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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
เป็นที่รับรู ้กันอย่างกว้างขวางว่าการเมืองในจังหวัดชลบุรีมีลักษณะเป็น		

การเมืองผูกขาดภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของตระกูลคุณปลื้มยาวนานกว่า	40	ปี	

จนสามารถสถาปนาโครงสร้างอ�านาจการเมืองแบบรวมศูนย์อ�านาจการเมืองไว้ใน										

ขั้วอ�านาจเดียว	หรือที่รู้จักกันในนาม	“กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน”	(ชัยยนต์	ประดิษฐศิลป์	

และชัยณรงค์	เครือนวน,	2557;	โอฬาร	ถิ่นบางเตียว,	2554)	

กลุ่มบ้านใหญ่มีเครือข่ายอ�านาจครอบคลุมปริมณฑลการเมืองในจังหวัดชลบุรี

ทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร	(ส.ส.)	เครือข่ายองค์ปกครอง

ท้องถ่ินทุกระดับ	(องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนต�าบล)	

เครือข่ายการปกครองท้องที่	(ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน)	เครือข่ายกลไกราชการในจังหวัด	

(ข้าราชการพลเรือน	ต�ารวจ	ทหาร)	

การเลือกตั้งท่ีผ่านมาผู้วิจัยยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสาธารณะว่ากลุ่มบ้าน

ใหญ่กุมความได้เปรียบในทุก	ๆ	ด้านทั้งเครือข่ายอ�านาจ	ทรัพยากรทางการเมือง	

ประสบการณ์ทางการเมือง	และมีแรงหนุนจากพรรคพลังประชารัฐ	ซึ่งเป็นพรรคที่ถูก

จับตาว่าจะเป็นแกนน�าในการจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์	จันท์โอชา	

เป็นนายกรัฐมนตรี	(ThaiPBS,	2562ก)

	ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี	24	มีนาคม	2562	ใน

วันที่	7	พฤษภาคม	2562	คณะกรรมการเลือกตั้ง	(กกต.)	ได้ประกาศรับรองผลการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	แบบแบ่งเขตอย่างเป็นทางการ	ในส่วนของ

จังหวัดชลบุรีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	แบบแบ่งเขตอย่างเป็น

ทางการ	มีรายละเอียด	ดังนี้

-	 เขต	1	อันดับ	1	นายสุชาติ	ชมกลิ่น	เบอร์	6	พรรคพลังประชารัฐ	

38,268	คะแนน	อันดับ	2	น.ส.ปิยะพร	ธนาปิ ่นชัย	เบอร์	8	พรรค

อนาคตใหม่	23,368	คะแนน	

-	 เขต	2	อันดับ	1	รอ.ดร.จองชัย	วงศ์ทรายทอง	เบอร์	5	พรรคพลังประชารัฐ 

42,427	คะแนน	อันดับ	2	นายมานิตย์	ภาวสุทธ์ิ	เบอร์	9	พรรคภูมิใจ

ไทย	20,186	คะแนน	

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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-	 เขต	3	อันดับ	1	นายรณเทพ	อนุวัฒน์	เบอร์	8	พรรคพลังประชารัฐ	

53,989	คะแนน	อันดับ	2	นายภูวนาท	กาศสกุล	เบอร์	7	พรรคอนาคต

ใหม่	14,140	คะแนน	

-	 เขต	4	อันดับ	1	นายสรวุฒิ	เน่ืองจ�านงค์	เบอร์	1	พรรคพลังประชารัฐ	

30,261	คะแนน	อันดับ	2	นายจิรวุฒิ	สิงห์โตทอง	เบอร์	12	พรรคเพ่ือไทย 

20,601	คะแนน	

-	 เขต	5	อันดับ	1	นายขวัญเลิศ	พานิชมาท	เบอร์	3	พรรคอนาคตใหม่	

43,284	คะแนน	อันดับ	2	นายพันธุ์ศักดิ์	เกตุวัตถา	เบอร์	5	พรรคพลัง

ประชารัฐ	33,733	คะแนน	

-	 เขต	6	อันดับ	1	นายจรัส	คุ้มไข่น�้า	เบอร์	5	พรรคอนาคตใหม่	39,189	

คะแนน	อันดับ	2	นายอิทธิพล	คุณปลื้ม	เบอร์	4	พรรคพลังประชารัฐ	

32,347	คะแนน	

-	 เขต	7	อันดับ	1	น.ส.กวินนาถ	ตาคีย์	เบอร์	13	พรรคอนาคตใหม่	

31,247	คะแนน	อันดับ	2	นายปรเมศวร์	งามพิเชษฐ์	เบอร์	6	พรรคพลัง

ประชารัฐ	26,624	คะแนน

-	 เขต	8	อันดับ	1	นายสถิระ	เผือกประพันธุ์	เบอร์	8	พรรคพลังประชารัฐ	

33,967	คะแนน	อันดับ	2	นายสุรสิทธ์ิ	ทะวะลัย	เบอร์	11	พรรคอนาคต

ใหม่	22,905	คะแนน

		 จากผลการเลือกตั้งทั้ง	8	เขต	มี	3	เขตที่ผลการเลือกตั้งออกมาเหนือความ

คาดหมาย	เพราะผู้สมัคร	ส.ส.	ที่กลุ่มบ้านใหญ่ให้การสนับสนุนพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้

กับพรรคอนาคตใหม่ถึง	3	เขตเลือกตั้ง	(เขต5	เขต6	และเขต7)	ทั้งที่ผู้สมัครของพรรค

อนาคตใหม่ทั้ง	3	เขต	ไม่เคยเป็นท่ีรู้จักหรือมีประสบการณ์การเมืองในพ้ืนท่ีเลยเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู ้สมัครของพรรคพลังประชารัฐท่ีกลุ ่มบ้านใหญ่ให้การสนับสนุน																	

ถือเป็นการสร้างความประหลาดใจให้ผู้สนใจการเมืองในจังหวัดชลบุรีอย่างกว้างขวาง	

รวมถึงผู ้วิจัยในฐานะนักวิชาการท้องถ่ินที่สนใจศึกษาการเมืองท้องถ่ิน	เครือข่าย

อ�านาจท้องถ่ิน	และติดตามสถานการณ์การเมืองของตระกูลคุณปลื้มมาอย่าง

ยาวนาน	ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกตั้งค�าถามจากแวดวงผู้สนใจการเมืองท้ัง	กลุ่ม

นักการเมือง	สื่อสารมวลชน	ประชาชนที่สนใจการเมือง	ว่าท�าไมกลุ่มบ้านใหญ่จึง															

พ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้	จากปรากฏการณ์และการตั้งค�าถามจากสังคมจึงเป็น	
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มูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยได้พัฒนาค�าถามดังกล่าวเป็นงานวิจัยชิ้นเล็ก	ๆ	เพ่ือจะแสวงหา

ค�าตอบถึงสาเหตุการพ่ายแพ้ของกลุ่มบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการพ่ายแพ้การเลือกตั้ง	ส.ส.	ของกลุ่มบ้านใหญ่ถึง	3	เขต

เลือกตั้ง	ทั้งที่มีความได้เปรียบในทุกด้านท้ังในแง่โครงสร้างอ�านาจทางการเมือง															

เครือข่ายอ�านาจในท้องถ่ิน	ทรัพยากรการเมือง	ฯลฯ	ผู้สมัครท้ัง	3	เขต	เป็นบุคคลท่ีมี

ต้นทุนมีการเมือง	มีชื่อเสียง	มีประสบการณ์ทางการเมือง	และเป็นกลุ่มบุคคลส�าคัญ

ใกล้ชิดตระกูลคุณปลื้มอยู่ในระดับแกนน�าคนส�าคัญกลุ่มบ้านใหญ่ท้ังส้ิน	ประกอบ

ด้วย	เขต	5	นายพันธุ์ศักดิ์	เกตุวัตถา	เขต	6	นายอิทธิพล	คุณปล้ืม	และเขต	7	นาย																

ปรเมศวร์	งามพิเชษฐ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.	คาดว่าผลการศึกษาจะท�าให้เข้าใจสาเหตุสาเหตุการพ่ายแพ้การเลือกต้ัง	

ส.ส.	ของกลุ่มบ้านใหญ่	ในการเลือกตั้ง	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ชลบุรี	24	มีนาคม	2562	

	2.	คาดว่าผลการศึกษาจะสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการเมืองในจังหวัด

ชลบุรี	แม้ว่าเป็นงานวิจัยชิ้นเล็ก	ๆ	แต่ผู้เชื่อว่าผลการศึกษาจะท�าให้เราเห็นลักษณะ

การเปลี่ยนผ่านของการเมืองภายในจังหวัดท่ีมีลักษณะการผูกขาดอ�านาจ	สามารถน�า

ไปเป็นภาพตัวแทนของการอธิบายการเปลี่ยนผ่านการเมืองท้องถ่ินในจังหวัดอื่นท่ีมี

บริบททางการเมืองคล้ายคลึงกัน	

	3.	คาดว่าผลการศึกษาจะน�าไปสู่การพัฒนารูปแบบ	(model)	ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินและโครงสร้างอ�านาจท้องถ่ินใน

จังหวัดชลบุรีในรูปของทฤษฎีระดับพ้ืนที่	(grounded	theory)	เพ่ืออธิบายลักษณะ

โครงสร้างอ�านาจการเมืองท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยชิ้นน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)	โดยใช้แนวคิด

การเมืองท้องถ่ิน	(local	politics)	โครงสร้างอ�านาจท้องถ่ิน	(local	power	structure)	

และ	แนวคิดเครือข่ายอ�านาจ	(power	network)	ซ่ึงรวบรวมข้อมูลศึกษาจากเอกสาร	

งานวิจัย	บทความ	ข่าวสารเก่ียวกับการเมืองภายในจังหวัดชลบุรี	และลงพ้ืนท่ีภาค

สนามโดยการสังเกต(observation)	และการสัมภาษณ์เชิงลึก	(in–depth	interview)	

เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ในงานวิจัยชิ้นนี้	

-	 ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก	(key	informant)	อย่าง

เฉพาะเจาะจงเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย	ประกอบด้วย	1)	กลุ ่ม

ประชาชนในจังหวัดชลบุรีท่ีสนใจการเมืองและติดตามการเมืองในจังหวัดชลบุรีมา

อย่างยาวนาน	2)	กลุ่มนักการเมืองทั้งในระดับชาติ	และ	นักการเมืองในระดับท้องถ่ิน	

ทั้งผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในเครือข่ายอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่	กลุ่มนักการเมืองฝ่าย															

ตรงข้าม	และนักการเมืองท้องถ่ิน	3)	สื่อสารมวลชนท้องถ่ินท่ีเกาะติดการเมืองใน

จังหวัดชลบุรีมาอย่างนานนาน	

-	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล	มีการใช้

แนวสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	ซึ่งก�าหนดประเด็นสัมภาษณ์ยืดหยุ่นได้ตามบริบทระหว่างผู้สัมภาษณ์

กับผู้ถูกสัมภาษณ์	และผู้วิจัยใช้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมกับ

กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก	โดยการสังเกตจากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องการวิจัยนี้

-	 การวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ี

ได ้จาการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ ่มผู ้ให ้ 	ทั้งนี้ โดยการจัดกลุ ่มข ้อมูล	การหา																			

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต	สัมภาษณ์	และจดบันทึก	ในภาค

สนาม	ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบอุปนัย	(Inductive	approach)	

การวิเคราะห์จะเป็นการตีความปรากฏการณ์ทางสังคมโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์

ของกรอบแนวคิดจากฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง	วิธีการศึกษาท่ีจะใช้ในการ

ศึกษานี้	คือ	วิธีศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แบบวิภาษวิธี	(dialectic)	ท่ีจะใช้เพ่ือช่วย

ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย	มีรายละเอียด	ดังนี้	1)	การตีความเพ่ือจัดกลุ่มข้อมูล	จะ
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สรุปสิ่งที่ได้สัมภาษณ์โดยจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่	2)	การตีความในเชิงเหตุและผลใน

ลักษณะแบบแผน	3)	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางอ�านาจและการเมืองในจังหวัด

ชลบุรี

-	 การตรวจสอบข้อมูล	เพ่ือให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อ

ถือ	การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะใช้หลักการสามเส้า	(triangulation)	โดย

ใช้วิธีการ	ดังน้ี	1)	การตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลที่มีจุดยืนต่างกัน	ในการวิจัยนี้จะใช้																

ผู้ให้ข้อมูลที่มีจุดอื่นหลากหลาย	2)	การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน	ในการ

วิจัยนี้จะใช้แหล่งข้อมูลจากเอกสาร	จากการสัมภาษณ์	และการสังเกตการณ์มา

เปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	3)	การตรวจสอบโดยการเก็บข้อมูล

เดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน	และ	4)	การตรวจสอบโดยการเก็บข้อมูลเดียวกันใน

สถานที่ต่างกัน

ผลการศึกษาสาเหตุการพ่ายแพ้การเลือกตั้งของกลุ ่มบ้านใหญ่              
บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม)

การพ่ายแพ้การเลือกตั้งของกลุ่มบ้านใหญ่ภายใต้อิทธิพลของตระกูลคุณปลื้ม

ใน	3	เขตเลือกตั้ง	โดยท้ัง	3	เขตเป็นกลุ่มบุคคลส�าคัญใกล้ชิดตระกูลคุณปลื้มทั้งคนใน

ตระกูลและเครือข่ายอ�านาจระดับน�าของกลุ่มบ้านใหญ่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น														

ทั้ง	3	เขตเลือกตั้งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเองต่างมีฐานการเมืองท่ีเข้มแข็ง	เป็น

เขตอิทธิพลทางการเมืองเฉพาะของผู้สมัคร	ทุกคนมีประสบการณ์การเมืองในพ้ืนท่ี											

มาอย่างยาวนาน	นอกจากนี้ยังได้การสนับสนุนจากเครือข่ายอ�านาจของกลุ่มบ้าน

ใหญ่ทั้งที่เป็นนักการเมืองท้องถ่ิน	(สจ.	นายกเทศมนตรี	สท.	นายก	อบต.	ส.อบต.)	

นักการเมืองท้องท่ี	(ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน)	อสม.	ฯลฯ	ตลอดจนถึงเครือญาติท่ีเป็นกลุ่ม

ผู้น�าท้องถิ่นคอยให้การสนับสนุน	ไล่เรียงตามล�าดับ	ดังนี้

-	 เขต 5	(อ�าเภอศรีราชา:	ต�าบลศรีราชา,	ต�าบลสุรศักด์ิ,	ต�าบล

หนองขาม,	ต�าบลเขาคันทรง,	ต�าบลบางพระ,	ต�าบลบ่อวิน/อ�าเภอเกาะสีชัง:	ต�าบล													

ท่าเทววงษ์)	กลุ่มบ้านใหญ่ส่งนายพันธุ์ศักดิ์	เกตุวัตถา	ลงสมัครรับเลือกตั้ง	พันธุ์ศักดิ์

เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี	และเป็นอดีตเลขาธิการพรรคพลังชล	

ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายอ�านาจระดับน�าของตระกูลคุณปลื้ม	พันธุ์ศักดิ์เป็นผู้มีบารมี

ทางการเมืองระดับน�าคนหนึ่งในจังหวัดชลบุรี	เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างในสังคมชลบุรี	

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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และมีความใกล้ชิดกับตระกูลคุณปลื้มมาอย่างยาวนาน	พันธุ์ศักด์ิมีฐานการเมืองท่ี

เข้มแข็งในพ้ืนท่ีต�าบลบางพระ–ศรีราชา	มีเครือญาติที่เป็นผู้น�าท้องถ่ินและผู้น�าท้องที	่

เช่น	นายสมเจตน์	เกตุวัตถา	นายกเทศมนตรีต�าบลบางพระ	นายสมศักดิ์	เกตุวัตถา	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางพระ	และนายเอกรัฐ	เกตุวัตถา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี	2	

เป็นต้น	

-	 เขต 6	(อ�าเภอบางละมุง:	ต�าบลบางละมุง,	ต�าบลหนองปลาไหล,	

ต�าบลตะเคียนเตี้ย,	ต�าบลนาเกลือ/อ�าเภอศรีราชา:	ต�าบลทุ่งสุขลา,	ต�าบลบึง)	กลุ่ม

บ้านใหญ่ส่ง	นายอิทธิพล	คุณปลื้ม	ลงสมัครรับเลือกตั้ง	อิทธิพลในฐานะผู้อ�านวยการ

และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ	กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายก

รัฐมนตรี	อดีตนายกเมืองพัทยา	อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี	2	สมัย	

ตั้งแต่	พ.ศ.	2544-2551	โดยในพ้ืนท่ีเขต	6	เป็นพ้ืนที่ฐานอิทธิพลทางการเมืองของ

ตระกูลคุณปลื้มมาอย่างยาวนาน	เพราะเป็นพ้ืนท่ีฐานเสียงของนางกุสุมล	คุณปลื้ม	

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม	ภรรยาของนายสนธยา	คุณปลื้ม	แต่ครั้งน้ีนางกุสุมล

ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้อิทธิพลลงสมัครแทน	โดยอิทธิพลเป็นบุตรชายคนท่ี	4	ของ	

ก�านันเป๊าะ	เป็นคนมีความรู้ความสามารถ	มีประสบการณ์ทางการเมือง	มีวิสัยทัศน	์

ใจกว้างนักเลง	(คล้ายก�านันเป๊าะ)	มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานใน

ระยะยาวเขาอาจจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหลักทางการเมืองในจังหวัดชลบุรีแทนผู้พ่อ	

(ก�านันเป๊าะ)	

-	 เขต 7	(อ�าเภอบางละมุง:	ต�าบลหนองปรือ,	ต�าบลโป่ง,	ต�าบล													

เขาไม้แก้ว,	ต�าบลห้วยใหญ่)	กลุ่มบ้านใหญ่ส่ง	นายปรเมศวร์	งามพิเชษฐ์	อดีตสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี	อดีตรองนายกเมืองพัทยา	เป็นลูกชายนายสันตศักย	์

จรูญ	งามพิเชษฐ์	หรือจรูญ	งามพิเชษฐ์	อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญช	ี										

รายชื่อ	สังกัดพรรคพลังชล	อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	อดีตสมาชิก

วุฒิสภา	จังหวัดชลบุรี	อดีตแกนน�าพรรคพลังชลปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ												

ทั้งปรเมศวร์	งามพิเชษฐ์	และนายสันตศักย์	จรูญ	งามพิเชษฐ์	ถือเป็นเครือข่ายอ�านาจ

ระดับน�าของตระกูลคุณปลื้ม	มีความใกล้ชิดกับตระกูลคุณปลื้มมาอย่างยาวนาน											

ในพ้ืนที่เขต	7	เป็นพ้ืนที่อิทธิพลทางการเมืองเฉพาะของตระกูลงามพิเชษฐ์	เขามีฐาน

เศรษฐกิจการเมืองท่ีเข้มแข็ง	มีประสบการณ์การเมืองในพ้ืนท่ีมาอย่างยาวนานใน

พ้ืนท่ี	เพราะปรเมศวร์	และสันตศักย์	ท�างานการเมืองสะสมทุนทางสังคมอย่างต่อเน่ือง
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จนเป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวาง	ในการเลือกตั้งครั้งน้ีมีการประเมินว่า	ปร

เมศวร์เป็นตัวเต็งท่ีจะชนะการเลือกตั้งในเขต	7	เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการพ่ายแพ้การ

เลือกตั้ง	ส.ส.	ของกลุ่มบ้านใหญ่	ถึง	3	เขตเลือกตั้ง	

โดยผู้สมัครท้ัง	3	เขต	เป็นบุคคลส�าคัญใกล้ชิดตระกูลคุณปลื้ม	และอยู่ใน

ระดับแกนน�าคนส�าคัญกลุ่มบ้านใหญ่ท้ังสิ้น	การพ่ายแพ้ใน	3	เขตการเลือกต้ังน้ี	ผู้วิจัย

เห็นว่ามีนัยยะส�าคัญทางการเมืองต่อกลุ่มบ้านใหญ่เป็นอย่างมาก	เป็นสัญญาณ

ทางการเมืองส�าคัญของการเมืองและโครงสร้างอ�านาจการเมืองแบบการเมืองข้ัวเดียว

ที่ผูกขาดอ�านาจทางการเมืองในจังหวัดชลบุรีมาอย่างยาวนาน	(โอฬาร	ถ่ินบางเตียว,	

2554)	

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย	พบว่าสาเหตุผล											

การศึกษาสาเหตุการพ่ายแพ้การเลือกตั้งของกลุ ่มบ้านใหญ่	(ตระกูลคุณปล้ืม)												

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

1) ข้อจ�ากัดการผลิตซ�้าโครงสร้างอ�านาจ (reproduction power structure) 

การผลิตซ�้าโครงสร้างอ�านาจในที่นี้	หมายถึง	การรักษาอ�านาจ	ขยายอ�านาจ	

และการสืบทอดอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่	หลังทศวรรษ	2540	เป็นต้นมา	กลุ่มบ้านใหญ ่

สามารถผลิตซ�้าโครงสร้างอ�านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถสร้างเสถียรภาพ

ทางการเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่ได้อย่างมั่งคง	สามารถควบคุมพ้ืนท่ีอ�านาจ	และ

ควบคุมสภาพการเมืองทั้งระดับชาติ	และระดับท้องถ่ินได้อย่างเบ็ดเสร็จ	รวมถึงการ

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองอย่างกว้างขวางในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและภูมิภาค

ตะวันออก

การผลิตซ�้าโครงสร้างอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่ท่ีผ่านมา	ต้ังอยู่บนการเชื่อม

ร้อยเครือข่ายอ�านาจด้วยการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองให้แก่

สมาชิกในเครือข่ายอ�านาจ	การสร้างและจัดระบบองค์กรอุปถัมภ์ในการดูแลชีวิต

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง	รวมถึงกระบวนการสะสมทุนทางสังคมจนเป็นที่ยอมรับนับถือ

ของประชาชนอย่างกว้างขวาง	มีการสนับสนุนองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี

อย่างต่อเนื่อง	(ธนณัฏฐ์	ศรีโอษฐ์,	2562)

แต่ในปัจจุบันกลุ่มบ้านใหญ่มีข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถผลิตซ�้าโครงสร้างอ�านาจ

ได้เหมือนในอดีต	ไม่ว่าจะเป็นการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมือง	หรือ

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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การสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ให้อย่างทั่วถึงเพ่ือการดูแลประชาชนอย่างที่ผ่านมา	แม้ว่า

กลุ่มบ้านใหญ่จะมีความพยายามปรับเปลี่ยนการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การเมืองให้ประชาชนในกลุ่มต่าง	ๆ	อย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรมเชิงนโยบายสาธารณะใน

ท้องถ่ินผ่านองค์กรปกครองท้องถ่ินภายในจังหวัด	เช่น	การส่งเสริมการท่องเที่ยว														

การส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬา	(ฟุตบอล	การแข่งรถ	ว่ิงมาราธอน)	งานประเพณี	

