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1
บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
นับตังแต่
้ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ์ 1มาเป็ นระบอบราชาธิ ป ไตยภายใต้ รั ฐ ธรรมนูญ 2 น าโดย “คณะราษฎร”
ซึ่งประกอบไปด้ วยข้ าราชการทหารและพลเรื อนเป็ นต้ นมา 3 การต่อสู้ทางการเมือง ก็มีมาโดย
ตลอดในการเมื องไทย การต่อสู้ทางการเมื องในช่ว งระยะแรกภายหลัง การเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองส่วนใหญ่จะเป็ นการต่อสู้ทางการเมืองภายในหมู่ชนชันน
้ าด้ วยกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุม่ ข้ าราชการมากกว่าที่ประชาชนจะเข้ ามามีสว่ นร่วม
การต่อสู้ทางการเมืองที่มีประชาชนจานวนมากได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการต่อ สู้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ต่อต้ านรั ฐบาลที่ประชาชนเห็นว่าขาดความชอบธรรมนับตังแต่
้ มีการเปลี่ยนแปลงการ

สมเกียรติ วันทะนะได้ เสนอไว้ อย่างน่าสนใจว่ารัฐไทยเพิ่งเป็ นระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2435-2475 เท่านัน้ โดยก่อน
หน้ านันรั
้ ฐไทยเป็ นรัฐอาณาจักร สามารถดูข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี ้เพิ่มเติมได้ ใน สมเกียรติ วันทะนะ , “ รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ใน
สยาม , “ วารสารสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ที่ 17 ,1 ( มิถนุ ายน 2533) : 23-39.
2
ปรีดี พนมยงค์ ได้ ให้ นิยามการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 เอาไว้ วา่ เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์การผลิตจากการที่พระมหากษัตริย์เป็ นเจ้ าชีวติ และเป็ นเจ้ าของแผ่นดินทังหลายในสั
้
งคม มาเป็ นระบบราชาธิปไตย
ภายใต้ รัฐธรรมนูญ ซึง่ อานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย ใน ปรีดี พนมยงค์ , ความเป็ นอนิจจังของสังคม ( พระนคร : เกวียน
ทอง , 2501). หน้ า 34-37.

คณะราษฎร ได้ ก่อตังขึ
้ ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ . 2469 ผู้ก่อตังเป็
้ นนักเรียนและข้ าราชการทังในสายทหาร
้
และพลเรือนซึง่ กาลังศึกษาอยูใ่ นประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และ สวิตเซอร์ แลนด์ ได้ แก่ 1) นายปรีดี พนมยงค์ 2)นายร้ อยโทแปลก
ขีตตะสังคะ 3) นายร้ อยโทประยูร ภมรมนตรี 4) นายร้ อยตรีทศั นัย มิตรภักดี 5) นายตัว้ ลพานุกรม 6) หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิง
หเสนี) 7) นายแนบ พหลโยธิน โดยทังหมดมี
้
วตั ถุประสงค์หลักร่วมกันก็คือ ต้ องการเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศสยาม
จากระบอบกษัตริย์อยูเ่ หนือกฎหมายมาเป็ นการปกครองที่มีกษัตริย์อยูใ่ ต้ กฏหมาย ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการของคณะราษฎรได้
ใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , การปฎิวตั สิ ยาม พ.ศ. 2475 ( กรุงเทพฯ : สานักพิพมพ์ฟ้าเดียวกัน , 2553). หน้ า 296-304.
3
ลิขิต ธีรเวคิน , วิวฒ
ั นาการการเมืองการปกครองไทย (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550). หน้ า 139 .

สมพงษ์ ชูมาก ได้ ให้ ความหมายของการต่อสู้ทางการเมืองว่าแบ่งออกเป็ นสองประเภทใหญ่ๆได้ แก่ 1) การต่อสู้ระหว่างกลุม่ ชน
หรือ ชนชันต่
้ างๆที่กระทาไปเพื่อหวังชัยชนะ ร่วมใช้ หรือครองอานาจ 2) การต่อสู้ระหว่างฝ่ ายรัฐบาลกับฝ่ ายประชาชนที่ไม่เห็นด้ วย
กับรัฐบาล งานวิจยั ชิ ้นนี ้จะให้ ความสาคัญกับการต่อสู้ทางการเมืองในความหมายหลังเป็ นหลัก ดูความหมายการต่อสู้ทางการเมือง
เพิ่มเติมได้ ใน สมพงศ์ ชูมาก , การต่อสู้ทางการเมือง ( กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์ดวงกมล , 2519 ). หน้ า 12-16.
1

2
ปกครองพ.ศ. 2475 เป็ นต้ นมา 4ที่เห็นได้ ชัด กล่าวคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ที่ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา ร่ ว มกั บ ประชาชนจ านวนมาก 5ออกมาร่ ว มกั น โค่น ล้ มรั ฐ บาลคณาธิ ป ไตย
ถนอม กิตติขจร –ประภาส จารุ เสถี ยร – ณรงค์ กิตติขจร และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ที่ชนชัน้
กลางจานวนมาก6ได้ ออกมาต่อต้ านพลเอกสุจิ นดา คราประยูร ซึ่งดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ผ่านการสนับสนุนของพรรคการเมื อง 5 พรรคที่ เป็ นเสี ยงส่วนใหญ่ ในรั ฐ สภา(สามัคคีธ รรม
, ชาติไทย, กิจสังคม ,ประชากรไทย และ ราษฎร)ภายหลังการเลือกตังวั
้ นที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
้ ่ก่อนหน้ านันพลเอกสุ
้
จินดา ได้ ให้ สมั ภาษณ์มาโดยตลอดว่าจะไม่รับ
โดยไม่ผา่ นการเลือกตัง้ 7 ทังๆที
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเด็ดขาด8
การต่อสู้ทางการเมืองภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ที่ ประชาชนจานวนมากได้ เข้ ามามีส่วนรวมในการต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลได้
กลับ มาเกิ ด ขึน้ อี ก ครั ง้ หนึ่ง ในสมัย รั ฐ บาลทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร น าโดยกลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นองค์กรแนวร่วมอย่างหลวมๆที่ ได้ ถือกาเนิด
ขึ ้นครัง้ แรกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 หลังการชุมนุมใหญ่ต่อต้ านรัฐบาลทักษิ ณครัง้ แรก
ที่จัดขึน้ เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ณ ลานพระบรมรู ปทรงม้ าเป็ นเวลาเพียงสี่วัน โดยมี
แกนนาคนสาคัญของกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยทัง้ หมด 5 คนได้ แก่ 1. สนธิ
ลิ ้มทองกุล มหาเศรษฐี ผ้ กู ่อตังและผู
้
้ นาตลอดกาลของเครื อหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การ 2. พลตรี จาลอง

4

ในยุคก่อนพ.ศ. 2475 ก็มีการปฏิวตั ิในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดูเพิ่มเติมได้ ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์ , การเมืองไทยสมัยพระ
นารายณ์ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2527)
5
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , จาก 14 ถึง 6 ตุลา ( กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2551). หน้ า 185.

ประจักษ์ ก้ องกีรติ ได้ วิเคราะห์ไว้ วา่ พลังทางการเมืองที่สาคัญที่สร้ างความชอบธรรมทางการเมืองให้ แก่ขบวนการนิสิตนักศึกษา
จนสามารถโค่นล้ มรัฐบาลถนอม –ประภาส-ณรงค์ได้ ก็คือ อุดมการณ์ชาตินิยมที่ให้ ความหมายกลับหัวกลับหางกับชาตินิยมแบบ
ราชการ และวาทกรรมราชาชาตินิยมประชาธิปไตย ดูแนวคิดประจักษ์ เพิ่มเติมได้ ใน ประจักษ์ ก้ องกีรติ, และแล้ ว
ความเคลื่อนไหวปรากฎ: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปั ญญาชนก่อน 14 ตุลา ฯ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548).
6
คานูณ สิทธิสมาน มองว่า รากฐานของชนชันกลางที
้
่มาต่อต้ านรัฐบาลพลเอกสุจินดา นันเป็
้ นชนชันกระฎ
้
มพี
ุ ใหม่ที่เติบโตขึ ้นมา
พร้ อมกับเศรษฐกิจทุนนิยมของไทยในรอบ 10 ปี หลัง ใน ผู้จดั การฉบับพิเศษ , บันทึก “ ภาพ-คาพูด-เหตุการณ์” ประวัติศาสตร์
พฤษภาคมทิฬ
( กรุงเทพฯ : สานักพิพม์ผ้ จู ดั การ , 2535 ). หน้ า 167.
7
เรื่องเดียวกัน
8
ผู้จดั การฉบับพิเศษ , บันทึก “ ภาพ-คาพูด-เหตุการณ์” ประวัตศิ าสตร์ พฤษภาคมทิฬ , หน้ า 9.

3
ศรี เมือง อดีตผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้นาการลุกฮือโค่นล้ มรัฐบาลทหารเมื่อเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2535 หัวหน้ าฝ่ ายฆราวาสของสานักสันติอโศก 3. พิภพ ธงไชย นักเคลื่อนไหวอาวุโสองค์กร
พัฒ นาเอกชนและนัก ปฏิ รู ป การศึ ก ษา 4. สมศัก ดิ์ โกศัล ยสุข ผู้น าแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่ มี ป ระสบการณ์ ย าวนาน 5.สมเกี ย รติ พงษ์ ไพบู ล ย์ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมาและที่ปรึกษาสมัชชาคนจน รวมไปถึงมีผ้ ทู ี่มีบทบาทที่สาคัญในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองอีก 2 คน(แต่ไม่ได้ เป็ นแกนนา)ได้ แก่ คานูน สิทธิ สมาน บรรณาธิ การคอลัมนิสต์
คนสนิ ท ของสนธิ ลิ ม้ ทองกุ ล และ สุริ ย ะใส กตะศิ ล า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการรณรงค์ เ พื่ อ
ประชาธิปไตย (ครป.) ผู้ประสานงานกุล่มพันธมิตรประชาชนเพื่ อประชาธิปไตย9 โดยมีเป้าหมาย
การต่อสู้ทางการเมืองร่ วมกัน ที่สาคัญก็คือ การกดดันให้ นายกทักษิ ณ ชินวัตร ซึ่งขาดความชอบ
ธรรมทางการเมืองลาออกจากการเป็ นนายกรัฐมนตรี 10
การต่ อ สู้ ทางการเมื อ งเพื่ อ กดดัน ให้ รั ฐ บาลทัก ษิ ณ ลาออกจากนายกรั ฐ มนตรี ข อง
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัน้ มีความน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง โดยนอกจากจะเป็ น
การต่อ สู้ที่ มี ป ระชาชนเข้ า มาร่ ว มการต่อ สู้ ทางการเมื อ งอย่า งหลากหลาย ดัง ที่ พิ ภ พ ธงไชย
แกนนาคนสาคัญเคยกล่าวไว้ วา่
“ ...การชุมนุมครัง้ นี ้เป็ นเรื่ องแปลก เพราะเป็ นครัง้ แรกที่ผ้ เู ข้ าร่ วมชุมนุมมีความ
หลากหลายทางชนชัน้ ทังราชนิ
้
กลุ ชาวไร่ ชาวนา และชนชันกลางที
้
่มีความเข้ าใจ
คน 2ชนชันแรกมากขึ
้
้น…”11
การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในครัง้ นี ้ยังแตกต่าง
ไปจากการต่อสู้ทางการเมืองที่ประชาชนจานวนมากเข้ ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้กบั รัฐบาลในอดีต
อย่างเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  อยู่ 2 ประการ ได้ แก่

9

เกษียร เตชะพีระ , จากระบอบทักษิณสูร่ ัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย ( กรุงเทพฯ:มูลนิธิ 14 ตุลา .
2550) .หน้ า 13-14.
10
กนกวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ , “ ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ,
“(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551) , หน้ า 2-3.
11
พิภพ ธงไชย สัมภาษณ์ใน เขมา สมใจ , “ การสื่อสารทางการเมืองในวิกฤติการเมืองไทยปี 2549: ศึกษากรณีพนั ธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย, “ (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกริก , 2551) , หน้ า 16.
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ประกำรแรก การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นครัง้ แรกใน
ประวัติศาสตร์ การเมืองไทยที่ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ อีกทัง้ ยังเป็ น
รัฐบาลที่ได้ รับคะแนนเสียงการเลือกตังประชาชนอย่
้
างถล่มทลายถึง 2 สมัย กล่าวคือได้ รับชัยชนะ
ในการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 จานวน 248 ที่นงั่ และการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเมื่อ
12
้
500 ที่นงั่ ซึ่งแตกต่างไป
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จานวน 377 ที่นงั่ จากจานวนสส.ทังหมด
จากการต่อสู้ทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในอดีตที่เป็ นการออกมาขับไล่รัฐบาลเผด็จการที่
ไม่ได้ มาจากการเลือกตังทั
้ งรั้ ฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร และ รัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
ประกำรสอง การต่อสู้ทางการเมืองในครัง้ นี ้ยังได้
้ ใช้ “ สื่อ” มาเป็ นเครื่ องมือสาคัญเครื่ องมือหนึ่ง
ในการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเห็นได้ ชดั ทังนี
้ ท้ งนั
ั ้ นส่
้ วนหนึ่งก็เนื่องมาจากนายสนธิ ลิ ้มทองกุล
แกนนาคนสาคัญคนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีช่องทางสื่อสารแทบทุก
ชนิดอยู่ในมือ เหมือนดัง่ ที่เคยมีคนขนานนามสนธิ ลิ ้มทองกุลไว้ ว่า “ เจ้ าพ่อสื่อแห่งเอเชีย”13 จาก
เหตุผ ลดัง กล่าวข้ างต้ นผู้วิจัยจึง เห็นว่า การศึกษาการต่อสู้ทางการเมื องระหว่างกลุ่ม พันธมิ ตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับรัฐบาลทักษิณ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 จึงมีความสาคัญและ
น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตามการต่อสู้ทางการเมืองถึงแม้ นว่าจะแตกต่างไปจากการต่อสู้ในรู ปแบบอื่นๆ
ตรงที่ปัจจัยชี ้ขาดชัยชนะในการต่อสู้ทางการเมืองนันอยู
้ ่ที่ “ ความเชื่อถือศรัทธาทางการเมืองของ
ประชาชนว่ า จะมี ต่ อ ฝ่ ายไหน”จนน าไปสู่ ก ารให้ การสนั บ สนุ น และสร้ างความชอบธรรม
ทางการเมืองให้ แก่ฝ่ายนัน้ 14แต่การต่อสู้ทางการเมืองก็คล้ ายคลึง กับการต่อสู้แบบอื่ นๆในลักษณะ
ที่วา่ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องวิธีการในการต่อสู้อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงต้ องการทาการศึกษาวิจยั เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ว่าได้ ทาอย่างไรจึงสามารถทาให้ ประชาชนเกิดความเชื่อถือ



เกษียร เตชะพีระ ได้ มองการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ต่างจากการต่อสู้ทางการเมืองใน
เหตุการณ์ 14 ตุลา และ พฤษภาทมิฬ ในแง่ที่วา่ การต่อสู้ทางการเมืองในเหตุการณ์ 14 ตุลา เป็ นการต่อสู้เพื่อต้ านรัฐราชการเผด็จ
การและอานาจทุนควบคูก่ นั ไปด้ วย การต่อสู้ทางการเมืองของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ต้ านรัฐราชการและศักดินาด้ านเดียว ส่วน
การต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตร ฯ นันต้
้ านอานาจทุนแต่เพียงด้ านเดียว ในเกษียร เตชะพีระ,สงครามระหว่างสี : ก่อนถึงจุด
ไม่อาจหวนกลับ ( กรุงเทพฯ : โอเพน บุ๊ก ,2553) , หน้ า 24.
12
นันทนา นันทวโรภาส , ชนะการเลือกตังด้
้ วยพลังการตลาด ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ขอคิดด้ วยคน , 2549 ), หน้ า 51.
13
เกษียร เตชะพีระ , จากระบอบทักษิณสูก่ ารรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย , หน้ า 66.
14
พิทยา ว่องกุล , ยุทธศาสตร์ ประชาชน , หน้ า 114-115.
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ศรัทธาในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและได้ เข้ า
มาร่ วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิ ณกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ.2549เป็ นจานวนมหาศาล นับแสนคน15 และถือได้ ว่าเป็ นการชุมนุม ทางการเมืองครัง้ ใหญ่
ที่สุดภายหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ 2535 เป็ นต้ นมา16
จนทาให้ รัฐบาลทักษิ ณ ซึ่ง ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นรั ฐบาลที่ม าจากการเลื อกตัง้ ที่ มีอานาจมาก
ที่ สุด 17สามารถจัด ตัง้ รั ฐ บาลพรรคเดี ย วได้ เ ป็ นครั ง้ แรกในประวัติศ าสตร์ ก ารเมื อ งไทย  ขาด
ความชอบธรรมทางการเมื องไม่สามารถดารงตาแหน่ง ได้ แม้ นจะชนะการเลื อกตัง้ เมื่ อวันที่ 6
กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ.2548 อย่ า งเด็ด ขาด 18ก็ ต าม รวมไปถึ ง งานวิ จัย ชิ น้ นี ย้ ัง ต้ อ งการศึก ษาถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเป้ าหมายการต่ อ สู้ ทางการเมื อ งของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ป ไตยที่ ต้ องการโค่ น ล้ มรั ฐ บาลทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร กั บ วิ ธี ก ารต่ อ สู้ ทางการเมื อ งของ
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรอีกด้ วย
จากที่กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงเห็นว่าการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การต่อสู้ทางการเมือง
ของกลุ่ม พันธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ปไตย” จึง เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ง ต่อ วงการศึกษา
รัฐศาสตร์ ไทย นอกจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้จะเป็ นการศึกษากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน
แง่ มุม ที่ แตกต่างไปจากเดิม เนื่ องจากเป็ นการนาเอากรอบทฤษฎี สัญลักษณ์ ทางการเมื องของ
Ernst Cassirer และ กรอบทฤษฎีสื่อสารทางการเมืองของ Brian Mcnair มาสังเคราะห์เพื่อศึกษา
กลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยในแง่ มุม การต่อสู้ทางการเมื องเป็ นครั ง้ แรกแล้ วนัน้
ผู้วิจยั เห็นว่างานชิ ้นนี ้ยังสามารถประยุกต์ใช้ ตอ่ ขบวนการต่อสู้ทางการเมืองภาคประชาชนที่อาจจะ
เกิดขึ ้นได้ อีกในอนาคต หรื อ แม้ นแต่การประยุกต์ใช้ กบั วิธีการหาเสียงเลือกตังของผู
้
้ ที่อยากดารง
ตาแหน่งทางการเมือง เพื่อที่จะระดมประชาชนให้ มาเชื่อถือ ศรัทธาและสนับสนุนตนเอง เหมือนที่
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พิทยา ว่องกุล , ยุทธศาสตร์ ประชาชน ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ชมุ ศิลป์ธรรมดา , 2551 ) . หน้ า 4.
สุริยะใส กตะศิลา,”วิวฒ
ั นาการการเมืองภาคประชาชนสูป่ ระชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม:กรณีศกึ ษาพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสังคม ธุรกิตและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมทางสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต,2552),หน้ า 80.
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ภายหลังการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ..ศ.2548 พรรคไทยรักไทยสามมารถชนะการเลือกตังได้
้ สส.จานวนทังสิ
้ ้น 377
คน จากจานวนสส.ทังหมด
้
500คน จนได้ กลายเป็ น รัฐบาลที่มาจากการเลือกตังพรรคแรกในประวั
้
ตศิ าสตร์ การเมืองไทยที่สามารถ
จัดตังรั้ ฐบาลพรรคเดียวได้
18
สุริยะใส กตะศิลา,”วิวฒ
ั นาการการเมืองภาคประชาชนสูป่ ระชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม:กรณีศกึ ษาพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย,หน้ า 79.
16
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กลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยเคยทามาก่อนในการออกมาขับไล่ รั ฐ บาล ทักษิ ณ
ชินวัตรก็เป็ นได้
1.2 คำถำมวิจัย
1. การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร มีวิธีการอย่างไร
2. เป้าหมายการต่อสู้ทางการเมื องของกลุ่ม พัน ธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยที่
ต้ องการโค่นล้ มรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตรนันประสบผลส
้
าเร็ จหรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุ
ใด
1.3 สมมติฐำน
เป้าหมายการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต้องการ
โค่นล้ มรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรประสบผลสาเร็ จได้ เพราะวิธีการต่อสู้ทางการเมืองที่มีการใช้ สื่อใน
เครื อผู้จดั การผลิตสร้ างประเด็นทางการเมืองตามกรอบทฤษฎีของ Brian Mcnair และการใช้
สัญลักษณ์ทางการเมืองตามกรอบทฤษฎีของ Ernst Cassirer
1.4 วัตถุประสงค์ ในกำรศึกษำวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
2. เพื่ อ ศึก ษาถึ ง เป้ าหมายการต่อ สู้ท างการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตยที่ ต้องการโค่นล้ ม รั ฐ บาลทักษิ ณ ชิ นวัตรว่าประสบผลส าเร็ จ หรื อไม่
อย่างไร
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างวิธีการต่อสู้ทางการเมืองที่มีตอ่ เป้าหมายการต่อสู้
ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
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1.5 ขอบเขตในกำรศึกษำ
1. งานวิ จั ย ชิ น้ นี ศ้ ึ ก ษาการต่ อ สู้ ทางการเมื อ งของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย ในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร โดยมีขอบเขตตังแต่
้ การเริ่ มเปิ ดตัวของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 จนถึง
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่มีการยึดอานาจของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นพระประมุข
2. งานวิจยั ชิ ้นนี ้ศึกษา เฉพาะ กลุ่มพัน ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เท่านัน้ ไม่ได้
ศึกษาไปถึงการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มอื่นที่มาสนับสนุนรัฐบาล ทักษิ ณ ชินวัตร
และออกมาตอบโต้ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในขณะนัน้
1.6 ระเบียบวิธีในกำรศึกษำ
การศึกษาวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาวิเคราะห์เชิงการตีความ และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล ในลักษณะของการพรรณนา( Descriptive) เป็ นหลัก โดยเลื อกใช้ วิธี การศึกษาและ
เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล 2 รูปแบบได้ แก่

-

-

-

1. การวิจัยเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยทังที
้ ่
เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารทางวิชาการ เช่น หนังสือ หรื อ งานวิจยั โดยเฉพาะหนังสือและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย หนัง สื อพิม พ์ วารสาร นิตยสารรายวัน /
รายเดือน/ รายสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือในเครื อของสานักพิมพ์ผ้ จู ดั การ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ ยวข้ องกับประเด็นข้ อถกเถี ยงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในแง่มมุ ต่างๆ
อินเตอร์ เน็ตและเว็บไซต์ ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์ www.manager.co.th ในช่วง
ที่ ก ลุ่ม พัน ธมิ ตรประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ปไตยมี การเคลื่ อ นไหวชุม นุม ใหญ่ ในช่ว งสมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
ซีดีบนั ทึกคาปราศรัยของแกนนากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง หรื อ
เหตุการณ์การเคลื่อนไหวที่สาคัญๆของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในช่วง
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ที่ ก ลุ่ม พัน ธมิ ตรประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ปไตยมี การเคลื่ อ นไหวชุม นุม ใหญ่ ในช่ว งสมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
2. การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการต่อ สู้ท างการเมื อ งของกลุ่ ม พัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2549
- แกนน ากลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยรุ่ นที่ ห นึ่ง ทัง้ ห้ าคน ได้ แก่ นายสนธิ
ลิ ้มทองกุล ,พลตรี จาลอง ศรี เมือง ,นายสมเกี ยรติ พงษ์ ไพบูลย์ ,นายสมศักดิ์ โกศัลยสุข
,นายพิภพ ธงไชย
- บุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการต่อสู้ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2549 อาทิเช่น นายสุริยะใส
กตะศิ ล า ,นายค านู ณ สิ ท ธิ ส มาน ,นายเทิ ด ภู มิ ใจดี ,นายปานเทพ พั ว พงษ์ พั น ธ์
,นาย ศิริชยั ไม้ งาม เป็ นต้ น
- ประชาชนทั่วไปที่เข้ าร่ วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรกับกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2549 อาทิเช่น นายพงษ์ ศกั ดิ์ ใจเทียมศักดิ์ ประธานชมรม
พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยจัง หวัด ปทุม ธานี , นายเกษมสุ ข สุ่ ม เมา
, นางจิรชญา ทิพย์ประเสริ ฐ,นายพิพฒ
ั น์ ทัศนีย์ศิลป์ , นายณัฐพล (ขอสงวนนามสกุล )
เป็ นต้ น
1.7 ข้ อจำกัดในกำรวิจัย
1. งานวิ จั ย ชิ น้ นี ศ้ ึ ก ษาการต่ อ สู้ ทางการเมื อ งของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยในช่วงสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร เท่านัน้ ไม่ได้ ครอบคลุมถึงการต่อสู้
ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยในปี อื่นๆ ซึ่งอาจทาให้
มองไม่เห็นภาพรวมการต่อสู้ทางการเมืองทัง้ หมดของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย
2. งานวิจยั ชิ ้นนี ้เน้ นศึกษาเฉพาะกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยเท่านัน้ ไม่ได้
รวมไปถึงการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มอื่น อาทิเช่น กลุ่มคาราวานคนจนที่สนับสนุน
รั ฐ บาลทัก ษิ ณ ชิ น วัต รท าให้ ไ ม่ส ามารถอธิ บ ายสภาพแวดล้ อ มการต่อ สู้ท างการ
เมืองไทยในช่วงสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ ทงหมด
ั้
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3. งานวิจยั ชิ ้นนี ้เน้ นเก็บข้ อมูลผ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ และ เว็บไซต์ ในเครื อผู้จดั การ
เป็ นหลัก ไม่ไ ด้ รวมไปถึงสื่ อในเครื ออื่ นๆซึ่ง มีความส าคัญเช่นกันในการอธิ บายถึง
การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็ นสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หรื อ อินเตอร์ เน็ต เนื่องจากจะทาให้ ขอบข่ายการศึกษาในงานวิจยั กว้ าง
จนเกินไป จนไม่สามารถที่จะทาการศึกษาได้
1.8 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ

1. เพื่อเข้ าใจถึงวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ว่ า ท าอย่ า งไรจึ ง สามารถระดมประชาชนให้ เ ข้ า มาร่ ว มชุม นุม กับ กลุ่ม พัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ อย่างจานวนมหาศาลในสมัยรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัต ร
ผ่านกรอบทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองและการสื่อสารทางการเมือง
2. เพื่ อเข้ าใจถึงบริ บทสภาพแวดล้ อมทาง เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง ที่ส่ง ผลต่อ
การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในสมัยรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร
3. เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกและขยายขอบเขตในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ในแง่มุม
ที่แตกต่างไปจากเดิม ผ่านกรอบทฤษฎี สัญลักษณ์ ทางการเมืองและการสื่อสารทาง
การเมือง
4. เพื่ อ เข้ า ใจถึ ง เป้ าหมายการต่อ สู้ท างการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตยที่ ต้องการโค่นล้ ม รั ฐ บาลทักษิ ณ ชิ นวัตรว่าประสบผลส าเร็ จ หรื อไม่
และมี ความสัม พันธ์ กับวิธี การต่อ สู้ทางการเมื องของกลุ่ม พันธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยอย่างไร
5. เพื่ออธิบายถึงการถูกโค่นล้ มของรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ในแง่มุมที่แตกต่างไปจาก
เดิม
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1.9 นิยำมศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
1. สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่ใช้ แทนความคิดหรื อความเชื่อที่เป็ นนามธรรม ซึ่งโดยปกติ
ทั่ ว ไปแล้ วสั ญ ลั ก ษณ์ จ ะไม่ ใ ช้ แทนสิ่ ง ที่ เ ป็ นรู ป ธรรม สั ญ ลั ก ษณ์ นั น้ จะต้ องมี
ความสัมพันธ์ กับสิ่งที่ใช้ แทนอย่างมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพความ
เป็ นจริ ง อาทิเช่น สี ดาเป็ นสัญลักษณ์ แทนความไม่บริ สุทธิ์ เป็ นต้ น โดยทั่วไปแล้ ว
สัญ ลัก ษณ์ นัน้ มี วัต ถุประสงค์ ที่ ส าคัญ กล่าวคื อ การท าให้ ผ้ ูที่ รั บ รู้ สัญ ลัก ษณ์ เ กิ ด
อารมณ์ ความรู้ สึก ความเชื่อ ความเข้ าใจในสิ่งที่สัญลักษณ์ ต้องการจะสื่ อ ตรงกัน
เช่น พระเกี ย้ ว เป็ นสัญลักษณ์ แทนถึง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น โดยถ้ า
เมื่อไหร่ สญ
ั ลักษณ์ทาให้ ผ้ รู ับรู้ เกิดความเชื่อถึงขันความเชื
้
่ออย่างฝั งหัว(Myth) ก็จะ
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่สอดคล้ องต้ องกันตามที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ลักษณ์ต้องการได้
2. สัญลักษณ์ทางการเมือง หมายถึง สิ่งที่ใช้ แทนความคิด ความเชื่อทางการเมือง หรื อ
อุดมการณ์ ทางการเมือง เพื่อสื่อความหมายให้ ผ้ ูรับรู้ สัญลักษณ์ ทางการเมื องเกิ ด
ความเชื่ อ ในความคิ ด ความเชื่ อ ทางการเมื อ ง หรื อ อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง
ไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยถ้ าเมื่ อไหร่ ความคิด ความเชื่ อทางการเมื อ งของผู้รับ รู้
สัญลักษณ์ทางการเมืองมากจนถึงขันที
้ ่เรี ยกว่า “ ความเชื่อทางการเมืองอย่างฝั งหัว”
หรื อ (Political myth) เกิดขึ ้นจนมองว่าสิ่งเหล่านันเป็
้ นความจริ ง ก็จะก่อให้ เกิดความ
ประพฤติหรื อการกระทาทางการเมื องที่สอดคล้ องต้ องกัน(conformity) ตามที่ผ้ ูใช้
สัญลักษณ์ทางการเมืองต้ องการจนนาไปสูก่ ารสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองให้ แก่ผ้ ทู ี่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองได้ ในที่สดุ
3. ประเด็นทางการเมือง หมายถึง ประเด็นปั ญหาทางการเมืองที่เกิดจากกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกขึ ้นมาเพื่อใช้ โจมตีรัฐบาล ทักษิ ณ ชินวัตรผ่านสื่อใน
เครื อผู้จดั การเพื่อแสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ขาดความชอบธรรมในการ
ดารงตาแหน่งทางการเมือง
4. กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หมายถึง กลุม่ ที่เกิดขึ ้นจากการรวมตัวของ
กลุ่ม องค์กรที่ หลากหลาย โดยมี เป้าหมายที่ส าคัญ ก็ คือ การขับไล่โค่นล้ ม รัฐ บาล
ทักษิ ณ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในรุ่ นที่หนึ่งนี ้มีแกนนาอยู่ 5 คน
ได้ แ ก่ นายสนธิ ลิ ม้ ทองกุล พล.ต. จ าลอง ศรี เ มื อ ง นายสมศัก ดิ์ โกศัล ยสุข
นายพิ ภ พ ธงชัย และนายสมเกี ย รติ พงษ์ ไ พบูล ย์ กลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
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ประชาธิ ป ไตย นัน้ ได้ มี ชื่ อ เรี ย กที่ ส าคัญ อี ก ชื่ อ หนึ่ ง นั่น ก็ คื อ กลุ่ม คนเสื อ้ เหลื อ ง
เนื่องจากได้ มีการใช้ สีเหลืองมาเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของกลุม่ ตน
5. ความชอบธรรมทางการเมื อง หมายถึง ความเชื่ อที่ ว่า การกระทาทางการเมื อ ง
นโยบาย หรื อ สิ่ ง ต่ า งๆที่ ผ้ ู น าทางการเมื อ ง หรื อ ผู้ น ากลุ่ ม ทางการเมื อ ง
(ในที่ นีห้ มายถึ ง กลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตย) นัน้ เป็ นสิ่ง ที่ ถูกต้ อ ง
สมควรอย่างยิ่งที่จะยอมรับ เชื่อฟั ง และปฏิบตั ติ าม
1.10 กำรนำเสนอ
การนาเสนอเรื่ อง “การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่ อประชาธิปไตยใน
สมัย รัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร” แบ่งออกได้ ดงั ต่อไปนี ้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 กรอบทฤษฎีและการสารวจวรรณกรรม
บทที่ 3 บริบทสภาพแวดล้ อมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร
บทที่ 4 การต่อสู้ท างการเมื องของกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยในสมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
บทที่ 5 บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

บทที่ 2
ทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

การศึกษาเรื่ องการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็ น
การศึกษาเพื่อมุ่งเน้ นทาความเข้ าใจถึงวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิ ปไตยต่อรั ฐ บาลพ.ต.ท.ดร. ทักษิ ณ ชิ นวัตร ซึ่ง ถูกกล่าวถึง ว่าเป็ นรั ฐ บาลที่ ม าจากการ
เลือกตังที
้ ่เข้ มแข็งสุดในประวัติศาสตร์ ทางการเมืองไทยนับตังแต่
้ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 เป็ นต้ นมา การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับ
รั ฐ บาลพ.ต.ท.ดร. ทัก ษิ ณ ชิ น วัต รจึ ง น่ า สนใจเป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า กลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยมีวิธีการต่อสู้ทางการเมืองเป็ นอย่างไรไร จึงสามารถต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลที่มี
ความเข้ มแข็งอย่างรัฐบาลพ.ต.ท.ดร. ทักษิ ณ ชินวัตรได้ อย่างไรก็ตาม การจะทาความเข้ าใจถึง
ลักษณะและปรากฎการณ์ ทางการเมืองดังกล่าวได้ จาเป็ นอย่างยิ่งจะต้ องมีกรอบแนวคิดทฤษฎี
เพื่ อใช้ ในการศึก ษา งานวิจัยชิ น้ นี ผ้ ้ ูวิจัย จึง ได้ ใช้ กรอบแนวคิดทฤษฎี ใ นการวิเคราะห์ อ อกเป็ น
2กรอบใหญ่ๆได้ แก่ 1. กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องสัญลักษณ์ ทางการเมือง 2. กรอบแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องการสื่อสารทางการเมือง
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2.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ ทางการเมือง

2.1.1 ความหมายของ “สัญลักษณ์ ”

การสื่อสารถึงแม้ ว่าจะมีภาษาใช้ ในการสื่อสารแต่จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีสญ
ั ลักษณ์
ต่างๆประกอบด้ วยเนื่องจากสัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่สามารถสื่อความหมายให้ บคุ คลต่อบุคคลเข้ าใจได้
ง่ายขึ ้น1 สัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่ใช้ พรรณนาหรื อบรรยายแทนสิ่งที่เป็ นนามธรรมเพื่อสื่อสารให้ บุคคล
ต่อบุคคลมีความเข้ าใจตรงกัน สัญลักษณ์มีหน้ าที่ในการถอดรหัสสาร เพื่อให้ ผ้ สู ่งสารและผู้รับสาร
อยู่บนการสื่อสารเดียวกัน จึงเป็ นสาเหตุให้ สัญลักษณ์ ได้ ถูกนามาใช้ อย่างกว้ างขวาง อาทิเช่ น
การโฆษณา การรายงานข่าว การปราศรั ย ทางการเมื อง การวิเ คราะห์ ทางเศรษฐกิ จ เป็ นต้ น
เนื่องจากสิ่งเหล่านี ้บางทีเป็ นสิ่งที่ยากต่อการสื่อความหมายจาเป็ นต้ องใช้ สญ
ั ลักษณ์เข้ ามาช่วย
เพื่อให้ การสื่อความหมายเป็ นไปได้ อย่างสะดวกง่ายดายขึ ้น2
คาว่า“ สัญลักษณ์” มีผ้ ใู ห้ นิยามความหมายไว้ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น

“ A.N. Whitehead ได้ ให้ นิยามสัญลักษณ์ ไว้ ว่า ....สัญลักษณ์เป็ น
ส่วนประกอบของประสบการณ์ที่แสดงออกถึงความคิด ความเชื่อ อารมณ์ และ
ประสบการณ์3.... “
“Peter Brown มองว่า....สัญลักษณ์เป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังอานาจใน
การเพิ่มจินตนาการและความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ 4…. “

1

Norbert Ellias , The symbol theory ( London : Sage , 1991 ), p. 3.
พระณรงค์ คุ้มกลัด , “ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ : ศึกษาเปรียบเทียบความเข้ าใจและการใช้ สญ
ั ลักษณ์ของ
พุทธศาสนิกชนไทย ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร , “ ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2546) , หน้ า 6.
3
F.W. Dilistone . , The Power of Symbols ( New York : United States of America , 1986), p 11.
4
Ibid., p.13.
2
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“ Dr Bevan มองว่า ...สัญลักษณ์เป็ นตัวแทนของความคิดที่สามารถ
แสดงได้ มากไปกว่าความเป็ นจริง...5 “
“ Langer ได้ ให้ นิยามสัญลักษณ์เอาไว้ ว่า ....สัญลักษณ์เป็ นช่องทางใน
การถ่ายทอดมโนภาพให้ เกิดขึน้ ในใจของมนุษย์ สัญลักษณ์สามารถทาให้ คนนึก
ถึงบางสิ่งบางอย่างได้ โดยที่ไม่จาเป็ นต้ องมีการปรากฎอยู่ของสิ่งนันตรงหน้
้
าก็ได้
หรื อ กล่ า วอี ก นัย หนึ่ สัญ ลัก ษณ์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ในการถ่ อ ยทอดทาง
ความคิด 6....“
“ Beattie ได้ ให้ นิยามสัญลักษณ์ เอาไว้ ว่า ...สัญลักษณ์ นัน้ จะต้ อง
ประกอบไปด้ วย สามอย่างใหญ่ๆได้ แก่ 1.สัญลักษณ์จะต้ องมีความสัมพันธ์กบั สิ่ง
ที่สญ
ั ลักษณ์เป็ นตัวแทนได้ อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ ง
อาทิเช่น สีขาวเป็ นสัญลักษณ์แทนความบริ สุทธิ์ เป็ นต้ น 2. สัญลักษณ์จะเป็ น
ตัวแทนของการให้ ความหมายในสิ่ งที่เป็ น “ ความคิดความเชื่อที่เป็ นนามธรรม”
อาทิเช่นเรื่ อง อานาจ , ความชอบธรรมของอานาจ ,ความเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ของกลุม่ เป็ นต้ น โดยสัญลักษณ์จะไม่เป็ นตัวแทนให้ ความหมายถึงเหตุการณ์หรื อ
สิ่งที่เป็ นรูปธรรม 3. สัญลักษณ์จะเป็ นสิ่งที่ถกู ใช้ เพื่อเป็ นเครื่ องผูกพัน และรักใคร่
ทางด้ านจิตใจ ซึ่งความรักใคร่ ผูกพันนีม้ ีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนรู ปเป็ นสัญลักษณ์
อาทิเช่น ธงชาติ7.... “
“ Ernt Cassirer มองว่า ...สัญลักษณ์ เป็ นตัวเชื่อมโยงสายใยแห่ง
ความคิดและประสบการณ์ของมนุษย์8.... “
“ Paul Ricoeur ได้ ให้ นิยามสัญลักษณ์เอาไว้ ว่า ....สัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่
แสดงถึง ความจริ ง ความรู้ สึก สัญลักษณ์ แทนสิ่ง ที่ ยากให้ เข้ าใจง่ าย แสดงถึง

5

Ibid., p.20.
Susanne Langer , An introduction to symbolic logic ( New York : Dover Publications , 1953 ), p. 254.
7
John Skorupski , Symbol and Theory ( Cambridge : Cambridge University Press , 1983 ), p 119.
8
Ernst Cassier , Philosophy of Symbolic Forms, 3 vol ( New Haven : Yale University Press,1953-1957), p 114.
6
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ความมีพลังอานาจเหนือ ตัวเองมีความสัมพันธ์ และอยู่ใกล้ ตวั ของมนุษย์ และมี
ความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ของชีวิต9.... “
“ Bernard Lonergan มองว่า....สัญลักษณ์ เป็ นจินตนาการของความ
จริ งอันสูงสุดหรื อสิ่งที่กระตุ้นต่อความรู้ สึกที่สมั พันธ์ กับวัตถุ ต่อบุคคลใดบุคคล
หนึง่ สัญลักษณ์เป็ นทังจิ
้ ตร่างกาย หัวใจที่มีการสื่อสารต่อกัน สัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่
มีคณ
ุ ค่า มีความหมาย สามารถแสดงออกได้ ถึงความเชื่อหรื อศรัทธา 10.... “
“ Austin Farrer มองว่า….สัญลักษณ์เป็ นจินตนาการ เป็ นโลกทัศน์ของ
มนุษย์11.... “
“ John A. Saliba มองว่า....สัญลักษณ์เป็ นวิถีทางที่สาคัญที่จะแสดงถึง
ความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์12……”
“ Ernst Gombrich มองว่า ...สัญลักษณ์ เป็ นสิ่งที่แสดงความจริ ง
นอกเหนือไปจากตัวเอง นอกจากนี ้สัญลักษณ์ยงั เป็ นที่รวมของความรู้สึก ทัศนคติ
อารมณ์ สัญ ลักษณ์ เ ป็ นสิ่ง ที่ มี พ ลัง อ านาจในจิ ต ใต้ ส านึก ของมนุษย์ เป็ นสิ่ง ที่
ก่อให้ เกิดการกระทาตามมา13.... “
“ Murray Edelman ได้ ให้ นิยามสัญลักษณ์เอาไว้ ว่า ...สัญลักษณ์เป็ นสิ่ง
ที่ก่อให้ เกิดทัศนคติ หรื อ ความประทับใจ การสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ นี เ้ ป็ นการ
สื่อสารที่เหนือผ่านมิตขิ องกาลเวลา สถานที่ เหตุผล หรื อ แม้ แต่จินตนาการ ทาให้
สิ่งเหล่านี ้ไม่สามารถปิ ดกันการสื
้
่อสารได้ อีกต่อไป14.....”
“ Pierre Bourdieu ได้ ให้ นิยามสัญลักษณ์ไว้ ว่า ....สัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่
เป็ นรู ปธรรมบ่ง ชึถ้ ึง นามธรรมของอีกสิ่ง หนึ่ง ซึ่ง มิใช่เป็ นการสะท้ อนภาพแบบ
เที่ยงตรง แต่อาศัยความคล้ ายคลึง ความเชื่อมโยง หรื อแม้ แต่ร่องรอยบางอย่างที่
9

F.W. Dilistone . , The Power of Symbols ,pp.128-131.
Ibid., pp.137-139.
11
Ibid., pp.139-143.
12
Ibid., p.55.
13
Ibid., pp.147-151.
14
Murray Edelman , The symbolic Uses of politics ( Chicago : University of Illionois press , 1972) , p. 6.
10
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ไม่ชดั เจนแต่เกี่ยวโยงกันด้ วยความบังอิญหรื อตามข้ อตกลงร่วมกัน โดยทัว่ ไปแล้ ว
สัญลักษณ์จะเป็ นสิ่งที่มองเห็นหรื อจับ ต้ องได้ และสามารถปรากฎได้ ทงในรู
ั ้ ปของ
วัตถุสิ่งของหรื อการกระทา ในขณะที่ความหมายของมันจะเป็ นนามธรรมมากกว่า
เช่น ความคิด คุณสมบัติ หรื อ สถานภาพ เป็ นต้ น15.... “
“ Clifford Geertz มองว่า ....สัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่ ให้ ความหมายแก่สิ่ง
รอบตัว มีพลังอานาจในการสร้ างศรัทธา เร้ าอารมณ์ ความรู้สึกของคนโดยการให้
สัจธรรมของชีวิต และเป็ นที่ยอมรับกันว่า เป็ นจริง.... 16
“ Tillich มองว่า ...สัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นสื่อที่มีพลัง
สามารถแทรกแซงเข้ าไปในจิตวิญญาณของมนุษย์ มีคุณสมบัติในการนาไปสู่
ความเชื่อถือศรัทธาไปในทิศทางเดียวกัน17.... “
“ Turner มองว่า ....สัญลักษณ์นนมี
ั ้ ลกั ษณะที่สาคัญ อยู่ 3 ประการ
ได้ แก่ 1. สัญลักษณ์มีลกั ษณะกระชับ(condensation) มีความหมายหลายนัยยะ
(Polysemy) หรื อ มี ค วามหมาย คลุม เครื อ(Multivocality) เพราะสัญ ลัก ษณ์ ที่
สาคัญอย่างหนึ่งสามารถแทนความหมายของสิ่งต่ างๆและการกระทาที่แตกต่าง
ได้ มากมาย 2. สัญลักษณ์สามารถทาให้ ความหมายที่ไม่สมั พันธ์ ต่อกันรวมกัน
เป็ นเอกภาพ ( Unification of Disparate Significata ) 3. สัญลักษณ์นนได้
ั ้ มีขวั ้
ของความหมาย( Polalization of Meaning) แบ่งออกเป็ น 2 ขัวใหญ่
้
ๆได้ แก่
3.1 ขัว้ อุดมคติ ( Ideological Pole) จะเป็ นกลุ่ม ของความหมายที่ อ้างถึ ง
ส่วนประกอบของคุณธรรมและมีรูปแบบของสังคม 3.2 ขัวความรู
้
้ สึก ( Sensory
Pole) เป็ นสัญ ลักษณ์ ที่สื่ อออกมาโดยตรง ความหมายจะเป็ นไปโดยธรรมชาติ
และเป็ นสิ่งที่ปลุกเร้ าความต้ องการหรื อความรู้สึก18.... “

15

ปิ แอร์ บูร์ดิเยอ , เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ ( กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์คบไฟ , 2550 ). หน้ า 51 .
ธรรญาภรณ์ วงศ์บญ
ุ ชัยนันท์ ,” พิธีกงเต๊ ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติจีนญาติแต้ จิ๋วในเยาวราช,”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547) . หน้ า 50 .
17
F.W. Dilistone . , The Power of Symbols ,pp.123-125.
16

(

17

“ วรพล พรหมมิกบุตร มองว่า ....สัญลักษณ์เป็ นตัวแทนที่สื่อความหมาย
ของสิ่งต่างๆเพื่อสร้ างตัวแทนที่มี “ ความหมายร่วม” อันสามารถรับรู้และทาความ
เข้ าใจอย่างสอดคล้ องต้ องกันได้ ระหว่างบุคคลให้ เกิดขึ ้น19......“ เป็ นต้ น

จากนิ ย ามความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์ อ ย่ า งที่ ก ล่ า วมา อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า
ความหมายของสัญลักษณ์สามารถอธิบายได้ 3 ประการใหญ่ๆได้ แก่
1. สัญลักษณ์ เป็ นสิ่งที่ใช้ แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็ นนามธรรมเพื่อสื่อหรื อเป็ นเครื่ องมือใน
การทาให้ เกิดการรับรู้ และเข้ าใจในความหมายในร่วมกัน
2. สัญลักษณ์ เป็ นสื่อที่ใช้ ในการถ่ายทอดทัศนคติ ความคิด ความรู้ สึก ความเชื่อ จาก
ผู้ที่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ไปยังกลุม่ บุคคลที่ต้องการ หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สัญลักษณ์เป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างความเชื่อตามที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ลักษณ์ต้องการ
3. สัญลักษณ์ จะทาหน้ าที่ปลุกเร้ า โน้ มน้ าว อารมณ์ ความรู้ สึกจนก่อให้ เกิดพฤติกรรม
หรื อการกระทาตามที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ลักษณ์ต้องการ
นอกจากคาว่าสัญลักษณ์แล้ วยังมีคาว่า “ สัญญะ” และ “สัญญาณ” ที่มีความหมาย
ใกล้ เคียงกับคาว่าสัญลักษณ์ในแง่ที่ว่า เป็ นสิ่งที่ใช้ แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสร้ างความหมายร่ วมกัน
เพียงแต่แตกต่างกับสัญลักษณ์ตรงที่ “ สัญญะ” นัน้ มีความหมายที่กว้ างกว่าสัญลักษณ์ มาก
โดยสิ่งใดที่ให้ ความหมายมากกว่าตัวของมันเองถือได้ ว่าเป็ นสัญญะทังสิ
้ ้น 20 (Sign is something
which stand to somebody for something in some respect ) 21ส่วน ”สัญญาณ” นันมี
้ ความ
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ระพีพรรณ คมใส , “พิธีกรรมแซนเนียะตาของกลุม่ ชาวไทยเขมร : ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบ่ ้ านกราม ตาบลไพร อาเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ , “( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540) .
หน้ า 7-8 .
19
วรพล พรหมิกบุตร , การสื่อสารสัญลักษณ์ : ธรรมชาติ พัฒนาการ ผลกระทบ (กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์อาร์ ตไลน์ , 2534). หน้ า
10.
20
John Skorupski , Symbol and Theory , p 119.
21
John Robinson Peirce , Symbol Signal and noise : the nature and process of communication
(
Newyork : Harper , 1961), p. 25.
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แตกต่ า งกั บ สัญ ลัก ษณ์ ใ นแง่ ที่ ว่ า สัญ ญาณนัน้ ไม่ ไ ด้ มี ค วามหมายที่ ลึ ก ลงไปทางด้ า นจิ ต ใจ
ความรู้สกึ ของมนุษย์จนก่อให้ เกิดความเชื่อตามมาเหมือนดัง่ เช่นสัญลักษณ์22
กล่าวโดยสรุป สัญลักษณ์ก็คือสิ่งที่ใช้ แทนความคิด ความเชื่อที่เป็ นนามธรรม( abstract
notion) เพื่อให้ เกิดการรั บรู้ และเข้ าใจในความหมายร่ วมกันของสิ่งที่ สัญลักษณ์ ต้องการจะสื่ อ
ซึ่ ง โดยปกติ ทั่ว ไปแล้ วความหมายที่ สัญ ลัก ษณ์ สื่ อ ออกมาจะมี ลัก ษณะสัม พัน ธ์ กับ อารมณ์
ความรู้ สึก จิตใจ ความเชื่อ สัญลักษณ์จึงถูกมองได้ อีกนัยหนึ่งว่าเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความ
เชื่อให้ เกิดขึ ้น ซึง่ เมื่อใดก็ตามสัญลักษณ์ได้ สร้ างความเชื่อให้ เกิดขึ ้นในระดับที่รุนแรงกว่าความเชื่อ
ปกติหรื อที่ เรี ยกกันว่า ความเชื่ อฝั งหัว (Myth) ในจิตใจของผู้ที่รับรู้ สัญลักษณ์ แล้ ว ก็ สามารถ
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมหรื อการกระทาตามมาในทิศทางที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ลักษณ์ต้องการได้

2.1.2 แนวคิดทฤษฎี “ สัญลักษณ์ ”

มนุษย์ ร้ ู จักการใช้ สัญ ลักษณ์ ม าตัง้ แต่ยุคโบราณก่อนที่ ม นุษย์ จ ะคิดประดิษฐ์ ตัวอักษร
ขึน้ มา 23เพื่ อใช้ สื่อให้ เกิ ดการรั บรู้ เข้ าใจในความหมายร่ วมกัน ในระยะแรกสัญลักษณ์ ที่มนุษย์
ประดิษ ฐ์ ขึน้ มาเพื่ อ ใช้ สื่ อ ความหมาย ก็ คื อ ภาษาภาพ โดยมนุษ ย์ ยุค ดึก ด าบรรพ์ ไ ด้ มี ก ารใช้
ภาพวาดเพื่ อ เล่า เรื่ อ งราวของตนเองให้ ค นรุ่ นหลัง ได้ รับรู้ 24 มี เ พี ยงแต่ม นุษย์ เท่า นัน้ ที่ มี การใช้
สัญลักษณ์ในการสื่อสารสัตว์ชนิดอื่นไม่สามารถใช้ สญ
ั ลักษณ์ได้ 25 มนุษย์จึงถูกเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า
เป็ น “ สัตว์สญ
ั ลักษณ์”26

22

พระณรงค์ คุ้มกลัด , พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ : ศึกษาเปรียบเทียบความเข้ าใจและการใช้ สญ
ั ลักษณ์ของ
พุทธศาสนิกชนไทย ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร , หน้ า 7 .

Myth นี ้มีบางคนแปลว่า มายาคติ นิยายหรือนิทานปรัมปรา แต่ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั จะแปลคาว่า Myth ว่า เป็ นความเชื่ออย่าง
รุนแรงที่เข้ มข้ นมากกว่าความเชื่อในระดับปกติทวั่ ไป หรือ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นความเชื่ออย่างฝั งหัว .
23
พรหมา พิทกั ษ์ ,นัยแห่งสัญลักษณ์ ( กรุงเทพฯ : ต้ นธรรม , 2550). หน้ า 5.
24
พระณรงค์ คุ้มกลัด , พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ : ศึกษาเปรียบเทียบความเข้ าใจและการใช้ สญ
ั ลักษณ์ของ
พุทธศาสนิกชนไทย ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร , หน้ า 27.
25
Robert J Pranger , Action,symbolism and order :the existential dimensions of politics in modern citizenship (
Nashville , Ten: Vanderbilt University Press ,1968), p. 161.และ สัตว์ทวั่ ไปในโลกจะมีการกระทา
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สาเหตุสาคัญที่มนุษย์ได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการสื่อสารก็เนื่องจากการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ในการ
สื่ อ สารจะเป็ นการสื่ อ ความหมายบุ ค คลต่ อ บุ ค คลในเรื่ องที่ ย ากให้ เข้ าใจได้ ง่ า ยขึ น้ 27
และสัญลักษณ์ยงั สามารถทาให้ คนนึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้ โดยที่ไม่จาเป็ นต้ องมีการปรากฎอยู่
ของสิ่ง นัน้ ตรงหน้ าก็ ไ ด้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือ สัญลักษณ์ เป็ น”เครื่ องมื อที่ใช้ ในการสื่ อสารทาง
ความคิด”ที่ สาคัญ ( Symbol is an instrument of thought)28 โดยทัว่ ไปแล้ วสัญลักษณ์จ ะมี
คุณลักษณะที่สาคัญ 3 ประการได้ แก่
1 .สัญลักษณ์นนไม่
ั ้ เพียงแต่เป็ นสิ่งที่ใช้ แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใช้ สื่อความหมายให้ เกิดการ
เข้ าใจร่ วมกันแล้ ว สัญลักษณ์ ยงั มีความสัมพันธ์ กับสิ่งที่ใช้ แทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
สภาพความเป็ นจริงอีกด้ วย29 อาทิเช่น สีขาวเป็ นสัญลักษณ์ที่แทนถึงความบริ สทุ ธิ์ สีดาสัญลักษณ์
แทนถึงความลี ้ลับ ความเข้ มแข็ง 30 สีเขียวเป็ นสัญลักษณ์แทนถึง ความหวัง การเติบโต สีม่วงเป็ น
สัญลักษณ์แทนถึงความสงบ เงียบขรึม31 เป็ นต้ น
2. สัญลักษณ์จะแทนถึงสิ่งที่เป็ นความคิดหรื อความเชื่อที่เป็ นนามธรรม (abstract notion)
อาทิเช่นเรื่ องของอานาจ อานาจอันชอบธรรม(political authority) เป็ นต้ น และสัญลักษณ์จะไม่
แทนถึงเหตุการณ์หรื อสิ่งที่มีตวั ตนที่เป็ นรูปธรรมสามารถเห็นประจักษ์ได้ (concrete entities)
3. สัญ ลัก ษณ์ จ ะมี ลัก ษณะเป็ นสิ่ ง ที่ ถูก ใช้ เ พื่ อ เป็ นเครื่ อ งผูก พัน รั ก ใคร่ ท างด้ า นจิ ต ใจ
และกระตุ้นความรู้ สึกทางอารมณ์ 32 ซึ่ง ความรู้ สึกนี ม้ ีแนวโน้ มที่จ ะเปลี่ ยนรู ปเป็ นสัญลักษณ์ ใน
ภายหลัง อาทิเช่น ธงชาติ เป็ นต้ น 33

ระหว่างกันทางพฤติกรรมเท่านัน้ ( behavioral interaction) ไม่มีการกระทาระหว่างกันผ่านสัญลักษณ์ (symbolic interaction)
เหมือนกับมนุษย์ มนุษย์จงึ ถูกเรียกอีกนัยหนึ่งว่า สัตว์สญ
ั ลักษณ์ ใน ศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์ , “ สินค้ าสัญลักษณ์ในพื ้นที่
เคลื่อนไหวทางการเมือง : ศึกษากรณีตลาดสินค้ ากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ,”
( วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2553). หน้ า 15.
26
Maurice Valency , Symbol (Encyclopedia Americana 26 , 1988) , p. 166.
27
พระณรงค์ คุ้มกลัด , พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ : ศึกษาเปรียบเทียบความเข้ าใจและการใช้ สญ
ั ลักษณ์ของ
พุทธศาสนิกชนไทย ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร , หน้ า 27.
28
Susanne Langer , An introduction to symbolic Logic, p. 23.
29
Robert S. Hartman , “ Philosophy of Symbolic Forms,“ in The Philisophy of Ernst Cassier ( New York : Tudor
Publishing Company , 1958),p. 309.
30
Susanne Langer , An introduction to symbolic Logic, p. 26.
31
ศยามล เจริญรัตน์,”งิ ้วแต้ จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ไทยจีน,”( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชามนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544) . หน้ า 163 .
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รวมไปถึงรูปแบบของสัญลักษณ์นนโดยทั
ั้
ว่ ไปจะแบ่งออกได้ 5 รูปแบบได้ แก่
1. สัญลักษณ์เชิงภาษา ( Lexical) สัญลักษณ์ในเชิงภาษานี ไ้ ม่ใช่เป็ นเพียงการสะท้ อน
สภาพเป็ นจริ งเท่านัน้ 34แต่จะปรากฎทังในรู
้ ปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งสัญลักษณ์ ในเชิง
ภาษาโดยทัว่ ไปแล้ วมักเป็ นในรูปของ คาขวัญ คาสาคัญ คาเปรี ยบเทียบ คาอุปมาอุปมัย การอ้ าง
ถึง ซึ่งจะเป็ นตัวแทนของความคิดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้ อน และซ่อนเงื่อน การจะเข้ าใจ
ความหมายได้ ต้องอาศัยการตีความ แปลความหมาย หรื อการจินตนาการ (imagination) อาทิเช่น
วรรณคดี นิทานพื ้นบ้ าน เรื่ องเล่าต่างๆ พงศาวดาร โคลงกลอน นิยายอิงประวัตศิ าสตร์ เป็ นต้ น35
2. สัญ ลัก ษณ์ เ ชิ ง รู ป ลัก ษณ์ ห รื อ รู ป ภาพ ( Pictorial) สัญ ลัก ษณ์ ใ นเชิ ง รู ป ลัก ษณ์ ห รื อ
รูปภาพนี ้เป็ นสัญลักษณ์ที่เป็ นรูปธรรม เป็ นภาพ เป็ นสิ่งที่มองเห็นได้ สามารถสื่อความหมายได้ ง่าย
หรื อความคิดได้ ง่ายและชัดเจน โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางตา ( visual language) อาทิเช่น
ภาพเขียน ภาพวาด ภาพถ่าย โปสเตอร์ รูปปั น้ รูปจาลอง อนุสาวรี ย์ เข็มกลัด ตราสัญลักษณ์ตา่ งๆ
เป็ นต้ น
3. สัญลักษณ์เชิงเหตุผล( Logico- Mathematical) สัญลักษณ์เชิงเหตุผลนี ้เป็ นสัญลักษณ์
ที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาของมนุษย์ ซึ่งต้ องอาศัยความคิดในการสร้ างความสัมพันธ์ทางความคิด
กับสิ่งที่ปรากฎอยูเ่ พื่อตีความหรื อแปลความหมายว่ามีนยั อะไรแฝงอยู่ อาทิเช่น เครื่ องหมายต่างๆ
แสดงความเป็ นพวกพ้ อ ง ยศฐาบรรดาศัก ดิ์ การใช้ บุ ค คลส าคัญ มาเป็ นสื่ อ ในการเผยแพร่
สัญลักษณ์ การใช้ ตวั เลขมาแสดงความหมายถึงสิ่งที่สมั พันธ์ 36 เป็ นต้ น
4. สัญลักษณ์ในเชิงพิธีกรรมหรื อพฤติกรรม ( Social – Gestural ) สัญลักษณ์ในเชิง
พิธีกรรม หรื อ พฤติกรรมนี ้เป็ นสัญลักษณ์เป็ นพฤติกรรมหรื อ การกระทา ที่ก่อให้ เกิดความเชื่ อหรื อ

32

W.Howard Wriggins , The Ruler’s Imperative : Strategies for Political Survival in Asia and Africa ( New York and
London : Columbia University Press , 1969), p. 161.
33
John Skorupski , Symbol and Theory , p 119.
34
Wilbur M. Urban , “ Philosophy of Language ,“ in The Philisophy of Ernst Cassirer ( New York : Tudor Publishing
Company , 1958),p.420.
35
Susanne K. Langer, “ Theory of Language and Myth,“ in The Philisophy of Ernst Cassier ( New York : Tudor
Publishing Company , 1958),p. 390.
36
Harold R. Smart , “ Theory of Mathematical Concepts,“ in The Philisophy of Ernst Cassirer ( New York : Tudor
Publishing Company , 1958),p. 266.
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ความศักดิ์สิ ท ธิ์ ต ามมา อาทิ เ ช่น พิธี กรรมเคารพธงชาติ การเดินจงกรมรอบสถานที่ ศัก ดิ์สิท ธิ์
พิธีดื่มน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา เป็ นต้ น รวมไปถึงการแสดงออกทางอวัจนภาษาผ่านการเคลื่อนไหว
ทางสรี ระของร่างกาย การแสดงออกทางสีหน้ า และการแสดงออกผ่านกิริยาท่าทางต่างๆก็สามารถ
แสดงออกถึงความหมายในเชิงสัญลักษณ์ได้ เช่นกัน อาทิเช่น การแปลความหมายเชิงสัญลักษณ์
ต่อผู้นาทางการเมืองที่แสดงออกทางสีหน้ า การเคลื่อนไหวทางร่างกาย ที่แตกต่างกันในบริ บททาง
การเมืองต่างๆ เป็ นต้ น37
5. สัญลักษณ์ในเชิงศิลปดนตรี ( Musical) สัญลักษณ์ในเชิงศิลปดนตรี นี ้เป็ นสัญลักษณ์ที่
เป็ นการแสดงในเชิงศิลปดนตรี ทงหลาย
ั้
อาทิเช่น เพลง ละคร ภาพยนตร์ การละเล่นต่าง เป็ นต้ น
ซึ่งจะแฝงสาระและเนื ้อหาตามที่ผ้ ูใช้ สญ
ั ลักษณ์ต้องการ 38 การใช้ ศิลปดนตรี ในสังคมโบราณนัน้
มัก จะใช้ เพื่ อ เน้ นความเชื่ อ ทางศาสนา อาทิ เ ช่ น ค าสวดของคริ ส ตศาสนิ ก ชนที่ ร้ องเพลง
เพื่อสรรเสริ ญพระผู้เป็ นเจ้ าในโบสถ์ ทุกวันอาทิตย์ เป็ นต้ น ในปั จจุบนั ได้ มีการใช้ สัญลักษณ์ เชิง
ศิลปดนตรี ในสิ่งต่างๆอย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลุกเร้ าให้ เกิดความรักในสถาบัน
เป็ นต้ น การใช้ สญ
ั ลักษณ์ในเชิงศิลปดนตรี นี ้ยังรวมไปถึงการใช้ เสียง ท่วงทานอง และจังหวะที่ให้
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น การใช้ เสียงทานองจังหวะในการสวดสรรเสริ ญ
วิงวอนพระผู้เป็ นเจ้ าก็จะใช้ โทนเสียงจังหวะที่ ก่อให้ เกิดอารมณ์ ความรู้ สึกเคารพบูชาเกิดขึน้ ซึ่ง
แตกต่างไปจากท่วงทานองจังหวะที่ต้องการปลุกเร้ าให้ เกิดความรักในชาติหรื อสถาบัน ก็จะใช้
ท่วงทานองจังหวะที่ให้ เกิดอารมณ์ความรู้สกึ ฮึกเหิมเป็ นหลัก เป็ นต้ น 39
อย่างไรก็ตามรูปแบบของการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทงั ้ 5 รู ปแบบดังกล่าวก็อาจมีความคาบเกี่ยว
หรื อ ผสมผสานกัน อยู่บ้ า ง กล่า วคื อ มี ก ารใช้ สัญ ลัก ษณ์ ใ นรู ป แบบต่า งๆร่ ว มกัน ไป อาทิ เ ช่น
สัญ ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ นรู ป ภาพ (Pictorial) อาจต้ อ งมี ก ารตี ค วามหมายสัญ ลัก ษณ์ เ ชิ ง เหตุผ ล
ประกอบด้ วย( Logico- Mathematical) เพื่อให้ เข้ าใจความหมายนัยที่แท้ จริ งที่ภาพต้ องการจะสื่อ
หรื อ สัญลักษณ์ในเชิงศิลปดนตรี ( Musical)อย่างละครชาตรี ก็มีความหมายแท้ จริ งที่ต้องการสื่อ
ความหมายสัญลักษณ์ในเชิงพิธีกรรมหรื อพฤติกรรม ( Social – Gestural ) เพื่อสร้ างความเชื่อใน
การแก้ บนต่อสิ่ ง ศักดิ์สิ ทธิ์ ภ ายหลัง ได้ รับตามที่ ได้ บนบานไว้ เป็ นต้ น อย่างไรก็ ตามสัญ ลักษณ์
โดยทั่วไปแล้ วจะมีการใช้ รูปแบบสัญลักษณ์ ต่างๆทัง้ 5 รู ปแบบทัง้ ภาษา เสียง สัญญาณ

37

Robert S. Hartman , “ Philosophy of Symbolic Forms,“ in The Philisophy of Ernst Cassirer ,p. 325.
Ibid.,p. 309.
39
Ernst Cassirer , Philosophy of Symbolic Forms, 3 vol , pp. 174-184.
38
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เครื่ องหมาย ดนตรี จังหวะ การแสดงออกทางกิริยาท่าทาง หรื อ การกระทาต่างๆควบคูก่ นั เพื่อสื่อ
ความหมายที่เป็ นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น 40
ทังนี
้ ท้ งั ้ นัน้ เนื่องจากการให้ ความหมายของสัญลักษณ์ นนั ้ เกิดจาก “ความสัมพันธ์ ” 41
นักทฤษฎี สัญ ลัก ษณ์ จึง มองว่า ไม่มี อ ะไรที่ มี ความหมายในตัว ของมัน เอง สิ่ ง ใดก็ ตามรวมถึ ง
สัญลักษณ์จะมีความหมายได้ ก็ตอ่ เมื่อ มีความสัมพันธ์ตอ่ สิ่งอื่น อาทิเช่น การที่จะบอกว่าคนมีเงิน
หนึ่งล้ านบาทว่ารวยหรื อไม่ก็ขึ ้นอยู่กบั ว่านามาเปรี ยบเทียบกะใคร ถ้ าเปรี ยบเทียบกะมหาเศรษฐี
ก็จะถือว่าคนนันจน
้ หรื อถ้ าเทียบกะขอทานก็ถือว่าคนนันรวย
้
เป็ นต้ น 42 การให้ ความหมายผ่าน”
ความสัมพันธ์”ของ”สัญลักษณ์”ที่สาคัญมีสองประการได้ แก่ การให้ ความหมายผ่านความสัมพันธ์
ในคู่ตรงข้ าม (Binary opposition)อาทิเช่น การนาสัญลักษณ์สี “ขาว” มาคู่กับสัญลักษณ์สี
“ดา” ก็จะทาให้ เข้ าใจควาหมายของสัญลักษณ์สี ”ขาว” ได้ เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น หรื อ การนา “ความดี”
มาคูก่ บั “ความชัว่ ” “พระเอก” คูก่ บั “ผู้ร้าย” เป็ นต้ น43 และการให้ ความหมายผ่าน”ความสัมพันธ์ ”
ของ”บริ บท (Context )” เนื่ องจากมองว่าเมื่อบริ บทเปลี่ยนไปความหมายของสัญลักษณ์ ก็
เปลี่ยนไปด้ วย อาทิเช่น การแลบลิน้ เป็ นสัญลักษณ์ แสดงการทักทายของชนเผ่าหนึ่งในประเทศ
นิวซีแลนด์ แต่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปอาจหมายถึงการเยาะเย้ ยก็เป็ นได้ เป็ นต้ น44
อย่างไรก็ตามการที่ มนุษย์ใช้ สัญลักษณ์ เพื่อใช้ เป็ นสิ่งหนึ่งที่ใช้ แทนหรื อสื่อความหมาย
แทนอีกสิ่งหนึง่ นัน้ มนุษย์อาจจะรู้สกึ ว่าไม่ใช่สิ่งที่แปลกแต่ประการใดและเป็ นที่เห็นได้ ชดั อยู่แล้ วว่า
มนุษย์เป็ นผู้ใช้ สญ
ั ลักษณ์เพื่อแทนสิ่งใด แต่ปัญหาที่ตามมาจากการที่มนุษย์ใช้ สญ
ั ลักษณ์ก็คือใน
หลายเหตุการณ์มนุษย์ใช้ สญ
ั ลักษณ์เพื่อแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนถูกลืมไปว่าเป็ นเพียงแค่สญ
ั ลักษณ์
เท่านันและกลั
้
บเห็นว่าสัญลักษณ์ ที่ใช้ เป็ นความจริ ง อาทิเช่น มนุษย์ได้ ประดิษฐ์ พระพุทธรู ปขึน้
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ที่สื่อความหมายถึงพระธรรมคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า แต่พอเวลาผ่านไป
มนุษ ย์ ก ลับมองพระพุท ธรู ป มี ค วามศัก ดิ์สิ ทธิ์ ด้ วยตัวของพระพุท ธรู ปเอง 45 หรื อ การที่ ม นุษ ย์
40

