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บทคดัย่อ 

กำรศึกษำ  เร่ือง “ก ำเนิดและวิวฒันำกำรของหมู่บ้ำนเส้ือแดงเพื่อประชำธิปไตยในฐำนะกลไก
ขับเคล่ือนทำงกำรเมือง กรณีศึกษำ บ้ำนท่ำฮ่อ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จงัหวดัเชียงรำย”  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำก ำเนิด และวิวฒันำกำรของหมู่บำ้นเส้ือแดงเพื่อประชำธิปไตย  กรณีศึกษำ   
บ้ำนท่ ำฮ่อ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย และวิเครำะห์หมู่บ้ำนเส้ือแดงเพื่ อ
ประชำธิปไตยในฐำนะกำรเป็นกลไกขบัเคล่ือนสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย  
ลกัษณะงำนวจิยัเป็นงำนวิจยัเชิงคุณภำพ โดยกำรใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกโดยใช้
แบบสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำงเพื่อตอ้งกำรทรำบขอ้เทจ็จริง โดยใชว้ธีิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลแบบกำรสุ่ม
แบบเจำะจง (Purposive sampling)  

จำกกำรศึกษำพบว่ำ สมำชิกบำ้นท่ำฮ่อ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จงัหวดัเชียงรำย ส่วนใหญ่ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรเคล่ือนไหวหรือท ำกิจกรรมทำงกำรเมืองมำก่อน และบำงคนแทบจะไม่สนใจ
ประเด็นทำงดำ้นกำรเมืองโดยเฉพำะ คนหำเชำ้กินค ำ  ชำวไร่ ชำวนำ  เรียกไดว้ำ่หลงัรัฐประหำร  พ.ศ.  
2549  ถือเป็นคร้ังแรกท่ีสมำชิกบำ้นท่ำฮ่อลุกข้ึนมำสนใจกำรเมืองระดบัชำติในนำมของ  คนเส้ือแดง  
และไดพ้ฒันำกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมืองโดยเนน้กำรเคล่ือนไหวในระดบัทอ้งถ่ินมำกข้ึน  โดยมีกำร
จัดตั้ งหมู่บ้ำนเส้ือแดงเพื่อประชำธิปไตย ซ่ึงเง่ือนไขท่ีน ำมำสู่กำรจัดตั้ งหมู่บ้ำนเส้ือแดงเพื่อ
ประชำธิปไตย บำ้นท่ำฮ่อ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จงัหวดัเชียงรำยประกอบไปดว้ย ประกำรแรก  
ไม่เห็นดว้ยกำรท ำรัฐประหำร 19 กนัยำยน  พ.ศ.2549  ประกำรท่ีสอง  ผลพวงจำกกำรเปล่ียนแปลง
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อ ำนำจทำงเศรษฐกิจและอ ำนำจทำงกำรเมือง ประกำรท่ีสำม ตอ้งกำรเรียกร้องควำมยุติธรรม ควำม
เสมอภำคและเท่ำเทียมกนัของคนในสังคม โดยมีเป้ำหมำยหลัก เพื่อเรียกร้องควำมเป็นธรรมทำง
กำรเมือง  และเรียกร้องประชำธิปไตยท่ีมีกำรเลือกตั้งเป็นองคป์ระกอบส ำคญั 

กำรก่อตั้งหมู่บำ้นเส้ือแดงเพื่อประชำธิปไตย บำ้นท่ำฮ่อ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จงัหวดัเชียงรำย  
เป็นเคร่ืองมือกลไกทำงกำรเมืองในกำรขบัเคล่ือนมวลชนในกำรเคล่ือนไหวระรอกใหม่ท่ีมีลกัษณะ
สลับซับซ้อน โดยมีกำรจดักลุ่มโครงสร้ำงองค์กร มีกำรแบ่งหน้ำท่ีกันท ำ มีกำรเคล่ือนไหวอย่ำง
ต่อเน่ืองอำทิเช่น กำรพูดคุยกันในวงเหล้ำ ตลำด ในประเด็นควำมเคล่ือนไหวทำงกำรเมือง  กำร
ปรึกษำหำรือกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  มีกำรจดักิจกรรมปรำศรัยให้ควำมรู้เร่ือง
ประชำธิปไตย รวมทั้งมีกำรเขำ้ร่วมชุมนุมทำงกำรเมืองระดบัประเทศ  มีกำรจดัระบบกำรประสำนงำน
กบัหน่วยงำนทั้งภำครัฐ  เอกชน  นกักำรเมือง  หมู่บำ้นเส้ือแดงเพื่อประชำธิปไตยพื้นท่ีอ่ืนในกำรจดั
กิจกรรมและกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมือง  กำรด ำเนินกิจกรรมเหล่ำน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงควำมเขำ้ใจ
ของสมำชิกหมู่บำ้นเส้ือแดงเพื่อประชำธิปไตย บำ้นท่ำฮ่อ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จงัหวดัเชียงรำย  
ในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยวำ่อ ำนำจอธิปไตยไม่ไดห้มดลงหลงักำรเลือกตั้งแต่อยำ่งใด 
กำรก่อตั้งหมู่บำ้นเส้ือแดงเพื่อประชำธิปไตยบำ้นท่ำฮ่อ  ถือเป็นกลไกในกำรขบัเคล่ือนกำรเคล่ือนไหว
มวลชนในมิติใหม่  โดยใชห้มู่บำ้นเส้ือแดงเพื่อประชำธิปไตยเป็นเคร่ืองมือกลไกในกำรพยำยำมสร้ำง
เสรีภำพในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรไม่น่ิงดูดำยกบัสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นพลเมือง  พลเมืองในควำมหมำยทำงกำรเมือง เก่ียวพนักบักำรเปล่ียนแปลง
ในระบอบประชำธิปไตย ซ่ึงหมำยถึงกำรเปล่ียนจำก “รำษฏร” ให้ไปเป็น “พลเมืองท่ีเขม้แข็ง” คือ  
เป็นพลเมืองท่ีมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบและขบัเคล่ือนสังคม ตระหนกัถึงสิทธิทำงกำรเมือง  
เป็นผูท่ี้มีส ำนึกของควำมเป็นเจำ้ของประเทศและเป็นเจำ้ของสังคมร่วมกนั 
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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 
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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. 