วัฒนธรรม	ฯลฯ	

แต่ก็ยังไม่สามารถขยาย	ประสานเช่ือมร้อย	สร้างเครือข่ายในกลุ่มประชาชน

ได้ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง	ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในบรรดากลุ่มคนในท่ีเป็นสมาชิก

เครือข่ายอ�านาจ	และพันธมิตรทางการเมืองภายใต้โครงสร้างอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่ 

เป็นหลัก	และมีการกีดกันกลุ่มคนนอกเครือข่ายของกลุ่มบ้านใหญ่	เพราะเกรงว่ากลุ่ม

คนนอกจะดึงผลประโยชน์ที่กลุ่มตนเองได้รับจากลุ่มบ้านใหญ่	

โดยแกนน�ากลุ่มบ้านใหญ่ก็จะมีการสร้างกลุ่มการเมืองย่อยเป็นฐานอ�านาจ

และสร้างเครือข่ายอ�านาจของตนเฉพาะกลุ่ม	เพ่ือสร้างการต่อรองกับกลุ่มบ้านใหญ่	

โดยแกนน�ากลุ่มการเมืองย่อยจะมีการผลิตซ�้าโครงสร้างอ�านาจย่อยของตนอย่าง														

ต่อเนื่องเพ่ือกระชับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างต่อเน่ือง	มีการ

จัดสร้างเครือข่ายอ�านาจการเมืองกลุ่มย่อยภายในเขตพ้ืนท่ี	ฯลฯ	สร้างความเข้มแข็ง

ให้กลุ่มตนเองมากกว่าการช่วยผลิตซ�้าโครงสร้างอ�านาจในภาพใหญ่ของกลุ่มบ้านใหญ	่

(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	24	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)	

ประเด็นต่อมาที่ท�าให้การผลิตซ�้าโครงสร้างอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่มีข้อจ�ากัด 

คือภาพลักษณ์และพฤติกรรมของคนใกล้ชิดบางกลุ่มบางคน	ท่ีเป็นเครือข่ายพันธมิตร

ทางการเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่ที่ไปสร้างภาพลักษณ์และพฤติกรรมในทางลบ	สร้าง

ความไม่พอใจกับประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ	ภายในจังหวัดจนกลายเป็นภาพจ�าในด้านลบ

ของกลุ่มบ้านใหญ่	กลุ่มคนเหล่านี้เมื่อไปท�าอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วมักอ้างความ

ใกล้ชิดกับกลุ่มบ้านใหญ่ในลักษณะต่าง	ๆ	เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัว	ความเกรงใจ

และสยบยอม	ภาพลักษณ์และพฤติกรรมของคนใกล้ชิดบางกลุ่มบางคนได้สร้างผล	

กระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบ้านใหญ่ไปด้วยกลายเป็นภาพจ�าในความ

รู้สึกของประชาชนที่มีต่อกลุ่มบ้านใหญ่

ในขณะท่ีภาพลักษณ์ของแกนน�าหลักรุ่น	2	ของกลุ่มบ้านใหญ่	อย่างสนธยา	

วิทยา	และอิทธิพล	กลับมีภาพลักษณ์ท่ีดีตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์และพฤติกรรม
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ของคนใกล้ชิดบางกลุ่มบางคน	ทั้งสนธยา	วิทยา	อิทธิพล	และเครือญาติ	เช่น	ทิดเล็ก	

สมชาติ	คุณปลื้ม	ยังเป็นที่เคารพรัก	ยอมรับนับถือของประชาชนอย่างกว้างขวางโดย

เฉพาะกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่บางแสน	หนองมน	อ่างศิลา	ต่างให้ความรัก	ความ

ศรัทธา	ความเชื่อถือ	ภาพลักษณ์ที่ดีของคนในตระกูลคุณปลื้มเป็นจุดแข็งส�าคัญที่

กลุ่มบ้านใหญ่ที่สามารถครองใจคนได้	สะท้อนจากค�าสัมภาษณ์	(ผู้ไม่ประสงค์ออก

นาม,	29	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

“ก�านันเป๊าะเขาเลี้ยงลูกดีนะ....ลูกๆ เขาน่ารักทุกคน...สุภาพ

อ่อนน้อม...ไม่ถือตัวเลย...ความไม่พอใจต่อบ้านใหญ่ส่วนใหญ่มาจาก

คนรอบข้างเขานี้แหละ...ไปท�าอะไรไม่ดี....เขาก็อ้างนาย...อ้างบ้าน

ใหญ่...ชื่อเสียงเสียหายกับคนพวกนี้เยอะ”

หลังจากก�านันเป๊าะลดบทบาททางการเมืองน�าไปสู่ภาวะข้อจ�ากัดการผลิตซ�้า

โครงสร้างอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่ที่ไม่สามารถกระจายผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน

กลุ่มต่าง	ๆ	ได้อย่างท่ัวถึง	ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่ม

คนใกล้ชิด	และเครือข่ายพันธมิตรมากกว่าประชาชนทั่ว	ๆ	ไป	และมีการสถาปนากลุ่ม

การเมืองย่อยเพ่ือสร้างฐานอ�านาจของกลุ่มคนใกล้ชิดเพ่ือการต่อรองในโครงสร้าง

อ�านาจใหญ่	รวมถึงพฤติกรรมของเครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่บาง

กลุ่มบางคนที่ไปสร้างภาพลักษณ์และพฤติกรรมในทางลบแล้วอ้างกลุ่มบ้านใหญ่

สร้างความไม่พอใจกับประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ	สะสมเป็นเวลายาวนาน	เป็นสาเหตุหน่ึง

ในหลายสาเหตุซึ่งมีผลสัมพันธ์กับการเลือกตั้งครั้งน้ี	(ผู ้ไม่ประสงค์ออกนาม,	31	

มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

2) การขยายตัวของชนชั้นกลาง (middle class) ในจังหวัดชลบุรี 

หลังทศวรรษ	2550	จังหวัดชลบุรีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจน�าไปสู่การขยาย

ตัวของชนชั้นกลางและการเติบโตขึ้นของสังคมผู้ประกอบการ	อันมีผลต่อการเลือกต้ัง

ท่ีผ่านมาโดยเฉพาะพ้ืนท่ี	3	เขตเลือกตั้งที่กลุ่มบ้านใหญ่พ่ายแพ้	เมื่อวิเคราะห์ไปถึง

กลุ่มคนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังพบว่าประชากรส่วนใหญ่ใน	3	เขตน้ี	เป็นกลุ่มชนชั้นกลางท่ี

ย้ายถ่ินฐานมาตั้งรกรากใหม่ในพ้ืนท่ี	เป็นกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ	และอาศัย

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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เป็นชุมชนรูปแบบใหม่	เช่น	หมู่บ้านจัดสรร	คอนโดมิเนียม	อพาร์ทเม้นท์	เป็นต้น	มี

อาชีพท่ีหลากหลายตั้งแต่เป็นผู้ประกอบการอิสระทั้งขนาดเล็ก	กลาง	และขนาดใหญ่	

หรือเป็นพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการ	(Blue	Collar)	ถึงผู้บริหาร	(White	

Collar)	ตลอดจนถึงนักวิชาชีพผู้ความช�านาญพิเศษ	เช่น	แพทย์	วิศวะ	ต�ารวจ	คร	ู

อาจารย์	ฯลฯ	เป็นกลุ่มคนท่ีกลุ่มบ้านใหญ่เข้าไม่ถึง	แม้ว่าจะมีความพยายามสร้าง

การเมืองเชิงนโยบาย	การเมืองวัฒนธรรมผ่านองค์กรปกครองท้องถ่ิน	นักการเมืองใน

เครือข่ายแต่ยังมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง

โลกทัศน์ทางการเมืองชนชั้นกลางกลุ่มนี้จะให้ความส�าคัญต่อความก้าวหน้า

ในชีวิต	ความปลอดภัย	และความมั่งคงของสถานะทางเศรษฐกิจของตนเอง	เป็นกลุ่ม

คนที่ต้องการระบบการเมืองที่มีเหตุผลอธิบายได้มีความคาดหวังต่อรัฐบาลท่ีม	ี																				

ธรรมาภิบาลท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน	คาดหวังต่อประสิทธิภาพในการบริหาร	คาด

หวังต่อนโยบายท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์	ในฐานะผู้เสียภาษีให้รัฐบาล	และรัฐบาล

ต้องค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง	พวกเขา

มักจะมีท่าที่จะไม่พอใจต่อการผูกขาดอ�านาจของรัฐบาลในระดับต่าง	ๆ	รวมถึงการ

สืบทอดอ�านาจ	การบริหารที่ไม่มีธรรมาภิบาล	ตรวจสอบไม่ได้	ตลอดจนการแสดง

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของบรรดานักการเมืองและข้าราชการท้ังในระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น	

กลุ่มชนชั้นกลางจึงเป็นประชาชากรกลุ่มใหม่ของจังหวัดชลบุรีที่ไม่มีความ

ผูกพันอันใดกับกลุ่มบ้านใหญ่	ถือว่าเป็น	“กลุ่มคนนอก”	ท่ีอยู่นอกโครงสร้างอ�านาจ

ของกลุ่มบ้านใหญ่	พวกเขาจึงกลายเป็นประชากรที่มีอิสระในการตัดสินใจทางการ

เมือง	ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอ�านาจท้องถ่ินของกลุ่มบ้านใหญ่	อิทธิพล

ทางการเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่ไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจทางการเมืองของ

ประชากรกลุ่มน้ีได้	ท้ังน้ีกลุ่มชนชั้นกลางเป็นกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองได้	ไม่จ�าเป็นต้อง

พึ่งพากลุ่มบ้านใหญ่	หรือไม่จ�าเป็นต้องเบียดเสียดตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

อุปถัมภ์	(Patronage	System)	ของกลุ่มบ้านใหญ่	พวกเขาเป็นกลุ่มคนท่ีมีวิธีคิดการ

ตัดสินใจทางการเมือง	มีวัฒนธรรมการเมือง	มีพฤติกรรมการเมืองเฉพาะของตนเอง	

และท่ีส�าคัญอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นกลางไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม

การเมืองและแบบแผนความสัมพันธ์เชิงอ�านาจภายใต้โครงสร้างอ�านาจการเมือง	

ท้องถ่ินแบบเดิมที่รวมศูนย์อ�านาจไว้ในมือกลุ่มบ้านใหญ่	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,											
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20	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)	พวกเขามีแบบแผนพฤติกรรมในการสร้างเครือข่าย

อ�านาจ	(power-networks)	แบบใหม่ในการพ่ึงพาอาศัยดูแลกันด้วยการสร้างกลไก

สร้างเครือข่ายอ�านาจแนวราบ

การศึกษาพบว่า	กลุ่มชนชั้นกลางอาศัยการสร้างเครือข่ายอ�านาจแนวราบที่

โยงใยซับซ้อนแต่ทรงพลังอ�านาจ	และสามารถในการช่วยเหลือดูแลกันของกลุ่มชนชั้น

กลาง	การสร้างเครือข่ายอ�านาจแนวราบของกลุ่มชนชั้นกลางจะอาศัยความสัมพันธ์

จากสถาบันการศึกษา	โครงการฝึกอบรม	(เพ่ือนร่วมรุ่น)	ความสนใจในงานอดิเรก	

กีฬา	ท�างานในองค์กรเดียวกัน	ฯลฯ	จนเกิดความไว้วางใจกัน	สนิทสนมเป็นเพ่ือน	

เป็นกลุ่มก้อนเดียว	(ความพวกเดียวกัน)	การผลิตซ�้าความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองผ่าน

กิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นการสะสมทุนทางสังคมของกลุ่มชนชั้นกลาง	และถูกแปรผันมา

เป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่ม	เช่น	มีเพ่ือนร่วมรุ่นสมัยเรียนปริญญาโทเป็นผู้ก�ากับคอย

ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเบื้องต้น	มีเพ่ือนเป็นผู ้จัดการธนาคารคอยให้ค�า

ปรึกษาเรื่องปัญหาด้านการเงิน	มีเพ่ือนสมัยมัธยมเป็นอาจารย์คอยดูแลเรื่องเข้าเรียน

ของบุตรหลาน	มีรุ ่นน้องเป็นหมอคอยดูแลให้ค�าปรึกษาเรื่องสุขภาพ	มีเพ่ือนท่ีเป็น

ทนายความ	อัยการ	ผู้พิพากษา	คอยดูแลให้ค�าปรึกษาเรื่องคดีความ	ฯลฯ	ปรากฏว่า

เครือข่ายอ�านาจแนวราบของชนชั้นกลางสามารถสร้างกลไกในการดูแลช่วยเหลือกัน

อย่างรอบด้านในขณะท่ีกลไกของระบบอุปถัมภ์ของกลุ่มบ้านใหญ่จึงมีข้อจ�ากัดกับ	

คนกลุ่มนี้	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	25	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

กลุ่มชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามอัตราเร่งของการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจและสภาวะความเป็นเมืองของจังหวัดชลบุรี	ในระยะยาวกลุ่ม

ชนชั้นกลางจะกลายเป็นประชาการกลุ ่มใหญ่ที่มีผลต่อสถานะความสัมพันธ์																	

เชิงอ�านาจในโครงสร้างอ�านาจทางการเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได	้	

(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	22	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

ท้ังน้ีการศึกษาของผู้เขียนพบว่าสภาพการด�ารงชีวิตของกลุ่มชนชั้นกลางพบว่า

ปัญหาชีวิตทางเศรษฐกิจการเมืองของพวกเขามีความซับซ้อนมากกว่าชาวบ้านท่ัวไป

และปัญหาที่ซับซ้อนนั้นผูกโยงกับการเมืองระดับประเทศ	นโยบายของรัฐบาล	

เสถียรภาพของรัฐบาล	ฯลฯ	ภายใต้ความซับซ้อนของปัญหาน้ันผู้น�าท้องถ่ิน	หรือ

นักการเมืองท้องถ่ินไม่สามารถช่วยเหลือดูแลกลุ่มชนชั้นกลางในลักษณะอุปถัมภ์แบบ

ดั้งเดิมได้	ท�าให้ไม่มีความความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างนักการเมืองกับกลุ่มชนชั้นกลาง	

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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ในการเลือกต้ังกลุ ่มชนช้ันกลางจึงอาศัยมาตรวัดการตัดสินใจทางการเมืองผ่าน

นโยบายสาธารณะและผลงานท่ีผ่านมาของนักการเมืองเป็นฐานในการตัดสินใจใน

การเลือกตั้ง	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	21	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

ปรากฏการณ์ดังกล่าว	ชาลินี	สนพลาย	(2562)	อธิบายว่าการเลือกต้ังท่ีผ่าน

มาแสดงให้เห็นแล้วว่าการแข่งขันทางการเมืองสนามชลบุรีไม่ใช่ของตายของตระกูล

คุณปลื้มเหมือนในอดีต	ชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่ใน	3	เขตเลือกตั้งเป็นสัญญาณ

ส�าคัญของการเมืองท้องถ่ินจังหวัดชลบุรีท่ีก�าลังบอกว่าวิธีท�างานการเมืองของตระกูล

คุณปลื้มที่ผ่านมาไม่สามารถจับใจคนชลบุรีได้อีกต่อไป	

เนื่องจากชลบุรีก�าลังอยู่ในสภาวะท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านท้ังในแง่

องค์ประกอบประชากร	การขยายตัวของชนช้ันกลาง	และฐานะทางเศรษฐกิจของคน

ชลบุรีจ�านวนไม่น้อยตัดสินใจเลือกตั้งด้วยเหตุผลเชิงนโยบายมากกว่าความสัมพันธ์

ในเชิงบุคคลและไม่ได้ยึดโยงกับการเมืองเชิงพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์แบบเดิม	ซึ่งเป็นจุดแข็งท่ี

กลุ่มตระกูลคุณปลื้มใช้ต่อสู้มาโดยตลอด	การขยายตัวข้ึนของชนชั้นกลางในจังหวัด

ชลบุรีท่ีมีผลการเลือกตั้งครั้งนี้และอาจส่งผลต่อสถานะโครงสร้างอ�านาจท้องถ่ินของ

กลุ่มบ้านใหญ่ในอนาคต	และลักษณะของพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยใน

ท้องถ่ินหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านของระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ินโดยมี

ชนชั้นกลางเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น

3) กลุ่มคนรุ่นใหม่/ เทคโนโลยี/ กับการเมืองในจังหวัดชลบุรี

ในศตวรรษท่ี	21	เทคโนโลยี	Social	Media	มีบทบาทส�าคัญในการเมืองของ

หลายประเทศเป็นส่วนส�าคัญต่อผลแพ้ชนะการเลือกตั้ง	พลิกสถานการณ์การเมือง

จากผู้แพ้กลายเป็นผู้ชนะได้ในชั่วข้ามคืน	ส�าหรับประเทศไทยซึ่งว่างเว้นการเลือกตั้ง

มาตั้งแต่ปี	2554	ภายใต้บรรยากาศเผด็จการอ�านาจนิยม	ปิดก้ันสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนมากว่า	5	ปี	กลไกระบบถ่วงดุลและองค์กรตรวจสอบไร้ประสิทธิภาพในการ

ท�างาน	ทุกองค์กรตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร	เสรีภาพในการแสดงออก

ทางการเมืองถูกปิดก้ัน	Social	Media	จึงเป็นช่องทางระบายออกและช่องทางการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างดี	(ลมกรด,	2562)

ในแง่การพัฒนาประชาธิปไตย	เทคโนโลยี	Social	Media	มีผลท�าให้

ประเทศไทยเข้าสู่ยุค	Smart	Democracy	ท�าให้พรรคการเมืองมีความส�าคัญน้อยลง	
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เพราะกว่าพรรคการเมืองจะได้รับการเลือกตั้ง	และน�าเอาความเห็นของประชาชนมา

เป็นนโยบายต้องใช้เวลานาน	ในขณะท่ีเทคโนโลยี	Social	Media	ท�าให้ประชาธิปไตย

เป็นประชาธิปไตยโดยตรงของทุกคนเพราะทุกคนสามารถมีส่วนร่วมมากขึ้น	(ลมกรด,	

2562)

นอกจากบทบาทเทคโนโลยี	Social	Media	ท่ีอิทธิพลต่อการเมืองไทย	ปฏิเสธ

ไม่ได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กระแสคนรุ่นใหม่ในฐานะ	New	Voter	ซึ่งมีอยู่ประมาณ	6-7	

ล้านคนเป็นฐานคะแนนเสียงขนาดใหญ่	เป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่เคยผ่านการเลือกต้ัง

เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งมานานหลายปีตั้งแต่	พ.ศ.	2554-2562	(พสิษฐ	์

ไชยวัฒน์,	2562)	โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่เข้าถึงเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันอยู่

ในโลกเสมือนจริง	(Virtual	Reality)	ในการท�างาน	เรียน	ติดต่อส่ือสาร	รวมแสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา	โดยเฉพาะความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจ

การเมืองไทยท่ีผ่านมา	โหยหาการเปลี่ยนแปลง	ต้ังค�าถามเสรีภาพ	ความเสมอภาค	

และอนาคตที่ดีกว่าของชีวิตตนเอง	และความเป็นธรรมทางสังคม	

เทคโนโลยี	Social	Media	และกระแสคนรุ่นใหม่	กลายเป็นตัวแปรส�าคัญใน

การเลือกตั้งครั้งน้ี	สนามรบการเมืองเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมท่ีอยู่ในพ้ืนการเลือกตั้ง

และอาศัยกลไกการเมืองแบบเดิม	เช่น	หัวคะแนน	นักการเมืองท้องถ่ิน	เครือข่าย

อ�านาจ	ฯลฯ	มาสู่สนามรบในโลกเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีเครื่องมือส่ือสาร	รวมถึง

การให้ความส�าคัญกับบทบาททางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่

สถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้ทุกพรรคการเมืองต้องปรับเปล่ียนเกมและปรับ

ยุทธศาสตร์ทางการเมืองหันมาให้ความส�าคัญกับสนามรบการเมืองรูปแบบใหม่	และ

กลุ่มคนรุ่นใหม่มากข้ึน	ตัวอย่างท่ีชัดเจนในการเลือกตั้งครั้งน้ี	คือ	พรรคอนาคตใหม่	ท่ี

เป็นพรรคการเมืองแรก	ๆ	ท่ีเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวและอาศัยโอกาสน้ีท่ีบุกเบิกการ

หาเสียงผ่านช่องทาง	Social	Media	เช่น	facebook,	line,	twitter	เป็นต้น	ถือว่าสร้าง

การสื่อสารทางการเมือง	(Political	Communication)	โดยตรงไปยังประชาชนผ่าน

เทคโนโลยี

พรรคอนาคตใหม่ท่ีให้ความส�าคัญกับคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับพรรคการเมืองอื่น	การใช้เทคโนโลยีในการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งน้ีจนเกิด

เป็นกระแสการเมืองของพรรคอนาคตใหม่	เช่น	“ปรากฏการณ์ฟ้ารักพ่อ”	หรือ	“save 

ธนาธร”	เป็นต้น	หรือกรณีพรรคเพ่ือไทยต้องสร้างกลุ่ม	"เพ่ือไทยพลัส"	เพ่ือเอาใจ														

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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คนรุ่นใหม่ที่นิยมพรรคหรือรักษาฐานคะแนนคนรุ่นใหม่ของตนเองเอาไว้	หรือไม่แปร

พักตร์หันไปสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่	หรือแม้กระท่ังพรรคประชาธิปัตย์ท่ีมีกลุ่ม														

ยุวประชาธิปัตย์อยู่เดิมแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ทันสมัยเพ่ือเอาใจคนรุ่น

ใหม่ในรูปของกลุ่ม	“NEW DEM”	เป็นต้น

ส�าหรับกระแสคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชลบุรีก็เติบโตตามไปตามกระแสคนรุ่นใหม่

ในภาพรวมของไทย	โดยเฉพาะบทบาทของคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยบูรพา	ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกมีนิสิตกว่า	4	หมื่นคน	และมีการร่วมกลุ่มของนิสิต

อยู่หลายกลุ่มกิจกรรม	เช่น	กลุ่มลูกชาวบ้าน	กลุ่มบางแสนดินแดนเสรี	กลุ่มโกงกาง	

กลุ่มปรัชญาโต๊ะกลม	บูรพาลมโชย	เรารักษ์บูรพา	ฯลฯ	โดยกลุ่มเหล่าน้ีจะท�ากิจกรรม

ในลักษณะต่าง	ๆ	ตามความสนใจของกลุ่มตนเอง	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	31	มีนาคม	

2562,	สัมภาษณ์)	ในความสนใจน้ันมีหลายกลุ่มที่พุ ่งเป้ากิจกรรมไปท่ีการแสดง

บทบาททางการเมืองอย่างเข้มข้นหลังรัฐประหาร	2557	ในการต่อต้านรัฐประหาร														

ต่อต้าน	คสช.	เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ	และประชาธิปไตย	จนหลายกรณีได้มีการเชิญ

แกนน�ากลุ่มไปปรับทัศนคติหลายครั้งจากฝ่าความมั่นคง	ต�ารวจสันติบาลและท้องท่ี

อยู่เป็นระยะ	ๆ	จนถึงปัจจุบัน

ส�าหรับสภาพการเมืองภายในจังหวัดชลบุรี	กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็มีความรู้สึกไม่

