
23 สุ (ก) ข กันเถอะเรา: ความชอบธรรมและการธ ารงอ านาจของ คสช.  
ชลิตา บัณฑุวงศ์ ผู้ประสานงาน 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด าเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ธนพร  ศรียากูล 

"หลังจากที่ คสช. ได้ท ารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2557 และ ได้เข้ามาบริหารประเทศ เมื่อเวลาผ่านไป 
สิ่งที่เราได้เห็นก็คือ การสร้างชอบธรรมและการธ ารงอ านาจของ คสช. ไม่สามารถท าได้ด้วยการใช้ก าลัง ใช้อาวุธ 
หรือใช้กฎหมายบังคับแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องอาศัยสิ่งอ่ืนๆ ด้วย เวทีนี้มีสามบทความที่น าเสนอ
ประเด็น/ปรากฎการณ์ที่มีผลอย่างส าคัญในการช่วยสร้างความชอบธรรมและช่วยให้การธ ารงอ านาจของ คสช. 
ด าเนินต่อไป  

ในบทความของ สามชาย ศรีสันต์ ที่ชื่อ “ความสุขและการผลิตซ้ าความไม่เท่าเทียมในสังคมไทย” ได้กล่าวถึง
ลักษณะความสุขของคนไทยที่สัมพันธ์กับความเป็นคนดี หรือความดีแบบไทย  ซึ่งหมายถึง  การเชื่อฟังและปฏิบัติ
ตามค าสั่งสอนของผู้ปกครอง ซึ่งหมายรวมถึง คสช.ด้วย  ทั้งนี้ ความสุขและความดีในบทความของสามชาย เป็นสิ่ง
ที่ คสช. ใช้ในการกล่าวอ้างในฐานะอุดมคติที่ประชาชนควรประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ   

ส่วนบทความของ ภาสกร อินทุมาร ที่ชื่อ “การแสดงออก (performance) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ
ภาพลักษณ์ของการเป็นนายกรัฐมนตรี” ได้วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ในแง่หนึ่งมีความ
ก้าวร้าว หยาบคาย และอีกแง่หนึ่งคือ การไม่มีสติ น่าขบขัน โดยภาสกรชี้ว่าภาพลักษณ์ที่ว่านี้เป็นการเลือกที่จะ
แสดงออกและน าเสนอตัวตนในลักษณะนั้นของพลเอกประยุทธ์เอง ซึ่งเกี่ยวข้องการสร้างชอบธรรมและการธ ารง
อ านาจของ คสช.  

ขณะที่บทความของ ชลิตา บัณฑุวงศ์ ชื่อ “ถ้าไม่ใช่รัฐบาลทหาร คงแก้เรื่องนี้ไม่ส าเร็จ”: คสช. กับการขจัดการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)   ชี้ให้เห็นว่า คสช. ได้ใช้แนวคิดแบบสากล
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งในที่นี้ก็คือ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน ในการสร้ างความชอบธรรม
ให้กับตนเองผ่านการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU Fishing) อีก
ทั้ง ชลิตายังชี้ว่าชาวประมงก็มีส่วนอย่างส าคัญในการสร้างความชอบธรรมและการธ ารงอ านาจของ คสช. กล่าวคือ 
แม้จะได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐบาล แต่ชาวประมงก็ยังคงเชื่อมั่นต่อรัฐบาล คสช. ว่าการใช้อ านาจ
แบบเบ็ดเสร็จรวมศูนย์จะสามารถช่วยแก้ไชผลกระทบจากการขจัด IUU Fishing ได้" คสช .  ประยุทธ์  จันทร์
โอชา คืนความสุข การสร้างความชอบธรรม  

23-1 “ถ้าไม่ใช่รัฐบาลทหาร คงแก้เรื่องนี้ไม่ส าเร็จ”: คสช. กับการขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)  

ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 "ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือน (ใบเหลือง) จากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 



พ.ศ. 2558 ว่าต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันยับยั้งและขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU Fishing) อย่างจริงจังเร่งด่วน มิเช่นนั้นจะมีผลต่อการส่งออกสัตว์น้ าของประเทศไทยไปยังสหภาพ
ยุโรป นั้น คสช. ได้ด าเนินการอย่างแข็งขันในการแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะ
กิจแก้ไขปัญหาที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและด าเนินการโดยกองทัพเรือ และมีการตราพระราชก าหนดการประมง
ฉบับใหม่ ที่เพ่ิมมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการประมงอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ การ
แก้ปัญหา IUU Fishing เป็นผลงานเด่นของ คสช. ซึ่งคาดว่าจะน ามาสู่การยกเลิกใบเหลืองของ EU ในไม่ช้านี้ 
ความส าเร็จนี้ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับ คสช. ในการยืนยันว่ารัฐบาลเผด็จการทหารสามารถท างานได้อย่าง
ประสิทธิผลมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

