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บทคัดย่อ
บทควำมวิชำกำรนี้ มุ่งศึกษำกำรปฏิรูปกำรเมืองไทยด้วยกระบวนกำรภำคประชำชน
จนได้ ม ำซึ่ งรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจั กรไทย ปี พ.ศ. 2540 วิเครำะห์ ร่ว มกับ กรอบแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนของกลุ่มอุดมกำรณ์เชิงชนชั้นที่มีแนวควำมคิดทำงกำรเมืองแตกต่ำงกันใน
สั งคมไทย พบว่ำ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พ.ศ. 2540 หรือ “รัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ประชำชน” มีบทบัญญั ติที่มุ่งสร้ำงรัฐบำลพลเรือนที่มีประสิทธิภำพทำงกำรบริหำรในระบบ
กำรเมื อง ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2548 ปรำกฏว่ำ “พรรคไทยรักไทย” ได้ รับ ชั ย ชนะจำกผลกำร
เลื อ กตั้ ง อย่ ำ งเด็ ด ขำด ท ำให้ ส ำมำรถจั ด ตั้ ง รัฐ บำลพรรคเดี ย วได้ เป็ น ผลส ำเร็ จ แต่ ท ว่ ำ ได้
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ก่อให้เกิดกำรเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่ออกมำโจมตีเรื่องจริยธรรมทำงกำรเมืองของ
ผู้น ำรัฐบำลที่ ทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น ด้วยวำทกรรมกำรเมืองที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็ น
รัฐบำลขำยชำติ รัฐบำลขี้โกง และรัฐบำลเผด็จกำรรัฐสภำ เป็นต้น ภำยหลังจำกกำรรัฐประหำร
ในปี พ.ศ. 2549 ได้ก่อให้เกิดกลุ่มขบวนกำรโต้กลับของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ยังคงให้กำรสนับสนุน
ระบอบทักษิณ โดยพวกเขำรู้สึกว่ำเป็นผู้ถูกกระทำจำกกฎหมำยที่มีลักษณะสองมำตรฐำนอย่ำง
ไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุที่ชนชั้นนำและชนชั้นกลำงภำยใต้กำรสนับสนุนของทหำรได้โค่นล้มผู้นำที่
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชนชั้นรำกหญ้ำและยังมุ่งกำจัดเครือข่ำยทำงกำรเมืองของคนเสื้อ
แดงอย่ำงหนักหน่วง ดังนั้น กำรขับเคลื่อนกำรเมืองภำคประชำชนของกลุ่มอุดมกำรณ์ต่ำงสีเสื้อ
ทั้งสองกลุ่มข้ำงต้น จึงเป็นกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองที่มีจุดมุ่งหมำยปกป้องผลประโยชน์เชิงชนชั้น
เป็ น เดิ ม พั น ตำมมุ ม มองประชำธิ ป ไตยที่ พ วกเขำเชื่ อถือจำกกำรเสพข้ อมู ล ข่ำ วสำรผ่ ำ นสื่ อ
สำรสนเทศตำมกลยุทธ์ของแกนนำกลุ่มอุดมกำรณ์ แม้ว่ำจะปรำกฏถึงควำมขัดแย้งขั้น รุนแรง
ทำงอุดมกำรณ์เชิงชนชั้น แต่ก็ถือว่ำเป็นบทเรียนทำงกำรเมืองครั้งสำคัญที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยเชิงอุดมกำรณ์ในสังคมไทย
คาสาคัญ: กำรเมืองภำคประชำชน; กลุ่มผู้ประท้วง; กลุ่มคนเสือ้ เหลือง; กลุ่มคนเสื้อแดง

The Journal of Law, Public Administration and Social Science.
83
School of Law Chiang Rai Rajabhat University Vol.6 No.2 (July – December 2022)

Abstract
This academic article aims to study the reform of Thai politics with the
driving of the people's sector until the Constitution of the Kingdom of Thailand
B.E. 2 5 4 0 was obtained. Furthermore, this academic article also analyzes
together with the framework of the movement of class ideology mass groups
with different political views in Thai society. It was found that the 1 9 9 7
Constitution of the Kingdom of Thailand or “People's Constitution” contained
provisions aimed to create a civilian government with efficiency administration
in the political system. Later, In the year 2005 “Thai Rak Thai party” was able
to win the election decisively and successfully form a one-party government,
but it has sparked a movement of the yellow shirts to attack the political ethics
of the government leaders which has intensified with various political
discourses, For Example, a treasonous government, a corruption government,
and a parliamentary dictatorship. After the 2006 coup, there was a rebellion of
the Red Shirts who continued to support the Thaksin regime. They felt they
were unfairly abused by double standards from the elite and middle-class
under the military's support that have overthrew the symbolic leaders of the
grassroots class, and heavily eradicated the political network of the Red Shirts
as well. Therefore, the colors of the two groups from above is a political battle
that aims to protect class benefit in the democratic views that they believed by
the consumption of information through the ideological leaders' media strategy.
Although, there appears to be a serious conflict over class ideology, but it is
considered as an important political lesson that affects to the development of
ideological democracy in Thai society.
Keywords: People's Politics; Protesters; Yellow Shirts; Red Shirts
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1. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเจตนำรมณ์สร้ำงวัฒนธรรมกำรเมือง
ประชำธิปไตยแบบใหม่ที่มุ่งเน้นควำมเป็นสำกล กำรเมืองภำคประชำชน กำรสร้ำงระบบทุน
นิ ย มเสรี ระบอบรัฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม และประชำธิป ไตยอำนำจนิ ย มขึ้น มำ โดยเปลี่ ย นแปลง
“กำรเมืองของนักกำรเมือง” ให้เป็น “กำรเมืองของพลเรือน” เพื่อทำให้รัฐบำลมีเสถียรภำพ
ทำงกำรบริหำร นำยกรัฐมนตรีสำมำรถแสดงภำวะควำมเป็นผู้นำในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลได้อย่ำง
เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับกำรแทรกแซงทำงกำรเมืองจำกสถำบันกำรเมืองอื่นๆ หรือแม้กระทั่ง
กองทัพ นอกเหนือจำกนี้ รัฐสภำยังกลำยเป็นตัวกลำงในกำรตรวจสอบถ่วงดุลอำนำจกับฝ่ำย
กำรเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องด้วยประเทศไทยต้องเผชิญกับกำรรัฐประหำรอยู่บ่อยครั้ง
อันเป็นผลพวงมำจำกกำรที่ฝ่ำยบริหำรส่วนใหญ่เป็นรัฐบำลผสมที่มีควำมอ่อนแอและมักมีกำร
ต่อรองผลประโยชน์ทำงกำรเมืองระหว่ำงกันเป็นหลัก ทำให้นำยกรัฐมนตรีบริหำรประเทศได้ใน
ระยะเวลำที่ไม่นำนมำกนัก จนขำดควำมต่อเนื่องในกำรจัดทำนโยบำยที่มุ่งตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนหรือมุ่งเน้นกำรช่วยเหลือสวัสดิกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นผลทำ
ให้ กำรพั ฒ นำประเทศเป็ น ไปอย่ ำงล่ ำช้ ำ เห็ น ได้ ชั ด ว่ำ รัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ได้ พ ยำยำมสร้ำ ง
ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองขึ้นมำใหม่อย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน โดยเฉพำะกำรได้มำซึ่งรัฐบำลที่มี
ควำมเข้มแข็ง ทำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนรำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงรวดเร็ว แต่
ในทำงตรงกัน ข้ำมกลั บ สร้ำงเสริม ควำมเข้ม แข็งที่ ม ำกจนเกิน ไปด้ วยเช่ น เดี ย วกัน จึ งส่ งผล
กระทบเชิงลบต่อระบบโครงสร้ำงทำงอำนำจของรัฐสภำ ซึ่งก่อให้เกิดควำมอ่อนแอของฝ่ำยนิติ
บัญญัติลงไปเป็นอันมำก เนื่องด้วยฝ่ำยบริหำรสำมำรถเข้ำแทรกแซงกำรทำหน้ำที่ของฝ่ำยนิติ
บั ญ ญั ติ รวมถึงองค์กรอิส ระตำมรัฐ ธรรมนู ญ ได้ โดยง่ำย ท ำให้ ผู้ นำรัฐ บำลมี เสถียรภำพทำง
อำนำจสู งสุ ด และขำดกำรตรวจสอบถ่ว งดุ ล กำรใช้ อำนำจจำกสถำบั น กำรเมื อ งต่ ำงๆ ตำม
เจตนำรมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญ1
หำกจะวิเครำะห์ถึงกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงฝ่ำยบริหำรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะต้องพิจำรณำถึงเครื่องมือสำคัญทำงข้อกฎหมำยที่ใช้
ในกำรกำหนดกระบวนกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรบริหำรให้แก่
ผู้นำรัฐบำล โดยแบ่ งเป็ นประเด็นส ำคัญ ออกมำได้ หลำกหลำยประเด็น เช่น กำรลดจำนวน
คณะรัฐ มนตรี กำรปรับ ปรุงวิ ธีกำรให้ ควำมเห็ น ชอบผู้ ด ำรงต ำแหน่ งนำยกรัฐ มนตรีในสภำ
ผู้ แ ทนรำษฎร กำรเข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง นำยกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี จ ะด ำรงต ำแหน่ ง
สมำชิ ก สภำผู้ แ ทนรำษฎร (ส.ส.) หรื อ สมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ (ส.ว.) ในขณะเดี ย วกั น ไม่ ไ ด้ กำร
กำหนดให้ ส มำชิ กสภำผู้ แทนรำษฎร (ส.ส.) ต้ องสั งกัด พรรคกำรเมื องพรรคเดี ย ว และกำร
1

