทบาทหน าที่ ใ นการเป น ตั วแทนของ
ประชาชนนนั้นเปนบทบาทที่นาย C2 ทําแลวมีความสุขมากที่สุด เปนเพราะนาย C2 มีความคิด
วายังมีโครงการที่ตนเองตองการทําเพื่อพัฒนาพื้นที่และทําเพื่อประชาชนในจังหวัด...(จังหวัดที่
เปน บานเกิด ของนาย C2) อีกหลายโครงการด วยกัน เชน การวางผัง เมือง การสรางถนน
วงแหวนฯ ฯลฯ ในขณะที่บทบาทอื่นๆ เชน การออกกฎหมาย การตรวจสอบการทํางานของ
รัฐ บาล รวมทั้งงานอื่น ๆ ในสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ นั้นเปน บทบาทที่ นาย C2 ไดทําหนาที่
ดังกลาวมาครบถวนทั้งหมดและคิดวาทําหนาที่ดังกลาวไดสมบูรณที่สุดแลว
“เดี๋ยวนี้ผมชอบงานพื้นที่มากกวา อยางที่ผมบอกหนูนะ พรรคหลังมา ผมคอนขาง
รักชาวบานมากขึ้น (ตั้งแต 5 ปที่ผานมาหรอคะ?) เออ...แลวงานในสภาเนี่ยเราผานมาหมดแลว
แลวเราก็มันสูงสุดแลว ผมวาอยูในสภานะ ผมทําดีที่สุดแลว ผมทําเต็มที่แลว ไมอยากทําอยาง
นั้น เหมือนในอดีตมากเทาไหร (แสดงวาถาเปนงานในพื้นที่ นี่ยังมีงานที่ทานคิดวาจะทํา แตยัง
ไมไ ดทําอยูอีกหรอคะ?) ออ เยอะๆ ของจัง หวัด... ของพื้น ที่ใ ชไ หม ของจัง หวัด... ก็คือ ผม
อยากจะสรางถนนวงแหวน เพราะวาจังหวัด...นะหลังจากเกิดเหตุสถานการณภาค... คนจะทิ้ง
แผนดิน มาเยอะ จะอพยพมาจาก 3 จัง หวัดเยอะ มาอยูที่...ก็เยอะฮะ เพราะวาอากาศดี คน
เกษียณก็ชอบมาอยูเยอะ ทีนี้ผมอยากไดถนนวงแหวน ในการกําหนดขยายเมืองวาตรงนี้เปนที่
อยูอาศัยนะ ตรงนี้ตองมาอยูขางนอก ผมตองการวางผังเมือง (แลวตอนนี้ทานไดดําเนินการไป
ถึงไหนแลวคะ?) ขยายความคิดไปแลวแตวายังทําไมได (ติดอะไรอยูหรอคะ?) มันติดตรงที่วาเรา
แพนากยก อบจ. นะคราวที่แลว แลวการสํารวจมันตองเริ่มจากการใชคนของทองถิ่นทีนี้ทองถิ่น
เขาไมใหความรวมมือ (เพราะวาเปนคนละกลุมกันหรอคะ?) มันยาก จะเริ่มจากตรงไหน survey
อยางไรเนี่ย ยาก เพราะตองใชคนของทองถิ่น (แลวไมมีวิธีแกวิธีอื่นๆ หรอคะ?) มีฮะ ตองมีๆ
เราตองเราสวนกลาง เอากรมทางหลวงเขามาทํา (คือทานพยายามอยู?)แตวาตองมีการสํารวจ
อยูแลว อยางเมื่ออาทิตยที่แลว ผมมีการของบประมาณทานนายกแลว ... ลานบาท เพื่อขอทํา
ถนนสายใหม เลียบชายทะเล... (อัน นั้นเพื่อการทองเที่ยวดวยหรอคะ?)เพื่อการทองเที่ยวริม
ทะเลสาบสงขลา สวยมาก (เรื่องนี้ไดดําเนินการนานไหมคะ?) นานแลวเขาทํามาตั้งแตปที่แลว
แลวตอนนี้มันมีงบอยูเยอะ งบกระตุนเศรษฐกิจ งบไทยเขมแข็ง ผมตองการทําผังเมืองใหมแตวา
ยังดําเนินการไมได”
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บทบาททางดานนิติบัญญัติ
นอกจากงานในบทบาทของการเปนผูแทนของประชาชนในพื้นที่ที่นาย C2 ทํา
หนาที่ไ ด อยางสมบูร ณ แลว การทํางานในสภาหรือบทบาททางดานนิติบัญ ญัติ น าย C2 ก็
สามารถทําหนาที่ไดเปนอยางดีเชนกัน โดยบทบาททางดานนิติบัญญัติที่เกี่ยวของกับการออก
กฎหมายที่ ส ร า งความภาคภู มิ ใ ห กั บ นาย C2 เป น อย า งมากคื อ การออกกฎหมาย...
(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น และการสรางรายไดใหกับ
ทองถิ่น)ที่นาย C2 ไดเปนผูริเริ่มใหแกไขกฎหมายดังกลาว
“นิติบัญญัติ เรื่องการออกกฎหมาย ก็คือการออกกฎหมาย... (เรื่องนี้ทานเปนคน
ริเริ่มใชไหมคะ?)ใช …”
บทบาททางดานการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
บทบาทในดานการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารถือเปนอีกบทบาทหนึ่งที่
นาย C2 ทําหนาที่ไดอยางสมบูรณเชนกัน กลาวไดวานาย C2 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คนหนึ่งที่มีการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารมาอยางเขมขน โดยเฉพาะในชวงที่พรรค A
เปนพรรคฝายคาน นาย C2 จะไดรับมอบหมายจากพรรค A ใหทําหนาที่ในการอภิปราย
ไมไววางใจรัฐบาลหรือรัฐมนตรีทุกครั้ง
ทั้ง นี้ การทํ าหนา ที่ใ นการอภิ ปรายไม ไ ว วางใจถื อ เปน การทํ างานที่ส รา งความ
ภาคภูมิใจใหกับนาย C2 เปนอยางมาก เพราะนาย C2 มีความรูสึกวาการทําหนาที่ในการเปน
ผูอภิปรายไมไววางใจนั้นเปนเรื่องยาก โดยในการอภิปรายทุกครั้งจะตองใชผูอภิปรายที่มีความรู
ในประเด็นที่ตองอภิปรายเปนอยางดี มีขอมูลที่ถูกตอง นาเชื่อถือ และที่สําคัญผูอภิปรายตองมี
ความสามารถในการสื่อสารขอมูลเหลานั้นไปยังประธานสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และประชาชนผูฟงการอภิปรายไดเปนอยางดี โดยประเด็ น สํ า คั ญ ที่ พ รรค A มั ก จะ
มอบหมายใหน าย C2 ทํ าหนาที่ใ นการอภิ ปรายทุกครั้ง คือ ประเด็น ที่เกี่ยวของกับสถาบั น
พระมหากษัตริย และสถาบันศาสนา เพราะทางพรรคมีความเห็นวานาย C2 เปนนักกฎหมาย
ที่มีความละเอียดรอบคอบจึงนาจะเปนผูที่ทําหนาที่ในการอภิปรายเรื่องดังกลาวไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตามนาย C2 มีขอยกเวนที่จะไมทําหนาที่ในการอภิปรายเพื่อนสนิท 3 คน
ดวยกัน เพราะนาย C2 มีความเห็นวาเพื่อนทั้ง 3 คนนั้นเปนเพื่อนที่ดี และในอดีตเคยใหความ
ชวยเหลือในการทํางานการเมืองแกนาย C2
“เรื่องการอภิปรายฮะ (สมัยไหนคะ?) ออ ผมภูมิใจทุกครั้งฮะ (ทานคิดวาทาทําได
เต็มที่?) อา ใชๆ เรื่องที่ 2 ที่ผมวาคนอื่นๆ พรรคเขาไมมอบใหคนอื่นทํา แตเขามอบใหผมทํา คือ
ในกรณีที่จะตองอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวของกับสถาบันสูงสุด ผมจะเปนคนอภิปรายทุกครั้ง (อันนั้น
ทานคิดวาเปนเพราะอะไรคะ?) อาจจะเปนเพราะวาเราเปนนักกฎหมายแลวเรารอบคอบ (ทานมี
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ประสบการณทางนี้?) ไมมีประสบการณทางดานนี้ แตวาผมมีความสนใจทางดานนี้ ผมอาจจะ
Conservative ก็ได แตวาผมสนใจเรื่องสถาบัน เวลามีเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เรื่องศาสนาอะไร
พวกเนี้ย ผมจะอภิปรายทุกครั้ง อภิปรายยากดวย (คือทางพรรคเขาจะรูวาทานมีการศึกษาใน
เรื่องนี้?) ถามีเรื่องนี้เขาก็จะมอบใหผมอภิปรายเลย (เคยมีไหมคะ ที่ทานตองอภิปรายคนที่เปน
เพื่อนกัน หรือสนิทกันมากๆ มากอน...รูสึกอยางไรบางคะ?) มันเปนหนาที่ ที่เราตองทํา พอเรา
ไปอยูตรงนั้นแลวเราตองทํา (เหมือนตอนวาความใชไหมคะ?) ผมขอไว 3 คนที่ผมไมอภิปราย
ผมบอกทีมมาตลอด 1)คุณ... ที่สงความปรารถนาจากบริษัท... มาใหแลวผมปฏิเสธ ผมวาหมอนี่
คบได 2)คุณ ... สนิท กัน ตอนที่เขาอยูพรรค A เขาสนิท กับผม แลวก็คุยถูกคอกัน แลวที่ผ ม
อภิปรายเขาไมได คือ ตอนที่เขาเปน...(ตําแหนงสําคัญทางการเมือง) ซึ่งผมบอกแลววาผมเปน
บัญชีดําของคุณ... แลวคุณ... สง...ไปคนบานผม ไปหาประวัติผม ผมไมใหคนนะ ถาคนตองมี
หมายนะ ถาไมมีอยายื่นมือมาในบานผมนะ คุณไปหาขอมูลไดแตไปบานผมไมได คุณ...เขาโทร
บอกผมวา คุณ...สงคนไป...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)นะ ไปคนประวัติผมทุกเรื่อง มี
อะไรจะทําก็ทําใหเสร็จซะ จากนั้นอีก 3 วัน ...ไปบานผมเลย ผมบอกวาเชิญมาเลย มาวันนี้ก็ได
ผมไมมี คุณ...เขาก็โทรมาบอก เขาถามวา ทาน ส.ส. มีอะไรหรือเปลาครับ ผมก็บอกวามีอะไร
หรือเปลาครับทาน... เนี่ยตํารวจ...มาเต็มกองบังคับการแลว จะดูประวัติทาน ส.ส. ผมบอกวาให
ไปเลย ประวัติผมมีอะไรที่ไหนไหม ไมมีเชิญใหเขาตรวจใหหมดใน... (จังหวัดที่เปนบานเกิด
ของนาย C2) แลว...เขาก็ถอยกลับไป คุณ...เขาก็บอกวา คนอะไรวะไมมีอะไรที่จะอภิปรายได
เลย (เขาทําขนาดนั้นเลยหรอคะ?) สําหรับผมนะ แตคนอื่น ผมไมรูวาเขาทําหรือเปลานะ ผมวา
คุณ... เปนคนใชได คุณ...ก็อีกคน ผมคิดวาเขาเปนคนคบได (คือสนิทกันเปนการสวนตัว?) แลว
เราคิดวาเมื่อเราเปนมือปนรับจาง หรืออะไรก็ตาม ผมอาจจะพูดไมถูก...เรานาจะเลือกเปาไดดวย
คือไมมีใครเพอรเฟกซ 100% หรอก แตวาคนบางคนเนี่ยมันตองละเวนไว คนอื่นอภิปรายไดแต
ผมไมทํา อยางคุณ...นะขอมูลผมก็เยอะ แตผมก็บอกเขาเลยวาผมไมทํานะ คุณไมตองระแวงผม
เลย คุณไประแวงคนอื่นนะผมไมทํา เรื่อง...อะไรนะ ผมก็ไมอภิปรายคุณ คุณ...ก็เหมือนกันผม
บอกวาผมไมอภิปรายคุณ”
7. บทบาททางการเมืองในฐานะที่เปนสมาชิกของพรรค A
สําหรับบทบาทในพรรค A นั้น นาย C2 มีความรูสึกวาตนเองเปนสมาชิกที่มี
ความสําคัญมากคนหนึ่งของพรรค A เพราะตลอดเวลาที่นาย C2 เปนสมาชิกของพรรค A ก็ได
มีการทํางานเพื่อพรรคมาโดยตลอดและได ทําหนาที่ที่ไ ดรับมอบหมายไดเปนอยางดี ในทุกๆ
เรื่อง
“(โดยสวนตัวทานนะคะ ทานคิดวาทานเปนคนที่มีบทบาทสําคัญในพรรค A หรือไม
คะ?) ผมวา ผมสําคัญนะ อยางเวลาผมพูดเนี่ยเขาจะฟง (หมายถึงใครบางคะ?) สมาชิกพรรค
เขาก็ฟงนะ (หมายถึงพวก ส.ส.ดวยกันใชไหมคะ?) ฟงๆ เขาจะฟง...”
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ปจจุบันนาย C2 ดํารงตําแหนงสําคัญในพรรค A 1 ตําแหนง ซึ่งเปนบทบาทที่
เกี่ยวของกับการทํางานเรื่องกฎหมายใหกับพรรค A การไดรับตําแหนงดังกลาวเนื่องจากเรื่อง
กฎหมายเปนเรื่องที่นาย C2 มีความถนัดมากเปนพิเศษ และตลอดระยะเวลาที่ผานมานาย C2
ก็ไ ดทุมเททํางานในตําแหนง อยางเต็มความสามารถมาโดยตลอด จนกระทั่ง ถึงช วงที่มีการ
แตงตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายป พ.ศ. 2551 ที่เปนเหตุทําใหนาย C2 มีความรูสึกวาตนเองมี
กําลังใจในการทํางานใหกับพรรค A ลดนอยลงไปเมื่อเทียบกับการทํางานในชวงกอนหนานั้น
ซึ่งความรูสึกดังกลาวเปนผลมาจากการที่นาย C2 พลาดหวังจากการไดรับตําแหนงรัฐมนตรี
เนื่องจากการพลาดหวังครั้งนั้นทําใหนาย C2 มีความรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมจาก
พรรค A
“ตอนนี้ผมเปน...ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของพรรคดวย ทําเรื่องกฎหมาย
ของพรรคทั้งหมด อยางคุณสมบัติของ ส.ส. 13 คนนี่เราก็ตองทําดวย แตตอนหลังผมทํานอย ผม
ไมคอยทํา (เพราะวามีทีมทําอยูแลวหรอคะ?) ทีมก็มี แตตอนหลังผมไมคอยมีกําลังใจทําเทาไหร
เหตุผลก็อยางที่บอกนั่นแหละ (ตั้งแตเรื่องรัฐมนตรี?) ใชๆ นั่นแหละ อันนั้นเปนจุดที่ผมแกไมได
เลย ผมเปนคนที่ใชไมไดเลยเรื่องนี้ จริงๆ”
สําหรับอีกบทบาทหนึ่งที่นาย C2 ไดรับมอบหมายจากพรรค A ใหทําหนาที่เปน
ประจํา คือเรื่องการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลและรัฐมนตรี โดยนาย C2 เปนสมาชิกของพรรค
A คนหนึ่งที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการอภิปรายไมไววางใจทุกครั้ง
ทั้ง นี้ใ นการอภิ ปรายไมไ ววางใจรัฐ บาลหรือรัฐ มนตรีทุกครั้ง พรรค A จะมีการ
เตรียมความพรอมในการดําเนินการเปนอยางดีทั้งเรื่องของขอมูลที่ใชประกอบในการอภิปราย
และผูที่จ ะทําหนาที่ใ นการอภิปราย โดยกระบวนการของการเตรียมความพรอมในเรื่องของ
ขอมูลของพรรค A นั้นมีการดําเนินการที่เริ่มตนจากการสรรหาขอมูล ที่เกี่ยวของกับผูที่จะถูก
อภิปราย(ซึ่ง อาจจะเปน คณะรัฐ มนตรีทั้ง คณะ/นายกรัฐ มนตรี /คณะรัฐ มนตรี ) แลวนําขอมูล
เหลานั้นมารวมกันไวที่คณะกรรมการของพรรค จากนั้นจะมีกรรมการชุดหนึ่งเขามาทําหนาที่ใน
การพิจารณาและคัดเลือกขอมูลทั้งหมดที่มีอยูใหเหลือเฉพาะขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากเพียง
พอที่จะนําไปใชใ นการอภิปรายจริง ตอจากนั้นกอนวันที่จะมีการอภิปรายประมาณ 3-4 วัน
คณะกรรมการดําเนินการก็จะมอบขอมูลเหลานั้นใหกับผูที่จะทําหนาที่ในการอภิปราย ซึ่งขอมูล
ทั้งหมดจะถือเปนความลับที่ไมสามารถนําไปเปดเผยใหใครรับรูไดแมแตเพื่อนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่สังกัดพรรค A ดวยกันก็ตาม โดยจะมีผูที่รับรูขอมูลการอภิปรายเพียง 3 คนเทานั้นคือ
หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค และผูทําหนาที่ในการอภิปราย ซึ่ง บุคคลเหลานี้จะเก็บขอมูล
ทั้งหมดเปนความลับ ไมส ามารถนําไปเปดเผยใหใครรับรูได พราะหากมีใครไดรับรูขอมูลก็มี
โอกาสที่จะทําใหขอมูลเหลานั้นรั่วไหลออกไปไดคอนขางมาก
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“(ที่ผานมานะคะ ทานมีบทบาทในการทํางานอยางไร ในพรรค A บางคะ?) ผมวา
เยอะนะ คือเราเปนฝายคานมา 8 ป นานนะ เวลามีการอภิปรายไมไววางใจ เนี่ยจะมีผมตลอด
เลยในการอภิปราย (อันนี้เปนมติของพรรคหรอคะ?) ไมหรอก คนเขารูกัน ไมตองมีมติ มีมติ
ไมไดเพราะไมรูวาความสามารถของใครเปนอยางไร ผมจะถูกวางไวกอน (แลวใครเปนผูวาง
คะ?) คนวางก็ตองเปนหัวหนา แลวก็จะมีทีมจะมีทีมคอยดูแล (ออ เขาก็จะมีการมอบหมายไป
เลย วาทานอภิปรายเรื่องอะไร ใครอภิปรายดเรื่องอะไร หรอคะ?) พอถึงฤดูอภิปรายนี่ผมตองเขา
คาย ผมตองฟตรางกายเตรียมพรอมไวกอน stand by ไวกอน (ทําเองใชไหมคะ?) ผมนี่จะไปจับ
ประเด็นอะไรก็ได ผมไมใชมือสังหาร เปนมือชี้เปา ขอมูลผมนอย เพราะเราไมคอยมีศัตรูเยอะ
ผมก็เปน ตัวชี้เปา ไมใชมือสัง หารเตรียมข อมูลไว ถาผมเปนมือสังหาร มือชี้เปาผมก็ไมมี ผม
ขอมูลผมนอย บางครั้งคนดีๆ กัน ก็ตองทํามันเปนหนาที่ (ไมวาจะเปนเพื่อนกันหรือเปลาก็ตอง
ทํา?) แนน อนฮะ เพราะฉนั้น เขาจะวางตัวไว 3-4 วัน สุดทายใหมารับขอมูล ชวงนี้เราก็ฟต
รางกาย เตรียมขอมูล เตรียมอะไรที่มันจะใชได เตรียมไว พอ 3-4 วัน เขาก็ให บอกวานี่คือเปา
ของคุณ (พรรคเขาจะหาขอมูลให เขามีทีมทํา?) มีทีมทํา ขอมูลเวลามา มันจะกองๆ กัน เขามี
ขอมูลเยอะ ผมเปนคนที่มีขอมูลเยอะคนหนึ่ง (คือสวนหนึ่งเราตองหาเองดวย แลวพรรคหามาอีก
สวนหนึ่ง?) แนนอนๆ ...(เขามีขอมูลใหสวนหนึ่ง?) คือ บางครั้งในการอภิปรายเนี่ย เรามีขอมูล
เรื่องนี้ ไมใชวาเรามาอภิปรายเองนะ เราตองวางขอมูล เคาจะบอกวาใครมีขอมูลใหเอามาวาง
เปนกองกลาง ใชไดไหม ใชไมไดเอาออก (เขาจะมีทีมคัดเลือก?) ผมก็อยูในทีมดวย เขาจะมาดู
กันวาอันไหนใชได อันไหนใชไมไดก็คัดออก แลวมาดูวาแตละเรื่องๆ ใครจะเปนคนอภิปราย ผม
ก็ตองเปนคนอภิปรายดวยทุกครั้ง ศึกษาขอมูล (แลวทีนี้ กอนอภิปรายจริง มีการซอมกอนไหม
คะ?) ซอมไมไดหรอก ถาซอมขอมูลมันจะรั่วหมด (ก็ตองซอมเอง?) ใช คือคนอื่นจะรูไมได ดีกัน
ขนาดไหนก็ตามจะไมรูวาอีกคนจะอภิปรายเรื่องอะไร ถารูกันมันจะรั่วหมด หัวหนาทีมเทานั้นที่
จะรู (คือใครคะ?) หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รูกัน ประมาณ 3 คนเทานั้น (สมมุติวาทาน
อภิปรายเรื่องใดเรื่องหนึ่งทานก็จะรูเฉพาะเรื่องที่ทานอภิปราย สวนขอมูลของทานอื่นๆ ทานก็จะ
ไมรู?) ใชๆ (พรรคอื่นเขาทําแบบนี้ไหมคะ มัน ดูเปนหลักการมากๆ เลย) อันนี้ไ มรูนะ ผมรูวา
พรรค A เปนแบบนี้ ผมจะรูเฉพาะเรื่องของผม หรืออาจจะรูแควาเพื่อนอภิปราย รมว. คนไหน
แตไมรูวาจะอภิปรายเรื่องอะไร ลึกขนาดไหนไมรู ถารูกัน 100% รั่วแนๆ”
การรับรูความเปนประชาธิปไตยในพรรค A
นาย C2 มีความเชื่อวาพรรค A เปนพรรคที่มีความเปนประชาธิปไตยสูงและคาดวา
นาจะสูงกวาพรรคการเมืองอื่นๆ ในประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นไดจากการที่พรรค A มีการเปด
โอกาสใหสมาชิกของพรรคมีสวนรวมในการคิดและการตัดสินใจ ตลอดจนสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่เมื่อมีการประชุมหรือตัดสินใจในเรื่องตางๆ ของพรรค
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“ระบบพรรคเนี่ยผมวาดีฮะ แตภายนอกเขาอาจจะมองวา ส.ส.แสดงความเห็นกัน
ทะเลาะกันอีกแลว จริงๆ ไมมีหรอก มันเปนพรรคที่เปดมาก สําหรับการแสดงความคิดเห็น ในที่
ประชุมขึ้นไปดู เหมือนทะเลาะกัน กกนั้นกกนี้ นักขาวเขาชอบไปจับ เขาบอกวาทะเลาะกันเอง
ลูกพรรควาอยางนั้น ลูกพรรคไมยอม ผมเมื่อวานยังมีขาวผมอยูเลย ใชไหมฮะ มันเปนการแสดง
ความคิดเห็น แตพอมติวาอยางไรเราก็หยุด ซึ่งผมคิดวาพรรคอื่นๆ ไมมี แตละคน…”
นอกจากนี้น าย C2 ยัง มีความเชื่อวากระบวนการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรค A เปนกระบวนการที่เปนประชาธิปไตยกลาวคือกระบวนการสรรหาจะเริ่มตนตั้งแตการที่
ผูสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งไปสมัครหรือไปแสดงความจํานงของตนเองตอกรรมการสาขา
พรรค จากนั้น กรรมการสาขาพรรคซึ่ง มีอยูส าขาละ 11 คน จะเปนผู พิจารณาคุณสมบัติใ น
เบื้องตน แลวจึงนํารายชื่อเสนอมายังกรรมการบริหารพรรคชุดใหญ จากนั้นกรรมการบริหาร
พรรคจะทําหนาที่ในการพิจารณาและตัดสินวาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมานั้นมีความเหมาะสมเพียง
พอที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ซึ่งหากผลการพิจารณาออกมาวาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมานั้นมี
ความเหมาะสมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง บุคคลดังกลาวก็จะไดลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่
ตนเองไดแสดงความจํานงไวได
“(ในการคัดเลือกคนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะ วาใครจะลงเขตนั้นเขตนี้เนี่ย
มีหลักการในการคัดเลือกอยางไรคะ?) หลักในการคัดเลือกก็คือ มีโอกาสชนะมากหรือนอย (เปน
หนาที่ของใครคะ?) เคามีกรรมการสรรหา (ก็ไปทาบทามมาหรอคะ?) เขาตองมาสมัคร ไอการ
ทาบทามมันเปนเหตุผลพิเศษ มันเปนเรื่องใหญมาก เคาตองสมัครที่สาขา แลวสาขาเขาก็จะมีมติ
กันแลวสงมาที่พรรค หรือถาเห็นวาเขามีโอกาสแตวาเขาไมรูจักใครที่สาขาพรรคเลย เขาก็มายื่น
สมัครที่พรรคไดเลย แลวก็จะมาชนกันที่นี่ แตถาไมผานสาขามาเลยคอนขางยาก สาขาเขาก็
อาจจะบอกวา คุณมาอยางไรคุณไมรูจักสาขาเลย กรรมการสาขามี 11 คน ไมใครรูจักคุณ คุณมา
จากไหน แลวกรรมการบริหารพรรคชุดใหญเขาใหคุณชนะมาเนี่ย สาขาไม โอเค ดวย เคาก็ไม
ชวยเลือ กตั้ง อัน นี้ก็ยุ ง เพราะวา กรรมการสาขา เปน คนที่ รูจัก คนเยอะที่สุด พวกนี้เ ปน ตั ว
ขับเคลื่อนในการเลือกตั้ง นอยมากครับที่มา โดยที่กรรมการสาขาไมเห็นดวย”
การรับรูเกี่ยวกับสมาชิกของพรรค A
นอกจากนี้น าย C2 มีความเชื่อวาสมาชิกของพรรค A จะมีความรูสึกผูกพันตอ
พรรคมากในระดับหนึ่ง กลาวคือนาย C2 มีความเชื่อวาสมาชิกของพรรค A มีความรูสึกเปน
เจาของพรรค โดยเฉพาะกลุมสมาชิกที่เปนสมาชิกมาเปนระยะเวลายาวนานและกลุมสมาชิกที่มี
โอกาสไดมีสวนรวมในการทํางานใหกับพรรคมาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งทําใหกลุมสมาชิกเหลานี้มี
ความรูสึกเปนเจาของพรรคสูงกวาสมาชิกใหมที่เขามาเปนสมาชิกได ในระยะเวลาไมนานหรือ
สมาชิกที่ไม มีสวนรวมในการทํางานให กับพรรค นอกจากนี้น าย C2 มีความเชื่อวาพรรค A
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นาจะเปนพรรคที่สมาชิกมีความรูสึกผูกพันตอพรรคมากกวาสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นๆ ที่
กอตั้งขึ้นมาในระยะเวลาไมนาน
“(สวนใหญคนของพรรค A เปน อยางนี้ไ หมคะ?) มันตองอาศัยการสั่งสม ถาอยู
นานๆ จะรู และก็ตองเปนคนทํางานดวย (เหมือนใจเราเกิดความผูกพันไปแลว?) ใช เหมือนกับ
เราตองอยูตรงกลางของพรรค แลวเราจะรูวาควรจะทําอยางไรตอ มันตองอินกับบทบาทมาก แต
บางคนนี้เหมือนกับหางพรรคไป ก็ไมรูวาควรจะทําอยางไร ควรจะคิดอยางไร ควรจะทําอยางไร
อาจจะยากหนอย มันตองใกลชิด เราอยูขางในเราจะรูวาตอนนี้เราตองหยุดแลว (เหมือนกับตัว
เราไปเปนสวนหนึ่งของพรรคไปแลวหรือเปลาคะ ไมไดมาแปะแบบเฉพาะกิจ ?) ใชๆ เปนสวน
หนึ่งแลว (ทานคิดวาพรรคการเมืองอื่นๆ เปนอยางนี้ไหมคะ สมาชิกของพรรคอื่นๆเขาจะคิด
อยางนี้ไ หม?) ความรูสึกเปน เจาของผมวาเรามีมากกวาพรรคอื่น ๆ ความเปน เจาของพรรค
(อยางพรรค...ที่เกิดหรือตั้งขึ้นมาใหมๆ นาจะมีนอยกวาหรอคะ?)ผมวาการยึดโยงของเขาจะ
นอยกวาเรา เพราะวาเขาเปลี่ยนพรรคมาเยอะไง เดี๋ยวไปพรรคโนน พรรคนี้ ความผูกพันมัน
นอย (มันดูจะเปนพรรคเฉพาะกิจนะคะ?)ผมคิดวานอยกวา พวกเราไมเคยเปลี่ยนพรรค”
ทั้งนี้นาย C2 มีความรูสึกวาบุคลิกภาพประจําตัวของสมาชิกพรรค A ในอดีตที่ผาน
นั้น จะเปน บุ คลิ ก ภาพแบบอนุ รัก ษ นิย ม(conservative) เป น คนมีห ลั กการหรือ เปน แบบนั ก
กฎหมาย แตในปจจุบันบุคลิกภาพของสมาชิกพรรค A เริ่มเปลี่ยนแปลงไป และสมาชิกที่เขามา
ใหมจะมีบุคคลิกภาพที่แตกตางจากสมาชิกพรรคในอดีต แตอยางไรก็ตามเมื่อเขามาเปนสมาชิก
แลวสมาชิกทุกคนจะไดรับการหลอหลอมใหมีบุคลิกภาพและมีแนวคิดที่สอดคลองกับอุดมการณ
ของพรรค A ที่มีลักษณะเฉพาะตัว
“ผมวา ยุค 20 ปที่แลวนะรูเลยวามาจาก พรรค A บุคลิกภาพแบบ conservative นิด
หนอย บุคลิกแบบนักกฎหมาย เจาหลักการที่เขาวานะ เดี๋ยวนี้ไมรู เดี๋ยวนี้ไมแนนอน มัน import
ทั้งนั้นนะ (importมาจากไหนคะ?) import มาจากนอกทั้งนั้น ส.ส.ใหมโดยมากจะ import(ถาพูด
ถึงในปจจุบันนี่ไมมีบุคลิกที่โดดเดนแลวใชไหมคะ?) ผมวามัน import มาเยอะ (คือพอคิดวาจะ
ชนะก็ลงสมัครเปน ส.ส. ไดหรอคะ?) ผมวาอยางนั้นนะ เขาคิดวาเอามาหลอหลอมได (แลวหลอ
หลอมไดไหมคะ?) มันตองใชเวลา (นานไหมคะ? ตองทําอยางไร) ผมวานานนะ แตวาวัฒนธรรม
ของพรรค A พออยูนานๆ คนมันจะอินไปกับบท สวนใหญก็พูดคุยกันในเรื่องพวกนี้ นานๆ มันก็
จะอินไปเอง เพราะวาคุยกันแตเรื่องพวกนี้ ถูกหลอหลอมไปอะไรไปเรื่อยๆ (มันเปนเพราะการได
พูดไดคุยกันระหวางเพื่อนหรอคะ?) ใชๆ การพูดคุยก็จะทําใหหลอหลอมแนวคิดกันไป”
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ความรูสึกผูกพันที่มีตอพรรค A ในปจจุบัน
นาย C2 ทํางานอยูใ นวงการเมืองมาเปน ระยะเวลาประมาณ 20 ป ซึ่งตลอด
ระยะเวลาดังกลาว นาย C2 ไดสังกัดพรรค A มาโดยตลอดไมเคยโยกยายหรือมีความคิดที่จะ
โยกยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นใดเลย เพราะนาย C2 มีความรูสึกผูกพันตอพรรค A เปน
อยางมากจนมีความเชื่อวาตนเองไมสามารถยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นใดไดอีก ถึงแมวา
ในชวงปลายป พ.ศ. 2551 ที่นาย C2 ไมไดตําแหนงรัฐมนตรี จนเปนที่มาที่ทําใหนาย C2 มี
กําลังใจในการทํางานใหกับพรรค A ลดนอยลงไป เนื่องจากมีความรูสึกวาตนเองไมไดรับความ
ยุติธรรมจากพรรค A แตเหตุการณเหลานั้นก็ไมไดทําใหนาย C2 มีความคิดที่จะยายไปสังกัด
พรรคการเมืองอื่นใด
อยางไรก็ตามการไมไดรับตําแหนงรัฐมนตรี ในครั้งนั้นทําใหนาย C2 มีความรูสึก
ผิดหวังมากพอสมควร เนื่องจากนาย C2 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งของพรรค A ที่มี
ชื่อเปนวาที่รัฐมนตรีมาโดยตลอด จึงทําใหนาย C2 มีความเชื่อมั่นวาตนเองนาจะมีโอกาสไดรับ
การแตงตั้งเปนรัฐมนตรีในคราวนั้นอยางแนนอน เนื่องจากนาย C2 เชื่อวาตนเองเปนสมาชิก
ของพรรค A คนหนึ่ ง ที่ มี การทุ ม เททํ า งานเพื่ อ พรรคมาโดยตลอด อี กทั้ ง ตนเองยั ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสูงเปนลําดับที่ 2 ของประเทศไทย
และประชาชนในจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) ก็มีการลงคะแนนเสียงเลือกพรรค
A เปนจํานวนมากจนจังหวัด...เปนจังหวัดที่ประชาชนมีการเลือกพรรค A สูงที่สุดในประเทศ แต
เมื่อปรากฏชื่อคณะรัฐมนตรีออกมาก็พบวาตนเองไมมีชื่อเปนรัฐมนตรีตามที่ไดคาดการณไว จึง
ทําใหนาย C2 มีความรูสึกผิดหวังเปนอยางมากและไดออกมาแสดงความรูสึกผานสื่อมวลชนจน
มีกระแสขาวโดงดังในชวงนั้น
นอกจากนี้เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหนาย C2 มีความรูสึกผิดหวังจาก
กรณี กลาวเนื่องจากนาย C2 ไดรับทราบขอมูลมาวาคุณ...มาดํารงตําแหนงเปน รัฐมนตรีใ น
โควตาของพรรค A คนหนึ่ง เนื่องจากคุณ ...มีความเกี่ยวของกับบริษัท ... ซึ่งบริษัท... เปน
นายทุนของพรรค นาย C2 จึงรูสึกวาตนเองไมไดรับความยุติธรรมในการแตงตั้งรัฐมนตรีในครั้ง
นั้น ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวทําใหนาย C2 มีความผิดหวังเปนอยางมากจนถึงขั้นที่มี
ความคิดวาจะหยุดทํางานการเมืองหรือไปตั้งพรรคการเมืองเล็กๆ สักหนึ่งพรรคเพื่อใหตนเองไป
สังกัดพรรคการเมืองนั้น แตถึงแมวานาย C2 จะมีความผิดหวังก็ตาม แตนาย C2 ก็ยังคงมีความ
จงรักภักดีหรือมีความผูกพันกับพรรค A ดังเดิม เพราะนาย C2 มีความเชื่อวาการตัดสินใจใน
การแตงตั้งรัฐมนตรีครั้งนั้นเปน การตัดสินใจของคนที่มีอํานาจในพรรคไมใชการตัดสินใจของ
พรรคเองเนื่องจากพรรคไมสามารถตัดสินใจเองได เพราะพรรคไมมีตัวตนที่แทจริง ดวยเหตุนี้จึง
ทําให นาย C2 หยุดความเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความรูสึกผิดหวัง เพราะเกรงวาหากตนเอง
เคลื่อนไหวตอไปจะมีผลกระทบโดยตรงตอภาพลักษณของพรรค A และความรูสึกของประชาชน
ที่ใหการสนับสนุนพรรค A
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“ตอนที่ผมไมไดเปน รมว. คราวที่แลว คือชื่อผมติดเปน รมว. มาตลอด ทีนี้พอวัน
เลือก รมว. จริงๆ มันมีคุณ... มา เขาเปนเขยของ...คราวที่แลวเขาลงในนามพรรค...(พรรค
การเมืองฝายตรงขาม) แลวคราวนี้มาเปน รมว. ของพรรค A เปนสมาชิกพรรค A ก็ยังไมไดเปน
นี้เขามาแทรกผมวันนั้นนะ วันที่เขาเลือกกัน ชื่อผมก็หายไปวันนั้นนะ ผมก็โวยวายนะ ที่โวยวาย
เพราะวา คือ 1)ชื่อเราติดมาตลอด 2) เราทํางานใหพรรคมาตลอด ผมไมแพใครเลยเรื่องการ
ทํางานใหพรรค อยางการทําหนาที่ฝายคานสมัยรัฐบาลที่แลว การอภิปราย แลวเราก็อยูในบัญชี
ดําของคุณ...ดวย เราก็ถูกฟองเยอะ คุณ... คุณ... ฟองผม...แตวาคุณ... มาอยางไร มันไมมีที่มาที่
ไป ผมบอกวาในพรรคเอง คนที่เปน ส.ส. แลวเปน รมว. ผมไมติดใจนะ แตวาคุณ...นี่ผมตองหา
คําตอบใหไดวามาอยางไร เพราะอะไร ผมก็สงเสียงตรงนั้น...”
“สุดทายเขามาเพราะทุน ทีนี้พอทุนมาแทรกเรานี่ มันก็มีความรูสึกนอยใจวามันไม
ควรจะอยูแลว พอคุณ...มาปบ ขอมูลใตโตะก็คือบอกวาเขาเปนนายทุน บริษัท... เขาเปนนายทุน
อยาบอกตัวเลขเลย ซึ่งผมไมยอมรับตรงนี้ ผมไมยอมรับตรงที่วา ถาทุนมาเนี่ย ทุนตองอยูใน
โควตากลาง ใชไหมครับ สมมุติวามีโควตา 10 คน โควตากลาง 3 คน เอาใครก็ได อยางเอาคุณ...
มานี่ โ ค ว ต า กลาง และคุ ณ ... ก็ ค วรอยู โ ค ว ต า กลาง ไม ค วรมาแทรก แต เ มื่ อ ทุ น มาแทรก
นักการเมืองอาชีพไมไดแลว ผมวาพรรคไมยุติธรรม ตอนนั้นผมคิดวา เอมันมีเหตุผลพิเศษมา
หักลางเราประจําเลย อันนี้อยูกันลําบาก? (แลวตอนนั้น วิธีโวยวายของทานทําอยางไรคะ?) คือ
ผมเชื่อวาคุณ... มาดวยทุน ทุนครอบงําพรรคอันตรายมาก เมื่อใดก็ตามที่ทุนครอบงําพรรค มี
อํานาจเหนือพรรคจะอัน ตรายมาก คุณ...ไมมีเหตุผลอื่นใดเลย ถาใครคิดวาไมถูกตองก็ขอให
โวยวายออกมา แตผ มคิดวา คุณ ...มาเพราะทุน เปน เหตุผ ลอื่น ไมไ ด เพราะผมคิดวาพรรค
ตองการใชหนี้บุญคุณใหกับเขา ผมเลยบอกวาผมเปน ส.ส. ที่ยากจนนะ ผมเลยใชหนี้ทุนใหเขา
ดวยการ...”
“ ...เขาคิดวาผมเปนคนวางายไง คุยงาย ยังไงก็ไดแตผมบอกวาไมไดนะ เพราะวา
คนเลือกผมมาเยอะมาก ผมก็บอกวา ถาเปรียบพรรค A เปนบริษัท จะเห็นวาคนที่ถือหุนพรรค
มากที่สุด คือ คนในจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) เพราะ 1)ผมไดคะแนนเปนที่ 2
ของประเทศ 2)ในระดับสัดสวน จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) เลือกพรรค A เปน
อันดับ 1 สูงสุดเลย แสดงวาคนก็ถือหุนมากที่สุดใชไหม แลววันที่พรรคไดกําไร เนี่ยคืนกําไรให
เขาดวยอยาใหเขาขาดทุน ตอนนี้เขาขาดทุนแลว ผมก็คิดวาผมควรอยูพรรคนี้ตอไหม หรือควร
ตั้งบริษัทใหม แตถาผมตั้งบริษัทใหมคุณ(หมายถึงประชาชนในจังหวัดที่เปนบานเกิด) ตองมาอยู
กับผม ผมก็โวยวาย ผมจะตองใชหนี้ ผมไมอยากเปนหนี้บุญคุณของใคร...
“(ตอนที่ ไ ม ไ ด ตํ าแหน ง รมว. นั้น ท านคิ ด อย า งไรคะ?) คิด จะหยุ ด เลย ลา งมื อ
การเมือง (แลวอะไรทําใหทานอยูตอคะ?) อยูดวยความแคน ตองการแกแคน (แกแคนใครคะ?)
ผมจะแกแคนใครก็ไดที่คิดวาไมมีความเปนธรรม ไมไดแกแคน...(สัญลักษณของพรรค A)นะ ผม
เคารพ (หมายถึง คณะกรรมการบริหารหรือวาอยางไรคะ?) เออ มันมองไมเห็นชัดวาเปนใครนะ
ฮะ แตผมคิดวาผมจะตองถลมเสียกอน (แตโดยสวนตัว ทานไมไดแคนใครเปนพิเศษใชไหมคะ?)
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ใชๆ (แลวการเลือกวาใครจะมาเปน รมว. นี่เขาทํากันอยางไรคะ?) ก็เขากรรมการบริหาร ผมเปน
กรรมการบริหารพรรคมาตลอด แตเที่ยวนี้ผมไมไดเปน ก็หัวหนา กับเลขาธิการพรรค เลขาธิการ
เปนผูเสนอชื่อ อยาง 10 คน ปบๆๆ แจกกรรมการไป เลขาธิการพรรคในฐานะเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหาร 10 คนเนี้ย มีใครคัดคานบาง ก็มีคนคัดคานบางปะปราย...”
“ตอนนั้นพรรคเกือบแตกนะ (ตอนนั้นทานมีพวกเยอะไหมคะ?) โอ...พวกผมเยอะ
นะ (ที่คิดเห็นเหมือนทานเหรอคะ?) เยอะนะ ผมคิดวาเยอะ แตวาใครมันจะกลาออกมาหรือเปลา
แคนั้น แตเราไมมีบารมีสูงเหมือนคุณ... สมัยนั้น แตพอเรามาทําถึงชวงหนึ่ง เราจะยึดเครดิต
หัวหนาพรรคไมได พรรคตองเดินตอ ก็เลยคุยกัน วา มันตองหยุดเพื่อใหพรรคเดิน ตามไปได
(คือเราตองยึดตามมติของพรรค?) ใช การยึดตามมติของพรรคก็ถือเปนเรื่องสําคัญ แลวอีกเรื่อง
หนึ่ง สมมติวาเราเดินตอเนี่ย ถึงแมวาจะถูกก็ตาม แตองคกรเราพังก็ไมได พรรคตองอยูตอ ผม
เลยบอกวาถาหยุดมันตองหยุดเลย ถอนตัวไปเลย แตจะทําใหพรรคแตกเนี่ยเราไมควรทํา (ตรงนี้
เปน เพราะอะไรคะ ทํ าไมถึง คิด อยา งนั้น ?) อ อ พรรคมัน ไมมีตัว ตนนะ เปน นามธรรม เป น
ความรูสึก เปนความผูกพัน เราจะไปทําลายความรูสึกของคนขางนอกเขาไมได เราอาจจะไม
ชอบใจคนบางคน แตเราจะไปทําใหถึงกับมันแตกไมได ลดความนาเชื่อถือของพรรคลงไปไมได
เราก็มีทั้งผิดทั้งถูก เราก็ถือวามันเปนเคราะหกรรมของตัวเรา (อยางเวลาใหขาวอะไรอยางเนี้ย
ทานจะตองนึกถึงพรรคดวยหรือเปลาคะ?) นึกฮะ นึก แตตอนแรกเราไมนึกหรอก แตพอขาวมัน
ติดแลว เราก็คิดวาถาเกิดใหขาวตอนีม่ ันจะเปนการจุดระเบิดถึงเรา เราก็หยุด”
ทั้งนี้นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงปลายป พ.ศ.2551 จะทําใหเกิด
กรณีการแตง ตั้ ง รัฐ มนตรีอันเปน ที่มาที่ทําใหน าย C2 มีความรูสึกวาตนเองไมไ ดรับความ
ยุติธรรมจากพรรค A แลว การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในครั้งนั้นยังมีกรณีสําคัญอีกกรณีหนึ่ง
ที่สง ผลทําให น าย C2 มีความรูสึกสับสนในการทํางานในฐานะสมาชิกของพรรค A ทั้ง นี้
เนื่องจากมีสมาชิกในกลุมการเมืองกลุมหนึ่ง รวมตัวกอตั้งเปนพรรคการเมืองใหม (สมมติวาชื่อ
พรรค C) ขึ้นมาและเปลี่ยนขั้วทางการเมืองมาอยูขั้วเดียวกันกับพรรค A ซึ่งมีสถานะเปนพรรค
รัฐบาล เปนผลใหพรรค C ที่กอตั้งขึ้นใหมนั้นมีฐานะเปนพรรครวมรัฐบาล (โดยกลุมการเมืองที่
กอตั้งขึ้นเปนพรรค C เกิดจากการรวมตัวกันของอดีตสมาชิกของพรรคการเมืองหนึ่งที่เปนฝาย
ตรงขามกับพรรค A มาตลอด(สมมติวาชื่อพรรค B)) เมื่อเกิดกรณีดัง กลาวทําใหนาย C2 มี
ความรูสึกสับสนในบทบาทและความสัมพันธระหวางพรรค A กับพรรค C เนื่องจากในอดีตที่
ผานมาพรรค A และกลุมการเมืองดังกลาว(ที่ในปจจุบันกอตั้งเปนพรรค C) เคยเปนศัตรูกัน
ในทางการเมือง โดยพรรค A เคยทําหนาที่ตอสูทางการเมืองเพื่อลมลางระบอบการเมืองระบอบ
หนึ่งที่มีพรรค B เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอยูในเวลานั้น ซึ่งในชวงที่มีการตอสูกันอยูนั้น
กลุมการเมืองกลุมนี้(ที่ในปจจุบันกอตั้งเปนพรรค C) ก็เปนสมาชิกของพรรค B อยูดวย กรณี
ดังกลาวจึงทําใหนาย C2 มีความรูสึกสับสนวาในขณะนี้พรรค A กับพรรค C เปนมิตรหรือเปน
ศัตรูกันในทางการเมือง
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“(แลวตอนที่กลุม...มาจับมือกับพรรค A ทานรูสึกอยางไรบางคะ?) ผมก็รอวันแก
แคนอยู (มี ส.ส.ในพรรคมีการตอตานเยอะไหมคะ?) เยอะ แตเขาไมกลาพูด ในสถานการณ
บานเมืองเปน อยางนั้นเนี่ย บานเมืองมันตองเดินไปขางหนา (เราก็ยังยึดหลักนั้นอยู?) มันจะ
ปลอยใหบานเมืองเปนอยางนั้นไมได สรุปวาในขณะนั้นมันตองจัดตั้งรัฐบาล มันตองเดินหนา
(แตในใจก็...?) ไม 100% หรอก มันตองระวังกัน มันถือมีดสั้นกันอยูทางนั้นแหละ เราก็ระวังอยู
ถาคุณพลาดผมก็แทงคุณ (เคาก็ระวังเรา เราก็ตองระวังเขาดวย?) ใช แตวามันตองเดินไป จะ
ปลอยให พรรค B (ซึ่ง เปน ฝายตรงขาม)เขาเดิน ไมไดแลว เราตองเปนแกนนํา เราตองสละ
บางสวน อันนี้เราก็เขาใจได (เรายอมรับไดมากกวาเรื่อง รมว. ใชไหมคะ?) ยอมรับได แตวามันมี
หลายเรื่องที่ถึงวันมันก็ตองคุยกัน แตวาเราไปใกลชิดกับเขามากจนบางครั้งเราไมรูวาเราควรจะ
ยืนจุดไหน บางทีเราก็ตองเขาใจตรงนั้นดวย เลยไปเยอะ มันก็ตองกระตุกกัน (ตั้งแตทานทํางาน
เปน สส. มานะคะ ทานเคยรูสึกเหนื่อย ทอแท หมดหวัง ผิดหวัง อะไรบางไหมคะ?) ก็มีชวงนี้
แหละฮะ ที่บอก (10 เดือนที่ผานมาเหรอคะ...แสดงวาที่ผานมา ทานไมเคยรูสึกแบบนี้มากอน?)
เมื่อกอนผมมีกําลัง ผมมีพลังที่จะทําเยอะ คือชวงนี้เรดาของผม สมองผม แยกมิตร แยกศัตรูไม
ออก เมื่อกอนนี้เรารูวานี่คือศัตรูเรารู คือเมื่อมิตรเราไปจับมือกับศัตรู เราก็แยกไมออกวาที่เรา
เห็นนั้นคือมิตรหรือวาศัตรู นี่อันตราย ผมเลยไมคอยพูดอะไรเทาไหรไง จะพูดขึ้นมาก็เปนขาว
แบบนี้แหละเล็กๆ ที่เห็นกัน (มันเนื่องมาจากวา เมื่อกอนเราเปนฝายคาน แลวมาตอนนี้บทบาท
ของเราเปลี่ยนแปลงไปดวยหรือเปลาคะ?) คือ 8 ปที่ผานมาเราสูอยางหนักกับระบอบที่เราลม
ออกไปแตวันนี้คนที่เคยสูกับเรา คนที่ทําสงครามรวมกับเรา เปนเพื่อนตายของเราในสนามรบ
กลับไปกอดกับศัตรู ผมแยกไมออกวาคนที่กอดกันอยู คนไหนเปนมิตร คนไหนเปนศัตรู ผมคิด
วาอันตรายสําหรับรัฐบาล ...”
ถึงแมวาในชวงที่ผานมา(ปลายป พ.ศ. 2551 – เดือนตุลาคม 2552) จะมีเหตุการณ
ที่ทําใหนาย C2 มีความรูสึกในเชิงลบกับพรรค A ตามที่ไดกลาวมาขางตน แตนาย C2 ก็ยังคงมี
ความรูสึกผูกพันกับพรรค A เปนอยางมากจนไมมีความคิดที่ยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น
และไมมีความคิดที่จะทํารายชื่อเสียงของพรรค A แตความรูสึกในเชิงลบเหลานั้นทําใหนาย C2
มีความคิดวาเมื่อใดที่ถึงเวลาที่เหมาะสมตนเองก็จะอําลาจากวงการเมืองไป หรืออาจจะกอตั้ง
พรรคการเมืองเล็กๆ ขึ้น มาเพื่อใหต นเองยายไปสัง กัด แตน าย C2 ก็มองวาการตั้ง พรรค
การเมืองขึ้นมาใหมเปนเรื่องที่เปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากความสําเร็จในการกอตั้งพรรค
การเมืองใหมนั้นตองอาศัยปจจัยสําคัญหลายๆ ดานประกอบกัน
“(ที่ผานมาเคยคิดจะยายพรรคไหมคะ?) ไมคิด (คิดจะหยุดมากกวาหรอคะ?) ใช
อยางที่บอก (ในอนาคตนะคะ สมมุติวามีโอกาสที่จะพรรคไปไดหรือไมคะ สมมุติวามีพรรคใหม
เกิดขึ้นมา?) ผมจะทํารายพรรคมากเลยนะถาทําอยางนั้น พรรคถลมทลายเลย ผมจะทําใหภาค...
(ภูมิภาคที่เปนบานเกิดของนาย C2)นี่ สะเทือนมาก ยิ่ง ถาผมไปพูดแถวพรรคอื่นๆ ดวยแลว
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พรรคมันจะเละเลย เพราะวาในพรรคนี่มีแคคนบางคนเทานั้นที่เราไม โอเคในนโยบายของเขา
ดวย แลวถาเราไปทําอยางนั้น ถือวาเราใจดํามาก (คือ ยังไงก็ไมไปพรรคอื่นแนๆ ?) ทําไมไ ด
หรอกแบบนั้น จะหยุดก็หยุดเลย หรือไมก็มาตั้งพรรคของเราเอง (อันนี้เพราะวาอะไรคะ?) ผมวา
พรรคมันตองอยูกอนนะ ถาจะมีพรรคไหนมาเทียบ มันไมมีพรรคไหนที่จะมาเทียบพรรค A ได
หรอก จะดีเลวอยางไรก็ขอใหเขาอยูเปนหลักใหประชาชนตอไป อยาไปทํา (คือถาทานจะทํา
อะไรแลวตองทําลายไปถึงชื่อเสียงพรรคนี่ไมทําอยูแลว?) ไมได ไมควร ผมไมทํา (คนใน พรรค A
เปนอยางนี้กัน หมดหรือเปลาคะ?) เวลาออกแลวผมเห็น มันดาพรรคกัน ทุกคน (แตสําหรับตัว
ทานนี่คือ ไมทําแนๆ เหรอคะ?) ผมไมแนใจนะถาเปนเรื่องตัวบุคคล แตถาเปนพรรคผมไมทํา
(แตบางทีเราไปวาคนๆหนึ่ง มันก็อาจจะสงผลกลับมาถึงภาพลักษณของพรรคทั้งหมด?) มันตอง
พยายามพูดใหเขาแยกใหเขารูใหไดวาอันนี้เปนเรื่องของคนนะ ไมใชเรื่องของพรรค แลวขณะนี้
มันตองหลบไปเพราะวาคนพวกนี้มันกําลังมีบทบาทอยูในปจจุบัน (ตองระงับที่จะพูดไปเลย เพื่อ
พรรค?) เออ ใช (ตอนนั้นทานก็คิดวาถาอยูตอ ก็จะอยูพรรคนี้ แตวาถาออกก็คือ หยุดเลย แตไม
เคยคิดวาจะไปอยูพรรคนั้นพรรคนี้?) ออ ไมๆ อะ ถาผมไปละภาค... สะเทือนเลย (แตมีคิดที่จะ
ตั้งพรรคเหมือนกันใชไหมคะ?) ผมคิดวาจะตั้งพรรคเล็กๆ พรรค...(เฉพาะจังหวัด)อะไรก็วาไป
เปนพรรคกรีน พรรคอะไรก็วาไป (ไมไดคิดวาจะเปนพรรคใหญระดับชาติ?) ไมมีผมทําของผม
เอง ตั้งแตภารโรงไปถึงหัวหนาพรรค ผมคิดวาผมทําไดดีกวาเยอะ คิดอยางนั้น แตวามันทํายาก
เพราะวาพรรคมันครอบอยู แมแตในพื้นที่เรา ถาเราอธิบายไมชัด มันก็ยากที่เราจะรอด”
8. การไมรับสินบนจากนาย...ประธานบริษัท... (องคกรธุรกิจขนาดใหญแหง
หนึ่งของประเทศไทย)
ในระหวางที่นาย C2 ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูนั้นไดมีนาย...
ประธานกลุม บริษัท ...(องคกรทางธุ ร กิจ ขนาดใหญแหง หนึ่ง ของประเทศไทย) ไดส ง ความ
ปรารถนาดีเปนเงินจํานวนหนึ่งมาใหนาย C2 ซึ่งทุกครั้งที่มีการสงความปรารถนาดีเหลานั้นมา
นาย C2 ไดปฏิเสธและไมเคยรับเงินเหลานั้นไวเลย ถึงแมนาย C2 จะรับรูวานาย...ไดสงความ
ปรารถนาดีนั้นมายังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายทานดวยกัน และบุคคลเหลานั้นก็ไดรับ
ความปรารถนาดีไวทุกคนก็ตาม
“ผมก็พิสูจนใหทานเห็นแลววาผมก็คอนขางจะคลีนในเรื่องนี้ อยางเมื่อกอนประธาน
บริษัท...ฝากใหเอาเงินมาใหผม ผมวาบอกผมไมรับ กอนนี้ คุณ... เขาเปน... (มีความเกี่ยวของ)
กับบริษัท... เขาก็เคยเอาเงินใสถุงใหญๆ มาใหผม เขาบอกวาทานประธานฝากมาให ประธาน
ดูแล ส.ส. บางคนที่เขาคิดจะดูแล ผมก็บอกวารั บไมไดเพื่อน เขาบอกวาแลวกูชี้แจงประธาน
อยางไร ผมก็บอกวาก็เรื่องของมึงซิ พูดกูพูดมึงกันนะฮะ (ทานสนิทกับทาน...เหรอคะมากหรอ
คะ?) สนิทกัน พอรุงขึ้นใหม เขาบอกวาประธานใหเอามาให ยังไงมึงก็ตองรับ (เขาให ส.ส. หลาย
คนไหมคะ?) ผมวาไมเกิน 4-5 คนในสภาฯ ผมวางั้นนะ ไมเกิน 5 คน (เขาเลือกอยางไรคะวาเขา

