
บทวิพากษ์ “การเมืองภาคประชาชน” ในประเทศไทย:
ข้อจำกัดของแนววิเคราะห์และยุทธศาสตร์การเมืองแบบ “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่”*
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1. “การเมืองภาคประชาชน”   
และการศึกษาวิเคราะห์การเมืองแบบ 
“ขบวนการทางสังคม” ในปัจจุบัน  

นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา มีงานวิชาการ
ที่ ให้ ความสำคัญกับบทบาทของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะของชนชั้นล่าง 
หรือสิ่งที่เรียกว่า “การเมืองภาคประชาชน” เพิ่ม
จำนวนขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางการยกเลิกและ  
บอกลาการวิเคราะห์ทางชนชั้น (class analysis) 
ที่มุ่งเน้นการอธิบายตัวแสดงทางการเมืองที่อยู่ใน
ใจกลางของความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทฤษฎี
มาร์กซิสต์ แล้วหันไปสู่การใช้กรอบวิธีการศึกษา  

 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ**

เควิน ฮิววิสัน***

บทวิพากษ์ “การเมืองภาคประชาชน” ในประเทศไทย:
ข้อจำกัดของแนววิเคราะห์และยุทธศาสตร์การเมืองแบบ “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่”*

 * บทความนี้ ข ย ายความอย่ า งพิ สดา รจ าก 
Kengkij Kitirianglarp and Kevin Hewison, 
“Social Movements and Political Opposition   
in Contemporary Thailand,” Pacific Review 
(for thcoming 2009) และมาจากส่วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2552) ของ เก่ งกิจ กิติ เ รี ยงลาภ   
เรื่อง “การเมืองของการต่อสู้ทางชนชั้นในประเทศไทยจาก 
พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2549” และผู้ เขียนขอขอบคุณ   
ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ์, Michael Connors, Dennis 
Arnold, Kanishka Jayasuriya และ Andrew Brown 
สำหรับข้อคิดเห็นและข้อวิจารณ์ที่ เป็นประโยชน์สำหรับ  
ร่างแรกของต้นฉบับภาษาอังกฤษ 

 ** กลุ่มประกายไฟ 
 *** ผู้อำนวยการ Carolina Asia Center, 

University of North Carolina-Chapel Hill 
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ที่เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาวิเคราะห์การเมืองแบบ 
“ขบวนการทางสังคม” ที่สำคัญได้แก่ ทฤษฎีการ
ระดมทรัพยากร (Resource Mobilization 
Theory—RM) และ ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมรปูแบบใหม ่ (New Social Movement  
—NSM)  งานสำคัญชิ้นหนึ่งคืองานของประภาส 
ปิ่นตบแต่ง1 ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดอย่างมากต่อ
การศึกษาการเมืองของชนชั้นล่างและสิ่งที่เรียกว่า 
“การเมืองภาคประชาชน” ในช่วงเวลาต่อมาเกือบ
ทั้งหมด  คุณูปการอย่างใหญ่หลวงของงานสายนี้  
ก็คือ การทำลายมายาคติของรัฐศาสตร์กระแสหลัก
ที่ ได้ รับอิทธิพลจากทฤษฎีการทำให้ทันสมัย 
(modernization) ซึ่งหมกมุ่นกับการอธิบาย
การเมืองไทยผ่านมโนทัศน์ระบบอุปถัมภ์ (patron  
-client system) ที่สร้างบทสรุปแบบสูตรสำเร็จว่า 
ชนชั้นล่างทั้งในชนบทและในเมืองมีลักษณะอ่อนแอ
และไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ดังนั้น การสร้างประชาธิปไตยจึงต้องมาจากชนชั้น
สูงและชนชั้นกลางแบบ “บนลงล่าง” เท่านั้น2  

ในมิติของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็น
รูปธรรม ก็เช่นเดียวกับในระดับทฤษฎี ขบวนการ
ประชาชนของไทยภายหลังจากการล่มสลายของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ของตนเองอย่างมหาศาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การบอกลาการจัดตั้งองค์กรปฏิวัติทาง
ชนชั้นแบบพรรคการเมืองในอดีตเพื่อยึดอำนาจรัฐ 
มาสู่ “การเมืองภาคประชาชน” ซึ่งมีการจัดตั้ง
องค์กรแบบเครือข่าย (network) ที่เชื่อมโยงกัน

อย่างหลวมๆ ผ่านประเด็นของความล้มเหลวจาก
การพัฒนาของรัฐเป็นส่วนใหญ่ ไม่มุ่งยึดอำนาจรัฐ 
แต่เน้นการเมืองนอกรัฐสภา โดยใช้ “การเมืองบน
ท้องถนน” หรือปฏิบัติการท้าทายซึ่งหน้า (direct 
action) เป็นยุทธวิธีหลัก และมักมีขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่หรือ NSM เป็น
ตัวแบบหรือแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  อิทธิ-
พลของ NSM มิได้จำกัดตัวอยู่ที่การเมืองภาค
ประชาชนในชนบทหรือกลุ่มเกษตรกร ดังเช่นที่เรา
เห็นในกรณีตัวอย่างคือ สมัชชาคนจน เท่านั้น  
หากแต่ถ้าพิจารณาการเมืองของขบวนการแรงงาน
และขบวนการกลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
เราจะพบว่า ขบวนการจำนวนมากมุ่งเน้นการขับ
เคลื่อนและรวมตัวกันทางการเมืองผ่านการจัดตั้ง
เครือข่ายหลวมๆ ที่สนใจประเด็นเฉพาะหน้าด้วย 
โดยบอกเลิกการจัดตั้งพรรคการเมืองปฏิวัติของ
ชนชั้นเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เครือข่ายปกป้อง
ไฟฟ้า-ประปาเพื่อชาติและประชาชนซึ่งเกิดขึ้นในปี 
2547 และกรณีการชุมนุมคัดค้านการทำข้อตกลง
การค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาซึ่งจัดโดยกลุ่มศึกษา
ข้อตกลงการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) 
ในช่วงต้นปี 2549 เป็นต้น 

งานศึกษา/งานเขียนที่เกี่ยวกับ “การเมือง
ภาคประชาชน” ภายใต้แนววิเคราะห์การเมืองแบบ
ขบวนการทางสังคมและ NSM ส่วนใหญ่มักจะ
สร้างบทสรุปว่า ขบวนการภาคประชาชนไทย (โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ขบวนการที่มีลักษณะสอดคล้องกับ
สมมติฐานของ NSM) ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

1 ประภาส ปิ่นตบแต่ง, การเมืองบนท้องถนน 99 วันสมัชชาคนจน (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา

มหาวิทยาลัยเกริก, 2540)  และดูงานที่นำเข้าทฤษฎี NSM และปรับใช้ NSM ในการศึกษา “การเมืองภาคประชาชน” 

เช่น ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม ่ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำรามหาวิทยาลัยเกริก, 

2540);  ผาสุก พงษ์ไพจิตร (บก.), วิถีชีวิต วิธีสู้ ขบวนการประชาชนร่วมสมัย (เชียงใหม่: Silkworm Books, 2545) 
2 เช่น เอนก เหล่าธรรมทัศน์, สองนัคราประชาธิปไตย: แนวทางการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2538);  เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ทักษิณา-ประชานิยม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549);  และดูงานที่  

โต้แย้งเอนกได้ดีที่สุดงานหนึ่ง คือ Somchai Phatharathananunth, Civil Society and Democracy: Social 

Movements in Northeast Thailand (Copenhagen: NIAS Press, 2006) 
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ได้สร้างคุณูปการหรือมีความเกี่ยวโยงสอดคล้อง
อย่ า งอั ตโนมัติ กั บการพัฒนาประชาธิป ไตย 
(democratization) ในสังคมไทย  

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ช่วงปี 2548 จนถึง
ปัจจุบัน การเกิดขึ้นและการเคลื่อนไหวทางการ
เมืองของขบวนการ “พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” จนกระทั่งนำมาสู่การทำรัฐประหาร
ในวันที่ 19 กันยายน 2549 และการร่างรัฐ-
ธรรมนูญ “สีเหลือง” ในปี 25503  ซึ่งเราคง  
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า พันธมิตรประชาชนเพื่อประชา-
ธปิไตยประกอบไปดว้ยกลุม่บคุคลและองคก์รจำนวน
มากที่ (เคย) เรียกรวมๆ ว่า “ภาคประชาชน” ทั้ง
ที่มาจากขบวนการเกษตรกร ขบวนการแรงงาน 
และองค์กรพัฒนาเอกชน  ปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้
เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมที่เคย
เชื่อกันมาตลอดว่า เพราะเหตุใดองค์กรและบุคคล
ที่ถูกเรียกว่า “ภาคประชาชน” จำนวนมากไม่ได้
เคลื่อนไหวต่อสู้ ในลักษณะที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างที่เราเคยเข้าใจกัน หาก
แต่ “ภาคประชาชน” จำนวนมากเลือกที่จะทำ  
แนวร่วมและเคลื่อนไหวผ่านอุดมการณ์แบบที่เป็น
ปฏปิกัษต์อ่ประชาธปิไตย  นัน่หมายความวา่ ความ  
เชือ่วา่ดว้ยความเชือ่มโยงระหวา่งการพฒันาประชา-
ธิปไตยกับ “การเมืองภาคประชาชน” จึงจำเป็นที่
จะต้องถูกตรวจสอบและถูกตั้งคำถามอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลานี้  สำหรับหมู่นักรัฐศาสตร์และนักสังคม-
ศาสตร์อาจต้องตอบคำถามที่สำคัญว่า วัตถุของ
การวิเคราะห์ที่เรียกกันแบบรวมๆ ว่า “การเมือง
ภาคประชาชน” หรือแม้แต่ “การเมืองของคนจน” 
ซึ่งแพร่หลายในปัจจุบัน มีอยู่จริงหรือไม่ และถ้ามี
อยู่จริง ใครบ้างและองค์กรใดบ้างที่สามารถถูกเรียก
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “การเมืองภาคประชาชน”  

ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนจะพยายามตอบคำถาม

และพยายามคลี่คลายปมปัญหาข้างต้นนี้ ใน 2 

ประการ คือ  (1) พยายามชี้ให้เห็นข้อจำกัดของ

ยุทธศาสตร์การเมืองแบบเครือข่ายและกลุ่มชุมชน

อัตลักษณ์ ในฐานะที่เป็น ยุทธศาสตร์การเมือง

กระแสหลัก ของ “การเมืองภาคประชาชน”  (2) 

จะชี้ให้เห็นข้อจำกัดของ กรอบวิเคราะห์ แบบ 

“ขบวนการทางสังคม” โดยเฉพาะทฤษฎี NSM 

ซึ่งปฏิเสธมิติทางชนชั้นและการวิเคราะห์ทางชนชั้น 

(class analysis) อันเป็นหัวใจของสำนัก

มาร์กซิสต์  โดยในการที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งสอง

ประการข้างต้นนี้ ผู้เขียนจะศึกษาผ่านปรากฏการณ์

รูปธรรม คือ ศึกษาบทบาทของ “การเมืองภาค

ประชาชน” ตั้งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 

จนถึงการรัฐประหารปี 2549 เพื่อที่จะนำไปสู่การ

หาข้อสรุปทั้งในระดับทฤษฎีและระดับการปฏิบัติ

การทางการเมืองต่อไป  

2. การขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาล  
พรรคไทยรักไทย (พ.ศ. 2541-2544) 
กับ “ภาคประชาชน” 

2.1 การก่อตัวของกระแส ชุมชน-ชาติ  
	 นิยมที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ หลัง  
 วิกฤตเศรษฐกิจ 

ภายหลังจากรัฐบาลประชาธิปัตย์ประกาศ

เดินหน้ามาตรการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจตามคำ

แนะนำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

การเคลื่อนไหวต่อต้านแนวทางของ IMF ของ

ขบวนการภาคประชาชนไทยได้ขยายตัวอย่างมาก 

โดยมีการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในหลายระดับ

และหลายประเด็น  โดยในเดือนมีนาคมปี 2541 

ภาคประชาชนจำนวนมาก เชน่ สมชัชาคนจน กลุม่  

เพื่อนประชาชน คณะกรรมการประสานงานองค์กร

3 ประภาส ปิ่นตบแต่ง, “ทักษิณา-ประชานิยม: คู่มือรัฐประหาร และรัฐธรรมนูญสีเหลือง,” ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 5 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2550), หน้า 155 
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พัฒนาเอกชน (กป.อพช.) คณะกรรมการรณรงค์
เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และองค์กร
สลัมเพื่อประชาธิปไตย เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดงาน 
“มหกรรมประชาชนกู้ชาติ” โดยมีเป้าหมายเพื่อ 
“รวมพลังกันคิดและตอบโต้มาตรการที่ IMF 

กำหนดหรือวางเงื่อนไขให้รัฐบาลทำตาม”4 และมี
ข้อเสนอภายใต้กรอบวาทกรรมที่ผู้เขียนเรียกในที่นี้
ว่า วาทกรรมชุมชน-ชาตินิยม ซึ่งมีเป้าหมาย “ให้
สังคมไทยเปลี่ยนแนวทางจากการพัฒนาตามแนว
ทางโลกาภิวัตน์อย่างไม่เลือกเฟ้นกลั่นกรองและ
พึ่งพาต่างชาติเป็นหลัก หันมามุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางเศรษฐกิจ และความเป็นไททางการ
เมือง”5 โดยยึดโยงเอาข้อเสนอและวาทกรรมต่างๆ 
เข้ามาร่วมกัน เช่น การพึ่งตนเอง เกษตรกรรม  
ยัง่ยนื ธรุกจิชมุชน ภมูปิญัญาไทย สวสัดกิารชมุชน 
เศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยทางตรง6 

การเสนอทางออกภายใต้ชุมชน-ชาตินิยม
เพื่อตอบโต้กับแนวทางเสรีนิยมใหม่เป็นสิ่งที่ต่อ

เนื่องและไม่ได้แยกขาดจากงานเคลื่อนไหวและการ
ทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ชนบทเดิม 
เชน่ คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน 
(กป.อพช.) ภาคเหนือ ได้วิเคราะห์สถานการณ์
หลังวิกฤต 2540 ว่า “ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 
เป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตก คนชนบทที่เคย
อพยพเข้ามาทำงานในเมืองจำนวนมากตกงานต้อง
อพยพกลับถิ่น” โดยเสนอว่า “งานที่เป็นยุทธ-
ศาสตรร์ว่มของภาค เชน่ การตดิตามและสนบัสนนุ
ทุนสำหรับองค์กรชาวบ้านในการจัดการตลาดและ
ธุรกิจชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนด้านการจัดการระบบการเงินชุมชน 
กิจกรรมที่ขับเคลื่อนเป็นงานเฉพาะองค์กร เช่น 
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนบางองค์กรจะ
เข้าไปเชื่อมต่อกับภาคอื่น”7 

สำหรับขบวนการแรงงานโดยเฉพาะในภาค
รัฐวิสาหกิจ ในปี 2542 มีการชุมนุมเพื่อคัดค้าน
กฎหมาย 11 ฉบับ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้อง 
“สมบัติชาติ” จากการรุกรานของ “ทุนต่างชาติ”8 

นั่นหมายความว่า แรงงานรัฐวิสาหกิจซึ่งถือเป็น

4 พทิยา วอ่งกลุ (บก.), มหกรรมประชาชนกูช้าตเิคลือ่นทพัจบัศกึ IMF (กรงุเทพฯ: เคลด็ไทย, 2541), หนา้ 7  
5 ดู วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ (เรียบเรียง), ยุทธศาสตร์แก้วิกฤตชาติ (นนทบุรี: สถาบันสหัสวรรษ, 2543), 

หน้า 4 
6 พิทยา ว่องกุล (บก.), มหกรรมประชาชนกู้ชาติเคลื่อนทัพจับศึก IMF, หน้า 177-8;  และดูงานของ 

Glassman and others ที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาทของวาทกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจชุมชน  

พึ่งตนเอง” ในประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยในเกาหลีใต้เรียกว่า “minjung” ซึ่งเป็น  

วาทกรรมทางเลือกกระแสหลักของขบวนการทางสังคมเกาหลีใต้ที่ใช้ต่อต้านกับแนวทางเสรีนิยมใหม่  ดู Jim Glassman, 

Bae-Gyoon Park, and Young-Jin Choi, “Failed Internationalism and Social Movement Decline:   

The Cases of South Korea and Thailand,” Critical Asian Studies 40, 3 (2008), pp. 353-9. 
7 เกษม เพชรนที, “องค์กรเอกชนภาคเหนือตอนล่างและตอนกลาง,” ใน คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริม  

งานพัฒนา, ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน 2546 (2546), หน้า 41 
8 ดู สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, สามัคคีประชาชนต้านภัย IMF คัดค้านการขายหุ้นรัฐวิสาหกิจให้  

ทุนต่างชาต ิ (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2541)  และดูงานที่ชี้ให้เห็นอิทธิพลของแนวคิดชาตินิยมในขบวนการแรงงาน   

โดยเฉพาะที่ถูกใช้ในการต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เช่น Ji Giles Ungpakorn, “The Political Consequences of the 

1997 Crisis in Thailand: Restructuring the economy and the rise of nationalism,” in Abdul Rahman 

Embong and Jurgen Rudolph (eds.), Southeast Asia Into the Twenty First Century: Crisis and Beyond 
(Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000) 
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กำลังสำคัญของขบวนการแรงงานไทยในเวลานี้
เคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้แนวทางแบบ
ชาตินิยมเป็นหลัก  ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าขบวนการ
แรงงานจะเป็นหัวหอกหลักของการคัดค้านลัทธิ
เสรีนิยมใหม่ในช่วงเวลานี้ แต่ขบวนการแรงงาน
ไทย โดยเฉพาะสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ (สรส.) ที่นำโดยสมศักดิ์ โกศัยสุข   
กลับไม่มีจุดยืนที่คัดค้านแนวทางทุนนิยมเสรี  
หรือลัทธิเสรีนิยมใหม่ทั้งหมด โดย สรส. คัดค้าน
และวิพากษ์วิจารณ์เพียงบางส่วนบางด้านของลัทธิ
เสรีนิยมใหม่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่ง  
วิพากษ์วิจารณ์การผูกขาดและการที่ทุนต่างชาติจะ
เข้ามาถือหุ้นกิจการรัฐวิสาหกิจของไทยมากกว่า 
อีกทั้งภายใต้การเคลื่อนไหวคัดค้านมาตรการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ สรส. เลือกประนีประนอมกับ
รัฐบาล โดยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้นเสนอ
ว่าจะจำกัดการถือหุ้นของทุนต่างชาติซึ่ง สรส. 
พอใจกับข้อเสนอของรัฐบาล ส่วนรัฐบาลก็ยอมรับ
เงื่อนไขของ สรส. ที่เสนอว่า รัฐบาลต้องให้คนของ 
สรส. เข้าเป็นกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจที่
แปรรูปแล้ว9  

อาจกลา่วไดว้า่ การกอ่ตวัของแนวทางชมุชน  
-ชาตินิยมที่แพร่หลายในการเมืองภาคประชาชนได้
ขยายตัวขึ้นอย่างมาก ภายหลังจากที่พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2540 ซึ่งสอดรับ
กับการเกิดขึ้นของแนวร่วม เครือข่าย และองค์กร  
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่เคลื่อนไหวภายใต้วาทกรรมชุมชน  
-ชาตินิยมเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตที่เกิดขึ้น
หลายขบวนการ เช่น โครงการผ้าป่าช่วยชาติที่นำ

โดยหลวงตามหาบัว เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์และ

ประชาคมจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น  ทั้งหมดนี้

เป็นการตอบโต้กับวิกฤตเศรษฐกิจโดยอยู่บนฐานที่

แน่นอนทางอุดมการณ์อันเดียวกัน คือ วาทกรรม

ชุมชน-ชาตินิยมที่ยึดโยงอย่างแนบแน่นกับแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันพระมหากษัตริย์10  

บทบาทของสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กลาย

มามีความสำคัญอย่างมากในการนำมาตอบโต้กับ

วิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่กลายมาเป็นเสาหลักทางอุดมการณ์ภายในพื้นที่

ประชาสังคมหรือที่เกษียร เตชะพีระเรียกสภาวะ  

ดังกล่าวว่า “ผ้าซับน้ำตาโลกาภิวัตน์ภายใต้พระ-

บรมโพธิสมภาร”11 ภายใต้กลุ่มก้อนทางประวัติ-

ศาสตร์ที่ผู้ เขียนเรียกว่า “ชุมชน-ชาตินิยมที่มี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ” ซึ่งกลุ่มพลังทาง

สังคมกลุ่มต่างๆ ล้วนแล้วแต่อ้างอิงพระราชอำนาจ

ของพระมหากษัตริย์เพื่อต่อสู้กับจักรวรรดินิยมหรือ

ระบอบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ 

 

2.2 จุดยืน “ภาคประชาชน” ที่มีต่อ  
 พรรคไทยรักไทย 

การเกิดขึ้นของพรรคไทยรักไทยในปี 2541 

ขบวนการแรงงานซึ่งอยู่ภายใต้การเมืองที่ปฏิเสธ

ทรรศนะทางชนชั้น การยอมรับวาทกรรมชุมชน  

-ชาตินิยม เหล่านี้ส่งผลให้เมื่อพรรคไทยรักไทย  

มีนโยบายที่ดูเหมือนว่าไม่สอดคล้องกับแนวทาง

เสรีนิยมใหม่ เช่น นโยบายประชานิยม รวมไปถึง

การประกาศว่าจะยุตินโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจและ

โครงการขนาดใหญ่ของรัฐไว้ชั่วคราว สรส. ถึงกับ

 9 บัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ, รายงานการศึกษาเรื่องโครงการเงินกู้ต่างประเทศวิกฤตแรงงานไทย (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2544), หน้า 132 
 10 ดูรายละเอียดใน ศุภวัลย์ พลายน้อย (บก.), การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย 

(กรุงเทพฯ: วศินการพิมพ์, 2545), หน้า 95-125 
 11 เกษียร เตชะพีระ, “การเมืองภาคประชาชน: ผ้าซับน้ำตาโลกาภิวัตน์ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร,” ฟ้าเดียวกัน 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2546) 