นุกูล สัญฐิติเสรี, “ถอดบทเรียนรัฐธรรมนูญ 2540 เพื่อร่ำงรัฐธรรมนูญ 2550,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า 5, ฉ.1
(มกรำคม-เมษำยน 2550): 3-4.
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ออกแบบระบบกำรเลือกตั้งให้พรรคกำรเมืองขนำดใหญ่ได้เปรียบพรรคกำรเมืองขนำดเล็ก เป็นต้น2
กล่ำวคือ ข้อกฎหมำยตำมมำตรำต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนได้มีกำรกำหนด
กลไกเงื่อนไขกระบวนกำรต่ำงๆ ไว้อย่ำงรัดกุม เพื่อเป็นหลักประกันเสถียรภำพทำงกำรบริหำร
ให้ กับ รัฐบำลพลเรือนที่ ม ำจำกกำรเลือกตั้ง อัน เป็ น กำรเพิ่ มควำมเข้ม แข็ง เชิ งโครงสร้ำงทำง
กำรเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของผู้
ร่ำงรัฐธรรมนูญที่มีจุดประสงค์สำคัญ คือ กำรปฏิรูปกำรเมืองให้ฝ่ำยบริหำรมีควำมเข้มแข็งและ
พยำยำมลดกำรแทรกแซงจำกสถำบันกำรเมืองอื่น ๆ รวมถึงทหำรอีกทำงหนึ่งด้วย ถือว่ำเป็น
กำรขจัดปัญหำเชิงโครงสร้ำงของระบบกำรเมืองอย่ำงเป็นแบบแผนตำมวิถีกำรปกครองรูปแบบ
ประชำธิปไตยเหมือนนำนำอำรยประเทศ
ทั้งนี้ รังสรรค์ ธนะพรพั นธุ์ 3 อธิบำยว่ำ ปัญ หำหรือควำมไม่มีประสิทธิภำพของกำร
ปกครองรูปแบบประชำธิปไตยของไทยก่อนกำรได้มำซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน จำเป็นต้อง
ย้อนกลับไปพิจำรณำบริบทประวัติศำสตร์กำรเมืองไทยสมัยใหม่ นับตั้งแต่กำรปฏิวัติสยำม พ.ศ.
2475 เป็นต้นมำ โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่
ยุคแรก การเมืองไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2475-2516 เป็นยุคที่มีรูปแบบกำรปกครอง
ระบอบเผด็จกำรอำนำจนิยมหรือคณำธิปไตยและยังเป็นกำรช่วงชิงสถำปนำอำนำจระหว่ำงชน
ชั้นนำกับทหำรสลับสับเปลี่ยนกันไปมำตำมบริบทสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองในช่วงเวลำนั้น
ยุ ค ที่ ส อง การเมื อ งไทย ระหว่ า ง ปี พ.ศ. 2516-2531 เป็ น ยุ ค ของพั ฒ นำกำร
ประชำธิปไตยครึ่งใบมีลักษณะกึ่งเผด็จกำรกึ่งประชำธิปไตย ถือเป็นกำรประนีประนอมอำนำจ
ทำงกำรเมืองระหว่ำงทหำรกับนักกำรเมือง
ยุคที่ส าม การเมืองไทย ตั้ งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ก่ อนมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในช่วงเวลำดังกล่ำวได้เข้ำสู่ยุคประชำธิปไตยเต็มใบ
เนื่องจำกผู้ดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรีมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนตำมเจตนำรมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2521 แต่ก็ถูกล้มล้ำงด้วยกำรรัฐประหำร ในปี พ.ศ.
2534 ด้วยน้ำมือของทหำรเช่นเดิม แต่ทว่ำกำรสืบทอดอำนำจของทหำรกลับถูกต่อต้ำนจำก
ประชำชนอย่ำงหนักหน่วง จนท้ำยที่สุดทหำรก็ต้องยอมผ่อนปรนทำงกำรเมือง โดยยินยอมคืน
อำนำจให้แก่ประชำชน ถือเป็นกำรหลีกทำงให้กับวิถีประชำธิปไตยยุคใหม่ที่ กำลังกลำยเป็น
กระแสหลักและประชำชนปรำรถนำมำอย่ำงยำวนำน
ด้วยเหตุนี้ ภำยหลังที่ประชำชนได้ทำกำรขับไล่ทหำรออกไปจำกระบบกำรเมืองได้ เป็น
ผลสำเร็จในเหตุกำรณ์เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2535 จึงได้มีกำรออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2

สมคิด เลิศไพฑูรย์, “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องดีกว่ำเดิม : ข้อเสนอเพื่อกำรปฏิรูปกำรเมืองโดยกำรจัดทำรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า 4, ฉ.3 (กันยำยน-ธันวำคม 2549): 4.
3 รั งสรรค์ ธนะพรพั น ธุ์ , เศรษฐศาสตร์ รัฐ ธรรมนู ญ บทวิ เคราะห์ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540.
(รำยงำนกำรวิจัย), กรุงเทพมหำนคร: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.), 2545, 34.
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เพื่ อมุ่งเน้น กำรแก้ปัญ หำรูป แบบประชำธิปไตยภำยใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีกำรปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2534 ให้มีควำมเป็นประชำธิปไตยมำกขึ้น
ในช่วงเวลำดังกล่ำว ถูกเรียกว่ำ “ระบอบยียำธิปไตย” จนในที่สุด กลไกสำคัญของกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยของไทย ก็คือ มำตรำ 211 เพื่อนำไปสู่กำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยวิธีกำร
ออกแบบเชิงสถำบันให้เกื้อกูลกับกระบวนกำรปฏิรูปกำรเมือง มีประเด็นคำถำม 6 ข้อ คือ ใคร
ทำหน้ำที่ร่ำงรัฐธรรมนูญ, ใครมีอำนำจให้ควำมเห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญ, ประชำชนต้องเข้ำมำมี
ส่วนร่วมหรือไม่มำกน้อยเพียงใด, รัฐสภำต้องเข้ำมำมีบทบำทหรือไม่, ควรกำหนดสิทธิยังยั้ง
(Veto) โดยควรให้ ใครเป็ นผู้ ที่มี สิท ธิ ยับ ยั้งร่ำงรัฐธรรมนู ญ ได้ รวมถึง กฎกำรลงคะแนนเสีย ง
(Voting Rule) กำรลงประชำมติต ำมบทบัญ ญั ติในร่ำงรัฐธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ควรดำเนิน กำร
อย่ำงไร กล่ำวคือ ข้อคำถำมที่ปรำกฏเปรียบเสมือนหลักกำรของกำรออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ โดยมุ่งแก้ไขปัญหำวิกฤตกำรเมืองที่คำนึงถึงบริบทประวัติศำสตร์กำรเมืองไทยที่ผ่ำนมำ
เพื่อทำให้กำรเมืองไทยมีพัฒนำกำรที่ ก้ำวหน้ำมำกกว่ำยุคสมัย อดีตก่อนหน้ำนี้และยังทำให้ได้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มำจำกประชำชนอย่ำงแท้จริงอีกด้วย4
เพรำะฉะนั้น รัฐธรรมนูญฉบับประชำชนได้มีควำมพยำยำมในกำรมุ่งสร้ำงรัฐบำลที่มี
ประสิทธิภำพและมำจำกฐำนควำมนิยมของประชำชนผ่ำนกระบวนกำรเลือกตั้งอย่ำงแท้จริง
แต่กำรที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเข้มแข็งมำกจนเกินไปก็ได้สร้ำงควำมวิตกกังวลให้แก่ฝ่ำยค้ำนในทำง
กำรเมือง สถำบันเบื้องสูง ชนชั้นนำภำคีเครือข่ำยอนุรักษ์นิยมจำรีตประเพณี และชนชั้นกลำง
ในสังคม เพรำะอำนำจเชิงโครงสร้ำงของรัฐบำลพลเรือนที่สำมำรถครองอำนำจนำครอบงำกำร
ทำหน้ำที่ของสถำบันกำรเมืองอื่นๆ ได้กลำยเป็นปัญหำเรื้อรังที่เป็นจุดแตกหักนำไปสู่กำรชุมนุม
ประท้วงที่ยืดเยื้อ ในปี พ.ศ. 2548-2549 และเกิดกำรรัฐประหำรในท้ำยที่สุด 5 ดังที่ อุเชนทร์
เชียงเสน6 กล่ำวว่ำ กลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย (กลุ่ม คนเสื้อเหลือง) พยำยำม
นำเสนอถึงกำรเคลื่อนไหวผ่ำนวำทกรรม “กำรเมืองภำคประชำชน” แต่ฝ่ำยตรงข้ำม (กลุ่มคน
เสื้อแดง) กลับมองว่ำเป็นเพียงวำทกรรมขยะที่ไม่สอดคล้องกับหลักกำรประชำธิปไตย เพรำะ
พยำยำมมุ่งโค่นล้มรัฐบำลพลเรือนที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนส่วนใหญ่ภำยในประเทศ
บทควำมวิชำกำรนี้ มุ่งศึกษำกำรปฏิรูปกำรเมืองไทยด้วยกระบวนกำรภำคประชำชน
จนได้ ม ำซึ่ ง รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจั กรไทย ปี พ.ศ. 2540 ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรน ำเสนอวิ ถี
“ประชำธิปไตยที่สัมผัสได้” ภำยใต้ “นโยบำยประชำนิยม” ของ “พรรคไทยรักไทย” มำปรับ
ประยุกต์ใช้ โดยวิเครำะห์ร่วมกับกรอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนของกลุ่มอุดมกำรณ์ต่ำงสีเสื้อที่มี

4

เรื่องเดียวกัน, 34-46.
McCargo, D., “Network monarchy and legitimacy crises in Thailand,” The Pacific Review 18, No. 4
(December 2005): 499.
6 อุเชนทร์ เชียงเสน, การเมืองภาคประชาชน, (กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์มติชน, 2561), 27-28.
5
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แนวควำมคิดทำงกำรเมืองแตกต่ำงกันในสังคมไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และหำข้อสรุป
เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทยในช่วงเวลำดังกล่ำว
2. วาทกรรมผลผลิ ต ทางการเมื อ งจากการปฏิ รู ป การเมื อ งไทยตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
วำทกรรมกำรเมืองที่ใช้โจมตีรัฐบำลพลเรือนที่มำจำกเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชำชนมีอยู่อย่ำงหลำกหลำย อำทิ รัฐบำลขี้โกง รัฐบำลขำยชำติ ระบอบทักษิณ กำรชุมนุม
ประท้วงกู้ชำติ เป็นต้น แต่วำทกรรมที่มีควำมน่ำสนใจสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชำชนที่มีควำมพยำยำมในกำรมุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรบริหำรของรัฐบำลพล
เรือ นที่ ม ำจำกกำรเลื อกตั้ งของประชำชนผ่ ำนกระบวนกำรทำงรัฐ สภำ นั่ น คื อ “เผด็ จ กำร
รัฐสภำ” (Elective Dictatorship) โดยจุดเริ่มต้นมำจำกคำกล่ำวของ ควินติน ฮอก (Quintin
Hogg) ที่ มีกำรนำวำทกรรมดังกล่ำวมำมุ่งโจมตี กำรบริหำรของรัฐบำลจำกพรรคแรงงำนใน
ประเทศอังกฤษช่วงปลำยทศวรรษ 1970 หลังจำกนั้น ในหลำยๆ ประเทศได้มีกำรนำมำใช้อย่ำง
แพร่หลำย7 เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ทำงกำรเมือง สำหรับประเทศไทยได้ถูกนำมำใช้เป็นหนึ่งใน
ข้ออ้ ำงส ำคั ญ ทำงกำรเมื อง เมื่ อปี พ.ศ. 2534 โดยคณะรักษำควำมสงบเรีย บร้อยแห่ งชำติ
(รสช.) ที่ได้นำมำประกอบเป็นหนึ่งในเหตุผลของกำรยึดอำนำจกำรปกครองจำกรัฐบำลพลเรือน
เพื่ อสร้ำงควำมชอบธรรมทำงกำรเมื องให้ แก่คณะรัฐประหำรของตน มี ป รำกฏข้อควำมใน
แถลงกำรณ์ ค ณะรักษำควำมสงบเรีย บร้อยแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 1 เกี่ ย วกั บ ค ำชี้ แจงในกำรท ำ
รัฐประหำรอย่ำงเด่นชัด8 เมื่อวิเครำะห์จะพบว่ำ มันเป็นเพียงคำกล่ำวอ้ำงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
เนื่องด้วยรัฐบำลพลเอกชำติชำย ชุณ หะวัณ เป็นรัฐบำลผสมจำกหลำกหลำยพรรคกำรเมือง
แต่เหตุผลแท้จริงของกำรยึดอำนำจเกิดขึ้นมำจำกกำรจัดสรรผลประโยชน์ทำงกำรเมืองที่ไม่ลงตัว
ระหว่ำงรัฐบำลกับทหำรเสียมำกกว่ำ
ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2544 พรรคกำรเมืองหน้ำใหม่ได้นำเสนอ “นโยบำยประชำนิยม” ซึ่ง
เป็นวิถี “ประชำธิปไตยที่สัมผัสได้” และกลำยเป็นกำรแปลงโฉมหน้ำประวัติศำสตร์ครั้งใหญ่ใน
เชิงนโยบำยที่ไม่เคยมีกำรดำเนินกำรได้จริงมำก่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม ภำยใต้กำรนำของพั น
ตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้ำ “พรรคไทยรักไทย” ในขณะนั้นที่ได้รับชัยชนะจำกกำร
เลื อกตั้ งอย่ ำ งท่ ว มท้ น ภำยใต้ เสี ย งสนั บ สนุ น ของประชำชนในพื้ น ที่ ช นบท ซึ่ ง อำศั ย อยู่ ท ำง