206
จะใหใคร?) ไมรูเหมือนกันนะ พวกนี้เขาดูโหงวเฮงคนดวย (วัตถุประสงคของเขาเพื่ออะไรคะ ให
เราไปเปนพวกหรือวาอยางไร?) คิดวาเราเปนนักการเมืองที่อยูในสายตาเขามั้ง อาจจะไวใชได
มั้ง เราไมรูนะ เพียงแตเขาจะดูวานักการเมืองคนไหน อยางปใหม สงกรานต ลอยกระทงเนี้ยเขา
จะมี ซึ่งเราก็ไมรับของเขา ผมก็บอกทาน... หมด วาผมไมรับ (แลวคนอื่นเขารับไหมคะ?) ออรับ
เยอะฮะ รับหมดทุกคนแหละ (มันเปนตัวเลขเยอะเลยเหรอคะ?) โอ หลายแสนฮะ แตละเทศกาล
(คือเราไปใชทําอะไรก็ไดเหรอคะ มีขอผูกมัดหรือไม?) ไดฮะ ไมมีขอผูกมัดดวย ไมตองเซ็นตรับ
ไมมีใบเสร็จ”
9. ความรูสึกที่มีตออาชีพนักการเมืองในปจจุบัน
นาย C2 ตัดสินใจเดินเขาสูเสนทางสายการเมืองในระดั บชาติตั้งแตป พ.ศ. 2535
จนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 20 ป ในชวงสมัยแรกๆ ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนาย C2 ได
ทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจในการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถของตนเอง ถึงแมวาใน
ชวงแรกของการทํางานการเมือง นาย C2 จะมีความรูสึกวาการทํางานในบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบางบทบาทเปนเรื่องที่ตนเองไมถนัดก็ตาม
โดยในชวงแรกของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น นาย C2 มีความรูสึกวา
ตนเองไมมีความถนัดในเรื่องการลงพื้นที่พบประชาชน เนื่องจากระหวางที่มีการลงพื้นที่ไปพบ
และพูดคุยกับประชาชนนั้นตองมีการสื่อสาร พูดคุย เพื่อโนมนาวใหประชาชนมีความคิดเห็นและ
มีความรูสึกคลอยตามในเรื่องที่ไดสื่อสารออกไป ซึ่งวิธีการสื่อสารในลักษณะนี้เปนวิธกี ารสื่อสาร
ที่มีความแตกตางกับการสื่อสารพูดคุยกับประชาชนในบทบาทหนาที่ของการเปนทนายความ
ซึ่งเปน อาชีพเดิมของนาย C2 ประกอบกับในชวงแรกของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นั้น นาย C2 มีความรูสึกเปนปฏิปกษกับกลุมประชาชนที่ไมใหการสนับสนุนตนเองหรือไมให
การสนั บสนุน พรรค A กล าวคือ หากนาย C2 รับ รูว าประชาชนกลุม ใดหรื อคนใดไมใ ห
การสนับสนุนตนเองนาย C2 ก็จะมีปฏิกิริยายอนกลับที่รุน แรง เชน จะไมพูดคุยกับคนที่ติด
สติ๊กเกอรหรือใสเสื้อของพรรคการเมืองฝายตรงขาม ฯลฯ อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผาน
มานาย C2 ไดพยายามปรับตัวเพื่อใหตนเองสามารถทํางานในพื้น ที่ไดดีขึ้น ทั้งในเรื่องการ
สื่อสารพูดคุยกับชาวบานและในเรื่องความรูสึกเปนปฏิปกษกับผูใหการสนับสนุนพรรคการเมือง
ฝายตรงขาม และเมื่อเวลาผานลวงเลยไป ทําให นาย C2 ไดมีประสบการณใ นการทํางาน
การเมืองมากขึ้น พรอมกับสามารถปรับแนวคิด มุมมอง และการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง
ใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น จนนาย C2 มีความรูสึกวาตนเองมีความสุขกับการทํางานในพื้นที่มาก
ขึ้น และมีความรูสึกวาตนเองเปนผูแทนของประชาชนทุกคนทั้งฝายที่ใหการสนับสนุนและฝายที่
ไมใหการสนับสนุนตนเอง
“ตอนเริ่มเปนผูแทนใหมๆ ผมรูสึกวามันตางกัน ผมไมอยากคุย คือเวลาเราเปน
ทนายความเราตองการผลสมฤทธิ์ของงาน ใหคดีเราชนะ เราทําดวยตัวเราเองได อยางเราวา
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ความถาเราชนะ ก็เปนความภูมิใจของเรา แตวาพอไปคุยกับชาวบานไมคุยไปเรื่อย บางเรื่องเรา
ไมอยากคุย มันเลยไมมีความสุข ตองไปโอโลม ปฏิโลม เขา เราไมถนัดนะ ...แตวาเมื่อซัก 5 ปให
หลังมานี่ผมเริ่มชินกับบทแลว ประมาณหลัง ป 47 มันเริ่มมีความสุข เราคุยเราเห็น คนเขามี
ความสุข พอคนเขามีความสุข เราก็เออ เราอยากทําอยางนั้น ก็คุยไดทุกเรื่อง ...เมื่อกอนเรามีรัก
มีเกลียด มีการตอตาน มีปฏิกริยายอนกลับที่รุนแรง...อยางหมอนี่ไมเลือกเรา เรารู ผมเคยมีสมัย
หนุมๆ เรารูวาไอคนนี้ไมเลือกเรา อยางติดสติ๊กเกอรติดไวหลังรถเลย แตเราเปนผูแทนแลว ผม
บอกคุณไปฉีกสติ๊กเกอรคุณกอน (แตตอนนี้ไมเปนแลวเหรอคะ?) ไมๆ คุณใสเสื้อพรรคอะไรมา
ก็ได ผมคุยไดหมด (เปนเพราะอะไรคะที่ทําใหทานเปลี่ยนความรูสึกไปได ?) ไมรูซิ เดี๋ยวนี้ผม
รูสึกวาคนที่หยุดตรงหนาผม ผมก็จะรูสึกวาผมก็ตองดูแลคุณ แตเมื่อกอนผมรูสึกวา คุณตองฉีก
สติ๊กเกอรคุณกอนนะ คุณจะเปนพรรค... หรือพรรค...(พรรคการเมืองฝายตรงขาม)ก็เขาบานผม
ไมได”
อยางไรก็ตามในชวง ป พ.ศ. 2547 - 2548 นาย C2 ตองรูสึกเปนปฏิปกษกับ
ประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง เนื่องจากนาย...ซึ่งในขณะนั้นเปนหัวหนาพรรคการเมืองฝ ายตรงขาม
(สมมติวาชื่อพรรค B) ไดสงใหนาย...สมาชิกคนสําคัญของพรรคทานหนึ่งไปควบคุมและดูแลการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง... ซึ่งเปนพื้นที่ของนาย C2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสมัครจากพรรค B
ของตนเองไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่ดังกลาวแทนนาย C2 และ
เนื่องจากพรรค B มีความตองการที่จะชนะการเลือกตั้ง จึงใชเงินในการซื้อเสียงเปนจํานวนมาก
ทําใหประชาชนในพื้นที่บางสวนที่เคยสนับสนุนนาย C2 เปลี่ยนไปสนับสนุนพรรค B และ
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่สังกัดพรรค B เหตุการณดังกลาวทําใหนาย C2 มีความรูสึกเปนปฏิปกษกับ
ประชาชนขึ้นมาอีกครั้ง เพราะมีความรูสึกไมมั่นใจในตัวประชาชนแตละคน แตละกลุมวายังคง
สนับสนุนตนเอง และพรรค A หรือวาเปลี่ยนไปสนับสนุนพรรคการเมือง B แลว ในที่สุดถึงแมวา
พรรค B จะมีความพยายามที่จะทําใหผูสมัครในสังกัดของพรรคไดรับการเลือกตั้งดวยการใชเงิน
ซื้อเสียงเปนจํานวนมากก็ตาม นาย C2 ก็ยังคงชนะการเลือกตั้งและรักษาพื้นที่เดิมของตนเอง
ไวได แตนาย C2 มีความรูสึกวาตนเองชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงที่นอยกวาที่ไดคาดการณ
ไว
“(ที่จังหวัด...มันก็ไมนาจะมีพรรคอื่นๆ เขาไปไดนี่คะ?) ผมหนักตอนที่คุณ... ลงไป
ผมอยูบัญชีดําของคุณ... เพราะผมเปนคนตรวจสอบรัฐบาล...ที่เขมขนมาก แลวผมถูกฟองเยอะ
มากในสมัยนั้น แลวผมอยูในบัญชีดํา วาคนประมาณซัก 8 คนเนี่ยตองเอาออกจากวงการเมืองให
ได มีนาย C2 อันดับ 1 มี... มี... มี... (ส.ส.ชื่อดังของพรรค A) รวมแลวประมาณ 7-8 คน ทีนี้เรา
เปนตัวตนๆ ของระบอบ...เนี่ยเขาก็สงคุณ...ไปคุมการเลือกตั้ง ชวงนั้นบานเมืองเปลี่ยน เขาไปที่
จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2 )เลย ตอนนั้นบานเมืองมันเปลี่ยนมาก แลวเราก็มี
ความรูสึก เปนปฏิปกษกับชาวบาน ชาวบานดีๆ ทีเ่ คยอยูขางเราไปอยูขางเขาหมด เพราะวาได
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เงิน มา เราไมเคยอยูใ นระบบนั้น หลัง จาก 48 ผมมีปญ หากับชาวบานหมด ไมอยากคุยกับ
ชาวบาน เรารูวาคุณ เปนพวกใคร เมื่อกอนคุณอยูกับเราแตเดี๋ยวนี้มันไมใชแลว(แสดงวาเคาให
เยอะเหรอคะ?) ก็คุณ...เขาบอกวาไมมีเขตไหนที่เคาใชเงินมากเทาเขตผมเลยตอนลงเลือกตั้งนะ
ครับ (แลวตอนนั้นเขาสงใครลงไปแขงคะ?) เปนกํานันในพื้นที่เขามีการซื้อเสียงกันมาก ในภาค
เลยเปนครั้งแรกที่มีการซื้อเสียงกันมาก คุณ....เขาทํา เขาบอกวามันมากที่สุดในประเทศ (แตใน
ที่สุดทานก็ชนะเขา?) ใช แตวาคะแนนมันนอยกวาที่ควรจะเปน ผมเคยเปนที่ 1 ของประเทศมา
ตลอด (แลวอยางนี้ กํานันคนนั้นเมื่อกอนเขาอยูฝายทานหรือเปลาคะ?) อยูตรงขามผม เขาเปน
เด็กของคุณ...มากอน (เขาอยูตรงขามมาตลอดหรอคะ?) ใช เขาจบปริญญาโท เปนผูรับเหมา”
เมื่อผานเหตุการณดังกลาวมาจนกระทั่งถึงประมาณ 10 เดือนที่ผานมา (ตั้งแตชวง
ปลายป พ.ศ. 2551) เปนชวงที่นาย C2 เริ่มรูสึกวากําลังกายและกําลังใจของตนเองถดถอยลง
เพราะมีความสับสนในการทํางาน อันเนื่องมาจากพรรค A ที่นาย C2 เปนสมาชิกอยูนั้นได
ปจจุบันเปนแกนนําในกลุมพรรครวมรัฐบาล ซึ่งมีพรรครวมรัฐบาลหลายพรรคดวยกัน และพรรค
รวมรัฐบาลบางพรรค เชน พรรค C ฯลฯ เคยเปน ศัต รูใ นทางการเมืองกับพรรค A (ตาม
รายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอ ความรูสึกผูกพันที่มีตอพรรค A ในปจ จุบัน) มากอน จึง เปน
สาเหตุทําใหนาย C2 มีความรูสึกสับสนในการทํางานเนื่องจากแยกแยะไมออกวาในปจจุบันนี้
ใครเปนมิตรและใครเปนศัตรูในการทํางานทางการเมืองของตนเองและพรรค A
“(ตั้งแตทานทํางานเปน ส.ส. มานะคะ ทานเคยรูสึกเหนื่อย ทอแท หมดหวัง ผิดหวัง
อะไรบางไหมคะ?) ก็มีชวงนี้แหละฮะ ที่บอก (ชวง 10 เดือนที่ผานมาหรอคะ...แตวาที่ผานมา
ทานไมเคยรูสึกแบบนี้มากอนเหรอคะ?) ผมมีกําลัง ผมมีพลังที่จะทําเยอะ (กอนนั้นทานยังหนุม
กวานี้ดวยหรือเปลาคะ ถึงรูสึกวามีแรงเยอะกวานี้ ?) คือชวงนี้เรดาของผม สมองผม แยกมิต ร
แยกศัตรูไมออก เมื่อกอนนี้เรารูวานี่คือศัตรูเรารู (เพราะวาเมื่อกอนเขาอยูขางนอก?) ใช คือเมื่อ
มิตรเราไปจับมือกับศัตรู เราก็แยกไมออกวาที่เราเห็นนั้นคือมิตรหรือวาศัตรู นี่อันตราย ผมเลย
ไมคอยพูดอะไรเทาไหรไง จะพูดขึ้นมาก็เปนขาว แบบนี้แหละเล็กๆ ที่เห็นกัน (มันเนื่องมาจากวา
เมื่อกอนเราเปนฝายคาน แลวมาตอนนี้บทบาทของเราเปลี่ยนแปลงไปดวยหรือเปลาคะ?) คือ 8
ปที่ผานมาเราสูอยางหนักกับระบอบที่เราลมออกไป แตวันนี้คนที่เคยสูกับเรา คนที่ทําสงคราม
รวมกับเรา เปนเพื่อนตายของเราในสนามรบ กลับไปกอดกับศัตรู ผมแยกไมออกวาคนที่กอด
กันอยู คนไหนเปนมิตร คนไหนเปนศัตรู ผมคิดวาอันตรายสําหรับรัฐบาล... เนี่ยเลยทําใหเราไมมี
ความสุ ข (ในพรรคเขาคิ ด อย า งนี้ กั น ไหมคะ?) ผมว า คิ ด นะ คิ ด นะอย า งท า น...ท า น...
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A)นี่รูเลย แตพวกที่มาใหมๆ เขาไมรูวาเราตอสูอะไรกันมาแตพวก
เกาๆ คิดนะ”
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เหตุการณดัง กลาวเปน สาเหตุหนึ่ ง ที่ ทําใหน าย C2 มีความรู สึกวาตนเองหมด
กําลังใจในการทํางานการเมือง แตเหตุผลที่นาย C2 ยังคงตอสูและทํางานทางการเมืองตอมา
จนถึงทุกวันนี้เพื่อตอบแทนประชาชนในจังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) รวมถึง
ประชาชนที่รูจักและติดตามผลงานของตนเองผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ เนื่องจากนาย C2 มี
เชื่อวาประชาชนเหลานั้นยังคงตองการใหตนเองทํางานการเมืองตอไป เพราะประชาชนเหลานั้น
มีความเชื่อมั่นวานาย C2 เปนผูแทนที่ดีของประชาชน ซึ่งหากไมคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชน นาย C2 อาจจะตัดสินใจเดินออกจากเสนทางสายการเมืองไปแลว
“(แลวการที่ทานทํางานแลว มีเหนื่อยมีทอแทอยูบาง มัน มีอะไรที่ทําใหทานยัง
ทํางานตอไดจนวันนี้คะ?) ประชาชน คน...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) และก็คนที่เขา
รูจักเราตามสื่อ ไปไหนเขารูจักเรา (ทานยังคิดวาคนพวกนั้นยังอยากใหทานทํางานตอ ไป?) ใช
เขาตองการผูแทนแบบนี้ ผูแทนแบบนี้ ไมตองการผูแทนแบบนั้น ก็เลยยังอยูตรงนี้ ทํางานตอ
(ยังมีกําลังใจที่จะทํางานการเมืองตอ?) ใชๆ ทํางานตอ (ถาไมมีพวกนี้ละคะ?) โอ ไปแลว (คือเลิก
ไปเลย?) ผมเตรียมดูสํานักงานทนายความที่...(จังหวัดหนึ่งในภูมิภาคที่เปนบานเกิด ของนาย
C2)ไวแลว”
10. การเปดรับสื่อมวลชนในปจจุบัน
ในปจจุบันนาย C2 มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนหลายแขนงดวยกันทั้งสื่อ
โทรทัศน วิท ยุ หนังสือพิมพ และนิต ยสาร ซึ่ง สวนใหญจ ะเนน การติดตามขาวสารทางดาน
การเมืองเปนหลักโดยจะมีการติดตามประจําทุกวัน
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อโทรทัศน ของนาย C2 จะเนนไปที่การเปดรับ
ขาวสาร จากสถานีโทรทัศนแบบ Free TV เกือบทุกชอง รวมถึงการเปดรับขาวสารจากกลุมที่มี
ความคิดแตกตางกันทั้ง 2 กลุม นอกจากนี้ยังมีการเปดรับสื่อประเภทบันเทิงจากชอง HBO อีก
ทางหนึ่งดวย
“ดูขาว, ดูหนัง HBO ประเภทสืบสวน สอบสวน หนัง action ดูชวงเชากอนออกมา
ทํางาน กับชวงเย็น หลังเลิกงาน รายการขาว สวนใหญชอง 3 ชอง 7 ไมคอยไดดู และชอง 9 ชอง
11 ทีวีไทย และ เนชั่น ดูทุกวันครับ ชองเหลืองก็ดู ชองแดงก็ดู (แลวทานสีอะไรคะ?)ผมไมมีสี”
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อวิทยุ ของนาย C2 จะเนนไปที่การเปดรับขาวสาร
เชนกัน และมีการฟงเพลงแนวคลาสสิกอยูบาง
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“ฟงขาวนะ ของวิทยุจุฬาก็ฟงเพลง แนวคลาสสิกนะ ดนตรี/เพลง ฟงชวงกอนนอน
ถาขาวก็เชาฟงตอนนั่งรถมาทํางาน ฟงทุกวันนะ”
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อหนังสือพิมพ ของนาย C2 จะมีการเปดรับเปน
ประจําทุกวัน โดยเนนไปที่การอานบทวามวิเคราะหการเมืองจากหนังสือพิมพไทยรัฐ และมติชน
“หนัง สือพิ มพที่รับจะมีไ ทยรั ฐ มติช น นะ ที่ รับเพราะเนื้อหามัน ตรงกั น ขามกั น
เนื้อหาชาวบานหนอยก็ไทยรัฐ ดูการเมืองหนอยก็อานมติชนนะ คอลัมภที่ทานชอบอานประจํา
เปนพวกบทความวิเคราะหการเมือง พวกนี้ครับ อานเปนประจําทุกวัน”
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อวารสาร นิตยสาร ของนาย C2 จะมีการเปดรับทั้ง
นิตยสารแนวการเมือง และแนวอื่นๆ ตามความชอบจากหนัง สือศิลปวัฒนธรรม และ Leader
Digest
“อาน ศิลปวัฒนธรรม, Leader Digest, Leader Digest เดี๋ยวนี้คนไมอานแลว จะลม
อยูแลวนี่ ตัวแมมันไปแลวนะ แตวาตัวลูกในเมืองไทยมันยังอยู ผมอานเกือบทุกฉบับนะครับ แต
ผมไมไดเปนสมาชิกนะ จะซื้อตอนขึ้นเครื่อง พวกเนชั่น พวกมติชนเราก็อานแตวาไมไ ดอานทุก
ฉบับหรอก”
ผลของการเป ด รั บ สื่ อ มวลชนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งานในตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นาย C2 มีความเห็นวาการเปดรับสื่อมวลชนมีผลดีตอการทํางานใน
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะขาวสารเหลานั้นสามารถนํามาเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใช
ประกอบในการทํางานไดเปนอยางดีทั้งในฐานะที่เปนพรรครวมรัฐบาลและพรรคฝายคาน
“(ในปจจุบันการติดตามขาวสารไมวาจะเปนจากชองทางไหนก็ตามที่คิดวามันมีผล
ตอการทํางานของทานหรือไมคะ?) คิดวามีผลนะ มัน มีผลทั้งในแงของการเปนฝายคานและ
ฝายรัฐบาล ตอนเปนฝายคานเราจะจดเยอะวาใครพูดอะไรๆ ผมจะคอยจดไวเยอะ แตที่แปลกๆ
ที่คิดวาไมถูกตองนะเราก็จะบันทึกไว หรือคําพูดอะไรที่ใครพูดไวสวยๆ เราก็จะเก็บไว รถผมนะ
เมื่อกอน กอนหนานี้ซัก 2-3 ป จะมีขาวหมดเลย เก็บไวหมดตั้งแต 10 ปที่แลวก็มี จะมีหมดในรถ
ผม เพราะเราไมไฮเทคเราก็จดๆ ไว”
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนในปจจุบัน นาย C2
มีความเห็น วาการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนมีความไมเปน กลาง โดยมีการใชอารมณ
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ความรูสึกมาใชประกอบในการนําเสนอขาวสารจนทําใหเนื้อขาวมีความคลาดเคลื่อนไปจาก
ขอเท็จจริง ทั้งนี้เปนเพราะในปจจุบันมีเรื่องความเปนธุรกิจเขามาเกี่ยวของ
“ผมวาสื่อทุกวันนี้มีการเลือกขาง ไมเปนกลาง มีการแบงขาง ใชความรูสึกในการ
ตัดสินมากกวาใชขอเท็จจริง ที่ปรากฏ คือขอเท็จจริงแคเนี้ย แตวาใชอารมณใชความรูสึกเขามา
ใสเยอะไป ตอเรื่องตางๆ ใชความรูสึกใสเขาไปจนทําใหผิดจากความเปนจริงไปเยอะ เมื่อกอนไม
คอยเปน เดี๋ยวนี้มันเปนธุรกิจ (เรื่องเงินทองมันมีผลไหมคะ?) แนนอน เรื่องโฆษณา เรื่องอะไร
สื่อกับธุรกิจมันแยกกันไมออกหรอก”
11. เปาหมายสูงสุดในการทํางานการเมือง
เปาหมายสูงสุดในการทํางานของนาย C2 คือ การเปนรัฐมนตรี ในกระทรวงที่มี
ความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และประสบการณของตนเอง เชน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข หรือ สํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ และยกเวนกระทรวงที่
ไมถนัด เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศนและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวง
พลังงาน กระทรวงตางประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้นาย C2 ตองการเปนรัฐมนตรีเพื่อเปนผลตอบแทน
ใหกับประชาชนจัง หวัด...(จัง หวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2) ที่ใหการสนับสนุน ตนเอง และ
พรรค A มาโดยตลอด ซึ่งจังหวัด... เปนจังหวัดที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเปนรัฐมนตรี
มาเปนเวลาหลายปแลว และในการจัดตั้งรัฐบาลครั้ง ที่ผานมา พรรค A ไดเปนพรรครัฐบาล
ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค A มีโอกาสไดรับการแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี แตนาย C2
ก็ไมไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรี ทั้งที่กอนหนานี้ นาย C2 มีชื่อวาเปนวาที่คณะรัฐมนตรีของ
พรรค A มาโดยตลอด แตในที่สุดนาย C2 ก็ตองพลาดจากการเปนรัฐมนตรีในการจัดตั้งรัฐบาล
ครั้งนั้นไป ทําใหนาย C2 รูสึกวาตนเองมีกําลังใจในการทํางานนอยลงไปจากเดิม จนกระทั่ง
อยากออกจากเสน ทางสายการทํางานการเมืองแลวไปทํางานทางดานอื่น แตสิ่ง ที่เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหนาย C2 ยังคงทําหนาที่ในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูก็เพราะคิดวา
ตนเองผูแทนที่ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปจํานวนมาก และ
ประชาชนเหลานั้นก็ยังคงตองการผูแทนที่ดีมาเปนตัวแทนของเขาอยู
“(เปาหมายสูง สุดในการทํางานการเมือ งของทานนะ คะ คืออะไรคะ?) การเป น
รัฐมนตรี ผมวานะ 3-4 เดือนก็โอเค แลวผมอาจจะวางมือ (ทีนี้การเปนรัฐมนตรี ทางดานไหน
จํากัดไหมคะ?) ไมฮะ (แลวที่คิดวากระทรวงที่เหมาะสมกับทานนาจะเปนกระทรวงไหนคะ?) ผม
วากระทรวงที่เกี่ยวของกับเรื่องการใชกฎหมาย การปกครอง ยุติธรรม สํานักนายกฯ สาธารณสุข
อะไรก็เปนได ยกเวน พวก IT (อัน นี้ไ มคอยถนัดเทาไหร?) พวกวิท ยาศาสตร พวกIT พวก
ตางประเทศ พวกพลังงาน เรายอมรับวาเราไมรูจัก เรามันรุนเกา (กระทรวงพัฒนาสังคมไดไหม
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คะ?) ได(วัฒนธรรมละคะ?) วัฒนธรรมอยาเปนเลยใหเขาเปนเถอะ จําชื่อยาก (ตอนที่ไมไดรับ
ตําแหนงรัฐมนตรี มันทําใหทานผิดหวังไปเหมือนกันใชไหมคะ?) ใชๆ (ปจจัยที่ทําใหทานยังอยู
ทํางานการเมืองตอก็คือ...?)ประชาชน (เปนสิ่งแรกที่ทานนึกถึงหรอคะ?) ใชๆ (ทานคิดวาทานยัง
มีงานที่ยังอยากทําเพื่อคนพวกนี้อยู? ) ใชๆ (ถาไมมีก็จะเปนอยางไรคะ? ถาไมมีประชาชน?)โอ
ไปแลว ไมอยูแลว และผมคิดวาผมทําไดดีกวาบางคนที่เปนผูแทนดวยกัน คือคนอยางเรามีลูกคา
ของเราขางนอก (หมายถึงการเปนรัฐมนตรีหรอคะ?)ไมใชหมายถึงการเปนผูแทนฯ คือคนสวน
หนึ่งเขาตองการผูแทนแบบนี้ ผูแทนแบบนี้ ไมตองการผูแทนแบบนี้ (คือมีคนที่ตองการผูแทนฯ
จริงๆ?) ใชผูแทนฯจริงๆ ไมใชแบบนั้น ๆ คือเราไปไหนคนเขาก็พูด (มันยังไดกําลังใจ?)ใช เราก็
บอกวามันตองมีโวย ตองมีผูแทนแบบนี้เราก็ตองอยูตอไป ทํางานตอไป (ตอนนี้พูดไดไหมคะ วา
ทานจําใจอยู? ) อือ จําใจ แตวา ก็ยังอยู (ก็ยังทํางานอยูเต็มที่ เต็ม 100 ไหมคะ?) ไมใช ผมวาต่ํา
กวา 50”
“ผมไมคาดหวังแลว เปน ส.ส.เทานั้น ผมเหลือแตเปนรัฐมนตรีเทานั้น ผมเปนเพื่อ
คนของผมนะ ผมเปนแลวผมอาจจะหยุดก็ได สมัยหนาหนูอาจจะไมเห็นผมแลวก็ได (ทําใหคน
ของทาน นั้นหมายถึงใครคะ?) ประชาชนที่เลือกผมมา ผมเปนผูถือหุนพรรคมากที่สุด (ถามอง
จากคะแนนเสียงใชไหมคะ?) 1)คะแนนเสียง ผมไมเคยต่ํากวาที่ 2-3 ของประเทศเลย 2)คนใน
จังหวัดของผมเลือกพรรค A มากที่สุดเปนอันดับ 1 เลย เขาควรจะมี เพราะวาหลังจากคุณ ...
มาแลว มันไมมีใครไดเปนรัฐมนตรีเลย…”
12. การวางแผนชีวิตหลังออกจากวงการเมือง
การทํางานหลังออกจากวงการเมือง
ถาหากวาวันหนึ่งนาย C2 ตองเดินออกจากเสนทางสายการเมือง นาย C2 คาดวา
ตนเองจะกลับไปทํางานดานกฎหมายอีกเปนระยะเวลาประมาณ 5-6 ป กอนที่จะเกษียณตนเอง
จากการทํางานทุกดาน ซึ่งการมีความตองการที่จะทํางานทางดานกฎหมายเพราะนาย C2 มี
ความชอบและมีความถนัดงานทางดานกฎหมายมาเปนเวลานาน เริ่มตั้งแต เรียนอยูในคณะ
นิติศาสตร และมีความเห็นวาการทํางานในดานกฎหมายก็เปนการชวยเหลือชาวบานที่มีปญหา
ในคดีความตางๆ ไดอีกทางหนึ่ง
“(ถาวันหนึ่งทานตองออกจากวงการเมืองไป ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทานจะ
ไปทํางานทางดานไหนคะ อาชีพอะไรคะ?) ผมคิดวาถาผมรีไทรตัวเองออกไปผมอยากมีกําลัที่จะ
ทํางานทางดานกฎหมายอีกซัก 5-6 ป ผมทําเพราะวาผมไมมีทุนไง ถาผมทํางานจริงๆ นะ ถา
ไมไดทํางานการเมือง ทําซัก 5 ป ผมวาผมอยูไดจนถึงผมเสียชีวิตนะ ใชไหมครับ อยางนอย 2030 ป ผมก็อยูได แตผมตองทํางานอีก 5-6 ปเพื่อเปนทุนสําหรับการใชจาย (ทําไมทานถึงเลือก
การทํางานทางดานคะ?) ผมทําอยางอื่นไมเปน ผมไมมีตนยางสักตนนึง ปาลมสักตนผมก็ไมมี
ไมมีอะไรเลย และหลักมันอยูที่การไดชวยเหลือประชาชนตรงนั้นแหละ แตวาเรารักดวย เรา
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ชอบดวย เพราะวาถาเราหยุดปบเราอยูตอไมได หยุดปบผมก็ไมมีเงินเดือนแลว ผมจะเอาอะไร
มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ก็ตองทํางานตอ ผมเลยอยากมีเวลาอีกสัก 6 ปใหผมทํางานเต็มที่ แลวผมถึง
จะอยูตอไปไดตลอดชีวิต”
13. กิจวัตรประจําวันในขณะที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กิ จ วั ต รประจํ า วั น ในขณะที่ ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ในวันจันทร – ศุกร
ในแตละสัปดาหนาย C2 จะมีกิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับการทํางานในตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ วันอังคาร – วันพฤหัสบดี นาย C2 จะทํางานที่กรุงเทพมหานคร
คือ วันอังคาร จะดูแลเรื่องวาระการประชุมที่จะใชในวันที่มีการประชุมในวันพุธ - วันพฤหัสบดี
รวมถึงดูแลงานที่เกี่ยวของกฎหมายตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค A และในวันอังคารชวง
บาย นาย C2 จะเขารวมประชุมกับพรรค A
สําหรับในวันพุธ – วันพฤหัสบดี นาย C2 จะเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎร และ
ในวันศุกรก็เดินทางกลับไปทํางานในพื้นที่ ที่จังหวัด...(จังหวัดที่เปนบานเกิดของนาย C2)
“(กิจวัตรประจําวันคะ ของทานจะมี 2 สวนก็คือ วันที่อยูพื้นที่ กับวัน ที่อยู กทม.
วันที่พื้นที่จะเปนวันไหนบางคะ?) อยู เสาร อาทิตย จันทร และจันทรเย็นกลับ กทม. (นอกนั้นอยู
กทม. หมดใชไหมคะ?) ครับ ถาเปนชวงสมัยประชุม ก็อังคาร พุธ พฤหัสบดี และศุกร ก็กลับ
(เวลามาอยู กทม. มีกิจวัต รประจําวันอยางไรบางคะ?) ตื่นนอนประมาณ 6 โมง แลวก็ปฏิบัติ
ภารกิจสวนตัว แลวก็ถาวันอังคารเราก็เตรียมวาวันพุธ พฤหัสเรามีอะไรบาง เราก็ดูวาระลวงหนา
ดูเรื่องกฎหมายของพรรค...วันพุธ พฤหัสก็ประชุมสภา และวันศุกรก็กลับพื้นที่”
กิ จ วั ต รประจํ า วั น ในขณะที่ ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ในวันเสาร - อาทิตย
ในวันเสาร – อาทิตยเปนวันที่นาย C2 อยูทํางานในพื้นที่ที่จังหวัด...(จังหวัดที่เปน
บานเกิดของนาย C2) ซึ่งในระหวางที่อยูที่บานหรือสํานักงานนั้น จะมีประชาชนในพื้นที่มาเขา
พบเปนจํานวนมาก เพื่อนําปญหาตางๆ ของตน เชน ปญหาความเดือดรอน ปญหาการไมไดรับ
ความเปนธรรม มาเลาใหนาย C2 ไดรับฟง เพื่อใหหาแนวทางในการแกไข หรือใหการชวยเหลือ
ตามความเหมาะสม
“(ถาอยูที่พื้นที่ละคะ ทานทําอะไรบาง?) ก็วันเสาร อาทิตย จันทร นี่ยิ่งกวาคลีนิค
หมออีก ประชาชนมาเยอะมาก (เขามากันเองทานไมตองออกไปพบเขาใชไหมคะ?): ไมตอง ผม
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เปนผูแทนที่ไมตองออกจากบาน เขามาพบเองที่บาน (เขามาเรื่องอะไรกันบางคะ?) เขามาทุก
เรื่อง เรื่องปญหาความเดือดรอน ความไมเปนธรรม อะไรตางๆ”

ส ว นที่ 2 บทวิ เ คราะห ก ระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า น
จริยธรรมของกรณีศึกษารายที่ 2
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C2 ที่ไดกลาวถึงรายละเอียดไวในสวนที่ 1 นั้นทํา
ใหพบวาตัวการ(Agents)ที่ทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมใหแก
นาย C2 นั้น ประกอบดวย 5 ตัวการหลัก คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา
สื่ อมวลชน และพรรคการเมื องที่ สั ง กั ด โดยในลํ า ดั บต อไปผู วิ จั ยจะนํ าเสนอบทวิ เ คราะห
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของนาย C2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากครอบครัว
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C2 พบวา ครอบครัวเปนสถาบันหลักที่ใหการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองในดานจริยธรรมใหแกน าย C2 และพบวาในครอบครัวของนาย C2
มีการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับนาย C2 ทั้งวิธีการทางตรง(Direct Leaning) และ
วิธีการทางออม(Indirect Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)จนทําใหนาย C2
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีจริยธรรม ซึ่งสามารถ
กลาวถึง รายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ และผลลัพธ ผ ลที่ไ ดรับจากกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากครอบครัวของนาย C2 ไดดังนี้
1.1 การเปนตนแบบของบิดา มารดา
การเปนตนแบบของบิดา มารดาถือเปน การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดาน
จริยธรรมทางตรง(Direct Learning) ถือเปนวิธีการที่ทําใหนาย C2 ไดเรียนรูทางการเมืองดาน
จริยธรรมโดยการเลียนแบบ(Imitation) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 93-113) ซึ่งการ
ที่บิดา มารดา ของนาย C2 เปนตน แบบในดานความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมทางดาน
จริยธรรมนั้นสงผลที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดังนี้
1.1.1 การเป น ต น แบบในเรื่ อ งการมี ค วามเชื่ อ และวิ ถี ชี วิ ต ตามแนว
พระพุทธศาสนา
นาย C2 เป น สมาชิ ก ของครอบครัว ชาวพุ ท ธ ที่ มี วิ ถีชี วิ ต ที่ ผู ก พั น อยู กั บ
พระพุทธศาสนา กลาวคือ บิดามารดา ของนาย C2 มีการปฏิบัติศาสนกิจอยางสม่ําเสมอ มีการ
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สวดมนต ไหวพระ นั่งสมาธิเปนประจํา สําหรับในวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน
วันมาฆบูช า วันวิส าขบูชา วันเขาพรรษา วั น ออกพรรษา ก็จะมีการไปทําบุญที่วัดเปนประจํา
และเนื่องจากที่ตั้งของบานอยูใกลวัดทําใหครอบครัวของนาย C2 มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับวัด
อยางใกลชิดและมีความสัมพันธกับพระภิกษุ ที่วัดเปนอยางดี เนื่องจากนาย C2 ไดเขาไปทํา
กิจ กรรมที่วัดตั้ง แตอยูใ นวัยเด็กทั้งไปชมภาพยนตรหรือ ดูห นังกลางแปลง ไปชมการละเลน
พื้นบาน และไปวิ่งเลนตามประสาเด็ก รวมถึงไปกินขนมที่กุฎิพระเปนประจํา นอกจากนี้คุณพอ
ยังปลูกฝงใหนาย C2 อานหนังสือนิทานชาดกที่เปนเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และหนังสือ
ธรรมะตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก (งามตา วนินทานนท.2536: 27)
ผลของการมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา การที่นาย
C2 เปนสมาชิกของครอบครัวที่มีวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนานั้นทําใหนาย C2 ผูซึ่งเปน
บุตรไดซึมซับแนวคิดและแนวปฏิบัติทางศาสนาจากครอบครัว จนทําใหนาย C2 มีแนวคิดและ
วิถีปฏิบัติทางดานศาสนาในแนวทางเดียวกับบิดามารดา โดยนาย C2 เริ่มสวดมนต ไหวพระ
นั่งสมาธิ ไปทําบุญที่วัดในวันพระหรือวันสําคัญ ทางพระพุทธศาสนา และมีความเชื่อในเรื่อง
กฎแหงกรรมมาตั้งแตอยูในวัยเด็ก
ผลของการมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ของนาย C2 นี้ ยั ง คงมี อ ยู จ นกระทั่ ง ป จ จุ บั น ในขณะที่ น าย C2 ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวนาย C2 ก็ยัง คงสวดมนต ไหวพระ อานหนังสือธรรมะ และไป
ทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาเป นประจํา รวมถึง การเปนเจาภาพในการทอดกฐิน ที่วัด
ตางๆ เปนประจําทุกป
ทั้งนี้ความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาทําใหนาย C2 เปนผูแทนที่
เปยมไปดวยความเมตตา กรุณา มีการปฏิบัติงานในบทบาทของการเปนผูแทนของประชาชน
โดยมีการดูแลและบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกบั ประชาชนในพื้นที่ดวยความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ
แสดงใหเ ห็น ได จ ากการที่น าย C2 มี การเปด โอกาสให ป ระชาชนที่ต องการนํ าป ญ หามา
ปรึกษาหารือที่บานหรือสํานักงานเปนประจําทุกวัน โดยในวันศุกร เสาร อาทิตย และวันจันทรที่
นาย C2 ไมมีภารกิจอื่นใดนาย C2 ก็จะทําหนาที่ในการตอนรับและใหคําปรึกษากับประชาชน
ดวยตนเอง สวนวันอังคารถึงพฤหัสบดี หรือวันใดที่นาย C2 ติดภารกิจนอกพื้นที่ นาย C2 ก็จะ
มอบหมายใหคณะผูชวยงานทําหนาที่ในการตอนรับและใหคําปรึกษากับประชาชนที่มาพบแทน
ตนเอง นอกจากนี้นาย C2 ยังมีการลงพื้นที่ไปพบประชาชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสอบถามถึง
สารทุกขสุขดิบ และชวยดูแลความเปนอยู การทํามาหากินของประชาชน เพื่อนําขอมูลที่ไดพบ
มาหาวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขในเรื่องตางๆ เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่
ดีขึ้น(สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1)
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การที่นาย C2 อานหนังสือและศึกษาเรื่องธรรมะสงผลทําใหนาย C2 เปนผูที่มี
ความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม คือ มีความเชื่อวา “การทําดียอมไดดี และการทําชั่วยอมไดชั่ว”
ซึ่งความเชื่อนี้จะสงผลทําใหนาย C2 เลือกประกอบแตกรรมดี มีความละอาย และเกรงกลัวที่จะ
ทําความชั่ว อันไดแก การทุจริต และประพฤติมิชอบในเรื่องที่ไมถูกกฎหมาย และไมถูกตองหลัก
ศีลธรรมจรรยา
นอกจากนี้นาย C2 ไดมีการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการดูแล
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารวาเปนไปดวยความถูกตอง สุจริต โปรงใสหรือไม และหาก
ตรวจสอบพบวามีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ก็จะทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานดวย
การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีของกระทรวงที่มีขอมูลวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั้น
ซึ่งในชวงที่พรรค A เปนพรรคฝายคาน นาย C2 ก็ไดทําหนาที่ดังกลาวไดเปนอยางดี และไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่นี้ทุกครั้งที่มีการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลหรือการอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรี(สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1)

การมีความเชื่อ
และวิถีชีวิตตามแนวพุทธศาสนา

- ปฏิบัติ หนาที่ในบทบาทของการเปน ผูแทน
ของประชาชนดวยความเมตตา กรุณา
- เลือกประกอบแตกรรมดี มีความละอาย และ
เกรงกลั ว ที่ จ ะทํ า ความชั่ ว หรื อ ทํ า ความผิ ด
อั น ได แ ก การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
เรื่ อ งที่ ไ ม ถู ก กฎหมาย และไม ถู ก ต อ งหลั ก
ศีลธรรมจรรยา และไมรับสินบนจากกลุมธุรกิจ
- ทําหนาที่ในการตรวจสอบฝายบริหาร

ภาพประกอบ 14 ความสัมพันธระหวางการเปนตนแบบในเรื่องการมีความเชื่อและวิถีชีวิตตาม
แนวพระพุ ท ธศาสนาของบิ ด ามารดากั บ ผลลั พ ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.1.2 การเปนตนแบบในเรื่องการเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม
บิดาของนาย C2 มีอาชีพเปนครู และเปนผูที่อุทิศตนทํางานเพื่อสังคมสวนรวม
มาโดยตลอด เชน เปนไวยาวัจกรของวัด เปนกรรมการเมื่อวัดจัดงานสําคัญตางๆ และเปน ที่
ปรึกษาในเรื่องการติดตอกับทางราชการใหกับคนในชุมชนละแวกบาน ภายหลังจากที่ลาออก
จากการเปนครูแลวบิดาของนาย C2 ก็อุทิศตนทํางานเพื่อสวนรวมมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของวัด
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ดวยเหตุที่กลาวมานั้นทําใหนาย C2 ผูซึ่งเปนบุตรที่มีความใกลชิดสนิทสนมกัน
มีการสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในเรื่องสวนตัวและเรื่องการทํางานซึ่งกันและกัน
อยูเปนประจํา รวมถึงมีโอกาสไดเห็นพฤติกรรมการทํางานในบทบาทดังกลาวของบิดามาตั้งแต
อยูในชวงวัยเด็ก
ผลของการมีความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม เมื่อนาย C2 เห็นแบบอยาง
ความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวมของบิดาก็ทําใหนาย C2 เกิดการซึมซับความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรมเหลานั้นไว จนสิ่งที่ไดรับมานั้นกอรูปเกิดเปนความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
ของตนเอง ทําใหนาย C2 เปนผูที่มีจิตใจดี ชอบใหการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นตามความเหมาะสม
ซึ่งมีผลทําใหนาย C2 เลือกประกอบอาชีพที่เสียสละเพื่อสวนรวม ที่สามารถใหความชวยเหลือ
และแกปญหาตางๆ ใหกับประชาชน ไดแก อาชีพทนายความ และการเปนนักการเมืองทองถิ่น
หรือสมาชิกสภาจังหวัด และในที่สุดนาย C2 ก็ตัดสิน ใจที่จะทํางานการเมืองระดับชาติ หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผลของการมีความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อนาย C2 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งถือเปนการทํางานเพื่อสวนรวมอยางหนึ่ง เพราะการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ
ทํางานเพื่อประชาชน เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ ภายหลังจากที่นาย C2 ไดรับการเลือกตั้ง
ในป พ.ศ. 2535/1 นาย C2 ก็ไดทํางานตามบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยความ
เสียสละ โดยทุมเทเวลาสวนใหญเพื่อทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนแทบจะ
ไมมีเวลาวางเวนแมในวันหยุดเสารอาทิตย หรือวันหยุดราชการ โดยวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี
นาย C2 จะทําหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายอยูที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสวนใหญจะเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุมสภา การประชุมกรรมาธิการ และการประชุมอื่นๆ ที่นาย C2 มี
หนาที่เกี่ยวของกับคณะทํางานนั้นๆ สําหรับวันศุกรถึงวันจันทร หรือวันหยุดราชการ นาย C2
จะเดินทางกลับไปพื้นที่ของตนเองคือ เขตเลือกตั้งที่... จังหวัด... และอยูประจําที่สํานักงานซึ่ง
เปน ที่เดียวกับบานพักเพื่อตอนรับประชาชนที่ตองการมาปรึกษาปญ หาตางๆ เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ และปญหาการไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องตางๆ เปนประจํา นอกจากนี้ก็จะ
ใชเวลาบางสวนในการลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่เพื่อดูแลความเปนอยู สอบถามสารทุกขสุข
ดิบ และไปรวมงานในโอกาสตางๆ ทั้งงานบุญ งานแตงงาน และงานศพ
กล าวได วา นาย C2 เปน สมาชิก สภาผู แทนราษฎรที่ทํ าหนา ที่ผู แทนของ
ประชาชนทั้งบทบาทการทํางานในสภา และบทบาทการทํางานในพื้นที่ ดวยความเสียสละมา
ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สอดคลองกับประมวล
จริยธรรมขอ 1)
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ความเสียสละ

- มีความเสีย สละ ทุม เทเวลาเกือ บทั้ งหมดของ
ชี วิ ต ไ ป กั บ ก า ร ทํ า ง า น ใ น บ ท บ า ท ข อ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรมาตลอดระยะเวลา
เกือบ 20 ป

ภาพประกอบ 15 ความสัมพัน ธระหวางการเปน ตน แบบในเรื่องความเสียสละของบิดากับ
ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.1.3 การเปนตนแบบในเรื่องการสนับสนุนพรรคการเมือง
ครอบครัวของนาย C2 มีความนิยมชมชอบ และจงรักภักดีตอพรรค A รวมถึง
ใหการสนับสนุนพรรค A มาโดยตลอด โดยเฉพาะผูเปนบิดาที่จะมีการติดตามขาวสารของพรรค
A มาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ทําใหนาย C2 ผูซึ่งเปนบุตรมีโอกาสไดเห็นการแสดงออกถึงความ
นิยมชมชอบและความจงรักภักดีตอพรรค A ของบิดามาตั้งแตอยูในวัยเด็ก จึงทําใหนาย C2
เกิดการเรียนรู และซึมซับความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมดัง กลาวของผูเปน บิดาจนทําให
นาย C2 มีความนิยมชมชอบในพรรค A และเริ่มมีความรูสึกผูกพันตอพรรค A ตามบิดาไปดวย
ทั้งนี้เมื่อบุคคลใดมีความผูกพันต อพรรคการเมืองใดแลวยอมจะมีผลดี คือ บุคคลนั้นจะใหการ
สนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนเองนิยมชมชอบดวยความสมัครใจโดยปราศจากการบังคับหรือ
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนใดๆ(Ippolito.1976: 73 ; citing Campell.1964: 67-85)
ผลของการสนับสนุนพรรคการเมือง เมื่อนาย C2 เริ่มมีความรูสึกผูกพันตอ
พรรคการเมืองมาตั้ง แตอยูใ นชวงวัยเด็ก ทําใหมีการติดตามขาวสารของพรรค A ผานทาง
หนังสือพิมพ และวิทยุ นอกจากนี้เมื่อมีการถายทอดสดการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรของ
นักการเมืองที่เปนสมาชิกของพรรค A ผานทางวิทยุ นาย C2 ก็มีความสนใจและเฝาติดตามมา
อยางตอเนื่อง
ผลของการสนั บสนุน พรรคการเมือ งที่เ กี่ย วขอ งกั บ การปฏิ บัติ หน า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายหลัง จากที่น าย C2 สมัครเขาเปน สมาชิกและลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามของพรรค A จนถึงปจจุบันนาย C2 ก็ยังคงเปนสมาชิกของพรรค A มาตลอด
ซึ่ง รวมเวลาในการเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวเปนเวลาเกือบ 20 ป แสดงใหเห็น วา
นาย C2 มีความรูสึกผูกพันตอพรรค A เปนอยางมาก ซึ่งความรูสึกผูกพันตอพรรค A เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหนาย C2 และสมาชิกพรรคทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพราะยึดมั่นในอุดมการณ และเจตนารมณเดียวกัน ที่แสดงออกมาไดโดยการสืบทอดอุดมการณ
การสนับสนุนกิจกรรมและงานตางๆ รวมถึงการผลักดันนโยบายของพรรค ซึ่งนาย C2 ก็ไดทํา
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หนาที่ดังกลาวเปนอยางสมบูรณที่แสดงใหเห็นไดจากการไดรับมอบหมายและคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงสําคัญของพรรค A ที่เกี่ยวของกับเรื่องกฎหมายของพรรค
นอกจากนี้นาย C2 ยังทําหนาที่ใ นการสื่อสารอุดมการณ เจตนารมณ และ
นโยบาย ของพรรค A ใหประชาชนทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งใหไดรั บทราบขอมูลรายละเอียด
ผานการปราศรัยในเวทีการเมืองตางๆ ของพรรค A เพื่อใหประชาชนที่มีความเห็นสอดคลองกับ
อุดมการณ เจตนารมณ และนโยบายของพรรค A มาแสดงการสนับ สนุน พรรค A ดว ย
ความสมัครใจ ซึ่งความผูกพัน ตอพรรคการเมืองมีความสําคัญเปนอยางมากในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพราะหากประชาชนมีความผูกพันกับพรรคการเมืองใดดวยความสมัครใจ
แลวก็จะเปน ปจ จัยหนึ่งที่จ ะทําใหการเลือกตั้งผูแทนราษฎรเปน ไปดวยความบริสุทธิ์ เพราะ
ประชาชนจะตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองที่ตนเองรูสึกผูกพันดวยความ
สมัครใจไมตองมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนใดๆ ระหวางกัน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยขจัด
การทุจริตในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่จะกอใหเกิดผลเสียอยางมหาศาลตอ
ประเทศชาติลงได(Miller.1996: 120)

ความผูกพันตอพรรค A และ
การสนับสนุนพรรค A

- สั ง กั ด พร รค A ยึ ดมั่ นใ นอุ ด มการ ณ
เจตนารมณ นโยบายของพรรค A, สื บ ทอด
กิจกรรม ทํางานเพื่อพรรค A มาตลอด
- สื่อสารอุดมการณ เจตนารมณ นโยบายของ
พรรค A ใหประชาชนรับรู และสนับสนุน

ภาพประกอบ 16 ความสัมพันธระหวางการเปนตนแบบในเรื่องความผูกพันตอพรรค A และการ
สนั บ สนุ น พรรค A ของบิ ด า มารดากั บ ผลลั พ ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.2 บรรยากาศในครอบครัวแบบประชาธิปไตยหรือ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย
บรรยากาศหรือการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวถือเปนวิธีการอบรมกล อมเกลาทาง
การเมืองดานจริยธรรมดวยวิธีการทางออม(Indirect Leaning) ที่จะชวยในการฝกหัดใหบุคคล
ไดรับความรู ประสบการณ ทักษะ และมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ รวมถึงการฝกหัดให
เกิดทักษะ นิสัย และพฤติกรรมการทํางานในอนาคต ซึ่งการเรียนรูดวยวิธีการดังกล าวถือเปน
การเรียนรูโดยวิธีการฝกหัด (Apprenticeship) อันเปน การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดาน
จริยธรรมดวยวิธีการทางออม(Indirect Leaning) (Dawson ; Prewitt ; Dawson.1977: 93-113)
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ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้น มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติต ามบทบาทหนา ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C2 พบวาครอบครัวของนาย C2 ใหการอบรม
เลี้ยงดูบุต รดวยวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย(ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และเพ็ญ แข
ประจนปจจนึก.2524) กลาวคือ ครอบครัวของนาย C2 เปนครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกคือ บิดา
มารดา นาย C2 และพี่นอง ทั้งนี้สมาชิกภายในครอบครัวทุกคนมีความรักใคร สนิทสนม สามัคคี
กันเปนอยางดี มีการดูแล ชวยเหลือ เกื้อกูล กันตั้งแตนาย C2 อยูในชวงวัยเด็กจนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ บิ ด ามารดายั ง ได ฝ ก ให น าย C2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ข องตนเอง
ดวยการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานบานเปนประจําทุกวันโดยบิดาจะเปน
ผูกําหนดตารางชี้แจงหนาที่ความรับผิดชอบของลูกๆ แตละคน เชน มี การกําหนดวาในหนึ่ง
สัปดาหใครมีหนาที่ลางจาน ถูกบาน ฯลฯ ทําใหนาย C2 ไดรับมอบหมายใหทํางานบานเปน
ประจําทุกวันตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก และบิดามารดามีการฝกใหเรียนรูถึงโทษของการกระทํา
ความผิดดวยการลงโทษที่เหมาะสมชวงวัย เชน มารดาจะทําโทษดวยการตีเมื่อนาย C2 ไป
พูดจาวารายตอพี่นอง ฯลฯ ซึ่งหลังจากโดนทําโทษนาย C2 ก็จะไมพูดจาวารายพี่นองอีกเลย
นอกจากนี้บิดามารดาของนาย C2 ยังใหสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสวนตัวดวยตนเอง เชน การ
เปดโอกาสใหเลือกเรียนในสาขาวิชาตางๆ ตามความตองการของนาย C2 เอง โดยที่บิดามารดา
ไมมีการบังคับใหเรียนตามความตองการของตนเอง ฯลฯ
ผลของการไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การไดรับการอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิ ปไตยในครอบครัวทํ าให น าย C2 ไดเรี ยนรู และฝกหั ดในการใชชีวิ ต ตาม
วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว จะทําใหนาย C2 ไดเรียนรูในเรื่องสิทธิเสรีภาพ บทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของตนเองภายในครอบครัว ซึ่ง การเรียนรู และฝก หัดที่จ ะอยูใ นสัง คม
ประชาธิปไตยนี้ จะทําใหนาย C2 เริ่มตนกอรูปอุดมการณตามวิถีประชาธิปไตย ความสํานึกใน
หนาที่ของตนเอง ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง การรับรูความสามารถหรือความมี
ประสิทธิภาพของตนเอง ซึ่งความรูสึกเหลานี้จะมีความสําคัญอยางมากเมื่อนาย C2 ไดเขาเปน
สมาชิกของสังคมอื่นๆ ทั้งสังคมโรงเรียน สังคมในกลุมอาชีพ และสังคมสวนรวม
เมื่อวิเคราะหจากประวัติชีวิตของนาย C2 จะพบวานาย C2 เปนผูที่มีความสํานึก
ในหนาที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ในเรื่องการเรียนเปนอยางดีตั้งแตอยูในชวง
วัยเด็ก แสดงใหเห็นไดจากนาย C2 มีผลการเรียนดีตั้งแตเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษา และ
เมื่อเขาทํางานในอาชีพตางๆ นาย C2 ก็สามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ของตนเองไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะการทํางานในอาชีพทนายความซึ่งนาย C2 สามารถทําหนาที่ไดเปนอยางดี
จนเปน ที่รู จักและยอมรั บของประชาชนในจัง หวัดและในภูมิภาคที่เปน บ านเกิดของตนเอง
เชนเดียวกับการทําหนาที่สมาชิกสภาจังหวัด ซึ่งนาย C2 ทําหนาที่ไดเปนอยางดีจนไดรับการ
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ยอมรับจากสมาชิกสภาจัง หวัด ท านอื่น และได รับการเลือ กตั้ง ใหเ ปน ประธานสภาจัง หวั ด
ติดตอกันถึง 2 วาระดวยกัน(วาระละ 1 ป)
ผลของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อเขาทํางานการเมืองนาย C2 ก็มีความยึดมั่นในอุดมการณแบบ
ประชาธิปไตย โดยมีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมมีแสดงกริยา วาจาอัน
ไมสุภาพ อาฆาตมาดราย ใสรายเสียดสีบุคคลใด โดยไมมีห ลักฐาน (สอดคลองกับประมวล
จริยธรรมขอ 3) รวมถึงเปนผูที่มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ทั้งงานในสภาผูแทนราษฎร ไดแก การเสนอกฎหมาย การเสนอกระทู การอภิปรายใน
ระหวางที่มีการประชุมสภา การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล การทําหนาที่ในการเปนกรรมาธิการ
และงานในพื้นที่ ไดแก การดูแลทุกขสุขของประชาชน การใหคําปรึกษา ใหความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ แกประชาชน (สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1,2)

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย

- มีอุดมการณตามวิถีประชาธิปไตย และมีการ
เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น
- มีความสํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของ ส.ส. ทั้งการทํางานในสภาฯ และ
การทํางานในพื้นที่

ภาพประกอบ 17 ความสัม พัน ธร ะหวางการอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิป ไตยกั บผลลัพธ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. กระบวนการอบรมกลอ มเกลาทางการเมื องด านจริย ธรรมจากสถาบั น
ศาสนา
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C2 พบวา สถาบันศาสนาเปน สถาบันหนึ่ง ที่ทํา
หนาที่ในการการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในดานจริยธรรมใหแกนาย C2 ไดเปนอยางดี
และพบวานาย C2 ไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันศาสนา
ดวยวิธีการทางตรง(Direct Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) จนทําใหนาย C2
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีจริย ธรรม ซึ่งสามารถ
กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ และผลลัพธที่ไดจากกระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันศาสนาของนาย C2 ไดดังนี้
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2.1 การอุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆ
นาย C2 ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุส งฆในพระพุทธศาสนาเปน 15 วัน ซึ่งใน
ระหวางนั้นนาย C2 ไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและไดปฏิบัติกิจของสงฆโดยตลอด
ผลของการอุ ปสมบทที่ เ กี่ย วข องกั บการปฏิ บัติ ห นา ที่ส มาชิ กสภาผูแ ทน
ราษฎร การอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเปนเวลา 15 วัน ทําใหนาย C2 มีโอกาสไดศึกษา
หลักธรรมตางๆ ในพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ไดเรียนรูพระ
ธรรมวินัย ไดรูจักฝกตนใหมีความอดทน เนื่องจากตองปฏิบัติตนตามพระวินัยและตามหลักการ
ปกครองสงฆ รูจักสํารวมกาย วาจา ใจ ใหอยูในระเบียบอันดีงาม รูจักรับผิดชอบและดูแลตนเอง
เพราะขณะบวชอยูสมณะยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติทั้งสวนตัวและรวมกับหมูคณะ รูจักละอาย
ตนเองและกลัวบาป รูจักความสันโดษ คือพอใจที่จะมีชีวิตอยางเรียบงาย เวนความฟุมเฟอย
ทั้งปวงไดปฏิบัติธรรม คือเวนจากการทําความชั่ว เลือกประกอบแตความดี และทําจิตใจใหผอง
ใสซึ่งเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ผูบวชจะมีโอกาสปฏิบัติไดสมบูรณกวาผูครองเรือน รูจัก
ศาสนพิธี และมีสวนรวมปฏิบัติอยางถูกตอง
ทั้งนี้การไดอุปสมบทเปนเวลา 15 วันจะชวยทําใหนาย C2 มีโอกาสไดรับการอบรม
กลอมเกลาจิตใจใหมีความบริสุทธิ์ มีจิตใจที่ฝกใฝในการปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม มีการละเวนและ
ละอายตอการกระทําชั่ว การทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งปวง และเปนผูที่เปยมไปดวยความ
เมตตา กรุณา ตอประชาชนทําใหมีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประชาชน มีการตอนรับ
ประชาชนที่สํานักงานหรือบาน และมีการลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอยางใกลชิด ซึ่งสิ่งที่ไดรับ
จากการอุปสมบทนี้มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อยางมีจริยธรรมเปนอยางมาก (สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1-6)

การอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

- มีจิตใจฝกใฝในการปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม มีการ
ละเว นและละอายตอ การกระทํ าชั่ ว การทุจ ริ ต
และประพฤติมิชอบทั้งปวง
- มี ความเมตตา กรุ ณ าต อ ประชาชน มี ความ
มุงมั่น ตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประชาชน

ภาพประกอบ 18 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนากั บ ผลลั พ ธ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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3. การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันการศึกษา
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิต ของนาย C2 พบวา สถาบัน การศึกษาเปน สถาบัน ที่ใ ห
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมแกนาย C2 ไดเปนอยางดี และพบวานาย C2
ไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมทั้งวิธีการทางตรง(Direct Leaning) และ
วิธีการทางออม(Indirect Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)ซึ่งเปนผลทําใหนาย C2
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติต ามบทบาทหนาที่ไ ดอยางสมบูรณ ซึ่ง สามารถ
กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ และผลลัพธ ที่ไดรับจากกระบวนการอบรมกลอม
เกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันการศึกษาของนาย C2 ไดดังนี้
3.1 การเรียนในหลักสูตรนิติศาสตร
การเรีย นรู ใ นหลั กสู ต รนิติ ศาสตร ถือ เปน การเรีย นรู ท างการเมื องดว ยวิ ธีก าร
ทางตรง(Direct Leaning)โดยการศึกษาทางการเมือง(Political Education) (Dawson ; Prewitt ;
& Dawson.1977: 93-113) เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานั้น ฝายนิติ
บัญญัติหรือรัฐสภาเปนสถาบันเดียวที่มีหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติและใหความ
เห็นชอบในการประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย และบทบาทดังกลาวถือเปนบทบาทหนาที่หนึ่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภา คือ การเสนอรางพระราชบัญญัติที่จะมี
ความเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยตรง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแตละคนหรือพรรคการเมืองแตละพรรคสามารถเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว
ไดโดยตรง
ผลของการเรี ย นในหลั ก สูต รนิ ติ ศ าสตร ที่เ กี่ย วขอ งกั บการปฏิ บัติ หน า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C2 เรียนในหลักสูต รนิติศาสตรทําใหนาย C2 เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีความรู ความเขาใจ และความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องกฎหมาย
ซึ่ง จะเปน ผลดีต อการทําหนาที่ใ นการเสนอและพิจ ารณาร างพระราชบัญ ญั ติตา งๆ เพราะ
สามารถนําความรูและประสบการณมาใชในการเสนอและพิจารณาวาเนื้อหาของพระราชบัญญัติ
ที่กําหนดขึ้น นั้น มีความถูกตอง เหมาะสมตามหลักนิติศาสตร ห รือไม อยางไร หรือมีความ
เหมาะสมตามหลักของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม อยางไร(สอดคลอง
กับประมวลจริยธรรมขอ 1)
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การเรียนในหลักสูตรนิติศาสตร

- มี ค วามรู ความเข า ใจ และความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะในเรื่องกฎหมาย

ภาพประกอบ 19 ความสัมพันธระหวางการเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรกับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3.2 การมีสว นรว มในกิจกรรมโตว าทีและเปน ประธานชมรมโตว าทีข อง
โรงเรียน
นาย C2 เริ่ม มีส วนร วมในกิจ กรรมเสริม หลั กสูต รในขณะที่ เรี ยนอยูใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยการเปน นั กโตว าทีข องโรงเรีย นและไดรั บการคัดเลือกใหเป น
ประธานชมรมโตวาทีของโรงเรียน ซึ่งนาย C2 ถือเปนผูที่มีความสามารถในการโตวาทีจนทําให
ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโตวาทีระหวางโรงเรียน
ทั้งนี้การโตวาที เปนการพูดโตแยงกันในญัตติ โดยใชวาทะศิลปและไหวพริบในการ
หักลางเหตุผลของฝายตรงขามแลวเสนอขอเท็จจริงใหเห็นวาความคิดเห็นของฝายตนเปนจริง
และถูกตอง การโตวาทีมีความเกี่ยวของกับสังคมประชาธิปไตยเปนอยางมาก เพราะในสังคม
ประชาธิปไตยบุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในทางที่คลอยตามหรือขัดแยง
กับผูอื่น ซึ่ง ความคิดเห็นคลอยตามไมกอใหเกิดปญ หามากนัก แตความคิดเห็น ที่ขัดแยง มัก
กอใหเกิดปญหาอยูเสมอ และถามีการใชอารมณ ห รือเหตุผลสวนตัวเขามาเกี่ยวของดวยแลว
ความขัดแยงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและกลายเปนปญหาขึ้นมาในที่สุด ในสังคมที่เจริญ แลว มักจะ
อาศัยเหตุผลเปนสิ่งจูงใจใหเกิดการคลอยตาม แตหากการโตแยง มีความประสงคที่จะทําอยาง
เปนพิธีการ และกฎเกณฑมักจะใชการโตวาที เนื่องจากการโตวาทีเปนวิธีการโตแยงที่มีหลักการ
มีขั้นตอนในการดําเนินการมุงใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการอยางมีเหตุผล มีการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น ไมกระทําการใดๆ โดยใชอารมณและยึดถือตามความคิดเห็นของตนเองเปน
ใหญ
ผลของการมีสวนรวมในกิจกรรมโตวาที กิจกรรมโตวาทีถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่
ใชกระบวนการประชาธิปไตยในการชี้แจงแถลงเหตุผลของตนเองเพื่อหักลางเหตุผลของฝายตรง
ขามแลวเสนอขอเท็จจริงใหเห็นวาความคิดเห็นของฝายตนเปนจริงและถูกตองดวย ซึ่งการเขา
รวมในกิจกรรมนี้จะทําใหนาย C2 ไดรับประโยชน คือเกิดการเรียนรูที่จะศึกษารายละเอียดใน
ประเด็นที่ตองใชในการโตวาทีอยางละเอียดลึกซึ้ง เกิดประสบการณและความชํานาญในการพูด
และการสื่อสารในประเด็นที่ตองการนําเสนอ เกิดประสบการณในการใชปฏิภาณไหวพริบในการ
แกปญหา กลาแสดงออกและการยืนหยัดในเหตุผลของตนเอง ไดฝกมารยาทในการพูดและการ
เปนผูฟง ที่ดี ซึ่งการเรียนรูและประสบการณเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญ ที่จ ะทําใหน าย C2 มี
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ความสามารถในการพูดที่มีหลักการและมีเหตุผล ซึ่งจะมีความเกี่ยวของทั้งการสื่อสารตามปกติ
ในชีวิตประจําวัน การสื่อสารในระหวางทําหนาที่ทนายความ และการสื่อสารในการทําหนาที่เมื่อ
ตําแหนงตําแหนงเปนนักการเมืองทองถิ่นหรือสมาชิกสภาจังหวัด
ผลของการมีส ว นรว มในกิจกรรมโตว าที ที่ เกี่ย วของกับการปฏิบัติหนา ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อนาย C2 ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็สามารถ
นําประสบการณหรือทักษะการพูดและการสื่อสารที่ไดรับและฝกฝนมาในการรวมกิจกรรมโตวาที
มาใชใหเกิดประโยชนในการทํางานได เนื่องจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเปน
นักการเมืองเปน อาชีพหนึ่ง ที่ตองใชการพูดและการสื่อสารคอนขางมาก ทั้งการพูดและการ
สื่อสารในระหวางที่มีการพูดคุยกับประชาชน การพูดและการสื่อสารในระหวางที่มีการปราศรัย
หาเสียงหรือปราศรัยเรื่องในโอกาสตางๆ และที่สําคัญคือการพูดและการสื่อสารระหวางที่มีการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎรในญัตติ หรือวาระตางๆ ซึ่งการพูดและการสื่อสารทุกครั้ง นาย C2 จะ
มีการเตรียมตัว และเตรียมขอมูลเปนอยางดีเพื่อใหผฟู งทุกกลุมมีความเขาใจในประเด็นที่ตนเอง
ตองการสื่อสารออกไป รวมถึงมีการพูดที่อยูบนพื้นฐานของขอมูลที่นาเชื่อถือ ไมใชวาจาที่ไ ม
สุภาพ ไมมีการใสรายปายสีบุคคลใดโดยไมมีหลักฐาน และนาย C2 ถือเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทานหนึ่งที่มีวาทศิลปที่ดี มีหลักการ มีความสามารถในการชี้แจงเหตุผลที่เกี่ยวของจนทํา
ให ผู ฟง เกิ ดความเข าใจในเนื้ อหาที่สื่อสารออกไปและมีความสนใจที่จ ะติดตามรั บฟง อยา ง
ตอเนื่องในระหวางที่มีการอภิปรายในประเด็นตางๆ ในระหวางที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ในญัตติหรือวาระตางๆ ตามลําดับ (สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1,3)

การมีสวนรวมในกิจกรรมโตวาที

- มี การ พู ดที่ อ ยู บน พื้ น ฐ าน ข อ ง ข อ มู ล ที่
น าเชื่ อ ถื อ ไม ใ ช ว าจาที่ ไ ม สุ ภ าพ ไม มี การใส
รายปายสีบุคคลใดโดยไมมีหลักฐาน
- มีวาทศิลปที่ดี มีหลักการ มีความสามารถใน
การชี้แจงเหตุผลที่เกี่ย วของจนทําใหผูฟงเกิ ด
ความเข า ใจในเนื้ อ หาที่ สื่ อ สารออกไปและมี
ความสนใจที่จะติดตามรับฟงอยางตอเนื่อง

ภาพประกอบ 20 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร(กิจกรรมโตวาที)
กับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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4. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสื่อมวลชน
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C2 พบวาสื่อมวลชนเปนตัวการหนึ่งที่ทําหนาที่ใน
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมใหแกนาย C2 โดยพบวานาย C2 ไดรับการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสื่อมวลชนดวยวิธีการทางตรง(Direct Leaning)
(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ซึ่งสามารถกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ
และผลลัพธที่นาย C2ไดรับในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจาก
สื่อมวลชนไดดังนี้
4.1 การเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชน
นาย C2 มีความสนใจในเรื่องการเมือง และไดมี การเปดรับขาวสารทางการเมือง
จากสื่ อมวลชนมาตั้ง แตชว งวัยเด็ก ซึ่ ง ในขณะนั้ น การนําเสนอข าวสารของสื่อ มวลชนยัง มี
ชองทางการสื่อสารไมมากเหมือนเชน ในปจจุบัน สําหรับชองทางที่นาย C2 เปดรับขาวสาร
ทางการเมือง คือ การเปดรับผานสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ ตอมาเมื่อนาย C2 เจริญวัยขึ้นจึงมี
ชองทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นตามวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
เนื้อ หาของข าวสารที่ น าย C2 ทํา การเป ดรับ ผานทางวิท ยุ ใ นชว งวัย เด็ก คื อ
ขาวสารทางการเมืองในเรื่องของการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การปราศรัยหาเสียงของนักการเมื องหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองตางๆ
โดยพรรคการเมืองที่นาย C2 และครอบครัวเฝาติดตามขาวสารมากที่สุด คือ ขาวสารของพรรค
A และนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A สําหรับการเปดรับขาวสาร
ผานทางหนังสือพิมพนั้น นาย C2 จะติดตามอานขาวการเมืองในเรื่องที่เกี่ยวของกับสถานการณ
การเมืองประจําวัน เมื่อเจริญวัยขึ้น นาย C2 ก็ไดมีการติดตามขาวสารทางการเมืองมาอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพราะเปนประเด็นขาวที่ตนเองใหความสนใจ และมีความเกี่ยวของกับ
การทํางานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผลของการเป ด รับข าวสารการเมืองที่มี ตอความโนม เอีย งทางการเมือ ง
ความผูกพันตอพรรคการเมือง และพฤติกรรมทางการเมือง การที่นาย C2 มีการติดตาม
ขาวสารทางการเมืองมาตั้งแตชวงวัยเด็กนั้น จะทําใหนาย C2 เปนผูที่มีความรู ความเขาใจ
เกี่ ยวกั บเรื่ องการเมื อ งการปกครอง เรื่ อ งของพรรคการเมื อ ง และเรื่อ งการทํ า หน า ที่ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่สื่อมวลชนไดนําเสนอออกไป ซึ่งเนื้อหาของขาวสารที่ไดรับจาก
สื่อมวลชนจะทําใหนาย C2 เปน ผูที่มีความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องการเมืองการปกครองของ
ประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง จะสง ผลทําใหน าย C2 เปน ผูที่ มีความสํานึก ทางการเมือง และมี
ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เนื้อหาของขาวสารที่เกี่ยวของกับ
พรรคการเมือ งและนัก การเมื องหรื อสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรนั้ น จะช วยทําใหน าย C2 มี
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ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นเมื่อไดรับขาวสารที่ เกี่ยวของกับพรรคการเมือง
และนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตนเอง และครอบครัวมีความชื่นชอบ
ผลของการเป ด รั บ ข า วสารการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C2 มีการติดตามขาวสารทางการเมืองมาตั้งแตอยูในชวง
วัยเด็กจะชวยสงเสริมใหนาย C2 เปนผูที่มีความสํานึกทางการเมือง มีความรูสึกมีประสิทธิภาพ
ทางการเมือง และมีความผูกพันตอพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งนาย C2 ได
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรความรูสึกเหลานั้นจะชวยสง เสริมใหนาย C2 มีความสํานึกใน
หนาที่และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีความรูสึกมี
ประสิท ธิภาพทางการเมือง ซึ่งจะสงผลทําใหนาย C2 มีความมุง มั่นที่จ ะทํางานตามบทบาท
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในทุกๆ ดาน(สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1-6)
สวนความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองจะเปนปจจัยที่สงเสริมใหนาย C2 มีความรูสึกเปนสวน
หนึ่ ง ของพรรคการเมือ ง และมี ความจงรั กภั ก ดีต อพรรคการเมื อง จึง ได มี การทํ า งานเพื่ อ
สนับสนุนพรรค A ที่ตนเองสังกัดมาโดยตลอด รวมถึงไมมีความคิดที่จะยอยออกไปสังกัดพรรค
การเมืองอื่นๆ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม

การเปดรับขาวสารการเมือง

- มีความสํานึกและมีความรั บผิดชอบในหนาที่
ส.ส. ทั้งการทํางานในสภาฯ และการทํางานใน
พื้นที่
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
- มีความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองที่สังกัด

ภาพประกอบ 21 ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารการเมืองกับผลลัพธที่ เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากพรรคการเมืองที่สังกัด
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C2 พบวา พรรคการเมืองทําหนาที่ในการการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมใหแกนาย C2 ไดเปนอยางดี และพบวานาย C2 ไดรับ
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากพรรคการเมืองที่สังกัดทั้งดวยวิธีการทางตรง
(Direct Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ซึ่งสามารถกลาวถึง รายละเอีย ดของวิธีการ
บรรยากาศ และผลลัพธที่นาย C2ไดรับจากกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดาน
จริยธรรมจากพรรคการเมืองที่สังกัดไดดังนี้
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5.1 การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ภายหลังจากเขาเปนสมาชิกของพรรค
นาย C2 เปนสมาชิกของพรรค A เมื่อป พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนชวงที่มีการลงสมัครรับ
เลือกตั้งครั้งแรก ภายหลังจากที่นาย C2 เปนสมาชิกของพรรค A แลวก็มีโอกาสไดทํางาน
รวมกับพรรคในหลายๆ ดานดวยกัน ทําใหนาย C2 เริ่มไดเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A มากขึ้น
ทั้งจากวิธีการเรียนรูอยางเปนทางการ ไดแก การอบรมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค A
และการเรียนรูอยางไมเปน ทางการ ไดแก การเรียนรูผานการสื่อสารพูดคุยและการทํางาน
รวมกับสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรทานอื่น ในพรรค A ตลอดจนการเห็ น แบบอยาง แนวคิ ด
แนวปฏิบัติจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานอื่นในพรรค A ก็เปนวิธีการที่ทําใหนาย C2 ไดมี
โอกาสเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการไดเรียนรูนั้นจะสงผลใหนาย C2 ไดรับรู
ซึมซับรายละเอียดของอุดมการณ นโยบาย ตลอดถึงวิถีของแนวคิด วิถีปฏิบัติตางๆ ของพรรค
A อันจะเปนผลทําใหนาย C2 มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพรรค มีความผูกพันเป น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความจงรักภักดีตอพรรค A เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ (Rose.1974: 451 ;
Rosenbaum.1975: 120 ; Ippolito.1976: 73)ซึ่งจะสงผลทําใหนาย C2 มีแนวคิด และแนวปฏิบัติ
ทางการเมืองที่สอดคลองกับอุดมการณของพรรค A อันเปน ผลโดยตรงตอการทํางานตาม
บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อวิเคราะหอุดมการณของพรรค A จะพบวามีอุดมการณแบบประชาธิปไตย
ตลอดจนมีเจตนารมณที่จ ะสง เสริม ใหส มาชิกพรรคมี แนวคิด แนวปฏิบั ติที่อยูใ นกรอบของ
คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ทั้งนี้หากสมาชิกพรรคซึ่งรวมถึง นาย
C2 จะมีความรูสึกยึดมั่นผูกพันอยูกับอุดมการณของพรรค A ก็จะสงผลทําใหสมาชิกพรรคมี
อุด มการณแ บบประชาธิ ปไตย ตลอดจนมี แ นวคิ ด แนวปฏิบั ติ ที่อ ยู ใ นกรอบของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสอดคลองกับอุดมการณของพรรคไปดวย
ผลของการเรี ย นรู เ กี่ย วกั บ พรรค A ที่ มี ต อ การปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C2 ไดเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ตามที่ไดกลาวมาขางตน
จะทําใหนาย C2 มีความผูกพันตอพรรค A เพิ่มมากขึ้น เปนลําดับ อันเปนผลทําใหนาย C2
มีแนวคิดและแนวปฏิบัติทางการเมืองที่สอดคลองกับอุดมการณของพรรค A เพิ่มมากขึ้นตามไป
ดวย ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองนั้นสงผลทําใหนาย C2 มีความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อ
สนับสนุนพรรค A ดวยความสมัครใจ อีกทั้งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนาย C2 ไมมีความคิดที่จะ
ยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น ใดเลย ถึง แมวาจะพบกับปญหาและอุปสรรคในการทํางานใน
หลายๆ ดานก็ตาม
ทั้ง นี้น าย C2 ถือเปน สมาชิกพรรค A คนหนึ่งที่ทํางานเพื่อพรรค A มาตลอด
โดยเฉพาะงานดานกฎหมายซึ่งนาย C2 มีความรูและมีประสบการณที่มากพอสมควรทั้งจาก
การเรียนทางดานนิติศาสตรมาโดยตรง และจากการทํางานเปนทนายความ
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อย า งไรก็ ต ามผลของความผู ก พั น ต อ พรรคการเมื อ งที่ สั ง กั ด จะส ง ผลดี ต อ
ประเทศชาติ เ ปน อย า งมากหากพรรคการเมือ งนั้ น มีอุ ดมการณ นโยบาย และวิ ถีป ฏิบั ติ ที่
สอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการดําเนินไป
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่ดีงาม เนื่องจากจะสงผลใหพรรค
การเมืองนั้นมีแนวโนมที่จะปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลักสําคัญ
แตในทางกลับกันหากพรรคการเมืองใดมีอุดมการณ นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับ
เจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลแลวความผูกพันตอพรรคการเมืองก็จะไมสงผลดีตอประเทศชาติแตอยางใด เนื่องจาก
สมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆ จะมุงแสวงหาแตเพียงผลประโยชนของพรรคที่ตนเองสังกัด หรือมุง
แสวงหาผลประโยชนของตนเองและพวกพองเปนสําคัญ
นอกจากนี้ประสบการณที่นาย C2 ไดมีสวนรวมในการทํางานตามบทบาทหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากพรรค A นั้น ทําใหนาย C2 ไดมีโอกาสเรียนรูการทํางานการเมืองจาก
ประสบการณตรง(Experience) ซึ่งประสบการณเหลานั้นชวยสงเสริมใหนาย C2 มีความสํานึก
ในหน า ที่ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ บทบาทหน า ที่ ข องการเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งความรูสึกมีประสิทธิภาพ
จะเป น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให น าย C2 มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทํ า งานในบทบาทหน า ที่ ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในทุกๆ ดาน ทั้งการทํางานในสภาผูแทนราษฎร และการทํางานใน
พื้น ที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถในการทํางาน
เหลานั้นได และผลของการทํางานนั้นจะกอใหเกิดผลตามที่ตนเองไดคาดหวังไว

การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A

- มีความรูสึกผูกพันตอพรรค A
- มี แ น ว คิ ด แ น วป ฏิ บั ติ ที่ ส อ ดค ล อ ง กั บ
อุดมการณของพรรค A
- มีความรูสึกมีความสํานึกในหนาที่และมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 22 ความสัมพันธระหวางการเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A กับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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5.2 การเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรค A คนที่ 1
นาย C2 มีความชื่นชอบนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) มาตั้งแตอยูใน
วัยเด็ก และมีการติดตามขาวของนาย... มาโดยตลอด และนาย... ก็เปนผูที่เชิญชวนนาย C2 ลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อป พ.ศ. 2535
ดวยเหตุผลที่นาย C2 ความชื่นชอบนาย... จึงไดยึดถือนาย... เปนตนแบบในการ
ทํางานมาตั้งแตเริ่มตนเขาสูการทํางานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และยกยองใหนาย
... เปน “พระเจาในการทํางานทางการเมือง” ของตนเอง
ทั้งนี้นาย... เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A ซึ่งเปนนักการเมืองคน
หนึ่งของประเทศที่ไดรับการยอมรับ นับถือ และเปนที่รักของประชาชนสวนใหญจนถือไดวาเปน
นักการเมืองในดวงใจของประชาชน ทั้งนี้เพราะนาย... เปนนักการเมืองอาชีพที่มีพฤติกรรมที่
แสดงใหเห็น วามีความซื่อสัต ย สุจ ริต โปรง ใส มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย สมถะ มีพฤติกรรมการ
ทํางานการเมืองที่อยูใ นกรอบของคุณธรรมจริยธรรมมาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อนาย C2 เขามาเปนสมาชิกพรรค A ก็ไดรับการอบรมสั่งสอนจากนาย... ใน
หลายๆ ด า นด ว ยกั น ทั้ ง เรื่ อ งการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น และการทํ า งานในบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ในระหวางที่ทํางานรวมกับนาย.... นาย C2 ก็มีโอกาสได
เห็นแบบอยางในการทํางานทุกๆ ดาน ทั้งการคิด การวิเคราะห การแสดงเหตุผล ตลอดจนเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน และความประพฤติสวนตน เชน การออนนอมถอมตน ความ
เมตตากรุณ าที่มีตอประชาชน วิธีการสื่อสารกับประชาชน การดูแลเอาใจใสความทุกขของ
ประชาชน ฯลฯ ซึ่งการไดเห็นแบบอยางเหลานั้นจะสงผลใหนาย C2 มีการซึมซับ เก็บจําสิ่งที่ได
พบเห็นทั้งสวนที่เปนความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของนาย... ไวในความทรงจําของตนเอง
ผลของการเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรคที่มีตอการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อนาย C2 ไดซึมซับ เก็บจําทั้งความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของนาย...
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ไวในความทรงจําของตนเองแลว หากนาย C2 มีความเห็น
คลอยตามหรือมีความเห็นสอดคลองกับความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมใดก็จะทําใหนาย C2
แสดงออกถึงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่มีลักษณะเดียวกับนาย… (เชน นาย C2 มี
ความเห็นคลอยตามหรือมีความเห็นสอดคลองกั บความเปน คนซื่อสัตย สุจริต ในการทํางาน
การเมืองของนาย... นาย C2 ก็จะมีการแสดงออกที่แสดงถึงความซื่อสัตย สุจริตในการทํางาน
การเมือง ฯลฯ ซึ่งจากการวิเคราะหพบวานาย C2 ไดนําแบบอยางในเรื่องความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรมของนาย... มาปฏิบัติอยูหลายเรื่องดวยกัน เชน มีการอภิปรายที่อยูบนพื้นฐาน
ของขอมูลที่นาเชื่อถือและมีความสามารถในการสื่อสารใหผูฟงสามารถเขาใจไดเปนอยางดีและ
นาสนใจ มีความออนนอมถอมตนไมถือตัวกับประชาชนทั่วไปและประชาชนในพื้นที่และมีความ
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เมตตากรุณาตอประชาชน ชวยหาแนวทางในการแกไขปญหาใหกับประชาชนดวยความเอาใจ
ใสทุกขสุขของประชาชน และไมมีความประพฤติที่สอไปในทางดานการทุจริต ประพฤติมิชอบ
หรืออยูนอกกรอบของจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ

การเรียนรูทางการเมืองจาก
นักการเมืองอาวุโสของพรรค A

- มี การอภิ ป รายที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของข อ มู ล ที่
นาเชื่อถือ
- การออนนอมถอมตนไมถือตัวกับประชาชน
- การมีความเมตตา กรุณา ตอประชาชน
- มีความประพฤติอยูในกรอบของจริยธรรม

ภาพประกอบ 23 ความสัมพัน ธระหวางการเรียนรูท างการเมืองจากนักการเมืองอาวุโ สของ
พรรค A กับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5.3 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในพรรค A
นาย C2 มีการรับรูวาพรรค A ที่ตนเองสังกัดอยูนั้น มีความเปนประชาธิปไตย
กลาวคือ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยาง
เต็มที่ในระหวางที่มีการประชุม มีการใชกระบวนการประชาธิปไตยในการสรรหาผูลงสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือดํารงตําแหนงสําคัญในพรรค เชน หัวหนาพรรค ฯลฯ
ทั้งนี้องคการหรือพรรคการเมืองที่มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยนั้นจะมีการใชหลัก
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น เ รื่ อ ง ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภ า ย ใ น พ ร ร ค
โดยจะมีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล ใหความเสมอภาค ใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารงานอยางเหมาะสม(Wolton.1973: 12-16) การที่องคการหรือพรรค
การเมืองเปดโอกาสใหสมาชิกมีอิสระในการทํางาน และมีสวนรวมในการทํางานจะสงผลใหสมาชิก
ในองคการมีความโนมเอียงทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองในแนวทางที่สอดคลองกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได(Peterson.1990: 180 ; citing Lipsitz.1964)
ผลของการมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในพรรคที่มีตอการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C2 สังกัดอยูในพรรคการเมืองที่มีบรรยากาศ
แบบประชาธิ ป ไตยนั้ น จะส ง ผลทํ า ให ส มาชิ ก ของพรรคทุ ก คนเป น ผู ที่ มี อุ ด มการณ แ บบ
ประชาธิปไตย และการไดทํางานในบรรยากาศที่มีความเปนประชาธิปไตย คือ มีอิสระในการ
ทํางาน หมายถึง ความมีเสรีภาพ มีอิสระ และมีโอกาสในการใชดุลยพินิจของตนเอง โดยมีการ
เปดโอกาสใหบุคคลกําหนดรายการและกระบวนการที่จะใชเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสํา เร็จดวย
ตนเอง(Peterson.1990: 180 ; citing Lipsitz.1964) และสมาชิกมีโอกาสมีสวนรวมในการคิด
การตัดสิน ใจ และการแสดงความคิดเห็น ของตนเองไดอยางอิส ระในบทบาทหนาที่ที่ต นเอง
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รับผิดชอบ(Peterson.1990: 181) จะสง ผลทําใหสมาชิกมีการพัฒนาความสํานึกและความ
รับผิดชอบในหนาที่ และความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองไดเปนอยางดี

บรรยากาศแบบประชาธิปไตย
ภายในพรรค A

- อุดมการณแบบประชาธิปไตย
- มีความสํานึกในหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรับผิดชอบในหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 24 ความสัมพัน ธระหวางบรรยากาศแบบประชาธิปไตยภายในพรรค A กับ
ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากการเปนนักการเมืองทองถิ่น
(สมาชิกสภาจังหวัด หรือ ส.จ.)
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C2 พบวากอนที่นาย C2 จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นาย C2 ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาจังหวัดเปนเวลา 4 ป ซึ่งถือวา
มีอาชีพเปนนักการเมืองที่ทํางานในบทบาทและหนาที่ ความรับผิดชอบคลายคลึงกับการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน อยางมาก ทําใหส ามารถนําประสบการณจ ากการทํ างานใน
บทบาทหนาที่ของการเปนนักการเมืองทองถิ่นนั้นมาทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ถือเปนการเรียนรูจากประสบการณ(Experience)ในการทํางานทางการเมืองโดยตรง
(Direct Larning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ทั้งบทบาทในการเปนผูแทนของ
ประชาชน บทบาทในดานนิติบัญ ญัติ และบทบาทในดานการบริห ารงานการเมืองในระดับ
ทองถิ่น

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 3
ในบทที่ 6 ผู วิ จั ยได นําเสนอสรุปผลการศึกษาประวั ติ ชี วิ ต ของกรณี ศึ กษารายที่ 3
โดยผูวิจัยจะใชนามสมมุติของรกรณีศึกษารายที่ 3 วา “นาย C3” ซึ่งในปจจุบันนาย C3 ดํารง
ตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง สังกัดพรรค A และในอดีตเคยดํารง
ตําแหนงสําคัญในพรรค 1 ตําแหนง
การนําเสนอสรุปผลการศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 1 นั้น ผูวิจัยไดแบง
การนําเสนอออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 3 และ สวนที่ 2
บทวิเคราะหกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของกรณีศึกษา
รายที่ 3
ในลําดับตอไปผูวิจัยจะนําเสนอประวัติชีวิตของ นาย C3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สวนที่ 1 ประวัติชีวิตของกรณีศึกษารายที่ 3
ในสวนที่ 1 นี้ผูวิจัยใชวิธีการนําเสนอประวัติชีวิตของกรณีราย C3 โดยแบงออกเปน 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 ประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และตอนที่
2 ประวัติชีวิตภายหลังการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในลําดับตอไปผูวิจัยจะนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C3 ในตอนที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ตอนที่ 1 ประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในตอนที่ 1 นี้ผูวิจัยใชวิธีการนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C3 โดยแบงออกเปน 4 ชวง
คือ ชวงที่ 1 ชวงวัยเด็ก(อายุ 5-9 ป) หรือชวงวัยที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ชวงที่ 2
ชวงวัยเด็กตอนปลาย(อายุ 9-13 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึง
มัธยมศึกษาตอนตน ชวงที่ 3 ชวงวัยรุน(อายุ 14-17 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือการศึกษาในสายอาชีพ และชวงที่ 4 ชวงวัยผูใหญ(อายุ 18 ปขึ้นไป) หรือชวงที่
ศึกษาอยูใ นระดับปริญญาตรี หรือชวงวัยทํางาน
โดยประวัติชีวิตในชวงกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนาย C3
มีรายละเอียดดังนี้
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ชวงที่ 1 ชวงวัยเด็ก(อายุ 5-9 ป) หรือชวงวัยที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
นาย C3 เปนบุตรชายคนโตในบรรดาพี่นองซึ่งเปนเพศชายทั้งหมดรวม 3 คนดวยกัน
ซึ่งคุณพอของนาย C3 เปนพนักงานของหนวยงานในสังกัดของรัฐแหงหนึ่ง สวนคุณแมเปน
แมบานที่ทําหนาที่ในการดูแลลูกชายทั้ง 3 คนอยางใกลชิด
1.1 บริบทของครอบครัว
1.1.1 ลักษณะของที่อยูอาศัยและความสัมพันธกับชุมชน
บานพักของนาย C3 และครอบครัวอยูในยานใจกลางของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งอยูในชุมชนที่มีลักษณะเปนสังคมเมือง บริเวณหนาบานของนาย C3 มีรานรับทําเบาะรถยนต
ตั้งอยู ทําใหนาย C3 มีโอกาสไดสนิทสนมกับชางทําเบาะรถยนตของรานแหงนั้น เปนอยางดี
มีโอกาสไดสื่อสารพูดคุยในเรื่องราวตางๆ หลากหลายประเด็นกับชางทําเบาะรถยนตของราน
แหง นั้น ซึ่ง รวมถึงเรื่องการเมืองดวยจนเปน ที่มาที่ทําใหนาย C3 ไดเริ่มตน ติดตามขาวสาร
การเมืองผานนิตยสารมหาราช เพราะชางทําเบาะรถยนตคนหนึ่ง ชอบอานหนัง สือนิต ยสาร
ดังกลาวและซื้อมาอานเปนประจํา
“อยูใ น กทม. ฮะ ที่บานพักยานเทเวศร ใกลๆ กับบาน...”
“…ตอนนั้นที่ห นาบานมีคนมาเชาทําเบาะรถยนต ชางคนหนึ่งเขาก็เปน คน
สนใจการเมือง เขาก็ซื้อหนังสือมาอาน ผมเปนเด็กบางทีก็ชอบไปเลนแถวนั้น ฟงเขาคุยกัน เรื่อง
ทะลึ่งตึงตังบาง เรื่องอะไรตออะไรเรื่อยไป แล วก็มาเจอหนังสือนี้ (มหาราช) เราก็เอามาอาน
อานแลวก็ชอบโดยอัตโนมัติ มันไมเหมือนหนังสือทั่วไป คือมันทําใหเราไดความรูที่ไมเคยคิดมา
กอน…”
1.1.2 บรรยากาศภายในครอบครัว
ลักษณะของครอบครัว
ลักษณะครอบครัวของนาย C3 เปน ครอบครัวเดี่ยวที่มีคุณ พอ คุณแม และ
บรรดาพี่นองอยูรวมกัน
การศึกษา การประกอบอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ระดับการศึกษาของบิด า มารดา คุณ พ อของนาย C3 จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 8 สวนคุณแมของนาย C3 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การประกอบอาชีพของบิด า มารดา คุณพอของนาย C3 เปนพนักงาน
ของหนวยงานในสังกัดของรัฐ แหงหนึ่ง สวนคุณแมนั้นในอดีต เคยเปนครูที่โรงเรียนแหงหนึ่ง
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ไดประมาณ 6-7 ป เมื่อแตงงานก็ไดลาออกจากการเปนครู เพื่อมาทําหนาที่เปน แมบานดูแล
ครอบครัว
“คุณพอทํางานที่สํานักงาน...(หนวยงานในสังกัดของรัฐแหงหนึ่ง)
“คุณแมเปนครู อยูตางจังหวัด ประมาณ 6-7 ป แลวแตงงานก็ออกมา พอ
แตงงานก็ออกมาเปนแมบาน อยูดูแลลูกๆ”
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ครอบครัวของนาย C3 มีคุณพอเปน
ผูทําหนาที่ในการหารายไดใหกับครอบครัวเพียงคนเดียว เพราะคุณแมทําหนาที่เปนแมบานจึง
ไมมีร ายไดใ ดๆ และการที่คุณพอเปนพนักงานของหนวยงานในสัง กัดของภาครัฐ จึง ทําใหมี
รายไดไมมากนัก ถึงแมวาคุณพอจะทําธุรกิจเกี่ยวกับรถเมลรวมบริการดวยก็ตาม
“...สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะเราจนหนอยในโรงเรียน... เพราะที่นั่นมีแตลูกคน
รวยๆ แตเราเปนลูกขาราชการ แตพอก็ทํางานหนัก คือ มีรถเมลสวนตัว มีรถรวม ก็พอมีเงิน แตไม
มากเทาคนอื่นๆ ...”

ลักษณะนิสัย และความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
ลักษณะนิสัยของบิดา คุณพอของนาย C3 ใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกดวย
ความเขมงวด โดยกําหนดใหลูกทํากิจกรรมตางๆ ตามตารางที่ตนเองไดกําหนดไว คือ เมื่อถึง
เวลาตี 5 ตองตื่น นอน เพื่อมาอานหนัง สือทบทวนบทเรียนทําใหนาย C3 ตองตื่นขึ้นมาอาน
หนังสือเพราะกลัววาจะถูกลงโทษ คุณพอปฏิบัติเชนนั้นอยูตลอดจนกระทั่งนาย C3 เริ่มเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจึงเริ่มใหอิสระแกนาย C3 มากขึ้น
“ผมคิดวาถาคุณ พอก็จะเขมงวดหนอย เขมงวดในการใชชีวิต จะ Strict จะ
บังคับใหตื่นนอนตอนตี 5 เพื่อมาอานหนังสือตอนเชา เราเปนเด็กเราก็ไมอยากอาน ถาไมอานก็
จะถูกลงโทษ ก็ตองเอาหนังสือมานั่งอาน อาจจะโดยกลัวลงโทษหรืออะไร คือ เรากลัว ตั้งแตเด็ก
เลย ถึงซักชวงพอเราเริ่มโตเรารู เขาก็ไมตองมาบังคับ มัธยมเขาก็เริ่มปลอยแลว”
ความสนใจทางการเมืองของคุณพอ คุณ พอของนาย C3 มีสวนรวม
ทางการเมืองโดยการติดตามขาวสารการเมืองเทานั้น แตไมไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
อืน่ ๆ
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“พอจะเปนคนชอบการเมืองเหมือนคนทั่วๆไป คือ ติดตามขาวสาร แตไมได
เขาไปมีสวนรวมอะไร”
ลักษณะนิสัยของมารดา คุณแมของนาย C3 เปนคนจิตใจดี ทําหนาที่ใน
การดูแลลูกทุกคนอยางใกลชิด ในชวงที่คุณแมยังมีชีวิตอยูนั้นคุณแมจะทําหนาที่ดูแลทุกๆ เรื่อง
ภายในบาน โดยไมใหลูกตองทํางานบานเลย เพื่อใหลูกทําหนาที่เรียนหนังสือเพียงอยางเดียว
นอกจากนี้คุณ แมยัง นําอาหารกลางวันไปสงใหลูก ที่โ รงเรียนเปนประจําทุกวัน เนื่องจากไม
ตองการใหลูกไปซื้ออาหารรับประทานเองที่โรงเรียน
“ในชวงที่แมอยูงานบานก็แมทําบาง คนใชทําบางเราก็ไ ปเรียนอยางเดียว
กลับมาไมตองทํา ตอนเด็กๆ แมดูแลดีมาก แมเอาขาวไปสงที่โรงเรียน ไมใหไปซื้อกินกับเพื่อนๆ
ดูแลมาก”
ความสัมพันธกับบิดา มารดา คุณพอ คุณแมของนาย C3 จะทําหนาที่ใน
การดูแลลูกๆ กันเอง โดยในขณะที่คุณแมมีชีวิตอยูนั้นคุณแมจะทําหน าที่ในการดูแลลูกทุกคน
อยางใกลชิดในทุกๆ เรื่อง และเมื่อคุณแมเสียชีวิตคุณพอก็จะทําหนาที่ในการดูแลลูกดวยตนเอง
แตคุณพอจะเขมงวดกวดขันกับลูกคอนขางมากดวยการกําหนดเวลาใหกับลูกวาเวลาใดควรทํา
อะไร และจะมุงเนนไปที่เรื่องการเรียนเปนหลัก เชน กําหนดเวลาใหอานหนังสือ กําหนดเวลาให
ทําการบาน ฯลฯ
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
การสนับสนุนทางดานการศึกษา
ครอบครัวของนาย C3 เปนครอบครัวที่ใหการสนับสนุนในการศึกษาของลูก
ทุกคนเปนอยางดี โดยสงเสียใหลูกทุกคนไดเรียนในโรงเรียนเอกชนชื่อดังของประเทศ ถึงแมวา
ครอบครัวของนาย C3 จะมีฐานะไมดีนักเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆ ของโรงเรียนแหงนั้นก็
ตาม
“ผม เรียนที่โรงเรียน... ตั้งแต ป.1 – ม.3”
การอบรมสั่งสอนและการเปนแบบอยางในการปฏิบัติศาสนกิจ
ครอบครัว ของนาย C3 เปน ครอบครัวชาวพุท ธที่ มีการปฏิบั ติศาสนกิ จ
เชนเดียวกับครอบครัวของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธทั่วไป คือ คุณพอ คุณแมจะสอนใหลูกๆ
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สวดมนต ไหวพระ และเมื่อถึงวันพระ และวันสําคัญทางศาสนาก็จะพาลูกๆ ไปทําบุญที่วัดเปน
ประจํา
“มีการทําตั้งแตเด็ก มีการสวดมนต ไหวพระ เหมือนคนไทยทั่วๆ ไป ก็จะพา
ลูกไปวัด ไปงาน เวลาวันพระ วันสําคัญทางศาสนาก็เขาวัด ทําบุญ”
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในบาน
ในชวงวัยเด็ก กอนที่คุณแมจะเสียชีวิต นาย C3 ไมตองทําหนางานบานใดๆ
เลย เพราะคุณแมและคนรับใชจะทําหนาที่ดูแลงานบานทั้งหมด โดยใหนาย C3 ทําหนาที่ในการ
เรียนหนังสือเพียงอยางเดียวเทานั้น แตเมื่อคุณ แมเสียชีวิตในขณะที่นาย C3 เรียนอยูในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 คุณพอก็ไดรับมอบหมายใหนาย C3 รับผิดชอบงานบานในเรื่องการซักผา
รีดผา ของตนเอง ทั้งที่ที่บานก็มีคนรับใชทํางานบานอยูเหมือนเดิม ซึ่งนาย C3 มีความเขาใจวา
คุณพอคงตองการใหตนเองรับผิดชอบงานในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง
“ทําครับ ถึง แมวาจะมีคนรับใชก็ตองทําดวย คือตอนที่แมอยูก็จ ะทํานอย
หนอยแตพอแมตายไปแลวก็จะทําเยอะ ตั้งแตซักเสื้อผา รีดเสื้อผา พอแมเสียไปแลว ถึงแมจะมี
คนรับใชอยู แตคิดวาพอเขาคงอยากใหเราดวยเปนดวย (ตอนนั้นที่ทํางานบาน ทําดวยความเต็ม
ใจหรือไมคะ?) ก็ไมคอยเต็มใจเทาไหร จริงๆ แลวไดถูกฝกใหทํามาตั้งแตเด็กๆ แลวเราก็เห็นวามี
คนใชทําแลวดวยเราก็ไมอยากทํา (กอนที่คุณแมจะเสีย คุณแมก็ทําใหตลอดใชไหมคะ?) ก็แมทํา
บาง คนใชทําบางเราก็ไปเรียนอยางเดียวกลับมาไมตองทํา ตอนเด็กๆ แมดูแลดีมาก แมเอาขาว
ไปสงที่โรงเรียน ไมใหไปซื้อกินกับเพื่อนๆ ดูแลมาก”
วิธีการลงโทษของบิดา มารดา
ในวัยเด็กนั้น สาเหตุที่ทําใหนาย C3 ถูกลงโทษจะเปนเรื่องการไมทําหนาที่
ของตนเองใหตรงตามเวลาที่คุณพอกําหนด เชน การไปเลนกับเพื่อนโดยที่ยังไมไดทําการบาน
ใหเสร็จกอน ฯลฯ ซึ่งคุณ พอจะเปนผูลงโทษดวยวิธีการตี ถึงแมวาคุณพอจะยอมรับฟงความ
คิดเห็นอยูบางแตก็ยังลงโทษนาย C3 เมื่อกระทําความผิดในลักษณะดังกลาว
“ถาคุ ณ พอ ก็จ ะตีเลย บอกว าเราทํา ผิดเขาก็ มาตี (คุณ พอมี การสอบถาม
เหตุผลกอนจะตีหรือไมคะ?) เขาก็ฟงบาง แตเราก็แกตัวไปตามเรื่องตามราวของเด็ก เขาก็ตี
เพราะเขานาจะรูวาเราแกตัว เขาก็ลงโทษอยูดี (ความผิดที่ถูกลงโทษสวนใหญจะเปนเรื่องอะไร
คะ?) ก็มีไปเลนกับเพื่อนจนเย็นไมกลับเขาบานเขาถามวาทําการบานหรือยัง ถาไมทํา ก็โดนตี
สวนมากก็จะเปนเรื่องวนๆ อยูอยางนี้แหละ เย็นลงไปเลนกับเพื่อน ไมทําการบาน”

238
1.2 เริ่มตนเขาศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตน
นาย C3 เริ่มตน เขาศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่โ รงเรียนเอกชนชื่อดังของ
ประเทศ และศึกษาอยูที่โรงเรียนดังกลาวจนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ความสัมพันธกับครูผูสอน
ในระหวางที่เรียนอยูที่โรงเรียน...นาย C3 มีความสัมพันธกับ Brother... เปน
อยางมาก เพราะ Brother... ไดดูแลลูกศิษยทุกคนอยางใกลชิด และไดแสดงความรักแกนาย C3
มากเปนพิเศษ
“Brother... เปน Brother ที่รักผมมากตอนที่ผมเปนตัวแทนไปประชุมเยาวชนที่
อังกฤษ แกก็ไปสงที่สนามบิน คือ แกไมคิดวาเราจะไดไป”
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
นาย C3 มีความสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้น เรียนเปน อยางดี ในสมัยนั้น ถือวา
นาย C3 เปนผูนําในกลุมเพื่อนรวมชั้นเรียน ทําใหเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนาย C3 จะ
ถูกลงโทษมากกวาเพื่อ นคนอื่น และเคยถูกประจานการกระทําผิดตอนเขาแถวหนาเสาธง
อยางไรก็ตามถึงแมวานาย C3 จะถูกลงโทษมากกวาเพื่อนคนอื่นและถูกประจานหนาเสาธงแต
นาย C3 ก็ยังคงรูสึกวาตนเองเปนฮีโรในกลุมเพื่อนเสมอ
“สมัยนั้นผมเปนหัวโจก ก็จะโดนลงโทษหนักกวาเพื่อนหนอยอยางเชน โรงเรียน
...(โรงเรียนเอกชนชื่อดังของประเทศ)จะเปนโรงเรียนชายลวน และอยูใ กลกับกับโรงเรียน...
(โรงเรียนเอกชนชื่อดังของประเทศแหงหนึ่งซึ่งเปนโรงเรียนผูหญิงลวน ) โรงเรียน...เขาก็จะมา
ฟอง อยางตะโกนไปแหยเขา จีบกันไป เผอิญหองเรียนผมติดกับ โรงเรียน... Brother ก็จะมาถาม
วาใครทํา ก็ไมมีใครรับเลย เราเลยรับผิด ทําใหถูกลงโทษคนเดียว ถูกตีบาง ใหคาบไมบรรทัดยืน
ขาเดียวบาง ประจานตอนเขาแถว วาทําตัวไมดีอยาเอาเยี่ยงอยาง เปนอยางนั้นแลวเราก็รูสึกวา
เราเปนฮีโรในหมูเพื่อนๆ แตผมคิดวาบางที Brother เขาก็อาจจะรูแตไมไ ดพูดอะไร เพราะ
เหตุการณมันเปนไปไมไดที่เราจะทําคนเดียว”
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ แลวนาย C3 จัดวาเปนผูที่มีฐานะไมดีนัก
ทําใหไดรับเงินคาขนมจากครอบครัวนอยกวาเพื่อนคนอื่นๆ แตเนื่องจากนาย C3 เปนที่รักของ
เพื่อนรวมชั้นเรียน ดังนั้นเมื่อมีการไปเที่ยว เชน ไปชมภาพยนตร ฯลฯ เพื่อนๆ ก็จะชวยออก
เงินคาใชจายให เพื่อใหนาย C3 ไดไปเที่ยวพรอมๆ กัน
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“จะกังวลบางเวลาเพื่อนๆ ชวนไปเที่ยว เราก็จะกังวลใจหนอย เพราะเราไมคอย
มีตังค เวลาจะไปดูหนังก็กังวล แตเพื่อนๆ ที่มีตังคก็จะบอกวาไมเปนไร เดี๋ยวชวยออกให เพื่อจะ
ไดไปเที่ยว ไปดูหนังดวยกันหมดทุกคน ในกลุมเพื่อนจะรูวาใครมีเงิน ใครไมมีเงิน เขาอยากให
เราไปดวยก็ชวยออกใหเอง”
บรรยากาศในชั้นเรียน และบทบาทในชั้นเรียน
การเรียนการสอนที่โ รงเรียน... (โรงเรียนเอกชนชื่อดัง ของประเทศ) จะมี
บรรยากาศที่มีความเปนประชาธิปไตยในระดับหนึ่งคือ ในระหวางที่มีการเรียนการสอนนั้นครู
อาจารยจะมีการเปดโอกาสใหนักเรียนได สอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสงสัย และมีเปด
โอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่ ซึ่งนาย C3 ก็เปนนักเรียนคน
หนึ่ง ในชั้นเรียนที่มีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็น และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ใน
ระหวางที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ความกลาในเรื่องดังกลาวนั้นสวนหนึ่งเปนผลมา
จากการที่นาย C3 เปนคนที่มีนิสัยรักการอาน จึงทําใหเปนนาย C3 เปนนักเรียนคนหนึ่งที่มี
ความรอบรูในเรื่องราวตางๆ มากเปนพิเศษ
“ในหองเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ประทวงครูภาษาอังกฤษ
ได แลวเราก็เปนคนชอบแสดงออกดวย สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะเราจนหนอยในโรงเรียน...
เพราะที่นั่นมีแตลูกคนรวยๆ แตเราเปนลูกขาราชการ ก็พอมีเงิน แตไมมากเทาคนอื่นๆ ตรงนั้น
อาจจะทําใหเราอยากเปนจุดเดนในกลุมเพื่อนๆ อาจจะเปนเพราะเราตัวสูงดวย... สมัยนั้นเรา
ไมไดเชื่อมั่นอะไรมาก คือ ทําไปตามปกติธรรมชาติ อยูตามปกติ แตจะเปนคนกลาที่จะตอตาน
แสดงความเห็นโดยไมกลัว กับการแสดงความคิดเห็น การเปนคนมั่นใจของเราสวนหนึ่งมาจาก
การอานหนังสือเยอะโดยธรรมชาติจะชอบอานหนังสือ”
นอกจากนาย C3 จะเปนคนกลาที่จะแสดงความคิดเห็นแลว ก็ยังมีความกลาที่
จะตอตานเมื่อพบกับสถานการณที่ตนเองไมเห็นดวยอีกดวย เชน ครั้งหนึ่งนาย C3 เคยเปนผูนํา
ของเพื่อนรวมชั้นเรียนในการประทวงครูสอนภาษาอังกฤษชาวอินเดีย เนื่องจากครูคนดังกลาว
นํารองเทาขึ้นมาตีบนโตะเพื่อใหนักเรียนในชั้นอยูในความสงบ โดยสาเหตุที่เพื่อนรวมชั้นเรียน
ใหนาย C3 เปนผูนําประทวงเนื่องจากในระหวางที่มีการเรียนการสอนตามปกติ นาย C3 จะเปน
ผูที่มักจะไปสอบถามปญหาตางๆ ที่ตนเองมีความสงสัยจากครูคนดังกลาวอยูเปนประจํา เพื่อน
รวมชั้นเรียนจึงมีความเชื่อวานาย C3 นาจะเปนตัวกลางไปเจรจากับครูคนดังกลาวได
“ตอนนั้นที่ประทวงเปน ครูภาษาอังกฤษ ชาวอินเดีย เขาสอนภาษาอังกฤษ เอา
รองเทาขึ้นมาตีบนโตะใหเด็กเงียบ เพื่อนในหองเขาจะตกใจกันใหเรานําประทวง เราก็ไปบอก
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brother ที่เปนอธิการบดี ไมยอมเรียนกัน รวมตัวกันไปที่สนามหญา วาครูภาษาอังกฤษคนนี้ทํา
ไมดี เอารองเทาขึ้นมาตี แกก็ตีใหเสียงดัง ใหเ ด็กเงียบ รองเทาสานอินเดียบางๆ brother ก็มา
เจรจาพูดคุย แตจําไมไดแลววาทานมาคุยอยางไร และเรื่องจบอยางไร (ทําไมเพื่อนๆ เขาถึงให
ท า นเป น ผู นํ า ประท ว งคะ?) ให เ ราเป น ผู นํ า ประท ว ง เพราะว า ปกติ เ ราเป น คนชอบถาม
ภาษาอังกฤษบอย เราจะจดประเด็นไปถาม เพื่อนๆ เขาก็รสู ึกวาเรานาจะเปนคนกลางในการพูด
กับครู จริงๆ เราก็ไมไดพูดอะไรไดมากหรอกก็เปนไปตามสถานการณ”
ชวงที่ 2 ชวงวัยเด็กตอนปลาย(อายุ 9 - 13 ป) หรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตน
2.1 การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-7) ถึง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน(มศ.1-3)
บรรยากาศในชั้นเรียน บทบาทในชั้นเรียน และการมีสวนรวมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในโรงเรียน
เมื่อนาย C3 ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่โรงเรียน... (โรงเรียนเอกชน
ชื่อดังของประเทศ) บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังคงเปนเชนเดียวกับตอนที่เรียนใน
ระดับ ประถมศึกษา คื อ ในระหว างที่ มีการเรียนการสอนครูอาจารยจ ะมีก ารเป ดโอกาสให
นักเรียนไดสอบถามปญหาที่มีความสงสัย และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ในชวงที่ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนี้นาย C3 มีความ
ประทับใจในการเรียนการสอนของชั่วโมงหนึ่งที่มีความคลายกับวิชาแนะแนวในปจจุบัน โดยใน
ชั่วโมงเรียนดัง กลาว Brother... จะใหนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนตน ทีละชั้น ไดเรียนกั บ
Brother... ซึ่งในชวงเวลานั้น Brother... จะเปดโอกาสใหนักเรียนทุ กคนไดพูด ได แสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เปนขอสงสัย รวมถึง ใชชวงเวลาดัง กลาวในการอบรมใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับวัยุรน เชน เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ
และเรื่องอื่นๆ ที่อยูในใจของวัยรุนในสมัยนั้น ฯลฯ ซึ่งในชวงเวลานั้น นาย C3 เปนนักเรียนคน
หนึ่งที่นําปญหาตางๆ ไปสอบถามจาก Brother... อยูเปน ประจํา ทั้งนี้นาย C3 รูสึกชอบและ
ประทับใจในชั่วโมงเรียนนี้มากเพราะเห็นวาวิธีการสอนในรูปแบบดังกลาวเปนวิธีการสอนแบบ
สมัยใหม ซึ่งผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี
“ชวง ม.1 - ม.3 ก็มีชั่วโมงที่ชอบ คือ ชวงนั้น Brother ... (จะจัดเวลาชวงกอน
กินขาวประมาณครึ่งชั่วโมง Brother... ก็จะมีการสอน คือใหเด็กนักเรียนแตละระดับชั้น ม.1 - ม.3
มารวมกัน ทีละชั้น และเปดโอกาสใหนักเรียนพูด พูดเรื่องอะไรก็ได Brother ก็จะใชโอกาสนั้น
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อบรม มีพูด หลายเรื่อ ง เรื่ องเพศสัมพั น ธ หรือเรื่อ งอะไรที่ไ มมีก ารสอนในชั้น เรี ยน มีเ รื่อ ง
คุณธรรม จริยธรรม เรื่องปญหาสําหรับเด็กๆ เรื่องในใจวัยรุน ชั่วโมงนั้นจะไมมีอะไรผิดอะไรถูก
ทุกคนแสดงออกไดเปดใจพูดไดทุกเรื่อง ตอนแรกๆ จะไมคอยมีใครกลาพูด Brother… จะจี้ให
พูด ชี้ตัวกันใหพูด แตหลังๆ พอคุนแลวก็พูดกันไมตองชี้ โดยมากจะเปนเด็กแกนๆ ที่จะกลาพูด
ชวงนั้นผมก็ถือเปนหัวโจกก็ถามเยอะ ชวงนั้น Brother จะใหแงคิดในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตกับเรา เปนเรื่องทั่วๆ ไปของวัยรุนสมัยนั้นรูสึกชอบมาก และเห็นวาเปนวิธีสมัยใหม”
การเรียนอยูในระดับนี้ นาย C3 ไดรับการคัดเลือกจากเพื่อนรวมชั้นเรียนใหเปน
รองหัวหนาชั้น ซึ่งสาเหตุที่นาย C3 ไมไดรับการคัดเลือกใหเปนหัวหนาชั้นนั้นเปนเพราะวานาย
C3 ขาดคุณสมบัติในเรื่องการเรียน กลาวคือ คนที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนหัวหนาชั้นตอง
เปนคนที่มีผลการเรียนดีและมีการทํากิจกรรมตางๆ รวมดวย แตนาย C3 มีผลการเรียนอยูใน
ระดับปานปลาง และนาย C3 ก็ไดรวมทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น หลาย
กิจกรรมดวยกัน เชน มีกิจกรรมเชียรกีฬาสี และกิจกรรมเขาคาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปนผูนํา
ของกลุมเพื่อนรวมชั้นเรียนในหลายๆ เรื่องรวมถึงการเปนผูนําในการประทวงครูผูสอนดวย
“สวนมากเปนรองหัวหนาหอง ไมไดเปนหัวหนาหองเพราะหัวหนาหองตองเรียน
เกงดวย แตเราเรียนปานกลางไมไดเกงมาก เราเปนพวกเรียนๆ เลนๆ มากกวา ผมทํากิจกรรม
ดวย มีกิจกรรมเชียร เปนผูนําประทวงครู กิจกรรมพวกเขาคายก็มีแตไมมากนัก จะทํากิจกรรม
ขางนอกมากกวา”
2.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานศึกษา
นอกจากที่นาย C3 ไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางโรงเรียน...จัด
ขึ้นแลวนาย C3 ยังไปเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานศึกษา คือ กิจกรรมศาลาวันเด็ก
ที่ศูนยเยาวชนในสมัยนั้นไดจัดขึ้นเปนประจําอีกดวย กิจกรรมที่ไดไปเขารวม ไดแก กิจกรรมเขา
คาย กิจกรรมรองเพลง และในการไปรวมกิจกรรมศาลาวันเด็กนั้นนาย C3 ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูนําของกลุม ทั้งนี้เปนเพราะวานาย C3 เปนคนที่มีความกระตือรือรน ชอบที่จะดูแลทุกข
สุข และชอบใหการชวยเหลือผูอื่นอยูเปนประจํา
“ที่ไปรวมอยางจริงจัง คือ ศาลาวันเด็ก จัดที่สนามเสือปา ก็มีกิจกรรมใหเขาไปรวม
ได เชน การเรียนภาษาอังกฤษ เหมือนศูนยเยาวชนสมัยนี้ มีกิจกรรมทุกวัน ตลอดป (กิจกรรมที่
ไปรวมบอยๆ คือ กิจกรรมอะไรคะ?) มีกิจกรรมเขาคาย, มีตัวแทนเยาวชนมาจากตางประเทศมา
แลกเปลี่ยน มาเยี่ยม เราก็ตอนรับ มีกิจกรรมรองเพลง เมื่อกอนเรื่องของเยาวชนยังไมแพรหลาย
ยังไมมีสํานักงานเยาวชนแหงชาติในสมัยนั้น มีแตนักเรียนในระบบโรงเรียน (สมัยนั้น การจัด
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กิจกรรมนี้ ใครเปนเจาภาพ หรือวาเปนผูดูแลคะ?) นาจะเปนกระทรวงศึกษา หรือพวกลูกเสือ
อะไรพวกนั้น สมัยนั้นเขาคงตั้งศาลาวันเด็กขึ้นมาเพื่อใหเด็กๆ มาทํากิจกรรม พูดงายๆวาอะไรที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนก็ตองไปที่ส นามเสือปา (แตมัน ไมใชกิจ กรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา
โดยตรง?) นาจะเปนเหมือนกิจกรรมเสริมหลักสูต ร สําหรับนักเรียนที่ส นใจไปรวม ไปเรียนรู
(ทานไปทําอะไรบางคะ เวลาไปรวมกิจกรรมที่นั่น ?) เปนผูนํากลุมของกิจ กรรม เวลาเขาจั ด
กิจกรรมเสารอาทิตย มีเยาวชนจากตางประเทศมา ก็มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมกัน เขาแสดงเรา
แสดง แลวก็ไปเที่ยวกับเขาดวย พาเขาไปเที่ยว (การเลือกผูนํากลุมนี่เขาเลือกอยางไรคะ วาใคร
จะเปน ผูนํา?)เราก็ไปรวมกิจกรรมกับเขาปกติ แตเราเปน คน active ชอบเปน ผูนํากลุม ไป
ตรงไหนก็มักจะไดเปนผูนํากลุม นาจะเปนเพราะเราจะเปนคนที่สนใจคนอื่น วาเขามีทุกข มีสุข
อยางไร เราจะชวยอะไรเขาไดบางไหม ก็ไปดูแลคนอื่นๆเขาในเรื่องนั้น เรื่องนี้ตามสถานการณ”
2.3 การบรรพชาเปนสามเณรในชวงปดภาคเรียน
ครั้ง หนี่ ง ของชว งป ดภาคเรี ยน นาย C3 มี โ อกาสได บ รรพชาเปน สามเณรที่
วัดเบญจมบพิตร ซึ่งในครั้งนั้น นาย C3 ไดรับการคัดเลือกใหเปน ประธานสามเณรบวชใหม
เพราะในชวงที่บวชอยูนั้นนาย C3 เปนสามเณรที่มีกริยาสํารวม สงบนิ่ง ซึ่งแตกตางจากสามเณร
องคอื่นๆ และการเปนประธานสามเณร นาย C3 ก็ไดชวยพระพี่เลี้ยงทําหนาที่ในการดูแลสมา
เณรองคอื่นในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย
ในการบรรพชาเปนสามเณรครั้งนั้นทําใหนาย C3 ไดเรียนรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ในหลายดานดวยกัน ทั้งไดเรียนรูหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ไดเรียนรูการสวดมนต
ไหวพระ และการฝกสมาธิ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหนาย C3 มีจิตใจฝกใฝในเรื่องการทํา
กิจกรรมทางศาสนาตางๆ
“ชวงที่เรียนที่โรงเรียน... ก็มีไปบวชเณรฤดูรอนที่วัดเบญจมบพิตร ตอนนั้นก็ได
เปน ประธานเณร (การเปน ประธานเณรนี่ เขามีวิธีการคัดเลือกอยางไรคะ?)พระพี่เลี้ยงเขา
คัดเลือก อาจจะเปนเพราะเราเปนเด็กเฉยๆ นิ่งๆ ไมคอยเลนซนเหมือนเณร องคอื่นๆ(หนาที่
ของประธานเณรนี่ตองทําอะไรบางคะ?)มีหนาที่ดูแลเณรดวยกัน ชวยพระพี่เลี้ยงดูแล(จากการ
บวชเณรครั้งนั้น ทานไดรับรูเกี่ยวกับหลักธรรม หลักในการดําเนินชีวิต อยางไรบาง?)ชวงที่บวช
อยูก ็ไดเรียนรูคําสอนทางศาสนา มีหลักธรรมคําสอนที่ไดมาเยอะ ไดเรียนรูเกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ทุกๆ ดาน เรื่องราวเกี่ยวกับศีลธรรมคอนขางเยอะ หลายๆ ดาน มีการนั่ง สมาธิวิป สสนา สวด
มนต ไหวพระ อะไรตางๆ เราก็จ ะไดจ ากตรงนี้มาก(จากตรงนั้น ทําใหทานเริ่มตน ชอบทาง
ศาสนา การเขาวัดทําบุญหรือเปลาคะ?)ก็มีสวนทําใหเริ่มชอบกิจกรรมทางศาสนาขึ้นมาจากตอน
นั้น”
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2.4 การมีสวนรวมทางการเมือง
การติดตามขาวสารการเมืองและการติดตามฟงการปราศรัยของพรรค
การเมือง และนักการเมือง
นาย C3 เริ่มมีการติดตามขาวสารการเมืองผานนิตยสารรายสัปดาหของพรรค
A และพรรค... (พรรคการเมืองในอดีตที่ในปจจุบันไมมีอยูแลว) รวมถึงนิตยสารการเมืองชื่อ
มหาราช (ปจจุบันไดปดตัวลงแลวเมื่อมีการยึดอํานาจในป พ.ศ. 2519) โดยที่นาย C3 มีโอกาส
ไดอานหนังสือมหาราชนี้เปนเพราะวาไดไปสนทนาพูดคุยกับชางคนหนึ่งของรานทําเบาะรถยนต
ที่ตั้งอยูหนาบาน จนเกิดความสนิทสนม และชางคนดังกลาวมีความสนใจในการติดตามขาวสาร
การเมืองทําใหซื้อ นิต ยสารมหาราชมาอานอยูเปน ประจําจึง ทําใหน าย C3 มีโ อกาสไดอาน
นิตยสารเลมดังกลาวตามดวยและการไดอานนิตยสารมหาราชทําใหนาย C3 เริ่มมีความรูสึก
ชอบการอานหนังสือเกี่ยวกับการเมืองขึ้นมาทันทีทําใหมีการติดตามอานมาโดยตลอด เนื่องจาก
มีความรูสึกวาเปน นิตยสารมหาราชมีเนื้อหาที่ ทําใหไดรับความรูทางดานการเมืองซึ่งมีความ
แตกตางกับหนังสือหรือนิตยสารเลมอื่นๆ ที่เคยไดอานมากอนหนานี้
นอกจากนี้การอานนิต ยสารมหาราชยัง ทําใหนาย C3 เกิดความสนใจที่จ ะ
ติดตามไปฟงการปราศรัยของนักการเมืองตามสถานที่ตางๆ อีกดวย เพราะในนิตยสารจะมีการ
ประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับการปราศรัยของพรรคการเมืองและนักการเมืองไวดวยวาจะ
ไปปราศรัยครั้งตอไป ณ ที่ใด วัน และเวลาใด
“ชอบอานหนังสือ พวก weekly magazine ของพรรค A กับพรรค... หลังจากยุค
จอมพลสฤษดิ์ มีหนังสือการเมืองชื่อ มหาราช เดี๋ยวนี้ไมมีแลว เลิกแลว เปนหนังสือหนาไมกี่แผน
ตอนนั้นที่หนาบานมีคนมาเชาทําเบาะรถยนต ชางคนหนึ่งเขาก็เปนคนสนใจการเมือง เขาก็ซื้อ
หนังสือมาอาน ผมเปนเด็กบางทีก็ชอบไปเลนแถวนั้น ฟงเขาคุยกัน เรื่องทะลึ่งตึงตังบาง เรื่อง
อะไรตออะไรเรื่อยไป แลวก็มาเจอหนังสือนี้เราก็เอามาอาน อานแลวก็ชอบโดยอัตโนมัติ มันไม
เหมือนหนังสือทั่วไป คือมันทําใหเราไดความรูที่ไมเคยคิดมากอน (ชวงที่เริ่มอานหนังสือเลมนั้น
ประมาณปไหนคะ?) ประมาณป พ.ศ. 2511 - 2512 อายุประมาณ 14 ป สมัยนั้นการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองยั ง ไม มากมายเหมือ นสมัย นี้ จะมีบ างตามมหาวิท ยาลัย ผมก็ จ ะเป ดหนั ง สือ ดู
กําหนดการวาเขาจะมีอภิปรายที่ไหน เมื่อไหร ผมก็จ ะตามไปฟงตอนเย็นๆ (ไปกลับใครหรือ
เปลาคะ มีใครไปดวยไหม?)ไปคนเดียวไมมีใครไปดวย คือเริ่มตนจากการอานหนังสือ เพื่อนๆ ก็
ไมมีใครไปดวยหรอก เขาก็ไปทําอยางอื่นกันหมด”
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ชวงที่ 3 ชวงวัยรุน(อายุ 14 - 17 ป) หรือชวงหลังจากที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน
3.1 การเดินทางไปตามความฝนเกี่ยวกับอาชีพในชวงวัยรุน
ความฝนอยากเปนกลาสีเรือ
ในชวงวัยรุนหรือชวงที่ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาอนตนนาย C3 มีความ
ใฝฝนวาอยากจะเปนกลาสีเรือ ซึ่งความฝนนั้นกอเกิดขึ้นมาเพราะวานาย C3 มักจะชอบอาน
หนังสือและชมภาพยนตรที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ รอบโลก ทําให
นาย C3 มีความคิดที่อยากจะเดินทางไปทองเที่ยวรอบโลก และคิดวาการเปนกลาสีเรือจะทําให
ตนเองมีโ อกาสเดิน ทางไปทองเที่ยวรอบโลกได จึง มีความฝน อยากจะเปน กลาสีเรือ และมี
ความคิดที่จะเดินทางไปเรียนในหลักสูตรกลาสีเรือที่ประเทศสิงคโปร
“หลังจบ ม.3 ผมโบกรถไปสิง คโปร ผมเปน คนชอบอานหนังสือเกี่ยวกับการ
เดินทางรอบโลก พอหลังจากนั้นผมก็ไปสิงคโปร จะไปเปนกะลาสีเรือ จะไปเรียน ตอนนั้นผมไป
เอง ไปตอนปดเทอม คือผมคิดจะไมคอยเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ เขาจบ ม.3 ก็จะไปหาที่เรียนตอ
สวนผมคิดอยากจะเดินทางรอบโลก อยากจะขี่จักรยานจะอะไร แตพอมานั่งคิดวาการเดินทาง
รอบโลกโดยอาศัยจักรยานเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยก็คิดวาไปเดินเรือดีกวา ไปเปนกะลาสีเรือ”
“เราก็ช อบไปคุยกับฝรั่งที่เขามาเที่ยวเมืองไทยตามวัดพระแกว วัดโพธิ์ อะไร
อยางเนี้ยนะฮะ เราเปนเด็กเราก็พยายามไปหาโอกาสคุย เราก็หาขอมูลจากหนังสือ หนังสือก็จะ
ชอบหนังสือเกี่ยวกับ 90 วันรอบโลก หนังอะไรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางรอบโลกก็ชอบไปดู
พอหลังจากนั้นผมก็ไปสิงคโปร จะไปเปนกะลาสีเรือ จะไปเรียน”
การเตรี ย มตั ว กอ นเดิ น ทางไปเรี ย นในหลั ก สูต รกลาสีเ รื อ ที่ ป ระเทศ
สิงคโปร
กอนที่จะเดินทางไปเรียนในหลักสูตรกลาสีเรือที่ประเทศสิงคโปรนั้น นาย C3
ไดมีการวางแผนและเตรียมตัวในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การไปเรียนภาษากับชาวตางชาติที่วัดโพธิ์ นาย C3 ตองการมีความรู
ทางดานภาษาอังกฤษ แตในสมัยนั้นมีสถาบันสอนภาษาอยูไมมากนัก ประกอบกับการไปเรียน
ที่โรงเรียนสอนภาษาที่มีอยูก็ตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก จึงตัดสินใจที่จะไปเรียนภาษา
โดยการไปพูดคุยกับชาวตางชาติที่วัดโพธิ์ เพื่อใหมีทักษะในการสื่อสารพูดคุยในสถานการณจริง
จากจุดเริ่มตน ตรงนั้นทําใหใ นเวลาตอมานาย C3 เริ่มศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของวัดโพธิ์ และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ จนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในระดับหนึ่งทํา
ใหนาย C3 สามารถเปนไกดสมัครเลนที่ทําหนาที่ในการเลาเรื่องราวความเปนมาของวัด โพธิ์
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ใหกับนักทองเที่ยวตางชาติไดรับฟงได ซึ่งจากการเปนไกดสมัครเลนนั้นทําใหนาย C3 เริ่มมี
รายไดจากทํางาน แตก็เปนที่มาของการถูกรังแกของไกดเถื่อนหรือไกดผีที่มีความเห็นวานาย
C3 ไปทําใหพวกเขาเสียผลประโยชน เพราะไปแยง ลูกคาชาวตางชาติของพวกเขา ซึ่ง ใน
ขณะนั้นนาย C3 รูสึกวาตนเองตองตอสูกับไกดกลุมดังกลาวอยางมาก เพราะถูกกอกวนและทํา
รายรางกาย ทั้งที่ตนเองมีอายุนอยกวาไกดกลุมนั้น
“ไปหาขอมูลที่วัดโพธิ์ หลังเลิกเรียน ก็ไปคุยกับฝรั่ง ไปหาเรื่องคุยกับเขา วัด
พระแกวไมไดไปเพราเจาหนาที่เขาควบคุมมาก ก็ไปถามเขาทั่วไป คือ เราอยากใช อยากพูด
ภาษาอังกฤษ ก็ไปถามเขา วาเขามาจากไหนอยางไร ทําใหเราไดฝกพูดคุย ใชภาษาดวย (ตอน
นั้นทานไปกับใครคะ?) ไปคนเดียวไมมีใครไป เพื่อนเขาก็ไปเที่ยว ไปเลนกันหมด คือ เราไมมี
โอกาสไปเรียนภาษาอังกฤษ ที่อยากไปเพราะวา อยากไปหาความรูภาษาอังกฤษ สมัยกอนนั้น
การเรียนเสริมไมคอยมีอยูแลว แลวก็มีแค YMCA, AUA มันไมมีมากมาย ชองทางการไปเรียน
ภาษาอังกฤษมันก็มีนอยและการเรียนก็ตองเสียตังคมากมาย เราก็ไปเรียนที่ไหนที่มีฝรั่งเราก็
ควรไปเรียนรู เราไปบอยๆ ตอนหลังจะไปเห็นพวกไกดผีที่พาฝรั่งเที่ยว พวกนั้นก็จะไมคอยชอบ
เรา ไมคอยชอบที่เขามาคุยกับเรา เราก็ตองตอสู ทําใหเราตอนนั้นเริ่มเรียนรูการตอสู เปนเด็กเรา
ถือเปนเรื่องตอสู ก็มีใชกําลังกับเราก็มี เหมือนกับเราไปขัดผลประโยชนของเขา ตอนหลังพอฝรั่ง
เขาคุยกับเราเขาจะใหทิปเราดวย ตอนแรกๆ เราจะคุยสนทนาธรรมดา ตอนหลังเราก็เริ่มศึกษา
วาวัดโพธิ์เปนอยางไร เรียนรูประวัติความเปนมาตางๆ ของวัด ตรงนี้ก็ทําใหเราได ...แตจริงๆ
หลักก็คือทําใหเราไดภาษา”
2. การหาขอมูลเรื่องสถานที่เรียน นาย C3 ทําการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่เรียนในหลักสูต รกลาสีเรือดวยตนเอง จนไดท ราบวา มีการเรียนการสอนในหลักสูต ร
ดังกลาวอยูที่ประเทศสิงคโปร จากนั้นนาย C3 จึง ไดเริ่มคนวางแผนวาจะเดินทางไปเรียนที่
ประเทศดังกลาว โดยนาย C3 ตั้งใจวาจะไมบอกใหคุณพอทราบ เพราะเกรงวาถาคุณพอทราบ
แลวอาจจะหามไมใหตนเองไปเรียนตามที่ไดตั้งใจไว
“(ตอนที่ไปนั้นคุณพอรูไหมคะวาเราจะไปสิงคโปร?) ไมรูฮะ ไปเอง เพราะเรา
คิดวาการเปนกะลาสีเรือเราจะไดเดินทางรอบโลก ทีนี้ผมก็เช็คดูวา สิงคโปรมันมีโรงเรียนสอน
การเปนกะลาสีเรือ สอนการเดินเรือนะพูดงายๆ มันก็มีสอนเปนกะลาสี, กัปตัน, ตนหน อะไรก็
แลวแตเราก็ไปที่นัน เพื่อจะเขาเรียน ตอนไปไมกลาบอกพอ เพราะถาบอกกลัวพอจะหามไมให
ไป แตไดบอกกับพี่สาวไว ซึ่งเปนลูกสาวของปา เปนนักเรียนพยายาลอยูที่ศิริราชในขณะนั้น ผม
เปนผูปกครองเคารวมกับพอ มีชื่อผมกับชื่อพอเปนผูปกครองเขา ทําหนาที่ในการไปรับพี่สาว
ออกจากหอพักเพื่อกลับมาบานในวันหยุด”
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3. การเตรียมคาใชจายในการเดินทาง เมื่อนาย C3 มีความตั้งใจที่จ ะ
เดิน ทางไปเรีย นในหลัก สูต รกลาสีเ รือ ที่ ประเทศสิง คโปร ก็ ไ ด เตรีย มเก็บ เงิ น สํ าหรับ เป น
คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายในการใชชีวิตที่ประเทศสิงคโปรไวสวนหนึ่ง พรอมทั้งได
คาดการณไววาเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายแลวก็จะไปหาเงินสําหรับเปนใชจายในชีวิตประจําวัน
“(แลวพวกคาเดินทาง คาใชจาย ทานเก็บเงินไวเองหรอคะ?)เก็บไวเอง ผมโบก
รถไป คาเดินทาง คารถก็ไมมี คาใชจายระหวางไปก็ไมมาก ตอนแรกคิดวาจะไปอยูที่วัดกอน
ดวย แลวคอยหาเงินเอา”
4. การทํ าหนั งสือ เดิน ทาง(Passport) สําหรับเดินทางไปประเทศ
สิงคโปร การเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปรนั้น ถือเปนการเดินทางออกไปนอกประเทศ ดังนั้น
กอนที่จะมีการเดินทางไป นาย C3 จึงตองทําหนังสือเดินทางดวย ซึ่งในสมัยนั้นขั้นตอนในการ
ทําหนังสือเดินทางไมไดมีความสะดวกสบายเหมือนเชนในปจจุบันเพราะระบบการทํางานของ
แตละหนวยงานที่เกี่ยวของยังมีความสลับซับซอนและไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะชวยทําให
สามารถทํางานไดรวดเร็วเหมือนเชนในปจจุบัน เปนผลใหการทําหนังสือเดินทางในสมัยนั้นตอง
ใชระยะเวลาในการรอคอยยาวนานพอสมควร แตถาหากวาใครตองการความสะดวกรวดเร็วก็จะ
ใชวิธีการวาจางใหบริษัท เอกชนเปน ผูดําเนิน การใหแทนได หรืออาจะใชวิธีติดสินบนใหกับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนที่มาของการทุจริตของขาราชการในกรม และกระทรวง
ที่เกี่ยวของกับการออกหนังสือเดินทาง
เมื่อนาย C3 ไดรับรูวามีขบวนการทุจริตในเรื่องดังกลาวทําใหเกิดความรูสึก
ตอตานระบบการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทําหนังสือเดินทาง แตดวยเหตุผลที่
ขณะนั้นนาย C3 ยังอยูในชวงวัยรุน ทําใหไมสามารถจัดการหรือแสดงการตอตานขบวนการ
ดังกลาวไดมากนัก ไดแตคอยไปเฝารอหนังสือรอหนังสือเดินทางของตนเองอยูเปนเวลานาน
กวา 10 วัน จนในที่สุดก็ไดรับหนังสือเดินทางของตนเองมา เพราะไดรับความชวยเหลือจาก
ตํารวจทานหนึ่ง
นอกจากนี้การไปทําหนังสือเดินทางในครั้งนั้นทําใหนาย C3 ไดพบกับชาย
วัยกลางคนผูหนึ่งที่ไดไปตอหนังสือเดินทางของตนเอง และเมื่อมีโอกาสไดพูดคุยกันทําใหนาย
C3 ไดขอ คิดประการสําคัญคําพูดของชายวัยกลางคนผูนั้นที่วา “ถาจะไปไหน นองไมตองกลัว
ความลําบากหรอก ในโลกนี้ถาที่ไหนมีคนอยูไปไดทั้งนั้น” การไดรับฟงคําพูดประโยคดังกลาว
ทําใหนาย C3 มีความมั่นใจที่จะเดินทางไปสิงคโปรมากขึ้น เพราะคําพูดประโยคนั้นทําใหลด
ความรูสึกวิตกกังวลในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเดินทางและสิ่งที่ตนเองจะไดพบเจอภายหลังจาก
ที่เดินทางไปถึงประเทศสิงคโปรลงไปไดในระดับหนึ่ง
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“ตอนนั้นก็ตอสูมาก ในการทํา passport กอนไปตองทํา passport ซึ่งสมัย
นั้นยังทําไมงายเหมือนสมัยนี้ ทํายากมากตองตอสูกวาจะไดมา ทําที่กระทรวงตางประเทศ แถว
วัดพระแกวเสร็จแลวตองไปกรมตํารวจ ตองเดินเรื่องเองทั้งหมด แตถาไมเดินเรื่องเองก็ตองจาง
บริษัททํา ก็มีการยัดเงินใตโตะตั้งแตกระทรวงตางประเทศไปจนถึงกรมตํารวจ เราเด็กๆ ไมเ คย
ทําและไมคอยรูเรื่อง ก็เปนเรื่องตื่น เตน เคาบอกใหรอก็รอไปเรื่อยๆ ชีวิตตอนนั้น ก็ไดเรียนรู
ความเปนจริงวามีการทุจริตกัน ยิ่งตํารวจนี่ผมรอเปนเดือนเลย เพราะวาเราไมไดไปใหเงินใคร
เขา (ตอนนั้นที่รูวามีการทุจริตกันแลวทานรูสึกอยางไรคะ?) ก็รูสึกตอตาน คิดวาทําไมมันตองรอ
นานอยางนี้ แตเราเปนเด็กไมรูจะทําอยางไร มีเรื่องที่จุดประกายอยางหนึ่ง คือ ในระหวางที่รอได
เจอกับผูชายคนหนึ่ง เรามารอทุกวันก็หาเรื่องคุยกับเขา ถามวา นาทํา passport ทําไม จะไป
ไหนครับ เขาก็บอกวามาตอ passport จะไปประเทศไหนสักแหงที่ไมรูจักชื่อเลย เขาบอกวา
ประเทศนั้นเปนเกาะอะไรซักที เขาก็เลารายละเอียดตางๆ เราก็คุยแลกเปลี่ยนกัน ผมก็ไดคุยกับ
เขาวานาเดินทางไปไกลอยางนั้นลําบากไหม ผมไมเคยไปตางประเทศเลย นาคนนั้นเขาก็บอก
วา ถาจะไปไหนนองไมตองกลัวความลําบากหรอก ในโลกนี้ถาที่ ไหนมีคนอยูไปไดทั้งนั้น ตอน
นั้นเราก็รูสึกวารอดแลว มีความมั่นใจขึ้น คิดวาถาคนอื่นๆ เคาอยูไดเราก็อยูได ก็มั่นใจขึ้น วาเรา
จะไปสิงคโปรได จากนั้นก็ไปรอเรื่อยๆ ก็นั่งรอไป 10 กวาวัน รอจนตํารวจที่นั้นเขาคิดวาเราเปน
ลูกตํารวจมานั่งรอพอแมทํางาน ตอนปดเทอม ไปเราก็นุงกางเกงขาสั้น จนมีตํารวจคนหนึ่งเปน
นายตํารวจเขาก็มาถามวา หนูมาทําอะไร เห็นมาทุกวัน รอใคร ก็บอกเคาไปวามารอ passport
ยังไมได เคาบอกใหมารอก็มารอทุกวัน (ตอนนั้นเขาไมไดบอกหรอคะ วาเมื่อไหร จะเสร็จใหมา
รับเมื่อไหร?)ผมรูสึกวาไมมีการบริการ ใครมายื่นเรื่องเขาก็ใหรอไปเรื่อยๆ ตนตํารวจคนนี้เขามา
ถาม วา เฮ ยอะไรมารอเปน วัน ๆ แล ว เขาก็ ไ ปเรี ยกลูก นอ งมาใหม าดู วา เด็ กคนนี้ มัน มาทํ า
passport อะไรเนี่ยคุณดูใหเขาสิ เห็นมารออะไรทุกวันเลย ลูกนองเขาก็มาดูให (สมัยนั้นเขามีใบ
นัดไหมคะ?) ผมวามันไมนาจะมีนะใบนัด ลูกนองคนนั้นเขาก็มาชวยดูแลให เอกสารมีเยอะมาก
เปนตูๆ เขาก็บอกวาไอหนูเอ็ง คนเอาเองแลวกัน ตอนนั้นก็คน กันเปนวันเลยกวาจะได จะเจอ
เอกสารมา สุดทายก็ได passport มา (เหตุการณครั้งนั้นทําใหทานรูสึกอยางไรบางคะ?) มันทํา
ใหรูสึกวา 1) เรามีความเชื่อมั่นที่จะเดินทางมากขึ้น 2) มีการเรียนรูเรื่องการทุจริต คอรัปชั่นกัน
ไมเหมือนเดี๋ยวนี้ที่มีการบริการที่สะดวกสบายขึ้นเยอะ”
เริ่มตนชีวิตในตางแดนดวยการไปอาศัยอยูที่วัดไทยในประเทศสิงคโปร
ในที่ สุ ด นาย C3 ก็ ไ ด เ ดิ น ทางไปถึ ง ประเทศสิ ง คโปร ต ามที่ ไ ด ตั้ ง ใจไว
เมื่อเดินทางไปถึง นาย C3 ไดไปพักอาศัยอยูที่วัดไทยแหงหนึ่ง ซึ่งในสมัยนั้นวัดไทยมักจะถูกใช
เปนที่พักอาศัยของคณะทัวรคนไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร
“พอไปอยูสิงคโปรผมก็จะไปที่วัด ที่วัดไทยก็จะเปนที่นอนของคนไทยที่ไปเที่ยว
สิง คโปร ไปโดยรถบัส สมัยกอนพระจะเปน หัวหนาทั วร จัดคนเดินทางไปทําบุญ กัน ที่นั่น ถือ
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โอกาสไปเที่ยวดวย เขาก็จะไปโดยรถบัสกั น ไมคอยมีใครไปเครื่องบิ น หรอก มีนอยที่จ ะไป
เครื่องบินสวนมากจะเดินทางไปกันเปนคณะๆ ประมาณป 2510”
การไดไปอยูที่วัดทําใหนาย C3 มีโอกาสไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องธรรมะตางๆ ที่
พระสงฆที่วัดแหงนั้นไดใหการอบรมสั่งสอน นอกจากนี้ยังทําใหนาย C3 มีโอกาสไดพบกับชาย
ชราทานหนึ่ง ซึ่งในอดีตเคยเปนกลาสีเรือมากอน และเมื่อนาย C3 ไดมีโอกาสไดพูดคุยกับชรา
คนดังกลาวทําใหทราบขอมูลในเชิงลบเกี่ยวกับการเปนกลาสีเรือ เพราะชายชราคนนั้นไดเลาวา
เมื่อตอนที่ตนเองเปนโสดก็ไมพบวาการเปนกลาสีเรือทําใหมีปญหาใดๆ กับการใชชีวิต แตเมื่อ
ตนเองมีครอบครัวแลวการเปนกลาสีเรือทําใหครอบครัวไมอบอุน เพราะจะตองมีการเดินเรืออยู
ตลอด จนไมคอยมีเวลาไดอยูกับครอบครัว ทําใหในที่สุดตนเองก็ตองเลิกรา และแยกทางกับ
ภรรยาไป และสุดทายก็ตองมาใชชีวิตเพียงลําพังอยูที่วัดแห งนี้ การไดฟงคําบอกเลาของชาย
ชราคนดังกลาวทําใหนาย C3 ไดเริ่มมีความรูสึกในเชิงลบตอการเปนกลาสีเรือ เพราะเกรงวา
ตนเองจะตองมีชีวิตครอบครัวเชนเดียวกับชายชราคนดังกลาว
อยางไรก็ตาม ความฝนที่จะเปนกลาสีเรือของนาย C3 ก็ตองปดฉากลงโดย
สิ้นเชิง เพราะพบกันอุปสรรคสําคัญ คือ นาย C3 เปนคนสายตาสั้นทําใหไมผานหลักเกณฑของ
การเปนกลาสีเรือ
“(ตอนแรกๆ ที่ไปอยูใหมๆ ทานอยูที่วัด นั้นไดอยู ใกลชิดกับพระไหมคะ แลวได
อะไรจากตรงนั้นบางคะ?) ไดสัมผัส ทั้งคนที่หลากหลาย ทั้งพระ พระทานก็สอนเราเยอะทั้งหลัก
ธรรมะ และการใชชีวิต การอยูรอดอะไรพวกนั้น ออ แลวไดมาเจออดีตกะลาสีเรือคนไทยคนหนึ่ง
แกแลวเขาเคยเปนกะลาสีเรือ พอแกมากแลวก็มาอยูที่วัด ตอนนั้นทําใหเราคิดวา เราจะไปเปน
กะลาสีเรือดีไหม เพราะลุงคนนั้นเขาเลาวาครอบครัวแกไมอบอุน ตอนโสดก็ดีอยู แตพอมีเมืย
มีลูก ก็ไมอบอุน เมียก็ทิ้งไป เลิกลากัน ลูกๆ ก็หายๆ กันไป สุดทายก็ตองมาอยูวัดคนเดียว เลย
คิดวาเปน กะลาสีเรือแลวครอบครัวแตกแยก ก็ทําให หยุดความคิดที่จ ะเปนกะลาสีเรือไปบาง
ประกอบกับเราสายตาสั้นดวย ก็ลมเลิกไปเพราะรูวาเราเปนกะลาสีเรือไมไดแลว”
“ทีนี้ผมก็ไปเรียนกะลาสีไมไดเพราะผมใสแวน มีปญหาเรื่องสายตา หลังจากนั้น
ผมก็อยูสิงคโปรตอ มันก็แปลกนะผมถึงบอกวาผม...ตอนโตขึ้นมาผมถึงชอบการทําคายทําอะไร
ผมคิดวามัน เปนการฝกฝนใหเด็กชวยเหลือตัวเอง เพราะไปที่นั่นผมตองชวยเหลือตัวเองทุก
อยาง จากการที่แมเอาอาหารไปใหที่โรงเรียนนะคิดดูซิ (จากคุณหนูเลย ตองไปอยูอยางนั้น?) ใช
จากคุณหนูเลย แตพอแมตายปุบเราก็ตองทําเอง ชีวิตมันก็เปลี่ยนเราก็ตองคิดจะทําอะไรดวย
ตัวเองบาง”
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การใชชีวิต ที่ประเทศสิงคโปรภายหลังจากที่ตองพลาดหวังในการเปน
กลาสีเรือ
ถึงแมวานาย C3 จะไดรับรูวาตนเองไมสามารถเปนกลาสีเรือไดแลว เพราะวา
ตนเองมีสายตาสั้น แตก็ยังคงใชชีวิตอยูที่ประเทศสิงคโปรตอไป
การใชชีวิตโดยลําพังทําใหนาย C3 ไดเรียนรูถึงวิธีการตางๆ ที่จะทําให ตนเอง
มีชีวิตอยูรอด จนทําใหไดรับประสบการณอยางหลากหลายจากการใชชีวิตอยูใ นตางแดนในครั้ง
นั้น โดยประเด็นสําคัญที่นาย C3 ไดเรียนรูคือเรื่องการปรับตัวเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด เพราะความ
เปนอยูที่วัดไทยในประเทศสิงคโปรมีความแตกตางจากความเปนอยูในขณะที่ นาย C3 อยูใน
ครอบครัวทีป่ ระเทศไทยเปนอยางมาก
เมื่อนาย C3 ตัดสินใจที่จะใชชีวิตอยูที่ประเทศสิงคโปรตอไปจึง เริ่มตนทํางาน
เพื่อหาเงิน มาเปน คาใชจายในชีวิ ต ประจําวั น ดวยการสอนวิช ามวยไทยที่ ศูน ยเ ยาวชนของ
ประเทศสิงคโปรทั้งที่ตนเองเปนคนที่ไมเคยชกมวยมากอน ซึ่งการสอนชกมวยเปนชองทางที่ทํา
ใหนาย C3 มีรายไดเพียงพอสําหรับเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน และเมื่อมีคนสนใจมาเรียน
เพิ่มมากขึ้น ก็ทําใหรายไดของนาย C3 เพิ่มมากขึน้ ตามไปดวย
“(ที่ไปสิงคโปรตอนนั้น ทานไดเรียนรูอะไรบางคะ?) ไปอยูสิงคโปรตอนนั้น ได
ฝกการชวยเหลือตัวเอง ตองเอาตัวรอด ผมก็ไดมีโอกาสไปตามศูนยเยาวชนของที่สิงคโปร ผมก็
เห็นเด็กมันมาเลนกัน ก็เลยถามเขาวามีใครอยากเรียนมวยไทยบาง ผมจะสอนให (แสดงวากอน
หนานั้นทานชกมวยเปนหรอคะ?) ไมหรอก ผมชกมวยไมเปน ไมเคยชกเลย ก็แคสอนเขาแตะๆ
ตอยๆ ไปตามเรื่อง เราคนไทยก็พอมีพื้นฐานในเรื่องพวกนี้มากอยูแลว มวยไทยก็เปนเรื่อง
ธรรมดาของเรา แตที่ทํา เพราะอยากไดเงินมาเปนคาใชจายสวนตัว ตอนแรกขอเขาแคคนละ 1-2
เหรียญ ตอนหลังพอคนสนใจเยอะขึ้น เราก็เริ่มมีการติดประกาศโฆษณาสอนชกมวยที่ศูนยอยาง
เปนทางการ เริ่มไดตังคเยอะขึ้น
ในระหวางนั้นก็ไดมีคนไทยในสิงคโปรมาชักชวนใหนาย C3 หาชองทางในการ
หารายไดเพิ่มขึ้นดวยการนําของหนีภาษีเขามาขายในประเทศไทย แตนาย C3 ก็ปฏิเสธที่จะ
ทํางานนี้เพราะเห็นวาการขายของหนีภาษีเปนสิ่งผิดกฎหมาย และอาจจะทําใหเกิดผลเสียตอ
ตนเองได
“พอเริ่มไดตังคเยอะขึ้น ตอนนั้นก็คิดหาทางไดเงินเยอะขึ้นไปอีก ตอนนั้นมีคน
ชวนนําสินคาหนีภาษีจากสิงคโปรเขามาทางใตของไทย เพราะพวกที่ทําธุรกิจพวกนี้เวลาเขาไป
สิงคโปรเขาจะชอบไปอยูวัดกัน เราก็อยูในวัด เขาก็จะถายทอดวิชาพวกนี้ใหเรา วาจะเอาสินคา
หนีภาษีเขามาในเมืองไทยไดอยางไร เหมือนเขาจะจางเราทํา พวกไฟแช็ก พวกสินคาตางๆ ขน
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ขาวหนีภาษี แตเราเห็นวาหนีภาษีมันอันตราย ไมเอาดีกวา หาเงินทางอื่นดีกวา เดี๋ยวถูกจับดวย
(ตอนนั้นที่ทานไมทําเพราะวากลัวถูกจับหรือคิดวาอยางไรคะ?) ก็เรารูสึกวามันเปนเรื่องผิด ได
ยินคําวาหนีภาษีมันเปนเรื่องผิดกฎหมาย เราก็คิดวาเราไปหาอยางอื่นทําดีกวา พวกนี้เขาก็จะ
มานอนที่วัดไทยเหมือนกัน มันคงเพื่อประหยัดมั้งหรือเพื่ออะไรก็ไมรู แตเขามานอนที่วัดกั น
เมื่อปฏิเสธการนําของหนีภาษีเขามาขายในประเทศไทย นาย C3 ก็หาชองทาง
การหารายไดใ หกับตนเองมากขึ้น ในชองทางอื่น ๆ ตอไป จนในที่สุดก็ตัดสิน ใจที่จ ะไปเปน
พนักงานขายสินคาในยานพีเพิ้ลปารค ซึ่งการไปสมัครเปนพนักงานขายสินคานั้นนาย C3 ก็ได
ถูกปฏิเสธจากเจาของรานไปหลายรานดวยกัน ดวยเหตุผลที่วานาย C3 ไมสามารถพูดภาษาจีน
ซึ่งเปนภาษาที่นิยมใชกันในยานนั้นได แตในที่สุดก็มีรานคาแหงหนึ่งไดตกลงรับขอเสนอตางๆ
ของนาย C3 และรับนาย C3 เปนพนักงานขายสินคาใหกับรานของตนเอง เมื่อนาย C3 ไดเขา
เปนพนักงานขายสินคาตามความตั้งใจ นาย C3 ก็สามารถทําหนาที่ในการขายสินคาเหลานั้นได
เปนอยางดี เพราะมีเทคนิคการขายที่ตรงกับความตองการของลูกคา โดยเฉพาะลูกคาที่เปนคน
ไทย จนทําใหนาย C3 มีรายไดจากการเปนพนักงานขายสินคาเปนจํานวนมาก
“ ...เสร็จแลวก็เริ่มคิดวาทําไงเราจะมีเงินมากขึ้นเริ่มเห็นคนไทยเวลาไปเที่ยว ก็
จะไปซื้อของกัน เวลาใครไปซื้อของมาก็จะมาคุยกันวาไปซื้อที่ไหน ราคาเทาไหร ก็คิดวาจะไป
เปนคนขายของยานพีเพิ้ลปารคที่เมื่อ 30-40 ปกอนเปนยานเดียว แลวก็ใหญที่สุด เราก็ไปสมัคร
งาน แตไปหลายๆ รานก็ไมมีคนรับเราทํางาน เพราะเขาอยากไดคนที่พูดภาษาจีนไดดวย เราพูด
ไดแตภาษาไทยกับอังกฤษ เราก็เห็นรานหนึ่งเจาของรานเปนวัยรุนหนอย เราก็ไปบอกเขาวามา
สมัครทํางาน แตปญหาของเราก็คือ เราพูดภาษาจีนไมได เขาก็ถามเราวาพูดจีนไดไหม เราก็
บอกวาไมได ตอนแรกเขาก็จะไมเอา เขาอยากไดคนที่พูดภาษาจีนได เราก็เลยบอกเขาวาพูด
จีน ไมไ ด แต เราพู ดจีน ไดน ะ และที่นั่ น คนไทยก็ม าเที่ย วเยอะ บอกเขาว าขอทดลองกอน 1
อาทิตย บอกเขาวาถาเราขายของไมได เราไมเอาเงิน ยูก็ไมตองใหเงินเราแลวก็ใหเราออกไปเลย
ละกัน แตถาเราขายไดคุณก็ใหคาตอบแทนเรามาละกัน เขาก็ยอมรับ เราก็เริ่มไปขาย พอมีคน
ไทยมาซื้อ เราก็บอกลูกคาคนไทยวาถาพี่มาซื้อผม ผมจะลดใหพิเศษ เทคนิคนี้คิดขึ้นเองไมได
บอกเจาของราน เราก็บอกลูกคาไป บอกลูกคาไปวาพี่ไปเช็คราคากอน แลวมาบอกราคาผม ผม
จะลดใหราคาถูกกวาเขา ทีแรกเราคิดเองทําเองไมไดบอกเจาของราน คือ เจาของรานเขาจะบอก
range ราคาเรามาวาต่ําสุดขายไดในราคาเทาไหร สูงสุดเขาไมกําหนดอยูแลวขายเทาไหรก็ได
แตสูงเกินคนเขาก็ไมซื้อ เขาก็บอกวิธีเราวาลดราคาอยาใหต่ํากวาเทาไหร ก็ใชวิธีบอกกับลูกคา
ไปวาจะขาดทุนแลวลดไมไดแลว คนก็เริ่มมาซื้อรานที่เราไปขายเยอะขึ้น ปกติแตละรานเขา
นาจะมีการตกลงราคากันอยูแลว คนไทยก็เริ่มมาซื้อเยอะ เพราะเราพูดภาษาไทย เจาของรานก็
มาปรึกษาเราวาลดราคาใหต่ํากวานั้นอีก คือ เขาอยากขายของไดเยอะๆ คนมาซื้อเยอะขึ้น แต
หามผมไปบอกรานอื่น ตอนหลังคนมาซื้อเยอะขึ้นๆ เงินเราก็เยอะดวย”
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การเปนหัวหนากลุมนักเรียนไทยในประเทศสิงคโปร
เมื่อนาย C3 เริ่มมีรายไดจากการทํางานมากขึ้นทําใหสามารถยายออกไปเช า
บานพักเพื่ออยูอาศัยภายนอกวัดได แตก็ยัง คงเดินทางไปที่ วัดอยูเปน ประจํา และการไปพัก
อาศัยอยูขางนอกทําใหนาย C3 มีโอกาสไดรูจักกับกลุมนักเรียนไทยที่เดินทางไปศึกษาอยูที่
ประเทศสิงคโปร เนื่องจากนักเรียนไทยเหลานั้นจะไปพักอาศัยอยูรวมกันเปนกลุม ซึ่งนาย C3 ก็
ไดตั้งตัวเปนหัวหนากลุมนักเรียนไทยดวยการเปน ที่ปรึกษาในเรื่องตางๆ เพราะตนเองผาน
ประสบการณชีวิตมามากกวา อีกทั้งยังมีรายไดมากกวาทําใหสามารถนําพากลุมนักเรียนไทย
เหลานั้นไปทํากิจกรรมที่เปนที่นิยมของวันรุนในสมัยนั้น เชน ไปเลนโบวลิ่ง ไปเที่ยวกลางคืน ฯลฯ
“ตอนนั้นเราก็เริ่มมีตังคเยอะขึ้น ก็เริ่มไมอยูวัดแลว แตก็ยังไปมาอยูเปนประจํา
ก็ไดเริ่มรูจักเด็กไทยที่ไปเรียนหนังสือที่นั่น เพราะพวกนี้บางทีก็มาวัดบางอะไรบาง พวกนี้ไป
เรียนหนังสือเขาก็จะไปเชาบานอยูรวมกัน เปนพวกเด็กไทยที่ไปเรียนไฮสคูลยที่นั้น ก็เปนพวก
ลูกคนจีน…”
“พอเงินเยอะเราก็เริ่มออกจากวัด ไปหาเชาบานอยูขางนอก พอเงินเยอะเราก็
ออกจากวัด เลยไปหาเชา บานอยูขางนอก ตอนนั้น ตั้ ง ตัวเปน หัว หนา แกง ค นักเรียนไทยใน
สิงคโปร ทํากิจกรรมตางๆ ตามประสาวัยรุน เชน เลนโบวลิ่ง เที่ยวกลางคืนไปเรื่อย เพราะเรามี
ตังคเยอะก็ไมอยากกลับเมืองไทย (เปนหัวหนาแกงคนักเรียนไทยในสิงคโปร นี่เปนอยางไรคะ?)
ตอนไปที่นั่นมันจะมีพวกเด็กลูกคนรวยไปเรียนอยู พวกนี้ก็จะเชาบานอยู ตอนหลังพอผมเริ่มมี
งานทํา ก็เริ่มมีเงินเยอะขึ้นเราก็ทําตัวเปนหัวหนา พาพวกเขาไปเที่ยว ไปเลนโบวลิ่ง เขาก็ชอบ
เพราะเขามาเรียนเงินเขาก็ไมเยอะอยูแลว (การเปนหัวหนาแกงคนักเรียนไทยในสิงคโปร ครั้ง
นั้น ทานคิดวามัน เปน ไปในทางบวกหรือทางลบ อยางไรคะ?) ตอนนั้น มองวาเปน เรื่องของ
สถานการณเอื้ออํานวย คือเรามีเงิน ผานชีวิตมีมากกวาเขา พวกนั้นมีอะไรเขาก็มาปรึกษาเรา
เขาอยูมานานกวาแตเขาไมคอยไดเที่ยว เพราะการไปเรียน เปนนักเรียนก็ไดเงินไมมาก ก็ไมมี
เงินเที่ยว ไปเลนโบวลิ่ง เขาก็จะไดเงินมาจํากัด เรามีเงินมากเพราะเราไปขายของ ขายอะไร เรา
ก็ไดเงินเยอะ คือเรามีเงินมากกวาเขา แตจริงๆ เขาอาจจะมีมากกวาเราก็ได แตเรารูสึกวาเรามี
มากกวาเขา”
ขอคิดที่ไดจากการไปใชชีวิตที่ประเทศสิงคโปร
การเดิน ทางไปสิง คโปรใ นครั้ง นั้น ทําใหน าย C3 ไดรับประสบการณชีวิต ที่
หลากหลาย เนื่องจากเปนการเผชิญชีวิตในโลกกวางโดยลําพังเปนครั้งแรก และการไปใชชีวิต
อยูในตางแดนเพียงลําพังโดยที่มีเงินติดตัวไปไมมากนัก ทําใหนาย C3 ไดเรียนรูถึงวิธีการที่จะมี
ชีวิตรอดในสังคมตางแดนหลายดานดวยกัน ทั้งวิธีการหารายไดมาเลี้ยงตนเอง วิธีการปรับตัว
เพื่อใหตนเองเขากับสังคมใหม และเปนที่ยอมรับของสังคมนั้น รวมถึงวิธีการตอสูและฟนฝา