มานิตย์ นวลละออ , “ สัญลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481-2487), “ (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะรัฐสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2532), หน้ า 33.
41
Robert S. Hartman , “ Philosophy of Symbolic Forms,“ in The Philisophy of Ernst Cassirer ,p. 322.
42
กาญจนา แก้ วเทพ , การวิเคราะห์สื่อ แนวคิดและเทคนิค ( กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ , 2547), หน้ า 113 .
43
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 114.
44
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 115.
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ใช้ ธนบัตรเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้ แทนมูลค่าของสินค้ า แต่พอเวลาผ่านไปมนุษย์กลับคิดว่าธนบัตร
มีมลู ค่าด้ วยตัวของมันเอง เป็ นต้ น
จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ วา่ สัญลักษณ์นนก่
ั ้ อให้ เกิดความเชื่ออย่างหลงใหลเกิดขึ ้นใน
จิตใจของมนุษย์อย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ เลย สัญลักษณ์ ได้ แฝงความหมายที่สาคัญไว้ ในจิตใจ
ของมนุษย์เกิ ดเป็ นมโนภาพ (Image) ที่เก็บรวบรวมไว้ ในจิตใต้ สานึกของมนุษย์ ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเราเรี ยกกันว่า “ความเชื่ออย่างฝั งหัว”(Myth) ซึ่งเป็ นความเชื่อในระดับที่รุนแรงกว่าความ
เชื่อในระดับปกติทวั่ ไป ดังนัน“ความเชื
้
่ออย่างฝั งหัว ”(Myth)และสัญลักษณ์จึงมีความใกล้ ชิดกัน
อย่างมากจนเกื อบเป็ นสิ่ ง เดียวกัน และเป็ นการยากที่ จ ะแยกให้ เห็ นถึง ความแตกต่างกันโดย
เด็ดขาด สองสิ่งนี ้มักใช้ ควบคูก่ นั อยูเ่ สมอในฐานะที่เป็ นเป้าหมาย(end) และ วิธีการ( mean) ซึ่งกัน
และกัน 46
“ความเชื่ออย่างฝั งหัว”(Myth)นี ้ส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ และ ทัศนคติของบุค คลอย่าง
ฝั งรากลึก แต่อย่างไรก็ดี“ความเชื่ออย่างฝั งหัว”(Myth)นี ้ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลา
ถ้ าไม่ได้ รับการตอกย ้าหรื อถ่ายทอดอยู่เสมอ 47 ดังนันการใช้
้
สญ
ั ลักษณ์เพื่อสร้ างหรื อตอกย ้าให้ เกิด
ความเชื่ออย่างฝั งหัว”(Myth)นี ้จึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในทางการเมือง เนื่องจากในทาง
การเมืองความเชื่ออย่างฝั งหัว ”(Myth)นัน้ เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ ระบบการเมืองในขณะนันด
้ าเนิน
ต่อไปได้
ความเชื่ออย่างฝั งหัว ”(Myth)ไม่ได้ เกิดขึน้ จากกระบวนการทางด้ านปั ญญาหรื อเหตุผล
เท่านัน้ แต่เป็ นกระบวนการด้ านอารมณ์ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์ ซึ่งจะเป็ นการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้ สึกอย่างที่ไม่ร้ ูตวั ได้ การแสดงออกทางอารมณ์นนจะมี
ั้
เฉพาะในสัตว์ชนสู
ั ้ งที่มี
ความจา(memory) ซึ่งจะก่อให้ เกิดความประทับใจ และมีจิตใต้ สานึกที่พร้ อมจะแสดงออกมาใน
รูปของอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ 48 ซิกมัน ฟรอยด์( Sigmund Freud) ได้ พยายามอธิบาย
เรื่ องของ “ความเชื่ออย่างฝั งหัว”(Myth) ผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถตรวจสอบได้ ใน

45

พระณรงค์ คุ้มกลัด , พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ : ศึกษาเปรียบเทียบความเข้ าใจและการใช้ สญ
ั ลักษณ์ของ
พุทธศาสนิกชนไทย ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร , หน้ า 29.
46
Susanne K. Langer, “ Theory of Language and Myth,“ in The Philisophy of Ernst Cassirer ,p. 387.
47
มานิตย์ นวลละออ , “ สัญลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481-2487), “ หน้ า 34-35.
48
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 37.
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เชิ ง ประจัก ษ์ ไ ด้ ว่า “ความเชื่ อ อย่า งฝั ง หัว ”(Myth) เป็ นกลไกทางจิ ต วิ ท ยาสัง คมและชี ว วิ ท ยา
(การทางานของระบบประสาท) ฟรอยด์เชื่อการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ความเชื่ออย่างฝั งหัว”(Myth) นี ้
เป็ นการศึกษาชีวิตของมนุษย์ทางด้ านอารมณ์ (emotiom) โดยเน้ นปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา
ไม่ใช่เรื่ องของวิญญาณ( soul) อารมณ์นนจะมี
ั้
ลกั ษณะที่เรี ยกว่า Motor manifestation กล่าวคือ
เป็ นความโน้ มเอียงของจิตใจที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็ นการเคลื่อนไหวหรื อการกระทาได้ ในที่สดุ 49
กล่าวโดยสรุ ป สัญลักษณ์เป็ นเครื่ องมื อสาคัญที่ก่อให้ เกิดความเชื่ออย่างฝั งหัว ”(Myth)
ที่มีความสัมพันธ์ กับอารมณ์ เ กิดขึน้ ในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งความเชื่ออย่างฝั งหัว ”(Myth)นีไ้ ด้ ทา
หน้ าที่สาคัญในการสร้ างความเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยหรื อเป็ นไปโดยสมัครใจของมนุษย์ จนเมื่อไหร่
ที่ ม องเห็ น สิ่ ง นั น้ เป็ นความจริ ง (reality) ก็ จ ะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งสอดคล้ องต้ องกั น
ั้ ง
( conformity) ตามที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ลักษณ์ต้องการได้ ในที่สุด 50 โดยรู ปแบบทัว่ ไปของสัญลักษณ์นนแบ่
ออกเป็ น 5 รู ปแบบได้ แก่ สัญลักษณ์ เชิงภาษา ( Lexical)สัญลักษณ์ เชิงรู ปลักษณ์หรื อรู ปภาพ
( Pictorial ),สัญลักษณ์ เชิงเหตุผล( Logico- Mathematical) สัญลักษณ์ ในเชิงพิธี ก รรมหรื อ
พฤติกรรม(Social – Gestural ), สัญลักษณ์ในเชิงศิลปดนตรี ( Musical)

2.1.3 แนวคิดทฤษฎี “ สัญลักษณ์ ทางการเมือง”

สัญลักษณ์เป็ นสิ่งที่มีบทบาทที่สาคัญต่อมนุษย์ในหลายแขนงไม่ว่าจะเป็ นในทางศาสนา
ที่ใช้ สญ
ั ลักษณ์แทนคาสอนที่เป็ นนามธรรมเพื่อให้ มนุษย์เข้ าใจในคาสอนของศาสนานันได้
้ ง่ายขึ ้น
51
อาทิ เ ช่น พระพุท ธศาสนาได้ มี ก ารใช้ ธ รรมจัก ร(กงล้ อ แห่ง พระธรรม) เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แ ทน
อริ ยสัจ 4 กล่าวคือ กงล้ อเป็ นส่วนที่หมุนเวียนกระแทกกับพื น้ เทียบได้ กบั ทุกข์และสมุทยั กาเป็ น
ส่วนที่นาจากกงล้ อเข้ าสู่ศนู ย์กลางเทียบได้ กับมรรค ดุมเป็ นศูนย์กลาง คือความสงบนิ่ง ไม่หมุน
เทียบได้ กบั นิโรธ 52หรื อ ศาสนาคริสต์ได้ มีการใช้ ไม้ กางเขนเป็ นสัญลักษณ์แทนคาสอนที่สาคัญของ
ศาสนาคริ สต์คือให้ รักพระเจ้ าอย่างสุดจิตสุดใจและสอนให้ รักเพื่อนบ้ านเหมือนรักตัวเอง กล่าวคือ

49

Ernst Cassirer , The Myth of the state ( New Haven : Yale University Press,1946), p 30.
Wilbur M. Urban , “ Philosophy of Language ,“ in The Philisophy of Ernst Cassirer ,pp.422-423.
51
แสง จันทร์ งาม , ศาสนศาสตร์ ( กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์ธารแก้ ว , 2531), หน้ า173.
52
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 23-24.
50
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ไม้ กางเขนประกอบไปด้ วย 2 ท่อน ท่อนหนึ่งอยู่ในแนวดิ่งอีกท่อนหนึ่งอยู่ในแนวราบ ไม้ ที่ชีข้ ึน้
ข้ างบนหมายถึงความรับผิดชอบที่มนุษย์มีตอ่ พระผู้เป็ นเจ้ า ส่วนไม้ แนวขวางที่ชี ้ออกไป 2 ข้ างนัน้
หมายถึง ความรับผิดชอบที่แต่ละคนมีตอ่ เพื่อนบ้ าน เป็ นต้ น 53
สัญ ลักษณ์ ยัง ได้ มี บทบาทที่ ส าคัญในทางวรรณคดี โดยมี ความหมายถึง สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง
มักจะเป็ นสิ่งรู ปธรรมเพื่อใช้ แทนสิ่งนามธรรม อาทิเช่น ดอกไม้ ใช้ แทนหญิ งงาม นา้ ค้ างมักแทน
ความบริ สุท ธิ์ พระเพลิง ใช้ แ ทนความร้ อนแรง หรื อ อาจใช้ ตัวละครในเรื่ องนิยายหรื อบทละคร
เป็ นตัวแทนนามธรรม เช่น ทศกัณฐ์ เป็ นตัวแทนความเลวร้ ายของผู้มีอานาจที่ ไม่มี ธรรมะ สีดา
เป็ นตัว แทนหญิ ง ที่ ซื่ อตรงต่อสามี 54 เป็ นต้ น หรื อนวนิยายชื่ อดัง เรื่ อง “ ปี ศาจ” ของเสนี ย์
เสาวพงษ์ ก็ได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ มาเป็ นสิ่งสาคัญในการดาเนินเรื่ อง กล่าวคือ เสนีย์ เสาวพงศ์ไ ด้ ใช้
”ปี ศาจ “เป็ นสัญลักษณ์แทนความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความก้ าวหน้ าให้ พ้นไปจากระบอบ
ศักดินาแบบเดิม โดยมีสาย สีมา เป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของ “ปี ศาจ” ที่กาลังมาทาลายล้ างระบบ
เก่า อย่างที่เจ้ าคุณและคุณหญิง บิดามารดาของรัชนี เมื่อกล่าวถึงสาย สีมาว่ า “ ไอ้ ปีศาจตัวนี ้มัน
ทาให้ ฉันนอนไม่หลับ…” หรื อ ที่สาย สีมาได้ กล่าวสุนทรพจน์เอาไว้ ในงานเลี ้ยงว่า เขาคือปี ศาจที่
กาลเวลาได้ สร้ างขึ ้นมาเพื่อหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่า ความคิดเก่า(ในที่นี ้คือระบอบศักดินา)
ให้ เกิดความหวาดกลัว 55
ในทางสถาปั ตยกรรมไทยสัญลักษณ์ก็ได้ มีบทบาทที่สาคัญ เช่น วัดสุทศั น์เทพวราราม ก็ได้
ใช้ ถะ(ถะก็คือความเชื่อที่มองว่าเป็ นวิมานของกามภูมิเทวโลกที่ห้อมล้ อมตามแกนกลางของเขา
พระสุเมรุ )จานวนทัง้ สิน้ 28 ถะรอบใต้ พระมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม มาเป็ นสัญลักษณ์
ที่สาคัญที่ต้องการสื่อความหมายถึง พระพุทธเจ้ า 28 พระองค์ที่ได้ อบุ ตั ิขึ ้นมาแล้ ว 27 พระองค์
เหลืออีกหนึง่ พระองค์ก็คือพระศรี อาริยเมตไตรย์56
แม้ นแต่ในทางนิเทศศาสตร์ สัญลักษณ์ ก็ยังมีบทบาทที่สาคัญในวงการนี ้ ไม่ว่าจะเป็ น
วงการภาพยนตร์ โทรทัศน์ ข่าว ก็จะมีสญ
ั ลักษณ์ที่ ใช้ เฉพาะในสาขานันๆและเป็
้
นที่เข้ าใจเฉพาะ
คนในวงการ ซึ่งโดยมากเป็ นสัญลักษณ์ที่สนแต่
ั ้ มีความหมาย เนื่องจากในวงการนี ้ต้ องการความ

53

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 178-179.
ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ , วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ( กรุงเทพฯ : โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสร์ สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย , 2517). หน้ า 37.
55
เสนีย์ เสาวพงศ์ , ปี ศาจ ( กรุงเทพฯ : สร้ างสรรค์บ๊ คุ จากัด ,2543).หน้ า 204-205.
56
ชวพงษ์ ชานิประศาสน์ ,”คติ-สัญลักษณ์ สถาปั ตยกรรมไทย, “ ข่าวสด (2 ตุลาคม 2554) : 7.
54
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รวดเร็วเป็ นหลัก อาทิเช่น การใช้ คาว่า “ บ้ านพัก” เป็ นสัญลักษณ์แทนคาว่าที่อยู่อาศัย หรื อ การใช้
คาว่า “ เทค “ เป็ นสัญลักษณ์แทนถึงการที่ ต้องแสดงบทบาทใหม่อีกครัง้ ของนักแสดงหรื อพิธีกร
หากการแสดงนันยั
้ งไม่ดีพอ57 เป็ นต้ น
ในทางการเมื อ งสั ญ ลั ก ษณ์ ก็ ยั ง มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ อย่ า งกว้ างขวาง เนื่ อ งจาก
ในทางการเมืองความคิดทางการเมืองบางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้ ยากมีความเป็ นนามธรรมสูง
การใช้ สัญลักษณ์ มาเป็ นสื่อแทนความหมายจะทาให้ เข้ าใจความคิดทางการเมืองนันได้
้ ง่ายขึน้
อาทิเช่น การที่Plato ได้ ใช้ Philosopher King เป็ นสัญลักษณ์แทนความคิดเรื่ องระบบการปกครอง
ที่ดีที่สุด เนื่องจากระบบการปกครองที่ดีที่สุดในแนวคิด ของPlato นัน้ มีความเป็ นนามธรรมสูง
เป็ นเพียงความพยายามในการอธิบายรู ปแบบหรื อความคิดอย่างหนึ่ง โดยอาศัยวิธีก ารวิเคราะห์
แบบการวิภาษวิธี แบบอุปมานและการตีความตามหลักตรรกวิทยาเท่านัน้ 58 หรื อในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตังในปี
้
ค.ศ. 1984 โรนัลด์ เรแกน (Ronald Reagan) ก็ได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์มาเป็ นส่วน
สาคัญในการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง โดย เรแกน ได้ ผลิตโฆษณาในการหาเสียงชิ ้นหนึ่งมี
เสียงเตือนผู้ชมอย่างตื่นตระหนกว่า มีหมีตวั หนึ่งอยู่ในป่ า โดยเรแกน ได้ ใช้ หมีมาเป็ นสัญลักษณ์
สื่ อ ความหมายให้ คนอเมริ กั น ตระหนั ก ถึ ง ภั ย ที่ จ ะมี ม าจากประเทศคอมมิ ว นิ ส ต์ อ ย่ า ง
สหภาพโซเวียต (หมีเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสหภาพโซเวียต) และให้ เลือกเขามาดารงตาแหน่ง
ประธานาธิบดีเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากลัทธิคอมมิวนิสต์เหล่านี ้ 59เป็ นต้ น
สัญลักษณ์เมื่อนาเอามาใช้ ในทางสาขาวิชาใดก็จะมีชื่อเฉพาะสาหรับเรี ยกในสาขาวิชานัน้
อาทิเ ช่น เมื่ อ นาสัญ ลักษณ์ ม าใช้ ในสาขาวิช ารั ฐ ศาสตร์ ก็ จ ะเรี ย กว่า สัญ ลักษณ์ ทางการเมื อ ง
( political symbol) เป็ นต้ น
ด้ วยเหตุที่สญ
ั ลักษณ์มีความสัมพันธ์และก่อให้ เกิดความเชื่อหรื อ “ความเชื่ออย่างฝั งหัว ”
(Myth) ดัง ที่ เ คยกล่ า วมาแล้ วในข้ างต้ น ดัง นัน้ เมื่ อ น าสั ญ ลั ก ษณ์ ม าใช้ ในทางการเมื อ ง
สัญลักษณ์ ทางการเมืองจึง ก่อให้ เกิดและมี ความสัม พันธ์ กับสิ่งที่เรี ยกว่า “ความเชื่ออย่างฝั งหัว
ทางการเมือง”( Political myth)หรื อความเชื่อทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ ว

57

พระณรงค์ คุ้มกลัด , พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ : ศึกษาเปรียบเทียบความเข้ าใจและการใช้ สญ
ั ลักษณ์ของ
พุทธศาสนิกชนไทย ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร , หน้ า 27.
58
ทินพันธุ์ นาคะตะ ,” ความชอบธรรมในการปกครอง, “ วารสารธรรมศาสตร์ 5 (ต.ค. 2518-ม.ค. 2519): 3-4.
59
เสถียร เชยประทับ , การสื่อสาร การเมือง และประชาธิปไตยในสังคมที่พฒ
ั นาแล้ ว ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , 2551), หน้ า 134 .
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สัญลักษณ์ทางการเมืองเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ผ้ นู าทางการเมืองใช้ เพื่อสร้ างความเชื่อทางการเมือง
ให้ เกิ ดขึน้ ไปยัง ทิศทางที่ ผ้ ูนาต้ องการจนนาไปสู่การสนับสนุนการปกครองหรื อ การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของผู้นา60 และสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองให้ แก่ผ้ นู าในที่สดุ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อมีการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครอง กลุ่มผู้นาการปฏิวตั ิมกั จะใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมือง
มาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการปลูกฝั งความคิด ความเชื่อทางการเมืองตามที่กลุ่มตนต้ องการและ
สร้ างความชอบธรรมทางการเมื อ งแก่ ก ลุ่ม ตน อาทิ เ ช่น ภายหลัง การปฏิ วัติ โ ค่น ล้ ม พระเจ้ า
ซาร์ นิ โ คลัส ที่ ส องในประเทศรั ส เซี ย ลง กลุ่ ม บอลเชวิ ค ก็ ไ ด้ น าเอาสัญ ลัก ษณ์ ท างการเมื อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง สัญ ลักษณ์ เ ชิ ง รู ปภาพ (pictorial) มาปลูกฝั ง ความเชื่ อทางการเมื อ งให้ แ ก่
ประชาชนให้ มีความเชื่อทางการเมืองไปยังทิศทางเดียวกับที่กลุม่ บอลเซวิกต้ องการ อาทิเช่น

60

มานิตย์ นวลละออ , “ สัญลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481-2487), “ หน้ า 7-8.
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ภาพที่ 2.1
นักบุญนิโคลัส(St. Nichoals)ในฐานะเป็ นผู้ใช้ แรงงาน

ที่มา Abel ( 1987:151)
ภาพนี ้เป็ นภาพที่กลุ่มบอลเซวิกได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ที่สาคัญทางศาสนาซึ่งในที่นี ้ก็คือนักบุญ
นิโคลัส (St. Nichoals)มาเชื่ อมโยงกับความเชื่ อทางการเมื องคอมมิ วนิสต์ ของกลุ่ม ตนซึ่ง ให้
ความส าคัญ กับ ชนชัน้ แรงงานเป็ นหลัก เพื่ อ แสดงให้ เ ห็นว่านักบุญนิ โคลั สที่ ไ ด้ รับการยกย่อ ง
เนื่องมาจากเป็ นผู้ใช้ แรงงานคนหนึง่ 61

61

Ulf Abel , “ ICON AND SOVIET ART ,” in Symbol of Power ,( Sweden : Graphic System AB Goteberg , 1987), p.152 .
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ภาพที่ 2.2
ภาพ “ Can’t cath up!” โดย Novoyw V remya

ที่มา Aman (1987: 57)
ภาพนี ้เป็ นการใช้ สญ
ั ลักษณ์ของนักวิ่งจากประเทศสหภาพโซเวียตที่ประสบความสาเร็ จ
เป็ นอย่างมากในปี คศ.1952 ที่เฮลซิงกิเพื่อแสดงให้ เห็นว่าระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ของกลุ่ม บอลเซวิ ก ในประเทศสหภาพโซเวี ยตนัน้ มี ความก้ า วหน้ า ไปกว่าระบอบการปกครอง
แบบทุ น นิ ย มของสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นอัน มาก(ในที่ นี ไ้ ด้ ใ ช้ สัญ ลัก ษณ์ เ งิ น ดอลลาร์ แ ทนสหรั ฐ
และสัญลักษณ์ค้อนเคียวแทนประเทศสหภาพโซเวียตแปะอยู่บนอกเสื ้อนักวิ่ง)62

62

Ibid, p. 57.
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ภาพที่2.3
ภาพ “ A year of the Proletarian Dictatorship” โดย Alexander apsit

ที่มา Aman (1987: 60)
ภาพนี ้เป็ นภาพชาวนาและกรรมกรมือถืออาวุธและเท้ าเหยียบโซ่ตรวนและสิ่งของที่เป็ น
สัญลักษณ์ของระบอบเก่า(ระบอบพระเจ้ าซาร์ ) ทังชาวนาและกรรมกรยื
้
นอยู่ตรงหน้ าประตูซึ่งมอง
ออกไปเบื ้องหน้ าจะเป็ นความมัง่ คัง่ อุดมสมบูรณ์ของอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ เด็กทารกอ้ วน
แข็ ง แรง ภาพนี เ้ ป็ นสัญ ลัก ษณ์ ที่ต้ อ งการสื่ อ ความหมายถึ ง ชี วิ ตใหม่ที่ ดีง ามและอุด มสมบูร ณ์
ภายหลังการปฏิวตั ขิ องกลุม่ บอลเซวิค63
แม้ แต่ในสังคมไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของกลุ่ม คณะราษฎรก็ได้ ใช้
สัญ ลัก ษณ์ ท างการเมื อ งเพื่ อ สร้ างความชอบธรรมทางการเมื อ งให้ ก ารปกครองของกลุ่ม ตน
อาทิเช่น การที่คณะราษฎรได้ ผลิตดวงตราไปรษณียากร รูปพระที่นงั่ อนันตสมาคมพร้ อมธงไตรรงค์
ประดับอยู่บนยอดโดม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 เพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองดังภาพ

63

สัญชัย สุวงั บุตร , เลนินกับการสร้ างรัฐสังคมนิยมโซเวียต ( กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์ , 2553). หน้ า 283.

31

ภาพที่ 2.4
ภาพตราไปรษณียากรที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน(ครบชุด)

ที่มา สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 ( 2555:ออนไลน์)
ภาพตราไปรษณียากรนี ้มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นภาพที่ระหว่างคณะราษฎรรอคาตอบ
จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั คณะราษฎรได้ ทาการปลดธงมหาราชซึง่ เป็ น
ธงสัญลักษณ์สาคัญของพระมหากษัตริย์ออกจากยอดโดมพระที่นงั่ อนันตสมาคมและได้ ทาการ
ชักธงไตรรงค์ขึ ้นแทนเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 64
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม หนึ่งในสมาชิกของคณะราษฎร
ด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ก็ ไ ด้ ใ ช้ สัญ ลัก ษณ์ ท างการเมื อ งมาปลูก ฝั ง ความคิ ด ความเชื่ อ
ทางการเมืองต่อ ประชาชนให้ เป็ นไปในทิศทางที่คณะราษฎรต้ องการอย่างกว้ างขวาง อาทิเช่น
การให้ สร้ างวัดพระศรี มหาธาตุวรวิหาร บางเขน โดยมีเหตุผลสาคัญข้ อหนึ่ง กล่าวคือ ต้ องการสร้ าง
วัด ที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนโดยทั่ว ไปมี ส่วนร่ ว มบริ จ าคกัน อย่า งเสมอภาค ซึ่ง สอดคล้ องกับ
หลักการให้ ราษฎรมีสิทธิกนั เสมอภาคกัน อันเป็ นหลักการสาคัญประการหนึ่งในหลัก 6 ประการ



ธงมหาราชเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของพระมหากษัตริย์ การใช้ ธงมหาราชเป็ นธงประจาองค์พระมหากษัตริย์ได้ เริ่มขึ ้นอย่างจริงจัง
ในช่วงสมัยรัชกาลที4่ โดยรัชกาลที่ 4 ได้ ทรงพระราชดาริวา่ เวลาเสด็จพระราชดาเนินทางชลมารค มีกระบวนเรือหลายลา ราษฎร
และเจ้ าหน้ าที่ที่จะถวายความเคารพ ต่างก็ไม่สามารถสังเกตได้ วา่ พระเจ้ าแผ่นดินทรงประทับอยูใ่ นเรือพระที่นงั่ ลา
ใด เนื่องจากไม่มีเครื่ องหมายบ่งบอง จึงโปรดเกล้ าฯให้ ตราพระราชบัญญัติธงเรียกว่า “ ธงมหาราช”ขึ ้น ในสมัยรัชกาลที่ 6ได้ แก้ ไข
และเปลี่ยนแปลงธงนี ้ โดยตราเป็ นพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129(พ.ศ. 2453) เปลี่ยนรูปขนาด ลักษณะและสีธงมหาราช กาหนดให้ มี
ขนาดเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส พื ้นสีเหลืองตรงกลาง มีรูปครุฑพ่าส์สีแดง ทังนี
้ ้สืบเนื่องมาจากการที่ได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ยนพระราช
ลัญจกรสาหรับแผ่นดินที่ใช้ ในราชการรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่เรียกกันว่าตราแผ่นดิน โดยเปลี่ยนเป็ น
พระราชลัญจกรรูปครุฑพ่าห์เป็ นเครื่องหมายสาคัญ สาหรับใช้ ในราชการของประเทศสืบไป ใน มานิตย์ นวลละออ , “ สัญลักษณ์
ทางการเมืองในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบลู สงคราม (พ.ศ.
2481-2487), “ หน้ า 77 .
64
สมบัติ จันทรวงส์ , “ สัญลักษณ์ของประชาธิปไตยในตราไปรษณียากรไทย ,” วารสารไทย 3-9 (มกราคม 2526): 43.
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ของคณะราษฎร รวมไปถึ ง จอมพล ป. พิ บูล สงคราม ยัง ได้ ใ ห้ มี ก ารสร้ างเจดี ย์ ภ ายใน
วัดพระศรี มหาธาตุ ซึ่งออกแบบส่วนยอดไม่ให้ มีบลั ลังก์และมีจานวนบัวกลุ่มที่ยอด 6 ชัน้ ซึ่งไม่ใช่
ระเบียบวิธีโดยทัว่ ไปขององค์ประกอบของเจดีย์ที่หากทายอดเป็ นบัว กลุ่มมักจะออกแบบให้ ชนบั
ั้ ว
กลุม่ เป็ นเลขคี่ และเลขคี่ที่นิยมก็คือ 5, 7, 9 , 11 ชัน้

ภาพที่ 2. 5
ภาพ เจดีย์วดั พระศรี มหาธาตุ บางเขน

ที่มา ชาตรี ประกิตนนทการ (2552 :108)
การที่ จ อมพล ป. พิบูล สงคราม ได้ ออกแบบจ านวนบัวกลุ่ม ที่ ยอด 6 ชัน้ บนเจดี ย์
วัดพระศรี ม หาธาตุ ซึ่ง แตกต่างไปจากชัน้ บัวกลุ่ม จ านวนทั่วไป ก็ เพื่ อ เป็ นสัญลักษณ์ สื่ อความ
หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎรเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 นัน่ เอง65 นอกจากนี ้


หลัก 6 ประการของคณะราษฎร ได้ แก่
1. จะต้ องรักษาความเป็ นเอกราชทังหลาย
้
เช่น เอกราชในทางการเมือง การศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ ให้ มนั่ คง
2. จะต้ องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ ให้ การประทุษร้ ายต่อกันลดน้ อยลงให้ มาก
3. จะต้ องบารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ ราษฎรทุกคนทา จะวางโครงการ
เศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยราษฎรอดอยาก
4. จะต้ องให้ ราษฎรมีสิทธิ เสมอภาคกัน ( ไม่ใช่พวกเต้ ามีสิทธิ ยิ่งกว่าราษฎรแบบเช่นที่เป็ นอยู)่
5. จะต้ องให้ ราษฎรได้ มีเสรีภาพ มีความเป็ นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี ้ไม่ขดั ต่อหลัก 4 ประการ ดังกล่าวข้ างต้ น
6. จะต้ องให้ การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร
ใน มานิตย์ นวลละออ , “ สัญลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481-2487), “ หน้ า 58 .
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จอมพล ป. พิบูล สงคราม ยัง ได้ ให้ สร้ างอนุสาวรี ย์ ประชาธิ ปไตยขึน้ เมื่ อวันที่ 24 มิ ถุนายน
พ.ศ. 2483 บริ เวณถนนราชดาเนิน โดยอนุสาวรี ย์ประชาธิ ปไตยเป็ นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่
สาคัญ ที่ ส ะท้ อนแนวความคิด ความเชื่ อทางการเมื องของกลุ่ม คณะราษฎรอยู่หลายประการ
อาทิเช่น การให้ มีพานรัฐธรรมนูญ อยู่ตรงกลางอนุสาวรี ย์ ซึ่งก็สะท้ อนความคิดทางการเมืองของ
คณะราษฎรที่ ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ์ ม าเป็ นระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ การให้ มีรูปพระขรรค์ทงั ้ 6 ซึ่งตังประดั
้
บอยู่รอบป้อมกลางที่ตงั ้
พานรั ฐธรรมนูญ เพื่อสะท้ อนถึง หลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร 66หรื อ การสร้ างอนุสาวรี ย์
ให้ ตงอยู
ั ้ บ่ นแนวพื ้นราบ ที่ทกุ คนสามารถมองเห็นได้ ในแนวราบ ไม่ต้องแหงนขึ ้นดู ดังเช่นอนุสาวรี ย์
ของบุคคลสาคัญหรื อพระมหากษัตริ ย์ ก็สะท้ อนถึงหลักความเสมอภาค อันเป็ นหลักการสาคัญ
ประการหนึง่ ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎรอย่างที่ได้ กล่าวไปแล้ ว67 เป็ นต้ น
เมื่อนาเอาความหมายและแนวคิดของทฤษฎี “ สัญลักษณ์ทางการเมือง” ดังที่ได้ กล่าว
มาแล้ ว ข้ า งต้ น มาวิ เ คราะห์ ถึง บทบาทและหน้ าที่ ของสัญ ลักษณ์ ทางการเมื อง อาจสรุ ป ได้ ถึ ง
บทบาทและหน้ าที่สาคัญของสัญลักษณ์ทางการเมือง 3 ประการได้ แก่

1. สัญ ลัก ษณ์ ท างการเมื อ งจะท าหน้ า ที่ แ ทนความคิด ความเชื่ อ ทางการเมื อ ง หรื อ
อุด มการณ์ ท างการเมื อ งซึ่ ง โดยปกติ เ ป็ นเรื่ อ งที่ เ ป็ นเข้ า ใจยากและมี ค วามเป็ น
นามธรรมสูงให้ เข้ าใจง่ายขึ ้นเพื่อสื่อความหมายให้ รับรู้ร่วมกัน68
2. สัญ ลักษณ์ ท างการเมื องเป็ นเครื่ องมื อ ที่ ส าคัญ ในการสร้ างความเชื่ อในความคิด
ความเชื่อทางการเมือง หรื ออุดมการณ์ทางการเมือง ไปในทิศทางเดียวกัน จนเมื่อใดก็
ตามที่ ค วามเชื่ อ ทางการเมื อ งรุ น แรงกว่ า ระดั บ ปกติ อ ย่ า งที่ เ รี ยกกั น ว่ า เป็ น
“ ความเชื่อทางการเมืองที่ฝังหัว ” (Political myth) เกิดขึ ้นก็จะก่อให้ เกิดพฤติกรรม
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ชาตรี ประกิตนนทการ , ศิลปะสถาปั ตยกรรมคณะราษฎร สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ ( กรุงเทพ ฯ : มติชน ,
2552). หน้ า 109.
66
มานิตย์ นวลละออ , “ สัญลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481-2487), “ หน้ า 105 .
67
เรื่องเดียวกัน , 107 .
68
Robert J Pranger , Action,symbolism and order :the existential dimensions of politics in modern citizenship , p.
185.
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หรื อการกระทาทางการเมืองที่สอดคล้ องต้ องกัน(conformity)ตามที่ผ้ ูใช้ สัญลักษณ์
ทางการเมืองต้ องการได้ 69 นาไปสู่การสร้ างความชอบธรรมแก่ผ้ ทู ี่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ทาง
การเมืองได้ ในที่สดุ
3. สัญลักษณ์ ทางการเมืองโดยทั่วไปแล้ วจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนความคิด ความเชื่ อ
ทางการเมืองและปลุกอารมณ์ความรู้ สึก ความคิด ความเชื่อทางการเมืองตามที่ผ้ ใู ช้
สัญลักษณ์ต้องการไปพร้ อมกัน70
รวมไปถึงวัตถุประสงค์สาคัญของการใช้ สัญลักษณ์ทางการเมืองโดยทัว่ ไปมี 2 ประการ
ได้ แก่
1. สร้ างความเชื่ อ อย่ า งรุ น แรง(Myth)ขึ น้ ในภาวะจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ โดยความเชื่ อ
ดั ง กล่ า วมมี ลั ก ษณะของความหลงใหล( obessional) อย่ า งไม่ มี ข้ อสงสั ย
( unquestionable) และเป็ นไปโดยสมัค รใจ ( voluntary)ซึ่ ง จะน าไปสู่ ค วามว่ า
นอนสอนง่ายทางการเมือง ( political docility)
2. สัญลักษณ์ทางการเมืองจะเป็ นจุดรวมกันทางด้ านจิตใจซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบตั ิที่
สอดคล้ อง ต้ องกั น ( conformity) การสร้ างความเป็ นอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
( social harmony) และการสร้ างความพึงพอใจ( satisfaction) ร่วมกันทางการเมือง
ในการปฏิบตั ติ ามความเชื่อทางการเมืองนัน้ 71
กล่าวโดยสรุป สัญลักษณ์ทางการเมืองก็คือสิ่งที่ใช้ แทนความคิด ความเชื่อทางการเมือง
หรื อ อุดมการณ์ ทางการเมือง เพื่อสื่อความหมายให้ ผ้ รู ับรู้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองเกิดความเชื่อ
ในความคิด ความเชื่อทางการเมือง หรื ออุดมการณ์ ทางการเมื อง ไปในทิศทางเดียวกัน โดยถ้ า
เมื่อไหร่ ความคิด ความเชื่อทางการเมืองของผู้รับรู้สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองมากจนถึงขันที
้ ่เรี ยกว่า
“ ความเชื่อทางการเมืองอย่างฝั งหัว” หรื อ (Political myth) เกิดขึน้ จนมองว่าสิ่งเหล่านันเป็
้ น
ความจริ ง ก็ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ความประพฤติ ห รื อ การกระท าทางการเมื อ งที่ ส อดคล้ องต้ อ งกั น
(conformity) ตามที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองต้ องการจนนาไปสู่การสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองให้ แก่ผ้ ทู ี่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองได้ ในที่สดุ
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Ibid, p. 159.
Ibid, p. 171.
71
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2.2 กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทางการเมือง
2.2.1 แนวคิดทฤษฎี ”การสื่อสาร”

คาว่า “ การสื่อสาร” (Communication) นัน้ มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Communis
แปลว่า “ความเหมือนกัน หรื อ ความร่ วมกัน ”72 ดังนัน้ ตามรากศัพท์ แล้ วนัน้ การสื่ อสารจึง มี
ความหมายว่าเป็ นกิจกรรมที่ม่งุ สร้ างความร่วมมือหรื อความคล้ ายคลึงต่อกันให้ เกิดขึ ้นในระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นความพยายามที่มนุษย์ต้องการจะแลกเปลี่ยนข่าวสารหรื อแนวความคิด
ระหว่างกัน การให้ คานิยามตามรากศัพท์ดงเดิ
ั ้ มนี ้เป็ นการเน้ นไปที่เป้าหมายของการสื่อสารก็คือ
การสร้ างลักษณะความคล้ ายคลึงกันหรื อการร่ วมกันให้ เกิ ดขึน้ ( Commonness)73 นักวิชาการ
ทางด้ านการสื่ อ สารได้ ให้ นิ ย ามของการสื่ อ สารไว้ อย่ า งแตกต่ า งหลากหลายอาทิ เ ช่ น
Wilbur Schramm ได้ ให้ นิยามการสื่อสารเอาไว้ ว่า การสื่อสาร คือ การที่มนุษย์พยายามที่จะ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ความคิด และทัศนคติซึ่งกันและกัน 74 หรื อ Everett M.Rogers การ
สื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยผ่านช่องทางซึ่งสามารนาสาร
ไปถึงผู้รับได้ 75 เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามอาจให้ นิยามของการสื่อสารโดยสรุปได้ ว่า “ การสื่อสาร ก็คือ
กระบวนการของการถ่ า ยทอดสาร ( Message) จากบุค คลฝ่ ายหนึ่ง ซึ่ ง เรี ย กว่า เป็ นผู้ส่ ง สา
(Source) ไปยัง บุค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ ง เรี ย กว่ า ผู้รั บ สาร ( Receiver) โดยผ่ า นสื่ อ ( Channel)
เพื่อก่อให้ เกิดผลบางประการแก่ผ้ รู ับสารตามที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการ
กรอบแนวคิดเกี่ ยวกับการสื่ อสารที่ ส าคัญ ซึ่ง เป็ นพื น้ ฐานให้ กรอบแนวคิดเกี่ ยวกับการ
สื่อสารในรู ปแบบต่างๆรวมไปถึงกรอบแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองด้ วยนันก็
้ คือกรอบแนวคิด
72

ยุทธพร อิสรชัย , “ การสื่อสารทางการเมืองกับกระแสโลกาภิวตั น์ ,” ใน การสื่อสารทางการเมือง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2551),หน้ า 8 .
73
วัลลภ ลาพาย , “ แนวคิดและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง ,” ใน การสือ่ สารทางการเมือง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2551),หน้ า 5 .
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Wilbur Schramm , The Process and Effects of Mass Communication( Urbana University of Illinois press : United
States of America , 1974), P 23.
75
สุรศักดิ์ จิรวัสตร์ มงคล , “ การบริหารการสื่อสารและสารสนเทศทางการเมือง ,” ใน การสื่อสารทางการเมือง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2551),หน้ า 6 .
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ตัวแบบ SMCR Model ตามแนวคิดของ เดวิด เบอร์ โล ( David K. Berlo) ที่มองว่าในกระบวนการ
สื่อสารจะประกอบไปด้ วยองค์ประกอบต่างๆที่สาคัญได้ แก่ ผู้ส่งสาร(Source) ตัวสาร ( Massage)
สื่อหรื อช่องทางในการสื่อสาร(Channels)และผู้รับสาร (Receiver) ดังแผนภาพต่อไปนี ้

ภาพที่ 2.6
ตัวแบบพื ้นฐานของการสื่อสาร SMCR ของเดวิด เบอร์ โล ( David K. Berlo)

ผู้สง่ สาร

สาร

ช่องทาง

ผู้รับสาร

ที่มา อ้ างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน (2553 : 53)
เดวิด เบอร์ โล ( David K. Berlo) มองว่า ผู้ส่งสาร(Source) คือผู้สร้ างสารที่มีเจตนาที่จะ
สื่อสาร ส่วนตัวสาร( Massage) คือ การแปลความหมายของความคิดเห็นของผู้ส่งสารให้ อยู่ในรูป
ของสัญลักษณ์ เช่นการใช้ ภาษา กิริยาท่าทางหรื อการแสดงออก ขณะช่องทาง (Channels) คือ สื่อ
ที่ตวั สารจะถูกส่งผ่าน และผู้รับสารก็คือบุคคลที่เป็ นเป้าหมายของการสื่อสาร76
ตามทฤษฎี S M C R เดวิด เบอร์ โล ( David K. Berlo) ยังมองด้ วยอีกว่า ปั จจัยที่สาคัญที่
ส่งผลต่อการสื่อสารนันประกอบไปด้
้
วย 4 ประการใหญ่ๆได้ แก่
1. ทักษะในการสื่อสาร ( Communication Skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทัง้ ผู้ส่งและผู้รับควรจะมี
ความชานาญในการส่งและการรับเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกันได้ อย่างถูกต้ อง อาทิเช่น ผู้ส่งต้ อง
มีความสามารถในการเข้ ารหัสสาร มีการพูดโดยใช้ ภาษาพูดที่ถกู ต้ อง ชัดเจน ฟั งง่าย มีการแสดงสี
หน้ าหรื อท่าทางที่เข้ ากับการพูด ท่วงทานองลีลาในการพูดเป็ นจังหวะน่าฟั ง หรื อ การเขียนด้ วย
ถ้ อยคาสานวนที่ถูกต้ องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี เ้ ป็ นต้ น ส่วนผู้รับต้ องมีความสามารถในการ
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รจิตลักขณ์ แสงอุไร , การสื่อสารของมนุษย์ ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจากัดภาพพิมพ์ , 2533),หน้ า 53.
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ถอดรหัสและมีทกั ษะที่เหมือนกันกับผู้สง่ โดยมีทกั ษะในการฟั งที่ดี ฟั งภาษาที่ผ้ พู ดู ส่งมารู้เรื่ อง หรื อ
สามารถอ่านข้ อความที่สง่ มานันได้
้ เป็ นต้ น
2. ทัศนคติ (Attitude) เป็ นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งส่งผลต่อการสื่อสาร ถ้ าผู้ส่งและผู้รับ มี
ทัศนคติที่ดีตอ่ กันก็จะทาให้ การสื่อสารได้ ผลดี ทังนี
้ ้เพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับซึ่ง
กันและกันระหว่างผู้สง่ และผู้รับด้ วย เช่น ถ้ าผู้ฟังมีความนิยมชมชอบในตัวผู้พดู ก็มกั จะมีความเห็น
คล้ อยตามกันไปได้ ง่ าย แต่ในทานองตรงกันข้ าม ถ้ าผู้ฟั ง มีทัศนคติไ ม่ดีต่อผู้พู ดก็ จ ะฟั ง แล้ วไม่
เห็นชอบด้ วยและมีความขัดแย้ งในสิ่งที่ผ้ พู ดู พูดมา
3. ระดับความรู้ ( Knowledge Level) ถ้ าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้ที่เท่าเทียมกันก็จะทาให้ การ
สื่อสารนันลุ
้ ล่วงไปได้ ด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับที่แตกต่างกันย่อมจะต้ องมี
การปรับปรุ งความยากง่ายของข้ อมูลที่จะส่งในเรื่ องความยากง่ายของภาษาและถ้ อยคาสานวนที่
ใช้ เช่น ไม่ใช้ คาศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศหรื อถ้ อยคายาวๆสานวนสลับซับซ้ อน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ สะดวกและง่ายต่อการทาความเข้ าใจ อาทิเช่น การที่หมอรักษาคนไข้ แล้ วพูดแต่คาศัพท์ทาง
การแพทย์เกี่ยวกับโรคต่างๆย่อมทาให้ คนไข้ ไม่เข้ าใจว่าตนเองเป็ นโรคอะไรกันแน่ หรื อ พัฒนากร
จากส่วนกลางออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่างๆในชนบทเพื่อให้ คาแนะนาทางด้ านการเกษตรและเลี ้ยง
สัตว์แก่ชาวบ้ าน ถ้ าพูดแต่ศพั ท์ทางวิชาการโดยไม่อธิบายด้ วยถ้ อยคาภาษาง่ายๆหรื อไม่ใช้ ภาษา
ท้ องถิ่นก็จะทาให้ ชาวบ้ านไม่เข้ าใจหรื อเข้ าใจผิดได้ เป็ นต้ น
4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม(Socio- Culture Systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติ
เป็ นสิ่งที่มีส่วนกาหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนันๆซึ
้ ่งเกี่ยวข้ องไปถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่ยึดถื อปฏิ บตั ิ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ล ะชาติย่อมมีความแตกต่างกันเช่น การให้
ความเคารพต่อผู้อาวุโส หรื อ วัฒนธรรมการกิ นอยู่ ฯลฯ ดัง นัน้ ในการติดต่อสื่อสารของบุคคล
ต่างชาติตา่ งภาษา จะต้ องมีการศึกษาถึงกฎข้ อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนาด้ วย 77
กรอบแนวคิด ทฤษฎี S M C R ของเดวิด เบอร์ โล ( David K. Berlo) ยังได้ นาไป
ประยุกต์ใช้ ต่อกรอบแนวคิดทฤษฎี การสื่ อสารในรู ปแบบอื่ นๆ อาทิเช่น ทฤษฎี การสื่ อสารของ
คลอด แชนนอน และ วอร์ เรน วีเวอร์ ( Shannon , Claude E. and Weaver,Warren)ดังแผนภาพ
ต่อไปนี ้

77

เรื่องเดียวกัน,หน้ า 35-40.
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ภาพที่ 2.7
แบบจาลองในการสื่อสารของแชนนอนและวีเวอร์ ( Shannon , Claude E. and Weaver,Warren)

แหล่งข่าว

ผู้สง่ สาร

สาร

สัญญาณ

ผู้รับสาร

ได้ รับ สัญญาณ

จุดหมาย

สาร

อุปสรรค

ที่มา อ้ างถึงใน รจิตลักขณ์ แสงอุไร (2548:11)
คลอด แชนนอน และ วอร์ เรน วีเวอร์ ( Shannon , Claude E. and Weaver,Warren)ได้
ประยุกต์กรอบแนวคิด ทฤษฎี S M C R ของเดวิด เบอร์ โล ( David K. Berlo) โดยมองว่าในการ
สื่ อ สารมักจะเกิ ด ปั ญ หาในการถ่ ายทอดความถูกต้ อง เนื่ อ งจากสารถูกส่ง ผ่านสัญ ญาณหรื อ
สัญลักษณ์ซงึ่ ในระหว่างนี ้อาจจะเกิดอุปสรรคต่างๆที่ทาให้ ผ้ รู ับสารได้ รับสัญญาณที่ไม่เท่ากันและ
สุดท้ ายก็จะตีความหมายสารต่างกัน 78 เป็ นต้ น นอกจากนี ้ทฤษฎี S M C R ของเดวิด เบอร์ โล
( David K. Berlo) ยังได้ ถกู ประยุกต์ใช้ ในทฤษฎีที่เกี่ยวกับ “ การสื่อสารทางการเมือง”อีกด้ วยซึ่งจะ
กล่าวถึงในส่วนถัดไป

78

เรื่องเดียวกัน,หน้ า45.
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2.2.2 แนวคิดทฤษฎี”สื่อสารทางการเมือง”
ปั จ จุบัน เป็ นที่ ย อมรั บ กัน ว่า การสื่ อ สารนัน้ เป็ นกลไกที่ ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นสัง คม
เนื่ อ งจากการเจริ ญ เติ บ โตของเทคโนโลยี ท างด้ า นการสื่ อ สาร (information Technology)
ทาให้ การสื่อสารมีความสัมพันธ์กบั สังคมในทุกๆด้ านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง
การสื่อสารกับการเมืองนันแท้
้ ที่จริ งแล้ วมีความสัมพันธ์ ต่อกันอย่างที่ไม่สามารถจะแยก
จากกันออกเนื่องจากระบบการเมือง(Polical System)จะสามารถดารงอยู่ได้ นนั ้ หน้ าที่อย่างหนึ่งที่
สาคัญที่สถาบันทางการเมืองจะต้ องกระทาก็คือ การติดต่อสื่อสาร 79ทาให้ มีการนาเอาการสื่อสาร
มาศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมือง จนก่อให้ เกิดแนวคิดทางด้ านการสื่อสารทางการเมืองเกิดขึ ้น
ในทางการเมืองนัน้ การสื่อสารทางการเมืองถือว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งเนื่องจาก
เหตุผลดังต่อไปนี ้ได้ แก่
1. เป็ นการสร้ างทัศนคติทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองไม่วา่ จะเป็ นการสื่อสารโดยวิธีไหนก็
ตาม จะสามารถสร้ างทัศนคติและจิตสานึกทางการเมืองให้ เกิดขึ ้ ทาให้ ประชาชนรู้จกั เข้ าใจ และ
ยอมรับในรัฐบาลได้ มากยิ่งขึ ้น
2. เป็ นการสร้ างความสนใจในทางการเมือง การสื่ อสารทางการเมืองของรัฐบาล นักการเมือง หรื อ
ผู้นาทางการเมือง ซึ่งเป็ นผู้ให้ ข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง อินเทอร์ เน็ต
ทาให้ ประชาชนเกิดความสนใจในทางการเมืองเพิ่มมากขึ ้น
3. เป็ นการสร้ างความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับการเมือง นอกจากการสื่อสารทางการเมืองจะสร้ าง
ความสนใจทางการเมืองแล้ ว การสื่อสารทางการเมืองยังเป็ นเครื่ องมือของรัฐในการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และโครงการต่างๆที่รัฐบาลดาเนินงาน
4. เป็ นการสร้ างบทบาททางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองจะทาให้ ประชาชนได้ รับความรู้
ความเข้ าใจ ก่อให้ เกิดทัศนคติ รวมทังได้
้ ร้ ูบทบาท สิทธิและหน้ าที่ของตนในฐานะประชาชนได้ ดีขึ ้น

79

ชวนะ ภวกานันท์ , “ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง,” ใน การสื่อสารทางการเมือง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2551),หน้ า 23.
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5. เป็ นการสร้ างการยอมรับหรื อความชอบธรรมของผู้นาทางการเมือง โดยการสือสารทางการเมือง
จะเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ที่ ผ้ ูนาทางการเมื องใช้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ก ารยอมรั บ ในสถานภาพ
ทางการเมืองของผู้นา จนนาไปสูค่ วามชอบธรรมทางการเมืองของผู้นาทางการเมืองได้ ในที่สดุ 80
การสื่อสารทางการเมือง( Political Communication) จึงเป็ นแนวคิดที่นาเอาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการสื่อสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองมาศึกษาร่วมกัน เพื่อใช้ อธิบายความสั มพันธ์
ระหว่ า งการสื่ อ สารกั บ การเมื อ ง และอธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างการเมื อ งด้ วยการสื่ อ สาร
ทัง้ ในลักษณะที่การสื่ อสารเป็ นตัวแปรต้ นที่ มีผลกระทบต่อการเมื องในฐานะที่ เป็ นตัวแปรตาม
และการศึกษาบทบาทของการเมืองที่ทาหน้ าที่ควบคุมกิจกรรมทางการสื่อสาร81
แนวความคิดเรื่ องการสื่อสารทางการเมืองนี ้แท้ ที่จริ งแล้ วไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่เป็ นเรื่ องที่มีมา
นานแล้ วตังแต่
้ กรี กสมัยโบราณในรูปแบบของวาทวิทยา ดังเราจะพบว่าในงานเขียนของนักปรัชญา
จะมี ก ารใช้ ค าพูด ในการอภิ ป ราย โต้ เ ถี ย ง โต้ แ ย้ ง เพื่ อ ผลในทางการเมื อ ง เช่น ในงานเขี ย น
เรื่ อง Apology ของเพลโต ก็ได้ แสดงให้ เห็นถึงถ้ อยคาของ โสเครตีส ในการใช้ ถ้อยคาในการสัง่ สอน
กล่าวแก้ และตอบโต้ ในทางการเมือง 82 แต่ความสนใจศึกษาบทบาทและอิธิ พลของการสื่อสาร
ที่มีต่อการเมืองนัน้ ก็เริ่ มที่ จะมี มากขึน้ ตามการขยายตัวและพั ฒนาการของเทคโนโลยี ทางการ
สื่อสารและระบบการสื่อสารมวลชน โดยการสื่อสารถูกนามาใช้ ในกิจกรรมทางการเมืองมากยิ่งขึ ้น
ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในช่วงระหว่างสงครามโลกและสงครามเย็นที่
รัฐบาลของประเทศต่างๆพยายามโฆษณาชวนเชื่อ(Propaganda)เพื่อปลุกเร้ าให้ ประชาชนทุกคน
เห็นด้ วยและให้ ความร่วมมือกับรัฐบาล 83
ในสั ง คมตะวั น ออกการสื่ อ สารทางการเมื อ งก็ มี ม าตั ง้ แต่ ส มั ย โบราณ อาทิ เ ช่ น
ในประเทศจี น สมัยราชวงศ์โจว องค์จักรพรรดิก็จะสื่ อสารทางการเมืองให้ ประชาชนโดยทั่วไป
เข้ าใจว่า พระองค์เป็ น “โอรสสวรรค์” ซึ่งถูกสวรรค์ส่งมาให้ มาปกครองประชาชนในฐานะที่เป็ น

80

เสรี วงษ์ มณฑา , “ การประยุกต์ทฤษฎีในการสื่อสาร ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2553),หน้ า 721-724.
81
เสถียร เชยประทับ, การสื่อสารกับการเมือง : เน้ นสังคมประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540),
หน้ า 14.
82
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , การสื่อสารกับการเมือง (กรุงเทพฯ :ประสิทธิภณ
ั ฑ์แอนด์ พริน้ ติ ้ง,2545),หน้ า 27.
83
เสถียร เชยประทับ , ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา ( กรุงเทพฯ สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , 2540) , หน้ า 2.
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กษั ต ริ ย์ 84 หรื อ ในสัง คมญี่ ปุ่น องค์ พ ระจัก รพรรดิก็สื่ อ สารทางการเมื อ งให้ ป ระชาชนเชื่ อ ว่า
พระองค์สืบเชื ้อสายมาจาก อะมาเตะราสึ หรื อ สุริยะเทพเทวี จนส่งผลให้ เกิดลัทธิชาตินิยมเกิดขึ ้น
ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สองตามมา85
ในสัง คมไทยการสื่ อสารทางการเมื องก็ มี ม าตัง้ แต่อดีตไม่ต่างกับสังคมจี น หรื อ ญี่ ปุ่น
อาทิเช่น ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาพระเจ้ าทรงธรรมได้ ใช้ การค้ นพบรอยพระพุทธบาทของพรานบุญ
ในสมัยของพระองค์มาใช้ ในการสื่อสารทางการเมืองให้ ประชาชนเข้ าใจว่าการขึ ้นครองราชย์ของ
พระองค์เป็ นสิ่งที่ชอบธรรมแล้ วทังนี
้ ้ทังนั
้ นเนื
้ ่องจากการขึ ้นครองราชย์ของพระเจ้ าทรงธรรมนันเกิ
้ ด
จากการแย่ ง ชิ ง ราชสมบัติ จ ากเจ้ าฟ้ าศรี เ สาวภาคย์ พ ระราชโอรสสมเด็ จ พระเอกาทศรถ
และเป็ นพระราชนัดดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทาให้ ผ้ มู องว่าพระองค์ขาดความชอบธรรม
ในการขึน้ ครองราชย์มีมาก การค้ นพบรอยพระพุทธบาทในสมัยพระองค์จึงแสดงว่าพระองค์มี
บุญ บารมี เ พี ย งพอที่ จ ะทรงขึน้ ครองราชย์ เป็ นพระมหากษั ตริ ย์ ซึ่ง สอดคล้ องกับ ความเชื่ อใน
พุทธศาสนาของคนไทย ในสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น การสื่อสารทางการเมืองของผู้นาทาง
การเมืองไทยมักจะปรากฎอยู่ในรู ปของวรรณคดีเป็ นส่วนใหญ่ เช่นเรื่ อง ลิลิตพระลอ รามเกียรติ์
ขุนช้ างขุนแผน เป็ นต้ น เนื่ องมาจากวรรณคดี มักจะเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับบุคลาธิ ษฐานและ
ธรรมาธิ ษฐาน ซึ่งจะสามารถทาให้ ประชาชนเชื่อในระบอบการปกครองแบบเทวสิทธิ์ได้ อย่างไม่
ยากเย็นนัก 86 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสมัยสงครามเย็นรัฐบาลก็ได้ ใช้ การสื่อสารทางการเมือง
ให้ ประชาชนโดยทั่วไปมี ความเกลี ยดและกลัวคอมมิ วนิสต์ รวมไปถึง ช่วงก่อนเกิ ดเหตุการณ์
6 ตุลา พ.ศ.2519 ฝ่ ายอนุรักษ์ นิยมก็ได้ ใช้ การสื่อสารทางการเมืองมาเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการ
ทาให้ ประชาชนโดยทัว่ ไปเข้ าใจว่า นิสิต นักศึกษา เป็ นพวกคอมมิวนิสต์จะมาทาลายชาติ อาทิเช่น
นายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งขณะนันด
้ ารงตาแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ จดั การ
รายการคู่กับ นายดุสิ ต ศิริ วรรณ ในการโจมตีข บวนการนักศึกษา และบอกว่า ถ้ าคอมมิ วนิส ต์
มาเมื่อไหร่ คนแก่จะถูกเอาไปทาปุ๋ย พระจะถูกใช้ ไปทานา ทาให้ คนไทยในสมัยนันเกลี
้ ยดและกลัว
คอมมิวนิสต์เป็ นอย่างมาก จนนาไปสู่การปราบปรามนิ สิตนักศึกษาอย่างเหี ้ยมโหดในวันที่ 6 ตุลา
พ.ศ. 2519 ในที่สดุ 87
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ชวนะ ภวกานันท์ , “ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง,” ใน การสื่อสารทางการเมือง,หน้ า 77.
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สาหรับนิยามของการสื่อสารทางการเมืองนี ้ ได้ มีผ้ ู ให้ คานิยามเอาไว้ อย่างหลากหลาย
อาทิเช่น
“ รัช และ แอลทอฟ (Rush and Althoff) ได้ ให้ ความหมายของการ
สื่อสารทางการเมือง เอาไว้ ว่า คือการ ถ่ายทอดข่าวสารที่ เกี่ยวกับการเมืองจาก
ส่วนหนึ่งของระบบการเมืองไปยัง อีกส่วนหนึ่งของระบบการเมืองและเป็ นการ
ถ่ายทอดระหว่างระบบของสังคมกับระบบการเมือง88 “
“แชฟฟี่ (Shaffee) ได้ ใ ห้ ความหมายว่ า การสื่ อ สารทางการเมื อ งมี
ลักษณะเป็ นระบบของการเผยแพร่ข่าวสารทางการเมืองไปยังสมาชิกของระบบ
ราชการการเมือง…..หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง การสื่อสารทางการเมืองมีบทบาทเป็ น
ตัวกลางระหว่างประชาชนและรัฐบาล โดยเป็ นช่องทางในการเสนอข้ อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองต่างๆที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาลให้ ประชาชน
รับรู้ และในขณะเดียวกันก็เป็ นกระบวนการในการนาเอาข้ อเรี ยกร้ องและความ
ต้ อ งการของประชาชนไปสู่รั ฐ บาล ที่ จ ะท าให้ ก ารก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจของรัฐบาลสอดคล้ องและสนองตอบต่อความต้ องการของประชาชนได้ ดี
ยิ่งขึ ้น89”
“ พูล ( pool) ได้ ให้ นิยามการสื่อสารทางการเมือง ทังในความหมายกว้
้
าง
และความหมายแคบ โดยที่ ใ นความหมายกว้ าง การสื่ อ สารทางการเมื อ ง
หมายถึงกิจกรรมการสื่อสารที่มนุษย์กระทาขึ ้น หรื อเกิดขึ ้นนอกบ้ านเรื อนของตน
อาทิเช่นการยื่นข้ อเสนอเรี ยกร้ องระหว่างประเทศ หรื อ การกล่าวคาปราศรัยของ
นักการเมื องส่วนในความหมายที่ แคบ พูล ( pool) ได้ ให้ นิยามการสื่ อสารทาง
การเมืองเอาไว้ ว่าหมายถึงกิจกรรมใดๆของสถาบันเฉพาะ ซึ่งถูกจัดตังขึ
้ ้นเพื่อทา
หน้ า ที่ ใ นการกระจายข้ อ มูล ข่า วสาร ความคิด และทัศ นคติ อัน เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
การเมือง การปกครอง90 ….”
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“ อัลมอนด์และโคลแมน ( Almond and Coleman ) ได้ ให้ นิยามการ
สื่อสารทางการเมืองเอาไว้ ว่า การสื่อสารทางการเมือง คือ กิจกรรมการทาหน้ าที่
ทังหลายในระบบการเมื
้
องที่แพร่หลายโดยทัว่ ไป91…. “
“ ดัชช์ ( Deustch) ได้ ให้ นิยาม การสื่อสารการเมืองเอาไว้ ว่า การสื่อสาร
ทางการเมือง เป็ นการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบในทุกๆด้ านของ
ระบบการเมือง จึงเปรี ยบเสมือนกับเส้ นใยประสาทของระบบการเมือง92…”
“ เดนตันและวู๊ดเวิร์ด (Denton and Woodword) ได้ ให้ นิยามว่า
การสื่ อ สารทางการเมื อ งเป็ นการอภิ ป ราย หรื อ โต้ แ ย้ งเกี่ ย วกับ การจัด สรร
ทรัพยากรสาธารณะ รวมทังวาทะทางการเมื
้
องทังการเขี
้
ยนและการพูด โดยผู้ส่ ง
สารมี เ จตนาที่ ใ ห้ การส่ ง สารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สภาพแวดล้ อมทางการเมื อ ง
หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า การอภิปรายหรื อการโต้ แย้ งเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
สาธารณะที่ จ ะเป็ นการสื่ อ สารทางการเมื อ ง จะขึ น้ อยู่ กับ สาระส าคัญ และ
วัต ถุป ระสงค์ หรื อ เจตนาของการสื่ อ สารว่า เป็ นสาระหรื อ วัต ถุป ระสงค์ ท าง
การเมืองหรื อไม่93 “
“ ดอริ ส เกรเบอร์ ( Doris Graber) ได้ ให้ นิยามการสื่อสารทางการเมือง
หมายถึงภาษาทางการเมือง โดยไม่ใช่แค่วาทะทางการเมืองเท่านัน้ แต่รวมถึง
สั ญ ลั ก ษณ์ กึ่ ง ภาษาต่ า งๆเช่ น ภาษากาย การกระท าทางการเมื อ ง เช่ น
การคว่าบาตรหรื อการประท้ วงด้ วย94 “ เป็ นต้ น
จากนิยามความหมายของการสื่อสารทางการเมืองอย่างที่ กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น อาจ
กล่าวโดยสรุปได้ วา่ “ การสื่อสารทางการเมือง คือ การส่งสารทางการเมืองขององค์กรทางการเมือง
อาทิเช่น รัฐบาล พรรคการเมืองหรื อ ผู้นาทางการเมือง เป็ นต้ น ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็ นคาพูด
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เรื่องเดียวกัน.
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การกระทา หรื อ สัญ ลักษณ์ ไปสู่ป ระชาชนหรื อ กลุ่ม เป้าหมาย เพื่ อให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ท าง
การเมืองตามที่องค์กรทางการเมืองต้ องการ95
ส าหรั บ กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ งนั น้ ได้ มี นัก วิ ช าการได้ เสนอ
กรอบแนวคิดทฤษฎีไว้ หลายท่านอาทิเช่น กรอบแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ ฮาร์
โรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) ดังแผนภาพต่อไปนี ้

ภาพที่ 2.8
แบบจาลองทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ ฮาร์ โรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell)
ช่องทาง
ผู้สง่ สาร

สาร

การส่งสาร

ผู้รับสาร

ผลของการ
สือ่ สาร

ที่มา Lasswell (1966:178)
ฮาร์ โรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell ) มองว่า ในการสื่อสารทางการเมืองนันสิ
้ ่งที่สาคัญ
ก็คือผลของการสื่อสารทางเมืองนัน่ เอง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ส่งสารทางการเมืองย่อมที่จะมี
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายทางการเมืองอยูเ่ สมอ96
กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ งของ คาร์ ล ดับ เบิ ล้ ยู
ดอยท์ ช
(Karl W. Deutch) ได้ นาเอาแนวคิดของกระบวนการสื่อสารมาศึกษาร่ วมกันกับแนวคิดระบบ
การเมืองของเดวิด อีสตัน (David E. Easton) โดย คาร์ ล ดับเบิ ้ลยู. ดอยท์ช (Karl W. Deutch)
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Brian Mcnair , AN Introduction to Political Communication( New York: Routledge, 1999), p.52.
Harold Lasswell , The Structure and Function of Communication in Society”In Reader in Public Opinion and
Communication..( New York: Free Press, 1966),p. 178.
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มองว่า การสื่อสารทางการเมืองเหมือนเป็ นเส้ นประสาท (Nerves) ของระบบการเมืองที่มีเครื อข่าย
(Networks)ครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกๆส่วนของระบบการเมือง ดังแผนภาพต่อไปนี ้

ภาพที่ 2.9
แบบจาลองทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ คาร์ ล ดับเบิ ้ลยู. ดอยท์ช (Karl W. Deutch)
กลไกการสื่อสารทางการเมือง
การสือ่ สาร

การเมือง

บทบาทของการสือ่ สารทางการเมือง

ที่มา Deutch ( 1966: 33)
คาร์ ล ดับเบิ ้ลยู. ดอยท์ช (Karl W. Deutch)มองว่าลักษณะที่สาคัญของการสื่อสาร
คือ ระบบเครื อข่าย (Network) ของการสื่อสารโดยบุคคลทัง้ หลายในระบบนัน้ ถูกเชื่ อมโยงเข้ า
ด้ วยกั น ในลั ก ษณะของวงจรสามารถแลกเปลี่ ย นข่ า วสารและข้ อมู ล กั น แบบสองทาง
(Two-way Communication) ลักษณะเช่นนี ้แสดงว่ามีการย้ อนกลับ(Feedback) ของข้ อมูล
นอกจากนี ้คาร์ ล ดับเบิ ้ลยู. ดอยท์ช (Karl W. Deutch) ยังพยายามที่จะเปรี ยบเทียบการ
สื่อสารว่าเป็ นกลไกการชี ้นา ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ โดยโครงสร้ างทางการเมืองนัน้ ประกอบ
ไปด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญได้ แก่ แหล่งสารหรื อผู้ส่งสาร (Source / Sender) สารทางการเมือง
(Political Message) ช่องทางหรื อสื่อ ( Channel/ Media) ผู้รับสารหรื อประชาชน(Receiver)
ข้ อมูลย้ อนกลับ(Feedback) กล่าวคือ เมื่อนาการสื่อสารมาศึกษาการสื่อสารทางการเมือง จะต้ อง
เป็ นกระบวนการทางานร่วมกันระหว่างการสื่อสารกับกลไกทางการเมือง อันจะทาให้ เกิดกลไกการ
สื่ อสารทางการเมื องที่ น าไปสู่บทบาทของการสื่ อสารทางการเมื องตามมา ซึ่ง การสื่ อสารทาง
การเมื องจะมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ได้ นนั ้ ข่าวสารจะต้ องมีลักษณะเหมือนกับพลัง งานในระบบวิศวกรรม
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นัน่ คือ จะต้ องมีขา่ วสารทางการเมืองในปริมาณที่เพียงพอ ที่จะทาให้ เกิดการไหลเวียนของข่าวสาร
จนนาไปสูผ่ ลในทางการเมืองในที่สดุ 97เป็ นต้ น
กรอบแนวคิดทฤษฎี การสื่อสารทางการเมืองของไบรอัน แมคแนร์ (Brian Mcnair)โดย
ไบรอัน แมคแนร์ (Brian Mcnair)ได้ ระบุถึงคุณลักษณะที่สาคัญ สามประการของการสื่อ สารทาง
การเมืองได้ แก่
1. การสื่อสารทุกรู ป แบบที่ดาเนินการโดยองค์กรทางการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ทาง
การเมืองที่เฉพาะเจาะจง
2. การสื่อสารที่สื่อมวลชนและประชาชนส่งถึงองค์กรทางการเมือง
3. กิจกรรมทางการสื่อสารที่สื่อมวลชนนาเสนอเกี่ยวกับการเมือง98
ไบรอัน แมคแนร์ (Brian Mcnair) ได้ เสนอทฤษฎี การสื่อสารทางการเมือง ดังแผนภาพ
ดังต่อไปนี ้
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Karl W. Deutch, “ The Nerves of Government ; Model of Communication and Control, “ in Comtemporary Political
Analysis (New York: Free Press , 1966), p. 33.
98
Brian Mcnair , AN Introduction to Political Communication, p.5.
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ภาพที่ 2.10
แบบจาลองทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ ไบรอัน แมคแนร์ (Brian Mcnair)

องค์กรทาง
การเมือง
สื่อ

ประชาชน

ที่มา Mcnair (1999 : 5)
แบบจาลองทฤษฎี การสื่อสารทางการเมืองของไบรอัน แมคแนร์ นี(้ Brian Mcnair) ได้
แบ่งกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการสื่อสารทางการเมืองออกเป็ น สามกลุม่ ใหญ่ๆได้ แก่
1. กลุ่มองค์กรทางการเมือง อาทิเช่น พรรคการเมือง รัฐบาล องค์ กรสาธารณะ กลุ่มกดดันทาง
การเมือง หรื อ กลุม่ ผู้ก่อการร้ าย เป็ นต้ น องค์กรทางการเมืองจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสารทางการเมือง
ไปยังกลุม่ เป้าหมายพร้ อมทังรั้ บฟั งและตอบสนองตามที่กลุม่ เป้าหมายต้ องการ
2. กลุ่มสื่อ ( Media) ซึ่งจะทาหน้ าที่ สาม ประการ กล่าวคือ ประการแรกเป็ นตัวกลางส่งผ่านสาร
ทางการเมื อ งจากองค์กรทางการเมื อ งไปยัง กลุ่ม เป้าหมาย ประการสอง เป็ นตัวกลางส่ง สาร
ทางการเมืองสะท้ อนกลับจากกลุ่มเป้าหมายไปยังองค์กรทางการเมือง อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ไทม์
(ไทม์) ซึ่งมีหน้ าให้ ประชาชนเขียนจดหมายมาแสดงถึงความต้ องการซึ่งบ่อยครัง้ ผู้มีอานาจทาง
การเมืองได้ อ่านและปฏิบตั ิตตามจดหมายที่เขียนมาแสดงความคิดเห็น หรื อ ในเดือนมกราคม
ค.ศ. 1997 ที่สื่อ Britain ‘s ITV ได้ ให้ มีการจัดรายการโต้ เถียงขึ ้นเพื่อสะท้ อนความเห็นประชาชนต่อ
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อนาคตของราชวงศ์องั กฤษ เป็ นต้ น 99 ประการสาม ทาหน้ าที่ ส่งสารทางการเมืองที่กลุ่มตนสร้ าง
ขึ ้นมาเอง ไปยังกลุม่ เป้าหมายกล่าวคือ กลุม่ ประชาชน
3. กลุ่มประชาชน กลุ่มประชาชนเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการในการสื่อสารทางการเมืองของ
องค์กรทางการเมือง ทาหน้ าที่สาคัญในการรับสารทางการเมืองพร้ อมทังสะท้
้ อนความคิดเห็นและ
ความต้ องการของกลุม่ ตนผ่านสื่อไปยังองค์กรทางการเมือง100
นอกจากนีไ้ บรอัน แมคแนร์ ( Brian Mcnair)ยังได้ อธิ บายถึงการไหลเวียนของสารตาม
แบบจาลองที่ 2.10ด้ วยว่า เริ่ มต้ นมาจากองค์กรทางการเมืองได้ ทาการสื่อสารทางการเมืองโดยวิธี
ต่างๆผ่านทางสื่อ จากนัน้ สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อมวลชนก็ จะเลือกนามาเสนอ ซึ่งเป็ นไปตาม
กรอบแนวคิด Agenda Setting ที่อธิบายการมีอคติ(biases)101ในการเลือกนาเสนอหรื อไม่เสนอ
ข่าวเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ของสื่ อ มี ผลให้ ประชาชนและสาธารณชนเกิดความคิดเห็นคล้ อยตามว่า
เรื่ องนัน้ เป็ นประเด็นทางการเมื องที่ มี ความส าคัญหรื อไม่ที่ จ ะนามาคิดพิจ ารณา โดยยิ่งสื่ อ ให้

99

Ibid., pp.12-14.
Ibid., p.6.

นักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิเช่น Defleur , Lang , Pye , Maxwell Mccombs , Murphy , Davis and Robinson ,
Ales S. Tan , Elihu Katz and Paul Lazarfeld , Daniel Lerner and Oran R. Young พบว่า แนวคิดการนาอิธิพลของสื่อในการ
กาหนดประเด็นทางการเมือง สื่อจะเน้ นประเด็นทางการเมืองที่จะจดประเด็นความสนใจหรือสร้ างกระแสจากการพิจารณาเกี่ยวกับ
ปั จจัยต่อไปนี ้
1. บุคคลที่เป็ นประเด็นหรือสร้ างกระแส เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้ าพรรคการเมือง หรือตัวบุคคลผู้มีตาแหน่งสาคัญในทาง
การเมืองหรื อในพรรคการเมืองต่างๆ
2.เหตการณ์สาคัญของสถานที่ เนื ้อหา วันเวลา ที่เป็ นประเด็นหรือสร้ างกระแสได้
3. การจัดลาดับความสาคัญโดยสื่อเป็ นผู้จดั ประเด็นหรือสร้ างกระแส เช่น กรณีจดั ลาดับความหล่อของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
เช่น หล่อใหญ่ได้ แก่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หล่อกลาง ได้ แก่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน หล่อโย่ง นายกรณ์ จาติกวนิช เป็ นต้ น
4. การจัดลาดับความสาคัญโดยการใช้ นโยบายจากผู้มีอานาจในการออกนโยบาย หรือเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้จดุ ประเด็น หรือ
สร้ างกระแสที่เรียกว่า Policy or Stakeholders Agenda เช่น นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล การออกมาต่อต้ านการแปร
รูปการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตของนายศิริชยั ไม้ งามเป็ นต้ น
5.การจัดลาดับความสาคัญโดยอ้ างสาธารณะว่าเป็ นผู้จดั หรือ ต้ องตระหนักที่เรียกว่า “ Public Referrrence Agenda “ เช่นกรณ๊
พรรคประชิปัตย์ใช้ การรณรงค์หาเสีงปละจัดระเบียบวาระสารด้ วยการปลุกเร้ าสาธารณะด้ วยการอ้ างความจาเป็ นในการร่วมมือกัน
ยืนยันความเป็ นสิทธิเจ้ าของประเทศ สกัดการที่พรรครัฐบาลจะได้ เสียงข้ างมากฝ่ ายเดียวเป้นรัฐบาลต่อไปเหมือนเป็ นการกินรวบ
ประเทศไทย เป็ นต้ น
ใน วัลลภ ลาพาย , “แนวคิดและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง,” ใน การสือ่ สารทางการเมือง ,หน้ า 56.
101
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ความสาคัญกับประเด็นทางการเมืองแก่เรื่ องใดมากขึ ้นเท่าใด ประชาชนก็มกั จะให้ ความสาคัญแก่
เรื่ องนันมากยิ
้
่งขึ ้น102 ทัง้ นี ้เนื่องจาก ไบรอัน แมคแนร์ มองว่าในโลกของความเป็ นจริ งประชาชน
ไม่ส ามารถรั บ รู้ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในโลกได้ ทัง้ หมด สิ่ ง ที่ ป ระชาชนสามารถรั บ รู้ ได้ เ กิ ด จาก
การคัดเลือกจากสื่อเป็ นหลักว่าจะให้ ความสนใจหรื อละเลยในประเด็นทางการเมืองใด103
การที่สื่อมีอานาจในการคัดเลือกประเด็นทางการเมือง (Agenda Setting ) ที่ส่งผลต่อ
ความเชื่ อ และมติ ม หาชนของสั ง คมนั น้ หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง มี อ านาจในการครอบง า
( Hegemony) ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อ และยอมรั บ (Consent) ตามที่ อ งค์ ก รทางการเมื อ ง
ต้ องการ 104ส่งผลให้ องค์กรทางการเมืองทัง้ หลายพยายามที่จะเป็ นผู้ทรงอานาจในการกาหนด
วาระประเด็นทางการเมืองของสื่อ และ ทฤษฎี Agenda Setting นี ้ ก็ได้ พิสจู น์ให้ เห็นในหลายต่อ
หลายประเทศแล้ วว่าการกาหนดประเด็นทางการเมืองของสื่อนันส่
้ งผลต่อ ความเชื่อทางการเมือง
หรื อมติม หาชนอย่างไร 105 ตัว อย่างที่ เห็ นได้ ชัด อาทิเช่น การที่ สื่ อ ได้ เสนอประเด็ นปั ญหาทาง
การเมืองในเรื่ องการปฏิรูปที่ดนิ และการออกเอกสารสิทธิ สปก. 4-01 ว่ามีการทุจริ ต จนนาไปสู่การ
ถู ก โค่ น ล้ ม ของ รั ฐบาลนายช วน หลี กภั ย 106 ชั ย ชน ะของ พ รรคคอนเซอร์ วาที ฟ
( Conservative party) ในปี คศ. 1997 ที่ชยั ชนะการเลือกตังเกิ
้ ดจากการกาหนดประเด็นของสื่อ
เป็ นหลั ก ในการให้ การสนั บ สนุ น พรรค 107 การที่ รั ฐ บาลของนางมาร์ กาเร็ ต แทตเชอร์
ต้ องมาสนับสนุนการต่อต้ านเรื่ องการแพร่กระจายของโรคเอดส์ในปี คศ. 1986 เนื่องมาจากว่าสื่อ
ให้ ความสนใจเสนอเป็ นประเด็นทางการเมืองจนก่อให้ เกิดผลต่อสาธารณะอย่างกว้ างขวางทังๆที
้ ่
ก่อนหน้ านัน้ มิได้ ให้ ความสนใจในประเด็นนี ้มาก่อน 108 หรื อ การที่คนในสังคมในประเทศอังกฤษ
และทัว่ โลกเริ่ มให้ ความสนใจในปั ญหาความอดอยากที่เกิดขึ ้นในประเทศเอธิโอเปี ยใน คศ.1984
ภายหลังจากที่สื่อของประเทศอังกฤษอย่าง BBC และ ITN ให้ การนาเสนอข่าว ทังๆที
้ ่ปัญหาความ
อดอยากของประเทศเอธิโอเปี ยนันเริ
้ ่มมาตังแต่
้ คศ. 1982 109เป็ นต้ น

ศุภชัย ยาวะประภาส และ ปิ ยากร หวังมหาพร , “การประเมินผลสัมฤทธิ์การสื่อสารทางการเมือง,” ใน การสื่อสารทางการเมือง
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2551),หน้ า 23.
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มานูเ อล คาสเทลส์ ( Manuel Castells) นักทฤษฎี ช าวสเปนได้ ขยายแนวคิดไบรอัน
แมคแนร์ เรื่ องปฏิกิริยาสะท้ อนกลับของประชาชนในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง กล่าวคือ
คาสเทลส์ เห็นว่าปฏิกิริยาสะท้ อนกลับของประชาชนในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองมิได้ มี
ลัก ษณะสะท้ อ นกลับ ไปมา(interactive)เท่ า นัน้ แต่ผ ลพวงจากเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ อาทิ เ ช่ น
Youtube ที่ก่อตังขึ
้ ้นใน คศ.2005 โดย Jawed Karim , Steven Chen และ Chad Hurley110 ได้
ก่อให้ เกิดรูปแบบใหม่ของการสื่อสารที่เรี ยกว่า mass self-communication กล่าวคือ เป็ นระบบ
การสื่ อสารแบบใหม่ที่ป ระชาชนสามารถสื่ อ ข้ อมูลที่ ต้อ งการได้ ด้ว ยตนเอง 111 ซึ่ง เทคโนโลยี ที่
ก่อให้ เกิดระบบการสื่อสารแบบใหม่นนั ้ คาสเทลส์ เห็นว่ามิใช่แต่เพียงเทคโนโลยีระดับสูงเท่านัน้
แต่รวมไปถึงเทคโนโลยีระดับต่าอย่างวิทยุชมุ ชน โทรทัศน์ดาวเทียม เป็ นต้ น ก็ส่งผลให้ เกิดรูปแบบ
ใหม่ของการสื่อสารได้ เช่นเดียวกัน เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี ้ได้ ใช้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่องค์การ
ในระดับรากหญ้ า( Grassroots organization)เผยแพร่ สื่อแนวคิดของตนไปสู่สาธารณะอย่าง
กว้ างขวาง112
ระบบสื่อสารรู ปแบบใหม่อย่าง mass self-communication นี ้ คาสเทลส์ ยังเห็นด้ วยว่า
ได้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ที่ ข บวนการเคลื่ อ นไหวทางสัง คมและองค์ ก ารต่อ ต้ า นรั ฐ บาลใช้ เ ป็ น
เครื่ องมือในการเปิ ดพื ้นที่สาธารณะให้ แก่กลุ่มตนเพิ่มมากขึ ้น 113 ส่งผลให้ รัฐบาลพยายามที่จะเข้ า
มาควบคุม mass self-communication เหล่านี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของรัฐบาล114
นอกจากนี ้ คาสเทลส์ ยัง ได้ อ ธิ บ ายแนวคิ ด ของไบรอัน แมคแนร์ ที่ ก ล่ า วว่ า สื่ อ เป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการทาให้ ประชาชนเชื่อตามที่ผ้ ูใช้ สื่อต้ องการ ให้ มีความชัดเจนขึน้ กล่าวคือ
คาสเทลส์ เห็ น ว่ า สื่ อ ในระบบสื่ อ สารเป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการผลิ ต สร้ างความหมาย
(meaning)ผ่านการแลกเปลี่ยนข้ อมูลให้ เกิดขึ ้นในความคิดของประชาชน ( people’s mind) และ
ความหมายที่เกิดขึ ้นในความคิดนันจะกระตุ
้
้ นให้ เกิดอารมณ์ความรู้ สึก 115 และ การกระทาตามที่
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ความหมายได้ สร้ างกรอบแนวคิดผ่านการสื่อสาร และส่งผลให้ เกิดอานาจแก่ผ้ ใู ช้ สื่อที่จะสามารถ
ครอบงาประชาชนให้ ทาตามที่ต้องการได้ ในที่สดุ 116
งานวิ จัย ชิ น้ นี ้ ผู้วิ จัย จะใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ งที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ของไบรอัน แมคแนร์ ( Brian Mcnair)มา
เป็ นหลักการศึกษางานวิจยั ชิ น้ นี ้เนื่องจากผู้วิจยั เห็นว่ากรอบทฤษฎี การสื่ อสารทางการเมืองของ
ไบรอัน แมคแนร์ ได้ อธิบายถึงเรื่ อง การคัดเลือกประเด็นทางการเมืองของสื่อ(Agenda Setting )
ได้ ชัด เจนกว่ า กรอบทฤษฎี ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ งอื่ น ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ชิ น้ นี ท้ ี่ ใ ห้
ความสาคัญกับการผลิตสร้ างประเด็นทางการเมืองเพื่อใช้ ต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
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Ibid., p.191.
Ibid., p.316.
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งานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ ออกแบบกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา ดังแผนภาพต่อไปนี ้
ภาพที่ 2.11
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั

กลุม่ พันธมิตร

ใช้

ประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย

ประเด็นทาง
สือ่ มวลชน
โดยเฉพาะ

การเมือง
((Agenda
setting)

วิธีการต่อสู้
ทางการเมืองกับ
รัฐบาลทักษิ ณ

ในการโจมตี
รัฐบาล
ทักษิ ณ

สัญลักษณ์ทางการเมือง

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั ชิ ้นนี ้นี ้ จะเป็ นการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์
ทางการเมื อง และ แนวคิดทฤษฎี การสื่อสารทางการเมืองมาศึกษาปรากฏการณ์ การต่อสู้ทาง
การเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร
โดยจะเริ่มอธิบายตังแต่
้ การที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ใช้ สื่อมวลชนโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง สื่ อ ในเครื อเอเอสที วี ข องนายสนธิ ลิ ม้ ทองกุ ล แกนน าคนส าคั ญ คนหนึ่ ง ของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการผลิตสร้ างประเด็นทาง
การเมื อ ง(Agenda Setting) เพื่ อ ใช้ โจมตี แ ละท าลายความชอบธรรมทางการเมื อ งของ
รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร รวมไปถึงยังได้ ผลิตสร้ างสัญลักษณ์ทางการเมืองมาสนับสนุนประเด็นทาง
การเมืองที่ต้องการจะสื่อเพื่อให้ ประชาชนเกิดความเชื่อในประเด็นทางการเมืองที่ใช้ โจมตีรัฐบาล
ทักษิณ มากยิ่งขึ ้น จนนาไปสู่การเข้ าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ
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ทาลายความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในที่ สดุ มาเป็ นวิธีการต่อสู้ทางการ
เมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

2.3 สารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาที่เกี่ยวกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่
ผ่านมาได้ มีผลงานออกสู่สังคมเป็ นจานวนมาก ในที่นี ้ผู้วิจัยได้ จาแนกงานที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกเป็ นสามกลุ่มใหญ่ด้วยกันได้ แก่ กลุ่มแรก จะเป็ นงานที่
ไม่ใช่งานวิชาการ กลุม่ สองจะเป็ นงานกึ่งวิชาการ กลุ่มสาม จะเป็ นงานเชิงวิชาการ

2.3.1 งานที่ไม่ ใช่ งานวิชาการ
งานศึกษาในกลุ่ม นี ท้ ี่ เ ป็ นงานที่ ไ ม่ใช่ง านวิช าการมักจะไม่มี ระเบียบวิธี ในการศึกษาที่
ชัดเจน โดยส่วนใหญ่แล้ วจะไม่ใช้ การอ้ างอิงกรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี มีการค้ นคว้ าอ้ างอิงน้ อย
หรื อไม่มีการค้ นคว้ าอ้ างอิงในเชิงวิชาการแต่อย่างใด งานประเภทนี ้ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นในลักษณะ
ของหนังสือเล่ม ซึง่ สามารถจาแนกออกได้ เป็ นสามกลุม่ ใหญ่ๆได้ แก่

1. งานเกี่ยวกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในลักษณะของอัตชีวประวัติ
งานในลักษณะอัตชีวประวัติของบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี 2549 อาทิเช่นงานของ สุริยะใส กตะศิลา117
เรื่ อง สุริยะใส กตะศิลา : พันธมิตร ประชาชน ประชาธิปไตย งานชิ ้นนี ้สุริยะใส ได้ ให้ เหตุผลสาคัญ
ที่ทาให้ ตัดสิ นใจเข้ าร่ วมชุม นุม กับกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยว่าเกิ ด จากการที่
สุริยะใสมองว่าระบอบทักษิ ณ เป็ นอุปสรรคสาคัญที่จ ะทาให้ ไม่เกิ ดประชาธิ ปไตยแท้ จ ริ ง ขึน้ ใน
สังคมไทย โดยสุริยะใสยอมรับว่าถึงแม้ นภายหลังจะไม่เห็นด้ วยกับแนวทางการเคลื่อนไหวของ
117

สุริยะใส กตะศิลา , สุริยะใส กตะศิลา :พันธมิตร ประชาชน ประชาธิปไตย ( กรุงเทพ ฯ : openbooks , 2550).
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กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอนายกพระราชทานก็ตาม แต่
สุริยะใสก็ตัดสินใจไม่ถอนตัวจากการเคลื่ อนไหวกับกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย
เนื่องจากไม่อยากถูกครหาว่าเป็ นพวกที่ทิง้ มวลชนกลางคันซึ่งเป็ นข้ อกล่าวหาที่สุริยะใสมองว่า
เจ็บปวดที่สดุ
งานของ ประพันธ์ คู ณมี 118 เรื่ อง ชีวิตนีข้ อเป็ นข้ าพระบาท ทาสประชาชน งานชิน้ นี ้
ประพันธ์ ได้ เล่าถึงประวัตกิ ารต่อสู้ทางการเมืองของตนเริ่ มตังแต่
้ การเข้ าร่วมการต่อสู้ทางการเมือง
กับ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง ประเทศไทยจนได้ รั บ ต าแหน่ ง เป็ นถึ ง ผู้บัง คับ บัญ ช ากองร้ อย 196
เขตภูเขียว การเข้ าร่วมต่อสู้กบั รสช.ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ และ การเข้ าร่วมต่อสู้ทางการเมือง
กับรัฐบาลทักษิ ณ โดยเริ่ มตังแต่
้ การก่อตังชมรมคนรู
้
้ ทันทักษิ ณ การก่อตังกลุ
้ ่มประชาชนพิทักษ์
ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ จนมาถึงการเข้ าร่ วมขับไล่รัฐบาลทักษิ ณกับรายการเมื องไทยรายสัปดาห์
สัญจรของนายสนธิ ลิ ้มทองกุล จนก่อให้ เกิดเป็ นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในที่สดุ
และงานของ เทิดธรรม ทรงไท 119 เรื่ อง ฅนโค่นทักษิ ณ งานชิ ้นนี ้ เทิดธรรม ได้ บนั ทึกถึงประวัติ
ของแกนนากลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตย และ แนวร่ วมคนส าคัญในการโค่นล้ ม
รัฐบาลทักษิณเมื่อปี พ.ศ. 2549 อาทิเช่น เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง อัมริ นทร์ คอมันตร์ เป็ นต้ น รวมไปถึง
ที่มาและเหตุผลที่ทาให้ บคุ คลเหล่านี ้ออกมาต่อต้ านรัฐบาลทักษิณ
นอกจากนี ้ยังมี งานที่เป็ นอัตชีวประวัติของสื่อมวลชนผู้ทาหน้ าที่พิธีกรในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างงานของ ยุทธิยง ลิม้ เลิศวาที
อัญชลีพร กุสุมภ์ และ เติมศักดิ์ จารุ ปราณ 120เรื่ อง สื่อหัวดื ้อแห่งระบอบทักษิณ หนังสือเล่มนี ้
จะเล่าถึงประวัติของยุทธิยง ลิ ้มเลิศวาที อัญชลีพร กุสมุ ภ์ และ เติมศักดิ์ จารุปราณ ผู้ที่เป็ นพิธีกร
คนสาคัญของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปั จจุบนั
ว่า มี ภูมิ หลัง ความเป็ นมาอย่า งไรก่ อ นที่ ม าร่ ว มกับเคลื่ อ นไหวทางการเมื องกับ กลุ่ม พัน ธมิ ต ร
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ประพันธ์ คูณมี , ชีวิตนี ้ขอเป็ น ข้ าพระบาท ทาสประชาชน ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์กรีน- ปั ญญาญาณ , 2551).
เทิดธรรม ทรงไทย , ฅนโค่นทักษิณ ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ร่วมด้ วยช่วยกัน , 2549).
120
ยุทธิยง ลิ ้มเลิศวาที อัญชลีพร กุสมุ ภ์ และเติมศักดิ์ จารุปราณ , สื่อหัวดื ้อแห่งระบอบทักษิณ ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์ ,
2550).
119
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ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมไปถึงทัศนะของคนทังสามที
้
่มีตอ่ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และการ
รัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2549
2. งานศึกษาเกี่ยวกับการบรรยายเหตุการณ์ที่ สาคัญที่เกิดขึ ้นของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย

งานที่บรรยายเหตุการณ์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในลักษณะบันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทัว่ ไปเช่น งานของ กองบรรณาธิการมติชน 121 เรื่ อง ลับ ล้ วง ลึก พันธมิตร
ประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ปไตย ซึ่ง เป็ นการบันทึกการเคลื่ อนไหวทางการเมื องของกลุ่มพันธมิ ตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551 ในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ทุน ในการต่อสู้ โดยงานนีจ้ ะเป็ นการบันทึกเหตุการณ์ ที่มี ความเป็ นกลาง
ค่อนข้ างสูงเนื่องจากวิพากษ์ ทงการเคลื
ั้
่อนไหวของกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ
ฝ่ ายรัฐบาลทักษิณ มากกว่าที่จะสนับสนุนด้ านในด้ านหนึง่ อย่างชัดเจน
งานของ เปลว สีเงิน เรื่ อง เขียนแผ่นดิน122 อ่านวิกฤติ123 คิดถึงในหลวง 124 และ ห่วง
ทหาร125 บันทึกเหตุการณ์เคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2548 ถึง ปี พ.ศ. 2550 ในช่วงแรกๆของการเคลื่ อนไหวของกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยในรูปแบบเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร เปลว เขียนถึงการเคลื่อนไหวในระยะนันอย่
้ าง
เป็ นกลาง กล่ า วคื อ ทั ง้ สนั บ สนุ น สนธิ ลิ ม้ ทองกุ ล ในการที่ อ อกมาเปิ ดโปงการทุ จ ริ ต ใน
รัฐบาลทักษิณ และวิพากษ์สนธิ ว่าควรทาหน้ าที่แต่สื่ออย่างเดียวมากกว่าที่จะออกมาเป็ นผู้นาการ
ประท้ วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลว ไม่เห็นด้ วยกับการที่สนธิ ได้ เคลื่อนผู้ชมุ นุมไปปิ ดล้ อมที่ทาเนียบ
รัฐบาล โดยเปลวมองว่า เป็ นการกระทาที่อ่อนหัดและไร้ ประสบการณ์เป็ นอย่างยิ่ง แต่เหตุการณ์
สาคัญ ที่ เ ป็ นจุด เปลี่ ยนทาให้ เ ปลวได้ ม าสนับสนุน กลุ่ม พันธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ปไตย
และออกมาวิพากษ์ รัฐบาลทักษิ ณอย่างเห็นได้ ชัดก็คือ การที่พ .ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตรได้ ขายหุ้น
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กองบรรณาธิการมติชน , ลับ ล้ วง ลึก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ( กรุงเทพ ฯ : มติชน , 2551).
เปลว สีเงิน , เขียนแผ่นดิน , ( กรุงเทพ ฯ : openbooks , 2549).
123
เปลว สีเงิน , อ่านวิกฤติ , ( กรุงเทพ ฯ : openbooks , 2549).
124
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บริษัทชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ให้ แก่กองทุนเทมาเซคของประเทศ สิงคโปร์ โดยเปลวมองว่าเป็ นการ
กระทาที่ขายชาติ และลบหลู่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องจากบริ ษัทชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ได้ รับพระราชทานตรา “พระครุฑพ่าห์” อันเป็ นตราประจาแผ่นดิน
งานของ คานูณ สิทธิสมาน126 เรื่ อง“ปรากฏการณ์สนธิ จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า “
งานชิ น้ นี ค้ านูณ ได้ บันทึกถึ ง เหตุผลและเหตุการณ์ การต่อสู้ทางการเมื องของสนธิ ลิ ม้ ทองกุล
แกนนาคนสาคัญของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนับตังแต่
้ การจัดรายการเมืองไทย
รายสัปดาห์ เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร การเป็ นแกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ว่ามีพฒ
ั นาการอย่างไรในการต่อสู้
งานของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย127 เรื่ อง พันธมิตรกู้ชาติ บทพิสจู น์ความ
กล้ า เสียสละ อหิงสา งานชิ ้นนี ้เป็ นการบันทึกเหตุการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่ม พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนปี พ.ศ. 2551 ในลักษณะที่ว่าให้ ผ้ เู ข้ าร่วมชุมนุมบันทึกประสบการณ์
จริงที่พวกเขาได้ รับระหว่างการชุมนุม รวมไปถึงงานที่บนั ทึกเหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยผ่านพัฒนาการสถานีโทรทัศน์ ASTV อย่างงานของ
สุวิชชา เพียราษฎร์ 128เรื่ อง ASTV ขบถสื่อโทรทัศน์ของไทย งานชิ ้นนีส้ ุวิชชา ได้ บนั ทึกถึงการ
เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยผ่า นพัฒ นาการของ
สถานีโทรทัศน์ ASTV โดยชีใ้ ห้ เห็นว่าสถานีโทรทัศน์ ASTV เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการต่อสู้
ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา
และงานที่ บัน ทึ ก ภาพเหตุก ารณ์ ทั่ว ไปที่ เ กิ ด ขึน้ ในการเคลื่ อ นทางการเมื อ งของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเช่นงานของ กองบรรณาธิการผู้จัดการ129 เรื่ อง ท้ ากกก...
ษิณ ออกไป งานชิ ้นนี ้เป็ นการบันทึกภาพเหตุการณ์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
นับตังแต่
้ รายการเมืองไทยรายสัปดาห์มาจนถึงการก่อกาเนิดของกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อขับไล่รัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร
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คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ , 2549).
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , พันธมิตรกู้ชาติ บทพิสจู น์ความกล้ า เสียสละ อหิงสา ( กรุงเทพฯ : ผู้จดั การ 360 องศา ,
2552).
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กองบรรณาธิการผู้จดั การ , ท้ ากกกกกกก…ษิณ ออกไป ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ , 2549).
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ตรงข้ ามกับงานที่ บรรยายเหตุก ารณ์ ก ารเคลื่ อ นไหวของกลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตยในเชิงวิพากษ์ ว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรส่งผลกระทบทางการเมืองไทย
อย่างไร อย่างงานของสมยศ พฤกษาเกษมสุข 130 เรื่ อง การเมืองปลายรัชกาลกับสงครามแห่ง
ความจงรักภักดี งานชิ ้นนี ้สมยศได้ บนั ทึกการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยตังแต่
้ ปีพ.ศ.2549-พ.ศ. 2551 ในลักษณะเชิงวิพากษ์ กล่าวคือ สมยศมองว่ากลุ่ม
พันธมิตรฯนันได้
้ มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีอดุ มการณ์แบบจารี ตนิยมขวาจัด ที่ยดึ โยงกับ
“ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริ ย์ ”มาเป็ นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญ ซึ่งสมยศมองว่าอุดมการณ์
เช่นนี ้เป็ นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากได้ เคยก่อให้ เกิดการเข่นฆ่าเป็ นจานวนมากในช่วงเหตุการณ์
6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และงานของ B.J. Terwiel 131เรื่ อง Thailand ‘ s Political History งานชิ ้น
นี ้ B.J. Terwiel ได้ วิพากษ์ การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแง่มุม
อานาจเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic power) โดย B.J. Terwiel มองว่า การใช้ เสือ้ เหลืองเป็ น
สัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งต่อมากลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติได้ เลียนแบบโดยใช้ เสื ้อแดงนันได้
้ ส่งผลให้ เกิดการแตกแยก
ทางความคิ ด และอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งสะท้ อนผ่ า นสี เ สื อ้ อย่ า งชัด เจนเป็ นครั ง้ แรกใน
ประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทย
งานที่บรรยายถึงเบื ้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2549 อย่างงานของ อัญชลี ไพรี รัก132 เรื่ อง เล่าหลังไมค์ ไล่หลัง “ แม้ ว”
งานชิ ้นนี ้อัญชลีได้ บรรยายถึงเบื ้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อขับไล่รัฐบาลทักษิ ณของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในประเด็นปลีกย่อยต่างๆ อาทิเช่น ที่มาของเพลงที่โด่ง
ดังเป็ นอย่างมากในช่วงการไล่รัฐบาลทักษิ ณอย่างเพลงไอ้ หน้ าเหลี่ยม ที่มาของการแสดงเปี ยโน
กู้ชาติและงิ ้วกู้ชาติ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีงานที่บรรยายเหตุการณ์ถึงสาเหตุที่ตดั สินใจออกมาขับไล่รัฐบาลทักษิ ณ
ชิ น วัตร อย่า งงานของ สนธิ ลิม้ ทองกุ ล 133 เรื่ อง จุด เปลี่ ย นในชี วิ ต ผม ทาสิ่ ง ที่ มันผิ ด ปกติใ น
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133
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สังคมไทยให้ เป็ นเรื่ องปกติ งานชิน้ นี ้สนธิได้ เล่าถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่ทาให้ สนธิออกมาต่อสู้กับ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ว่าเกิดจากการที่สนธิได้ รับจดหมายต่อว่าจากแพทย์หญิงคนหนึ่งว่า สนธิได้
ใช้ วาทศิลป์ในการบิดเบือนเพื่อปกป้องพ.ต.ท. ทักษิณ ในเรื่ องการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ซึ่งทา
ให้ ส นธิ เ จ็ บ ปวดมากและตัดสิ นใจออกมาต่อสู้กับพ.ต.ท.ทักษิ ณ ในที่ สุดจนท าให้ เ กิ ดเป็ นกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในเวลาต่อมา
3. งานศึก ษาเกี่ ย วกั บ การรวบรวมความคิ ด และ ค าคม ของแกนน ากลุ่ ม พัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
งานศึกษาในลักษณะนีม้ ักจะให้ ความสาคัญที่ตวั ของแกนนากลุ่มพันธมิตรฯ เป็ นหลัก
ที่มีลกั ษณะเป็ นงานที่เก็บรวบรวมความคิด และ คาคม ของแกนนากลุ่มพันธมิตรฯ โดยเฉพาะนาย
สนธิ ลิ ้มทองกุล
งานในกลุ่ม นี ม้ ี แ ค่เ รื่ อ งเดี ย วกล่า วคื อ งานของ ขุ น ทอง ลอเสรี ว านิ ช 134 เรื่ อ ง สนธิ
ลิ ้มทองกุล : คิดไม่เหมือนใคร คิดอย่างไร พูดอย่างนัน้ งานชิ ้นนี ้ขุนทองได้ รวบรวมคาพูดที่สาคัญ
ของสนธิ จ ากรายเมื อ งไทยรายสัป ดาห์ จนถึ ง รายการเมื อ งไทยรายสัป ดาห์ สัญ จ โดยได้ แ บ่ง
ออกเป็ นหมวหมู่ต่างๆอาทิ เ ช่น ในหลวงของเรา จะขอเป็ นยามรั ก ษาแผ่นดิน ประชาธิ ป ไตย
4 วินาที เป็ นต้ น
4.งานศึก ษาเกี่ ย วกับการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารท างานรั ฐ บาลทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
งานในกลุ่มนี ้ในลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์การทางานรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรครอบคลุมทุก
ประเด็นอย่างงานของสนธิ ลิม้ ทองกุล เรื่ องเมืองไทยรายสัปดาห์เล่ม 1135 เล่ม 2136 เล่ม3137 เล่ม
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135
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์เล่ม 1 ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์, 2548).
136
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์เล่ม 2 ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์, 2548).
137
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์เล่ม 3 ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์, 2548).
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4138 หนังสือเล่มนี ้จะรวมบทสนทนาของสนธิ ลิ ้มทองกุล และ สโรชา พรอุดมศักดิ์ ผู้ดาเนินรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์ โดยบันทึกบทสนทนาตังแต่
้ วนั ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 17
มิถนุ ายน พ.ศ. 2548
ในระยะแรกของการจัดรายการเมื องไทยรายสัปดาห์ สนธิ ลิ ม้ ทองกุล ยัง มี จุดยื นทาง
การเมืองในทิศทางสนับสนุน พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตรอยู่อย่างเห็นได้ ชัดโดยได้ ออกมาปกป้อง
พ.ต.ท.ดร.ทัก ษิ ณ ในหลายกรณี ไม่ว่า จะเป็ นการที่ พ.ต.ท.ทัก ษิ ณ มัก จะออกมาทะเลาะกับ
นักวิชาการอยูบ่ อ่ ยครัง้ ว่าเป็ นเรื่ องธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีอารมณ์กนั บ้ าง การตังญาติ
้
ไม่ว่าจะ
เป็ นพล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร พล.ต.ท.เพรี ยวพันธ์ ดามาพงษ์ (ยศในขณะนัน)
้ ให้ มาดารงตาแหน่ง
สาคัญว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาให้ มองที่ผลงานเป็ นหลัก รวมไปถึงยังได้ ออกมายกย่อง พ.ต.ท.ทักษิ ณ
ว่าเป็ นนายกรัฐ มนตรี ที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาโดยสนธิ ได้ ชีใ้ ห้ เห็นถึงข้ อดีของทักษิ ณ
หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หารประเทศอย่างมีวิสยั ทัศน์และส่งเสริ มให้ เกิดสังคมแห่ง
องค์ความรู้ อีกทังในช่
้ วงนี ้สนธิยงั ออกมาปกป้องรัฐบาลทักษิณจากขบวนการโค่นล้ มโดยมองด้ วย
ว่าผู้ที่ต้องการจะโค่นล้ มรัฐบาลทักษิ ณในช่วงนัน(ขบวนการร่
้
วมด้ วยช่วยกันนาโดยนายเอกยุทธ
อัญชันบุตร อดีตเจ้ าพ่อแชร์ ชาร์ เตอร์ ของเมืองไทย) ก็คือกลุ่มทุนศักดินาเก่า ที่ไม่พอใจกลุ่มเศรษฐี
ใหม่อย่างทักษิณ โดยสนธิมองว่าถ้ าปล่อยให้ ทนุ ศักดินาเก่ากลับมามีอานาจเหมือนเดิมก็จะทาให้
ประเทศชาติถดถอยไปอีกมา
จุดเปลี่ยนที่ส าคัญ ของสนธิ ในจุดยื นทางการเมืองเริ่ ม ตังแต่
้ บนั ทึกบทสนทนารายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์ในช่วงระหว่างวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 เป็ นต้ นมาโดยสนธิ เริ่ มเปลี่ยน
จากการสนับสนุนรัฐบาลทักษิ ณอย่างเห็นได้ ชดั มาวิพากษ์ วิจารณ์การทางานของรัฐบาลทักษิ ณ
มากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นกรณีสนับสนุนให้ มีการตังคณะกรรมการสอบสวนข้
้
อกล่าวหาของนายเอกยุทธ
อัญชันบุตรว่ามีคนในรัฐบาลทาการปั่ นหุ้นอยู่ว่ามีจริ งหรื อเปล่าแทนที่จะมุ่งเอาปปง.เข้ ามาจัดการ
นายเอกยุทธ การวิพากนโยบายการทาสงครามปราบคอร์ รัปชัน่ ของรัฐบาลทักษิ ณ ว่าไม่เห็นผล
เป็ นรูปธรรม หรื อการปล่อยให้ มีกลุม่ มุ้งทางการเมืองต่างๆในพรรคไทยรักไทย ว่าไม่ได้ ตา่ งอะไรไป
จากการเมืองในรูปแบบเก่า ทังๆที
้ ่ประกาศว่าจะสร้ างการเมืองแบบใหม่ เป็ นต้ น
และการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของนายสนธิ ตังแต่
้ วนั ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2548
ถึงวันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 สนธิ ก็ได้ ออกมาวิพากษ์ วิจารณ์การทางานของรัฐบาลทักษิ ณ
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มากกว่าช่วงที่ผา่ นมาอย่างเห็นได้ ชดั โดยสนธิได้ วิพากษ์ รัฐบาลทักษิณ ไว้ อย่างหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ นการละเมิ ด พระราชอ านาจโดยการตั ง้ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ ม ารั ก ษาการแทน
พระญาณสัง วรสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสัง ฆปริ นายก การจัดงาน ครม.สัญจรที่ ปราสาท
พนมรุ้ งว่าไม่ร้ ู ที่ ต่าที่สูง เพราะเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของกษัตริ ย์ การทุจริ ต กล้ ายางใน
กระทรวงเกษตรที่ ส่งมอบยางไม่มีคุณภาพให้ เกษตรกรและผูกขาดให้ แต่บริ ษัท ซีพี การทุจริ ต
เครื่ องตรวจสอบระเบิดในสนามบินสุวรรณภูมิวา่ ทาไมต้ องสัง่ ซื ้อถึง 26 เครื่ องทังๆที
้ ่ประเทศอื่นเช่น
จีนหรื อญี่ปนุ สัง่ มาแค่ 2 เครื่ องเท่านัน้ เป็ นต้ น โดยในการบันทึกรายการเมื องไทยรายสัปดาห์เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สนธิถึงกับทาพิธีกรรมจุดธูปแช่งนักการเมืองทุจริตเลยทีเดียว
งานเรื่ องเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร บันทึกบทสนทนารายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร
ครัง้ ที่ 1-8139 ซึ่งเป็ นรายการที่จดั นอกสถานที่ภายหลังจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ถูกถอด
จากผังรายการในช่องโมเดิร์นไนน์ทีวีเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548 ในช่วงนี ้สนธิ ได้ ประกาศ
จุด ยื น ทางการเมื อ งในทิ ศ ทางตรงกัน ข้ า มกับ รั ฐ บาลทัก ษิ ณ อย่า งชัด เจน โดยประเด็น ที่ ส นธิ
ได้ นามาวิจารณ์รัฐบาลทักษิณส่วนใหญ่เป็ นประเด็นที่เคยวิจารณ์รัฐบาลทักษิณ มาแล้ วในรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์เพียงแต่นามาขยายความให้ ชดั ขึ ้น อาทิเช่น เรื่ องการคอร์ รัปชัน่ การละเมิด
พระราชอานาจ เป็ นต้ น ซึง่ แตกต่างไปจาก เรื่ องเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร 2140 บันทึกบทสนทนา
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 9- 14 ที่สนธิ ได้ มีการวิจารณ์รัฐบาลทักษิณในประเด็น
ใหม่ๆหลายประเด็นอาทิเช่น การจัดซื ้อเครื่ องบินซู 30 เอ็มเคแพงว่าราคาปกติ 15,000 ล้ านบาท
การตังโรงงานยาสู
้
บที่แพงกว่าราคาปกติ 7000ล้ านบาท การที่นายภูมิธรรม เวชชยชัยอยู
้ ่ เบื ้องหลัง
เว็บไซต์โจมตีสถาบันพระมหากษัตริ ย์ การทา FTA กับประเทศออสเตรเลีย จีน โดยมีเงื่ อนไข
สาคัญให้ ใช้ ดาวเทียมไอพีสตาร์ ของบริ ษัทชินคอร์ ปปอเรชัน่ ของนายกฯ การปล่อยกู้ให้ ประเทศ
พม่าเพื่อให้ ประเทศพม่าเอาเงินที่ได้ มาซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทชินคอร์ ปปอเรชัน่ เป็ นต้ น
งานที่ม่งุ วิพากษ์ วิจ ารณ์รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรในประเด็น การทุจริ ตคอร์ รัปชั่นอย่างงาน
เรื่ องงานของ กองบรรณาธิ การผู้ จัด การรายสั ปดาห์ 141 เรื่ อง “เปิ ดตาราโกยระบอบทักษิ ณ ”
งานชิ น้ นี ไ้ ด้ วิพ ากษ์ วิจารณ์ การทางานของรัฐ บาลทักษิ ณ ว่ามี การทุจริ ตคอร์ รัปชั่นเป็ นจ านวน
มหาศาลผ่านวิธีการหลักๆ 3 ประการได้ แก่ ผ่านตลาดหุ้น การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีพิเศษ และ
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การออกนโยบายเพื่อเอื ้อผลประโยชน์ให้ ตวั เองและพวกพ้ อง และ งานของ เซี่ยงเส้ าหลง142 เรื่ อง
“จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร “ งานชิ ้นนี ้ เซี่ยงเส้ าหลงได้ วิพากษ์ วิจารณ์ว่าสาเหตุ
สาคัญที่จะนาไปสู่การโค่นล้ มรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร นันเกิ
้ ดจากการที่ประชาชนเสื่อมศรัทธาใน
รัฐบาล อันเป็ นผลมาจากพฤติกรรมการทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการละเมิดพระราชอานาจอยู่บอ่ ยครัง้
ของรัฐบาลทักษิ ณ หาได้ เกิดจากการที่มีกลุ่มผลประโยชน์ร่วมมือกันเพื่อโค่นล้ มรัฐบาลอย่างที่
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เข้ าใจ
งานที่ มุ่ ง เน้ นวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต รว่ า พยายามท าลายสถาบั น
พระมหากษัตริ ย์อยู่อย่างงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เอเอสทีวี-ผู้จัดการรายวัน143
เรื่ องขบวนการล้ มเจ้ า งานชิ ้นนี ้ต้ องการชี ้ให้ เห็นว่าพ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตรและคณะมีพฤติกรรมที่
ต้ องการโค่นล้ มสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ ชี ้ให้ เห็นหลายประเด็นอาทิเช่น การที่พ.ต.ท.ทักษิณ
ได้ ให้ สัม ภาษณ์ ต่อสื่ อต่างประเทศอย่างไฟแนลเชี่ ย ลไทม์ ว่า พระเจ้ าอยู่หัวทรงล่วงรู้ แผนการ
รัฐประหาร การทาพิธีกรรมที่วัดพระแก้ ว หรื อการพยายามเอาตราครุ ฑออกจากบัตรประชาชน
เป็ นต้ นและงานของ เสนาะ เทียนทอง144 เรื่ อง จะเอา”ทักษิ ณ” หรื อ “ประเทศไทย” งานชิ ้นนี ้
เสนาะ ได้ วิพากษ์ วิจารณ์ถึงสาเหตุที่ตดั สินใจเข้ าร่วมชุมนุมขับไล่พ .ต.ท.ทักษิณ กับกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ว่าเกิดจากการไม่พอใจใน
กรณีการเข้ าแทรกแซงการทางานของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการสตง. โดยเสนาะ
มองว่านอกจากเป็ นการเข้ าแทรกแซงองค์กรอิสระแล้ วยังเป็ นการละเมิดพระราชอานาจอีกด้ วย
นอกจากนี ย้ ั ง มี ง านที่ พ ยายามวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ ห้ เห็ น ความแตกต่ า งของพวก
พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตรกับกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยอย่างงานของ สุรวิช ช์
วีรวรรณ 145เรื่ อง วิวาทวาทกรรมเหลือง-แดง งานชิ ้นนี ้สุรวิชช์ได้ วิพากษ์ ไล่มาตังแต่
้ คนเดือนตุลาที่
ทางานกับรัฐบาลทักษิ ณว่าเป็ นพวกที่คานึงแต่ตาแหน่งมากกว่าคานึงถึงอุดมการณ์อย่างแท้ จริ ง
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รวมไปถึ ง ยัง ได้ อ อกมาตอบโต้ นัก วิ ช าการที่ มัก จะออกมาโจมตี ก ลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะในช่วงการเคลื่อนไหวปี พ.ศ. 2551 ไม่ว่าจะเป็ น นิธิ เอียวศรี วงศ์ ธงชัย
วินิจจะกูล สมชาย ปรี ชาศิลปกุล เป็ นต้ น ว่าเป็ นพวก”นักวิชาเกิน”อีกทังสุ
้ รวิชช์ ยังมองด้ วยอีกว่า
ข้ อ แตกต่า งที่ ส าคัญ ระหว่า งกลุ่ม เสื อ้ เหลื อ งและกลุ่ม คนเสื อ้ แดงอยู่ที่ ก ลุ่ม เสื อ้ เหลื อ งท าเพื่ อ
ผลประโยชน์ของชาติ ส่วนกลุม่ คนเสื ้อแดงทาแต่เพื่อผลประโยชน์ของทักษิณ
2.3.2 งานศึกษาแบบกึ่งวิชาการ
งานศึกษาในเชิงกึ่งวิชาการนันมั
้ กจะเป็ นการศึกษา หรื อจัดทาโดยนักวิชาการ แต่ลกั ษณะ
ของการนาเสนองานนัน้ ส่วนใหญ่จะไม่มีการอ้ างอิงเชิงวิชาการ หรื อไม่มีระเบียบวิธีในการเก็บ
ข้ อมูลที่ชัดเจน แต่งานในลักษณะนีม้ ักเป็ นการแสดงความคิดเห็น หรื อ วิพากษ์ วิจารณ์ โดยอิง
ความรู้ทางทฤษฎี ที่ผ้ เู ขียนแต่ละท่านมีความถนัดแทรกอยู่ในเนื ้อหาของงานด้ วย โดยงานศึกษา
แบบกึ่งวิชาการที่เกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยนี ้มักจะปรากฎอยู่ในรู ปแบบ
ของหนังสือเล่ม โดยแบ่งออกได้ เป็ นสองกลุม่ ใหญ่ๆได้ แก่

1. กลุม่ ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรฯ
งานที่ออกมาสนับสนุนพร้ อมทัง้ ปกป้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างงานของธีรยุทธ บุญมี146 ในเรื่ อง “ ความคิดสองทศวรรษ” งาน
ชิ ้นนี ้ธีรยุทธ ได้ ชื่นชมกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแง่ที่ว่าออกมาเปิ ดโปงการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ จากนักการเมืองซึ่งธีรยุทธมองว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชนเป็ นอย่าง
มาก รวมไปถึงธี รยุทธยังได้ ปกป้องการเรี ยกร้ องนายกพระราชทานของกลุ่มพันธมิตรฯที่ถูกโจมตี
จากหลายฝ่ ายว่าเป็ นเรื่ องปกติตามจารี ตประเพณี เนื่องจากประชาชนมีความผูกพันกับอานาจ
บารมี ข องพระมหากษั ต ริ ย์ ม าตัง้ แต่ส มัย โบราณ งานที่ อ อกมาปกป้ องจากการถูก โจมตี จ าก
นักวิชาการอย่างงานของสุวินัย ภรณวลัย ในเรื่ อง “ ยามเฝ้าแผ่นดิน”147 “ เทียนแห่งธรรม”148 และ
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ธีรยุทธ บุญมี , ความคิดสองทศวรรษ ( กรุงเทพ ฯ : มติชน , 2550).
สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์ , 2551).
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สุวินยั ภรณวลัย , เทียนแห่งธรรม ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์ , 2552).
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“ พรรคพันธมิตร”149 งานของสุวินยั นอกจากจะเป็ นการบันทึกเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองของ
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนับตังแต่
้ ปี พ.ศ.2548 มาจนถึง การก่อตังพรรคการเมื
้
อง
ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2552แล้ ว สุวินยั ได้ ใช้ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ อาทิเช่นกรอบทฤษฎีวาทกรรมของมิ
เชล ฟูโกต์ หรื อกรอบทฤษฏีการครองความเป็ นใหญ่ทางอุดมการณ์ของ อันโตนิโอ กรัมชี่ เป็ นต้ น
มาสนับ สนุน และสร้ างความชอบธรรมให้ แ ก่ ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมไปถึงสุวินยั ยังได้ ตอบโต้ นกั วิชาการที่ออกมาโจมตีการเคลื่อนไหว
ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอาทิเช่น นิธิ เอียวศรี วงศ์ ประภาส ปิ่ นตบแต่ง ธงชัย
วินิจจะกูล เป็ นต้ น ว่านักวิชาการกลุ่มนี ้ขาดการพิจารณาการเคลื่อนไหวของขบวนการพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยในมิติที่ครบถ้ วนและลึกซึง้ เพียงพอ จนละเลยไปว่ากลุ่ม พันธมิตร
ประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยเป็ นขบวนการต่อ สู้ภ าคประชาชนครั ง้ แรกในประวัติศาสตร์ ก าร
เมืองไทยที่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยได้ และงานที่ออกมาปกป้องการ
เคลื่ อนไหวทางการเมื องของกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยซึ่ง ถูกโจมตีจ ากพรรค
ประชาธิ ปัตย์กรณี ปราสาทเขาพระวิหารอย่างงานของปานเทพ พัวพงษ์ พันธ์ 150 ในเรื่ อง” 33
ประเด็น ถาม-ตอบ: ราชอาณาจักรไทยกาลังจะเสียดินแดน” งานชิ ้นนี ้ปานเทพได้ ออกมาสนับสนุน
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2553 เรื่ องเขาพระวิหาร
โดยปานเทพได้ ออกมาตอบโต้ รั ฐ บาลพรรคประชาธิ ปั ตย์ ที ซึ่ ง สนั บ สนุ น การคงอยู่ ข อง
สนธิสญ
ั ญาเอ็มโอยู 2543 โดยปานเทพเห็นว่าการไม่ยกเลิกสนธิสญ
ั ญาเอ็มโอยู 2543อาจนาไปสู่
การเสียดินแดนบริเวณปราสาทเขาพระวิหารได้
งานของสุวินัย ภรณวลัย ในเรื่ อง “ ยามเฝ้าแผ่นดิน”151 “ เทียนแห่งธรรม”152 และ “ พรรค
พันธมิตร”153 งานของสุวินยั นอกจากจะเป็ นการบันทึกเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนับตังแต่
้ ปี พ.ศ.2548 มาจนถึง การก่อตังพรรคการเมื
้
องใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2552แล้ ว สุวินยั ได้ ใช้ ทฤษฎี ทางรัฐศาสตร์ อาทิเช่นกรอบทฤษฎีวาทกรรมของมิเชล
ฟูโกต์ หรื อกรอบทฤษฏี การครองความเป็ นใหญ่ ทางอุดมการณ์ ของ อันโตนิโอ กรั ม ชี่ เป็ นต้ น
มาสนับ สนุน และสร้ างความชอบธรรมให้ แ ก่ ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ต ร
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สุวินยั ภรณวลัย , พรรคพันธมิตร ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์ , 2553).
ปานเทพ พัวพงษ์ พนั ธ์ , 33 ประเด็นถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกาลังจะเสียดินแดน ( กรุงเทพฯ : บ้ านพระอาทิตย์ , 2553).
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สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์ , 2551).
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สุวินยั ภรณวลัย , เทียนแห่งธรรม ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์ , 2552).
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สุวินยั ภรณวลัย , พรรคพันธมิตร ( กรุงเทพ ฯ : บ้ านพระอาทิตย์ , 2553).
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ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมไปถึงสุวินยั ยังได้ ตอบโต้ นกั วิชาการที่ออกมาโจมตีการเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยอาทิเช่น นิธิ เอี ยวศรี วงศ์ ประภาส ปิ่ นตบแต่ง
ธงชัย วินิจ จะกูล เป็ นต้ น ว่านักวิช าการกลุ่ม นี ข้ าดการพิจ ารณาการเคลื่ อนไหวของขบวนการ
พันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยในมิติที่ครบถ้ วนและลึกซึง้ เพียงพอ จนละเลยไปว่ากลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นขบวนการต่อสู้ภาคประชาชนครัง้ แรกในประวัติศาสตร์
การเมืองไทยที่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยได้

2. กลุม่ ที่วิพากษ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรฯ
งานที่ อ อกมาวิ พ ากษ์ ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยอย่างงานของเกษียร เตชะพีระ154 ในเรื่ อง “ สงครามระหว่างสี :ก่อนถึงจุดไม่
อาจหวนกลับ “ ในงานชิ ้นนี ้เกษียรได้ วิพากษ์ วิจารณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2551ไว้ ว่าอาจจะนาไปสู่วิกฤติการณ์ทางการเมืองได้ เหมือน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2519 ที่ได้ มีการเอาสถาบันพระมหากษัตริ ย์มาโจมตีขบวนการนิสิตนักศึกษา
เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรฯเอาประเด็นเรื่ องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกรณีของนายโชติศกั ดิ์ อ่อนสูง
และ นายจักรภพ เพ็ญแขมาใช้ เป็ นประเด็นในการโจมตีทางการเมืองและงานของ Nick Nostitz
เรื่ อง “ Red vs.Yellow Volume 1 : Thailand’s crisis of identity”155 และ เรื่ อง “ Red vs.Yellow
Volume 2 : Thailand’s crisis of identity”156 ซึ่งเป็ นงานที่ Nostitz บันทึกเหตุการณ์ตอ่ สู้ทางการ
เมืองระหว่างกลุ่มเสื ้อเหลืองและเสื ้อแดงตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 โดยตรงในฐานะ
นักข่าว งานชิ ้นนี ้ Nick ได้ วิพากษ์ การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่ อประชาธิปไตยไว้
ในหลายประเด็น อาทิเช่น การไม่เปิ ดกว้ างต่อความคิดที่แตกต่าง การมีลกั ษณะเผด็จการที่การ
ตัด สิ น ใจทุ ก อย่ า งขึ น้ อยู่ กั บ แกนน าทั ง้ ห้ าคนเป็ นหลั ก และการเสนออุ ด มการณ์ ที่ สุ ด ขั ว้
(extremist ideology) เป็ นต้ น ซึ่งแตกต่างกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสือ้ แดงทื่ Nick มองว่า
มีความเปิ ดกว้ างหลากหลาย ความเป็ นประชาธิปไตย และเสนออุดมการณ์ ที่เป็ นไปได้ มากกว่า
(ในที่นี ้ก็คือการลดช่องว่างทางสังคม)
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เกษียร เตชะพีระ,สงครามระหว่างสี : ก่อนถึงจุดไม่อาจหวนกลับ ( กรุงเทพฯ : โอเพน บุ๊ก ,2553).
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2.3.3 งานศึกษาเชิงวิชาการ
งานศึกษาในกลุ่มนี ้ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการใช้ ระเบียบวิธีในการศึกษาประเด็น
ปั ญหาอย่างชัดเจน เป็ นขัน้ เป็ นตอน มีการใช้ กรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่น่าเชื่อถื อเป็ นกรอบใน
การศึกษาและมีการค้ นคว้ า อ้ างอิงในเชิงวิชาการอย่างเป็ นระบบระเบียบ ลักษณะของงานในกลุ่ม
นี ้จึงมักจะพบในรูปแบบของ บทความ รายงานการวิจยั ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เป็ นหลัก

1. บทความ
บทความเชิงวิชาการที่ เกี่ ยวข้ องกับกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย นัน้ โดย
ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการวิพากษ์ การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่ อง
“ถวายคืนพระราชอานาจ” บทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับกลุม่ พันธมิตรฯมีอยูห่ ลากหลายได้ แก่
งานที่มองว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ก าลัง ท าลายขบวนการต่ อ สู้ เพื่ อ เรี ย กร้ องความเป็ นธรรมทางสั ง คมอย่ า ง ของ จารุ วั ฒ น์
เกยู ร วรรณ 157 เรื่ อ ง “ ขบวนการนัก ศึก ษาไทย” ในงานชิ น้ นี ม้ องว่ า แนวคิ ด การขอ
นายกพระราชทานในการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ ก่อให้ เกิด
ความแตกแยกเป็ นอย่างมากในขบวนการเคลื่อนไหวนักศึกษาไทย และ งานของใจ อึ๊งภากรณ์
และคณะ 158เรื่ อง “ การเมืองของภาคประชาชนในยุคพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ
วิ ก ฤติ ไ ล่ ทั ก ษิ ณ งานชิ น้ นี ใ้ จ ได้ วิ พ ากษ์ ก ารเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยในแง่มมุ ของทฤษฎีมาร์ กซิสต์ โดยใจ มองว่า การเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยนันแทบไม่
้
ได้ เกิดประโยชน์ต่อชนชันกรรมาชี
้
พและชนชันล่
้ างเลยเกิดประโยชน์
แต่ชนชันนายทุ
้
นและชนชันกลางเท่
้
านัน้ ทังนี
้ ้ทังนั
้ นส่
้ วนหนึ่งก็เกิดจากความผิดพลาดของชนชัน้
กรรมาชีพและชนชันล่
้ างเองที่ไปสร้ างพันธมิตรกับชนชันนายทุ
้
นและชนชันกลางภายใต้
้
การนาของ
สนธิ ลิ ้มทองกุล แทนที่จะสร้ างพันธมิตรภายในชนชันของตนเอง
้
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จารุวฒ
ั น์ เกยูรวรรณ , “ ขบวนการนักศึกษาไทย,” ใน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย , ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ประชาธิปไตยแรงงาน, 2549).
158
ใจ อึง๊ ภากรณ์และคณะ , “การเมืองของภาคประชาชนในยุคพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและวิกฤติไล่ทกั ษิณ,” ใน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย , ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ประชาธิปไตยแรงงาน, 2549).
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งานที่ วิ พ ากษ์ ว่ า การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยกาลังทาลายระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากพยายามถวายคืนพระราชอานาจและ
เรี ยกร้ องนายกพระราชทานนันอาทิ
้
เช่นงานของ สมศักดิ์ เจียมธี รสกุล159 เรื่ อง “ ปั ญญาชน
14 ตุลา พันธมิตรฯ และแอ๊ กติวิสต์ “ 2 ไม่เอา”งานชิ ้นนี ้สมศักดิ์เสนอให้ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทยหรื อ สนนท. ถอนตัวจากการเคลื่อนไหวกับกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
โดยให้ เหตุผลที่สาคัญได้ แก่ แนวทางการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่
เสนอว่ า ”ไม่ ช นะ ไม่ เ ลิ ก ” เป็ นแนวทางที่ สุ่ม เสี่ ย ง อ่ อ นเขลาและอัน ตราย การเสนอขอ
นายกพระราชทานของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นอกจากขัดหลักประชาธิปไตย
แล้ วสมศัก ดิ์ ยั ง เห็ น ว่ า ไม่ มี น ายกพระราชทานคนไหนเลยในประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ท างานได้ มี
ประสิทธิภาพ และการไม่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวที่แท้ จริ งของสนนท.ที่ถูกผูกขาดการนาโดย
สนธิและจาลอง
งานของ ธงชัย วินิจจะกูล160 ในเรื่ อง “ ข้ ามไม่พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา :
ประชาธิ ปไตยแบบใสสะอาดของอภิชนกับการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 งานชิน้ นี ้ธงชัย
ได้ วิพากษ์ การถวายคืนพระราชอานาจของกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าเป็ นการ
กระทาที่ทาลายประชาธิปไตย การต่อ สู้กับรัฐบาลที่ฉ้อโกงอย่างทักษิ ณควรใช้ วิธีการที่ชอบธรรม
ตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างการประท้ วงให้ ลาออกมากกว่า
และงานที่ ม องว่ า การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รท าลายระบอบ
ประชาธิปไตยเนื่องจากนาไปสู่การรัฐประหารอาทิเช่นงานของงานของ Giles ji Ungpakorn161 ใน
เรื่ อง A coup for the rich : Thailand’s political crisisงานชิ ้นนี ้ Giles ได้ วิพากษ์ กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยเพิ่ ม เติ ม ในประเด็น ที่ ว่ า การที่ ก ลุ่ม พัน ธมิ ต รฯ ได้ ไ ปดูถูก คนจน
(ในที่นี ้คือคาราวานคนจน)ว่าโง่ถูกทักษิ ณจ้ างมา แทนที่จะพยายามดึงคนจนให้ ออกจากทักษิ ณ
โดยเสนอนโยบายที่ ดีกว่าก็ เป็ นสาเหตุที่สาคัญสาเหตุหนึ่งที่นาไปสู่การรัฐ ประหารเมื่อวันที่ 19

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล , “ ปั ญญาชน 14 ตุลา พันธมิตรฯ และ แอ๊ กติวสิ ต์ “ 2ไม่เอา”, “ใน รัฐประหาร 19 กันยา.
(
กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน , 2550 ).
160
ธงชัย วินิจจะกูล , “ ข้ ามไม่พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา : ประชาธิปไตยแบบใสสะอาดของอภิชนกับการรัฐประหาร 19
กันยายน 2549 , “ ใน รัฐประหาร 19 กันยา. ( กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน , 2550 ).
161
Giles Ji Ungpakorn , “ A Coup for the Rich : Thailand ‘s Political crisis,” ( Bangkok : Worker Democracy Publishing ,
2010 ).
159
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กันยายน พ.ศ. 2549 งานของ ธนาพล อิ๋วสกุล162 ในเรื่ อง “แกะรอยพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย : ผู้ออกบัตรเชิญให้ คณะรัฐประหาร” งานของ สุภลักษณ์ กาญนขุนดี 163ในเรื่ อง
“วิเคราะห์ระบอบสนธิ”และงานของสุธาชัย ยิม้ ประเสริฐ164 ในเรื่ อง ฐานะทางประวัติศาสตร์ ของ
การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 งานทังหมดนี
้
้ต่างเห็นตรงกันว่า กลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย นันได้
้ สมคบคิดในการทารัฐประหารกับคมช. มาโดยตลอดโดยดูได้ จากหลายปั จจัย
อาทิเช่น การเคลื่อนขบวนไปหาพล.อ.สนธิ บุญยรัตนกลิน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ทังๆ
้
ที่ไม่ได้ มีกาหนดการมาก่อน หรื อ คาสัมภาษณ์ของพล.อ สพรั่ง กัลยาณมิตร ที่ได้ ให้ สมั ภาษณ์ว่า
ได้ มีการวางแผนการทารัฐประหารล่วงหน้ าเป็ นเวลา 8 เดือน ซึ่งสอดคล้ องกับการกาเนิ ดกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นต้ น
งานของ เกษม เพ็ญภินันท์ 165 ในเรื่ อง “การเมืองนา้ เชี่ยว : รัฐประหาร 19 กันยายน
2549 กับปั ญหาความชอบธรรมทางการเมือง งานชิน้ นีเ้ กษม ชีใ้ ห้ เห็นว่าการ เคลื่อนไหวทาง
การเมื อ งของกลุ่ม พันธมิ ต รพัน ธมิ ตรประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยนัน้ เป็ นการท าลายระบอบ
ประชาธิ ป ไตยเนื่ อ งจาก ได้ ท าให้ ร ะบอบทัก ษิ ณ กลายเป็ นสิ่ ง เดี ย วกับ ระบอบประชาธิ ป ไตย
ทังๆที
้ ่ความจริ งแล้ ว ระบอบทักษิ ณไม่ใช่สิ่งเดียวกับระบอบประชาธิปไตย แต่ระบอบทักษิ ณเป็ น
ปั ญ หาภายในระบอบประชาธิ ปไตยที่ เกิ ดขึน้ ในตัวเอง ซึ่ง ควรแก้ ไ ขด้ วยวิธี การภายในระบอบ
ประชาธิปไตยเองมากกว่าที่จะยอมรับวิธีการนอกระบอบประชาธิปไตยอย่างการรัฐประหารเพื่อมา
โค่นล้ มระบอบทักษิณ

162

ธนาพล อิ๋วสกุล , “แกะรอยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย : ผู้ออกบัตรเชิญให้ คณะรัฐประหาร,” ใน รัฐประหาร 19
กันยา. ( กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน , 2550 ).
163

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี , “ วิเคราะห์ระบอบสนธิ,”ใน รัฐประหาร 19 กันยา. ( กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน , 2550 ).
สุธาชัย ยิ ้มประเสริฐ , “ ฐานะทางประวัติศาสตร์ ของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ,”ใน รัฐประหาร 19 กันยา. ( กรุงเทพฯ :
ฟ้าเดียวกัน , 2550 ).
165
เกษม เพ็ญภินนั ท์ , “ การเมืองน ้าเชี่ยว : รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กับปั ญหาความชอบธรรมทางการเมือง , “ใน
รัฐประหาร 19 กันยา. ( กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน ,2550 ).
164
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2. รายงานการวิจยั / ภาคนิพนธ์

งานที่เปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างในการใช้ เหตุผลสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองของ
กลุ่ม พัน ธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตย และกลุ่ม แนวร่ ว มประชาธิ ปไตยต่อ ต้ านเผด็จ การ
แห่งชาติอย่างงานของ กานต์ กานต์ พรรณพงศ์ 166 เรื่ อง “ การสร้ างความชอบธรรมทางการเมือง
ต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ( 25 พฤษภาคม
– 2 ธันวาคม 2551) และกลุ่มแนวร่ วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติ( 12 มีนาคม
– 20 พฤษภาคม 2553) ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร “ โดยในงานนี ้ กานต์ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบการใช้
เหตุผลเพื่อสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติ โดยกานต์เห็นว่าข้ อแตกต่างสาคัญอยู่ตรงที่
กลุ่ ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย ได้ ใ ช้ เหตุผ ลในเรื่ อ งของการปกป้ องกฎหมาย
รัฐธรรมนูญปี 2550 มาเป็ นเหตุผลที่สาคัญในการสร้ างความชอบธรรมทางการเมือง ซึ่งต่างจาก
กลุ่ม แนวร่ ว มประชาธิ ป ไตยต่อ ต้ า นเผด็จ การแห่ง ชาติ ที่ ใ ช้ เ หตุผ ลเรื่ อ งของการทวงคื น ระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่ง ถูกทาลายผ่านการทารัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
มาเป็ นเหตุผลที่สาคัญ และงานที่ศึกษาถึงการใช้ สื่อเพื่อสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองของ
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างงานของ ภัครินทร์ สว่ างดี167 ในเรื่ อง กลยุทธ์การ
สื่อสารของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย งานชิ ้นนี ้มองว่ากลยุทธการสื่อสารของกลุ่มกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นันได้
้ แบ่งออกเป็ น5ประการหลักๆได้ แก่ 1) การดาวกระจาย
2) จัดคอนเสิร์ตการเมืองสัญจร 3)การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน 4)คาแถลงการณ์ 5) การชุมนุม
โดยมีสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ทาให้ กลยุทธ์ การสื่อสารของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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กานต์ กานต์พรรณพงศ์ , “ การสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ( 25 พฤษภาคม – 2 ธันวาคม 2551) และกลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติ(12 มีนาคม – 20
พฤษภาคม 2553) ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร , “ ( ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554).
167
ภัครินทร์ สว่างดี , “ กลยุทธ์การสื่อสารของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , “ ( รายงานโครงการเฉพาะบุคคล
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553).
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3. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ที่ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นันได้
้ มี
การทาการศึกษาไปบ้ างแล้ วจานวนหนึ่ง ในแง่มมุ ที่แตกต่างหลากหลายกันไปตามความสนใจของ
ผู้วิจยั อาทิเช่น
งานที่ศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแง่มุมของสื่อ อาทิเช่นงานของ
กนกวรรณ พงศ์ วิไลทรั พย์ 168 เรื่ อง ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจของกลุ่มพันธมิตร
ประชาธิปไตย ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ กนกวรรณ ต้ องการที่จะศึกษาถึงยุทธวิธีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิ ปไตยได้ นามาใช้ จนสามารถที่จะระดมประชาชนให้ เข้ ามาร่ วมชุมนุมกับกลุ่ม ตนได้
อย่ า งมหาศาล โดยกนกวรรณชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า ยุ ท ธวิ ธี ที่ ส าคัญ ที่ ก ลุ่ ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตยได้ นามาใช้ เป็ นหลัก ในการระดมคนนัน้ ประกอบไปด้ วยสามประการใหญ่ๆได้ แก่
1) ความศรั ท ธาในตัว แกนน าและยุท ธศาสตร์ ร่ว มของกลุ่ม ซึ่ง ก็ คื อ การปกป้ องชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ และระบอบการเมืองประชาธิ ปไตยอันทรงมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
2)การสร้ างสัญลักษณ์ในการสร้ างความรู้สกึ เชิงอารมณ์ เพื่อให้ กลุ่มบุคคลเกิดความรู้สึก มีคา่ นิยม
เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน อาทิเช่น เพลงเทียนแห่งธรรม เสื ้อเหลือง และมือตบ เป็ นต้ น 3)การสื่อสาร
ด้ วยการชุมนุมสันติวิธี ว่ากลุ่มกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ชุมนุมเป็ นไปอย่างสันติ
วิธี อหิงสา และปราศจากอาวุธ งานของ ชาญชัย ชัยสุขโกศล169 เรื่ อง เทคโนโลยีกบั การต่อสู้ทาง
การเมืองโดยไร้ ความรุ นแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย งานวิจยั ชิ ้นนี ้ชาญชัยได้
ชี ้ให้ เห็นว่าการใช้ อินเตอร์ เน็ตผ่านเว็บไซต์ตา่ งๆได้ กลายมาเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการต่อสู้ทาง
การเมืองระหว่างกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับกลุม่ ที่สนับสนุนรัฐบาลพตท.ทักษิณ
ชินวัตร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2549 เพื่อสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองให้ แก่
กลุ่มตนและทาลายความชอบธรรมทางการเมืองต่อฝ่ ายตรงข้ าม และงานของ พรรณอุษา ธี ร
ภาพภัทรกุล170 เรื่ อง “ บทบาทเชิงวารสารศาสตร์ แบบก่อกระแสของผู้จดั การออนไลน์ในช่วง
168

กนกวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ , “ ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย,”(วิทยานิพนธ์
ปริญญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551).
169
ชาญชัย ชัยสุขโกศล , “ เทคโนโลยีกบั การต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย , “ (
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ , 2552).