7

อ ดิ เท พ พั น ธ์ ท อ ง , “บ า ร อ น เฮ ล แ ช ม ผู้ เผ ย แ พ ร่ ว า ท ก ร ร ม “เผ ด็ จ ก า ร รั ฐ ส ภ า ”,” 2 5 6 2 .
https://thepeople.co/baron-hailsham-elective-dictatorship-popularization/, สืบค้นเมื่อ 8 ธันวำคม 2563.
8 สำนัก เลขำธิก ำรคณะรัฐมนตรี , แถลงการณ์คณะรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ยแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 1, (กรุงเทพมหำนคร:
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, 2534), 3.

88

The Journal of Law, Public Administration and Social Science.
School of Law Chiang Rai Rajabhat University Vol.6 No.2 (July – December 2022)

ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภำคอีสำน) เสียเป็นส่วนใหญ่ 9 ทั้งนี้ รัฐบำลทักษิณ
ไม่ได้มีเจตนำลอกเลียนแบบนโยบำยประชำนิยมรูปแบบละตินอเมริกำที่กลำยเป็นกระแสหลัก
ในทวีป อเมริกำใต้ แต่ มุ่ งหวั งเพี ย งแค่ เสี ย งสนั บ สนุ น จำกกำรเลื อกตั้ ง ของคนในชนบทเสี ย
มำกกว่ำ ด้ วยกำรเสริมสร้ำงแนวคิดวัฒ นธรรมฐำนชุมชนที่แพร่หลำยเป็น ทุนเดิมอยู่แล้วใน
ท้องถิ่น กอปรกับประเทศไทยเพิ่งเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 ได้ไม่นำน ส่งผลทำ
ให้คนในชนบทเห็นด้วยกับกำรสร้ำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศจำกกำรสร้ำงชุมชนของพวกตน
ให้เกิดควำมเข้มแข็งโดยอำศัยภูมิสังคมเป็นหลัก
ด้ ว ยเหตุ นี้ กำรที่ จ ะสำมำรถบรรเทำควำมเดื อ ดร้ อ นของประชำชนส่ ว นใหญ่
ภำยในประเทศจำกระบบเศรษฐกิจที่พังทลำยได้นั้น รัฐบำลทักษิณจึงนำแนวคิดวัฒนธรรมฐำน
ชุมชนมำปรับใช้จนกลำยเป็น นโยบำยประชำนิยมที่ มุ่งหวังคะแนนเสียงและควำมนิยมทำง
กำรเมือ งจำกกลุ่ม คนในชนบทและคนจนที่ อำศัยอยู่ภำยในเมื อง 10 นโยบำยประชำนิ ย มจึ ง
กลำยเป็นทิศทำงที่สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนที่ต้องกำรได้รัฐบำล
พลเรือนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพภำยใต้กำรสนับสนุนจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.)
เป็นสำคัญ โดยปรำกฏผลสัมฤทธิ์ ในกำรเลือกตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่ง “พรรคไทยรักไทย”
สำมำรถชนะกำรเลือกตั้ งและได้สมำชิ กสภำผู้ แทนรำษฎร (ส.ส.) จำนวนมำกถึง 377 ที่ นั่ ง
จำนวนเกินกึ่งหนึ่งของสภำ จนสำมำรถจัดตั้งรัฐบำลพรรคเดียวได้สำเร็จ ทำให้กลุ่มพันธมิตร
ประชำชนเพื่ อประชำธิป ไตย (กลุ่ ม คนเสื้อเหลื อง) น ำมำใช้เป็ น ข้ออ้ำงโจมตี ผ่ำนวำทกรรม
“เผด็จกำรรัฐสภำ” นั่นเอง11
ฉะนั้ น กำรปฏิรูป กำรเมื องที่ เกิดขึ้น ภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.
2535 จึงส่งผลต่อกำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ได้เพิ่มควำมเข้มแข็งให้กับฝ่ำยกำรเมืองจน
กลำยเป็นกำรสร้ำงวำทกรรมต่ำงๆ ที่มุ่งโจมตีรัฐบำลพลเรือน ซึ่งมีอำนำจทำงกำรเมืองมำกจน
เกินกว่ำขอบเขตที่เคยออกแบบเอำไว้ในรัฐธรรมนูญ พิจำรณำได้จำกกรณีกำรใช้นโยบำยประชำ
นิยมของรัฐบำลด้วยรูปแบบทุนนิยมสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่ำ “ระบอบทักษิโณมิกส์ ” ที่สร้ำง
ควำมนิยมชมชอบจำกประชำชนอย่ำงต่ อเนื่อง ท ำให้ ฝ่ำยขั้วกำรเมืองตรงข้ำมและทหำรไม่
สำมำรถต่ อ รองผลประโยชน์ ต่ ำ งๆ ได้ ม ำกนั ก 12 หรือ กรณี ก ำรครอบง ำองค์ ก รอิ ส ระตำม
รัฐธรรมนูญของฝ่ำยกำรเมือง เนื่องด้วยเป็นหน่วยงำนที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้ถูกแทรกแซงจำกฝ่ำย

9

นั น ทวุ ฒิ พิ พั ฒ น์ เสรี ธ รรม, “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรเกิ ด ขึ้ น ของประชำนิ ย มในประเทศไทย ,” วารสาร
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 26, ฉ.3 (กันยำยน 2551): 120.
10 เรื่องเดียวกัน, 121.
11 ภูวกฤต เหมหำชำติ, “นโยบำยประชำนิยม,” วารสารพุทธจักร 69, ฉ.4 (เมษำยน 2558): 20-21.
12 นรพัชร เสำธงทอง, “ประชำธิปไตยแบบไทย,” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6, ฉ.2 (พฤษภำคมตุลำคม 2558): 92.
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บริหำรด้วยกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับกำรสรรหำและคัดเลือกสรรหำผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
ได้ง่ำย เป็นต้น13
แต่แท้ที่จริงแล้วบริบทดังกล่ำว เป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบตำมวิถีทำงกำรปกครองของ
ระบอบประชำธิปไตยที่ให้สิทธิ์แก่รัฐบำลพลเรือนได้มีอิทธิพลในระบอบรัฐสภำและมีเสถียรภำพ
ทำงกำรบริหำรในกำรกุมอำนำจทำงกำรเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นสำคัญ โดยต้องไม่ถูก
แทรกแซงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จำกสถำบันทำงกำรเมืองอื่นๆ ในระบบกำรเมือง แต่ทว่ำ
บรรดำกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทำงกำรเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่สำมำรถต่อรองอำนำจกับฝ่ำย
บริหำรได้นั้น ก็เกิดควำมไม่พอใจและเข้ำมำรวมตัวกันต่อต้ ำนรัฐบำลด้วยกำรแสดงออกทั้ ง
ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงเปิดเผย โดยหยิบยกประเด็นเรื่องควำมชอบธรรมของกำรใช้อำนำจที่
ไม่มี หน่ วยงำนหรือองค์กรใด สำมำรถทั ดทำนตรวจสอบถ่วงดุ ลอำนำจทำงกำรบริหำรของ
รัฐ บำลได้เลย ลุ กลำมบำนปลำยออกไปนอกรัฐ สภำจนนำไปสู่กำรชุ มนุ ม ประท้ วงของกลุ่ ม
อุดมกำรณ์ที่มุ่งโจมตีรัฐบำลด้วยเหตุผลเกี่ยวกับจริยธรรมกำรดำรงตำแหน่งของผู้นำรัฐบำล กำร
เอื้อผลประโยชน์เชิงนโยบำยให้แก่ตนเองและพวกพ้องในระบบอุปถัมภ์ รวมถึงยังโจมตีเกี่ยวกับ
กำรที่ฝ่ำยบริหำรได้ อำศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเข้ำครอบงำกำรทำหน้ำที่ขององค์กรอิสระ
ตำมรัฐธรรมนูญไว้อย่ำงเบ็ดเสร็จ ในประเด็นนี้ควรต้องกลับไปพิจำรณำทบทวนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 เพิ่มเติมในกรณีปัญหำเกี่ยวกับกำรสรรหำบุคคล
ท ำหน้ ำ ที่ ในองค์ กรอิ ส ระตำมรัฐ ธรรมนู ญ อำทิ เช่ น มำตรำ 257 อนุ ม ำตรำ 1 ในประเด็ น
เกี่ยวกับกำรกำหนดให้มีคณะสรรหำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และมำตรำ 138 อนุมำตรำ 1
กำรกำหนดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือกรณีกำรออกกฎระเบียบต่ำงๆ
ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่สำมำรถออกข้อบังคับเป็นรำยวันได้ เป็นต้น 14 กล่ำวโดยสรุป
ปัญหำข้ำงต้นเกิดมำจำกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดให้พรรคกำรเมืองที่มีเสียงข้ำงมำกใน
สภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถเข้ำมำครอบงำองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญได้ด้วยกำรสรรหำพรรค
พวกของตนเข้ำทำหน้ำที่ได้ ส่งผลทำให้เกิดกำรเอื้อผลประโยชน์ทำงกำรเมืองในระบบอุปถัมภ์
ให้กับรัฐบำลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. นิยามอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการแปลความหมายทางการเมืองในสังคมไทย
กำรเมืองไทยภำยหลังจำกกำรปฏิวัติสยำม พ.ศ. 2475 ได้ถูกครอบงำโดยกลุ่มอภิสิทธิ์
ชน ชนชั้นนำ ขุนศึกศักดินำ มำอย่ำงยำวนำนต่อเนื่อง ทำให้เกิดกำรผลิตแนวคิดทำงกำรเมืองที่
ส่งต่อจำกรุ่นสู่รุ่นของชนชั้นนำจนกลำยเป็นพัฒนำกำรทำงควำมคิดในระบอบประชำธิปไตย
13