 126

เสนอว่า “การเลือกพรรคไทยรักไทยเท่ากับการ  
ต่อต้านกระบวนการปฏิรูปของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ”12  ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง   
สรส. และพรรคไทยรักไทยสะท้อนผ่านเหตุการณ์
การเดินขบวนในวันแรงงานสากลปี 2544 ของ   
สรส. ซึ่งนำโดยสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ยอมเปลี่ยน
เส้นทางการเดินขบวนจากเดิมที่มีเป้าหมายคือ 
ทำเนียบรัฐบาลอันเป็นสถานที่ที่มีนัยยะทางการ
เมืองในลักษณะท้าทายอำนาจรัฐ ไปที่สนามหลวง
ซึ่ ง เป็นสถานที่ที่ รั ฐบาลจัดไว้ ให้แทน  ท่าที
ประนีประนอมกับรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเช่นนี้  
ส่งผลให้ สรส. และสมศักดิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
มากจากองค์กรแรงงานกลุ่มอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ท่าทีประนีประนอมต่อรัฐบาลนายทุนของ สรส.13  

เชน่เดยีวกนั ในชว่งกอ่นการเลอืกตัง้ป ี2544 
พรรคไทยรักไทยตระหนักดีว่า เสียงสนับสนุนของ 
“ภาคประชาชน” ที่มีต่อพรรคมีความสำคัญอย่าง
มากต่อชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น14  พรรค
ไทยรักไทยได้ให้คำสัญญากับสมัชชาคนจนว่า หาก
ชนะการเลือกตั้งจะแก้ไขปัญหาโดยตอบสนองข้อ
เรียกร้องของสมัชชาคนจนโดยทันที ซึ่งต่อมา
ทักษิณ ชินวัตรก็ได้เข้าเยี่ยมการชุมนุมของสมัชชา
คนจนที่ข้างทำเนียบรัฐบาลโดยทันทีในวันแรกของ
การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้วให้สัญญาว่า 
จะแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยเฉพาะปัญหา
เขื่อนปากมูล ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และเด่นชัดที่สุด  

คำประกาศของพรรคไทยรักไทยก่อนการเลือกตั้ง  
ส่งผลให้สมัชชาคนจนซึ่งเป็นเครือข่ายของคนจนที่
ใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในทศวรรษ  
ที่ผ่านมาถึงกับมองว่า พวกเขาน่าจะได้ประโยชน์ 
หากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง15 ซึ่งข้อสรุป
ของสมัชชาคนจนก็ดูจะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง 
เพราะในเดือนพฤษภาคมปีนั้น รัฐบาลพรรคไทย  
รักไทยได้อนุมัติให้เปิดประตูเขื่อนปากมูล 3 บาน
จาก 8 บาน16 นับว่าเป็นชัยชนะก้าวหนึ่งของการ
ต่อสู้ของสมัชชาคนจน พร้อมๆ กับที่เป็นชัยชนะ
ของพรรคไทยรักไทยในฐานะรัฐบาลด้วยในเวลา
เดียวกัน 

ยิ่งไปกว่านั้น บทบาทของกลุ่มคนเดือน
ตุลาฯ ในพรรคก็มีความสำคัญอย่างมากต่อการ
เชื่ อมต่ อพรรคไทยรั กไทยกับการ เมื อ งภาค
ประชาชน ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นกลุ่มคนสำคัญ
ในการสร้างนโยบายทางสังคมจำนวนมากให้แก่
พรรคแล้ว การที่พรรคมีคนเดือนตุลาฯ จำนวนมาก 
และหลายคนก็เคยทำงานในหลายส่วนของภาค
ประชาชน ทำให้แกนนำของขบวนการภาค
ประชาชนจำนวนหนึ่งถึงกับสรุปว่า “เราคิดว่า
รัฐบาลนี้จะสร้างความแตกต่าง เพราะมีอดีตนัก
กิจกรรมในเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ อยู่จำนวนหนึ่ง 
เราไม่ได้มีความศรัทธาแบบงมงายต่ออดีตนัก
กิจกรรมเหล่านี้ แต่เราเคยคาดหวังว่าคนเหล่านี้  
จะชักนำให้รัฐบาลเลือกทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

12 อ้างใน Andrew Brown and Kevin Hewison, “Labour Politics in Thaksin’s Politics” (Working 

Papers Series No. 62, March 2004, Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong), p. 13. 
13 ศรีไพร นนทรี (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2550) ยังกล่าวว่า สมศักดิ์ให้เหตุผลว่า “ทักษิณมาใหม่ต้องให้

โอกาสกัน” 
14 Bruce D. Missingham, The Assembly of the Poor in Thailand (Chiangmai: Silkworm Books, 

2003), p. 210; และจากการสัมภาษณ์ จินตนา แก้วขาว (10 กรกฎาคม 2549) และกรณ์อุมา พงษ์น้อย   

(10 กรกฎาคม 2549) พบว่า พรรคไทยรักไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับขบวนการทางสังคมในภาคใต้ โดยก่อนหน้าและ

ภายหลังการเลือกตั้ง คนเดือนตุลาฯ จำนวนหนึ่ง (เช่น ภูมิธรรม เวชยชัย) ได้พาทักษิณ ชินวัตร และแกนนำของพรรค

ไทยรักไทยไปพบ และสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด-บ่อนอก 
15 Ibid., p. 209. 
16 Ibid., p. 211. 
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สำหรับคนจน”17  ความนิยมที่นักกิจกรรมทาง
สังคมมีต่อพรรคไทยรักไทยนั้นสะท้อนผ่านคำกล่าว
ของอมรา พงศาพิชญ์ นักวิชาการผู้ทำงานใกล้ชิด
กับองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ว่า ในช่วงปี 2543 
จนถึงการ เลือกตั้ งป ี 2544 ไม่มีองค์กรภาค
ประชาชนใดในสายของ กป.อพช. ที่ไม่สนับสนุน
พรรคไทยรักไทย18  

อย่างไรก็ดี ภายในช่วงปีแรกของรัฐบาลไทย
รักไทยก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากชนชั้น
ล่างโดยทั่วไป ส่งผลให้ความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพา
การสนบัสนนุจากองคก์รพฒันาเอกชนและขบวนการ
ทางสังคมลดลงอย่างมาก  ทิศทางเช่นนี้เป็นเรื่องที่
นักกิจกรรมจากองค์กรพัฒนาเอกชนและขบวนการ
ทางสังคมโดยทั่วไปตระหนักดี  ในช่วงปลายปี 
2544 อมราชี้ว่า มี 3 ท่าทีที่แตกต่างกันในหมู่  
นักกิจกรรม คือ  (1) กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน
สายอีสานที่นำโดยบำรุง คะโยธา เสนอว่า จะยุติ
การเคลื่อนไหวชั่วคราว เนื่องมาจากรู้สึกหมดหวัง 
และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์ที่รัฐบาลมี
อำนาจมากและมีแนวโน้มที่จะแย่งชิงมวลชนพื้น
ฐานขององค์กรพัฒนาเอกชนได้ในระยะยาว  (2) 
กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนสายสถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาที่นำโดยไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพลเดช 
ปิน่ประทปี เสนอในทางตรงกนัขา้มวา่ ภาคประชาชน
ควรทำงานร่วมกับรัฐบาลต่อไป เพราะมีโอกาสมาก
ที่รัฐบาลจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงาน
ขององค์กรพัฒนาเอกชนและขบวนการทางสังคม  
และ (3) กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนสาย ครป. 
และ กป.อพช. เสนอว่า ไม่ควรโต้ตอบหรือแสดง
ท่าทีคัดค้านรัฐบาลในช่วงนี้ ควรรอดูทีท่าไปก่อนว่า
รัฐบาลจะทำงานอย่างไร19 เมื่อกล่าวอย่างถึงที่สุด
แลว้ รปูธรรมของทา่ททีัง้ 3 กค็อื การทีน่กักจิกรรม

ทางสังคมจากองค์กรพัฒนาเอกชนเกือบทั้งหมดยัง

คงไม่ปฏิเสธหรือเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลพรรคไทย  

รักไทย  บทสรุปจึงมีแค่นิ่งเฉยหรือไม่ก็สนับสนุน 

ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนสภาวะที่ขบวนการเคลื่อนไหว

ภาคประชาชนตกอยู่ในสภาพของการ “ไม่มีทาง

เลือกอื่นใด” ที่ดีกว่านี้  

3. จุดเริ่มต้นและการขยายตัวของความ
ขัดแย้ง (พ.ศ. 2545-2547) 

3.1 สาเหตุของความขัดแย้งระหว่าง  
 รัฐบาลไทยรักไทยกับ “ภาคประชาชน” 

นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลพรรค

ไทยรักไทยเริ่มผลักดันแนวนโยบายแบบเสรีนิยม

ใหม่อย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การแปรรูปรัฐ-

วิสาหกิจ การผลักดันโครงการพัฒนาขนาดใหญ่

ของรัฐ และการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีแบบ

ทวิภาคี (FTA) ควบคู่ไปกับการปฏิบัตินโยบาย  

ทางสังคมที่เรียกว่า “ประชานิยม”  ความพยายาม

ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่จะแปรรูปกิจการการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 

2547 ได้ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านการแปรรูปฯ ที่

นำโดย สรส. ซึ่งประกอบไปด้วยสหภาพแรงงาน

รฐัวสิาหกจิกวา่ 23 แหง่ และยงัมกีารสรา้งแนวรว่ม

ดา้นกวา้งกบัขบวนการทางสงัคมอืน่ๆ เชน่ สมชัชา

คนจน เครือข่ายสลัมสี่ภาค คณะกรรมการสมาน-

ฉันท์แรงงานไทย และองค์กรพัฒนาเอกชนแนว

ชุมชน-ชาตินิยมจำนวนมาก ในนามของ “เครือ

ข่ายปกป้องไฟฟ้า-ประปาเพื่อชาติและประชาชน” 

ส่งผลโดยตรงให้ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับ

ขบวนการทางสังคมโดยเฉพาะขบวนการแรงงานมี

ระดับรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ในช่วงต้นปี 2547 

17 อ้างใน Duncan McCargo and Ukrist Pathamanand, The Thaksinization of Thailand 

(Copenhagen: NIAS Press, 2005), p. 98. 
18 อมรา พงศาพิชญ์ (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2550) 
19 เพิ่งอ้าง 
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สหภาพแรงงาน กฟผ. ประกาศหยุดงานครึ่งวัน
และตั้งเวทีปราศรัยชุมนุมเป็นระยะเวลานับเดือน 
และในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็น  
วันแรงงานสากล สรส. และองค์กรพันธมิตรใน  
ภาคประชาชนสามารถระดมมวลชนจำนวนกว่า 
300,000 คนเพื่อประท้วงคัดค้านการแปรรูปฯ  
ผลก็คือ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยต้องชะลอนโยบาย
การแปรรูปฯ ดังกล่าวออกไปชั่วคราว และความ
ขัดแย้งดังกล่าวนี้ในที่สุดแล้วได้นำไปสู่การแตกหัก
อย่างไม่มีทางประสานได้ระหว่างรัฐบาลพรรคไทย
รักไทยกับขบวนการแรงงานโดยทั่วไป ดังคำกล่าว
ของเพยีร ยงหน ูประธานสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ
การไฟฟา้นครหลวง ทีว่า่ “นบัจากนีไ้ป เราจะถอืวา่ 
พรรคไทยรักไทยเป็นศัตรู”20 

ก่อนหน้านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
พรรคไทยรักไทยกับนักกิจกรรมจากขบวนการทาง
สังคมซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี 2544 
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วภายหลังการปรับ
โครงสร้างพรรคไทยรักไทยใหม่ในปี 2545 บทบาท
และอำนาจในการต่อรองของกลุ่มนักกิจกรรมทาง
สังคมและกลุ่มนักวิชาการภายในและภายนอกพรรค
ที่มีต่อกลุ่มทุนในรัฐบาลลดลงอย่างมาก21 พร้อม  
กับท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลที่มีต่อขบวนการ
เคลื่อนไหวของชนชั้นล่างผ่านนโยบายความมั่นคง
ที่เน้นการจัดการกับนักกิจกรรมจากองค์กรพัฒนา
เอกชน เช่น การที่รัฐบาลเรียกร้องให้องค์กรให้ทุน
ระหว่างประเทศยกเลิกการให้เงินทุนสนับสนุนแก่
องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในช่วงปลายปี 

2544 และต้นปี 2545 รัฐบาลสั่งการให้สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบที่มา
ของทรัพย์สินของนักกิจกรรมองค์กรพัฒนาเอกชน
จำนวน 24 คน22 เป็นต้น 

ในปี 2545 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยต้อง
เผชิญหน้ากับความขัดแย้งระหว่างรัฐกับขบวนการ
ทางสังคมใน 4 กรณี คือ (1) กรณีเขื่อนปากมูล 
(2) กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด (3) กรณีการ
สร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก และ (4) กรณีโครงการ
สร้างท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย23 โดยรัฐบาลเลือกใช้
ยุทธวิธีแบบเผชิญหน้าด้วยการใช้ความรุนแรงปราบ
ปรามขบวนการต่อต้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ  
ในเดือนพฤษภาคม 2545 รัฐบาลประกาศเดินหน้า
โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซียที่อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ทั้งๆ ที่ได้หยุดโครงการไว้ชั่วคราว
อันเนื่องมาจากต้องการประนีประนอมกับขบวนการ
ต่อต้านฯ ตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้เป็นรัฐบาล  ในเดือน
ธันวาคมปีเดียวกันมีการชุมนุมของขบวนการ
คัดค้านโครงการท่อก๊าซฯ ในวันที่มีการจัดประชา
พิจารณ์รับฟังความคิดเห็น รัฐบาลเลือกใช้วิธีการ
สลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงและนำมาสู่การ
จับกุมแกนนำจำนวน 12 คน  ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการเกษตรกรก็ยุติลงเช่น
กัน ดังกรณีเกษตรกรรายย่อยไร้ที่ดินทำกินในภาค
เหนือที่นำโดยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) 
เข้ายึดที่ดินที่ทิ้งร้างของนายทุนในจังหวัดลำพูน 
รัฐบาลก็เลือกใช้วิธีการปราบปรามและจับกุมดำเนิน
คดีในปี 254524 เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในกรณีความ

20 อ้างใน Oliver Pye and Wolfram Schaffer, “The 2006 Anti-Thaksin Movement in Thailand:   
An Analysis,” Journal of Contemporary Asia 38, 1 (February 2008), p. 53.  

21 ชาญชัย จิตเหล่าอาพร, “รัฐตำรวจสมัยใหม่: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมภายใต้รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ   
ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549),   
หน้า 89 และ Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, Thaksin: The Business of Politics in Thailand 
(Chiangmai: Silkworm Books, 2004), p. 147. 

22 Ibid., p. 144-5. 
23 Ibid., p. 145. 
24 Jim Glassman, Thailand at the Margins: Internationalization of the State and the 

Transformation of Labour (Oxford and New York: Oxford University Press, 2004), p. 197. 
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ขัดแย้งอื่นๆ 
การใช้กลไกรัฐโดยเฉพาะทหารและตำรวจใน

การควบคุมและปราบปรามอย่างรุนแรงมีสูงขึ้น
อย่างมาก เช่น กรณีการฆ่าคนบริสุทธิ์โดยไม่มีการ
ไต่สวน หรือที่เรียกว่า “การฆ่าตัดตอน” ผ่าน
นโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีผู้เสีย
ชีวิตมากกว่า 2,000 คน25 ความรุนแรงที่กระทำ
โดยรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 
โดยมีการฆ่าประชาชนที่ชุมนุมอย่างสงบที่มัสยิด
กรือเซะ จังหวัดปัตตานี และในพื้นที่ใกล้เคียงใน
วันที่ 28 เมษายน 254726 และเหตุการณ์ตากใบใน
วนัที ่25 ตลุาคม 2547 ซึง่มผีูเ้สยีชวีติถงึ 84 ศพ 
เป็นต้น จนในที่สุดนำไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉิน
ผ่านการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อแก้ปัญหา 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งให้อำนาจทหารในการ
ปราบปรามและควบคุมพื้นที่ภาคใต้อย่างเบ็ดเสร็จ27  
และพบว่า นับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2547 มี
แกนนำของขบวนการทางสังคมกว่า 20 คนที่ถูก
ฆาตกรรมโดยหาผู้กระทำผิดไม่ได้28  การเสียชีวิต
ของเจริญ วัดอักษร แกนนำคัดค้านโครงการโรง
ไฟฟ้าหินกรูด-บ่อนอก ในเดือนมิถุนายน 2547 
นับว่าเป็น “ฟางเส้นสุดท้าย” ที่ประกอบเข้ากับ
ความขัดแย้งในประเด็นอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ได้สร้าง
ความแตกหักระหว่างรัฐบาลกับนักกิจกรรมของ
ขบวนการภาคประชาชนอย่างไม่มีทางประสานได้
อีกต่อไป29 

3.2 ทบทวนยุทธศาสตร์: พรรคหรือ  
 เครือข่าย? 

แม้ว่ าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
ขบวนการทางสังคมจะเลวร้ายลง แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับชนชั้นล่างโดยทั่วไปกลับมีความ
แน่นแฟ้นมากขึ้ นผ่ านกา รผลิ ตชุ ดนโยบาย
สวัสดิการทางสังคมที่ให้ประโยชน์กับชนชั้นล่าง
อย่างต่อเนื่อง  การที่รัฐบาลยังคงมีนโยบายประชา
นิยมสะท้อนว่า เสียงสนับสนุนของชนชั้นล่างมี
ความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองให้แก่รัฐบาล  ในด้านหนึ่ง นี่คือ 
พัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ชนชั้น
ล่างมีอำนาจในการต่อรองในฐานะที่เป็นตัวแสดง
ทางการเมืองที่มีบทบาทมากขึ้นในระบอบการเมือง
แบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเฉพาะการต่อ
รองผ่านเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  
แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความนิยมของมวลชนคนชั้น
ล่างต่อรัฐบาลที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็สะท้อนความ
สำเร็จของยุทธศาสตร์และความเข้มแข็งทางการ
เมืองของรัฐบาล และความอ่อนแอและการลด
ขนาดลงของ “การเมืองภาคประชาชน” ได้เป็น
อย่างดี  

ยุทธศาสตร์แบบประชานิยมของรัฐบาลมีผล
โดยตรงต่อการตัดตอน/ทำลาย/แย่งชิงมวลชนของ
ขบวนการภาคประชาชนใน 2 ประการ คือ  

การแก้ ไขปัญหา เฉพาะหน้ า เป็นกรณี
เฉพาะๆ ไปของรัฐบาล เช่น การเปิดเขื่อนปากมูล 

25 ดูเพิ่มเติมรายงานของ Human Rights Watch จาก http://hrw.org/english/docs/2008/07/07/

thaila19274.htm (เข้าดูวันที่ 15 กันยายน 2551) 
26 ดูรายละเอียดใน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “คนที่ตายใต้ฟ้าเดียวกัน,” ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-

กันยายน 2547), หน้า 48-77 
27 ชาญชัย จิตเหล่าอาพร, “รัฐตำรวจสมัยใหม่: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมภายใต้รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ   

ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549,” หน้า 145 
28 เพิ่งอ้าง, หน้า 99;  และดู กองบรรณาธิการ, “ประดับไว้ในโลกา,” ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-

ธันวาคม 2547), หน้า 42-87 
29 Somchai Phatharathananunth, Civil Society and Democracy: Social Movements in Northeast 

Thailand, p. 222. 
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เป็นต้น ส่งผลโดยตรงให้ภายหลังจากที่รัฐบาลตอบ
สนองข้อเรียกร้องเฉพาะหน้าของขบวนการฯ แล้ว 
มวลชนพื้นฐานของขบวนการฯ จะไม่เห็นความ
จำเป็นของการเข้าร่วมในการเรียกร้องต่อในประเด็น
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวหรือการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างที่นอกเหนือจากผลประโยชน์เฉพาะ
หน้า เช่น การปฏิรูปที่ดิน การคัดค้านการค้าเสรี 
การต่อต้ านการแปรรูปรั ฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
ตัวอย่างเช่น ก่อนหน้าปี 2544 สมัชชาคนจน
สามารถระดมมวลชนออกมาประท้วงได้ในระดับ
หลักหมื่น แต่พบว่า ในปี 2545 ภายหลังที่พรรค
ไทยรักไทยแก้ปัญหาหรือตอบสนองข้อเรียกร้อง
เฉพาะให้กับบางกรณีแล้ว สมัชชาคนจนประสบกับ
ปัญหาที่ไม่สามารถระดมมวลชนจำนวนมากออก
มาเคลื่อนไหวต่อสู้ได้  จากข้อมูลภาคสนามของ
มิสซิงแฮม การชุมนุมประท้วงของสมัชชาคนจน
แบบดาวกระจายตามจังหวัดต่างๆ ในเดือนมีนาคม 
2545 สามารถระดมมวลชนได้มากที่สุดเพียง 300 
คนเท่านั้น30  ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีการชุมนุม
ประท้วงของสมัชชาเกษตรกรรายย่อยในเดือน
เมษายน 2545 รัฐบาลเลือกที่จะตอบสนองข้อเรียก
ร้องเฉพาะของสมัชชาฯ ส่งผลให้สมัชชาฯ ยุติการ
ชุมนุมประท้วงโดยทันที31 เป็นต้น  แต่ก็มีหลาย
กรณีที่รัฐบาลเลือกจะสลายการชุมนุม เช่น กรณี
การสลายการชุมนุมและจับกุมแกนนำของ
ขบวนการต่อต้านท่อก๊าซไทย-มาเลเซียในจังหวัด
สงขลาในเดือนธันวาคม 254532 และการใช้กำลัง
รื้อเต๊นท์ของสมัชชาคนจนที่ต่อสู้กรณีเขื่อนปากมูล

หน้าทำเนียบรัฐบาลในเดือนเดียวกัน33 เป็นต้น  
และ (2) ในด้านหนึ่ง นโยบายสวัสดิการ

ทางสังคมของรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาในระดับ
โครงสร้างได้ในระดับหนึ่ง (แม้ว่านโยบายดังกล่าว
จะไม่ส่งผลให้เกิดการรื้อสร้างโครงการการถือครอง
ปัจจัยการผลิตที่ไม่เท่าเทียมก็ตาม) เช่น นโยบาย 
30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายกองทุนหมู่บ้าน และ
นโยบายพักชำระหนี้ เกษตร เป็นต้น ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อการยกระดับชีวิตของชนชั้นล่างทั้งใน
เมืองและในชนบทซึ่งเป็นฐานมวลชนหลักของ
ขบวนการภาคประชาชน  จากงานศึกษาการเมือง
ท้องถิ่นในภาคอีสานของสมชัย ภัทรธนานันท์ พบ
ว่า นโยบายสวัสดิการทางสังคมของรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทยสามารถเอาชนะใจมวลชนขั้นพื้นฐานที่
เป็นมวลชนจัดตั้งของขบวนการภาคประชาชนได้
อย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีการต่อสู้ต่อต้านรัฐและโครงการพัฒนาของ
รัฐอย่างเข้มข้นนั้น “เกือบทั้งหมดของเกษตรกรที่
เคยร่วมงานใกล้ชิดกับองค์กรพัฒนาเอกชนให้การ
สนับสนุนทักษิณอย่างเข้มแข็ง”34 ขบวนการในภาค
เกษตรจำนวนมากจึงเหลือแต่ “หัวๆ” ที่มีแต่แกน
นำเพียงไม่กี่คน 