252
อุปสรรคนานัปการที่ไดพบในระหวางนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหเมื่อเจริญวัยขึ้นนาย C3 มี
ความชอบในเรื่องการจัดกิจกรรมเขาคายสําหรับเยาวชน เพราะนาย C3 มีความเชื่อวาการมี
โอกาสได เขาค ายจะทํ าใหเยาวชนได เรียนรูผานประสบการณการใชชีวิต ในสถานการณ ที่
หลากหลายโดยปราศจากการดูแลของครอบครัว
“(ตอนที่ไปสิงคโปรครั้งนั้นทานไดแงคิดอะไรบางคะ?) ไดเยอะ คือไดแงคิดจาก
การใชชีวิต อยูรวมกับคนอื่นๆใหได เพราะเราก็ตองไปใชชีวิต อยูรวมกับคนอื่น การมีระเบียบ
วินัยกับตัวเอง การตอสูดิ้นรนที่เปนธรรมชาติมนุษย เพื่อความอยูรอด เพื่อใหมีเงินอยู เพื่อให
สังคมยอมรับ เพื่ออะไรตออะไร แลวก็มัน เป นความตื่นเตน ของเราที่ไดออกไปสูโลกกวาง ไป
เผชิญสิ่งเรานั้น”
“ตอนโตขึ้นมาผมถึงชอบการทําคายทําอะไร ผมคิดวามันเปนการฝกฝนใหเด็ก
ชวยเหลือตัวเอง เพราะไปที่นั่นผมตองชวยเหลือตัวเองทุกอยาง จากการที่แมเอาอาหารไปใหที่
โรงเรียนนะคิดดูซิ (จากคุณหนูเลย ตองไปอยูอยางนั้น?) ใชจากคุณหนูเลย แตพอแมตายปุบเรา
ก็ตองทําเอง ชีวิตมันก็เปลี่ยนเราก็ตองคิดจะทําอะไรดวยตัวเองบาง”
3.2 การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่โรงเรียนการชางแหง
หนึ่ง (ปจจุบัน ไมมีอยูแลว)
นาย C3 เดินทางกลับจากประเทศสิงคโปรประมาณเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงที่
สถาบันการศึกษาตางๆ ปดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหมไปเรียบรอยแลว ทําใหนาย C3 ไม
สามารถไปสมัครเรียนหรือสอบเขาที่สถาบันการศึกษาแหงใดไดเลย จนในที่สุดคุณพอของนาย
C3 ก็ไดพาไปฝากเขาเรียนเกี่ยวกับการกอสรางที่โรงเรียนการชางแหงหนึ่ง ซึ่งนาย C3 คิดวา
การที่คุณพอใหตนเองไปเรียนที่โรงเรียนการชางแหงนั้น เพราะคุณพอไดคาดการณไววาเมื่อ
ตนเองเรียนจบจะใหเขาไปทํางานที่เดียวกับคุณพอ คือ สํานักงาน... เพราะสํานักงาน... จะมี
เรื่องที่เกี่ยวของกับการกอสรางคอนขางมาก
“(พอเปดเรียนทานก็กลับมาใชไหมคะ?) ไมพอเปดเทอมผมก็ไมกลับ จนเขาตาม
ผมมีการติดตอกับพี่ทางจดหมาย พอเขาก็เริ่มบอกใหกลับมาเรียนหนังสือ จะไปเรื่อยเฉื่อยไปได
ยังไง... พอก็ตามกลับมา กลับมาตอนนั้นกลับมาก็ไมมีที่เรียนแลว เพราะเขารับกันไปหมดแลว
(ประมาณเดือน พ.ค.) พอก็พาไปฝากเรียน ที่ ร.ร. ... ยานประตูน้ํา แตตอนนี้เขาเลิกกิจการไป
แลว ก็เรียนกอสรางอยูจนจบ ปวช. ที่เลือกเรียน เพราะทําตามความตองการของพอ ทั้งๆ ที่ไม
ชอบเลยแตก็ตองเรียน คือ พอเขาทํางานที่สํานักงาน... คิดวาเขาคงชอบทางนี้ (ตอนนั้นคิดไหม
คะวาเรียนจบที่นั่นแลวก็จะทํางานที่สํานักงาน...?) เราไมไดคิด แตคิดวาพอเขาคงคิด เพราะ
สํานักงาน... มีการกอสรางเยอะ เขาคงอยากใหเราทํางานที่นั่น ตอนนั้นเราก็เรียนๆ ไป ไมไดคิด
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อะไรมาก ไมไ ดคิดวาจบมาแลวจะทํางานอะไร แตพอเขาคงคิดวาจบแลวอยากใหทํางานที่
สํานักงาน...”
พฤติก รรมการเรี ย น และการมีสว นรว มในกิจ กรรมเสริม หลักสู ตรใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในระหวางที่เรียนอยูที่โรงเรียนการชาง... นาย C3 ไมคอยไดใหความสนใจกับ
เรื่องการเรียนมากนัก เพราะเปนสาขาวิชาที่ตนเองไมชอบเรียน แตตองเรียนตามความตองการ
ของคุณพอ นอกจากนีน้ าย C3 ก็ไมไดทํากิจกรรมใดๆ ที่โรงเรียนการชางแหงนั้นไดจัดขึ้นอีกดวย
“(การเรียนตอนอยูทโี่ รงเรียน...เปนอยางไรบางคะ?) ตอนเรียนที่นั่นไมคอยได
เราไมชอบวิชาที่เรียนแตพออยากใหเรียน เราก็ตองเรียนๆ ไป ไมไดทํากิจกรรมอะไร เรียนอยาง
เดียว”
3.3 การทํางานพิเศษระหวางเรียนที่โรงเรียนการชางแหงหนึ่ง
ในขณะที่นาย C3 เรียนอยูที่โรงเรียนการชาง... นาย C3 ไดทํางานเพื่อหารายได
พิเศษไปพรอมกันดวย โดยงานที่ทํามี 2 งานดวยกัน งานแรก คือ การเปนไกดพานักทองเที่ยว
ไปเที่ยวยังสถานที่ตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ซึ่งการเปนไกดนั้น สามารถทํา
รายไดจํานวนมากใหแกนาย C3 และถือวาเปนรายไดหลัก สวนงานที่ส อง คือ การเปนลาม
แปลภาษาใหกับหมอดูที่มีบานอยูใกลกับบานของนาย C3 โดยการเปนลามใหหมอดูนั้นไมไดทํา
รายไดใหกับนาย C3 มากนัก แตการที่เลือกทํางานนี้เพราะนาย C3 ตองการชวยหมอดูซึ่งเปน
เพื่อนบานกัน รวมถึงตองการสรางเครือขายทางสังคมกับชาวตางชาติ ซึ่งการเปนลามทําใหนาย
C3 มีโอกาสไดรูจักกับครอบครัวของชาวตางชาติหลายครอบครัวดวยกัน เพราะหลังจากทํา
หนาที่เปนลามแปลภาษาใหกับหมอดูแลว นาย C3 ก็มักจะชวนชาวตางชาติสนทนาพูดคุยใน
เรื่องตางๆ จนทําใหมีความสนิทสนม และมีการติดตอสื่อสารกันอยูเปนประจํา รวมถึงมีการทํา
กิจกรรมรวมกัน เชน การไปเที่ยว เพื่อไปสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะ และวัฒนธรรมตางๆ
ระหวางกันอยางตอเนื่อง
“…แล ว ก็ช ว งนั้ น เรามี การหารายไดด ว ย เลิ กเรี ยนเราก็ อ ยากจะไปทํ า งานต อ
เพราะวาผมเริ่มรูชองการมีรายได ก็ไปวัดโพธิ์ ชวงนั้นก็จะมีทหารอเมริกันมา ประมาณป 12-13
ชวงนั้น ก็มีทหารอเมริกัน พอเลิกเรียนผมก็จะไปเปนลามใหหมอดู แกก็จะมีทหารอเมริกันใหมา
ดูดวงกับแก วาชีวิตจะเปนไง แกพูดภาษาอังกฤษไมได แกเห็นเราเรียนที่โรงเรียน... ก็ใหเราไป
เปนลามใหแก แลวก็เริ่มศึกษาชองทางการเปนไกดผี มีรายได พวกนี้นอกจากพาฝรั่งไปเที่ยว
ไปนวด สมมุติวานวดทั่วไป 1,000 บาท เขาก็เรียก 10,000 บาท, 7,000 บาท, 5,000 บาท
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แลวแตกวาฝรัง่ มันจะหลอกไดมากเทาไหร เราก็เริ่มเรียนรูเรื่องพวกนั้น พาฝรั่งไปซื้อของตาม
ราน Jewelry อะไรพวกนั้น ตอนนั้นเราก็เริ่มเรียนรูวาทุกกระบวนการของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยนี่มีก าร Commission หมด แม แตก ารพาไปกิน ขาวผัด เราก็เริ่ มเรี ยนรู จ าก
กระบวนการเหลานี้ อยางสมมุติวาเราพาฝรั่งไปพัทยา กินขาวผัดระหวางเดินทางไป ราคาจริงๆ
ประมาณ 10 - 20 บาท เราคิดฝรั่ง 100 บาทบาง 200 บางอะไรอยางเนี้ย เราก็เอามาแบงกับราน
คนละครึ่ ง ทุ กกระบวนการของการท อ งเที่ ย วตั้ ง แต เ หยี ย บอย างเขา มาในประเทศไทย มี
กระบวนการพวกนี้หมด แตจะ Commission มากนอยแตกตางกันไปเลย (ที่ทํางานตอนนั้น รูสึก
อยางไรคะ?) เราหาเงินเองได ตอนนั้นทําใหเรามีเงินเยอะมากๆ พอเงินเยอะ เราก็สนใจทํางาน
มากกวา ทําใหเรื่องเรียนเราไมคอยไดสนใจ เวลาที่เหลือหลังเลิกเรียนเราก็รีบออกไปหาเงิน
แปลภาษาใหหมอดูนี่เราก็ไดเยอะ ตอนหลังเราเริ่มทําความรูจักกับฝรั่ง กับพวกครอบครัวที่มาดู
หมอ เพราะวาหมอดูเขาพูดไมรูเรื่องเราพูดรูเรื่องเราก็คุยกับเขา ขอที่อยูเขา ขอเบอรเขา อะไร
เขา ติดตอเพื่อจะไปเที่ยวบานเขา เราทําตอนนั้นไมไดเพื่อจะหาเงิน เพราะเราหาเงินจากการ
เปนไกดแลว แตเราไปเที่ยวบานเขาเพื่อจะไปสรางสมาคม เครือขายกับฝรั่งพวกนี้ เพื่อไปเที่ยว
กัน ไปทํากิจกรรมอะไรรวมกัน คือเปนเพื่อนกับลูกเขา เด็กกวาบาง โตกวาบาง เราก็มีสมาคม
พวกลูกฝรั่ง ครอบครัวฝรั่งที่อยูในเมืองไทย (ทํากิจกรรมรวมกับพวกฝรั่งตอนนั้น เปนกิจกรรม
อะไรบางคะ?) ก็ไปเที่ยวกันบาง ไปพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เรียนรูวัฒนธรรมของเขา”
ชว งที่ 4 ชว งวัยผูใหญ (อายุ 18 ปขึ้นไป) หรือชวงวัยทํางาน กอนเขาดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4.1 การเดินทางไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรีที่ประเทศสวีเดน
เมื่อจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ที่โรงเรียนการชาง... แลว
นาย C3 ก็ไดไปเรียนตอทางดานรัฐศาสตร สาขาสวัสดิการสังคม ที่ประเทศสวีเดน เนื่องจาก
นาย C3 มีโอกาสไดศึกษาพบวาที่ประเทศสวีเดนเปนประเทศที่มีการจัดสวัสดิการสังคมใหกับ
ประชาชนตั้งแตแรกเกิดตอเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งถือเปนเรื่องที่แปลกใหมเปนอยางมากใน
สมัยนั้น เนื่องจากในขณะนั้น ไมมีประเทศใดในโลกที่มีการจัดสวัสดิการใหกับประชาชนมาก
เทากับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะในประเทศสวีเดน เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง
ที่น าย C3 มีความสนใจและตองการเลื อกเรียนในสาขาดัง กลาวเพราะการศึกษาทางดาน
รัฐ ศาสตร สาขาสวัส ดิการสัง คมที่ประเทศสวีเดนนั้นไม ตองเสียคาใชจายในการเรียนตลอด
หลักสูตร นอกจากนี้นาย C3 มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่อง
การจัดสวัสดิการสังคมในประเทศสวีเดนจากเพื่อนชาวปากีสถานคนหนึ่งที่ไดมีโอกาสไดพบเจอ
กันที่วัด และในเวลาตอมาไดมีการติดตอกันอยูเ สมอ ซึ่งเพื่อนคนดังกลาวนั้นเรียนอยูที่ประเทศ
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สวีเดน ทําใหนาย C3 เกิดความมั่นใจวาหากตนเองเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสวีเดนเพื่อนคน
ดังกลาวนาจะชวยเหลือและใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ แกตนเองได
“เลือกเรียนรัฐ ศาสตร ที่ส วีเดนเขาเนนเรื่อง Social Welfare และเราก็สนใจ
ทางดานเกี่ยวกับ Social Welfare ก็เลือกเรียน และเรียนฟรีหมดดวย (ตอนนั้นคุณพอยอมใหไป
แลวใชไหมคะ?) ใช เขาก็ยอมใหเราไปแลว เราตั้งใจจะไปเอง หาขอมูลเอง เขาก็ยอม (แลว
คาใชจายตางๆ ทําอยางไรคะ?) ก็คาเครื่องบิน พอออกให แลวไปเรียนคาเรียนก็ฟรีไมตองจาย
เราก็ทํางานไปดวยระหวางเรียน”
“ผมอานหนัง สือแลว พบวาที่นั่น มีร ะบบสวัส ดิการสัง คม พวก Social welfare
เหตุผลแรกคือ เรียนไมตองเสียตังค เหตุผลที่ 2 คือ ผมเจอลูกของทูตปากีสถานตอนยังไมแยก
กับบังคลาเทศเขามาเที่ยวเมืองไทย เจอที่วัดอะไรพวกนั้น แลวเขาก็คุยเรื่อง Sweden ใหผมฟง
เราก็รูสึกวาถาเราไปแลวก็มีหลักประกันวาเรามีคนรูจักแน และเรามีความสนใจเรื่อง Social
welfare มัน เป น เรื่องที่แปลกใหมสํา หรับเด็ก ไทยอย างเราในสมัย นั้น คือ มีรัฐ แห ง หนึ่ง ที่ มี
สวัส ดิการสําหรับประชาชนตั้ง แตเกิดจนตาย มันเปน เรื่องแปลกใหมมากสําหรับเราตอนนั้น
สมัยเนี้ยเราจะรูสึกวาเปนเรื่องปกติ แตตอนนั้นมันเปนเรื่องแปลกใหม ที่อเมริกา อังกฤษอะไรก็มี
แตไมเขมขนเทาที่ Sweden จะเขมขนมาก และมีชื่อเสียงมาก ใน Scandinavia โดยเฉพาะที่
Sweden”
การปรับตัวเมื่อไปเรียนที่ประเทศสวีเดน
ชวงแรกที่เดินทางไปถึงประเทศสวีเดน นาย C3 ไดไปพักอาศัยอยูกับเพื่อนชาว
บังคลาเทศระยะหนึ่ง ในเวลาตอมาจึงไดไปทํางานเปนพี่เลี้ยงเด็กและพักอาศัยอยูกับครอบครัว
ของเด็กคนดังกลาวซึ่งเปนชาวสวีดีช ซึ่งการไดมีโอกาสไดอาศัยอยูรวมกับชาวสวีดีช ทําใหนาย
C3 ใชเวลาในการปรับตัวในเรื่องชีวิตความเปนอยูและเรื่องการใชภาษาในเวลาไมนานนัก
“(ที่สวีเดนใชภาษาอะไรคะ?) สวีดิช (ตอนที่ตัดสินใจไป ทานไมกลัวเรื่องภาษา
หรอคะ?) ตอนที่ไปเราไมไดกลัวเรื่องภาษา และไปแลวปรับตัวไมนานเนื่องจากที่นั่นไมคอยมีคน
ไทย เราก็ไมคอยไดยุงกับคนไทย เราก็อยูกับครอบครัวกับชาวสวีดีชไมตองปรับตัวอะไรนาน
(ทานไปอยูกับใครคะ?) ตอนแรกเราอยูกับครอบครัวเพื่อนที่เปนลูกทูตบังคลาเทศ ตอมาเราเริ่ม
ไปหาครอบครัวชาวสวีดีชผมไปรับจางเลี้ยงเด็ก”
การทํางานพิเศษระหวางเรียนที่ประเทศสวีเดน
นาย C3 ไดเลือกทํางานพิเศษในระหวางที่เรียนอยูที่ประเทศสวีเ ดนดวยการ
เปนพี่เลี้ยงของเด็ก ที่มีหนาที่ในการดูแลเด็กหลังจากเลิกเรียนและรวมทํากิจกรรมตางๆ เชน
การขี่มา ฯลฯ โดยเหตุผลที่นาย C3 เลือกที่จะทํางานนี้เพราะทําใหตนเองมีรายไดสําหรับใชจาย
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ในชีวิตประจําวัน และไมตองมีรายจายในเรื่องเกี่ยวกับที่อ ยูอาศัยและอาหาร เนื่องจากไดพัก
อาศัยและรับประทานอาหารอยูกับครอบครัวของเด็กที่ตนเองทําหนาที่ในการดูแล
“(เลี้ยงเด็กนี่ เปนเด็กโตแลวใชไหมคะ?) ใช เปนเด็กโต ไปดูแลตอนลูกเขาเลิก
เรียน อยูเปนเพื่อน พาเขาไปขี่มา และไปทําอะไรไปเรื่อยๆ เราก็ไปหาครอบครัวพวกนี้ ซึ่งจะทํา
ใหเราไดที่อยู ที่กินอะไรฟรีหมด พักอาศัยอยูกับเขาเลย”
การเรียนรูวัฒนธรรมของชาวสวีดิช
การใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวของชาวสวีดีช และการเปนสมาชิกคนหนึ่งของ
สังคมในประเทศสวีเดนที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหนาย C3 ไดมีการเรียนรู
ถึงวิถีชีวิต ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมตางๆ ของชาวสวีดิช โดยเฉพาะเรื่องการเคารพใน
สิทธิเสรีภาพของกันและกัน และการไมแบงแยกระหวางชนชั้นทางสังคม
“(การที่ทานอยูกับครอบครัวชาวสวีเดน ได เรียนรูวัฒนธรรมอะไรของเขาบาง
คะ?): การเคารพในสิทธิเสรีภาพ ผมวาตรงนี้คอนขางสูง เรื่องของเสรีภาพ เคารพในสิทธิซึ่งกัน
และกัน พวกนี้เปนสิทธิเสรีภาพพวกนี้ เปนวิถีชีวิตของเขาเลย พวกการเคารพสิทธิส วนบุคคล
เรื่องสวนตัวอะไรพวกนี้ เคาจะไม discriminate(ไมแบงแยก) หรือเขาจะพยายามแสดงวาเขาไม
discriminate(ไมแบงแยก) อยางเชน ตอนนั้น เราก็เปนวัยรุน ศุกร เสารเราก็ไปเที่ยวตามผับ
ตามเทค พวกวัยรุน ก็จะหาคูนอนกัน ที่นั่นเรื่องการมี sex ถือเปนเรื่องสวนบุคคล แตละคน
เพราะทุกคนพออายุ 18 ป ก็จะรับผิดชอบตัวเอง ก็ไมมีใครอยูกับพอแม เขาก็เปนอิสระ เวลาเรา
ไปเที่ยว พวกแอฟริกัน พวกไอมืดทั้งหลายเนี่ยมันจีบพวก Swedish ผูหญิงไดงายมากคุยนิด
หนอย แตทําไมพวกเราเอเซียจีบยากมากเลย พวกไอมืดมัน ก็เลยแนะนําบอกว า เราตองให
ผูหญิง Swedish เขารูสึกวาที่เขาไมคุยกับเราเพราะเขากําลัง discriminate (แบงแยก) เรา ถึงไม
อยากคุยกับเรา เชนเราบอกวา เพราะคุณ เห็นฉันเปนพวกผิวสีหรือเขาถึงไมอยากคุยกับเรา
พวกนั้นเขาก็จะเริ่มคุยกับเรามากขึ้น เขาก็จะแสดงวาเขาไมไดแบงแยก”
นอกจากนี้ น าย C3 ยัง ได เรีย นรู ถึง การใชชี วิต ตามวิถี ประชาธิปไตยดว ย
จิตวิญญาณที่แทจริง อยางเชน หากมีสถานการณที่ทําใหกลุมเพื่อนมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน
เกิดขึ้น ทุกๆ คนก็จะมีสิทธิในการแสดงเหตุผลของตนเองไดอยางเต็มที่ เพื่อหาขอสรุป โดยจะ
ไมมีการโกรธหรือเกลียดกันตามมา และไมมีการใชกําลังรุนแรงตอสูกันเพื่อหาขอยุติ ซึ่งนาย C3
มีความเชื่อวาการมีวิถีปฏิบัติดังกลาวเปนผลมาจากการที่ครอบครัวของชาวสวีดิชมีความเปน
ประชาธิปไตยในครอบครัวสูงมาก คือ มีการเปดโอกาสใหลูกๆ แสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
ไดอยางเต็มที่ และผูเปนพอเปนแมก็จะมีการสื่อสารพูดคุยกับลูกทุกเรื่อง มีการยอมรับฟงความ
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คิดเห็นของลูกเสมอ และไมมีการแบงแยกวาเรื่องใดเปนเรื่องของเด็ก เรื่องใดเปนเรื่องของผูใหญ
ที่หามเด็กเขามาเกี่ยวของเหมือนเชนในสังคมไทย
และชาวสวีดิชจะมีวินัยในการชีวิตเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องการใชจายใน
ชีวิตประจําวัน ถึงแมวาจะเปนครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวยก็ตามแตจะมีการวางแผนในการใชจาย
เปนอยางดี เชน มีการวางแผนในการเลือกรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารจําพวกเนื้อ
และผักเพียงบางวัน เทานั้น เพราะเนื้อและผักจะมี ราคาแพง สวนในวันอื่นๆ ก็จะรับประทาน
อาหารที่มีราคาถูกแทน เชน ไสกรอก ฯลฯ นอกจากนี้ชาวสวีดิชจะไมนิยมใชสินคาแบรนดเนมที่
มีราคาแพง
“นอกจากนั้น คือ ชาว Swedish มีวิถีของระบอบประชาธิปไตยโดยวิถีชีวิต โดย
จิตวิญาณ ไมวาคุณจะ...คือ คนเรามีความโกรธเกลียดกันอยางไร เห็นไมตรงกันอยางไร ก็จะ
โตเถียงกันอยางมีเหตุผลอยางเต็มที่ โดยไมใชกําลังกัน ทุกคนถาคิดเห็นไมตรงกันก็จะโตเถียง
กันโดยไปหาเหตุผลมา ไมวาจะเรื่องในหองเรียน หรือการใชชีวิตปกติ ก็จะมีการถกเถียงกัน
อยางเต็มที่ ไมมีโกรธกัน แตจริงๆ อาจจะโกรธหรือเปลาไมรู แตการแสดงออกไมใช จะเถียงกัน
อยางไร หรือจะใชคําดาวากัน อยางไรก็จ ะไมมีการใชกําลัง กัน ออกนอกหองไปก็ยัง คงเปน
เหมือนเดิม จบกันไป ( การที่เขาเปนอยางนั้น มันนาจะมีจุดเริ่มตนมาจากอะไรคะ?) ตรงนี้มัน
นาจะเริ่มมาจากพอแมที่โนนเคาจะคุยกับลูกเยอะ และการคุยก็จะใชเหตุผลคุยกันมันเหมือนเปน
การฝกการใชเหตุผลซึ่งกันและกัน มากกวาคนไทยแนนอน คือ อยางของผมนะ พอแมสมัยกอน
พอแมจ ะไมค อยฟง ลู กอยูแ ลว พ อแมวา อยางไรก็ต องทําตาม แตที่โ น น พอแม กับลูก เขาจะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฟงซึ่ง กันและกัน ไมมีการพูดวาเรื่องของเด็กอยามายุง
เนี่ยไมมี
“...และถึงแมวาเขาจะเปนคนรวยแตเขามีวินัยในการใชชีวิต เชน เนื้อมีราคา
แพง ผักก็แพง เขาก็จะมีการกินแคบางวัน โดยมีการวางแผนวาจะกินวันไหน นอกนั้นก็จะกิน
พวกไสกรอกที่ ถูกกวา หรือของทอดชุปแปงทีเ่ ปนกลองๆ มา ถึงแมวาผมจะไปอยูในครอบครัว
ที่เขาจะร่ํารวยแตเขาก็มีวินัยในการใชเงิน เขาไมใชสุรุยสุราย ไมใชของแบรนดเนม(การใหเงิน
กับลูกเคาใหอยางไรคะ?) ใหเปน week ใหบริหารเอง (รวมทั้งคาตอบแทนที่เขาใหทานดวยใช
ไหมคะ เปน week เหมือนกัน?)ใช เขา ใหเปน week ครับ เหมือนกัน”
4.2 การศึกษาตอในระดับปริญ ญาตรี ทางด านรัฐศาสตร สาขาสวัสดิการ
สังคม ที่ประเทศสวีเดน
บรรยากาศในชั้นเรียนในระดับปริญญาตรี
การไปเรี ยนที่ประเทศสวี เดนทํา ให น าย C3 มี โ อกาสเรี ยนในบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่มีความเปนประชาธิปไตยสูงเปนอยางมาก กลาวคือ ในระหวางที่มีการเรียน
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การสอนนักศึกษาทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น ของตนเองไดอยางเต็มที่ และถามี ความ
คิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องใด ก็จะถกเถียงกันโดยใชเหตุผลในการชี้แจงและจะไมมีการใชกําลัง
ตอกัน และเมื่อเหตุการณนั้น ผานไปก็จะไมมีความโกรธเคืองกันและไมมีการใชกําลัง เพื่อยุติ
ความขัดแยง ที่เกิดขึ้น สําหรับ ครูอาจารยนั้น ก็จะเปน ผูที่ มีจิต วิญญาณของความเปน ครูโ ดย
แทจริง จะมีความเอาใจใสดูแลนักศึกษาทุกคนอยางใกลชิด และนักศึกษาสามารถพูดคุย ปรึกษา
หารือกับครูอาจารยไดทุกเรือ่ งเปนเหมือนญาติผูใหญคนหนึ่ง และหากจะตองลงโทษก็จะมีการ
ชี้แจงเหตุผลกอนลงโทษกอนทุกครั้งและจะไมใชอารมณในการลงโทษ
“ บรรยากาศในการเรียนที่ Sweden เปนอยางไรบางคะ เหมือนหรือตางจากการ
เรียนในบานเราหรือไมคะ?) บรรยากาศการเรียนที่ Sweden ครูอาจารยจ ะเอาใจใสนักเรียน
มากๆ ถาหายไปเขาจะโทรตาม มีอะไรก็โทรคุยกันได (ครูเหมือนเปนที่พึ่งไดทุกเรื่อง?) ใช ครู
เหมือนเปนที่พึ่ง เปนครูจริงๆ เลย เหมือนเปนญาติผูใหญ คุยเรื่องอะไรก็ได เรื่องการเมืองก็ได
เปนครูดวยจิตใจ เหมือน Brother… ที่โรงเรียน...(โรงเรียนเอกชนชื่อดังที่นาย C3 เคยศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ?) จะมีการลงโทษ ก็ลงโทษดวยเหตุผล ไมใช
อารมณ จะชี้แจงเหตุผลกอนลงโทษ(การแสดงความคิดเห็นระหวางเรียนเปนอยางไรคะ?) การ
แสดงความคิดเห็นก็อยางที่บอก คือ เต็มที่ ชี้แจง ถกเถียงกันดวยเหตุผล ไมโกรธกัน ไมใชกําลัง
วากันดวยเหตุผล”
4.3 การทํากิจกรรมในระหวางที่เรียนอยูที่ประเทศสวีเดน
ในระหวางที่เรียนอยูที่ประเทศสวีเดนนั้น นาย C3 ไดเริ่มมีความสนใจในเรื่อง
การเมืองการปกครองของประเทศไทยมากขึ้น ทําใหมีบทบาทในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมใน
2 กิจกรรมดวยกัน คือ การมีสวนรวมในการจัดตั้งกลุมคนไทยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย และ
การมีสวนรวมในการกอตั้งกลุมนักเรียนไทยในยุโรป ซึ่งมีรายละเอียดังนี้
การมีสวนรวมในการจัดตั้งกลุมคนไทยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย
ในระหวางที่เรียนอยูที่ประเทศสวีเดนนั้น นาย C3 ไดมีสวนรวมในการรวมกลุม
คนไทยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย และไดจัดทําหนังสือพิมพเพื่อแจกใหคนไทยที่เปนสมาชิก
ไดอานเพื่อติดตามขาวสารจากประเทศไทย โดยขอมูลในการจัดทําหนัง สือพิมพนั้น มาจาก
หนังสือที่ถูกสงมาจากประเทศไทย ทําใหการนําเสนอขอมูลในหนังสือพิมพมีความลาชาไปบาง
เพราะในสมัยนั้นไมมีการสื่อสารผานทางอินเตอรเน็ตเหมือนเชนในปจจุบัน โดยความถี่ในการ
ออกหนังสือพิมพอยูที่ประมาณ 2-3 เดือนตอ 1 ฉบับ
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“(สมั ย นั้ น ท า นเริ่ ม สนใจการเมื อ งบ า งแล ว ใช ห รื อ ไม ค ะ แล ว อยากเป น
นัก การเมื อ งหรื อ ยัง คะ?) ตอนอยู Sweden ก็ เ ริ่ม สนใจการเมื อ ง แต ยัง ไม ไ ด อ ยากเป น
นักการเมือง ก็ไปตั้งกลุมคนไทย ในสแกนดิเนเวียร ก็มีการทําหนัง สือพิมพแจกใหคนไทยใน
Sweden อาน คือเอาเรื่องราวจากเมืองไทยไปลง (แลวขอมูลนั้นเราเอามาจากไหนคะ ขอมูลใน
หนังสือพิมพ?) หาขอมูลจากสถานฑูตไทย รับหนังสือจากเมืองไทย เพราะสมัยนั้นไมมี Internet
(แสดงวาบางขาว ก็อาจจะชาเหมือนกัน เพราะตองรอขอมูลจากเมืองไทย?) ก็ชา ประมาณซัก
2-3 เดือน หนังสือก็จะออก 1 เลม”
การมีสวนรวมในการกอตั้งกลุมนักเรียนไทยในยุโรป
นอกจากที่น าย C3 ไดมี สวนรวมในการจัดตั้ง กลุมคนไทยในกลุมประเทศ
สแกนดิเนเวียแลว นาย C3 ยังไดมีสวนรวมในการกอตั้ง กลุมนักเรียนไทยในยุโ รป รวมกับ
นักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน โดยในการกอตั้งนั้นมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อรวบรวมนักเรียนไทยใหมีการทํากิจกรรมที่เกี่ ยวของกับการเมืองของประเทศไทยรวมกัน
อาทิ การตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เชน มีการแสดงความไมเห็นดวยในกรณีที่ มีฐานทัพ
อเมริกันในประเทศไทย เพราะกลุมนักเรียนไทยมีความเห็นวาเปนการชักศึกเขาบาน เนื่องจาก
ฐานทัพอเมริกันไดไปถลมประเทศเวียดนามซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานของไทย และในเหตุการณ
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นั้น กลุมนักเรียนไทยก็ไดมีมติกันวาจะสงตัวแทนเดินทางมารวม
ชุมนุมที่ประเทศไทยในเหตุการณรําลึกวัน ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่ง นาย C3 ก็ถือเปน
ตัวแทนของนักเรียนไทยที่ไดเดินทางมารวมชุมนุมในประเทศไทย แตเมื่อเดินทางมาถึงก็พบวา
มีการปฏิวัติเกิดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พอดีทําใหนาย C3 และกลุมเพื่อนตองหลบหนี
ตั้งแตวันนั้นเปนตนมาจนกระทั่งไดรับการนิรโทษกรรมจึงยุติการหลบหนี
“(ระหวางเรียนที่ Sweden มีการทํากิจกรรมอะไรหรือไมคะ?) มีการทํากิจกรรม
คือ ตอนที่ไปอยู Sweden ก็ไปรวมกอตั้งกลุมนักเรียนไทยในยุโรป (ทานมีบทบาทในการกอตั้ง
อยางไรคะ?)เปนผูรวมกอตั้งกับตัวแทนประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน พอมีการชุมนุม
ชวง 6 ต.ค. 2519 เขาก็มีมติกันวานาจะมีการสงตัวแทนมารวมชุมนุมในเหตุการณครั้งนี้ดวย
และเราก็เ ปน ตัวแทนที่ ไ ดเดิน ทางมารวมชุม นุมที่ประเทศไทยดวย พอเดิน ทางมาถึง ก็เจอ
เหตุการณ 6 ต.ค. 2519 เลย มาเจอพอดีเขายึดอํานาจตอนเชา ก็ตองหนีเลย ลงเครื่องบินตอน
เชาก็เห็นทหารเต็มสนามบินดอนเมืองเลย ก็ตองหนีเลย (วัตถุประสงคหลักของการกอตั้งกลุม
นักเรียนไทยในยุโรปคืออะไรคะ?) วัตถุประสงคหลักของการตั้งกลุมนักเรียนไทยในยุโรป คือ
เพื่อรวบรวมนักเรียนไทยทํากิจกรรมกัน มีการประชุมครั้งแรกที่ฝรั่งเศส กิจกรรมเนนไปทางดาน
ตรวจสอบการทํางานของรัฐ บาล การแสดงจุดยืน ในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการปกปอง
ผลประโยชนของประเทศ เชน การมีฐานทัพอเมริกันในเมืองไทย กลุมเราก็ไมเห็นดวย เปนการ
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ชักศึกเขาบานแลว ฐานทัพอเมริกัน ก็ ไ ปถลมเวียดนาม ซึ่ง สมัยนี้ไ มคอยมีความเคลื่อนไหว
(ปจจุบันยังคงดําเนินการอยูไหมคะ กลุมนักเรียนไทยนี้ ?) ไมนาจะมีแลว สังคมมันเปลี่ยนไป
นักศึกษาไมไดคิดถึงสวนรวมมากเหมือนเมื่อกอน ทุกคนก็อยากเรียนๆ ใหจบ สมัยนั้นเหมือนวา
เรื่ องเรี ยนเป น เรื่อ งรอง เรื่อ งกิ จ กรรมเปน เรื่อ งหลัก (ตอนนั้น พวกค าใชจ ายตา งๆ ในการ
ดําเนินงานกิจกรรม พวกทานก็ตองออกกันเองทั้งหมดหรอคะ?) คาใชจายทุกอยางในการทํา
กิจกรรมก็รวมๆ กัน ออกกันเอง ชวยๆ กัน”
4.4 การเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การที่กลุมนักเรียนไทยในยุโ รปไดมีมติใ หมีการสง ตัวแทนนักเรียนไทยมารวม
ชุมนุมและมาปราศรัยแสดงเจตนารมณของกลุมในกิจกรรมรวมรําลึกเหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2516 ที่ประเทศไทย ในครั้งนั้นนาย C3 เปนหนึ่งในตัวแทนที่จะมารวมในกิจกรรมดังกลาว
ทําใหนาย C3 ตองเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย และวันที่นาย C3 เดินทางมาถึงประเทศนั้น
ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่ง เปน วันที่มีการปฏิวัติเกิดขึ้น ในประเทศไทย ทําให
หลังจากที่ลงจากเครื่องบินแลวนาย C3 ตองหลบหนีทันที การที่ตองหลบหนีในครั้งนั้นทําให
นาย C3 ไม สามารถกลับไปเรียนตอที่ประเทศสวีเดนได โดยนาย C3 ตองหลบหนีอยูเปน
ประมาณ 2-3 ป จนไดรับการนิรโทษกรรมในป พ.ศ. 2523 จึงยุติการหลบหนีและมาใชชีวิตปกติได
เหตุผลที่นาย C3 ตองหลบนี้เปนเพราะในชวงที่เกิดเหตุการณวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.
2519 นักศึกษาจะถูกมองวาเปนคนไมดี เพราะมีการแสดงเคลื่อนไหวตอตานการทํางานของ
รัฐบาลเปนอยางมาก โดยเฉพาะกลุมนักเรียนไทยในยุโรปที่นาย C3 เปนสมาชิกอยูนั้นไดมีการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองมากกวากลุมอื่นๆ จึงทําใหเปนกลุมที่ถูกตามลามากที่สุด ดวยเหตุนี้จึง
ทําใหนาย C3 ตองหลบหนีทันทีเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย
“(ที่ทานกลับจาก Sweden ตอน 6 ต.ค. 19 มาเพื่อทําอะไรนะคะ?) เพื่อเตรียม
กลับมาเมืองไทยเพื่อจัดกิจกรรมรวมงานรําลึก 14 ตุลาคม 2516 จะมีการรําลึกในป 19 กลุม
นักเรียนไทยในยุโรปก็ตั้งใจจะเดินทางกลับมารวมงาน (มารวมงาน คือมาทําอะไรบางคะ?) มา
ปราศรัยประกาศเจตนารมยบนเวที เหมือนที่กลุมพันธมิตรเขาทํากัน แตสมัยนั้นเขาทําดวยใจไม
เหมื อ นสมั ย นี้ กลุ ม นั ก เรี ย นไทยที่ ก ลั บ มา ตอนหลั ง เขาก็ จ ะกลั บ มาเป น อาจารย กั น ตาม
มหาวิทยาลัย (ทานกลับมาวันที่ 6 ต.ค. 19 พอดี?) ผมกลับมาวันนั้นพอดี ก็ตองเริ่มหนีเลย ใน
เหตุการณ 6 ต.ค. 2519 คนที่คลายๆ เปนนักศึกษาจะถูกตามลา ถูกมองวาเปนคนไมดี (ถาไม
หนี ตอนนั้นเรากลับไปเรียนตอที่ Sweden ไมไดหรอคะ?) กลับไปไมไดอีก เพราะเขามีรายชื่อ
อยู (เขามีขอ มูลวาเรากลับมาแลว ถึงเมืองไทยแลวหรอคะ?) ใชเขารูวาเรากลับมาแลว ตอนนั้น
ระบบมันไมออนไลนเหมือนสมัยนี้ ทางพี่สาวลูกปาเขาก็สงขาวไปบอกวาทางรัฐบาลเขามีการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมนักเรียนไทยอยู เขาก็บอกใหระวังตัวตอนที่อยูที่นั่น เมื่อกอน
สถานฑูตไทยเขาก็มีคลายๆ หนวยขาวกรองตรวจจับความเคลื่อนไหว รายงานความเคลื่อนไหว
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ของนักเรียนไทยที่อยูในตางประเทศ เพราะเมื่อกอนนักเรียนไทยจะมีความเคลื่อนไหว ตอตาน
รัฐ บาลกลายๆ ตอนนั้ น ที่นั่ น ถื อ วา มี ค วามเคลื่ อ นไหวมากกว า กลุ ม อื่ น ๆ เปน กลุ มที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวมากที่สุด (การเคลื่อนไหวของกลุมทาน มันมากกวากลุมอื่นๆ อยางไรคะ?) ก็กลุมอื่น
เขาแคสงเอกสารมา สงอะไรมาคัดคาน ประทวง แตกลุมของเรามีการอดขาวประทวง เดินขบวน
ประทวง รณรงคที่ตางประเทศ (ชวงที่หนีไปนั้น ทานหนีไปอยูอยางไร อยูกับใครคะ?) ผมหนีอยู
ในเมืองไมไดเขาปา ชวงหนี ก็หนีไปอยูกับคนนั้น คนนี้ไปเรื่อยๆ ก็มีหนีไปอยูสถานฑูตสวี เดน
สงไปแอบอยูกับหมอชาวสวีเดนที่เขามาศึกษาเรื่องโรคเขตรอนอยูในเมืองไทย จนเริ่มมีคนสงสัย
วาหมอสวีเดนทําไมมีเด็กไทยมาอยูดวย ตอนนั้นคนทําความสะอาดที่อพารตเมนทเริ่มสงสัย ก็
ตองยายที่อยูไป ใหไปอยูกับคนตางชาติที่เขามาทํางานในองคกรระหวางประเทศอยูไปเรื่อยๆ
ประมาณ 2-3 ป จนเขามีนิรโทษกรรมประมาณ ป 2523 ก็เลิกหนี”
4.5 การทํางานในบริษัทตางชาติแหงหนึ่ง
ภายหลังจากที่นาย C3 ไดรับการนิรโทษกรรม นาย C3 ไดเขาทํางานที่บริษัท
ตางชาติแหงหนึ่งเปนเวลาประมาณ 3 ป ก็ไดลาออกเพราะมีความรูสึกวาไมชอบลักษณะงานที่
ทํา ถึงแมวาจะไดเงินสูงมากก็ตาม เพราะการทําหนาที่สวนใหญมีเพียงแคการโตตอบเทลเล็กซ
และการพบปะเจรจากับชาวตางชาติเทานั้น
“(กอนที่จะทํางานหนังสือพิมพ ทํางานเกี่ ยวกับอะไรนะคะ?)ทํางานเปนผูจัดการ
ฝายตางประเทศกับ บริษัท... (บริษัทตางชาติแหงหนึ่ง ) ดวยเงินเดือนที่สูงมาก แตทํางานอยู
ประมาณ 3 ปกวาๆ ก็ตองลาออก เพราะรูสึกวา ไมชอบ ลักษณะงานที่สวนใหญเปนการโตตอบ
telex, เจรจาโตตอบ, พบปะกับชาวตางชาติเทานั้น จึ งลาออกไปทํางาน นสพ. ซึ่งไดเงินเดือน
นอยกวาอยางมาก แตงานหนังสือพิมพเปนงานที่ชอบมากกวา”
4.6 การทํางานเปนนักหนังสือพิมพ
ภายหลังจากที่ไดลาออกจากบริษัทตางชาติ นาย C3 ก็ไดรับการเชิญชวนจากคุณ
... มาทํางานที่หนังสือพิมพรายสัปดาหฉบับหนึ่ง ซึ่งชวงที่ นาย C3 เขามาทํางานนั้น พนักงาน
ซึ่งเปนลูกนองของคุณ... ไดลาออกไปหมด จึงทําใหเหลือคนทํางานหลักเพียง 2 คนเทานั้น คือ
คุณ... กับ นาย C3 ทําใหนาย C3 ไดมีโอกาสทํางานเกือบทุกอยางในสํานักพิมพแหงนั้น และ
เขียนขาวทุกๆ ดานในหนังสือพิมพฉบับนั้น และภายหลังจากทีไ่ ดทํางานไประยะหนึ่งนาย C3 ก
มีความรูสึกชอบการทํางานทางดานหนังสือพิมพ เพราะคิดวาเปนการทํางานที่เหมาะสมกับ
ตัวเอง และเนื่องจากนาย C3 ไดทํางานที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพการเมืองเปนหลัก จึงมีโอกาสได
รูจักกับบุคคลสําคัญทางการเมืองหลายทานดวยกัน
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“การทํางานหนังสือพิมพ รูสึกชอบ รูสึกวาเปนตัวเรา ตอนนั้นทําหนังสือพิมพโลก
ใหม ตะวันใหม คนที่ชวนมาทํา คือ คุณปรีชา สามัคคีธรรม ตอนที่เริ่มตนทํานั้นลูกนองคนอื่นๆ
ลาออกกันหมด เหลืออยูกับคุณปรีชา 2 คน ที่เปนคนหลักๆ ทําใหไดทําขาว เขียนขาวทุกดาน
ทําทุกอยางในหนัง สือพิมพ เขียนขาวทุกอยางทั้งที่ไมเคยทํามากอน แตรูสึกวาชอบมากกวา
เพราะเปนตัวเองมากกวา
ทําหนัง สือ พิมพการเมืองเปน หลัก ทํา ใหรูจักกับ พี่ ... พี่... เพราะเขามาเขีย น
หนังสือดวย พี.่ .. ตอมาพี.่ .. ชวนไปแปลขาวตางประเทศให นสพ.เลมเล็กๆ แลมหนึ่ง ที่เราพอ
เชี่ยวชาญเรื่องการแปลภาษาอยู พวกหนังสือพิมพเล็กๆ จะหาคนทํายาก ถามาสนใจจริงๆ คนที่
รูภาษาดี แปลขาวได เขาก็ไปทํางานอื่นๆกันหมด”
4.7 การศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางดานนิเทศศาสตรบัณฑิต
ในระหวางที่ทํางานอยูที่สํานักพิมพ ...นาย C3 ก็ไดเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ทางดานนิเทศศาสตรที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งไปพรอมกันดวย จนกระทั่งจบการศึกษาทางดาน
ดังกลาว
“พอสิ้นสุดการหลบหนี ก็ทํางาน นสพ. แลวก็ไปลงเรียน ทางดานนิเทศศาสตร ที่
มหาวิทยาลัย.....(1) กับ มหาวิทยาลัย....(2) ไปดวย แตของมหาวิทยาลัย.....(1) ไมไดไปสอบ
เพราะตอนหลังไปอภิปรายใน มหาวิทยาลัย.....(1) เยอะ”
4.8 การเริ่มตนทํางานการเมือง
จุดเริ่มตนในการนักการเมืองทองถิ่น คือการดํารงตําแหนงเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)
การทํางานในเสนทางสายการเมืองของนาย C3 เริ่มตนเมื่อนาย C3 ไดรับการ
ทาบทามใหลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากนาย...(นักการเมืองอาวุโส
ของพรรค A-2) เนื่องจากนาย... มีโอกาสไดเห็นความสามารถในการปราศรัยทางการเมืองของ
นาย C3 ระหวางที่ไปรวมปราศรัยหาเสียงในระหวางที่มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อ
นาย...ไดเห็นความสามารถของนาย C3 จึงไดใหนายตํารวจติดตามมาติดตอทาบทามและได
นัดหมายใหนาย C3 ไปสัมภาษณเพื่อสอบถามถึงแนวคิด และประสบการณการทํางานของนาย
C3 ที่กระทรวงแหงหนึ่ง เนื่องจากในขณะนั้น นายดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการในกระทรวง
แหงดังกลาวและดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเขต... กรุงเทพมหานคร
ในที่ สุ ด นาย C3 ก็ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภา
กรุง เทพมหานครในป พ.ศ. 2528 เนื่ องจากคิ ดวาการลงสมัครรับเลือกตั้ง เปน สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเปนการเริ่มตนทํางานการเมืองในระดับทองถิ่นกอนแลวในอนาคตจึง จะมีการ
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พัฒนาไปถึงการทํางานการเมืองในระดับชาติ หรือการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
ถึ ง แ ม ว า นาย C3 จ ะตั ด สิ น ใ จลง สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป นสม าชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครแตในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้น นาย C3 ไมไดมีความมั่นใจวาตนเอง
จะไดรับการเลือกตั้งมากนัก เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2528
เปนการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตกฎหมายใหม ซึ่งในขณะนั้น ทีมของนาย...(นักการเมืองอาวุโส
ทานหนึ่งของประเทศไทย) ถือวาเปนทีมที่มีชื่อเสียงโดงดังมาก และเปนที่คาดหมายกันทั่วไปวา
ในการเลือกตั้งครั้งนั้นทีมของนาย... จะไดรับการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงเขต... ที่
นาย C3 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ดวย อยางไรก็ต ามนาย C3 ก็ไ ดลงพื้น ที่ใ นเขต... ไปพบกับ
ประชาชนกลุมตางๆ เพื่อสรางคะแนนนิยมใหกับตนเองพรอมกับนาย...(นักการเมืองอาวุโสของ
พรรค A-2) ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตที่นาย C3 ลงสมัครรับเลือกตั้ง
นาย C3 มีเวลาในการหาเสียงนานมากนัก เมื่อเทียบกับผูสมัครคูแขงที่อยูในทีม
ของนาย... (นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของประเทศไทย) ที่ลงพื้นที่มาเปนเวลานานกวา แต
นาย C3 ก็มีขอไดเปรียบประการหนึ่งคือ นาย C3 เปนคนหนุมไฟแรงนาจะมีพลังในการทํางาน
เพื่อประชาชนในพื้นที่ไดมากกวาเมื่อเทียบกับ นาย...ผูสมัครคูแขงที่มีอายุมากกวา 60 ป
ทั้ง นี้ผ ลการเลือกตั้ง ปรากฎวานาย C3 ไดรับการเลื อกตั้ง เปน สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร โดยในขณะที่มีการนับคะแนนเลือกตั้ง นาย C3 ก็ยังคงทํางานอยูที่สํานักงาน
หนัง สือพิมพ ต ามปกติ เพราะไมไ ด มีความมั่น ใจวา จะได รับการเลือ กตั้ง ในครั้ง นั้น จึง ไมไ ด
เดินทางไปดูผลการนับคะแนน
“(ทานเริ่มเขาสูการเมืองครั้งแรก คือ ตอนลงสมัคร ส.ก. ใชไหมคะ ตอนนั้น มี
ความเปนมาอยางไรคะ?)ตอนนั้นไดรับมอบหมายใหไปพูดเรื่องแชรแมชมอย ในงานปราศรัยที่
จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทําใหมีโอกาสไดปราศรัยเรื่องการเมืองดวย วันนั้น ทาน...
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) ซึ่งเปนรมว.... ไดไปรวมฟงการปราศรัยดวย ก็ไดเห็นแวว
เห็นความสามารถในการพูด การปราศรัย ก็ใหนายตํารวจติดตามมาติดตอทาบทามแลวนัด
หมายใหไปคุยรายละเอียดกันที่กระทรวงฯ วันที่ไปก็มี ส.ส. หลายคนมาเหมือนสัมภาษณผ ม
เกี่ยวกับการทํางาน แนวความคิด แลวอาจารย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) ก็ชวนผม
มาลงสมัคร ส.ก.เขต... ในการเลือกตั้ง สก. ป 2528 เปนการเลือกตั้ง ส.ก. ครั้งแรก ตามกฎหมาย
ใหมของ กทม. ตอนแรกก็ไดบอกอาจารย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) ไปวาผมไมมี
ตังค อาจารย...ก็บอกวาไมเปนไรเรื่องตังคเดี๋ยวมีคนชวยเอง ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้น คุณ ...
(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของประเทศไทย) และทีมดังมากๆ ในขณะนั้น สุดทาย ก็ไ ดลง
สมัคร ส.ก. เขต... โดยอาศัยฐานคะแนนเสียงของ ทาน... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2)
ซึ่งเปน ส.ส.ของเขต...ในขณะนั้น ใชวิธีการเดิน หาเสียง ทําคะแนนกับกลุมชาวบานเปนหลัก
(การเลือกตั้งในสมัยนั้น มีการใชเงินไหมคะ?)สมัยนั้นไมมีการใชเงินในการเลือกตั้ง ใชการเดิน
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หาเสียงเปนหลัก (ตอนที่ลงสมัครครั้งนั้น ทานมั่นใจไหมคะวาจะได จะชนะการเลือกตั้ง ?) ตอน
แรกไมคิดวาจะชนะการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งก็ยังคงทํางานหนังสือพิมพอยูตามปกติ จนกระทั่งมี
คนโทรไปบอกวาเราชนะการเลือกตั้งก็แปลกใจเหมือนกัน (ที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนั้น ทานคิดวา
เปนเพราะอะไรคะ?) ที่ชนะไดคิดวา นาจะเปนเพราะวาเราเปนคนหนุม ซึ่งคูแขงในขณะนั้นอายุ
60 กวาๆ แลว (เขากับทานใครทําพื้นที่มากอนกันคะ?) เขาทําพื้นที่มากอนนานมากๆ ประกอบ
กับอยูกลุมของคุณ...(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของประเทศไทย) ซึ่งมาแรงมากดวย เราก็ไม
คิดวาจะชนะการเลือกตั้ง ตอนนั้นยังไมรูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปน ส.ก. มากนัก เพราะเปน
กฎหมายใหมดวย ตอนลงสมัครยังไมรูวาไดเงินเดือนเทาไหรดวย”
“(ตอนนั้นเหตุผลในการติดสินใจลงสมัครเปน ส.ก. ตามคําชวนของอาจารย...
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) เปนเพราะอะไรคะ?) สวนหนึ่งที่ดึงดูด เพราะวา จริงๆ แลว
กอนนั้นผมมีคนชวนหลายครั้งแลวนะ ตอนนั้นมีอาจารย...(อดีตนักการเมืองชื่อดังของประเทศ
ไทย) ก็ชวนลงสมัคร กอนที่แกจะเสียชีวิต ฆาตัวตาย ก็ชวนลงสมัคร ตอนนั้นนาจะป 26 ลงสมัคร
ส.ส. เลย อาจารย…อยากไดสื่อมวลชนมาลงสมัคร พอผมไมลงแกก็ไปเอาคุณ...มาลงเปนทีมแก
แถวเขตหวยขวาง (ทําไมตอนนั้นไมลงสมัคร ส.ส. คะ?) ไมลง เพราะผมยังสนุกสนานอยูกับการ
เปนสื่อมวลชน การไปอภิปรายตามที่ตางๆ การวิพากยวิจารณ อะไรตออะไรได ( ทานยังสนุก
กับการเปนสื่ออยูเลยยังไมตัดสินใจลง หรอคะ?) ใช แลวก็ผมไมอยากจะรูสึกวาเปลี่ยนไปนะ อีก
อยางเปนเพราะวาเราไมไดทําธุรกิจเราไมมีเงินเยอะพอจะลงเลือกตั้ง เพราะมันตองใชเงินเยอะ
แลวมันจะเปนไดหรอ ก็คิดอยางนั้น แตพอมาป 28 อาจารย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A2)ชวน ผมก็บอกอาจารย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) ไปวาผมไมไดมีเงินอะไรมากมาย
ผมไมไดมีเงินเปน 100 ลาน 1,000 ลาน อีกอยางผมทําหนังสือพิมพ ผมไมไดไปรีดไถ ประเภท
ไปตบทรัพยเขา อะไรเขาพวกนั้น อาจารย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) บอกวาไมตอง
กังวลเรื่องเงิน ถาคุณพรอมจะลงแลวคุณเหมาะสม คุณลงได เดี๋ยวเงินมาเอง ก็จะมีคนชวยคุณ
เอง หรืออยางนอยผมก็ชวยคุณ ผมก็เลยเบาใจเรื่องนี้ไป และตอนนั้นเราก็มีความรูสึกวาถาเรา
ไปเปน ส.ส. เลยจะไดหรอ ส.ส. สมัยกอนตองเปนคนดังทั้งนั้น ถึงจะได เราอาจจะเริ่มมีชื่อเสียง
บางในแวดวงหนังสือพิมพ เปน activist อะไรอยางนี้ แตก็ไมใชดังระดับประเทศ มีชื่อเสียงคน
รูจักบางแตไมใชเอยชื่อแลวคนรูจักทั้งประเทศ ก็เลยคิดวาเริ่มลง ส.ก. กอนก็ดีเหมือนกัน อยาง
นอยก็เปนเวลาที่เราไดฝกฝนตนเองดวย ศึกษา เรียนรูไป”
การทํางานเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เมื่อนาย C3 ไดรับการเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแลวก็เริ่มตน
ทํ า งานในพื้ น ที่ ร ว มกั บ นาย... (นั ก การเมื อ งอาวุ โ สท า นหนึ่ ง ของพรรค A-2)ที่ เ ป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูใ นเขตเดียวกัน ซึ่งการไดทํางานรวมกันทําใหนาย C3 ได เห็น
แบบอยางการทํางาน และไดเรียนรูการทํางานการเมืองจากนาย... ในหลายๆ ดานดวยกัน ทั้ง
เรื่องการลงพื้นที่พบประชาชนอยางตอเนื่อง การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
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นอกจากจะไดเรียนรูบทบาทในการทํางานการเมืองจากนาย... แลว นาย C3 ยังไดทําการศึกษา
บทบาทการทํ า งานในด า นต า งๆ ของสมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครด ว ยตนเองจาก
พระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2528 ซึ่งเปนกฎหมายฉบับใหมไป
พรอมกันดวย
อยางไรก็ตามนาย... ถือเปนตนแบบในการทํางานทางการเมืองที่สําคัญที่นาย
C3 ยังคงนําแนวคิดและแนวปฏิบัติตางๆ มาใชในการทํางานการเมืองจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะ
เรื่องการลงพื้นที่ดูแลความเปนอยูของประชาชน ซึ่งนาย... ถือเปนตนแบบการทํางานในดานนี้
ใหแกนักการเมืองในรุนตอๆ มาไดเปนอยางดี
“พอไดรับการเลือกตั้งก็ทํางาน เปน ส.ก. รวมกับ ทาน... (นักการเมืองอาวุโ ส
ของพรรค A-2) ซึ่งเปน ส.ส. ในเขตปทุมวัน ก็ไปทํางานพื้นที่รวมกับทาน (ตอนแรกไปงาน หรือ
ลงพื้น ที่ใ หมๆ เขิน ไหมคะ?) แรกๆ ก็มีเขิน ๆ บาง แตไ มคอยไดไ ปคนเดียว ไปกับทีม ส.ข.
หรือไมก็ไปกับอาจารย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) เปนหลักก็เรียนรูการทํางาน การลง
พื้น ที่ของทานไปดวยเลย คือ เรียนรูต อนทํางานจริงๆ ตอนนั้นผมไมรูเลยวา ส.ก. เปน อะไร
อยางไร ผมก็ตองไปเปดกฎหมายดูวามันตองทําอะไรบาง มีบทบาทอยางไร เปด พรบ. การ
บริหารราชการ กทม. ผมก็ไปศึกษาเองหมด (ตอนปนั้นเปนการเลือกตั้งครั้งแรกหรอคะ?) จริงๆ
มีตั้งแตป 18-19 แตกฎหมายมันยกเลิกไป มามีใหมก็ป 28 (ทานตองเริ่มศึกษา งานสภา กทม.
งานพื้นที่ ตองศึกษาเอง ไมมีใครเปนพี่เลี้ยงเลยหรอคะ?) ฮะ ไมมี ศึกษาเองใหม แตโชคดีที่ตอน
นั้นพื้นที่นั้นอาจารย...(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของพรรค A-2)กับทีมเปน ส.ส. อยูในพื้นที่
บางงานก็ไปดวยกัน ทําดวยกัน”
“ (หลังจากที่ทานไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ก. แลวนะคะ อาจารย…(นักการเมือง
อาวุโสทานหนึ่งของพรรค A-2)เขามามีบทบาทอยางไรบางคะ ในการทํางาน มาแนะนํา หรือชวย
เปนพี่เลี้ยงอยางไรคะ?) โห ชวยมาก ก็ตั้งแต... คือผมวามันเปนเรื่องการแนะนําโดยการปฏิบัติ
เลย คือ 1) เราเห็นแกทํางาน เห็นการทํางาน ตรงตอเวลา การไปเยี่ยมชาวบาน อาจารย ...
(นักการเมืองอาวุโ สทานหนึ่ง ของพรรค A-2)ถือเปน แบบอยางเลย การเยี่ยมชาวบาน เสาร
อาทิตยแกจะลงพื้นที่ตลอดเลย ( อาจารยทานลงพื้นที่ตลอด อยางนั้นทานมีครอบครัวหรือยัง
คะ?) มีแตแกก็ไป เย็นก็มีงาน มีอะไรตางๆ ไปเรื่อย วันธรรมดาอะไรตางๆ ตอนเชาแกก็ดูเรื่อง
คดีความที่สํานักงานแก แถวสนามหลวง แตละวันมีคนมาหาแกเต็มเลย เรื่องราวรองทุกขอะไร
ตออะไร แกก็มีลูกนองทีมงานออกไปชวยเขา เสร็จแลวก็มา เราก็เรียนรูมาเรื่อยๆ ไปโดยปริยาย
โดยไมตองสอน (สวนใหญทานเห็นแบบอยางการทํางานการเมืองมาจากอาจารย ... เหรอคะ?)
ใชเห็นแบบอยางการทํางาน แตถาเรามีอะไรสงสัยก็จะถามแก แกก็จะชวยแนะนําใหเราไดตลอด
(ถึงตอนนี้ทานก็ยังนําหลักการทํางาน ที่ไดเรียนรูมาจากอาจารย... มาใชอยูใชไหมคะ เปนเรื่อง
ไหนบางคะ?) ใชๆ คือ ผมวา อาจารย... คือหลักเลย คือ แตกอน ส.ส. เขาไมคอยมีใครลงพื้นที่
กัน มันไดตามกระแสเปนหลัก แลวตอนนั้น ก็ไมคอยมีการเลือกตั้ง กอนหนาที่จะมีการเลือกตั้ง
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ป 22 เนี่ยการเลือกตัง้ ส.ส. ในประเทศไทยก็มีการปฏิวัติ มีอะไรตลอด เลือกแปบเดียวก็ไปแลว
กอนจะมาเลือกตั้งป 18-19 …โหตั้งแต ป 12 นอกนั้นก็ปฏิวัติกันมาตลอด อะไรใชไหม...
“...ฉะนั้น การเปน ส.ส. ในกรุงเทพเนี่ยก็แทบจะไมมีเรื่องของระบบลงพื้นที่ ก็
ทํางานในสภาไป งานพื้นที่เนี่ยตัดไปเลย( แตอาจารย...(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของพรรค
A-2) ทานเปน ส.ส.ที่มีการลงพื้นที่?) ใช อาจารย...นี่...ลงเปนระบบเลย ถาไมนับเรื่องไปงานศพ
อัน นั้น ถือเปนเรื่องความผูกพันสวนตัว (ตอนนั้น ทานพอทราบไหมคะ วาอาจารยทานไปเอา
หลักการลงพื้นที่มาจากไหน ในเมื่อคนอื่นเขาไมทํา แตอาจารยแกทําอยางนี้คะ?) ผมวาอาจารย
แกนาจะคิดวาการลงพื้นที่เปนการผูกจิตผูกใจ ชนะใจประชาชนได แกก็จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
เนี่ยมานานมาก (ถือเปน ตน ฉบับเลย?) เปน ตน ฉบับ เดี๋ยวนี้ ส.ส. , ส.ก. มาทํากั น เยอะแยะ
อาจารย... เนี่ยเปนตนแบบเลย (อยางนี้ ส.ส. ในพรรค A นี่ถือเอาแบบนี้เปนแบบอยางดวยหรือ
เปลาคะ?) เขาอาจจะทํา เอาแบบอยางมาโดยเขาไมรูก็ไดนะ(ทุกอยางมันเปน Pattern ไปแลว?)
แตเดี๋ยวนี้เขาทํากันไปหมดแลว เปน Pattern ไปหมดแลว แตคนเริ่มจริงๆ เนี่ยอาจารยเพราะ
พรรค A ตกหมดป 22 เหลือ คุณ... คนเดียว มาเลือกตั้งอีกทีป 24 หรืออยางไรเนี่ยแหละ”
4.9 การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.
2531 และแพการเลือกตั้งติดตอกัน 3 ครั้ง
นาย C3 ไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก เมื่อป
พ.ศ. 2531 แตผลปรากฎวาแพการเลือกตั้ง และแตนาย C3 ก็ยังคงลงเลือกตั้งติดตอกันอีก 2
สมัย คือ ป พ.ศ.2535/1 และ ป พ.ศ.2535/2 ซึ่งผลก็คือแพการเลือกตั้งทั้งไป 2 สมัย ทําใหนาย
C3 แพการเลือกตั้งติดตอกันถึง 3 สมัย อยางไรก็ตามการแพการเลือกตั้งทั้ง 3 สมัยนั้นไมไดทํา
ใหน าย C3 เกิดความทอแท และคิดจะเลิกลาจากการทํางานทางดานการเมืองแตอยางใด
ในทางตรงขาม นาย C3 ยัง คงแสดงความเคลื่อนไหวทางการเมืองผานการเปน Activist
Journalist คนสําคัญที่แสดงความคิดเห็นของตนเองผานเวทีปราศรัยทางการเมือง ซึ่งในชวง
เวลา 3 สมัยที่ไ มไ ดรั บการเลือกตั้ง นั้น นาย C3 ไดรับเชิญ จากองคกร และบุคคลตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการเมืองใหไปปราศรัยทางการเมืองในสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง
ซึ่งเหตุผลที่ทําใหนาย C3 ยังคงสนใจทํางานการเมืองเพราะวานาย C3 มีความตั้งใจอยางแนว
แนแลววาตนเองจะเขาไปทํางานการเมืองเพื่อใหมีโอกาสที่จะมีสวนรวมทางการเมืองในทางตรง
ในฐานะที่เปนผูแทนของประชาชนหรือเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในที่สุดนาย C3 ก็ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งที่ลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนครั้งที่ 4 ในป พ.ศ. 2539 ซึ่งภายหลังจากที่ไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้นแลว
นาย C3 ก็ยังคงไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน(ป พ.ศ. 2552) รวมสมัย
ที่ไดรับการเลือกตั้ง 4 สมัยดวยกัน ประกอบดวย ป พ.ศ.2539, 2544, 2548 และ 2550
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“(ทานลงสมัคร ส.ส. แลวแพทั้ง 3 ครั้ง แตยังคงทํางานการเมืองตอ ตอนนั้นทานมี
แรงจูง ใจในการทํา งานการเมือ งตออย างไรคะ จึง ลงเลือ กตั้ง ต อมาเรื่ อยๆ ไมลมเลิกไป?)”
มันทาทายเราคิดวาเมื่อเราตัดสินใจที่จะทํางานทางดานนั้นแลว เราดิ่งเดี่ยวมาทางดานนี้แลว ทิ้ง
ทางดานสื่อสารมวลชน ทางดานหนังสือพิมพมาแลว หันมาทางนี้ เราก็ตั้งใจทํา เราคิดวาทาง
โนน(สื่อฯ)ก็เปนชองทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ตอการทํางานของรัฐบาล เสนอความคิด
ที่เปนประโยชน เราเขียนวิพากษวิจารณตรวจสอบได แตมันเปนทางออม(Indirect) ตอนนั้นเรา
คิดวาเราก็ทําไดพอสมควร แตมันก็ยัง เปน ทางออม ถา direct ก็คือเราตองเขาไปรวมเปน
นักการเมือง ตอนนั้นเราคิดวานาจะเปนทางตรงมากกวาเราก็เลยยังตัดสินใจทํางานตอ เลยยังมี
ความพยายามอยู (ระหวางนั้นมีทอแทบางไหมคะ แลวทานทําอยางไรคะ?) ตอนนั้นคิดวา
รูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปแตก็ยังคงตองอยูในแวดวงการเมืองเปน activist ทางการเมืองตอ
เพราะตอนนั้นกอนที่ผมจะเริ่มมีการอภิปรายทางการเมือง ผมเริ่มสมาคมกับพวก activist มาก
ขึ้น อย า งตอนนั้ น เวลาผมอภิ ป ราย หนั ง สื อ พิ ม พ ภาษาอั ง กฤษจะเรี ย กผมว า เป น activist
journalist ผมก็เริ่มสนิทกับ พี่..., อาจารย... พวกกลุมกรรมกร ก็มีคุณ...,คุณ... ตายไปหมดแลว
คุณ..., คุณ... ยกตัวอยางแวดวงกรรมการ สวนแวดวง activist ทางดานสิทธิมนุษยชนก็จะมี ทุก
วันจะติดตออยู พวกสมัชชาคนจน คุณ... อะไรที่มาประทวงหนาธรรมเนียบ ผมไปอภิปรายมันก็
เริ่มสนิท เริ่มอะไร เริ่มเปนเครือขาย กลุมสิทธิมนุษยชน กลุมสตรี ชวงนั้นก็เลยเปนพวก activist
กลายๆ มีการเดินทางไปอภิปรายทางการเมืองในที่ตางๆ ทั่วไปขึ้นเหนือลองใต อยาง คุณ...
สมัยที่เปน นศ. ...อยูขอนแกน ก็มาฟง ผมอภิปราย ส.ส. ... เปน นศ.รามคําแหง ก็เชิญผมมา
อภิปราย พวก ส.ส.... , ส.ส...(ส.ส. ในสังกัดพรรค A). พวกนี้ก็เชิญ เยอะไปหมด พรรค B ก็เยอะ
พวกคุณ...(หนึ่งในแกนนํากลุม นปช.ในป 2552), พวกคุณ... ผมถึง...ที่คุณ... (หัวหนาพรรค A
ในปจจุบัน) เขาเขียนไวในหนังสือผม คุณ...(หัวหนาพรรค A ในปจจุบัน) เขาเขียนวาผมเปน
นักการเมืองที่มีเพื่อนทุกพรรค ทุกคาย อยางงานแตง งานผม เสื้อแดงไปพอๆ กับเสื้อเหลือง
ตอนนั้นคุณ...(หนึ่งในแกนนํากลุม นปช.ในป 2552) กอนที่จะงานผมมันก็ไปไฮปารคมาแลวก็มา
เปลี่ยนเสื้อกอนมา อันเนี้ยยกตัวอยาง สวนหนึ่งเพราะวาชีวิตเรามันหลากหลายเวทีมากก็ผูกพัน
กันกับผูคนหลากหลาย”
ตอนที่ 2 ประวัติชีวิตภายหลังการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การนําเสนอประวัติชีวิตของนาย C3 ในตอนที่ 2 นี้จะเปนรายละเอียดของชวงชีวิตใน
วัยผูใหญภายหลังจากที่น าย C3 ไดดํารงตําแหนง เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ช ว งที่ 4 ช ว งวั ย ผู ใ หญ (อายุ 18 ป ขึ้ น ไป) ช ว งวั ย ทํ างานหลั งเข าดํ า รงตํ าแหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1. การไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก ในป พ.ศ. 2539
เมื่อนาย C3 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในป พ.ศ. 2539
ซึ่งในครั้งนั้นนาย C3 ไดลงสมัครในนามของพรรค A ภายหลังจากที่แพการเลือกตั้งติดตอกันถึง
3 สมัย เมื่อนาย C3 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยแรก นาย C3 ก็ไดมี
การวางแผนการทํางานเปนอยางดีเริ่มตนจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้น
ที่วามีความตองการใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําอะไรใหกับพวกเขาบาง เพื่อทําใหนาย C3
สามารถทํางานไดสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ และเมื่อรับทราบความ
ตองการของประชาชนแลว นาย C3 ก็ไดทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา ทั้งหมดที่
มีอยูในชีวิตใหกับการทํางานการเมือง โดยนาย C3 ใชเวลาตลอดทั้ง 7 วัน ใน 1 สัปดาหไปกับ
ทํางานการเมืองในทุกๆ ดานทั้งการทํางานในสภาผูแทนราษฎร และการทํางานในพื้นที่ ตลอด
ระยะเวลา 4 ปเต็ม
“(หลังจากที่ทานไดรับการเลือกตั้งติดตอกัน 4 สมัยมาจนถึงวันนี้ คิดวาเปนเพราะอะไร
คะ?) คิดวาเปนเพราะเราแพการเลือกตั้ง 3 ครั้ง เราแพมา 3 ครั้ง พอทันที่ที่ไดรับการเลือกตั้ง ผม
ทําโพลลใ นเขตของผม ผมรูวาผมตองทํางานอยางเปน ระบบแลวเพื่อที่จะทําใหผมไดรับการ
เลือกตั้งตอไป แลวผมจะตองทํางานหนัก ตองเปนระบบ ทํางานหนัก ทุมเททรัพยากรเทาที่เรามี
อยูทั้งหมดเนี่ยใหกับการทํางาน ใสเขาไปใหหมด ทั้งชีวิต รางกาย เวลา มันสมอง สติปญญา ทุก
สิ่งทุกอยางทุมเทลงไป เพราะนี่คือสิ่งที่เราเลือกแลว ถามันเปนงานก็คือตองทุมแบบสุดตัว ไมมี
เรื่องอื่นเลย ฉนั้นเนี่ยพูดงายๆ วาทุกเวลานาทีของผม คือ งานดานการเมือง ผมไมมี ผมไมมี
เวลาพักผานเลย”
“พอป 39 ผมเริ่มทําสํารวจ ทํา poll สํารวจวาคนรูสึกอยางไร กับ ส.ส. คนตองการเห็น
ส.ส. เปนอยางไร ความคาดหวังอะไรตออะไร ทําละเอียดมาก ตอนนั้น ผลที่ออกมาไมนาเชื่อ เรา
อาจจะตกใจนะ เราเรียนรัฐศาสตร เรียนอะไรตออะไรมา ปรากฎวาความคาดหวังของคนเนี่ย คือ
เขาอยากไดมีโอกาสเห็น ส.ส. บาง เขาเลือกเขามาแลว อยากเห็นการทํางานของเขา อยากเห็น
บทบาทของเขา ไดสัมผั ส คุณ บาง อยากใหมีความรูสึกวา เปน ตัวแทนเขาบาง แล วผมก็ม า
วางแผนเลย ถาพูดก็อีกยาวมากวาผมวางแผนอะไรอยางไรตอไป (ในการวางแผนนี่ เพื่อที่จะ
ตอบสนองความตองการของพรรค A ใหครบใชหรือไมคะ?) ฉนั้นผมถึงมีบทบาททั้งในพื้นที่และ
ในสภา คือในสภาผมยื่นกระทูสดมากที่สุด เกือบทุกป ถาไมมากที่สุดก็เปนอันดับสองอะไรไป
แลวกระทูสดที่ผมยื่นเนี่ย ส.ส. ดวยกันก็ตองอยากฟง ไมใชประชาชนฟง ขาราชการในสภาเองก็
มาบอกผม ถามีกระทูบอกผมดวยผมอยากฟง เขาตองหยุดทํางานเพื่อมาฟง”
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2. การไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน
ในการเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. 2544 เปนการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของนาย C3
ซึ่งยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค A เชนเดียวกับในสมัยที่ผานมา ทั้งที่ในชวงเวลา
ดังกลาวเปน ชวงที่คะแนนนิยมของพรรค A ลดต่ําลงมาก เพราะพรรค A เปนพรรครัฐบาล
ในชวงป พ.ศ.2539 - 2543 ที่ถูกวิพากษวิจารณในเรื่องการทํางานเปนอยางมาก ในขณะที่พรรค
การเมืองที่กอตั้งขึ้นใหม(สมมติวาชื่อพรรค B) มีคะแนนนิยมสูงมาก ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทํา
ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรค A และพรรคอื่นๆ ไดรับการเชิญชวนใหยายไปสังกัด
พรรค B เปนจํานวนมาก โดยนาย C3 เองก็เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎคนหนึ่งที่ไดรับการเชิญ
ชวนจากพรรค B ใหยายไปสังกัดเชน กัน ทําใหในระหวางนั้นนาย C3 ตองใชเวลาในการ
ตัดสินใจอยูนานพอสมควร เนื่องจากนาย C3 คิดวาการที่คะแนนนิยมของพรรค A ลดลงอาจจะ
เปนเหตุทําใหตนเองแพการเลือกตั้งได และที่สําคัญประชาชนในพื้นที่เปนจํานวนมากไดสะทอน
ความคิดเห็นมายังนาย C3 วาตองการใหนาย C3 ยายไปสังกัดพรรค B เพราะประชาชนมีความ
ไมพึงพอใจในการทํางานของพรรค A ซึ่งเปนพรรครัฐบาลในสมัยที่ผานมาเปนอยางมาก
เมื่อไดรับรูถึงความรูสึกและความตองการของประชาชนในพื้นที่ก็ทําให นาย C3 ตอง
หาเหตุผลมาอธิบายกับประชาชนในพื้นที่วาที่ตนเองไมยายไปสังกัดพรรค B ดวยเหตุผลอะไร
ซึ่งในที่สุดนาย C3 ก็ตัดสินใจที่จะอธิบายกับประชาชนในพื้นที่ไปตามความรูสึก ที่แทจริงของ
ตนเองคือ การที่ไมยายไปสังกัดพรรค B เพราะวาตนเองตองการตอบแทนบุญคุณของพรรค A
เนื่องจากนาย C3 มีความเชื่อวาตนเองไดรับการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2539 เพราะชื่อเสียงของ
พรรค A ดังนั้นการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2544 ตนเองตองลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค A
ดังเดิม เพราะตองการตอบแทนบุญคุณของพรรค ถึงแมวาการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนั้นอาจจะ
ทําใหตนเองแพการเลือกตั้งก็ตาม
ในที่สุดนาย C3 ก็ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในป พ.ศ. 2544 ซึ่ง
ในการเลือกตั้งครั้งนั้นมีผูสมัครจากพรรค A เพียงไมกี่คนเทานั้นที่ไดรับการเลือกตั้งในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยเหตุผลสําคัญที่นาย C3 ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขต... ใหเปน
ผู แ ทนของตนเองต อ เนื่ อ งก็ เ พราะว า ตลอดเวลา 4 ป ที่ น าย C3 ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น นาย C3 ไดทุมเททํางานเพื่อประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก และ
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหนาย C3 ไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้นเปนเพราะคําพูดที่วา “ผม
ตองลงสมัครในนามของพรรค A เพราะตองตอบแทนบุญคุณเขา” ซึ่งประโยคดังกลาวเปน
เหตุผลทําใหประชาชนในพื้นที่เลือกนาย C3 ทั้งที่พรรค A มีคะแนนบัญชีรายชื่อในเขตดังกลาว
ต่ํากวาคะแนนเสียงที่เลือกใหนาย C3 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอยางมาก
“(ทานเปนคนหนึ่งที่ไดรับการเชิญชวนใหไปพรรค B ?) ใชครับ ทั้งป 44 และ 48 (แลว
ตอน 44 กับ 48 อันไหนอยากไปมากกวากันคะ?) ถามวาถาอยากไป ป 44 อยากไปมากกวา
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เพราะเราเพิ่งเปนครั้งแรกเมื่อป 39 พอครั้งที่ 2 (ป 44) เนี่ยทุกคนบอกวาครั้งที่ 2 เนี่ยยากกวา
ครั้งแรก เพราะครั้งแรกเรายังใสบริสุทธิ์ ไมมีคูแขง แตพอเราเปนครั้งที่ 2 มันมีคนมาแขงกับเรา
แลวทีนี้ ครั้งแรกเราไปแขงกับคนอื่น ครั้งที่สองเราไปชิงตําแหนงเขาใชไหม เราทํางานมา 4 ป ก็
มีถูกใจบางไมถูกใจบาง ไมใชวาดีไมดี คือชอบบางไมชอบบาง ครั้งแรกมันไมมีคนไมชอบ ใช
ไหม ยกเวนเขาไมชอบพรรคเทานั้นเอง เพราะตอนนั้นเขาไมรูจักเรา ทีนี้พอครั้งที่ 2 ป 44 เนี่ย
อยากไปมากเพราะกลัวสอบตก ตอนนั้นนาย...(อดีตนายกรัฐมนตรี-1 / นักการเมืองอาวุโสของ
พรรค A-1)ก็ down มากใชไหม เปนรัฐบาลแลวก็ถูกวิพากษวิจารณมาก down มาก ขณะที่นาย
...(หัวหนาพรรค B /อดีตนายกรัฐมนตรี-3)ก็ขึ้นทีละนิดๆ ถามวากังวลเรื่องกลัวจะสอบตก เพราะ
เราตกมาหลายครั้งไงก็กังวลมาก
“... (แตสุดทายเราก็ตัดสินใจไมไป?) แตเราก็ตองคิดวาเราจะตอบชาวบานอยางไร
เพราะชาวบานอยากใหเรายายไป เวลาเราไปหาเสียงชาวบานก็ถามวา “ทําไมไมยายพรรคเสียที
ละ โห นาย... (อดีตนายกรัฐมนตรี-1 / นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ไมไหวเลยพรรค A
เชื่องชา เจาหลักการ ” อยางโนนอยางนี้ เขาก็พูดของเขาไป วิพากษวิจารณ เราก็คิดวา เอ...
เพราะกอนหนาเราไปหาเสียงเราก็รูแลว เพราะกอนหนานั้นคนก็วิพากษวิจารณมาก เราก็คิดวา
เราจะพูดกับเขาอยางไร เราจะพูดวา โหพรรค A ดีพี่ ไมชาหรอก... อยางงี้มันก็เถียงกัน ซึ่งเวลา
เลือกตั้งเราไมมีเวลาไปเถียงกับเขาอะ ใชไหม... หนึ่งเราก็ตองเฉยๆ ไปซะ ...เราก็ตองหาทาง
อธิบายที่ไมยาวมาก ไปโตเถียงมันก็ไมมีประโยชนอะไร เพราะวาการที่เขาพูดก็แสดงวาเขาเชื่อ
อยางนั้น คุณจะใหเขาเปลี่ยนความคิดนั้นเนี่ยมันตองใชเวลา ตองนั่งคุยกันนะ ไมใชเราไปยืน
แจกเอกสาร พอเขาพูดมาแลวเราไปโตเถียง ก็เปนชั่วโมงสิ ยังไมจบเลย เลือกตั้งทีก็ไมตองเดิน
หาใคร วันนึงก็คุย แค 2-3 คนก็พอ ผมก็คิดนั่งคิดวาเราจะทําอยางไร ผมก็คิดวาเอ...เราก็ตอบ
ไปตามความเปนจริง เพราะการที่เราไมไปป 44 ผมก็นึกในใจ มันตองทดแทนบุญคุณพรรคนะ
(นี่เปนเหตุผลอยางเดียวเลยหรอคะ การทดแทนบุญคุณ?) อยางเดียว วาผมตองทดแทนบุญคุณ
พรรคนะ ผมก็นึกในใจวาเกิดวาผมสอบตกก็ ตกก็ตกกันไป ถืดวาจบกันไป ไมทดแทนบุญคุณ
แลว ผมจะไปเริ่มตนชีวิตใหมอยูพรรคไหน อยางไร ก็คอยวากันไป คนทั่วไป หรือพรรคจะมา
ตําหนิผมก็ไมได ถือวาโอเค คลายๆ เราไดตอบแทนบุญคุณพรรคแลวเราก็จบกันไป (ตอนนั้น
ทานไดปรึกษาใครไหมคะ วาจะไปดีไหม จะอยูดีไหม?) ไมไดปรึกษาใคร (ทานคิดเองคนเดียว
ตัดสินใจคนเดียว?) ใช ไมไดปรึกษาใคร ไมกลาปรึกษาใคร เพราะวาของพวกนี้ถามันเล็ดลอด
ออกไป มันไมดี ผมก็ไมกลาปรึกษาใคร ผมก็คิดเองคนเดียว หนึ่ง อยูมันก็มีโอกาสตกมาก พูด
ตรงๆ นะ ถาไปโอกาสตกนอย แตวามาคิดมุมนี้(เรื่องการตอบแทนบุญคุณ) เราก็ตัดสินใจไมไป
แลวผมก็คิดอยางนั้นจริงๆ ฉนั้นเวลาคนถามผมก็ไมรูจะตอบอยางไรอยางที่บอก ไปโตเถียงก็ไม
ดี ไปผสมโรงวาใชผมก็เห็นวาอยางนั้น เขาก็ตองถามวาอาวแลวคุณลงทําไมอะ จะไปบอกวาพี่
เลือกผมแลวกันพรรคชางมันเฮอะ มันก็ไมได ถาเราไปพูดอยางนั้นเกิดเขาลองใจเรามันก็ไมดี ใช
ไหม เขาอาจจะลองดูวา นาย C3 มันแนแคไหน หรือวามันมั่นคงไหม ส.ส. บางคนเขาอาจจะผสม
โรงไปเลยก็ได พรรคชางมันเหอะ พี่เลือกผมแลวกัน ใชไหม...(พรรคชางมันไปเลย ไมสนใจ?)
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เพราะเกิดเขาเปนคน Hard core พรรค A เขาก็ตองวานาย C3 นี่มันใชไมได ไมเลือกมันดีกวา
คือผมคิดสารตะแลวผมก็คิดวาเราพูดความจริงดีกวา ความจริงเปนไง เราก็พูดไปงั้น
“...(ทานพูดกับประชาชนอยางไรคะ?) พอเจอคนผมก็พูดวา เฮยพี่ขอโทษทีผมยายได
ผมตองลง พรรค A ตอเพราะวาผมตองตอบแทนบุญคุณเขา เพราะครั้งที่แลวผมไดเพราะพรรค
A แลวพอคราวนี้เนี่ยพรรคเขาตกจะใหผมยายไปผมรูสึกไมสบายใจ ผมก็พูดไปแคนั้น ก็คือมัน
ก็ทําให หนึ่ง คือบทสนทนามันจบไป คือผมใหเหตุผลคุณแลว คุณจะเลือกผมหรือไมเลือกผมคุณ
ก็ตัดสินใจเอา เพราะวามันมีเหตุผลพอ แลวเราเองเราก็สบายใจวาเราไดบอกเขาไป ไดพูดความ
จริง แตวาเพราะไอสิ่งที่เราบอกเนี่ยหลัง เลือกตั้ง ผมถึงมารูวา คนจํานวนมากเลือกผมเพราะ
เหตุผลนี้ (เพราะคําพูดนี้ เรื่องการตอบแทนบุญคุณ?) ใช เพราะมีหลายคนมาบอกวา เฮยผมวา
จะไมเลือกคุณแลวนะเนี่ย พอเห็นคุณบอกวาตอบแทนบุญคุณพรรคก็เลยเลือก ( เปนเหตุผลที่ทํา
ใหเขาเลือกทาน?) ใช อันเนี้ยเรามีรูทีหลังเราไมไดรูมากอน แตตอนนั้นเราคิดวามันตองมีอะไร
ตอบเขา แตวาเราจะตอบเขาอยางไร เราก็ตอบไปตามความจริง (ทานคิดวาพรรค A มีบทบาท
มาก?) ผมวามากนะ คือเราลง ส.ส. ครั้งแรก ถาไมไดลงพรรค A ผมวาผมไมได คนเลือกเพราะ
เขาเลือกพรรค แตหลังจากนั้นเมื่อเราเปนแลว เรามาทํางาน เขาเห็นวาเราทํางาน เราเปนคนดี
เปนอะไร ...เขาก็เลือกทั้งพรรคและเลือกทั้งเรา ซึ่งมันก็พิสูจนทั้งในป 44 และ 48 (แตที่เริ่มตน
คือ 39 ?) เริ่มตนเอาเฉพาะ ส.ส. ป 39 เขาเลือกเพราะเขาเลือกพรรค เขาอยากเลือกนาย...
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)เปนนายก เขาเลือกอยากเลือกพรรค A ถามวานาย C3 เปน
ใครเขาไมรูหรอก ผมวามีคนรูไมถึง 10% แตเขาเลือกเพราะวาพรรค A สงผมมาแคนั้นเอง” (ก็
เลยยังอยูในใจทานวาที่ไดเปน ส.ส. ครั้งแรกเพราะพรรค A?) เปนเพราะพรรค A ไมคิดวาเปน
เพราะผม เปนตัวเอง ผมไมคิดวาเปนเพราะตัวเอง แตเปนเพราะพรรค A”
การเลือกตั้งในป พ.ศ. 2548 เปนอีกครั้งหนึ่งที่นาย C3 ยังคงไดรับการเชิญชวนให
ยายไปลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค B แตนาย C3 ก็ยังคงลงสมัครในนามของพรรค A
ดัง เดิม และเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏวานาย C3 ก็ยัง คงไดรับการเลือกตั้ง ใหเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกครั้งเปนสมัยที่ 3 ติดตอกัน ถึงแมวาในขณะนั้นกระแสคะแนนนิยม
ของพรรค B จะสูง มากจนทําใหผูสมัครรับเลือกตั้ง จากพรรค B ไดรับการเลือกตั้ง ในพื้น ที่
กรุ ง เทพมหานครเกื อ บทั้ ง หมด ซึ่ ง ทํ า ให พ รรค A มี ผู ส มั ค รได รั บ การเลื อ กตั้ ง มาเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 3 ทานเทานั้น โดยที่นาย C3 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกา
จากพรรค A เพียงคนเดียวที่ไดรับการเลือกตั้ง เขามาอีกครั้ง ถึงแมวาการเลือกตั้งในครั้งนั้น
พรรค B จะมีความพยายามที่จะทําใหผูสมัครของตนเองไดรับการเลือกตั้งเปนอยางมากโดยสง
ผูสมัครที่มีชื่อเสียงมาลงแขงกับนาย C3 ถึง 2 คนดวยกัน เนื่องจากผูสมัครที่สงมาคนแรกนั้นถูก
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป พรรค B จึงไดสงผูสมัครคนที่ 2 ซึ่งเปนนักวิชาการและสื่อมวลชนที่มี
ชื่อเสียงโดงดังเปนอยางมากในเวลานั้น พรอมกับไดมีการทําโพลลเพื่อสํารวจความคิดเห็นของ
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ประชาชนโดยละเอียด เพราะมีความตองการที่จะใหผูสมัครรับเลือกตั้งจากพรรค B ไดรับการ
เลือกตั้งก็ตาม
สําหรับเหตุผลที่ทําใหนาย C3 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
เวลาติดตอกัน ถึง 3 สมัยก็เพราะวาในระยะเวลาทั้ง หมดที่น าย C3 ไดดํารงตําแหนง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมีการทุมเททํางานการเมืองโดยใชเวลาทั้งหมดของชีวิตใหกับการ
ทํางานการเมืองจนไมมีเวลาไดไปพักผอนเปนการสวนตัวในที่ใดเลย ประกอบกับนาย C3 มี
ทํางานการเมืองดวยใจรักและมีความเอาใจใสกับการทํางานในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะงานใน
พื้นที่ซึ่งทุกครั้งที่ไปรวมงานของประชาชนนาย C3 จะไปรวมงานดวยใจ เชน เมื่อไปงานศพนาย
C3 ก็จะมีความสงบนิ่ง สํารวมทั้งกายและใจ เพราะนาย C3 มีความรูสึกวาการไปรวมงานศพถือ
เปน การไปทดแทนพระคุณ ของผูเสียชีวิตที่เคยไดใหการสนับสนุน การทํางานการเมืองของ
ตนเองมาตลอด ฯลฯ
ในป พ.ศ. 2550 นาย C3 ก็ยังการเลือกตั้งตอเนื่องกันเปนสมัยที่ 4 ซึ่งการเลือกตั้งใน
ครั้งนี้เปนการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ. 2550 ที่มีหลักเกณฑใน
การกําหนดเขตพื้นที่เลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปจากการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว เปนแบบ
แบง เขตเรียงเบอร ซึ่ง ทําใหน าย C3 ตองลงสมัครร วมกับทีม รวมทั้ง หมด 3 คนดวยกั น
อยางไรก็ตามนาย C3 และทีมผูสมัครทั้ง 3 คนของพรรค A ก็ยังคงไดรับการเลือกตั้งใหเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเชนเดิม
“ตอนนั้นผมไดรับการเลือกตั้งป 48 ตอนนั้นผมไปออกทีวี ที่วาผมไดคนเดียว เปน ส.ส.
เกาของ ของพรรค A คนเดียวที่ไดรับการเลือกตั้งใน กทม. มี ส.ส. ใหม 2 คน ของพรรค A คือ
คุณ... กับ คุณ... ไปออกทีวี ตอนนั้นพิธีกรถามผมวาทําไมชนะการเลือกตั้ง ผมบอกวา ถาใหผม
เล า เนี่ ย ยาว แต ถ า จะให ผ มพูด เนี่ ย ผมก็ พู ด ประโยคนั้ น ผมบอกว า ผมทั้ ง ชี วิ ต เนี่ ย จิ ต ใจ
ทรัพยากร ความรู ความสามารถของผมเนี่ย มันไดถูกใส เขาไปในชีวิตการเปน ส.ส. ชีวิตทาง
การเมืองเนี่ย ถึงขนาดที่วาตั้งแตป 39 มาจนถึงวันนี้เนี่ยผมไมเคยไปเที่ยวพักผอนที่ทะเลเลย
ทําไมผมพูดวาทะเล เพราะวาทะเลเนี่ยเปนเรื่องปกติของคนไทยที่จะไปเที่ยวพักผอนกันซัก
วันนึง สองวันอะไรอยางเงี้ย เพราะวาผมไมมีวันหยุดในชีวิตเลย (ทานทํางานตลอด 7 วันหรอ
คะ?) ฮะ 7 วัน คือการทํางานตลอดเลย จนกระทั่งโรงแรมแถวประจวบฯ นะ โทรเขามารายการ
วาใหผมไปพักผอนฟรี 7 วัน (ทานทํางานจนเขาเห็นใจเลย?) ฮะ เคาเห็นใจ เพราะฉนั้นถาถาม
วาทําไมถึงได 4 ครั้ง เพราะวาหลังจากไดแลวผมไดทําตัวเองใหม หนึ่งคือเริ่มจากผมแบงวางาน
ส.ส. วามีอะไรบาง หนึ่งคืองานในสภาอันนั้นเปนเรื่องหลัก เพราะเราเปน ส.ส. สองคืองานใน
พื้นที่ งานสภาและงานในพื้นที่เราก็ตองทําทั้งหมด ผมถึงมีคําขวัญในการเลือกตั้งครั้งถัดมาของ
ผมในป 44 วา งานระดับชาติเต็มที่ ก็คืองานสภา งานพื้นที่ไมเคยขาด หรือกลับกันก็ไดเปนอีก
ทางหนึ่ง งานพื้นที่ไมเคยขาด งานระดับชาติเต็มที่ ทั้งสองอันสลับกันไดตลอด คือสโลแกนเวลา
ที่เราพูดมาเนี่ย เราจะตองใหเขารูสึกวามันจริง คุณเขียนสโลแกนสวยอยางไร แตคนเขารูสึกวา
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มันไมจริงนะ สโลแกนมันก็ไมมีความหมาย ใชไหม...แตสโลแกนผมเนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยคนเขา
รูสึกวามันจริง…”
“...เพราะฉนั้ น เนี่ ย พอเรามารู ค วามต องการของประชาชน เราก็ ทํ าตามในสิ่ ง ที่
ประชาชนคาดหวัง ผมคิดวาตรงนี้เปนสวนหนึ่ง แลวพอเราทุมเทเราทํางานจริงจัง อยางเวลาไป
งานผมก็จริงจัง ไปดวยใจ ผมไปงานศพผมก็สงบ สํารวจ ขณะที่ ส.ส. บางคนตะโกนพูดเลนกัน
อะไรกัน นั่ง ไขวหาง ไมสํารวม ผมเคยเห็นดวยตาหลายครั้ง คือใจเขาไมไดไป ไปแตรางกาย
เพราะไมไดรูสึกไปเคารพ ผมจะไมมีสิ่งนั้น แลวใจผมก็คิดอยางนั้นจริงๆ ผมไดรูสึกวามาทดแทน
เขา ผมไปงานบวช ผมก็อธิษฐานวาใหผมไดบุญจากการบวชดวย คือเราทุมชีวิตเรา จิตใจเรา
รางกายเราไปทั้งหมด แลวผมคิดวาการไดมาตลอด 4 ครั้งหลัง เนี่ยเพราะสิ่งนั้น (เพราะการ
ทุมเททํางานจริง ๆ ของทาน?) เพราะทุมเทจริง ๆ แลวประชาชนเขาก็สัมผัส ได เขาเห็น ได
เพียงแตเขาไมมีโอกาสพูด เขาก็แสดงออกในวันเลือกตั้งที่เขาเลือกเรา วันที่พิสูจนไดมากที่สุด
คือ 48 แต 44 ก็ถือวาพิสูจนแลวเพราะคุณ...(หัวหนาพรรค B)ก็แรงมาก (ตอน 44 นี่ทานลงแขง
กับใครนะคะ?) 44 ลงแขงกับ คุณ...(อดีตขาราชการระดับสูง) (แลวตอน 48 นี่เปนคุณ...?(อดีต
สื่อมวลชนชื่อดัง)) แขงกับคุณ... (อดีตสื่อมวลชนชื่อดัง) กอน คุณ... (อดีตสื่อมวลชนชื่อดัง) เคย
เปน ส.ส. กับผม เขตเดียวกัน เปนเพื่อนร วมทีม พอ 48 เขาไปอยูพรรค B พอ 48 เขาก็มาลง
พื้นที่เตรียม เขาก็มาลงพื้นที่ลวงหนาประมาณ 2 ป 46, 47 เขาเริ่มมาลง พอจะใกลถึงป 48 เมื่อ
ใกลจะถึงวันเลือกตั้ง ผมเขาใจวาพรรค B เขาทํา โพลลเยอะโพลลนี่เขาทําละเอียด เขาทุมเงิน
เยอะมาก ตอนที่เขามาชวนผมไปอยูกับเขา เขายังเอาโพลลมาใหผมดูเลย เขารูหมดวาในเขต...
ซอยไหนคนเลือกผมไมเลือกผมอะไร บางซอยเนี่ยเขาทําละเอียดเปนบานเลย บานนี้ชอบผม
บานนี้ไมชอบผม อะไร ซอยที่คนไมเยอะมาก เขาทําเพื่อคลายๆวาทดสอบ เพื่อ cross check
เขาทําละเอียดมาก ผมเขาใจวาตอนหลังเนี่ย คุณ... เขาถูกศาลตัดสินคดี เพราะเขาเคยไป... จน
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ป เลยนะ ทีนี้ฝายตรงขามเขาฟองรองก็ถูกตัดสิทธิ์แลวก็ถูกคดีอะไร
ตออะไรไป (จากนั้นเขาก็สงคุณ...(นักวิชาการ/สื่อมวลชนชื่อดังในขณะนั้น) มาลงแขง?) สงคุณ...
...(นักวิชาการ/สื่อมวลชนชื่อดังในขณะนั้น)มา แตผมเนี่ยปกติ ผมเดินไปไหนในเขตผม ถาคนไม
ยกมือไหวแสดงวาไมไดอยูในเขตพื้นที่ มีอยูวันหนึ่งผมเดินอยูแถววัด ... ชวงซักประมาณ 3-4
เดือนกอนที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งปกติผมก็เดินอยูแลว ผมก็เจอเด็กนักศึกษา 2-3 คนเดินสวนไป
ผมก็ยิ้มใหเขา แตเขาก็เดินไปเฉยๆ ไมไดอะไร ไมยิ้ม ไมทัก ปกติถาเดินออกไป กับผมเนี่ยคน
ตองทักผม เด็กตั้งแต ป. 2 ขึ้นไปตองทักผม แตเด็ก นศ. 2-3 คนนั้นไมทัก ไมอะไร ผมก็เดินตาม
ไป ก็ไปถามเขาวา อาวนองจะไปไหนกันเนี่ย คุ ยกับเขาเลย ถามเขาบอกวาเขามาทําโพลล ก็
ถามเขาวามาทําโพลลอะไร ทําโพลลสํารวจความคิดเห็น คือ ถาเขาไมอยูที่นี่เขาคงไมรูวาผม
เป น ส.ส. ผมก็ บ อกเขาวา ผมเป น ส.ส.อยู ที่ นี่ ก็ บอกเขาว า เห็น ทํ า โพลล เ ยอะแล ว ไม รู ว า
แบบสอบถามเปนอยางไร เขาก็หยิบมาใหผมดู พอผมมาดูเนี่ยก็เห็นวาถามคนที่จะแขงกับผม
ผมเขาใจวาตอนนั้นเขากําลังคิดจะเปลี่ยนจากคุณ...(สื่อมวลชนชื่อดัง)แลว เขาก็จะมีชื่อ คุณ...
(ส.ส. ชื่อดังในสังกัดพรรค B), คุณ...(นายตํารวจชื่อดัง) แลวก็มีชื่อคุณ...(นักวิชาการ/สื่อมวลชน
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ชื่อดัง) นะฮะ แลวก็มคี ุณ...(อดีตสื่อมวลชนชื่อดัง) แลวก็มีใครอีกคน ดังๆ ทั้งนั้น เขาก็ถามวาถา
คนเหลานี้มาลง ถามวารูจักคนเหลานี้ไหม คนเหลานี้มาลงจะเลือกไหม ถาคนเหลานี้มาลงแขง
กับผม(นาย C3) จะเลือกใคร ถาคุณ...(นักวิชาการ/สื่อมวลชนชื่อดัง)แขงกับผม(นาย C3) คุณ
จะเลือกใคร คุณ...(ส.ส. ชื่อดังในสังกัดพรรค B)แขงกับผม(นาย C3) คุณจะเลือกใคร เปนคูๆ ไป
เขาอางวา...โพลล (หนวยงานทําโพลลชื่อดัง)เปนคนทํา ผมก็เช็ค พอดีมีรุนนองผมเขาสนิทกับ
อาจารย... ที่... เขาก็บอกวาเขาไมไดทําการสํารวจนี้ ผมก็เขาใจวาพรรค B ทํา แลวเขาจะมาบอก
วาเขาทําก็ไมได เขาก็ตองอางสถาบันไป หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนจากคุณ...(อดีตสื่อมวลชนชื่อ
ดัง) มาเปนคุณ...(นักวิชาการ/สื่อมวลชนชื่อดัง) ผมเขาใจวาคุณ...(นักวิชาการ/สื่อมวลชนชื่อดัง)
นาจะคะแนนนิยมดีกวาทุกคนที่มาทํา หลัง จากนั้น คุณ ...(อดีต สื่อมวลชนชื่อดัง ) ก็ออก ก็ศาล
ตัดสินไป คุณ...(นักวิชาการ/สื่อมวลชนชื่อดัง) ก็มาลง คุณ...(นักวิชาการ/สื่อมวลชนชื่อดัง) ตอน
นั้นตองถือวาดังมาก เปน...(ตําแหนงสําคัญในรัฐบาล) มีรายการทีวี กอนหนานั้นเขาก็ดังมากนะ
อะไรเปนพิธีกร งานประชุมอะไร ... เขาดังมากชวงนั้น (แตสุดทายเขาก็แพทานไป?) ฮะ เขาแพ
ไป (ตอนนั้นแพเยอะไหมคะ เปนหลักหมื่นไหมคะ?)เปนหลักพัน 5-6 พัน เพราะวาเขตเล็กก็ถือ
วาเยอะ ประชากรประมาณ แสนกวาคน”
3. การเรียนรูในการทํางานทางดานการเมือง
การเรียนรูบทบาททางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรคการเมือง
ที่สังกัดคนที่ 1
นาย C3 ได เรี ยนรู บทบาทในการทํา งานเป น ผู แ ทนของประชาชนจากนาย...
(นั ก การเมื อ งอาวุ โ สของพรรค A-2) เป น หลั ก ตั้ ง แต ช ว งเริ่ ม ต น ทํ า งานเป น สมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากภายหลังจากที่ไดรับการเลือกตั้งครั้ง นั้น นาย C3 ไดทํางานพื้นที่
ควบคูไปกับนาย... ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ทําใหมีโอกาสได
เห็นแบบอยางในการทํางานการเมืองของนาย... ในหลายๆ ดานดวยกัน อีกทั้งทั้งนาย C3 ยัง
เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเดียวกันกับนาย... ถึง 3 สมัย ทําให
นาย... ถือเปนตนแบบสําคัญในการทํางานการเมืองของนาย C3 ทั้งการทํางานในพื้นที่ และการ
ทํางานในสภา ซึ่งนาย C3 ก็ยังคงนําหลักการทํางานของนาย... มาใชในการทํางานการเมือง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
“พอไดรับการเลือกตั้งก็ทํางาน เปน ส.ก. รวมกับ ทาน...นักการเมืองอาวุโสทาน
หนึ่งของพรรค A-2) ซึ่งเปน ส.ส. ในเขตปทุมวัน ก็ไปทํางานพื้นที่รวมกับทาน (ตอนแรกไปงาน
หรือลงพื้นที่ใหมๆ เขินไหมคะ?) แรกๆ ก็มีเขินๆ บาง แตไมคอยไดไปคนเดียว ไปกับทีม ส.ข.
หรือไมก็ไ ปกับอาจารย ... เปน หลักก็เรียนรูการทํางาน การลงพื้นที่ของทานไปดวยเลย คือ
เรียนรูตอนทํางานจริงๆ ...”
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“โห ชวยมาก ก็ตั้งแต... คือผมวามัน เปนเรื่องการแนะนําโดยการปฏิบัติเลย คือ
1) เราเห็นแกทํางาน เห็นการทํางาน ตรงตอเวลา การไปเยี่ยมชาวบาน อาจารย...(นักการเมือง
อาวุโสทานหนึ่ง ของพรรค A-2)ถือเปนแบบอยางเลย การเยี่ยมชาวบาน เสารอาทิตยแกจะลง
พื้นที่ตลอดเลย ( อาจารยทานลงพื้นที่ตลอด อยางนั้นทานมีครอบครัวหรือยังคะ?) มีแตแกก็ไป
เย็นก็มีงาน มีอะไรตางๆ ไปเรื่อย วันธรรมดาอะไรตางๆ ตอนเชาแกก็ดูเรื่องคดีความที่สํานักงาน
แก แถวสนามหลวง แตละวันมีคนมาหาแกเต็มเลย เรื่องราวรองทุกขอะไรตออะไร แกก็มีลูกนอง
ทีมงานออกไปชวยเขา เสร็จแลวก็มา เราก็เรียนรูมาเรื่อยๆ ไปโดยปริยาย โดยไมตองสอน (สวน
ใหญทานเห็นแบบอยางการทํางานการเมืองมาจากอาจารย... (นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของ
พรรค A-2)หรอคะ?) ใชเห็นแบบอยางการทํางาน แตถาเรามีอะไรสงสัยก็จะถามแก แกก็จะชวย
แนะนําใหเราไดต ลอด (ถึง ตอนนี้ทานก็ยังนําหลักการทํางาน ที่ไดเรียนรูมาจากอาจารย ...
(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของพรรค A-2)มาใชอยูใชไหมคะ เปนเรื่องไหนบางคะ?) ใชๆ คือ
ผมวา อาจารย... (นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของพรรค A-2) คือหลักเลย คือ แตกอน ส.ส. เขา
ไมคอยมีใครลงพื้นที่กัน มันไดตามกระแสเปนหลัก แลวตอนนั้น ก็ไม คอยมีการเลือกตั้ง กอน
หนาที่จะมีการเลือกตั้ง ป 22 เนี่ยการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเทศไทยก็มีการปฏิวัติ มีอะไรตลอด
เลือกแปบเดียวก็ไปแลว กอนจะมาเลือกตั้งป 18-19 …โหตั้งแต ป 12 นอกนั้นก็ปฏิวัติกันมา
ตลอด อะไรใชไหม ...ฉะนั้นการเปน ส.ส. ในกรุงเทพเนี่ยก็แทบจะไมมีเรื่องของระบบลงพื้นที่ ก็
ทํางานในสภาไป งานพื้นที่เนี่ยตัดไปเลย( แตอาจารย...(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของพรรค
A-2) ทานเปน ส.ส.ที่มีการลงพื้นที่?) ใช อาจารย...(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของพรรค A-2)
นี่...ลงเปนระบบเลย ถาไมนับเรื่องไปงานศพ อันนั้นถือเปนเรื่องความผูกพันสวนตัว (ตอนนั้น
ทานพอทราบไหมคะ วาอาจารยทานไปเอาหลักการลงพื้นที่มาจากไหน ในเมื่อคนอื่นเขาไมทํา
แตอาจารยแกทําอยางนี้คะ?) ผมวาอาจารยแกนาจะคิดวาการลงพื้นที่เปนการผูกจิตผูกใจ ชนะ
ใจประชาชนได แกก็จั ดหนวยแพทยเ คลื่อ นที่ เ นี่ย มานานมาก (ถื อเป น ต น ฉบั บเลย?) เป น
ตนฉบับ เดี๋ยวนี้ ส.ส. , ส.ก. มาทํากนเยอะแยะ อาจารย...(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของพรรค
A-2) เนี่ยเปนตนแบบเลย (อยางนี้ ส.ส. ในพรรค A นี่ถือเอาแบบนี้เปนแบบอยางดวยหรือเปลา
คะ?) เขาอาจจะทํา เอาแบบอยางมาโดยเขาไมรูก็ไดนะ(ทุกอยางมันเปน Pattern ไปแลว?) แต
เดี๋ย วนี้ เขาทํา กัน ไปหมดแล ว เปน Pattern ไปหมดแล ว แต คนเริ่ม จริ ง ๆ เนี่ ยอาจารย ...
(นักการเมืองอาวุโสทานหนึ่งของพรรค A-2) เพราะ พรรค A ตกหมดป 22 เหลือ คุณ... คนเดียว
มาเลือกตั้งอีกทีป 24 หรืออยางไรเนี่ยแหละ”
การเรียนรูบทบาททางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรคการเมือง
ที่สังกัดคนที่ 2
นอกจากที่ น าย C3 จะเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ การทํ า งานทางการเมื อ งจากนาย...
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) แลว นาย C3 ยังไดเรียนรูบทบาทการทํางานการเมืองจาก
นาย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางานการเมือง ซึ่งนาย...
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(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)เปนผูที่ทํางานการเมืองดวยความตั้งใจและทุมเททํางานเพื่อ
ประชาชน ทั้งการทํางานในสภา คือ การอภิปรายในประเด็นตางๆ จะตองมีการศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวของมาเปนอยางดี และสามารถสื่อสารใหผูฟงทุกกลุมเขาใจไดงาย รวมถึงเรื่องการปฏิบัติ
ตนในเรื่องการเขาถึงประชาชน การเปนคนออนนอมถอมตน และเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเปนนักการเมืองที่ดี และอยูในดวงใจของประชาชน
“(ตอมา พอทานมาเปน ส.ส.สมัยแรกเรียนรูเรื่องบทบาทการเปน ส.ส. จากใครคะ?)
ตอนนี้เราก็มีแบบอยางเยอะแยะแลว จากอาจารย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2) จากทาน
...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ทาน...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ก็วิถีชีวิต การ
ปฏิบัติตัว การอะไรตออะไรตางๆเรียนรูจากทาน ทําอยางไรถึงจะมีคนนิยมเยอะอะไรตางๆ การ
เปนคนออนนอมถอมตน การเขาถึงประชาชน เขาถึงอยางไร”
“(ในสวนของนาย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)เนี่ย ทานดึงตรงไหนมาปรับ
ใชคะ?) ผมวาหนึ่ง คือ การทํางานในสภา ทานก็ถือเปนเจาตํารับในการทํางาน ทานศึกษา ทาน
คนควา การพูด การอภิปรายของทาน การพูดแตละครั้งของทานไมใชอยูๆ ก็พูดลอยๆ อยางนั้น
ไมใ ช ตองมีจุดมุงหมาย มีเปาหมาย มีประเด็น นะฮะ มีอะไรชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ สอง ก็คือ
วัฏปฏิบัติ วิถีชีวิตของความเปนนักการเมืองที่ดี อะไรตางๆ ทั้งที่ทานแนะนําหรือทานไมแนะนํา
และที่เราเห็นแลวเอาเปนแบบอยาง อยางไปขึ้นเครื่องบินไมใชใหคนอื่นเขามารอเรา เราตองไป
รอเขา ถึงแมวาเจาหนาที่สายการบินจะบอกวาถาเครื่องออกแลวเขาจะมาบอก ทานก็บอกวา
“อยาไปรอใหเขามาบอก เขาอาจจะลืมมาบอกเราก็ได หรือเขาดวยความปรารถนาดี อาจจะมา
บอกตอนที่เครื่องบินขึ้นหมดแลว คนที่รออยูอาจจะคิดวา ที่เครื่องบินไมออกเพราะรอเราก็ไ ด
อาจจะไมรูวาเราเดินมาคนสุดทายเพราะวาเจาหนาที่เขามาบริการเรา” ทานก็บอกวา “คนที่นั่ง
อยูทั้งเครื่องเขาอาจจะไมรูก็ได” เกิดคุณเดินไปชาเพียง 5 นาทีเนี่ย เขาอาจจะคิดวาที่ชาเพราะ
มัวรอเรา อยางเนี้ย อะไรทํานองเนี้ย ซึ่งเปนเรื่องเล็กๆ นอย ...ตอนนั้นเราคิดวาอยากจะทุมเท
ทํางานเหมือนทาน ไมอยากมีครอบครัว อยากทุมเททํางานใหเต็มที่เหมือนทาน”
การเรียนรูบทบาททางการเมืองจากอดีตนักการเมืองอาวุโสของประเทศไทย
นาย C3 ไดเรียนรูบทบาทในการทํางานทางการเมืองจากนาย... (อดีตนักการเมือง
อาวุโสคนหนึ่งของประเทศไทย) เพราะในชวงที่นาย... เปนรัฐมนตรีอยูนั้น นาย C3 ไดมีโอกาส
เขาไปเปนทีมงานที่ทําหนาที่ในการเสนอความคิดเห็นตางๆ ที่เกี่ย วของกับการทํางานใหกับ
นาย... ทําใหนาย C3 มีโอกาสไดเรียนรูบทบาทหนาที่ในการทํางานทางการเมืองจากนาย... ใน
หลายประเด็นดวยกัน ทั้งในเรื่องกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึง พฤติกรรมการทํางานที่
นาย... ได ใ ห ข อ เสนอแนะไว เช น การไปร ว มงานต า งๆ ที่ ไ ด รั บ เชิ ญ มานั้ น ผู ที่ เ ป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ควรเดินทางไปถึงงานนั้นในเวลาที่เหมาะสมคือ ไปถึงหลังจากเวลา
งานเริ่มซักเล็กนอย เพื่อใหเจาภาพและผูมารวมงานไดรับรู วาเราไปรวมงานดวย นอกจากนี้