นิยม รัฐอมฤต และอุดม รัฐอมฤต, “องค์ก รอิสระกับกำรสร้ำงควำมสมดุลในระบบกำรเมือ ง,” วารสารสถาบั น
พระปกเกล้า 17, ฉ.2 (พฤษภำคม-สิงหำคม 2562): 23.
14 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องดีกว่าเดิม : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการเมืองโดยการจัดทารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่,” 7-12.
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แบบไทย ที่ได้ถูกขยำยขอบเขตอิทธิพลทำงแนวคิดไปสู่กลุ่มชนชั้นกลำงและชนชั้นรำกหญ้ำใน
สังคมยุคปัจจุบัน
นรพัชร เสำธงทอง15 อธิบำยว่ำ กลุ่มชนชั้นนำทำงกำรเมืองของไทย นับจำกปี พ.ศ.
2475-2555 สำมำรถแบ่งออกมำได้เป็น 2 กลุ่มสำคัญ ดังนี้
กลุ่มแรก กลุ่มอนุรักษ์นิยมจารีตประเพณี เป็นกลุ่มที่ยังคงชื่นชอบกำรเมืองไทยรูป
แบบเดิม ซึ่งโครงสร้ำงทำงอำนำจต้องยึดโยงกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และไม่ประสงค์ให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นกำรก้ำวล่วงพระรำชอำนำจประมุข แห่งรัฐ โดยถือว่ำเป็นสิ่งเทิดทูน
สูงสุดทำงกำรเมืองของกลุ่มนี้ ข้อสังเกตสำคัญ พบว่ำ มีกำรใช้แนวคิด “ตุลำกำรภิวัตน์” เพื่อมุ่ง
กำจัดระบอบนักกำรเมืองที่กำลังได้รับควำมนิยมจำกประชำชนส่วนใหญ่ ณ ช่วงเวลำนั้น หรือที่
เรียกกันว่ำ “ระบอบทักษิโณมิกส์” เป็นรูปแบบทุนนิยมสมัยใหม่ในกำรสร้ำงประเทศให้มีกำร
ขับเคลื่ อนผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ โดยรวมอย่ำงบูรณำกำรที่ส่งผลดีต่อระบบทำงกำรเงิน
ให้กับกลุ่มเครือข่ำยควำมสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในลักษณะกำรเอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มนำยทุน
ก่อให้เกิดกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น แต่ทว่ำกลุ่มอนุรักษ์นิยมจำรีตประเพณี ถือว่ำ
ระบบดังกล่ำวเป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบต่ออภิสิทธิ์ชนและชนชั้นกลำงผู้เสียภำษีทำงตรงในเชิง
นโยบำยอย่ ำ งไม่ ยุ ติ ธ รรม เพรำะมั น กลำยเป็ น ระบอบกำรเมื อ งเชิ ง นโยบำยที่ มุ่ ง เน้ น กำร
ช่วยเหลือชนชั้นรำกหญ้ำ ด้วยแนวทำงประชำนิยมที่ไม่ส่งผลดีต่อกำรพัฒนำประเทศในระยะ
ยำว อำทิเช่น โครงกำรรับจำนำข้ำว โครงกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง โครงกำรพักชำระ
หนี้เกษตรกรและลดภำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรำยย่อย โครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One
Tambon, One Product หรือ OTOP) และโครงกำรบ้ำนเอื้ออำทร เป็นต้น16 ประกอบไปด้วย
สองกลุ่มย่อยที่มีกำรจัดตั้งขึ้นมำปกป้องสถำบันกษัตริย์อย่ำงชัดเจน ได้แก่ กลุ่มสี่เสำเทเวศร์
เรียกขำนตำมสถำนที่อยู่อำศัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ บ้ำนพักรับรองของกองทัพบก ที่
ชื่ อว่ำ “บ้ ำ นสี่ เสำเทเวศร์ ” กลุ่ ม นี้ ยั งคงมี อิท ธิ พ ลทำงกำรเมื อ งเรื่อยมำจนถึ งยุ คปั จจุ บั น มี
เครือข่ำยทำงธุรกิจที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมำก อำทิเช่น กลุ่มบริษัทสห
สำมัคคี บริษัทวิจิตรก่อสร้ำง และบริษัทบำงกอกเดินเรือและกำรค้ำ เป็นต้น 17 ถูกสร้ำงขึ้นมำ
บนพื้นฐำนแนวคิดทำงวัฒนธรรมกำรเมืองที่สอดคล้องกับสังคมไทยยึดโยงเข้ำกับรูปแบบธรรม
รำชำตำมแนวคิดของพระพุทธศำสนำ และกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย (กลุ่มคน
เสื้อเหลือง) เป็นกลุ่มที่ออกมำขับไล่รัฐบำลทักษิณมุ่งกำจัดเครือข่ำยทำงกำรเมืองของตระกูลชิน
วัตรอย่ำงต่อเนื่อง

15

นรพัชร เสำธงทอง, “ประชาธิปไตยแบบไทย,” 89-93.
ภัทร หวังกิตติกุล, “ผลกระทบของนโยบายประชานิยมแบบทักษิณต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย,”
(วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2554), 10-11.
17 สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503), (กรุงเทพมหำนคร: สร้ำงสรรค์, 2526), 238-239.
16
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กลุ่มที่ สอง กลุ่มปฏิรูปการเมืองยุคใหม่ เป็นกลุ่มที่มีควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำที่
ต้ อ งกำรเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ ำ งทำงกำรเมื อ งให้ มี ค วำมเป็ น สำกลทั น สมั ย อย่ ำ งนำนำ
อำรยประเทศ โดยโจมตีตอบโต้กำรปกครองรูปแบบจำรีตประเพณีแบบไทยอย่ำงแข็งขันว่ำมี
ควำมล้ำหลังและไม่อำจทำให้ประเทศพัฒนำไปได้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีกำร
เรียกร้องรูปแบบกำรกระจำยอำนำจกำรปกครองสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้น กว่ำเดิม
เนื่องด้วยประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเมืองภำคประชำชนและตระหนักถึงสิทธิ
เสรีภำพส่วนบุคคลในระบบกำรเมือง เพื่อมุ่งเน้นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรบริหำรของภำค
ประชำชนให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม กลุ่ม อุดมกำรณ์นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นกลำงระดับล่ำง
ที่ ก ำลั ง ขยั บ สถำนะทำงสั ง คมของตนเองขึ้ น มำอั น เป็ น ผลมำจำกกำรกระจำยรำยได้ ท ำง
เศรษฐกิจที่เพิ่มมำกขึ้น และชนชั้นรำกหญ้ำที่มีระดับรำยได้เพียงพอต่อกำรดำรงชีพ แต่ไม่ได้มี
ควำมมั่นคงทำงอำชีพและสวัสดิภำพทำงสังคมมำกนัก ทำให้กลำยเป็นกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติ
ทำงสังคมจนกลำยเป็นปัญหำเรื้อรังเชิงโครงสร้ำงที่ต้องเผชิญกับควำมยำกจนและถูกโดดเดี่ยว
จำกรัฐบำลในยุคอดีต จนกระทั่งกำรเข้ำมำบริหำรของรัฐบำลทักษิณได้ทำให้กลุ่มนี้เกิดควำม
ประทับ ใจและชื่นชอบ “นโยบำยประชำนิ ยม” ที่ สำมำรถตอบโจทย์กำรดำรงชีพของตนได้
มำกกว่ำรัฐบำลในยุคที่ผ่ำนมำ ด้วยควำมที่ระบบตลำดรูปแบบทุนนิยมได้เข้ำมำเปลี่ยนวิถีชีวิต
ทำงเศรษฐกิจสัมพันธ์กับชนชั้นระดับล่ำงหรือชนชั้ นรำกหญ้ำมำกยิ่งขึ้น แตกต่ำงจำกนโยบำย
ของรัฐบำลในยุคอดีตที่มุ่งเน้นประชำชนระดับบน โดยขำดกำรเหลียวแลประชำชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศอย่ำงเท่ำเทียม18 ประกอบไปด้วยสองกลุ่มย่อยที่ให้กำรสนับสนุน “ระบอบทักษิโณมิกส์”
อย่ำงชัดเจน ได้แก่ กลุ่มซอยรำชครู เรียกขำนตำมสถำนที่อยู่อำศัยของจอมพลผิน ชุณหะวัณ
ในซอยรำชครู ถนนพหลโยธิ น เป็ น กลุ่ ม คู่ แ ข่ ง ที่ อ ยู่ คู่ ข นำนกั บ กลุ่ ม สี่ เสำเทเวศร์ เรื่ อ ยมำ
มีอิทธิพลทำงกำรเมืองและเครือข่ำยทำงธุรกิจที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน
อำทิ บริษัทประกันชีวิตบูรพำ บริษัทเดินเรือไทย และบริษัทกรุงเทพสหกำรสุรำ เป็นต้น 19 เป็น
กลุ่มที่มีแนวคิดขั้วตรงกันข้ำมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมจำรีตประเพณี ซึ่งต้องกำรให้กำรปกครอง
แบ่งอำนำจออกเป็นสำมส่วน คือ อำนำจนิติบัญญัติ บริหำร และตุลำกำร อย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยต้องไม่ยึดโยงกับรูปแบบจำรีตประเพณี ที่สืบทอดกันมำ และกลุ่มแนวร่วมประชำธิปไตย
ต่ อต้ ำ นเผด็ จ กำรแห่ งชำติ (นปช. หรือ กลุ่ ม คนเสื้ อ แดง) เป็ น กลุ่ ม ขบวนกำรโต้ ก ลั บ กลุ่ ม
พันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย (กลุ่ม คนเสื้อเหลือง) มุ่งขับไล่รัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ ที่อยู่
ภำยใต้อำนำจครอบงำของกลุ่มอมำตยำธิปไตยและทหำร
เมื่อพิจำรณำจะพบว่ำ กลุ่มอุดมกำรณ์ ทั้งสองกลุ่ มต่ำงมีแนวคิดเกี่ยวกับกำรปฏิรูป
โครงสร้ำงเชิงระบบทำงกำรเมืองเช่นเดียวกัน แต่มีฐำนแนวคิดอุดมกำรณ์ ที่แตกต่ำงกันเพียง
18