จาก 2 ปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ภายหลังการ
เลือกตั้งปี 2544 ขบวนการทางสังคมในภาค
เกษตร เช่น สมัชชาคนจน อยู่ในสภาพที่อ่อนแอ
และมีขนาดเล็กลงอย่างมาก โดยที่สภาวะดังกล่าว
เป็นผลมาจาก ปัจจัยภายใน คือ ยุทธศาสตร์และ
อุดมการณ์ของขบวนการฯ มากกว่าที่จะเป็นผลมา

30 Bruce D. Missingham, The Assembly of the Poor in Thailand, p. 211. 
31 Somchai Phatharathananunth, Civil Society and Democracy: Social Movements in Northeast 

Thailand, p. 207. 
32 Ibid., p. 221. 
33 Ibid., p. 200. 
34 Somchai Phatharathananunth, “The Thai Rak Thai Party and Elections in North-eastern 

Thailand,” Journal of Contemporary Asia 38, 1 (February 2008), p. 119;  และดูตัวอย่างกรณีของ คาราวาน

คนจน ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตรกรภาคอีสานที่ให้การสนับสนุนรัฐบาล และออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี 2549  
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จาก ปัจจัยภายนอก คือ ความเข้มแข็งและความ
ฉลาดทางการเมืองของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแต่
เพียงด้านเดียว  ดังที่อุเชนทร์ เชียงเสนตั้งข้อ
สังเกตว่า 

“ความอ่อนแอ” ของสมัชชาคนจนในระยะหลัง

เกิดจากปัจจัยภายในเอง หาได้เกิดจากความ

เข้มแข็งของรัฐบาลทักษิณเพียงอย่างเดียวไม่ 

ซึ่งภาวะเริ่มถดถอยของสมัชชาคนจนโดยรวม

ในการผลักดันการแก้ไขปัญหานั้นเริ่มเกิดขึ้นตั้ง

แต่สมัยรัฐบาลชวน 2 การเข้ามาของรัฐบาล

ทักษิณกลับเป็นตัวทดสอบและท้าทายถึง 

“ความเข้มแข็ง” ของขบวนการมากกว่า” 35 

และดังที่สุวิทย์ วัดหนูชี้ว่า “จากสภาพ
ปัญหาภายในองค์กรประสานกับการปรับเปลี่ยน
แผนงานของภาครัฐทำให้สมัชชาคนจนเริ่มอ่อนตัว
ลง สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งเริ่มหันไปสนใจงานของกลุ่ม
ตัวเองมากขึ้น”36 

ข้อเสนอข้างต้นนี้คล้ายกับข้อสังเกตของ
กนกรัตน์ เลิศชูสกุลต่อการต่อสู้ของขบวนการต่อ
ต้านเขื่อนปากมูล ซึ่งเป็นกลุ่มปัญหาหนึ่งในเครือ
ข่ายของสมัชชาคนจน ที่พบว่า ความอ่อนแอของ
ขบวนการประชาชนในภาคเกษตรโดยทั่วไป เกิด
จากการมุ่งเน้นการต่อสู้ในประเด็นย่อยๆ เฉพาะ
หน้า โดยไม่สามารถเชื่อมโยงและพัฒนายกระดับ
การต่อสู้ในประเด็นเฉพาะของตนเองเข้ากับปัญหา
เชิงโครงสร้าง เช่น การรวมศูนย์ปัจจัยการผลิต 
และการขยายตัวของระบบทุนนิยมเสรี เป็นต้น37 

ดังนั้นเมื่อรัฐบาลสามารถตอบสนองข้อเรียกร้อง
เฉพาะหน้าแม้เพียงบางส่วนหรือในระยะสั้นแล้ว 
จำนวนของมวลชนที่เข้าร่วมต่อสู้กับขบวนการฯ 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรจะลดลงโดยทันที38  

เมื่ อ เทียบกับความอ่อนแอและการไม่
สามารถระดมมวลชนพื้นฐานของขบวนการ  
ทางสังคมในภาคเกษตรแล้ว ขบวนการแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมกลับมีทิศทางตรงกันข้าม  ในปี 

35 อุเชนทร์ เชียงเสน, “10 ปี สมัชชาคนจน: บทเรียนบางประการ,” ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน-

มิถุนายน 2550), หน้า 178 
36 สุวิทย์ วัดหนู, “ขบวนการคนจนในประเทศไทย,” ใน นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ (บก.), สุวิทย์ วัดหนู: นักรบ

ประชา เคียงข้างคนจน (กรุงเทพฯ: กลุ่มเพื่อนประชาชน, 2550), หน้า 365;  และดูเพิ่มเติมใน ทีมงานไทยโซลิดาริตี้, 

“ถึงเวลาดัดแปลงการเมืองภาคประชาชน” (ตุลาคม 2547) จาก http://thaisolidarity.org/oct04/hilight (เข้าดูวันที่ 

12 เมษายน 2549) 
37 Kanokrat Lertchoosakul, “Conceptualising the roles and limitations of N.G.O.s in the Anti-

Pak Mun Dam Movement,” in Ji Giles Ungpakorn (ed.), Radicalising Thailand: New political 

perspectives (Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 2003), pp. 243-4;  และ 

Suthy Prasartset, “From victimized Communities to Movement Powers and Grassroots Democracy:   

The Care of the Assembly of the Poor,” in Fahimul Quadir and Jayant Lele (eds.), Democracy and 

Civil Society in Asia Volume 1 (Hamsphire: Palgrave McMillan, 2004), p. 158. 
38 อุเชนทร์ เชียงเสน, “10 ปี สมัชชาคนจน: บทเรียนบางประการ,” หน้า 161;  และดูที่สุธี ประศาสร์เศรษฐ

สะท้อนปัญหาว่า “จำนวนกลุ่มที่เข้าร่วมมีมากเกินไป และพ้นวิสัยของสมัชชาคนจนที่จะจัดการได้” จาก Suthy 

Prasartset, “From victimized Communities to Movement Powers and Grassroots Democracy: The Care 

of the Assembly of the Poor,” p. 158;  และในทรรศนะของประภาส ปิ่นตบแต่ง ปัญญาชนที่เป็นที่ปรึกษาของ

สมัชชาคนจน มองว่า ขบวนการภาคประชาชนมีความหลากหลายมาก มากเสียจนไม่สามารถรวมตัวได้ ผลประโยชน์ของ

แต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการตั้งพรรคการเมืองของภาคประชาชนจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ใน 

ประภาส ปิ่นตบแต่ง, “การแลกหมัดระหว่าง คนชายขอบ กับ มาร์กซิสต์,” A Day Weekly ปีที่ 1 ฉบับที่ 34 (7-13 

มกราคม 2548), หน้า 25 
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2547 หลังจากที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยประกาศ
เดินหน้าแปรรูป กฟผ. ขบวนการแรงงานในภาค
รัฐวิสาหกิจและเครือข่ายปกป้องไฟฟ้า-ประปา  
เพื่อชาติและประชาชนภายใต้การนำ สรส. มีการ
ชุมนุมใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อคัดค้านการแปรรูปฯ 
ดงักลา่ว  อาจกลา่วไดว้า่ การชมุนมุของขบวนการ  
แรงงานเพื่อต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็น
หัวใจของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ใหม่เป็นการต่อสู้ของขบวนการทางสังคมที่เข้มแข็ง
ที่สุดในช่วงเวลานี้  มิเพียงเท่านั้น การเกิดขึ้นของ 
FTA Watch ในปี 2546 ซึ่งเป็นเครือข่ายของ
องค์กรภาคประชาชนที่คัดค้านการเจรจาการค้าเสรี
ก็มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการรวมเอา
องค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมจำนวนมากเข้ามาเป็น
แนวร่วมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ตัวอย่างเช่น การ
ชุมนุมประท้วงคัดค้านการเจรจาข้อตกลงเขตการค้า
เสรีไทย-สหรัฐอเมริกาภายใต้เครือข่ายของ FTA 

Watch ที่เชียงใหม่ ในเดือนมกราคม ปี 2549 
เป็นต้น  ซึ่งการต่อสู้ใน 2 กรณีข้างต้นประสบ
ความสำเรจ็อยา่งมาก คอื สามารถยบัยัง้การแปรรปู 
กฟผ. และการเซ็นข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-
สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ 

แต่เมื่อเราพิจารณายุทธศาสตร์และการจัด
องค์กรของเครือข่ายและแนวร่วมเหล่านี้ พบว่า 
ขบวนการทางสังคมจำนวนมากที่ เคลื่อนไหว
ทางการเมืองในช่วงเวลานี้ เช่น สมัชชาคนจน 
สมัชชาเกษตรกรรายย่อย FTA Watch และเครือ
ข่ายปกป้องไฟฟ้า-ประปาเพื่อชาติและประชาชน มี
ลักษณะการรวมตัวแบบหลวมๆ เป็นเครือข่าย 
(network) ชั่วคราวเฉพาะประเด็น มากกว่าที่จะ
เป็นการจัดตั้งองค์กรทางการเมืองที่มีลักษณะถาวร
และมีข้อเสนอทางการเมืองที่เป็นองค์รวม  และ

ภายใต้รัฐบาลที่เข้มแข็ง ขบวนการฯ จำนวนมาก  
ที่มีลักษณะแบบเครือข่ายมักจะประสบปัญหาคือ 
การไม่สามารถรักษาและระดมมวลชนของตนเอง  
ในการต่อสู้ในระยะยาวแบบเชื่อมโยงกับประเด็น
อื่นๆ ได้  รวมไปถึงเครือข่ายจำนวนมากเมื่อได้
ชัยชนะชั่วคราวจากการต่อสู้เรียกร้องแล้ว ก็ยุบตัว
ลงหรือไม่มีการเคลื่อนไหวต่อ ซึ่งเราจะเห็นได้ชัด
จากตัวอย่างของแนวร่วมคัดค้านการแปรรูปรัฐ-
วิสาหกิจและ FTA Watch ที่ถึงแม้จะมีพลังในการ
คัดค้านต่อต้านนโยบายของรัฐบาล แต่เมื่อข้อ  
เรียกร้องได้รับการตอบสนองหรือประสบผลสำเร็จ
แล้ว องค์กร/ขบวนการ/เครือข่ายจะมีขนาดเล็กลง
หรือพักการทำงานชั่วคราวไปโดยทันที โดยเหลือ
แต่ “หัวๆ” ของขบวนการไม่กี่คน และไม่สามารถ
ระดมมวลชนออกมาต่อสู้ในประเด็นอื่นได้อีก  

ในขณะที่กลุ่มพลังชนชั้นนายทุนในรัฐบาล
พรรคไทยรักไทยมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ และมี
การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับรูปธรรม
ในหลายประเด็นพร้อมๆ กัน (ที่แม้จะไม่ได้ปรับ
เปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมอัน
เนื่องมาจากการความเหลื่อมล้ำในการถือครอง/
ควบคมุปจัจยัการผลติกต็าม)  ขบวนการทางสงัคม
ของชนชั้นล่างกลับขาดการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะการที่ขบวนการฯ ปราศจากองค์กรนำใน
การต่อสู้ในระยะยาว  รวมไปถึงไม่มีข้อเสนอทาง
เลือกในระดับโครงสร้างที่นักปรัชญาฝ่ายซ้ายอย่าง
สลาโว ชิเชคเรียกว่า “โครงการทางการเมืองแบบ
ใหม่” (new political project)39 ที่เป็นรูปธรรม  
ในที่สุดแล้วปัจจัยเกี่ยวกับข้อจำกัดเชิงยุทธศาสตร์
และการจัดองค์กรเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอุปสรรค 
ภายใน ของขบวนการฯ เอง โดยข้อจำกัดดังกล่าว
เป็นที่รับรู้กันดีในหมู่แกนนำของขบวนการทาง

39 Slavoj Zizek, “On Alain Badiou and Logiques des mondes” from www.lacan.com/

zizbadmon.htm (เข้าดูวันที่ 10 มีนาคม 2551) และ Slavoj Zizek, The Metastases of Enjoyment: On 

Women and Causality (London and New York: Verso, 2005), pp. 75-9. 
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สังคม  ในช่วงต้นปี 2548 ภายหลังจากที่ขบวน  
การเกษตรกรจำนวนหนึ่งประกาศตัดความสัมพันธ์
กับรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ได้มีการประชุมประเมิน
สถานการณใ์นหมูข่บวนการฯ เกษตรกรจำนวนหนึง่ 
เช่น สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน และ
องค์กรพัฒนาเอกชนในภาคอีสาน เกี่ยวกับความ
จำเป็นของการก่อตั้งพรรคการเมืองของชนชั้นล่าง
เพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองของชนชั้นนายทุน
อย่างพรรคไทยรักไทย  แต่ในท้ายที่สุดของการ
ประชมุ นกักจิกรรมจากองคก์รพฒันาเอกชนจำนวน
มากมองว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีพรรคใน
เวลานี้40  ในทางตรงกันข้าม สุวิทย์ วัดหนู แกน
นำขบวนการเคลื่อนไหวด้านสลัม เป็นคนที่สำคัญ
คนหนึ่งที่ชี้ถึงความจำเป็นของการมีพรรคการเมือง
ภาคประชาชนมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเฉพาะบทบาท
ของพรรคการเมืองของชนชั้นล่างในฐานะที่เป็นทาง
เลือกจากพรรคการเมืองของชนชั้นนายทุน ซึ่ง 
“พรรคต้องมีนโยบายที่สู้กับไทยรักไทยได้ ทิศทาง
และนโยบายคือขยายอำนาจประชาชน โดยมีโครง  
สร้างในระดับแนวนอนให้มากที่สุด ซึ่งพรรคจะเป็น
ศูนย์รวมเชื่อมประสานการต่อสู้ของทุกกลุ่ม”  แต่
ในท้ายที่สุด ข้อเสนอดังกล่าวกลับไม่ได้รับความ
สนใจจากนักกิจกรรมคนอื่นๆ41  

โดยสรุปแล้ว ภายใต้สภาพที่ขบวนการทาง
สังคมอ่อนแอลงอันเนื่องมาจากทั้งปัจจัยภายนอก 
คือ ความเข้มแข็งของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย และ
ปจัจยัภายใน คอื ปญัหายทุธศาสตรข์องขบวนการฯ 
เอง การกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว
เพื่อต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของรัฐบาลพรรคไทย
รักไทยในช่วงเวลานี้จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
อยา่งไรกต็าม แมว้า่จะมคีวามพยายามในการทบทวน

และเสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวต่อสู้
จากนักกิจกรรมทางสังคมและปัญญาชนของขบวน
การฯ หลายคนมาตั้งแต่ช่วงก่อนปี 2548 แต่การ
เปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศน์ของยุทธศาสตร์
ยุทธวิธีในการต่อสู้ของขบวนการทางสังคมมิได้เกิด
ขึน้จรงิ  การเมอืงของขบวนการของชนชัน้ลา่งยงัคง  
จำกดัตวัอยูท่ีก่ารเนน้การสรา้งเครอืขา่ยแบบหลวมๆ 
ระหว่างกลุ่มปัญหาต่างๆ และการมุ่งเน้นประเด็น
เฉพาะหน้าของตนเอง มากกว่าที่จะเป็นการสร้าง
องค์กรต่อสู้แบบถาวรในระยะยาวที่มุ่งเน้นประเด็น
การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างแบบองค์รวม 

  
3.3 จาก “การเมืองบนท้องถนน” สู่   

 “การเมืองแบบพึ่งพิงรัฐสภา” 

ความหมดหวังกับวิธีการระดมมวลชนออก
มาเคลื่อนไหวบนท้องถนนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลไทย
รักไทยในหมู่นักกิจกรรมและปัญญาชนของขบวน  
การภาคประชาชน ได้นำไปสู่การเลือกใช้ยุทธวิธี
การทำแนวรว่ม (ขา้มชนชัน้) ทัง้ทีเ่ปน็ทางการและ
ไม่เป็นทางการกับกลุ่มย่อยทางชนชั้นของชนชั้น
นายทุนกลุ่มอื่นๆ (นอกเครือข่ายของทักษิณ)  ใน
การเลือกตั้งปี 2548 องค์กรภาคประชาชนจำนวน
มากเลือกที่จะใช้ยุทธวิธี 2 ประการที่ไปในทิศทาง
เดียวกันในการต่อสู้กับรัฐบาล คือ  (1) ยุทธวิธี
หมากัดกัน (tactical voting) โดยมี ครป. สรส. 
กลุ่มเพื่อนประชาชน และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเป็น
แกนนำสำคัญ  และ (2) การเข้าร่วมและให้การ
สนับสนุนพรรคมหาชน โดยมี ครป. กป.อพช. 
และนกักจิกรรมทางสงัคมบางสว่นจากสมชัชาคนจน 
รวมไปถึงองค์กรที่ทำงานในระดับพื้นที่รากหญ้า
จำนวนมากโดยเฉพาะในภาคอีสาน เป็นแกนนำ  

40 Somchai Phatharathananunth, Civil Society and Democracy: Social Movements in Northeast 

Thailand, p. 223. 
41 สุวิทย์ วัดหนู ให้สัมภาษณ์ (20 เมษายน 2549) กับผู้เขียนว่า มีนักกิจกรรมทางสังคม 2 คน คือ นิติรัตน์ 

ทรัพย์สมบูรณ์ จากกลุ่มเพื่อนประชาชน และพิภพ ธงไชย จากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ที่รับปากว่าจะช่วย

ผลักดันเรื่องพรรคการเมือง แต่ในท้ายที่สุดแล้วทั้ง 2 คนต่างนิ่งเฉย 
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ในที่นี้ ผู้เขียนเสนอว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลว

ของขบวนการประชาชนในช่วงเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยน 

(turning-point) สำคัญ ที่ทำให้ขบวนการฯ ส่วน

ใหญ่ที่เหลือแต่ “หัวๆ” เลือกที่จะสร้างแนวร่วม

ข้ามชนชั้นกับเครือข่ายของสถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทยดังที่ปรากฏในช่วง

ปลายปี 2548 และ 2549  

 
3.3.1 ยุทธวิธี “หมากัดกัน” 

กล่าวในเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีหมากัดกัน

เป็นความพยายามในการใช้วิถีทางการเมืองแบบ

รัฐสภา (parliamentary politics) ในการต่อสู้กับ

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการ

เลือกตั้ง  ในช่วงปลายปี 2547 ได้เกิด “เครือข่าย

การเมืองภาคพลเมือง” จากการรวมตัวกันของ

องคก์รพฒันาเอกชนหลายองคก์รรว่มกบัสถาบนัทาง

วิชาการของรัฐ เช่น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

กป.อพช. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) 

และสถาบันพระปกเกล้า  และในช่วงเวลาเดียวกัน 

มกีารกอ่ตัง้ “พนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย” 

(ซึง่ไมใ่ชพ่นัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตยทีรู่จ้กั

กันในปัจจุบัน) โดยมี ครป. เครือข่ายปกป้อง

ไฟฟ้า-ประปาเพื่อชาติและประชาชน ชมรมคนรู้  

ทันทักษิณ (ซึ่งมีเจิมศักดิ์ ปิ่นทองเป็นแกนนำ 

และมีประสงค์ สุ่นศิริเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญ) คณะ

กรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และกลุ่มเพื่อน

ประชาชนเป็นองค์กรนำ42 โดยทั้งสองเครือข่ายมี

เป้าหมายเพื่อรณรงค์คัดค้านพรรคไทยรักไทยในการ

เลือกตั้งปี 2548 ผ่านการรณรงค์ให้ “เลือกพรรค 

[อื่น] ไปคาน”43 หรือที่ต่อมามหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เรียกว่า ยุทธวิธี “หมากัดกัน” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ 

“ใช้พลังพลเมือง พลังแห่งคุณธรรมและจริยธรรม 

พลังแห่งความรับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศ 

ปลดปล่อยระบบทักษิณ ระบอบธนกิจการเมืองที่

ปล้นชาติขายประเทศให้จงได้”44 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ให้เหตุผลต่อการเลือกใช้

ยุทธวิธีดังกล่าวว่า ภายใต้ความเข้มแข็งเกินไปของ

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ส่วนใหญ่ “ถูกชักนำโดยการโฆษณา อาศัยหลัก

จิตวิทยาสังคมในการชักจูงให้ไปเลือกหรือไม่ไป

เลือกพรรคนั้นพรรคนี้มาก... ยิ่งสามารถใช้สื่อเก่งๆ 

เช่น สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น จะสามารถกำกับควบ  

คุมการตัดสินใจของผู้เลือกตั้งได้สูงมากๆ ซึ่งเป็น  

การตัดสินใจที่เราไม่สามารถจะพูดได้ว่าเป็นการตัด  

สินใจทางการเมือง เกือบจะเป็นการตัดสินใจจะ

ชอบดาราคนนั้นคนนี้เท่านั้น”45  แต่ “การเลือก

พรรคการเมืองแบบเลือก ‘หมาไปกัดกัน’ คือ

เป็นการเลือกรัฐบาลที่มี เสียงก้ำกึ่งกับฝ่ายค้าน   

42 “จี้ ปชป.-ชท.-มหาชน ผนึกต้าน ทรท.,” ผู้จัดการรายวัน (20 มกราคม 2548), หน้า 15;  และดูกำเนิด

องค์กรที่ชื่อ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2547 โดยมีภารกิจเพื่อรณรงค์คัดค้านรัฐบาล

ในการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2548 และมี ครป. เป็นองค์กรแกนนำ ใน สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, “ผู้กระทำการทาง

ประวัติศาสตร์,” ใน สุวิทย์ วัดหนู: นักรบประชา เคียงข้างคนจน, หน้า 142 และ สุริยะใส กตะศิลา, “คิกออฟ  