277
การไปรวมงานตางๆ ควรแตงกายใหตนเองดูดีและมีความเหมาะสมกับงานที่ไปรวมนั้น เพราะถือ
เปนการสรางภาพลักษณใหกับตนเอง อีกทั้งยังเปนการใหเกียรติกับเจาภาพผูจัดงานอีกดวย ฯลฯ
“(อาจารย …(อดี ต นั กการเมื อ งอาวุ โ สคนหนึ่ง ของประเทศไทย)นี่ ท า นเข า ไป
รวมงานกับเขา หรือวาอยางไรคะ?) ตอนผมทํา นสพ.อยูอาจารย... แกชอบคุยกับคนหนุมคน
สาว แกก็จะเชิญนักวิชาการบาง นักหนังสือพิมพบาง เหมือนเก็น staff แกจริงๆ แกชวนมาคุย
แลกเปลี่ยนความคิด ความเห็น เรื่องปญหาบานเมือง การทํางาน เรื่องอะไรตออะไร บางทีก็เชิญ
มาแกถามวา คุณคิดวาผมควรจะทําอะไรเนี่ยผมมาอยูกระทรวงนี้ เราก็ความคิดอะไรเราก็บอก
แกไป แกก็เอาไปใชบาง เชน ผมบอกแกวา ตอนนนั้นแกเปน รมว. กระทรวงวิทยาศาสตรเนี่ย
แตกอนปายกระทรวงวิทยาศาสตรเนี่ยมันอยูในซอยโยธี ไมมีใครมองเห็น ถนนที่ทะลุระหวาง
ถนนพระราม 6 กับถนนพญาไท ปายกระทรวงมันอยูในนั้น แลวกระทรวงวิท ยาศาสตรเปน
กระทรวงที่โลกลืมไมมีใครรูจัก 20 ปกอนเนี่ยเอยถึงกระทรวงวิทยาศาสตรไมมีใครรูจัก ไมมีใคร
อยากไปอยู ไมมีใครรูวาทําอะไร พออาจารย...ไปอยูปุบแกก็ตระหนักวาทําอยางไรจะใหคนรูจัก
กระทรวงวิทยาศาสตร ผมก็บอกวา “อันดับแรกนะอาจารยตองยายปายกระทรวงกอน” อาจารย
แกก็บอกวา “เฮย นาย C3 คุณคิดไดอยางไร” ผมจําไดเลย อาจารย... แกเปนคนพูดโวยวาย
เสียงดังๆ แกพูดเลย “นาย C3 คุณคิดไดไงวะ” ผมก็บอกวา “จริงหรือเปลาอาจารย” เพราะมันไป
จะไปรูจักไดอยางไร รถเมลก็ไมผาน ปายก็เล็กๆ อยูขางซอย แลวงานก็ไมเคยมี ใครเขาจะอยู
“อันดับแรกอาจารยตองยายปายกอน แลวคอยไปทําอยางอื่น (แลวอาจารยดํารงยายปายเลย
ไหมคะ?) แกก็ยายเลย ไปเจรจากับองคการเภสัชฯ หรือกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรก็ไมรู (เพื่อ
ยายปายไปอยูหรอคะ?) ใช เพื่อยายปายไปอยู แลวก็มีทางเขาทางออกเชื่อมติดกัน เปนทางเขา
ทางออกไดสะดวกขึ้น ใหมันออกทางโนนเลยอะไรอยางนี้ ...อาจารย...เราไมไดไปยุงเกี่ยวกับแก
ในทางการเมือง เปนเรื่องการแนะนํา แตทานก็ใหความคิดดีๆ เราเยอะ
“…(อยางไรบางคะ?) อยางเชนเรื่องที่แกบอกวา เวลาเราเปนนักการเมืองเนี่ย เวลา
เราไปงานเราไปงานไหนก็ตามเราตองใหคนเขารูวาเราไป เพราะอะไร ก็เ พราะประชาชนเขา
เลือกเรา ไมใชแอบๆ ไปซุมๆ ไป มุดดินไป แลวเขาก็ไมรูวาคุณไป คุณไปทําอะไร เวลาคุณจะ
เขาไปงานอยางเชน เขานัดคุณไป 6 โมง คุณตองใหลูกนองไปดูวา 6 โมงมีคนมาหรือยังงานนะ
ไมใช 6 โมง การดเขาบอก 6 โมงแตมีคนนั่งอยู 5-6 คน ใชไหม (เราไปกอนเลย ก็แปลกๆ นะ
คะ?) คนก็ไมรูวาใครมา แลวคุณก็ไปนั่งอยูกอนบางทีคนมาทีหลังไมรูเลยวาคุณมา หรือบางที
มาแลวเขาอาจจะกลับไปแลวก็ไ ด คุณ ตองไปเมื่ออะไรมัน พรอมแลว ใชไ หม (แลวทีนี้ ทาน
แนะนําวิธีการอยางไรคะที่จะทําใหรูวา ฉันมานะ?) บอกวาคุณก็ทําใหคนเห็นซิ ตองสงาที่สุด คุณ
ตองเปนขวัญใจเขานะ คุณไมใชทําซอมซอ ในเวลาผมลงพื้นที่นี่ผมจะตองทําใหรูสึกวาผมเปน
เหมือนขวัญใจเขามา (ทําเหมือนดารามาเลยหรอคะ?) อา... เวลาไปงานไปอะไร ผมตองแตงตัว
อะไรอยางนี้ มันมีหลายพื้นที่หลายแบบนะ ไปงานคุณก็ตองใหเกียรติเขา สวนมากเลาเราไปงาน
เขาก็ตองเชิญใหเราไปกลาวอะไร เราก็ควรจะแตงตัวใหมันเรียบรอย ใหเกียรติเจาภาพเขาแลว
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ใหเขารูสึกวาเราตั้งใจที่จะมา ไมใชลากรองเทาแตะไป อยางเนี้ยหรือรองเทาเกาๆ ขาดๆ ไป มัน
มีหลายแบบ แตถาเราไปลงพื้นที่ เดินดูน้ําทวม ดูขุดดินลอกทออะไรเราก็ใสเสื้ อยืดอะไรไปได
(เนนการแตงตัวใหมันเขากับงานที่เราไปใชไหมคะ?) ใช”
4. นักการเมืองที่ยึดถือเปนตนแบบในการทํางานการเมือง
ในการทํางานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น นาย C3 ไดยึดถือนาย...(นักการเมือง
อาวุโสของพรรค A-2) เปนตนแบบสําคัญในการทํางานทั้งการทํางานในพื้นที่และการทํางานใน
สภาผูแทนราษฎร เนื่องจากนาย C3 เคยไดรวมทํางานกับนาย... อยางใกลชิดมาตั้งแตครั้งที่
นาย C3 ดํารงตําแหนง เปน สมาชิก สภากรุง เทพมหานครทําใหมีโ อกาสไดเรีย นรูใ นเรื่อ ง
แนวความคิด และแนวปฏิบัติในการทํางานจากนาย... ไดเปนอยางมาก
เมื่อเขาดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนาย C3 มีโอกาสไดเรียนรูบทบาท
การทํางานการเมืองจากนาย...(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ในหลายประเด็นดวยกัน และ
ไดยึ ดถื อนาย... เปน ต น แบบในการทํา งานการเมืองดว ยความตั้ง ใจและทุม เททํางานเพื่ อ
ประชาชน เรื่องวิถีการปฏิบัติตนของการเปนนักการเมืองที่ดีที่สามารถอยูในดวงใจประชาชน
ทั่วประเทศ
นอกจากนี้นาย C3 ยังมีโอกาสไดเรียนรูบทบาทในการทํางานทางการเมืองจากนาย...
(อดีตนักการเมืองอาวุโสคนหนึ่งของประเทศไทย) เพราะในชวงที่น าย... เปนรัฐมนตรีอยูนั้น
นาย C3 ไดเขาไปเปนทีมงานที่ทําหนาที่ในการเสนอความคิดเห็นตางๆ ที่เกี่ ยวของกับการ
ทํางานใหกับนาย... ทําใหนาย C3 ไดเรียนรูบทบาทหนาที่ในการทํางานทางการเมือง ทั้งใน
เรื่องกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึงพฤติกรรมการทํางานที่นายไดใหขอเสนอแนะไว ใน
เรื่องตางๆ เชน การแตงกายใหเหมาะสมกับสถานที่ที่จะเดิน ทางไปรวมงานหรือไปทํางานใน
ฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ
5. การศึกษาตอในระดับปริญญาโท
นาย C3 ไดเขาศึกษาระดับปริญญาโท และจบการศึกษาระดับปริญญาโทใน 2 สาขา
ดวยกัน คือ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย...และสาขารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย...
6. ชีวิสมรส
นาย C3 ไดสมรสกับคุณ… ซึ่งเปนผูบริหารในองคกรรัฐวิสาหกิจ แหง หนึ่ง ปจ จุบัน
(ป พ.ศ.2552) ยังไมมีบุตร
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7. บทบาททางการเมืองในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
บทบาทในการเปนตัวแทนของประชาชน
นาย C3 ถือเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ทําหนาที่ในการดูแลประชาชนในพื้นที่
อยางใกลชิด ดวยการลงพื้นที่ไปพบประชาชน เพื่อสอบถามสารทุกขสุขดิบจากประชาชนอยู
เปนกิจวัตรประจําวันที่ไมเคยขาด เวนแตเพียงมีการติดภารกิจอื่นๆ เทานั้น โดยอยางนอยที่สุด
ทุกๆ วันนาย C3 จะเดินทางไปรวมงานศพของประชาชนในพื้นที่แทบไมเคยขาด
นอกจากการทําหนาที่ ดัง กลาวแลว เมื่ อประชาชนประสบป ญ หาที่ตอ งการให
นาย C3 ชวยแกไข นาย C3 ก็จะแสดงใหประชาชนเห็นวาตนเองพรอมที่จะยืนเคียงขางและให
การชวยเหลืออยางเต็มที่ ยกตัวอยางเชน กรณีที่ประชาชนคัดคานในการขุดอุโ มงคแยกบาง
พลัด นาย C3 ก็จะเรียนประชาชนที่แสดงการคัดคานมาประชุมวามีการคัดคานเพราะเหตุผลใด
เมื่อรับทราบขอมูลของประชาชนแลวก็จะนําปญหานั้นมาศึกษารายละเอียดทั้งหมดวาควรที่จะ
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวของประชาชนไดหรือไม อยางไร
“(แลวในเรื่องของบทบาทการเปนผูแทนของประชาชน ที่นอกจากการไปงานโนน
งานนี้ นอกจากการพบปะประชาชนทั่วไปแลวเนี่ย มัน ยังมีบทบาทอื่น อีกไหมคะที่ทําอยู ?)ก็
แกไขปญหาเขานะเยอะ (เปนปญหาอะไรบางคะ?) โห สารพัดเรื่อง ตั้งแตเรื่องเล็กๆ จนกระทั่ง
ใหญๆ เรื่องใหญๆ ก็อยางเชนการขุดอุโมงคขามแยกบางพลัด ชาวบานเขาก็คดั คานกัน(เขากลัว
อะไรกันคะ?) ก็พอขุดอุโมงค ทางเทาก็แคบลงการคาขายของเขาก็จะลําบาก จบเลย เขาตั้งขาย
ของไมได หรือรานขายของบางรานเขาตองปดไปเลย เชน รานคาแถวทาพระแถวอะไร เพราะรถ
มันจอดไมไดเลย แมแตเสี้ยววินาทีเดียว ทุกวันนี้มันยังพอจอดได จอดสงของบาง จอดอะไรบาง
ไป (ทีนี้ทานจะมีวิธีการชวยเขาอยางไรคะ?) ก็คือ หนึ่งตองแสดงออกใหเขาเห็นอยางชัดเจนวา
เราพรอมที่จ ะยืน อยูขางเขา เต็มที่นะครับ เขามาเรียกรองมาชุมนุมเปน รอยๆ เราก็เรียกเขา
ประชุม บอกวาโอเคคุณไมเห็นดวยอยางไร เหตุผลอะไรใหทําหนังสือสงมาหาผม ผมจะชวย
เต็มที่ จะทําเรื่องถึงผูวา ผมจะตองศึกษาหาขอมูล หาชองทางที่จะตอสูแทนคุณ แลวก็เห็นวาคุณ
มีเหตุผล เพราะนโยบายการขุดอุโมงคเนี่ยมันมีมานานเปน 20-30 ปแลว ทําตอเนื่องมันจะทําทั่ว
กรุงเทพ เชื่อมถนนรัชดาภิเษกอะไรตออะไร แตทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยน เคาบอกวาตรงนี้เหลือที่
สุดทายที่เขาจะขุด ตรงแยกที่จะไปเซ็นทรัลปนเกลานั่นแหละ เขาจะขุดตรงนั้นกับตรงนี้ อันนี้มัน
จะไปเชื่อมกับถนนรัชดาภิเษก ออกไปถึงเมเจอร รัชโยธินนั่น ออกไปเรื่อยผานศาลรัชดา วนไป
ทั่วเลยเปนวงแหวน ทั่วกรุงเทพ อันนี้ก็คือสวนหนึ่ง ทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปุบเนี่ยเหตุผลมันลดไป
เยอะเพราะวาเดี๋ยวนี้มันมี local road มีถนนออกมาเยอะ มีทางรถไฟ คือ ถาคุณทํา ถาทําอุโมงค
แลวรถไมติดเนี่ยอาจจะไม มันเหมือนกับรถตองไปติดในอุโมงค ผมก็เลยคิดจะเสนอเขาวาใหคุณ
ทําทางยกระดับมาเลย ใหยาวมาเลย ใหมันคอมมาใหหมดเหมือนถนนรามคําแหง มันก็จะขาม
พวกนี้ไป อันนี้เปนทางออกที่ดีที่สุด หรือ คุณก็ตองเรงสรางทางรถไฟฟาแทนอะไรอยางเนี่ย อัน
นี้ก็ตองเปนเรื่องที่เราจะตองไปศึกษาถึงวิธีการจะตอสูกับรัฐ เรื่องการใหยกเลิกตอนนี้ทีมงาน
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ของผมก็ตองไปศึกษาดู เคยมี case นี้ไหม เพราะเขาเซ็น ตสัญ ญากันแลว เซ็นตสัญญาแลว
ยกเลิกไดไหม ตอนนี้กําลังหาชองทางเอารัฐธรรมนูญมาสูไดไหม เขาใหทําประชาพิจารณกอน
ถาจะอางวาเปนโครงการ 30 ปแลว แตกอนรัฐธรรมนูญไมไดบอกใหทําประชาพิจารณสมมุติ
อะไรอยางเนี้ย มันเปนเรื่องที่ตองสูกันเยอะ เราก็ตองทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนที่ตองไปสู
แทนเขาในเรื่องนี้ นี่ยกตัวอยางเรื่องใหญๆ…”
บทบาททางดานนิติบัญญัติ และการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
นอกจากการทํ า งานในพื้ น ที่ ที่ น าย C3 จะทํ า งานเพื่ อ ประชาชนอย า งเต็ ม
ความสามารถแลว นาย C3 ยังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ทํางานหนาที่ทางดานนิติบัญญัติ
และการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไดอยางสมบูรณอีกดวย โดยเฉพาะในชวงที่พรรค
A เปนพรรคฝายคานนั้นนาย C3 ก็ไดมีการยื่นกระทูถามสด และกระทูทั่วไป รวมถึงมีการยื่น
อภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เพื่อตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
“...ผมคิดวา หนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราทําหนาที่ของเราอยางเต็มที่ในสภาใน ฐานะ
ที่เราเปน ฝายคานเราไดยื่น กระทูส ด กระทูแหง กระทูทั่วไป การไดยื่น อภิปรายไมไ ววางใจ
รัฐมนตรีทั้งคณะ การเสนอญัต ติอะไรตางๆ ผมคิดวาเราภูมิใจในเรื่องที่เราไดทําหนาที่อยาง
สมบูรณอยางเต็มที่ แตบางทีเราจะไปบอกเรื่องเปนเรื่องๆ วามันเปนของเรานี่มันเปนเรื่องไม
เหมาะสมเพราะมันเปนเรื่องที่ตองทํารวมกัน (คือ เปนเรื่องโดยรวมของพรรค?)ครับ”
ทั้งนี้นาย C3 ถือเปนผูมีความสามารถในการยื่นกระทูถามสดเพื่อตรวจสอบการ
ทํางานของฝายบริหารจนเปนที่ยอมรับของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายทานดวยกัน และ
ผลของการยื่น กระทูถ ามสดนั้นก็ทําใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของสามารถตอบกระทูถามออกมาได
อยางชัดเจนทําใหนาย C3 และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับคําตอบที่ตองการทราบอยางชัดเจน เชน
กรณีการบินไทย และกรณีการหายตัวไปของทนายสมชาย ...
“ อยางทาน...(สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่ง) เขาก็บอกวา นาย C3 วันไหนถา
คุณ ยื่นกระทูชวยบอกผมดวยนะ เพราะบางทีชวงยื่นกระทู ส.ส. ยังไมเขามาไง เพราะมันไมมี
นับองคประชุมนับอะไรกัน เขาบอกวานาย C3 ชวยบอกพี่ดวยนะ เพราะฟงวิทยุไมมันวะ ตองมา
นั่งฟงในหอง พี่นั่นอีกคนนะ อยูสุราษฎรธานี แกเปนอาจารยอยูจําชื่อไมได คราวนี้แกไมได แก
เปนบัญชีราชชื่อ มีอีกหลายคน พี่... พี่อะไรตางๆ(สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่ง ) (ตรงนั้น
เปนเพราะอะไรคะ?) คือการยื่นกระทูสดของผมเนี่ยผมทําการบานมา กอนจะยื่น เนี่ย ผมตั้ง
คําถามเอง แลวเราก็ลองตอบเอง คิดวาถาเขาตอบอยางนี้ เราจะถามกลับอยางไร เพราะกระทู
สดมันคือ การตรวจสอบการทํางานของรัฐมนตรีสดๆ เขาไมรูมากอนวาผมจะถาม รัฐมนตรีตอง
เจงจริงๆ ถึงจะตอบได ผมยื่นกระทูสดเนี่ย ผมถามนาย...(อดีตนายกรัฐมนตรี-2) ผมถามเรื่อง
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การบินไทย นาย...(อดีตนายกรัฐมนตรี-2) เผลอพูดมาเลยวา คนรอบวางระเบิด ตอนถูกระเบิด
การบิ น ไทย ผมยื่ น กระทู ส ดเรื่ อ งทนายสมชายหายไปเนี่ ย หายไปไหนจนนาย...(อดี ต
นายกรัฐมนตรี-1)พูดในที่ประชุมวา บอกสมชายตายแลว อันเนี้ยยกตัวอยาง ผมมีวิธีถาม ถาม
นาย...(อดีตรัฐมนตรีทานหนึ่ง ) จนนาย...(อดีตรัฐมนตรีทานหนึ่ง ) ก็เผลอหลุดอะไรมาเยอะ นี่
ยกตัวอยาง”
ในการยื่นกระทูถามสดทุกครั้งนาย C3 จะมีการเตรียมตัวศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ
เปนอยางดี โดยยึดหลักวากระทูถามสดนั้นตองสรางขึ้นมาจากขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และทํา
ความเขาใจกับขอมูลโดยละเอียด เพื่อทําให เกิดความเขาใจในประเด็นคําถามอยางลึกซึ้งใน
กอนที่จ ะนํ าเสนอคํ าถามนั้น ไปยั ง รั ฐ มนตรีที่ เกี่ ยวขอ ง อัน จะเปน ผลทํา ให ต นเอง และผู ที่
เกี่ยวของไดรับคําตอบที่ตองการ
“… คือเราตองเปนตัวของตัวเอง เปนตัวเอง(เราเอาตัวตนเปนที่ตั้ง?) ใช เราไปเรียน
แบบใครเขาไมไดหรอก ถาคุณเรียนแบบใคร มันไมใช คือมันไมใชตัวตนของเรา มันตองเปน
ตัวตนของเรา ฉนั้นเวลาพูดในสภา มันตองขอเท็จจริงบวกกับความเขาใจบวกกับความรูสึกของ
เรา คือมันไมใชการบรรยายงานวิชาการ ที่จะพูดไปตามเนื้อหาทางวิชาการ อันนี้มันเปนเนื่อง
ของความคิดเห็นที่สะทอนนโยบายสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชน ของ
สวนรวม ของสาธารณะ เราจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร มันตองออกมาจากความรูสึกของ
เราเปนความคิดเห็นเราไมใชทําขอสอบพูดใหครูฟงแลวก็ใหครูพอใจใหคะแนน โดยที่เราไมได
ซาบซึ้งกับไอสิ่งที่เราพูดมากก็ได เพราะฉนั้นเรา จุดมุงหมายของเราเพื่อใหไดคะแนนสอบ ไมได
เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ใชไหมครับอันเนี้ย คือความแตกตาง”
อยางไรก็ตามในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2552) พรรค A เปนพรรครัฐบาลจึงทําใหบทบาท
ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารลดลงไปบาง แตจะเปลี่ยนมาเปนการตรวจสอบการ
ทํางานภายในพรรคมากขึ้น ทําใหการทํางานทางดานนิติบัญญัติของนาย C3 เนนหนักไปที่การ
ทํางานในบทบาทของการเปนกรรมาธิการ อยางเชน การทํางานในฐานะที่เปนคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม
ฯลฯ
“(การทํางานในดานนิติบัญญัติ ที่ทําอยูในปจจุบันมีเรื่องอะไรบางคะ?)สวนมาก็จะ
เปนเรื่องในกรรมาธิการที่เราทําอยู นอกนั้นก็จะเปน เรื่องพอเราเปนรัฐบาลมันก็ แตกตางจากที่
เราเปน ฝายคาน การตรวจสอบในการทํางานของรัฐบาลก็จะเปนเรื่องของการตรวจสอบการ
ภายใน ก็จะใชเวทีภายในที่ประชุมพรรคมากกวาที่จะใชเวทีของสภาเปนเรื่องของการตรวจสอบ
เพราะฉนั้ น บทบาทของเราตรงนี้ ก็ จ ะเป น เรื่ อ ง ของการใช เ วลาในสภาทํ า งานทางด า น
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กรรมาธิการวิสามัญมากกวา ทํางานทางดานของกฎหมายตางๆ มากกวา เชน ตอนนี้ผมเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน
และโทรคมนาคม ที่จะมาแทน กทช.นี่"
8. บทบาททางการเมืองในฐานะที่เปนสมาชิกของพรรค A
ความรูสึกที่มีตอพรรค A ในปจจุบัน
นาย C3 มีความรูสึก วา พรรค A เปน พรรคที่ มีบรรยากาศการทํางานแบบ
ประชาธิปไตย กลาวคือ ในการทํางานหรือการประชุมตางๆ จะมีการยึดมติของเสียงสวนใหญ
เป น หลั ก แตก็ มี ก ารเป ด โอกาสให ส มาชิ ก ที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยได แ สดงความคิ ด เห็น ของตนเอง
อยางเชน กรณีที่ นาย C3 ไมเห็นดวยกับแกไขรัฐธรรมนูญ เมื่อมีการประชุมนาย C3 ก็จะแสดง
ความไมเห็น ดวยนั้น พรอมทั้ง ชี้แจงเหตุผ ลที่ตนเองไมเห็นดวยเพื่อใหที่ประชุมไดรับทราบ
แนวคิดนั้น แตในที่สุดนาย C3 ก็จะยอมรับมติของเสียงสวนใหญเปนหลัก
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมานาย C3 ไมคอยมีความคิดเห็นที่แตกตางไปจาก
ความคิดเห็นสวนใหญของพรรค A มากนัก เปนเพราะนาย C3 ไดเปนสมาชิกและเรียนรู
วัฒนธรรมทางดานวิธีคิด และวิธีปฏิบัติของพรรค A มาเปนเวลายานานจึงทําใหมีแนวคิด และ
แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของพรรค A เปนสวนใหญ
“(ตั้งแตที่ทานเปนทั้ง ส.ก. กับ ส.ส. มาเนี่ย เคยมีการทํางานตรงไหนที่มันไปขัดกับ
พรรคA ไหมคะ?) ขัดกับพรรคเนี่ยไมคอยมีหรอก เพราะวาพรรคมันจะประชุมกันกอนอยูแลว
มันก็สรุปกันแลวในพรรควาจะ เอาอยางเราอาจจะไมเห็นดวย (แตเราก็ตองทําตามแบบที่ตกลง
กัน?) ใช เพราะเราตองยึดตามเสียงสวนใหญของพรรคอยูแลว เสียงสวนใหญเขาวาอยางไร เรา
ก็ตองวาอยางนั้นอยูแลว เอายกตัวอยางเอาลาสุด ผมไมเห็นดวยกับการแกไขรัฐธรรมนูญ ผมไม
เห็นดวย วันอังคารที่จะมีการประชุมเนี่ยผมก็จะพูดวาผมไมเห็นดวย พรรคก็ชี้แจงผมมาวาอะไร
ก็วาไป ผมก็บอกวาผมตองพูดเพื่อแสดงจุดยืนของผมไว ...วาในเรื่องนี้ผ มอาจจะเอาอยางนี้
ยกตัวอยางกันสดๆ เนี่ย เรื่องอื่นๆ ที่ผานมาแลวผมอาจจะจําไมได อยางเนี้ย (เมื่อทานเห็นแยง
กับมติของพรรคทานก็จะแสดงความคิดเห็นวามันเปนเพราะอะไร?) ใช เราก็จะบอกไปวา มัน
เปนอยางไร เราคิดเห็นอยางนี้เพราะอะไร (ทานจะไมปลอยใหทุกอยางเปนไปตามมติของพรรค
ทั้ง หมดวา พรรคบอกอยา งเนี้ย เราก็ ตอ งเอาอยา งเนี้ยแหละ?) ครั บ แตส วนมากเราก็ เห็ น
สอดคลอง เพราะวาคลายๆวาเราเติบโตมาที่นี่ เราก็รูวัฒนธรรมเราก็รูวิถีทางของมัน ยกเวนเรื่อง
อะไรใหญๆ อยางเนี้ย คือถาเราเห็นดวยเราก็บอกวาเราเห็นดวย แตถาเราไม เห็นดวยเราก็
ตองแสดงจุดยืนของเราไป (มี ส.ส. ในพรรค A เยอะไหมคะ ที่กลาที่จะแสดงจุดยืนแบบนี้ ?)ใน
พรรค A สวนมาก จะเปนอยางนีน้ ะ”