70

วิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย พ.ศ. 2549 “ งานวิจยั ชิ ้นนี ้ พรรณอุษา ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า สื่ออย่าง
เว็ บ ไซต์ ผ้ ูจัด การออนไลน์ ไ ด้ แ สดงบทบาทเป็ นวารสารศาสตร์ แ บบก่ อ กระแสที่ ม องว่า สื่ อ ไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นกลาง แต่ต้องเลือกข้ างที่ถกู ต้ องเพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะอย่างชัดเจน ทังนี
้ ้
เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลและนัดชุมนุมเพื่อโค่นล้ มรัฐ บาลทักษิณ ที่สาคัญของ
กลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย งานของ ทิพย์ อนงค์ ตรรกวุ ฒิวงศ์ 171 เรื่ อง “การ
กาหนดกรอบเนื อ้ หาของหนัง สื อพิม พ์ รายวันเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหวชุม นุม ของกลุ่ม พันธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2551” งานวิจยั ชิน้ นี ้ทิพย์อนงค์ ชี ้ให้ เห็ นว่า การกาหนด
กรอบของหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การในช่วงการเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2551 นันมี
้ ความแตกต่างไปจากฉบับอื่นกล่าวคือ มีการเลือกข้ างอย่าง
ชัดเจนโดยนาเสนอข่าวไปในทิศทางสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตย และต่อต้ านรั ฐ บาลซึ่ง แตกต่างไปจากหนัง สื อพิม พ์ ฉบับอื่ นที่ มี การเลื อกข้ างไม่
ชัดเจนนัก
งานที่ศกึ ษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน
แง่ มุม ของขบวนการทางการเมื องอาทิ เช่น งานของ สุ ริ ย ะใส กตะศิ ล า 172 เรื่ อ ง วิ วัฒ นาการ
การเมืองภาคประชาชนสู่ประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม : กรณี ศึกษาพันธมิตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ สุริยะใสต้ องการชี ้ให้ เห็นว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ในการขับไล่รัฐบาลระบอบทักษิ ณ นัน้ มีความชอบธรรม
ทางการเมืองและเป็ นการเมืองภาคประชาชนอย่างแท้ จริ ง ซึ่งต่างกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติ หรื อ นปช. ที่ขาดความชอบธรรมทาง
การเมือง และไม่ใช่เป็ นการเมืองภาคประชาชนอย่างที่แกนนานปช. มักจะกล่าวอ้ างเนื่องจาก
สุริยะใสมองว่าแกนนานปช.เหล่านี ล้ ้ วนแล้ วแต่เป็ นคนใกล้ ชิ ดพตท.ทักษิ ณ แทบทัง้ สิ น้ อี กทัง้
170

พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล , “ บทบาทเชิงวารสารศาสตร์ แบบก่อกระแสของผู้จดั การออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการ
เมืองไทย พ.ศ. 2549, “ ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2550).
171
ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์ , “ การกาหนดกรอบเนื ้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2551 , “( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552).
172
สุริยะใส กตะศิลา , “ วิวฒ
ั นาการการเมืองภาคประชาชนสูป่ ระชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม : กรณีศกึ ษาพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย , “ ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัย รังสิต , 2552).
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รัฐบาล พลอ. สุรยุทธ จุลานนท์ ก็มีความชอบธรรมทางการเมืองไม่สมควรที่จะถูกขับไล่แม้ นว่าจะ
มาจากการปฏิวัติก็ตามที และ งานของกรรณิกา รั ตนะ 173 เรื่ อง กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศกึ ษาบทบาททางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้กรรณิกามองว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อขับไล่รัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ในนามกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
นันเกิ
้ ดจากการที่พ.ต.ท. ทักษิณขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยมีปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้ ประชาชนจานวนมากเข้ ามาร่ วมชุมนุมกับกลุ่มกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัน้
เกิดจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื อผู้จดั การเอเอสทีวีของสนธิ ลิ ้มทองกุล
งานที่ศกึ ษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรผ่านกรอบทฤษฎีวาทกรรมของ
มิเชล ฟูโกต์ อาทิเช่น งานของ ธิ ดารั ตน์ อเนกะเวียง 174 เรื่ อง “ วาทกรรมวิเคราะห์ของสนธิ
ลิม้ ทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ” งานวิจัยชิน้ นี ้ ธิ ดารัตน์ได้ เสนอว่า การที่รายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์ของนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ถูกถอดจากผังรายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น
ไนน์(ช่อง 9)ขณะนัน้ มีสาเหตุมาจากการที่ในช่วงหลังนายสนธิ ได้ ผลิตวาทกรรมทางการเมืองที่มี
อานาจมากพอที่จะมาต่อต้ านวาทกรรมทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย และงานของ อภิวิชญ์
ไพศาลทรัพย์ 175 เรื่ อง “ วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่าง
การชุมนุม 193 วันของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” งานวิจยั ชิ ้นนี ้ อภิวิชญ์ มองว่า
การให้ ความหมายผ่านวาทกรรมทางการเมืองของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆในช่วงระหว่างการชุมนุม
193 วัน ของกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตย นัน้ ล้ วนแล้ วแต่มีเป้าหมายเดียวกัน
กล่าวคือ ต้ องการให้ ประชาชนเกิดความเชื่อในสิ่งที่หนังสือพิมพ์นาเสนอ โดยการให้ ความหมายที่
แตกต่างกันไปตามบริ บทของเหตุการณ์และเวลา ยกเว้ นเพียงแต่หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การฉบับเดียว
เท่ า นัน้ ที่ มี ก ารให้ ค วามหมายผ่ า นวาทกรรมทางการเมื อ งที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงตามบริ บ ทของ

173

กรรณิกา รัตนะ , “ กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศกึ ษาบทบาททางการเมืองของกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย,”(วิทยานิพนธ์ปริญญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2552).
174
ธิดารัตน์ อเนกะเวียง , “ วาทกรรมวิเคราะห์ของสนธิ ลิ ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์, “( วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยาและสือ่ สารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548).
175
อภิวิทญ์ ไพศาลทรัพย์ , “วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่างการชุมนุม 193 วันของกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , “( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552).
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เหตุการณ์ และเวลาโดยมุ่ง สร้ างความชอบธรรมทางการเมื องแก่กลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยและโจมตีรัฐบาล
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผ่านกรอบทฤษฎีเชิง
สัญลักษณ์ เช่นงานของ ศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์ 176 เรื่ อง สินค้ าสัญลักษณ์ ในพืน้ ที่เคลื่อนไหว
ทางการเมือง: ศึกษากรณีตลาดสินค้ ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย งานวิจยั ชิ ้นนี ้
ศุจิกานต์ได้ สรุปว่า กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ผลิตสินค้ าเชิงสัญลักษณ์ขึ ้น อาทิ
เช่น มือตบ ผ้ าโพกหัว หรื อ เสือ้ ยืดสีเหลือง ฯลฯ เป็ นต้ น เพื่อสื่อความหมายถึง การมี อตั ลักษณ์
ความคิดความเชื่อ รวมไปถึงความศรัทธาในอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันในการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง
จากการสารวจวรรณกรรมดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ามีผ้ ศู ึกษาเกี่ ยวกับกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจานวนมากในแง่มมุ ที่หลากหลายออกไป แต่อ ย่างไรก็ตาม งานวิจยั
เกี่ ย วกับ กลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยชิ น้ นี ก้ ็ มี คุณ ค่าควรแก่ ก ารศึก ษาเพิ่ ม เติม
เนื่องจากเป็ นการศึกษากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแง่มมุ ที่แตกต่างและไม่เคยมีผ้ ู
ศึกษามาก่อน ดังเหตุผลห้ าประการดังต่อไปนี ้ได้ แก่
ประการแรก งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผ่าน
กรอบทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองซึง่ จากการสารวจวรรณกรรมข้ างต้ นทังหมดพบว่
้
ายังไม่มีผ้ ใู ด
ศึก ษากลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยในแง่ มุม นี ม้ าก่ อ น มี เ พี ย งแต่ง านวิ จัย ของ
ศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์ เรื่ อง “ สินค้ าสัญลักษณ์ในพื ้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง: ศึกษากรณี
ตลาดสินค้ ากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย “ ที่มีความใกล้ เคียงแต่งานของศุจิกานต์ ก็
มุ่งเน้ นศึกษาการผลิตสินค้ าในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ และการรวมเป็ นหนึ่งเดียวของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นหลักซึ่งแตกต่างไปจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ที่ม่งุ เน้ นศึกษา
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแง่มมุ ของการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในการเป็ น
เครื่ องมือสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองให้ กลุม่ ตนและโค่นล้ มฝ่ ายตรงข้ ามอย่างรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตร รวมไปถึงงานวิจยั ชิ ้นนี ้ยังเป็ นการศึกษาการใช้ สญ
ั ลั กษณ์ทางการเมืองในแง่มมุ ที่แตกต่าง

176

ศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์ , “ สินค้ าสัญลักษณ์ในพื ้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง : ศึกษากรณีตลาดสินค้ ากลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ,”( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , 2553).
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ไปจากงานวิ จัย เกี่ ย วกับ สัญ ลัก ษณ์ ท างการเมื อ งที่ เ คยมี ม าก่ อ น กล่า วคื อ งานวิ จัย เกี่ ย วกับ
สัญลักษณ์ทางการเมืองที่เคยมีมา อาทิเช่น งานของ มานิตย์ นวลละออ เรื่ อง “ สัญลักษณ์ทาง
การเมืองในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล จอม
พล ป.พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481 – 2487 ) งานของ นฤมล ทับจุมพล เรื่ อง “ การใช้ สื่อในการสร้ าง
อุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของทางราชการ (พ.ศ. 2475 – 2530) และงานของ
ชาตรี ประกิตนนทการ เรื่ อง “ จากสยามเก่าสูไ่ ทยใหม่ : ความหมายทางสังคมและการเมืองในงาน
สถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2394 – 2500 “ เป็ นต้ น งานวิจยั ทังสามชิ
้
้นเป็ นการศึกษาสัญลักษณ์ทาง
การเมืองไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มุง่ เน้ นศึกษาถึงการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองของรัฐบาล
เพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ กบั ระบบการปกครองของตน ซึ่งแตกต่างไปจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ที่ม่งุ เน้ น
ศึกษาการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในทิศทางตรงกันข้ าม กล่าวคือ ศึกษาว่านอกจากสัญลักษณ์
ทางการเมืองจะเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลแล้ ว สัญลักษณ์
ทางการเมืองยังสามารถเป็ นเครื่ องมือสาคัญของกลุ่มทางการเมืองที่ต้องการทาลายความชอบ
ธรรมทางการเมืองและโค่นล้ มรัฐบาลได้ เช่นเดียวกัน
ประการสอง งานวิจัยชิ น้ นีเ้ ป็ นการศึกษาการสื่อสารทางการเมื องของกลุ่ม พันธมิ ตร
ประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยในแง่ มุม ที่ แ ตกต่า งไปจากเดิ ม กล่ า วคื อ งานวิ จัย ที่ เ คยศึก ษา
การสื่ อ สารทางการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย อาทิ เ ช่น งานของ
กนกวรรณ พงศ์วิไ ลทรั พ ย์ เรื่ อ ง “ยุทธวิ ธี การสื่ อสารเพื่ อการโน้ ม น้ าวใจของกลุ่ม พันธมิ ต ร
ประชาธิปไตย “ และงานของ พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล เรื่ อง “ บทบาทเชิงวารสารศาสตร์ แบบก่อ
กระแสของผู้จดั การออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย พ.ศ. 2549 “ งานทังสองชิ
้
้นนี ้
เป็ นการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแง่มมุ ที่ว่า
กลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยได้ ใช้ สื่อในเครื อผู้จั ดการมาเป็ นเครื่ องมือส าคัญใน
การระดมคนให้ มารวมกลุ่มอย่างไร ซึ่งแตกต่างไปจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ที่ม่งุ เน้ นศึกษา การใช้ สื่อใน
ฐานะเป็ นเครื่ องมือส าคัญ ในการผลิตสร้ างประเด็นทางการเมื องของกลุ่มพันธมิ ตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยเพื่อต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
ประการสาม งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นความพยายามสร้ างคาอธิบายใหม่ถึงเป้าหมายการต่อสู้
ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต้องการโค่นล้ มรัฐบาลทักษิ ณ ชิน
วัตร ซึ่งประสบความสาเร็ จได้ เนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ว่ามี
ความสัมพันธ์กับวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างไร
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ซึ่งแตกต่างไปจากงานที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ ของเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2549 กับ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เคยมีมา อาทิเช่น งานของงานของ ธนา
พล อิ๋วสกุล เรื่ อง “แกะรอยพันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ป ไตย : ผู้ออกบัต รเชิ ญให้ คณะ
รัฐประหาร” งานของ สุภลักษณ์ กาญนขุนดี เรื่ อง “วิเคราะห์ระบอบสนธิ ”และงานของสุธาชัย ยิ ้ม
ประเสริฐ เรื่ อง “ ฐานะทางประวัตศิ าสตร์ ของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 “ งานทังสามชิ
้
้นนี ้
ได้ อธิบายถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีตอ่ การรัฐประหารใน
ทิศทางเดียวกันกล่าวคือ มองว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการ
สมคบคิดกับคณะมนตรี ค วามมั่นคงแห่ง ชาติ หรื อ คมช. ในการทารั ฐ ประหารเมื่ อวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งในความคิดของผู้วิจยั เห็นว่าการอธิบายถึงความสัมพันธ์ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในทางวิชาการผ่านทฤษฎีสมคบคิดนันขาดน
้
้าหนักและความน่าเชื่อถือที่เพียงพอเนื่องจากขาด
หลักฐานมายืนยันว่ามีการสมคบคิดกันเกิดขึ ้นจริ ง งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงพยายามอธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีตอ่ เหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.
2549 ในแง่มมุ ที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้ คาอธิบายถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยที่มีตอ่ เหตุการณ์รัฐประหารมีน ้าหนักและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
ประการที่ ส่ ี จากการส ารวจวรรณกรรมทัง้ หมดพบว่า ยัง ไม่มี ผ้ ูใ ดพบว่า งานวิ จัย ที่
ต้ องการศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแง่มุมของการต่อสู้ทางการเมืองผ่าน
กรอบทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองของ Ernst Cassirer และ การสื่อสารทางการเมือง ของ
Brian Mcnair เพื่อมุง่ เน้ นสร้ างคาอธิบายวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในสมัย รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร รวมไปถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างเป้าหมายการต่อสู้
ทางการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ป ไตยที่ ต้อ งการโค่น ล้ ม รั ฐ บาลทักษิ ณ
ชินวัตร ว่าประสบความสาเร็ จและมีความสัมพันธ์ กับวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างไรยังไม่มีผ้ ศู กึ ษามาก่อน
จากเหตุผลสี่ประการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงเห็นว่างานวิจยั เรื่ อง “ การต่อสู้ทางการเมือง
ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร “ ชิ ้นนี ้จึงสมควรใน
การศึกษา เนื่องจากเป็ นการศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแง่มุมที่แตกต่าง
จากผู้เ คยศึก ษามาก่ อ น และยัง เป็ นการพยายามสร้ างค าอธิ บ ายใหม่ถึ ง การเคลื่ อ นไหวทาง
การเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

บทที่ 3
บริบททางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัย
รั ฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร

การจะเข้ าใจถึงการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีตอ่
รัฐบาลทักษิณ นันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเข้ าใจถึงบริบททางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ก่อน เนื่องจากบริ บททางการเมืองนัน้ เป็ นปั จจัยสาคัญที่
ส่ง ผลกระทบต่อ การเลื อกใช้ วิธี การในการต่อ สู้ทางการเมื องของกลุ่ม พันธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยซึ่งเป็ นคาถามหลักในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ในบทนี ้ผู้วิจยั จะกล่าวถึงบริ บททางการเมืองที่มี
ความสัมพันธ์ และส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย โดยจะกล่าวตังแต่
้ การก่อตังพรรคไทยรั
้
กไทย มาจนถึง สาเหตุการรวมตัวของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการต่อต้ านรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร และการยุติการชุมนุม
เมื่อเกิดเหตุการณ์รัฐประหารโค่นล้ มรัฐบาลทักษิณในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 เกิดขึ ้น

3.1 บริบททางการเมืองก่ อนกาเนิดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

3.1.1 ประวัตพ
ิ .ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร และ การก่ อตัง้ พรรคไทยรักไทย

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เป็ นบุตรคนที่สองใน
จานวนพี่น้องทังหมด
้
เก้ าคน ของนายเลิศ ชินวัตร และ นางยินดี ระมิงค์วงศ์ 1 นายเลิศ ชินวัตร
บิด าของพ.ต.ท.ดร.ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ได้ ป ระกอบกิ จ การธุ ร กิ จ หลายอย่า ง อาทิ เ ช่น การท าโรง
ภาพยนตร์ ศรี วิศาล การดาเนินกิจการเฉลิมพล เดินรถ หรื อ “รถเมล์เหลือง” ในจังหวัดเชียงใหม่
เป็ นตัวแทนจาหน่ายรถสามล้ อเครื่ องไดฮัทสุ รถมอเตอร์ ไซด์ฮอนด้ า และจักรเย็บผ้ า เป็ นต้ น อีกทัง้
1

ทักษิณ ชินวัตร , คนไทยหายจน ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ ฏ ปฏัก , 2552).หน้ า 24.

76

ยังได้ ดารงตาแหน่ง ทางการเมืองเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 25122
อีกด้ วย
พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร สาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมที่ โรงเรี ยน มงฟอร์ ตวิทยาลัย
และเข้ าศึกษาต่อที่โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร รุ่นที่ 10 ซึ่งได้ ตดั สินใจเลือกเหล่าตารวจ โดยให้ เหตุผลว่า
ต้ องการที่จะไม่เหมือนญาติพี่น้องของตนที่มกั จะเป็ นทหารราบ เป็ นส่วนใหญ่ ดังที่ พ.ต.ท. ทักษิณ
สัมภาษณ์เอาไว้ วา่

“ ….หลักในการเลือกเหล่าของผมค่อนข้ างประหลาด นัน่ คือยึดความ
ไม่เหมือนใครเป็ นที่ตงั ้ 3…”

ภายหลังสาเร็ จการศึกษาด้ วยคะแนนเป็ นที่หนึ่งของรุ่น พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็ได้ รับ
ทุนไปศึกษาต่อปริ ญ ญาโททางด้ านกระบวนการยุติธ รรม ( Criminal Justice) มหาวิทยาลัย
Eastern Kentucky ในปี พ.ศ. 2518 และได้ ทาการสมรส กับนางสาว พจมาน ดามาพงศ์(นามสกุล
ในขณะนัน)
้ ในปี เดียวกัน4
ภายหลังสาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร ก็ได้ ย้ายไปช่วย
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในสมัย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช โดยทาหน้ าที่เป็ น เลขาส่วนตัว ของนาย
ปรี ดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในสมัยนัน้ ซึ่งในตอนนี ้เองที่ทาให้ พ .ต.ท.
ทักษิ ณได้ มีประสบการณ์สมั ผัสการเมือง”แบบพิเศษ” เป็ นครัง้ แรก โดยมีเงินเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การควบคุม ส.ส. ดัง่ ที่ให้ สมั ภาษณ์เอาไว้ วา่

2

วัลยา , ทักษิณ ชินวัตร : ตาดูดาว เท้ าติดดิน ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน , 2542).หน้ า36-38.
เรื่องเดียวกัน, หน้ า57-58.
4
ทักษิณ ชินวัตร , คนไทยหายจน , หน้ า 26 .
3
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“…แต่ที่เป็ นประสบการณ์แปลกใหม่สาหรับผมมากคือ การได้ มีโอกาส
สัมผัสและรับรู้การดาเนินงานการเมือง”แบบพิเศษ” สาหรับควบคุม ส.ส. ไม่ให้
แตกแถว ให้ กฎหมายสาคัญผ่านสภาได้ สะดวก …การเมืองที่ผมพบเห็นในอายุ
25 นี ้ แตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตโดยสิ ้นเชิง นี่เป็ นครัง้ แรกๆทีผม
ประจักษ์ว่าการเมืองเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้ องกับการแสวงหาผลประโยชน์มหาศาล
โดยมี “เงิน” เป็ นปั จจัยสาคัญ5…”

หลังจากพ้ นจากตาแหน่งเลขานุการส่วนตัวของนายปรี ดา พัฒนถาบุตร พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร ได้ ย้ายไปเป็ นรองสารวัตรปราบปราม สน.พระราชวัง แล้ วจึงลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
ในสาขาและมหาวิ ท ยาลัย เดี ย วกับ ปริ ญ ญาโท โดยท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “ การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการศึกษากระบวนการยุติธรรมและทัศนคติของผู้ศกึ ษาต่อหลักนิติธรรม”
( An Analysis of the Relationship Between the Criminal Justice Education Process and
the Attitude of the Student Toward the Rule of Law)6
ภายหลังจากสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ กลับมารับ
ราชการตารวจเป็ นหัวหน้ าแผนก 6 กองวิจยั และวางแผน และ ช่วยราชการเป็ นรองผู้อานวยการ
้ ทาธุรกิจทางด้ านคอมพิวเตอร์ ไปด้ วย โดยได้ ตงั ้
ศูนย์ประมวลข่าวสาร กรมตารวจ 7 พร้ อมกันนันได้
ห้ างหุ้นส่วนจากัดไอซีเอสไอ ขึน้ มาเพื่อเป็ นผู้ขายให้ บริ การ และบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ของไอบีเอ็ม การดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนขายและให้ เช่า ให้ บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ นี ้
เป็ นไปด้ วยดี และนาไปสูก่ ารขยายกิจการเป็ นบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จากัดในเวลาต่อมา8
ระหว่างดาเนินธุรกิจ เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ มาระยะหนึ่ง เมื่อธุรกิจเติบโตขึน้ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ก็ได้ ตดั สินใจลาออกจากราชการ พ.ศ.2530 โดยมีเหตุผลที่สาคัญเป็ นเพราะอึดอัด

5

วัลยา , ตาดูดาว เท้ าติดดิน, หน้ า 85-86.
ทักษิณ ชินวัตร , คนไทยหายจน , หน้ า 26 .
7
วีรพล จ้ อยทองมูล และคณะ , ประวัติ/สุนทรพจน์ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ( กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์ลมุ่ แม่น ้าเจ้ าพระยา , 2544).
หน้ า 17-18.
8
กาญจน์มนุ ี ศรีวิศาลภาพ และ ณรงค์ชยั ปั ญญานนทชัย , ทักษิณบนบัลลังก์นายกรัฐมนตรี ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ดอกหญ้ า ,
2545). หน้ า 10-11.
6

78

และไม่พ อใจกับ ระบบราชการที่ ล่ า ช้ า มากขัน้ ตอนและมี ก ารแบ่ง พรรคแบ่ง พวกภายในหมู่
ข้ าราชการตารวจด้ วยกันเอง อีกทังยั
้ งป้องกันคาครหานินทาที่อาจเกิดจากคูแ่ ข่งในการประมูลงาน
รวมไปถึง สงสารภรรยาที่ต้องแบบกรับภาระทางธุรกิจมากจนเกินไป 9
ในขณะที่ตดั สินใจลาออกจากราชการมาประกอบกิจการธุรกิจเต็มตัว พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ
ชินวัตร มี บริษัททังสิ
้ ้น 6 แห่ง ที่ต้องบริ หารจัดการได้ แก่ 1. บริ ษัทไอซีเอสซี 2. บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่
แนล บรอดคาสติ ้ง 3. บริ ษัทชินวัตร เทเลคอมมิวนิเคชัน่ 4. บริ ษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์ เซอร์ วิส แอนด์อินเวสตท์เม้ นท์ 5. บริษัทดิจิตอลเพจจิ ้ง 6. บริษัทแอดวานซ์ อินโฟ เซอร์ วิส10
ธุรกิจของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตรได้ เริ่ มเบนเข็มจากธุรกิจเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ มาสู่
ธุรกิจโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2532 เมื่อได้ รับอนุมตั ิให้ ทาโครงการเคเบิลทีวี โดยมี ร.ต.อ. เฉลิม
อยูบ่ ารุง รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในขณะนันเป็
้ นผู้อนุมตั ิให้ และในปี พ.ศ. 2533 ความ
พยายามและการลงทุนของพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร เริ่ มประสบความสาเร็ จเมื่อได้ รับสัมปทาน
ให้ บริการวิทยุติดตามตัว หรื อ โฟนลิ ้งค์ และ ในปี เดียวกันนี ้เองบริ ษัทแอดวานซ์ อินโฟ เซอร์ วิส ซึ่ง
เคยประกอบธุรกิจให้ เช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลให้ กรมตารวจแห่งชาติ ก็ได้ รับ
สัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยได้ รับการผูกขาด
จาหน่ายโทรศัพท์มือถือเป็ นเวลาหนึ่งปี อีกทัง้ ยังได้ สมั ปทานสร้ างเครื อข่ายโทรศัพท์ไร้ สายคลื่น
900 อีกหนึง่ เครื อข่ายโดยได้ รับสัมปทานเป็ นเวลา 20 ปี 11
ผลจากความสาเร็ จ ของบริ ษัทในเครื อของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร ที่ได้ รับสัม ปทาน
เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่นี ้เองได้ นาไปสู่การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโทรคมนาคมอื่น อาทิเช่น
การได้ รับสัมปทานดาเนินโครงการดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร “ ไทยคม” ในนาม บริ ษัทชินวัตร แซท
เทิลไลท์เซอร์ วิส เพิ่มกลุ่มธุรกิจให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม เช่น บริ ษัทชินวัตร ดาต้ า คอมพิวเตอร์
บริษัทชินวัตร เพจจิ ้ง กลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในต่างประเทศ เช่น บริ ษัทแคมโบเดีย ชิน
วัตร (ดาเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา) บริ ษัทลาว ชินวัตรเทเลคอม ( ดาเนินธุรกิจในประเทศลาว)
บริษัทอิสลาคอมมิวนิเคชัน่ เป็ นต้ น 12

9

ไพโรจน์ อยูม่ ณเฑียร , ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์น ้าฝน, 2544). หน้ า 62.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 63-64.
11
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 66.
12
กาญจน์มนุ ี ศรีวิศาลภาพ และ ณรงค์ชยั ปั ญญานนทชัย , ทักษิณบนบัลลังก์นายกรัฐมนตรี , หน้ า 12-13.
10
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ในปี พ.ศ. 2537 ภายหลังประสบความสาเร็จทางธุรกิจแล้ ว พ.ต.ท.ดร.ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ก็
ตัดสินใจที่จะเข้ ามาสู่วงการการเมืองเต็มตัว13 โดยก่อนหน้ านีไ้ ด้ ถึงแม้ นว่าจะมีแนวคิดจะเข้ าสู่
การเมืองมานานแล้ วแต่ได้ ถกู ภริ ยาห้ ามปรามมาโดยตลอด โดยมักเอาคาพูดของนางยินดี มารดา
ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่กล่าวไว้ วา่ ถ้ ายังฐานะไม่ดีจริงๆอย่าเล่นการเมือง มิเช่นนันจะเป็
้
น
อย่างบิดาของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องเสียทังเงิ
้ น เวลา แล้ วยังเดือดร้ อนครอบครัวอีก 14มา
คอยเตือนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อยูเ่ สมอ
เมื่อเข้ าสู่วงการการเมืองเต็มตัวแล้ ว ในปี พ.ศ. 2538 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็ได้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองเป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในสมัย นายกรัฐมนตรี ชวน
หลี ก ภัย ตามโควต้ า บุค คลภายนอกของพรรคพลัง ธรรม  การด ารงต าแหน่ง รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงการต่างประเทศของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในครัง้ นี ้ได้ ดารงตาแหน่งเพียงแค่ 101 วัน
เท่านัน้ เนื่ องจาก ได้ ถูก กลุ่ม 23 นาโดย นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ ยื่ นตีความต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีคณ
ุ สมบัติขดั ต่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ ไขมาตรา 114 กับ
167 15ว่าด้ วยการห้ ามมิให้ รั ฐมนตรี ดาเนินธุรกิจรับสัมปทาน ทาให้ พ .ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร
ตัดสินใจดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียง 101 วันเท่านันเพื
้ ่อให้ เกิด
การตีความกฎหมายข้ อนี ้ขึ ้น16
ในขณะดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ได้ นาแนวคิดการบริ หารธุรกิจมาปรับใช้ กับกระทรวงกล่าวคือ เน้ นการทางานแบบมีวิสัยทัศน์ มี
ทิศทางหรื อ กลยุทธ์ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ามมีส่วนร่วมในการกาหนดด้ วย โดยได้ ดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศที่สาคัญได้ แก่ “ เศรษฐกิจนาการเมือง”17
ภายหลังพ้ นจากการดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ก็ได้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ าพรรคพลังธรรมแทนพลตรี จาลอง ศรี เมือง ที่ได้ ประกาศ
13

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 17.
วัลยา , ตาดูดาว เท้ าติดดิน, หน้ า 23 .

การดารงตาแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศในครัง้ นี ้นัน้ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ ให้ สมั ภาษณ์ไว้ วา่ ได้ ก่อให้ เกิดศัตรูถาวร
แก่เขามาคนหนึ่งถึงทุกวันนี ้ก็คือ นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุน่ ศิริ ดูคาสัมภาษณ์ของ พ.ต.ท. ทักษิณ เพิ่มเติมได้ ใน สุณิสา เลิศ
ภควัต , ทักษิณ Are you ok ? ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์นอกโลก,2552). หน้ า 215.
15
วัลยา , ตาดูดาว เท้ าติดดิน, หน้ า 166 .
16
โอฬาร สุขเกษม , ทักษิณ ปราชัย ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ก , 2549). หน้ า 21.
17
วัลยา , ตาดูดาว เท้ าติดดิน, หน้ า 174 .
14
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วางมือทางการเมือง และได้ นาพรรคพลังธรรมเข้ าสู่สนามการเลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2538 ซึ่ ง พ.ต.ท.ดร.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต รก็ ไ ด้ ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั ง้ ด้ วย โดยลงรั บ สมั ค รเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 เยาวราช สัมพันธวงศ์ และได้ รับการเลือกตังมาด้
้ วยคะแนนเป็ น
อันดับหนึง่ 18
ภายหลังการเลือกตัง้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ นาพรรคพลังธรรมเข้ าร่วมรัฐบาลนาย
บรรหาร ศิลปอาชา และเข้ ารับตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบด้ านจราจรและระบบขนส่ง
มวลชน อย่างไรก็ตามด้ วยเงื่ อนไขทางการเมืองที่ สลับซับซ้ อน ประกอบด้ วยความขัดแย้ งทาง
การเมืองกับพรรคร่วมรัฐบาล ทาให้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ ตดั สินใจลาออกจากการเข้ าร่วม
รัฐบาลนายบรรหาร ในที่สดุ
พ.ต.ท.ดร.ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ได้ ล าออกจากการด ารงต าแหน่ ง หัว หน้ า พรรคพลัง ธรรม
ภายหลังจากการเลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ซึ่งการเลือกตังในครั
้
ง้ นันพ.ต.ท.ดร.
้
ทักษิณ ชินวัตร ไม่ลงสมัครรับเลือกตังและพรรคพลั
้
งธรรมได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาคนเดียว
นัน่ คือ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โดยพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีแนวคิดที่จะลาออกจากหัวหน้ าพรรค
พลังธรรมมาก่อนการเลือกตังจะเกิ
้
ดขึ ้นแล้ วเนื่องจากมีความขัดแย้ งกับสมาชิกพรรคพลังธรรมสาย
วัด (สัน ติอ โศก) 19 มาโดยตลอด อาทิ เ ช่น เมื่ อ พ.ต.ท. ทัก ษิ ณ ชิ น วัต รต้ อ งการที่ จ ะเปลี่ ย น
กรรมการบริ หารพรรคก็ไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากถูกสมาชิกพรรคสายสันติอโศกขัดขวาง 20
เป็ นต้ น รวมไปถึ ง ยัง มองว่า จุด อ่อ นส าคัญ ของพรรคพลัง ธรรมอยู่ต รงที่ มี ลัก ษณะอุด มคติไ ม่
สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งจนเกินไป ยากที่จะประสบความส าเร็ จในการเมืองได้ 21 พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร จึงมีแนวคิดที่จะสร้ างพรรคการเมืองใหม่ขึ ้นมาที่สอดคล้ อง กับ ความคิด ความเชื่อ
้
กไทยในเวลาต่อมา
และอุดมการณ์ของตน22 ซึง่ ก็นาไปสูก่ ารจัดตังพรรคไทยรั
พรรคไทยรั กไทยถูกก่อตัง้ ขึน้ มาตามความต้ องการของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชิ นวัตร ซึ่ง
ต้ องการสร้ างพรรคการเมืองที่เสนอแนวคิดและจุ ดยืนในการบริ หารประเทศ แต่ก่อนที่จะถึงการ
18

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 183- 189.
B.J. Terwiel , Thailand ‘ s Political History : From the Thirteenth Century to Modern Times
(
Bangkok : River press , 2011). p. 287. และ เทิดธรรม ทรงไท , ฅนโค่นทักษิณ ( กรุงเทพฯ :สานักพิมพ์ร่วมด้ วยช่วยกัน ,2549).
หน้ า193.
20
สุณิสา เลิศภควัต , ทักษิณ Are you ok ? , หน้ า 211.
21
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 240.
22
วัลยา , ตาดูดาว เท้ าติดดิน, หน้ า 220- 222.
19
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จัดตังพรรคอย่
้
างเป็ นทางการ(จดทะเบียนตังพรรค)นั
้
น้ พรรคไทยรักไทยเกิดจากการรวมตัวของตัว
แสดงหลายกลุ่มด้ วยกัน ซึ่ง อาจแบ่ง ได้ เป็ นสองฝ่ ายที่ สาคัญ ได้ แก่ ฝ่ ายแรก คือ คือ กลุ่ม ทุน
สื่อสารและทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งรอดพ้ นจากวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 และมีความ
ต้ องการจะจัดการบริหารรัฐด้ วยตนเอง23เพื่อหลีกเลี่ยงจากภาวะล้ มละลายทางธุรกิจอันเกิดมาจาก
การไม่ร้ ูเท่าทันโลกาภิวตั น์ของรัฐไทย24 และต้ องการปกป้องประสิทธิภาพในการแข่งขันของรัฐไทย
ในการเผชิญ กับกลุ่ม ทุนข้ ามชาติ 25เนื่องจากเคยมี ประสบการณ์ ปล่อยให้ เทคโนแครต หรื อ นัก
เลือกตังเข้
้ ามาบริหารงาน แต่ก็ล้มเหลวในการบริ หาร26 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านี จ้ ึงต้ องการเข้ า
มามี อานาจรัฐ ด้ วยตนเอง 27 และ ฝ่ ายที่สองได้ แก่ กลุ่ม คนเดือนตุลา นักวิช าการ และองค์กร
พัฒนาเอกชน
ฝ่ ายแรก กลุม่ ทุนสื่อสารและอุตสาหกรรม
กลุม่ ทุนใหญ่ที่เข้ ามาร่วมก่อตังพรรคไทยรั
้
กไทยนนันมี
้ หลายกลุม่ ด้ วยกัน28 กลุ่มแรก ได้ แก่
กลุ่มทุนของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร ซึ่งเป็ นกลุ่มทุนที่ดาเนินธุรกิจด้ านการสื่อสารโทรคมนาคม
โดยมีบริษัท ชินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ดาเนินงานในลักษณะของ Holding Company
กลุม่ ที่สอง ได้ แก่ กลุม่ ทุนของนายประชา มาลีนนท์ ซึ่งเป็ นกลุ่มทุนที่ดาเนินธุรกิจด้ านการ
สื่อสารมวลชน โดยมีบริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัดมหาชน เป็ น Holding Company



กลุม่ ทุนขนาดใหญ่เหล่านี ้ไม่ใช่กลุม่ ทุนธนาคารหรือการเงินแบบในอดีตเนื่องจากได้ ถกู ทาลายลงไปในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.
2540 ดูเพิ่มเติมได้ ใน เกษียร เตชะพีระ , “ การดารงอยูแ่ ละอนาคตของระบอบทักษิณ : โจทย์ท้าทายสังคมไทย , “ ใน ระบอบ
ทักษิณ . ( กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน , 2547).
23
สมยศ พฤกษาเกษมสุข , การเมืองปลายรัชกาล กับ สงครามแห่งความจงรักภักดี ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สยามปริทรรศน์ ,
2551). หน้ า39.
24
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin ( Bangkok : Silkworms Books,2009).P.69.
25
Ibid,p.74.
26
เกษียร เตชะพีระ , จากระบอบทักษิณสูร่ ัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ( กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา , 2550). หน้ า 61. และ
ดูการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มเติมได้ ใน บูฆอรี ยีหมะ , “ นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับ
อานาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสาเร็จในการเลือกตังของพรรคไทยรั
้
กไทย,”(วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐศาตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547).
27
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, P.74.
28
รัตพงษ์ สอนสุภาพ และ ประจักษ์ น ้าประสานไทย , Thaksino ‘s Model ปฏิรูปความมัง่ คัง่ สูฐ่ านอานาจใหม่ ( กรุงเทพฯ : ยู
เอ็กซ์เพรส , 2546 ). หน้ า 94- 129 .
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กลุ่ม ที่ ส าม ได้ แ ก่ กลุ่ม ทุน ของนาย อดิศัย โพธารามิ ก ซึ่ง ด าเนิ นธุ รกิ จ บริ ษั ท จัส มิ น
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ( มหาชน) และ บริ ษัท ทีทีแอนด์ที จากัด ( มหาชน) โดยบริ ษัท จัสมิน
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ( มหาชน) เข้ าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆแยกออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก 1.
ธุรกิจสัมปทานในการบริ การสื่อสารโทรคมนาคม 2. ธุรกิจการจาหน่ายและบริ หาร 3. ธุรกิจ
เกี่ยวกับการลงทุนทังภายใน
้
ภายนอกประเทศ และ อหังสาริ มทรัพย์ ส่วน บริ ษัท ทีทีแอนด์ทีจากัด
(มหาชน)ดาเนินธุรกิจการติดตังและให้
้
บริ การโทรศัพท์สาธารณะในเขตภูมิภาค ให้ บริ การวงจรเช่า
แบบดิจิตอลความเร็วสูง
กลุม่ ที่สี่ ได้ แก่ กลุ่มทุนของนายสุริยะ จึงรุ่งเรื องกิจ ดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวกับชิ ้นส่วน
รถยนตร์ และอิเลกทรอนิกส์
กลุ่มที่ห้า ได้ แก่ กลุ่มทุนของ นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ทางการเกษตร และ ได้ ขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ รวมทังธุ
้ รกิจการสื่อสารโทรคมนาคมด้ วย กลุ่มทุน
ของนายธนินทร์ เคยขัดแย้ งกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร สืบเนื่องมาจาก นาย ธนินทร์ ไม่พอใจใน
คาสัมภาษณ์ ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร ที่เคยกล่าวเห็นด้ วยในกรณี ที่นาย ธนินทร์ ถูกห้ าม
ประมูลโทรศัพท์ 1 ล้ านเลขหมายในสมัยนายก อานันท์ ปั นยารชุน จนนาไปสู่การต่อสู้ทางธุรกิจใน
เวลาต่อมา อาทิเช่น กรณี ดาวเทียมไทยคมถูกกีดขวางวงโคจรจากจีนที่ซีพีมีห้ ุนอยู่ในดาวเทียม
แอปสตาร์ หรื อ การแข่งขันกันในธุรกิจเคเบิ ้ลทีวีระหว่างไอบีซี ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กับ ยู
ทีวีของ นายธนินทร์ เป็ นต้ น แต่มาภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจทังสองฝ่
้
ายได้ เป็ นพันธมิตรกันทังทาง
้
ธุรกิจและการเมือง โดยทางธุรกิจนันได้
้ มีการรวมบริษัทเคเบิ ้ลทีวีที่มีปัญหาการขาดทุนระหว่า งไอบี
ซี และยูทีวี กลายเป็ นยูบีซี ส่วนในทางการเมือง ทางกลุ่มทุนนาย ธนินทร์ ได้ ส่งนาย วีระชัย วีระ
เมธีกลุ บุตรเขยเข้ ามาเป็ นสมาชิกผู้ก่อตังพรรคไทยรั
้
กไทย
นอกเหนื อ จากกลุ่ ม ทุ น ขนาดใหญ่ ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ วในข้ างต้ น อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญไม่แพ้ กนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการร่างแนวคิด นโยบาย ของพรรคไทยรักไทย ได้ แก่
กลุม่ คนเดือนตุลา นักวิชาการ และ องค์กรพัฒนาเอกชน
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ฝ่ ายที่สอง กลุม่ คนเดือนตุลา นักวิชาการ และ องค์กรพัฒนาเอกชน
บุคคลสาคัญในกลุ่มคนเดือนตุลา นักวิชาการ และ องค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้ ามามีส่วน
ร่วมในการก่อตังพรรคไทยรั
้
กไทย ได้ แก่29
นายภูมิธรรม เวชยชัย นายภูมิธรรม เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการวางนโยบายพรรค ด้ วย
การประสานงานหาความร่วมมือจากเครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน โดยจัดเวทีระดมความคิดเห็น
มากมายในช่วง 2 ปี ที่พรรคไทยรักไทยอยู่ในระหว่างการแนะนาตัวทาความรู้จกั กับประชาชนเพื่อ
แปลงไปสู่นโยบายพรรค เนื่องจากในอดีต ภูมิ ธรรมเป็ นผู้ก่อตังโครงการอาสาสมั
้
ครเพื่ อสังคม
(คอส.) และทางานอยูใ่ นองค์กรนี ้มากกว่า 10 ปี ทาหน้ าที่ผลิตบุคลากรให้ กบั เอ็นจีโอต่างๆมาแล้ ว
ถึง 22 รุ่น ทาให้ เขาเป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทางานในวงการเอ็นจีโอ
นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุรีย์เดช อดีตหนึ่งในแกนนานักศึกษาช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม
2519 ได้ เคยมีโอกาสร่วมงานกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2536 ในตาแหน่งผู้จดั การ
อาวุโสพัฒนาธุรกิจ บริษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล บรอดคาสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) หรื อ ไอบีซี
ผู้ให้ บริ การเคเบิ ้ลทีวี ตาแหน่งสุดท้ ายเป็ นกรรมการผู้จัดการบริ ษัท ซี .เอส.คอมมิวนิชั่นส์ จากัด
จากนันจึ
้ งลาออกมาร่างนโยบายพรรคไทยรักไทย
ดร. สมคิด จาตุศรี พิทักษ์ ดร.สมคิดเคยทางานเป็ นอาจารย์ประจาที่คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ หรื อนิด้า โดยได้ มีโอกาสร่ วมงานกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร ครัง้
แรกในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดร.สมคิด เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการกาหนดกลยุทธการหาเสียง และ ผลิตนโยบายประชานิยมของไทยรักไทย เนื่องจากเป็ นผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเชิงกลยุทธ
รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริ ฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้
ผลักดันแนวความคิดเรื่ องชาตินิยมใหม่แก่สงั คมไทย เน้ นการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยเฉพาะการ
มุ่งเน้ นเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองทดแทนเศรษฐกิจกระแสหลักที่เน้ นกลไกตลาดเสรี มาโดยตลอด
เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดันนโยบายการหยุดพักชาระหนี ้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็ นเวลา
3 ปี แก่พรรคไทยรักไทย

29

บูฆอรี ยีหมะ , นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอานาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสาเร็จ
ในการเลือกตังของพรรคไทยรั
้
กไทย, หน้ า 131-136.
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ศ .ด ร .
ธี ร ภั ท ร เ ส รี รั ง ส ร ร ค์ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ส า ข า วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นผู้ร่างข้ อบังคับพรรคไทยรักไทย ร่างนโยบายและเจตนารมณ์
ของพรรคในระยะเริ่มแรก
ศ.ร.ต.อ.ดร. ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ อดีตอธิการบดีสถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ หรื อนิด้า
ศ.ร.ต.อ.ดร. ปุระชัย ได้ ร่วมงานทางการเมืองกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร ครัง้ แรกที่พรรคพลัง
ธรรม30
เมื่อมีการวางแผนในการก่อตังพรรค
้
กอปรกับได้ มีบคุ คลช่วยงานทางด้ านการวางนโยบาย
และ ยุทธศาสตร์ ในการหาเสียงแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปก็คือ การจัดตังพรรคอย่
้
างเป็ นทางการโดยการ
จดทะเบียนต่อ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึ่งในขันแรกของการจดทะเบี
้
ยนก่อตังพรรค
้
นันมี
้ ผ้ กู ่อตังจ
้ านวนทังสิ
้ ้น 23 คนได้ แก่31
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ,ศ.ร.ต.อ.ดร. ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ ,ศ.ดร. ธีรภัทร เสรี รังสรรค์
ดร. สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ ,พล.อ. ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดร. สิริกร (ลีนตุ พงษ์ ) มณีรินทร์ ,
นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ , นาย สุธรรม แสงประทุม, ดร.ประชา คุณะเกษม , ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
, นายพันธ์เลิศ ใบหยก , ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล, นางสาวปภัสรา ตรังคิณีนาถ , ดร. วีระชัย วีระเมธี
กุล , น.พ. ประจวบ อึ๊งภากรณ์ , ดร. ธีรภัทร เสรี รังสรรค์ , ดร. กิตติ ลิ่มสกุล , ศ.ดร. คณิต ณ นคร
, ดร. สาราญ ภูอนันตานนท์ , รศ. วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ , ดร. การุญ จันทรางศุ , นายประสิทธิ์
มะหะหมัด ,นางสาว ภูวนิดา คุณผลิน และ นายณรงค์ ปั ทมะเสวี

3.1.2 ชัยชนะในการเลือกตัง้ 6 มกราคม พ.ศ. 2544และรัฐบาลทักษิณ 1

พรรคไทยรักไทยเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวัน ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 โดยมี
พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร เป็ นหัวหน้ าพรรค ภายใต้ คาขวัญ “ คิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อไทยทุกคน “
พร้ อมกับตราสัญลักษณ์ที่มีลกั ษณะคล้ าย “ ท ทหาร “เป็ นแถบสีแดงน ้าเงินบนพื ้นสีขาว 32

30
31

Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, p.74.
Ibid,P.65.
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ภายหลัง เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ พรรคไทยรักไทยได้ ใช้ นโยบายที่ ถูกเรี ย กกันว่าเป็ น
นโยบายประชานิยม กล่าวคือ เป็ นนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อสร้ างคะแนนนิยมทางการเมืองเป็ น
สาคัญมากกว่าการคานึงถึงความเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์ และวินยั ทางการคลัง 33นโยบาย
ประชานิยม นัน้ มีมาในการเมืองไทยนานแล้ วตังแต่
้ อดีต อาทิเช่น นโยบายเงินผันของพรรคกิจ
สังคม หรื อ นโยบายอีสานเขียว ของ พรรคความหวังใหม่ เป็ นต้ น เพียงแต่นโยบายประชานิยมของ
พรรคไทยรักไทยแตกต่างกับนโยบายประชานิยมที่เคยมีมาในอดีตในลักษณะที่ว่า นโยบายประชา
นิยมของพรรคไทยรักไทยนันตอบสนองต่
้
อความต้ องการของประชาชนในทุกระดับ ซึ่งแตกต่างจาก
นโยบายประชานิยมในอดีตที่ตอบสนองความต้ องการประชาชนบางกลุ่มเท่านัน้ อาทิเช่น นโยบาย
อีสานเขียว ตอบสนองต่อความต้ องการของคนภาคอีสานซึ่งเป็ นฐานเสียงของพรรคความหวังใหม่
เท่านันเป็
้ นต้ น นโยบายประชานิยมที่สาคัญซึ่งพรรคไทยรักไทยได้ นามาใช้ ในการหาเสียงเลือกตัง้
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 (แบ่งตามการตอบสนองความต้ องการของประชาชนในแต่ละ
ระดับ) ได้ แก่34

1. กลุม่ เป้าหมายประชาชนระดับล่าง ได้ แก่ นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ง ละ 1 ล้ านบาท นโยบายพักชาระหนี ้เกษตรกรรายย่อย นโยบายวิสาหกิจ
ชุมชนหรื อเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการผลิต 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์
2. กลุม่ เป้าหมายประชาชนระดับกลางหรื อชนชันกลาง
้
ได้ แก่ นโยบายส่งเสริ มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ( SME)

32

เอกสารเผยแพร่พรรคไทยรักไทย ( พฤศจิกายน 2541).
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ ออกมาตอบโต้ ผ้ ทู ี่วิจารณ์นโยบายพรรคไทยรักไทยว่า เป็ นประชานิยมว่า ไม่ได้ เข้ าใจนโยบายพรรค
ไทยรักไทยอย่างแท้ จริง โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กล่าวว่าแท้ ที่จริงเป้าหมายของนโยบายคือต้ องการช่วยเหลือคนยากจนซึง่ จะ
นาไปสูก่ ารสร้ างความเข้ มแข็งฐานเศรษฐกิจของประเทศ ดูเพิ่มเติมได้ ใน Thaksin Shinawatra , The New Asia Realism
(Bangkok :Office of the Prime Minister, Royal Thai Government, 2003) หรือ สุวินยั ภรณวิลยั ก็ได้ วิจารณ์ไว้ วา่ นโยบายของ
พรรคเพื่อไทยแท้ จริงไม่ใช่ประชานิยม แต่มีเป้าหมายเพื่อสร้ างระบบทุนนิยมให้ เกิดในประเทศมากกว่า ดูข้อวิจารณ์ของ สุวินยั
เพิ่มเติมได้ ใน สุวินยั ภรณวิลยั , แกะรอยทักษิโณมิคส์ ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ Open books , 2547),หน้ า 25- 33.
33
Jeffrey D. Sachs , Social conflict and populist policies in Latin America ( San Francisco: An international Center for
Economic Growth Publication ,1990). p. 10.
34
บูฆอรี ยีหมะ , นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอานาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสาเร็จ
ในการเลือกตังของพรรคไทยรั
้
กไทย, หน้ า 163.
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3. กลุม่ เป้าหมายครอบคลุมประชาชนทัว่ ประเทศ ได้ แก่ นโยบายปฏิรูปสุขภาพด้ วย
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เป็ นต้ น

พร้ อมกันนัน้ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2543 พรรคไทยรักไทยยังได้ ประกาศถึงวาระ
แห่งชาติ 11 ประการ ซึง่ เป็ นวาระเร่งด่วนที่พรรคไทยรักไทยจะเข้ าไปบริหารจัดการเมื่อได้ รับโอกาส
การบริหารประเทศ ได้ แก่35

1. พักชาระหนี ้ให้ กบั เกษตรกรรายย่อยเป็ นเวลา 3 ปี เพื่อใช้ เวลาดังกล่าวฟื น้ ฟูและ
จัดโครงสร้ างการผลิต โดยรัฐบาลจะแบกรับส่วนต่างของดอกเบี ้ย หลังจากนัน้
เกษตรกรจึงจะเริ่มใช้ หนี ้ตามปกติ
2. จัดตัง้ กองทุนหมู่บ้ าน หมู่บ้า นละ 1 ล้ า นบาท เพื่ อจัด ให้ มี ก องทุนให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้าน ให้ ประชาชนกู้ยืมไปประกอบอาชีพ สร้ างชุมชน
ให้ เข้ มแข็ง
3. จัดตังสถาบั
้
นบริ หารสินทรัพ ย์ หรื อ เอเอ็มซี เพื่อซือ้ หนีเ้ สียที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
หรื อ NPL จากธนาคารพาณิชย์ไปบริหารจัดการฟื น้ ฟูหนี ้
4. ตังกองทุ
้
นประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินเพื่อให้ ประชาชนไม่ว่ารวยหรื อจน
สามารถรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนในอัตราครัง้ ละ
30 บาท โดยจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนวันละ 3.50 บาท
5. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการนารัฐวิสาหกิจที่พฒ
ั นาเป็ นองค์กรมืออาชีพแล้ วเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6. จัดตังกองทุ
้
นรวมแห่งชาติและตังธนาคาร
้
SMEs Bank เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ของผู้ประกอบการใหม่
7. จัดตังธนาคารคนจน
้
หรื อ People Bank เพื่อสนับสนุนทุนก้ อนแรกแก่ธุรกิจราย
ย่อยกู้ยืม ในอัตราดอกเบีย้ ต่า โดยไม่ต้องใช้ หลักทรั พ ย์ ตา้ ประกัน แต่มี บุคคล
ผู้ต ้าประกัน

35

Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, pp.81-82.
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8. จัดโครงการ “ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” หรื อ OTOP ( One Tambon One
Product) พร้ อมทังพั
้ ฒนาทักษะในการผลิตเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถสร้ างรายได้ และ
พึง่ ตนเองได้
9. แก้ ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ ไขวิกฤติเศรษฐกิจ 11 ฉบับ ของรัฐบาลที่
แล้ ว อาทิ กฎหมายล้ มละลาย กฎหมายประกอบอาชีพของคนต่างด้ าวเป็ นต้ น
10. ประกาศสงครามกับคอร์ รัปชัน่ ดาเนินการอย่างเฉียบขาดกับผู้บริ หารภาครัฐทุก
ระดับที่คอร์ รัปชั่น พร้ อมปรับกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องให้
สามารถด าเนิ น การเอาผิ ด ได้ อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให้ เห็ น ผลทั น ตา ส าหรั บ
คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล หากพบว่ามีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะถูกสัง่ ปลดทันทีโดย
ไม่ต้องรอหลักฐาน
11. ต่อสู้ขจัดยาเสพติด โดยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อร่ วมมือปราบปราม
ยาเสพติดบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการน าเสนอวาระเร่ ง ด่ว นและนโยบายที่ มี ค วามชัด เจน เป็ นรู ป ธรรม และ
สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนที่ต้องการให้ เข้ ามาแก้ ไขปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.
2540 และปั ญหาความยากจน 36 ทาให้ พรรคไทยรักไทยชนะเลือกตัง้ อย่างถล่มทลาย37ได้ ส.ส.
จานวนทังสิ
้ ้น 248 ที่นงั่ จากจานวน ส.ส.ทังหมด
้
500 ที่นงั่ ทังๆที
้ ่ก่อนการเลือกตังคณะกรรมการ
้
ป้องกันและปราบปรามทุจริ ตแห่งชาติหรื อ ป.ป.ช. ได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1ให้ ยื่นเรื่ องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี ้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 ว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จงใจยื่น
บัญ ชี แสดงรายการทรั พ ย์ สิ นและหนี ส้ ิน อันเป็ นเท็จ หรื อ ปกปิ ดข้ อเท็จ จริ ง ที่ ควรแจ้ ง ให้ ท ราบ
เนื่องจาก พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ คุณหญิงพจมาน ชินวัตรโอนหุ้นให้ แก่แม่บ้านและคนรับ
ใช้ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 4,504 ล้ านบาท โดยไม่แจ้ งให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริ ต
แห่งชาติ(ป.ป.ช.) ทราบ ซึ่งถ้ าศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ามีความผิด พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร ก็
จะไม่ ส ามารถด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งเป็ นเวลา 5 ปี นับ ตัง้ แต่วัน ที่ พ้ น จากต าแหน่ ง

36

Peter war , “ The Economy under the Thaksin Government : Stalled Recovery ,” in Divided over Thaksin : Thailand
‘ s coup and problematic transition , ed. John Funston ( Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009),p.150.
37
สุวินยั ภรณวิลยั , แกะรอยทักษิโณมิคส์ ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ Openbooks , 2547). หน้ า 79.
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รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ38ซึ่งผลการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544
แสดงได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 3.1
ผลการเลือกตังทั
้ ว่ ไป เมื่อ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544
พรรค
ไทยรักไทย
ประชาธิปัตย์
ความหวังใหม่
ชาติไทย
ชาติพฒ
ั นา
เสรี ธรรม
ราษฎร
ถิ่นไทย
กิจสังคม
รวม

ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ส.ส. เขต

รวม

48
31
8
6
7
100

200
97
28
35
22
14
2
1
1
400

248
128
36
41
29
14
2
1
1
500

คะแนน
บัญชีรายชื่อ
11,634,495
7,610,789
2,008,948
1,523, 807
1,755,476
807,902
356,831
604, 029
-

ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตัง้
ภายหลังชนะเลือกตังอย่
้ างเป็ นทางการ และได้ รับการโปรดเกล้ าฯเป็ นนายกรัฐมนตรี คนที่
23 ของประเทศไทย 39 รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร สามารถผลักดันนโยบายต่างๆรวมถึง
วาระเร่ งด่วนที่ได้ ประกาศไว้ ตอนหาเสียงมาปฏิบตั ิจริ งได้ เกื อบทัง้ หมดในเวลาเพียงไม่กี่เดือน40

38

ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร , “ รัฐตารวจสมัยใหม่ : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมภายใต้ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ.
2544- 2599,” ( วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549).หน้ า 118
39
จิรวัฒน์ รจนาวรรณ , ปฏิรูปการเมืองละระบบราชการ ( กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์พงึ่ ตน ,2546),หน้ า 237 .
40
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , จาก Thaksinomics สูท่ กั ษิณาธิปไตยเล่ม 1-2 ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ Open Books , 2548),หน้ า 68.
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และได้ เ พิ่มเติม นโยบายต่างๆที่ ตอบสนองความต้ องการของประชาชนจ านวนมาก 41 อาทิเช่น
โครงการบ้ านเอื ้ออาทร , ประกันภัยเอื ้ออาทร , คอมพิวเตอร์ เอื ้ออาทร, แท๊ กซี่เอื ้ออาทร และอื่นๆ
นอกจากนี ้ รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร ยังได้ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์ ที่
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เรี ยกว่า ยุทธศาสตร์ ทกั ษิโนมิคส์ กล่าวคือ เน้ นการสร้ างสมดุลระหว่าง
การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศควบคูก่ บั การเติบโตของการส่งออก42 ซึ่ง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร มองว่าแตกต่าง ไปจาก แนวทางเศรษฐกิจแบบ East Asia Economic Model 43ที่เน้ นเรื่ อง
การส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศเป็ นหลัก 44 อีกทัง้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร ยังเห็นว่า
การดาเนินเศรษฐกิจตามแนวทางของ East Asia Economic Model ที่ประเทศไทยรวมถึงหลายๆ
ประเทศในภูมิภาคเอเชี ย แปซิฟิ คได้ เคยนามาใช้ นนั ้ มีปัญหาหลายประการที่ เห็นได้ ชัดก็คือ ไม่
สามารถรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้ 45 หรื อกล่าวได้ อีกนัยหนึ่งว่า
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจแบบทักษิ โณมิคส์ของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร นันแตกต่
้
างไปจาก
46
ระบบเศรษฐกิจที่เคยมีมาในอดีตของประเทศไทยอย่างน้ อย 4 ประการด้ วยกันได้ แก่

1. พยายามแก้ ไข กลไกเศรษฐกิจแบบทวิลกั ษณะ ( Dual Economy) ซึ่งเป็ นที่มา
ของการเกิดความยากจนในชนบทไทย
2. พยายามกระตุ้น พลวัตรของทุนนิยมอุตสาหกรรมไทยที่ขาด ฐานเทคโนโลยี
3. พยายามใช้ กลไกเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้ อยู่ใน
ขอบเขตที่พอจะควบคุมได้
4. พยายาม ดึง เศรษฐกิจใต้ ดิน ซึ่งเป็ นฐานของความสัมพันธ์ เชิงอานาจแบบเก่า
(เจ้ าพ่อ, ผู้มีอิทธิ พล,นักธุรกิจการเมือง) ให้ กลายมาเป็ นเศรษฐกิจบนดินที่รัฐ

41

วัชรพล พุทธรักษา , “รัฐบาลทักษิณ กับ ความพยายามสร้ างภาวะการครองอานาจนา,” ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549). หน้ า 56 .
42
ทักษิณ ชินวัตร , คนไทยหายจน ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โลกวันนี ้ , 2552),หน้ า 38.
43
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ได้ วิพากษ์ วา่ แท้ จริงแล้ ว ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจแบบทักษิโนมิคส์นนไม่
ั ้ ตา่ งอะไรไปจากกับแนวนโยบาย East
asia Economic Model 1 ดูการวิพากษ์ ของรังสรรค์ เพิ่มเติมได้ ใน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , จาก Thaksinomics สูท่ กั ษิณาธิปไตยเล่ม
3 ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ Open Books , 2548),หน้ า 20.
44
จิรวัฒน์ รจนาวรรณ , มองอย่างผู้นาเอเชียทักษิณ ชินวัตร ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วรรณสาส์น , 2547),หน้ า 69.
45
Thaksin Shinawatra , The New Asia Realism, p. 42 .
46
สุวินยั ภรณวิลยั , แกะรอยทักษิโณมิคส์ , หน้ า 14.
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สามารถควบคุม ได้ และ สามารถนารายได้ จากส่วนนี ม้ าใช้ ในนโยบายประชา
นิยม เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐบาล

ผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้ วย ยุทธศาสตร์ ทักษิ โนมิกส์ และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ประชานิ ย มตามที่ ไ ด้ ห าเสี ย งไว้ ท าให้ เ ศรษฐกิ จ ของไทยมี ก ารฟื ้น ตัว อย่า งรวดเร็ ว จากวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 254047 โดยในปี พ.ศ. 2547 GDP ของประเทศเติบโตถึง 6.7 เปอร์ เซนต์ตอ่ ปี 48
และทาให้ รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร เป็ นที่นิยมของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวราก
หญ้ า49ที่มองว่า รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ต้ องการช่วยให้ พวกเขาพ้ นจากความยากจน
ซึง่ ไม่เคยมีมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทย50
ถึงแม้ นว่านับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้ นมา รัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร อาทิเช่น
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณ์ปล้ นปื นจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ อาเภอเจาะไอร้ อง จังหวัด นราธิวาส วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 เกิดกรณีกรื อเซะ
ที่กลุ่ผ้ กู ่อความไม่สงบกระจายโจมตีทหาร-ตารวจ 12 จุด51 หรื อ ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2547
กรณี การเผาสถานทูตไทยในประเทศกัมพูชาสืบเนื่องจากมีกระแสข่าว ว่า สุวนันท์ คงยิ่ง ได้ ให้
สัมภาษณ์ ว่า ประเทศกัมพูชาโจรกรรมปราสาทนครวัตไปจากประเทศไทย ทาให้ ชาวกัมพูชาไม่
พอใจจนลุกลามไปสูก่ ารเผาสถานทูตในที่สดุ เป็ นต้ น รัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็สามารถ
ประคับคองสถานการณ์มาได้ ตลอด โดยที่คะแนนความนิยมของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ก็ไม่ได้
ลดลงเลย52 จนกระทัง่ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 รัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร ก็ดารง
ตาแหน่งจนครบวาระ 4 ปี จึงมีพระราชกฤษฎีกากาหนดการเลือกตังใหม่
้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2548 53และ เป็ นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตังครั
้ ง้ แรกในประวัติศาสตร์ การเมืองไทยที่สามารถ
ดารงตาแหน่งทางการเมืองจนครบวาระได้

47

Nick Nostitz , Red vs. Yellow Volume 2 : Thailand’s crisis of identity , p.2.
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, P.129.
49
วัชรพล พุทธรักษา , รัฐบาลทักษิณ กับ ความพยายามสร้ างภาวะการครองอานาจนา, หน้ า 56 .
50
Thaksin’s 24 Hours After the Coup,p. 51
51
ยุค อนารยะ , ทางออกประเทศไทยในภาวะวิกฤติ ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ไว้ ลาย , 2553). หน้ า 67 .
52
B.J. Terwiel , Thailand ‘ s Political History : From the Thirteenth Century to Modern Times ,. P. 289.
48
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3.1.3 ชัยชนะในการเลือกตัง้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และ รัฐบาลทักษิณ 2

การเลือกตัง้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทย ได้ ใช้ นโยบายประชานิยม
ที่ส อดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนทุกระดับมาเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญในการหาเสี ยง
เหมือนการเลือกตังครั
้ ง้ ที่ผ่านมา ผ่านแนวทางที่เรี ยกว่า “ สี่ปีซ่อม สี่ปีสร้ าง” ซึ่งนโยบายของพรรค
ไทยรักไทยมีทงหมด16ข้
ั้
อได้ แก่54

1. คาราวานแก้ จน บุกทุกหลังคาเรื อน ให้ ความรู้ ให้ ทกั ษะ ให้ งานทา นาลูกหลานไป
เข้ าโรงเรี ยน
2. คาราวานเสริ มสร้ างเด็ก บุกทุกบ้ าน ให้ ความรู้ในการเลี ้ยงดูลกู เพื่อเติบโตอย่างมี
คุณภาพ
3. โครงการเอส พี วี เกษตรกรกู้สร้ างอาชีพ ใช้ หนี ้คืนด้ วยผลิตผล แต่ได้ กาไรเป็ นเงิน
4. แปลงกองทุนหมูบ่ ้ านที่มีความพร้ อมให้ ธนาคารหมู่บ้าน
5. จัดสรรโครงการประปาหมู่บ้านให้ ทุกหมู่บ้านและทุกหลัง คาต้ องมีไ ฟฟ้ า หาก
สายไฟฟ้าไปไม่ถึงก็จะต้ องใช้ โซลาร์ เซลล์
6. จัดสรรงบประมาณ เอสเอ็ ม แอลให้ ทุกหมู่บ้านและชุม ชน เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
งบประมาณแก้ ปัญหาของท้ องถิ่น
7. จัดสรรวัว 2 ล้ านตัว กระจายสูเ่ กษตรกรที่อยากเลี ้ยงทัว่ ประเทศ
8. ขุดบ่อเก็บน ้า 1,260 คิวบิกเมตร ให้ เกษตรกรไม่อนั ้ เพียงจ่ายบ่อละ 2, 500 บาท
9. ลูกหลานไทยเรี ยนไม่ต้องจ่ายจนถึงมหาวิทยาลัย จบแล้ วค่อยผ่อนใช้ คืนเมื่อมี
งานทา
10. ติดคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตทุกโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ

53

William Case ,” Thai Election 2005 : Northern Gains and Southern Exceptionalism, “ in Thaksin ‘ s Thailand :
Populism and Polarisation ( Bangkok : Institue of Security and International Studies , 2009)p.101.
54
นันทนา นันทวโรภาส , “ การสื่อสารทางการเมือง ศึกษากรณีการหาเสียงเลือกตังทั
้ ว่ ไปของพรรคไทยรักไทย,”
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548).หน้ า 94-95.
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11. ประชาชนที่มีรายได้ จะต้ องมีบ้านเป็ นของตัวเอง บ้ านในชุมชนแออัดจะถูกเปลี่ยน
เป้นบ้ านมัน่ คง
12. จัดสรรงบประมาณ 1 ล้ านบาท สร้ างระบบรถไฟฟ้า ทังใต้
้ ดินบนดินระยะทาง
291 กิ โ ลเมตร เพื่ อเชื่ อ มกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล พร้ อมทัง้ ขยายโรงเรี ย น
โรงพยาบาล และ ดูแลสิ่งแวดล้ อมเพื่อพี่น้องชาว กรุงเทพฯ
13. ลดภาษีให้ ลกู ที่เลี ้ยงพ่อแม่ รวมทังพ่
้ อตาแม่ยาย
14. ทาสงครามกับยาเสพติดอย่างไม่หยุดยัง้
15. แปลงสินทรัพย์เป็ นทุน ให้ คนไทยสร้ างฐานะมีแผงลอย มีแผงลอย มีที่ดินทากิน มี
เอกสิทธิ์ก้ ยู ืม เพื่อสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้
16. สร้ างแหล่งชุมชนใหม่ ในสังคมวัยรุ่น ให้ เขาสนุกที่จะเล่นและเรี ยนในอุทยานการ
เรี ยนรู้ TK. Park

ผลจากการนาเสนอนโยบายประชานิยมที่สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนในทุก
ระดับ และ การปฏิบตั ิตามสัญญาที่ให้ ไว้ กบั ประชาชนในสมัยที่ผ่านมา 55 ทาให้ รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ชนะเลือกตังอย่
้ างถล่มทลาย56ได้ จานวน ส.ส ถึง 377 ที่นงั่ จากจานวนทังสิ
้ ้น 500
ที่นงั่ ทาให้ สามารถจัดตังรั
้ ฐบาลพรรคเดียวได้ เป็ นครัง้ แรกในประวัติศาสตร์ การเมืองไทย 57 ทังๆที
้ ่
ก่อนหน้ าเลือกตังไม่
้ กี่เดือนประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์คลื่นยักษ์ สึนามิก็ตามที 58 ในขณะที่
พรรคประชาธิปัตย์คแู่ ข่งสาคัญของพรรคไทยรั กไทย ที่ได้ ใช้ ยทุ ธศาสตร์ เลือกให้ ถึง 201 ที่นงั่ เพื่อ
สามารถเปิ ดอภิปรายไม่ไว้ วางใจนายกรัฐมนตรี ได้ นนในการหาเสี
ั้
ยง กลับได้ รับเลือกตังเพี
้ ยงแค่ 96
ที่นงั่ เท่านัน้ 59 ซึง่ ผลการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 แสดงได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้

55

ทักษิณ ชินวัตร , คนไทยหายจน , หน้ า 40.
Bhanupong Nidhiprabha, “ The Thai Economy after the Coup ,” in Divided over Thaksin : Thailand ‘ s coup and
problematic transition , ed. John Funston ( Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009),p.172.
57
ธัญพร เมฆประโยชน์ , “ การเมืองของการปราบปรามคอร์ รัปชัน่ กรณีศกึ ษา : การอายัดทรัพย์ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร,” (
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550). หน้ า 38.
58
William Case ,Thai Election 2005 : Northern Gains and Southern Exceptionalism, p.101.
56

59

Ibid, p. 103.
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กฝ/ตารางที่ 3.2

ผลการเลือกตังทั
้ ว่ ไป เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

พรรค
ไทยรักไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทย
มหาชน

ส.ส.บัญชีรายชื่อ
67
26
7
100

ส.ส. เขต

รวม

310
70
18
2
400

377
96
25
2
500

คะแนน
บัญชีรายชื่อ
18,993,073
7,210,742
2,061,559
1,346,631

ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตัง้
การดารงตาแหน่งทางการเมืองเป็ นนายกรัฐมนตรี สมัยที่สอง ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชิน
วัตร นี ้ ได้ ประสบกับปั ญ หามากมายอาทิเช่น ปั ญหาความรุ นแรง 3 จัง หวัดภาคใต้ ที่สื บต่อ
เนื่องมาจากสมัยที่แล้ ว ปั ญหาราคาน ้ามันที่ขยับตัวสูงขึน้ ปั ญหาราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่า
หรื อ ปั ญหาการทุจริ ตที่เกิดขึ ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริ ตการจัดซื ้อเครื่ อง CTX ใน
สนามบินสุวรรณภูมิ เป็ นต้ น60
การดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544
เป็ นต้ นมา แม้ วา่ จะมีผ้ อู อกมาวิพากษ์วิจารณ์การทางานมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้ นมา แต่การวิพากษ์วิจารณ์โดยส่วนใหญ่ มักจะเป็ นอยู่ ใน วงวิชาการเป็ นหลัก
อาทิเช่นการวิจารณ์การทางานของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ของนักวิชาการอย่าง ธีรยุทธ บุญมี61
ที่วิจารณ์วา่ การบริ หารงานของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มุ่งเน้ นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การบริ โภคทางวัตถุเป็ นหลัก โดยขาดสมดุลทางด้ านอื่น สมเกียรติ ตังกิ
้ จวาณิ ชย์62 ที่วิจารณ์ การ
60

จักษ์ พันธ์ชเู พชร , การเมืองการปกครองไทย ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ Punch group , 2549). หน้ า 289 .
สุวินยั ภรณวิลยั , แกะรอยทักษิโณมิคส์ , หน้ า 79.
62
สมเกียรติ ตังกิ
้ จวาณิชย์ ,” ทุนนิยมไทย บนแนวทางทักษิโณมิคส์ และผลต่อนโยบายการพัฒนา,”วารสารฟ้าเดียวกัน 2,
1( มกราคม-มีนาคม 2547), หน้ า 93-97.
61
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ดาเนินนโยบายประชานิยมของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ว่าผู้ที่ได้ ประโยชน์จริ งคือกลุ่มทุนพ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร มากกว่าประชาชนจะได้ รับผลประโยชน์ อย่างแท้ จริ ง โดยเห็นได้ จากมูลค่าหุ้นที่
เพิ่มขึ ้นอย่างมหาศาลในระหว่างที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ในขณะที่
ประชาชนมีแต่หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น เกษี ยร เตชะพีระ63 ที่วิจารณ์ ว่ารัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร
กาลังใช้ อานาจรัฐอย่างสมบูรณ์เหนือชีวิตประชาชน โดยดูได้ จากกรณีฆ่าตัดตอนยาเสพติด 2,500
ศพ เป็ นต้ น หรื อ การออกมาชุมนุมต่อต้ านรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็เป็ นไปในวงแคบๆ
ไม่ได้ มีประชาชนเข้ ามาร่วมมากนัก อาทิเช่น การชุมนุมขับไล่รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่
ท้ องสนามหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 นาโดย กลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์
อันมีแกนนาประกอบไปด้ วย นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ , เอกยุทธ อัญชันบุตร , ประชัย เลี่ยว
ไพรัตน์ , อมริ นทร์ คอมันตร์ และเพียร ยงหนู เป็ นต้ น64 จนกระทัง่ มีจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้ มีผ้ ู
วิพากษ์ วิจ ารณ์ การทางานรัฐ บาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร อย่างกว้ างขวางและ ออกมาร่ วม
ชุม นุมขับไล่เ ป็ นจ านวนมาก นั่นก็ คือ การออกมาขับไล่รัฐ บาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชิ นวัต ร ผ่าน
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์

3.1.4 รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ สัญจร

ก่ อ นจะมาเป็ นรายการเมื อ งไทยรายสัป ดาห์ สัญ จร บริ ษั ท ไทยเดย์ ด็ อ ท คอม ของ
นายสนธิ ลิ ้มทองกุลได้ เข้ าไปจัดรายการเมืองไทยรายวัน ในช่อง 9 อสมท. (ในขณะนัน)
้ ตังแต่
้ วนั ที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลาประมาณ 21.30- 22.15 น. โดยมีอญ
ั ชลีพร กุสมุ ภ์
และ อรวรรณ กริ่ มวิรัตน์ เป็ นผู้ดาเนินรายการ แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ มากนัก จึงได้ ถูกปรั บ
ลดการออกอากาศเหลืออาทิตย์ละหนึง่ วัน และเปลี่ยนชื่อรายการเป็ นเมืองไทยรายสัปดาห์65
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ออกอากาศครัง้ แรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2546 ทุกวัน
ศุกร์ เวลา 21. 00- 22.00 น. โดยเปลี่ยนผู้ดาเนินรายการมาเป็ นนายสนธิ ลิม้ ทองกุล และ
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เกษียร เตชะพีระ , การเมืองทางเลือกในยุคทักษิณ และ ข้ อจากัดของขบวนการประชาชน , หน้ า 132-134.
ชาญชัย ชัยสุขโกศล , เทคโนโลยีกบั การต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ ความรุนแรง , หน้ า 173 .
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 35- 36.
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นางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์ อดีตผู้ดาเนินรายการข่าว ช่อง Channel News Asia ประเทศสิงคโปร์
66

การที่ สนธิ ลิ ้มทองกุล ต้ องรับหน้ าที่ดาเนินรายการเองทังที
้ ่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
เนื่องจาก บุคลากรซึง่ เคยผลิตรายการเมืองไทยรายวันลาออกหมด เมื่อต้ องเปลี่ยนมาเป็ นรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์ ดัง่ ที่สนธิ ลิ ้มทองกุลสัมภาษณ์ไว้ วา่ 67

“ ทีนี ้เมื่อได้ เวลามา ระหว่างที่เขาปรับผังให้ เหลืออาทิตย์ละครัง้ …..
สรุ ปทุกคนทิ ้งหมด ช่างภาพออกหมดเลย นึกออกไหม เขามีทีมงานทา ทุกคน
ออกหมดแล้ วก็ทิ ้งของหมดเลยเหลือแต่ห้องว่างๆไม่มีคน มีแค่เวลาเมืองไทยราย
สัปดาห์ทกุ วันศุกร์ ที่ผมต้ องไปดาเนินการ”

การดาเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ในระยะแรก เป็ นไปในทิศทางสนับสนุน 68 และ
ปกป้องรั ฐ บาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชิ นวัต ร อย่างเห็นได้ ชัด อาทิเช่น การออกมาปกป้อง
พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร กรณีทะเลาะกับนักวิชาการอย่างนายธี รยุทธ บุญมีอยู่บ่อยครัง้ ว่าเป็ น
เรื่ องธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ที่ ท างานหนั ก ย่ อ มมี อ ารมณ์ บ้ าง 69 การออกมาปกป้ องกรณี ที่
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร แต่งตังญาติ
้
พี่น้องคนสนิท อย่างนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ หรื อ พล.อ. ชัย
สิ ท ธิ์ ชิ น วัต ร ด ารงต าแหน่ ง ส าคัญ ว่ า เป็ นไปตามหลัก การบริ ห ารที่ ต้ อ งเลื อ กคนใกล้ ชิ ด ที่ มี
ความสามารถก่อน 70 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อ วันที่ 26

66

สุวิชชา เพียรราษฎร์ , ASTV ขบถสื่อโทรทัศน์ไทย , หน้ า 23-25.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 23.
68
ยุทธิยง ลิ ้มเลิศวาที , สื่อหัวดื ้อแห่งระบอบทักษิณ , หน้ า 123 .