ภาคประชาชน ยุทธศาสตร์เลือกตั้งเพื่อถ่วงดุลระบอบทักษิณ,” โพสต์ทูเดย ์ (6 ธันวาคม 2547)  องค์กร “พันธมิตรฯ” 
นี้ยุบตัวไปเมื่อพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอีกครั้ง 

43 ภุชงค์ กนิษฐชาต, “ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ,” ใน พลเดช ปิ่นประทีป 

(บก.) ชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคม: 20 ปี มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 

2551), หน้า 226-7 
44 เพิ่งอ้าง, หน้า 227 
45 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “ยุทธวิธีทางการเมืองเรื่องเลือกตั้ง การเมืองภาพลเมืองเรื่อง หมากัดกัน” จาก   

http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9703.html (เข้าดูวันที่ 8 กันยายน 2551) 
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อันจะทำให้รัฐบาลฟังเสียงสังคมมากขึ้น และเกิด  

การตรวจสอบกันได้ระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล”46 

โดยให้ “เลือกคนที่รักจากผู้สมัครเป็นรายเขต 

กล่าวคือ ไม่ว่าจะชอบผู้สมัครเป็นการส่วนตัว หรือ

ชอบพรรคที่สังกัดก็ตาม เราจะเลือกคนที่รัก และ

พรรคที่ชอบผ่านผู้สมัคร ส.ส. เขตตามแนวทางนี้ 

สำหรับการเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อนั้น หาก  

ไม่สนใจการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ ก็คงให้ไปเลือก

พรรคที่ชื่นชอบหรือพรรคที่มีนโยบายเตะตาต้องใจ 

แต่การเลือกตั้งคราวนี้มีความหมายมากต่อการ

สร้างสภาวะที่ดุลคานให้พอเหมาะพอดี ระหว่าง

ฝา่ยบรหิารและฝา่ยตรวจสอบ รวมทัง้ฝา่ยประชาชน

นอกรัฐสภาด้วย… [การ] เลือกพรรคไปคาน คือ 

ยุทธวิธีการโหวตเพื่อสังคมเข้มแข็งสำหรับการเลือก

ตั้งคราวนี้ กล่าวคือ หากเราประเมินแล้วว่า พรรค

ใดจะได้เป็นพรรครัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรค

เดียวหรือรัฐบาลผสม ก็จะเลือกพรรคตรงกันข้าม

เพื่อไปดุล-ไปคาน โดยมิได้มีเจตนาที่จะสนับสนุน

หรือสกัดกั้นใคร”47  

นั่นหมายความว่า สำหรับปัญญาชนและนัก

กิจกรรมภาคประชาชนเหล่านี้ ทางเลือกที่เป็นไปได้

มีเพียง 2 ทาง คือ การเลือกฝ่ายค้าน 201 เสียง

เพื่อไปคานอำนาจของรัฐบาลไทยรักไทยในรัฐสภา 

กับการยอมให้มี “เผด็จการรัฐสภา” ที่มีอำนาจ

แบบเบ็ดเสร็จภายใต้ “ระบอบทักษิณ”48  มากไป

กว่านั้น การรณรงค์ยุทธวิธี “หมากัดกัน” ก็ยังไม่

เพียงพอ ปัญญาชนและนักกิจกรรมภาคประชาชน

จำนวนมากเห็นว่า ถ้ายุทธวิธีนี้จะสำเร็จ ก็จำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมกับ

พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งที่มีในขณะนั้น และ

พรรคมหาชน ซึ่งมีเอนก เหล่าธรรมทัศน์เป็น

หัวหน้าพรรค ก็คือตัวเลือกที่ดีที่สุด  

 
3.3.2 การเข้าร่วมและสนับสนุนพรรค  

 มหาชน 

ภายใต้ความเข้มแข็งของรัฐบาลและความ

อ่อนแอของขบวนการภาคประชาชน อภิชาติ   

ทองอยู่ อดีตนักกิจกรรมทางสังคมแนวชุมชนนิยม

และแกนนำคนสำคัญของพรรคมหาชน ชี้ว่า ใน

ช่วงปี 2547 และ 2548 นักกิจกรรมทางสังคม

จากองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมากเลือกที่จะเข้า

ร่วมกับพรรคมหาชน ทั้งในฐานะสมาชิกหรือที่

ปรึกษาของพรรค49 เช่น พิภพ ธงไชย  สมเกียรติ 

พงษ์ไพบูลย์ และเสรี พงษ์พิศ รวมไปถึงนัก

กิจกรรมที่ทำงานเกาะติดพื้นที่ในภาคอีสานเกือบ

ทั้งหมดให้การสนับสนุนพรรคในรูปแบบต่างๆ50  

แม้ว่าพรรคจะมีนักการเมือง “ไดโนเสาร์” เช่น 

สนั่น ขจรประศาสน์ และวัฒนา อัศวเหม เป็น

แหล่งทุนของพรรคซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้แก่

นักกิจกรรมทางสังคมจำนวนมาก รวมถึงอภิชาติ

เอง แต่เอนก เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าพรรค   

ให้เหตุผลว่า “อย่ารังเกียจสนั่นเลย แมวสีไหน  

ก็จับหนูได้เหมือนกัน”51 ซึ่งหมายถึง ความสำคัญ

ของยทุธวธิ/ีเปา้หมายตอ้งมากอ่นเรือ่งของหลกัการ  

46 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, “4 ปีประเทศไทย: ภาพจริง-ภาพลวง?,” A Day Weekly ปีที่ 1 ฉบับที่ 3   

(17-23 ธันวาคม 2547), หน้า 15 
47 พลเดช ปิน่ประทปี, “เลอืกคนทีร่กั เลอืกพรรคไปคาน โหวตเพือ่สงัคมเขม้แขง็,” กรงุเทพธรุกจิ (3 ธนัวาคม 2547) 
48 พิทยา ว่องกุล, “แนวโน้มประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้ง,” ไทยโพสต ์(31 มกราคม 2548) 
49 อภิชาติ ทองอยู่ (สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2550) 
50 เทดิธรรม ทรงไทย, 10 คนโคน่ทกัษณิ (กรงุเทพฯ: รว่มดว้ยชว่ยกนั, 2547), หนา้ 137;  และ อภชิาต ิทองอยู ่

(สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2550) 
51 อภิชาติ ทองอยู่ (สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2550);  และดู เอนก เหล่าธรรมทัศน์, พิศการเมือง (กรุงเทพฯ: 

Open Books, 2548), หน้า 128-9 
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ภาพลักษณ์ของเอนกและความเป็นนักกิจกรรม  
ของอภิชาติมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการดึงดูดนัก
กิจกรรมทางสังคมที่ทำงานในพื้นที่ชนบท รวมไป
ถึงขบวนการแรงงานด้วย ดังที่สุลักษณ์ ศิวรักษ์
กล่าวว่า “เราควรเปิดโอกาสให้พรรคมหาชน อย่าง
น้อยหัวหน้าพรรคนี้ก็เป็นคนมีความรู้ และมีจุดยืน
ทางคุณธรรม อย่างต่างไปจากอดีตของทักษิณแทบ
ทุกประการ”52 

สำหรับขบวนการแรงงาน โดยเฉพาะในสาย
รฐัวสิาหกจิ เชน่ สรส. ซึง่นำโดย สมศกัดิ ์โกศยัสขุ 
และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ถึงกับ
สรุปว่า “พรรคมหาชนจัดทำนโยบายแรงงานสอด  
คล้องกับองค์กรแรงงานมากที่สุด” ขณะที่ “พรรค
ไทยรักไทยเป็นพรรคที่มีนโยบายด้านแรงงานสอด  
คล้องกับองค์กรแรงงานน้อยที่สุด”53  ดังนั้น ใน
ช่วงเวลานี้เราจะเห็นได้ว่า ขบวนการแรงงานที่มีบท  
บาทในการต่อต้าน “ระบอบทักษิณ” อย่างแข็งขัน
ได้ให้การสนับสนุนพรรคมหาชนอย่างเต็มที่  

ในระดับนโยบาย อภิชาติชี้ว่า ในการแข่ง
ขันกับพรรคไทยรักไทยนั้นจะใช้วิธีการแบบพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ไม่มีข้อเสนอในระดับนโยบายแบบ
กา้วหนา้ไมไ่ด ้ ดงันัน้ การเขา้มารว่มในพรรคมหาชน
ของนักกิจกรรมจากขบวนการภาคประชาชนเหล่านี้
น่าจะมีส่วนช่วยให้พรรคสามารถระดมความคิดและ
มีข้อเสนอที่ก้าวหน้าได้  ดังที่ในเวลาต่อมา พรรค
มหาชนได้เสนอ “ระบบสวัสดิการก้าวหน้า” ใน

ฐานะที่เป็นนโยบายหลักของพรรค โดยอภิชาติชี้ว่า 
แนวคิดดังกล่าวมีที่มาจากตัวแบบของแอนโทนี 
กิดเดนส์ที่เรียกว่า ทางสายที่สาม หรือ Third 
Way ซึ่งมุ่งเน้นการให้สวัสดิการสังคมแก่คนที่จน
ที่สุด และต้องมาพร้อมๆ กับการมุ่งเน้นการสร้าง
ความต่อเนื่องของ “การแข่งขันและการสร้างความ
ร่ำรวยให้มากที่สุด”54 ทั้งนี้ “สวัสดิการก้าวหน้า” 
ไม่ใช่การให้กับทุกคน แต่เป็นการ “สร้างสวัสดิการ
ที่เหมาะแก่อายุและกลุ่มเฉพาะ” ซึ่งตรงกันข้ามกับ
นโยบายประชานิยมของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่  
ให้แก่ชนชั้นล่างมากเกินไปจนทำให้ “คนไทยไม่รับ
ผิดชอบ พึ่งรัฐมากเกินไป”55  

หากมองแง่นี้ การเมืองแบบ “ทางสายที่
สาม” หรือ “ระบบสวัสดิการก้าวหน้า” ดังกล่าว
ไม่ได้มีความแตกต่างจากสวัสดิการแบบสังคม  
สงเคราะห์ที่จัดโดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ดัง
ที่อเล็กซ์ คาลลินิคอสชี้ว่า56 ในยุโรป ทางสายที่
สามเป็นความพยายามประนีประนอมกับแนวทาง
แบบกลไกตลาดหรือเสรีนิยมใหม่ของกลุ่มชนชั้น
นายทุนที่จ้องทำลายระบบรัฐสวัสดิการมากกว่าที่จะ
มีเป้าหมายเพื่อสร้างสวัสดิการและความเท่าเทียม
ของประชาชนจริงๆ  ในการจัดสวัสดิการแบบทาง
สายที่สามมุ่งเน้นที่จะลดบทบาทรัฐลง และให้กลไก
ตลาดเป็นผู้เข้ามาจัดสวัสดิการ รวมไปถึงยังตอก  
ย้ำมายาคติดั้งเดิมของชนชั้นนำที่ว่า “รัฐสวัสดิการ
สำหรบัประเทศเราเปน็ไปไมไ่ด ้ เพราะไมม่เีงนิพอ”57 

52 สุลักษณ์ ศิวรักษ์, “ทางเลือกนอกเหนือทักษิณ” ใน จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ (บก.), ทางออกไทยยุคทักษิณ  

กินเมือง (กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์, 2548), หน้า 65 
53 บัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ, จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงานปี 2548 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 

2549), หน้า 15 
54 Anthony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy (Cambridge: Polity 

Press, 1998), p. 99. 
55 อภิชาติ ทองอยู่ (สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2550) 
56 Alex Callinicos, Against the Third Way: An Anti-Capitalist Critique (Cambridge: Polity 

Press, 2000), pp. 46-55. 
57 คณิต ณ นคร, “เปิดใจ ศ.ดร. คณิต ณ นคร ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย,” ใน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (บก.), 

รู้ทันทักษิณ 4 (กรุงเทพฯ: ขอคิดด้วยคน, 2549), หน้า 96 
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ซึ่งไม่ต่างอะไรจากแนวเสรีนิยมใหม่  พูดอย่างถึงที่
สุดแล้ว ทางสายที่สามจึงเป็นแค่การเอาแนวทาง
เสรีนิยมใหม่มาใส่เสื้อคลุมแบบสังคมนิยมประชา-
ธิปไตยเท่านั้น58  การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุน 
“ทางสายทีส่าม” ของพรรคมหาชนของนกักจิกรรม
ทางสังคมและปัญญาชนของขบวนการภาคประ-  
ชาชนจึงสะท้อนถึงขีดจำกัดทางการเมืองและการ
ขาดทรรศนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทาง
ชนชั้นและหน้าที่ของรัฐมากกว่าที่จะสะท้อนถึง
ความก้าวหน้าของขบวนการฯ 

ผลการเลือกตั้งทั่วไปปี 2548 ได้พิสูจน์ว่า 
ยุทธวิธี “หมากัดกัน” และยุทธวิธีการสนับสนุน
พรรคมหาชนของขบวนการภาคประชาชนทั้ง
เกษตรกรและแรงงานล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงด้วย
ชัยชนะอันท่วมท้นกว่า 19 ล้านเสียงของพรรค  
ไทยรักไทย  ความพ่ายแพ้ล้มเหลวดังกล่าวมีผล  
อยา่งยิง่ตอ่การกำหนดยทุธศาสตรย์ทุธวธิขีองขบวน  
การในเวลาตอ่มา  ขบวนการภาคประชาชนในชนบท  
บางส่วนถึงกับสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับชนชั้นล่างใน
ชนบทว่า “พวกเขาไม่สามารถเข้าใจอะไรที่ข้ามพ้น
ผลประโยชน์รูปธรรมในระยะสั้นของนโยบายแบบ
ประชานิยมได้”59  ปัญญาชนของภาคประชาชน
บางคนเสนอแบบสดุโตง่วา่ ในการตอ่สูก้บั “ระบอบ
ทกัษณิ” กลุม่ทนุพรรคประชาธปิตัยค์วรปรบัเปลีย่น
ท่าทีมาทำงานร่วมกับการเมืองภาคประชาชน และ
เชื่อมต่อการเมืองรัฐสภากับการเมืองภาคประชาชน
มากขึ้น60  ด้วยสภาวะที่ขบวนการภาคประชาชน

ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขข้อจำกัด ภายใน 

ขบวนการฯ เอง กอปรกับความพ่ายแพ้ซ้ำซาก   

ส่งผลให้ทางเลือก 2 ทางก่อนหน้านี้ คือ การสร้าง

ขบวนการให้เข้มแข็งผ่านการระดมมวลชนชนชั้น

ล่าง หรือที่เรียกว่า “การเมืองบนท้องถนน” และ

การต่อสู้ตามกรอบรัฐสภา เช่น การสนับสนุน

พรรคการเมืองอื่นๆ ของกลุ่มทุน ดูจะไม่มีทางเป็น

ไปได้อย่างสิ้นเชิงในสายตาของทั้งกลุ่มพลังของ  

ขบวนการฯ และกลุ่มพลังชนชั้นนายทุนกลุ่มอื่นๆ 

(โดยเฉพาะที่อยู่ในเครือข่ายของสถาบันพระมหา-

กษัตริย์) ที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลไทยรักไทย  

4. จากขบวนการกู้ชาติถึงพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย   
(พ.ศ. 2548-2549) 

4.1 ท่าทีของ “ภาคประชาชน” ต่อ   
 “ขบวนการเสื้อเหลืองกู้ชาติ” 

คำนูญ สิทธิสมานชี้ว่า61 ภายหลังจาก  

การปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ออกจากผัง

รายการของช่อง 9 อย่างถาวรในเดือนกันยายน 

2548 การเคลื่อนไหวของสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่ง  

นำมาสู่การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร 

ให้ความสำคัญกับการโจมตีรัฐบาลพรรคไทยรักไทย

ผ่าน 4 กรณีใหญ่ ซึ่งล้วนเกี่ยวพันกับประเด็นการ 

“ละเมิดพระราชอำนาจ” คือ (1) กรณีการแต่งตั้ง

สมเดจ็พระสงัฆราชสองพระองค ์(2) กรณคีณุหญงิ

58 ดูข้อวิจารณ์ของ ใจ อึ๊งภากรณ์, “อิทธิพลของแนวคิดอนาธิปไตย โพสท์โมเดิร์น และ ‘แนวทางที่สาม’   

ในขบวนการทางสังคมไทย,” ใน ขบวนการทางสังคมในไทย (กรุงเทพฯ: ประชาธิปไตยแรงงาน, 2549), หน้า 56-60 
59 อ้างใน Somchai Phatharathananunth, “The Thai Rak Thai Party and Elections in North  

-eastern Thailand,” p. 119. 
60 ประภาส ปิ่นตบแต่ง, “ลอยอังคาร,” A Day Weekly ปีที่ 1 ฉบับที่ 40 (18-24 กุมภาพันธ์ 2548), หน้า 

23;  และเราจะเห็นแกนนำของขบวนการภาคประชาชนจำนวนหนึ่ง เช่น พิภพ ธงไชย และสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ไปเข้า

ร่วมกับสมัชชาประชาชนของพรรคประชาธิปัตย์ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2548  ดู The Nation (9 October 2006) 
61 คำนูณ สิทธิสมาน, ปรากฏการณ์สนธิ จากเสื้อเหลืองถึงถึงผ้าพันคอสีฟ้า (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์  

บ้านพระอาทิตย์, 2549), หน้า 63 
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จารุวรรณ เมณฑกา (3) กรณีทำบุญประเทศใน
อุโบสถวัดพระแก้ว และ (4) การแต่งตั้งโยกย้าย
นายทหารประจำปี 2548  สนธิทำการเคลื่อนไหว
ผ่านคำขวัญ “เราจะสู้เพื่อในหลวง” และคำขวัญ 
“กู้ชาติ” ที่มาพร้อมกับการใส่เสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็น
สีประจำวันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  โดยมีการจัดรายการเมืองไทยราย
สัปดาห์สัญจรไปตามที่ต่างๆ เป็นระยะเวลาหลาย
เดือนก่อนที่จะมีการตั้งพันธมิตรประชาชนเพื่อประ-
ชาธิปไตย  ขบวนการกู้ชาติที่สนธิเป็นผู้นำเดี่ยว
สามารถสร้างกระแสและดึงผู้คนออกมาแสดงพลัง
คัดค้านรัฐบาลได้เป็นจำนวนเรือนหมื่น โดยมีกลุ่ม
นักวิชาการ ปัญญาชนสาธารณะ กลุ่มราชนิกูล ชน  
ชั้นสูง มวลชนคนชั้นกลาง และบางส่วนของนัก
กิจกรรมฝ่ายภาคประชาชน เข้าร่วมอย่างล้มหลาม 
ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมล้วนใส่เสื้อสีเหลืองและ
พร้อมใจกันตระโกนคำขวัญ “เราจะสู้เพื่อในหลวง” 
และ “ถวายคนืพระราชอำนาจ” อยูต่ลอดระยะเวลา
กว่า 4 เดือน  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าขบวนการเสื้อเหลืองกู้ชาติ
ของสนธิจะมีมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก แต่
สนธิและผู้ที่สังเกตการณ์อยู่จากภายนอกจำนวน
หนึ่งตระหนักดีว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เพียง
พอ/ไม่มีศักยภาพที่จะโค่นล้มรัฐบาลได้โดยปราศ-
จากการหนุนช่วยจากกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ทั้ง
ที่เป็นกลุ่มพลังจาก “ข้างบน” และกลุ่มพลังจาก 
“ข้างล่าง”  การเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลใน
วันที่ 13 มกราคม 2549 ของสนธิประสบกับ
ความล้มเหลวอย่างมาก อันเนื่องมาจากสนธิไม่มี

ประสบการณ์ในการควบคุมมวลชนขนาดใหญ่มา
ก่อน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์วุ่นวายที่สนธิซึ่งนำ
ขบวนอยูไ่มส่ามารถจดัการปญัหาได ้ สวุทิย ์วดัหน ู
นักพัฒนาเอกชนผู้ที่ต่อมาได้เป็นโฆษกคนหนึ่ง  
บนเวทีปราศรัยใหญ่ของพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ถึงกับชี้ว่า ดูจากเหตุการณ์ดังกล่าว
แล้ว “สนธิคงไปไม่รอด ถึงทางตัน” หากไม่รีบ
สรา้งแนวรว่มกบัองคก์รพฒันาเอกชนและขบวนการ
ทางสังคมซึ่งมีประสบการณ์การเคลื่อนไหวมวลชน
มากกว่า62  ในช่วงเวลาดังกล่าว ในด้านหนึ่ง แกน
นำของขบวนการทางสังคมส่วนใหญ่มีท่าทีที่หวาด  
ระแวงลักษณะ “ขวาจัด” ของสนธิ63  แต่ในอีก
ด้านหนึ่งก็มองว่า แม้สนธิจะไม่น่าไว้วางใจ แต่การ
เข้าร่วมกับสนธิก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะขับไล่รัฐบาล 
ภายหลงัจากทีผ่ดิหวงัมาจากความลม้เหลวกอ่นหนา้
นั้น64  อย่างไรก็ตาม ก็มีบางส่วนเช่นกันที่ชืน่ชม
แนวทางของสนธิและสนับสนุนการเคลื่อนไหวด้วย
วาทกรรม “ละเมิดพระราชอำนาจ” อย่างแข็งขัน65 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ท่าทีของฝ่ายภาคประ-
ชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมกับขบวนการกู้ชาติของ
สนธิสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ที่แตกต่าง
กัน  คือ ฝ่ายที่มองว่าควรเข้าร่วมกับสนธิ แต่ก็ 
“กล้าๆ กลัวๆ” จึงต้องเสนอข้อแม้หรือเงื่อนไข  
บางอยา่ง เชน่ การเสนอใหส้นธติอ้งกนักลุม่กษตัรย์ิ  
นิยมแบบสุดขั้ว (ultra-royalist) ออกไปก่อน 
เช่น ประสงค์ สุ่นศิริ  เอกยุทธ์ อัญชัญบุตร   
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และอัมรินทร์ คอมันต์   
ที่พยายามเรียกร้องให้มีการใช้ความรุนแรงเพื่อยั่วยุ
ให้กษัตริย์เข้ามาแทรกแซงการเมือง รวมไปถึงการ

62 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549) 
63 เช่น จอน อึ๊งภากรณ์ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2549) 
64 เช่น นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2549)  พิภพ ธงไชย (สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 

2549)  สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549)  ศรีสุวรรณ ควรขจร (สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2549)  และ 