พอใจสภาพการผูกขาดอ�านาจทางการเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่	เป็นภาพจ�าในด้านลบ

ของกลุ่มคนหนุ่มสาว	มีการตั้งค�าถามต่อลักษณะการเมืองท่ีผูกขาดอยู่ในมือชนชั้นน�า

ท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง	สะท้อนความอึดอัดต่อลักษณะโครงสร้างอ�านาจการเมือง

ภายในจังหวัดท่ีมีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจอยู่ในมือของชนชั้นน�าท้องถ่ินเพียงกลุ่ม

เดียวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ในระยะต้นของการหาเสียงเลือกตั้งกลุ่มบ้านใหญ่ไม่ได้ความส�าคัญกับคน											

รุ่นใหม่	หรือใช้เทคโนโลยีในทางการเมืองมากนัก	เน่ืองจากกลุ่มบ้านใหญ่มั่นใจใน

ฐานการเมืองแบบจัดตั้งผ่านเครือข่ายนักการเมืองในพ้ืนที่เป็นหัวคะแนนหลัก	มีฐาน

เสียงจัดตั้งที่แน่นอน	และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวแทนท่ีส่งสมัครรับเลือกต้ังคาดว่า

จะกุมชัยชนะทุกเขตเลือกตั้งทั้งจังหวัด	8	เขต	แต่หลังจากกระแสคนรุ่นใหม่ท่ีหันมา

สนใจการเมืองและการเลือกต้ังครั้งน้ีมากเป็นพิเศษจนเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญของ

การเมืองไทยในเวลานี้	สถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้กลุ ่มบ้านใหญ่ต้องเล่นเกม

การเมืองกับคนรุ ่นใหม่	ด้วยการจัดตั้งกลุ ่ม	“New Gen เรารักชลบุรี”	โดยอาศัย																	
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ช่องทาง	facebook	ในการสร้างพ้ืนที่การสื่อสารทางการเมืองกับคนรุ่นใหม่จัดต้ังข้ึน

อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี	24	พฤศจิกายน	2561	(https://www.facebook.com/new	

genwelovechonburi/)

“New Gen เรารักชลบุรี”	เป็นกลุ่มจัดตั้งของกลุ่มบ้านใหญ่	เพ่ือสร้างเครือข่าย

กับเยาวชนในพ้ืนที่ผ่านกิจกรรมในหลายรูปแบบ	เช่น	ค่ายเยาวชนกับการพัฒนา	EEC	

การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชลบุรี	และเวที

ปฏิญาณตนงดเหล้าเข ้าพรรษา	ฯลฯ	โดยการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ เกิดขึ้นโดย																

นักกิจกรรมที่มีประสบการณ์มาพอสมควร	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	31	มีนาคม	2562,	

สัมภาษณ์)

แต่โดยรวมแล้ว	“New Gen เรารักชลบุรี”	ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	

เพราะเป็นกลุ่มจัดต้ังไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง

อิสระ	การขับเคลื่อนกิจกรรมยังไม่เข้าใจหรือสะท้อนความคิดของคนรุ่นใหม่อย่าง

แท้จริง	ไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ	ทั้งนี้การจัดกิจกรรมของกลุ ่มยังมี

ลักษณะจัดตั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มบ้านใหญ่เป็นส�าคัญ	ไม่เป็นธรรมชาติของ

การเกิดกลุ ่มกิจกรรมคนรุ ่นใหม่แบบกลุ ่มอื่น	ๆ	ท่ีมีความเป็นตัวของตัวเองตาม

ธรรมชาติของเด็กและเยาวชนในวัยนี้	เป็นการเล่นเกมการเมืองกับกระแสคนรุ่นใหม่

เท่านั้น	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	29	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

กล่าวโดยสรุป	กลุ่มบ้านใหญ่ยังไม่ได้ใจ	และไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ใน

จังหวัดอย่างแท้จริง	เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคอนาคตใหม่	หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่อื่น	ๆ																

ที่เกิดข้ึนจากความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณะทาง

สังคม	กลุ ่มบ้านใหญ่ไม่สามารถปรับกลยุทธ์ทางการเมืองได้ทันท่วงทีท่ามกลาง

สถานการณ์ใหม่	และประเด็นส�าคัญ	คือ	ภาพจ�าของคนรุ่นใหม่ต่อลักษณะการเมือง

ในจังหวัดชลบุรีในอดีต	เป็นสิ่งที่พวกเขาตั้งค�าถามและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง	

ทั้งนี้กลุ่มบ้านใหญ่เองก็ประเมินกลุ่มคนรุ่นใหม่กับเทคโนโลยีต�่าไปในการเลือกตั้ง											

ครั้งนี้	การให้น�้าหนักของฐานคะเสียงท่ีกลุ่มบ้านใหญ่ให้ความส�าคัญ	คือ	คะแนนจัด

ตั้งของนักเมืองท่ีเป็นเครือข่ายพันธมิตรมากกว่าคะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น	

New	Voter	กลุ่มคนรุ่นใหม่จึงส่งสัญญาณทางการเมืองถึงกลุ่มบ้านใหญ่	ผ่านการ

เลือกตั้งครั้งนี้ว่าพวกเขาต้องการการเปลี่ยนแปลง	พวกเขาไม่อยากเห็นจังหวัดเขามี

การผูกขาดอ�านาจทางการเมืองไว้ในมือคนกลุ่มเดียว

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562



66 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563)
Burapha Journal of Political Economy Vol. 8 No. 1 (2020)

4) การย้ายพรรคจากพรรคพลังชลมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ 

การจัดตั้งพรรคการเมืองพลังชลในฐานะพรรคการเมืองท้องถ่ินท่ีต้ังโดยกลุ่ม

บ้านใหญ่หลังจากย้ายออกมาจากพรรคไทยรักไทย	พรรคชาติไทย	และพรรคภูมิใจ

ไทยตามล�าดับ	ในช่วงกลางทศวรรษ	2550	เพ่ือพยายามรักษาสถานะความเป็นกลาง

ทางการเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในเวลานั้นที่มี

การแบ่งขั้วการเมืองกันอย่างชัดเจนทั้งในส่วนของพรรคการเมืองและประชาชน

การท่ีจะเลือกข้างใดข้างหน่ึงของกลุ่มบ้านใหญ่อาจจะกระทบต่อผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มและเครือข่ายพันธมิตรทางการเมือง	กลุ่มบ้านใหญ่จึง

พยายามรักษาความเป็นกลางทางการเมืองเพ่ือไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ในด้านลบ

กับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพ่ือรักษาสัมพันธภาพกับทุกฝ่าย	หรือคู่ขัดแย้งทั้ง	2	ฝ่าย	เพ่ือรอ

จังหวะและโอกาสทางการเมืองของกลุ่มที่สามารถเข้าได้ทั้ง	2	ฝั่ง	เป็นวางยุทธศาสตร์

การเมืองแบบเลือกข้างฝ่ายชนะอยู่เสมอ	เพ่ือความชอบธรรมของความเป็นกลางของ

กลุ่มบ้านใหญ่ท่ามกลางความขัดแย้ง	ไม่มีทางเลือกอื่นใดที่เหมาะสมไปกว่าการตั้ง

พรรคการเมืองของตนเองโดยอาศัยฐานจากจังหวัดชลบุรีที่กลุ่มบ้านใหญ่กุมสภาพ

การเมืองได้	

พรรคพลังชลจึงกลายเป็นพรรคการเมืองท่ีแรงสนับสนุนจากประชาชนใน														

ท้องถ่ินอย่างกว้างขวาง	สามารถเป็นฐานในการท�างานระดับชาติของกลุ่มบ้านใหญ่

ได้อย่างมั่นคง	และการปรับกลยุทธ์ทางการเมืองและกลไกทางการเมืองใหม่ท�าให้

กลุ่มบ้านใหญ่สามารถปลุกกระแสท้องถ่ินนิยม	(Localism)	ของชาวชลบุรีได้อย่าง	

กว้างขวาง	สะท้อนจากป้ายหาเสียงของพรรคพลังชล

“บ้านของเรา.....พรรคของเรา” 

“พลังชน.....คนบ้านเดียวกัน”

“เราพร้อมท่ีจะท�างานเพ่ือชาวชลบุรีอย่างแท้จริง....มาร่วมกัน

สร้างบ้านของเรา....พรรคของชาวชลบุรีทุกคน”

กระแสพรรคพลังชลมีผลต่อสถานะโครงสร้างอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่ที่เกิด

ภาวะสั่นคลอนก่อนหน้าน้ีให้กลับมามีเอกภาพอีกครั้ง	สามารถท่ีจะประสานและเชื่อม

รวมกันได้อีกครั้งหน่ึงผ่านพรรคพลังชล	ดังจะเห็นได้จากชัยชนะในการเลือกต้ังระดับ
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ชาติช่วงกลางทศวรรษ	2550	และผลักดันให้คนในเครือข่ายเข้ารับต�าแหน่งรัฐมนตรี

ไดอ้ีกครั้งหนึ่ง	ซึ่ง	 ไม่เพียงแต่ความส�าเร็จในการช่วงชิงพ้ืนท่ีทางการเมืองในระดับ

ชาติเท่านั้น	ในทางการเมืองท้องถ่ินกลุ่มบ้านใหญ่และเครือข่ายพันธมิตรก็สามารถ

เข้าไปช่วงชิงอ�านาจทางการเมืองคืนจากกลุ่มเครือข่ายอ�านาจใหม่ในหลายพ้ืนที่ที่มี

การสถาปนาอ�านาจขึ้นมาเป็นกลุ่มการเมืองใหม่และพยายามต่อสู้ช่วงชิงอ�านาจกับ

กลุ่มบ้านใหญ่	ในภาพรวมของการเมืองภายในจังหวัด	พบว่า	กลุ ่มบ้านใหญ่ยัง

สามารถรักษาพ้ืนท่ีทางการเมืองท้องถ่ินที่ส�าคัญ	ๆ	เอาไว้ได้เกือบทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากการตั้งพรรคพลังชล

การเลือกตั้งปี	2554	พรรคพลังชลได้สร้างประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วย

ชัยชนะการเลือกตั้งถึง	6	เขตเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรี	ท้ังท่ีก่อนหน้าน้ีกลุ่มบ้านใหญ่

พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคประชาธิปัตย์ทุกเขต

-	 เขต	1	นายสุชาติ	ชมกลิ่น	“เฮ้ง...ใจถึง	-	พึ่งได้”	

-	 เขต	2	นายอุกฤษณ์	ตั๊นสวัสดิ์	“นายกอุ๊ย...นักเลงเรียกพี่”	

-	 เขต	3	นายรณเทพ	อนุวัฒน์	“ทนายหนวดในต�านาน”

-	 เขต	5	นายพันธุ์ศักดิ์	เกตุวัตถา	“เบียร์ใหญ่	บางพระ”

-	 เขต	6	นางสุกุมล	คุณปลื้ม	“ซ้อใหญ่”

-	 เขต	7	นายปรเมศวร์	งามพิเชษฐ์	“เบียร์เล็ก	พัทยา”