การที่สนธิ ลิ ้มทองกุล ให้ การสนับสนุนและปกป้องรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อย่างเห็นได้ ชดั ในระยะเริ่มแรกนัน้ มีผ้ ู
วิเคราะห์วา่ เกิดจาก การที่สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็ นอย่างมาก ภายหลังการ
เลือกตังปี
้ พ.ศ. 2544 ทังความสะดวกในการกู
้
้ เงินจากธนาคาร การทาธุรกิจในประเทศกัมพูชา และ ด้ านโฆษณา ในสื่อสิ่งพิมพ์ ทา
ให้ ธุรกิจของสนธิ ลิ ้มทองกุล ฟื น้ ตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากต้ องประสบภาวะล้ มละลาย นับตังแต่
้ วิกฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 เป็ น
ต้ นมา ใน กองบรรณาธิการมติชน , ลับ ล้ วง ลึก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , หน้ า 15-16.
69
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ เล่มที่ 1 , หน้ า 67.
70
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 136-137.
67
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กันยายน พ.ศ. 2546 สนธิ ลิม้ ทองกุล ถึงกับ กล่าวยกย่อง พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต รว่าเป็ น
นายกรัฐมนตรี ที่ดีสดุ นับตังแต่
้ ประเทศไทยเคยมีมา71

“ ….นายกฯ ทัก ษิ ณ ไม่ใ ช่เ ทพ แต่เ ขาเป็ นนายกรั ฐ มนตรี ที่ ดี ที่ สุด
เท่าที่ ประเทศ ไทยเคยมีมา….”

ทังนี
้ ้ทังนั
้ นเนื
้ ่องจากสนธิ ลิ ้มทองกุลมองว่าพ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต รเป็ นนายกรัฐมนตรี
คนแรกของประเทศไทยที่มีการบริหารประเทศอย่างมีวิสยั ทัศน์72

“…ถ้ าพูดถึงทิศทางของประเทศ เป็ นครัง้ แรกในรอบ 10-20 ปี ที่ผ่านมา
สาหรับผมที่เห็นการเมืองมามาก ผมเพิ่งเห็นประเทศเริ่ มมีทิศทางที่จะไป…คือ
เขาเป็ นคนมีวิสยั ทัศน์เขารู้ทนั ประเทศเพื่อนบ้ าน….”

การสนับสนุนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็ นนายกรัฐมนตรี ที่ดีสดุ เท่าที่ประเทศไทยเคย
มีมาของสนธิ ลิ ้มทองกุล ยังมีอยูอ่ ีกหลายครัง้ อาทิเช่น การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์วนั ที่ 16
เมษายน พ.ศ. 2547 นอกจากสนธิ จะออกมาปกป้องกรณีที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ถูกวิจารณ์
ว่าใช้ อานาจนายกรัฐมนตรี เพื่อผลประโยชน์ธุรกิจของตน แล้ วยังได้ กล่าวยกย่องพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร อีกครัง้ ว่าเป็ นนายกรัฐมนตรี ที่ดีสดุ ของประเทศเท่าที่เคยมีมา73

“… ท่านนายกฯมีปัญหานิดหนึ่ง ที่ครอบครัวท่านมีธุรกิจตรงนี ้ ตรงที่
หลายครัง้ ๆภาพมันออกมาไม่ชดั มันทาให้ กลายเป็ นว่า ธุรกิจพรรคพวกท่านมา

71

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 143.
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ เล่มที่ 2 ,หน้ า 237.
73
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ [ ออนไลน์] , 16 เมษายน 2547 . แหล่งที่มา www.manager.co.th
72
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เชื่อมโยงกับอานาจที่ท่านมาอยู่ ตรงนี ้ท่านต้ องแก้ ให้ ได้ …แต่เมื่อบวก ลบ คูณ
หารแล้ ว ผมถือว่าเขาเป็ นนายกฯ ที่ดีที่สดุ ที่ประเทศนี ้เคยมีมา”

สนธิ ลิ ้มทองกุล เริ่ มที่จะเปลี่ยนจุดยืนมาวิพากษ์ รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร อย่าง
เห็นได้ ชดั นับตังแต่
้ กลางปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา อาทิเช่นการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ได้ วิพากษ์ แนวคิดจัดคณะรัฐมนตรี สญ
ั จรบริ เวณ ปราสาทพนม
รุ้ ง จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าไม่ส มควรเพราะเป็ นสถานที่ส าหรั บพระมหากษัตริ ย์เท่านัน้ 74 อีกทัง้ ยังได้
สาปแช่งผู้ทจุ ริตเครื่ องตรวจสอบระเบิดสนามบินสุวรรณภูมิไว้ วา่ 75

“…เอากันง่ายๆและกันเพื่อความบริ สทุ ธิ์ของทุกคน ใครก็ตามที่บริ สทุ ธิ์
ผมเชื่อว่าทุกฝ่ ายบริ สทุ ธิ์…เอาอย่างนี ้แล้ วกันให้ พวกเราร่วมใจกันไปที่ห้องพระ
เอาธูปมา 5 ดอก จุดให้ ตดิ เดินไปที่หน้ าบ้ าน พนมมือ บนบานฟ้าดิน พูดออกไป
ดังๆนะครับ ตังจิ
้ ตอธิ ษฐาน…ข้ าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่แดนไทย…ขอให้
ท่านทังหลายจงมาเป็
้
นสักขีพยาน และดลบันดาลให้ คนที่โกงบ้ านโกงเมือง ฉ้ อ
ราษฎร์ บงั หลวงในเรื่ องเครื่ องเอกซเรย์สนามบินสุวรรณภูมิ …จงมีอนั เป็ นไปถึง
ลูกถึง หลานขอให้ ชี วิตมี แต่ความเศร้ าหมอง ต้ องเผชิญเภทภัยโรคภัยไข้ เจ็ บ
ขอให้ ทนแต่ทุกข์ ทรมาน ทัง้ กายและใจ มี แต่ภัย พิบัติ สมบัติจ งสูญสิ น้ หาย
มลายสิ ้นทังวงศ์
้ ตระกูล….แล้ วก็ปักธูปลงพื ้นดิน…”

สนธิ ลิ ้มทองกุลยังได้ วิพากษ์ รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผ่านรายการเมืองไทยราย
สัปดาห์อีกหลายครัง้ อาทิเช่น วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 ได้ วิจารณ์การตอบโต้ ข้อกล่าวหากรณี



สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ถกู วิจารณ์วา่ การที่เปลี่ยนจุดยืนเกิดจากการที่ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ปฏิเสธที่จะให้ การช่วยเหลือ วิโรจน์
นวลแข อดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยจากัด ผู้ซงึ่ เคยช่วยสนธิ ลดหนี ้จาก 1,800 ล้ านบาท เหลือ 200 ล้ านบาท ทา
ให้ พ้นสภาวะล้ มละลายมาได้ ใน Nick Nostitz , Red vs. Yellow Volume 2 : Thailand’s crisis of identity , p. 7.
74
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ เล่มที่ 4 , หน้ า 280 - 287.
75
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 294.
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ทุจริ ตการจัดซื ้อเครื่ องตรวจสอบระเบิดในสนามบินสุวรรณภูมิของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชิน
วัตร ว่าฟั งไม่ขึ ้น76 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 วิจารณ์การแก้ ปัญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ไม่ประสบความสาเร็จเกิดจาก ยึดเอาเงิน อานาจ และอารมณ์เป็ นหลัก วันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2548 วิ จ ารณ์ กรณี แปรรู ป กิ จ การปิ โตรเลี่ ย มแห่ง ประเทศไทย ว่า มี ค นกลุ่ม หนึ่ง ได้
ผลประโยชน์77 เป็ นต้ น
ความขัดแย้ งระหว่าง สนธิ ลิ ้มทองกุล และ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร เริ่ มปรากฏเห็นชัด
เมื่อ สนธิ ลิ ้มทองกุล เข้ าร่วมการอภิปรายเรื่ อง “ พระราชอานาจของพระมหากษัตริ ย์ ” เมื่อวันที่ 6
กัน ยายน พ.ศ. 2548 ที่ ห้ อ งประชุม จิ๊ ด เศรษฐบุต ร มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กั บ
ประมวล รุจนเสรี และแก้ วสรร อติโพธิ โดยมี รศ. ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
้ ผ้ เู ข้ าร่วมเป็ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะนันเป็
้ นผู้ดาเนินรายการ 78 การอภิปรายในวันนันมี
จานวนมากจนห้ องประชุมไม่เพียงพอที่จะรองรับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง สนธิ ลิ ้มทองกุล กับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มาถึงจุดแตกหักเมื่อ
สนธิ ได้ จดั รายการเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 ได้ วิพากษ์ รัฐบาล
พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัต ร 4 ประเด็นเกี่ ยวกับการก้ าวล่วงพระราชอานาจ ได้ แก่ ประเด็นแรก
กรณี ส มเด็ จ พระญาณสัง วรสมเด็ จ พระสัง ฆราชสกลมหาสัง ฆปริ น ายก
ประเด็ น สอง

76
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เรื่องเดียวกัน , หน้ า 375.
ผู้จดั การรายวัน ( 24 สิงหาคม 2548) : 17 .

ต้ นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ประมวล รุจนเสรี ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทยในขณะนัน้ ได้ ออกหนังสือเรื่อง พระราชอานาจ
ซึง่ เป็ นหนังสือที่เสนอแนวคิดทีว่ า่ รัฐธรรมนูญไม่ได้ มีสถานะสูงกว่าพระมหากษัตริย์ เนื่องจากพระมหากษัตริย์ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้
รัฐธรรมนูญ ประมวลเสนอว่าแม้ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยหลักการแล้ ว อานาจอธิปไตยจะต้ องเป็ นของปวงชน
ชาวไทย แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ วประชาชนไม่เคยเชื่อถือในระบอบประชาธิปไตยเลย สิ่งที่ประชาชนเชื่อถืออยูเ่ สมอก็คือ ความเชื่อใน
พระมหากษัตริย์วา่ พระองค์จะทรงพาประเทศฝ่ าวิกฤติการเมืองไปได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันกษัตริย์ของประเททศไทยมี
ความแตกต่างไปจากประเทศอื่น เนื่องจากเหตุผลสองประการ ได้ แก่ ประการที่หนึ่ง กษัตริย์ไทยทรงทาหน้ าที่เหมือนพ่อปกครองลูก
ทรงทุกข์ยากเพื่อประชาชน ประการที่สอง ทรงได้ รับความเคารพจากคนไทยทังชาติ
้
และทาหน้ าที่เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทัง้
ชาติ ความเคารพและจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์อยูใ่ นสายเลือดของคนไทยตังแต่
้ เกิดจนตาย หนังสือเรื่องพระราชอานาจ
ของประมวลจาหน่ายได้ ถึงสองหมื่นเล่มภายในหนึ่งเดือน และในการพิพม์ครัง้ ที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ อัญเชิญกระแส
พระราชดารัสผ่าน นายปี ย์ มาลากุล ณ อยุธยา ต่อ ประมวล รุจน เสรีวา่ ” “ เรา “ ทรงชีพ้ ระหัตถ์ ไปที่พระอุระของพระองค์ “
ให้ ไปบอกเขาว่ า เราชอบมาก “ ดูรายอะเอียดแนวคิดเรื่อง พระราชอานาจของประมวล เพิ่มเติมได้ ใน ประมวล รุจนเสรี , พระ
ราชอานาจ (กรุงเทพฯ : สุเมธ รุจนเสรี , 2548).
78
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 55.

99

กรณีคณ
ุ หญิงจารุวรรณ เมณฑกา  3. กรณีแต่งตังโยกย้
้
ายนายทหารประจาปี พ.ศ. 2548 4. กรณี
นัง่ เป็ นประธานทาบุญประเทศในโบสถ์วดั พระแก้ ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548
นอกจากนี ต้ อนท้ ายรายการ สนธิ ลิ ม้ ทองกุล ได้ อ่านบทความ พ่อของแผ่นดิน  ซึ่ง
ได้ เปรี ยบทั ก ษิ ณ ว่ า เสมื อ นเป็ นลู ก แกะหลงทางที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ฟั งค าสอนของพ่ อ ซึ่ งในที่ นี ค้ ื อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั 79 ความว่า80

“…พ่ อ บอกว่ า พ่ อ เกลี ย ดคนโกง ลู ก แกะหลงทางบอกว่ า ไม่ ต้ อง
ตรวจสอบผมรับประกันผมใหญ่ที่สดุ แล้ วในครอบครัว ถ้ าใครมีปัญหาระวังจะไม่
มีงานทา
พ่อบอกว่านี ้คือลูกที่ดีของฉัน ลูกชายผู้หลงผิดบอกว่าต้ องขับออกจาก
พรรค



กรณีคณ
ุ หญิงจารุวรรณ เมณฑกา เกิดจากเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 วุฒิสภาได้ ลงมติเสนอแต่งตัง้ นายวิสทุ ธิ์ มนตริ วตั
เป็ นผู้วา่ สตง.แทนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกาทังๆเพิ
้ ่งได้ รับการโปรดเกล้ าเป็ นคุณหญิง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ.2548 ซึง่ สนธิมองว่าเป็ นพฤติกรรมที่ละเมิดพระราชอานาจพระบาทสมเด็จพระเต้ าอยูห่ วั ใน สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยราย
สัปดาห์ เล่มที่ 4 , หน้ า 299-306.


สนธิ ได้ วิพากษ์ ภาพจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจที่พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นัง่ เป็ นประธานในพิธีทาบุญประเทศ ภายใน

พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548 ว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ร้ ูจกั ที่ตาที่สงู เพราะ
ภายในอุโบสถวัดพระแก้ ว เป็ นสถานทีส่ งวนไว้ สาหรับพระมหากษัตริย์เท่านัน้ ใน สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร
ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 275- 276


บทความเรื่องลูกแกะหลงทาง คานูณ กล่าวว่า ได้ มาจากเว็บไซต์ www.manager.co.th เมื่อวันที่5 กันยายน พ.ศ. 2548 โดย
ผู้เขียนนามปากกาว่า 555 เป็ นบทความแสดงความคิดเห็นจากผู้อา่ นลาดับที่ 9 ท้ ายเรื่อง “ จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯทักษิณ ชิน
วัตร ( 15) : ประธานวุฒิสภาต้ องลาออกเปิ ดทางให้ วฒ
ุ ิสภาแก้ ปัญหา ส่งเรื่องกลับศาลรัฐธรรมนูญ เขียนโดย “ เซี่ยงเส้ าหลง”
บทความนีได้ รับการอ่านในทีส่ าธารณะครัง้ แรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2548 เมื่อสนธิเข้ าร่วมอภิปรายเรื่องพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า
56-59.
79
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, p.256.
80
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 57-59.
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พ่อบอกว่าเราควรมีเศรษฐกิจแบบพอเพียง พวกลูกแกะหลงทางกลับ
บอกว่า จะเอาอะไรกินเราไปอยูก่ ะต๊ อบกันดีไหม พวกโง่ทงหลาย
ั้
พ่อบอกว่าเราต้ องพัฒนาไปพร้ อมๆกัน ก้ าวเดินไปพร้ อมๆกัน ลูกแกะ
หลงทางขายสาธารณูปโภคพื ้นฐานเพื่อทากาไรแก่คณะตนเอง
รวมไปถึงการจัดตังกองก
้
าลังคุ้มกันบ้ าน ลูกแกะหลงทางกล่าวกาแหง
ผมจะเอาคนนี ้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้ เพราะพ่อต้ องอยูใ่ ต้ กฎบ้ าน
ลูกแกะคนโตยังหลงทางต่อไป..ต่อไป…และต่อไป
ลูกๆทังหลาย
้
ตื่นเถิดตาสว่างได้ แล้ ว ชีวิตนี ้ของพวกท่านเป็ นของพ่อ
โดยไม่ต้องมีกฎใดๆมารองรับ…
กราบแทบเท้ าพ่อของแผ่นดิน….”

ผลจากการจัดรายการเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 ทาให้ วนั ที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2548 บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ได้ ออกแถลงการณ์ปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ออกจาก
ช่อง 9 อสมท โดยให้ เหตุผลสองประการได้ แก่ ประการแรก การดาเนินรายการของสนธิ ลิ ้มทองกุล
เป็ นการดาเนินรายการที่มีการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกด้ านเดียว ทาให้ ผ้ ูถูกกล่าวพาดพิงไม่มี
โอกาสชีแ้ จงแต่อย่างใด จนทาให้ เกิ ดข้ อพิพ าทเป็ นคดีความในชัน้ ศาล ประการที่ สอง การจัด
รายการของสนธิ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ กล่าวถึงการแต่งตังรั้ กษาการ
สมเด็จพระสังฆราชว่าเป็ นการละเมิดพระราชอานาจ รวมไปถึง ยังได้ อ่านบทความซึ่งไม่ปรากฎชื่อ
ผู้แ ต่ ง เรื่ อ ง พ่ อ ของแผ่ น ดิ น มาอ่ า นในรายการ ซึ่ ง มี เ นื อ้ ความบางส่ ว นพาดพิ ง ถึ ง สถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย์ ในลั ก ษณะอาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจผิ ด ในหมู่ ป ระชาชนได้ เนื่ อ งจาก
พระมหากษัตริย์ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะชี ้แจงหรื อตอบโต้ ความเข้ าใจผิดได้ ในทุกกรณี การกล่าวพาดพิง
ถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย์จะต้ องกระทาด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ อีกทังได้
้ สอบถามไปยัง
ราชเลขาธิการ (นาย อาสา สารสิน) พบว่าไม่ได้ มีการมอบหมายให้ นายสนธิ ลิ ้มทองกุล กล่าวอ้ าง
ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด81 ดังแถลงการณ์ที่วา่ 82

81

ธิดารัตน์ อเนกะเวียง , วาทกรรมวิเคราะห์ของสนธิ ลิ ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ , หน้ า 4-5.
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“ ตลอดเวลาที่ผ่านมา 2 ปี รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ออกอากาศ
เป็ น รายการสด ไม่มีการบันทึกรายการไว้ ล่วงหน้ า หลายครัง้ ที่นายสนธิ ได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรายการนี ้พาดพิงถึงบุคคลภายนอกในลักษณะที่เป็ น
การกล่าวอ้ างฝ่ ายเดียว ไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบได้ กล่าวหรื อชี ้แจงแต่
อย่างใด ทาให้ เกิดข้ อโต้ แย้ ง รวมทังเป็
้ นข้ อพิพาท เป็ นคดีความในชันพนั
้ กงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาลยุตธิ รรมมาแล้ วหลายคดี …
ในช่วงเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา นายสนธิ ได้ ดาเนินรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์โดยกล่าวอ้ างถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์บอ่ ยครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ครัง้
ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 254 ตลอดเวลาของรายการยาวนานเกือบ 1
ชัว่ โมง นายสนธิได้ กล่าวถึ งการแต่งตังรั
้ กษาการสมเด็จพระสังฆราช ว่าเป็ นการ
ละเมิดหรื อขัดพระราชอานาจทัง้ ยังนาบทความซึ่งไม่ปรากฎชื่อผู้เขียนเรื่ อง พ่อ
ของแผ่ น ดิ น มาอ่ า นในรายการมี เ นื อ้ ความบางช่ ว งพาดพิ ง ถึ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในหมู่ประชาชนได้
…บมจ.อสมท. ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ ต่อไป …จึงได้ ขออนุญาติเข้ าพบ
ราชเลขาธิการ(นายอาสา สารสิน) ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2548 ทีผ่านมา
ระหว่า งวลา 9.00-10.15 น….จากการเข้ าพบดัง กล่าวได้ รั บการยื นยันว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั หรื อ สานักราชเลขาธิการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อ
มอบหมายให้ นายสนธิ หรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดไปกล่ า วอ้ างถึ ง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยปริ ยายแต่ประการใดทังสิ
้ ้น
…ดังนัน้ ด้ วยการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกแง่มมุ บมจ. อส
มท.จึงขอระงับสัญญาเช่าเวลาเพือจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์กับ บริ ษัท
ไทย
เดย์ ด็อท คอม จากัด ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป…”

82

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 3-4.
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ภายในวันเดียวกันนันเอง
้ สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ สวมใส่เสื ้อ “ เราจะสู้เพื่อในหลวง” สีเหลืองที่
เพิ่งจะทาเสร็จ83ในการแถลงข่าวตอบโต้ ข้อกล่าวหาของบริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ แถลงข่าวตอบโต้ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)โดยให้ เหตุผล
ดังต่อไปนี ้ ประการแรก การดาเนินรายการที่สง่ ผลให้ เกิดการดาเนินคดีตอ่ บุคคลภายนอกมีคดี
เดียวกับพล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์ ซึง่ ศาลอาญาก็ได้ ยกฟ้องทุกกรณีแล้ ว ประการที่สอง ประเด็น
ของการแต่งตังรั้ กษาการณ์สมเด็จพระสังฆราชนัน้ สนธิยืนยันอย่างหนักแน่นว่าพระองค์ทา่ นไม่ได้
ประชวร การแต่งตังรั้ กษาการณ์สมเด็จในขณะนี ้จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง ประการที่สาม การนา
บทความเรื่ องพ่อของแผ่นดินมาอ่านในรายการนัน้ เป็ นความชอบธรรมในการอ่านในฐานะเป็ น
ข้ าฯของแผ่นดิน ประสารที่สี่ การใช้ หลักการที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถชี ้แจงหรื อตอบโต้ ความ
เข้ าใจผิดได้ ทกุ กรณีทาให้ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ถกู ล่วงละเมิดอยู่บอ่ ยครัง้ จากบุคคลที่ไม่
จงรักภักดีอย่างแท้ จริง และประการสุดท้ าย สนธิได้ กล่าวว่าบริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)ทาหน้ าที่
เป็ นเครื่ องมือของรัฐบาล หาได้ เป็ นสื่อมวลชนอย่างที่กล่าวอ้ าง 84ดังคาแถลงที่วา่ 85

“….เหตุผลในการปลดรายการ ตามแถลงการณ์ของ บอร์ ด อสมท. ไม่
เป็ นความจริง โดยเริ่มจากข้ อกล่าวหาที่ว่า รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ทาให้
เกิดคดีความกับบุคคลภายนอกหลายคดีในศาล ซึง่ ในความเป็ นจริงมีเพียงคดี
เดียว กรณีพล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ อดีตผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติเท่านัน้ ซึง่
ศาลชันต้
้ นได้ มีคาพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ที่ผา่ นมา แสดง
ว่าสิ่งที่ตนพูดในรายการนันไม่
้ ผิด….การแต่งตังการรั
้
กษาการสมเด็จพระสังฆราช
ว่า เป็ นการละเมิดหรื อขัดพระราชอานาจ ก็ผิด เพราะสิ่งที่ตนถามคือ วันนี ้เรามี
สมเด็จพระสังฆราช 2 พระองค์ พระองค์แรกนันรั
้ ฐบาลอ้ างว่าประชวร ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ไม่ได้ เลยตังรั้ กษาสมเด็จพระสังฆราช แต่รัฐบาลไม่กล้ าตอบว่า ขณะที่
รัฐบาลบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกประชวร แต่ทาไมพระองค์ทา่ นยังคง
ปฏิบตั ภิ ารกิจได้
83

คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 52.
ธิดารัตน์ อเนกะเวียง , วาทกรรมวิเคราะห์ของสนธิ ลิ ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ , หน้ า 6-7.
85
ASTV ผู้จดั การรายวัน , ปิ ดหูปิดตาประชาชน อสมท สั่งปิ ดเมืองไทยรายสัปดาห์ [ ออนไลน์] , 15 กันยายน 2548.
แหล่งที่มา www. Manager.co.th
84
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ส่วน การนาบทความซึง่ ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนเรื่ องพ่อแผ่นดินมาอ่านใน
รายการ นัน…ก็
้ เป็ นที่ประทับใจและก็เป็ นสิ่งที่ทกุ คนก็เห็นด้ วยกับบทความ
เหล่านันเช่
้ นกัน ก็ถามว่าผิดที่ไหน ต่อมาก็อ้างว่าไปพบกับเลขาฯ คณะองคมนตรี
และท่านราชเลขา ได้ รับคายืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ หรื อ
พระราชสานักเลขาธิการไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อมอบหมายให้ นายสนธิหรื อบุคคล
ใดบุคคลหนึง่ ไปกล่าวอ้ างอิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่วา่ โดยตรงหรื อปริยาย
แต่ประการใด ซึง่ อันนี ้เป็ นความจริง ผมกระทาในฐานะผมเป็ นข้ าของแผ่นดิน
เหมือนกับคุณประมวลก็กระทาเขียนหนังสือพระราชอานาจในฐานะซึง่ เป็ นคนที่
รักแผ่นดิน
อีกข้ อหาหนึง่ ก็คือว่า พึงกระทาด้ วยความระมัดระวังพิเศษ เพราะสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะชี ้แจงหรื อตอบโต้ ความเข้ าใจผิดได้ ในทุก
กรณี…ก็เพราะไม่สามารถจะชี ้แจงหรื อแสดงออก ก็เลยมีการละเมิดอยู่
ตลอดเวลา โดยใช้ หลักของการที่พระมหากษัตริย์ สถาบันกษัตริ ย์ พูดไม่ได้ พอใจ
จะทาอะไรก็ทา เพียงแต่ว่าพฤติกรรมในการทานันพิ
้ สจู น์ชดั ว่าไม่ได้ จงรักภักดี
อย่างตรงไปตรงมา
ประเด็นสุดท้ าย ที่บอกว่า บมจ.อสมท. ในฐานะที่เป็ นสื่อมวลชน ผมว่า…….
ถ้ าบมจ.อสมท.เป็ นสื่อมวลชน จะต้ องไปค้ นหาคาตอบให้ กบั ประชาชน ไม่ใช่หา
คาแก้ ตวั ให้ กบั รัฐบาลในทุกๆ เรื่ อง…..”

ภายหลังจากถูกถอดรายการจากช่อง 9 อสมท. สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ย้ายจัดรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์ ที่ห้องส่งสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี พร้ อมกันนันในวั
้ นที่ 22 กันยายน พ.ศ.
2548 สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ฟ้องร้ องค่าเสียหายต่อผู้บริหารบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) โดยได้ เรี ยก
ค่าเสียหายเป็ นจานวน 1 บาทโดยให้ เหตุผลว่าต้ องการฟ้องร้ องเชิงสัญลักษณ์และให้ เป็ นบรรทัด
ฐานของสื่อมวลชนต่อไป86

86

ทีมข่าวอาชญากรรม, “สนธิ”ฟ้อง 4 สานวนเอาผิด”บิ๊ก อสมท. “[ ออนไลน์] , 22 กันยายน 2548. แหล่งที่มา www.
Manager.co.th
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สนธิ ลิ ม้ ทองกุล ได้ จัดรายการเมื องไทยรายสัปดาห์ สัญจรครั ง้ ที่ 1 เมื่ อวันศุกร์ ที่ 23
กันยายน พ.ศ. 2548 ณ หอประชุมศรี บรู พา หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 87 การจัด
รายการครัง้ นี ้สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ชี ้แจงถึงเหตุผลที่ให้ การสนับสนุนรัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชิน
วัตรมาโดยตลอดว่าเกิดจาก ก่อนการเลือกตัง้ ปี พ.ศ. 2544 ประมาณ 10 วัน พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ
ชินวัตร มาขอให้ ช่วยโดยให้ เหตุผลว่าต้ องการเล่นการเมืองเพื่อประเทศชาติ 88 นอกจากนี ้สนธิ ลิ ้ม
ทองกุล ยังได้ วิพากษ์ พ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร ว่าได้ พยายามร่ วมมือกับนายไพบูลย์ ดารงชัย
ธรรม ประธานบริ ษัทแกรมมี่ในการครอบงาสื่อผ่านการซื ้อหุ้นกิจการบริ ษัทโพสต์ พับลิซชิ่ง จากัด
และบริ ษั ท มติ ช น จ ากัด (มหาชน) 89อี ก ทัง้ ความพยายามแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ก็ เ ป็ นไปเพื่ อ
ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้ อง 90 อย่างไรก็ ตาม การจัดรายการครัง้ นี ้ มีข้อสังเกตสาคัญ
กล่า วคื อ ผู้ด าเนิน รายการทัง้ สนธิ ลิ ม้ ทองกุล และ สโรชา พรอุด มศัก ดิ์ ล้ วนแต่ใ ส่เสื อ้ สกรี น
ข้ อความ “ เราจะสู้เพื่อในหลวง” ซึ่งได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญในการต่อสู้ทางการเมืองของ
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในเวลาต่อมาดังภาพ

87

สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 15.
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 15.
89
อย่างไรก็ตามการซื ้อหุ้นสื่อใหญ่ทงสองแห่
ั้
งของบริษัทแกรมมี่จากัด ได้ ถกู กดดันจากสังคมไทยอย่างหนักหน่วงจนทาให้ นาย
ไพบูลย์ ดารงชัยธรรม ต้ องยอมขายหุ้นคืนให้ กบั มติชน และลดสัดส่วนในการถือหุ้นมติชนลง ในชาญชัย ชัยสุขโกศล , เทคโนโลยีกบั
การต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย , หน้ า 176.
90
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 29-46.
88
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ภาพที่ 3.1
สนธิ ลิ ้มทองกุล และ สโรชา พรอุดมศักดิ์ ใส่เสื ้อสกรี นคาว่า” เราจะสู้เพื่อในหลวง”
ดาเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 1

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน ( 2549 : 26)
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 2 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 การ
จัดครัง้ นี ้ สนธิ ได้ กล่าวถึงสาเหตุที่รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร พยายามปลดคุณหญิ ง
จารุ วรรณ เมณฑกา ออกจากตาแหน่งผู้ตรวจการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าเกิด
จากความไม่พอใจการตรวจสอบทุจริตอย่างเคร่งครัดของคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีส่งกล้ ายางที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพไปขายเกษตรกร และ การทุจริ ตในสนามบินสุวรรณภูมิ 91
นอกจากนีส้ นธิ ลิ ้มทองกุล ยังได้ วิจารณ์ พ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร อีกหลายประเด็นอาทิเช่น
การที่พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ไปร่วมงานศพ 2 นาวิกโยธินที่เสียชีวิตจากปั ญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แต่กลับไปต้ อนรับนางอู๋อี๋รองนายกรัฐมนตรี ประเทศจีนแทนที่จังหวัดเชียงใหม่
ทังๆที
้ ่ก็มีนายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนันคอยดู
้
แลอยู่92
นอกจากจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เพื่อโจมตี รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร แล้ ว
สนธิ ยัง ได้ ล ง บทเทศนาของหลวงตามหาบัว พระชื่ อ ดัง ที่ ไ ด้ รั บ ความเคารพนับ ถื อ ย่ า งสูง ใน
ภาคอี ส าน ผู้เ คยรณรงค์ โ ครงการผ้ าป่ าช่ว ยชาติเ มื่ อ ประเทศประสบปั ญ หาวิ ก ฤติเ ศรษฐกิ จ
91
92

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 51-55.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 60-65.
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พ.ศ.254093และมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ พระบรมวงศานุ ว งศ์ โ ดยเป็ นพระบิ ด าบุ ญ ธรรมของ
สมเด็ จ พ ระ เจ้ าลู ก เธอ เจ้ าฟ้ าจุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี 94 มี ใ จความว่ า
รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ต้ องการที่จะเป็ นประธานาธิบดีและกาลังทาลายชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์อยู่ ในเว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์ 95

“… ที่วา่ เวลานี ้ก็เตือนรัฐบาล เพราะรัฐบาลจะพาคนทังประเทศนี
้
้ผิด
เพราะอาจเอื ้อมเอาเหลือเกินจะเป็ นประธานาธิบดี… แล้ วทาไมจะมาทาลายทัง้
ชาติ ทังศาสนา
้
ทังมหากษั
้
ตริย์ตอ่ หน้ าต่อตาเราที่กาลังอุ้มชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์อยูน่ ี ้ มันจะกระอักเลือดตายแล้ วนะ จึงรี บเตือน….”

ผลจากการจัดรายการเมื อ งไทยรายสัปดาห์ แ ละตีพิม พ์ บ ทความเทศนาของหลวงตา
มหาบัว ทาให้ วนั ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรได้ ฟ้องเรี ยกค่าเสียหาย
เนื่องจากการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 ฐานหมิ่นประมาท
ต่อ นายสนธิ ลิ ม้ ทองกุล นางสาวสโรชา พรอุด มศัก ดิ์ บริ ษั ท ไทยเดย์ ด็อ ทคอม จ านวนทัง้ สิ น้
500 ล้ านบาท96 และวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้ ฟ้องร้ องเพิ่มเติมต่อบริ ษัทแมเนเจอร์ มีเดีย
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) กรณีตีพิมพ์บทความเทศนาหลวงตามหาบัว อีก 500 ล้ านบาท97
แม้ ว่า จะถูก ฟ้ องร้ องด าเนิ น คดี จ ากพ.ต.ท. ดร.ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร เป็ นจ านวนเงิ น ถึ ง
1,000 ล้ านบาท สนธิ ลิม้ ทองกุล ยังดาเนินการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรต่อไป

93

ชาญชัย ชัยสุขโกศล , เทคโนโลยีกบั การต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย , หน้ า
220.
94
ข่าวสดออนไลน์“ญาณสัมปั นนธัมมานุสรณ์ เรื่องเล่ า "หลวงตาบัว" กับ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ"[ ออนไลน์ ] , 5 มีนาคม
2555. แหล่งที่มา www. Kaosod.co.th
95
ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “หลวงตามหาบัว เทศน์ เรื่อง “เทวทัศน์ ยังรู้โทษ”ฉบับเต็ม “ , [ ออนไลน์] , 27 กันยายน 2548.
แหล่งที่มา www. Manager.co.th
96
ทีมข่าวอาชญากรรม”,ทักษิณ”เปิ ดฉากฟ้องสนธิ” เรียก 500 ล้ าน ,”[ ออนไลน์] ,3 ตุลาคม 2548. แหล่งที่มา www.
Manager.co.th
97
ทีมข่าวอาชญากรรม,“ทักษิณ” ฟ้องแล้ ว “ผู้จัดการ” ตีพิมพ์ “เทียบทักษิณเทวทัต” เรียก 500 ล้ าน “,[ ออนไลน์] ,11 ตุลาคม
2548. แหล่งที่มา www. Manager.co.th
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โดยจัดครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548 การจัดครัง้ นี ้สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ วิพากษ์ พ.ต.ท. ดร.
ทักษิณ ชินวัตรในหลายประเด็น อาทิเช่น การไม่สามารถแก้ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
สาเร็ จ ว่าเกิดจาก รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับประเทศสิงคโปร์
จนเกินไป ทาให้ ประเทศมาเลเซียไม่ไว้ วางใจจึงไม่ให้ ความร่ วมมือในการแก้ ปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เ ท่าที่ ควร 98 หรื อพฤติกรรมการกักตุนเงิ นดอลล่าร์ เพื่ อเก็ ง กาไรช่วงก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 จนทาให้ บริ ษัท ชิน คอร์ ป ของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ประสบปั ญหา
เหมือนบริ ษัทอื่น99 เป็ นต้ น นอกจากนี ้ สนธิ ลิ ้มทองกุล ยังได้ เปรี ยบตนเองว่าเป็ นเสมือนเทียนที่ให้
ความจริง(ปั ญญา) แก่สงั คมไทย จนได้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้ เทียรี่ ลาสเวกัส นาไปแต่งเพลง
“ เที ยนแห่ง ธรรม” ซึ่งได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ ที่ส าคัญอีกสัญลักษณ์ หนึ่งของกลุ่ม พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในเวลาต่อมา โดยสนธิกล่าวว่า100

“… ผมอุปมาอุปไมยกับท่านผู้ชมว่า บ้ านเมืองนี ้มันมืด มีคนหล้ าจุด
เทียนคนเดียวคือผม ท่ามกลางพายุที่พดั มา ถ้ าผมปล่อยให้ เทียนดับ ก็จะไม่มีใคร
กล้ าจุดเทียนอีกต่อไป… เมื่อเราจุดแล้ ว เราเอาเทียนแต่ละเล่มหลอมรวมกันเป็ น
เทียนพรรษา…พอเทียนลุกแล้ ว…พวกผีเปรตจะกลัวความสว่าง… พวกเราจะอยู่
กันสุขสมบูรณ์…”

สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ จดั รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 โดยได้ ย้ ายสถานที่ จัด จากหอประชุ ม ศรี บูร พา มาเป็ น หอประชุม ใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ มีวงคาราวาน มาแสดงเต็มวงเป็ นครัง้ แรก การจัดรายการครัง้ นี ้
98

สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 109-113.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 119-123.

เธียรี่ ลาสเวกัส ผู้ประพันธ์เพลง เทียนแห่งธรรม ชื่อจริ ง ว่า เธียรพงศ์ พลอยเพชร อดีตนักร้ องนาวง “ เดอะเจเนอเรชัน่ ” ปั จจุบนั
อาศัยอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา เธียรี่กล่าวว่า ได้ แต่งเพลงเทียนแห่งธรรม มาจากฟั งคาปราศรัยของสนธิ ลิ ้มทองกุล ใน คานูณ
สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 91.
100
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 89.
99
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สนธิ ไม่ได้ เปิ ดประเด็นใหม่ในการโจมตีพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร แต่ได้ เอาประเด็นที่เคยโจมตีมา
ขยายความให้ ชดั เจน อาทิเช่น การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง
การที่พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นอย่างมหาศาลก่อนดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ว่าเกิดจากการใช้ อานาจทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็ นการแปรรู ป
คูแ่ ข่งของบริ ษัทชิน คอร์ ปอเรชัน่ อย่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย มาเป็ นบริ ษัท ทศท คอร์
ปอเรชัน่ และให้ ลงทุนในกิจการที่ไม่ก่อให้ เกิดกาไรเพื่อฐานคะแนนเสียงของตน การกีดกันไม่ให้
บริษัทฮัทชิสนั ของ ลีกาชิงมาลงทุนในประเทศไทย การออกพ.ร.ก. จัดเก็บภาษี สรรพสามิตกิจการ
โทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2546 เพื่อกีดกันผู้ประการรายใหม่ การให้ ไอทีวีลดค่าสัมปทานและปรับ
เพิ่มรายการบันเทิงได้ เป็ นต้ น101
อย่างไรก็ตาม ในขณะนัน้ สนธิ ลิม้ ทองกุล ยังได้ วางบทบาทของตน อยู่แค่ สื่อมวลชน
ผู้ทาหน้ าที่เปิ ดโปงความจริ งรัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร102 ไม่ได้ ต้องการทาหน้ าที่เป็ นผู้นา
มวลชนในการขับไล่รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรดังที่ปฏิเสธคาเชิญของประพันธ์ คูณมี 103และ
ตอบคาถามผู้ชมในรายการที่ถาม”เมื่อไหร่จะนาขบวนขับไล่นายกรัฐมนตรี สกั ที104ว่า

“…ท่านพ่อแม่พี่น้อง ท่านผู้ชมที่อยูท่ างบ้ าน ผมต้ องขอเรี ยนอะไรให้ ฟัง
บางอย่าง จากส่วนลึกของหัวใจเลย ท่านเก็บผมไว้ เป็ นสนธิ ลิ ้มทองกุล อย่างนี ้ดี
ที่สดุ …



คาราวาน เป็ นวงดนตรี เพลงเพื่อชีวิตวงแรกๆ ของประเทศไทย ถือกาเนิดมาจากการรวมวงดนตรีสองวงคือทอเสนและสัญจรและ
บังกลาเทศแบนด์. คาราวานมีซิงเกิลแรกออกมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ชื่ออัลบัม้ คนกับควาย ออกจาหน่ายราว 500 แผ่น ราคาแผ่นละ
25 บาท.ในยุคมืดของประเทศไทย คือ เหตุการณ์ 14 ตุลา และ เหตุการณ์ 6 ตุลา นันวงคาราวานเป็
้
นวงดนตรีที่แต่งเพลงออกมา
เรียกร้ องประชาธิปไตยอย่างจริงจัง และอาจจะเป็ นวงดนตรีวงเดียวจากเหตุการณ์สมัยนันที
้ ่ยงั อยูม่ าจนถึงทุกวันนี ้ คาราวานมี
นักร้ องนา คือ สุรชัย จันทิมาธร หรื อ หงา คาราวาน ผู้ได้ รับฉายาว่า “อาจารย์ใหญ่ แห่งวงการเพล
เพื่อชีวิต” ดูประวัติคาราวานเพิ่มเติมได้ ใน รงค์ วงษ์ สวรรค์ ,หงา คาราวาน-เงา สีสนั ของแสงแดด(กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน
กรุงเทพฯ ,2542).
101

สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 139- 165.
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 99 – 100.
103
ประพันธ์ คูณมี , ชีวิตนี ้ขอเป็ นข้ าพระบาท ทาสประชาชน , หน้ า 83 .
104
ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “เมืองไทยรายสัปดาห์ สัญจร 4 – แฉเส้ นทางรวยทักษิณ“ , [ ออนไลน์] , 2 มิถนุ ายน2548.
แหล่งที่มา www. Manager.co.th
102
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ภายหลังจากการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ครัง้ ที่ 4 ก็ได้ มีทงฝ่
ั ้ ายสนับสนุน และฝ่ าย
คัดค้ านการเคลื่อนไหวนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ฝ่ ายสนับสนุนนาโดย พล.อ. กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ
อดีตนายทหารฝ่ ายเสนาธิ การ ประจารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ เข้ าแจ้ งความที่สน .
พระราชวัง ให้ ดาเนินคดีกับพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายวิษณุ เครื องามในข้ อหาหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพ สืบเนื่องจากกรณีเป็ นประธานนัง่ ทาบุญที่อุโบสถ วัดพระแก้ ว 105 ฝ่ ายคัดค้ านนา
โดย พล.ต พฤณท์ สุวรรณทัต(ยศในขณะนัน้ ) ผู้บญ
ั ชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ก็ได้ ส่ง
ตัว แทนยื่ น หนัง สื อ เรี ย กร้ องให้ น ายสนธิ ยุติพ ฤติก รรมการดึง สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ เ ข้ า มา
เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านรัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร106
อย่างไรก็ตามแม้ วา่ จะมีทงฝ่
ั ้ ายสนับสนุนและคัดค้ าน นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ก็ดาเนินการจัด
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรต่อ โดยจัดครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2548 การจัดครัง้
นี ้สนธิได้ ออกมาตอบโต้ ข้ อกล่าวหาของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของ
สนธิ เป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ โดยสนธิตอบโต้ ว่าแท้ จริ งการเคลื่อนไหวครัง้ นีเ้ ป็ นเรื่ องของมโน
ธรรมที่ร้ ูสกึ ผิดในการปกป้องรัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มาโดยตลอด ดังที่สนธิกล่าวว่า107

“…ผมทาเมืองไทยรายสัปดาห์ไปผมเริ่มไม่สบายใจ ผมมีความรู้สกึ ว่าใน
บางอาทิย์ที่ผมออกมาพูดนันผมจะอ้
้
วก เพราะว่ามโนธรรมผมกาลังทะเลาะกับตัวผมเอง
ว่า เฮ้ ยสนธิมงึ จะเอายังไงวะ ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่มงึ จะต้ องลุกขึ ้นมาชูธงโต้ กระแส…”

นอกจากนี ้สนธิ ลิ ้มทองกุล ยังได้ เปิ ดประเด็นใหม่ในการวิพากษ์ รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ
ชินวัตร อีกหลายประเด็น อาทิเช่น แนวคิดการตังนครสุ
้
วรรณภูมิ นนั ้ มีผลประโยชน์ทับซ้ อนอยู่
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ทีมข่าวอาชญากรรม”,แจ้ งจับ”ทักษิณ-วิษณุ ” หมิ่นเบือ้ งสูง” ,”[ ออนไลน์] ,17 พฤศจิกายน 2548. แหล่งที่มา www.
Manager.co.th อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 พลอ. กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ ได้ ถอนแจ้ งความใน ทีมข่าว
อาชญากรรม”,”พลอ. กิตติศักดิ์ ถอนแจ้ งจับ “ทักษิณ “ หมิ่นเบือ้ งสูงแล้ ว,”[ ออนไลน์ ] ,25พฤศจิกายน 2548 . แหล่งที่มา
www. Manager.co.th
106
ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “”พลต. พฤณท์ ” ไม่ กล้ าสู้หน้ า-ส่ งแค่ ตัวแทนพบสนธิ“ , [ ออนไลน์] , 16 พฤศจิกายน2548.
แหล่งที่มา www. Manager.co.th
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สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 178-181.

110

เนื่องจากได้ มีคนใกล้ ชิดของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซื ้อที่ดินบริ เวณนันไว้
้ มาก และสามารถให้
สิทธิพิเศษการตังเอนเตอร์
้
เทนเมนต์คอมเพลกซ์แก่ผ้ ใู ดก็ได้ ในอนาคต108
ภายหลังจบรายการสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ นาประชาชนจานวนได้ ทากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
โดยการน าประชาชนจ านวนมากออกไปจุ ด เที ย นและร้ องเพลงสดุดี ม หาราชาบริ เ วณท้ อ ง
สนามหลวง

ภาพที่ 3.2
นายสนธิ ลิ ้มทองกุลได้ นาประชาชนจุดเทียนและร้ องเพลงสดุดีมหาราชาบริเวณท้ องสนามหลวง
ภายหลังจบรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ครัง้ ที่ 5

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน ( 2549 : 35)
สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ จดั รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2548 โดยย้ ายสถานที่จดั จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็ นบริ เวณสวนลุมพินี การจัดครัง้ นี ้
สนธิ ได้ นาเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์มาเป็ นประเด็นหลักในการโจมตี พ.ต.ท. ดร.
ทักษิ ณ ชินวัตร โดยสนธิ ได้ เปรี ยบเทียบบทบาทการช่วยเหลือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ
สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถ กับ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ ชดั กล่าวคือ สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถได้ เสด็จลงไปช่วยเหลือประชาชนที่สาม
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เรื่องเดียวกัน , หน้ า 191-195.

111

จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่บอ่ ยครัง้ ซึ่งต่างกับ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรที่สนใจแต่การหาเสียงให้
พรรคไทยรักไทย ทังๆเป็
้ นผู้ทาให้ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลกุ ลาม109
นอกจากนี ้สนธิ ลิ ้มทองกุล ยังได้ โจมตีพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรว่า การที่พรรคไทยรักไทย
ขัดขวางไม่ให้ พรรคประชาธิปัตย์สร้ างรถไฟลอยฟ้า(บีทีเอส) ไปยังฝั่ งธนบุรี โดยอ้ างว่าไม่ค้ มุ ทุนนัน้
เป็ นการเล่ น การเมื อ งน า้ เน่ า แบบเดิ ม ๆ แท้ จ ริ ง แล้ ว เป็ นเพราะต้ อ งการขัด ขวางไม่ ใ ห้ พ รรค
ประชาธิปัตย์ได้ คะแนนเสียงจากคนฝั่ งธนบุรี110
ตอนท้ ายรายการสนธิ ลิ ้มทองกุล ยังได้ ขอร้ องให้ ผ้ ชู มสวมใส่เสื ้อเหลือง เข้ ามาชมรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรในครัง้ ต่อไป ซึ่ง ได้ กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ ที่ส าคัญในกลุ่มต่อต้ าน
รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในเวลาต่อมา111

“… ก่อนจะจบ พ่อแม่พี่น้องที่มาดูรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ อาทิตย์
หน้ าผมขอสักนิดได้ ไหม ขอเถอะ พวกเราโชว์พลังใส่เสื ้อเหลืองกันให้ หมดได้ ไหม
….ขอเถอะครับ ขอให้ เหลืองอ๋อยกันให้ หมด ขอให้ เห็นว่าเราเชื่อมัน่ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ …”

ผลจากคาขอร้ องของสนธิ ลิ ้มทองกุล ทาให้ การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้
ที่ 7 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 มีประชาชนจานวนมากใส่เสื ้อสีเหลืองพร้ อมแถวสกรี น
ข้ อความ “ เราจะสู้เพื่อในหลวง” มาเข้ าร่วมฟั งรายการ112 ทาให้ กลุม่ เคลื่อนไหวของสนธิถกู เรี ยกอีก
นัยหนึง่ ว่า “กลุม่ คนเสื ้อเหลือง” นับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา
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เรื่องเดียวกัน , หน้ า 213-216.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 241-243.
111
ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “เมืองไทยฯสัญจร 6 “สนธิ” เย้ ย”ทักษิโณโพธิสัตว์ ”ทวง “เอาประเทศไทยคืนมา“ (ช่ วงสุดท้ าย),
[ ออนไลน์] , 29 ตุลาคม 2548. แหล่งที่มา www. Manager.co.th
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สุวินยั ภรณวิลยั , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 23.

112

ภาพที่ 3.3
กลุม่ คนใส่เสื ้อเหลืองมาร่วมฟั งรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่เจ็ด

ที่มา เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 7 ( 2555:ออนไลน์)
การจัดรายการครัง้ นีส้ นธิ ลิม้ ทองกุล ได้ นาทัง้ ประเด็นเก่า และประเด็นใหม่ เพื่อโจมตี
รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประเด็นเก่า อาทิเช่น กรณีนงั่ เป็ นประธานในพระอุโบสถวัดพระ
ศรี รัตนศาสดาราม หรื อ การจัดซื ้อเครื่ องบินแอร์ บสั 319 ACJ มาเป็ นเครื่ องบินประจาตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี แต่ไม่ยอมจัดซือ้ เครื่ องบินราชพาหนะให้ พระบรมวงศานุวงศ์ 113 เป็ นต้ น ประเด็น
ใหม่ อาทิเช่น การวิพากษ์ คากล่าวของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร ระหว่างเป็ นประธานมอบ
หนัง สื อ แสดงสิ ท ธิ สัญ ญาเช่า ที่ ร าชพัส ดุใ ห้ กับ ประชาชนตามโครงการรั ฐ เอื อ้ ราษฎร์ จัง หวัด
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ที่กล่าว่า จังหวัดไหนที่เลือกรัฐบาลทังจั
้ งหวัดจะได้ รับ
สิทธิพิเศษดูแลก่อน ว่ามีพฤติกรรมไม่ตา่ งอะไรจากกบฏแบ่งแยกดินแดน114
พร้ อมกันนัน้ สนธิ ลิ ้มทองกุล ยังได้ เปิ ดโปงว่า บริ ษัท ชินคอร์ ป ของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชิน
วัตรกาลังขายหุ้นทิ ้งทังหมดนั
้
บแสนล้ านบาท115 และได้ วางบทบาทของตนในการเคลื่อนไหวว่าขอ
เป็ น”ยามเฝ้าแผ่นดิน ” ซึ่งได้ กลายมาเป็ นคาขวัญเชิงสัญลักษณ์ สาคัญอันหนึ่งในการต่อสู้กับ
รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรในเวลาต่อมา ดังที่กล่าวว่า116

113

สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 275-282.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 265-273.
115
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 291-297.
116
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 261.
114

113

“…ผมไม่ได้ เก่งกาจหรอก ผมแค่เป็ นยาม ท่านผู้ชมครับผมเป็ นยามครับ
บาบู ครับยาม แต่ผมเฝ้าแผ่นดินให้ …”

ภายหลังจากการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรครัง้ ที่ 7 ก็ได้ มีการตอบโต้ จาก
รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร อีกครัง้ หนึ่งโดยการระดมตารวจจากกองบัญชาการตารวจภูธร
ภาค 3 และ ภาค 4117 ฟ้องร้ องดาเนินกับนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ข้ อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112118
แม้ ว่าจะถูกแจ้ ง ความดาเนินคดี สนธิ ลิ ม้ ทองกุล ยังเดินหน้ าจัดรายการเมื องไทยราย
สัปดาห์ตอ่ โดยจัดครัง้ ที่ 8 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ประเด็นที่สนธิ ลิ ้มทองกุล ใช้ โจมตี
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ยังคงเป็ นประเด็นเดิมที่เคยโจมตีมาก่อน อาทิเช่น การเป็ นประธานใน
พระอุโบสถวัดพระแก้ ว หรื อ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง เป็ น
ต้ น119
ในตอนท้ ายรายการสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ จดั กิจกรรมพิเศษเชิงสัญลักษณ์ที่เรี ยกว่า “ ถวาย
สัตย์ ปฏิ ญาณเพื่ อ ดาเนินการคืนพระราชอานาจในการบัญญัติรัฐ ธรรมนูญและจัดตัง้ องค์การ
ทางการเมือง ”หรื อ เรี ยกย่อๆว่า “ถวายคืนพระราชอานาจ”120 โดยสนธิ ลิ ้มทองกุล นาผู้เข้ าชม
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรครัง้ ที่ 8 ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บริเวณสวนลุมพินี121 ดังคากล่าวที่วา่ 122

“ขอเดชะใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้ าปกกระหม่อม…
117

สุวินยั ภรณวิลยั , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 23.
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 96.
119
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 315-327.
120
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 114 . การที่สนธิ ได้ นาประชาชนเข้ าถวาย
สัตย์คืนพระราชอานาจ ทาให้ ขบวนการเคลื่อนไหวของสนธิถกู เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ ขบวนการถวายคืนพระราชอานาจ”ใน เกษียร เต
ชะพีระ , จากระบอบทักษิณสูร่ ัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย
121
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 127 .
122
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 343.
118

114

ข้ าพระพุทธเจ้ า …จะดาเนินการต่อสู้อย่างสุดความสามารถ ด้ วย
แนวทางสันติวิธีและโดยชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ เกิดการถวายพระราชอานาจ
คืนแด่ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการพระราชทานผู้นาการปฏิรูปการเมือง เพื่อ
ดาเนินการจัดโครงสร้ างองค์กรทางการเมืองใหม่ผา่ นการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
ทังฉบั
้ บ เพื่อมุง่ หวังจรรโลงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข ให้ มีเสถียรภาพมัน่ คง ก่อเกิดประโยชน์สขุ ต่อปวง
ประชากร และตัดช่องทางการแสวงหาประโยชน์สว่ นตัวให้ กบั กลุม่ การเมืองกลุม่
ใดกลุม่ หนึง่ เพียงกลุม่ เดียว…
ข้ าพระพุทธเจ้ าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า นับจากนี ้เป็ นต้ นไป จะร่วมแรง
รวมใจ…ผนึกกาลังเป็ นหนึง่ เดียว เพื่อนาประเทศไทยถวายคืนแด่ใต้ ฝ่าละอองธุลี
พระบาท เพื่อทรงใช้ ร่วมกับประชาชน ตามหลักราชประชาสมาศัยอันเป็ นหลักนิติ
ธรรมดังเดิ
้ มแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขของ
ประเทศไทย…
โดยเร็ วที่สดุ …
ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่อม ขอเดชะ
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ภาพที่ 3.4
สนธิ ลิ ้มทองกุล นาประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณ”ถวายคืนพระราชอานาจ”ต่อ
หน้ าพระบรมฉายาลักษณ์ภายหลังจบรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 8

ที่มา คานูณ สิทธิสมาน ( 2549 : 126)
สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ จดั รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2548 การจัดครัง้ นี ้สนธิได้ เปิ ดประเด็นใหม่ในการโจมตี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวคือ สนธิ
ลิ ้มทองกุล ได้ เปิ ดโปงว่า นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร ( โกวิทเจริ ญกุล) น้ องสาวคนที่ 8 ของพ.ต.ท. ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ได้ ใช้ เครื่ องบินซี 130 ของทางราชการไปใช้ ส่วนตัวในการรับส่งผู้ร่วมงานวันเกิดที่
จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548123
ภายหลังจบรายการสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ทากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ที่เกี่ ยวพันกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์อีกครัง้ หนึ่งโดยการนาผู้เข้ าร่ วมชมรายการร่ วมกันเดินจากห้ อ งประชุมลุมพินี
สถานมาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่
6 ) บริเวณนอกรัว้ สวนลุมพินี หัวมุมถนนราชดาริตดั กับถนนพระรามที่ 4 124

123
124

สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร 2 ฉบับยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 21-31
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 137 .
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ภาพที่ 3.5
สนธิ ลิ ้มทองกุล นาประชาชนเดินขบวนถวายสักการะอนุสาวรี ย์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ภายหลังจบรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 9

ที่มา คานูณ สิทธิสมาน ( 2549 : 136)
อย่างไรก็ตามการเคลื่ อนไหวทางการเมืองของสนธิ ลิม้ ทองกุล ในขณะนัน้ ก็มีทงฝ่
ั ้ ายที่
สนับสนุนและคัดค้ านเหมือนที่ผ่านมา ฝ่ ายสนับสนุน อาทิเช่น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.
2548พระป่ าภาคอีสานจานวนทังสิ
้ ้น 600 รู ป ซึ่งเป็ นตัวแทนของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน
เดินทางมาให้ กาลังใจสนธิ ลิ ้มทองกุล ที่บ้านพระอาทิตย์125 ฝ่ ายต่อต้ าน อาทิเช่น ส.ส. พรรคไทย
รักไทย 3 คนประกอบด้ วยนายประชา ประสพดี ส.ส. สมุทรปราการ นายวิชิต ปลัง่ ศรี สกุล ส.ส.
บัญ ชี รายชื่ อ และนายสิ ทธิ ชัย กิ ติธ เนศวร แถลงข่าวจะจัดรายการ “ประชา วิชิ ต สิ ทธิ ชัย พบ
ประชาชนรายสัปดาห์ “ เพื่อตอบโต้ รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรของนายสนธิ ลิ ้มทองกุล126
เป็ นต้ น

125

ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “พระป่ าภาคอีสาน 600 รู ปให้ กาลังใจ “สนธิ”, [ ออนไลน์] , 21 พฤศจิกายน 2548. แหล่งที่มา
www. Manager.co.th
126
ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “3 ส.ส. ทรท.ออกโรงป้อง”ทักษิณ” รายสัปดาห์ ขู่แฉ-จับ “สนธิ” “, [ ออนไลน์] , 16พฤศจิกายน
2548. แหล่งที่มา www. Manager.co.th

117

ภาพที่ 3.6
พระวัดป่ าจานวน 600 รูปตัวแทนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน มาให้ กาลังใจ สนธิ ลิ ้มทองกุล
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ที่บ้านพระอาทิตย์

ที่มา คานูณ สิทธิสมาน ( 2549 : 160)
สนธิ ลิ ม้ ทองกุล ได้ จัด รายการเมื อ งไทยรายสัป ดาห์ สัญ จรครั ง้ ที่ 10 เมื่ อ วัน ที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 แม้ ยงั คงจัดที่สวนลุมพินี แต่เป็ นการถ่ายทอดสดมาจากวัดป่ าบ้ านตาด 127
โดยสนธิ ลิ ้มทองกุล ให้ เหตุผลถึงการต้ องจัดที่วดั ป่ าบ้ านตาดเนื่องจากหลวงตามหาบัว ญาณสัม
ปั นโนเล็งเห็นว่าจะเกิดอันตรายจึงเรี ยกให้ ไปพบ 128 การจัดรายการครัง้ นี ้สนธิ ลิ ้มทองกุล ไม่ได้ เปิ ด
ประเด็นเพื่อโจมตีพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรโดยตรงเหมือนที่ผ่านมา แต่ได้ โจมตีคนใกล้ ชิด พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร อย่างนายภูมิธรรม เวชชัยชัย ว่าเป็ นผู้มีแนวคิดล้ มล้ างสถาบันพระมหากษัตริ ย์
มาตังแต่
้ เป็ นนักศึกษาช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2519และเป็ นผู้อยู่เบื ้องหลังเว็บไซต์ที่โจมตีสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาโดยตลอดอย่าง “มนุษย์ดอทคอม”129

127
128
129

สุวินยั ภรณวิลยั , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 37.
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 161 .
สนธิ ลิ ้มทอกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร 2 ฉบับยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 53-57.
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ในช่วงเวลานัน้ สนธิ ลิ ้มทองกุล เริ่มจะเปลี่ยนความตังใจเดิ
้
มของตนที่วางบทบาทเป็ นสื่อ
ที่คอยเปิ ดโปงความจริ งรัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็ นผู้นามวชนใน
การขับไล่รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดังที่ได้ บอกคนใกล้ ชิดอย่างคานูณ สิทธิสมานว่า130

“…นูณ เดี๋ยวพี่จะขึ ้นไปกราบหลวงตา(มหาบัว) ขออนุญาตท่านเป็ นผู้นา
มวลชนขับไล่ทกั ษิณแล้ วจะประกาศในรายการ…”

อย่างไรก็ตาม ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 10 สนธิ ลิ ้มทองกุล ก็ยงั ไม่ได้
ประกาศตัวเป็ นผู้นามวลชนขับไล่รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร อย่างที่ตงใจไว้
ั ้ 131
ในช่ ว งระหว่ า งนี ไ้ ด้ มี เ หตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งที่ ส าคั ญ เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง กล่ า วคื อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระราชดารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ว่าการวิจารณ์
พระมหากษัตริ ย์เป็ นสิ่งที่พึงกระทาได้ และทรงต้ องการให้ เกิดความสามัคคีขึน้ ในประเทศชาติ132
ส่งผลให้ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ถอนฟ้องนายสนธิ ลิ ้มทองกุล และคณะทุกคดี รวมถึงยุติการ
สอบสวนคาร้ องทุกข์ ข้อหาหมิ่ นพระบรมเดชานุภ าพที่ ฟ้ องนายสนธิ ลิ ม้ ทองกุล หลายจัง หวัด
ด้ วย133
อย่างไรก็ ต ามแม้ ว่าจะถูกถอนฟ้ องทุก คดี สนธิ ลิ ม้ ทองกุล ก็ ยัง ด าเนิน การจัดรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรต่อไป โดยจัดครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 การจัดรายการ
ครัง้ นี ้ นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ เปิ ดประเด็นใหม่ในการวิพากษ์ รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
อาทิเช่น การเปิ ดโปงว่าพล.อ.อ. คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ ได้
เคยเสนอเรื่ องจัดซื ้อเครื่ องบินขับไล่ ซู 30 เอ็มเคของรัสเซีย ขณะดารงตาแหน่งเป็ นผู้บญ
ั ชาการ
กองทัพอากาศ โดยเสนอให้ เปลี่ยนตัวแทนจาหน่ายเดิม(เอเยนต์)จากนางกมลวัลย์ เบญจรัตนา
ภรณ์มาเป็ น นายเอกชัย ธรรมวรานุคปุ ต์พรรคพวกคนใกล้ ชิดเพื่ อให้ ได้ ส่วนแบ่งเปอร์ เซนต์จากการ
130

คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 99 .
เรื่องเดียวกัน
132
ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “ในหลวงทรงยา้ “เศรษฐกิจพอเพียง” พาชาติไปรอดได้ “, [ ออนไลน์] , 6 ธันวาคม2548.
แหล่งที่มา www. Manager.co.th
133
สนธิ ลิ ้มทอกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร 2 ฉบับยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 61.
131

119

ซื ้อเครื่ องบินสูงขึ ้น134 รวมไปถึงยังได้ ตงค
ั ้ าถามถึงความโปร่ งใสถึ งกระบวนการใช้ เงินหวยบนดิน
และเงินบริจาคจากเหตุการณ์สนึ ามิอีกด้ วย135
สนธิ ลิ ้มทองกุลได้ จดั รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.
2548 โดยได้ เปิ ดประเด็นใหม่ในการโจมตีรัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร อาทิเช่น การวิจารณ์
บุคคลในครอบครัวพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ ใช้ อภิสิทธิ์รับงานทาอาหารป้อนสายการบินโดย
้
บในจังหวัดเชียงใหม่ที่ ตงั ้
ไม่ต้องผ่านการประมูลเหมือนบริ ษัททัว่ ไป 136 หรื อ การตังโรงงานยาสู
งบประมาณสูงกว่าราคาจริง 137 การแปรรูปบริษัท ไทยเดินเรื อทะเล จากัดเพื่อให้ คนใกล้ ชิดรัฐบาล
อย่างญาติของนายปรี ชา เลาหพงศ์ชนะ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนัน้ นางสุนิ
สา ปฐมพฤกษ์ กรรมการบริษัท เอ็มลิงก์ของนางมณฑาทิพย์ ชินวัตร มาแสวงหาผลประโยชน์ผ่าน
การรับงานขนส่งน ้ามันของ บริษัท การปิ โตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จากัดมหาชน เป็ นต้ น138
สาหรับการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 13 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2548 ประเด็นที่สนธิ ลิ ้มทองกุลนามาใช้ โจมตีรัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร ส่วนใหญ่เป็ น
ประเด็นที่เคยกล่าวมาแล้ วไม่วา่ จะเป็ นกรณีจดั ซื ้อเครื่ องบินขับไล่ ซู 30 เอ็มเคของรัสเซียของพล.อ.
อ. คงศักดิ์ วันทนา หรื อ พฤติกรรมของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในการกักตุนเงินดอลล่าร์ ก่อน
วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540139 โดยสนธิ ลิ ้มทองกุลได้ เปิ ดประเด็นใหม่เพียงประเด็นเดียว กล่าวคือ
วิจารณ์ว่าโครงการที่จงั หวัดเชียงใหม่ล้วนแต่เอื ้อผลประโยชน์ให้ เครื อญาติและพวกพ้ องที่ใกล้ ชิด
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่าจะเป็ นการได้ รับการประมูลงานของนายคะแนน สุภา พ่อตาของ
นายเนวิน ชิดชอบคนสนิทของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรในขณะนัน้ การตัดถนนบริ เวณที่ดินเครื อ
ญาติของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร จนทาให้ มลู ค่าของที่ดนิ เพิ่มขึ ้นมหาศาล140 เป็ นต้ น
สนธิ ลิ ม้ ทองกุล ได้ จัดรายการเมื องไทยรายสัปดาห์ สัญจรครั ง้ ที่ 14 ขึน้ เมื่ อวันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2549 การจัดรายครัง้ นี ้ นอกจากสนธิ ลิ ้มทองกุล จะโจมตีรัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ
ชินวัตร ว่าได้ ทาเขตการค้ าเสรี หรื อ FTAเพื่อผลประโยชน์ตวั เองและพวกพ้ อง อาทิเช่น การตกลง
134

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 77 – 84.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 93 – 94.
136
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 111 – 112.
137
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 143-145.
138
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 118 – 124.
139
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 165-181.
140
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 155-163.
135
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เขตการค้ าเสรี กับประเทศออสเตรเลียและจีนเพื่อแลกเปลี่ยนให้ ใช้ ดาวเทียมไอพีสตาร์ ของบริ ษัท
ชิน คอร์ ป ทัง้ ๆที่ทาให้ เกษตรกรผู้เ ลีย้ งโคนม หอม กระเทียม ส้ ม ต้ องประสบกับปั ญหามหาศาล
เป็ นต้ น 141ภายหลังจบรายการยังได้ มีการเดินขบวนไปทาเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่
ต้ องการให้ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ตอ่ ไป142

ภาพที่ 3.7
ประชาชนเดินขบวนไปทาเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่ต้องการให้ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ
ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลังจบรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 14

ที่มา เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 14 ( 2555:ออนไลน์)
การเดิ น ขบวนในวัน นัน้ ของสนธิ ลิ ม้ ทองกุล  ประสบกับ ความล้ ม เหลว 143 และได้ ถูก
วิพากษ์ วิจารณ์เป็ นอย่างมากถึงความไม่รอบคอบ ไม่เหมาะสม และไม่รับผิดชอบของแกนนา144
141

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 192-202.
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 181 .

การเดินขบวนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ขบั ไล่รัฐบาล พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในวันนัน้ นอกจากสนธิ ลิ ้มทองกุลแล้ ว ยังมีบคุ คลที่
มีชื่อเสียงจานวนมากร่วมเดินขบวนด้ วย อาทิเช่น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุน่ ศิริ
เป็ นต้ น และได้ ไปสมทบกับกลุม่ ของนายสมาน ศรีงาม เลขาธิการทัว่ ไปขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติ ที่ได้ ปักหลักชุมนุมต่อต้ าน
พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร หน้ าทาเนียบก่อนหน้ านันแล้
้ ว ปั ญหาได้ เกิดตามมาเมื่อแกนนากลุม่ ของนายสมาน ศรีงามได้ ประกาศ
ชวนให้ ประชาชนบุกเข้ าทาเนียบรัฐบาล และถูกสลายการชุมนุมในที่สดุ โดยมีการจับผู้ชมุ นุมจานวนทังสิ
้ ้น 40 คน ข้ อหาบุกรุกและ
พังประตูทาเนียบ ใน “ ทักษิณ ลัน่ ต้ องผูกคอตายหากให้ ลาอกกหรือยุบสภา” คมชัดลึก ( 26 ธันวาคม 2548):2.
143
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, p.266., ความล้ มเหลวของการเดินขบวนในวันนัน้ คานูณ สิทธิสมาน
อธิบายว่าเกิดจากการที่ให้ ความไว้ วางใจ ประพันธ์ คูณมี ซึง่ เคร่งครัดหลักการแยกองค์กร แยกผู้นามากจนเกินไป ในคานูณ สิทธิ
สมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 183 . ความสัมพันธ์ระหว่างคานูณ สิทธิ
142
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แม้ ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างกว้ างขวางในการเดินขบวนเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549
สนธิ ลิม้ ทองกุล ก็ ยังจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรต่อ โดยจัดครัง้ ที่ 15 เมื่อวันที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2549 การจัดครัง้ นี ้มีความสาคัญเนื่องจาก สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ประกาศตัว อย่างเป็ น
ทางการครัง้ แรกว่าจะขอทาหน้ าที่เป็ นผู้นามวลชนเดี่ยวในการขับไล่ รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชิน
วัตรครัง้ แรกและครัง้ สุดท้ าย ในวันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ภายใต้ ภารกิจที่ สนธิ ลิ ้มทองกุล
เรี ยกว่า “ กู้ชาติ “145
ก่อนการชุมนุมใหญ่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ เรี ยก พนักงานใน
เครื อบริ ษัทผู้จัดการทัง้ หมด มาเปิ ดใจถึงสาเหตุที่ต้องออกมาชุมนุมขับไล่ รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ทังๆที
้ ่เคยสนับสนุนมาก่อน146

สมาน และ ประพันธ์ คูณมี เริ่มมาตังแต่
้ ชว่ งสมัยเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในการร่วมทางานกับสหพันธ์นกั ศึกษาเสรี ดู
ความสัมพันธ์ระหว่างคานูณ สิทธิสมาน และประพันธ์ คูณมี เพิ่มเติมได้ ใน คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสี
เหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 196 - 201 . และใน ประพันธ์ คูณมี , ชีวิตนี ้ขอเป็ นข้ าพระบาท ทาสประชาชน , หน้ า 82.
144
ไทยรัฐ ( 19 มกราคม 2549): 6.
145
ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “เมืองไทยรายสัปดาห์ 15 : สนธิ”ลั่น 4 ก.พ. นามหาชนเช็คบิล “แม้ ว” “, [ ออนไลน์] , 21
มกราคม 2549. แหล่งที่มา www. Manager.co.th
146
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 47 .
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ภาพที่ 3.8
สนธิ ลิ ้มทองกุล เปิ ดใจถึงสาเหตุที่ต้องมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรต่อ
พนักงานในเครื อบริษัทผู้จดั การ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2549

ที่มา คานูณ สิทธิสมาน ( 2549 : 40)
สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ เปิ ดเผยถึงสาเหตุที่ต้องออกมาขับไล่รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร
สืบเนื่องจากเหตุผลที่สาคัญสองประการได้ แก่ ประการแรก เกิดความละอายใจแก่ตวั เองเมื่อถูก
แพทย์ หญิ ง โรงพยาบาลแห่ง หนึ่ง เขี ยนจดหมายเข้ ามาต่อ ว่าระหว่างจัดรายการเมื องไทยราย
สัปดาห์สนับสนุนรัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร อยู่ ประการสอง ต้ องการต่อสู้เพื่อไม่ให้ มีการ
ฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง สิทธิเสรี ภาพของสื่อ และ การปฏิรูประบบการเมือง ดังที่กล่าวว่า147

“…ผมเจ็บปวดมากกับจดหมายฉบับหนึง่ คนเขียนเป็ นแพทย์หญิง ใส่ชื่อ
จริงมาเลย ชื่อโรงพยาบาล ผมจาได้ วา่ มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ในเมืองไทยรายสัปดาห์ ผม
พูดปกป้องเรื่ อง การแปรรูป การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต…คุณหมอคนนันเขี
้ ยนมา ที่ผม
เจ็บปวดที่สดุ แล้ วผมน ้าตาซึมเลย แต่ผมไม่เคยเล่าเรื่ องนี ้ให้ ใครฟั งเลย…จุดนัน้
เป็ นจุดเปลี่ยนในชีวิตผม เขาบอกว่า คุณสนธิ …คุณเป็ นคนที่มีปัญญา คุณมี
ความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มีในการอิบายเรื่ องให้ คนคล้ อยตาม บอก… ทังๆที
้ ่
ดิฉนั รู้วา่ สิ่งที่คณ
ุ พูดนันผิ
้ ด…ไม่ใช่…แต่ดฉิ นั อดไม่ได้ ที่จะคล้ อยตามคุณ แต่พอ
147

เรื่องเดียวกัน,หน้ า 296 – 303 .
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หลังจากรายการเลิกแล้ ว ดิฉันเพิ่งรู้วา่ ดิฉนั หลงกลคุณ… ผมแค้ นตัวเองมาก ผม
ช ้าใจตัวผมเองมาก ช ้าจนไม่ร้ ูจะช ้าอย่างไร ผมก็เลยตัดสินใจว่า เอาเถอะวะ…
มันจะเกิดอะไรขึ ้นก็ให้ มนั เกิด เพราะผมรู้วา่ การต่อสู้กบั ทรราชอย่างทักษิณ ชิน
วัตรนัน…ผมต้
้
องโดนเขากลัน่ แกล้ งสารพัดทุกประการ…แต่ผมตัดสินใจเดินหน้ า
ไปแล้ ว ผมก็บอกว่าเป็ นยังไงเป็ น…ผมไม่ได้ เรี ยกร้ องให้ ทกุ คนจะต้ องมาใส่เสื ้อ
เหลืองมาเดินขบวนกับผม แต่ผมคิดว่าผมเป็ นหนี ้บุญคุณพวกคุณ ที่ต้องเล่าให้
คุณฟั งว่าผมยืนอยู่ตรงไหน ชีวิตผมจากวันพรุ่งนี ้เป็ นต้ นไปจะไม่เหมือนเดิมอีก
แล้ ว จะไม่ใช่อีกแล้ ว ผมจะทาอะไร ผมต้ องคิดถึงประชาชน ผมอุทิศส่วนที่เหลือ
ของชีวิตให้ กบั สังคมไทย ต่อสู้ 3 เรื่ องเหมือนเดิม หนึง่ ต่อสู้การฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง
สอง ต่อสู้ให้ สิทธิเสรี ภาพของสื่อมีเต็มที่ และให้ สิทธิเสรี ภาพการรับรู้มีเต็มที่ และ
สามต่อสู้เพื่อให้ การเมืองมันสะอาด…

การชุมนุมใหญ่ขบั ไล่รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
ได้ จัดขึน้ บริ เวณพระบรมรู ปทรงม้ าเปลี่ยนจากกาหนดการเดิมที่ต้องการจัดบริ เวณสนามหลวง
เนื่องจากถูกจัดงานอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรจาลอง 148 การชุมนุมครัง้ นี ้สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ โพก
ผ้ าขาวมีคาว่า “ กู้ชาติ” บนศรี ษะ และได้ ตีระฆังที่ยืมมาจากวัดชนะสงคราม ก่อนกล่าวคาปราศรัย
และอ่านฎี การ้ องทุกข์ของแผ่นดิน 149ทุกครัง้ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ว่าการชุมนุมเป็ นไปเพื่อร้ อง
ทุกข์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั 150 หลังจากจบคาปราศรัยแล้ ว สนธิ ลิ ้มทองกุล ก็เริ่ มอ่าน
ฎีกา ร้ องทุกข์ของแผ่นดิน ซึง่ มีใจความตอนหนึง่ ว่า151

“…ขอเดชะฝ่ าละอองธุลีพระบาทปกเกล้ าปกกระหม่อม ข้ าพระพุทธเจ้ า
เหล่าพสกนิกรผู้มีรายนามข้ างท้ ายนี ้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติกราบ
148

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 244-245.
สุวินยั ภรณวิลยั , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 46-47.ร่างฎีกาครัง้ นี ้ได้ ถกู ร่างขึ ้น โดยผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับสนิ ลิ ้มทองกุลมา
เป็ นเวลาหลายปี โดยลูกชายของศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวนิช ก็ได้ ทางานอยูท่ ี่บริษัทเครือผู้จดั การ ใน คานูณ สิทธิสมาน
, ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 231 .
150
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 28 .
151
สุวินยั ภรณวิลยั , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 47-48.
149
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บังคมทูล เพื่อทรงทราบถึงความทุกข์ร้อนของแผ่นดินที่สาคัญและร้ ายแรงยิ่ง อัน
เนื่องมาจากการบริ หารราชการของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึง่ นับวันแต่จะนา
ให้ ประเทศชาติและสังคมไทยเสื่อมทรุด ก่อให้ เกิดวิกฤติอนั ใหญ่หลวงหลายด้ าน
แก่บ้านเมือง อันเป็ นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทังชาติ
้ …ปวงข้ าพระพุทธเจ้ าไม่มี
หนทางใดและสถาบันใดจะเป็ นที่พงึ่ เพื่อแก้ ไขปั ดเป่ าปั ญหาของชาติที่อกุ ฉกรรจ์
ร้ ายแรงหนักหน่วงเช่นนี ้ได้ จาต้ องขอพระบรมราชานุญาติกราบบังคมทูลขอถวาย
ฎีกาต่อใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาท อันเปรี ยบประดุจดังพระบิดาของปวงชนชาวไทย
ทังชาติ
้ …ปวงข้ าพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
ขอกราบบังคมทูลถวายฎีกาต่อใต้ ฝ่า
ละอองธุลีพระบาท เพื่อทรงพระกรุณาปั ดเป่ าทุกข์ยากของอาณาประชาราษฎร์
อันเกิดจากน ้ามือของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สุดแท้ แต่
พระองค์จะทรงพระกรุณาวินิจฉัย …”

ภาพที่ 3.9
สนธิ ลิ ้มทองกุล ลัน่ ระฆังโบราณวัดชนะสงคราม ก่อนปราศรัยและอ่านฎีการ้ องทุกข์ของแผ่นดินใน
การชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน ( 2549 : 74)
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ภายหลังอ่านฎีกาเสร็ จ ก็ได้ แบ่งออกเป็ นสองขบวน ขบวนแรกนาโดยสนธิ ลิ ้มทองกุล ไป
ยื่นสาเนาฎีกาและจดหมายร้ องทุกข์ที่เขียนถึงพล.อ. เปรม ติณสูลานนท์โดยตรง ที่บ้านพักสี่เสา
เทเวศร์ ของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ อีกขบวนหนึง่ นาโดย นางสาว สโรชา พรอุดมศักดิ์ และ นาย
จิตตนาถ ลิ ้มทองกุล ลูก ชายนายสนธิ ลิ ้มทองกุลยื่นฎีกาที่สานักราชเลขาธิการ152 อย่างไรก็ตาม
ระหว่างเดินทางกลับจากการยื่นหนังสือให้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ตดั สินใจ
อย่างกะทันหันยื่นหนังสือที่เพิ่งร่ างเสร็ จต่อ พล.อ. สนธิ บุญยรัตนกลิน ผู้บญ
ั ชาการทหารบกใน
ขณะนัน้ ใจความว่า153

“…ขณะนี ้เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่า ประชาชนทังประเทศไม่
้
ต้องการให้
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร บริหารประเทศต่อไป จึงขอเรี ยกร้ องให้ ข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทุกหมูเ่ หล่า เพื่อรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ ออกมายืนเคียงข้ างประชาชนตังแต่
้ บดั นี …
้ ”

ยิ่ง ไปกว่า นัน้ ระหว่างยื่ น หนัง สื อ สนธิ ลิ ม้ ทองกุล ยัง ได้ รับเชิ ญเข้ าไปพบผู้บัญชาการ
ทหารบก ที่ห้องรับรอง พร้ อมกับออกมาปราศรัยภายหลังว่า พล.อ. สนธิ บุญยรัตนกลิน ได้ กล่าว
กับตนเป็ นการส่วนตัวว่า พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะไม่มีแผ่นดินอยู่154

“ …ท่านพูดกับพวกเราภายในว่า นายก ทักษิณ จะไม่มีแผ่นดินอยู่ เขาได้
ทาอะไรเลวทรามต่าช้ า…”

152

คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 247-248 .
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 248 .
154
สมยศ พฤกษาเกษมสุข , การเมืองปลายรัชกาล กับ สงครามแห่งความจงรักภักดี , หน้ า 58 .
153
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ภาพที่ 3. 10
การชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน ( 2549 : 73)
ก่อนการยุติการชุมนุมสนธิลิ ้มทองกุลได้ ประกาศถึงชัยชนะ 4 ประการในการชุมนุมครัง้ นี ้
ได้ แก่ ป ระการแรก การได้ ยื่นถวายฎี กาแด่องค์พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หัว ผ่านส านักราช
เลขาธิการ โดยสานักราชเลขาธิการได้ เปิ ดประตูวิเศษไชยศรี ให้ ผ้ แู ทนการชุมนุมเข้ าไปถวายอย่าง
สง่าผ่าเผยทังๆที
้ ่เลยเวลาปิ ดไปแล้ ว ประการสอง การได้ ทาจดหมายร้ องทุกข์แผ่นดินถึง พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมีพล.ร.ท. พะจุณณ์ ตามประทีบ หัวหน้ า
สานักงานเป็ นผู้แทนรับมอบและเปิ ดบ้ านให้ เข้ าไปสนทนา ประการสาม การที่ผ้ แู ทนการชุมนุมได้
ไปพบ สนธิ บุญยรัตนกลิน ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ที่กองบัญชาการทหารบก เพื่อรับฟั งความทุกข์
ร้ อนของแผ่นดิน ประการสี่ การชุมนุมครัง้ นี ้เป็ นการชุมนุม ที่สงบ สันติ และอหิงสา155
การชุมนุมได้ ยุติลงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 7.10 น.156และ
ภายหลังไม่กี่วนั สนธิ ลิ ้มทองกุล ก็ได้ ประกาศลาออกจากการเป็ นผู้นาเดี่ยว 157 เพื่อร่ วมเป็ นส่วน
หนึ่งของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการขับไล่รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ในเวลาต่อมา
155

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 243 .
ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “ลาดับเหตุการณ์ ชุมนุม กู้ชาติ 4-5 กุมภาฯ “, [ ออนไลน์] , 4 กุมภาพันธ์ 2549. แหล่งที่มา
www. Manager.co.th
157
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 39 .
156
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3.2 บริ บททางการเมืองภายหลังกาเนิดกลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน
สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

3.2.1 กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย : กาเนิดและโครงสร้ าง

จุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้ เกิดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยขึ ้น เกิดจาก การ
ขายหุ้นกลุ่มบริ ษัท ชินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ของตระกูล ชินวัตร มูลค่า 73, 271, 200,910
บาท ให้ กับ เทมาเซ็ก โฮลดิ ้งส์ ( พีทีอี) จากัด (เทมาเส็ก) หรื อ กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาล
สิงคโปร์ ผ่านบริ ษัท ซีดาร์ โฮลดิ ้งส์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ทาให้ เกิดการวิพากษ์ พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในหลายประเด็นอาทิเช่น การได้ รับการยกเว้ นภาษี จากการขายหุ้น การขายหุ้น
ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม่ไม่กี่วนั เป็ นต้ น ส่งผลให้
กระแสการต่อต้ าน พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็ นไปอย่างกว้ างขวาง ทังๆที
้ ่ก่อนหน้ านี ค้ วามชอบ
ธรรมการขับไล่รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นาโดย นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ลดลงเป็ นอย่างมาก
ภายหลังเหตุการณ์บุกทาเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 จนเป็ นที่คาดการณ์ว่า
สนธิ ลิ ้มทองกุล จะประกาศยุติการชุมนุมภายหลังการชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2549158
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย( People ‘ s Alliance for Democracy (PAD)
ได้ เปิ ดตัวครัง้ แรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ณ ห้ องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนน


พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล , บทบาทเชิงวารสารศาสตร์ แบบก่อกระแสของผู้จดั การออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย
พ.ศ.2549 , หน้ า 3. อย่างไรก็ตามมีผ้ เู ห็นด้ วยจานวนมากว่าการขายหุ้นให้ เทมาเซ็ก เป็ นจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่ทาใหเกิดการกระแส
ต่อต้ าน พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรเป็ นไปอย่างกว้ างขวาง และทาให้ เกิดกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตยเกิดขึ ้น อาทิเช่น
ั นาการการเมืองภาคประชาชนสูป่ ระชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม : กรณีศกึ ษาพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ใน สุริยะใส กตะศิลา , วิวฒ
ประชาธิปไตย, หน้ า 79-80.และ ยุค ศรีอารยะ , ทางออกประเทศไทยในภาวะวิกฤติ , หน้ า 55. และ เกษียร เตชะพีระ , จากระบอบ
ทักษิณสูร่ ัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ , หน้ า 13 .และ สุวินยั มองว่าผู้ทไี่ ม่พอใจส่วนใหญ่มกั จะอยูใ่ นหมูช่ นชันกลาง
้
ใน สุวินยั
ภรณวลัย , พรรคพันธมิตร , หน้ า 241 . และ Nick Noscticz , Red vs Yellow : Thailand ‘ s crisis of identity, pp 7-8 .และ
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, pp.260.
158
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, pp.266-267.
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ราชดาเนิน เป็ นการรวมตัวกันของบุคคล องค์กรต่างๆ เพื่อ ต่อต้ านรัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชิน
วัตร
วันเปิ ดตัวกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ มีการแถลงถึงพันธกิจ(เป้าหมาย)
ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ว่ามี สามประการได้ แก่ ประการแรก รณรงค์ให้
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งขาดความชอบธรรมขันพื
้ ้นฐาน ลาออกจากตาแหน่ง นายกรัฐมนตรี
ประการที่สอง เปิ ดโปงความไม่ชอบธรรม และวาระซ่อนเร้ นของพ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตรและ
คนใกล้ ชิด ประการที่สาม ผลักดันการปฏิรูปการเมืองไทยครัง้ ที่ สอง โดยยึดแนวทางลดอานาจรัฐ
เพิ่มอานาจประชาชน
สาหรับแนวทางการเคลื่อนไหวกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ประกาศว่ามี
ห้ าประการได้ แก่ ประการแรก การใช้ แนวทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ร่ วมเข้ าชื่อ
ประชาชน 50,000 รายชื่อ ใช้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 303 304 ถอดถอน พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ
ชินวัตร ออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ประการที่สอง ล่ารายชื่อประชาชนส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า พ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร มีพฤติกรรมเข้ าข่ายซุกหุ้น ภาค 2 จากกรณี ขายหุ้นให้
กองทุนเทมาเซ็ก ประการที่สาม ใช้ แนวทางเคลื่อนไหวมวลชน อาทิเช่น จัดชุมนุมปราศรัยใหญ่
และย่อย ทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด อย่างกว้ างขวางและต่อเนื่อง เพื่อชี ้ให้ เห็นถึงอันตรายของ
รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร ประการที่ส่ ี จัดอภิปรายเสวนาทางวิชาการ เพื่อให้ ข้อมูลอีก
ด้ านกับประชาชนและสังคม ได้ เห็นถึงความฉ้ อฉลและความล้ ม เหลวทางนโยบายของรัฐ บาล
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประการที่ห้า จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ หรื อวีซีดี
เพื่อเผยแพร่ความจริงที่ถกู ปกปิ ด บิดเบือน สูส่ าธารณะอย่างกว้ างขวางและต่อเนื่อง159
พร้ อมกันนัน้ ได้ เปิ ดตัวตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้ วยรูปมือกาปั น้ 4 มือทรง
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสล้ อมนกพิราปดังรูป

159

“เปิ ดตัวแล้ วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย “, [ ออนไลน์] , 10 กุมภาพันธ์ 2549. แหล่งที่มา www. Prachatai.com
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ภาพที่ 3. 11
ตราสัญลักษณ์กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ที่มา สัญลักษณ์พนั ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (2555:ออนไลน์)
ความหมายของตราสัญลักษณ์นี ้ วสันต์ สิทธิเขตต์ ผู้ออกแบบให้ ความหมายไว้ วา่ กาปั น้
ทัง้ 4 หมายถึง ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลามและฮินดู ร่วมกันผนึกกาลังปกป้องต่อสู้จากอานาจรัฐที่
กดขี่ ไม่เป็ นธรรม และการเอากาปั น้ ทัง้ 4 มาเชื่อมต่อกันหมายถึงต้ องผนึกกาลังกัน ผสานกันเป็ น
พันธมิตรเพื่อจัดการสยบอานาจนันร่
้ วมกัน ดาวทัง้ 3 มีความหมายดังต่อไปนี ้ ดาวดวงที่ 1 คือ ดาว
แห่งความจริงชนะความเท็จ ดาวดวงที่ 2 คือดาวแห่งความดีชนะความชัว่ ดาวดวงที่ 3 คือดาวแห่ง
ความงามชนะความอัปลักษณ์ของกลุม่ ทุนที่ใช้ อานาจบงการประเทศ และสุดท้ าย นกพิราบ
หมายถึงเสรี ภาพ ที่ปลอดพ้ นจากการกดขี่ มอมเมาจากอานาจรัฐทังปวง
้ เพื่อให้ ถึงเป้าหมายสูงสุด
คือการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ ทุกเผ่าพันธุ์ ชาติ ศาสนา160
โครงสร้ างของกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยในระยะเปิ ดตัวเมื่ อวัน ที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ไม่ได้ ประกอบด้ วยแกนนาห้ าคนเป็ นผู้ตดั สินใจสูงสุดแบบในเวลาต่อมา แต่

160

“ตามไปหาความหมายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย “, [ ออนไลน์] , 10 กุมภาพันธ์ 2549. แหล่งที่มา www.
Prachatai.com
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ประกอบด้ วยคณะกรรมการจานวน 15 คน ได้ แก่ 1.นายพิทยา ว่องกุล (ประธานคณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อประชาธิ ปไตย( ครป. ))2. นายพิภ พ ธงไชย (ที่ปรึ กษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่ อ
ประชาธิปไตย( ครป.)) 3.นางเรวดี ประเสริ ฐเจริ ญสุข (ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กร
พัฒนาเอกชน( กปพช.)) 4. น.ส. รสนา โตสิตระกูล (เครื อข่าย 30 องค์กรต้ านคอร์ รัปชัน่ ) 5.นาย
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ (นักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน )6. ตัวแทนนายสนธิ ลิ ้มทองกุล
7.นายปรี ดา เตียสุวรรณ (เครื อข่ายนักธุรกิจเพื่อการปฏิรูปการเมือง) 8. นายสมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์
(นักวิชาการจากสถาบัยราชภัฎนครราชสีมา) 9.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข (องค์กรด้ านแรงงาน) 10.
นายศิริชยั ไม้ งาม (องค์กรด้ านแรงงาน) 11. สุวิทย์ วัดหนู (องค์กรสลัมเพื่อประชาธิปไตย )12.
น.ส. กชวรรณ ชัยบุตร เลขาธิการ (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)) 13. นายวีร
พล โสภา14.นายอวยชัย วะทา (เครื อข่ายครู คดั ค้ านการถ่ายโอนสถาบันการศึกษาขันพื
้ ้นฐานไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ) 15. นาย เพียร ยงหนู
ที่ปรึกษาสามคนได้ แก่ 1.นายระพี สาคริ ก 2.นายสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ 3.นายปราโมทย์ นาค
รทรรพ ได้ รับเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั พันธมิตรประชาชนฯ 161
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ได้ เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการครัง้ แรก ในการ
ชุมนุมใหญ่ภายใต้ คาขวัญ”ปิ ดบัญชีทกั ษิณ”เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 พร้ อมกับได้ ออก
แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ขับไล่พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก
หมดความชอบธรรม และนัดหมายชุมนุมใหญ่ ณ ท้ องสนามหลวง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2549 ภายใต้ คาขวัญที่วา่ “ เอาประเทศไทยเราคืนมา”162
อย่างไรก็ตามก่อนถึงการชุมนุมใหญ่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 พลตรี จาลอง ศรี
เมือง ผู้ชกั ชวนพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เข้ าสู่วงการการเมือง ก็ได้ เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยให้ เหตุผลในการเข้ า
ร่วมได้ แก่ การที่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ แก้ ไขอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติก่อนขาย
ให้ กองทุนเทมาเซ็ก การปล่อยให้ นายสมัคร สุนทรเวช ใช้ ทีวีของรัฐในการโจมตี พล.อ. เปรม ติณสู

161
162

“เปิ ดตัวแล้ วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย “, [ ออนไลน์] , 10 กุมภาพันธ์ 2549. แหล่งที่มา www. Prachatai.com
สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 56- 57.
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ลานนท์ ประธานองคมนตรี 163 และต้ องการ ไถ่โทษ ที่ชกั ชวนพ.ต.ท. ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร เข้ าสู่วง
การเมือง164 ดังที่ได้ แถลงก่อนเข้ าร่วมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่า165
“…การขายหุ้นบริษัท ชินคอร์ ปปอเรชัน่ จากัด ของครอบครัวนายกรัฐ
มนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึง่ เป็ นกิจการที่ได้ รับสัมปทานจากประเทศไทยขาย
ให้ ตา่ งนัน้ ได้ ก่อให้ เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนทังในกรุ
้
งเทพ และ
ต่างจังหวัด…..ผมตกอยูใ่ นสองฐานะ ฐานะหนึง่ ผมเป็ นคนไปเชิญท่าน
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มาสูว่ งการเมือง อีกฐานะหนึง่ ผมเคยเป็ น
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา พล.อ. เปรมติณสูลานนท์ ผู้ที่ร้ ูจกั มักคุ้นกับผม รวมทังพี
้ ่ๆน้ องๆ
นายทหารสามเหล่าทัพหลายคน ได้ สอบถามผมว่า นอกจากเขียนจดหมายเปิ ด
ผนึกท้ วงติงท่านนายกรัฐมนตรี ไปแล้ ว ผมจะไม่คดิ ไม่ทาอะไรอีกเลยหรื อ
ผมจึงตัดสินใจ ขอร้ องให้ ทา่ นนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ลาออก เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนในชาติจะได้ กลับคืนมา และ
เหตุการณ์ตา่ งๆจะได้ คลี่คลายลง โดยผมและมวลหมู่สมาชิก กองทัพธรรมมูลนิธิ
จะไปร่วมชุมนุมที่สนามหลวง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี ้ พวกเราหลายๆคนที่
ห่วงใยบ้ านเมือง คาดว่าหากมีประชาชนออกมาแสดงเจตจานงค์กนั เป็ นเรื อนแสน
ท่านนายกรัฐมนตรี คงลาออกแน่นอน…”
ผลจากที่พลตรี จาลอง ศรี เมือง เข้ าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทา
ให้ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ปรับโครงสร้ างเป็ นดังแผนภาพต่อไปนี ้

163
164
165

Nick Noscticz , Red vs Yellow : Thailand ‘ s crisis of identity, p 8 .
เทิดธรรม ทรงไท , ฅนโค่นทักษิณ , หน้ า 198-199 .
เรื่องเดียวกัน
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ภาพที่ 3.12
โครงสร้ างกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ที่ปรึกษา

แกนนา
ผู้ประสานงาน

เครือข่ ายกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ที่มา (ดัดแปลงจาก) สุริยะใส กตะศิลา ( 2552 : 143)
แกนนามีอานาจตัดสินใจสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว166 ได้ ถูกออกแบบให้
เป็ นตัวแทนการต่อสู้ครบทุกกลุ่ม 167 ได้ แก่ 1. สนธิ ลิ ้มทองกุล เป็ นตัวแทนของปั ญหาการคุกคาม
166

จักษ์ พันธ์ชเู พชร , การเมืองการปกครองไทย , หน้ า 292 . และ สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน ,หน้ า 59. อย่างไรก็ตาม ใจ
อึง๊ ภากรณ์ ได้ วิพากษ์ วา่ แกนนาที่มีอานาจตัดสินใจสูงสุดคือ สนธิ ลิ ้มทองกุล ในใจ อึง๊ ภากรณ์และคณะ , การเมืองของภาค
ประชาชนในยุคพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยและวิกฤติไล่ทกั ษิณ, หน้ า 309.
167
กองบรรณาธิการมติชน , ลับ ล้ วง ลึก : พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , หน้ า 23 .


สนธิ ลิ ้มทองกุล เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ที่จงั หวัดสุโขทัย ในครอบครัวคนไทยเชื ้อสายจีนไหหลา โดยเป็ นลูกของ
นายวิเชียร แซ่ลิ ้ม อดีตสมาชิกพรรคก๊ กมินตัง๋ และผู้บงั คับการโรงเรียนนายร้ อยหว่างผู่ กับนางไชย้ ง แซ่ลิ ้ม สนธิ จบการศึกษาใน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยซู ีแอลเอ เมืองลอสแอนเจลิส และ
ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์สเตต เมืองโลแกน รัฐยูทาห์ สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ทางานเป็ นบรรณาธิการ
บริหาร หนังสือพิมพ์ ประชาธิปไตย เมื่ออายุ 27 ปี หลังจากนันได้
้ ร่วมกับพร (หรือ พอล) สิทธิอานวย ตังบริ
้ ษัท Advance Media ใน
เครือพีเอสเอกรุ๊ป ออกหนังสือดิฉัน แต่ประสบปั ญหาขาดทุน จึงได้ ขายกิจการให้ กบั นายปี ย์ มาลากุล ณ อยุธยา สนธิกลับมาโดด
เด่นอีกครัง้ ด้ วยการตังบริ
้ ษัท ตะวันออกแมกกาซีน ทาหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายเดือน เมื่อปี 2526 การเติบโตทางธุรกิจ ของสนธิ
เป็ นไปอย่างรวดเร็วโดยในปี พ.ศ. 2530 ได้ นาบริษัทผู้จดั การ เข้ าจดทะเบียนใน
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สื่อ 2. พล.ต. จาลอง ศรี เมือง เป็ นตัวแทนปั ญหาความหลง ความโลภในระบบทุนนิยมของรัฐบาล
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.สมศักดิ์ โกศัยสุขเป็ นตัวแทนปั ญหาการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จเพื่อ
ผลประโยชน์ตวั เองและพวกพ้ อง 4. พิภพ ธงไชยเป็ นตัวแทนปั ญหาการบิดเบือนเจตนารมณ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนาเงินที่ระดมได้ ขายกิจการผ่านการตังบริ
้ ษัทโรงพิมพ์ตะวันออก ซึง่ เป็ นหนึ่งในโรงพิมพ์ที่ใหญ่
ที่สดุ ในปะรเทศไทย อย่างไรก็ตามธุรกิจของสนธิ ก็ประสบกับภาวะล้ มละลายภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ดูปะวัติสนธิ
ลิ ้มทองกุล เพิ่มเติมได้ ใน สนธิ ลิ ้มทองกุล , ต้ องแพ้ เสียก่อนจึงจะชนะได้ ( กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ผ้ จู ดั การ , 2547).


พล.ต.จาลอง ศรีเมือง เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 ที่ยา่ นสาเหร่ จังหวัดธนบุรี บิดามีอาชีพค้ าปลาสดชื่อ สมนึก ชุณรัตน์
ส่วนมารดาชื่อ บุญเรือน ประกอบอาชีพแม่ค้าเร่ ต่อมามารดาได้ สมรสใหม่กบั โชศน์ ศรีเมือง ซึง่ เป็ นที่มาของนามสกุล ศรีเมือง ที่
พล.ต.จาลองใช้ ตอ่ เนื่องมาจนทุกวันนี ้ พล.ต.จาลอง เริ่มชีวิตทางการเมืองครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยดารงตาแหน่งวุฒิสมาชิก
และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และได้ ลาออกจากตาแหน่งเพื่อต่อต้ าน พ.ร.บ. ทาแท้ งเสรี พล.ต.จาลอง ได้
ดารงตาแหน่งผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครสองสมัยติดต่อกันในปี พ.ศ. 2531 และปี พ.ศ. 2533 และมีบทบาทสาคัญในการขับไล่
รัฐบาลพล.อ.สุจินดา คราประยูร ในปี พ.ศ. 2535 ในเหตุการณ์ที่เรียกว่า “พฤษภาทมิฬ” ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พล.ต.
จาลอง ศรีเมือง ในฐานะหัวหน้ าพรรคพลังธรรม ได้ ดารงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 และได้ ลาออกจาก
ตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีพร้ อมกับรัฐมนตรีจากพรรคพลังธรรม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เนื่องจากไม่เห็นด้ วยกับ
นโยบาย สปก. 4-01 ของพรรคประชาธิปัตย์ พล.ต จาลองศรีเมือง เป็ นผู้ที่ชกั ชวน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้ าสูก่ ารเมือง และเป็ น
ผู้สนันบสนุพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรมาโดยตลอด อาทิเช่น การให้ ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศในโควต้ าของ
พรรคพลังธรรม การให้ การสนับสนุนในระหว่างที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดนคดีซกุ หุ้นก่อนดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็ นต้ น
ในปั จจุบนั พล.ต.จาลองมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับกองทัพธรรมและเป็ นสมาชิกคนสาคัญของสานักสันติอโศกซึง่ ได้ กลายเป็ นกาลัง
สาคัญในการเคลื่อนไหวของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในเวลาต่อมา ดูประวัติ พล.ต.จาลอง ศรีเมืองเพิ่มเติมได้ ใน
พล.ต. จาลอง ศรีเมือง , ชีวิตจาลอง (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ เอ.วี การพิมพ์ , 2533).และ พล.ต. จาลอง ศรีเมือง , ทางสองแพร่ง
(กรุงเทพฯ : เรือนแก้ วการพิมพ์ , 2532).


นายสมศักดิ์ โกศัยสุข เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2488 ที่ตาบลควนเกย อาเภอร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมศักดิ์

โกศัยสุข จบการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรี ธรรมราช และโรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา จ.พัทลุง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจังหวัดพัทลุง จ.พัทลุง ระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์ ) สาขา การปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมศักดิ์ มีบทบาท โดดเด่นด้ านแรงงานมาโดยตลอด อาทิเช่น เป็ น
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็ นคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 7 สมัย ซึง่ ในที่นี ้ดารง
ตาแหน่งเป็ นเลขาธิการ 3 สมัย เป็ นต้ น ในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ได้ เคลือ่ นไหวร่วมกับ พล.ต. จาลอง ศรีเมือง โดยเป็ น 1 ใน 7
แกนนาสมาพันธ์ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามบทบาทของสมศักดิท์ ี่โดดเด่นทีส่ ดุ ก็คือ การเป็ นผู้รณรงค์คดั ค้ านการขายรัฐวิสาหกิจ
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปั จจุบนั ดูประวัติ สมศักดิ์ โกศัยสุข เพิ่มเติมได้ ใน เทิดธรรม ทรงไท , ฅนโค่นทักษิณ , หน้ า 218-22


พิภพ ธงไชย เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ที่ อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง จบการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาจากโรงเรียนนันท
ศึกษา กรุงเทพฯ แล้ วศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ ระหว่างศึกษาทากิจกรรมจนได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นนายกองค์การนักศึกษา
ในปี
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รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 และการปฏิรูปการเมือง 5.สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์เป็ นตัวแทนปั ญหา
การปฏิรูประบบราชการและการกระจายอานาจ 168และเนื่องจากแกนนามีที่มาแตกต่างกัน169 จึงได้
แต่งตัง้ สุริยะใส กตะศิลาเป็ นผู้ประสานงาน(แกนนา)กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
พ.ศ. 2510 พิภพ ธงไชยมีบทบาทในการเคลื่อนไหวการเมืองและสังคมมาโดยตลอด อาทิเช่น เป็ น 1 ใน 100 ผู้ร่วมลงชื่อเรียกร้ อง
รัฐธรรมนูญ และเป็ นกรรมการองค์กรประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (ปช.ปช.) กับ นายธีรยุทธ บุญมี และร่วมเดินขบวนรณรงค์
ต่อต้ านสินค้ าญี่ปนุ่ ต่อต้ านฐานทัพอเมริกา ต่อต้ านสงครามเวียดนาม และต่อต้ านเผด็จการทหาร ก่อนสถานการณ์ได้ ลกุ ลามเป็ น
เหตุการณ์ 14 ตุลา เมื่อ พ.ศ. 2516 ในปี พ.ศ. 2521 พิภพ ธงไชยได้ ก่อตัง้ ”โรงเรียนหมูบ่ ้ านเด็ก” ร่วมกับภรรยา “รัชนี ธงไชย”
ตามแนวทางของโรงเรียน”ซัมเมอร์ ฮิลล์”ประเทศอังกฤษ อันมีแนวคิดหลักที่เสนอการศึกษาที่หลุดพ้ นจากระบบการศึกษาของรัฐ ที่
เรียกว่า “การศึกษาทางเลือก” ในปี พ.ศ. 2522 พิภพ ได้ ก่อตังมู
้ ลนิธิเด็กร่วมกับนายแพทย์ประเวศ วะสี นายเทพศิริ สุขโสภา และ
นางศิริพร สโครบาเน็ค และ ได้ เคลื่อนไหวในนามมูลนิธิเด็กในช่วงเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ ร่วมกับ น.พ.เสม พริง้ พวงแก้ ว และ
กรรมการผู้ใหญ่ของมูลนิธิ ตังกองทุ
้
น “รวมทุนน ้าใจไทย” เพื่อช่วยเหลือญาติวีรชนพฤษภา 35 นอกจากนี ้ พิภพ ธงไชยยังได้ เข้ าร่วม
เคลื่อนไหวกับขบวนการประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ อาทิเช่น สมัชชาคนจน กลุม่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมบ้ านกรูด-บ่อนอก และกลุม่ จะนะ ที่
จังหวัดสงขลาไปพร้ อม ๆ กับทางานอาสาสมัครในฐานะ เลขาธิการและประธานของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
(ครป.) ในระหว่างดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้ เคลื่อนไหวผลักดัน รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ประชาชนที่เกิดจากการรวบรวมข้ อคิดเห็นประชาชนทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2540 กับกลุม่ 30 องค์กรเครือข่ายประชาธิปไตยได้ สาเร็จ
และเข้ าร่วมกับการต่อสู้ภาคประชาชนอีกหลายต่อหลายขบวนการ ไม่วา่ จะเป็ นร่ว มกับกลุม่ อนุรักษ์ กาญจน์ เคลื่อนไหวต่อต้ านการ
วางท่อก๊ าซไทย-พม่า กรณีเขื่อนปากมูล การก่อสร้ างโรงไฟฟ้าที่บ้านกรูด- บ่อนอก ในสมัย รัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร พิภพ
ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติชดุ นายอานันท์ ปั นยารชุนในการคลี่คลายปั ญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อีกด้ วย ดูประวัติ พิภพ ธงไชย เพิ่มเติมได้ ใน ,คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย, 60 ปี พิภพ ธงไชย
“ทางเลือก”ที่ข้ามพ้ นวาทกรรม (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย , 2548).


สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์ หรือ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2493 ที่ อาเภอ ด่านขุน

ทด จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ
ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์ ได้ เข้ าทางานสังคมตังแต่
้ สมัยเป็ นประธานสภา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒประสานมิตร ควบคูก่ บั ประธานสภากลางนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8
วิทยาเขต เมื่อปี พ.ศ. 2517 ในช่วงระหว่างรอยต่อเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 สมเกียรติ ได้ มีสว่ นสาคัญในการต่อสู้กรณี
เขื่อนปากมูล กับ สมัชชาคนจน และกรณีปัญหาโรงไฟฟ้าหินกรูด บ่อนอก ดูประวัติ สมเกีบรติ พงษ์ ไพบูลย์ เพิ่มเติมได้ ใน เทิดธรรม
ทรงไท , ฅนโค่นทักษิณ , หน้ า 129-139
168
169

สุวินยั ภรณวลัย , พรรคพันธมิตร , หน้ า 244 .
ยุทธิยง ลิ ้มเลิศวาที , สื่อหัวดื ้อแห่งระบอบทักษิณ , หน้ า 163 .



สุริยะใส กตะศิลา เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2515 ที่ อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จบการศึกษาชันประถมจาก
้
โรงเรียนบ้ านแสนเมืองแคน มัธยมศึกษาจากโรงเรียนราษีไศล สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยศึกษาในระดับปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ไม่สาเร็จ
การศึกษาเนื่องจากไม่ได้ ทาวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตามได้ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
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อย่างไรก็ตามนอกจากสุริยะใส กตะศิลา อีกบุคคลหนึง่ ที่มีบทบาทในการประสานงาน ก็คือ คานูณ
สิทธิสมานบรรณาธิการและคนสนิทมากคนหนึง่ ของ สนธิ ลิ ้มทองกุล170 ดังที่คานูณกล่าวไว้ วา่ 171
“…ผมทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานคุณสนธิ ลิม้ ทองกุล ส่วนพ่อหนุ่มชื่อ
เพราะขวัญใจแม่ยก(สุริยะใส กตะศิลา) ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานฟากพันธมิตร
อีก 4 คน ที่เข้ ามาร่วมใหม่…
ที่ปรึกษาของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นันเหมื
้ อนเดิมในช่วงเปิ ดตัวแถลง
ข่าวได้ แก่1.นายระพี สาคริก 2.นายสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ 3.นายปราโมทย์ นาครทรรพ
ส าหรั บ เครื อ ข่ า ยกลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย ที่ มี ส่ ว นส าคัญ ในการ
เคลื่อนไหวของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีทงสิ
ั ้ ้น 15 เครื อข่ายประกอบไปด้ วย172

มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2552 สุริยะใส กตะศิลา มีบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดตังแต่
้ สมัยเรียนใน
ฐานะเลขาธิการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือ สนนท.และได้ เข้ าร่วมชุมนุมในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.
2535 ต่อมาได้ เป็ นเลขาธิการของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ในช่วงที่นายพิภพ ธงไชย เป็ นประธาน
สุริยะใส ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น”ดาวเด่น” ในแวดวงเอ็นจีโอ ดูประวัติ สุริยะใส กตะศิลา เพิ่มเติมได้ ใน สุริยะใส กตะศิลา ,
สุริยะใส กตะศิลา :พันธมิตร ประชาชน ประชาธิปไตย .


นายคานูณ สิทธิสมาน เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปริ ญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในระหว่างที่เรียนมีบทบาทเป็ นเลขาธิการศูนย์กลาง
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ในปี พ.ศ. 2518 คานูณ ได้ มีสว่ นร่วมในเหตุการณ์การเมือง ทัง14
้ ตุลา พ.ศ. 2516
และ 6 ตุลา พ.ศ. 2519 โดย ได้ ทางานหนังสือพิมพ์แนวการเมืองหลายฉบับในช่วงเวลานี ้ เช่น สูอ่ นาคต, ไทยนิกร, จตุรัส เป็ น
ต้ น และมีผลงานโดดเด่นเนื่องจากเป็ นผู้สมั ภาษณ์พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตติวฑุ โฒ ภิกขุ) ในหนังสือพิมพ์จตุรัส ซึง่ มีคา
ให้ สมั ภาษณ์ที่วา่ "ฆ่าคอมมิ วนิ สต์ไม่บาป" ก่อนหน้ าเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ไม่นาน คานูณได้ เข้ าทางานในเครือผู้จดั การตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2533 มาจนถึงปั จจุบนั โดยปั จจุบนั มีตาแหน่งเป็ นบรรณาธิการอาวุโสของเครือผู้จดั การ มีผลงานประจาทังคอลั
้ มนิสต์
จัดรายการวิทยุ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ เช่น เมืองไทยรายสัปดาห์ เป็ นต้ น และถือได้ วา่ เป็ นคนสนิทของนาย สนธิ ลิ ้มทอง
กุล แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ใน คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึง
ผ้ าพันคอสีฟ้า
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เกษียร เตชะพีระ , จากระบอบทักษิณสูร่ ัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ : วิกฤตประชาธิปไตยไทย , หน้ า 14. และ
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , คานาสนธิ ลิ ้มทองกุล .
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คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 32.

สุริยะใส กตะศิลา , วิวฒ
ั นาการการเมืองภาคประชาชนสูป่ ระชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม กรณีศกึ ษาพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย , หน้ า 144-148.
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1. ภาคเหนือ ได้ แก่ 1.1 กลุ่มพันธมิตรพิษณุโลก มีนายภูริทตั สุธาธรรม เป็ นแกนนา 1.2 ชุมนุมลุ่ม
น ้าภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้ วยประชาชนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อาทิเช่น จังหวัด
ตาก สุโขทัย พิจิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์ อุทยั ธานี ฯลฯ 1.3 เครื อข่ายกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
2.ภาคตะวันออก ได้ แก่ 2.1 กลุ่มพันธมิตรภาคตะวันออก มีนายสุทธิ อัชฌาศัย เป็ นประธาน
เครื อข่าย 2.2 กลุม่ พันธมิตร พัทยา-นาเกลือ-บ้ านบึง-พนัส มีนายยงยุทธ เมธาสมภพ เป็ นประธาน
เครื อข่าย 2.3 คณะทางานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดเลย มี นายหินชนวน อโศกตระกูล
เป็ นแกนนา
3. ภาคอีสาน ได้ แก่ 3.1 สมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น มี
นางเครื อมาศ นพรัตน์ เป็ นประธานสมัชชา และนายเธี ยรชัย นนยะโส เป็ นรองประธานฯ 3.2
สมัชชาประชาชนภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ มีนางสาเนียง สุภณ
ั พจน์ เป็ นประธาน
4. ภาคใต้ ได้ แก่ 4.1พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสตูล มี นางอุดมศรี จันทร์ รัศมี และ อ.
ประโมทย์ สังหาร เป็ นแกนนา 4.2สมัชชาภาคใต้ 7 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง
5. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกอบไปด้ วยกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจานวน 43
แห่ง โดยมี กลุ่ม หลักอยู่ที่ สหภาพรั ฐ วิสาหกิ จ การไฟฟ้ าและสหภาพรั ฐ วิสาหกิ จ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
6.แกนนาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อาทิเช่น นายศิริชยั ไม้ งาม (ประธานสหภาพการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย) นาย สาวิทย์ แก้ วหวาน (เลขาธิการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(สรส.) และอดีตแกนนาสหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย (สายของนาย สมศักดิ์ โกศัยสุข )) นาย
สุภิเชษฐ์ สุวรรณชาตรี (ประธานสหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิ จ การรถไฟแห่งประเทศไทย สาขา
หาดใหญ่) นายสาทร สินปรุ (ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย สาขา
นครราชสีมา) นายพงษ์ ฐิติ พงษ์ ศิลามณี (ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริ ษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) นายสนาน บุญงอก (ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์ การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.)) นายสมชาย ศรี นิเวศ (ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง) นาย
ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ (เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธกส.)) นาย อานาจ พละมี (คณะกรรมการฝ่ ายการเมืองสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์) เป็ นต้ น
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7. เครื อข่ายสันติอโศก นาโดย สมณะโพธิรักษ์ ผู้ก่อตังเครื
้ อข่ายสันติอโศก โดยมีพทุ ธสถานสันติ
อโศกและสาขาอีก 9 สาขา ได้ แก่ 8.1พุทธสถานสันติอโศก ตังจั
้ งหวัดกรุงเทพมหานคร 8.2 พุทธ
สถานปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม 8.3 พุทธสถานศรี ษะอโศก จังหวัดศรี สะเกษ 8.4 พุทธสถานศาลี
อโศก จังหวัดนครสวรรค์ 8.5พุทธสถานสีมาอโศก จังหวัดนครราชสีมา 8.6 พุทธสถานราชธานี
อโศก จังหวัดอุบลราชธานี 8.7พุทธสถานภูผาฟ้าน ้า จังหวัดเชียงใหม่ 8.8 พุทธสถานทักษิณอโศก
จังหวัดตรัง 8.9 พุทธสถานหินผา
8. เครื อข่าย NGO ได้ แก่ 8.1 NGO ภาคใต้ มีแกนนาคือ นายบรรจง นะแส 8.2 NGO ภาคเหนือ มี
แกนนาคือ นายสุริยนั ต์ ทองหนูเอียด 8.3 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
9. กลุ่มนักวิชาการ ได้ แก่ 9.1กลุ่มรัฐศาสตร์ จฬุ าฯ อาทิเช่น ศ. ดร.จรัส สุวรรณมาลา ศ.ดร.สุริชยั
หวันแก้ ว รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร รศ. ดร.วีระ สมบูรณ์ 9.2 กลุ่มนักวิชาการที่ใกล้ ชิดกับเครื อข่าย
ผู้จดั การ อาทิเช่น ศ. ดร. ชัยอนันต์ สมุทวานิช ดร. ปราโมทย์ นาครทรรพ 9.3 กลุ่มนักวิชาการอื่นๆ
อาทิเช่น ดร. สุวินยั ภรณวลัย ศ. ดร. ภูวดล ทรงประเสริฐ เป็ นต้ น
10. กลุม่ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อาทิเช่น น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์
ส.ว.เพชรบุรี นายคานูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา เป็ นต้ น
11. กลุ่มศิลปิ น ได้ แก่ 11.1 กลุ่มศิลปิ นสายบันเทิง อาทิเช่น ศรัญญู วงศ์กระจ่าง ศิริลกั ษณ์ ผ่อง
โชค 11.2 กลุ่มศิลปิ นเพื่อชีวิต อาทิเช่น ไพวริ นทร์ ขาวงาม คมทวน คันธนู วสันต์ สิทธิเขตต์ ซูซู
เศก ศักดิสิทธิ์ คีตาญชลี คาราวาน นิด กรรมาชน วงโฮป จีวนั ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ แสง ธรรมดา คน
ด่านเกวียน สุนทรี เวชานนท์ 11.3 กวี อาทิ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็ นต้ น
12. กลุ่มสื่อมวลชน ได้ แก่ เครื อผู้จดั การ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน เว็บไซต์ผ้ จู ดั การ
สถานีโทรทัศน์ ASTV นิตยสาร Positioning หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายสัปดาห์ วิทยุชมุ ชนเจ้ าฟ้า
13. กลุม่ แนวร่วมอื่นๆ อาทิเช่น แนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขตเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
เขตวงเวียน 22 กรกฎา เป็ นต้ น
14. ทนายความ อาทิเช่น นายสุวตั ร อภัยภักดิ์ นายนิตธิ ร ล ้าเหลือ เป็ นต้ น
15.นักธรุกิจ อาทิเช่น นายปรี ดา เตียสุวรรณ เจ้ าของบริษัท แพรนด้ าจิวเวลลี เป็ นต้ น
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3.2.2 การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

ก่อนหน้ าการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มพันธมิต รประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นเวลาสองวัน
พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร ก็ได้ ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549173 โดยให้
เหตุผลว่า ป้องกันการเกิดกฎหมูอ่ ยูเ่ หนือกฎหมายโดยกลุ่มคนผู้เสียผลประโยชน์บางกลุ่มซึ่งนับวัน
จะยิ่งขยายวงกว้ างออกไปเรื่ อยๆ ดังนันเพื
้ ่อป้องกันปั ญหาจึงคืนอานาจให้ ประชาชน ตัดสินใจอีก
ครัง้ 174 และได้ จดั ให้ มีการเลือกตังใหม่
้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549175
การเลือกตังใหม่
้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 พรรคฝ่ ายค้ านประกอบด้ วย พรรค
ประชาธิ ปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชนไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้ 176 โดยให้ เหตุผลว่าการ
กาหนดวันเลือกตังใหม่
้ ของคณะกรรมการเลือกตังมี
้ ความกระชันชิ
้ ดจนเกินไป และเหตุผลของการ
ยุบสภาไม่ได้ เป็ นไปตามหลักการของระบบรัฐสภา กล่าวคือ ต้ องยุบสภาต่อเมื่อมีความขัดแย้ ง
ระหว่างฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละบริหาร177
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ ชยู ทุ ธศาสตร์ ในการต่อต้ านการเลือกตังเมื
้ ่อ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยการรณรงค์ให้ ออกเสียงบัตรเลือกตังไม่
้ ประสงค์ลงคะแนน หรื อ
vote no เนื่องจากจะส่งผลให้ พรรคไทยรักไทยได้ รับคะแนนเสียงไม่ถึงร้ อยละยี่สิบ และต้ องจัดการ
เลือกตังใหม่
้ ตามที่รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540กาหนดไว้ วา่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ต้ องได้ รับ
คะแนนเลือกตังไม่
้ น้อยกว่าร้ อยละยี่สิบของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตังในเขตนั
้
น้ 178
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กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน , ท้ ากกก…ษิณ ออกไป , หน้ า 98 .
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จักษ์ พันธ์ชเู พชร , การเมืองการปกครองไทย , หน้ า 294.
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อย่างไรก็ตามแม้ ว่า พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร จะประกาศยุบสภา กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้ จดั การชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ต่อและได้ มี
การเดินขบวนจากท้ องสนามหลวงมายังอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2549 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อสู้รัฐบาลพ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร ก่อนการสลายการ
ชุมนุม กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ได้ ประกาศให้ พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร
ลาออกจากนายกรัฐมนตรี ภายในเวลา 5วัน ไม่เช่นนันจะชุ
้ มนุมถึงขันแตกหั
้
ก ภายใต้ คาขวัญที่ว่า
“ไม่ชนะไม่เลิก”179และได้ นดั หมายชุมนุมใหญ่อีกครัง้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549180

ภาพที่ 3.13
การชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549ของกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน ( 2549 : 99)
ก่อนถึงการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ
ชินวัตร ได้ จดั การปราศรัยใหญ่พรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริ เวณท้ อง
สนามหลวงเพื่อตอบโต้ ข้อกล่าวหาของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกรณีขายหุ้นให้ กองทุนเทมาเซคโดยไม่เสียภาษี ว่าเป็ นสิ่งที่กฎหมายได้ กาหนดไว้ แล้ วตังแต่
้ ปี
179
180

สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 69 .
กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน , ท้ ากกก…ษิณ ออกไป , หน้ า 98 .
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พ.ศ. 2517 รวมไปถึงได้ จดั ตังตู
้ ้ ปณ. 888 เพื่อให้ ประชาชนส่งไปรษณียบัตรแสดงออกถึงความรัก
ประชาธิปไตย และรักสันติ 181

“…กฎหมายฉบับนี ้ออกมาสมัย อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ตอนคุณสมหมาย
ตังแต่
้ ปี 2517 ครับ บอกว่า หลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์สว่ นล ้าค่า
หุ้นไม่ต้องเสียภาษี ครับ ตังแต่
้ ตงตลาดหลั
ั้
กทรัพย์มาจนถึงวันนี ้มีการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไปแล้ ว 33.7 ล้ านล้ านบาท ไม่ได้ เสียภาษีเลยแม้ แต่รายการเดียว
เพราะกฎหมายบอกอย่างนัน้ เอาตังค์ไปเสียสรรพากรก็รับไม่ได้ เพราะกฎหมาย
บอกว่า ไม่ให้ เสีย บางคนบอกมันเยอะนิต้องเสีย มันไม่เกี่ยวเพราะกฎหมายบอก
ว่าเสียหรื อไม่เสีย…วันนี ้พี่น้องครับช่วยแสดงพลังหน่อยเถอะ แสดงว่า คนไทยทัง้
ประเทศอยากเห็นความรัก ความสามัคคี อยากเห็นประชาธิปไตย ใช่ไหมครับ ถ้ า
ใช่พี่น้องครับ ส่งไปรษณียบัตรมายังตู้ ปณ.888 ทาเนียบรัฐบาล ส่งมาแสดงพลัง
ให้ ร้ ูวา่ เราต้ องการให้ ชาตินี ้อยูใ่ นระบอบประชาธิปไตย ไม่ต้องการให้ มีการฉีก
รัฐธรรมนูญ ไม่ต้องการเห็นความขัดแย้ งต้ องการเห็นแต่สนั ติ….”

กลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยได้ จัดการชุม นุม ใหญ่อีกครั ง้ นึง เมื่อวันที่ 5
มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยการชุมนุมครัง้ นีก้ ลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ปรับรูปแบบ
การชุมนุมเป็ นแบบยืดเยื ้อปั กหลักพักค้ างบริ เวณท้ องสนามหลวงตังแต่
้ วนั ที่ 5มีนาคม ถึงวันที่ 13
มีนาคม พ.ศ. 2549 และในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ เจ็ดโมงเช้ า กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้ เคลื่อนขบวนไปปั กหลักชุมนุมบริ เวณสี่แยกมิสกวัน ใกล้ ทาเนียบ
รัฐบาลอย่างถาวร

181

ASTV ผู้จดั การออนไลน์, “ ทักษิณ ปราศรัย “, [ ออนไลน์] ,3 มีนาคม 2549. แหล่งที่มา www. Manager.co.th
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ภาพที่ 3.14
การเคลื่อนขบวนของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จากบริเวณท้ อง
สนามหลวงมาทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน ( 2549 : 106)
พร้ อมกันนัน้ ระหว่างชุมนุมยืดเยือ้ บริ เวณทาเนียบรัฐบาล กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยก็ได้ ”ดาวกระจาย” ไปยังที่ตา่ งๆเพื่อหาแนวร่วมในการต่อสู้กบั รัฐบาล พ.ต.ท. ดร.
ทักษิณ ชินวัตร อาทิเช่น วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้ เคลื่อนขบวนไปยังบริ เวณสีลม วันที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้ เคลื่อนขบวนไปบริ เวณหน้ าห้ างดิเอ็มโพเรี่ ยม และ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2549 ได้ เคลื่อนขบวนใหญ่ไปชุมนุมค้ างคืนบริ เวณหน้ าห้ างสยามพาราก่อน พร้ อมกับประกาศเลิก
การชุมนุมชัว่ คราว182
ในระหว่างการชุมนุมยิดเยื ้อเพื่อกดดันให้ พ .ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตาแหน่ง
นายกรั ฐ มนตรี ก็ ไ ด้ มี ก ลุ่ ม สนับ สนุน พ.ต.ท. ดร. ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ที่ เ รี ย กตัว เองว่ า
“ คาราวานคนจน” ได้ เคลื่อนขบวนรถอีแต๋น183ออกเดินทางจากภาคเหนือและอีสาน เมื่อวันที่ 2
มีนาคม พ.ศ. 2549 มาสมทบกับกุล่มคนขับรถแท๊ กซี่และจักรยานยนตร์ รับจ้ าง บริ เวณสวนจตุจกั ร
แล้ วเปิ ดหมูบ่ ้ าน “คาราวานคนจน คน รักประชาธิปไตย” ชุมนุมยืดเยื ้อเพื่อให้ การสนับสนุนพ.ต.ท.

182
183

เรื่องเดียวกัน,หน้ า 85 .
Nick Noscticz , Red vs Yellow : Thailand ‘ s crisis of identity, p 9 .
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ดร. ทักษิ ณ ชินวัตรเป็ นนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ ปัญหาให้ คนจนต่อ 184และตอบโต้ กุล่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 185 ระหว่างชุมนุม ”คาราวานคนจน” ก็ได้ ดาวกระจายไปยังที่ต่างๆ
เหมือนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอาทิเช่น วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้ ไปที่
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อโจมตี ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ์ คณบดีว่าเป็ นผู้เรี ยก
ร้ องประชาธิปไตยจอมปลอม 186 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ไป ยื่นหนังสือต่อพล.อ.เปรม ติณสู
ลานนท์ ว่า คาราวานคนจนสนับสนุนการเลือกตัง้ และ ตอนบ่ายวันเดียวกัน ได้ ยื่นหนังสือประท้ วง
นาย สนธิ ลิ ้มทองกุล กรณีสมั ภาษณ์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549187 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้ ไปปิ ดล้ อมอาคารเนชัน่ ทาวเวอร์
เพื่ อ ประท้ ว งกรณี ที่ หนัง สื อ พิ ม พ์ ค ม ชัด ลึก ตี พิ ม พ์ บ ทสัม ภาษณ์ ของนายสนธิ ลิ ม้ ทองกุล 188
คาราวานคนจนได้ ยุตกิ ารชุมนุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน เพื่อให้ ผ้ ชู มุ นุมกลับไปเลือกตัง้ 189
การเลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 แม้ วา่ พรรคไทยรักไทยจะชนะการเลือกตัง้ แต่
คะแนนปาร์ ตี ้ลิสต์พรรคไทยรักไทยได้ รับลดลงจาก 61 เปอร์ เซนต์เมื่อการเลือกตังปี
้ พ.ศ.2548
เหลือเพียง 56 เปอร์ เซนต์190 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ งเทพมหานคร พรรคไทยรักไทยได้ รับ
เลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตน้ อยลงอย่างเห็นได้ ชดั จากได้ รับเลือกตัง้ 32 ที่นงั่ เมื่อปี
พ.ศ.2548 เหลื อเพี ยง 9ที่ นั่ง เท่านัน้ 191 รวมไปถึง การณรงค์ ให้ ไ ปลงคะแนนช่องไม่ประสงค์
ลงคะแนน( vote no) ทาให้ พรรคไทยรักไทยไม่ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 20 ถึง 6 เขต192

184
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186
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189
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ภายหลังการเลือกตัง้ พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร ได้ ประกาศเว้ นววรคไม่รับตาแหน่ง
นายกรั ฐ มนตรี เ มื่ อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549193 และวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงมีพระราชดารัสให้ ตลุ าการทัง้ 3 ศาล ได้ แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และศาลฎีกาเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาบ้ านเมือง 194หรื อที่เรี ยกกันว่า “ ปรากฏการณ์ตลุ า
การณ์ภิวฒ
ั น์”(judicial review) ส่งผลให้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ 3 คนได้ แก่ พล.ต.อ. วาสนา
เพิ่มลาภ นายปริ ญญา นาคฉัตรี ย์ และนาย วีระชัย แนวบุญเนียร ต้ องโทษจาคุก 4 ปี โดยไม่รอลง
อาญาฐานกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยคณะกรรมการเลือกตัง้
้ นเวลา 10 ปี ใน
พ.ศ. 2541 มาตรา 24 , 42 , และ 38 195 พร้ อมเพิกถอนสิทธิการเลือกตังเป็
ความผิดฐานร่วมกันจัดการเลือกตัง้ สส. แบบแบ่งเขตรอบใหม่เมื่อวันที่ 23 และ 29 เมษายน พ.ศ.
2549 โดยไม่มีอานาจ และออกหนังสือเวียนถึงผู้อานวยการคณะกรรมการการเลือกตังเขตให้
้
ผู้สมัครหน้ าเดิมลงเลือกตังใหม่
้ ได้ 196ตามคาฟ้องของ นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิ การพรรค
ประชาธิปัตย์ในขณะนัน้ 197
ในช่วงระหว่างปรากฏการณ์ตลุ าการภิวฒ
ั น์ นอกจากจะมีเหตุการณ์สาคัญ อย่างการจัด
ฉลองการครองสิริราชสมบัตคิ รบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ.
2549 ที่มีผ้ คู นใส่เสื ้อเหลืองจานวนมากมาเฉลิมฉลองแล้ วนัน้ ยังมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ
อีกเหตุการณ์ หนึ่ง กล่าวคือ ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ศ.ดร.วิษณุ เครื องาม ซึ่งเป็ นผู้มี
ความสัมพันธ์ กับชนชันน
้ าเก่าได้ ลาออกจากรัฐบาล 198ส่งผลให้ พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร ได้
ออกมากล่าววันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ต่อหน้ าที่ประชุมหัวหน้ าส่วนราชการระดับสูงทุก
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สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 131.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 159.

ตุลาการณ์ภิวฒ
ั น์ ยังได้ ทาหน้ าที่อีกหลายอย่างในการแก้ ไขปั ญหาวิกฤติการณ์ทางการเมือง อาทิเช่น วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ
2549 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ไม่ชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญให้ เพิกถอนการเลือกตังและจั
้
ดเลือกตังใหม่
้
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ศาลแขวงสงขลายกฟ้องคดีประชาชนฉีก
บัตรเลือกตังที
้ ่ไม่ชอบด้ วยรัฐธรรมนูญโดยสันติวิธี ดูบทบาทการทางานของตุลาการภิวฒ
ั น์เพิ่มเติมได้ ใน เกษียร เตชะพีระ , จาก
ระบอบทักษิณสูร่ ัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย , หน้ า 99 – 100 .
195
สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 162 .
196
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 55.
197
สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 162 .
198
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker , Thaksin, pp.273.
194
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กระทรวงทบวงกรมกว่า 500 คนที่ทาเนียบรัฐบาลว่า “ บุคคลซึ่งเหมือนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ
เข้ ามาสัง่ การวุน่ วายการบริหารราชการแผ่นดินทังที
้ ่ไม่มีอานาจเพื่อบ่อนทาลายรัฐบาล”199
ผลจากคาพูดของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เรื่ อง ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ทาให้ สนธิ
ลิ ม้ ทองกุ ล ได้ ก ลับ มาจัด รายการเมื อ งไทยรายสัป ดาห์ ขึ น้ อี ก ครั ง้ หนึ่ ง ในรู ป แบบที่ เ รี ย กว่ า
“คอนเสิร์ตการเมือง”เพื่ อเปิ ดเผยว่าพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ คือ ผู้มีบารมี นอกรัฐ ธรรมนูญ ที่
พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กล่าวถึง 200

“… ผมเชื่อว่า คนไทยทุกคนยอมรับว่า มีอยู่คนเดียวที่มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญเหนือรัฐธรรมนูญใช่ไม่ใช่ คุณทักษิณ คุณกาลังหมายถึงใคร หรื อคุณ
พูดถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ใช่หรื อเปล่า “

อย่างไรก็ตามกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ตดั สินใจกลับมาชุมนุมใหญ่อีก
ครัง้ หนึ่งในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549หลังจากยุติการชุมนุมชัว่ คราวเพื่อให้ ตลุ าการภิวฒ
ั น์ได้
ดาเนินการ ในตอนแรกคานูณ สิทธิสมานได้ เสนอให้ มีการจัด ชุมนุมใหญ่ในรู ปแบบราลึกรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรภาคพิเศษครบรอบ 1 ปี ที่ท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน
พ.ศ. 2549 แต่ สนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ คดั ค้ าน โดยเสนอให้ มีการชุมนุมวัน พุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.
2549201 แทน โดยให้ เหตุผลว่า การชุมนุมวันที่ 20 อาจจะทาให้ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรที่
เดินทางไปต่างประเทศตังแต่
้ วนั ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 และมีกาหนดกลับวันที่ 21 หรื อ 22
กันยายน พ.ศ. 2549 ตัดสินใจไม่กลับประเทศเลยก็เป็ นได้ ซึ่งแกนนาทุกคนก็เห็นด้ วยกับสนธิ ลิ ้ม

199
200
201

เกษียร เตชะพีระ , จากระบอบทักษิณสูร่ ัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย , หน้ า 100-101 .
สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 167 .
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 277.
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ทองกุล และตัดสินใจชุมนุมใหญ่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2549 บริ เวณพระบรมรู ปทรงม้ า202
ภายใต้ คาขวัญที่วา่ “ นี่เป็ นการต่อสู้ครัง้ สุดท้ าย”
แต่การชุม นุม ใหญ่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549ของกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย ก็ไม่ได้ เกิดขึ ้นเนื่องจากได้ เกิดการรัฐประหารโค่นล้ มรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชิน
วัตร นาโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
(คปค.) ขึ ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไม่กี่ชวั่ โมงก่อนที่พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรจะขึ ้น
กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ณ กรุ งนิวยอร์ ค 203และเป็ นการยุติบทบาท
ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่ อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชิน
วัตร ลงในที่สดุ

สรุป

บริ บทสภาพแวดล้ อมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในบทนี ้
จะทาให้ ทราบถึงพัฒนาการการต่อสู้ทางการเมือง นับตังแต่
้ ประวัติพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรและ
การก่อกาเนิดของพรรคไทยรักไทยมาจนถึงการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี สองสมัยของ พ.ต.ท.
ดร. ทักษิ ณ ชินวัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดารงตาแหน่งในสมัยที่สองที่ เริ่ มมีผ้ ูต่อต้ านอย่าง
กว้ างขวางนับตังแต่
้ การเริ่มการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร นาโดยนายสนธิ ลิ ้มทองกุล
และได้ พฒ
ั นามาเป็ นกลุ่มพันพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญกล่าวคือ
ต้ องการขับไล่พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้ นาไปสู่เหตุการณ์
รัฐประหารเพื่อโค่นล้ มรัฐบาลพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ในที่สดุ
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สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 217-218.
คาขวัญการชุมนุมครัง้ นี ้ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คานูณ สิทธิสมาน อธิบายว่านามาจาก คาแปล เพลง “
แองเตอร์ นาซิอองนาล” ซึง่ เป็ นเพลงที่เป็ นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางชนชันจากผู
้
้ ถกู กดขี่ ของจิตร ภุมิศกั ดิ์ ใน คานูณ สิทธิสมาน ,
ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อสีเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 276-277.
203
เกษียร เตชะพีระ , จากระบอบทักษิณสูร่ ัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย , หน้ า 109 .