283
การดํารงตําแหนงสําคัญในพรรค A
นาย C3 เคยดํารงตําแหนงสําคัญในพรรค A ซึ่งบทบาทนั้นมีความเกี่ยวของกับ
การนําเสนอขอมูลขาวสาร และภาพลักษณของพรรค A เปนอยางมาก อยางไรก็ตามนาย C3
ไดยึดหลักการทํางานในตําแหนงดังกลาววา ในการทํางานในตําแหนง ...นั้นจะตองนําเสนอ
ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ถูกตองตามหลักการและเหตุผล ประกอบกับตองสามารถสื่อสารใหผูที่
เกี่ยวของทุกกลุมสามารถเขาใจในประเด็นที่ตองการสื่อสารออกไปไดเปนหลักสําคัญ สวนเรื่อง
การสรางสีสรรคในการนําเสนอขาวสารนั้นเปนประเด็นรอง ในสวนของการทํางานรวมกับบุคคล
ที่เกี่ยวของนั้นนาย C3 จะใชความจริงใจในการทํางานรวมกันเปนหลัก
“(ยอนกลับไปนิดนึง ถึงตอนที่ทานดํารงตําแหนงเปน...ของพรรค A นะ คือทานเปน
... คนนึงที่มีความโดดเดนมาก ตอนนั้นมีหลักในการทํางานอยางไรคะ?) หลัก ก็คือ ผมคิดวาตอง
ใหคนเขาคิดวาสิ่งที่เราพูดออกไปมันเชื่อถือได มีเหตุมีผล นะครับ แนนอนที่สุด บางครั้งเราก็
ตองมีสีสรรคเขาไปบาง แตเหตุผล ความนาเชื่อถือเนี่ยเปนเรื่องหลัก สีสรรคเนี่ยเปนเรื่องรอง มา
ประกอบใหมันมีความ...อะไร แนนอนนะ เราก็เขาใจวาสีสรรคมันเพื่ออะไร (แลวตอนที่ทานเปน
...อยูนั่นมันตองมีเทคนิคในการติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของอยางไร บางคะ?) ความจริงใจ
ดีที่สุด ไมตองไปมีเทคนิคอะไรมากมาย คนเนี่ยคิดวาผมมีเทคนิคอะไรมากมาย ไมมีห รอก
ความจริงใจ แตผมบอกนองๆ ที่เกี่ยวของไปบอกวา “ผมไมสามารถเปนแหลงขาวลับๆ อะไรให
พวกคุณได ผมบอกกอน” คุณจะมาถามวาในที่ประชุมเปน อยางไร วาอยางไร ไมเอยชื่อก็ไ ด
ไมไดนะ ผมเปน...ของพรรค ผมพูดสิ่งที่ผมพูดไดเทานั้น สิ่งที่ผมพูดไมไดผมก็จะไมพูด ที่ลับๆ
อะไรนะไมมีนะ แลวทุกคนเขาก็จะสบายใจ ผมบอกคุณก็ไปหา อาศัยความเชี่ยวชาญของคุณ
เนี่ยไปหาจากคนอื่น ก็คือความจริงใจไง ใชไหมฮะ แลวก็ทําใหเรื่องที่เราพูดเปนเรื่องที่เขาใจงาย
เพราะเราเปน...ของพรรคที่ตองพูดกับคนทั่วไป เพราะคนที่ฟงเราไมใชนักวิชาการกลุมเดียว คน
ที่ฟงเราเขาก็มีทั้งคนที่มีความรูนอยดวย เขาก็ตองฟงเรารูเรื่อง คนที่ความรูมากที่สุด ก็เขาใจได
วาทําไมเราถึงพูดอยางนั้น ความยากมันก็อยูตรงนี้ที่จะทําใหคนทั้งหมดเขาใจในเรื่องเดี่ยวกัน
ใชไหมฮะ ที่จะทําใหคนที่ความรูนอยที่สุดกับคนที่ความรูมากที่สุดเขาใจในสิ่งที่เราพูดไดตรงกัน
9. ความรูสึกที่มีตออาชีพนักการเมืองในปจจุบัน
นาย C3 มีความรูสึกชื่นชอบและผูกพันกับการทํางานเพื่อประชาชนในพื้นที่เปนอยาง
มาก เนื่องจากนาย C3 มีความรูสึกวาการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะแบบแบงเขต
นั้นเปนการทํางานที่ไดใกลชิดกับประชาชน มีโอกาสไดรับรูสารทุกข สุขดิบของประชาชน และมี
สวนในการชวยแกไขปญหาตางๆ ใหกับประชาชน ซึ่งการทํางานในบทบาทดังกลาวทําใหนาย
C3 รูสึกวาตนเองมีความสุขในการทํางานเพื่อประชาชน และนาย C3 มีความรูสึกที่ละเอียด
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ลึกซึ้งกับคําวา “ประชาชน” ซึ่งนาย C3 มีความรูสึกวาเปนคําที่สามารถสะทอนไดถึงชีวิตจิตใจ
และจิตวิญญาณในการทํางานการเมืองของตนเอง
“(สมมุติวาวันหนึ่งพรรค A ใหทานไปลงเปน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือแบบสัดสวน กับ
เปน ส.ส.เขตถาทานเลือกไดจะเปนแบบไหนคะ?)ผมก็คิดวาผมคงอาลัยอาวรณในการเปน ส.ส.
เขต เพราะเวลาเราเปน ส.ส. บัญชีรายชื่อวิถีทางการทํางานของเราก็ตองเปลี่ยน เชน ตองไป
Concentrate กับการเปน ส.ส. บัญชีรายชื่อมากขึ้น เราจะตอง จับเรื่องอะไรที่มันเปนนโยบาย
สาธารณะที่มันตองเขมงวดมากขึ้น เวลาที่จะตองเอาไปศึกษาคนควาในเรื่องนั้น ๆ หรือในอีก
หลายๆ เรื่องในสังคม นี่ยกตัวอยางเรื่องที่ตองเปนไป แตมันคงไมสามารถทิ้งไอเรื่องเขตไปได
ทีเดียวเพราะความผูกพันมันมีกันมาเปน 10 ป มันมีอยู (โดยสวนตัวแลวชอบเปน ส.ส. เขต
มากกวาหรอคะ?) ชอบ เปน ส.ส.เขตมากกวา คือผมคิดวา ความสุขของคนเปนผูแทนที่มีจาก
ประชาชน มันคือการไดทํางานแกไขปญหาใหกับประชาชน มีโอกาสไดสัมผัสประชาชน มีโอกาส
ไดรับรูสารทุกขสุขดิบของเขาอะไรตางๆ ของประชาชน คือเวลานักการเมืองพูดคําวาประชาชน
เนี่ย คนทั่วไปหลายๆ คนมองวามันเปนคําสวยหรู แตสําหรับบางคนคําวาประชาชน เนี่ยมันเปน
...ก็ตอนที่ผมไดรับการเลือกตั้งป 48 นะ นักขาวเขามาติดตามเปนสกรูปนะ เขานั่งคุยกับผมไป
เนี่ยนะผมน้ําตาไหลออกมาไหลออกมาเฉยเลย ผมพูดเรื่อง ...เขาก็ถามเหมือนคุณ ถาม เรื่อง
ทําไมถึงไดรับการเลือกตั้ง อยางที่ผ มบอก ผมบอก ทําไมประชาชนเขาถึงเลือกผม ทั้งที่ ทั้ง
กรุง เทพเขาไมเลือกแลว โดยเฉพาะคนเกา ....น้ําตาไหลเลย เพราะวาอะไร เวลาเราพูดถึง
ประชาชนเนี่ยเราอินจริงๆ ใชไหม ขณะที่เวลาคนอื่นๆ พูดผมไมแนใจนะ แตผมเชื่อวาคนไทย
ทั่วไปคนจะคิดวามันเปนแคคําสวยหรู (มันเปน pattern แลว?) ใช เปน pattern กันมากกวา แต
ผมวาสําหรับผมเนี่ยมันเปน คลายๆ กับชีวิตจิตใจ เปนจิตวิญญาณในการทํางาน คือ เราจะรูสึก
ทันที ถาใครพูดวาเราไมไดทําอะไรเพื่อใคร เราจะมีความรูสึกมาก เพราะเราคิดวาเราไดทําเพื่อ
ใคร”
10. เปาหมายสูงสุดในการทํางานการเมือง
ถึงแมวานาย C3 จะพลาดหวังจากตําแหนงรัฐมนตรี ทั้งที่มีชื่อเปนวาที่รัฐมนตรีของ
พรรค A มาเปนระยะเวลาหนึ่งก็ตาม การพลาดหวังครั้งนั้นเปนเหตุทําใหนาย C3 รูสึกผิดหวัง
และมีผลตอการทํางานมากในระดับหนึ่ง โดยนาย C3 มีความรูสึกวา “มันเหมือนเราทําความดี
แลวไมมีใ ครเห็น ” อยางไรก็ ต ามนาย C3 พยายามมีความคิดในเชิง บวกกับทุกๆ เรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องการทํางานจึงทําใหความรูสึกผิดหวังนั้นลดระดับลงไป
ความรูสึกนั้นสงผลทําใหนาย C3 ไมไดมีการกําหนดเปาหมายสูงสุดในการทํางาน
การเมืองในเชิงตําแหนงหนาที่ไวลวงหนา เนื่องจากนาย C3 มีความรูสึกวาตําแหนงตางๆ นั้น
ขึ้นอยูกับสถานการณและโอกาสที่เหมาะสมมากกวาไมอาจจะกําหนดเป นเปาหมายอยางเปน
รูปธรรมที่แนนอนได
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“(เปาหมายสูงสุดในการทํางานการเมือง ทานไดตั้งเปาหมายไวอยางไรคะ?) ผมไมได
มีเปาหมายในเชิงตําแหนงหนาที่ เพราะผมคิดวาตําแหนงหนาที่อยางที่ผมบอกมันเปนวิถีทาง
การเมือง ซึ่งมันเปนไปตามระบบ ตามจังหวะ ตามสถานการณ อะไรตาง ซึ่งเราก็ไมสามารถจะ
ไปคาดการณ ไปตั้งเปา ไปวางแผน ไปทําอะไรมากนัก บางอยางเราอาจจะทําไดระดับหนึ่ง แต
มันไมอาจจะเปนสูตรสําเร็จไดในทางการเมือง คือผมคิดวางาน ทั่วไป มันอาจจะมีสูตรสําเร็จอยู
สวนหนึ่ง แตไมใชสูตรสําเร็จ 100% มันเปนเรื่องของจังหวะ โอกาส สถานการณ อะไรตางๆ แลว
เราก็ทํางานพื้นฐานของเราใหดีที่สุด เราเปน ส.ส. เราก็ทําหนาที่ ส.ส. ของเราใหดีที่สุด อยางที่
ผมบอก วางแผน ทําใหเปนระบบ ในสวนอยางอื่นใหมันเปนไปตามวิถีทาง”
11. การเปดรับสื่อมวลชนในปจจุบัน
ในปจ จุบัน นาย C3 มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนหลายแขนงดวยกัน ทั้ง สื่อ
โทรทัศน วิท ยุ หนังสือพิมพ และนิต ยสาร ซึ่ง สวนใหญจ ะเนน การติดตามขาวสารทางดาน
การเมืองเปนหลักโดยจะมีการติดตามประจําทุกวัน
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อโทรทัศน ของนาย C3 จะเปดการเปดรับขาวสาร จาก
สถานีโทรทัศนเกือบทุกชอง โดยเนนไปที่การติดตามในรายการขาว และรายการที่เนนสาระ
ทางการดานเมืองเปนสวนใหญ
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อวิท ยุ ของนาย C3 จะเนน ไปที่การเปดรับขาวสาร
เชนกัน โดยคลื่นวิทยุที่ติดตามรับฟงเปนประจํา เชน 87.5, 90.5, 92.25, 92.5, 96.5, 97,
97.75, 98, 101
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อหนังสือพิมพ ของนาย C3 จะมีการเปดรับเปนประจํา
ทุกวัน โดยเนน ไปที่การติดตามขาวสารการเมืองเชน กัน และติดตามอานจากหนัง สือรายวัน
เกือบทุกฉบับ
การเปดรับสื่อมวลชนผานสื่อวารสาร นิตยสาร ของนาย C3 จะมีการเปดรับ
นิตยสารแนวการเมืองรายสัปดาหเปนสวนใหญ ไดแก มติชน, Nation และสยามรัฐ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนในปจจุบัน นาย C3 มี
ความเห็นวาการทํางานของสื่อในปจจุบันเปนการทํางานในวิถีของโลกทุนนิยมมากกวาในอดีตซึ่ง
การทํางานของสื่อมวลชนจะมีอิสระทางความคิดและเปนการทํางานในเชิงอุดมการณเปนหลัก

286
“ผมวาในปจจุบันมันมีความเปนโลกของทุนนิยมมากขึ้นแลวมันก็อาจจะมี วิถีทาง
ในการทํางานที่ตองอิงแอบกับความเปนทุนนิยมมากขึ้นไปดวย สมัยกอนมันก็ทุนนิยมแตวาการ
ทํางานในเชิงอุดมการณ มีชองทางใหทําไดมากกวา ทุกวันนี้ก็อาจจะมีอยูแตความเปนทุนนิยม
มันก็จะเขามาทําใหเราตองตอสูกับความคิดอยูตลอด”
12. การวางแผนชีวิตหลังออกจากวงการเมือง
การทํางานหลังออกจากวงการเมือง
นาย C3 ไดมีการวางแผนไววาเมื่อใดก็ตามที่ตนเองตองอําลาจากวงการเมือง
นาย C3 จะกลับไปทํางานทางดานสื่อมวลชนอีกครั้ง โดยเฉพาะการเขียนหนังสือ เนื่องจากเปน
งานที่ต นเองมีความถนัดและชื่นชอบ ประกอบกับนาย C3 ไดทํางานในดานดัง กลาวมาเปน
เวลานานพอสมควร
“(สมมุติวาวันหนึ่งทานตองออกจากการทํางานการเมืองไปแลว ทานสนใจที่จ ะ
ทํางานอะไร ทางดานไหนมากที่สุดคะ?)อะไรที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชนเนี่ย (ก็ยังคงชอบงานตรง
นั้นอยู? ) เขียนหนังสือ(นักวิชาการละคะ?) ผมไมถึงขนาดเปนนักวิชาการ ผมวานักวิชาการมัน
จะเปนเรื่องเฉพาะ focus ไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คืออยากจะอยูในโลกที่มันตอง alert ตลอดเวลา
โลกที่มันตองรับรูเรียนรู วิเคราะห นักวิชาการเนี่ยเขาควรจะลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่งเปนการ
เฉพาะ แตผมไมใชอยางนั้น”
13. กิจวัตรประจําวันในขณะที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กิจวัตรประจําวันของนาย C3 คือ หลังจากตื่นนอนก็จะมีการวิ่งออกกําลังกายเปนเวลา
ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นก็จะมีการติดตามขาวสารบานเมืองผานสื่อตางๆ ทั้งโทรทัศน
วิทยุ และหนังสือพิมพ รวมถึงนิตยสารและวารสารตางๆ
“ผมตื่นนอนประมาณ 6 โมง แตขึ้นอยูกับเวลานอน ผมจะพยายามนอนประมาณ 7
ชั่วโมง ขึ้นอยูกับเวลานอน ถานอน 5 ทุมก็ตื่น 6 โมง ถานอน เที่ยงคืน ก็ตื่น 7 โมง อะไรเงี้ย
แลวแตงาน วามีกลางคืนหรือมีงานเชา ปกติผมตื่นนอนมาจะมาวิ่งออกําลังกายกอนประมาณ 30
นาที”
หลังจากนั้นนาย C3 ก็จะเริ่มตนทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ
ในวันอังคารจะมีการประชุมของพรรค A สวนวันพุธและพฤหัสบดีจะมีการประชุมกรรมาธิการ
และประชุมสภาผูแทนราษฎร เวลาในชวงเย็นของทุกๆ วัน นาย C3 จะเดินทางไปรวมงานศพ
หรืองานสังคมตางๆ ของประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้นก็จะลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยสอบถาม

287
สารทุกขสุขดิบกับประชาชนเปนประจําทุกๆ วัน และจะกลับไปพักผอนที่บานในเวลาประมาณ 3
ทุม แตในบางวันก็ใชเวลาในการพบปะพูดคุยสอบถาม สารทุกขสุขดิบกับประชาชนในพื้นที่เปน
เวลานานจนทําใหกลับไปพักผานที่บานในเวลาหลังเที่ยงคืน

ส ว นที่ 2 บทวิ เ คราะห ก ระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า น
จริยธรรมของกรณีศึกษารายที่ 3
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C3 ที่ไดกลาวถึงรายละเอียดไวในสวนที่ 1 นั้นทํา
ใหพบวาตัวการ(Agents)ที่ทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมใหแก
นาย C3 นั้น ประกอบดวย 5 ตัวการหลัก คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา
สื่ อมวลชน และพรรคการเมื องที่ สั ง กั ด โดยในลํ า ดั บต อไปผู วิ จั ยจะนํ าเสนอบทวิ เ คราะห
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของนาย 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากครอบครัว
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C3 พบวา ครอบครัวเปนสถาบันหลักที่ใหการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองในดานจริยธรรมใหแกน าย C3 และพบวาในครอบครัวของนาย C3
มีการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับนาย C3 ทั้งวิธีการทางตรง(Direct Leaning) และ
วิธีการทางออม(Indirect Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)จนทําใหนาย C3
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีจริยธรรม ซึ่งสามารถ
กลาวถึง รายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ และผลลัพธ ผ ลที่ไ ดรับจากกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากครอบครัวของนาย C3 ไดดังนี้
1.1 การเปนตนแบบของบิดา มารดา
การเปน ตนแบบของบิดา มารดา ถือเปนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดาน
จริยธรรมทางตรง(Direct Learning) วิธีการนี้เปนวิธีการที่ทําใหนาย C3 ไดเรียนรูทางการเมือง
โดยการเลียนแบบ(Imitation) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 93-113) ซึ่งการที่บิดา
ของนาย C3 เปนตนแบบในดานความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมทางดานจริยธรรมนั้นสงผล
ที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
1.1.1 การเป น ต น แบบในเรื่ อ งการมี ค วามเชื่ อ และวิ ถี ชี วิ ต ตามแนว
พระพุทธศาสนา
นาย C3 เป น สมาชิ ก ของครอบครัว ชาวพุ ท ธ ที่ มี วิ ถีชี วิ ต ที่ ผู ก พั น อยู กั บ
พระพุทธศาสนา กลาวคือ บิดามารดา ของนาย C3 มีการปฏิบัติศาสนกิจอยางสม่ําเสมอ มีการ

288
สวดมนต ไหวพระ เปนประจําทุกวัน สําหรับในวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน
วันมาฆบูช า วันวิส าขบูชา วันเขาพรรษา วัน ออกพรรษา ก็จะมีการไปทําบุญที่วัดเปนประจํา
(งามตา วนินทานนท.2536: 27)
ผลของการมีความเชื่อและวิถีชีวิ ตตามแนวพระพุทธศาสนา การที่นาย
C3 เปนสมาชิกของครอบครัวที่มีวิถีชีวิตตามแนวศาสนาพุทธนั้นทําใหนาย C3 ผูซึ่งเปนบุตรได
ซึมซับแนวคิด และแนวปฏิบัติทางศาสนาจากครอบครัว จนทําใหนาย C3 มีแนวคิด และแนว
ปฏิบัติท างดานศาสนาในแนวทางเดียวกับบิดามารดา ซึ่ง นาย C3 เริ่มสวดมนต ไหวพระ
กอนนอน ไปทําบุญที่วัดในวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และมีความเชื่อในเรื่อง
กฎแหงกรรมตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก
ผลของการมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ของนาย C3 นี้ ยั ง คงมี อ ยู จ นกระทั่ ง ป จ จุ บั น ในขณะที่ น าย C3 ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวนาย C3 ก็ยังคงสวดมนต ไหวพระ กอนนอน อานหนังสือธรรมะ
ไปทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาเปนประจํา และไปรวมงานบุญที่วัดตางๆ อยูเปนประจํา
ทั้งนี้การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนานั้นทําใหนาย C3 เปนผูแทนที่เปยมไป
ดวยความเมตตา กรุ ณ า สามารถทํ าหนาที่ ใ นการบํา บัดทุ กข บํ ารุง สุข ของประชาชนดว ย
ความเอาใจใส มีการลงพื้นที่ไปพบประชาชนอยางสม่ําเสมอ และในยามวางจากการทํางานใน
สภาผูแทนราษฎร นาย C3 ก็ใชเวลาสวนใหญไปกับการทํางานในพื้นที่
การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวศาสนานี้จะสงผลใหนาย C3 มีความเชื่อ
เรื่ อ งกฎแห ง กรรมคื อ มี ค วามเชื่ อ ว า การทํ า ดี ย อ มได ผ ลดี และการทํ า ชั่ ว ย อ มได ผ ลชั่ ว
ซึ่งความเชื่อนี้จะสงผลทําใหนาย C3 เลือกประกอบแตกรรมดี มีความละอาย และเกรงกลัวที่จะ
ทําความชั่ว อันไดแก การทุจริต และประพฤติมิชอบในเรื่องที่ไมถูกกฎหมาย และไมถูกตองหลัก
ศีลธรรมจรรยา
นอกจากนี้นาย C3 ไดมีการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการดูแล
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารวาเปนไปดวยความถูกตอง สุจริต โปรงใสหรือไม และหาก
ตรวจสอบพบวามีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ก็จะทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานดวย
การตั้งกระทูถามเพื่อใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไดชี้แจงในประเด็นที่เปนขอสงสัยทีเ่ กี่ยวของ
กับการทํางาน (สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1,2)
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การมีความเชื่อ
และวิถีชีวิตตามแนวพุทธศาสนา

- ปฏิบัติ หนาที่ในบทบาทของการเปน ผูแทน
ของประชาชนดวยความเมตตา กรุณา
- เลือกประกอบแตกรรมดี มีความละอาย และ
เกรงกลั ว ที่ จ ะทํ า ความชั่ ว หรื อ ทํ า ความผิ ด
อั น ได แ ก การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
เรื่ อ งที่ ไ ม ถู ก กฎหมาย และไม ถู ก ต อ งหลั ก
ศีลธรรมจรรยา และไมรับสินบนจากกลุมธุรกิจ
- ทําหนาที่ในการตรวจสอบฝายบริหาร

ภาพประกอบ 25 ความสัมพันธระหวางการเปนตนแบบในเรื่องการมีความเชื่อและวิถีชีวิตตาม
แนวพระพุ ท ธศาสนาของบิ ด า มารดากั บ ผลลั พ ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.1.2 การเปนตนแบบในเรื่องการเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม
บิดาของนาย C3 เปนพนักงานของหนวยงานในสังกัดของรัฐแหงหนึ่ง ซึ่งการ
ทํางานในหนวยงานของรัฐนั้นถือวาเปนอาชีพที่มีความเสียสละ ทํางานเพื่อสวนรวม อีกทั้งผูที่
ทํา งานในบทบาทหนา ที่ ดั ง กล าวยั ง ตอ งมีค วามประพฤติ ดีอ ยู ใ นกรอบจริย ธรรมในอาชี พ
อยางเครงครัด
ผลของการมีค วามเสียสละทํางานเพื่อสว นรวม เมื่อเห็นแบบอยางความ
เสียสละทํางานเพื่อสวนรวมของบิดา ทําใหนาย C3 เกิดการซึมซับความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมเหลานั้นไว จนสิ่งที่ไดรับมานั้นกอรูปเกิดเปนความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของ
ตนเอง ทําใหนาย C3 เปนผูที่มีจิตใจดี ชอบใหการชวยเหลือเกื้อกูลและดูแลทุกขสุขเพื่อนๆ ตาม
ความเหมาะสมมาตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก
ผลของการมีความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อนาย C3 ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่ง ถือเปน การทํางานเพื่อสวนรวมอยางหนึ่ง เพราะการเปน สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรเป น
การทํางานเพื่อประชาชน เพื่อสัง คม และเพื่อประเทศชาติ ภายหลัง จากที่น าย C3 ไดรับ
การเลือกตั้งในป พ.ศ. 2539 นาย C3 ก็ไดทํางานตามบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย
ความเสียสละ โดยทุมเทเวลาสวนใหญเพื่อทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจน
แทบจะไมมีเวลาวางเวนแมในวันหยุดเสารอาทิตย หรือวันหยุดราชการ โดยวันจันทรถึงวันศุกร
จะทําหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุมสภา
การประชุมกรรมาธิการ และการประชุมอื่นๆ ที่นาย C3 มีหนาที่เกี่ยวของกับคณะทํางานนั้นๆ
สําหรับเวลาที่เหลือนาย C3 จะมีการลงพื้น ที่ไปพบประชาชน และไปรวมงาน หรือกิจกรรม
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ตางๆ ที่ประชาชน โรงเรีย น วั ด หรือ หน วยงานตา งๆ จัด ขึ้น เปน ประจํา และในชว งเวลา
ประมาณ 5 โมงเย็นของทุกวัน หากนาย C3 ไมติดภารกิจเรงดวน นาย C3 จะเดินทางไปรวม
งานฌาปนกิ จ ศพเปน ประจํ าทุ ก ๆ วั น ซึ่ ง จะเห็น ไดว า นาย C3 ทํ า งานในบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางเต็มที่ ทั้ง บทบาทการทํางานในสภา และบทบาทการทํางานใน
พื้นที่ จนเปนที่มาของสโลแกน “งานพื้นที่ไมเคยขาด งานระดับชาติเต็มที่”

ความเสียสละ

- มีความเสีย สละ ทุม เทเวลาเกือ บทั้ งหมดของ
ชี วิ ต ไ ป กั บ ก า ร ทํ า ง า น ใ น บ ท บ า ท ข อ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรมาตลอดระยะเวลา
เกือบ 20 ป

ภาพประกอบ 26 ความสัมพัน ธระหวางการเปน ตน แบบในเรื่องความเสียสละของบิดากับ
ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.2 บรรยากาศในครอบครัวแบบประชาธิปไตยหรือการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย
บรรยากาศหรือการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวถือเปนวิธีการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองดานจริยธรรมดวยวิธีการทางออม(Indirect Leaning) ที่จะชวยในการฝกหัดใหบุคคล
ไดรับความรู ประสบการณ ทักษะ และมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ รวมถึงการฝกหัดให
เกิดทักษะ นิสัย และพฤติกรรมการทํางานในอนาคต ซึ่งการเรียนรูดวยวิธีการดังกลาวถือเปน
การเรียนรูโดยวิธีการฝกหัด (Apprenticeship) อันเปน การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดาน
จริยธรรมดวยวิธีการทางออม(Indirect Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977:
93-113) ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้นมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C3 พบวาครอบครัวของนาย C3 ใหการอบรม
เลี้ยงดูบุต รดวยวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย(ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และเพ็ญ แข
ประจนปจจนึก.2524) กลาวคือ ครอบครัวของนาย C3 เปนครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกคือ บิดา
มารดา นาย C3 และนองชาย ทั้งนี้สมาชิกภายในครอบครัวทุกคนมีความรักใคร และใกลชิด
สนิท สนมกัน เปนอยางดี ตั้งแตน าย C3 อยูในชวงวัยเด็กจนถึง ปจจุบัน โดยเฉพาะในชวงที่
มารดาของนาย C3 ยังมีชีวิตอยูนั้ น นาย C3 จะไดรับการดูแลจากมารดาอยางใกลชิด เชน
มารดาจะนําขาวกลางวันไปสงใหลูกที่โรงเรียนเปนประจําทุกวันตั้งแตเรียนในชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1- 6 ฯลฯ
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นอกจากนี้บิดามารดายังไดฝกใหนาย C3 มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
ดวยการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานบานในสวนของตนเอง เชน การซักผา
รีดผาของตัวเอง ฯลฯ และมีการฝกใหเรียนรูถึงโทษของการกระทําความผิดดวยการลงโทษที่
เหมาะสมชวงวัย เชน บิดาจะทําโทษดวยการตีเมื่อนาย C3 ไปเลนกับเพื่อนๆ โดยที่ยังไมไดทํา
การบาน ฯลฯ และบิดามีการสนับสนุน ใหน าย C3 ไดรับการศึกษาที่ดี ดวยการใหเรียนใน
โรงเรียนเอกชนชื่อดังของประเทศ ถึงแมวาเมื่อเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
นาย C3 แลวยังต่ํากวาครอบครัวของเพื่อนๆ ที่เรียนอยูในโรงเรียนเดียวกันก็ตาม และมีการเปด
โอกาสใหนาย C3 ไดทํากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจของตนเองโดยไมหามปรามใดๆ เชน
การไปรวมกิจกรรมศาลาวันเด็ก การไปเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริงที่วัด การไปทํากิจกรรม
รวมกั บเพื่ อนๆ ชาวตางชาติ ฯลฯ และเมื่ อเขา สูวัย ผูใ หญบิดาก็จ ะเปด โอกาสในการเลือ ก
สาขาวิชาที่เรียนและสถานที่เรียนดวยตนเองโดยไมมีการบังคับใหเลือกเรียนตามความตองการ
ของบิดา
ผลของการไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การไดรับการอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิ ปไตยในครอบครัวทํ าให น าย C3 ไดเรี ยนรู และฝกหั ดในการใชชีวิ ต ตาม
วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว จะทําใหนาย C3 ไดเรียนรูในเรื่องสิทธิเสรีภาพ บทบาทหน าที่
และความรับผิดชอบของตนเองภายในครอบครัว ซึ่ง การเรียนรู และฝกหัดที่จ ะอยูใ นสัง คม
ประชาธิปไตยนี้ จะทําใหนาย C3 เริ่มตนกอรูปอุดมการณตามวิถีประชาธิปไตย ความสํานึกใน
หนาที่และความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง การรับรูความสามารถหรือความมีประสิทธิภาพ
ของตนเอง ซึ่งความรูสึกเชนนี้จะมีความสําคัญอยางมากเมื่อนาย C3 ไดเขาเปนสมาชิกของ
สังคมอื่นๆ ทั้งสังคมโรงเรียน สังคมในกลุมอาชีพ และสังคมสวนรวม
เมื่อวิเคราะหจากประวัติชีวิตของนาย C3 จะพบวานาย C3 เปนผูที่มีความสํานึก
ในหนาที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบตอหน าที่ในเรื่องการเรียนเปน อยางดี ตั้ง แตอยู
ในชวงวัยเด็ก แสดงใหเห็นไดจากนาย C3 มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลางคอนขางดีตั้งแต
เรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษา และเมื่อเขาทํางานเปนในอาชีพตางๆ นาย C3 ก็สามารถ
ทํางานตามบทบาทหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการทํางานในอาชีพสื่อมวลชน
ซึ่งในขณะที่นาย C3 เปนสื่อมวลชนอยูนั้น ก็มีผ ลงานทั้งในดานงานเขียน และงานดานการ
ปราศรัย หรืออภิปรายในประเด็นตางๆ จนเปนที่ยอมรับของผูที่อยูในวงการเดียวกัน และเปนที่
ยอมรับของผูที่อยูในวงการเมือง จนไดรับเชิญใหไปอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของการเมือง ณ
สถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้นาย C3 ยังเปนสื่อมวลชนที่มีความยึดมั่นในอุดมการณ
ของตนเองและวิชาชีพสื่อมวลชนอยางแทจริงโดยมีการทํางานที่เปนกลาง และไมทํางานเพื่อ
เรียกรับผลประโยชนจากฝายใดหรือบุคคลใดในสังคม
ผลของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อเขาทํางานการเมืองนาย C3 ก็มีความยึดมั่นในอุดมการณแบบ
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ประชาธิปไตย โดยมีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมมีแสดงกริยา วาจาอัน
ไมสุภาพ อาฆาตมาดราย ใสรายเสียดสีบุ คคลใด โดยไมมีห ลักฐาน (สอดคลองกับประมวล
จริยธรรมขอ 3) รวมถึงเปนผูที่มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ทั้งงานในสภาผูแทนราษฎร ไดแก การเสนอกฎหมาย การเสนอกระทู การอภิปรายใน
ระหวางที่มีการประชุมสภา การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล การทําหนาที่ในการเปนกรรมาธิการ
และงานในพื้นที่ ไดแก การดูแลทุกขสุขของประชาชน การใหคําปรึกษา ใหความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ แกประชาชน (สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1,2)

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย

- มีอุดมการณตามวิถีประชาธิปไตย และมีการ
เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น
- มีความสํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของ ส.ส. ทั้งการทํางานในสภาฯ และ
การทํางานในพื้นที่

ภาพประกอบ 27 ความสัม พั น ธ ร ะหว างการอบรมเลี้ย งดู แบบประชาธิ ปไตยกั บผลลั พ ธ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. กระบวนการอบรมกลอ มเกลาทางการเมื องด านจริย ธรรมจากสถาบั น
ศาสนา
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C3 พบวา สถาบันศาสนาเปน สถาบันหนึ่ง ที่ทํา
หนาที่ในการการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในดานจริยธรรมให แกนาย C3 ไดเปนอยางดี
และพบวานาย C3 ไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันศาสนา
ดวยวิธีการทางตรง(Direct Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) จนทําใหนาย C3
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีจริยธรรม ซึ่งสามารถ
กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ และผลลัพธที่ไดจากกระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันศาสนาของนาย C3 ไดดังนี้
2.1 การบรรพชาเปนสามเณร
นาย C3 ไดบรรพชาเปนสามเณรในพระพุทธศาสนาเปนระยะเวลาหนึ่งในขณะที่
เรี ย นอยู ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง ในระหว า งนั้ น นาย C3 ได ศึ ก ษาหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและไดปฏิบัติกิจทางศาสนาโดยตลอด
ผลของการบรรพชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การบรรพชาในพระพุ ท ธศาสนาทํ า ให น าย C3 มี โ อกาสได ศึ ก ษาหลั ก ธรรมต า งๆ ใน
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พระพุทธศาสนา และหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ได เรียนรูพระธรรมวินัย ไดรูจักฝก
ตนใหมีความอดทน เนื่องจากตองปฏิบัติตนตามพระวินัยและตามหลักการปกครองสงฆ รูจัก
สํารวมกาย วาจา ใจ ใหอยูในระเบียบอันดีงาม รูจักรับผิดชอบและดูแลตนเองเพราะขณะบวชอยู
สมณะยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติทั้งสวนตัวและรวมกับหมูคณะ รูจักละอายตนเองและกลัวบาป
รูจักความสันโดษ คือพอใจที่จะมีชีวิตอยางเรียบงาย เวนความฟุมเฟอย ทั้งปวงไดปฏิบัติธรรม
คือเวนจากการทําความชั่ว เลือกประกอบแตความดี และทําจิตใจใหผองใสซึ่งเปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ผูบวชจะมีโอกาสปฏิบัติไดสมบูรณกวาผูครองเรือน รูจัก ศาสนพิธี และมีสวน
รวมปฏิบัติอยางถูกตอง
การไดบรรพชาเปนสามเณรนั้น จะชวยทําใหน าย C3 มีโ อกาสไดรับการอบรม
กลอมเกลาจิตใจใหมีความบริสุทธิ์ มีจิตใจที่ฝกใฝในการปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม มีการละเวนและ
ละอายตอการกระทําชั่ว การทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งปวง และเปนผูที่เปยมไปดวยความ
เมตตา กรุณา ตอประชาชนทําใหมีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประชาชน มีการตอนรับ
ประชาชนที่สํานักงานหรือบาน และมีการลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอยางใกลชิด ซึ่งสิ่งที่ไดรับ
จากการอุปสมบทนี้มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อยางมีจริยธรรมเปนอยางมาก (สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1-6)

การบรรพชาในพระพุทธศาสนา

- มีจิตใจฝกใฝในการปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม มีการ
ละเว นและละอายตอ การกระทํ าชั่ ว การทุจ ริ ต
และประพฤติมิชอบทั้งปวง
- มี ความเมตตา กรุ ณ าต อ ประชาชน มี ความ
มุงมั่น ตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประชาชน

ภาพประกอบ 28 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบรรพชาในพระพุ ท ธศาสนากั บ ผลลั พ ธ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3. การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันการศึกษา
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิต ของนาย C3 พบวา สถาบัน การศึกษาเปน สถาบัน ที่ใ ห
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมใหแกนาย C3 ไดเปนอยางดี และพบวานาย
C3 ไดรับการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมทั้งวิธีการทางตรง(Direct Leaning)
และวิธีการทางออม(Indirect Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)ซึ่งเปนผลทําใหนาย
C3 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางสมบูรณ ซึ่งสามารถ
กล า วถึ ง รายละเอี ย ดของวิ ธี ก าร บรรยากาศ และผลลั พ ธ ที่ ไ ด รั บ จากกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันการศึกษาของนาย C3 ไดดังนี้
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3.1 การเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตร สาขาสวัสดิการสังคมที่ประเทศสวีเดน
การเรียนรูในหลักสูตรรัฐศาสตรถือเปนการเรียนรูทางการเมืองดวยวิธีการทางตรง
(Direct Leaning)โดยการศึกษาทางการเมือง(Political Education) (Dawson ; Prewitt ; &
Dawson.1977: 93-113) เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาเนนหนักไป
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศเปนหลัก ดังนั้นในชวงเวลาที่นาย
C3 เรียนในหลักสูตรดังกลาวอยูที่ประเทศสวีเดน ทําใหนาย C3 ไดรับความรูในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการเมืองการปกครองของประเทศเปนอยางดี ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคม
ผลของการเรี ย นในหลัก สู ต รรัฐ ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการปฏิบั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C3 ไดเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่มีเนื้อหาสาระ
ที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครองนั้น ทําใหนาย C3 มีโ อกาสไดศึกษาและเรียนรูใ น
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
และบทบาทหนาที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไดเรียนรูถึงบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้
เนื้อหาสาระที่ไดเรียนรูนั้นจะทําใหนาย C3 เปนผูที่มีความรู ความเขาใจในเรื่องดังกลาวเปน
อยางดี ซึ่งจะเปนผลทําใหนาย C3 สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดครบถว น ถู กตอ ง และเหมาะสม ตามขอ กําหนด และอยูใ นกรอบของจริยธรรม
นอกจากนี้การศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวทําใหนาย C3 เปนผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเปนอยางดี และสามารถนําความรูเหลานั้นมาใชในการทํางานเปน
กรรมาธิการที่ทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะการจัดสวัสดิการ
สัง คมเปน เรื่อ งที่น าย C3 ใหความสนใจและติ ดตามการทํางานในเรื่องดัง กลาวมาตลอด
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

การเรียนในหลักสูตร
รัฐศาสตร

- มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บการเมื อ งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
- มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ บทบาทหน า ที่ ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
- มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
- มีความรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม

ภาพประกอบ 29 ความสัมพันธระหวางการเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตรกับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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3.2 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในชั้นเรียน
การเรียนรูทางการเมืองโดยผานบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในชั้นเรียนนั้นถือ
เป น การเรี ย นรู ท างการเมื อ งดว ยวิ ธี ก ารทางอ อ ม(Indirect Learning) โดยวิ ธี ก ารฝ ก หั ด
(Apprenticeship) ที่จ ะเรียนรูและไดรับประสบการณใ นการอยูใ นสัง คมประชาธิปไตย ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
3.2.1 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในชั้นเรีย น ระหวางที่เรีย นอยูใน
ระดับ ป.1- ม.3 ทีโรงเรียนเอกชนชื่อดังของประเทศ
บรรยากาศเรี ย นการสอนในระหว า งที่ น าย C3 ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้นเปนบรรยากาศแบบประชาธิปไตย สวนหนึ่งเปน
ผลมาจากการที่โรงเรียนดังกลาวเปนโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิก และครูผูสอนสวนใหญจะ
เปนชาวตางชาติในระหวางที่มีการเรียนการสอนนั้น ครูจ ะมีการยอมรับฟง ความคิดเห็ นของ
นักเรียน มีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยาง
เปดเผย และครูมีการเปดโอกาสในการสอนใหนักเรียนไดรูจักทํางานรวมกัน ซึ่ง ความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากการเรียนในชั้นเรียนที่มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยนั้นเปนผลทําให
นาย C3 มีฝกฝนในเรื่องการปฏิบัติตนตามสิทธิหนาที่ การรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น ไดเรียนรู
วิธกี ารอยูรวมกันอยางเปนประชาธิปไตย
3.2.2 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในชั้นเรีย น ระหวางที่เรีย นอยูใน
ระดับปริญญาตรีที่ประเทศสวีเดน
สําหรับบรรยากาศการเรียนสอนในระหวางที่นาย C3 ศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรีท างดา นรัฐ ศาสตร สาขาสวัส ดิก ารสัง คม ที่ประเทศสวีเดน ทําใหน าย C3 ไดเรียนใน
บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเปนประชาธิปไตยโดยแทจริง กลาวคือ ครู อาจารยมีการ
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด เปนที่ปรึกษาและพูดคุยกับนักศึกษาไดในทุกๆ เรื่อง และระหวางที่มี
การเรียนการสอนนั้นนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่แตตองแสดง
ความคิดเห็นอยางมีหลักการเหตุผลประกอบ และเมื่อใดที่เกิดสถานการณที่ทําใหนักศึกษามี
ความคิดเห็นที่ไมตรงกัน นักศึกษาแตละคนตองหาเหตุผลตางๆ มาสนับสนุน ความคิดเห็นและ
การแสดงพฤติกรรมตางๆ ของตนเอง โดยจะไมมีการใชอารมณและกําลังในการตัดสินปญหา
ผลของบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในชั้นเรียน การไดเรียนในบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่มี ความเปน ประชาธิป ไตยจะทําใหน าย C3 ไดพัฒนาอุดมการณแบบ
ประชาธิปไตยใหมีระดับสูงขึ้น กลาวคือ ทําใหเปนผูที่มีหลักการ มีเหตุผล มีการคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่น มีความกลาที่จ ะแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีการยอมรับมติของเสียงสวนใหญ นอกจากนี้การเรียนในบรรยากาศ
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ชั้นเรียนที่เปนประชาธิปไตยจะชวยพัฒนามีความสํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบในหนาที่
ของตนเอง และมีการพัฒนาระดับความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองใหสูงขึ้น
ตามลําดับ
ผลของบรรยากาศแบบประชาธิ ป ไตยในชั้ นเรี ย นที่เ กี่ย วขอ งกั บการ
ปฏิบัติหนาที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อนาย C3 มีโอกาสไดมีประสบการณอยูใ น
บรรยากาศของครอบครัว และสถาบันการศึกษาที่มีความเปนประชาธิปไตยจะทําใหนาย C3 มี
การพัฒนาอุดมการณแบบประชาธิปไตยของตนเองใหมีร ะดับสูงขึ้น รวมถึง มีความสํานึกใน
หนาที่และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีความสนใจผูอื่น มีความเสียสละที่จะทํางาน
เพื่อสังคม และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งความรูสึก
ดัง กลาวมีผ ลตอการปฏิบัติ ห นา ที่ส มาชิก สภาผูแทนราษฎรเปน อยา งมาก กลาวคือ การมี
ความรูสึกดังกลาวจะทําใหนาย C3 สามารถปฏิบัติหนาที่ใ นบทบาทของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบในงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยไมละเลยการ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง มีความเสียสละที่จะทํางานเพื่อสวนรวม คือ มีความตั้งใจที่จะ
ทํางานเพื่อประชาชนและสังคมสวนรวมอยางแทจริง นอกจากนี้ความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง
การเมืองจะสงผลทําใหนาย C3 มีความมุงมั่นที่จะทํางานตามบทบาทหนาที่ใหสมบูรณ ทั้งงาน
ในสภาผูแทนราษฎร และงานในพื้นที่

การเรียนในชั้นเรียน
แบบประชาธิปไตย

- มีการพัฒนาอุดมการณแบบประชาธิปไตย
- มีความสํานึกในหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 30 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเรี ย นในบรรยากาศแบบประชาธิ ป ไตยกั บ
ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมศาลาวันเด็ก
ในระหวางที่นาย C3 ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนนาย C3 ไดมีโอกาสไปรวมกิจกรรมศาลาวันเด็กที่สนามเสือปาซึ่งอยูไมไกล
จากบานของนาย C3 มากนัก โดยนาย C3 ไดเขาไปรวมกิจกรรมตางๆ หลายกิจกรรมดวยกัน
เชน กิจกรรมเขาคาย กิจกรรมรองเพลง กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ และเมื่อมีตัวแทนเยาวชน
มาจากตางประเทศมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็จ ะมี กิจกรรมในการตอนรับ และดูแลเยาวชน
เหลานั้น ฯลฯ ทั้งนี้นาย C3 ไดรับการคัดเลือกใหเปนหัวหนากิจกรรมดวยเนื่องจากนาย C3
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เปนเด็กที่มีความกระตือรือรน และใหความสนใจเพื่อนๆ ชอบใหการดูแลและชวยเหลือผูอื่นอยู
เสมอ
ทั้งนี้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุงสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
ความรูกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เนื่องจากมีโ อกาสไดเพิ่มเติมประสบการณ ตลอดจนไดมี
โอกาสทํางานดวยตนเอง ใหมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขและที่สําคัญคือเพื่อใหเปน พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย(ชลัช จงสืบพันธ .2527:
30) การที่ บุ ค คลได มี โ อกาสมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รนี้ จ ะทํ า ให บุ ค คลได รั บ
ประสบการณ ในการทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหมีโอกาสในการรวมคิด รวมตัดสินใจซึ่งมีสวน
สํา คัญ ที่จ ะทํ าให เกิ ดการเรี ยนรู ท างการเมื อ งขึ้ น และจะสง ผลใหเ กิด ความรู สึก วา ตนเองมี
ความสามารถและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น จะนํ า ไปสู ก ารมี ค วามรู สึ ก มี ค วามสามารถและมี
ประสิท ธิภาพในทางการเมืองและจะสง ผลสํ าคัญ ตอการมีสวนรวมทางการเมืองในอนาคต
(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ทั้งนี้การเรียนรูทางการเมืองโดยผานการมีสวนรวมใน
กิจ กรรมเสริมหลักสูต รนอกสถาบัน การศึกษานั้น ถือเปน การเรียนรูท างการเมืองดวยวิธีการ
ทางอ อ ม(Indirect Learning) โดยวิ ธี ก ารฝ ก หั ด (Apprenticeship) ที่ จ ะเรี ย นรู แ ละได รั บ
ประสบการณในการอยูในสังคมประชาธิปไตย
ผลของการมีสวนรวมในกิจกรรมศาลาวันเด็ก การที่นาย C3 ไดมีโอกาสมีสวน
รวมในกิจกรรมศาลาวันเด็กนั้นจะทําใหไ ดรับประสบการณในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่น
มีโอกาสในการรวมคิด รวมตัดสินใจ ซึ่งมีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูทางการเมืองขึ้น
และจะสงผลใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถและมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการมี
ความรูสึกมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในทางการเมืองตอไปในอนาคต นอกจากนี้การมี
สวนรวมในกิจกรรมศาลาวันเด็กนี้สงผลทําใหนาย C3 เปนผูที่มีความกลาแสดงออก กลาแสดง
ความคิดความเห็น ของตนเอง มีความสามารถในการเปนผูนําในกลุมเพื่อนๆ มีความรูสึกวา
ตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเรื่องตางๆ และมีความสามารถใน
การปรับตัวเพื่อใหเปนสมาชิกของสังคมตางๆ ไดเปนอยางดี แสดงใหเห็นไดจากการที่นาย C3
จะเปนผูนําในกลุมเพื่อนที่โรงเรียน เปนผูนําในกิจกรรมศาลาวันเด็ก เปนประธานเณรบวชใหม
และสามารถเดินทางไปประเทศสิงคโปรเพียงลําพังโดยมีการวางแผนการเดินทางไปอยางรอบ
ครอบ และสามารถปรับตัวเพื่อใชชีวิต ในตางแดนไดเปนอยางดีจนสามารถเดิน ทางกลับมา
ประเทศไทยไดโ ดยปลอดภัย หลัง จากนั้น นาย C3 ก็ส ามารถทํางานเปนไกด และเปนลาม
แปลภาษาเพื่อหารายไดพิเศษ รวมถึงมีการติดตอสื่อสารกับเพื่อนๆ ชาวตางชาติจนหาแนวทาง
ในการไปศึกษาตอในสาขาวิชาที่มีความสนใจที่ประเทศสวีเดนได
ผลของการมีสว นรว มในกิจ กรรมศาลาวันเด็กที่เ กี่ย วของกั บการปฏิบั ติ
หนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การมีสวนรวมในกิจกรรมศาลาวันเด็กถือเปนประสบการณ
สําคัญที่ทําใหนาย C3 พัฒนาในเรื่องความสํานึกในหนาที่ และความรับผิดชอบในหนาที่ของ
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ตนเอง ความรูสึ ก มีป ระสิ ท ธิ ภ าพทางการเมื อ ง และความเสี ยสละเพื่อ สั ง คมส ว นรวม ซึ่ ง
ความรูสึกดังกลาวลวนมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาทีส่ มาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอยาง
มาก เพราะความรูสึกที่จ ะสง เสริมใหนาย C3 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ทําหนาที่ของ
ตนเองไดอยางครบถวนทุกดานทั้งการทํางานในสภาผูแทนราษฎร และการทํางานในพื้นที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นอกสถาบันการศึกษา

- มีความสํานึกในหนาที่ ส.ส.
- มีความรับผิดชอบในหนาที่ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 31 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รนอก
สถาบันการศึกษากับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสื่อมวลชน
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C3 พบวาสื่อมวลชนเปนตัวการหนึ่งที่ทําหนาที่ใน
การอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมใหแกนาย C3 โดยพบวานาย C3 ไดรับการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสื่อมวลชนดวยวิธีการทางตรง(Direct Leaning)
(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ซึ่งสามารถกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ
และผลลัพธที่นาย C3ไดรับในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจาก
สื่อมวลชนไดดังนี้
4.1 การเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชน
นาย C3 มีการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนมาตั้ง แตชวงวัยเด็ก
ซึ่งในขณะนั้นการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนยังมีชองทางการสื่อสารไมมากเหมือนเช นใน
ปจจุบัน สําหรับชองทางที่นาย C3 เปดรับขาวสารทางการเมือง คือ การเปดรับผานสื่อนิตยสาร
ทางการเมืองชื่อในสมัยนั้น ตอมาเมื่อนาย C3 เจริญวัยขึ้นจึงมีชองทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
ตามวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
เนื้อหาของขาวสารที่นาย C3 ทําการเปดรับผานทางนิตยสารในชวงวัยเด็ก คือ
ขาวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองตางๆ โดยการติดตามอานนิตยสารการเมืองเลมดังกลาว
ทําใหนาย C3 ไดรับรูขอมูลวาจะมีการอภิปรายทางการเมืองของนักการเมืองคนใด พรรคใด
ในเวลาและสถานที่ใด ซึ่งทําใหนาย C3 เกิดความสนใจที่จะเดินทางไปรวมฟงการปราศรัยหา
เสียงของนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองตางๆ รวมถึงพรรค A
ดวย เนื่องจากในขณะที่นาย C3 อยูในชวงวัยเด็กนั้นเปนชวงที่มีการปฏิวัติคอนขางบอย และ
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เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหมีเพียงพรรค A พรรคเดียวที่นาย C3 มีโอกาสไดติดตามขาวสารทางการ
เมืองมาตลอดตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก
ผลของการเป ด รับข าวสารการเมืองที่มี ตอความโนม เอีย งทางการเมือ ง
ความผูกพันตอพรรคการเมือง และพฤติกรรมการแสดงทางการเมือง การที่นาย C3 มี
การติดตามขาวสารทางการเมืองมาตั้งแตชวงวัยเด็กนั้น จะทําใหนาย C3 เปน ผูที่มีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง เรื่องของพรรคการเมือง และเรื่องการทําหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่สื่อมวลชนไดนําเสนอออกไป ซึ่งเนื้อหาของขาวสารที่ไดรับ
จากสื่อมวลชนจะทําใหนาย C3 เปนผูที่มีความรูที่เกี่ยวของกับเรื่ องการเมืองการปกครองของ
ประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง จะสง ผลทําใหน าย C3 เปน ผูที่มีความสํานึก ทางการเมือง และมี
ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เนื้อหาของขาวสารที่เกี่ยวของกับ
พรรคการเมือ งและนัก การเมื องหรื อสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรนั้ น จะช วยทําใหน าย C3 มี
ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นเมื่อไดรับขาวสารที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง
และนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตนเอง และครอบครัวมีความชื่นชอบ
ผลของการเป ด รั บ ข า วสารการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C3 มีการติดตามขาวสารทางการเมืองมากตั้งแตวัยเด็ก
จะชวยสงเสริมใหนาย C3 เปนผูที่มีความสํานึกทางการเมือง มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง
การเมือง และมีความผูกพันตอพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งนาย C3 ไดดํารง
ตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรความรูสึกเหลานั้นจะชวยสงเสริมใหนาย C3 มีความ
สํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะสงผล
ทําใหนาย C3 มีความมุงมั่นที่จะทํางานตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอยาง
เต็มความสามารถ สวนความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองจะเปนปจจัยที่ สงเสริมใหนาย C3 มี
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของพรรคการเมือง และมีความจงรักภักดีตอพรรคการเมือง จึงไดมีการ
ทํางานเพื่อสนับสนุนพรรค A ที่ตนเองสังกัดมาโดยตลอด รวมถึงไมมีความคิดที่จะยอยออกไป
สังกัดพรรคการเมืองอื่นๆ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม

การเปดรับขาวสารการเมือง

- มีความสํานึกและมีความรั บผิดชอบในหนาที่
ส.ส. ทั้งการทํางานในสภาฯ และการทํางานใน
พื้นที่
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
- มีความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองที่สังกัด

ภาพประกอบ 32 ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารการเมืองกับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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5. กระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า นจริ ย ธรรมจากพรรค
การเมืองที่สังกัด
เมื่อวิเคราะหประวัติชีวิตของนาย C3 พบวา พรรคการเมืองทําหนาที่ในการการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองใหแกน าย C3 ไดเปน อยางดี และพบวานาย C3 ไดรับการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากพรรคการเมืองที่สังกัดทั้งดวยวิธีการทางตรง(Direct
Leaning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ซึ่งสามารถกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ บรรยากาศ
และผลลัพธที่นาย C3 ไดรับจากกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากพรรคการเมืองที่
สังกัดไดดังนี้
5.1 การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ภายหลังจากเขาเปนสมาชิกของพรรค
นาย C3 เปนสมาชิกของพรรค A เมื่อป พ.ศ. 2528 ซึ่งเปนชวงที่มีการลงสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่นาย C3 เปนสมาชิกของพรรค A แลว
ก็มีโอกาสไดทํางานรวมกับพรรคในหลายๆ ดานดวยกัน ทําใหนาย C3 เริ่มไดเรียนรูเกี่ยวกับ
พรรค A มากขึ้น ทั้งจากวิธีการเรียนรูอยางเปนทางการ ไดแก การอบรมสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค A และการเรียนรูอยางไมเปนทางการ ไดแก การเรียนรูผานการสื่อสารพูดคุย
และการทํางานรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานอื่นในพรรค A ตลอดจนการเห็นแบบอยาง
แนวคิด แนวปฏิบัติจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานอื่นในพรรค A ก็เปนวิธีการที่ทําใหนาย
C3 ไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการไดเรียนรูนั้นจะสงผลใหนาย C3
ไดรับรู ซึมซับรายละเอียดของอุดมการณ นโยบาย ตลอดถึงวิถีของแนวคิด วิถีปฏิบัติตางๆ ของ
พรรค A อันจะเปนผลทําใหนาย C3 มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพรรค มีความผูกพัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความจงรักภักดีตอพรรค A เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ (Rose.1974:
451 ; Rosenbaum.1975: 120 ; Ippolito.1976: 73)ซึ่งจะสงผลทําใหนาย C3 มีแนวคิด และแนว
ปฏิบัติทางการเมืองที่สอดคลองกับอุดมการณของพรรค A อันเปนผลโดยตรงตอการทํางานตาม
บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อวิเคราะหอุดมการณของพรรค A จะพบวามีอุดมการณแบบประชาธิปไตย
ตลอดจนมีเจตนารมณที่จ ะสง เสริม ใหส มาชิกพรรคมี แนวคิด แนวปฏิบั ติที่อยูใ นกรอบของ
คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ทั้งนี้หากสมาชิกพรรคซึ่งรวมถึง นาย
C3 จะมีความรูสึกยึดมั่นผูกพันอยูกับอุดมการณของพรรค A ก็จะสงผลทําใหสมาชิกพรรคมี
อุด มการณแ บบประชาธิ ปไตย ตลอดจนมี แ นวคิ ด แนวปฏิบั ติ ที่อ ยู ใ นกรอบของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสอดคลองกับอุดมการณของพรรคไปดวย
ผลของการเรี ย นรู กั บ พรรค A ที่ มี ต อ การปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C3 ไดเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ตามที่ไดกลาวมาขางตน
จะทําใหนาย C3 มีความผูกพันตอพรรค A เพิ่มมากขึ้น เปนลําดับ อันเปนผลทําใหนาย C3
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มีแนวคิดและแนวปฏิบัติทางการเมืองที่สอดคลองกับอุดมการณของพรรค A เพิ่มมากขึน้ ตามไป
ดวย ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองนั้นสงผลทําใหนาย C3 มีความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อ
สนับสนุนพรรค A ดวยความสมัครใจ อีกทั้งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนาย C3 ไมมีความคิดที่จะ
ยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นใดเลยถึงแมวาจะเคยถูกชักชวนอยูหลายครั้งก็ตาม
ทั้ง นี้น าย C3 ถือเปน สมาชิกพรรค A คนหนึ่งที่ทํางานเพื่อพรรค A มาตลอด
และครั้งหนึ่งเคยดํารงตําแหนงสําคัญของพรรค ซึ่งนาย C3 ก็ไดทํางานในตําแหนงดังกลาวได
เปนอยางดี เปนที่ยอมรับของสมาชิกในพรรคและประชาชนทั่วไป
อย า งไรก็ ต ามผลของความผู ก พั น ต อ พรรคการเมื อ งที่ สั ง กั ด จะส ง ผลดี ต อ
ประเทศชาติ เ ปน อย า งมากหากพรรคการเมือ งนั้ น มีอุ ดมการณ นโยบาย และวิ ถีป ฏิบั ติ ที่
สอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการดําเนินไป
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่ดีงาม เนื่องจากพรรคการเมืองนั้น
มีแนวโนมที่จะปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลักสําคัญ แตในทาง
กลับกันหากพรรคการเมืองใดมีอุดมการณ นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
แลวความผูกพันตอพรรคการเมืองก็จะไมสงผลดีตอประเทศชาติแตอยางใด เนื่องจากสมาชิก
พรรคการเมืองนั้น ๆ จะมุง แสวงหาแตเพียงผลประโยชนของพรรคที่ต นเองสัง กัด หรือมุ ง
แสวงหาผลประโยชนของตนเองและพวกพองเปนสําคัญ
นอกจากนี้ประสบการณที่นาย C3 ไดมีสวนรวมในการทํางานตามบทบาทหนา ที่
ที่ไดรับมอบหมายจากพรรค A นั้น ทําใหนาย C3 ไดมีโอกาสเรียนรูการทํางานการเมืองจาก
ประสบการณตรง(Experience) ซึ่งประสบการณเหลานั้นชวยสงเสริมใหนาย C3 มีความสํานึก
ในหน า ที่ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ บทบาทหน า ที่ ข องการเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ และความรูสึกมีประสิทธิภาพ
จะเป น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให น าย C3 มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทํ า งานในบทบาทหน า ที่ ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในทุกๆ ดาน ทั้งการทํางานในสภาผูแทนราษฎร และการทํางานใน
พื้น ที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เนื่ องจากมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถในการทํางาน
เหลานั้นได และผลของการทํางานนั้นจะกอใหเกิดผลตามที่ตนเองไดคาดหวังไว
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การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A