รวมถึงชัยชนะการเลือกตั้งนายก	อบจ.ชลบุรี	2	สมัยที่พรรคพลังชลส่งนาย

วิทยา	คุณปลื้ม	ลงสมัครรับเลือกตั้ง	นายกอบจ.ชลบุรี	และได้รับชัยชนะในการเลือก

ตั้งท้ัง	2	สมัย	ครั้งแรกชนะนายอารยะ	วิวัฒน์วานิช	และครั้งที่	2	ชนะนายประมวล	

เอมเปีย	ที่ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์	

การฟื ้นอ�านาจของกลุ ่มบ้านใหญ่ในนามพรรคพลังชล	ย่ิงท�าให้มีเสียง

สนับสนุนจากคนชลบุรีเพ่ิมมากขึ้น	ตอกย�้ากับชัยชนะของพรรคพลังชลและการกลับ

มาอย่างยิ่งใหญ่ของกลุ่มบ้านใหญ่หลังจากก�านันเป๊าะต้องหลบหนีคดี	แต่การเลือกตั้ง

ในวันท่ี	24	กุมภาพันธ์	2562	ที่ผ่านมากลุ่มบ้านใหญ่กลับประกาศเว้นวรรคพรรค									

พลังชล	โดยจะย้ายผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบ้านใหญ่ท้ังหมดไปลงสมัคร	

ส.ส.	ในนามพรรคพลังประชารัฐ	นายพันธุ์ศักดิ์	เกตุวัตถา	แกนน�าคนส�าคัญของกลุ่ม

บ้านใหญ่	และหนึ่งในผู้สมัคร	ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ	ได้สื่อสารการเมืองถึง

ประชาชนในจังหวัดชลบุรีผ่านช่องทาง	Facebook	ส่วนตัวยืนยันว่าการเลือกต้ังครั้งน้ี

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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กลุ่มบ้านใหญ่จะย้ายไปลงสมัคร	ส.ส.	ในนามพรรคพลังประชารัฐ	แต่การเลือกต้ังครั้ง

ต่อไปก็จะกลับมาลงสมัครในนาม	“พรรคพลังชล”	อีกครั้ง

“จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย

เฉพาะอ�าเภอศรีราชา พรรคพลังชลเราเป็นพรรคเล็ก อาจจะมีพลัง            

ไม่พอในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ในฐานะคนในพื้นที่ แต่พลังชลก็

ไม่ได้ไปไหน ยังอยู่ เพียงแต่เราหยุดส่งผู้สมัครเพียงสมัยนี้สมัยเดียว

ครับ โอกาสท่ีเราจะน�าปัญหาต่าง ๆ ในบ้านเราไปน�าเสนอเพ่ือแก้ไข 

น�้าหนักก็จะมีมากกว่า เราไม่ได้ท�าเพ่ือใครเราท�าเพ่ือพ่ีน้องประชาชน 

พวกเราท�าการเมืองมาหลายสิบปี ท�าหรือไม่ท�าท่านคงจะเห็นบ้างล่ะ

ครับ โดยเฉพาะพวกเราเป็นคนชลบุรีโดยก�าเนิด คนศรีราชาคงไม่

อยากให้พ่ีน้องประชาชนมาด่าพวกเราอย่างแน่นอน โดยเฉพาะผมคน

ศรีราชา ถึงแม้จะไม่ร�่ารวยอะไร แต่ก็อยากท�างานให้กับบ้านเรา            

สุขบ้างทุกข์บ้างแต่ก็มีความสุข ที่ประชาชนให้เกียรติเสมอมา ครั้งน้ีก็

ขอโอกาสพวกเราอีกซักครั้ง มีค�าแนะน�าอะไร น�าเสนอได้นะครับ ถ้าท่ี

ผ่านมาไม่มีผลงาน ไม่เหมาะสม ผมเคารพในการตัดสินใจของท่าน จะ

ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ยังเป็นพันธุ์ศักด์ิเหมือนเดิมครับ ข้ึนอยู่กับการ

ตัดสินใจของท่าน และต้องฝากพิจารณาทีมงานท้ัง 8 เขตด้วยนะครับ 

เพราะท�างานคนเดียวคงท�าได้ยากนะครับ การเลือกต้ังครั้งน้ีข้ึนอยู่กับ

ทุก ๆ ท่านต้องพิจารณาแล้วครับ ด้วยความเคารพทุก ๆ ท่านครับ”

การสื่อสารทางการเมืองดังกล่าวเป็นนัยยะส�าคัญของกลุ่มบ้านใหญ่	ถึงจุดยืน

ทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้	ต่อมาได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในนาม

พรรคพลังประชารัฐ	นายอิทธิพล	คุณปลื้ม	ผู ้อ�านวยการพรรคพลังประชารัฐ	ได้

ประกาศชัดถึงการย้ายพรรคและแสดงความมั่นใจว่า	กลุ่มบ้านใหญ่จะชนะการเลือก

ตั้ง	ส.ส.ชลบุรี	ทั้ง	8	เขตเลือกตั้ง	โดยมีการวางตัวผู้สมัคร	ดังน้ี	นายสุชาติ	ชมกล่ิน	เขต	

1	ร.อ.จองชัย	วงศ์ทรายทอง	เขต	2	นายรณเทพ	อนุวัฒน์	เขต	3	นายสรวุฒิ	เน่ือง

จ�านงค์	เขต	4	นายพันธุ์ศักดิ์	เกตุวัตถา	เขต	5	นายปรเมศวร์	งามพิเชษฐ์	เขต	7	นาย

สะถิระ	เผือกประพันธุ์	เขต	8	และนายอิทธิพล	คุณปลื้ม	เขต	6
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การเลือกตั้งครั้งนี้กลุ ่มบ้านใหญ่ประเมินว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่ม

ทลายทุกเขตเลือกตั้ง	เพราะกลุ่มบ้านใหญ่มีความได้เปรียบจากคู่แข่งอย่างรอบด้าน	

ทั้งอ�านาจรัฐ	ทรัพยากรทางการเมือง	ชื่อเสียงบารมีของผู้สมัครในเขตเลือกต้ัง	รวมถึง

เครือข่ายอ�านาจท่ีกลุ่มอยู่	เช่น	ผู ้น�าท้องถ่ิน	ผู ้น�าท้องท่ี	หัวคะแนน	คะแนนจัดต้ัง	

บารมีของก�านันเป๊าะ	(นายสมชาย	คุณปลื้ม)	ที่ยังเป็นเคารพรักและศรัทธาของคนใน

จังหวัด	ตลอดจนบารมีของนายสนธยา	(นายกเมืองพัทยา)	และนายวิทยา	(นายก

อบจ.ชลบุรี)	(ข่าวชล,	2562ก)

อีกด้านของการย้ายพรรคครั้งนี้ของกลุ่มบ้านใหญ่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า

เป็นสถานการณ์ที่กลุ่มบ้านใหญ่ถูกบีบบังคับจากปัญหาการเมืองระดับชาติท่ี	คสช.	

และกลุ่มอ�านาจเก่า	มีความพยายามสืบทอดอ�านาจผ่านการเลือกต้ังจึงมีความจ�าเป็น

ต้องหาพันธมิตรการเมืองมาเป็นน่ังร้านอ�านาจให้ตนเอง	กลุ่มบ้านใหญ่เป็นกลุ่ม															

เป้าหมายส�าคัญ	ที่จะดึงมาเป็นพันธมิตร	เพราะรู้ดีว่ากลุ่มบ้านใหญ่คุมสภาพการเมือง

ในจังหวัดชลบุรีได้	และมีโอกาสชนะการเลือกตั้งท้ังจังหวัด	จึงสามารถเป็นแรงหนุน

ส�าคัญของพรรคพลังประชารัฐ	แต่ในทางการเมืองก็ต้องมีการต่อรองย่ืนเงื่อนไขจน

เป็นที่พอใจของทั้ง	2	ฝ่าย	ก่อนมาการตัดสินใจย้ายพรรค

การเมืองของการเลือกตั้ง	ส.ส.	ในจังหวัดชลบุรีครั้งนี้	ได้มีนายทหารใหญ่ที่มี

บารมีในกองทัพและเป็นท่ีเคารพรักของคนในตระกูลคุณปลื้มมาอย่างยาวนาน													

ได้ขอร้องให้กลุ่มบ้านใหญ่	สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐในการเลือกต้ังครั้งน้ี	เพราะ	

คสช.	ต้องการให้การเมืองในจังหวัดชลบุรีมีเอกภาพ	และเป็นฐานสนับสนุนพรรคพลัง

ประชารัฐในการจัดต้ังรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง	โดยมีข้อเสนอท่ีสมประโยชน์ของทุก

ฝ่ายกลุ่มบ้านใหญ่จึงได้ประกาศเว้นวรรคพรรคพลังชลในการเลือกต้ังครั้งน้ี	และส่ง

นักการเมืองในกลุ่มไปลงสมัคร	ส.ส.	ในนามพรรคพลังประชารัฐแทน	และให้เหตุผล

กับคนชลบุรีว่าการเลือกตั้งคร้ังต่อไปจะกลับมาสังกัดพรรคพลังชลเหมือนเดิม	(ผู้ไม่

ประสงค์ออกนาม,	25	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

แต่ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามคาดหมายกลุ่มบ้านใหญ่แพ้การเลือก	3	เขต	

ซึ่งเป็นเขตที่บุคคลคนส�าคัญระดับแกนน�า	และเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดตระกูลคุณปล้ืม															

ทั้งสิ้น	พ่ายแพ้การเลือกตั้งแก่พรรคอนาคตใหม่ท้ังที่ตัวผู้สมัครไม่ได้เป็นท่ีรู้จักของ

ประชาชนในเขตเลือกต้ังเลย	เมื่อเปรียบเทียบกับตัวผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐที่

กลุ่มบ้านใหญ่ส่งสมัครรับเลือกต้ัง	อันเป็นการสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้สนใจ

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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การเมืองในจังหวัดชลบุรี	ตามมาด้วยการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าการ

พ่ายแพ้ดังกล่าวเป็นผลมาจากประชาชนในจังหวัดส่งสัญญาณความไม่พอใจต่อ

จุดยืนทางการเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่ท่ีหันมาสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐถึงขนาด

เว้นวรรคพรรคพลังชลท้ังที่เป็นพรรคที่กลุ่มบ้านใหญ่สร้างขึ้นมา	และเคยสัญญากับ

ประชาชนเอาไว้ว่าจะสร้างพรรคพลังชลให้เป็นพรรคการเมืองท้องถ่ินท่ีเป็นฐาน

การเมืองที่เข้มแข็งของชาวชลบุรีในการเลือกตั้งคร้ังท่ีผ่านมา	พลังศรัทธาและความ

ภาคภูมิใจของประชาชนถูกท�าลายโดยผู ้สร้างที่ไม่รักษาสัจจะ	ในความรู ้สึกของ

ประชาชนการตัดสินใจเว้นวรรคพรรคพลังชลของกลุ่มบ้านใหญ่เป็นการตัดสินใจที่ผิด

พลาด	เป็นการตัดสินใจแบบชนชั้นน�าทางการเมืองที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับความ

รู้สึกประชาชนอย่างจริงใจ	ประเมินประชาชนต�่าไปในบริบททางการท่ีเปลี่ยนไป	(ผู้ไม่

ประสงค์ออกนาม,	26	มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

กลุ่มบ้านใหญ่ยังมองการเมืองแบบเดิมที่เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้น

น�ากลุ่มเดียวที่มีอ�านาจแบบชนชั้นน�าท้องถ่ินที่ครอง	และผูกขาดอ�านาจการเมืองไว้ใน

ก�ามือ	ชัยชนะทางการเมืองของกลุ่มตนเองมาจากพลังความเข้มแข็งของทรัพยากร

ทางการเมืองเครือข่ายพันธมิตรและคะแนนจัดตั้งไม่ใช่เสรีประชาชน	การพ่ายแพ้การ

เลือกตั้งครั้งนี้จึงบทเรียนครั้งส�าคัญอีกครั้งหน่ึงของการกลุ่มบ้านใหญ่ท่ีต้องถอดบท

เรียน	เพราะประชาชนในจังหวัดชลบุรีเติบโตขึ้นและมีความกล้าหาญท่ีจะแสดง

อาการท้าทายการเมืองแบบเดิมของกลุ่มชนชั้นน�าท้องถ่ิน	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	31	

มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)

อีกประเด็นท่ีส�าคัญ	คือ	เป็นท่ีรับรู้กันอย่างกว้างขวางว่าพรรคพลังประชารัฐ

สร้างขึ้นมาเพ่ือต้องการสืบทอดอ�านาจของ	คสช.	มากกว่าท�างานการเมืองในความ

หมายการพัฒนาการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยระยะยาว	ประเด็นน้ีได้

สร้างความไม่พอใจให้ประชาชนจ�านวนมากต่อพรรคพลังประชารัฐที่มีวาระซ่อนเร้น

ทางการเมือง	รวมถึงความไม่พอใจต่อผลงานท่ีผ่านมาของรัฐบาล	คสช.	โดยเฉพาะ

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้าน	แล้วปรากฏว่ากลุ่มคนท่ีแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจท่ีผ่านมากลายเป็นแกนน�าหลักของพรรคพลังประชารัฐท้ังสิ้น	การที่กลุ่ม

บ้านใหญ่เว้นวรรคพรรคพลังชลแล้วย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐกลายเป็นการ

ทับถมความไม่พอใจทางการเมืองแก่ประชาชนเพ่ิมคูณทวี	ประชาชนจึงส่งสัญญาณ

ความไม่พอใจถึงกลุ่มบ้านใหญ่ผ่านผลการเลือกตั้งครั้งนี้
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5) การผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) ของพรรคพลังประชารัฐ

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจาก

รัฐบาล	คสช.	และถูกขับเคลื่อนสานต่อด้วยพรรคพลังประชารัฐในฐานะนโยบายหลัก

ของพรรค	แม้ว่ารัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐจะเชื่อมั่นว่าโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่ประชาชนในภาคตะวันออก

อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะคนในจังหวัดชลบุรี	สะท้อนจากค�าปราศรัยของ	กอบศักด์ิ	

ภูตระกูล	เมื่อวันท่ี	21	มีนาคม	2562	พรรคพลังประชารัฐ	ได้ปราศรัยท่ีลานหน้าศาลา

กลางจังหวัดชลบุรี

“จ.ชลบุรีถือเป็นหัวหัวใจส�าคัญของ EEC ซึ่งในอนาคตภาค

ตะวันออกจะเป็นตัวจักรส�าคัญของประเทศไทยเป็นแหล่งรายได้ 

แหล่งท่องเที่ยวท่ีส�าคัญ ซึ่งมั่นใจว ่าหากได้เป ็นแกนน�ารัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นคนท�าให้เกิดข้ึนจริง นอกจากนี้จะยังมีผลงาน

ชิ้นโบว์แดง คือ การมีรถไฟความเร็วสูง ภาคตะวันจะมีสนามบินของ

ตนเอง มีท่าเรือส�าราญ การส่งออกจะดีขึ้น พ่ีน้องจะมีงานท�าเยอะข้ึน 

ซึ่งจะพลิกโฉมเปลี่ยนแปลงภาคตะวันออก เป็นเมืองกรุงเทพที่ 2” 

(กอบศักดิ์ ภูตระกูล อ้างถึงใน พรรคพลังประชารัฐ, 2562)

แต่อีกด้านก็มีประชาชนจ�านวนมากท่ีไม่เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกของพรรคพลังประชารัฐ	เพราะมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่

เอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนและชนชั้นน�าทั้งในระดับชาติ	ชนชั้นน�าท้องถ่ิน	และ	

บรรดานักการเมืองท้องถ่ิน	นายทุนท้องถ่ิน	มากกว่าประโยชน์ของประชาชนอย่าง

แท้จริง	รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของชาวบ้านในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับผลกระทบ

จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	Seaboard)	ยังเป็นภาพจ�า

และฝันร้ายของประชาชนมากว่า	30	ปี	กลุ ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเห็นว่ากระบวนการขับเคลื่อนโครงการมีความไม่

โปร่งใส	ไม่ค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน	สิทธิชุมชน	ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ทั้งที่โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีส่วนกระทบต่อชุมชน	ขาดหลักธรรมาภิบาลในการ

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อชาวบ้านและชุมชนท้องถ่ิน	

(ThaiPBS,	2562ข)

กลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเห็น

ว่าการหยุดย้ังหรือกดดันให้มีการทบทวนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน

ออก	ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น

ตามมาจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	และได้มีการรณรงค์ให้

ประชาชนไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐ	เพราะเป็นพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	การรณรงค์ให้ประชาชนไม่เลือกพรรคพลัง

ประชารัฐจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลสัมพันธ์กับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ของ

กลุ่มบ้านใหญ่ไปด้วย	

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าประชาชนในจังหวัดชลบุรี	มีการเรียนรู้

ทางการเมืองมากขึ้นจากประสบการณ์ของตนเอง	พวกเขามีความเป็นตัวของตัวเอง

มากขึ้น	ไม่ได้ถูกครอบง�าจากบรรดานักการเมืองเสียท้ังหมด	พวกเขาสามารถ

พิจารณาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสาธารณะในชุมชนของตนเองกับ

นโยบายทางการเมือง	พรรคการเมือง	นักการเมือง	และนายุทน	ประเมินผลได้ผลเสีย

ความสมดุลในผลประโยชน์ระหว่างชาวบ้านกับนายทุน	พวกเขาตะหนักต่อสิทธิและ

ความย่ังยืนของชุมชน	ท�าให้พวกเขามีความกล้าหาญท่ีจะแสดงจุดยืนทางการเมือง

ของตัวเองต่อความไม่พอใจในนโยบายสาธารณะ	พรรคการเมือง	รวมถึงตัวผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้ง	โดยการตัดสินใจไม่เลือกพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายไม่สอดคล้องกับ														

ผลประโยชน์ของตนเองและชุมชน	เป็นนโยบายที่ใช้อ�านาจเผด็จการละเมิดและ

คุกคามสิทธิชุมชนด้วยการอ้างผลประโยชน์ท่ีชาวบ้านจะได้รับอย่างเล่ือนลอย	

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบวิธีคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ในจังหวัดท่ีส่งสัญญาณไม่เลือกกลุ่มบ้านใหญ่	เพราะเห็นต่างเรื่องในจุดย่ืนนโยบาย	

EEC	ปรากฏการณ์น้ีชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจแบบเดิมในจังหวัดก�าลังเกิด

ภาวะสั่นคลอนท่ีกลุ่มชนชั้นน�าท้องถ่ินไม่สามารถควบคุมประชาชนได้เหมือนในอดีตท่ี

ผ่านมา	
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“หยุด EEC ไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐ”

(ข้อความรณรงค์ให้ประชาชนไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐเพื่อยับยั้งโครงการ	EEC)

6) การเมืองและโครงสร้างอ�านาจภายในจังหวัดชลบุรีหลังก�านันเป๊าะ

หนีคดี-ล้มป่วย 

หลังจากก�านันเป๊าะต้องหลบหนีคดีหลังถูกศาลฏีกาตัดสินจ�าคุก	5	ปี	4	เดือน	

และยึดทรัพย์ในคดีทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้ว	และจ�าคุก	25	ปี	ในคดีจ้างวานฆ่า	นาย

ประยูร	สิทธิโชติ	หรือก�านันยูร	รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของก�านันเป๊าะหลังการเข้า

มอบตัว	(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,	2562)	เงื่อนไขดังกล่าวได้ผลต่อโครงสร้างอ�านาจ

การเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่เกิดภาวะการสั่นคลอน	แม้ว่ากลุ่มบ้านใหญ่ได้พยามปรับ

ยุทธศาสตร์การเมืองด้วยการผลักดันให้เกิดผู้น�ารุ่นที่สอง	(สนธยา-วิทยา	คุณปลื้ม)	

ของกลุ่มบ้านใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้น�ากลุ่มแทนก�านันเป๊าะ	

ในช่วงแรกผู้น�ารุ่นสองจะสามารถประสานกลุ่มคนต่าง	ๆ	ในเครือข่ายของกลุ่ม

บ้านใหญ่เอาไว้ได	้แต่ในช่วงต้นทศวรรษ	2550	ก็เริ่มเห็นรอยร้าวเกิดข้ึนปรากฏการณ์

รูปธรรมท่ีตอกย�้าให้เห็นถึงการสั่นคลอนของโครงสร้างอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่	คือ	

การพ่ายแพ้การเลือกตั้ง	ส.ส.	ให้กับผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์	เมื่อต้นทศวรรษ	

2550	โดยที่ภาวะการสั่นคลอนของโครงสร้างอ�านาจบ้านใหญ่ในทศวรรษ	2550	ได้ก่อ

ให้เกิดการรวมกลุ่มการเมืองและเครือข่ายอ�านาจใหม่ในจังหวัดชลบุรีอย่างชัดเจนข้ึน

หลังจากถูกกลุ่มบ้านใหญ่กดทับเอาไว้อย่างยาวนาน	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,	31	

มีนาคม	2562,	สัมภาษณ์)	อย่างน้อย	3	กลุ่ม	โดยแต่ละกลุ่มการเมืองน้ีเป็นตัวละคร

หลักในการแข่งขันเลือกตั้งครั้ง	ส.ส.	นี้	ประกอบด้วย	

1.	กลุ่มการเมืองที่เป็นคู่แข่งเดิมของกลุ่มบ้านใหญ่	

2.	กลุ่มการเมืองท่ีเป็นคนเครือข่ายอ�านาจเดิมของกลุ่มบ้านใหญ่ที่

แตกตัวออกไป	

3.	กลุ ่มการเมืองชนชั้นน�าข ้าราชการในท้องถ่ินในปีกกลุ ่มอดีต

ข้าราชการที่มีชื่อเสียงในจังหวัด	

จากภาวะการสั่นคลอนของโครงสร้างอ�านาจบ้านใหญ่จนน�าไปสู่การสถาปนา

อ�านาจของกลุ่มอ�านาจใหม่ในจังหวัดได้ส่งผลต่อการบริหารการเลือกตั้งครั้งน้ีเป็น

อย่างมาก	เป็นปัญหาหนึ่งท่ีท�าให้การบริหารการเลือกต้ังไม่มีเอกภาพ	เพราะไม่มีใคร

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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มีบารมีทางการเมืองพอท่ีจะควบคุมสภาพการเมืองได้เหมือนในยุคท่ีก�านันเป๊าะเป็น	

ผู้บัญชาการบริหารการเลือกตั้งเอง	สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้กลุ่มบ้านใหญ่ต้อง

เผชิญปัญหาในการบริหารการเลือกตั้งทั้งภายนอก	และภายในเป็นรอยปริแยกใหม่

ของกลุ่มในการบริหารการเลือกต้ังคร้ังนี้และเป็นเหตุปัจจัยหน่ึงท่ีบ้านใหญ่ต้องพ่าย

แพ้การเลือกตั้ง	อย่างกรณีปัญหารอยปริแยกใหม่ของกลุ่มจากกรณีนายสุชาติ																			

ชมกลิ่น	ประกาศตั้งกลุ่มชลบุรีโฉมใหม่	และจะสนับสนุนนักการเมืองในเครือข่ายของ

ตนลงสมัครรับเลือกในสนามการเมืองท้องถ่ิน	(ข่าวชล,	2562ข)	ตอกย�้าให้เห็น

ปรากฏการณ์ภาวะการสั่นคลอนของโครงสร้างอ�านาจบ้านใหญ่หลังก�านันเป๊าะได้

อย่างชัดเจน

โดยกรณีของนายสุชาติ	ชมกลิ่น	ประธาน	ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ	และ	