บทที่ 4
การต่ อสู้ทางการเมือง
ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรั ฐบาลทักษิณ ชินวัตร

ในบทนี ้ผู้วิจยั จะวิเคราะห์ถึงการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยว่ามีวิธีการอย่างไร รวมไปถึงวิเคราะห์เป้าหมายการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต้องการโค่นล้ มรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเนื่องจากเห็นว่าหมด
ความชอบธรรมทางการเมืองว่าประสบความสาเร็จหรื อไม่อย่างไร เพราะเหตุใด และถ้ าประสบ
ความสาเร็จมีความสัมพันธ์อย่างไรกับวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ผ่านกรอบทฤษฎีหลักที่ใช้ ในการศึกษาสองทฤษฎี กล่าวคือ กรอบทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์
ทางการเมือง และ กรอบทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง

4.1
วิธีการต่ อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

การต่อสู้ทางการเมื องเป็ นเรื่ องของอารมณ์ ความรู้ สึก ภาพลักษณ์ และ ความ
เชื่ อ ถื อศรั ท ธาของประชาชนที่ มี ต่อผู้ป กครองประเทศซึ่ง มี เ ป้ าหมายส าคัญ อยู่ที่ ก าร “ช่ว งชิ ง
ประชาชนให้ มาสนับสนุนฝ่ ายตน” การช่วงชิงมวลชนผ่านการสื่อสารจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งต่ อ
การต่อสู้ทางการเมือง ในการวิเคราะห์การต่อสู้ทางการเมือง ตัวชี ้ขาดชัยชนะในการต่อสู้กล่าวคือ
ความเชื่อของประชาชนส่วนใหญ่ ว่าประชาชนให้ การเชื่อถือด้ านไหน มองว่าด้ านไหนมีความชอบ
ธรรมมากกว่า กัน 1 นัน้ ส าหรั บ วิ ธี ก ารต่อ สู้ท างการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย สามารถแบ่งได้ 2 ระดับสาคัญดังนี ้

1

สุรชาติ บารุงสุข , “ ยุทธศาสตร์ คืออะไร ,” ใน ยุทธศาสตร์ : แนวคิดและกรณีศกึ ษา , หน้ า11.
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4.1.1 วิ ธีก ารหลั ก :การใช้ ส่ ื อมาผลิตสร้ างประเด็นทางการเมื องเพื่อใช้ โจมตี
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

การใช้ สื่อมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการต่อสู้ทางการเมืองกับอานาจรัฐเคยเกิดขึ ้นมาแล้ ว
หลายประเทศทั่ว โลก อาทิ เ ช่น ประเทศโรมาเนี ย ประธานาธิ บ ดี นิ โ คไล ชอเซสคู (Nicolae
Ceausescu)ได้ ถกู ประชาชนใช้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 มาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการโค่นล้ มลงจาก
อานาจหลัง จากปกครองประเทศโรมาเนียภายใต้ ระบอบปกครองเผด็จ การมาอย่างยาวนาน 2
ประเทศโปแลนด์ เลค วาเลซ่า( Lech Walesa)ผู้นาขบวนการโซลิดาริ ตี ้(Solidarity) ก็ได้ ใช้ สื่อมา
เป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการต่อสู้กับ รั ฐ บาลคอมมิ วนิ สต์ใ นขณะนัน้ จนสามารถโค่นล้ ม รั ฐ บาล
คอมมิ วนิส ต์ไ ด้ ส าเร็ จ 3 หรื อ ประเทศเซอร์ เบีย ประชาชนก็ ใช้ สื่ ออย่างสถานี วิทยุ B-92 และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต มาเป็ นเครื่ องมื อ ส าคัญ ในการโค่ น ล้ มระบอบเผด็ จ การสโลโบแดน มิ โ ลเซวิ ค
(Slobodan Milosevic)หลังจากปกครองประเทศเซอร์ เบียมานานกว่าสิบปี 4
ในสัง คมไทยการใช้ สื่ อ เพื่ อ ต่ อ สู้ ทางการเมื อ งกั บ อ านาจรั ฐ ในอดี ต ก็ มี เ ช่ น เดี ย วกั บ
ต่างประเทศ อาทิเช่น การต่อสู้ทางการเมืองในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิ ฬ ที่ชนชันกลางออกมา
้
ต่อต้ านรัฐ บาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร ได้ ใช้ ”มือถื อ ”มาเป็ นเครื่ องมือส าคัญในการต่อสู้ทาง
การเมืองเพื่อเรี ยกระดมคนเข้ าร่ วมต่อสู้กับรัฐบาลพล.อ.สุจินดา คราประยูรด้ วยกัน หลังจากสื่อ
ต่างๆของรัฐได้ ถกู ปิ ดกันลง
้ จนทาให้ ผ้ คู นเรี ยกปรากฏการณ์ในตอนนัน้ ว่า “ม็อบมือถือ”เป็ นต้ น
อย่ า งไรก็ ต ามการต่ อ สู้ ทางการเมื อ งในอดี ต ของการเมื อ งไทยก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ”สื่ อ ”อย่ า ง
กว้ างขวางเหมื อนการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยในสมัย
รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรทังนี
้ ้ทังนั
้ นเนื
้ ่องจากแกนนากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่ นที่
หนึ่ ง อย่า งนายสนธิ ลิ ม้ ทองกุล ได้ เ ป็ นผู้ท าหน้ า ที่ สื่ อ มวลชนมาก่ อ น และ มี สื่ อ ต่า งๆในการ
ครอบครองเป็ นจานวนมากจนถึงได้ รับการยกย่องว่าเป็ น”เจ้ าพ่อสื่อมวลชน”คนหนึ่งของประเทศ
สื่อๆต่างๆที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ นามาใช้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
ต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีทงสิ
ั ้ ้น 4 ประการได้ แก่

2

พิทยา ว่องกุล ,ยุทธศาสตร์ ประชาชน , หน้ า 121 .
เรื่องเดียวกัน,หน้ า 122.
4
ชาญชัย ชัยสุขโกศล , เทคโนโลยีกบั การต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย,หน้ า 45-48.
3
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1. โทรทัศน์

สถานี โ ทรทัศ น์ ส าคัญ ที่ กลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยได้ ใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ
สาคัญในการต่อสู้ทางการเมืองได้ แก่ สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี
สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี(ASTV)เกิดขึ ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2546เมื่อบริ ษัท บีทีวี อาร์ เอ็นที
จากัด ของ พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชยได้ รับสิทธิ์จากกรมประชาสัมพันธ์ให้ ขยายช่องสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยให้ มาทาช่อง 11/1 เพื่อมาทารายการข่าวโทรทัศน์โดยมีรายได้ จากการ
โฆษณา การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม และ เคเบิ ้ลทีวียูบีซี ซึ่งเป็ นการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
เพื่อทารายการโทรทัศน์ช่องใหม่ โดยให้ ใช้ ใบอนุญาติเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงข้ อกาหนดเดิมที่กาหนดให้
ช่อง 11 ไม่สามารถรับโฆษณาได้
พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย จึงได้ เข้ ามาชักชวนนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ให้ มารับจ้ างผลิต
รายการให้ ชอ่ ง 11/1 โดยใช้ ชื่อว่า 11 News 1 แต่ภายหลังได้ ถกู ถอดออกจากเคเบิ ้ลยูบีซี เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2547 เนื่องจากได้ รับการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง นายสนธิ ลิ ้มทองกุล จึง
ตัดสิ นใจปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบไปเป็ นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่ง มุ่ง กลุ่มเป้าหมายไปที่ คนไทยใน
ต่างประเทศทังในเอเชี
้
ย ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา พร้ อมทังได้
้ เปลี่ยนชื่อเป็ น Asia Satellite TV หรื อ
ASTV5
แต่เดิมเอเอสทีวีมีชอ่ งโทรทัศน์ 8 ช่องได้ แก่ 1. ช่อง NEWS 1 เป็ นช่องสถานีข่าว 24 ชัว่ โมง
แห่งที่สองของประเทศไทยแต่เดิมคือช่อง 11 NEWS 1 2. ช่อง Thailand Outlook Channel 3
( TOC) เป็ นช่องสถานีขา่ วภาคกาษาอังกฤษ 3. E-San Discovery สถานีโทรทัศน์วฒ
ั นธรรมอีสาน
4.Metro Life Channel สถานีโทรทัศน์ที่นาเสนอเรื่ องราวชีวิตประจาวันในสังคมเมือง 5.ME TV
( Music and Entertainment) สถานีโทรทัศน์ที่เน้ นเรื่ องเพลง มิวสิควิดีโอ และ หนังสัน้ 6.Body
and Mind Channel ช่องเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต 7. Manager Bizz สถานีที่นาเสนอ
เรื่ องราวทางธุรกิจ 8.ASTV Radio ช่องวิทยุผ่านดาวเทียม แต่ในปี พ.ศ. 2551 ASTV ได้ ยบุ รวม
การให้ บริ การช่องต่างๆจนเหลือเพียง 3 ช่องเดิม และ 2 ช่องใหม่ รวมเป็ น 5 ช่องได้ แก่ 1.ช่อง
NEWS 1 2..ช่อง Thailand Outlook Channel 3. ASTV Radio และอีก 2 ช่องใหม่ได้ แก่ 4. ช่อง
5

เขมา สมใจ , การสื่อสารทางการเมืองในวิกฤติการเมืองไทย ปี 2549 : ศึกษากรณีพนั ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , หน้ า
110-111.
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Suwannabhumi สถานีสุวรรณภูมิแห่งยุคสมัย 5. ช่อง HAPPY VARIETY CHANNEL ซึ่งได้ ทา
การยุบรวม ME TV ,Metro Life,Body and Mind และ TMN6

ภาพที่ 4.1
ระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์เอเอสทีวี

ที่มา ชาญชัย ชัยสุขโกศล( 2552:233)
ส าหรั บ ระบบการถ่ า ยทอดสั ญ ญาณโทรทัศ น์ เ อเอสที วี นัน้ มี ค่ อ นข้ างสลับ ซับ ซ้ อน
ค่อนข้ างมากดังแผนภาพที่ 4.1 กล่าวคือ เริ่ มต้ นจากการใช้ รถโมบายล์ (Mobile car)ซึ่งนามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ทาการส่งวิดีโอสตรี ยมขึ ้นสู่ดาวเทียม”ไทยคม 1” โดยใช้
บริ ก ารโกลบแซท(GLOBESAT service)ซึ่ง เป็ นการสื่ อ สารผ่า นดาวเที ย มที่ ด าเนิ น การโดย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรื อ กสท.บริ การโกลบแซทจะส่งสัญญาณต่อไปยังจานสายอากาศ
ขนาดเล็กที่ติดตังอบู
้ ่ที่บริ ษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จากัด ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณบ้ านพระอาทิตย์ และเป็ น
ที่ตงของสถานี
ั้
โทรทัศน์เ อเอสทีวี จากนัน้ สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวีก็จ ะทาการส่งสัญญาณวิดีโอ
สตรี มโดยผ่านบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงไปยังบริ ษัทเอเชียไทม์ออนไลน์ที่ฮ่องกง หลังจากนัน้
ที่ฮ่องกง สัญญาณเอเอสทีวีจะถูกอัพลิ๊งค์( uplink)ส่งขึ ้นสู่ดาวเทียม 2 ดวงได้ แก่ 1. ดาวเทียม
NSS-6 ซึง่ ดาเนินการโดยบริ ษัทนิวสกาย แซทเทลไลท์ (NewSkies Satellite)ประเทศเนเธอร์ แลนด์
เพื่อแพร่ภาพกลับลงมาครอบคลุมพื ้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ แก่ บางส่วนของพม่า ไทย ลาว
กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บางส่วนของจีนตอนใต้ อิน โดนีเซีย และ บรูไน 2. ดาวเทียม
6

สุวิชชา เพียรราษฎร์ , ASTV ขบถสื่อโทรทัศน์ไทย ,หน้ า 249-250.
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Intelsat America 5 ของบริ ษัทพิทสเบิร์ก อินเตอร์ เนชัน่ แนล เทเลคอมมิวนิเคชัน่ แซทเทลไลท์
( Pittsburgh International Telecommunication Satellite Co.Ltd.)ในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
แพร่ภาพกลับมายังพื ้นโลกครอบคลุมพื ้นที่บริ เวณประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศแคนาดา7

ภาพที่ 4.2
เอเอสทีวีขณะกาลังถ่ายทอดสดการชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรของกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ที่มา สุวิชชา เพียราษฎร์ (2551 : 115)
สื่ออย่างโทรทัศน์เอเอสทีวีเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการต่อสู้ทางการเมื องของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยเนื่ องจากได้ ถ่ายทอดสดการการเคลื่อนไหวทางการเมื องและการ
ชุมนุมขับไล่รัฐ บาลทักษิ ณ ชินวัตรของกลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยตลอดทัง้ 24
ชัว่ โมงทาให้ ประชาชนทัว่ ไปที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย
สามารถรั บรู้ ถึง ประเด็นทางการเมื องที่ กลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยกล่ าวโจมตี
้ ญญาณ
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ ตลอดเวลา8โดยที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ไม่สามารถที่จะปิ ดกันสั
โทรทัศน์เอเอสทีวีได้ เลยเนื่องจากเมื่อเอเอสทีวีถกู ส่งสัญญาณไปที่ฮ่องกงแล้ วจะอยู่ภายใต้ อานาจ
อธิปไตยของประเทศจีนซึง่ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรไม่สามารถเข้ าไปทาการแทรกแซงได้ ส่งผลให้ สื่อ
โทรทัศน์เ อเอสทีวีเป็ นสื่ อที่ มีบทบาทส าคัญมากที่ สุดสื่ อหนึ่ง ในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่ม

7

ชาญชัย ชัยสุขโกศล , เทคโนโลยีกบั การต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย,หน้ า 233234.
8
สุวิชชา เพียรราษฎร์ , ASTV ขบถสื่อโทรทัศน์ไทย,หน้ า 110-114.
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พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.2549 ดังที่รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง ได้ กล่าวว่า สื่อ
โทรทัศน์อย่างเอเอสทีวีมีบทบาทมากสุดในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิ ปไตยในปี พ.ศ.2549เนื่ องจากได้ ส ร้ างการรั บรู้ ประเด็น ทางการเมื องที่ ก ลุ่ม พัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรแก่ประชาชนและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
การเคลื่อนไหวการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ ้นในลักษณะเรี ยลลีตี ้โชว์( Reality Show)ตลอด 24
ชัว่ โมงทาให้ เกิดความน่าสนใจติดตาม 9หรื อดังที่นายพิภพ ธงไชย แกนนากลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ 10

“....สื่ออย่างโทรทัศน์เอเอสทีวีผ้ จู ดั การมีบทบาทมากสุดในการต่อสู้ทาง
การเมืองกับทักษิณในปี 2549 เนื่องจากได้ ถ่ายทอดสดเวทีพนั ธมิตรไปยัง
ประชาชนทังประเทศ
้
เพราะว่าทางฝ่ ายรัฐยังพยายามจากัดสื่อต่างๆอยู…
่ .”

2.เว็บไซต์

สื่ออีกสื่อหนึง่ ที่มีบทบาทมากในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยนอกจากสื่อโทรทัศน์เอเอสทีวี กล่าวคือ เว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์ ดงั ที่นายสมเกียรติ
พงษ์ไพบูลย์ แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ ให้ สมั ภาษณ์ว่า

“...นอกจากสื่อโทรทัศน์อย่างเอเอสทีวีแล้ ว สื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างเว็บไซต์
ผู้จดั การออนไลน์ก็มีบทบาทสาคัญไม่แพ้ กนั เพราะเดี๋ยวนี ้อินเทอร์ เน็ตเข้ าไปหา
ชาวบ้ านอย่างกว้ างขวางครอบคลุมแทบทุกพื ้นที่....”11

9

กุลวีณ์ วิริโยทัย , กลยุทธการสร้ างแบรนด์ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ.2551, หน้ า 90-91.
สัมภาษณ์ พิภพ ธงไชย,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง , 4 พฤศจิกายน 2555.
11
สัมภาษณ์ สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง , 4 พฤศจิกายน 2555.
10
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เว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์(www.manager.co.th) ได้ ก่อตังขึ
้ ้นครัง้ แรกในพ.ศ.2542 และ
ได้ ปรับเป็ นเว็บไซต์รายงานข่าว 24 ชัว่ โมงในตอนต้ นปี พ.ศ. 2544 โดยมีพนักงานเฉพาะตัวเองไม่
ต่ากว่า 40 คน มาทาหน้ าที่ขึ ้นเว็บไซต์โดยเฉพาะในลักษณะ Realtime มีบรรณาธิการเฉพาะแยก
ต่างหากจากหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน แต่ประชุมข่าวร่วมกัน ทางานร่วมกัน มีทีมข่าวที่ทาข่าว
เชิงสืบสวนของตัวเองและมีคอลัมน์เฉพาะที่ลงเผยแพร่เฉพาะในเว็บไซต์เท่านัน้ 12
ในระยะแรกของการก่อตังเว็
้ บไซต์ผ้ จู ดั การรายวัน นายสนธิ ลิ ้มทองกุล เป็ นผู้ที่มีบทบาท
สาคัญในฐานะ “ บรรณาธิการบริหารตัวจริง” และ “ เว็บมาสเตอร์ ตวั จริงของเว็บไซต์ โดยทาหน้ าที่
เสนอแนะ วางรูปแบบ และตังเป
้ ้ าหมายผู้เข้ าชม13
ภายหลังจากที่เริ่มดาเนินการไม่นานเว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์ก็ได้ รับความนิยมสูงถึง
ขนาดติดอันดับเว็บไซต์ที่ได้ รับความนิยมสูงสุดจากทุกชนิดของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 และ
ได้ รับความนิยมเป็ นอันดับ 3 ถึง 3 ปี ติดต่อกันตังแต่
้ ปี พ.ศ. 254614และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
พ.ศ. 2549 ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตร เว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์มีผ้ เู ข้ าชมในฐานะเว็บไซต์ขา่ วสูงสุด
ผลจากการที่มีผ้ เู ข้ าชมเว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์เป็ นจานวนมากส่งผลให้ เว็บไซต์ผ้ จู ดั การ
ออนไลน์เป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่มีความสาคัญในการเผยแพร่ประเด็นทางการเมืองต่างๆที่กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกขึ ้นมาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

3.วิทยุ

คลื่นวิทยุที่ทาหน้ าที่เป็ นสื่อหลักในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย กล่าวคือ คลื่นวิทยุ 97.75 MHZ หรื อ คลื่นยามเฝ้าแผ่นดินซึง่ ได้ ทาการถ่ายทอด

12

คานูณ สิทธิสมาน ,ปรากฏการณ์สนธิ:จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า,หน้ า 266.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 266.
14
ชาญชัย ชัยสุขโกศล , เทคโนโลยีกบั การต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย,หน้ า 147.
13
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สัญญาณเสียงการชุมนุมของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตลอด 24 ชัว่ โมงโดยรับ
สัญญาณเสียงจากสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวีอีกต่อหนึง่
นอกจากนี ้ คลื่นวิทยุ 97.75 MHZ ยังได้ ทาการเชื่อมสัญญาณเสียงไปสูว่ ิทยุชมุ ชนทัว่ ทัง้
ประเทศอีกด้ วยเพื่อให้ เข้ าถึงประชาชนในทุกจังหวัด เนื่องจากคลื่นวิทยุ 97.75 MHZ มีกาลังส่ง
เพียง 1 กิโลเมตรเท่านันโดยวิ
้
ทยุชมุ ชนที่เข้ าร่วมถ่ายทอดสัญญาณเสียงจากคลื่นวิทยุ 97.75
MHZ แสดงได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 4.1
รายชื่อวิทยุชมุ ชนที่เข้ าร่วมถ่ายทอดสดเสียงการชุมนุมของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2549
ภูมิภาค
กลาง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร/เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร/เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร/เขตดอน
เมือง
กรุงเทพมหานคร
/เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร/เขตสาธร
ปทุมธานี
อยุธยา
กาญจนบุรี
นครปฐม
ลพบุรี
สมุทรสาคร
เพชรบุรี

ความถี่คลื่นวิทยุ
FM 103.25 MHz
FM 97.75 MHz
FM 97.75 MHz
FM 107.25 MHz
FM 107.85 MHz
FM 92.25 MHz
FM87.75MHz
FM 97.75 MHz
FM 97.75 MHz
FM 93.25 MHz
FM 106.25MHz
FM 94.0 MHz
FM 96.75 MHz
FM 92.5 MHz
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรปราการ
สระแก้ ว
นครสวรรค์
พิษณุโลก
อุดรธานี

สุรินทร์

ขอนแก่น

ศรี ษะเกษ
ร้ อยเอ็ด
บุรีรัมย์

นครราชสีมา
อุบลราชธานี

FM 93.25 MHz
FM 103.25MHz
FM 100.25 MHz
FM 101.25 MHz
FM 92.00 MHz
FM 94.25 MHz
FM 102.75 MHz
FM 103.25 MHz
FM 105.00 MHz
FM 105.25 MHz
FM 106.00 MHz
FM 96.00 MHz
FM 103.25 MHz
FM 104.25 MHz
FM 89.50 MHz
FM 91.75 MHz
FM 101.00 MHz
FM 103.25 MHz
FM 103.75 MHz
FM 104.00 MHz
FM 106.75 MHz
FM 96.25 MHz
FM 93.25 MHz
FM 93.00 MHz
FM 99.00 MHz
FM 94.75 MHz
FM 103.25 MHz
FM 96.00 MHz
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สกลนคร

หนองบัวลาภู

นครพนม
สระแก้ ว
กาฬสินธุ์
เลย
หนองคาย
ภาคตะวันออก

ระยอง

ชลบุรี
ภาคใต้

ยะลา
พังงา
สงขลา
พัทลุง
นราธิวาส

FM 96.25 MHz
FM 102.75 MHz
FM 104.75 MHz
FM 88.60 MHz
FM 90.00 MHz
FM 98.75 MHz
FM 102.75 MHz
FM 103.00 MHz
FM 89.00 MHz
FM 91.00 MHz
FM 101.50 MHz
FM 108.00 MHz
FM 103.25 MHz
FM 100.25 MHz
FM 91.25 MHz
FM 92.35 MHz
FM 94.25 MHz
FM 92.50 MHz
FM 100.00 MHz
FM 96.25 MHz
FM 97.75 MHz
FM 106.00 MHz
FM 88.90 MHz
FM 97.25 MHz
FM 104.25 MHz
FM 92.50 MHz
FM 103.75 MHz
FM 103.00 MHz
FM 103.25 MHz
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ภูเก็ต
FM 106.00 MHz
รวมทัง้ สิน้ 82 สถานี 41 จังหวัด
ที่มา วิทยุชมุ ชนที่ร่วมถ่ายทอดกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย( 2555 : ออนไลน์)

การที่สื่อวิทยุในเครื อผู้จดั การครอบคลุมเครื อข่ายเกือบทังประเทศส่
้
งผลให้ บริเวณที่ไม่
สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์เอเอสทีวีได้ สามารถรับฟั งถึงประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกมาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ ทาให้ ข้อมูลที่กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกมาทาลายความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
สามารถแพร่กระจายครอบคลุมไปยังทัว่ ทังประเทศ
้

4. หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์สาคัญที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การเผยแพร่ประเด็นทางการเมืองเพื่อต่อสู้กบั รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กล่าวคือ หนังสือพิมพ์
ผู้จดั การรายวันของนายสนธิ ลิ ้มทองกุล
นายสนธิ
ลิ ้มทองกุลได้ นาเอาหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การมาเป็ นเครื่ องมือต่อสู้ทางการเมือง
นับตังแต่
้ การต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาล พล.อ. สุจินดา คราประยูรในเหตุการณ์ที่เรี ยกว่าพฤษภา
ทมิฬช่วงปี พ.ศ.2535 โดยนายสนธิ ได้ ออกหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การฉบับพิเศษในช่วงระหว่างวันที่
7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เพื่อทาการแจกฟรี ตามสถานที่ตา่ งๆทาให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
รับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับกลุม่ ผู้ชมุ ขับไล่รัฐบาลพล.อ. สุจินดา คราประยูร และเข้ ามาร่วมต่อสู้ด้วย
ภายหลังจากที่ขา่ วสารต่างๆเกี่ยวกับกลุม่ ผู้ชมุ ขับไล่รัฐบาลพล.อ. สุจินดา คราประยูรถูกรัฐบาลใน
ขณะนันปิ
้ ดกันทุ
้ กวิถีทาง ส่งผลให้ นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ต้ องถูกรัฐบาลทหารขณะนันท
้ าการไล่ลา่
และต้ องหนีไปอยู่ตา่ งประเทศชัว่ ระยะเวลาหนึง่ 15

15

คานูณ สิทธิสมาน ,ปรากฏการณ์สนธิ:จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า,หน้ า 198.
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ในการต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวันได้ นาเสนอ
ข่าวการชุมนุมนับตังแต่
้ การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรนาโดยนายสนธิ ลิ ้มทองกุล มา
จนถึงรายงานการชุมนุมและประเด็นทางการเมืองต่างๆที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยหยิบยกขึ ้นมาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรอย่างละเอียด
หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวันถือได้ ว่าเป็ นอีกสื่อหนึง่ ที่มีบทบาทสาคัญในการต่อสู้ทาง
การเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เนื่องจากเป็ นสื่อที่มาเสริมกับสื่ออื่นๆเพราะมีพื ้นที่สาหรับการ
อธิบายได้ คอ่ นข้ างมาก ทาให้ สามารถรับรู้ประเด็นทางการเมืองต่างๆที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยใช้ โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ ละเอียดมากยิ่งขึ ้นดังที่ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
ให้ สมั ภาษณ์วา่ 16

“....สื่อหนังสือพิมพ์อย่างผู้จดั การรายวันช่วยเสริมบทบาทของสื่ออื่นๆได้
เป็ นอย่างดีเพราะหนังสือพิมพ์มีการลงข่าว มีการลงรายละเอียดทาให้ ประชาชน
เข้ าใจประเด็นที่กลุม่ พันธมิตรพยายามจะเสนอได้ มากยิ่งขึ ้น…”

สื่อต่างๆที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
ต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ.2549 สามารถสรุ ปได้ ดงั แผนภาพ
ต่อไปนี ้

16

สัมภาษณ์ สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง , 4 พฤศจิกายน 2555.
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ภาพที่4.3
ภาพแสดงสื่อในเครื อผู้จดั การที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ นามาใช้ ตอ่ สู้
ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในปี พ.ศ. 2549

วิทยุ 97.75Mhz และ

เว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์

เครือข่ายวิทยุชมุ ชน

สื่อในเครื อ
ผู้จัดการ

หนังสือพิมพ์ ผ้ จู ัดการ
รายวัน

โทรทัศน์ เอเอสทีวี

สื่อต่างๆในเครื อผู้จดั การได้ กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการผลิตสร้ างประเด็นทาง
การเมืองตามกรอบทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของไบรอัน แมคแนร์ (Brian Mcnair) ดังที่
กล่าวถึงมาแล้ วในบทที่ 2 เพื่อใช้ โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และเพื่อให้ ประชาชนเกิดความเชื่อ
ตามที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้ องการ ประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนามาใช้ โจมตีนี ้ส่วนหนึง่ พัฒนามาจากประเด็นทางการเมืองที่นาย
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สนธิ ลิ ้มทองกุลเคยกล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ผ่านรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร
มาแล้ ว และอีกส่วนหนึง่ เป็ นประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผลิต
ขึ ้นมาใหม่เมื่อกาเนิดกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขึ ้นแล้ ว ประเด็นทางการเมื องที่
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกมาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีทงสิ
ั ้ ้น 3 ประเด็น
ทางการเมืองใหญ่ได้ แก่

1.ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับชาติ
ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับชาติที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกขึ ้นมา
โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรมีทงสิ
ั ้ ้น 6 ประเด็นทางการเมือง ได้ แก่

1.1 การขายหุ้นบริษัทชินคอร์ ปโดยไม่ เสียภาษี

การขายหุ้นบริ ษัทชินคอร์ ปอเรชัน่ จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณชินวัตรจานวนทังสิ
้ ้น 73,000
ล้ านบาทเป็ นประเด็นทางการเมืองสาคัญที่ทาให้ ประชาชนจานวนมากออกมาร่วมชุมนุมขับไล่
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 17 ดังที่นายศิริชยั ไม้ งาม ให้
สัมภาษณ์ไว้ วา่ 18

“…อันนี ้เราต้ องยอมรับเลยว่าการที่คนเข้ ามาร่วมชุมนุมกะกลุม่ พันธมิตร
นัน้ จุดเริ่มต้ นที่สาคัญ นัน่ ก็คือ ประเด็นการขายหุ้นให้ เทมาเส็ก ซึง่ ทาให้ คนส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะชนชันกลางไม่
้
พอใจเพราะ มองดูวา่ ผู้นาทางการเมืองทีการทุจริ ต
คอร์ รัชนั่ เกิดขึ ้น ซึง่ ประเด็นเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้เป็ นประเด็นละเอียดอ่อนที่
ชนชันกลางทุ
้
กยุค ทุกสมัยรับไม่ได้ ...”

17

Anja Bodenmuller ,The Military Coup d’e’tat 2006 :Where is Thailand’s Democratization Process Heading? (Berlin :
regiospectra Verlag , 2009).pp.42-43.
18
สัมภาษณ์ ศิริชยั ไม้ งาม , 9 พฤศจิกายน 2555.
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รวมไปถึงทาให้ พล.ต.จาลอง ศรี เมืองตัดสินใจเข้ าร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
กับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทังๆที
้ ่เคยสนับสนุนมาก่อนดังที่พล.ต.จาลอง ศรี เมือง
ให้ สมั ภาษณ์วา่ 19

“…ก่อนหน้ านัน้ ก่อนที่ผมจะออกมาต่อต้ านเขา ผมได้ เขียนจดหมายเปิ ด
ผนึกฉบับหนึง่ ผมบอกเขาว่า คุณขายหุ้นให้ เทมาเส็กสิงคโปร์ ได้ ยงั ไง หุ้นที่คณ
ุ
ขายไปมันรวมทังดาวเที
้
ยมด้ วย ดาวเทียมนี ้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสืบราชการ
ลัพธ์แล้ วคุณเป็ นนายก เป็ นประธานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ มันไม่ได้ แล้ วอีกข้ อ
หนึง่ คุณบอกว่า ไม่ต้องเสียภาษีเพราะกฎหมายได้ กาหนดไว้ ก็คณ
ุ เป็ นคนนึงใช่
ไหมที่มีสว่ นสนับสนุนกฎหมายออกมา พอกฎหมายออกมาปุ๊ บคุณเทขายปั๊ บเลย
ผมบอกว่าควักมาซะดี 7,3000 ล้ านบาท ผมคิดมาให้ แล้ วภาษี 20,000 ล้ านบาท
ควักมาซะดีๆ ไหนคุณบอกจะตังมู
้ ลนิธิชว่ ยเหลือประชาชนไง ก็เอาเงินจานวนนี ้ไป
ช่วยเหลือประชาชนสิ คุณก็ไม่ทา เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ในส่วนของผมจึงเห็นว่าผิดอย่าง
ยิ่ง จึงตัดสินใจเข้ าร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตร…”

ประเด็นเรื่ องการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นาย
สนธิ ลิ ้มทองกุลหนึง่ ในแกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ ได้ ทาการโจมตี
นับตังแต่
้ การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 7 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ก่อนกาเนิดกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยนายสนธิ ลิ ้มทองกุลมองว่าการที่พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ต้ องการขายหุ้นบริษัทชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดนันไม่
้ ได้ เป็ นเพราะไม่อยากถูก
กล่าวหาเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อนดังที่กล่าวอ้ าง เพราะมิเช่นนันคงตั
้ ดสินใจขายหุ้นนับตังแต่
้ เริ่ม
ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้ ว 20 แต่เป็ นเพราะต้ องการนาเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่ให้ กาไร
มากกว่าธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม หรื อ อาจต้ องการ”หนี”ก็เป็ นได้ ดังที่สนธิ ลิ ้มทองกุลได้
กล่าวว่า21

19

สัมภาษณ์ จาลอง ศรีเมือง,พลตรี(แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 4 พฤศจิกายน 2555.
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 294.

20

161

“….เขาพูดอย่างนี ้นะ ผู้ถือหุ้นในชินคอร์ ปฯมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับ
นายกรัฐมนตรี เขาพูดอย่างเกรงใจนะสัมพันธ์ใกล้ ชิด เขาไม่ได้ พดู ตรงๆว่าจริงๆ
แล้ วเป็ นของนายกฯแต่ว่าให้ ลกู ถือเอาไว้ จึงต้ องการขายหุ้นทังหมดเพื
้
่อมิให้
กระทบต่อภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี ทาไมคิดช้ าไปตัง้ 5 ปี มันน่าจะคิดได้
ตังแต่
้ ตอนจะเล่นการเมืองแล้ ว คือทาไมไม่ขายทังหมดตั
้
งแต่
้ 5 ปี ที่แล้ วล่ะ....ขาย
มันให้ หมดไม่ให้ หลืออะไร เหลือแต่เงินสดไว้ อย่างเดียว แล้ วก็มาทางานให้
ประเทศชาติจะได้ ไม่มีประเด็นปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้ อนให้ คนเขาบ่น...ทาไม
จะต้ องมาขายตอนนี ้เมื่อ 5 ปี ให้ หลัง ผมก็มองแล้ วว่า ความเป็ นไปได้ มีอยู่ 3 อย่าง
กรณีที่ 1 ลงทุนไปซื ้อหุ้นกฟผ. เพื่อยึดโครงข่ายสายไฟส่งไฟเบอร์ เตรี ยมเข้ าไปสู่
การผูกขาดการสื่อสารการคมนาคมรูปแบบใหม่... กรณีที่ 2 ลงทุนเทคโนโลยีใน
อนาคต...กรณีที่ 3 อาจจะเอาแสนล้ านบาทไปลงทุนต่างประเทศที่มีความมัน่ คง
หรื อให้ ผลตอบแทนสูงกว่า ถ้ าเป็ นกรณีที่ 3 ผมก็อีกแหละ เป็ นนักอ่านหนังสือผมก็
ไปเปิ ดหนังสือซุนวู มาดู กรณีที่ 3 มันตรงกับกลยุทธที่ 36..กลยุทธ์นนคื
ั ้ อว่า หนีคือ
ยอดกลยุทธ์.....”

บริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรได้ ขายหุ้นทังหมดที
้
่ครอบครอง
อยูจ่ านวนทังสิ
้ ้น 1,487,740,000หุ้นหรื อประมาณ 49.595 เปอร์ เซนต์ของจานวนหุ้นทังหมด
้
รวม
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 73,271,200,910 ล้ านบาทหรื อประมาณ 73,000 ล้ านบาท ให้ แก่บริษัทเทมาเส็ก
โฮลดิ ้งส์ จากัด หรื อ เรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า กองทุนเทมาเส็กของรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ.254922โดยไม่ต้องเสียภาษี กาไรจากการขายหุ้น ( Capital Gain Tax)23
ประเด็นการขายหุ้นโดยไม่เสียภาษีของบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดได้ ถกู กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีในหลายประเด็น อาทิเช่น การจัดตัง้ แอมเพิลริช หรื อชื่อเต็มว่า

21

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 294-295.
ยุคอนารยะ , ทางออกประเทศไทยในภาวะวิกฤติ,หน้ า 55.
23
จิตติศกั ดิ์ นัทพานิชและคณะ , ชินคอร์ ป ดีลมรณะ : จุดจบระบบทักษิณ , หน้ า 35.
22
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บริษัท แอมเพิลริช อินเวสต์เมนท์ จากัดซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในเกาะบริตชิ เวอร์ จินประเทศ
เล็กๆในกลางทะเลแคริบเบียน24เพื่อขายหุ้นให้ กบั นายพานทองแท้ ชินวัตร และนางสาวพิณทองทา
ชินวัตรในราคาพาร์ คือราคา1 บาท25เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ซึง่ ทังสองเป็
้
นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในแอมเพิลริช อยูเ่ หมือนกับเป็ นการโอนหุ้นให้ กนั ไปมา อีกทังก
้ าหนดราคาซื ้อขายหนึง่ บาทในราคา
พาร์ ก็เพื่อไม่ให้ ต้องจ่ายภาษี เกิดขึ ้นเนื่องจากไม่มีสว่ นต่างของกาไร ซึง่ ถ้ านายพานทองแท้ ชินวัตร
และนางสาวพิณทองทา ชินวัตรขายหุ้นให้ กบั กองทุนเทมาเส็กผ่านตลาดหุ้นโดยตรงไม่ได้ ผา่ นแอม
้ ่
เพิลริชก็จะต้ องเสียภาษีเงินได้ ประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์หรื อประมาณ 20,000 ล้ านบาท 26 ทังๆที
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเคยกล่าวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ขณะดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี สมัยแรกที่ทาเนียบรัฐบาลว่า บริษัทที่ไปจดทะเบียนที่เกาะบริตชิ เวอร์ จิน เป็ นบริ ษัท
ั้
แก่กองทุนเทมา
ที่ไม่รักชาติเพราะพยายามหลีกเลี่ยงภาษี 27 รวมไปถึง การขายหุ้นที่มีอยูท่ งหมดให้
เส็ก ภายหลังจากที่กฎหมายแก้ ไขจานวนสัดส่วนผู้ถือหุ้นของต่างชาติจากเดิมกาหนดว่าไม่เกิน 25
เปอร์ เซ็นต์มาเป็ น 49 เปอร์ เซ็นต์ ผ่านสภาเป็ นเวลาเพียงแค่ 3 วัน28
นอกจากนี ้กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังได้ โจมตีการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์
ปอเรชัน่ จากัดให้ แก่กองทุนเทมาเส็กว่าเป็ นการทาลายชาติหรื อขายชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ อง
ความมัน่ คงของชาติเนื่องจากกิจการของบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการ


ประเด็นการขายหุ้นให้ แก่กองทุนเทมาเส็กโดยไม่เสียภาษีนนในที
ั ้ ่สดุ ศาลฎีกาได้ พิพากษาให้ ยดึ ทรัพย์ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 4.6 หมื่นล้ านบาท ดูคาพิพากษาเพิ่มเติมได้ ใน วาด รวี , วิกฤติ 19 : ลาดับเหตุการณ์บ้านเมือง 19 กันยายน
2549 – 19 พฤษภาคม 2553 , หน้ า 756-758.

เกาะบริติช เวอร์ จิน เป็ นเขตปกครองจนเองในอาณัติของประเทศอังกฤษ สาหรับรายได้ หลักของรัฐบาลได้ แก่ ภาษีเงินได้ อากร
ขาเข้ า ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมการอนุญาติตา่ งๆ และ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริษัท แต่ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษี
กาไรจากการขาย ( Capital Gain Tax) ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ดงึ ดูดนักลงทุนต่างประเทศให้ เข้ าไปจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทที่นนั่ เป็ น
จานวนมาก และนอจากไม่มีการจัดเก็บภาษีกาไรจากการขาย ( Capital Gain Tax)แล้ ว การจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทของชาว
ต่างประเทศในเกาะบริติช เวอร์ จินยังดาเนินการได้ งา่ ยและสะดวกกว่าที่ใดในโลก ดูเพิ่มเติมได้ ใน มีชยั ฤชุพนั ธุ์ ,บริษัทในบริติช
เวอร์ จินอาจไม่ โปร่ งใส[ออนไลน์ ] , 12 กุมภาพันธ์ 2549 . แหล่งทีมา www.meechaithailand.com
24
จิตติศกั ดิ์ นัทพานิชและคณะ , ชินคอร์ ป ดีลมรณะ : จุดจบระบบทักษิณ , หน้ า 37.
25
กรณ์ จาติกวณิช ,”คดีเลี่ยงภาษี : ชินคอร์ ปและเทมาเส็ก 73,000 ล้ านบาท” ใน เมนูคอร์ รัปชัน ระบอบทักษิณ,(กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์ธรรมรัฐไทย,2550),หน้ า 5.
26
กองบรรณาธิการผู้จดั การรายสัปดาห์ , เปิ ดตาราโกย ระบอบทักษิณ , หน้ า 33.
27
กองบรรณาธิการมติชน , ทักษิณ อัศวินผู้ฆ่าตัวเอง , หน้ า 230.
28
กองบรรณาธิการผู้จดั การรายสัปดาห์ , เปิ ดตาราโกย ระบอบทักษิณ , หน้ า 35.
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สื่อสารโทรคมนาคมจึงอาจทาให้ ชาวต่างประเทศมาดักฟั งการสนทนาที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์
ชาติผา่ นดาวเทียมได้ ดงั ที่นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ให้ สมั ภาษณ์วา่ 29

“....การขายหุ้นให้ กองทุนเทมาเส็กมันกระทบกระเทืนความมัน่ คงชาติ คือ
ดาวเทียม ความลัพธ์ทางทหารมันถูกแพร่ไปยังเทมาเส็กสิงคโปร์ ได้ เลย…”

1.2 การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็ นอีกประเด็นทางการเมืองสาคัญที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยยกขึ ้นมาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร นับตังแต่
้ การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
สัญจรของนายสนธิ
ลิ ้มทองกุล
ต่อเนื่องจนถึงการก่อกาเนิดกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าว่านอกจาก พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะไม่รักษาสัญญาที่ให้ ไว้ ตอนหาเสียงว่าจะไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้ วนัน้ 30 การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตรยังไม่สอดคล้ องกับหลักการที่ควรจะเป็ นในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจกล่าวคือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจต้ องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาคัญ 4 ประการ
ได้ แก่ 1. แปรรูปเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการบริหารดีขึ ้น 2. แปรรูปเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ บริ โภคสินค้ า
ในราคาต่าลง 3. แปรรูปเพื่อไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ 4. แปรรูปเพื่อไม่ต้องให้ รัฐบาลค ้า
ประกันหนี ้ 31 รวมไปถึงยังไม่คิดที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน อาทิเช่น ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) รถเมล์ไทย หรื อ อุตสาหกรรมตกดิน เป็ นต้ น32



ในประเด็นทีว่ า่ การขายหุ้นบริษัทชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดให้ แก่กองทุนเทมาเส็คว่าเป็ นการขายชาตินนั ้ อมร วาณิชวิวฒ
ั น์เห็นว่าไม่
เป็ นความจริงเพียงแต่ไม่มีใครกล้ าที่จะออกมาโต้ แย้ งเนื่องจากกลัวการถูกวิพากษ์ วิจารณ์จากกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ใน อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ , เข้ าทางสิงคโปร์ อีกแล้ วครับท่ าน[ออนไลน์ ] , 28 กุมภาพันธ์ 2550 . แหล่งที่มา
www.doctor-amorn.com
29
สัมภาษณ์ สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 4 พฤศจิกายน 2555.
30
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 141.
31
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 40-42 .
32
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 140-141 .
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กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ โจมตีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตรใน 3 กิจการได้ แก่

1.2.1 การบินไทย
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นการว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างการบิน
ไทยนันควรที
้
่จะแปรรูปทังหมด
้
100 เปอร์ เซ็นต์เพื่อที่จะได้ สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นได้ แต่
การที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรไม่ยอมแปรรูปทังหมดเนื
้
่องจากต้ องการส่งนักการเมืองหรื อข้ าราชการที่
เป็ นพวกตนเข้ ามาบริหารเพื่อจะได้ สว่ นแบ่งค่าคอมมิชชัน่ (commission)จากการจัดซื ้อเครื่ องบิน
อาทิเช่น เมื่อนายทนง พิทยะ ดารงตาแหน่งบอร์ ดการบินไทยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ ทา
การจัดซื ้อเครื่ องบินแอร์ บสั 340-500 จานวนทังสิ
้ ้น 5 ลา 33 เพื่อกินค่าส่วนแบ่งคอมมิชชัน่
(commission)เนื่องจากการจัดซื ้อเครื่ องบินแอร์ บสั ให้ คา่ คอมมิชชัน่ ที่สงู กว่าเครื่ องบินรุ่นอื่น ทังๆที
้ ่
เครื่ องบินแอร์ บสั เป็ นเครื่ องบินที่ไม่มีใครใช้ แล้ ว 34 โดยให้ เหตุผลในการต้ องจัดซื ้อเครื่ องบินแอร์ บสั
ใหม่วา่ เพื่อต้ องการเปิ ดเส้ นทางการบินสายใหม่กรุงเทพฯไปนิวยอร์ กทังๆที
้ ่เส้ นทางนี ้สายการบินอื่น
อาทิเช่น คาเธ่ย์แปซิฟิก และ สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ได้ ทาการยกเลิกไปหมดแล้ วเนื่องจากเป็ นเส้ นทางที่
ขาดทุนรวมไปถึงยังได้ ทาการยกเลิกเส้ นทางการบิน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ไทเปของการบินไทย ทังที
้ ่
เส้ นทางนี ้การบินไทยทากาไรได้ มหาศาลเพื่อให้ สายการบินแอร์ เอเชียในเครื อธุรกิจบริ ษัท ชิน คอร์
ปอเรชัน่ จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรทาการบินแทน35

1.2.2 การปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย(ปตท.)
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ ให้ เหตุผลในการแปรรูปปตท. 2 ประการกล่าวคือ ประการแรกเพื่อ
ต้ องการปรับปรุงการบริ หารให้ ดีขึ ้น ประการสองต้ องการระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อให้ กิจการปตท.

33

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 149 .
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรเล่ม 2 ฉบับ ยามเฝ้าแผ่นดิน, หน้ า 141.
35
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 150.
34
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ดาเนินการต่อไปได้ ซึง่ เหตุผลทัง้ 2 ประการนันกลุ
้ ม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมองว่าไม่
เป็ นความจริงเนื่องจากประการแรก ภายหลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้ วนัน้ ผู้บริหารปตท.ก็เป็ นชุด
เดียวกับก่อนการแปรรูป ประการสอง ก่อนทาการแปรรูปปตท.มีกาไรสูงถึงปี ละ 80,000 ล้ านบาท
จึงไม่จาเป็ นต้ องระดมเงินทุนจากนักลงทุนอีก36
แต่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมองว่าเหตุผลแท้ จริงที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
ต้ องการแปรรูปเกิดจากภายหลังการแปรรูป ปตท.ทากาไรถึงปี ละประมาณ 120,000 ล้ านบาท(ปี
พ.ศ. 2548) ได้ ทากาไรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ปตท. เป็ นจานวนมหาศาลซึง่ ผู้อยูเ่ บื ้องหลังตัวจริงในการถือ
หุ้น ปตท.ล้ วนแล้ วแต่เป็ นบุคคลที่ใกล้ ชิด พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรแทบทังสิ
้ ้นโดยให้ กองทุนจาก
ประเทศสิงคโปร์ มาเป็ นตัวแทน(Nominee) ในการถือหุ้นให้ 37

1.2.3 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย(กฟผ.)
การแปรรูปรัฐวิสากิจการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยหรื อกฟผ.นี ้กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่านอกจากจะเป็ นการประเมินราคาขายที่ต่ากว่าราคาตลาด


เพื่อให้ กลุม่ บุคคลที่ใกล้ ชิด พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร สามารถซื ้อขายได้ ในราคาต่ากว่าความ
เป็ นจริงแล้ วนัน้ 38 การแปรรูปกฟผ.ยังสามารถทาให้ ครอบครองระบบสายส่งของกฟผ.ที่เป็ นระบบ
ไฟเบอร์ ออปติก ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่สามารถทากาไรได้ อย่างมหาศาลเนื่องจากธุรกิจประเภทต่างๆ

36

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 2 : เฮือกสุดท้ าย ทักษิณ ชินวัตร , “ ผู้จดั การรายวัน
( 29 พฤษภาคม 2549) : 15.

การที่ต้องให้ กองทุนจากประเทศสิงคโปร์ มาเป็ นตัวแทนในการถือหุ้นให้ ก็เนื่องจากตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ ไม่สามารถ
เปิ ดเผยได้ เลยว่าใครเป็ นผู้ถือหุ้นแท้ จริง ใน กอร์ ปศักดิ์ สภาวสุ,”คดีแปรรูปปตท.เอื ้อประโยชน์กลุม่ ทุนรัฐบาล” ใน เมนูคอร์ รัปชัน
ระบอบทักษิณ,(กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ธรรมรัฐไทย,2550),หน้ า5.
37
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 1 : ปฏิญญาฟิ นแลนด์กบั ยุทธศาสตร์ ไทยรักไทย , “ ผู้จดั การ
รายวัน ( 22 พฤษภาคม 2549) : 11.


ดร. ภูรี สิรสุนทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ประเมินว่าราคาแท้ จริงของ กฟผ. ควรประมาณ 3.7
ล้ านล้ านบาท แต่รัฐบาลกลับประเมินขายเพียงแค่ 2.8 แสนล้ านบาทเท่านันท
้ าให้ มลู ค่าแท้ จริงหายไปถึงกว่า 3.5 ล้ านล้ านบาท ใน
ผู้จดั การรายวัน ( 27 กุมภาพันธ์ 2549) : 11.
38

วุฒิพงษ์ เพียบจริยวัฒน์ , ขายเองซื ้อเอง : บันทึกลับแปรรุปการไฟฟ้า,(กรุงเทพฯ:สถาบันสหสวรรษ, 2547),หน้ า 30.
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ในอนาคตสามารถประยุกต์ใช้ กบั เส้ นเบอร์ ออปติกได้ ทงหมดไม่
ั้
วา่ จะเป็ นธุรกิจเคเบิลทีวี
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง หรื อธุรกิจโทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง เป็ นต้ น39

ธุรกิจ

การแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจทังสามแห่
้
งในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ดังกล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าเป็ นการทาลายสถาบันชาติหรื อขายชาติ
เนื่องจากเป็ นการนาเอาผลประโยชน์ประเทศชาติไปแลกกับผลประโยชน์สว่ นตน ซึง่ กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าวัตถุประสงค์แท้ จริงของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตรมีอยู่ 2 ประการได้ แก่ ประการแรก เพื่อให้ มลู ค่าตลาดหุ้นเติบโตขึ ้นผ่านการแปรรูป
รัฐวิสากิจส่งผลให้ มลู ค่าหุ้นของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และบุคคลใกล้ ชิดในตลาดหลักทรัพย์
เติบโตไปด้ วย ประการสอง เพื่อที่จะได้ สามารถใช้ ตวั แทนในรูปของกองทุนจากประเทศสิงคโปร์ เข้ า
มาในการซื ้อกิจการจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเหล่านี ้ซึง่ สามารถทากาไรได้ อย่างมหาศาล

1.3ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ( Free Trade Area) หรือ FTA

การลงนามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี หรื อFTAได้ เป็ นอีกประเด็นทางการเมืองหนึง่ ที่กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกขึ ้นมาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เพื่อตอกย ้าว่ารัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร กาลังทาลายสถาบันชาติหรื อขายชาติอยูเ่ นื่องจากการลงนามข้ อตกลงเขตการค้ า
เสรี หรื อFTAได้ สง่ ผลให้ ชาวต่างประเทศเข้ ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยน
กับผลประโยช์ของกลุม่ ตนและพวกพ้ องกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ โจมตีการลง
นามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี (FTA)ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในสองประเทศสาคัญได้ แก่

1.3.1 ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีไทย-จีน

การลงนามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ไทย-จีนนันกลุ
้ ม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้
ทาการโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ ทาให้ เกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปลูกหอมกระเทียมและ
39

พรรคประชาธิปัตย์ , “เปิ ดสมุดปกดา กฟผ. :ขายชาติ ปั่ นหุ้น หรือ ฮุบสายส่ง, “ ผู้จดั การรายวัน ( 27 กุมภาพันธ์ 2549) : 11.
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ผลไม้ เมืองหนาวในภาคเหนือได้ รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากถูกสินค้ าการเกษตรจากประเทศ
จีนเข้ ามาตีตลาด40ทังนี
้ ้เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและบุคคลใกล้ ชิด
อาทิเช่น การที่ประเทศจีนตกลงที่จะใช้ ดาวเทียมไอพีสตาร์ ของบริ ษัทพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการเปิ ดเสรี สินค้ าการเกษตร41 เป็ นต้ น

1.3.2 ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

การลงนามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ไทย-ออสเตรี เลียหรื อTAFTA42ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เลี ้ยงโคนมนับล้ านคนเนื่องจากได้ เปิ ดให้ ผลิตภัณฑ์การเกษตร
เกี่ยวกับนมราคาถูกจากประเทศออสเตรเลียเข้ ามาตีตลาดภายในประเทศ 43 ทังนี
้ ้เพื่อแลกเปลี่ยน
กับผลประโยชน์ของกลุม่ บริ ษัทคอร์ ปอเรชัน่ จากัด เนื่องจากภายหลังการลงนามรัฐบาลประเทศ
ออสเตรเลียยินยอมให้ มีการเปิ ดเขตน่านฟ้าให้ ประเทศไทยมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ธุรกิจการสื่ อสารผ่าน
ดาวเทียมของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรได้ รับผลประโยชน์มากสุด รวมไปถึงธุรกิจของบุคคลใกล้ ชิด
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรอย่างนายสุริยะ จึงรุ่งเรื องกิจ เลขาธิการพรรคไทยรักไทยขณะนันที
้ ่ได้ มี
ธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์โตโยต้ า ซึง่ ได้ รับการยกเว้ นภาษีภายหลังการลงนาม ส่งผลให้ ยอดการ
ส่งออกบริษัทนายสุริยะ จึงรุ่งเรื องกิจไปประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ ้นสูงถึง 260 เปอร์ เซ็นต์เมื่อ
เปรี ยบเทียบก่อนการลงนาม44
กลุม่ บุคคลที่ได้ รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์จากการลงนามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี
ประเทศไทย กับประเทศจีนและออสเตรเลียในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร สามารถสรุปได้ ดงั ตาราง
4.2 ต่อไปนี ้

40

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 2.
กองบรรณาธิการผู้จดั การรายสัปดาห์ , เปิ ดตาราโกย ระบอบทักษิณ , หน้ า 124-125.
42
Medhi Krongkaew , “ Reflection on Thailand – Australia Free Trade Agreement,”in Thaksin ‘s Thailand, ( Thaiand :
Institute of Security and International Studies, 2009),p.49.
41

43
44

กองบรรณาธิการผู้จดั การรายสัปดาห์ , เปิ ดตาราโกย ระบอบทักษิณ , หน้ า 126-127.
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ตารางที่ 4.2
ผู้ได้ รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์จากการลงนามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ประเทศไทยกับ
ประเทศจีนและออสเตรเลียในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร
FTA
ไทย-จีน

ไทย-ออสเตรเลีย

กลุ่มผู้ได้ รับผลประโยชน์
กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนตร์ เกษตรกรภาคเหนือโดยเฉพาะ
(สุริยะ จึงรุ่งเรื องกิจ)
ผู้ปลูกหอมใหญ่ กระเทียม และ
ผลไม้ เมืองหนาว
บริษัทอุตสาหกรรมเกษตร
ขนาดใหญ่ (ซีพี)
ธุรกิจดาวเทียมและ
โทรคมนาคม(ทักษิณ ชินวัตร
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนตร์ เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนม-โคเนื ้อ
(สุริยะ จึงรุ่งเรื องกิจ)
เกษตรกรชาวไร่อ้อย
อุตสาหกรรมไวน์-สุราพื ้นบ้ าน
ธุรกิจเกี่ยวข้ องกับเหล็ก
สิทธิบตั รยา
ทองแดง(ประยุทธ มหากิจศิริ)

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายสัปดาห์ ( 2550 : 126)

1.4 การสร้ างเขตเศรษฐกิจพิเศษสุวรรณภูมิมหานคร

การสร้ างพื ้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ เป็ นเขตเศรษฐกิจมีรูปแบบการปกครอง
พิเศษที่มีคณะกรรมการอิสระในการดูแลบริหารภายใต้ ชื่อ “สุวรรณภูมิมหานคร” เป็ นแนวคิดของ
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ริเริ่มนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 เพื่อต้ องการยกระดับฐานะของสุวรรณภูมิ
มหานครให้ เป็ นจังหวัดที่ 77 ของประเทศ ซึง่ เป็ นการรวมเอาเขตประเวศ เขตลาดกระบัง ของ
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กรุงเทพมหานคร และ กิ่งอาเภอบางเสาธงของจังหวัดสมุทรปราการ รวมพื ้นที่ 522 ตาราง
กิโลเมตร หรื อ 360,000 ไร่เพื่อแยกเป็ นจังหวัดใหม่45
การจัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษสุวรรณภูมิมหานครเป็ นการจัดการปกครองที่มีอานาจหน้ าที่
มากกว่ากรุงเทพมหานครเพราะเป็ นการผนวกเข้ ากับกฎหมายเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษที่มี
อานาจในตนเอง กล่าวคือ สามารถออกกฎหมายเองได้ มีสภาและการปกครองเป็ นของตนเอง
้ งให้ สิทธิพิเศษในการ
นอกจากนี ้ยังมีอานาจยับยังไม่
้ ให้ รัฐบาลกลางเข้ ามาแทรกแซงได้ 46 อีกทังยั
จัดตังเอนเตอร์
้
เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรื อบ่อนการพนันได้ ทนั ที 47 เพื่อให้ ชาวต่างชาติเข้ ามาเช่าเป็ น
ระยะเวลานานถึง 99 ปี 48 ซึง่ เป็ นการจัดตังเลี
้ ยนแบบประเทศจีนตอนกาลังเปิ ดประเทศใหม่ๆที่
อนุญาติให้ ชาวต่างชาติสามารถเช่าพื ้นที่สว่ นหนึง่ ของเมืองซูโจวได้ 49
นโยบายการจัดตังสุ
้ วรรณภูมิมหานครเป็ นเขตเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเป็ นอีก
นโยบายหนึง่ ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีวา่ เป็ นการทาลายชาติหรื อขายชาติ
เนื่องจากการจัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษเปรี ยบเสมือนจัดตังรั้ ฐอิสระขึ ้นในบริเวณพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการซึง่ นอกจากจะเป็ นการเสมือนยกอานาจอธิปไตยของประเทศ
ไทยให้ แก่ตา่ งชาติแล้ ว ในระยะยาวประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสิงคโปร์ ที่ได้ ทาการ
จับจองพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสุวรรณภูมิมหานครเป็ นจานวนมาก ก็สามารถมีอานาจครอบงาทัง้
ประเทศได้ 50 ทังนี
้ ้เพียงเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และบุคคล
ใกล้ ชิดที่ต้องการเพิ่มมูลค่าที่ดนิ บริเวณนี ้ให้ สงู ขึ ้นเนื่องจากได้ ทาการซื ้อที่ดนิ บริเวณสนามบิน
สุวรรณภูมิเพื่อทาการเก็งกาไรไว้ เป็ นจานวนมาก51ดังที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุล กล่าวว่า52
“….เขาไปกว้ านซื ้อที่เอาไว้ เยอะ ก็เลยต้ องมาถึงเรื่ องการเปิ ดจัดตังสุ
้ วรรณ
ภูมิมหานครทันทีเลย ปลุกกระแสทันที ปั่ นทันทีเลย....แล้ วผมจะบอกให้ ร้ ู ไอ้

45

หมายเหตุผ้ จู ดั การ , “ระวังประเทศสิงคโปร์ ในกรุงเทพฯ, “ ผู้จดั การรายวัน ( 21 มิถนุ ายน 2549) : 2.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 2.
47
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 193.
48
ผู้จดั การรายวัน ( 17 มีนาคม 2549) : 2.
49
หมายเหตุผ้ จู ดั การ , “ระวังประเทศสิงคโปร์ ในกรุงเทพฯ, “ ผู้จดั การรายวัน: 2.
50
เรื่องเดียวกัน,หน้ า 2.
51
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 192.
52
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 4 : สุวรรณภูมิ มหานคร เมืองหลวงของใคร , “ ผู้จดั การรายวัน (
26 มิถนุ ายน 2549): 15.
46
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โครงการบ้ านี่เอาไปเร่ขายที่สิงคโปร์ แล้ วนะ...นี่มนั เห็นประเทศไทยเป็ นอะไร เป็ น
ของมันรึไง เห็นหรื อยังว่าทาไมพวกเราต้ องล้ มระบอบทักษิณ เขตปกครองพิเศษ
คือการขายชาติขนสุ
ั ้ ดท้ ายอานาจเขาไมมีอยู่อย่างเดียวคือ อานาจกาหนด
นโยบายต่างประเทศเท่านันนอนกนั
้
นอ
้ านาจมีหมดเลย...”
1.5 ผลประโยชน์ ทับซ้ อนในประเทศกัมพูชา ลาว และ พม่ า

ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หรื อ conflicts of interests กล่าวคือ การมีความขัดแย้ งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะของรัฐบาลหรื อผู้บริหารประเทศ 53 กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ กล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในประเทศ
ต่างๆดังต่อไปนี ้

1.5.1 ผลประโยชน์ ทับซ้ อนในประเทศกัมพูชา

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ โจมตีรัฐบาลทักษิณชินวัตร ว่ามีผลประโยชน์
ทับซ้ อนในประเทศกัมพูชาสองประเด็นสาคัญกล่าวคือ
ประการแรก การอนุมตั ปิ ล่อยเงินกู้ดอกเบี ้ยต่าให้ แก่ประเทศกัมพูชาผ่านธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทยหรื อเอ็กซิมแบงก์ จานวนทังสิ
้ ้น 1,300 ล้ านบาท เพื่อนาไปสร้ าง
ถนนในประเทศกัมพูชา โดยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ คา่ คอมมิชชัน่ จานวนทังสิ
้ ้น 30 เปอร์ เซ็นต์
หรื อประมาณ 390 ล้ านบาทเพื่อนาไปใช้ เป็ นทุนในการเสียงเลือกตัง้ 54

เกรียงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ,”คอร์ รัปชัน่ เชิงนโยบาย รัฐบาลทักษิณ” ใน เมนูคอร์ รัปชัน ระบอบทักษิณ,(กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ธรรม
รัฐไทย,2550),หน้ า 272.
54
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 11 : ทักษิณ ไปเขมร ไปขายสิทธิบตั รเหนือแผ่นดินไทย , “
ผู้จดั การรายวัน ( 26 มิถนุ ายน 2549): 14.
53
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ภาพที่ 4.4
แหล่งน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติบริเวณพื ้นที่ทบั ซ้ อนในทะเลอ่าวไทย

ที่มา พื ้นทิ่ข้อพิพาททับซ้ อนในทะเลอ่าวไทย (2555 : ออนไลน์)
ประการสอง การยกพื ้นที่บริเวณเกาะกูดครึ่งนึงให้ แก่ประเทศกัมพูชาเพื่อแลกกับสิทธิ
การได้ รับสัมปทานขุดเจาะน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติบริเวณพื ้นที่ทบั ซ้ อนในทะเลอ่าวไทยดังภาพที่
4.4 ซึง่ เป็ นพื ้นที่ได้ รับการสารวจแล้ วว่ามีปริมาณน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์มากที่สดุ
แห่งหนึง่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 55 ทังนี
้ ้เนื่องจาก พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ต้ องการนาเงินที่



บริเวณพื ้นที่เกาะกูดนันประเทศไทยมี
้
ความขัดแย้ งกับประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนานกล่าวคือ ทางประเทศกัมพูชาได้ ประกาศ
ในปี พ.ศ. 2515 โดยอาศัยสนธิสญ
ั ญาที่ไทยเคยทากับฝรั่งเศสไว้ ขณะที่กมั พูชาตกเป็ นอาณานิคมว่าเป็ นของประเทศกัมพูชาครึ่งนึง
แต่ประเทศไทยก็ได้ ประกาศในปี ถัดมา(พ.ศ. 2516)ว่าไม่ยอมรับเนื่องจากเห็นว่าเกาะกูดเป็ นของประเทศไทยทังหมด
้
ดูเพิ่มเติมได้
ใน รายงานพิเศษ , โต้ คลื่นลุยทะเลปั ญหา “เกาะกูด”ยุค “ทักษิณ” ตอน: อาณาเขตหน้ าเหลี่ยม, “ ผู้จดั การรายวัน ( 18 กันยายน
2549): 14.
55
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 11 : ทักษิณ ไปเขมร ไปขายสิทธิบตั รเหนือแผ่นดินไทย ,ผู้จดั การ
รายวัน: 14.
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ได้ จากการขายหุ้นชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดให้ แก่กองทุนเทมาเส็กมาลงทุนธุรกิจด้ านพลังงานแทนซึง่
เป็ นธุรกิจที่สามารถทากาไรได้ อย่างมหาศาลในอนาคต56

1.5.2 ผลประโยชน์ ทับซ้ อนในประเทศลาว

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่า ได้ ยินยอมยก
ที่ดนิ บริเวณหมูบ่ ้ านร่มเกล้ าซึง่ เคยเป็ นสมรภูมิความขัดแย้ งระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวใน
พ.ศ.2531 ให้ แก่ประเทศลาวเพื่อแลกกับผลประโยชน์สว่ นตนของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร 2
ประการ กล่าวคือ ประการแรก เพื่อให้ รัฐบาลลาวต้ องยินยอมระงับหรื อย้ ายวงโคจรดาวเทียมของ
ประเทศไม่ให้ ซ้อนทับกับดาวเทียมไทยคมของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เพื่อที่ดาวเทียมไทยคม
จะได้ สามารถขยายเครื อข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุมทัว่ ทังเอเชี
้ ยตะวันออกเฉียงใต้
ประการสอง เพื่อขอสิทธิให้ บริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรในการเข้ า
ไปให้ บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทรศัพท์มือถือในประเทศลาว57

1.5.3 ผลประโยชน์ ทับซ้ อนในประเทศพม่ า

นอกจากประเทศลาวและกัมพูชาดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยยังได้ โจมตีวา่ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในประเทศพม่า กล่าวคือ
รัฐบาลทักษิณชินวัตรให้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทยหรื อเอ็กซิมแบงก์ปล่อย
เงินกู้ดอกเบี ้ยต่าเพียงร้ อยละ 3 ให้ ประเทศพม่าจานวนทังสิ
้ ้น 4,000 ล้ านบาท เพื่อพัฒนาเครื อข่าย
สาธารณูปโภคและกิจการโทรคมนาคมในประเทศพม่า โดยมีบริษัทที่ได้ รับสัมปทานโครงการจาก
เงินกู้ครัง้ นี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นกลุม่ บุคคลในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรแทบทังสิ
้ ้นอาทิเช่นบริ ษัท พะกัน ไซ
เบอร์ เทค ซึง่ เป็ นร่วมทุนระหว่างบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กับลูก

56

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 14.
หมายเหตุผ้ จู ดั การ , “กอบกู้ชาติ..ทวงสิทธิอวกาศกลับคืน, “ ผู้จดั การรายวัน ( 12 กันยายน 2549) : 2.

57
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ชายของนายพลขิ่นยุ้นต์ผ้ นู าประเทศพม่าในขณะนัน้ 58 บริษัทชินแซทเทลไลท์ของ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร บริ ษัทกรุงไทยแทร็คเตอร์ ของนายปรี ชา เลาหพงศ์ชนะ รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ขณะนัน้ 59 เป็ นต้ น
อีกทังเมื
้ ่อนายพลขิ่น ยุ้นต์ถกู โค่นล้ มลงจากอานาจ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็รีบบินไป
ประเทศพม่าเพื่อเจรจากับนายพลตันฉ่วยผู้นาทหารพม่าคนใหม่ในขณะนันเพื
้ ่อขอให้ สมั ปทาน
กิจการโทรคมนาคมของบริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดอยู่ประเทศพม่าต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ มลู ค่า
หุ้นของบริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดตกลง60

1.6 การอนุญาติให้ ประเทศสิงคโปร์ เช่ าพืน้ ที่เพื่อใช้ ในกิจการทหาร

รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ อนุญาติให้ ประเทศสิงคโปร์ เช่าพื ้นที่จงั หวัดอุดรธานี และ
กาญจนบุรีเพื่อใช้ ในกิจการทหารซึง่ ในประเด็นนี ้กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ โจมตี
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อภัยคุกคามอานาจอธิปไตยและความมัน่ คงของ
ชาติได้ เนื่องจากเมื่อใดก็ตามประเทศสิงคโปร์ เกิดความขัดแย้ งกับประเทศอื่นประเทศไทยอาจจะ
ถูกดึงเข้ าไปมีส่วนร่วมหรื อเป็ นสมรภูมิรบ
การที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ อนุญาติประเทศสิงคโปร์ เช่าพื ้นที่เพื่อใช้ ในกิจการทางทหาร
นายสนธิ ลิ ้มทองกุลยังได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์กบั ผลประโยชน์สว่ นตนของ พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ว่า รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ อนุมตั ใิ ห้ ประเทศสิงคโปร์ เช่าพื ้นที่ก่อนที่กองทุนเท
มาเส็กของประเทศสิงคโปร์ จะเข้ ามาซื ้อกิจการบริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดในเวลาไม่นาน ดังที่
นายสนธิ ลิ ้มทองกุลกล่าวว่า61

58

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 10 : แฉ “แม้ ว” ไปพม่าบริการสิงคโปร์ หลังขายหุ้นชินคอร์ ป , “
ผู้จดั การรายวัน ( 4 สิงหาคม 2549): 14.
59
ผู้จดั การรายวัน ( 3สิงหาคม 2549) : 5.
60
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 10 : แฉ “แม้ ว” ไปพม่าบริการสิงคโปร์ หลังขายหุ้นชินคอร์ ป , “
ผู้จดั การรายวัน: 14.
61
ผู้จดั การรายวัน ( 15 กันยายน 2549) : 5.
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“…แล้ วมันอาจเป็ นเรื่ องที่บงั เอิญว่าหลังจากให้ สิงคโปร์ เช่าพื ้นที่กิจการ
ทางทหาร จูๆ่ เทมาเส็ก ก็มาซื ้อหุ้นชินคอร์ ป บังเอิญจนเกินไปนะครับ....”

2.ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับศาสนา

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณชินวัตรว่ามีพฤติการณ์ ไป
ทางทาลายพุทธศาสนามีทงสิ
ั ้ ้น2 ประเด็นทางการเมืองสาคัญได้ แก่

2.1 การออกพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ ฉบับใหม่

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรผลักดันเข้ าสูค่ ณะรัฐมนตรี เมื่อ
พ.ศ. 2546 ได้ ก่อให้ เกิดความแตกแยกในหมูพ่ ระสงฆ์อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้
เนื่องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้ ให้ อานาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถร
สมาคมในการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ ้นทูลเกล้ าฯเพื่อให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราช รวมไปถึงยังมีประเด็นปั ญหาเรื่ อง
การอนุญาติให้ ฆราวาสเข้ าไปมีบทบาทบริหารและควบคุมคณะสงฆ์62
ผลจากพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ฉบับใหม่นี ้ทาให้ พระสงฆ์กลุม่ หนึง่ นาโดยพระสายวัดป่ า
ประกาศที่จะไม่ยอมรับร่างพระราชบัญญัตฉิ บับใหม่และไม่รับมติใดๆจากมหาเถรสมาคมอีกต่อไป
ส่งผลให้ ประเทศไทยเกิดสภาวะแตกแยกหรื อ “ สังฆเภท” อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน63

62

ทองก้ อน วงศ์สมุทร , ““ทักษิณ” ภัยร้ ายของแผ่นดิน , “ ผู้จดั การรายวัน ( 29 มีนาคม 2549): 10.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 10.