สุริยะใส กตะศิลา (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2549) เป็นต้น 
65 เช่น ศิริชัย ไม้งาม (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549) และ สมศักดิ์ โกศัยสุข (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 

2549) เป็นต้น 
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เสนอวา่สนธจิะตอ้งเลกิใชป้ระเดน็ “พระราชอำนาจ” 

ในการเคลื่อนไหวต่อสู้ด้วย66  กลุ่มที่สองคือฝ่ายที่

สนับสนุนการใช้วาทกรรม “พระราชอำนาจ” แบบ 

“เต็มใจ” เช่น นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ67 

อดีตสมาชิกวุฒิสภาสายภาคประชาชน และพิทยา 

ว่องกุล ประธาน ครป. ในขณะนั้น ที่ เสนอ  

ให้ทักษิณกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยุติปัญหาความ

ขัดแย้ง68 

ท่ามกลางขาลงและสภาพไร้ทิศทางของ

ขบวนการกู้ชาติของสนธิ กรณีการขายหุ้นชิน

คอร์ป ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวชินวัตร   

ให้แก่เทมาเส็ก ซึ่งเป็นบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่

มีรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเจ้าของ ในวันที่ 22 มกราคม 

พ.ศ. 2549 ได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรื้อฟื้น

และสร้างความมั่นใจแก่กลุ่มพลังฝ่ายตรงกันข้าม  

กับรัฐบาลว่าพวกเขามีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะได้ 

โดยเฉพาะกลุ่มพลังฝ่ายภาคประชาชนทั้งกลุ่มที่ 

“กลา้ๆ กลวัๆ” และกลุม่ที ่“เตม็ใจ” ทีจ่ะเขา้รว่ม

กับขบวนการเสื้อเหลืองของสนธิ  การปลุกกระแส

ว่าการขายหุ้นชินคอร์ป มีความหมายเท่ากับ “การ

ขายสมบัติชาติ” นำมาซึ่งการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ โดยมีการยกประเด็นเรื่องการขาย 

“สมบัติชาติ” และการขาด “คุณธรรมจริยธรรม” 

ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และจบลงด้วยการเดิน

ไปยื่นฎีกาต่อพระมหากษัตริย์และองคมนตรีที่

สำนักราชเลขาธิการและบ้านสี่เสาเทเวศร์ตามลำดับ 

การเคลื่อนขบวนครั้งนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยน

ผ่านที่เริ่มเกิดการสร้างแนวร่วมอย่างไม่เป็นทางการ

ระหว่างกลุ่มพลังอนุรักษนิยมของเครือข่ายของ

สถาบันพระมหากษัตริย์กับบางส่วนของกลุ่มพลัง

ฝ่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมขบวนด้วย เช่น พิภพ 

ธงไชย และพิทยา ว่องกุล ซึ่งมาจาก ครป. โดยที่

ทั้งสองคนได้ร่วมเดินขบวนไปยื่นฎีกากับขบวนการ

เสื้อเหลืองกู้ชาติของสนธิในคืนนั้นด้วย ก่อนที่แนว

ร่วมอย่างเป็นทางการของ 2 กลุ่มพลังดังกล่าว ใน

นาม “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” จะ

ถือกำเนิดขึ้นไม่กี่วันต่อมา 

 
4.2 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชา-  

 ธิปไตย 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 และได้รับการ

สมทบเพิ่มเติมจากบางกลุ่มในเวลาต่อมา ประกอบ

ไปดว้ยขบวนการกูช้าตขิองสนธ ิลิม้ทองกลุ กองทพั  

ธรรมกับสันติอโศกที่นำโดยพลตรีจำลอง ศรีเมือง 

และองค์กรฝ่ายภาคประชาชน 22 องค์กร  โดยใน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ มีการเลือกแกนนำที่เป็น

ทางการ 5 คน ได้แก่ จำลอง ศรีเมือง ตัวแทน

ของกองทัพธรรมและสันติอโศก  สนธิ ลิ้มทองกุล 

ตัวแทนกลุ่มผู้จัดการและแกนนำเดิมของขบวนการ

กู้ชาติ  พิภพ ธงไชย นักกิจกรรมอาวุโสจาก ครป.  

สมเกยีรต ิพงษไ์พบลูย ์อดตีทีป่รกึษาสมชัชาคนจน

และผูท้ำงานใกลช้ดิกบักลุม่ครใูนชนบท และสมศกัดิ ์

โกศัยสุข แกนนำของขบวนการแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

มสีรุยิะใส กตะศลิา เลขาธกิาร ครป. เปน็ผูป้ระสาน

งาน และนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์จากกลุ่มเพื่อน

ประชาชนเป็นกองเลขานุการ และมีที่ปรึกษาที่  

เป็นทางการ 3 คน คือ ระพี สาคริก  สุลักษณ์ 

ศิวรักษ์ และปราโมทย์ นาครทรรพ  

66 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549) 
67 นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ (สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2549) 
68 พิทยา ว่องกุล, “ยุติวิกฤตการเมืองด้วยการยุบสภา,” ใน จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ (บก.), ไอ.ซี.ยู. ทักษิโณมิกส์ 

(กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน์, 2549), หน้า 153-4 



 140

พิจารณาเฉพาะในปี 2549 นับได้ว่า ขบวน
การพันธมิตรฯ เป็นองค์กรทางการเมืองที่มีความ
สำคัญที่สุดในการต่อต้านและขับไล่รัฐบาลพรรค  
ไทยรักไทย  ขบวนการพันธมิตรฯ สามารถจัดการ
ชุมนุมใหญ่นับสิบครั้ง โดยมีมวลชนเข้าร่วมมาก
ที่สุดเกือบ 3 แสนคน และการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการพันธมิตรฯ ส่งผลให้ทักษิณ ชินวัตร   
ในฐานะนายกรัฐมนตรี ต้องประกาศยุบสภาในวันที่ 
24 กุมภาพันธ์เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  รวม
ไปถึงยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการก่อรูปอย่างเป็น
ระบบของวาทกรรม “ขอพึ่งพระบารมี” และที่  
ผู้เขียนเรียกว่า “วาทกรรมชุมชน-ชาตินิยมที่มี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ” ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การสร้างความชอบธรรมให้แก่การแสดงอำนาจนำ
ในทางการเมืองของกลุ่มพลังอำมาตยาธิปไตย ที่นำ
มาสู่การล้มรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และการ
เปลี่ยนแปลงของระบอบการเมืองแบบใหม่ทั้งหมด 
“หลัง 2549”  

 
4.2.1 ลักษณะองค์กร: 
ขบวนการของ “ชนชั้นกลาง” หรือ   

 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม?  
อาจกล่าวได้ว่า มีอย่างน้อย 2 มุมมอง

สำคัญๆ ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับลักษณะ
องคก์รของขบวนการพนัธมติรประชาชนเพือ่ประชา-
ธิปไตย คือ  (1) มุมมองที่ให้ความสำคัญกับ

ชนชั้นนำ เช่น งานของสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี69 
และประภาส ปิ่นตบแต่ง70 โดยเสนอว่า ขบวนการ
พันธมิตรฯ เป็น ขบวนการของชนชั้นกลาง (ผู้
ประกอบการ) และชนชัน้สงู หรอืมลีกัษณะเปน็การ
ชุมนุมทางการเมืองของ “ฝูงชนบ้าคลั่ง” (madd-
ing crowd) โดยชนชั้นล่างไม่มีบทบาทหรือไม่มี
มิติของการต่อสู้ทางชนชั้น (class struggle) 
รวมไปถึงเสนอว่า ขบวนการพันธมิตรฯ ไม่ได้มี  
เป้าหมายไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย  และ (2) มุมมองที่ให้ความสำคัญ
กับการบทบาทของชนชั้นล่าง เช่น งานของ  
โอลิ เวอร์ พาย และโวลแฟรม แชฟเฟอร์ 71   
และปิยะมิตร ลีลาธรรม72 ซึ่งมีข้อเสนอหลักว่า 
ขบวนการพันธมิตรฯ เป็น ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่มีชนชั้นล่างเข้าร่วมอย่างแข็งขัน หรือมี
สถานะเป็นขบวนการภาคประชาชน ที่จะนำไปสู่
การพัฒนาประชาธิปไตย  โดยทั้ง 2 มุมมองต่าง  
ก็มีข้อจำกัดหรือจุดอ่อนที่ทำให้ไม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ 

มุมมองแรก คือ งานของสุภลักษณ์นั้น
เสนอว่า การต่อสู้ของขบวนการพันธมิตรฯ ที่นำ
มาสู่การทำรัฐประหารในเวลาต่อมา ปราศจากมิติ
ทางชนชั้นหรือการต่อสู้ทางชนชั้น แต่ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น “เป็นการแย่งอำนาจกันของชนชั้นสูงใน
ทางการเมือง”73 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมวลชน 
“ผู้ประกอบการ” หรือชนชั้นกลางในเมืองเท่านั้น 

69 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, “ขบวนการประชาชนกึ่งสำเร็จรูป กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบพึ่งพิง,”   
ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549), หน้า 166-86;  สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, “รัฐประหารนี้  
เพื่อใคร?,” ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2550), หน้า 44-51 

70 ประภาส ปิ่นตบแต่ง, “การเมืองด้านมืด,” Way (กรกฎาคม 2551)  
71 Oliver Pye and Wolfram Schaffer, “The 2006 Anti-Thaksin Movement in Thailand: An 

Analysis.” 
72 ปิยะมิตร ลีลาธรรม (นามปากกา), “ดอกผลและหนทางข้างหน้า: ปฏิกิริยาต่อขบวนการประชาชนกึ่ง

สำเร็จรูป,” ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549), หน้า 24-32 
73 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, “รัฐประหารนี้เพื่อใคร?,” หน้า 45;  และดูการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ขบวนการ

พันธมิตรฯ ของนักมานุษยวิทยาที่ปฏิเสธมิติทางชนชั้นในปรากฏการณ์ดังกล่าวใน ยุกติ มุกดาวิจิตร, “ขบวนการประชาชน
หลังขบวนการพันธมิตรฯ,” วิภาษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2551), หน้า 19;  ผู้เขียนมองว่า 
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โดยที่ชนชั้นล่างไม่มีส่วนร่วมหรือไม่เกี่ยวข้อง74 ดัง
นั้น ในการจะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว
จึงไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ทางชนชั้น (class 
analysis) ได้  ข้อเสนอของสุภลักษณ์มีลักษณะ
ลดทอนสิ่งที่เรียกว่า “ชนชั้น” และ “การต่อสู้  
ทางชนชั้น” (ทั้งที่เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มย่อย
ทางชนชั้นภายในชนชั้นเดียวกัน และการต่อสู้
ระหว่างชนชั้น) ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์  
ของโครงสร้างที่ซับซ้อนหลายมิติ ให้กลายมาเป็น
เพียงการศึกษา “ช่วงชั้น” (strata) เชิงประจักษ์ 
(empir ic i sm) และไม่ เป็นประวัติศาสตร์ 
(ahistorical) เท่านั้น75  การมองเช่นนี้มีสาเหตุ
มาจากการที่สุภลักษณ์ปฏิเสธที่จะทำความเข้าใจ
ลักษณะทางชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้นที่แฝงฝัง
อยู่ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

แมว้า่ขบวนการพนัธมติรฯ จะใหค้วามสำคญั
กับ “ชนชั้นกลางและประชาชนในกรุงเทพฯ... ที่
ตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าประชาชนที่มาจากต่าง
จังหวัด”76 โดยเชื่อว่า “สนามรบของยุทธศาสตร์
ทางการเมืองนั้นอยู่ที่กรุงเทพฯ กำลังพลชี้ขาด
ชัยชนะทางการเมืองอยู่ที่ปัญญาชนหรือชนชั้นกลาง 
และคนเมือง”77  แต่การเสนอว่าขบวนการพันธ-
มิตรฯ เป็นเพียงองค์กรของชนชั้นกลางที่ถูกควบ  

คุมและสั่งการโดยชนชั้นสูงเท่านั้น ก็ไม่ใช่ความ  
เป็นจริงทั้งหมด  การเกิดขึ้นของขบวนการพันธ-
มิตรฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการทำแนวร่วม
ระหว่าง 2 กลุ่มพลังทางสังคมที่สำคัญคือ กลุ่ม
พลังอนุรักษนิยมของชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง กับ
กลุ่มพลังภาคประชาชนของนักกิจกรรมทางสังคม 
องค์กรพัฒนาเอกชน และนักสหภาพแรงงาน ซึ่ง
เป็นตัวแทนของการต่อสู้ของชนชั้นล่าง78  การ
ประกอบสร้างแนวร่วมดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเรื่อง
ของยุทธวิธีหรือการอาศัยโอกาส หรือเป็นเรื่องที่
ฝ่ายภาคประชาชนถูกหลอก ดังเช่นที่สุภลักษณ์
เสนอ  หากแต่ความสำเร็จของการสร้างแนวร่วม
ดังกล่าวเป็นความจำเป็นในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธี 
ซึ่งมีสถานะเป็นตัวชี้ขาดและสร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองของขบวนการขับไล่ทักษิณให้สามารถ
ดำเนินต่อไปได้ทั้งขบวนการ  

นอกจากนี้ ผู้ เขียนเห็นด้วยกับพายและ  
แชฟเฟอร์ที่ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวต่อสู้
ของขบวนการภาคประชาชนที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลา
เดียว กับปรากฏการณ์ขบวนการพันธมิตรฯ ซึ่งมี
ส่วนสำคัญอย่างมากต่อการทำความเข้าใจการก่อ
ตัวของขบวนการพันธมิตรฯ ในช่วงเวลาต่อมา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนมกราคมปี 2549 

ทั้งสุภลักษณ์และยุกติประสบกับปัญหาเดียวกัน คือ ความเข้าใจผิดที่มีต่อมโนทัศน์ “ชนชั้น” และ “การต่อสู้ทางชนชั้น”  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานของนักวิชาการที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดหลังสมัยใหม่และแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
รปูแบบใหมม่กัจะวจิารณว์า่ พวกมารก์ซสิตม์องปรากฏการณภ์ายใตแ้วน่ตาแบบเศรษฐกจิกำหนด (economic determinism) 
และมุ่งเน้นแต่ “ชนชั้น” โดยละเลยมิติอื่นๆ เช่น เพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ ถิ่นฐาน ฯลฯ  แต่เอาเข้าจริงแล้ว กลุ่ม  
นักวิชาการดังกล่าวเองกลับใช้แว่นตาแบบเศรษฐกิจกำหนดในการทำความเข้าใจ “ชนชั้น” เสียเอง ทั้งๆ ที่งานของพวก
มาร์กซิสต์จำนวนมาก เช่น Marx Lenin Gramsci และ Althusser ได้ข้ามพ้นมุมมองแบบเศรษฐกิจกำหนดโดยเน้น
ตัวแปรเชิงซับซ้อนในการอธิบายชนชั้นไปล่วงหน้าเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้ว 

74 ดู สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, “ขบวนการประชาชนกึ่งสำเร็จรูป กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบพึ่งพิง” 
75 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับมโนทัศน์ “ชนชั้น” และ “การต่อสู้ทางชนชั้น” ได้ใน เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, “ชนชั้นกลาง: 

คนโลเล วัวลืมตีน หรือพลังประชาธิปไตย,” ใน ใจ อึ๊งภากรณ์ และนุ่มนวล ยัพราช (บก.), รื้อฟื้นการต่อสู้: จากซ้ายเก่าสู่
ซ้ายใหม่ไทย (กรุงเทพฯ: กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน, 2548), หน้า 127-45 

76 พทิยา วอ่งกลุ, หลกัคดิและบทเรยีน ยทุธศาสตรป์ระชาชน (กรงุเทพฯ: ชมุศลิปธ์รรมดา, 2551), หนา้ 14, 22-3 
77 เพิ่งอ้าง, หน้า 39 
78 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549) 



 142

ขบวนการทางสังคมจำนวนมากที่นำโดย FTA 

Watch ได้จัดการประท้วงการประชุมทวิภาคี  
เพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลไทยกับ  
ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาที่จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยสามารถระดมมวลชนร่วมประท้วงได้กว่าหมื่น
คน ซึ่งทำให้การเจรจาต้องยุติลง79  การสั่งสมของ
ความขัดแย้งและการต่อสู้ภายในพื้นที่ประชาสังคม
ของขบวนการประชาชนที่มีมาก่อนหน้าการเกิดขึ้น
ของขบวนการพันธมิตรฯ มีความสำคัญและเป็น
เงือ่นไขจำเปน็อยา่งยิง่ตอ่การทำลายความชอบธรรม
ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  ลำพังการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มพลังอนุรักษนิยมของชนชั้นสูง หรือลำพัง
การเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ของชนชั้นล่างที่อยู่ ในสภาพอ่อนแอ เหลือแต่ 
“หัวๆ” นั้น ไม่สามารถที่จะโค่นล้มทำลายรัฐบาล
พรรคไทยรักไทยได้  ดังนั้น การจะเข้าใจการก่อตัว
ของขบวนการพันธมิตรฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณา
มิติทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการสะสมชัยชนะ
เล็กๆ น้อยๆ ของกลุ่มพลังทางสังคมของชนชั้น
ล่าง ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและในเวลาใกล้เคียงกับ
การเกิดขึ้นของขบวนการพันธมิตรฯ ในฐานะ  
ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดขึ้นของขบวนการ
พันธมิตรฯ ด้วย 

เราจะพบว่า การดึงเอาและการทำแนวร่วม
กับแกนนำของฝ่ายภาคประชาชนมีความสำคัญ
อย่างมากต่อการเกิดขึ้นและการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการขับไล่รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขบวน  
การกู้ชาติของสนธิจะไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อได้ 
หากไม่มีการขยายแนวร่วมหรือดึงเอาแกนนำของ
ฝ่ายภาคประชาชนส่วนหนึ่งเข้ามาสู้ด้วย80 แม้ว่า

สถาบันพระมหากษัตริย์และกลุ่มพลังอนุรักษนิยม
จะสามารถครองอำนาจนำในฐานะที่เป็น “ประมุข
ของชนชั้นปกครอง” ได้ภายหลังจากปี 2535 
เป็นต้นมา81 แต่ก็มิได้หมายความว่า กลุ่มพลัง
อนุรักษนิยมจะสามารถเคลื่อนไหวทางการเมือง  
ได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการประนีประนอม
ทำแนวร่วมกับกลุ่มพลังทางสังคมอื่น โดยเฉพาะ
การอ้างอิงสิ่งที่เรียกว่า “การเมืองภาคประชาชน” 
หรือการอ้างความเป็นตัวแทนของชนชั้นล่างหรือ
ประชาชนทั้งหมด มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
สร้างความชอบธรรมให้แก่การเคลื่อนไหวของ
ขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ทั้งหมดด้วย  ดังนั้น การจะโค่นล้มรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่  
จะสามารถกระทำได้โดยลำพัง โดยปราศจากการ
สนับสนุนหรืออ้างอิงความชอบธรรมจากการดึง  
เอาข้อเรียกร้องและแกนนำบางส่วนของฝ่ายภาค
ประชาชนเข้ามาร่วมด้วย  

ยิ่งไปกว่านั้น แกนนำฝ่ายภาคประชาชน 3 
คนของขบวนการพันธมิตรฯ คือ สมศักดิ์ พิภพ 
และสมเกียรติ ที่แม้ไม่มีมวลชนของตนเองมากนัก 
แต่กลุ่มคนเหล่านี้กลับมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่
และความชอบธรรมของการเคลือ่นไหวของขบวนการ
พันธมิตรฯ  สุวิทย์ วัดหนูเล่าว่า ในช่วงต้นเดือน
มกราคม 2549 สนธิได้เชิญแกนนำภาคประชาชน
จำนวนหนึ่ง (สุวิทย์ และพิทยา ว่องกุล) ไป  
พบ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างองค์กรร่วมมือกัน
ระหว่างขบวนการกู้ชาติของสนธิกับขบวนการทาง
สังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน82  ซึ่งในช่วงเวลา
นั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากการชุมนุมที่ประสบความ

79 Oliver Pye and Wolfram Schaffer, “The 2006 Anti-Thaksin Movement in Thailand: An 
Analysis,” pp. 40-1. 

80 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549);  และ เทิดธรรม ทรงไทย, ข้าฯ คือ นักรบประชาชนกู้ชาติ 
(กรุงเทพฯ: กรีน-ปัญญาญาณ, 2551), หน้า 79-80 

81 สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกลุ, “หลงั 14 ตลุา,” ฟา้เดยีวกนั ปทีี ่3 ฉบบัที ่4 (ตลุาคม-ธนัวาคม 2548), หนา้ 168-71 
82 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549) 
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สำเร็จของ FTA Watch ที่เชียงใหม่เพียงเล็กน้อย  
สนธิให้ความสำคัญอย่างมากกับการเคลื่อนไหว
ของ FTA Watch โดยวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญเล่าว่า 
สนธิได้ส่งคนมาเชิญ FTA Watch ให้เข้าร่วมกับ
ขบวนการกู้ชาติ แต่วิฑูรย์ได้ปฏิเสธข้อเสนอของ
สนธิ83  หากเราพิจารณาข้อเรียกร้องของขบวนการ
พันธมิตรฯ ในช่วงเดือนแรก จะพบว่า ขบวนการ
พันธมิตรฯ ได้พยายามยกระดับประเด็นที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหวจากประเด็น “ถวายคืนพระราชอำนาจ” 
และจากประเด็นคอร์รัปชั่น ไปสู่ประเด็นที่หลาก
หลายและสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวต่อสู้ของ
ขบวนการภาคประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
คัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การคัดค้านการค้า
เสรี ประเด็นของเกษตรกร ประเด็นสิทธิมนุษยชน 
และอื่นๆ84  สิ่งนี้สะท้อนว่า การเคลื่อนไหวของ
กลุ่มพลังอนุรักษนิยมที ่แสดงออก ผ่านขบวนการ  
กู้ชาติของสนธิ แม้จะได้รับการหนุนเสริมจาก
ปัญญาชนสาธารณะจำนวนมากและจากเครือข่าย
ของสถาบนัพระมหากษตัรยิก์ต็าม กลบัไมส่ามารถ/
ไม่เพียงพอที่จะโค่นล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้
โดยลำพงั หากแตฝ่า่ยอนรุกัษนยิมจำเปน็ตอ้งดงึเอา  
/ทำแนวร่วมกับฝ่ายขบวนการภาคประชาชน โดย
เฉพาะต้องอาศัยกลุ่มพลังที่เรียกว่า “การเมืองภาค
ประชาชน” ที่มีความหมายรวมถึงทั้งประเด็นและ
ทั้งกลุ่มบุคคลที่ถูกเข้าใจร่วมกันว่าเป็นคนของ
ขบวนการภาคประชาชนเข้ามา เพื่อสร้างความชอบ
ธรรมให้กับการต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

