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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ชิ้ นนี้ ศึ ก ษาพลวัต ทางการเมื อ งที่ เ ป็น ผลมาจากความเปลี่ ย นแปลงในการเลือ กตั้งที่
เกิดขึ้นในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยทั้งสามประเทศต่างเผชิญ กับ ความเปลี่ย นแปลงและ
ความท้ า ทายที่ สาคั ญซึ่ ง สะท้ อ นออกมาจากแบบแผนพฤติ ก รรมและการตัด สิ น ใจทางการเมื อ งของ
ประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กลุ่ มชนชั้นนาและพรรคการเมื อ งที่
ครองอานาจอยู่เดิมสูญเสียอานาจไป หรือถูกสั่นคลอนอานาจ โดยในอินโดนีเซียพบว่าผู้ส มัค รที่ มาจาก
นักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่นอกแวดวงชนชั้นนาก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งประธานาธิบดีโดยได้รับคะแนนนิยมอย่ า ง
รวดเร็ว ในฟิลิปปินส์นักการเมืองท้องถิ่นจากเขตที่ ด้อยพัฒนาที่สุดของประเทศกลายเป็น ม้ามื ดชนะการ
เลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บดี โ ดยมี ค ะแนนเหนือ คู่ แข่ ง ที่ เป็ น ชนชั้น นาและตระกูล การเมื องใหญ่ ในขณะที่
มาเลเซี ย พรรคการเมื อ งฝ่ า ยรั ฐ บาลพ่ า ยแพ้ ก ารเลื อ กตั้ ง เป็ น ครั้ ง แรกในรอบ 6 ทศวรรษ ความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนว่าการเลือ กตั้ง เป็น พื้น ที่ที่ มีการแข่ งขันทางการเมื องสู งขึ้น มิใช่ พื้นที่ ของการ
ผูกขาดอานาจของชนชั้นนากลุ่มเล็กแบบที่งานวิชาการในอดีตนาเสนอ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสาคัญสี่
ประการที่นามาสู่ค วามเปลี่ ยนแปลงในการเลือ กตั้ง ของทั้ งสามประเทศ ได้แก่ ระบบการเลือกตั้ง และ
ความเป็ น กลางของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ที่ แตกต่ างกั น บทบาทของธนกิ จการเมื องและระบบ
อุปถัมภ์ที่เพิ่มสูงขึ้น การแบ่งแยกทางสังคมในมิติชนชั้น ศาสนา และเชื้อชาติที่ฝังลึก และบทบาทของสื่อ
ใหม่ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ นั ก การเมื อ งและพรรคการเมื อ งฝ่ ายตรงข้ ามรั ฐ บาล นอกจากนั้ นยั ง พบว่า
ประชาชนทั้ ง สามประเทศมี ค วามตื่ นตั ว สู ง ในกระบวนการเลื อ กตั้ ง ประเด็ น คอร์รั ป ชั่น มี ผ ลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เลือ กตั้ ง การเมืองแบบประชานิย มกลายเป็นกระแสการเมือ งสาคัญ และการเมืองในทั้ ง
สามประเทศมีลักษณะแบ่งแยกแตกขั้วสูงขึ้น
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Abstract

This research investigates political dynamics effected by the changes in electoral
politics in Malaysia, Indonesia, and the Philippines. These three countries have witnessed
significant transformation and challenges reflected in the pattern of voting behavior and
decision making of the people in electoral processes. The apparent phenomenon is the
old elite groups and dominant political parties who used to control power have lost
power to the new groups and/or opponents. In Indonesia, a local politician, who are an
outsider of elite circle, won the presidential election and gained rapid popularity among
the people. In the Philippines, a local leader, who came from one of the most
underdeveloped regions of the country, defeated all of his opponents attached to
political dynasties and establishment. While in Malaysia, the ruling party, which governed
the country for six decades, lost the election for the first time. These crucial changes
indicated that elections become space of contestation, rather than space of domination
by a small group of elite as portrayed by previous studies. This study finds that there
are four significant factors shaping the electoral outcomes and changing political
landscapes in these three countries: difference electoral system and integrity of election
commission, prevalence of money politics and patronage, deep-rooted social cleavages
(i.e. class, religion, and ethnicity), and the roles of new media. Moreover, these three
countries witnessed the following political developments: the high level of active
participation of their citizens in electoral processes; corruption as a prominent issue for
voters; rising trend of populism; and highly polarized politics.