อภิชำต สถิตนิรำมัย, “เสื้อแดงคือใคร: ม็อบเติมเงิน ไพร่ หรือชนชั้นกลำงใหม่ กับทำงแพร่งของสังคมไทย,” ใน Red
Why: แดงทาไม, บรรณำธิกำรโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมำ (กรุงเทพมหำนคร: โอเพ่นบุ๊กส์, 2553), 20.
19 สังศิต พิริยะรังสรรค์, “ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503),” 253-273.
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เท่ำนั้น ดังเช่นกรณีกำรเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปกำรเมืองก่อนกำรเลือกตั้งของกลุ่มคนเสื้อเหลือง
โดยมีแนวคิดที่จำเป็นต้องยึดโยงโครงสร้ำงทำงกำรเมืองเข้ำกับสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นหลัก
หรือกรณี กำรชุมนุมขับไล่อำมำตยำธิปไตยออกจำกระบบกำรเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง เพื่อ
เปิดทำงให้มีกำรปฏิรูปกำรเมืองตำมวิถีประชำธิปไตยอย่ำงสมบูรณ์และไม่ถูกครอบงำจำกชนชั้น
นำดังเช่นในอดีตที่ผ่ำนมำ โดยมีแนวคิดยึดโยงเข้ำกับเครือข่ำยระบอบนักกำรเมืองของรัฐบำล
ทักษิณ เห็นได้ชัดว่ำ แนวคิดทำงอุดมกำรณ์ของทั้งสองกลุ่มข้ำงต้นล้วนแล้วแต่พยำยำมนำเสนอ
แนวคิดกำรปรับปรุงแก้ไขทำงกำรเมืองที่เหมำะสมกับสังคมไทย โดยมีข้อแม้สำคัญ คือ กำร
ปฏิรูปที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตำมอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของกลุ่มพวกเขำเพี ยงเท่ำนั้น มันจึง
กลำยเป็นควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่ขำดกำรประนีประนอมซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดกำรปะทะ
กันระหว่ำงมวลชนกับอำนำจรัฐอย่ำงรุนแรง เนื่องด้วยกำรปลุกปั่นของแกนนำกลุ่มอุดมกำรณ์ที่
ได้พยำยำมสร้ำงกลยุทธ์ต่ำงๆ นำนำขึ้นมำ เพื่อดึงดูดใจประชำชนให้เข้ำร่วมกับกลุ่มอุดมกำรณ์
ของพวกเขำให้ได้มำกที่สุด โดยมุ่งเน้นกำรเอำชนะฝ่ำยตรงข้ำมเป็นหลักและไม่ได้คำนึงถึงกำร
ประนีประนอมอย่ำงสันติตำมวิถีทำงประชำธิปไตยแม้แต่น้อย
กำรที่จะระบุว่ำกลุ่มอุดมกำรณ์ของไทยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังผลกำรวิจัยข้ำงต้นนั้น
ค่อนข้ำงที่จะไม่เป็นธรรมต่อประชำชนทั้ง หมดภำยในประเทศและอำจจะไม่เพียงพอต่อกำร
สรุปเป็นฐำนควำมเข้ำใจโดยภำพรวมทำงอุดมกำรณ์ได้อย่ำงเป็ นประจักษ์มำกนัก เนื่องจำกยัง
ปรำกฏว่ำมีประชำชนอีกส่วนหนึ่งเป็นจำนวนมำกในสังคมที่ไม่ได้เข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเลย
อำศัยเพียงกำรเฝ้ำมองสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นและปล่อยให้เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ดำเนินไปโดยที่ไม่ได้
เข้ำไปเกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีส่วนร่วมกับกำรชุมนุมประท้วงใดๆ และอำจจะมีจำนวนที่มำกกว่ำ
กลุ่มอุดมกำรณ์ทั้งสองกลุ่มอีกเสียด้วยซ้ำ นอกจำกนี้ ข้อสังเกตสำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ แกน
นำกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่ม ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นนักกำรเมืองที่สังกัดพรรคกำรเมืองอย่ำง
เด่นชัด ทำให้กำรมองกระบวนกำรขับเคลื่อนของมวลชนเป็นเรื่องกำรเมืองภำคประชำชนที่ได้
ออกมำเคลื่อนไหวต่อต้ำนอำนำจรัฐคงจะยังไม่ถูกต้องทั้งหมด จึงต้องพิจำรณำกำรขับเคลื่อน
กำรเมืองข้ำงถนนอย่ำงเป็นกลำงและให้ควำมเป็นธรรมต่อทั้งสองกลุ่มด้วย
กล่ ำ วคือ ถ้ำ จะพิ จ ำรณำว่ ำกลุ่ ม มวลชนอนุ รักษ์ นิ ย มจำรีต ประเพณี เป็ น ฝ่ ำ ยผิ ด ที่
ออกมำเคลื่ อนไหวล้ ม ล้ ำงรัฐ บำลที่ ม ำจำกกำรเลื อกตั้ งก็คงจะไม่ ยุ ติ ธ รรมด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น
เนื่ องจำกข้อเสนอของกลุ่ ม พั น ธมิ ตรประชำชนเพื่ อประชำธิป ไตย (กลุ่ม คนเสื้ อเหลื อง) ก็มี
แนวทำงสอดคล้องกับหลักกำรของนำนำอำรยประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกร้องประเด็นกำร
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ของกลุ่ ม คนส่ ว นน้ อ ยในสั งคม กำรจ ำกั ด อ ำนำจของรัฐ บำลตำมวิ ถีเสรีนิ ย ม
ประชำธิปไตย และกำรตรวจสอบถ่วงดุลอำนำจของรัฐบำลด้วยสถำบันตุลำกำรดังปรำกฏใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำหรือญี่ปุ่น จึงควรมุ่งพิจำรณำผลกำรศึกษำวิจัยเพิ่มเติมประกอบควบคู่กัน
ไปด้วย เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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ดั ง ข้ อ เสน อของ สำยชล สั ต ยำนุ รั ก ษ์ 20 ที่ ระบุ ว่ ำ ควำมหมำยของค ำว่ ำ
“ประชำธิ ป ไตย” ได้ ถู ก ช่ ว งชิ ง และสร้ ำ งค ำนิ ย ำมขึ้ น มำใหม่ จ ำกทั ศ นะหรื อ แนวคิ ด ของ
นักวิชำกำรที่สนับสนุนอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกันทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทำให้กำร
ให้ควำมหมำยในประเด็นอื่นๆ นอกจำกควำมหมำยของ “ประชำธิปไตย” ก็มีควำมแตกต่ำงกัน
ออกไปด้วย เช่น สถำบันพระมหำกษัตริย์ ชนชั้นนำ นักกำรเมือง กำรเลือกตั้ง ตุลำกำรภิวัตน์
ประชำนิ ย ม กำรรั ฐ ประหำร ทุ น นิ ย ม องค์ ก รอิ ส ระ ฯลฯ แต่ ก็ มี นั ก วิ ช ำกำรอี ก ฝ่ ำ ยหนึ่ ง
นอกเหนือจำกฝ่ำยที่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย (กลุ่มคนเสื้อเหลือง)
และฝ่ำยที่สนับสนุนกลุ่มแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช. หรือ กลุ่มคน
เสื้อแดง) ซึ่งไม่อำจจัดกลุ่มว่ำอยู่ฝ่ำยที่สนับสนุน “คนเสื้อเหลือง” หรือ “คนเสื้อแดง” อย่ำง
ชั ด เจน แต่ มุ่ งวิ เครำะห์ ป รำกฏกำรณ์ ท ำงกำรเมื องด้ วยทฤษฎี ห รือ แนวคิ ด ในลั กษณะกำร
แสดงออกที่เป็นกลำงอย่ำงตรงไปตรงมำ เช่น ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์, วรเจตน์ ภำคีรัตน์, เอนก
เหล่ำธรรมทัศน์ เป็นต้น โดยบุคคลเหล่ำนี้ได้พยำยำมนำเสนอ “ทำงเลือก” สำหรับสังคมไทย
มำกกว่ำกำรสนับสนุนควำมขัดแย้งอย่ำงสุดโต่งทำงอุดมกำรณ์ที่เอนเอียงไปเข้ำข้ำงสนับสนุน
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงเด่นชัด
สรุ ป ได้ ว่ ำ แม้ จ ะปรำกฏกลุ่ ม อนุ รัก ษ์ นิ ย มจำรีต ประเพณี ซึ่ ง ยึ ด โยงกำรต่ อ สู้ ท ำง
กำรเมืองเข้ำกับสถำบันเบื้องสูงของประเทศ โดยมีกำรนำเสนอแนวทำง “ตุลำกำรภิวัตน์” มำ
ดำเนิ น กำร เพื่ อต่อต้ ำนขับ ไล่ ระบอบ “ทั กษิ โณมิกส์ ” และกลุ่ ม ปฏิรูป กำรเมื องยุ คใหม่ ซึ่ ง
สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำรเมืองให้มีควำมทันสมัยตอบโต้กำรปกครองรูปแบบ
จำรีตประเพณีแบบไทย โดยยึดโยงกำรต่อสู้เข้ำกับกำรเรียกร้องกำรนิรโทษกรรมให้กับรัฐบำล
ทักษิณ เพื่อเปิดทำงให้อดีตนำยกรัฐมนตรีสำมำรถเดินทำงกลับเข้ำมำภำยในประเทศและลง
สมัครรับเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตยได้ ด้วยเหตุผลจำกควำมชื่นชอบนโยบำยประชำนิยม
ที่ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของชนชั้นรำกหญ้ ำ ได้โดยตรง คงต้องยอมรับ ว่ำ ทั้ ง สองกลุ่ ม
ดังกล่ำวต่ำงฝ่ำยต่ำงมุ่ง เน้นควำมเชื่อควำมศรัทธำตำมควำมหมำยประชำธิปไตยจำกทั ศนะ
แนวคิดของนักวิชำกำรที่ให้ควำมหมำยแตกต่ำงกัน ไป โดยแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงถือเป็น
ปัจจัยหลักที่ได้หยิบยกควำมหมำยจำกกำรนิยำมอุดมกำรณ์ ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรต่อสู้
ของกลุ่ ม มวลชนของตนมำแปลควำมหมำยอย่ ำ งสุ ด โต่ ง และประชำสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ำร
หลำกหลำยรูปแบบ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตัดสินใจเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกลุ่มอุดมกำรณ์ของ
ตนได้อย่ำงเปิดเผย

