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บทคัดย่ อ
กำรศึ ก ษำ เรื่ อ ง “ก ำเนิ ด และวิ วฒั นำกำรของหมู่ บ ้ำ นเสื้ อแดงเพื่ อ ประชำธิ ป ไตยในฐำนะกลไก
ขับ เคลื่ อ นทำงกำรเมื อ ง กรณี ศึ ก ษำ บ้ำนท่ ำ ฮ่ อ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จัง หวัด เชี ย งรำย” มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษำกำเนิ ด และวิวฒั นำกำรของหมู่บำ้ นเสื้ อแดงเพื่อประชำธิ ปไตย กรณี ศึกษำ
บ้ ำ นท่ ำ ฮ่ อ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จัง หวัด เชี ย งรำย และวิ เครำะห์ ห มู่ บ ้ ำ นเสื้ อแดงเพื่ อ
ประชำธิ ปไตยในฐำนะกำรเป็ นกลไกขับเคลื่อนสร้ำงเสริ มควำมเป็ นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย
ลักษณะงำนวิจยั เป็ นงำนวิจยั เชิงคุณภำพ โดยกำรใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกโดยใช้
แบบสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำงเพื่อต้องกำรทรำบข้อเท็จจริ ง โดยใช้วธิ ี กำรเข้ำถึงข้อมูลแบบกำรสุ่ ม
แบบเจำะจง (Purposive sampling)
จำกกำรศึ กษำพบว่ำ สมำชิ กบ้ำนท่ำฮ่อ ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน จังหวัดเชี ยงรำย ส่ วนใหญ่ ไม่ มี
ประสบกำรณ์ ก ำรเคลื่ อนไหวหรื อท ำกิ จกรรมทำงกำรเมื องมำก่ อน และบำงคนแทบจะไม่ ส นใจ
ประเด็นทำงด้ำนกำรเมืองโดยเฉพำะ คนหำเช้ำกินคำ ชำวไร่ ชำวนำ เรี ยกได้วำ่ หลังรัฐประหำร พ.ศ.
2549 ถื อเป็ นครั้งแรกที่สมำชิ กบ้ำนท่ำฮ่อลุ กขึ้นมำสนใจกำรเมืองระดับชำติในนำมของ คนเสื้ อแดง
และได้พฒั นำกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองโดยเน้นกำรเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นมำกขึ้น โดยมีกำร
จัด ตั้ง หมู่ บ ้ ำ นเสื้ อแดงเพื่ อ ประชำธิ ป ไตย ซึ่ งเงื่ อ นไขที่ น ำมำสู่ ก ำรจัด ตั้ง หมู่ บ ้ ำ นเสื้ อแดงเพื่ อ
ประชำธิ ปไตย บ้ำนท่ำฮ่อ ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน จังหวัดเชี ยงรำยประกอบไปด้วย ประกำรแรก
ไม่เห็ นด้วยกำรทำรัฐประหำร 19 กันยำยน พ.ศ.2549 ประกำรที่สอง ผลพวงจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ง

อำนำจทำงเศรษฐกิ จและอำนำจทำงกำรเมือง ประกำรที่สำม ต้องกำรเรี ยกร้องควำมยุติธรรม ควำม
เสมอภำคและเท่ ำเที ยมกันของคนในสั งคม โดยมี เป้ ำหมำยหลัก เพื่ อเรี ยกร้ องควำมเป็ นธรรมทำง
กำรเมือง และเรี ยกร้องประชำธิ ปไตยที่มีกำรเลือกตั้งเป็ นองค์ประกอบสำคัญ
กำรก่อตั้งหมู่บำ้ นเสื้ อแดงเพื่อประชำธิ ปไตย บ้ำนท่ำฮ่อ ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน จังหวัดเชี ยงรำย
เป็ นเครื่ องมือกลไกทำงกำรเมืองในกำรขับเคลื่อนมวลชนในกำรเคลื่อนไหวระรอกใหม่ที่มีลกั ษณะ
สลับ ซับ ซ้อ น โดยมี ก ำรจัดกลุ่ ม โครงสร้ ำงองค์ก ร มี ก ำรแบ่ งหน้ำที่ ก ัน ท ำ มี ก ำรเคลื่ อนไหวอย่ำ ง
ต่ อเนื่ อ งอำทิ เช่ น กำรพู ดคุ ย กัน ในวงเหล้ำ ตลำด ในประเด็น ควำมเคลื่ อนไหวทำงกำรเมื อ ง กำร
ปรึ ก ษำหำรื อกำรแลกเปลี่ ย นควำมคิ ดเห็ น ทำงกำรเมื อง มี ก ำรจัดกิ จกรรมปรำศรัย ให้ควำมรู้ เรื่ อง
ประชำธิ ปไตย รวมทั้งมีกำรเข้ำร่ วมชุมนุมทำงกำรเมืองระดับประเทศ มีกำรจัดระบบกำรประสำนงำน
กับหน่ วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน นักกำรเมือง หมู่บำ้ นเสื้ อแดงเพื่อประชำธิ ปไตยพื้นที่อื่นในกำรจัด
กิ จกรรมและกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง กำรดำเนิ นกิ จกรรมเหล่ำนี้ สะท้อนให้เห็ นถึ งควำมเข้ำใจ
ของสมำชิ กหมู่บำ้ นเสื้ อแดงเพื่อประชำธิ ปไตย บ้ำนท่ำฮ่อ ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย
ในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิ ปไตยว่ำอำนำจอธิ ปไตยไม่ได้หมดลงหลังกำรเลือกตั้งแต่อย่ำงใด
กำรก่อตั้งหมู่บำ้ นเสื้ อแดงเพื่อประชำธิ ปไตยบ้ำนท่ำฮ่อ ถือเป็ นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรเคลื่อนไหว
มวลชนในมิติใหม่ โดยใช้หมู่บำ้ นเสื้ อแดงเพื่อประชำธิ ปไตยเป็ นเครื่ องมือกลไกในกำรพยำยำมสร้ำง
เสรี ภำพในกำรมี ส่ วนร่ วมทำงกำรเมื องในกำรไม่นิ่งดู ดำยกับสถำนกำรณ์ ท ำงกำรเมื องที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงควำมเป็ นพลเมือง พลเมืองในควำมหมำยทำงกำรเมือง เกี่ ยวพันกับกำรเปลี่ ยนแปลง
ในระบอบประชำธิ ป ไตย ซึ่ งหมำยถึ งกำรเปลี่ ยนจำก “รำษฏร” ให้ไปเป็ น “พลเมืองที่ เข้มแข็ง” คือ
เป็ นพลเมืองที่มีควำมกระตือรื อร้นที่จะรับผิดชอบและขับเคลื่อนสังคม ตระหนักถึงสิ ทธิ ทำงกำรเมือง
เป็ นผูท้ ี่มีสำนึกของควำมเป็ นเจ้ำของประเทศและเป็ นเจ้ำของสังคมร่ วมกัน
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ABSTRACT
The objectives of this study are 1) to study on the origin and evolution of Red Shirt Village for
democracy as political mobility case study of Ban Tha Ho, Tumbon Sai Koa, Amphoe Phan,
Changwat Chiang Rai and 2) to analyze the Red Shirt Village for democracy as political mobility
and citizenship in democracy system. The qualitative research and in-depth interview by using
unstructured observation are used for the true information. Also, the purposive sampling was done
in this study.
From this study, it was found that most of the villagers have never had political movement or
political activities before. Plus, some of them especially for the labors and farmers are not interested
in political issues. After the coup d'état in 2006, it is the first time for the villagers in Ban Tha Ho to
pay attention in Thai politics as the Red Shirt Group. Their political movements in local level are