หากเขา้ใจดงันีจ้ะพบวา่ มมุมองแบบสภุลกัษณ์

มลีกัษณะทีป่ฏเิสธมติทิางชนชัน้ และในขณะเดยีวกนั

ก็ปฏิเสธมิติเชิงโครงสร้างและมิติทางประวัติศาสตร์

ของปรากฏการณ์ที่กำลังศึกษา โดยให้ความสำคัญ
กับการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ในเชิงประจักษ์
เฉพาะหน้าเท่านั้น ส่งผลให้สุภลักษณ์สรุปว่า 
ขบวนการพันธมิตรฯ เป็นขบวนการฯ ของ และ 
ถูกกำหนดโดย ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงเท่านั้น  
และการสรุปว่าการวิเคราะห์ทางชนชั้นแบบมาร์ก-  
ซิสต์ไม่สามารถอธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการพันธมิตรฯ ได้ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

ตรงกันข้ามกับมุมมองแรก มุมมองที่สอง 
เช่น งานของพายและแชฟเฟอร์ ซึ่งเสนอให้มอง
ขบวนการพันธมิตรฯ ในฐานะที่เป็น “ขบวนการ
มวลชนต่อต้านทักษิณ” ซึ่ง “ไม่ได้สร้างขึ้นจาก
เฉพาะเพียงกลุ่มผู้นิยมกษัตริย์ของสนธิหรือพวก
ชนชั้นนำที่นิยมตลาดเสรีในเมืองอย่างง่ายๆ... 
อย่างน้อย ส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างขึ้นจาก
กลุ่มที่หลากหลายของแรงงาน นักศึกษา เกษตรกร 
และครู และจากนักกิจกรรมทางการเมืองของ
ขบวนการทางสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน”85 

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พายและแชฟเฟอร์กำลัง
เสนอว่า ขบวนการพันธมิตรฯ มีสถานะเป็นขบวน  
การเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีมวลชนจัดตั้งที่แน่นอน
ที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นล่าง ไม่ต่างจากขบวนการ” 
ทางสังคมอย่างสมัชชาคนจนหรือสหภาพแรงงาน  
ดังนั้นการเคลื่อนไหวของขบวนการพันธมิตรฯ จึง
มลีกัษณะกา้วหนา้ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาประชา-

83 วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2549) 
84 ดูเอกสารของขบวนการพันธมิตรฯ ในช่วงก่อนการเสนอเรื่องนายกรัฐมนตรีพระราชทานโดยอ้างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 7 เช่น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, ล้างระบอบทักษิณ เพิ่มประชาธิปไตยด้วยการเมืองภาคประชาชน (ไม่ปรากฏสถานที่

พิมพ์, 2549);  และดู Oliver Pye and Wolfram Schaffer, “The 2006 Anti-Thaksin Movement in 

Thailand: An Analysis.” 
85 Oliver Pye and Wolfram Schaffer, “The 2006 Anti-Thaksin Movement in Thailand:   

An Analysis,” p. 44. 
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ธปิไตย  ขอ้เสนอนีค้ลา้ยคลงึกบัทศันะของปยิะมติร 
ลีลาธรรมที่เชื่อมั่นว่า การเคลื่อนไหวของขบวนการ
พันธมิตรฯ ได้นำไปสู่การเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้
แก่ชนชั้นล่าง และเป็นการสร้าง “ดอกผล” ที่ก้าว  
หน้าให้แก่การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาเสนอว่า การเคลื่อนไหวของ
ขบวนการพันธมิตรฯ ส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญ  
ต่อการทำให้แนวคิดประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งเป็น  
วาทกรรมสำคัญของขบวนการทางสังคม ปรากฏ
ขึ้นจริงในสังคมไทย  แต่อย่างไรก็ดี มุมมองเช่นนี้
มีลักษณะที่กล่าวเกินจริงและขาดการพิจารณาในเชิง
โครงสรา้งหลายประการ คอื  (1) แมว้า่พนัธมติรฯ 
จะมีแกนนำของขบวนการภาคประชาชนอยู่จำนวน
มาก (22 องค์กร) แต่มวลชนของขบวนการ
พันธมิตรฯ ไม่ใช่มวลชนจัดตั้งที่มาจากชนชั้นล่าง
ซึ่งเป็นฐานมวลชนเดิมของขบวนการฝ่ายภาค
ประชาชน ทว่าขบวนการฯ ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกับ
พันธมิตรฯ เช่น ขบวนการเกษตรกร และองค์กร
พัฒนาเอกชน อย่าง กป.อพช. ครป. กลุ่มเพื่อน
ประชาชน และ FTA Watch ในช่วงเวลานี้ไม่ได้  
มีฐานมวลชนจัดตั้งที่แน่นอนของตนเอง และขบวน
การฯ ส่วนมากเหลือแต่เฉพาะแกนนำ “หัวๆ”   
อันเนื่องมาจากมวลชนส่วนใหญ่ของฝ่ายภาค
ประชาชน โดยเฉพาะในชนบท ให้การสนับสนุน
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมากกว่าที่จะเข้าร่วมกับการ
ต่อต้านรัฐบาล (เช่น คาราวานคนจน)  (2) แม้  
ว่าองค์กรฝ่ายภาคประชาชน เช่น FTA Watch 

จะสามารถระดมมวลชนจำนวนหลักหมื่นมาชุมนุม
คัดค้านการเจรจาการค้าเสรีได้ในช่วงต้นปี 2549 
แต่ FTA Watch ในฐานะที่เป็นเครือข่ายหลวมๆ 
กลับไม่ได้มีมวลชนที่แน่นอนของตนเอง หากแต่
อาศัยและพึ่งพิงมวลชนในการชุมนุมประท้วงจาก
องค์กรแนวร่วมจำนวนมาก โดยที่เมื่อการชุมนุม
สิ้นสุดลง มวลชนก็หายไปในทันที  ดังนั้น แม้ว่า 
FTA Watch จะเข้าร่วมกับขบวนการพันธมิตรฯ 
แต่ก็มิได้หมายความว่า ขบวนการพันธมิตรฯ จะ
ได้รับมวลชนสนับสนุนจากองค์กรอย่าง FTA 

Watch ด้วย  และ (3) ข้อเสนอของปิยะมิตร
เกี่ยวกับ “ดอกผล” ของขบวนการพันธมิตรฯ นั้น
มีลักษณะลดทอนและประจักษ์นิยม ไม่ต่างจากมุม
มองของสุภลักษณ์ โดยปิยะมิตรละเลยการพิจารณา
ประเด็นอุดมการณ์และประเด็นเป้าหมายของขบวน
การพันธมิตรฯ ว่ามีลักษณะเป็นประชาธิปไตยหรือ
ไมอ่ยา่งไร ทำราวกบัวา่ ถา้มขีบวนการอะไรกต็ามที่
ต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้น การต่อสู้ของขบวนการเหล่า  
นั้นต้องนำไปสู่การพัฒนาและขยายพื้นที่ประชาธิป-
ไตยเสมอ86  ดังนั้น การที่พายและแชฟเฟอร์ กับ
ปิยะมิตร สรุปว่า ขบวนการพันธมิตรฯ มีสถานะ
เป็น “ขบวนการภาคประชาชน” ที่มีมวลชนคน  
ชั้นล่างเข้าร่วมอย่างแข็งขันและหลากหลาย รวม  
ไปถึงข้อสรุปที่ว่า ขบวนการพันธมิตรฯ ได้สร้าง
ความก้าวหน้าให้กับการพัฒนาประชาธิปไตยทาง
ตรงในสังคมไทยนั้น จึงน่าจะต้องถูกตรวจสอบ  
และตั้งคำถาม 

 

86 ประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในระดับสากล โดยเฉพาะการโต้เถียงระหว่างนักมาร์กซิสต์สาย  
อนาธิปัตย์ เช่น Antonio Negri และ Michael Hardt ซึ่งไม่ให้ความสำคัญกับการต่อสู้เพื่อช่วงชิงการนำในทาง
อุดมการณ์ โดยทำเสมือนว่าการต่อสู้ในทุกๆ ครั้งของมวลชน (multitude) จะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติ 
กับนักมาร์กซิสต์ที่ได้รับอิทธิพลจาก Antonio Gramsci เช่น Ernesto Laclau และ Slavoj Zizek ซึ่งให้ความสำคัญ
กับประเด็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ โดยไม่ลดทอนการต่อสู้ทุกครั้งของชนชั้นล่างให้เท่ากับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเสมอ
ไป  ดู Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (New 
York: The Penguin Press, 2004);  Antonio Negri, Reflections on Empire (Cambridge: Polity, 2008);  
Ernesto Laclau, On Populist Reason (London and New York: Verso, 2005), pp. 239-44;  Slavoj 
Zizek, In Defense of Lost Causes (London and New York: Verso, 2007), pp. 350-64;  และ Slavoj 
Zizek, The Parallax View (Cambridge: The MIT Press, 2006), p. 261. 
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ภายใตอ้ทิธพิลทางความคดิของการวเิคราะห์
การเมืองแบบขบวนการทางสังคมและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (NSM) ทั้งสอง
มุมมองข้างต้นวางอยู่บน สมมติฐานหลักอันเดียว  
กัน คือการมองว่า สิ่งที่เรียกว่า “ขบวนการภาค
ประชาชน” จะต้องนำไปสู่หรือสอดคล้องกับการ
พัฒนาประชาธิปไตยเสมอ  ฉะนั้น เพื่อที่จะปก  
ป้องสมมติฐานความเชื่อดังกล่าว ทางออกของ  
สุภลักษณ์ ประภาส และยุกติก็คือ การเสนอว่า
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่มีคุณ-
ลักษณะที่จะสามารถจัดได้ว่าเป็น NSM หรือ  
ไม่เป็นขบวนการ “ภาคประชาชน”  หากแต่เป็น
ขบวนการทางสังคมรูปแบบเก่า ขบวนการของผู้
ประกอบการ หรือฝูงชนบ้าคลั่งเท่านั้น  สำหรับ  
อีกมุมมองของพายและแชฟเฟอร์ กับปิยะมิตร ซึ่ง
วางอยู่บนฐานข้อมูลความเชื่อว่าด้วยบทบาทอย่าง
แข็งขันของชนชั้นล่างและแกนนำของขบวนการ
ภาคประชาชนในพันธมิตรฯ ทางออกก็คือ การ
อธิบายหรือพยายามหาความสอดคล้องระหว่าง
บทบาทของคนกลุ่ม (ที่ถูกเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่ง  
ของ “ภาคประชาชน”) นี้ (ซึ่งมีบทบาทอยู่จริง
หรือไม่และมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ยังเป็น
สิ่งที่ควรตรวจสอบ) กับการต่อสู้เพื่อ “ประชา-
ธิปไตยทางตรง” ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ “การ  
เมืองภาคประชาชน” ในรอบกว่า 15 ปีที่ผ่านมา  
โดยข้อจำกัดที่งานทั้ง 2 กลุ่มนี้มีร่วมกันก็คือ การ
ละเลยการพิจารณาเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของ
การเกิดขึ้นของขบวนการพันธมิตรฯ นั่นคือ สภาพ
ของฝ่ายภาคประชาชนในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่
พยายามต่อสู้กับนโยบายรัฐที่ไม่เป็นธรรม แต่ก็  
ตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและไร้ทิศทาง ซึ่งเป็น
เงื่อนไขแท้จริงของการตัดสินใจของเหล่าแกนนำ
ฝ่ายภาคประชาชนในการสร้างแนวร่วมกับกลุ่มพลัง
อนุรักษนิยม  

ข้อเสนอจากมุมมองมาร์กซิสต์ (ซึ่งไม่สนใจ
ในการจัดประเภทว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเป็น NSM หรือไม่ เป็นขบวนการ
ภาคประชาชนหรือไม่ แบบที่งาน 2 กลุ่มข้าง
ต้นสนใจ) ในที่นี้คือ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเป็น แนวร่วมข้ามชนชั้น (cross-
class alliance) ของกลุ่มพลังทางสังคม 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มพลังอนุรักษนิยมอำมาตยาธิปไตยกับกลุ่ม
พลังฝ่ายภาคประชาชนที่มีเพียงแกนนำ “หัวๆ” 
โดยมีกลุ่มพลังอนุรักษนิยมเป็นกลุ่มที่มีสถานะนำ 
(hegemony) เหนือกลุ่มพลังฝ่ายภาคประชาชน 
ซึ่งแนวร่วมนี้เกิดขึ้นจากความล้มเหลวและสภาพ
ความอ่อนแอที่อยู ่ ภายใน และ มาจาก สิ่งที่  
เรียกว่า “การเมืองภาคประชาชน” ที่สะสมตัวมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างน้อยก็ตั้งแต่การขึ้น
สู่อำนาจทางการเมืองของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  
ในปี 2544 โดยเฉพาะความล้มเหลวอันเนื่องมา
จากข้อจำกัดในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธี การจัด
องค์กร และจากการละเลยการต่อสู้ช่วงชิงการนำ
ทางอุดมการณ์ซึ่งเป็นข้อจำกัดของยุทธศาสตร์  
แบบ NSM  

 
4.2.2 จาก “ช ุมชน-ชาตินิยม”   

 สู่ “รัฐประหารเพื่อราชบัลลังก์” 
เราจะพบว่า การเข้าร่วมในการก่อตั้ ง

ขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ขององค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 22 องค์กรส่งผล
โดยตรงให้คำขวัญหรือวาทกรรมของขบวนการ
พันธมิตรฯ ที่ใช้ในการชุมนุมในช่วงเดือนแรกของ
ขบวนการฯ ต้องเปลี่ยนจาก “ถวายคืนพระราช-
อำนาจ” ซึ่งเป็นคำขวัญของขบวนการกู้ชาติของ
สนธิ มาเป็น “ทวงคืนประเทศไทย” ซึ่งมีความ
หมายกว้างขึ้นกว่าเดิม87 โดย “พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยได้แสดงตัวตนออกมาชัดเจน ว่า

87 โอฬาร สุขเกษม, ทักษิณปราชัย: ม็อบ 2549 บทเรียนที่ทักษิณต้องคิดใหม่ ทำใหม่ (กรุงเทพฯ: ฐานมีเดีย 

เน็ตเวิร์ค, 2549), หน้า 176 
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เป็นฝ่ายธรรมะ ฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายรักชาติบ้าน
เมือง ฝ่ายประชาชน รวมตัวกันปกป้องประเทศ  
มิให้ตกเป็นอาณานิคมสมัยใหม่ [ขีดเส้นใต้โดย  
ผู้เขียน]”88  อนึ่ง แม้ว่าคำขวัญใหม่จะหลีกเลี่ยง
การเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือวาท-
กรรม “พระราชอำนาจ” แต่เราจะพบว่า การ
เคลื่อนไหวของขบวนการพันธมิตรฯ ผ่านคำขวัญ/
วาทกรรม “ทวงคืนประเทศไทย” ก็ยังคงยึดโยง
และอิงแอบอยู่ภายใต้การนำของวาทกรรม “ชุมชน  
-ชาตินิยม” ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำอย่าง
มั่นคง  ทั้งนี้เนื่องมาจากขบวนการพันธมิตรฯ ไม่มี
ข้อเสนอปฏิรูปการเมืองที่เป็นรูปธรรม และแกนนำ
ส่วนใหญ่ในขบวนการพันธมิตรฯ มองว่า การผลัก
ดนัวาระปฏริปูการเมอืงจะเกดิขึน้ไดก้ต็อ่เมือ่สามารถ
โค่นรัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้ก่อน ส่งผลให้ตลอด
ปี 2549 ขบวนการพันธมิตรฯ ไม่สามารถขยาย
การต่อสู้ของตนเองไปสู่ประเด็นที่กว้างไปกว่าจริย-
ธรรมคุณธรรมของผู้นำได ้  มิพักจะต้องพูดถึง
ประเดน็การปฏิรูปการเมือง ซึ่งขบวนการพันธมิตรฯ 
ประกาศแต่แรกว่าเป็นวาระหลักของขบวนการ
พันธมิตรฯ ทว่าก็กลับถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มี
กำหนด  สิ่งที่ทำได้มากที่สุดก็คือ การเสนอว่า
ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไปควรจะ
มุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเศรษฐกิจชาตินิยม
ของแท้89 ที่เป็นการต่อสู้กับรัฐบาลหรือผู้นำ “ขาย
ชาติ” และ “ไม่มีจริยธรรม” มากกว่าที่จะเป็นเรื่อง
การต่อสู้ทางชนชั้นและเรื่องการรวมศูนย์กระจุกตัว
ของปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง 

ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของขบวนการ
พันธมิตรฯ แกนนำของขบวนการภาคประชาชนใน
ขบวนการพันธมิตรฯ หลายคนมักจะปฏิเสธการ
แตกหักกับกลุ่มพลังอนุรักษนิยมในขบวนการฯ 
โดยกล่าวว่า “เราจำเป็นต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุด
ต่างภายในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
โดยจะไม่เอาจุดที่แตกต่างกันมาพูดกัน จะพูดแต่
เฉพาะที่เป็นจุดที่มีร่วมกันเท่านั้น”90  หรือแม้แต่
การปฏิเสธการถอนตัวจากขบวนการพันธมิตรฯ 
ทั้งๆ ที่รู้ว่าฝ่ายภาคประชาชนไม่มีอำนาจต่อรอง
เพียงพอที่จะนำเสนอทางเลือกที่สวนทางกับกลุ่ม
พลังอนุรักษนิยมได้ ด้วยเหตุผลว่า “ถ้าถอนตัว 
ขบวนการพันธมิตรฯ และประชาชนต้องพังแน่ จึง
ยืนหยัดสู้ต่อ”91  ตรงกันข้าม ฝ่ายอนุรักษนิยมที่
สนับสนุนขบวนการพันธมิตรฯ กลับมีการเคลื่อน  
ไหวที่แสดงออกชัดเจนว่าต้องการ “ขอพึ่งพระ  
ราชอำนาจ” ผ่านการถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในนามของ “คณะพลเมืองอาวุโส” 
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญจำนวนมากใน
ขบวนการพันธมิตรฯ เอง92  นั่นหมายความว่า 
แม้ว่าแกนนำฝ่ายภาคประชาชนส่วนใหญ่ในขบวน
การพันธมิตรฯ จะไม่อ้าง/ไม่ปฏิเสธการอ้างถึง 
“พระราชอำนาจ” อย่างตรงไปตรงมา แต่กลุ่มพลัง
ทางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มพลังอนุรักษนิยม  
ทั้งภายในขบวนการพันธมิตรฯ และภายนอกที่
สนับสนุนขบวนการพันธมิตรฯ กลับเคลื่อนไหว
และผลิตซ้ำเผยแพร่วาทกรรม “พระราชอำนาจ” 
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ “ความเงียบ” ไม่ว่าจะ

88 พิทยา ว่องกุล, “การรุกฆาตตัวเองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรในยุทธศาสตร์สองนคราประชาธิปไตย,”   
ไทยโพสต ์(13 กุมภาพันธ์ 2549), หน้า 4 

89 ดูบทท้ายๆ ของ พลเดช ปิ่นประทีป (บก.), ชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคม: 20 ปี มูลนิธิชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2551);  และดู รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำตอบ
ของประเทศหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้ นอกจากประชาชนเป็นผู้ตอบ,” October 6 (กุมภาพันธ์ 2550), หน้า 271-93 

90 คำพูดของ พิภพ ธงไชย ในงานเสวนา “รัฐธรรมนูญมาตรา 7: ทางตันหรือทางออกภาคประชาชนไทย” วันที่ 
12 มีนาคม 2549 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

91 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549) 
92 “พลังราชสกุล vs ทุนทักษิณ,” มติชนสุดสัปดาห ์(10-16 มีนาคม 2549), หน้า 9 
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ด้วยเหตุผลใดก็ตามของกลุ่มพลังภาคประชาชน  
ทั้งในและนอกขบวนการพันธมิตรฯ ไม่ได้มีส่วน  
ในการลดทอนน้ำหนักของวาทกรรมดังกล่าวให้เจือ
จางลงแต่อย่างใด นอกเสียจากจะทำให้วาทกรรมดัง
กล่าวถูกผลิตซ้ำและครองการนำได้อย่างปราศจาก
คู่แข่งในที่สุด 

แกนนำฝ่ายภาคประชาชนส่วนหนึ่งในขบวน
การพันธมิตรฯ ที่ “เต็มใจ” ยอมรับวาทกรรม 
“ละเมิดพระราชอำนาจ” มาตั้งแต่แรก เช่น พิทยา 
พิภพ สมเกียรติ สุริยะใส และสมศักดิ์93 ส่วนหนึ่ง
ก็เป็นผลโดยตรงจากการที่ขบวนการภาคประชาชน 
(อย่างน้อยก็ในขบวนการพันธมิตรฯ) ขาด/ไม่ให้
ความสำคัญกับการสร้างวาทกรรมทางเลือกของ
ชนชั้นตัวเอง ส่งผลให้แกนนำของขบวนการฯ 
จำเป็นต้องรับเอาวาทกรรมของฝ่ายอนุรักษนิยม 
หรือที่ผู้เขียนเรียกว่า วาทกรรมชุมชน-ชาตินิยม  
ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ เข้ามาใช้ในการ
เคลื่อนไหวผลักดันข้อเรียกร้องของตนเอง  

ท่าทีของแกนนำฝ่ายภาคประชาชนหลายคน
ทั้งก่อนและหลังการก่อตั้งขบวนการพันธมิตรฯ 
เช่น ระดับนำของ ครป. อย่างพิภพและพิทยานั้น 
มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวภายใต้ธง “ขอพึ่งพระ
บารมี” มาก่อนทั้งสิ้น  แกนนำฝ่ายภาคประชาชน
เหล่านี้ไม่เคยมีปัญหากับยุทธศาสตร์การ “ขอพึ่ง
พระบารมี” และวาทกรรม “พระราชอำนาจ” มา 
ตั้งแต่แรก และพร้อมจะใช้ยุทธวิธีที่อ้างอิงกับพระ
ราชอำนาจนำของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต่าง  
ไปจากทีส่นธแิละกลุม่กษตัรยิน์ยิมแบบสดุขัว้ (ultra  
-royalist) ใช้มาก่อนหน้านี้  ในการชุมนุมใหญ่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 (ก่อนก่อตั้งขบวนการ
พันธมิตรฯ) พิภพและแกนนำฝ่ายภาคประชาชน
หลายคนได้เข้าร่วมกับขบวนการกู้ชาติของสนธิเพื่อ