- มีความรูสึกผูกพันตอพรรค A
- มี แ น ว คิ ด แ น วป ฏิ บั ติ ที่ ส อ ดค ล อ ง กั บ
อุดมการณของพรรค A
- มีความรูสึกมีความสํานึกในหนาที่และมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 33 ความสัมพันธระหวางการเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A กับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5.2 การเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรค A
นาย C3 มีโ อกาสไดเรียนรูท างการเมืองจากนักการเมืองอาวุโ สของพรรค A
2 ทานดวยกัน ประกอบดวย
5.2.1 การเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรค A คนที่ 1
นาย C3 มีความชื่นชอบนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) มาตั้งแตอยู
ในวัยเด็ก และมีการติดตามขาวของนาย... มาโดยตลอด
ดวยเหตุผลที่นาย C3 ความชื่นชอบนาย... จึงไดยึดถือนาย... เปนตนแบบใน
การทํางานมาตั้งแตเริ่มตนเขาสูการทํางานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยนาย C3
ไดมีความศรัทธาตอนาย... มากถึงขนาดที่เคยมีความคิดที่จะทุมเททํางานการเมืองจนไมคิดที่จะ
มีครอบครัวเพื่อใหสามารถทุมเททํางานไดอยางเต็มที่เหมือนกับนาย...
ทั้งนี้นาย... เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A ซึ่งเปนนักการเมือง
คนหนึ่งของประเทศที่ไดรับการยอมรับ นับถือ และเปนที่รักของประชาชนสวนใหญจนถือไดวา
เปนนักการเมืองในดวงใจของประชาชน ทั้งนี้เพราะนาย... เปนนักการเมืองอาชีพที่มีพฤติกรรม
ที่แสดงใหเห็น วามีความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย สมถะ มีพฤติกรรมการ
ทํางานการเมืองที่อยูใ นกรอบของคุณธรรมจริยธรรมมาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อนาย C3 เขามาเปนสมาชิกพรรค A ก็ไดรับการอบรมสั่งสอนจากนาย... ใน
หลายๆ ด า นด ว ยกั น ทั้ ง เรื่ อ งการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น และการทํ า งานในบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ในระหวางที่ทํางานรวมกับนาย.... นาย C3 ก็มีโอกาสได
เห็นแบบอยางในการทํางานทุกๆ ดาน ทั้งการคิด การวิเคราะห การแสดงเหตุผล ตลอดจนเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน และความประพฤติสวนตน เชน การออนนอมถอมตน ความ
เมตตากรุณ าที่มีตอประชาชน วิธีการสื่อสารกับประชาชน การดูแลเอาใจใส ความทุกขของ
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ประชาชน ฯลฯ ซึ่งการไดเห็นแบบอยางเหลานั้นจะสงผลใหนาย C3 มีการซึมซับ เก็บจําสิ่งที่ได
พบเห็นทั้งสวนที่เปนความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของนาย... ไวในความทรงจําของตนเอง
5.2.2 การเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรค A คนที่ 1
นาย C3 ไดเขาทํางานการเมืองโดยการเชิญชวนของนาย... (นักการเมือง
อาวุโสของพรรค A-2) และเมื่อไดเขาทํางานการเมืองในตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
แลว นาย C3 ไดมีโอกาสทํางานใกลชิดกับนาย... เปนอยางมากทําใหนาย C3 ยึดถือนาย... เปน
ตนแบบในการทํางานการเมืองหลายดานดวยกัน
ทั้งนี้นาย... เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A ซึ่งเปนนักการเมือง
คนหนึ่งของประเทศที่มีบทบาททางการเมืองมาเปนระยะเวลานาน และมีความสามารถโดดเดน
ในเรื่องของกฎหมาย
นาย C3 มีความใกลชิดกับนาย... เปนอยางมากตั้งแตเริ่มเขาทํางานการเมือง
ในตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2528 เหตุผลประการหนึ่งเปนเพราะวา
นาย... เปนผูเชิญชวนใหนาย C3 เขามาทํางานการเมือง และเมื่อเขาดํารงตําแหนงแลว นาย C3
เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตที่นาย... เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู จึงทําใหนาย
C3 ตองทํางานการเมืองในพื้นที่รวมกับนาย... อยูเปนเวลานานนับ 10 ป ในระหวางที่ไ ด
ทํางานรวมกันนาย C3 มีโอกาสไดเห็นการทํางาน ไดรับรูถึงความคิด ควมรูสึกตางๆ ของนาย...
ไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องการทํางานในพื้นที่ เพราะนาย... ถือวาเปนนักการเมืองคน
แรกๆ ของประเทศไทยที่มีการลงพื้นที่พบประชาชน และการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหกับ
ประชาชน ในระหวางที่ทํางานรวมกันนั้นนาย C3 มีโอกาสไดเรียนรูในเรื่องการทํางานพื้นที่จาก
นาย... คอนขางมาก และปจจุบันก็ยังคงนําหลักการทํางานในพื้นที่มาปรับใชในการทํางานเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผลของการเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรคที่มีตอ
การปฏิบัติงานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อนาย C3 ได ซึมซับ เก็บ จําทั้ง ความคิด ความรู สึก และพฤติกรรมของ
นักการเมืองอาวุโ สที่ยึดถือเปน ตน แบบไวใ นความทรงจําของตนเองแลว หากนาย C3 มี
ความเห็นคลอยตามหรือมีความเห็นสอดคลองกับความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมใดก็จะทํา
ใหนาย C3 แสดงออกถึงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่มีลักษณะเดียวกับนักการเมือง
อาวุโสที่ยึดถือเปนตนแบบ เชน นาย C3 มีความเห็นคลอยตามหรือมีความเห็นสอดคลองกับ
ความเปนคนทุมเททํางานการเมืองของนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) นาย C3 ก็จะ
มีการแสดงออกที่แสดงถึงความทุมเทในการทํางานการเมือง ฯลฯ ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา
นาย C3 ไดนําแบบอยางในเรื่องความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของนักการเมืองอาวุโสทั้ง 2
ทานมาปฏิบัติอยูหลายเรื่องดวยกัน เชน ทุมเทเวลาใหกับการทํางานการเมือง มีความออนนอม
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ถอมตนไมถือตัวกับประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่และมีความเมตตากรุณาตอประชาชน
ชวยหาแนวทางในการแกไขปญหาใหกับประชาชนดวยความเอาใจใสทุกขสุขของประชาชน
และไมมีความประพฤติที่สอไปในทางดานการทุจริต ประพฤติมิช อบ หรืออยูนอกกรอบของ
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ

การเรียนรูทางการเมืองจาก
นักการเมืองอาวุโสของพรรค A

- มี การอภิ ป รายที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของข อ มู ล ที่
นาเชื่อถือ
- การออนนอมถอมตนไมถือตัวกับประชาชน
- การมีความเมตตา กรุณา ตอประชาชน
- มีความประพฤติอยูในกรอบของจริยธรรม

ภาพประกอบ 34 ความสัมพันธระหวางการเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของ
พรรค A กับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5.3 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในพรรค A
นาย C3 มีการรับรูวาพรรค A ที่ตนเองสังกัดอยูนั้น มีความเปนประชาธิปไตย
กลาวคือ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยาง
เต็มที่ใ นระหวางที่มีการประชุม มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดทํางานในบทบาทหนาที่ตางๆ
ตามที่ตนเองถนัด ฯลฯ
ทั้งนี้องคการหรือพรรคการเมืองที่มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยนั้นจะมีการใชหลัก
ประชาธิปไตยในการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในพรรค โดยจะมีการเคารพในสิทธิ
สวนบุคคล ใหความเสมอภาค ใหอิสระในการแสดงความคิดเห็ น และเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในการบริหารงานอยางเหมาะสม(Wolton.1973: 12-16) การที่องคการหรือพรรคการเมืองเปด
โอกาสใหสมาชิกมีอิสระในการทํางาน และมีสวนรวมในการทํางานจะสงผลใหสมาชิกในองคการมี
ความโนมเอียงทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองในแนวทางที่สอดคลองกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยได(Peterson.1990: 180 ; citing Lipsitz.1964)
ผลของการมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในพรรคที่มีตอการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นาย C3 สังกัดอยูในพรรคการเมืองที่มีบรรยากาศ
แบบประชาธิปไตยนั้นจะสงผลทําใหนาย C3 และสมาชิกของพรรค เปนผูที่มีอุดมการณแบบ
ประชาธิปไตย และการไดทํางานในบรรยากาศที่มีความเปนประชาธิปไตย คือ มีอิสระในการ
ทํางาน หมายถึง ความมีเสรีภาพ มีอิสระ และมีโอกาสในการใชดุลยพินิจของตนเอง โดยมีการ
เปดโอกาสใหบุคคลกําหนดรายการและกระบวนการที่จะใชเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จดวย
ตนเอง(Peterson.1990: 180 ; citing Lipsitz.1964) และสมาชิกมีโอกาสมีสวนรวมในการคิด
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การตัดสิน ใจ และการแสดงความคิดเห็น ของตนเองไดอยางอิส ระในบทบาทหนาที่ที่ต นเอง
รับผิดชอบ(Peterson.1990: 181) จะสง ผลทําใหสมาชิกมีการพัฒนาความสํานึกและความ
มีประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองไดเปนอยางดี

บรรยากาศแบบประชาธิปไตย
ภายในพรรค A

- อุดมการณแบบประชาธิปไตย
- มีความสํานึกในหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรับผิดชอบในหนาที่ของ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง

ภาพประกอบ 35 ความสัมพัน ธระหวางบรรยากาศแบบประชาธิปไตยภายในพรรค A กับ
ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองจากการเปนนักการเมืองทองถิ่น
(สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก.)
กอนที่นาย C3 จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นาย C3 ดํารง
ตําแหนงเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) เปนเวลา 4 ป ซึ่งถือวานาย C3 มีอาชีพเปน
นั ก การเมื อ งที่ ทํ า งานในบทบาทและหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบคล า ยคลึ ง กั บ การเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน อยางมาก ทําใหส ามารถนําประสบการณจ ากการทํ างานใน
บทบาทหนาที่ของการเปนนักการเมืองทองถิ่นนั้นมาทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ถือเปนการเรียนรูจากประสบการณ(Experience)ในการทํางานทางการเมืองโดยตรง
(Direct Larning) (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977) ทั้งบทบาทในการเปนผูแทนของ
ประชาชน บทบาทในดานนิติบัญ ญัติ และบทบาทในดานการบริห ารงานการเมืองในระดับ
ทองถิ่น

บทที่ 7
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า นจริ ย ธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจกับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองดานจริยธรรมที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents)ที่มีความเกี่ยวของ
ในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง อันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบั น ศาสนา สื่ อ มวลชน และพรรคการเมื อ ง ในช ว งก อ นที่ จ ะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และทําการศึกษาตอเนื่องไปถึงกระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents)ที่มีความเกี่ยวของในกระบวนการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองภายหลังเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองที่สังกัด ในประเด็นตอไปนี้
1. ทําความเขาใจถึง วิธีการในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่ ตัวการ(Agents)
ที่เกี่ยวของใชในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. ทําความเขาใจถึง บรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมที่เกิดขึ้น ภายในสถาบัน ที่ทํา
หนาที่ในการอบมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3. ทําความเขาใจถึงผลลัพธที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได รับจากกระบวนการอบรม
กล อ มเกลาทางการเมื อ ง โดยเฉพาะในประเด็ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

กรณีศึกษา(Cases) ในการวิจัย
กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ดํารง
ตําแหนงอยูในป พ.ศ. 2552 และเปนผูซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งติดตอกัน ภายหลังการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพุทธศักราช 2540 คือ ไดรับการเลือกตั้งในป พ.ศ.
2544 , พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550
2. ในสมัยปจจุบันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง เขตเลือกตั้ง และไมดํารง
ตําแหนง รัฐ มนตรีวาการ, รัฐมนตรีชวยวาการ, ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประกอบกับตองเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการปฏิบัติห นาที่ต าม
บทบาทที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ อาทิ มีการเขารว มประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือรวมประชุม
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กรรมาธิการอยางสม่ําเสมอมีสวนรวมในการอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นในระหวางที่มีการ
ประชุมหรือมีการเสนอญัตติ และเสนอกระทูถามในประเด็นตางๆ
3. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการทางดาน
รัฐศาสตร สื่อมวลชนสายขาวการเมือง และขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
วาเปนผูที่มีการปฏิบัติหนาที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สอดคลองกับประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2542
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเลือกกรณีศึกษาโดยใชวิธี Intensity Sampling
เพื่อใหไดกรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากฐานขอมูลประวัติของ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร รวมถึ ง การคั ด เลื อ กจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะ
ทําการศึกษาเชิงลึกกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนกรณีศึกษาทั้งสิ้น 3 ราย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวาตัวการ(Agents) สําคัญที่
ทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองในดานจริยธรรมใหแกกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย
ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และพรรคการเมืองที่
สังกัด ซึ่งสามารถนําเสนอรายละเอียดไดดังนี้
1. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากครอบครัว
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายพบวาครอบครัวเปนตัวการที่มี
ความสํ าคั ญ เป น อยา งมากในการก อรู ป และปลูก ฝง คุณ ลักษณะที่พึ ง ประสงค รวมถึ ง เรื่อ ง
การทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977 ;
Hyman. 1972 : 51-52) ซึ่งจากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาพบวาบิดามารดาและ
สมาชิกในครอบครัว เปน ตน แบบสําคัญ ในกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดา น
จริยธรรม นอกจากนีย้ งั พบวาบรรยากาศแบบประชาธิปไตยหรือการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ชวยสนับสนุนใหกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(จรรจา สุวรรณทัต.2535: 187) ซึ่งผูวิจัยสามารถนําเสนอรายละเอียดดังนี้
1.1 การเปนตนแบบของบิดามารดา และสมาชิกในครอบครัว
จากผลการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายพบวาการเปนตนแบบ
ของบิ ด ามารดาและสมาชิ ก ในครอบครั ว เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการเสริ ม สร า งลั ก ษณะนิ สั ย
อันประกอบดวย ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมจริยธรรมในการทํางานการเมือง(Dawson ;
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Prewitt ; & Dawson.1977) โดยที่บิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวเปนตนแบบใน 3 ประเด็น
สําคั ญ คื อ การมีค วามเชื่อ และวิถี ชีวิ ต ตามแนวพระพุ ท ธศาสนา การเสีย สละทํา งานเพื่ อ
สวนรวม และการสนับสนุนพรรคการเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
1.1.1 การมีค วามเชื่ อและวิ ถีชี วิต ตามแนวพระพุท ธศาสนา จากการ
วิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายพบวา ครอบครัวของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายนับถือ
ศาสนาพุทธและมีการปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด โดยเฉพาะครอบครัวของนาย C1 และ C2
ซึ่งเปนสมาชิกของครอบครัวชาวชนบท อีกทั้งที่ตั้งของบานอยูใกลกับวัดทําใหสามารถเดินทาง
ไปทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ที่วัดไดอยางสะดวก จึงเปนเหตุผลที่ทํา
ใหครอบครัวของนาย C1 และนาย C2 มีวิถีชีวิต ที่ผูกพันกับวัด และพระภิกษุอยางใกลชิด
สําหรับนาย C3 ก็เปน สมาชิกของครอบครัวที่มีการปฏิบัติศาสนกิจอยางสม่ําเสมอเชน กัน
แตเนื่องจากบานของนาย C3 อยูในสังคมเมืองและมีที่ตั้งของบานอยูหางจากวัดพอสมควรจึงมี
วิถีชีวิตและความผูกพันกับวัดในรูปแบบที่แตกตางจากนาย C1 และ นาย C2 อยูบาง
สําหรับกิจกรรมทางศาสนาที่ครอบครัวของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีการปฏิบัติ
เปนประจํา ไดแก การสวดมนต การไหวพระ การนั่งสมาธิ การอานหนังสือธรรมะ และการไป
ทํา บุ ญ ที่วั ด ในวั น พระและวั น สํ า คัญ ทางพระพุ ท ธศาสนา เช น วัน มาฆบู ช า วั น วิ ส าขบู ช า
วันเขาพรรษา วันออกพรรษา และการทอดกฐิน ฯลฯ
ทั้ ง นี้ ก ารเป น สมาชิ ก ของครอบครั ว ที่ มี ค วามเชื่ อ และวิ ถี ชี วิ ต ตามแนว
พระพุทธศาสนาทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายไดรับการปลูกฝงและอบรมกลอมเกลาจิตใจดวย
แนวคิดทางศาสนาที่มุงสงเสริมใหผูที่นับถือทุกคนเปนคนดี กลาวคือทําใหเปนผูที่มีความคิดและ
พฤติกรรมที่อยูในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3
รายเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มี ความเอาใจใสใ นการทํางานเปน อยางใกลชิด (ชลากร
เทียนสองใจ.2550: 622-623) โดยเฉพาะงานในพื้นที่ ซึ่งกรณีศึกษาทั้ง 3 รายไดมีการลงพื้นที่
ไปพบปะ พูดคุย และคอยดูแลทุกขสุขของประชาชนมาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ยังมีการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถนําปญหาตางๆ ที่
ไดพบมาปรึกษาหารือ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สํานักงานหรือที่บานไดตลอดเวลา
(สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 1)
การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนายังสงผลทําใหกรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย มีความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม กลาวคือมีความเชื่อวา “การทําดียอมไดผลดี การทํา
ความชั่วยอมไดผลชั่ว” และมีความรูสึกละอายตอการทําความผิด ทําใหมีการเลือกประกอบแตกรรม
ดี มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทําความชั่ว อันไดแก การทุจริต และประพฤติมิชอบในเรื่องที่ไม
ถูกกฎหมายและไมถูกตองหลักศีลธรรมจรรยา(ทินพันธ นาคะตะ.2543: 126; ลิขิต ธีรเวคิน.2549:
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443) นอกจากนี้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายยังทําหนาทีใ่ นสภาผูแทนราษฎรไดครบถวนทั้งการทําหนาที่
ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารวาเปนไปด วยความถูกตอง สุจริต โปรงใสหรือไม
และหากตรวจสอบพบวามีการทุจริต หรือประพฤติมิช อบก็จะทําหนาที่ในการตรวจสอบการ
ทํางานดวยการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีของกระทรวงที่มีขอมูลวามีการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนั้น หรือตั้งกระทูถามเพื่อสอบถามในประเด็นที่พบวามีการทุจริต(สอดคลองกับประมวล
จริยธรรมขอ 1)
1.1.2 การเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของ
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายพบวาภายในครอบครัวของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีผูเปนบิดา มารดา
ตลอดถึงบรรพบุรุษ และเครือญาติเปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสวนรวม โดยเฉพาะนาย C1
ซึ่งเปนสมาชิกของครอบครัวที่มีความเสียสละและทํางานเพื่อสวนรวมมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษและ
สืบเนื่องมาถึงรุนบิดามารดา สวนนาย C2 และนาย C3 นั้นไดเห็นแบบอยางการเสียสละทํางาน
เพื่อสวนรวมจากผูเปนบิดาเปนหลัก ทั้งนี้การที่บิดา มารดา ตลอดถึงบรรพบุรุษ และเครือญาติ
เป น ผู ที่ มี ค วามเสี ย สละเพื่ อ ส ว นรวมเนื่ อ งมาจากบุ ค คลเหล า นั้ น เป น ผู มี จิ ต ใจดี มี ค วาม
เอื้อเฟอเผื่อแผ และชอบใหการชวยเหลือผูอื่น โดยเฉพาะผู ที่ตกทุกขไดยากหรือผูที่ตองการ
ความชวยเหลือ
ทั้งนี้บรรพบุรุษและเครือญาติของนาย C1 เปนผูที่ทํางานเพื่อสวนรวมในบทบาท
ของการเปนกํานันและผูใหญบาน สวนบิดามารดาของนาย C1 เปนผูที่ชอบใหการชวยเหลือแก
ผูอื่นอยูเปนประจําถึงแมวาจะไมไดดํารงตําแหนงเปนกํานันหรือผูใหญบานก็ตาม สําหรับบิดาของ
นาย C2 มีอาชีพเปนครู และเมื่อลาออกก็อุทิศตนใหกับการทํางานเพื่ อสัง คมในละแวกบา น
ดวยการเปนไวยาวัจกรและเปนกรรมการในกิจกรรมตางๆ ของวัด รวมถึงเปนที่ปรึกษาในการ
ติดตอราชการใหกับเพื่อนบานในชุมชนเดียวกัน ในสวนของนาย C3 นั้นไดเห็นแบบอยางการ
เสียสละทํางานเพื่อสวนรวมจากผูเปนบิดาซึ่งทํางานเปนพนักงานของหนวยงานในสังกัดของรัฐ
แหงหนึ่งที่มีทุมเททํางานเพื่อหนวยงานดังกลาวอยางเต็มความสามารถ
การที่กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ไดเห็นแบบอยางของความเสียสละของสมาชิกใน
ครอบครัวจะสงผลทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีแนวคิดและปฏิบัติที่คลอยตามบิดา บรรพบุรุษ
และเครือญาติของตนเอง(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 93-113) เนื่องจากกรณีศึกษา
ทั้ง 3 รายเปนบุตร หลานที่มีการใชชีวิตอยูในครอบครัวเดียวกันและมีความใกลชิดสนิมสนมกัน
เปนอยางมาก ดังนั้นแนวคิดและแนวปฏิบัติในเรื่องการเสียสละจึงถูกถายทอดไปยังกรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย จนกระทั่งเกิดการซึมซับ เก็บจําเปนแนวคิด แนวปฏิบัติของตนเองสืบตอมา ในที่สุด
เมื่อกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งถือเปนการทํางาน
เพื่อสวนรวมอยางแทจริง กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ก็ไดทุมเทและเสียสละเวลาเกือบทั้งหมดของ
ชีวิตไปกับการทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางเต็มความสามารถ โดยในวัน
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จันทรถึงศุกรจะใชเวลาสวนใหญไปกับการทํางานในสภาผูแทนราษฎร ไดแก การประชุมสภา
ผูแทนราษฎร การประชุมกรรมาธิการ การประชุมคณะทํางานที่เกี่ยวของตางๆ ฯลฯ สวนในวัน
วันหยุดเสารอาทิตยหรือวันหยุดราชการ กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ก็ยังคงใชเวลานั้นไปทํางานใน
พื้นที่ ดวยการทําหนาที่ในการดูแลทุกขสุขของประชาชน มีการรับฟงปญหาและชวยหาแนวทาง
ในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาตางๆ ใหกับประชาชนอยูอยางตอเนื่อง ดวยการเปดบาน
หรือสํานักงานของตนเองตอนรับประชาชน และลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนดวยตนเองหรือไป
รวมงานสังคมตางๆ เชน งานทําบุญ งานแตงงาน งานบวช และงานศพ ฯลฯ (สอดคลองกับ
ประมวลจริยธรรมขอที่ 1) ทั้งนี้การที่กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีการทํางานดวยความเสียสละในการ
ทํางานจึงเปนเหตุผลทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายชนะใจประชาชนและไดรับการเลือกตั้งติดตอกัน
มาเปนระยะเวลาหลายสมัยดวยกัน สําหรับนาย C1 และนาย C2 ไดรับการเลือกตั้งติดตอกัน
มาถึง 7 สมัย สวนนาย C3 ก็ไดรับการเลือกตั้งติดตอกันมาถึง 4 สมัย
1.1.3 การสนั บ สนุ นพรรคการเมือ ง จากการวิเ คราะห ประวั ติ ชีวิ ต ของ
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายพบวาครอบครัวของกรณีศึกษา 2 ราย คือ นาย C1 และ นาย C2 เปน
ครอบครัวที่มีความรูสึกผูกพันตอพรรค A อยางเหนียวแนนมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยตั้งแต
นาย C1 และ C2 อยูในชวงวัยเด็กก็เริ่มมีการรับรูถึงความรูสึกผูกพันที่สมาชิกในครอบครัวของ
ตนเองโดยเฉพาะผูเปนบิดาที่มีความผูกพันอยูกับพรรค A ทั้งนี้การรับรูและการไดเห็นแบบอยางที่
เปนการแสดงออกถึงความผูกพันตอพรรค A ทําใหนาย C1 และ นาย C2 มีการซึมซับความรูสึก
ของบิดามารดา จนในที่สุดนาย C1 และนาย C2 ก็มีความรูสึกผูกพันกับพรรค A คลอยตามบิดา
มารดาของตนเองไปดวย (Bank.1980: 245 ; citing Tomey ; & Hess.1967)
ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองนั้นสงผลทําใหครอบครัวของนาย C1 และ
นาย C2 ใหการสนับสนุน พรรค A มาโดยตลอด(Peterson.1990: 19-20) ดวยการติดตาม
ขาวสารการทํางาน การปราศรัยหาเสียงของพรรค A มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะครอบครัวของ
นาย C1 ที่มีการสนับสนุนพรรค A ในระดับที่เขมขนดวยการชวยติดปายหาเสียงของผูสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรค A และนาย C1 ก็ไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมของพรรค A มาตั้งแตอายุได
เพียง 9 ป เมื่อเจริญวัยขึ้น นาย C1 ก็ได ใหการสนับสนุน พรรค A ดวยการชวยผูสมัครรับ
เลือกตั้งปราศรัยหาเสียงมาอยางตอเนื่อง
เมื่อตัดสินใจเดินเขาสูเสนทางสายการเมืองความรูสึกผูกพันตอพรรค A ทําให
นาย C1 และนาย C2 ตัดสินใจสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรค A และลงสมัครรับเลือกตั้งในนาม
ของพรรค A ซึ่งในปจจุบันก็ยังคงเปนเชนนั้นมาอยางตอเนื่อง รวมเวลาในการเปนสมาชิกของ
พรรค A ไดเกือบ 20 ป โดยไมมีความคิดที่จะยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นๆ ไมวาจะดวย
เหตุผลใดก็ตาม (Miller.1996: 120)

311
ทั้งนี้ความรูสึกผูกพันตอพรรค A เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนาย C1 และนาย C2
และสมาชิ ก พรรคทุ กคนมี ความรั ก ความสามั คคี เป น อั น หนึ่ ง อั น เดีย วกั น เพราะยึด มั่น ใน
อุดมการณ เจตนารมณ และนโยบายเดียวกันที่แสดงออกมาไดโดยการสืบทอดอุดมการณ การ
ทํางาน การสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงการผลักดันนโยบายของพรรคที่ตนเองสังกัดมาโดยตลอด
โดยที่ในปจจุบันนาย C1 และนาย C2 ถือเปนสมาชิกคนสําคัญของพรรค A
ที่ไดรับมอบหมายและคัดเลือกใหดํารงตําแหนงสําคัญของพรรค A เนื่องจากกรณีศึกษาทั้ง 2
รายเป น ผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถ และมี ป ระสบการณ ท างการเมื อ งที่ ม ากเพี ย งพอกั บ
การทํางานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายนั้นเปนอยางดี
นอกจากนี้ กรณีศึ ก ษาทั้ง 3 รายยั ง ได ทํา หน าที่ ใ นการสื่ อสารอุ ดมการณ
เจตนารมณ และนโยบายของพรรค A เพื่อใหประชาชนทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งไดรับทราบ
ขอมูลรายละเอียด เพื่อใหประชาชนที่มีความคิดเห็นที่สอดคลองกับอุดมการณ เจตนารมณ และ
นโยบายของพรรค A มาแสดงการสนับสนุนพรรค A (Lane.1977: 46) ดวยความสมัครใจ
ซึ่ง ความรูสึ กผู กพั น ต อพรรคการเมื องมีค วามสํ าคั ญ เปน อย างมากในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะหากประชาชนมีความผูกพันกับพรรคการเมืองใดดวยความสมัครใจแลวก็
จะเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการเลือกผูแทนราษฎรเปนไปดวยความบริสุทธิ์ เพราะประชาชนจะ
ตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองที่ต นเองรูสึกผูกพันดวยความสมัครใจ ไม
ตองมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนใดๆ ระหวางกัน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยขจัดการทุจริตใน
การเลือกตั้ง โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่จะกอใหเกิดผลเสียอยางมหาศาลตอประเทศชาติ
ลงได (ลิขิต ธีรเวคิน.2546ค: 1)
1.2 บรรยากาศครอบครัว แบบประชาธิปไตยหรือมีการอบรมเลี้ย งดูแบบ
ประชาธิปไตย
จากผลการวิ เ คราะห ป ระวั ติ ชี วิ ต ของกรณี ศึ ก ษาพบว า ภายในครอบครั ว ของ
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีบรรยากาศครอบครัวแบบประชาธิปไตยหรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งมีบรรยากาศที่สําคัญคือสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความรักใคร สนิทสนม
สามัคคีกันเปน อยางดี มีการดูแล ชวยเหลือ เกื้อกูล กัน ตั้ง แตอยูใ นชวงวัยเด็กจนถึง ปจ จุบัน
โดยตั้งแตชวงวัยเด็กบิดามารดารวมถึงสมาชิกในครอบครัวไดใหการอบรมเลี้ยงดู
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายอยางใกลชิด มีดูแลทุกขสุข และเปนที่ปรึกษาที่ดี คอยใหการสนับสนุน
ทั้ง ในเรื่องการเรีย นและการทํา งานมาโดยตลอด จนกรณีศึกษาทุกรายไดรับ การศึ กษาใน
โรงเรียนที่ดมี ีความเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยเฉพาะนาย C3 ที่บิดาได
สง เสียใหเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสีย งของประเทศถึ ง แมวาฐานะทางเศรษฐกิจ ของ
ครอบครัวจะไมดีมากเมื่อเทียบกับเพื่อนในโรงเรียนดังกลาวก็ตาม นอกจากนี้บิดามารดายังได
ฝกใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองในการทํางานบานหรืองานใน
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ครอบครัว และฝกใหเรียนรูถึงโทษของการกระทําความผิดดวยการลงโทษที่เหมาะสมชวงวัย
และบิดามารดาของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายยังใหสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสวนตัวดวยตนเอง
เชน การเปดโอกาสใหเลือกเรียนในสาขาวิชาตางๆ ตามความตองการ โดยที่บิดามารดาไมมี
การบังคับใหเรียนตามความตองการของตนเอง ฯลฯ (Rogers.1972: 231)
การไดเปนสมาชิกของครอบครัวที่มี บรรยากาศในครอบครัวแบบประชาธิปไตย
หรือการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายไดเรียนรู และฝกหัดในการใช
ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยตั้งแตอยูในครอบครัว จะทําใหมีโอกาสไดเรียนรูในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองภายในครอบครัว(ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และ
เพ็ญ แข ประจนปจ จนึก .2524) ซึ่งการเรียนรูและการฝกหัดที่จ ะอยูในสังคมประชาธิปไตยนี้
จะทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายเริ่มตนกอรูปอุดมการณตามวิถีประชาธิปไตย ความสํานึกในหนาที่
และความรับผิดชอบในหนาที่ ของตนเอง(LaPlant.1998) รวมถึง การรับรูความสามารถหรือ
ความมีประสิทธิภาพของตนเอง ซึ่งความรูสึกเหลานี้จะมีความสําคัญอยางมากเมื่อกรณีศึกษา
ทั้ง 3 รายไดเขาเปนสมาชิกของสังคมอื่นๆ ทั้งสังคมโรงเรียน สังคมในกลุมอาชีพ และสังคม
สวนรวม
ทั้งนี้การมีอุดมการณแบบประชาธิปไตยนั้นจะชวยใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีแนวคิด
แนวปฏิบัติที่ส อดคลองกับ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ มีการ
เคารพในสิ ท ธิ เสรี ภ าพของผู อื่ น (สอดคล อ งกั บ ประมวลจริ ย ธรรมข อ ที่ 3)ทั้ ง นี้ ห าก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอุดมการณแบบประชาธิปไตยก็จะมีการสืบทอดอุดมการณนี้ตอไปใน
พรรคการเมืองหรือในสังคมตางๆ ก็จะเปนผลดีตอการสรางสังคมประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นใน
พรรคการเมือง และในสังคมทั่วไปที่กรณีศึกษาไดเขาไปรวมทํางานหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
ดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม
สําหรับความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง และการรับรู
ความสามารถหรือความมีประสิทธิภาพของตนเอง จะถูกพัฒนาเมื่อบุคคลเจริญวัยขึ้นและเขาไป
เปนสมาชิกของสังคมอื่นๆ ซึ่งจะเปนความรูสึกที่มีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการทํางาน
ในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะความรูสึกเหลานั้น จะเปน ปจ จัยที่ กระตุน ให
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย เปนผูที่มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพในการทํางานการเมือง(Chaples.1976) ทั้งงานในสภา
ผูแทนราษฎร ไดแก การเสนอกฎหมาย การเสนอกระทู การอภิปรายในระหวางที่มีก ารประชุม
สภา การอภิปรายไมไววางใจรัฐ บาล การทําหนาที่ใ นการเปนกรรมาธิการ และงานในพื้น ที่
ไดแก การดูแลทุกขสุขของประชาชน การใหคําปรึกษา ใหความคิดเห็นในเรื่องตางๆ แกประชาชน
(ชลัช จงสืบพันธ.2527 37 ; อางอิงจาก Dahl.1970: 57 ; Easton ; & Davis.1967: 29
จากรายละเอียดของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรม
ที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการอบรม
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กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่กรณีศึกษาไดรับจากครอบครัวกับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดังภาพประกอบ 36
กระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรม
จากครอบครัว

ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ส.ส.
จิตลักษณะ หรือ
ความโนมเอียงทางการเมือง

วิธีการ : บิดา มารดา บรรพบุรุษ
และเครือญาติเปนตนแบบ

จริยธรรมในการการปฏิบัติหนาที่
ส.ส.
(1)ทํางานตามบทบาทของ ส.ส. ดวย

- ความเชื่อและวิถีชีวิตแบบพุทธ

- มีความเชื่อและวิถีชีวิตแบบพุทธ

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ

- ความเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม

- มีความเสียสละ

(2)มีความประพฤติอยูในกรอบของ

- การสนับสนุนพรรคการเมือง

- มีความผูกพันตอพรรคการเมือง

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมฯ
(3)มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวน

บุคคลของผูอื่น
บรรยากาศ : การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย
- ในครอบครัวมีความรักใคร สนิท
สนม สามัคคีกัน มีการดูแล
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
- มีการดูแลทุกขสุขอยางใกลชิด
เปนที่ปรึกษาที่ดี สนับสนุนเรื่อง
การเรียน การทํางาน
- มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
- มีการลงโทษที่เหมาะสมเมื่อทํา
ความผิด
- เปดโอกาสใหตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญ

- มีอุดมการณแบบประชาธิปไตย
- มีความสํานึกในหนาที่ ส.ส.
- มีความรับผิดชอบในหนาที่ ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง

การเมือง

(4)ไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสาร

ทางราชการเพื่อใหผูอื่นหรือ
ประชาชนเขาใจผิดฯ
(5)ไมแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอ

หนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ฯ
(6)ไมเปดเผยขอมูลที่ทําใหราชการ

เสียหาย การฉอฉล การหลอกลวง
การใชอํานาจในทางที่ผิดฯ

ภาพประกอบ 36 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมื อ งด า นจริ ย ธรรมที่ ก รณี ศึ ก ษาได รั บ จากครอบครั ว กั บ ผลลั พ ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมายเหตุ
หมายถึง ความสัมพันธระหวางขอคนพบที่ไดจากผลการวิจัย และมีความสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎี
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2. กระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า นจริ ย ธรรมจากสถาบั น
ศาสนา
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษา พบวา กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีโ อกาส
ไดรับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมโดยตรงจากสถาบัน ศาสนา
เนื่องจากนาย C1 และนาย C2 เคยอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา สวนนาย C3 เคย
ไดบรรพชาเปนสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นจากระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันศาสนานั้น ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดดังนี้
1.2.1 การอุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆ และการบรรพชาเปนสามเณร
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษา พบวา นาย C1 และนาย C2 เคยได
อุปสมบทเปน พระภิกษุ และนาย C3 ไดบรรพชาเปน สามเณร ในระหวางที่อุปสมบทและ
บรรพชานั้นกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีโอกาสไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและไดปฏิบัติ
ศาสนกิจโดยตลอด ซึ่งระหวางที่อยูในสมณเพศนั้นนาย C1 ก็มีโอกาสไดเรียนนักธรรมและ
สามารถสอบไดนักธรรมตรี
ทั้ง นี้การอุ ปสมบทและการบรรพชาในพระพุ ท ธศาสนาจะทําให น ายกรณี ศึกษา
ทั้ง 3 ราย มีโอกาสไดศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ไดเรียนรูพระธรรมวินัย ไดรูจักฝกตนใหมีความอดทน เนื่องจากตองปฏิบัติตนตามพระวินัยและ
ตามหลักการปกครองสงฆ รูจักสํารวมกาย วาจา ใจ ใหอยูในระเบียบอันดีงาม รูจักรับผิดชอบ และ
ดูแลตนเองเพราะขณะบวชอยูสมณเพศยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติทั้งสวนตัวและรวมกับหมูคณะ
รวมถึงรูจักละอายตนเองและกลัวบาป รูจักความสันโดษ คือพอใจที่จะมีชีวิตอยางเรียบงาย เวน
ความฟุมเฟอยทั้งปวง ไดปฏิบัติธรรม คือเวนชั่ว ทําดี และทําจิตใจใหผองใสซึ่งเปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ผูบวชจะมีโอกาสปฏิบัติไดสมบูรณกวาผูครองเรือน รูจักศาสนพิธี และสามารถ
ปฏิบัติอยางถูกตอง(ฉกาจ ชวยโต; และดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2533: 1-2 ; พระมหาสมปอง
ตาลปุตโฺ ต.2553: ออนไลน)
การไดอุปสมบทและบรรพชาทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีโ อกาสไดรับ การ
กลอมเกลาจิตใจใหมีความบริสุทธิ์จากสถาบันศาสนา อันจะทําใหมีจิตใจใหฝกใฝในสิ่งที่ดีงาม
มีการละเวนและละอายตอการกระทําชั่ว การทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งปวง(ทินพันธ นาคะตะ.
2543: 126; ลิขิต ธีรเวคิน.2549: 443) ซึ่งกลาวไดวาผลลัพธที่กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ไดรับการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสถาบันนี้มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางมีจริยธรรมเปนอยางมากทั้งในบทบาทการทํางานใน
พื้นที่และบทบาทการทํางานในสภาผูแทนราษฎร
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จากรายละเอียดของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่
กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการอบรมกลอม
เกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่กรณีศึกษาไดรับจากสถาบันศาสนากับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดังภาพประกอบ 37
กระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรม
จากสถาบันศาสนา
วิธีการ : การอุปสมบทเปน
พระภิกษุ หรือการบรรพชาเปน
สามเณร

ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ส.ส.
จิตลักษณะ หรือ
ความโนมเอียงทางการเมือง

จริยธรรมในการการปฏิบัติหนาที่
ส.ส.

- มีจิตใจใหฝก ใฝในสิ่งที่ดีงาม

(1)ทํางานตามบทบาทของ ส.ส. ดวย

- มีการละเวนและละอายตอการ
กระทําชั่ว การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ

(2)มีความประพฤติอยูในกรอบของ

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมฯ
(3)มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวน

บุคคลของผูอ ื่น
(4)ไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสาร

ทางราชการเพื่อใหผูอื่นหรือ
ประชาชนเขาใจผิดฯ
(5)ไมแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอ

หนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ฯ
(6)ไมเปดเผยขอมูลที่ทําใหราชการ

เสียหาย การฉอฉล การหลอกลวง
การใชอํานาจในทางที่ผิดฯ

ภาพประกอบ 37 แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกระบวนการอบรมกล อ มเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมที่กรณีศึกษาไดรับจากสถาบันศาสนากับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมายเหตุ
หมายถึง ความสัมพันธระหวางขอคนพบที่ไดจากผลการวิจัย และมีความสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎี
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3. กร ะบวนการอ บร มกล อ มเ กล าท าง การเ มื อ ง ด านจริ ยธ รร มจาก
สถาบันการศึกษา
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวาสถาบันการศึกษาเปน
ตัวการหนึ่งที่มีความสําคัญในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของการทํางานในบทบาท
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวา
กรณีศึกษาไดศึกษาทางดานสังคมศาสตร คือเรียนในสาขารัฐศาสตร และสาขานิติศาสตรจะทํา
ใหกรณีศึกษาไดรับความรู ทักษะ และประสบการณที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายยังมีโอกาสไดมีสวนรวมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกรณีศึกษา 1 ราย คือนาย C3 มีโอกาสหากบรรยากาศในชั้นเรียนมีความ
เปนประชาธิปไตยอยางแทจ ริง ซึ่ง การมีสวนรวมในกิจ กรรมเสริมหลักสูต รและการเรียนใน
บรรยากาศชั้นเรียนที่มีความเปนประชาธิปไตยชวยสนับสนุนใหกระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น(ทิศนา แขมณี.2536: 5-10 ; ใจจริง บุญเรืองรอด.2536:
33-34) โดยผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในลําดับตอไป
3.1 การศึกษาทางดานสังคมศาสตร
จากการวิเคราะหประวัติชีวิต ของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวา นาย C1 และ
นาย C3 มีการศึกษาทางดานสังคมศาสตร โดยเรียนในสาขารัฐศาสตร ซึ่งการศึกษาในหลักสูตร
ดัง กลาวจะมีเนื้อหาเนน หนักไปในเรื่องที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครองเปน หลัก
ดังนั้นในชวงเวลา 3 - 4 ป ที่ไดเรียนในหลักสูตรดังกลาวทําใหนาย C1 และนาย C3 มีโอกาสได
ศึกษาและเรียนรูใ นเรื่องราวที่เกี่ย วขอ งกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
ทั้ง ในเรื่องสิท ธิ เสรีภาพ และบทบาทหนาที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึง ได
เรียนรูถึงบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่ไดเรียนรูนั้นจะทําใหนาย C1 และนาย C3 และนาย
C3 เปนผูที่มีความรู ความเขาใจในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี ซึ่งจะเปนผลทําใหนาย C1 และนาย
C3 สามารถนํ า ความรู เ หล า นั้ น ไปใช เ ป น พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 137-170) (สอดคลองกับ
ประมวลจริยธรรมขอที่ 1-6)
สว นนาย C2 มีก ารศึก ษาทางดา นสั ง มศาสตรเ ชน กัน โดยเรี ยนในสาขา
นิติศาสตร ซึ่งการศึกษาในคณะดังกลาวจะทําใหนาย C2 มีโอกาสไดเรียนในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ตัวบทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตางๆซึ่งมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในบทบาท
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอยางมาก เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบ
รั ฐ สภานั้ น ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ห รื อ รั ฐ สภาเป น สถาบั น เดี ย วที่ มี ห น า ที่ ใ นการพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติและใหความเห็นชอบในการประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย และบทบาทดังกลาว
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ถือเปนบทบาทหนาที่หนึ่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภา คือการเสนอราง
พระราชบัญญัติที่จะมีความเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยตรง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนหรือพรรคการเมืองแตละพรรคสามารถเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการดังกลาวได ดังนั้น การที่น าย C2 มีความรู ทักษะ และมีความมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในเรื่อ งกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรมจะมี ผ ลตอการทํ าหน าที่ใ นการเสนอรา ง
พระราชบัญญัติตางๆ เพราะสามารถนําความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมมาใชในการพิจารณาวาเนื้อหาของพระราชบัญญัติที่กําหนดขึ้นนั้นมีความ
ถูกตอง เหมาะสมตามหลักนิติศาสตรห รือไม อยางไร หรือมีความเหมาะสมตามหลักของ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม อยางไร
3.2 การมีสว นรว มในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ย วของกับการเมือ ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายพบวา นาย C1 เปน
กรณีศึก ษาเพีย งรายเดียวที่ มีโ อกาสไดมีส วนรว มในกิจ กรรมเสริมหลั กสูต รที่เกี่ยวของกั บ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย โดยในขณะที่น าย C1 ศึก ษาอยูใ นระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัต รชั้น ตน (ปก.ศ.ตน ) นั้นไดมีสวนรวมใน
กิจ กรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองมาอยางตอเนื่อง โดยที่น าย C1
ไดรับการคัดเลือกใหเปนหัวหนาชั้นตั้งแตเรียนอยูในประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และไดรับการคัดเลือกใหเปนประธานนักเรียนในขณะที่เรียนอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมถึงนาย C ไดเปนกรรมการศูนยการนิสิตนักศึกษาครูแหงประเทศไทยในขณะที่ เรียนอยูใน
ระดับประกาศนียบัตรชั้นตน(ปก.ศ. ตน)
การมีโอกาสไดมีสวนรวมในกิจ กรรมเสริมหลักสูต รที่เกี่ยวของกับการเมือง
การปกครองตั้งแตเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาทําใหนาย C1 มีโอกาสไดเรียนรูที่จะทํางาน
รวมกับผูอื่น และในระหวางที่รวมกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ตางๆ ที่ไดรับการคัดเลือกนั้นจะทํา
ใหนาย C1 มีโอกาสไดมีสวนรวมในการคิด มีสวนรวมตัดสินใจ มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
มี ก ารเคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู อื่ น และมี ก ารยอมรั บ มติ ข องเสี ย งส ว นใหญ ทั้ ง นี้ ก ารมี
ประสบการณใ นการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูต รนั้นมี ผลทําใหนาย C1 มีการพัฒนา
อุดมการณแบบประชาธิปไตยใหมีเพิ่มมากขึ้น กลาวคือทําให นาย C1 มีการคํานึงถึงสิท ธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเคารพในสิทธิสวนบุคคลของผู อื่น รวมถึงมีการพัฒนา
ความสํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบในงานหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมีเพิ่มมากขึ้น
(ทิศนา แขมณี.2536: 8-9) นอกจากนี้ยังสงผลทําใหนาย C1 มีการพัฒนาการรับรูประสิทธิภาพ
ทางการเมืองของตนเอง ซึ่งความรูสึกนี้ จะทําใหนาย C1 มีความเชื่อมั่นวาเมื่อตนเองแสดง
บทบาทหนาที่ในเรื่องใดแลวการทําบทบาทหนาที่จะกอใหเกิดผลดีตอการทํางานนั้น หรือทําให
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เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่คาดหวังไวดวย(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977:
137-170)
ทั้งนี้ การมีอุดมการณแบบประชาธิปไตย การมี ความสํานึกในหนาที่ และความ
รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง รวมถึงมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง จะเปน
ปจจัยที่จะกระตุนใหนาย C1 เปนผูที่มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ทั้งงานในสภาผูแทนราษฎร ไดแก การเสนอกฎหมาย การเสนอกระทู การอภิปรายใน
ระหวางที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล การทําหนาที่ในการ
เปนกรรมาธิการ และงานในพื้นที่ ไดแก การดูแลทุกขสุขของประชาชน การใหคําปรึกษา ให
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ แกประชาชน
3.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวา กรณีศึกษาทั้ง
3 ราย มีโอกาสไดมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายในสภาบันการศึกษา ไดแก กิจกรรม
กีฬาสี กิจกรรมโตวาที กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นในโอกาสสําคัญตางๆ ทั้งนี้กิจกรรมโตวาทีเปน
กิจกรรมหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นาย C2 เปนกรณีศึกษาเพียงรายเดียวที่มีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมโตวาที
ของโรงเรียนและไดรับการคัดเลือกใหเปนประธานชมรมโตวาทีของโรงเรียน โดยนาย C2 ถือ
เปนผูที่มีความสามารถในการโตวาทีเปน อยางมากทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
โตวาทีระหวางโรงเรียน ทั้งนี้กิจกรรมโตวาทีถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่ใชกระบวนการประชาธิปไตย
ที่ใชในการชี้แจงแถลงเหตุผลของตนเองเพื่อหักลางเหตุผลของฝายตรงขามแลวเสนอขอเท็จจริง
ใหเห็นวาความคิดเห็นของฝายตนเปนจริงและถูกตอง การไดเขารวมในกิจกรรมโตวาทีนี้ จะทํา
ใหนาย C2 เกิดการเรียนรู ประสบการณ และมีทักษะในการศึกษารายละเอียดในประเด็นที่ตอง
ใชใ นการโตวาทีอยางละเอียดลึกซึ้ง เกิดประสบการณและความชํานาญในการพูด และการ
อภิปรายในประเด็นที่ตองการนําเสนอและไดฝกมารยาทในการพูดและการเปนผูฟงที่ดี รวมถึง
เกิดประสบการณในการใชปฏิภาณไหวพริบเพื่อการแกปญหา นอกจากนี้ยังเปนผลทําใหนาย
C2 กลาแสดงออกและกลายืนหยัดในเหตุผลของตนเอง ซึ่งการเรียนรูและประสบการณเหลานี้
เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหนาย C2 มีการความสามารถในการพูด การอภิปราย รวมถึงการ
สื่อสารดวยวิธีการอื่นๆ อยางมีหลักการและมีเหตุผล(ภาวณี สุคนธชาติ.2551: ออนไลน)
เมื่ อ นาย C2 ดํ ารงตํ าแหนง เปน สมาชิ ก สภาผู แทนราษฎร ก็ ส ามารถนํ า
ประสบการณ หรือทักษะการพูด การอภิปราย และการสื่อสารที่ไดรับและฝกฝนมาในระหวางที่มี
ส ว นร ว มในกิ จ กรรมโต ว าที ม าใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ นการทํ า งานได เนื่ อ งจากการเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเปนนักการเมืองเปนอาชีพหนึ่งที่ตองใชการพูด การอภิปราย
ตลอดจนการสื่ อสารค อนข า งมาก ทั้ ง การพู ดและการสื่ อ สารในระหว า งที่มี ก ารพูด คุ ย กั บ
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ประชาชน การพูดและการสื่อสารในระหวางที่มีการปราศรัยหาเสียงหรือปราศรัยเรื่องในโอกาส
ต า งๆ และที่ สํ า คั ญ คื อ การพู ด การอภิ ป ราย และการสื่ อ สารระหว า งที่ มี ก ารประชุ ม สภา
ผูแทนราษฎรในญัต ติ ห รือวาระตางๆ ทั้ง นี้ใ นการพูด การอภิปราย และการสื่อสารทุกครั้ ง
นาย C2 จะมีการเตรียมตัวและเตรียมขอมูลที่ตองใชเปนอยางดี เพื่อใหการพูด การอภิปราย
และอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่นาเชื่อถือ และสามารถทําใหผูฟงทุกกลุมมีความเขาใจในประเด็น
ที่ตนเองตองการสื่อสารออกไป โดยนาย C2 ถือเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่งที่มี
วาทศิลปที่ดี มีหลักการ มีความสามารถในการชี้แจงเหตุผลที่เกี่ยวของจนทําใหผูฟงเกิดความ
เขาใจในเนื้อหาที่สื่อสารออกไปและมีความสนใจที่จะติดตามรับฟงอยางตอเนื่ องในระหวางที่มี
การอภิปรายในประเด็นตางๆ ในระหวางที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎรในญัตติหรือวาระ
ตางๆ
3.4 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในชั้นเรียน
จากผลการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวา นาย C3 เปน
กรณีศึกษาเพียงรายเดียวทีเ่ รียนในชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเปนประชาธิปไตยอยางชัดเจนที่สุด
ในบรรดากรณีศึกษาทั้ง 3 ราย กลาวคือ นาย C3 มีโอกาสไดเรียนในชั้นเรียนที่มีบรรยากาศ
แบบประชาธิปไตยตั้งแตเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และเมื่อ
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีที่ประเทศสวีเดนก็พบวามีบรรยากาศการเรียนที่เปนประชาธิปไตย
อยางชัดเจน
ทั้ ง นี้ บ รรยากาศเรี ย นการสอนในระหว า งที่ น าย C3 ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนนั้นเปนบรรยากาศแบบประชาธิปไตย สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการที่โรงเรียนดังกลาวเปนโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิก ซึ่งครูผูสอนสวนใหญจะเปน
ชาวตางชาติ ในระหวางที่มีการเรียนการสอนนั้น ครู มีการยอมรับความคิดเห็ น ของนักเรียน
มี ก ารเป ด โอกาสให นั ก เรี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ได อ ย า ง
เปดเผย และมีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรูจักทํางานรวมกัน ซึ่งการเรียนในรูปแบบดังกลาวนี้
เปน ผลทําให นักเรียนไดเรียนรูถึง การปฏิบัติต นตามสิท ธิห นาที่ เรียนรูการเคารพสิท ธิของ
ผูอื่น และเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย
เมื่อนาย C3 ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทางดานรัฐศาสตร ที่ประเทศสวีเดน
ทําใหนาย C3 ไดเรียนในบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเปนประชาธิปไตยโดยแท จริง
กลาวคือ ครูอาจารยมีการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด เปนที่ปรึกษาและพูดคุยกับนักศึกษาไดใน
ทุกๆ เรื่อง และระหวางที่มีการเรียนการสอนนั้นนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
แตตองแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และเมื่อมีความคิดเห็นที่ไมตรงกันตองหาเหตุผลตางๆ
มาสนับสนุนโดยไมใชอารมณและกําลังในการตัดสินปญหา(ทิศนา แขมณี.2536: 5-10 ; ใจจริง
บุญเรืองรอด.2536: 33-34)
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การไดเรียนในบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเปนประชาธิปไตยจะทําให
นาย C3 ไดพัฒนาอุดมการณแบบประชาธิปไตยใหมีระดับสูงขึ้นตามลําดับ กลาวคือทําใหนาย
C3 เปนผูที่มีหลักการ มีเหตุผล มีการคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น มีความกลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการยอมรับมติของเสียง
สวนใหญ รวมถึงมีการพัฒนาความสํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
ตลอดจนเมื่อไดมีประสบการณอยูในชั้นเรียนที่มีความเปนประชาธิปไตยจะทําใหนาย C3 มีการ
พั ฒ นาระดั บ ความรู สึ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางการเมื อ งของตนเองให สู ง ขึ้ น ตามลํ า ดั บ (ชลั ช
จงสืบพันธ.2543: 138-166)
ทั้งนี้การที่นาย C3 มีประสบการณในการใชชีวิตอยูในบรรยากาศของครอบครัว
และสถาบันการศึกษาที่มีความเปนประชาธิปไตยจะทําใหนาย C3 มีความสํานึกในหนาที่ของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีความสนใจผูอื่น มีความเสียสละที่จะทํางานเพื่อ
สังคมสวนรวม และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
ซึ่งความรูสึกดัง กลาวมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
อยางมาก กลาวคือ การมีความรูสึกดังกลาวจะทําใหนาย C3 สามารถปฏิบัติหนาที่ในบทบาท
ของสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรไดอ ยา งมี จ ริ ยธรรมมีค วามรั บผิ ดชอบในงานต างๆ ที่ไ ดรั บ
มอบหมาย โดยไมละเลยการปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง มีความเสียสละที่จะทํางานเพื่อ
สวนรวม คือ มีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อประชาชนและสังคมสวนรวม นอกจากนี้ความรูสึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมืองจะสงผลทําใหนาย C3 มีความมุงมั่นที่จะทํางานตามบทบาทหนาที่ได
อยางสมบูรณทั้งงานในสภาผูแทนราษฎร และงานในพื้นที่
จากรายละเอียดของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจรินยธรรม
ที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่กรณีศึกษาไดรับจากสถาบันการศึกษากับผลลัพธที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดังภาพประกอบ 38
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กระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรม
จากสถาบันการศึกษา

ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ส.ส.
จิตลักษณะ หรือ
ความโนมเอียงทางการเมือง

จริยธรรมในการการปฏิบัติหนาที่
ส.ส.

วิธีการ : การศึกษาทางดาน
สังคมศาสตร

- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

(1)ทํางานตามบทบาทของ ส.ส. ดวย

เรื่องการเมืองการปกครอง

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ

- หลักสูตรรัฐศาสตร

- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ของ ส.ส.
- หลักสูตรนิติศาสตร

(2)มีความประพฤติอยูในกรอบของ

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมฯ
- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

วิธีการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง
- การเปนหัวหนาชั้น ประธานนักเรียน
กรรมการศูนยการนิสิตนักศึกษาฯ

กฎหมายตางๆ

วิธีการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- กิจกรรมโตวาที

ส.ส.

ทางราชการเพื่อใหผูอื่นหรือ
ประชาชนเขาใจผิดฯ

- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง

(5)ไมแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอ

บรรยากาศ : ชั้นเรียนแบบ
ประชาธิปไตย
- ครูอาจารยมีการดูแ ลอย างใกลชิ ด
เปนที่ปรึกษาและพูดคุยไดทุกๆ เรื่อง
- สามารถแสดงความคิ ดเห็น อย า ง
เต็มที่ แตตองแสดงความคิดเห็นอยาง
มีเหตุผล
- เมื่อมีความคิดเห็นที่ไมตรงกันตอง
หาเหตุผลตางๆ มาสนับสนุน

การเมือง

หนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ฯ

(3)มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวน

บุคคลของผูอื่น
- มีความสํานึกในหนาที่ ส.ส.
(4)ไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสาร
- มีความรับผิดชอบในหนาที่

- มีอุดมการณแบบ

ประชาธิปไตย

(6)ไมเปดเผยขอมูลที่ทําใหราชการ

- มีความรู ความสามารถ และ

เสียหาย การฉอฉล การหลอกลวง
การใชอํานาจในทางที่ผิดฯ

ประสบการณในการพูดและการ
สื่อสารอยางมีหลักการ และ
เหตุผล

ภาพประกอบ 38 แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกระบวนการอบรมกล อ มเกลา
ทางการเมืองที่กรณีศึกษาไดรับจากสถาบันการศึกษากับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมายเหตุ
หมายถึง ความสัมพันธระหวางขอคนพบที่ไดจากผลการวิจัย และมีความสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎี
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นอกจากนี้ยังพบวานาย C3 เปนกรณีศึกษาเพียงรายเดียวเทานั้นที่มีโอกาสได
เขารวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายนอกสถาบันการศึกษา ซึ่งการไดมีสวนรวมในกิจกรรม
เหลานั้นจะสนับสนุนใหกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในลําดับตอไป
3.5 การมีสวนรวมในกิจกรรมศาลาวันเด็ก
ในระหวางที่นาย C3 ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนาย C3 ไดมีโอกาสไปรวมกิจกรรมศาลาวันเด็กที่ จัดขึ้นเปนประจําที่
สนามเสือปา โดยนาย C3 ไดเขาไปรวมกิจกรรมตางๆ หลายกิจกรรมดวยกัน เชน กิจกรรม
เขาคาย กิจ กรรมรองเพลง กิจ กรรมเรียนภาษาอัง กฤษ และเมื่อมี ตัวแทนเยาวชนมาจาก
ตางประเทศมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็จะมี กิจกรรมในการตอนรับ และดูแลเยาวชนเหลานั้น
ฯลฯ ทั้งนี้นาย C3 ไดรับการคัดเลือกใหเปนหัวหนากิจกรรมดวยเนื่องจากนาย C3 เปนเด็กที่มี
ความกระตือรือรน และใหความสนใจเพื่อนๆ ชอบใหการดูแล และชวยเหลือผูอื่น
การที่ น าย C3 ได มีโ อกาสมีสว นร วมในกิจ กรรมศาลาวั น เด็ ก ทํ าใหไ ดรั บ
ประสบการณในการทํางานและการอยูรวมกับผูอื่น ทําใหมีโอกาสในการรวมคิด รวมตัดสินใจ
ซึ่งมีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูทางการเมืองขึ้นและจะสงผลใหเกิดความรูสึกวาตนเอง
มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการมีความรูสึกมี ประสิทธิภาพทางการเมือง
ตอไปในอนาคต นอกจากนี้การมีสวนรวมในกิจกรรมศาลาวันเด็กนี้สงผลทําใหนาย C3 เปนผูที่
มีความกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดความเห็นของตนเอง มีความสามารถในการเปนผูนํา
ในกลุมเพื่อนๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเรื่องตางๆ และมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให
เปนสมาชิกของสังคมตางๆ ไดเปนอยางดี(ทิศนา แขมณี.2536: 8-9) กลาวไดวาการมีสวนรวม
ในกิจกรรมศาลาวันเด็กถือเปนประสบการณสําคัญที่ทําใหนาย C3 พัฒนาในเรื่องความสํานึกใน
หนาที่และความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง ความรูสึก มีประสิท ธิภาพทางการเมือง และ
ความเสี ย สละเพื่ อ สั ง คมส ว นรวม ซึ่ ง สิ่ ง เหล า ล ว นมี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากเปนความรูสึกที่จะกระตุนใหนาย C3 ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในทุกๆ ดานทั้งการทํางานในสภาผูแทนราษฎร และการ
ทํางานในพื้นที่
จากรายละเอียดของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่
กลาวมาขา งตน สามารถสรุปเป น แผนภาพแสดงความสั มพัน ธ ร ะหวางกระบวนการอบรม
กล อ มเกลาทางการเมื อ งที่ ก รณี ศึ ก ษาได รั บ จากกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ภายนอก
สถาบันการศึกษากับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก สภาผูแทนราษฎรได
ดังภาพประกอบ 39
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กระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรม
จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ

ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ส.ส.
จิตลักษณะ หรือ
ความโนมเอียงทางการเมือง

จริยธรรมในการการปฏิบัติหนาที่
ส.ส.

วิธีการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร

- มีความสํานึกในหนาที่ ส.ส.

(1)ทํางานตามบทบาทของ ส.ส. ดวย

- กิจกรรมเขาคาย

- มีความรับผิดชอบในหนาที่

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ

ส.ส.
- กิจกรรมรองเพลง
- กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมตอนรับและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับเยาวชนตางชาติ

(2)มีความประพฤติอยูในกรอบของ
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมฯ

การเมือง
(3)มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวน

บุคคลของผูอื่น
(4)ไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสาร

ทางราชการเพื่อใหผูอื่นหรือ
ประชาชนเขาใจผิดฯ
(5)ไมแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอ

หนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ฯ
(6)ไมเปดเผยขอมูลที่ทําใหราชการ

เสียหาย การฉอฉล การหลอกลวง
การใชอํานาจในทางที่ผิดฯ

ภาพประกอบ 39 แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกระบวนการอบรมกล อ มเกลา
ทางการเมื อ งด า นจริ ย ธรรมที่ ก รณี ศึ ก ษาได รั บ จากกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รภายนอก
สถาบันการศึกษากับผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมายเหตุ
หมายถึง ความสัมพันธระหวางขอคนพบที่ไดจากผลการวิจัย และมีความสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎี
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4. กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากสื่อมวลชน
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวา สื่อมวลชนเปนตัวการ
หนึ่งที่มีความสําคัญในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของการทํางานในบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวาการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนจะ
สนับสนุนใหกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมมีผลประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในลําดับตอไป
4.1 การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษา พบวากรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีการ
เปดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนมาตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก ซึ่งในขณะนั้นการนําเสนอ
ขาวสารของสื่อมวลชนยังมีชองทางการสื่อสารไมมากเหมือนเชนในปจจุบัน สําหรับชองทางที่
นาย C1 เปดรับขาวสารทางการเมือง คือ การเปดรับผานสื่อวิทยุเปนสวนใหญ สวนนาย C2 มี
การเปดรับขาวสารการเมืองผานสื่อวิทยุและสื่อหนังสือพิมพ และนาย C3 มีการเปดรับขาวสาร
ทางการเมืองผานสื่อนิตยสาร ตอมาเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ไดมีการเปดรับขาวสารทางการเมืองจาก
ชองทางการสื่อสารที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นตามวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้ง
สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และอินเตอรเน็ต
เนื้อหาของขาวสารสวนใหญที่กรณีศึกษาทั้ง 3 รายทําการเปดรับในชวงวัยเด็ก คือ
ขาวสารทางการเมืองในเรื่องของการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองตางๆ
สําหรับนาย C1 และ C2 จะมีการเฝาติดตามขาวสารของพรรค A และนักการเมืองหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสัง กัดพรรค A เปน สําคัญ และเมื่อกรณี ศึกษาทั้ง 3 รายได มี
การติดตามขาวสารทางการเมืองมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพราะขาวการเมืองเปนประเด็น
ที่กรณีศึกษาทั้ง 3 ใหความสนใจ ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะวาขาวการเมืองมีความเกี่ยวของกับ
การทํางานในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งนี้การที่กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีการติดตามขาวสารทางการเมืองมาตั้งแตชวงวัย
เด็กนั้น จะทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายเปนผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการ
ปกครอง โดยเฉพาะเรื่องของพรรคการเมือง และเรื่องการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามที่สื่อมวลชนไดนําเสนอออกไป ซึ่งเนื้อหาของขาวสารที่ไดรับจากสื่อมวลชนจะทําให
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย เปนผูที่มีความรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องการเมืองการปกครองของ
ประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายเปนผูที่มีความสํานึกทางการเมือง และ
มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น(Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977: 189)
นอกจากนี้ การติดตามขาวสารที่มี เนื้อหาเกี่ยวของกับพรรคการเมืองและนักการเมื องหรื อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีความชื่นชอบจะทําใหกรณีศึกษา มีความรูสึก
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ผูกพันตอพรรคการเมืองที่ตนเองและนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตนเอง และ
ครอบครัวมีความชื่นชอบมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะกรณีของนาย C1 และนาย C2 ที่มีความ
ชื่นชอบและผูกพันกับพรรค A มาตั้งแตอยูในวัยเด็ก()
การที่กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีการติดตามขาวสารการเมืองมาอยางตอเนื่องตั้งแตอยู
ในชวงวัยเด็กจนกระทั่งปจจุบันนั้น เปนการสงเสริมใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีความสํานึกใน
หนาที่และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ซึ่งจะสงผลทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีความ
มุงมั่น ตั้งใจที่จะทํางานตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางเต็มความสามารถ
สวนความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองนั้นทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีการทํางานเพื่อสนับสนุน
พรรค A ในทุกๆ ดาน อีกทั้งยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย เปนสมาชิกของ
พรรค A มาตลอดตั้งแตตัดสินใจเดินเขาสูเสนทางสายการเมืองจนถึงปจจุบันโดยไมมีความคิดที่
จะลาออกไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นๆ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
จากรายละเอียดของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรม
ที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่กรณีศึกษาไดรับจากสื่อมวลชนกับผลลัพธที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดังภาพประกอบ 40
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กระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรม
จากสื่อมวลชน
วิธีการ : การเปดรับขาวสาร
ทางการเมืองจากสื่อมวลชน

ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ส.ส.
จิตลักษณะ หรือ
ความโนมเอียงทางการเมือง

จริยธรรมในการการปฏิบัติหนาที่
ส.ส.

- มีความสํานึกในหนาที่ ส.ส.

(1)ทํางานตามบทบาทของ ส.ส. ดวย

- มีความรับผิดชอบในหนาที่ ส.ส.