ส.ส.เขต	1	จังหวัดชลบุรี	ผู้มากล้นด้วยบารมีทางการเมืองในจังหวัดในปัจจุบัน	ในการ

เลือกตั้ง	ส.ส.ท่ีผ่านมาถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญของกลุ่มบ้านใหญ่ในฐานะหัวหน้า

กลุ่มสนับสนุนผลักดันให้	ร.อ.จองชัย	วงศ์ทรายทอง	และอนุวัฒน์	เป็นส.ส.เขต	2	และ

เขต	3	จังหวัดชลบุรี	ชนะการเลือกตั้ง	ทั้ง	3	เขตในความรับผิดชอบของตน	ในขณะท่ี

แกนน�ากลุ่มบ้านใหญ่อีก	3	เขตพ่ายแพ้ให้กับพรรคอนาคตใหม่	ซึ่งเป็นผลงานส�าคัญ

ของนายสุชาติ	ชมกลิ่นในฐานะแกนน�าของกลุ่มบ้านใหญ่	รวมถึงบทบาททางการ

เมืองระดับชาติของนายสุชาติ	ชมกลิ่น	ในฐานะประธาน	ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ	ท่ีได้

รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐให้ท�าหน้าท่ีประธาน	ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐ	เพ่ือดูแล	ส.ส.	ท้ังหมดของพรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนน�ารัฐบาล	

รวมทั้งเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง	ส.ส.	กับผู้บริหารพรรคอีกด้วย	(สยามรัฐ,	2562)	

แต่หลังจากเสร็จศึกเลือกตั้งปรากฏว่าแกนน�ากลุ่มบ้านใหญ่ไม่มีการตอบแทน

ผลงานของนายสุชาติ	ชมกลิ่น	ทั้งท่ีก่อนหน้าน้ีได้มีกระแสข่าวว่าจะได้รับต�าแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ด้วยการผลักดันอย่างแข็งขันจากแกนน�ากลุ่มบ้าน

ใหญ่	แต่สุดท้ายตัวเองกลับไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นต�าแหน่งรัฐมนตรีในโควต้าของ

พรรคพลังชล	ส่วนคนที่ได้รับต�าแหน่งรัฐมนตรีกลายเป็นนายอิทธิพล	ผู้สมัคร	ส.ส.	เขต	

6	ท่ีสอบตก	กลับได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	สร้าง

ความไม่พอใจกับนายสุชาติ	และเครือข่ายเป็นอย่างมากท่ีแกนน�ากลุ่มบ้านใหญ่ผิด

สัญญาลูกผู้ชาย	เงื่อนไขดังกล่าวส่งผลต่อโครงสร้างอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่เป็น

ทันทีเมื่อนายสุชาติ	และนักการเมืองท้องถ่ินในเครือข่ายประกาศต้ังกลุ่ม	“ชลบุรีโฉม
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ใหม่”	เพื่อผลักดันนักการเมืองท้องถิ่นในสังกัดลงสมัครแข่งกับ	“กลุ่มเรารักชลบุรี” ของ

กลุ่มบ้านใหญ่ในสนาม	ส.อบจ.ชลบุรี	รวมถึงสนามนายกเทศมนตรี	และสท.	สร้าง

ความกังวลในภาพลักษณ์เอกภาพและเสถียรภาพของกลุ่มบ้านใหญ่เป็นอย่างมาก

และที่ส�าคัญการประกาศต้ังกลุ่ม “ชลบุรีโฉมใหม่”	นายสุชาติ	และนักการเมืองท้องถ่ิน

ในเครือข่ายเกิดขึ้นหลังจากก�านันเป๊าะเสียชีวิตได้ไม่นาน	(ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม,														

1	สิงหาคม	2562,	สัมภาษณ์)	ก่อนท่ีสถานการณ์จะบานปลายกลุ่มบ้านใหญ่ได	้

“ดอกดิน”	นายธานินทร์	เจริญผล	เลขานุการนายกอบจ.ชลบุรี	เป็นกาวใจประสาน

นายสุชาติ	ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับแกนน�ากลุ่มบ้านใหญ่นายสนธยา	และนาย

วิทยา	คุณปลื้ม	ที่โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท	บางแสน	จนมีความเข้าใจกันระดับหนึ่ง

โดยนายสุชาติ	ชมกลิ่น	ยืนยันว่าตนยังเคารพ	และให้เกียรติกลุ่มบ้านใหญ่

เสมอโดยเฉพาะในตัวก�านันเป๊าะที่เป็นผู้มีพระคุณกับตนเอง	เป็นผู้ท่ีตนเองเคารพ

ศรัทธา	และถือเป็นแบบอย่างอย่างในการท�างานการเมืองมาตลอด	(ผู้ไม่ประสงค์

ออกนาม,	2	สิงหาคม	2562,	สัมภาษณ์)	แต่ในทางการเมืองนายสุชาติ	ยืนยันจะส่ง											

ผู้สมัครลง	ส.อบจ.ชลบุรี	ในบางเขต	เช่น	นายพรชัย	ด้วงเงิน	เขตพนัสนิคม	หรือนาย									

สุรพงษ์	น�าชัยรุจิพงศ์	เขตเมืองชลบุรี	ซึ่งเป็นเครือข่ายอ�านาจในกลุ ่มของตนเอง												

ถ้ากลุ่มบ้านใหญ่สนับสนุนผู้ลงสมัครแข่งขันในเขตเลือกต้ังดังกล่าวก็จะแข่งขันกันไป

ระหว่างผู้สมัครที่นายสุชาติ	สนับสนุนกับคนท่ีบ้านใหญ่สนับสนุน	แต่กลุ่มบ้านใหญ	่

ไม่สนับสนุนใครผู้สมัครท่ีนายสุชาติ	สนับสนุนลงสมัครในนามกลุ่มเรารักชลบุรี	(ข่าว

ชล,	2562ข)	เป็นการย่ืนเง่ือนไขวัดใจต่อรองกับกลุ่มบ้านใหญ่ในสนามการเมืองท้อง

ถ่ินท่ีจะเกิดขึ้น	ปรากฏการณ์ดังกล่าวย่ิงท�าให้เห็นสถานะภาพของการเมืองโครงสร้าง

อ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่ที่ก�าลังสั่นคลอนชัดเจนขึ้น	และก�าลังถูกท้าทายจากกลุ่ม

คนในเครือข่ายอ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่เอง

สรุปและข้อสังเกตทางวิชาการ
การพ่ายแพ้การเลือกตั้งของกลุ่มบ้านใหญ่บางแสน	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	

2562	จากศึกษาของผู้เขียน	พบว่า	มีสาเหตุดังน้ี	1)	ข้อจ�ากัดการผลิตซ�้าโครงสร้าง

อ�านาจของกลุ่มบ้านใหญ่	2)	การขยายตัวของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี	3)	กลุ่มคน

รุ่นใหม่	เทคโนโลยีกับการเมืองในจังหวัดชลบุรี	4)	การย้ายพรรคจากพรรคพลังชลมา

สังกัดพรรคพลังประชารัฐ	5)	การผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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ของพรรคพลังประชารัฐ	และ	6)	การเมืองและโครงสร้างอ�านาจภายในจังหวัดชลบุรี

หลังก�านันเป๊าะหนีคดี-ล้มป่วย	การพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อวันที่	24	มีนาคม	2562	ยัง

เป็นสัญญาณการเมืองส�าคัญของกลุ่มบ้านใหญ่ต่อสถานะโครงสร้างอ�านาจการเมือง

ขั้วเดียวที่ผูกขาดอ�านาจการเมืองในจังหวัดชลบุรีมาอย่างยาวนาน	กลุ่มบ้านใหญ่ต้อง

มีการปรับยุทธศาสตร์การเมืองคร้ังใหญ่เพ่ือรักษาสถานะโครงสร้างอ�านาจให้

สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจการเมืองของจังหวัดชลบุรีที่เปลี่ยนแปลงไป

ส�าหรับข้อสังเกตทางวิชาการ	ประกอบด้วย

1.	การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในจังหวัดชลบุรีมีผลต่อสถานะ

โครงสร้างอ�านาจการเมืองขั้วเดียว	แนวโน้มโครงสร้างอ�านาจการเมืองในจังหวัดชลบุรี

มีโอกาสที่จะเกิดขั้วอ�านาจใหม่	ๆ	เกิดขึ้น	ทั้งกลุ ่มการเมืองเดิม	(สิงห์โตทอง/																		

เน่ืองจ�านงค์	/เอมเปีย	ฯลฯ)	กลุ่มการเมืองใหม่	(อนาคตใหม่)	รวมถึงกลุ่มการเมือง															

ที่แตกออกจากกลุ่มบ้านใหญ่	(สุชาติ	ชมกลิ่น)	กลุ่มบ้านใหญ่ก�าลังถูกท้ายทายอ�านาจ

จากกลุ่มเหล่านี้

2.	การเติบโตขึ้นของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ทศวรรษ	2540–ปัจจุบัน	

มีผลต่อการเมืองและโครงสร้างอ�านาจการเมืองขั้วเดียวที่ผูกขาดอ�านาจโดยกลุ่มบ้าน

ใหญ่	และในระยะยาวมีแนวโน้มที่กลุ่มชนชั้นกลางจะกลายเป็นตัวแปรส�าคัญของ

การเมืองในจังหวัดชลบุรี	เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างอ�านาจกลุ่ม

บ้านใหญ่	การตัดสินใจทางการเมืองของกลุ ่มชนชั้นกลางส่วนใหญ่ต้ังอยู ่บน																				

ผลประโยชน์จากนโยบายสาธารณะมากกว่าตัวบุคคล	

3.	เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่	เช่น	Facebook	เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะสมัย

ใหม่ที่สร้างการตื่นตัวทางการเมืองให้แก่คนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวาง	คนรุ่นใหม่ได้

เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	และกลายเป็นกลุ่มคน	มีบทบาทส�าคัญทางการเมือง	

ในจังหวัดชลบุรีมีกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความรู้สึกไม่พอใจสภาพการผูกขาดอ�านาจทางการ

เมืองของกลุ่มบ้านใหญ่เป็นภาพจ�าในด้านลบของกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีต่อกลุ่มบ้านใหญ	่

มีการตั้งค�าถามต่อลักษณะการเมืองที่ผูกขาดอยู่ในมือชนชั้นน�าท้องถ่ินกลุ่มน้ี	สะท้อน

ความอึดอัดต่อลักษณะโครงสร้างอ�านาจการเมืองภายในจังหวัดท่ีมีลักษณะรวม													

ศูนย์อ�านาจอยู่ในมือของกลุ่มเดียว

4.	การตัดสินใจในการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดชลบุรีให้ความส�าคัญ

กับนโยบายสาธารณะมากขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชน
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ในเขตเลือกต้ังที่กลุ ่มบ้านใหญ่พ่ายแพ้	ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	EEC	เพราะเห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้

นายทุน	นักการเมือง	มากกว่าประชาชน	และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อประชาชน	

ต่อจึงไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐที่กลุ่มบ้านใหญ่สังกัดในการเลือกตั้งครั้งนี้

5.	ทุนทางสังคมของตระกูลปลื้มที่สะสมมากว่า	4	ทศวรรษ	ยังเป็นจุดแข็ง

ส�าคัญของกลุ่มบ้านใหญ่	บางแสน	ท่ียังสามรถครองใจประชาชนในจังหวัดชลบุรี	ยังมี

ประชาชนจ�านวนมากท่ีให้ความรัก	ความศรัทธา	ความเชื่อถือต่อตระกูลคุณปลื้ม	รวม

ถึงภาพลักษณ์การวางตัวของบรรดาลูก	ๆ	ก�านันเป๊าะ	(สนธยา	วิทยา	อิทธิพล	และ

ณรงค์ชัย)	มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัดชลบุรี	

กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) 
กับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
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