20

สำยชล สัตยำนุรักษ์, โครงการ “นักวิชาการไทยกับการต่อสู้ช่วงชิงความหมาย “ประชาธิปไตย” ในภาวะวิกฤตทาง
การเมือง (พ.ศ.2548-2557), (รำยงำนกำรวิจัย), กรุงเทพมหำนคร: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.), 2561, 6-7.
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4. บริบทการเคลื่อนไหวของกลุ่มอุดมการณ์ต่างสีเสื้อ ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553: บทบาท
การเมืองเชิงชนชั้นต่อการช่วงชิงพื้นที่ความเป็นประชาธิปไตยภาคประชาชนในสังคมไทย
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล21 อธิบำยว่ำ ปัญหำกำรเมืองแบบตัวแทนนั้น ก่อให้เกิด “ภำค
ประชำชน” ที่ ต้ องกำรให้ มี กำรถ่ำยโอนอำนำจรัฐและกระบวนกำรทำงกำรเมื องมอบผ่ ำ น
ตัวแทนมำยังประชำชน เพื่อจัดกำรวิถีชีวิตของประชำชนภำยใต้นโยบำยสำธำรณะโดยตรงเพิ่ม
มำกขึ้น ถือเป็ น หนึ่ งในกิจ กรรมประชำธิ ป ไตยทำงตรงที่ ป ระชำชนได้ เข้ำ มำเรีย กร้องและ
ตรวจสอบถ่วงดุลอำนำจรัฐ ทำให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรเมืองภำคประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกำร
สนั บ สนุ น อุ ด มกำรณ์ ท ำงกำรเมื องและกำรออกมำต่ อต้ ำนผู้ น ำทำงกำรเมื อ งของไทย จำก
ข้อควำมข้ำงต้นสำมำรถนำมำอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทย ในช่วงปี พ.ศ. 25492553 ได้เป็นอย่ำงดี กล่ำวคือ กำรเมืองภำคประชำชนยุคใหม่จะเกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนเพิ่มมำกขึ้น ซึง่ เป็นช่วงเวลำที่กลุ่มอุดมกำรณ์ต่ำงสีเสื้อได้สร้ำงแรงกระเพื่อม
ทำงสังคมด้วยกระแสคลื่นอุดมกำรณ์ ประชำธิปไตยเชิงปฏิรูปกำรเมืองภำยใต้กำรสนับสนุนของ
มวลชนขนำดยักษ์ในยุคโลกำภิวัตน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มสำคัญ ดังนี้
กลุ่มแรก “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” (กลุ่มคนเสื้อเหลือง) มีแกน
นำคนสำคัญ คือ 1) นำยสนธิ ลิ้มทองกุล 2) พลตรีจำลอง ศรีเมือง 3) นำยพิภพ ธงไชย 4) นำย
สมศักดิ์ โกศัลยสุข และ 5) นำยสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ รวมถึงยังมีผู้ที่มีบทบำทที่สำคัญในกำร
เคลื่อนไหวอีก 2 คน (แต่ไม่ได้อยู่ในสถำนะเป็นแกนนำ) ได้แก่ นำยคำนูณ สิทธิสมำน และนำย
สุริยะใส กตะศิลำ ถือกำเนิดขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร ในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2549 ภำยหลัง
กำรชุมนุมประท้วงใหญ่ขับไล่รัฐบำลทักษิณ ณ ลำนพระบรมรูปทรงม้ำ ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2549 ปรำกฏว่ำมีผู้เข้ำร่วมกับกลุ่มนี้เป็นจำนวนมำก ขณะที่ก่อนหน้ำนี้ ในปี พ.ศ. 2548
ได้มีกำรออกมำชุมนุมประท้วงอย่ำงหลวมๆ ซึ่ง ยังไม่ได้มีกำรก่อตั้งกลุ่มขึ้นมำอย่ำงเป็นทำงกำร
โดยมีกำรสร้ำงอัตลั กษณ์ของกลุ่มด้วยกำรแสดงสัญลักษณ์ทำงกำรเมือง ได้แก่ กำรแสดงงิ้วกู้
ชำติโจมตีกำรบริหำรของรัฐบำล กำรนำคำเทศนำของหลวงตำมหำบัวที่กล่ำวถึงควำมเลวร้ำย
ของรัฐบำลทักษิ ณ มำกล่ำวอ้ำงสนับ สนุน บนเวที ปรำศรัยชุมนุม 22 และกำรมีอุดมกำรณ์ ทำง
กำรเมืองที่ยึดเหนี่ยวกับสถำบัน พระมหำกษัตริย์อย่ำงชัดเจน พิจำรณำได้จำกกำรใส่เสื้อเหลือง
เด่ นสง่ำพร้อมผ้ำโพกศีรษะที่ ปรำกฏ คำว่ำ “กู้ช ำติ” และผ้ำพั น คอสีฟ้ ำเป็ น สัญ ลักษณ์ กำร
ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบำลทักษิณ23 เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้เป็นกระบวนกำรยึดโยงควำมชั่วร้ำยของ
รัฐบำลทักษิณ เข้ำกับกำรบ่อนทำลำยสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ถือเป็นกำร
21

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหำนคร: อมรินทร์, 2548).
ปณิธำน พิชำลัย , “ยุทธศำสตร์กำรต่อสู้ทำงกำรเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตยในสมัยรัฐบำล
ทักษิณ ชินวัตร,” วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 1, ฉ.2 (กรกฎำคม-ธันวำคม 2555): 21-24.
23 คำนูณ สิทธิสมำน, ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า , (กรุงเทพมหำนคร: สำนัก พิมพ์บ้ ำนพระ
อำทิตย์, 2549).
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โฆษณำชวนเชื่อทำงกำรเมื องที่ป ระสบควำมสำเร็จ ท ำให้ป ระชำชนโดยทั่ วไปเกิดควำมตื่ น
ตระหนกต่ อกำรเปลี่ ย นแปลงทำงสั งคมด้ วยกำรเข้ำมำมี ส่ ว นร่วมทำงกำรเมื องและให้ กำร
สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อเหลืออย่ำงไม่ลังเลใจ เพรำะมองว่ำกลุ่มนี้กำลังทำหน้ำที่ปกป้องสถำบัน
หลักทั้งสำมอันเป็นที่เคำรพรักของคนทั้งชำติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะกำรยึดถือของชนชั้นกลำงใน
สังคมไทย24
กลุ่มที่สอง “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ” (นปช. หรือ
กลุ่มคนเสื้อแดง) มีแกนนำคนสำคัญ คือ 1) นำยจตุพร พรหมพันธุ์ 2) นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 3)
นำยวีระกำนต์ มุสิกพงศ์ 4) นำงธิดำ ถำวรเศรษฐ์ 5) นำยแพทย์เหวง โตจิรำกำร 6) นำยกำรุณ
โหสกุล และ 7) นำยก่อแก้ว พิกุลทอง เป็นต้น 25 โดยกำรเคลื่อนไหวของมวลชนเริ่มปรำกฏ
เด่นชัดขึ้นครั้งแรกในช่วงภำยหลังเกิดกำรรัฐประหำร ในปี พ.ศ. 2549 ด้วยเหตุที่ประชำชนส่วน
ใหญ่ในพื้นที่ชนบท หรือที่เรียกกันว่ำ “ชนชั้นรำกหญ้ำ” เกิดควำมรู้สึกไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
ทำงสังคมจำกกำรที่รัฐบำลทักษิณโดนยึดอำนำจและยังมีกำรกำจัดเครือข่ำยของระบอบทักษิณ
อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยวิธีกำรทำงตุลำกำรที่ไม่มีควำมยุติธรรมแม้แต่น้อย ดังเช่น กรณีกำรถูกศำล
รัฐธรรมนูญตัดสินชี้ขำดให้ยุบพรรคไทยรักไทย ในปี พ.ศ. 2550 และพรรคพลังประชำชน ในปี
พ.ศ. 2551 ถือเป็นกำรใช้แนวคิด “ตุลำกำรภิวัตน์” เพื่อมุ่งกำจัด “ระบอบทักษิโณมิกส์” หรือ
“ระบอบนักกำรเมือง” อย่ำงไม่เป็นธรรม26 ทำให้มวลชนกลุ่มนี้หรือที่เรียกตนเองว่ำ “กลุ่มคน
เสื้อแดง” ได้ปลุกระดมชำวบ้ำนในพื้นที่ชนบทให้เข้ำร่วมกับกลุ่ม อุดมกำรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประชำชนที่ อำศัย อยู่ ในพื้ น ที่ ท ำงภำคเหนื อและภำคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ (ภำคอี สำน) ให้
ออกมำแสดงพลังด้วยบทบำทของพลเมืองในวิถีประชำธิปไตยที่ถูกกระทำจำกกลุ่มชนชั้นนำ
อนุรักษ์นิยมจำรีตประเพณีและทหำรอย่ำงไม่ยุติธรรมด้วยวำทกรรม “กำรโค่นอำมำตย์” และ
“กำรกำจัดสองมำตรฐำน” โดยระบุว่ำกำรกระทำของกลุ่มอมำตยำธิปไตยและทหำรถือเป็นกำร
เข้ำแทรกแซงทำงกำรเมืองที่น่ำละอำย เนื่องจำกไม่มีบทบัญญัติของกำรกระทำต่อรัฐบำลพล
เรือนเช่น นี้ ในรัฐ ธรรมนู ญ 27 นอกจำกนี้ กำรเคลื่ อนไหวของ “กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชำชนเพื่ อ
ประชำธิปไตย” (กลุ่มคนเสื้อเหลือง) ในกรณีกำรบุกยึดทำเนียบรัฐบำลและพื้นที่ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2551 ปรำกฏว่ำกำรพิ จำรณำคดี ควำมเป็นไปอย่ำงเชื่องช้ำไม่มีควำม
คืบหน้ำในกำรตัดสินลงโทษแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่ำงใด ในทำงกลับกันกรณีกลุ่มคนเสื้อแดง
24