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ

- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง

(2)มีความประพฤติอยูในกรอบของ

การเมือง
- ความผูกพันตอพรรคการเมือง

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมฯ
(3)มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวน

บุคคลของผูอื่น
(4)ไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสาร

ทางราชการเพื่อใหผูอื่นหรือ
ประชาชนเขาใจผิดฯ
(5)ไมแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอ

หนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ฯ
(6)ไมเปดเผยขอมูลที่ทําใหราชการ

เสียหาย การฉอฉล การหลอกลวง
การใชอํานาจในทางที่ผิดฯ

ภาพประกอบ 40 แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกระบวนการอบรมกล อ มเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมที่กรณีศึกษาไดรับจากสื่อมวลชนกับผลลัพธที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมายเหตุ
หมายถึง ความสัมพันธระหวางขอคนพบที่ไดจากผลการวิจัย และมีความสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎี

5. กระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งด า นจริ ย ธรรมจากพรรค
การเมืองที่สังกัด
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาพบวากรณีศึกษาทั้ง 3 ราย เปนสมาชิก
ของพรรค A เพียงพรรคเดียวตลอดระยะในการทํางานทางดานการเมือง ทั้งนี้กรณีศึกษาแตละ
รายไดรับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมจากพรรค A ดังนี้
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5.1 การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A จากเขารวมโครงการของพรรคในชวงกอนที่
จะเขาเปนสมาชิกของพรรค
จากการวิเคราะหประวัติชีวิต ของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวานาย C1 เป น
กรณีศึกษาเพียงรายเดียวทีม่ ีโอกาสไดเขารวมโครงการที่พรรค A ไดจัดขึ้นตั้งแตอายุประมาณ 9
ป จนถึงชวงกอนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมเวลาประมาณ 23 ป
ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวของพรรค A มีจุดมุงหมาย “เพื่อใหสมาชิกรวมกันทํากิจกรรมทางการเมือง
รวมกันดวยเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ” ดังนั้นการไดรวมกิจกรรมนี้ทําใหนาย C1 ได
เรียนรูจ ากประสบการณตรง(Experience) (Direct Leaning (Dawson ; Prewitt ; & Dawson.1977)
จากการที่ตนเองมีโอกาสไดรวมทําโครงการดังกลาวของพรรค A
การไดเขารวมโครงการทางการเมืองกับพรรค A มาเปนระยะยาวนานมีผลทําให
นาย C1 ไดรับรูถึงขอมูลขาวสารของพรรค A มาอยางตอเนื่อง ทั้งเรื่องของอุดมการณ นโยบาย
และกิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆของพรรค A รวมถึงไดรับรูถึงบทบาทการทํางานของ
นักการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปน สมาชิก ของพรรค A นอกจากนี้การเขารวม
โครงการดังกลาวยัง ทําใหน าย C1 มีโ อกาสไดเขารวมกิจกรรมที่พรรค A ไดจัดขึ้น ทําใหมี
โอกาสไดรับรูถึงขอมูลขาวสารและเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวตางๆ ของพรรค A ซึ่งจะ
เปนผลทําใหนาย C1 มีความผูกพันตอพรรค A เพิ่มมากขึ้น อันปจจัยสําคัญที่ทําใหนาย C1
แสดงการสนับสนุนพรรค A ดวยความสมัครใจโดยมิไดมุงหวังผลตอบแทนใดๆได แก การชวย
ปราศรัยหาเสียง และชวยงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่พรรค A ขอความรวมมือตั้งแตกอนที่จ ะ
สมัครเปนสมาชิกของพรรค A (Miller.1996: 120) นอกจากนี้การเขารวมโครงการดังกลาวของ
พรรค A ยังทําใหนาย C1 มีโอกาสไดเรียนรูบทบาทการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
สังกัดพรรค A ไปดวย ซึ่งการเรียนรูนั้นจะสงผลตอการทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเมื่อนาย C1 มีโอกาสไดดํารงตําแหนงนั้นๆ ในอนาคต
5.2 การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ภายหลังจากเขาเปนสมาชิกของพรรค
จากการวิเคราะห ประวัติชีวิต ของกรณีศึกษา พบวา กรณีศึกษาทั้ ง 3 รายเปน
สมาชิกของพรรค A เพียงพรรคเดียวตั้งแตเริ่มตนทํางานการเมืองจนถึงปจจุบัน
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย เขาเปนสมาชิกของพรรค A ตั้งแตเริ่มตนเขาสูการทํางาน
การเมือง ซึ่งการเขาเปนสมาชิกเปนโอกาสทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ไดเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A
อยางตอเนื่อง ทั้งจากวิธีการเรียนรูอยางเปนทางการ ไดแก การอบรมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค A และการเรียนรูอยางไมเปนทางการ ไดแก การเรียนรูผาน การสื่อสารพูดคุยและ
การทํางานรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานอื่นในพรรค A ตลอดจนการเห็นแบบอยาง
แนวคิด แนวปฏิบั ติจ ากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานอื่น ในพรรค A ก็เปน วิธีการที่ทําให
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการไดเรียนรูนั้นจะ
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สงผลใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ไดรับรู ซึมซับรายละเอียดเกี่ยวกับอุดมการณ นโยบาย ตลอดถึง
วิถีข องแนวคิ ด วิ ถีปฏิ บัติ ตา งๆ ของพรรค A อัน จะเปน ผลทํ าใหกรณีศึ กษาทั้ง 3 ราย
มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพรรค มีความผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความ
จงรักภักดีตอพรรค A เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ (Rose.1974: 451 ; Rosenbaum.1975: 120 ;
Ippolito.1976: 73) ซึ่งจะสงผลทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีแนวคิด และแนวปฏิบัติทางการเมือง
ที่ส อดคลองกับอุดมการณของพรรค A อัน เปน ผลโดยตรงตอการทํางานตามบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อวิเคราะหอุดมการณของพรรค A จะพบวามีอุดมการณแบบประชาธิปไตย
ตลอดจนมีเจตนารมณที่ จ ะสง เสริม ใหส มาชิกพรรคมี แนวคิด แนวปฏิบั ติที่อยูใ นกรอบของ
คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ทั้งนี้หากสมาชิกพรรคมียึดมั่นผูกพันอยู
กับอุดมการณของพรรค A อยางเครงครัด ก็จ ะสง ผลทําใหส มาชิกพรรคมีอุดมการณแบบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนมีแนวคิด แนวปฏิบัติที่อยูในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ
อุดมการณของพรรคไปดวย
การที่กรณีศึกษาทั้ง 3 รายไดเรียนรูเกี่ยวกับพรรค A ตามที่ไดกลาวไปขางตนจะ
ทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีความผูกพันตอพรรค A เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ อันเปนผลทําให
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีแนวคิดและแนวปฏิบัติทางการเมืองที่สอดคลองกับอุดมการณของพรรค
A เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมืองนั้นสงผลทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3
ราย มีความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อสนับสนุนพรรค A ดวยความสมัครใจ อีกทั้งเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ไมมีความคิดที่จะยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นใดเลย ถึงแมวาที่
ผานมาจะถูกชักชวนใหยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นอยูหลายครั้งก็ตาม เชน ในกรณีของนาย
C3 ฯลฯ ทั้งนี้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายถือวาเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากของพรรค A
จนทําใหไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงสําคัญของพรรคที่ตรงกับความรู และประสบการณ
ของกรณีศึกษาแตละราย
อย า งไรก็ ต ามผลของความผู ก พั น ต อ พรรคการเมื อ งที่ สั ง กั ด จะส ง ผลดี ต อ
ประเทศชาติ เ ปน อย า งมากหากพรรคการเมือ งนั้ น มีอุ ดมการณ นโยบาย และวิ ถีป ฏิบั ติ ที่
สอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการดําเนินไป
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่ดีงาม เนื่องจากพรรคการเมืองนั้น
มีแนวโนมที่จะปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลักสําคัญ แตในทาง
กลับกันหากพรรคการเมืองใดมีอุดมการณ นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
แลวความผูกพันตอพรรคการเมืองก็จะไมสงผลดีตอประเทศชาติแตอยางใด เนื่องจากสมาชิก
พรรคการเมืองนั้น ๆ จะมุง แสวงหาแตเพียงผลประโยชนของพรรคที่ต นเองสัง กั ด หรือมุ ง
แสวงหาผลประโยชนของตนเองและพวกพองเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ประสบการณที่กรณีศึกษาทั้ง 3 รายไดมีสวนรวมในการทํางานตาม
บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากพรรค A นั้น ทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีโอกาสเรียนรูการ
ทํางานการเมืองจากประสบการณตรง(Experience) ซึ่งประสบการณเหลานั้นชวยสงเสริมใหมี
ความสํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และมีความรูสึกมีประสิท ธิภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ และความรูสึกมี
ประสิทธิภาพจะเปนปจจัยที่กระตุนใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีความตั้งใจที่จะทํางานในบทบาท
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในทุกๆ ดาน ทั้งการทํางานในสภาผูแทนราษฎร และการ
ทํางานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถในการ
ทํางานเหลานั้นได และผลของการทํางานนั้นจะกอใหเกิดผลตามที่ตนเองไดคาดหวังไว
5.3 การเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรค A คนที่ 1
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีความชื่นชอบนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) มา
ตั้งแตอยูในวัยเด็ก และมีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับนาย... มาโดยตลอด จนกระทั่งกรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย ไดเขาเปนสมาชิกของพรรค A ก็ไดยึดถือนาย... เปนตนแบบในการทํางานมาตลอด
โดยเฉพาะนาย C2 ที่ไดยกยองนาย... ใหเปน “พระเจาในการทํางานทางการเมือง” ของตนเอง
สวนนาย C3 ก็เปนผูที่มีความศรัทธาตอนาย... มากถึงขนาดที่เคยมีความคิดที่จะทุมเททํางาน
การเมืองจนไมคิดที่จะมีครอบครัวเพื่อใหสามารถทุมเททํางานไดอยางเต็มที่เหมือนกับนาย...
ทั้งนี้นาย... เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A ซึ่งเปนนักการเมืองคน
หนึ่งของประเทศที่ไดรับการยอมรับ นับถือ และเปนที่รักของประชาชนสวนใหญจนถือไดวาเปน
นักการเมืองในดวงใจของประชาชน ทั้งนี้ เพราะนาย...เปนนักการเมืองอาชีพที่มีพฤติกรรมที่
แสดงให เ ห็ น ว า มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต โปร ง ใส มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง า ย สมถะ มี พ ฤติ ก รรม
การทํางานการเมืองที่อยูในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมมาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย เขามาเปนสมาชิกพรรค A ก็ไดรับการอบรม
สั่งสอนจากนาย... ในหลายๆ ดานดวยกัน ทั้งเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน และการทํางานใน
บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ใ นระหวางที่ทํางานรวมกับนาย.... ทําให
กรณี ศึ ก ษาทั้ ง 3 ราย ก็ มี โ อกาสได เ ห็ น แบบอย า งในการทํ า งานทุ ก ๆ ด า น ทั้ ง การคิ ด
การวิเคราะห การแสดงเหตุผล ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน และความประพฤติ
สวนตน เชน การอ อนนอ มถอมตน ความเมตตากรุณ าที่มี ตอประชาชน วิธีก ารสื่อ สารกั บ
ประชาชน การดูแลเอาใจใสความทุกขของประชาชน ฯลฯ ซึ่งการไดเห็นแบบอยางเจากนาย...
ทําใหกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีการซึมซับ เก็บจําสิ่งที่ไดพบเห็นทั้งสวนที่เปนความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรมของนาย... ไวใ นความทรงจําของตนเอง และถา หากกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย
มีความเห็นคลอยตามหรือมีความเห็นสอดคลองกับความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมใดก็จะทํา
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ให มีการแสดงออกถึงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่มีลักษณะเดียวกับ นาย...ซึ่ง เปน
นักการเมืองอาวุโสที่กรณีศึกษาทั้ง 3 รายยึดถือเปนตนแบบในการทํางานการเมือง
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวา ไดมีการนําแบบอยาง
ในเรื่องความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของนักการเมืองอาวุโสทานนี้ มาปฏิบัติอยูหลายเรื่อง
ดวยกัน เชน การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานของหลักการ และเหตุผลเปน
สําคัญ การทุมเทเวลาใหกับการทํางานการเมือง มีความออนนอมถอมตนไมถือตัวกับประชาชน
ทั่วไป และประชาชนในพื้นที่และมีความเมตตากรุณาตอประชาชน ชวยหาแนวทางในการแกไข
ปญหาใหกับประชาชนดวยความเอาใจใสทุกขสุขของประชาชน และไมมีความประพฤติที่สอไป
ในทางดานการทุจ ริต ประพฤติมิช อบ หรืออยูน อกกรอบของจริยธรรมในการปฏิบัติห นาที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ
5.4 การเรียนรูทางการเมืองจาก นักการเมืองอาวุโสของพรรค A คนที่ 2
จากการวิเคราะหประวัติชีวิต ของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย พบวา นาย C3 เปน
กรณีศึกษาเพียงรายเดียวที่ไดเขาทํางานการเมืองโดยการเชิญชวนของนาย... และเมื่อไดเขา
ทํางานการเมืองในตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแลว นาย C3 ไดมีโอกาสทํางานใกลชิด
กับนาย... เปนอยางมากทําใหนาย C3 ยึดถือนาย... เปนตนแบบในการทํางานการเมืองหลาย
ดานดวยกัน ทั้งนี้นาย... เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค A ซึ่งเปนนักการเมือง
คนหนึ่งของประเทศที่มีบทบาททางการเมืองมาเปนระยะเวลานาน และมีความสามารถโดดเดน
ในเรื่องของกฎหมาย
นาย C3 มีความใกลชิดกับนาย... เปนอยางมากตั้งแตเริ่มเขาทํางานการเมืองใน
ตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2528 เหตุผลประการหนึ่งเปนเพราะวานาย...
เปนผูเชิญชวนใหนาย C3 เขามาทํางานการเมือง และเมื่อเขาดํารงตําแหนงแลว นาย C3 เปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตที่นาย... เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู จึงทําใหนาย C3
ตองทํางานการเมืองในพื้นที่รวมกับนาย... อยูเปนเวลานานนับ 10 ป ในระหวางที่ไดทํางาน
รวมกันนาย C3 มีโอกาสไดเห็นการทํางาน ไดรับรูถึงความคิด ความรูสึกตางๆ ของนาย... ได
เปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่อง การทํางานในพื้นที่ เพราะนาย... ถือวาเปนนักการเมืองคน
แรกๆ ของประเทศไทยที่มีการลงพื้นที่พบประชาชน และการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหกับ
ประชาชน ในระหวางที่ทํางานรวมกันนั้นนาย C3 มีโอกาสไดเรียนรูในเรื่องการทํางานพื้นที่จาก
นาย... คอนขางมาก และปจจุบันก็ยังคงนําหลักการทํางานในพื้นที่มาปรับใชในการทํางานเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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5.5 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในพรรค A
จากการวิเคราะหประวัติชีวิตของกรณีศึกษา พบวา กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีการ
รับรูวาพรรค A ที่ตนเองสังกัดอยูนั้นมีความเปนประชาธิปไตย กลาวคือ มีการใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยเพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนและสมาชิกของพรรคในการจัดทํานโยบาย
ของพรรค ตลอดถึงมีการใชกระบวนการประชาธิปไตยในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง มีการใช
กระบวนการประชาธิปไตยในการสรรหาผูลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือดํารงตําแหนงสําคัญในพรรค
เชน หัวหนาพรรค ฯลฯ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองไดอยางเต็มที่ใ นระหวางที่มีการประชุม และมีการเปดโอกาสใหส มาชิกไดทํางานใน
บทบาทหนาที่ตางๆ ตามที่ตนเองถนัด รวมถึงมีความเชื่อวาพรรค A เปนพรรคที่มีอุดมการณที่
ตองการตอตานเผด็จการทุกรูปแบบ
ทั้งนี้องคการหรือพรรคการเมืองที่มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยนั้นจะมีการใชหลัก
ประชาธิปไตยในการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในพรรค โดยจะมีการเคารพในสิทธิ
สวนบุคคล ใหความเสมอภาค ใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในการบริหารงานอยางเหมาะสม(Wolton.1973: 12-16) การที่องคการหรือพรรคการเมืองเปด
โอกาสใหสมาชิกมีอิสระในการทํางาน และมีสวนรวมในการทํางานจะสงผลใหสมาชิกในองคการมี
ความโนมเอียงทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองในแนวทางที่สอดคลองกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยได(Peterson.1990: 180 ; citing Lipsitz.1964)
การที่ ก รณี ศึก ษาทั้ง 3 ราย สัง กั ด อยู ใ นพรรคการเมื อ งที่มี บ รรยากาศแบบ
ประชาธิปไตยนั้นจะสงผลทําให กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย เปนผูที่มีอุดมการณแบบประชาธิปไตย
และการไดทํางานในบรรยากาศที่มีความเปนประชาธิปไตย คือ มีอิสระในการทํางาน หมายถึง
ความมีเสรีภาพ มีอิส ระ และมีโอกาสในการใชดุลยพินิจ ของตนเอง โดยมีการเปดโอกาสให
บุค คลกํ า หนดรายการและกระบวนการที่ จ ะใช เ พื่ อ ให ง านที่รั บ ผิ ด ชอบสํ า เร็ จ ด ว ยตนเอง
(Peterson.1990: 180 ; citing Lipsitz.1964) และสมาชิกมีโ อกาสมีสวนรวมในการคิด
การตัดสิน ใจ และการแสดงความคิดเห็น ของตนเองไดอยางอิส ระในบทบาทหนาที่ที่ต นเอง
รับผิดชอบ(Peterson.1990: 181) จะสง ผลทําใหสมาชิกมีการพัฒนาความสํานึกและความ
รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง รมถึงความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองไดเปน
อยางดี
จากรายละเอียดของกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่
กลาวมาขา งตน สามารถสรุปเป น แผนภาพแสดงความสั มพัน ธร ะหวางกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่กรณีศึกษาไดรับจากพรรคการเมืองที่สังกัดกับผลลัพธที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดังภาพประกอบ 41
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กระบวนการอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรม
จากพรรค A
วิธีการ : การเรียนรูทางการเมือง
กอนเขาสังกัดพรรคA
- การเรียนรูจากการเขารวมโครงการ
ของพรรค A
วิธีการ : การเรียนรูทางการเมือง
ภายหลังเขาสังกัดพรรคA
- การอบรมสมาชิกฯ , การสื่อสาร
พูดคุย,- การทํางานรวมกัน, การเห็น
แบบอยาง
วิธีการ : การเรียนรูทางการเมือง
จากนักการเมืองอาวุโสของพรรค
- การอบรมสั่งสอน , การสื่อสาร
พูดคุย, การเห็นแบบอยางในการ
ทํางาน, การเห็นแบบอยางพฤติกรรม
สวนตัว
บรรยากาศ : บรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตยในพรรค A
- มีการใชกระบวนการประชาธิปไตย
เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ จั ด ทํ า
นโยบาย และการสรรหาผู ส มั ค รรั บ
เลื อกตั้ง หรื อผู ดํ ารงตํ าแหนง สํา คั ญ
ของพรรค
- เป ดโอกาสให ส มาชิก พรรคแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
- เปดโอกาสใหสมาชิกไดทํ างานใน
บทบาทหนาที่ตางๆ
- มีอุดมการณที่ตองการตอตานเผด็จ
การทุกรูปแบบ

ผลลัพธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ส.ส.
จิตลักษณะ หรือ
ความโนมเอียงทางการเมือง

จริยธรรมในการการปฏิบัติหนาที่
ส.ส.

- มีความผูกพันตอพรรค A

(1)ทํางานตามบทบาทของ ส.ส. ดวย

- มี อุ ด มการณ แ บบประชา
ธิปไตย(สอดคลองกับอุดมการณ
ของพรรค)

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ
(2)มีความประพฤติอยูในกรอบของ

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมฯ
- มี ค วา ม ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
(สอดคล อ งกั บ อุ ด มการณ ข อง
พรรค)

(3)มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพสวน

- มีความสํานึกในหนาที่ ส.ส.

(4)ไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสาร

- มีความรับผิดชอบในหนาที่
ส.ส.
- มีความรูสึกมีประสิทธิภาพ
ทางการเมือง

บุคคลของผูอื่น

ทางราชการเพื่อใหผูอื่นหรือ
ประชาชนเขาใจผิดฯ
(5)ไมแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอ

หนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ฯ
(6)ไมเปดเผยขอมูลที่ทําใหราชการ

เสียหาย การฉอฉล การหลอกลวง
การใชอํานาจในทางที่ผิดฯ

ภาพประกอบ 41 แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกระบวนการอบรมกล อ มเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมที่ กรณีศึกษาไดรับจากพรรคการเมืองที่สัง กัด กับผลลัพธที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หมายเหตุ

หมายถึง ความสัมพันธระหวางขอคนพบที่ไดจากผลการวิจัย และมีความสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎี
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ขอเสนอแนะ
ข อ แสนอแนะเชิ ง นโยบายสํ า หรั บ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และ
พรรคการเมือ งที่ สั ง กั ด มี ความสํ า คั ญ เปน อย า งมากในการก อ รู ป ปลู ก ฝ ง และเสริ ม สร า ง
คุณลักษณะทางจริยธรรมที่พึงประสงคสําหรับผูที่จะดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดังนั้นในการพัฒนาบุคคลเพื่อใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีจริยธรรมใน
การ
ทํางานนั้น องคการตางๆ ที่ทําหนาหนาที่ในการกํากับ ดูแลหนวยงานที่เปนตัวการในการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมและเปนตัวแทนในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองควร
กําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมใหบุคคลมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานดังนี้
1. สถาบัน ศาสนา ควรทําหนาที่ ใ หก ารอบรมกล อมเกลาจิต ใจ และปลูกฝ ง ให
สมาชิกในสังคมเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิดและ
ประพฤติมิชอบตามหลักศีลธรรม รวมถึงมีการปลูกฝงในเรื่องของกฎแหง กรรม โดยกําหนด
ชองทางในการสื่อสารระหวางสถาบัน ศาสนาไปยัง บุคคลในสังคมใหมีความหลากหลายและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปจจุบัน เชน นําเสนอผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ เพื่อให
สามารถสื่อสารประเด็น ที่เปน ประโยชนสําหรับการพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมไปยังสมาชิกใน
สังคมไดมากขึ้น
2. สถาบัน การศึก ษาในทุ ก ระดับ ควรส ง เสริม และสนั บสนุน ใหนั กเรี ยน นิ สิ ต
นักศึกษาไดเรียนในวิชาที่เกี่ยวของกับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย รวมถึงควร
มีการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
มีจริยธรรมในการทํางาน เพื่อทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ควรสนับสนุน ใหมีการจัดกิจ กรรมเสริมหลักสูต รที่เกี่ยวขอ งกับเรื่อง
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย เชน การเลือกหัวหนาชั้น การเลือกประธานนักเรียน
ฯลฯ รวมถึง ควรสนับสนุนใหบรรยากาศในชั้นเรียนมีความเปนประชาธิปไตย เชน มีการเปด
โอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีโอกาสไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในระหวาง
เรียนไดอยางเต็มที่ โดยอยูบนพื้นฐานของการมีหลักการและเหตุผลที่นาเชื่อถือ ฯลฯ เนื่องจากมี
สวนสําคัญในการปลูกฝงใหผูเรียนมีอุดมการณตามวิถีประชาธิปไตย มีความสํานึกและมีความ
รับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเอง และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
3. องคกรที่ทําหนาที่ในการกํากับ ดูแลการทําหนาที่ของสื่อสารมวลชนควรสงเสริม
และสนับสนุนใหสื่อมวลชนทุกประเภททั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารวารสาร และ
อินเตอรเน็ต มีนําเสนอขาวสารทางการเมืองดวยความเปนกลาง ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่งและ
นําเสนอขาวสารใหครบถวนทุกประเด็นทั้งประเด็นที่เปนไปในเชิงบวกและในเชิงลบลบ เพื่อให
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ประชาชนมีการรับรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองที่ไดเกิดขึ้น รวมถึงมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับพรรคการเมืองและนักการเมืองอยางครบถวน รวมกับการมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาทีแ่ ละจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอยางถูกตอง
4. พรรคการเมือง ควรมีการคัดเลือกผู ส มัครรับเลือกตั้ง โดยมีการพิจ ารณาถึ ง
ประวัติของผูสมัครโดยละเอียด ไดแก ประวัติครอบครัว การศึกษา การทํางาน รวมถึงมีการ
พิจารณาความประพฤติที่ผานมาใหครบทุกดาน และควรพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความมุงมั่นที่จ ะเขามาทํางานการเมืองอยางแทจริง โดยมีไ ดมีความตองการ
ผลประโยชนใดๆ จากการทํางานการเมือง
นอกจากนี้พรรคการเมืองควรมีการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองภายในพรรคที่มี
เนื้ อหามุ ง เนน ให ส มาชิ กทุ กคนเปน ผูที่ มีคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมในการทํา งาน รวมถึ ง กํ าหนด
มาตราการในการควบคุมดูแลพฤติกรรมของสมาชิกใหมีการทํางานอยางมีจ ริยธรรมอยาง
เครงครัด
ข อ แสนอแนะในทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และ
พรรคการเมือง มีความสําคัญเปนอยางมากในการกอรูป ปลูกฝง และเสริมสรางคุณลักษณะทาง
จริยธรรมที่พึงประสงคสําหรับผูที่จะดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดังนั้นในการพัฒนาบุคคลใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีจริยธรรมในการทํางานนั้น
ตัวการตางๆ ควรมีการปฏิบัติดังนี้
1. ครอบครัว ควรทําหนาที่ใ นการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรม
โดยมีวิธีการดังนี้
1.1บิดามารดาหรือผูปกครองควรเปน แบบอยางที่ดีในการมีความเชื่อและวิถี
ชีวิตตามแนวศาสนา คือ มีการสวดมนต ไหวพระ เปนประจําทุกวัน มีการไปทําบุญที่วัดเนื่องใน
โอกาสวันพระ และวันสําคัญทางศาสนา มีการศึกษาเรื่องพระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
มีการถือศีลปฏิบัติธรรม และมีความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีใหบุตรมี
การปฏิบัติตาม ซึ่งความเชื่อและวิถีปฏิบัติดังกลาวจะเปนผลทําใหบุตรมีความประพฤติอยูใ น
กรอบของคุณธรรม จริยธรรม และมีความละอายตอการกระทําความผิด และการกระทําชั่วทั้ง
ปวง
1.2 บิดามารดาหรือผูปกครองควรเปน แบบอยางที่ดีใ นเรื่องความเสียสละ
เอื้อเฟอเผือ่ แผ ตอสมาชิกครอบครัวดวยกันและตอบุคคลตางๆ ที่อยูในสังคมเดียวกัน เพราะจะ
ทําใหบุตรมีจิตใจดี มีความเสียสละ ชอบการทํางานเพื่อสวนรวมดวยความจริงใจ
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1.3 บิดามารดาหรือผูปกครองควรเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการแสดงความรูสึก
ผูกพันตอพรรคการเมือง และการสนับสนุนพรรคการเมืองดวยความบริสุทธิ์ใจ โดยปราศจาก
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนใดๆ
1.4 ภายในครอบครัวควรมีบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย เชน เปดโอกาสให
สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นของตนเองเมื่อตองการตัดสินใจในประเด็นที่เปนเรื่องของสวนรวม
เปดโอกาสใหสมาชิกมีบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองภายในบาน ฯลฯ เพื่อให
สมาชิกของครอบครัวไดเรียนรูวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยซึ่งจะมีสวนสําคัญในการสนับสนุนให
กระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สถาบันศาสนา ควรทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรม
ใหกับสมาชิกในสังคมโดยมีวิธีการดังนี้
2.1 สถาบันศาสนา ควรปลูกฝงใหสมาชิกมีการประพฤติบัติตนอยูในกรอบของ
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝงใหสมาชิกอยูรวมกันในสังคมดวยความ
รมเย็นเปนสุข
2.2 สถาบันศาสนา ควรปลูกฝงในเรื่องกฎแหงกรรม คือ การทําดีไดดี การทํา
ชั่วไดชั่ว เพื่อใหสมาชิกมีความละอาย และเกรงกลัวตอการทําบาปหรือการกระทําความผิด
3. สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นควรทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมีวิธีการดังนี้
3.1 สถาบันการศึกษาควรจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับ
ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศที่มีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมืองใน
ปจ จุบัน เพื่อใหบุคคลไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองของ
ประเทศ รวมถึงไดเรียนรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะที่เปน พลเมืองของประเทศที่มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อทําใหบุคคลมีความรู ความเขาใจดังกลาว
3.2 สถาบันการศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรในที่สงเสริมใหผูเรียนมี
โอกาสไดมีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตย เชน จัดใหมีกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
หรือนิสิต นักศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ท างการเมืองของตนเอง
ภายในสถาบันการศึกษา รวมถึงสงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการทํางาน
เพื่อสังคมสวนรวม เพื่อปลูกฝงอุดมการณแบบประชาธิปไตยใหกับผูเรียน
3.3 สถาบันการศึกษาควรจัดใหมีบรรยากาศในชั้นเรียนแบบประชาธิปไตย เชน
มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางอิสระเสรี และควรยึดหลัก
เสียงสวนใหญใ นการแกป ญ หาเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึง ควรสง เสริมใหผูเรียนได
แสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อปลูกฝงอุดมการณแบบประชาธิปไตยใหกับผูเรียน
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4. สื่อมวลชน ควรทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับสมาชิกใน
สังคมโดยมีวิธีการดังนี้
4.1 สื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร
และอินเตอรเน็ต ควรนําเสนอขาวสารทางการเมืองใหกับประชาชนไดรับทราบทุกดาน ทั้งใน
สวนที่เปนขอเท็จจริงและความคิดเห็นของบุคคลตางๆ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร
อยางครบถวน ซึ่งจะเปน ประโยชนตอการตัดสิ น ใจทางการเมืองในแนวทางที่เหมาะสมของ
ประชาชนตอไป
4.2 สื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร
และอิ น เตอร เ น็ ต ควรนํ า เสนอข า วสารทางการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พรรคการเมื อ ง และ
นักการเมือง ตลอดจนการทํางานของนายกรัฐ มนตรี คณะรัฐ มนตรี และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนมีการรับรูเรื่องราวความเคลื่อนไหวตางๆ ขององคกรและ
บุคคลเหลานั้นโดยละเอียด ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหการสนับสนุนพรรคการเมืองพรรค
ใดพรรคหนึ่งหรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งตอไป
4.3 สื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร
และอินเตอรเน็ต ควรทําหนาที่ในการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามใหแก
ประชาชนทั่วไป เชน เพิ่มสัดสวนการนําเสนอรายการ ละครที่มีเนื้อหาในการปลูกฝงและสงเสริม
ใหสมาชิกในสังคมมีความประพฤติอยูในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม โดยผานตัว
แบบในละคร การตูน ฯลฯ
4.4 สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อ โทรทัศน ควรมีการสง เสริ มใหตัวละครที่เป น
นักการเมืองในละครโทรทัศน เปนผูมีความประพฤติที่อยูในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมเพื่อเปนตัวแบบที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน
5. พรรคการเมือง ควรทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองใหกับสมาชิก
ในสังคมโดยมีวิธีการดังนี้
5.1 พรรคการเมือง ควรปลูกฝงใหสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกที่ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีการประพฤติ ปฏิ บัติต นอยูใ นกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมที่ดีงาม ทั้งในเรื่องการทํางาน และเรื่องสวนตัว
5.2 พรรคการเมือง ควรมีการยกยองและสนับสนุนใหผูที่มีการประพฤติปฏิบัติ
ตนอยูในกรอบของคุณ ธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่ดีงาม ทั้งในเรื่องการทํางาน และเรื่อง
สวนตัวใหมีโอกาสไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5.3 พรรคการเมือง ควรมีการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองภายในพรรค โดย
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมที่ดีงาม ทั้งในเรื่องการทํางาน และเรื่องสวนตัว เปนผูใหการอบรม และทําหนาที่เปน
พี่เลีย้ งที่คอยแบบอยาง และใหความรูในการทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ขอแสนอแนะในทางวิชาการ
จากการทําวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ทําใหพบขอจํากัดหลายประการดวยกัน ดังนั้นหากจะ
มีการทําวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นผูวิจัยควรมีการปฏิบัติดังนี้
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดใหประชากรในการศึกษาคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ไดรับการเลือกติดตอกันมา 3 สมัย คือ การเลือกตั้งในป พ.ศ. 2544 ,
2548 และ 2550 และไมไดดํารงตําแหนง ทางการเมือง ดังนั้นในการศึกษากระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองครั้งตอไปในอนาคตนั้นควรมีการขยายขอบเขตในเรื่องประชากรในการ
วิจัยใหมีขอบเขตกวางขึ้น เชน ทําการศึกษาในกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนรวม
ดวย หรือทําการศึกษาเฉพาะกลุมรัฐมนตรี ฯลฯ
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษาแตละรายนั้น ผูวิจัยใช
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ยการศึ ก ษาประวั ติ ชี วิ ต และสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก จาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนกรณีศึกษาเพียงบุคคลเดียวโดยไมไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ เชน เก็บขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของกับครอบครัวจากบิดามารดาหรือสมาชิก
ในครอบครัว หรือ เก็บรวบรวมขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของกับสถาบันการศึกษาจากครูอาจารย
หรือเพื่อนรวมชั้นเรียน ฯลฯ ดังนั้นในการศึกษากระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองครั้ง
ตอไปในอนาคตนั้น ควรทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองรวมดวยเพื่อทําใหไดขอมูลที่มีร ายละเอียดชัดเจน ลึกซึ้ง และ
อาจจะทําใหไดมุมมองที่แตกตางออกไป อันจะทําใหผลการวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. ในการวิ จัยครั้ง นี้ ได ทํ าการเก็ บรวบรวมขอมู ล จากกรณี ศึกษาแตล ะรายดว ย
การศึกษาประวัติชีวิต และสัมภาษณแบบเจาะลึกจากกรณีศึกษาเพียง 2 วิธีเทานั้น ดังนั้นใน
การศึกษากระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไปใน
อนาคตนั้น ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ รวมดวย เชน การเก็บรวบรวมขอมูลใน
สวนของการปฏิบัติง านของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ควรใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ
การสังเกตแบบมีสวนรวมรวมดวยเพื่อทําใหไดขอมูลที่ชัดเจน และละเอียดลึกซึ้ง และมีความ
นาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
4. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาถึงกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดาน
จริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนประเด็นที่มีความละเอียดลึกซึ้ง (Sesitive) เปน
อยางมาก ดังนั้นหากมีความตองการที่จะศึกษาในเรื่องดังกลาวตอไปในอนาคต ผูที่ตองการวิจัย
ในเรื่องนี้ ควรมีการฝกฝนและพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ จนมีความเชี่ยวชาญมากในระดับ
หนึ่ง เนื่องจากการสัมภาษณในทุกประเด็นตองใชทักษะ และความสามารถในการสัมภาษณใน
ระดับสูง เพื่อทําใหไดขอมูลที่ครบถวน ชัดเจน และละเอียดลึกซึ้ง เพื่อมาใชในการวิเคราะหและ
ตีความขอมูลเพื่อใหสามารถตอบปญหาการวิจัยที่กําหนดไวได
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 แนวคํ า ถามเกี่ ย วกั บ บทบาทของ
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พอคุณแมเปนอยางไร
9)ถาทานทําผิด...คุณพอ/คุณแมมีวิธีการ
ลงโทษอย า งไร...ส ว นใหญ ทํ า ผิ ด เรื่ อ ง
อะไร
10)ในเรื่องสําคัญของครอบครัว หรือตัว
ท า นใครเป น ผู ตั ด สิ น ใจบ า ง ตั ว ท า นมี
สวนร วมหรือไม เชน เรื่อ งการเรี ยนต อ
การทํากิจกรรมที่สนใจ ฯลฯ
11)ความสนใจการเมืองของคุณพอ/คุณ
แม เปนอยางไร
12)การปฏิบัติ ศาสนกิจ ของคุณพ อ/คุ ณ
แม เปนอยางไร
13)คุ ณ พ อ /คุ ณ แม มี บ ทบาทในชุ ม ชน
หรือไม/อยางไร
14)คุ ณ พ อ /คุ ณ แม มอบหมายความ
รั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งานบ า นให ท า น
หรื อ ไม / อย า งไร ...แต ล ะบทบาทเริ่ ม
ตั้งแตเมื่อไหร/อายุ ...ทานเต็มใจทํางาน

เนื้อหาขอมูลที่ตองการ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
 รายละเอี ย ดครอบครั ว และชี วิ ต  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
ในชวงวัยเด็ก
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
1)ลักษณะนิสัยทั่วไปของคุณพอ คุณแม
เจาะลึก
2)ความสนใจและพฤติ ก รรมทางการ  ศึกษาจากประวั ติของกรณีศึ กษา
เมืองของคุณพอ คุณแม
(แหลงทุติยภูม)ิ
3)ความเชื่อและพฤติกรรมทางศาสนา
4)ความสัมพันธกับคุณพอคุณแม
5)บรรยากาศ และความสัมพันธภายใน
ครอบครัว และชุมชน
6)วิธีการอบรมเลี้ยงดู และรายละเอีย ด
ของการอบรมเลี้ยงดู
7)ความรู สึ ก ความคิด ความเชื่ อ และ
พฤติ ก รรมทั่ ว ไปของกรณี ศึ ก ษาในวั ย
เด็ก
8)ความรู สึ ก ความคิด ความเชื่ อ และ
พฤติกรรมทางการเมืองของกรณีศึกษา
ในวัยเด็ก
9)ความรู สึ ก ความคิด ความเชื่ อ และ
พฤติกรรมทางศาสนาของกรณีศึกษาใน
วัยเด็ก
10) การตั้งเปาหมาย และการวางแผน
ชีวิตของตนเองในอนาคต
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นั้นหรือไม
15)ทานเลี้ยงสัตวหรือไม ...มีบทบาทใน
การดูแลอยางไร
16)มุมมองของทาน...ที่มีตอตนเองในวัย
เด็ก เปนอยางไร
17)มุมมองของทาน...ที่มีตอครอบครัวใน
วัยเด็ก เปนอยางไร
18)ในช ว งวัย เด็ ก ...ท านเริ่ ม สนใจการ
เปนนักการเมือง/ส.ส. แลวหรือยัง
19)ใ น ช ว ง วั ย เ ด็ ก . . . ท า น ช อ บ
นักการเมืองคนใด หรือ ยัง...เพราะเหตุ
ใด
20)ในช ว งวั ย เด็ ก ...ท า นชอบพรรค
การเมืองพรรคใดหรือยัง...เพราะเหตุใด
21)ในช ว งวั ยเด็ ก ...ท า นมี การติ ด ตาม
ข า วสารทางการเมื อ งหรื อ ยั ง ...ผ า น
ชองทางใดบาง...มีเนื้อหาอยางไร
22)ในชวงวัยเด็กทานมีความฝนเกี่ยวกับ
อาชีพในอนาคตหรือไม อยางไร เพราะ
เหตุใด
 แนวคํ าถามเกี่ย วกับการศึก ษาทุ ก
ระดับชั้น
1)ชวงอายุที่เรียนในแตละระดับชั้น
2)สถาบันการศึกษา/สาขาวิชา/สาเหตุที่
เลือกเรียน / ใครเปนผูตัดสนใจ / มีสวน
รวมในการตัดสินใจหรือไม
3)บรรยากาศในการเรี ย นการสอน /
มีการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องตางๆ ไดหรือไม อยางไร
4)คุณลั กษณะนิสั ย พฤติก รรมการสอน
ของครู/อาจารย ในแตละระดับชั้น
5)ความสั ม พั น ธ / ความใกล ชิ ด กั บ ครู
อาจารย
6)การมี บ ทบาทในชั้ น เรี ย น/โรงเรี ย น
มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ไม เป น
หัวหน าหองหรือไม เปนผูนํ าของเพื่อ น
หรือไม อยางไร
7)การเลือกหัวหนาชั้น/การเลือกประธาน
นักเรียนมีหรือไม อยางไร
8)มี ก า ร ส อ น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
ศีลธรรมหรือไม อยางไร

เนื้อหาขอมูลที่ตองการ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล

 รายละเอียดการศึก ษา การมีสว น  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
รวมในชั้นเรียน และการมีสวนรวม
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
ในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร และ
เจาะลึก
บรรยากาศการเรี ย นการสอนใน  ศึกษาจากประวั ติของกรณีศึ กษา
ชั้นเรียน
(แหลงทุติยภูม)ิ
1)รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โรงเรี ย น และ
เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียน
2)เหตุ ผ ลในการเลื อ กเรี ย นในแต ล ะ
ระดับชั้น
3)บรรยากาศการเรียนการสอนเปนแบบ
ใด
4)วิ ธี ก ารสอนและพฤติ ก รรมการสอน
ของครู
5)การเปนตนแบบความประพฤติของครู
อาจารย
6)การมีบทบาทในชั้นเรียน
7)วิ ธี ก า ร ส อ น เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และศีลธรรม
8)กา รมี ส ว น ร ว ม ในกิ จ กรรม เส ริ ม
หลั กสู ตร และผลของการมีส วนรว มใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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เนื้อหาขอมูลที่ตองการ

9)กิจกรรมที่ทําในระหวางเรียน/กิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต รในแต ล ะชั้ น ...มี บ ทบาท
อยางไร
10)มุ ม มองที่ มี ต อ ตนเองในระหว า งที่
เรี ย นในแต ล ะระดั บ ชั้ น เป น อย า งไร
เพราะเหตุใด
11)ทานคิดวาการเรียนในแตละระดับชั้น
มีผลตอการทํางานในบทบาท ส.ส. ของ
ทานมากนอยเพียงใด
12)การเรี ย นในระดั บ ใดมี ผ ลต อ การ
ทํ า งานในบทบาท ส.ส. ของท า นมาก
ที่สุด / มีบทบาทอยางไร
 แนวคํ า ถามเกี่ ย วกั บ บทบาทของ
สถาบันศาสนา
1)การไปรวมพิธีกรรมทางศาสนา
ไป/ไปหรือไมไป ...เหตุผลที่ไป/ไมไป...
1.1) ชวงอายุที่เริ่มไปวัด
1.2) ความถี่ในการไปวัด
1.3) โอกาสที่ไปวัด คือ ....
1.4) ไปกับใคร / ไปทําอะไรบาง
1.5)ท า นเคยบวชหรื อ ไม . ..ช ว งอายุ
เทาไหร...เปนระยะเวลากี่วัน
1.6) ตอนนั้นไดแงคิดอะไรที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน / การดําเนินชีวิตหรือไมอยางไร
2)หลั ก ธรรมที่ ยึ ดถื อ ในการดํ าเนิ นชี วิ ต
และการทํางานการเมือง
 แนวคําถามเกี่ยวกับบทบาทของ
สื่อมวลชน
1)เริ่มมีการติดตามขาวสารตั้งแตอายุ
เทาไหร / เรียนชั้นไหน
2) ติดตามเรื่องอะไร ...ทําไมถึงติดตาม
เรื่องนั้นๆ
3) ใครมีบทบาทในการติดตามขาวสาร
หรือไม / อยางไร
4) จากการติดตามขาวฯ ทําใหทานไดรับ
อะไรบางในแตละชวงชีวิตที่ผานมา
5) ความรูสึกที่มีตอการนําเสนอขาวสาร
ในแตละวัย – ปจจุบัน มีความเหมือน
หรือตางกันอยางไร
6) การติดตามขาวสาร มีผลตอการ
ทํางานการเมืองของทานหรือไม อยางไร

9)ความรู สึ ก ความคิ ด และพฤติ ก รรม
กา รเรี ย นขอ งกรณี ศึ ก ษา ในแ ต ล ะ
ระดับชั้น
10)ผล ข อ ง ก า ร เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น /
หลักสูตรตางๆ ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่
ส.ส.

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล

 รายละเอียดเกี่ยวกับความเขื่อและ  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
พฤติกรรมทางศาสนา
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
1)ความเชื่อทางศาสนา
เจาะลึก
2)ความผูกพันกับวัด
3)พฤติกรรมทางศาสนา
4)ความเชื่อและพฤติกรรมทางศาสนาที่
เกี่ยวของกับการทํางาน
5)หลักธรรมในการดําเนินชีวิต และการ
ทํางานการเมือง

 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การเป ด รั บ  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
ขาวสารจากสื่อมวลชน
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
1)การติ ด ตามข า วสารของกรณี ในเรื่ อ ง เจาะลึก
เนื้อหาที่สนใจ ชองทาง ความถี่
2)ผลของการติดตามขาวสารฯ
3)ความรูสึกและมุมมองตอการนําเสนอ
ขาวสารของสื่อมวลชนในอดีต-ปจจุบัน
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เนื้อหาขอมูลที่ตองการ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
 แนวคําถามเกี่ยวกับการประกอบ  รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานใน  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
อาชีพหลังจบการศึกษา
อาชีพตางๆ
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
1) ทานทํางานอะไรบาง ขอใหเลา
1)พฤติกรรมการทํางาน
เจาะลึก
รายละเอียดตางๆ ที่เกิดขึ้นในการ
2)ความรูสึก/ทัศนคติที่มีตองาน
 ศึกษาจากประวั ติของกรณีศึ กษา
ประกอบอาชีพนั้นๆ
3)บรรยากาศในการทํางาน / บรรยากาศ
(แหลงทุติยภูม)ิ
1.1) เพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจทํางาน ในองคกร
ดังกลาว
4)ประสบการณที่ไดรับจากการทํางาน
1.2) การทํางานในแตละอาชีพเปน
อยางไร ชอบหรือไม
1.3) หัวหนา/เพื่อนรวมงานเปนอยางไร
1.4) ทานมีบทบาทในที่ทํางานหรือไม
อยางไร
1.5)สามารถนําประสบการณนั้นมาใชใน
การทํางานการเมืองไดหรือไม อยางไร
 แนวคํ า ถามเกี่ ย วกั บ จุ ด เริ่ ม ต น  รายละเอียดเกี่ยวกับตัดสินใจและ  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
สาเหตุ และการตัด สิน ใจ เขา ทํา งาน เหตุผลในการเขาทํางานการเมือง
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
การเมือง
1) เหตุผลในการเขาสูวงการเมือง
เจาะลึก
1) ทานเขาสูวงการเมืองไดอยางไร ... มี 2) พรรคการเมื อ งที่ สั ง กั ด เหตุ ผ ลที่  ศึกษาจากประวั ติของกรณีศึ กษา
สังกัด
ใครชักชวนหรือไม/อยางไร
(แหลงทุติยภูม)ิ
3)
ความรู

ส
ึ
ก
ที
่
ม
ี
ต

อ
พรรคการเมื
อ
งที
่
2)ทําไมถึงเลือกสังกัดพรรค...
3)ทานเคยยายพรรคหรือไม เพราะเหตุ สังกัด
ใด
4)มุมมองที่มีตอพรรค... เปนอยางไร
5)ทานมีบทบาทอยางไรในพรรค...
6)ทานรูสึกวาตนเองมีความสําคัญกับ
พรรค...หรือไม มากนอยเพียงใด
 แนวคําถามเกี่ยวกับชีวิตสมรส
 รายละเอียดเกี่ย วกับคูสมรส บุต ร  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
1) ทานสมรสแลวหรือยังคะ
และการให ก ารสนั บ สนุ น ในการ
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
2) อาชีพของคูสมรส
ทํางานการเมือง
เจาะลึก
3) จํานวนบุตร
1) ชีวิตสมรส
 ศึกษาจากประวั ติของกรณีศึ กษา
4) มุมมองที่มีตอคูสมรส
2) การสนับสนุนในการทํางานการเมือง
(แหลงทุติยภูม)ิ
5) มุมมองที่มีตอชีวิตสมรสของตนเอง
ของภรรยาและบุตร
6) การสนับสนุนของภรรยา และบุตรใน
การทํางานการเมือง
 แนวคํ า ถามเกี่ ย วกั บ จุ ด เริ่ ม ต น  รายละเอียดเกี่ยวกับความรูสึกที่มี  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
สาเหตุ แ ละการตั ด สิ น ใจ เข า สั ง กั ด
ต อ พรรคการเมื อ งที่ สั ง กั ด และ
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
พรรค...ความรู สึ ก และบทบาทใน
พฤติกรรมการทํางานในฐานะของ
เจาะลึก
พรรคการเมือง
สมาชิกพรรคการเมืองที่สังกัด
 ศึกษาจากประวั ติของกรณีศึ กษา
1)ท า นเริ่ ม ชอบพรรคการเมื อ งตั้ ง แต 1)ความรู สึ ก ที่ มี ต อ พรรคการเมื อ งที่ (แหลงทุติยภูม)ิ
เมื่อไหร (ชวงอายุ)…พรรคอะไร
สังกัด
2)ทานชอบพรรคใดบาง...เพราะเหตุใด
2)เหตุ ผ ลในการเลื อ กสั ง กั ด พรรค
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3)ถา เป น พรรคที่ ยั ง คงชอบอยู . ..ทํ า ไม
ยังคงชอบอยูในปจจุบัน
4)ถาเลิกชอบไปแลว...ทําไมถึงเลิกชอบ
พรรคการเมืองนั้นไป
5)ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง ท า น พ ร ร ค … มี
วัฒนธรรมองคกรเปนอยางไรบาง
6)ตอ น ที่ ท า นเ ข า เป น ส ม า ชิ ก ข อ ง
พรรค….ใหม ๆ ท า นเรี ย นรู วั ฒ นธรรม
ตางๆ ของพรรคอยางไร ...ใครมีบทบาท
บางหรือไม...อยางไร
7)ในการทํางานการเมือง พรรค… มีผล
ตอแนวคิด และแนวปฏิบัติ(การทํางาน)
ทางการเมืองของทานมากนอยเพียงใด
8)ก า ร เ ป น ส ม า ชิ ก ข อ ง พ ร ร ค . . . มี
สัญ ลัก ษณ/ บุ คลิ ก ภาพ อะไรที่โ ดดเด น
หรือไม ที่จะสามารถบอกไดเลยวา ส.ส.
คนนี้ / นั ก การเมื อ งคนนี้ เป น สมาชิ ก
ของพรรคประชาธิปตย
9)ที่ผานมา – ปจจุบัน ทานมี บทบาท
(ตําแหนง/การทํางาน)อะไร / อยางไรใน
พรรค…บาง
10)โดยสวนตัวแลวทานคิดวา ทานเปนผู
มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในพรรค…หรื อ ไม /
อยางไร (ถาคิดวามีบทบาทสําคัญนั้น...
เปนเรื่องใดบาง...)
11)ตํา แหน งสู ง สุด ที่ ทา นคาดหวั ง วา จะ
ไดรับในพรรค…คือ ตําแหนงใด เพราะ
อะไรทานจึงคาดหวังที่จะไดรับตําแหนง
นั้นๆ
12)ในการทํ า งานร ว มกั บ พรรคนี้ ท า น
เคยรูสึ กอึดอัด /ไมส บายใจ/ไมพอใจ ใน
เรื่ อ งใดหรื อ ไม ...ท า นแก ป ญ หานั้ น
อยางไร
13)ที่ ผ า นมาท า นเคยคิ ด จะย า ยพรรค
หรือไม...เพราะเหตุใดจึงคิดจะยายพรรค
... ทําไมในที่สุดจึงไมยาย
14)ในอนาคต หากมีโอกาสทานจะยา ย
พรรคหรือไม เพราะเหตุใด ...อะไรเป น
สาเหตุที่ทําใหทานคิดจะยายพรรค...

เนื้อหาขอมูลที่ตองการ
การเมืองที่สังกัดอยูในปจจุบัน
3)การรับรูวัฒนธรรมองคกรของพรรค
การเมืองที่สังกัด
4)การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
สมาชิกพรรคการเมืองที่สังกัด ในเรื่อง
บุคลิกภาพ นิสัย พฤติกรรม
5)การเรี ย นรู วั ฒ นธรรม วิ ถี ป ฏิ บั ติ
ตางๆ ของพรรคการเมืองที่สังกัด
6)พฤติ ก รรมการทํ า งา นในฐ านะ
สมาชิกของพรรคการเมืองที่สังกัด
7)ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ ตํ า แหน ง ใน
พรรคการเมืองที่สังกัด

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
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 แ น ว คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ พ ร ร ค
การเมือง และกลุมการเมืองที่สังกัด
1) ในพรรค.... มีการแบงเปนกลุมหรือไม
2) การแบงกลุมการเมืองนั้นแบงอยางไร
ใชหลักการอยางไรในการแบง...
3) ก ลุ ม ต า ง ๆ นั้ น ตั้ ง ขึ้ น ม า เ พื่ อ
วัตถุประสงคใด
4) ป จ จุ บั น ท า นเป น สมาชิ ก ของกลุ ม
การเมืองใดในพรรค...
5) กลุ ม การเมื อ งนั้ น ๆ มี ผ ลต อ แนวคิ ด
แนวปฏิบั ติ( การทํ างาน) ทางการเมื อ ง
ของทานหรือไม มากนอยเพียงใด
 แ น ว คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ พ ร ร ค
การเมือง และกลุมการเมืองที่สังกัด
1) เริ่ มชอบ นัก การเมื อง / ส.ส. ตั้ง แต
เมื่อไหร
2) ทานชอบ นักการเมือง / ส.ส. คนไหน
บาง
3) ถ า ยั ง คงชอบอยู . ..ชอบเพราะอะไร
และ เพราะเหตุใดยังคงชอบอยู
4) ถาเลิกชอบไปแลว...เพราะเหตุใดจึง
เลิกชอบ
5) ทา นไดนํ าส วนใดของ นัก การเมือ ง/
ส.ส . ท า นท า นชื่ น ช อบนั้ น มา เป น
แบบอยางในการทํางานการเมืองหรือไม
 แนวคํ า ถามเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู
บทบาทการทํางานการเมือง
1) ตอนที่ทานเริ่มทํางานการเมืองใหมๆ
ท า นเรี ย นรู บ ทบ า ทในกา รทํ า งา น
การเมือง การเป น ส.ส. อยางไร / จาก
ใคร... ทานเหลานั้นมีวิธีการสอนงานให
ทานอยางไรบาง
2) เมื่อเปน ส.ส. ท านไดเรีย นรูบทบาท
การทํ างานในตํ าแหน ง ส.ส. อย างไร /
จากใครอยางไรบาง
3)ในการทํางานการเมืองของทานนั้น ถา
เปรี ย บเที ย บระหว า งพรรค... / กลุ ม ที่
สั ง กั ด (ถ า มี ) / นั ก การเมื อ งต น แบบ /
นักการเมืองที่ทานเคารพนับถือ ทานคิด
วาสิ่งใดมีอิทธิพลตอการทํางานการเมือง
ของทานมากที่สุด...เพราะเหตุใด (ในแต

เนื้อหาขอมูลที่ตองการ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
 ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ พ ร ร ค  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
การเมืองและกลุมการเมือง
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
1) ในพรรค.... มี ก ารแบ ง เป น กลุ ม
เจาะลึก
หรือไม
2) การแบงกลุมเปนไปเพื่อเหตุผลใด
3) กลุ ม นั้ น มีอิ ท ธิ พ ลต อ แนวคิ ด แนว
ปฏิบัติ หรือการทํางานการเมืองหรือไม
อยางไร

 รายละเอียดเกี่ยวกับนักการเมืองที่  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
ชื่นชอบและยึด ถือเป นแบบอยางใน คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
การทํางาน
เจาะลึก
1) นักการเมืองที่ชื่นชอบและยึดถือเปน
แบบอยางในการทํางานการเมือง
2) เหตุผลในการชื่นชอบและยึดถือเปน
แบบอยางในการทํางานการเมือง
3) แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ที่ ยึ ด ถื อ เป น
แบบอยางในการทํางานการเมือง

 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
และการทํา งานการเมือ งในบทบาท คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
ของ ส.ส.
เจาะลึก
1) วิธีการเรียนรูในการทํางานการเมือง
2) รายละเอียดที่ไดเรียนรูในการทํางาน
การเมือง
3) อิทธิพลในการตัดสินใจในการทํางาน
การเมื อ ง ระหว า งพรรค กลุ ม และ
นักการเมืองที่ยึด ถือ เปน ตนแบบ หรื อ
เคารพนับถือ

368

ประเด็นการสัมภาษณ
ละดานอาจจะมีความแตกตางกัน)
3.1)พรรคมีอิทธิพลอยางไร ในเรื่องใด
3.2)กลุมมีอิทธิพลอยางไร ในเรื่องใด
3.3)ตัวบุคคลมีอิทธิพลอยางไร ในเรื่อง
ใด
 แนวคําถามเกี่ยวกับการทํางานใน
บทบาทของ ส.ส.
1) การทํางานใน บทบาท สส. ของทาน
มีรายละเอียดอยางไรบาง
1.1)ดานนิติบัญญัติ การเปนกรรมธิการ
การปรชุ ม การตรวจสอบฝา ยบริห าร /
บทบาทในสภาฯ เปนอยางไร
1.2)ดานการเปนผู แทนของประชาชน/
งานพื้นที่
2)ทานชอบบทบาทใด มากที่สุด เพราะ
เหตุใด
2.1)ใ น แ ต ล ะ บ ท บ า ท ท า น ทํ า ง า น
อะไรบาง
2.2)ที่ ผ า นมาท า นพึ ง พอใจกั บ ผลงาน
ดานใด มากที่สุด / เรื่องใด มากที่สุด
3)การทํ างานในบทบาท ส.ส. นั้ น ท า น
เคยรูสึกเหนื่อย / ท อแท / ผิ ดหวัง บา ง
หรือไม เพราะเหตุใด
4)ปจจัยใดที่จูงใจใหทานทํางานการเมือง
ตอมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน
5)ท า นทํ า อย า งไรให ท า นได รั บ กา ร
เลือกตั้งมาตลอด...ท านคิด วาอะไรเป น
เหตุผลที่ทํ าใหทานชนะใจประชาชนมา
ตลอด...อะไรที่ทําใหประชาชนเลือกทาน
เขามาเปนผูแทนของเขามาโดยตลอด
 แ น ว คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ตั้งเปาหมายในการทํางาน หลักการ
ในการทํ า งาน และก ารวางแผ น
อนาคตหลังจากออกจากวงการเมือง
1)เปาหมายสูงสุดในการทํางานการเมือง
ของทาน คืออะไร
2)ตอนที่ทานไมไดรับ ตําแหนงรัฐมนตรี
ในสมัยที่ผา นมา มีผลตอความรูสึก/ การ
ทํ า งานของท า นหรื อ ไม / มากน อ ย
เพียงใด / อยางไร

เนื้อหาขอมูลที่ตองการ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล

 รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานใน  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
บทบาทของ ส.ส. และความคิด เห็ น
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
ความรูสึก และพฤติกรรมการทํางาน
เจาะลึก
ในบทบาทของ ส.ส.
 ศึกษาจากประวั ติของกรณีศึ กษา
1) การรับรูบทบาทการทํางานของ ส.ส.
(แหลงทุติยภูม)ิ
2) พฤติกรรมการทํางานในดานตางๆ
3) ความรูสึกที่มีตออาชีพ ส.ส.
4) แรงจูงใจในการทํางานการเมือง
5) การรั บ รู บ ทบาทการทํ า งานของ
ตนเอง

 ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร  การสัมภาษณประวัติชีวิตและแนว
ตั้งเปาหมายในการทํางาน หลักการ
คํ า ถามใน ก าร สั ม ภ าษณ แ บ บ
ใน ก าร ทํ า งาน และ ก าร ว างแ ผ น
เจาะลึก
อนาคตหลังจากออกจากวงการเมือง
1)กา รตั้ งเป า ห ม า ยใน กา รทํ า งา น
การเมือง
2)หลักธรรม หลักปฏิบัติ ในการทํางาน
3)ความรูสึกเมื่อผิดหวังในการทํางาน
4)การวางแผนอนาคตหลัง ออกจากวง
การเมือง
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2)หลักธรรม/หลักปฏิบัติ/ขอคิด/คติ ที่ใช
ในการทํางานการเมืองของทาน คือ ...
3) ถ า หากว า วั น หนึ่ ง ท า นมี ค วาม
จําเปนตองออกจากการทํางานการเมือง
ไป ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทานคิด
วาทานจะทํางานอะไรคะ

เนื้อหาขอมูลที่ตองการ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
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ตาราง B ขั้นตอน และแบบแผนการลงรหัส
ตัวการ

ชวงเวลา

เรื่องราว/สถานการณ

หัวขอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ครอบครัว/ การอบรม
กลอมเกลาทาง
การเมืองจาก
ครอบครัว

 จําแนกและลงรหัส
ขอมูลขัน้ ที่ 1 เปน
ชวงเวลาที่เกิด
เหตุการณตางๆ
T1: กอนประถม
T2: ประถมศึกษา
T3: มัธยมตน
T4: มัธยมปลาย/ปวช./ป.ก
ศ.
T5: ปริญญาตรี
T6: อาชีพอื่นๆ (ทุกอาชีพ)
T7: อาชีพ การเมือง
ทองถิ่น (ถามี)
T8: อาชีพ ส.ส.
T9: การศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทหรืออื่นๆ
T10: ชีวิตสมรส (ภรรยา
และบุตร)

 จําแนกและลงรหัสขอมูล
ขั้นที่ 2 เปนเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรม รวมถึงบริบท
หรือบรรยากาศที่เกิดขึ้น ไดแก
1) บรรยากาศ/บริบทแวดลอม/
ความสัมพันธกับชุมชน
2) ขอมูลเกี่ยวกับบิดามารดา
(การศึกษา/อาชีพ/ฐานะ/ลักษณะ
นิสยั )
3) ความสัมพันธภายใน
ครอบครัว(ระหวางบิดามารดา
ระหวางพี่นอง ระหวางตนเองกับ
บิดามารดา)
4) พฤติกรรม (เชน หนาที่
รับผิดชอบ,การลงโทษ,กิจกรรมที่
ชอบ,การเมือง)
5) ความคิดเห็น/ความรูสึก
6) ความฝนเกี่ยวกับอนาคต

 จําแนกและลงรหัสขอมูลขั้นที่ 3
เปนการตีความเหตุการณ ทั้ง
ความคิด ความรูสึกพฤติกรรม
รวมถึงบริบทหรือบรรยากาศที่
เกิดขึ้น(โดยมีการเทียบเคียงกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย)ไดแก
1) บรรยากาศ/บริบทแวดลอม/
ความสัมพันธกับชุมชน
2) วิธีการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
3)ลักษณะนิสัย/คุณลักษณะของบิดา
มารดา ญาติพี่นอง
4)การเปนแบบอยางของบิดามารดา
ญาติพี่นอง
5)พฤติกรรมตางๆ เชน ความ
รับผิดชอบในบาน กิจกรรมที่ชอบ
การสนับสนุนพรรคการเมือง
6)ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมือง

 รายละเอียด
เกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษา/
การอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองจาก
สถาบันการศึกษา

 จําแนกและลงรหัส
ขอมูลขั้นที่ 1 เปน
ชวงเวลาที่เกิด
เหตุการณตางๆ
* มีการจําแนกเปน 10
ชวงเวลาเชนเดียวกับ
ขอมูลขางตน

 จําแนกและลงรหัสขอมูล
ขั้นที่ 2 เปนเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรม รวมถึงบริบท
หรือบรรยากาศที่เกิดขึ้น ไดแก
1) บรรยากาศ หรือบริบท
แวดลอมในสถานศึกษา
2) เนื้อหาที่เรียน
3) คุณลักษณะของครู
4) บทบาทในชั้นเรียน
5) บทบาทในกลุมเพื่อน
6) พฤติกรรมการเรียน
8) การรวมกิจกรรม
9) ขอคิด/เนื้อหา/ผลที่ไดรับจาก
การเรียน

 จําแนกและลงรหัสขอมูลขั้นที่ 3
เปนการตีความเหตุการณ ทั้ง
ความคิด ความรูสึกพฤติกรรม
รวมถึงบริบทหรือบรรยากาศที่
เกิดขึ้น(โดยมีการเทียบเคียงกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย)ไดแก
1) บรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมใน
สถานศึกษา
2) วิธีการเรียนการสอน
3) บรรยากาศในชั้นเรียน
4) พฤติกรรมการเรียน(ความ
รับผิดชอบ, ผลการเรียน)
5) พฤติกรรมที่มีตอเพื่อนๆ (ความ
เสียสละ, เอื้อเฟอ, เปนผูนํา)
6)การมีสวนรวมในกิจกรรเสริม
หลักสูตร
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ตัวการ

ชวงเวลา

 รายละเอียด
เกี่ยวกับสื่อมวลชน /
การอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองจาก
สื่อมวลชน

 จําแนกและลงรหัส
ขอมูลขั้นที่ 1 เปน
ชวงเวลาที่เกิด
เหตุการณตางๆ
* มีการจําแนกเปน 10
ชวงเวลาเชนเดียวกับ
ขอมูลขางตน

 รายละเอียด
เกี่ยวกับการทํางาน
กอนเปน ส.ส./ การ
อบรมกลอมเกลาทาง
การเมืองจากอาชีพ
เดิม

 จําแนกและลงรหัส
ขอมูลขั้นที่ 1 เปน
ชวงเวลาที่เกิด
เหตุการณตางๆ
* มีการจําแนกเปน 10
ชวงเวลาเชนเดียวกับ
ขอมูลขางตน

 รายละเอียด
เกี่ยวกับพรรค
การเมือง/ การอบรม
กลอมเกลาทาง
การเมืองจากพรรค
การเมือง

 จําแนกและลงรหัส
ขอมูลขั้นที่ 1 เปน
ชวงเวลาที่เกิด
เหตุการณตางๆ
 * มีการจําแนกเปน 10
ชวงเวลาเชนเดียวกับ
ขอมูลขางตน

เรื่องราว/สถานการณ

หัวขอ

 จําแนกและลงรหัสขอมูล
ขั้นที่ 2 เปนเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรม รวมถึงบริบท
หรือบรรยากาศที่เกิดขึ้น ไดแก
1) การติดตามขาวสาร

 จําแนกและลงรหัสขอมูลขั้นที่ 3
เปนการตีความเหตุการณ ทั้ง
ความคิด ความรูสึกพฤติกรรม
รวมถึงบริบทหรือบรรยากาศที่
เกิดขึ้น(โดยมีการเทียบเคียงกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย)ไดแก
1) เนื้อหาของขาวสารที่เปดรับ (ขาว
ทั่วไป,ขาวเกี่ยวกับพรรคการเมือง
หรือ$นักการเมือง)
 จําแนกและลงรหัสขอมูล
 จําแนกและลงรหัสขอมูลขั้นที่ 3
ขั้นที่ 2 เปนเหตุการณตางๆ ที่ เปนการตีความเหตุการณ ทั้ง
เกิดขึ้น ทั้งความคิด ความรูสึก ความคิด ความรูสึกพฤติกรรม
และพฤติกรรม รวมถึงบริบท
รวมถึงบริบทหรือบรรยากาศที่
หรือบรรยากาศที่เกิดขึ้น ไดแก เกิดขึ้น(โดยมีการเทียบเคียงกับ
1) พฤติกรรมการทํางาน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย)ไดแก
2) ความรูสึกที่มีตออาชีพ
1) พฤติกรรมการทํางานในบทบาทที่
3) ความเกี่ยวของกับการทํางาน ไดรับมอบหมาย
เปน ส.ส.
2) ความรูสึกที่มีตออาชีพ
4) บรรยากาศการทํางาน
3) บรรยากาศการทํางาน
5) ขอมูลเกี่ยวกับหัวหนางาน
5) ความสัมพันธหัวหนางาน และ
และเพื่อนรวมงาน
เพื่อนรวมงาน
 จําแนกและลงรหัสขอมูล
ขั้นที่ 2 เปนเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรม รวมถึงบริบท
หรือบรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น ไดแก
1) ความรูสึกที่มีตอพรรค
การเมือง
2) บทบาทการทํางานในพรรค
การเมือง
3) ความสัมพันธกับสมาชิกพรรค
4) การเรียนรูเกี่ยวกับพรรค
การเมือง
5) นักการเมืองที่ยึดถือเปน
ตนแบบ และคุณลักษณะของ
นักการเมืองที่ยึดถือเปนตนแบบ

 จําแนกและลงรหัสขอมูลขั้นที่ 3
เปนการตีความเหตุการณ ทั้ง
ความคิด ความรูสึกพฤติกรรม
รวมถึงบริบทหรือบรรยากาศที่
เกิดขึ้น(โดยมีการเทียบเคียงกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย)ไดแก
1)ความรูสึกผูกพันตอพรรคการเมือง
2) การสนับสนุนพรรคการเมือง
3) บทบาทการทํางานในพรรค
การเมือง
4) วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับพรรค
การเมือง
5) คุณลักษณะของนักการเมืองที่
ยึดถือเปนตนแบบ
6)วิธีการเรียนรูทางการเมืองจาก
นักการเมืองตนแบบ
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ตัวการ

ชวงเวลา

เรื่องราว/สถานการณ

หัวขอ

 รายละเอียด
เกี่ยวกับความผูกพัน
กับสถาบันศาสนา/
การอบรมกลอมเกลา
ทางการเมืองจาก
สถาบันศาสนา

 จําแนกและลงรหัส
ขอมูลขั้นที่ 1 เปน
ชวงเวลาที่เกิด
เหตุการณตางๆ
 * มีการจําแนกเปน 10
ชวงเวลาเชนเดียวกับ
ขอมูลขางตน

 จําแนกและลงรหัสขอมูล
ขั้นที่ 2 เปนเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรม รวมถึงบริบท
หรือบรรยากาศที่เกิดขึ้น ไดแก
1) ความเชื่อทางศาสนา
2) พฤติกรรมทางศาสนา

 จําแนกและลงรหัสขอมูลขั้นที่ 3
เปนการตีความเหตุการณ ทั้ง
ความคิด ความรูสึกพฤติกรรม
รวมถึงบริบทหรือบรรยากาศที่
เกิดขึ้น(โดยมีการเทียบเคียงกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย)ไดแก
1) พฤติกรรม ไดแก การทําบุญใน
โอกาสตางๆ ,การบวช, การสวดมนต
ไหวพระ
การนั่งสมาธิ, การอานหนังสือธรรมะ
2)ความเชื่อทางศาสนา ไดแก กฎแหง
กรรม

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ประวัติการทํางาน
ปจจุบัน

กมลวรรณ คารมปราชญ
9 เมษายน 2522
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
55/440 หมูบานบุรีรมย(วงแหวน-ปนเกลา) ถนนกาญจนาภิเษก
ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

อาจารยพิเศษ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2537 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2539 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนสตรีประเทืองวิทย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2553 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