เดินขบวนไปยื่นฎีกาที่บ้านสี่เสาเทเวศร์ของพลเอก
เปรม94  และหลังจากที่บ้านสี่เสาเทเวศร์ถูกวาง
ระเบิดเพียง 1 วัน คือวันที่ 10 มีนาคม 2549 
พิภพ ในนามของตัวแทน ขบวนการพันธมิตรฯ ได้
เดินทางไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจพลเอกเปรมที่  
บ้านสี่เสาเทเวศร์ด้วย  ข้อสังเกตในที่นี้ก็คือ (1) 
การชุมนุมของขบวนการกู้ชาติของสนธิซึ่งเกิดขึ้น 
ก่อน การก่อตั้งขบวนการพันธมิตรฯ นักกิจกรรม
จากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อ ประชาธิปไตย เช่น 
พิภพ ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมก็ได้ เพราะไม่ได้
มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเคลื่อนขบวนเพื่อไปถวาย
ฎีกา “ขอพึ่งพระบารมี” ครั้งนั้น แต่ทำไมพิภพ
เลือกที่จะเดินทางไปยื่นฎีกาที่บ้านพลเอกเปรมร่วม
กบัขบวนการเสือ้เหลอืงของสนธอิยา่งเปดิเผย  และ 
(2) ทั้งๆ ที่ภายในองค์กรขบวนการพันธมิตรฯ มี
แกนนำฝ่ายอนุรักษนิยมที่ ใกล้ชิดกับกลุ่มพลัง
อนุรักษนิยมชั้นสูงอยู่หลายคน เช่น สนธิและ
จำลอง แต่เพราะเหตุใดพิภพจึงกลายมาเป็นตัวแทน 
(โดยยินยอมหรือไม่ไม่สำคัญ) ของขบวนการ
พันธมิตรฯ ในการเดินทางไปมอบดอกไม้แก่พลเอก
เปรม หรือเป็นเพราะว่า คนที่เรียกตนเองว่า “ฝ่าย
ภาคประชาชน” อย่างพิภพ ไม่เคยแตกหักกับ
ยุทธศาสตร์ “ขอพึ่งพระราชอำนาจ” (และวาท-
กรรมพระราชอำนาจ) อันเป็นยุทธศาสตร์หลักของ
กลุ่มพลังอนุรักษนิยมซึ่งปฏิเสธบทบาทของชน  
ชั้นล่างมาตั้งแต่แรก  มิพักจะต้องพูดไปไกลถึงว่า 
เอาเขา้จรงิแลว้ สว่นใหญข่องภาคประชาชนไทยนัน้ 
นอกจากจะไมเ่ปน็ปฏปิกัษก์บัสถาบนัพระมหากษตัรยิ์
อย่างเช่นในอดีต แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญใน
เครือข่ายของกลุ่มพลังอนุรักษนิยมอำมาตยาธิปไตย
เองด้วยซ้ำ  เราสามารถย้อนดูท่าที “ไม่เชื่อมั่นใน
พลังและบทบาทของชนชั้นล่าง” เช่นนี้ของพิภพได้

93 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549);  และดูที่พิภพ ธงไชยกล่าวยืนยันจุดยืน “ไม่เอาพระราช-

อำนาจ” ที่หนักแน่นของสุวิทย์ วัดหนู  ใน พิภพ ธงไชย, “สุวิทย์ วัดหนู พลีกายสละใจ: ว่าด้วยชีวิตและการต่อสู้,”   

ใน สุวิทย์ วัดหนู: นักรบประชา เคียงข้างคนจน, หน้า 113 
94 เทิดธรรม ทรงไทย, ข้าฯ คือ นักรบประชาชนกู้ชาติ, หน้า 111 
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อย่างน้อยก็ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2548 ที่พิภพ
ประกาศบนเวทีสภาประชาชนว่า ภาคประชาชน
ต้องทำแนวร่วมกับ “ศักดินาอนุรักษนิยม” เพื่อ
โค่นล้มรัฐบาลทักษิณ  หรือแม้แต่การที่แกนนำภาค
ประชาชนจำนวนหนึ่ง เช่น สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 
เขา้รว่มงานสมชัชาประชาชนของพรรคประชาธปิตัย์
ในเดือนตุลาคม 2548 เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเคลื่อนไหวของ
ขบวนการพันธมิตรฯ ตลอด 8 เดือน (กุมภาพันธ์ 
ถึงกันยายน 2549) ไม่เคยแตกหักกับยุทธศาสตร์ 
“ขอพึ่งพระบารมี” มาตั้งแต่ต้น  แม้ว่าในช่วงก่อน
วันที่ 23 มีนาคม 2549 ฝ่ายองค์กรภาคประชาชน
ในขบวนการพันธมิตรฯ จะพยายามระดม ประสาน
งาน และดึงเอาฐานมวลชนเดิมของตัวเองเข้ามา
ร่วมชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล จนนำมาสู่การชุมนุม
ทัง้ใหญแ่ละเลก็อยา่งตอ่เนือ่งหลายครัง้ แตอ่าจกลา่ว
ได้ว่า ฝ่ายภาคประชาชนเหล่านี้ประสบกับความล้ม
เหลวอย่างสิ้นเชิง  ตัวอย่างเช่น แม้ว่าแกนนำของ
ขบวนการแรงงานหลายคน เช่น สมศักดิ์ โกศัยสุข 
สาวิตย์ แก้วหวาน และศิริชัย ไม้งาม เป็นต้น จะ
สามารถดึงเอาแรงงานรัฐวิสาหกิจมาร่วมกับขบวน
การพันธมิตรฯ ได้บางส่วน (หลักพัน) แต่เมื่อ
เทียบกับมวลชนคนชั้นกลางของสนธิและมวลชน
ของกองทัพธรรมที่นำโดยจำลองแล้ว ก็นับว่า
มวลชนของฝ่ายภาคประชาชนมีสัดส่วนที่น้อยมาก
จนแทบจะไม่มีความสำคัญที่สามารถสร้างพลังต่อ

รองหรือกำหนดทิศทางของขบวนการพันธมิตรฯ 
ได้95  การเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไป
ยังท้องสนามหลวงของ สรส. ในวันที่ 13 มีนาคม 
มมีวลชนทีเ่ปน็สายแรงงานเขา้รว่มไมเ่กนิ 2 พนัคน
เท่านั้น  ยิ่งไปกว่านั้น มวลชนส่วนหนึ่งของการ
เดินขบวนในวันนั้นมาจากสายนักศึกษาในนามของ 
“ศูนย์ประสานงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา” ที่
ถูกจัดตั้งทางความคิดจากฝ่ายอนุรักษนิยม โดย  
ในระหว่างเดินขบวนมีการร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมีพร้อมกับตะโกนขับไล่รัฐบาลไปตลอดทาง96  

ความอ่อนแอซึ่งนำมาสู่ความล้มเหลวใน  
การระดมมวลชนของตนเองเข้าร่วมการต่อสู้ของ
ฝ่ายภาคประชาชน สะท้อนผ่านการที่ในช่วงเวลา
เดียวกัน บำรุง บุญปัญญา ปัญญาชนอาวุโสสาย
ชุมชนที่มีอิทธิพลทางความคิดและอิทธิพลทางการ
เมืองต่อนักกิจกรรมทางสังคมในภาคอีสาน ผู้ที่ได้
รับฉายาว่า “ราชสีห์อีสาน” ถึงกับเสนอให้ขบวน
การพันธมิตรฯ รีบประกาศยุทธศาสตร์ “ขอพึ่งพระ
บารมี” โดยเร็วด้วยการเสนอให้กษัตริย์ใช้มาตรา 7 
ของรฐัธรรมนญู 2540 (ดแูถลงการณข์องพนัธมติรฯ 
ฉบับที่ 6/2549)97  

การที่ฝ่ายภาคประชาชนเห็นความจำเป็น
ของการประกาศใช้ยุทธศาสตร์มาตรา 7 เป็นผล
โดยตรงจากความล้มเหลวของการเคลื่อนไหวใน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และต้นมีนาคมของขบวนการ
พันธมิตรฯ ที่แม้ว่าขบวนการพันธมิตรฯ จะ

95 มีองค์กรภาคประชาชนจำนวนมากที่ประกาศไม่เข้าร่วมกับพันธมิตรฯ เช่น สมัชชาคนจน กลุ่มอนุรักษ์หินกรูด  
-บ่อนอก และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง และสหพันธ์แรงงานอุตสากรรม  
สิ่งทอและเครื่องหนังแห่งประเทศไทย เป็นต้น  ดูคำสัมภาษณ์ของ ประภาส ปิ่นตบแต่ง, “ขอประชาธิปไตยที่กินได้ อัปรีย์
จะไป จัญไรจะมา… ช่างหัวมัน,” http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&
ID=2644&Key=HilightNews (เข้าดูวันที่ 30 ตุลาคม 2551);  กรณ์อุมา พงษ์น้อย ประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก 
(สมัภาษณ,์ 10 กรกฎาคม 2549);  จนิตนา แกว้ขาว แกนนำตอ่ตา้นโรงไฟฟา้หนิกรดู (สมัภาษณ,์ 10 กรกฎาคม 2549) 

96 ผู้เขียนสังเกตโดยตรงจากการเข้าร่วมการเดินขบวนครั้งนี้;  องค์กรนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ต่อมาในการ
เคลื่อนไหวของขบวนการพันธมิตรฯ ปี 2551 ได้พัฒนาและแตกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สาธิตมัฆวาน และ Young PAD 
ซึ่งต่างก็มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง 

97 อ้างใน สุริยะใส กตะศิลา, “หลังฉากขบวนการพันธมิตรฯ หลังรัฐประหาร และหลังรัฐบาลสุรยุทธ์,” October 
6 (กรุงเทพฯ: Open Books, 2550), หน้า 347 
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สามารถระดมมวลชนนับแสนคนได้ในการชุมนุม
ใหญ่หลายๆ ครั้ง เช่น การชุมนุมใหญ่ในวันที่ 5 
มีนาคม 2549 ซึ่งมีการเดินขบวนจากสนามหลวง
ไปหน้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีคนเข้าร่วมกว่า 3 แสน
คน แต่เราจะพบว่า การเคลื่อนขบวนโดยมีมวลชน
สนับสนุนนับแสนคนของขบวนการพันธมิตรฯ 
กลับไม่สามารถทำให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยลง  
จากอำนาจได้  กอปรกับในช่วงเดือนมีนาคม ผู้นำ
เกษตรกรและเกษตกรกว่า 2 พันคนจากภาคเหนือ
และภาคอีสานซึ่งส่วนใหญ่แล้วในอดีตเคยเป็น
สมาชิกของสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานหรือ
สมัชชาคนจน เช่น คำตา แคนบุญจันทร์ และ
สะอิง้ ไถวสนิธุ ์ไดร้วมตวักนัในนามของ “คาราวาน
คนจน” เดินเท้าเข้าสู่กรุงเทพฯ และปักหลักชุมนุม
ที่สวนจตุจักรร่วมกับกลุ่มคนขับรถแท๊กซี่และมอ-
เตอร์ไซค์รับจ้าง98 โดยมีจุดยืนหลักคือ สนับสนุน
ให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 เพื่อ
ให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยทำหน้าที่แก้ปัญหาของ
คนจนต่อไป บนฐานคิดที่ว่า “แม้ตัวทักษิณไม่ลง
สมัครรับเลือกตั้ง แต่หากพรรคไทยรักไทยยังมี  
นโยบายรูปธรรมเช่นนี้ ก็จะเลือกต่อไป และคง  
ไม่มีพรรคใดได้เท่านี้”99  

แม้ว่าฝ่ายภาคประชาชนบางส่วนในขบวน
การพันธมิตรฯ เช่น เครือข่ายสลัม กลุ่มเพื่อน
ประชาชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น จะกังวลกับการใช้มาตรา 7 แต่หาก  
ดูภาพรวมแล้วพบว่า จุดยืนหรือท่าทีของแกนนำ
ฝ่ายภาคประชาชนส่วนใหญ่ในขบวนการพันธมิตรฯ 
โดยเฉพาะในระดับของแกนนำทั้ง 5 คน ไม่ได้มี
ความแตกต่างหรือขัดแย้งกันมากนัก กล่าวคือ ไม่
ได้คัดค้านยุทธศาสตร์การ “ขอพึ่งพระบารมี” มา
ตั้งแต่แรก ดังที่พิภพกล่าวว่า “ผมเห็นด้วยกับการ

ใช้มาตรา 7 มาตั้งแต่ต้น การนำมาใช้ต้องมีกรอบ
และต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากและต้องใช้อย่างมี
ขอบเขตทำตามใจชอบไม่ได้ [ขีดเส้นใต้โดยผู้
เขียน]”100 

มากไปกว่านั้น จากการที่แกนนำขบวนการ
พันธมิตรฯ ฝ่ายภาคประชาชนล้มเหลวในการสร้าง
และระดมฐานมวลชนของตนเองออกมาได้ เช่น 
กรณีของสมศักดิ์ แกนนำระดับชาติของขบวนการ
แรงงานซึ่งขู่ว่าจะมีการตัดน้ำตัดไฟและการนัดหยุด
งานทั่วประเทศของคนงานรัฐวิสาหกิจตลอดเวลา
การชุมนุม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ครั้ง
เดยีวในชว่งเวลาดงักลา่ว สว่นสมเกยีรตแิละนติริตัน ์
ทรัพย์สมบูรณ์ (กลุ่มเพื่อนประชาชน) ซึ่งเคย
ทำงานใกล้ชิดกับสมัชชาคนจนและขบวนการ
เกษตรกรมาก่อน แต่กลับไม่สามารถนำมวลชนมา
ร่วมได้เลย (นิติรัตน์และกลุ่มเพื่อนประชาชนเอง  
ก็ยังถูกตัดออกจากการเป็นกองเลขานุการของ
สมัชชาคนจนมาก่อนหน้านี้) ส่วน ครป. ซึ่งมี
พิภพ พิทยา และสุริยะใสเป็นแกนนำคนสำคัญ   
ก็เป็นองค์กรที่ไม่มีฐานมวลชนของตนเองมาตั้งแต่
แรก เป็นต้น  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ แม้แกนนำ
ฝา่ยภาคประชาชนหลายคนจะไมเ่หน็ดว้ยกบัยทุธวธีิ
เสนอมาตรา 7 แต่เมื่อวัดจากสภาพที่เป็นจริง แกน
นำฝ่ายภาคประชาชนดังกล่าวอยู่ในสภาพอ่อนแอ
อย่างมาก ทั้งที่เกิดจากการขาดมวลชนของตนเอง 
ทั้งที่ เกิดจากความแตกต่างกันและจากการไม่
สามารถตกลงร่วมกันได้ภายในระหว่างฝ่ายภาค
ประชาชนทั้ง 22 องค์กร อิทธิพลในการต่อรองใน
ระดับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกับฝ่ายอนุรักษนิยมใน
ขบวนการพันธมิตรฯ ของฝ่ายภาคประชาชนจึงอยู่
ในระดับที่เป็นศูนย์  

ยิ่งไปกว่านั้น นักกิจกรรมทางสังคมและ

 98 ดูคำสัมภาษณ์ คำตา แคนบุญจันทร์ ใน “สัมภาษณ์ คำตา แคนบุญจันทร์: ถ้าไร้จุดยืน... ก็สิ้นศรัทธา,”   

คม ชัด ลึก (16 ธันวาคม 2549), หน้า 5 
 99 บญุเลศิ ดว้งนลิ สมาชกิคาราวานคนจน บา้นโคกลอย อ. หนองกี ่จ. บรุรีมัย ์(สมัภาษณ,์ 10 มถินุายน 2549) 
 100 พิภพ ธงไชย (สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2549)  
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องค์กรฝ่ายภาคประชาชนส่วนใหญ่ภายในขบวน
การพันธมิตรฯ มิได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง  
ข้อถกเถียงในระดับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีภายใน  
ขบวนการพันธมิตรฯ อย่างเพียงพอ  แกนนำ  
ฝ่ายภาคประชาชนที่อยู่ในขบวนการพันธมิตรฯ 
“ไม่มีการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการสร้าง 
‘พลังของมวลชน’ และไม่มีแผนการทั่วไปของ  
การต่อสู้แบบอารยะขัดขืนทั้งในรูปของการนัด  
หยุดงานทั่วไป การยึดพื้นที่ หรือการยึดทรัพยากร
และสถานที่ราชการเกิดขึ้นในช่วงนี้”101  ข้อสรุป
ข้างต้นสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของสุวิทย์ที่ชี้ว่า 
นักกิจกรรมของขบวนการภาคประชาชนในพันธ-
มิตรฯ ไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างยุทธศาสตร์
ยุทธวิธีทางเลือกของการเคลื่อนไหวของตนเอง   
แต่ปล่อยให้กลุ่มพลังอนุรักษนิยมในขบวนการ
พันธมิตรฯ เช่น จำลองและสนธิ กลายมาเป็นผู้
ควบคุมและตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธี  
อย่างสมบูรณ์102 

นอกจากนี้ ความเชื่อของปัญญาชนของ
ขบวนการภาคประชาชนและนักกิจกรรมทางสังคม
บางคนที่สนับสนุนขบวนการพันธมิตรฯ ที่ว่า การ
เคลื่อนไหวของขบวนการพันธมิตรฯ ได้สร้างดอก
ผลให้แก่การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย 
โดยเฉพาะการทำให้ประชาธิปไตยทางตรง103 กลาย
มาเป็นความจริงนั้น ได้สะท้อนขีดจำกัดในตัวเอง

ของแนวทางแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  
รูปแบบใหม่ (NSM) และวาทกรรมประชาธิปไตย
ทางตรง ซึ่งเป็นแนวทางกระแสหลักของการต่อสู้
ในหมู่ปัญญาชนและนักกิจกรรมของ “การเมือง
ภาคประชาชน” หลังการล่มสลายของพรรคคอม-
มิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะข้อจำกัดที่เกิด
จากการมุ่งเน้นแต่การต่อสู้เฉพาะหน้า ประเด็นย่อย 
เนน้การเมอืงเชงิตัง้รบั และสรา้งแนวรว่มขา้มชนชัน้ 
โดยปฏิเสธการเมืองของการแบ่งขั้วทางชนชั้นที่
เป็นการเมืองเชิงรุกของการต่อสู้ในระดับวาทกรรม
และโครงการทางการเมืองทางเลือกที่เป็นรูปธรรมใน
ระยะยาว หรือที่เรียกว่า การทำสงครามเพื่อช่วงชิง
การนำ (hegemonic war)104  ข้อจำกัดดังกล่าว
ส่งผลให้ฝ่ายภาคประชาชนในขบวนการพันธมิตรฯ 
ปฏิเสธไม่ได้ที่จะเชื่อว่า การต่อสู้ของขบวนการ
พันธมิตรฯ เป็นการต่อสู้เพื่อ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่ม
อำนาจสังคม (หรือประชาชน)” หรือการขยาย
พื้นที่ทางการเมืองของ “ชุมชน” และ “ชาติ” ให้
เพิ่มขึ้น จากที่แต่เดิมถูก “ระบอบทักษิณ” ซึ่ง  
เป็น “ทุนนิยมสามานย์” ทำลายลงไปก่อนหน้า
นี้105 โดยไม่ได้ตั้งคำถามว่า วาทกรรมดังกล่าวจะ
นำไปสู่การเพิ่มอำนาจให้ “สังคม” หรือ “ชุมชน” 
ส่วนไหน/ชนชั้นใด เพิ่มให้สถาบันพระมหากษัตริย์ 
กองทัพ หรือชนชั้นล่าง  ความคลุมเครือเกี่ยวกับ
นิยามของคำว่า “สังคม” “ชุมชน” หรือแม้แต่  

101 Oliver Pye and Wolfram Schaffer, “The 2006 Anti-Thaksin Movement in Thailand:   

An Analysis,” p. 56. 
102 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549) 
103 ปิยะมิตร ลีลาธรรม, “ดอกผลและหนทางข้างหน้า: ปฏิกริยาต่อขบวนการประชาชนกึ่งสำเร็จรูป”;  และดู

บทความทีอ่ธบิายเกีย่วกบัแนวคดิ “ประชาธปิไตยทางตรง” ใน ประภาส ปิน่ตบแตง่, “ประชาธปิไตยทางตรงในบรบิทปญัหา

ของประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Direct Democracy),” ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บก.), ก้าว (ไม่) พ้นประชานิยม 

แสวงหาประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551) 
104 ดูที่ผู้เขียนอภิปรายประเด็นนี้ใน Kengkij Kitirianglarp and Kevin Hewison, “Social Movements 

and Political Opposition in Contemporary Thailand.” 
105 ดูที่อคิน รพีพัฒน์เสนอว่า “การต่อสู้ของชุมชนที่มีต่อทุนนิยมสุดโต่งหรือทุนนิยมสามานย์ที่แสดงออก  

อย่างชัดเจนคือ การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย [ตัวเน้นตามต้นฉบับ]” ใน อคิน รพีพัฒน์, “ชุมชน  

ในสังคมไทย,” มติชนรายวัน (18 กรกฎาคม 2551), หน้า 21 
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คำว่า “ชาติ” เช่นนี้เองเป็นข้อจำกัดที่มาจากการ  
ที่ขบวนการประชาชนหลัง “ป่าแตก” ไม่เคยมีคำ
นิยามที่ชัดเจนที่แตกหักอย่างเด็ดขาดกับสถาบัน
ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ โดยทำเสมือนว่าสถาบัน  
ดังกล่าวลอยอยู่ “เหนือ” และ “นอก” รัฐ คือ 
ไม่ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ แต่เป็นที่พึ่งที่
เปน็ “กลาง” (และในหลายๆ ครัง้กเ็ปน็สว่นหนึง่ที่
สำคญัของ “ชมุชน” หรอืเปน็ประมขุของ “ชาต”ิ) 
ของทุกกลุ่มทุกชนชั้นในสังคมมากกว่า 