ปณิธำน พิชำลัย, “ยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร,” 24.
25 สินธุชัย ศุกรเสพย์ , “จั ก รกลควำมปรำรถนำของกลุ่มคนเสื้อ แดง : กำรเชื่อ มต่อ ควำมหมำยทำงกำรเมืองกับ กรณี
“ระบอบ-ทักษิณ”,” วารสารการเมืองการปกครอง 9, ฉ.3 (กันยำยน-ธันวำคม 2562): 32.
26 นรพัชร เสำธงทอง, “ประชาธิปไตยแบบไทย,” 92.
27 เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ , “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ขบวนการและขบวนการโต้กลับ : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทาง
การเมื อ งของกลุ่ ม คนเสื้ อ แดง ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2549-2553,” (วิ ท ยำนิ พ นธ์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิช ำรัฐศำสตร์ คณะ
รัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2556), 323-416.
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ขัดขวำงกำรประชุมอำเซียนซัมมิท (ASEAN Summit) ครั้งที่ 14 ในปี พ.ศ. 2552 ศำลกลับเร่ง
รีบดำเนินกำรพิจำรณำตัดสินคดีควำมลงโทษอย่ำงรวดเร็วทั้งที่เป็นคดี ซึ่ง เกิดขึ้นภำยหลังกรณี
ของกลุ่มคนเสื้อเหลือง เห็ นได้ชัดว่ำ คนเสื้อแดงได้ถูกกระทำสองมำตรฐำนจำกกรณี “ตุล ำ
กำรภิวัตน์” อย่ำงไม่เป็นธรรมอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติทำงกฎหมำยที่ผู้มีอำนำจได้กดขี่ข่มเหง
อย่ำงรุนแรง นำไปสู่ควำมโกรธแค้นที่ส่งผลต่อสภำวะควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองครั้งสำคัญ ใน
ปี 2552-255328 โดยกลุ่มคนเสื้อแดงได้ออกมำชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ ครั้งสุดท้ำย ในวันที่ 12
มีนำคม พ.ศ. 2553 แต่ก็ถูกปรำบปรำมอย่ำงรุนแรงจำกภำครัฐภำยใต้คำสั่งของรัฐบำลนำย
อภิสิทธิ์ ก่อให้เกิดโศกนำฏกรรมใจกลำงเมืองหลวงที่มำจำกควำมขัดแย้ง ทำงกำรเมืองอีกครั้ง
ซึ่งปรำกฏผู้ บ ำดเจ็ บ และเสี ยชี วิ ตเป็ น จ ำนวนมำกจำกทั้ ง ฝ่ ำยเจ้ำ หน้ ำที่ รัฐและฝ่ ำยผู้ ชุม นุ ม
ประท้วง โดยเหตุกำรณ์ จบลงด้วยกำรสลำยกำรชุมนุมอย่ำงเด็ดขำด ในวันที่ 19 พฤษภำคม
พ.ศ. 255329
กำรเคลื่อนไหวของมวลชนคนเสื้อแดง ถือเป็น หนึ่งในหน้ำประวัติศำสตร์สำคัญทำง
กำรเมืองของไทยที่คนในชนบทได้ ออกมำต่อต้ำนรัฐบำลถึงใจกลำงเมืองหลวงอย่ำงที่ไม่เคย
ปรำกฏมำก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนระดับล่ำงหรือชนชั้นรำกหญ้ำในสังคมที่ได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมมำกที่สุด หำกมองในควำมหมำยอย่ำงกว้ำงถือเป็นขบวนกำรปฏิวัติของประชำชนที่มุ่งช่วง
ชิงอำนำจรัฐกลับคืนมำด้ วยกำรโค่นล้มรัฐบำลที่มำจำกชนชั้นนำและกำรสนับสนุนจำกทหำร
กลุ่มอุดมกำรณ์ ของพวกเขำมีควำมเกลียดชังกำรรัฐประหำรทุกรูปแบบ โดยเฉพำะรัฐบำลที่
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะรัฐประหำร ทำให้พวกเขำกล้ำท้ำทำยและพร้อมเผชิญหน้ำกับควำม
รุนแรงที่เกิดขึ้นจำกควำมไม่เป็นธรรม รวมทั้งยังเกิดควำมสงสัยว่ำกำรบังคับให้รัฐบำลพลเรือน
ที่ ได้ รับ ชัย ชนะจำกกำรเลือกตั้งลงจำกตำแหน่ งด้ว ยกำรโค่น ล้ม อำนำจและกำจัด เครือข่ำ ย
กำรเมืองอย่ำงสิ้นซำกมันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงหรือไม่ ทั้งที่พวกเขำเป็นผู้มีอำนำจอธิปไตยตำม
วิถีทำงในระบอบประชำธิปไตยด้วยกำรเข้ำไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนได้รัฐบำลทักษิณเข้ำมำบริหำร
ประเทศ ฉะนั้น กำรเปลี่ ยนแปลงกำรเมืองด้วยวงจรอุบ ำทว์ จึง เป็น สิ่งที่ กลุ่มคนเสื้อแดงไม่
สำมำรถยอมรับให้ควำมอยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมได้อีกต่อไป30
ดังที่ เวียงรัฐ เนติโพธิ์31 ชี้ว่ำ ชนชั้นระดับล่ำงในสังคมไทย มีพัฒนำกำรทำงกำรเมือง
และตระหนั ก รู้ในคุ ณ ค่ ำ ของประชำธิ ป ไตยเพิ่ ม มำกขึ้ น เพื่ อ ต้ อ งกำรหลุ ด พ้ น ออกมำจำก
28

เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์, “ขบวนกำรมวลชนเสื้อแดงกับกำรปฏิวัติทำงสังคมที่ไม่ถึงจุดสิ้นสุด ,” วารสารวิจัยสังคม
37, ฉ.2 (กรกฎำคม-ธันวำคม 2557): 50-51.
29 ฐิวำรี วีรยะสบประสงค์ , “คน หรือ ควำยแดง: ปฏิบัติก ำรผ่ำนเรือนร่ำงของคนอีสำนในนำมคนเสื้อแดง,” วารสาร
สานักบัณฑิตอาสาสมัคร 10, ฉ.2 (มกรำคม-มิถุนำยน 2557): 181.
30 ธเนศ อำภรณ์สุวรรณ, “กำรปฏิวัติของไพร่ (ฟ้ำ ข้ำแผ่นดิน),” ใน Red Why: แดงทาไม, บรรณำธิกำรโดย ภิญโญ
ไตรสุริยธรรมำ (กรุงเทพมหำนคร: โอเพ่นบุ๊กส์, 2553), 68-105.
31 เวี ย งรั ฐ เนติ โ พธิ์ , “การกระจายอ านาจกั บ การเมื อ งท้ อ งถิ่ น อ านาจและผลประโยชน์ อ ยู่ ที่ ใ คร?,” 2551,
https://prachatai.com/journal/2008/02/15809, สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกำยน 2563.
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วัฒ นธรรมระบบไพร่ที่ ห ยั่ งรำกลึ ก ในสั งคมมำอย่ ำ งยำวนำน โดยกำรสร้ำ งวั ฒ นธรรมทำง
กำรเมืองระดับชำติขึ้นมำด้วยกำรเข้ำสู่วิถีประชำธิปไตยผ่ำนกำรออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในกำร
เลือกตั้งอย่ำงแข็งขันและยึดโยงค่ำนิยมเข้ำกับกำรสนับสนุนพรรคกำรเมืองที่สำมำรถพัฒนำ
ต้นทุนคุณภำพชีวิตของพวกเขำให้ดีขึ้นได้ ทำให้พรรคกำรเมืองจึงต้องนำเสนอนโยบำยที่มุ่งเน้น
กำรยกระดับคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงประชำนิยมเพิ่มมำกขึ้น32
ทั้งนี้ เครื่องมือสำคัญในกำรระดมพลของกลุ่มคนเสื้อแดง โดยกำรปลุกระดมมวลชน
ให้ออกมำเคลื่อนไหวต่อต้ำนรัฐบำล คือ “วิทยุชุมชน” เนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนในชนบทจะมี
ควำมผูกพันกับกิจกรรมสันทนำกำรในท้องถิ่นทำงวิทยุมำกกว่ำโทรทัศน์ จึงเป็นจุดเชื่อมโยง
เครือข่ำยชำวบ้ำนได้ค่อ นข้ำงง่ำย33 แตกต่ำงจำกกำรเข้ำถึงสื่อสำรสนเทศของมวลชนคนเสื้อ
เหลืองที่อำศัยหลำกหลำยช่องทำงมำกกว่ำ เช่น สื่อโทรทัศน์ (ช่อง ASTV) สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์
ผู้จัดกำร) วิทยุ (คลื่นวิทยุ 97.75 MHZ หรือคลื่นยำมเฝ้ำแผ่นดิน) สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์
ผู้จัด กำรรำยวัน ) เป็ น ต้ น 34 โดยสื่อโทรทั ศน์กลับ ประสบควำมส ำเร็จในกำรกล่ อมเกลำทำง
กำรเมืองต่อกลุ่มคนเสื้อเหลื องได้มำกกว่ำ เนื่องจำกรำยกำรโทรทัศน์ (ช่อง ASTV) เป็นเพียง
สถำนีโทรทัศน์ทำงเลือกเพียงแห่งเดียวในขณะนั้ นที่กล้ำวิพำกษ์ วิจำรณ์ รัฐบำลทักษิ ณ อย่ำง
ตรงไปตรงมำและมีควำมเป็นอิสระในกำรนำเสนอเนื้อหำของรำยกำรสูง เพรำะเป็นสื่อโทรทัศน์
ของภำคเอกชน ถือว่ำเป็นช่องทำงที่ช่วยเปิดหูเปิดตำกำรบริหำรงำนของรัฐบำลในประเด็นที่
ประชำชนไม่เคยรับรู้เบื้องลึกเบื้องหลังมำก่อน35
ถ้ำหำกจะวิเครำะห์กลุ่มอุดมกำรณ์ในกำรเมืองไทย ควรต้องพิจำรณำงำนวิชำกำรของ
อั มมำร สยำมวำลำ และสมชั ย จิ ตสุ ชน (Ammar Siamwalla & Somchai Jitsuchon) 36 ที่ ชี้ ว่ ำ
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองในสังคมไทย สำมำรถแบ่งกลุ่มชุดควำมคิดทำงกำรเมืองออกเป็น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มคนเสื้อเหลือง (Yellow Shirts) กลุ่มคนเสื้อแดง (Red Shirts) และกลุ่มคนที่ไม่
เข้ำพวกกับสองกลุ่มข้ำงต้น (Neither) คุณลักษณะดังกล่ำวได้ส่งผลต่อโครงสร้ำงทำงกำรเมืองที่
32

ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์, “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนโยบำยของทักษิณชินวัตรกับคนเสื้อแดง : มอง “คนเสื้อแดง”
ในจังหวัดมหำสำรคำมผ่ำนแผนภำพกำรรับรู้,” วารสารการเมืองการปกครอง 8, ฉ.3 (กันยำยน-ธันวำคม 2561): 3.
33 ขจรศัก ดิ์ สิทธิ, “วิทยุชุมชนกับ ขบวนกำรเสื้อแดง,” วารสารการบริห ารท้อ งถิ่ น 8, ฉ.4 (ตุลำคม-ธันวำคม 2558):
10.
34 ปณิธำน พิชำลัย , “ยุทธศำสตร์ก ำรต่อสู้ทำงกำรเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตยในสมัยรัฐบำล
ทักษิณ ชินวัตร,” วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 1, ฉ.2 (กรกฎำคม-ธันวำคม 2555): 23.
35 ขจร ฝ้ำยเทศ, “บทบำทประกำศกของนำยสนธิ ลิ้มทองกุลและกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิป ไตยในกำร
นำเสนอประเด็นสำระธรรมวิทยำแห่งพลเมืองทำงรำยกำรโทรทัศน์เพื่อต่อต้ำนรัฐบำล ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 25482549,” วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6, ฉ.2 (กรกฎำคมธันวำคม 2562): 189.
36 Siamwalla, A. & Jitsuchon, S., “The Socio-Economic Bases of the Red/Yellow Divide: A Statistical
Analysis,” in Bangkok May 2010: Perspectives on a Divided Thailand, ed. Michael Montesano, Pavin
Chachavalpongpun and Aekapal Chongvilaivan (eds) (Singapore: ISEAS Publishing, 2012), 64-71.
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สั ม พั น ธ์ กับ วั ฒ นธรรมทำงกำรเมื องของไทยที่ เอื้ อ ต่ อกำรเกิ ด ลั ก ษณะเป็ น สองขั้ ว ตรงข้ ำ ม
(Polarized Politics) นั่นคือ ควำมขัดแย้งเชิงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองระหว่ำงชนชั้นกลำงกับ
ชนชั้นนำ หำกจะวิเครำะห์ว่ำปรำกฏกำรณ์ข้ำงต้นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร จำเป็นต้องพิจำรณำกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่เป็นผลพวงมำจำกรัฐธรรมนูญสองฉบับ
กล่ำวคือ รัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับประชำชน”
ก่อให้เกิดกลุ่มคนเสื้อเหลือง ซึ่งไม่พอใจรัฐบำลที่จัดตั้งขึ้นมำได้จำกฐำนสนับสนุนของชนชั้น
ระดับล่ำงหรือชนชั้นรำกหญ้ำในสังคม แต่ทว่ำในทำงกลับกัน รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นผลพวงมำจำกกำรรัฐประหำรในปี พ.ศ. 2549 หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับ
ทหำร” ก่ อ ให้ เกิ ด กลุ่ ม คนเสื้ อ แดง เนื่ อ งจำกมองว่ ำ รัฐ บำลพลเรื อ นที่ เปรีย บเสมื อ นเป็ น
สัญ ลักษณ์ ของพวกเขำทำงชนชั้น กำลังถูกกดขี่ข่มเหงอย่ำงไม่ยุติธรรม นอกจำกนี้ รัฐบำลที่
ทหำรได้จัดตั้งขึ้น มำภำยหลังกำรรัฐประหำร ในปี พ.ศ. 2549 และรัฐบำลที่ ทหำรได้ให้ กำร
สนับ สนุน ในปี พ.ศ. 2551 กลับ มุ่งโจมตีระบอบทั กษิณ อย่ำงหนักหน่วง ท ำให้พ วกเขำต้อง
ออกมำเรียกร้องสิทธิเสรีภำพตำมวิถีประชำธิปไตยภำคประชำชน เพื่อขับไล่อภิสิทธิ์ชนและ
ทหำรออกไปจำกระบบกำรเมือง37
หำกศึกษำประวัติศำสตร์กำรเมืองไทยทุกยุคทุกสมัยที่ผ่ำนมำวิเครำะห์ร่วมกับบริบท
ของกำรเมื องไทย ในช่ ว งปี พ.ศ. 2549-2553 กรณี กำรออกมำเคลื่ อนไหวของกลุ่ ม คนเสื้ อ
เหลืองที่ ออกมำชุมนุ มประท้ วงขับไล่รัฐบำลทั กษิณ และกรณี ของมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่
ออกมำชุมนุมประท้วงขับไล่ รัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ กลุ่มอมำตยำธิปไตย และทหำร ได้ปรำกฏถึง
ควำมอลหม่ำนทำงกำรเมืองที่ ยังคงถูกครอบงำทำงควำมคิดจำกชนชั้นนำอยู่เสมอ จึงไม่ถือว่ำ
กลุ่มอุดมกำรณ์เหล่ำนี้ เป็นตัวแทนของชนชั้นกลำงหรือชนชั้นรำกหญ้ำทั้งหมดในประเทศอย่ำง
แท้ จ ริง เมื่ อ ปรำกฏว่ ำ กำรขับ เคลื่ อนกำรเมื องของกลุ่ม อุ ด มกำรณ์ กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ประสบ
ควำมสำเร็จเครำะห์กรรมก็จะตกแก่กลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ได้เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมี ส่ วนร่วมกับ กำรออกมำเคลื่อนไหวของกลุ่ ม อุ ด มกำรณ์ ใดๆ เลย แม้ จ ะมี แนวคิด ทำง
กำรเมืองเอนเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ตำม เพรำะไม่ได้ออกมำแสดงบทบำทอย่ำงเด่นชัดเหมือน
กรณีกำรออกมำชุมนุมประท้วงของกลุ่มอุดมกำรณ์ทั้งสองกลุ่มข้ำงต้น38
อนึ่ง หำกจะวิเครำะห์ กรณี ของกลุ่ มคนระดับ ล่ำงหรือชนชั้น รำกหญ้ ำ ที่ ได้ให้ ควำม
เชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรของรัฐบำลทักษิณนั้น คงต้องยอมรับว่ำนโยบำยประชำนิยมได้
กลำยเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่ส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักกำรเมืองกับประชำชนแนบแน่น
กันมำกยิ่งขึ้นกว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคนในชนบทสำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรของรัฐได้อย่ำง
37

ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของทักษิณชินวัตรกับคนเสื้อแดง : มอง “คนเสื้อแดง”
ในจังหวัดมหาสารคามผ่านแผนภาพการรับรู้,” 4.
38 จิ ตติมำ อำนสกุลเจริญ , “ชนชั้น และยุคสมัย กำรเมือ งกำรปกครองไทย,” วารสารมหาวิท ยาลัย นครพนม 5, ฉ.1
(มกรำคม-เมษำยน 2558): 14.
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เป็นรูปธรรม ด้วยควำมที่นโยบำยประชำนิยมกลำยเป็น “ประชำธิปไตยที่สัมผัสได้” ทำให้พวก
เขำตระหนักถึงสิทธิควำมเป็นพลเมืองของตนเองจนกลำยเป็นผู้ตื่นรู้ทำงกำรเมืองที่กล้ำออกมำ
เรียกร้องสิทธิควำมเป็นธรรมด้วยกำรเข้ำร่วมกับกลุ่ม คนเสื้อแดงอย่ำงแข็งขัน เพื่อปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ส่วนบุคคลของกลุ่มชนชั้นรำกหญ้ำจำกชนชั้นนำและทหำรที่ได้เข้ำมำปล้นชิงอำนำจ
จำกผู้นำอันเป็นที่รักและเคำรพของพวกเขำไป39
ดังนั้น กลุ่มอุดมกำรณ์ ทั้งสองกลุ่ม ที่ออกมำเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง ในช่วงปี พ.ศ.
2549-2553 แท้จริงแล้วเป็นกลุ่มคนที่ถูกครอบงำด้วยชุดควำมคิดทำงอุดมกำรณ์จำกชนชั้นนำ
และแกนนำกลุ่มอุดมกำรณ์ที่แตกต่ำงกันไป มันกลำยเป็นห้วงเวลำของกำรช่วงชิงมวลชนผ่ำน
กำรสื่อสำรด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เพื่ อจูงใจให้ป ระชำชนเข้ำร่วมชุมนุ มประท้วงขับไล่รัฐบำลด้วย
วิ ธี กำรโฆษณำชวนเชื่ อ ผ่ ำนสื่ อ สำรสำรสนเทศยุ ค โลกำภิ วั ต น์ ถื อ เป็ น กำรกล่ อ มเกลำทำง
กำรเมืองที่ประสบควำมสำเร็จและยังเป็นกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรแสดงออกของภำคประชำชน
มำกกว่ำในอดีตได้อย่ำงน่ำสนใจ โดยมีตัวแปรสำคัญของกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำง
กลุ่มอุดมกำรณ์กับชนชั้นนำ นั่นคือ ทหำร ซึ่งเข้ำมำแทรกแซงทำงกำรเมืองด้วยวำทกรรมต่ำงๆ
ในฐำนะวีรบุรุษของชำติ ส่งผลต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตยในระยะยำวเป็นอย่ำงมำก
5. บทสรุป
กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองของกลุ่มคนเสื้อเหลืองและกลุ่มคนเสื้อแดง ในช่วงปี พ.ศ.
2549-2553 ถื อ เป็ น พั ฒ นำกำรของกำรแสดงออกทำงกำรเมื องภำคประชำชนในมุ ม มอง
ประชำธิปไตยเชิงปฏิรูปด้วยอุดมกำรณ์ที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับว่ำประชำชนจะได้รับกำรสื่อสำร
ด้วยวิธีกำรโฆษณำชวนเชื่อมำจำกแกนนำกลุ่มอุดมกำรณ์ ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมำกกว่ำกัน แต่ทว่ำ
มวลชนบำงส่วนที่เข้ำร่วมกำรชุมนุมประท้วงก็มีหลักกำรยึดถือตำมควำมเชื่อควำมศรัทธำส่วน
บุคคลด้วยอุดมกำรณ์ที่บุคคลนั้น ได้นับถือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจำกกระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม อำทิเช่น กำรยึดถือศรัทธำสถำบันหลักของชำติที่ถูกครอบงำโดย
รำชำชำตินิยมที่ปรำกฏอยู่ในหลักสูตรกำรศึกษำของไทยในโรงเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม
กำรถูกกล่อมเกลำทำงสังคมจำกกลุ่มเพื่อนและสถำบันครอบครัวที่ปลูกฝังให้ยึดติดกับค่ำนิยม
เฉพำะกลุ่ ม ชนชั้ น ของตน หรือกำรชื่ น ชอบนโยบำยของพรรคกำรเมื องบำงพรรคที่ ให้ กำร
ช่วยเหลือดูแลสวัสดิภำพและช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตส่วนบุคคล เป็นต้น
ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่ำ สิ่งเหล่ำนี้ถือเป็นปัจจัยประกำรหนึ่งที่นำไปสู่กำรเลือกข้ำง
ของประชำชนว่ ำจะให้ ก ำรสนั บ สนุ น กลุ่ ม อุ ด มกำรณ์ ท ำงกำรเมื องหรืออยู่ ฟ ำกฝั่ งผู้ ชุ ม นุ ม
ประท้วงฝ่ำยใด โดยตำมมุมมองของกลุ่มคนเสื้อเหลืองมีควำมรู้สึกว่ำไม่พึงพอใจต่อนโยบำยกำร
บริหำรงำนของรัฐบำลทักษิณ ด้วยเหตุปัจจัยต่ำงๆ ที่กลำยเป็นอำกำรทำงสังคมหลำยประกำร
39

ฐิวำรี วีรยะสบประสงค์, “คน หรือ ควายแดง: ปฏิบัติการผ่านเรือนร่างของคนอีสานในนามคนเสื้อแดง,” 182.
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เช่น ควำมวิตกกังวลต่อกำรขยับสถำนะทำงเศรษฐกิจระหว่ำงชนชั้นกลำงกับชนชั้นรำกหญ้ำ ที่
เริ่มมี รำยได้ ใกล้เคีย งกัน มำกขึ้น กว่ำในอดีต ก่อให้ เกิดควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงชนชั้น ในกำร
กระจำยรำยได้ไปยังชนชั้นรำกหญ้ำมำกว่ำชนชั้นกลำง หรือกำรที่รัฐธรรมนูญได้สร้ำงศูนย์กลำง
ระบบกำรเมืองไว้ที่ผู้นำรัฐบำลแทนที่จะเป็นสถำบันพระมหำกษัตริย์ดังเช่นในยุคสงครำมเย็น
หรือกำรขำดกระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุลอำนำจทำงกำรเมืองจำกองค์กรอิสระอย่ำงแข็งขัน
ตลอดจนกำรแปลคำนิยำมของคำว่ำ รัฐบำล นโยบำยประนิยม และเจตนำรมณ์ที่แท้จริงของ
กำรปฏิ รู ป กำรเมื อ งให้ มี ค วำมหมำยสอดคล้ อ งกั บ แนวทำงของกลุ่ ม อุ ด มกำรณ์ ที่ อ อกมำ
เคลื่อนไหวขับไล่รัฐบำล เป็นต้น แตกต่ำงจำกกำรเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เปรียบดั่ง
สัญลักษณ์ของกำรปลดแอกทำงชนชั้น ด้วยกลุ่มขบวนกำรโต้กลับ ที่กล้ำแสดงอำรยะขัดขืนต่อ
ควำมไม่เป็นธรรมในสังคมที่ชนชั้นนำและทหำรเป็นผู้กระทำ โดยกำรรวมตัวออกมำเรียกร้อง
ประชำธิป ไตยของประชำชนที่ แ ท้ จ ริงไม่ ใช่ ป ระชำธิ ป ไตยที่ ม ำจำกกำรรัฐ ประหำรหรือถู ก
รังสรรค์ขึ้นมำจำกกลุ่มชนชั้นนำและทหำรอีกต่อไป
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