บทความชิ้นนี้พิจารณามาตรการและความส าเร็จของรัฐบาล คสช. ในการขจัด IUU Fishing  ผ่านแนวคิดว่าด้วย
เทคโนโลยีการปกครองบนฐานการปฎิบัติการทางวาทกรรม “การประมงที่ยั่งยืน” ที่ช่วยเพ่ิมอ านาจให้แก่ คสช. 
อีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่า แม้มาตรการขจัด IUU Fishing ได้ส่งผลกระทบต่อชาวประมงแทบทุกกลุ่ม จนน ามาสู่การส่ง
เสียงคัดค้านในลักษณะต่างๆ ผ่านสมาคมประมงแห่งประเทศไทยส าหรับ “ชาวประมงพาณิชย์” และ ผ่านสมาคม
สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยส าหรับ “ชาวประมงพ้ืนบ้าน” กระนั้น  ข้อคัดค้านเหล่านี้ก็ไม่เคยเลย
ที่จะน ามาสู่การท้าทายของอ านาจของ คสช. เนื่องจากสมาคมของชาวประมงทั้งสองสามารถสร้างช่องทางการ
เจรจาต่อรองกับรัฐได้ แม้บ่อยครั้งข้อเสนอต่อรัฐของประมงพาณิชย์และของประมงพ้ืนบ้านจะขัดแย้งกันอย่าง
รุนแรง แต่สิ่งทั้งสององค์กรมีร่วมกันก็คือ มีความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของตนโดยรั ฐบาลทหาร
มากกว่าโดยรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย" 

ค าส าคัญ  

ประมงผิดกฎหมาย ประมงพ้ืนบ้าน ประมงพาณิย์ การประมงท่ียั่งยืน  

23-2 ความสุขและการผลิตซ้ าความไม่เท่าเทียมในสังคมไทย  

สามชาย  ศรีสันต์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์   

ความสุขที่มีการศึกษากันทั่วโลก สามารถแบ่งจุดสนใจ และมีมุมมองต่อความสุขแตกต่างกันแบ่งได้เป็น 3 
แนวทาง  คือ  

1. ความสุขเป็นกระบวนการภายในของสภาวะจิตใจ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง เป็น
ประสบการณ์ท่ีได้สร้างความพึงพอใจ ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกในทางบวก   

2. ความสุขที่เป็นภาวะยู่ดีมีสุข (well-being)  กล่าวคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความสุขลักษณะนี้ถูกน ามาใช้ชี้วัดผลของการพัฒนาประเทศ  



3. ความสุขที่ได้เข้าถึงธรรม เป็นความสุขท่ีได้เป็นคนดี เข้าถึงธรรม เกิดความรู้และปัญญาตามแบบปฏิบัติ
ทางสังคม  ส าหรับลักษณะความสุขของคนไทยเป็นความสุขที่ได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นคนดี   และได้รับการ
นับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในอาณาบริเวณของความดีแบบไทย ซึ่งความดีแบบไทยคือ การยกย่องเชิดชูความเป็นไทย
ผ่านการบริโภค ขณะที่การได้รับการนับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความดีคือการเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งสอน
ของผู้ปกครอง ความสุขดังกล่าวได้ผลิตเรือนกาย (embodiments) ให้เป็นจักรกลแห่งความสุข ซึ่งสามารถกระท า
การตามค าสั่งสอน กดเหยียด แบ่งแยก ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และกีดกันเรือนกายประเภทอ่ืนที่ถู กกัน
แยกออกไปจากความเป็นไทยให้มีคุณค่าที่ต่ าต้อยลง ขณะเดียวกันก็ช่วยเพ่ิมคุณค่าความสุขให้กับเรือนกายของคน
ดี ซึ่งเป็นการผลิตซ้ าความไม่เท่าเทียมในสังคมไทย  

ค าส าคัญ 

ความสุข, ผัสสารมณ์,  เรือนกายความไม่เท่าเทียม  

23-3 การแสดงออก (performance) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับภาพลักษณ์ของการเป็น
นายกรัฐมนตรี  

ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การปรากฏตัวและการน าเสนอตัวตนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ก่อให้เกิดความเห็น
ของสาธารณะต่อภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรกเห็นว่าก้าวร้าว หยาบ
คาย ลักษณะที่สองเห็นว่าดูไม่มีสติน่าขบขัน อย่างไรก็ดี ความเห็นต่อภาพลักษณ์ทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าว ล้วน
สะท้อนให้เห็นว่าการน าเสนอตัวตนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของผู้น าประเทศ 
ซึ่ งหากน าแนวคิดเรื่องการแสดงออก (performance) และการน าเสนอตัวตนในชีวิตประจ าวัน (The 
Presentation of Self in Every Day Life) ของ Erving Goffman มาวิเคราะห์ ก็อาจท าให้กล่าวได้ว่า การ
น าเสนอตัวตนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เป็นไปตามแนวคิดเหล่านั้น บทความนี้จึงเป็นความพยายามใน
การวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเลือกแสดงออกและน าเสนอตัวตนในลักษณะนั้น แม้ว่า
การแสดงออกเช่นนั้นจะไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น าประเทศก็ตาม 

ค าส าคัญ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, การแสดงออก, การน าเสนอตัวตน, ภาพลักษณ์     
   

 