สุวิทย์ ในฐานะโฆษกพันธมิตรฯ เล่าว่า 
ภายหลังจากการชุมนุมของขบวนการพันธมิตรฯ ที่
หน้าสยามพารากอน ในวันที่ 29 มีนาคม 2549 
แกนนำขบวนการพันธมิตรฯ ทั้ ง 5 คนเริ่ม
ตระหนักว่า แนวทางที่เน้นพลังมวลชนเพียงอย่าง
เดียวโดยไม่มีพลังจาก “ข้างบน” ไม่มีทางที่จะล้ม 
“ระบอบทักษิณ” ได้อย่างแน่นอน  ทางที่เหลือ
ทางเดยีวคอื “ตอ้งระดมพลงัประชาชนออกมาเยอะๆ 
และรอปาฏหิารยิจ์ากในหลวง”106  คำกลา่วของสวุทิย์
สอดคล้องกับข้อสังเกตของสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ107 
ที่ชี้ว่า ในแวดวงภายในของขบวนการพันธมิตรฯ 
และคนที่แวดล้อมอื่นๆ ได้รับสัญญาณว่าจะเกิด
การทำรัฐประหารโดยกองทัพหรือ “กองทัพภิวัตน์” 
มาอยา่งนอ้ยกต็ัง้แตก่อ่นหนา้เดอืนเมษายนป ี 2549 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่การส่งสัญญาณของ  

พลเอกเปรม ประธานองคมนตรี ให้พรรคการเมือง
อื่นๆ เช่น พรรคชาติไทยและพรรคประชาธิปัตย์  
ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในเดือนเมษายน ส่งผล
ให้การเลือกตั้งที่มีพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียว
ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสูญเสียความชอบธรรม ซึ่ง
สุธาชัยชี้ว่า คนวงในของขบวนการพันธมิตรฯ เช่น 
พิภพและสมศักดิ์ เข้าใจอย่างดีในสัญญาณทาง  
การเมืองเช่นนี้  

ภายในไม่กี่ เดือนต่อมา คือในวันที่ 19 
กันยายน 2549 คณะรัฐประหารที่ใช้ชื่อว่า “คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ซึ่งมีพลเอกสนธิ 
บุญรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ 
เข้ายึดทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับเข้าเฝ้าพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถเพื่อ
รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบ  และ  
นี่คือการรัฐประหารครั้งที่ 11 ของประเทศไทย108 
ซึ่งถูกขนานนามอย่างกว้างขวางว่า “รัฐประหาร
เพื่อราชบัลลังก์” และเป็นรัฐประหารที่ถือว่ามีกลุ่ม
พลังที่เรียกตนเองว่า “ภาคประชาชน” ให้การสนับ  
สนุนมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติ-
ศาสตร์การเมืองไทย109 

คำถามที่เหลือทิ้งไว้ให้แก่ผู้ที่คลุกคลีอยู่ใน
แวดวงที่ เรียกว่า “ภาคประชาชน” วันนี้ก็คือ 

106 สุวิทย์ วัดหนู (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2549);  และจากการสัมภาษณ์ ศรีไพร นนทรี (1 กรกฎาคม 

2550) ซึ่งเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธีวีรชนประชาธิปไตยร่วมกับสมศักดิ์ โกศัยสุข เล่าว่า ในช่วงปลายปี 2548   

สมศักดิ์พูดกับหลายๆ คนที่ทำงานด้วยกันว่า จะเกิดรัฐประหารแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าเดือนไหน โดยบอกว่า “สนธิจะทำ

รัฐประหาร และจะส่งสุรยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรี”  ข้อมูลของศรีไพรสอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับการให้สัมภาษณ์ของ  

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ (19 กรกฎาคม 2550) เกี่ยวกับแผนการรัฐประหารซึ่งมีมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2548 แต่ไกรศักดิ์ชี้ว่า 

แผนดังกล่าวถูกคิดขึ้นโดยคนกลุ่มเล็กๆ แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่คัดค้านรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  

ในช่วงเวลานั้น 
107 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2550) 
108 ดูประวัติศาสตร์โดยย่อของการรัฐประหารทั้ง 11 ครั้ง ใน สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, “ภาคผนวก: ความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ของการรัฐประหารในประเทศไทย,” ใน ธนาพล อิ๋วสกุล (บก.), รัฐประหาร 19 กันยา (กรุงเทพฯ:   
ฟ้าเดียวกัน, 2550), หน้า 221-8 

109 ดูเพิ่มเติมใน อุเชนทร์ เชียงเสน, “จารึกไว้ในยุคสมัยแห่งการรัฐประหาร,” ใน ธนาพล อิ๋วสกุล (บก.), 
รัฐประหาร 19 กันยา (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2550), หน้า 350-80 
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เพราะเหตุใด การเมืองภาคประชาชนที่ก่อตัวและ  

มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง “หลัง 2535” 

เป็นต้นมา จึงไม่ได้เคลื่อนไหวหรือมีเป้าหมาย

ทางการเมืองที่สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางที่  

ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย (อย่างที่แนว

วิ เคราะห์แบบขบวนการทางสังคมและ NSM   

เชื่อมั่น)  

5. บทสรุปว่าด้วยขีดจำกัดของ   
“การเมืองภาคประชาชน”   
ในประเทศไทย และทางออก 

แม้ว่าการศึกษาการเมืองภาคประชาชนใน

ช่วงกว่า 15 ปีหลังนี ้โดยใช้แนววิเคราะห์การเมือง

แบบขบวนการทางสังคมและ NSM จะสร้าง

คุณูปการอย่างใหญ่หลวงให้แก่การศึกษาบทบาท

ทางการเมืองของชนชั้นล่างหรือคนจนในสังคมไทย 

แต่จากปรากฏการณ์ที่ได้อภิปรายมาข้างต้น พบว่า

แนวการวิเคราะห์ดังกล่าวมีจุดอ่อนและข้อจำกัด  

พื้นฐานสำคัญที่ไม่สามารถอธิบายความย้อนแย้ง

และความไม่สอดคล้องกันของตัวแปรสองตัว 

ได้แก่ “การเมืองภาคประชาชน” กับ “การพัฒนา

ประชาธิปไตย” ใน 3 ประการเป็นอย่างน้อย คือ  

(1) งานในสาย NSM มีลักษณะลักลั่นใน

ระดับมโนทัศน์ อันเนื่องมาจากการทำเสมือนว่า 

รูปแบบหรือวิถีของการต่อสู้ทางการเมือง (mode 

of politics)110 ของขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมของชนชั้นล่างมีเพียงแบบเดียวเท่านั้น นั่น

คือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ส่ง

ผลให้นักวิชาการในสายนี้ประสบปัญหาและความ

ไม่พอเพียงในเชิงทฤษฎีเมื่อต้องอธิบายขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมของชนชั้นล่างที่มีอุดมการณ์

แบบอนุรักษนิยมหรือสนับสนุนเผด็จการทหาร  

เช่น กรณีที่ประภาสปฏิเสธว่าพันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่ขบวนการทางสังคมของ

ชนชั้นล่างหรือภาคประชาชน และจำต้องหยิบยืม

มโนทัศน์ “ฝูงชนบ้าคลั่ง” (madding crowd) 

ของนักวิชาการฝ่ายอนุรักษนิยมที่ดูแคลนการลุก

ขึ้นสู้ของมวลชนในการปฏิวัติฝรั่งเศส111 มาใช้  

ในการอธิบายขบวนการทางสังคมที่เป็นปฏิปักษ์  

ต่อประชาธิปไตย112  รวมไปถึงความพยายาม

ปกป้อง NSM ของนักวิชาการมานุษยวิทยา เช่น 

ยุกติ ที่ชี้ว่า ขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยซึ่งเป็นขบวนการทางสังคมที่เป็น

ปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย ไม่ใช่ NSM แต่เป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบ เก่า (Old 

Social Movement) ที่มุ่งยึดอำนาจรัฐและไม่มี

ความเปน็ประชาธปิไตย113  การหยบิยมืเอามโนทศัน์

อย่างฝูงชนบ้าคลั่งและขบวนการทางสังคมรูปแบบ

เก่ามาอธิบายขบวนการ “ฝ่ายขวา” ของนักคิด 

NSM ข้างต้นนี้ สะท้อนอย่างชัดเจนว่า นักคิดใน

สาย NSM และแนววิเคราะห์ NSM ประสบกับ

ความไม่เพียงพอและกำลังเผชิญกับข้อจำกัดใน  

การอธิบายขบวนการทางสังคมที่มีคุณสมบัติหรือ

ลักษณะที่ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

110 ดูการอภิปรายถึง “วิถีของการต่อสู้ทางการเมือง” (mode of politics) ใน Sylvain Lazarus, “Lenin 
and the Party, 1902-November 1917,” in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Zizek 
(eds.), Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth (Durham and London: Duke University Press, 
2007), pp. 255-68. 

111 ดูงานชิ้นสำคัญของ Gustave Le Bon คือ The Crowd (New Brunswick and London: Transaction 
Publishers, 1995);  และดูงานที่วิจารณ์ความไม่เพียงพอของการอธิบายของ Le Bon เช่น Ernesto Laclau,   
On Populist Reason (London and New York: Verso, 2005), pp. 21-30. 

112 ประภาส ปิ่นตบแต่ง, “การเมืองด้านมืด” 
113 ยุกติ มุกดาวิจิตร, “ขบวนการประชาชนหลังพันธมิตรฯ” 
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เบื้องต้นทางทฤษฎีของ NSM เอง  

(2) จากข้ออ่อนดังกล่าว ภายใต้สมมติฐาน

เบื้องต้นทางทฤษฎีว่า ขบวนการทางสังคมใดที่ถูก

เรียกว่า NSM จะต้องมีอุดมการณ์หรือเป้าหมาย

ของการต่อสู้ที่เป็นประชาธิปไตยหรือสอดคล้องกับ

การพัฒนาประชาธิปไตยเสมอ ส่งผลให้งานในสาย 

NSM ละเลยการทำความเข้าใจมิติทางอุดมการณ์ 

และมิติของความเข้มแข็งและอ่อนแอของการต่อสู้

ช่วงชิงทางอุดมการณ์ (ideological/hegemonic 

struggle) ของขบวนการทางสังคมหนึ่งๆ ซึ่งอยู่

ท่ามกลางการไหลเวียนของอุดมการณ์จำนวนมาก

ทั้งที่เป็นอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยและปฏิปักษ์

ประชาธิปไตย  การละเลยมิติทางอุดมการณ์ของ 

“การเมืองภาคประชาชน” เช่นนี้ ส่งผลให้งาน  

วิชาการในสาย NSM ไม่สามารถอธิบายได้ว่า 

ทำไมขบวนการทางสังคมหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

จึงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และในอีกช่วงเวลากลับ

สนับสนุนเผด็จการทหาร หรือในบางช่วงเวลาถึง

หยุดต่อสู้  เช่นเดียวกัน เราจะพบว่า ขบวนการ

ทางสังคมที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก NSM 

มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการต่อสู้หรือทำสงคราม

เพือ่ครองอำนาจนำในระดบัอดุมการณ ์(hegemonic 

war) ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วงชิงและผลักดันโครงการ

ทางการเมือง (political project) แบบองค์รวม

ของชนชั้นตนเอง แต่จะมุ่งเน้นการต่อสู้รายวันและ

ประเดน็เฉพาะหนา้มากกวา่ รวมไปถงึปฏเิสธมมุมอง

ทางชนชั้นที่เน้นการสร้างขั้วทางชนชั้น ส่งผลให้

ขบวนการที่ได้รับอิทธิพลจาก NSM มักจะจบลง

ด้วยการทำแนวร่วมข้ามชนชั้นในหลายระดับ ไม่

เว้นแม้การทำแนวร่วมกับฝ่ายนิยมกษัตริย์ซึ่งเป็น  

กลุ่มพลังทางสังคมที่มีลักษณะอนุรักษนิยมที่สุด

ของสังคมไทย 

และ (3) สมมตฐิานเบือ้งตน้อกีประการหนึง่

ของ NSM ที่เป็นจุดอ่อนสำคัญก็คือ การแบ่งแยก 

“รัฐ” ออกจาก “สังคม” (หรือ “ชุมชน”) อย่าง

เด็ดขาด ซึ่งเป็นอิทธิพลของทฤษฎีสังคมศาสตร์ยุค 

“หลังคอมมิวนิสต์” ส่วนใหญ่ โดยมีสมมติฐานว่า 

“รัฐ” มีลักษณะเป็นเผด็จการและรวมศูนย์ในตัว

ของมันเอง และในทางกลับกัน “สังคม” (มักจะ

เรียกว่า “ชุมชน” หรือ “ประชาสังคม”) โดย

ธรรมชาติแล้วมีลักษณะเป็นพื้นที่อิสระ ปราศจาก

การครอบงำ และเป็นประชาธิปไตย  การวัดว่า

สังคมการเมืองใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จึงต้อง

วางอยู่บนการพิจารณาว่า รัฐเข้มแข็งหรืออ่อนแอ

แค่ไหน ประชาสังคมหรือชุมชนมีความเข้มแข็ง

หรือไม่  เป้าหมายทางการเมืองของขบวนการที่ได้

รับอิทธิพลจาก NSM จึงมักจะเป็นไปในทิศทางที่

ต้องการ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจสังคม”  

ปัญหาที่ตามมาก็คือ การแบ่งรัฐ/สังคมเช่นนี้มี

ลักษณะเป็นนามธรรมสูง โดยไม่สามารถอธิบาย

ความสลับซับซ้อนของแต่ละพื้นที่คือรัฐและพื้นที่

ประชาสังคมเองอย่างที่งานสายมาร์กซิสต์ โดย

เฉพาะมาร์กซิสต์สายกรัมเชียนให้ความสนใจ  ผล

อีกประการหนึ่งก็คือ นักคิดที่ได้รับอิทธิพลจาก

ทฤษฎี NSM ก็ไม่ต่างจากทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์

และกลุ่มกดดันที่มักจะละเลยและไม่สนใจสร้างคำ

อธิบายหรือทฤษฎีว่าด้วยรัฐเฉกเช่นที่สำนักมาร์ก-  

ซิสต์ส่วนใหญ่สนใจอีกต่อไป ทำให้งานสาย NSM 

ละเลยที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในระดับรัฐและ

กลไกรัฐ อันเป็นผลมาจากการต่อสู้ทางชนชั้นจาก 

“ล่างสู่บน”  ยิ่งไปกว่านั้น งานสาย NSM ละเลย

และไม่ให้ความสำคัญกับการจัดวางบทบาทสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในการอธิบายการเคลื่อนไหวของ

ขบวนการที่กำลังศึกษาอยู่  ในขณะที่งานเหล่านี้ให้

ความสำคัญกับการทำความเข้าใจขบวนการทาง

สังคม แต่กลับไม่สามารถอธิบายได้ว่า สถาบัน  

พระมหากษัตริย์อยู่ตรงไหนของพื้นที่ระหว่างรัฐ  

/ประชาสังคม โดยเฉพาะอยู่ตรงไหนหรือสัมพันธ์

อย่างไรต่อขบวนการทางสังคมเหล่านั้น  ดังนั้น 

แนววิเคราะห์แบบ NSM จึงไม่สามารถอธิบายได้

ว่า ทำไมขบวนการที่ถูกเรียกว่า “การเมืองภาค

ประชาชน” ที่ต่อต้านรัฐหรือรัฐบาล ถึงเข้าร่วม
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หรือทำแนวร่วมกับกลุ่มพลังอนุรักษนิยม หรือมี  
ข้อเรียกร้องไปในทิศทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชา-
ธปิไตย ดงัในกรณขีองขบวนการพนัธมติรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย 

จากการอภิปรายปรากฏการณ์ของการเมือง
ภาคประชาชนในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทยข้างต้น 
อาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อสู้ของ
ขบวนการทางสังคมมากขนาดไหนก็ตาม แต่ก็มิได้
หมายความว่า การต่อสู้เหล่านั้นจะมีเป้าหมายที่นำ
ไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยเสมอไป  จากการ
อภิปรายโดยสังเขปเกี่ยวกับบทบาทและการเคลื่อน  
ไหวตอ่สูข้อง “ภาคประชาชน” ในชว่งหลงัป ี2540 
เป็นต้นมา เราอาจสรุปได้ว่า  

(1) อันเนื่องมาจากขบวนการทางสังคมใน
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวคิด NSM 

ปฏิเสธการรวมตัวทางการเมืองผ่านอัตลักษณ์ 
“ชนชั้ น” โดยหันไปยอมรับอัตลักษณ์แบบ 
“ชุมชน” และ “ชาติ” ส่งผลให้ขบวนการเหล่านี้  
มีแนวโน้มที่จะสร้างแนวร่วมข้ามชนชั้นกับชนชั้น
นายทุนและกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อประชาธิปไตย มากกว่าที่จะเคลื่อนไหวอย่างเป็น
อิสระ  ดังเช่น การเข้าร่วมสนับสนุนพรรคไทย  
รักไทยก่อนการเลือกตั้งปี 2544 การสนับสนุน
พรรคมหาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก่อนการเลือก
ตั้งปี 2548 และการเข้าร่วมกับกลุ่มพลังอนุรักษ-
นิยมในเครือข่ายของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อ
โค่นล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในปี 2548 และ 
2549 และหลังจากนั้น  

(2) ยิง่ไปกวา่นัน้ อนัเนือ่งมาจากขบวนการ
ทางสังคมที่ได้รับอิทธิพลจาก NSM มุ่งเน้นการ
ต่อสู้ จัดตั้ง และรวมตัวผ่านยุทธศาสตร์แบบเครือ
ข่ายที่มุ่งเน้นประเด็นย่อยๆ เฉพาะหน้า ส่งผลให้
ขบวนการมีแนวโน้มที่จะหดเล็กลงเมื่อรัฐมียุทธ-
ศาสตร์ทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการลดทอน
ความขัดแย้งทางสังคมลงไปได้ ดังที่ได้ชี้ให้เห็นไป
แล้วทั้งในกรณีที่เป็นขบวนการเกษตรกรในชนบท

และขบวนการแรงงานในเมืองภายใต้รัฐบาลพรรค
ไทยรักไทย  

(3) นอกจากนี้ การที่ NSM ปฏิเสธการ
สร้ างองค์กรทางชนชั้นในลักษณะที่ถาวรที่มี
โครงการทางการเมืองของชนชั้นตนเอง ส่งผล  
ให้ขบวนการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะพึ่งพิงองค์กร 
ปัญญาชน ทรัพยากร โครงการทางการเมือง และ
อดุมการณข์องชนชัน้นำ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาท
ของอุดมการณ์ “ชุมชน-ชาตินิยมที่มีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ” ในฐานะที่เป็นเพดานทาง
ความคิดและการทำความเข้าใจโลกทั้งหมดของ 
“การเมืองภาคประชาชน” ในประเทศไทย นับ  
ตั้งแต่ “หลัง 2535” เป็นต้นมา  ดังที่ปรากฏ  
ในช่วงหลังปี 2540 ที่ขบวนการภาคประชาชน
ส่วนใหญ่อ้างอิงและผลิตซ้ำพระราชอำนาจนำใน
การแก้ไขวิกฤตผ่านเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างกว้างขวาง และดังที่เราจะเห็น
ได้ในกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อถวายคืนพระราช-
อำนาจและการเรียกร้อง “การเมืองใหม่” ซึ่งเป็น  
การเมืองแบบเผด็จการของขบวนการพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนับตั้งแต่ปี 2549 
เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงของพัฒนาการ
ของการเมืองภาคประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์ 
NSM อย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้  กล่าวโดยสรุป
แล้ว ขบวนการที่เคลื่อนไหวภายใต้ยุทธศาสตร์แบบ 
NSM มักจะจบลงด้วยการทำแนวร่วม/พึ่งพิง/
ประนีประนอมทั้งในแง่ของมวลชนและอุดมการณ์
กับกลุ่มพลังอนุรักษนิยมที่มีอิทธิพลเหนือรัฐ เช่น 
กองทัพ ศาล และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด  

ข้อเสนอในที่นี้ก็คือ การกลับมารื้อฟื้น
การเมืองของการแบ่งขั้วทางชนชั้น การมีพรรค  
การเมืองของชนชั้นล่างที่ยึดโยงกันผ่านโครงการ
ทางการเมืองที่นอกเหนือไปจากการเมืองทางเลือก
ในระบบทุนนิยม รวมไปถึงการกลับมาทบทวนและ
รื้อฟื้นการวิเคราะห์ทางชนชั้นแบบมาร์กซิสต์ที่ชี้ให้



 155

เห็นถึงความสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์ที่มาก  
ไปกว่าแค่การใช้หน่วยวิเคราะห์ เช่น รัฐ/สังคม 
รัฐ/ชุมชน ชาติ/ต่างชาติ แบบหยาบๆ เท่านั้น 
หากแต่มองว่าภายในพื้นที่ รัฐและภายในพื้นที่  
ประชาสังคมเองต่างก็มีความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน 
การแข่งขัน การสร้างแนวร่วม การต่อสู้ช่วงชิง
ระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ อยู่ตลอดเวลาทั้งในชน  
ชั้นเดียวกันและระหว่างชนชั้น  รวมไปถึงเราอาจ
ต้องกลับมาคิดถึงมโนทัศน์ต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้น  
โดยสำนักมาร์กซิสต์ เช่น มโนทัศน์กลุ่มย่อยทาง
ชนชั้น (class fraction) กลุ่มก้อนทางอำนาจ 
(power bloc) กลุ่มก้อนทางประวัติศาสตร์ 
(historic bloc) และการครองความคิดจิตใจ 
(hegemony) เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมาก

ในการอธิบายความสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์  
ที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่รัฐและในพื้นที่ประชาสังคมที่มี
ทั้งความแตกต่าง/ความเหมือน ความขัดแย้ง/
ความร่วมมือ ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี ความเข้มแข็ง/
อ่อนแอ และการต่อสู้ช่วงชิงการนำทางอุดมการณ์ 
ทั้งที่ เกิดขึ้นภายในชนชั้นเดียวกันและระหว่าง
ชนชั้นได้  ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อที่จะตอกย้ำจิต
วิญญาณที่แท้ของการเปลี่ยนแปลงโลกของคาร์ล 
มาร์กซ์ และเหล่ามาร์กซิสต์ ดังที่นักปรัชญาฝ่าย
ซ้ายร่วมสมัยอย่างอลัง บาดิอู (Alain Badiou) 
ขนานนามจิตวิญญาณดังกล่าวนี้ว่า “อุดมคติถาวร
ว่าด้วยความยุติธรรมแห่งการปฏิวัติและความเท่า
เทียม” (eternal Idea of revolutionary-
egalitarian Justice)114  

114 อ้างใน Slavoj Zizek, In Defense of Lost Causes, p. 460. 