improved. One of that is the establishment of Red Shirt Village for democracy that its objectives are
1) the disagreement of the coup d'état in 2006 2) the effects from the political and economical
changes and 3) the request for social justice and equality. All of those are aimed for political justice
and the election-as a tool of democratic system.
The establishment of Red Shirt Village in Ban Tha Ho, Tumbon Sai Koa, Amphoe Phan, Changwat
Chiang Rai is the political tool that is complicated and affect their political movement. The
ฉ

organization structure is well managed and its activities are done continually such as the wide
discussion toward political issues in public places, the exchange of political knowledge and ideas,
the speech events about politics and democracy, the participation in political protests in national
level, the cooperation with both government and private sections as well as with the politicians and
other red-shirt networks. These activities are shown that the villagers in Ban Tha Ho,Tumbon Sai
Koa, Amphoe Phan, Changwat Chiang Rai have well understanding that their sovereignties do not
end up with the election. On the other hand, their establishment of Red Shirt Village is aimed to be a
tool for rebuild their political freedom and to participate in the political situation in the country. It is
also shown their enthusiastic citizenship that is full of social responsibility and concerns. Finally,
everyone will help each other and share the same sense of owner of this country.
This study aims 1) to study on roles of the village headman as the leader in the society after the
decentralization of the Constitution Law in 1997 2) to study on pattern of operations of the Village
Headman that relate to the Sub district Administrative Organization's roles in Pangmapha district,
Maehongsorn province and 3) to study on operational problems of the village headman that relate to
the Sub district Administrative Organization's roles in Pangmapha district, Maehongsorn province
and suggest the solutions. The concept of fragmented centralism, deconcentration, local
management, community leadership and decentralization were used to explain the research answers.
The qualitative method was used and the half-structured interview was done in the specific samples
which are officers, group of local administrative leaders, official leaders and unofficial leaders.
Both participated and non-participated observation during the meeting of some villages in
Pangmapha district found that the roles of the village headman are decreased because of the
following reasons.
1) The consequence from the decentralization of the Constitution Law in 1997 that limited the
administrative roles of the village headman. While their roles are limited, the roles of the local
administrative officers are importantly increased.
2) The increasing of local elections that causes the conflicts among villagers and link to the inability
of the village headman's management.
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However, some factors from the majority of the samples still support the importance of the village
headman which are 1) the legal law that indicate all villagers were supervised by the village
headman and the 1914 local administration act (revised from the 12th one in 1909) that did not
cancel the village headman position. 2) The traditional culture of the originated villagers and the
sense of unity that develop in the village. 3) The physical geology of Pangmapha district that locate
along the border line can develop the importance of the village headman who is the closest
dependable government officer. 4) The familiarity between the villagers and the village headman. 5)
The limited development of the Local Administrative Organization. 6) The unfamiliarity of the
villagers and the Local Administrative Organization.
Besides, the operational patterns between the village headman who works as one of the local
government officer and the local administrative organization are going well and support each other.
However, the misunderstanding on roles could lead to some neglected operations.
Therefore, this study suggests that the village headman should be positioned as the supportive
position in the Local Administrative Organization and involved in all meetings. Next, all news and
information will be shared to the villagers. Plus, the Local Administrative Organization's roles will
be well conceived.
After that, more meeting should be conducted in the village in order to inform all news and
information from the local administrative organization to the villagers. Furthers, the sensitive
conflicts such as budget could be easily prevented.
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