63
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2.2 การประกาศแต่ งตัง้ ผู้ปฏิบัตหิ น้ าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 นายวิษณุ เครื องามได้ ลงนามในประกาศสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตังสมเด็
้
จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้ าอาสาสวัดสระเกศ
ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
มีกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน และในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ ผลักดันให้ ออกพระราชกาหนด
แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนให้ มหาเถรสมาคมแต่งตังสมเด็
้
จพระพุฒา
จารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ดารงตาแหน่งคณะผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยให้ เหตุผลว่า
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบนั
ทรงพระประชวรจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ 64
อย่างไรก็ตามกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลับมองว่าสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมิได้ ทรงพระประชวรถึงขนาดไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่
ได้ ดงั ที่รัฐบาลกล่าวอ้ างโดยดูได้ จาก วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ได้ เสด็จมาปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ตามปกติ ณ วัดบวรนิเวศวิหารด้ วยพระพักตร์ ผ่องใสดังปรากฎภาพอยูใ่ นหน้ า 1 หนังสือพิมพ์
โพสต์ทเู ดย์ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547สานักพระราชวัง
ออกข้ อปฏิบตั ิตอ่ สมเด็จพระสังฆราช กรณีแขกที่มาเฝ้าและการลงพระนามในหนังสือต่างๆ วันที่
14 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินพร้ อมด้ วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมและ
สนทนาธรรมกับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เป็ นเวลานานกว่า 30 นาที เมื่อเสด็จพระราชดาเนินกลับแล้ ว ไม่ปรากฎคณะแพทย์
หลวงแถลงการณ์เกี่ยวกับพระอาการประชวรแต่อย่างใด วันที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 สมเด็จพระ
ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดประดู่ อาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เครื่ องราชศรัทธาในรัชกาลที่ 5 และหุน่
ปั น้ ดินสอพองรูปเจ้ าอาวาสวัดประดูต่ งแต่
ั ้ อดีต รวมทังเก๋
้ งเรื อพระราชทานเป็ นเวลาเกือบ 2 ชัว่ โมง
เต็ม วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 เสด็จมาร่วมพิธีเคารพศพหลวงปู่ เหรี ยญ วรลาโภ พระวิปัสสนา
จารย์สายหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต เจ้ าอาวาสวัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย ณ วัดเทพศิรินทราวาส
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วันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 เสด็จเป็ นประธานในการพระราชทานน ้าหลวงสรงศพหลวงปู่ สมชาย
ฐิ ตวิริโย ประธานสงฆ์วดั เขาสุกิม อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีณ วัดเทพศิรินทราวาส เป็ นต้ น
รวมไปถึงการที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ แต่งตังผู
้ ้ ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
ทังๆที
้ ่พระองค์ยงั ทรงพระชนม์ชีพนันกลุ
้ ม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมองว่าเป็ น
พฤติการณ์ที่ขดั ต่อหลักจารี ตประเพณีเดิมที่ไม่เคยมีการปฏิบตั มิ าก่อนเนื่องจากการจะแต่งตัง้
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ได้ นนั ้ ก็ตอ่ เมื่อ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์เดิมสวรรคตแล้ ว 65
หรื อถ้ าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงพระประชวรจนไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ จริง กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่ารัฐบาลทักษิณ ชิน
วัตร ควรที่จะเข้ าไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพื่อให้ ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าจะ
ให้ ดาเนินการอย่างไร มากกว่าที่รัฐบาลจะทาการตัดสินใจเอง ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าการแต่งตังสมเด็
้
จพระสังฆราฃเป็ นพระราชอานาจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และพระองค์ทรงแต่งตังสมเด็
้
จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายกดารงตาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในปี พ.ศ. 2532 ก่อนที่พระราชบัญญัติ
สงฆ์ปี พ.ศ. 2535 ที่กาหนดให้ มีการโอนอานาจการแต่งตังสมเด็
้
จพระสังฆราชจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั มาให้ รัฐบาลเป็ นผู้แต่งตังแล้
้ วค่อยทูลเกล้ า จะออกมา 66
อย่างไรก็ดีการที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ต้ องการแต่งตังสมเด็
้
จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุป
เสโณ)เจ้ าอาสาสวัดสระเกศดารงตาแหน่งพระสังฆราชนัน้ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเห็นว่ามิใช่เป็ นเพราะสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) มีความสนิทสนมกับ
ตระกูลดามาพงศ์ ซึง่ เป็ นตระกูลภริยา พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร และ ตระกูลปลัง่ ศิริ ซึง่ เป็ น
ตระกูลคนสนิทของพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ดังที่มีผ้ ตู งข้
ั ้ อสังเกตไว้ เท่านันแต่
้ เป็ นเพราะต้ องการ
ใช้ พระพุทธศาสนามาเป็ นฐานอานาจทางการเมืองสาคัญให้ พรรคไทยรักไทย ทังนี
้ ้เนื่องจากวัด
พระธรรมกาย ฐานคะแนนเสียงสาคัญของพรรคไทยรักไทยในขณะนันเคยถู
้
กสมเด็จพระญาณ
สังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกดาเนินการถึงกับถูกดาเนินคดีทางกฎหมายในปี
พ.ศ. 2542 จนไม่สามารถขยายเครื อข่ายได้ ตอ่ ไปในระยะเวลานึง การแต่งตังสมเด็
้
จพระสังฆราช
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ทองก้ อน วงศ์สมุทร , ““ทักษิณ” ภัยร้ ายของแผ่นดิน , “ ผู้จดั การรายวัน: 10.
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ 4 , หน้ า 141 .

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ มีลิขิต เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2542ให้ ธรรมชโย เจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ขณะนันสึ
้ กจากความเป็ นพระ เนื่องจากต้ องอาบัติปาราชิก และต้ องคืนทรัพย์สินแก่วดั ทังหมด
้
ใน กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอ
เอสทีวี- ผู้จดั การรายวัน , ขบวนการล้ มเจ้ า , หน้ า 143 .
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ที่มีความใกล้ ชิดกับรัฐบาลจึงจะสามารถสนับสนุนการดาเนินงานของวัดพระธรรมกายได้ และเป็ น
ผลประโยชน์ทางการเมืองต่อพรรคไทยรักไทยในที่สดุ 67

3.ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เป็ นอีกประเด็นสาคัญที่กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกขึ ้นมาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร นอกเหนือจากประเด็นทาง
การเมืองเกี่ยวกับชาติ และ ศาสนาดังล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริ ย์ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกขึ ้นมาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
มีทงสิ
ั ้ ้น 13 ประเด็นทางการเมืองได้ แก่

3.1 ปฏิญญาฟิ นแลนด์

ประเด็นเรื่ องปฏิญญาฟิ นแลนด์ ยุทธศาสตร์ ฟินแลนด์ หรื อ ยุทธศาสตร์ ทกั ษิณ ดังที่
ศาสตราจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพได้ เรี ยกไว้ ได้ ถกู นามาเปิ ดเผยครัง้ แรกโดยนายโสภณ สุภา
พงษ์ อดีตผู้ได้ รับรางวัลแมกไซไซสาขางานบริการสาธารณะประจาปี พ.ศ. 2541บนเวทีเมืองไทย
รายสัปดาห์สญ
ั จร คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 1 ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 254968
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ปราโมทย์ นาครทรรพเคยให้ การสนับสนุน พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรมาก่อน ก่อนที่จะออกมาร่วมต่อต้ านกับกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เนื่องจาก นายปรีดา พัฒนถาบุตรอดีตรัฐมนตรีที่พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เคยดารงตาแหน่งเป็ น
เลขาส่วนตัวมาก่อนขอให้ ปราโมทย์ให้ ความช่วยเหลือทักษิณ ให้ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ ได้ ใน ปราโมทย์ นาครทรรพ, “
คิดถึงเมืองไทย : สู้กบั ทักษิณ , “ ผู้จดั การรายวัน ( 22 มิถนุ ายน 2549): 13.
68
จิตกร บุษบา , ระบบทักษิณ กับ ปฏิญญาฟิ นแลนด์,(กรุงเทพฯ:Icon Printing, 2549),หน้ า 105.
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ปฏิญญาฟิ นแลนด์ เป็ นแผนการที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ออกมา
โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่ามีบคุ คล 3 กลุม่ สาคัญได้ เข้ าร่วมวางแผนที่ประเทศฟิ นแลนด์เมื่อปี
พ.ศ. 2542 ก่อนก่อตังพรรคไทยรั
้
กไทย69ได้ แก่
กลุม่ ที่หนึง่ เป็ นกลุม่ บุคคลที่เคยเข้ าร่วมต่อสู้กบั พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรื อ
เรี ยกกันว่าพวกซ้ ายเก่า กลุ่มนี ้เป็ นกลุม่ ที่เชื่อว่ากลุม่ ทุนและขุนนางเก่าเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ กลุม่ นี ้นาโดยนายภูมิธรรม เวชชยชัย และ นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
กลุม่ ที่สอง นาโดย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่ไม่ได้ สนใจในเรื่ อง
อุดมการณ์ทางการเมืองเลยเหมือนกลุม่ แรก มุง่ แต่จะแสวงหาความร่ ารวยและผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจเท่านัน้
กลุม่ ที่สาม นาโดยนายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Asia Time ของ
นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ซึง่ เป็ นผู้ที่มีแนวคิดนโยบายค่อนข้ างเพ้ อฝั น70
กลุม่ ทังสามกลุ
้
ม่ นี ้ได้ ร่วมกันร่างปฏิญญาฟิ นแลนด์ขึ ้น โดยกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเห็นว่ามีเป้าหมายสาคัญกล่าวคือ ต้ องการล้ มล้ างสถาบันพระมหากษัตริย์ 71 เพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขมา
้ ้ทังนั
้ น้
เป็ นระบอบสาธารณรัฐที่มี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี 72 ทังนี
ได้ อาศัยหลักการคิดวิเคราะห์การปฏิวตั สิ งั คมของมาร์ กซ์ เลนิน และเหมาเจ๋อตุง ที่มองว่าต้ องมี
การสถาปนาเผด็จการทุนนิยมเพื่อโค่นล้ มศักดินาให้ ได้ เสียก่อนจึงรอให้ มีการปฏิวตั ชิ นชัน้
กรรมาชีพในขันต่
้ อไป73โดยหลักการหรื อแผนการของปฏิญญาฟิ นแลนด์มีทงสิ
ั ้ ้น 5 ประการได้ แก่ 1.
สร้ างระบบการเมืองเป็ นระบบพรรคเดียว 2. ทาลายความเข้ มแข็งแบบเก่าของระบบราชการ 3.
แปลงสินทรัพย์ของรัฐให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 4. ทาให้ สถาบันกษัตริย์ทา
หน้ าที่เพียงแค่เชิงพิธีการให้ มากที่สดุ 5. สร้ างระบบพรรคแบบรวมศูนย์การนาสูงสุด74
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ธนาพล อิ๋วสกุล,”แกะรอยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ผู้ออกบัตรเชิญให้ คณะรัฐประหาร,” ในรัฐประหาร 19 กันยา :
รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข,(กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน,2550),หน้ า 309.
70
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 1 ปฏิญญาฟิ นแลนด์กบั ยุทธศาสตร์ ไทยรักไทย ,“ ผู้จดั การ
รายวัน ( 22 พฤษภาคม 2549): 11.
71
จิตกร บุษบา , ระบบทักษิณ กับ ปฏิญญาฟิ นแลนด์,หน้ า 124.
72
Giles Ji Ungpakorn , A Coup For the Rich : Thailand’s political Crisis , p.27.
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จิตกร บุษบา , ระบบทักษิณ กับ ปฏิญญาฟิ นแลนด์,หน้ า 124.
74
ปราโมทย์ นาครทรรพ, “ คิดถึงเมืองไทย : ยุทธศาสตร์ ฟินแลนด์แผนการเปลีย่ นการปกครองไทย?, “ ผู้จดั การรายวัน
(17 พฤษภาคม 2549): 13.
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อย่างไรก็ดีแม้ วา่ หลักการหรื อแผนการของปฏิญญาฟิ นแลนด์ทงั ้ 5 ประการจะไม่มี
หลักฐานพิสจู น์ข้อเท็จจริงชัดเจนแต่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าพฤติการณ์
การบริ หารประเทศของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาล้ วนสอดคล้ องกับหลักการ
หรื อแผนการของปฏิญญาฟิ นแลนด์แทบทังสิ
้ ้นอาทิเช่นการพยายามสร้ างระบบพรรคการเมือง
เดียวโดยการควบรวมพรรคความหวังใหม่ พรรคเอกภาพและพรรคชาติพฒ
ั นามาเป็ นส่วนหนึง่ ของ
พรรคไทยรักไทย จนทาให้ พรรคไทยรักไทยสามารถจัดตังรั้ ฐบาลพรรคเดียวได้ สาเร็จเป็ นครัง้ แรกใน
ประวัติศาสตร์ การเมืองไทย 75 หรื อการแปลงสินทรัพย์ของรัฐให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบทุนนิยมโดย
ทาการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจอย่าง การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) การบินไทย หรื อการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย 76 เป็ นต้ น ทาให้ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่า
หลักการของปฏิญญาฟิ นแลนด์ที่ต้องการทาลายสถาบันพระมหากษัตริ ย์มีอยูจ่ ริงและได้ ใช้
ประเด็นทางการเมืองเรื่ องปฏิญญาฟิ นแลนด์ในการโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่ามีพฤติการณ์ไม่
จงรักรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์อยูบ่ อ่ ยครัง้ อาทิเช่น การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 11 และ 15 เพื่อเปิ ดโปงเรื่ องปฏิญญาฟิ นแลนด์ หรื อ การจัดเสวนาทาง
วิชาการเรื่ อง “ ปฏิญญาฟิ นแลนด์ ยุทธศาสตร์ ครองเมืองของไทยรักไทยที่หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็ นต้ น

3.2 ภาพการนั่งเป็ นประธานทาบุญประเทศในพระอุโบสถวัดพระแก้ ว

ภาพการนัง่ เป็ นประธานพิธี “ ศาสนสัมพันธ์สมานฉันท์แห่งชาติ”หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า
“พิธีทาบุญประเทศ”ภายในอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามหรื อวัดพระแก้ วที่ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548 77 ได้ กลายเป็ นประเด็นทางการเมือง
สาคัญที่นายสนธิ
ลิ ้มทองกุล
แกนนาคนสาคัญรุ่นที่หนึง่ ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
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สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 1 ปฏิญญาฟิ นแลนด์กบั ยุทธศาสตร์ ไทยรักไทย , “ ผู้จดั การ
รายวัน: 11.
76
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี- ผู้จดั การรายวัน , ขบวนการล้ มเจ้ า , หน้ า 59 .
77
เรื่องเดียวกัน , 89-90.
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ประชาธิปไตยยอมรับว่าเป็ นจุดเปลี่ยนที่ทาให้ ออกมาต่อต้ านรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ภายหลังจากที่
มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันมาก่อน78ดังที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุลให้ สมั ภาษณ์วา่
“....ประเด็นสาคัญที่ผมรับทักษิณไม่ได้ เป็ นจุดแตกหักจริงๆ คือ วันที่เขา
ทาพิธีในวัดพระแก้ ว ...”
ภาพที่ 4.5
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นัง่ เป็ นประธานในพิธีทาบุญประเทศ ภายในพระอุโบสถ
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม หรื อ วัดพระแก้ ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548

ที่มา ทักษิณ ชินวัตรนัง่ เป็ นประธานในพิธีทาบุญประเทศ ( 2555 : ออนไลน์ )
ภาพที่ 4.4 ดังกล่าวเป็ นภาพที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร ใส่เสื ้อแขนสันสี
้ ขาวสวมใส่
รองเท้ าบนพรมแดง ในตาแหน่ง ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ชัน้ สูง โดยมี
ข้ าราชการก้ มศรี ษะรองรับ79
ภาพดังกล่าวได้ ถกู กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีวา่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ
ชินวัตร มีพฤติการณ์ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์และพยายามตีตนเสมอเจ้ าเนื่องจากกลุม่

78

สัมภาษณ์ สนธิ ลิ ้มทองกุล,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 7 พฤศจิกายน 2555.
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี- ผู้จดั การรายวัน, ขบวนการล้ มเจ้ า , 89-90.
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พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามนันสงวน
้
ให้ เฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชนสู
ั ้ งทาพิธีเท่านัน้ ถ้ าพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชิน
วัตรต้ องการทาพิธีทาบุญประเทศจริงควรทาบริเวณปราสาทพระเทพบิดรจะมีความเหมาะสม
กว่า 80 รวมไปถึงการนัง่ บริเวณพรมแดงและมีเจ้ าหน้ าที่คกุ เข่าขณะพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
กาลังกรวดน ้า มีเพียงแต่พระบรมวงศานุวงศ์ชนสู
ั ้ งเท่านันที
้ ่จะได้ รับการปฏิบตั เิ ช่นนี ้ 81 นอกจากนี ้
การแต่งชุดลาลองเป็ นเพียงแค่ชดุ พระราชทานแบบแขนสันเข้
้ าไปทาพิธีในพระพระอุโบสถวัดพระ
ศรี รัตนศาสดารามนันมี
้ ความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากแม้ แต่พระมหากษัตริย์หรื อพระบรม
วงศานุวงศ์ก็ต้องแต่งฉลองพระองค์ด้วยเครื่ องราชอิสริยยศเมื่อมาทาพิธีในพระพระอุโบสถวัดพระ
ศรี รัตนศาสดาราม82

3.3 กรณีคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ทาการโจมตีวฒ
ุ ิสภาซึง่ มีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรในขณะนันที
้ ่ได้ ทาการเสนอชื่อ นายวิสทุ ธิ์ มนตริ วตั ให้ มาดารง
ตาแหน่งผู้ว่าการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อ สตง.แทนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ยังมิได้ ลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้ าฯให้ คณ
ุ คุณหญิงจารุ
วรรณ
เมณฑกาพ้ นจากตาแหน่ง
ว่าเป็ นผู้ที่ไม่เคารพและละเมิดพระราชอานาจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั 83ทังนี
้ ้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ แสดงพระราชอานาจ
ในทางอ้ อมที่ต้องการให้ คณ
ุ หญิงจารุวรรณ เมณฑกาดารงตาแหน่งผู้ว่าการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต่อไปโดยดูได้ จากการพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้ คณ
ุ หญิงจารุวรรณ เมณฑกา
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ . 2548ซึง่ การพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ในวันฉัตรมงคลวันที่ 5 พฤษภาคมนี ้ เป็ นประเพณีวา่ จะพระราชทานให้ แก่
บุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เห็นว่าทาคุณประโยชน์ให้ แก่ชาติ
บ้ านเมืองเท่านันซึ
้ ง่
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สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 51.
วาสนา นาน่วม , ลับ ลวง พราง : ภาคพิสดาร (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน , 2551).หน้ า 149.
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สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ 4 , หน้ า 300-301.
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แตกต่างไปจากที่ทรงพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็ นผู้ทาการคัดเลือกรายชื่อส่งมา 84อีกทังพระบาทสมเด็
้
จพระเจ้ าอยูห่ วั ยัง
ได้ พระราชทานเลื่อนตาแหน่งเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้ าชัน้ 3 เลื่อนจากชัน้ 4 เป็ นชัน้ 3
ตติยจุลจอมเกล้ าให้ แก่คณ
ุ หญิงจารุวรรณเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ในขณะที่วฒ
ุ ิสภา
กาลังเสนอชื่อให้ นายวิสทุ ธิ์ มนตริ วตั ดารงตาแหน่งผู้วา่ การสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแทน 85
อีกด้ วย
พฤติกรรมของวุฒิสภาที่ได้ ทาการเสนอชื่อนายวิสทุ ธิ์
มนตริวตั ดารงตาแหน่งแทน
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกาทังๆที
้ ่ยงั มิได้ ลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้ าฯให้ พ้นจากตาแหน่งนัน้
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าเนื่องจากวุฒิสภาต้ องการบีบบังคับให้
ุ ิสภา
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ลงพระนามให้ คณ
ุ หญิงจารุวรรณพ้ นจากตาแหน่ง 86 ซึง่ การที่วฒ
มีพฤติกรรมเช่นนันก็
้ เนื่องมาจากรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับวุฒิสภาใน
ขณะนันไม่
้ พอใจคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ขณะดารงตาแหน่งผู้วา่ การสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่ได้ มีการตรวจสอบการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรอย่างเคร่งครัดอยู่บอ่ ยครัง้
อาทิเช่น การตรวจสอบโครงการกล้ ายางโดยส่งคนไปนับต้ นกล้ ายางเพื่อป้องกันการนาเอาต้ นกล้ า
ยางด้ อยคุณภาพไปขายชาวไร่ชาวนาภาคอีสาน หรื อ การตรวจสอบทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ
เป็ นต้ น ส่งผลให้ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรไม่พอใจและต้ องการให้ คณ
ุ หญิงจารุวรรณ เมณฑกา พ้ น
จากตาแหน่งผู้วา่ การสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยเร็วที่สดุ 87

84

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 302-303.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 305 .

กรณีของนายวิสทุ ธิ์ มนตริ วตั ก็มิได้ ทรงโปรดเกล้ าฯเป็ นเวลาถึง 105 วัน ในที่สดุ นายวิสทุ ธิ์ ก็ตดั สินใจถอนตัว สานักราชวังก็ตอบ
รับทันที ใน สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 52.
86
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ 4 , หน้ า 305 .
87
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 54.
85
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3.4 การเลือกวันถือกาเนิดพรรคไทยรักไทย

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ทาการโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ว่าตังใจ
้
เลือกวันที่ 14 กรกฎาคม เป็ นวันถือกาเนิดของพรรคไทยรักไทย ทังๆที
้ ่ ศาสตราจารย์ ธีรภัทร เสรี
รังสรรค์ หนึง่ ในผู้ก่อตังพรรคไทยรั
้
กไทยขณะนันได้
้ เสนอความเห็นว่าวันที่ 14 กรกฎาคมตรงกับวัน
ชาติฝรั่งเศสซึง่ ได้ มีการปฏิวตั โิ ค่นล้ มสถาบันกษัตริ ย์อาจทาให้ กลุม่ คนจานวนหนึง่ ตีความได้ วา่
พรรคไทยรักไทยไม่จงรักภักดีและต้ องการเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ สถาบัน ควรจะเปลี่ยนวันถือกาเนิดพรรค
้ นที่ 14 กรกฎาคมยังเป็ นวันที่
เป็ นวันอื่นแต่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรก็ไม่ยอมเปลี่ยน 88 อีกทังวั
ซัดดัม ฮุสเซน โค่นล้ มระบอบกษัตริย์ของประเทศอิรักได้ สาเร็จและเป็ นวันเกิดของจอมพล ป. พิบลู
สงครามผู้เป็ นปรปั กษ์กบั สถาบันกษัตริ ย์มาโดยตลอด89อีกด้ วย ดังที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุลกล่าวว่า

“... อาจารย์ธีรภัทร เสรี รังสรรค์ ตอนนันก็
้ ยงั เป็ นที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย
หนึง่ ในผู้ก่อตัง้ ก็บอกว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ครับเอาหรื อวันที่ 14 กรกฎา ไม่ดีนะ ไม่ดี
ตรงไหน เป็ นวันที่มีการปฏิวตั ฝิ รั่งเศส แล้ วเขาล้ มระบบกษัตริ ย์พระเจ้ าหลุยส์
พ.ต.ท. ทักษิณ ก็บอกว่า เออ เดี๋ยวขอไปปรึกษาหารื อก่อน หายไปสักพักหนึง่ ก็
กลับมาบอกว่า เอาวันนี ้ล่ะดีแล้ ว90...วันที่ 14 กรกฎาคม คือวันนี ้เป็ นวันเกิดพรรค
ไทยรักไทย
วันนี ้ในขณะเดียวกันที่ประเทศฝรั่งเศสมีการปฏิวตั โิ ค่นล้ มสถาบัน
กษัตริ ย์ สถาปนาสาธารณรัฐขึ ้นมา วันนี ้เป็ นวันที่ซดั ดัม ฮุสเซน ล้ มระบอบกษัตริย์
ได้ สาเร็จ วันนี ้เป็ นวันเกิดของจอมพล ป. พิบลู สงครามและวันนี ้เป็ นวันก่อตังพรรค
้
ไทยรักไทย
เขาเข้ าใจเลือกวันที่มีอาเพศเลือกวันที่มีอปั มงคลเพื่อมาตังพรรค
้
การเมืองของเขา91...

88

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 1 ปฏิญญาฟิ นแลนด์กบั ยุทธศาสตร์ ไทยรักไทย , “ ผู้จดั การ
รายวัน ( 22 พฤษภาคม 2549): 11.
89
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 7 จดหมายของคนบ้ าเขียนไปหา ‘บุช’ทาไม???
,“
ผู้จดั การรายวัน ( 17 กรกฎาคม 2549): 10.
90
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 1 ปฏิญญาฟิ นแลนด์กบั ยุทธศาสตร์ ไทยรักไทย , “ ผู้จดั การ
รายวัน: 11.
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3.5 การจัดซือ้ เครื่องบินประจาตาแหน่ งนายกรัฐมนตรีใหม่

รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ ทาการจัดซื ้อเครื่ องบินประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี หรื อเรี ยกกัน
ว่าเครื่ องบินไทยคูฟ่ ้ า
ภาพที่ 4.6
ภาพเครื่ องบินไทยคูฟ่ ้ า

ที่มา เครื่องบินประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ( 2555 : ออนไลน์)
เครื่ องบินประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี หรื อเครื่ องบินไทยคูฟ่ ้ า เป็ นเครื่ องบินแอร์ บสั เอ
319 ACJ ที่ได้ ถกู ปรับแต่งมาอย่างหรูหรา มีการปรับขนาดเครื่ องบินจาก 151 ที่นงั่ ให้ เหลือเพียง
36 ที่นงั่ มีทงห้
ั ้ องพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี พร้ อมทังห้
้ องประชุมที่ตดิ ตังระบการสื
้
่อสารทันสมัย
สามารถติดต่อทุกที่ในโลกได้ ผา่ นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์92

91

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 7 จดหมายของคนบ้ าเขียนไปหา ‘บุช’ทาไม???
,“
ผู้จดั การรายวัน: 10.

เครื่องบินไทยคูฟ่ ้ าเป็ นเครื่องบินที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ มีมติให้ นาเอาเฮลิคอปเตอร์ แบบ ซูเปอร์ พมู า่ จานวน 2 ลา มูลค่า 21
ล้ านเหรียญสหรัฐไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องบินแอร์ บสั เอ 319 มูลค่า 51 ล้ านเหรียญสหรัฐ(เครื่องบินไทยคูฟ่ ้ า) โดยเพิ่มเงิน
งบประมาณสมทบไปจานวน 30 ล้ านเหรียญ เครื่องบินซูเปอร์ พมู า่ แต่เดิมเคยเป็ นพระราชพาหนะของสมเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ จานวนทังสิ
้ ้น 3 ลา แต่ประสบอุบตั ิเหตุตกที่จงั หวัดนราธิวาสในขณะตามขบวนเสด็จจานวน 1 ลา สมเด็จ
พระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถเลยไม่โปรดใช้ อีก 2 ลาที่เหลือ ใน สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระ
ราชอานาจ , หน้ า 279-280.
92
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี- ผู้จดั การรายวัน, ขบวนการล้ มเจ้ า ,หน้ า 79-80 .
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กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ นาเอาประเด็นทางการเมืองเรื่ องการจัดซื ้อ
เครื่ องบินประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี มาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กล่าวคือ กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าทังๆที
้ ่ในปี พ.ศ. 2546 กองทัพอากาศได้ เสนอให้ มีการจัดซื ้อ
เครื่ องบินพระราชพาหนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถใหม่เนื่องจากเครื่ องบินพระราชพาหนะลาเดิมมีอายุใช้ งานมากกว่า 20 ปี แล้ ว
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกลับอ้ างว่าไม่มีงบประมาณ 93 แต่รัฐบาลกลับมีงบประมาณจัดซื ้อเครื่ องบิน
ประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ทงๆที
ั ้ ่ประเทศไทยในอดีตไม่มีผ้ นู าคนไหนต้ องการมีเครื่ องบินประจา
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี หรื อแม้ แต่ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วหลายต่อหลายประเทศอาทิเช่นประเทศ
อังกฤษฝรั่งเศส ออสเตรเลีย หรื อ เยอรมนี เป็ นต้ นผู้นาประเทศก็ยงั ไม่มีเครื่ องบินประจาตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เลย94 ดังเช่นพลอากาศเอก เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์ ได้ กล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชิน
วัตร บนเวทีการชุมนุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2549 ว่า

“….คุณทักษิณแทนที่จะซื ้อเครื่ องพระที่นงั่ ก่อน กลับไปซื ้อเครื่ องให้ ตนเอง
และคณะใช้ ก่อนตอนปี 47 แล้ วมาซื ้อเครื่ องให้ พระที่นงั่ ปี 49 มันสมองผู้นาและ
ความรับผิดชอบปลอดภัย แล้ วมาบอกว่าเต็มไปด้ วยความจงรักภักดี ถามว่าการ
ประพฤติของทักษิณ ยอมรับได้ หรื อเปล่า...”

3.6 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ปราสาทพนมรุ้ง

ประเด็นทางการเมืองเรื่ องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี สญ
ั จรที่ปราสาทพนมรุ้ง นายสนธิ
ลิ ้มทองกุลได้ ทาการโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรก่อนที่จะมีการแตกหักกล่าวคือตังแต่
้ นายสนธิ ลิ ้ม

93

สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ฉบับ ถวายคืนพระราชอานาจ , หน้ า 279.
ประเทศอังกฤษ นายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์ เคยมีแนวคิดจะซื ้อเครื่องบินประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็ถกู สังคมคัดค้ านเป็ น
จานวนมากจนต้ องยกเลิกแนวคิดนี ้ไป กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี- ผู้จดั การรายวัน, ขบวนการล้ มเจ้ า,หน้ า 78.
94
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 78.
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ทองกุลจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ช่อง 9 อสมท.ขณะนัน้ นายสนธิ ลิ ้มทองกุลเห็นว่า การที่
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรมีแนวคิดจัดประชุมคณะรัฐมนตรี สญ
ั จร ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16- 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็ นการกระทาที่มี
พฤติการณ์ตีตนเสมือนพระมหากษัตริย์
เนื่องจากบริเวณปราสาทเขาพนมรุ้งเป็ นบริเวณที่
พระมหากษัตริ ย์ขอมสมัยโบราณใช้ ประกอบพิธีกรรมจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่สามัญชนจะเข้ าไป
ประกอบกิจกรรมอะไรทังสิ
้ ้น ดังที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ กล่าวไว้ ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ว่า95
“...ผมอยากจะฝากท่านนายกรัฐมนตรี และก็คนใกล้ ชิดท่าน
นายกรัฐมนตรี หรื อที่บ้านท่านนายกรัฐมนตรี ว่า ปราสาทพนมรุ้งนันเป็
้ นเทวาลัย
เทวสถาน คาว่าเทวสถานนัน้ ในสมัยโบราณเป็ นที่ที่กษัตริย์ไปทาพิธีกรรมเพื่อทา
พิธีกรรมกับฟ้า สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เทพเจ้ า โดยใช้ พราหมณ์เป็ นตัวกลางในการเชื่อมโยง
นะครับ ระหว่างกษัตริย์กบั เทพเจ้ า เพราะฉะนันแล้
้ วในบริเวณทังรอบนอกและ
้
รอบในของปราสาทพนมรุ้ง เป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ มีมานานแต่โบราณกาลแล้ วนะครับ
ถ้ าเรายอมรับว่า กษัตริ ย์ขอมสมัยโบราณเป็ นกษตริ ย์ ซึ่งก็เป็ นกษัตริย์อยูแ่ ล้ ว ไม่
งันจะก่
้ อตังอาณาจั
้
กร
จะก่อตังแคว้
้ นได้ อย่างไร
สิ่งนันเป็
้ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
อุปมาอุปไมยเหมือนพระราชวังเหมือนวัดพระแก้ ว จะไปทาอะไร ที่ไม่ใช่กษัตริ ย์
หรื อ เชื ้อพระวงศ์ซงึ่ เป็ นผู้นาพิธียอ่ มไม่สมควร...”

95

สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ 4 , หน้ า 283.
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ภาพที่ 4.7
ภาพบริเวณหน้ าห้ องประชุมคณะรัฐมนตรี สญ
ั จรรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
บริเวณปราสาทพนมรุ้ง

ที่มา ประชุมคณะรัฐมนตรี สญ
ั จรจังหวัดบุรีรัมย์ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ( 2555 : ออนไลน์)
และเมื่อภายหลังนายสนธิ ลิ ้มทองกุลเข้ ามาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กับ
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้ วประเด็นทางการเมืองเรื่ องการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี สญ
ั จรที่ปราสาทพนมรุ้งเพื่อทาตนเสมือนพระมหากษัตริย์ก็ถกู หยิบยกขึ ้นมาโจมตี
พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อีกครัง้ หนึง่ 96ดังที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุลกล่าวว่า
“...แก้ เคล็ดเพื่อให้ ตวั เองนันเที
้ ยบเหมือนกับเป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน ตังแต่
้ เข้ า
ไปทาพิธีในอุโบสถวัดพระแก้ ว เสร็จแล้ วยังไปประชุม ครม. ที่ปราสาทพนมรุ้ง ทา
ตัวเหมือนเทพยดาไปประชุมในในเทวสถาน อันนันคื
้ อการแก้ เคล็ดอีก

3.7 การขึน้ นั่งบริเวณคอช้ าง

การขึ ้นนัง่ บริเวณคอช้ างของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่อาเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็ นอีกประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรนามาโจมตีพ.ต.ท.ดร.

96

Astv ผู้จดั การออนไลน์ ,เมืองไทยรายสัปดาห์ 17 “สนธิ”สุดทนพฤติกรรม “ทักษิณ” จาบจ้ วงไม่ เลิก[ออนไลน์],18 มีนาคม
2549. แหล่งที่มา www.manager.co.th
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ทักษิณ ชินวัตรว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากบริเวณคอช้ าง เป็ นที่พระมหากษัตริ ย์ไทยใน
อดีตทรงนัง่ ระหว่างออกรบ97

ภาพที่ 4.8
ภาพพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ขึ ้นนัง่ บริเวณคอช้ างที่จงั หวัดสุรินทร์

ที่มา กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี-ผู้จดั การรายวัน(2553 : 95)
รวมไปถึงให้ นายเนวิน ชิดชอบคนสนิทขณะนัน้ เดินติดตามบริเวณเท้ าช้ างนันไม่
้ ตา่ งอะไร
ไปจากตาแหน่ง “ จาตุรงคบาท” หรื อ ตาแหน่งนายทหารดูแลเท้ าช้ างของพระมหากษัตริ ย์ในอดีต
เลย98

3.8 การเกณฑ์ ประชาชนมาให้ กาลังใจอย่ างไม่ เหมาะสม

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ทาการโจมตีพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและ
พรรคไทยรักไทยขณะนันที
้ ่ได้ เกณฑ์ประชาชนออกมาต้ องรับและให้ กาลังใจ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิน
วัตรให้ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ตอ่ ในช่วงระหว่างที่มีความขัดแย้ งทางการเมืองกับกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากประชาชนที่มาให้ กาลังใจพ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ทังที
้ ่อาเภอวังน้ อย จังหวัดอยุธยา เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม

97

เรื่องเดียวกัน.
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี- ผู้จดั การรายวัน, ขบวนการล้ มเจ้ า ,หน้ า 100.
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พ.ศ. 2549 แถวภาคเหนือและภาคอีสานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้ ถือธงทรงพระเจริญ
ขณะมาต้ อนรับพ.ต.ท.ดร.ทักษิณชินวัตรเป็ นจานวนมากดังภาพที่4.8
ภาพที่ 4.9
ภาพประชาชนขณะถือธงทรงพระเจริญขณะมาต้ อนรับและให้ กาลังใจ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

ที่มา ประชาชนแสดงการต้ อนรับพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรอย่างไม่เหมาะสม ( 2555:ออนไลน์)
อีกทังยั
้ งมีป้ายข้ อความเขียนว่า “ นายกอย่าทิ ้งประชาชน” มาให้ กาลังใจ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร อีกด้ วยซึง่ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม
อย่างยิ่งเนื่องจากข้ อความดังกล่าวเคยเป็ นคากล่าวที่พสกนิกรคนหนึง่ เคยกราบทูลขอร้ อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ก่อนที่จะทรงเสด็จไปศึกษาต่อประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เมื่อหลายสิบปี
ก่อน99

3.9 การใช้ คาพูดไม่ เหมาะสมต่ อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว

การใช้ คาพูดไม่เหมาะสมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เป็ นอีกประเด็นทางการเมือง
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหยิบยกขึ ้นมาโจมตีพ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร กล่าวคือกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชิน
99

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 12 คืนสูเ่ หย้ าก่อเกิดขบวนการไล่ทกั ษิณ , “ ผู้จดั การรายวัน (
18 สิงหาคม 2549): 10.

190

วัตรใช้ คาพูดไม่เหมาะสมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บ่อยครัง้ อาทิเช่น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 ในงานนายกรัฐมนตรี พบแท็กซี่พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตรได้ กล่าวว่า “…เอะอะก็หาว่า
ผมไม่จงรักภักดี ปั ดโธ่ ถ้ านายกฯไม่จงรักภักดีแล้ วผีที่ไหนจะจงรักภักดี....” 100 เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ในรายการนายกรัฐมนตรี ทกั ษิณคุยกับประชาชน กล่าวว่า “…ยกเว้ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั กระซิบข้ างหูวา่ ทักษิณลาออกเถอะเท่านันจะกราบพระบาทลาออก
้
แน่นอน...” หรื อเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 ขณะปราศรัยหาเสียงที่ทงุ่ ศรี เมือง จังหวัดอุดรธานี
กล่าวว่า “…ผมเป็ นนายกพระราชทานอยูแ่ ล้ ว ถ้ าผมได้ รับการเลือกตังพระเจ้
้
าอยู่หวั ก็ทรงโปรด
เกล้ าฯให้ ผมเป็ นนายกฯอยูแ่ ล้ ว...” 101 เป็ นต้ น คาพูดเหล่านี ้กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยมองว่าเป็ นคาพูดที่จาบจ้ างสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงเข้ าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพเลยทีเดียว102

3.10การเปลี่ยนบัตรประชาชนรุ่นใหม่

การเปลี่ยนบัตรประชาชนรุ่นใหม่ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรที่ได้ มีการลบตราครุฑออกจาก
บัตรประชาชนทังๆที
้ ่ตราครุฑอยูใ่ นบัตรประชาชนมาตลอดนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2486 เป็ นต้ นมา ได้
กลายเป็ นอีกประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนามาโจมตีรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร กล่าวคือกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าครุฑเป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อ
ความหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูที่มีความเชื่อว่าครุฑเป็ นสัตว์
พาหนะของพระนารายณ์ที่ได้ ลงมารับใช้ พระมหากษัตริย์ซงึ่ เป็ นพระนารายณ์อวตารลงมาและเป็ น
100

คนข่าวอิสระ , ถอดรหัสเลือกตัง้ 2549 ตุลาการภิวฒ
ั น์ หยุด ระบอบทักษิณ,(กรุงเทพฯ:พิมพ์ดีการพิมพ์, 2549),หน้ า18.
Charles Keyes ,” The Destruction of a Shrine to Brahama in Bangkok and the Fall of Thaksin Shinawatra : The
Occult and the Thai Coup in Thailand of September 2006 ,” p.22.
102
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี- ผู้จดั การรายวัน, ขบวนการล้ มเจ้ า ,หน้ า 100.

มานิตย์ นวลละออ ยังได้ อธิบายเพิ่มเติมถึงการนาครุฑมาเป็ นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ เนื่องจากต้ องการแสดงให้ เห็นถึง
ความหมายว่าพระมหากษัตริย์คือพระนารายณ์อวตารลงมา แม้ ครุฑที่เป็ นเทพที่มีฤทธานุภาพมากยังต้ องยอมเป็ นราชพาหนะ
ดังนันตราครุ
้
ฑจึงเป็ นการแสดงถึงอานาจอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์เพื่อให้ ประชาชนหรือผู้ใต้ ปกครองยอมรับอานาจว่ามี
ความชอบธรรม ซึง่ สอดคล้ องกับหลักการปกครองแบบเทวราชใน มานิตย์ นวลละออ , สัญลักษณ์ทางการเมืองใน
การเมืองไทย : ศึกษากรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481-2487) , หน้ า 106107.
101
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ผู้มีบญ
ุ บารมีสงู ถึงขนาดครุฑที่เป็ นเทพที่มีฤทธานุภาพมากยังยอมมาเป็ นราชพาหนะให้ และครุฑยัง
ได้ เป็ นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์มาตังแต่
้ อดีต อาทิเช่น การนาเอาครุฑมาทาเป็ นตรา
ราชการแผ่นดินนับร้ อยปี หรื อ ธงมหาราชซึง่ เป็ นธงประจาองค์พระมหากษัตริ ย์ก็ได้ มีตราครุฑอยู่
กึ่งกลางเป็ นต้ น ดังนันการที
้
่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรลบตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์
อย่างครุฑออกจากบัตรประชาชนจึงเป็ นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง103

3.11 การเขียนจดหมายส่ วนตัวถึงประธานาธิบดีจอร์ จ ดับเบิลยู บุช

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ นาเอาประเด็นที่นายไกรศักดิ์
ชุณหะวัน
ออกมาเปิ ดเผยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ว่า พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตรได้ ทาการส่ง
จดหมายส่วนตัวเพื่อชี ้แจงสถานการณ์ความขัดแย้ งทางการเมืองไทยต่อประธานาธิบดี
จอร์ จ
ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริ กาขณะนัน้ 104 มาโจมตี พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร หลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตรได้ ลงข้ อความ
ท้ ายจดหมายว่า Prime Minister of Thailand แทนที่จะลงท้ ายคาว่า Prime Minister of The
Kingdom of Thailand ว่าเป็ นความต้ องการที่ต้องการจะทราบความคิดเห็นประธานาธิบดี จอร์ จ
ดับเบิลยูบชุ ว่าถ้ าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรไทยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขจะมีความคิดเห็นอย่างไรมากกว่าที่จะเป็ นเพียงความผิดพลาดทาง
ภาษาดังที่ รท. กุเทพ ใสกระจ่าง ทีมกฎหมายพรรคไทยรักไทยขณะนันออกมาตอบโต้
้
ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้
เนื่องจาก ก่อนที่จะส่งจดหมายถึงบุคคลสาคัญระดับประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาย่อมต้ อง
มีทีมงานตรวจร่างภาษามาดีแล้ ว ข้ ออ้ างความผิดพลาดทางภาษาจึงเป็ นไปไม่ได้ ที่จะเกิดขึ ้น 105

103

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 2 เฮือกสุดท้ าย ทักษิณ ชินวัตร, “ ผู้จดั การรายวัน
29 พฤษภาคม 2549): 15.
104
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 7 จดหมายของคนบ้ าเขียนไปหา ‘บุช’ทาไม???
“ ผู้จดั การรายวัน: 10.
105
ผู้จดั การรายวัน ( 14 กรกฎาคม 2549) : 2.

(
,
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3.12 หนังสือ The King Never Smiles

หนังสือ The King Never Smiles สานักพิมพ์ Yale University Press ซึง่ ถูกเขียนโดยนาย
พอล เอ็ม แฮนด์ลี่ย์ ( Paul M. Handley)อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ Far
Eastern Economic Review

ภาพที่ 4.10
ภาพหนังสือ The King Never Smiles

ที่มา Handley ( 2006)
ภายในหนังสือเล่มนี ้ได้ มีข้อความโจมตีและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอยูห่ ลายส่วนซึง่ กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าคนสนิทของพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร อย่างนาย พัน
ศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานที่ปรึกษารักษาการนายกรัฐมนตรี ขณะนันย่
้ อมทราบเรื่ องเป็ นอย่างดี



อาทิเช่น บทที่ 16 ที่ได้ เอาข่าวด้ านลบในลักษณะข่าวซุบซิบของพระราชวงศ์มาเขียน หรือ บทที่ 17 ที่เขียนว่าการรัฐประหารของ
ประเทศเป็ นไปเพื่อราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ใน Paul M.Handley, The King Never Smiles: A Biography of
Thailand’s Bhumibol Adulyadej ,(New Haven and New York: Yale University Press, 2006). pp. 299 – 346.
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เนื่องจากมีความสนิทสนมกับนายพอล เอ็ม แฮนด์ลี่ย์ ดังที่ นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ กล่าวในรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์วาระพิเศษที่สวนลุมพินีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ว่า106

“...นายพอล แฮนด์ลีย์ มีความสนิทสนมกับนายพันศักดิ์ วิญญรัตน์
ประธานที่ปรึกษารักษาการนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดังนัน้ นาย
พันศัก์ินา่ จะรู้วา่ นายพอล แฮนด์ลีย์ เขียนหนังสือที่มีเนื ้อหาในลักษณะดังกล่าว
ตังแต่
้ เมื่อ 8 เดือนก่อน แต่ไม่ยอมดาเนินการอะไรเลย รัฐบาลทักษิณ และนายพัน
ศักดิ์ วิญญรัตน์ ซึง่ เป็ นประธานที่ปรึกษาของนายทักษิณ มันรู้เรื่ องนี ้มาตังแต่
้ 8
เดือนที่แล้ ว ถามว่าทาไมเขียนจดหมายถึงพ่อบุชในเรื่ องตัวเองได้ ทาไมเรื่ องนี ้ตัง้ 8
เดือนไม่ทาอะไรเลย พ่อแม่พี่น้องเห็นหรื อยังคนที่มนั ไม่เคารพมันจะเจตนาละเมิด
มันปิ ดบังไม่อยูห่ รอกในที่สดุ สันดานดิบมันจะออกมา...”

3.13 เว็บไซต์ มนุษยดอทคอม

เว็บไซต์มนุษยดอทดอม เป็ นเว็บไซต์ที่ผลิตเนื ้อหาขึ ้นมาเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์
มีการจดทะเบียนและดาเนินการอยูท่ ี่ประเทศสวีเดน 107 ในประเด็นทางการเมืองนี ้กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ว่านายภูมิธรรม เวชยชัย คนสนิทของ
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึง่ เคยได้ รับชื่อจัดตังว่
้ า
สหายใหญ่ขณะอยูใ่ นป่ าเป็ นผู้อยูเ่ บื ้องหลังโดยทาการโอนเงินจากประเทศไทยให้ เดือนละประมาณ
4,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการผลิตเว็บไซต์นี108
้

106

ผู้จดั การรายวัน ( 17 กรกฎาคม 2549) : 2.
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี- ผู้จดั การรายวัน, ขบวนการล้ มเจ้ า ,หน้ า 67.
108
สนธิ ลิ ้มทองกุล , เมืองไทยรายสัปดาห์ สัญจร 2 ฉบับยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 53-54.
107
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อย่างไรก็ตามการผลิตเว็บไซต์มนุษยดอทดอม กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ยังมองด้ วยว่าเป็ นเพียงแค่หนึง่ ในวิธีการที่อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างนาย
ภูมิธรรม เวชยชัย ใช้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเป็ นเครื่ องมือในการโค่นล้ มสถาบันพระมหากษัตริย์
ภายหลังจากประสบความล้ มเหลวในการเคลื่อนไหวทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยมาก่อน109

ประเด็นทางการเมืองต่างๆซึ่งได้ ถกู ผลิตผ่านสื่อในเครื อผู้จดั การของนายสนธิ ลิ ้มทองกุล110
ดังกล่าวแม้ ว่าบางประเด็นจะขาดความสมเหตุสมผลอยู่มาก อาทิเช่น การโจมตีการนัง่ บริเวณคอ
ช้ างเพื่อเปิ ดงานที่จงั หวัดสุรินทร์ ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ว่าต้ องการทาตนให้ เสมือน
พระมหากษัตริ ย์ทงๆที
ั ้ ่ตาแหน่งนัง่ เป็ นบริเวณที่ควาญช้ างนัง่ มากกว่าจะเป็ นตาแหน่งที่
พระมหากษัตริ ย์ไทยในอดีตทรงนัง่ ระหว่างออกรบ การโจมตีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี สญ
ั จรที่
ปราสาทพนมรุ้งว่าพยายามตีตนเสมอกษัตริ ย์เนื่องจากบริเวณปราสาทพนมรุ้งเป็ นบริ เวณที่
พระมหากษัตริ ย์ขอมในอดีตใช้ ประกอบพิธีกรรมทังๆที
้ ่ความจริงแล้ วพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็ได้
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่จดั ประชุมคณะรัฐมนตรี สญ
ั จรภายในปราสาทพนมรุ้งตามที่นายเนวิน
ชิดชอบ คนสนิทในขณะนันได้
้ เสนอให้ จดั ประชุมภายในปราสาทเนื่องจากพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
เห็นว่าไม่เหมาะสมโดยให้ จดั ประชุมบริเวณหน้ าปราสาทแทน หรื อ กรณีที่โจมตีว่านายภูมิธรรม
เวชยชัยว่าเป็ นผู้อยูเ่ บื ้องหลังการจัดทาเว็บไซต์มนุษยดอทคอมนันก็
้ ไม่มีหลักฐานยืนยันว่านายภูมิ
ธรรมอยูเ่ บื ้องหลังจริง และ ภายหลังศาลก็ได้ มีคาพิพากษาให้ นายสนธิ ลิ ้มทองกุลแพ้ คดีในกรณีที่
นายภูมิธรรม ยื่นฟ้องนายสนธิกรณีหมิ่นประมาทเรื่ องการจัดทาเว็บไซต์มนุษยดอทคอม เป็ นต้ น
แต่อย่างไรก็ตามประเด็นทางการเมืองเหล่านี ้ได้ กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญของกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 111 ในการผลิตสร้ างประเด็นทางการเมืองเพื่อใช้ โจมตีรัฐบาล
ทักษิณ
ชินวัตรโดยมีเป้าหมายสาคัญต้ องการให้ ประชาชนและสังคมทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่า
“รัฐบาลทักษิณกาลังทาลาย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุ่มพันธมิตร

109

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 16 ห้ าปี ในระบอบทักษิณ แผ่นดินไทยลุกเป็ นไฟ , “ ผู้จดั การ
รายวัน (18 กันยายน 2549): 10.
110
เกษียร เตชะพีระ , สงครามระหว่างสี : ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ,(กรุงเทพฯ:Open Books, 2553),หน้ า 187.
111
อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ , ทางออกประเทศไทยกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป[ออนไลน์ ] , 20 เมษายน 2553 . แหล่งที่มา www.
Bangkokbiznews.com
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ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาลังปกป้องสถาบันอยู่” กล่าวคือ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กาลัง
ทาลายสถาบันชาติผา่ นการทุจริตคอร์ รัปชัน่ และยินยอมให้ ตา่ งชาติเข้ ามาแสวงหาผลประโยชน์
ภายในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์สว่ นตนของครอบครัวและพวกพ้ อง
กาลัง
ทาลายสถาบันศาสนาโดยทาให้ พระพุทธศาสนาเกิดความแตกแยกอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน
เพียงเพื่อหวังให้ ศาสนาพุทธมาเป็ นฐานคะแนนเสียงอานาจทางการเมืองให้ พรรคไทยรักไทย
ขณะนัน้ กาลังทาลายสถาบันพระมหากษัตริ ย์เพื่อต้ องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขเป็ นระบอบสาธารณรัฐเพื่อให้ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตรดารงตาแหน่งประธานาธิบดี 112 และเป็ นหน้ าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนต้ อง
มาร่วมเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเพื่อปกป้องสถาบันกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเนื่องจากถ้ าเมื่อไหร่สถาบันถูกทาลายประชาชนก็ไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ ดังที่แกนนา
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ กล่าวและให้ สมั ภาษณ์วา่

“...กลุม่ พันธมิตรฯที่ออกมารวมตัวกันนันเป็
้ นการแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ซึง่ ชาตินนประกอบด้
ั้
วยศาสนาและพระมหากษัตริย์
ไม่ใช่อย่างอื่น ไม่ใช่ 30 บาทรักษาทุกโรค ไม่ใช่อะไรทังสิ
้ ้น เมื่อใดศาสนาอ่อนแอ
พระมหากษัตริ ย์อ่อนแอ เราจะไม่มีชาติ ศาสนาไม่วา่ จะเป็ นพุทธ คริสต์ อิสลาม
และจิตวิญญาณของสังคมไทย ดังนัน้ พระมหากษัตริย์เป็ นกันชนสุดท้ ายของ
สังคมไทยที่พวกเราพึง่ พาได้ เมื่อผู้นาไร้ คณ
ุ ธรรม
แต่เมื่อใดพระมหากษัตริย์
กลายเป็ นตรายางในทางการเมืองไปแล้ วประเทศชาติถกู ซื ้อขายได้ เพราะว่า
รัฐธรรมนูญนันถู
้ กสร้ างขึ ้นโดยนักการเมือง นักการเมืองนันถู
้ กกากับโดยพรรค
การเมือง พรรคนันถู
้ กเป็ นเจ้ าของโดยทุน เพราะฉะนันแล้
้ ว หากประเทศชาติจะถูก
เปลี่ยนมือได้ เหมือนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ก็จะเป็ นวันที่ประชาชนแบบพวกเราไม่


การที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพยายามปลูกฝั งความเชื่อประชาชนทัว่ ไปให้ เกิดความเชื่อว่า รัฐบาลทักษิณ
กาลังทาลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยูแ่ ละกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาลังปกป้อง
สถาบันอยูน่ นนั
ั ้ กวิชาการหลายคนให้ ความเห็นตรงกันทังนั
้ กวิชาการต่างชาติและประเทศไทยอาทิเช่นใน Anja Bodenmuller ,The
Military Coup d’e’tat 2006 :Where is Thailand’s Democratization Process Heading ?.p. 42., เกษียร เตชะพีระ ,จากระบอบ
ทักษิณสูก่ ารรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย,หน้ า 11. และ อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ , “ คาพิพากษา ,” โลกวันนี ้
( 27 ธันวาคม 2007 ) : 3.
112
สมยศ พฤกษาเกษมสุข , การเมืองปลายรัชกาลกับสงครามแห่งความจงรักภักดี , หน้ า 199.
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มีอะไรเหลืออีกแล้ ว แม้ กระทัง่ จิตวิญญาณ จึงทาให้ พนั ธมิตรฯทุกคนออกมา
เรี ยกร้ องให้ นายกทักษิณออกจากตาแหน่ง 113 .......การที่กลุ่มพันธมิตรฯออกมาขับ
ไล่รัฐบาลทักษิณก็เพราะมองว่าการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของนักการเมืองอย่างรัฐบาล
ทักษิณ
มันทาลายชาติและลุกลามไปยังสถาบันอื่นๆอย่างศาสนาและ
พระมหากษัตริ ย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อยุแ่ ล้ ว จริงๆนักการเมืองนี่ทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน่
มาตลอดนะเพียงแต่รัฐบาลทักษิณอานาจมากหน่อยเลยส่งผลกระทบกว้ างขวาง
กว่าที่ผา่ นมา ถ้ าสถาบันต่างๆถูกทาลายลงไปโดยฝี มือนักการเมืองประชาชนก็อยู่
ไม่ได้ หรอก กลุม่ พันธมิตรฯเลยออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี 114
้ ...ประเด็นที่เรามา
ชุมนุมขับไล่ทกั ษิณ เราทาเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ไม่ทาเพื่อส่วนตัวและหมูค่ ณะ
เลย เราไม่ใช่กลุม่ การเมือง ไม่ใช่พรรคการเมือง เราไม่ใช่ศตั รูของใครแต่เราเป็ น
ศัตรูของคนที่มาทาลายชาติและราชบัลลังก์ เมื่อประชาชนเห็นอย่างนี ้ประชาชนก็
้
องโค่นล้ มรัฐบาลทักษิณและนี่
เอาด้ วย 115 …เพียงพอแล้ วที่คนไทยทังประเทศจะต้
คือหน้ าที่ทางประวัตศิ าสตร์ อนั มีเกียรติยิ่งที่ คนไทยทังประเทศจะต้
้
องกอบกู้ชาติ
บ้ านเมืองของตน 116 ....ในวันนี ้จึงเป็ นเรื่ องของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยที่กาลังทาหน้ าที่แทนประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า
เพื่อขับไล่
ระบอบเผด็จการทรราชออกไปจากประเทศไทย
เพื่อกอบกู้ราชอาณาจักรไทย
กลับคืนมา เพื่อความมัน่ คงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อกอบู้เอาทรัพย์
สมบัตขิ องชาติและดินแดนของชาติกลับมา ทังหมดนี
้
้เป็ นมหาวีรกรรม เป็ นชาติ
พลี ที่เป็ นหน้ าที่ของคนไทยทุกคน117...”

การใช้ ส่ ือในเครื อผู้จัดการมาเป็ นเครื่องมือสาคัญในการผลิตสร้ างประเด็นทาง
การเมืองเพื่อทาให้ ประชาชนและสังคมทั่วไปเกิดความเชื่อว่ า “รัฐบาลทักษิณกาลังทาลาย
สถาบัน และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาลังปกป้องสถาบันอยู่”ได้ กลาย

113

สัมภาษณ์ สนธิ ลิ ้มทองกุล,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 7 พฤศจิกายน 2555.
สัมภาษณ์ พิภพ ธงไชย,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 4 พฤศจิกายน 2555.
115
สัมภาษณ์ จาลอง ศรีเมือง,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 4 พฤศจิกายน 2555.
116
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “หมายเหตุผ้ จู ดั การ : เดินหน้ าโค่นระบอบทักษิณจนถึงที่สดุ , “ ผู้จดั การรายวัน (18 กันยายน 2549): 2.
117
สนธิ ลิ ้มทองกุล , “หมายเหตุผ้ จู ดั การ : 14 มีนา...ธรรมาธรรมะสงคราม, “ ผู้จดั การรายวัน (14 มีนาคม 2549): 2.
114
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มาเป็ น“วิธีการหลักของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการต่ อสู้ทาง
การเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2549 ”

4.1.2 วิธีการรอง :การผลิตสัญลักษณ์ ทางการเมืองเพื่อมาสนับสนุนประเด็นทาง
การเมืองผ่ านสื่อ

นอกจากกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะใช้ สื่อในเครื่ อผู้จดั การในการผลิต
สร้ างประเด็นทางการเมืองเพื่อทาให้ ประชาชนและสังคมโดยทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่า “ รัฐบาลทักษิณ
กาลังทาลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
กาลังปกป้องสถาบันอยู่” เพื่อทาให้ ประชาชนมาร่วมเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กับ
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน้ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยยังได้ ตงใจผลิ
ั้
ตสัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆมาสนับสนุนความเชื่อจากประเด็นทาง
การเมืองต่างๆเหล่านี ้ด้ วย ดังที่นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานแกนนากลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ ให้ สมั ภาษณ์ว่า118

“….สัญลักษณ์เสื ้อเหลืองเป็ นสิ่งที่พนั ธมิตรตังใจผลิ
้
ตขึ ้นมา ตอนปี 49 ก็มี
ผ้ าโพกหัว เสื ้อยืดสีเหลืองเรารักในหลวง หมวก พัด พวกเหรี ยญ ส่วนปี 51 ที่ส้ กู บั
รัฐบาลสมัคร สมชายอีกทีก็ใช้ มือตบเป็ นสัญลักษณ์ การที่มวลชนใช้ มือตบก็เพื่อ
สื่อความหมายบางอย่างถึงนักการเมืองบางคน เป็ นมาตราการสังคมที่เค้ าเห็นว่า
รัฐบาลหมดความชอบธรรม ประชาชนก็สง่ สัญญาณ...”

สัญลักษณ์หรื อสัญลักษณ์ทางการเมืองคือสิ่งที่ใช้ แทนความคิด ความเชื่อหรื อ อุดมการณ์
ทางการเมืองซึง่ โดยปกติมีความเป็ นนามธรรมสูงให้ มีความเป็ นรูปธรรมและเข้ าใจได้ ง่ายมากขึ ้น
เพื่อสื่อความหมายให้ ผ้ รู ับรู้สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองเกิดความเชื่อในความคิด
ความเชื่อทาง

118

สัมภาษณ์ สุริยะใส กตะศิลา,ผู้ประสานงานแกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 9 พฤศจิกายน 2555.
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การเมือง หรื ออุดมการณ์ทางการเมือง ไปในทิศทางเดียวกัน โดยถ้ าเมื่อไหร่ความคิด ความเชื่อทาง
การเมืองของผู้รับรู้สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองมากจนถึงขันที
้ ่เรี ยกว่า“ ความเชื่อทางการเมืองอย่างฝั ง
หัว” หรื อ (Political myth) เกิดขึ ้นจนมองว่าสิ่งเหล่านันเป็
้ นความจริง ก็จะก่อให้ เกิดความประพฤติ
หรื อการกระทาทางการเมืองตามที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองต้ องการได้
โดยปกติทวั่ ไป
สัญลักษณ์ทางการเมืองมีทงหมด
ั้
5 ประเภทได้ แก่ 1. สัญลักษณ์ทางการเมืองเชิงภาษา ( Lexical)
2.สัญลักษณ์ทางการเมืองเชิงรูปลักษณ์หรื อรูปภาพ
(Pictorial)3.สัญลักษณ์ทางการเมืองเชิง
เหตุผล( Logico- Mathematical) 4.สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงพิธีกรรมหรื อพฤติกรรม ( Social
– Gestural )5.สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงศิลปดนตรี ( Musical) ดังกล่าวถึงไปแล้ วในบทที่ 2
นัน้
การใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทยนันมี
้ มาตังแต่
้ อดีตที่เห็นได้ อย่างเด่นชัด
กล่าวคือ การผลิตสร้ างสัญลักษณ์ทางการเมืองของคณะราษฎรภายหลังทาการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อทาลายระบบสัญลักษณ์ทางการเมืองเดิมที่สะท้ อนความเชื่อถึงความ
ศักดิส์ ิทธิ์และสูงส่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อาทิเช่น การที่
คณะราษฎรสัง่ ให้ ผลิตเพลงชาติขึ ้นใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทนเพลงสรรเสริญพระบารมีซงึ่ เคยทาหน้ าที่
เป็ นเพลงชาติมาก่อน119 หรื อ การให้ จดั สร้ างเมรุเผาศพทหาร 17 นายที่เสียชีวิตในคราวปราบกบฏ
บวรเดชเมื่อปี พ.ศ. 2476บริเวณทุง่ พระสุเมรุ หรื อ ท้ องสนามหลวงซึง่ เป็ นบริเวณที่แต่เดิมถูกสงวน
ไว้ ให้ จดั พระราชพิธีเกี่ยวข้ องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านัน้ 120เป็ นต้ น
สาหรับการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทยยุคปั จจุบนั นี ้ที่เห็นได้ อย่างเด่นชัด
กล่าวคือ การใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึง่ สามารถ
แบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆตามกรอบทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ของ Ernst Cassier ได้ ดงั ต่อไปนี ้

119

ชาตรี ประกิตนนทการ , ศิลปะ-สถาปั ตยกรรมคณะราษฎร สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ , หน้ า 7-8.
ชาตรี ประกิตนนทการ ,”สถาปั ตยกรรมไทย : ภาพสะท้ อนการเมืองในสยาม,” ใน หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับ
การเมืองสยามในประเทศไทย จากกบฏ ร.ศ. 130 ถึง รัฐประหาร 19 กันยายน 2549,(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ,2552),หน้ า 103-104.
120
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1. สัญลักษณ์ ทางการเมืองเชิงภาษา ( Lexical )
สัญลักษณ์ทางการเมืองเชิงภาษา(Lexical) ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ผลิตขึ ้นมาเพื่อสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อจากประเด็นทางการเมือง ได้ แก่

1.1 คาขวัญ

การใช้ คาขวัญเพื่อสร้ างความเชื่อทางการเมืองให้ เกิดขึ ้นนันเคยมี
้
มานับตังแต่
้ อดีต
อาทิเช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2519 ทีมีการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างอุดมการณ์สงั คมนิยมและอนุรักษ์
นิยม พรรคชาติไทยซึง่ เป็ นพรรคแนวอนุรักษ์นิยมขณะนันได้
้ ใช้ คาขวัญที่ว่า “ ..ถ้ าสิ ้นชาติ สิ ้น
แผ่นดิน สิ ้นกษัตริย์ เห็นสุดจะยืนหยัดอยูไ่ ด้ ...”ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตังเมื
้ ่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2519121
การใช้ คาขวัญในการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองนัน้ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเห็นว่ามีความสาคัญเนื่องจากทาให้ การชุมนุมมีการรวมเป็ นหนึง่ และมีความตื่นตัว
ดังที่นายคานูณ สิทธิสมาน คนสนิทของนายสนธิ ลิ ้มทองกุลได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ 122

“….ก่อนที่จะชุมนุมในแต่ละครัง้ เราก็มีการคิดกิมมิค ( gimmick) ขึ ้นมา
ซึง่ ส่วนใหญ่ก่อนที่จะทาอะไรเราก็จะมีการประชุมมีการหารื อกัน คุณสนธิอาจจะ
คิดบ้ าง พวกเราหลายๆคนก็ชว่ ยกันเสนอบ้ างก็เป็ นคาขวัญขึ ้นมา มันจาเป็ น
เพราะคนที่มาอยูร่ ่วมกันต้ องมีความคึกคัก มีสญ
ั ลักษณ์อะไรต่ออะไรขึ ้นมา ซึง่
จะต้ องเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็ นพวกเดียวกัน มันก็เหมือนกับการจัดงานอี
เว้ นท์ขึ ้นมาสักงานหนึง่ มันต้ องมีกิมมิค มีคาขวัญเชิงสัญลักษณ์ขึ ้นมา....”

121

นฤมล ทับจุมพล , “ การใช้ สื่อในการสร้ างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของราชการ ( พ.ศ. 2475 – 2530X, “(
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531),หน้ า 131 – 132.
122
สัมภาษณ์ คานูณ สิทธิสมาน, 7 พฤศจิกายน 2555.
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คาขวัญสาคัญในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ได้ แก่คาว่า “ เอาประเทศไทยของเราคืนมา”คาว่า”เอาประเทศไทยของเราคืนมา”นันเกิ
้ ดขึ ้นครัง้
แรกเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 6 ณ อาคาร
สโมสรพลเมืองอาวุโส สวนลุมพินี ก่อนที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะกาเนิดขึ ้นมา
ในการจัดรายการครัง้ นี ้นายสนธิ ลิ ้มทองกุลได้ โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในประเด็นทางการเมือง
ที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวคือ โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่าได้ ทาการจัดซื ้อ
เครื่ องบินประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี หรื อเครื่ องบินไทยคูฟ่ ้ า ก่อนที่จะจัดซื ้อเครื่ องบินพระราช
พาหนะลาใหม่ให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ดังที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุลกล่าวว่า123

“.... ทุกวันนี ้พระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระนางเจ้ าฯเสด็จพระราชดาเนิน
มีพระราชพาหนะที่จะเดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจทางภาคใต้ ยังใช้ เครื่ องบินเก่าๆ
เครื่ องบินเก่าๆสิบกว่าปี แล้ ว แต่รัฐบาลชุดนี ้มันซื ้อเครื่ องบินใหม่ แล้ วเรี ยกว่า “ไทย
คูฟ่ ้ า” บินไปโน่น บินไปนี่ บินไปยุโรป บินไปอเมริกา พาคนซึง่ ไม่ได้ เป็ นข้ าราชการ
ไป
เอาเพียงแค่นี ้เองก็ร้ ูซึ ้งเห็นแก่ใจแล้ วใช่ไหมว่าคนเราสันดานที่แท้ จริงเป็ น
อย่างไร ที่จริงก่อนที่จะตัดสินใจซื ้อเครื่ องบิน ต้ องประชุม ครม. แล้ วบอกว่า “ พวก
เรา พระราชพาหนะนันเก่
้ าแล้ ว เราน่าจะซื ้อพระราชพาหนะใหม่ถวายให้ กบั พระ
เจ้ าอยูห่ วั พระนางเจ้ าฯ พระบรมวงศานุวงศ์ แล้ วเอาไอ้ เครื่ องบินเก่าๆพระองค์
ท่านมาใช้ แล้ วกัน แค่นี ้ยังคิดไม่ออก แล้ วมันยังจะคิดมาปกครองประเทศไทย เอา
ประเทศไทยของเราคืนมา…”

คาว่า”เอาประเทศไทยของเราคืนมา”ยังได้ กลายมาเป็ นคาขวัญสาหรับการจัดรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์ครัง้ ที่ 7 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ อาคารสโมสรพลเมือง
อาวุโส สวนลุมพินีอีกด้ วย 124 และเมื่อนายสนธิ ลิ ้มทองกุลเข้ าร่วมเป็ นแกนนากลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ ได้ กลายมาเป็ นคาขวัญในการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มพันธมิตร

123

คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 108 - 109.
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 107.

124
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ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยูบ่ อ่ ยครัง้ อาทิเช่น เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 วันที่ 14
มีนาคม พ.ศ. 2549 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.11
ภาพการชุมนุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ที่มีคาขวัญ”เอาประเทศไทยของเราคืนมา”อยูเ่ บื ้องหลังเวที

ที่มา ชุมนุมใหญ่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวันที่ 26-27กุมภาพันธ์ ( 2555:ออนไลน์)
นอกจากนี ้คาขวัญ “ เอาประเทศไทยของเราคืนมา”ยังได้ กลายมาเป็ นท่อนสุดท้ ายใน
”เพลงเทียนแห่งธรรม” ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นเพลงประจากลุม่ ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยและประทีบ ขจัดพาล ยังได้ เอาคาขวัญนี ้มาแต่งเพลง”เอาประเทศไทยของเราคืนมา”
ซึง่ เป็ นเพลงที่ต้องมีการเปิ ดทุกครัง้ เมื่อการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยุติ
ลง
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1.2คาเปรียบเทียบ

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ใช้ คาเปรี ยบเทียบเพื่อสนับสนุนและตอกย ้า
ความเชื่อว่ารัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรกาลังทาลายสถาบันและกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยกาลังปกป้องอยู่ สองลักษณะสาคัญได้ แก่

1.2.1คาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเหมือนกัน

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ใช้ เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ มา
เปรี ยบเทียบเพื่อแสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่เอื ้อต่อการเข้ ามาแสวง
ผลประโยชน์ของประเทศสิงคโปร์ ในประเทศไทยว่าไม่แตกต่างไปจากพฤติกรรมของบุคคลที่ทรยศ
เปิ ดประตูเมืองให้ ประเทศพม่าเข้ ามาตีกรุงศรี อยุธยาในอดีต หรื อ เปรี ยบเทียบประเด็นทางการเมือง
กรณีที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดจานวนทังสิ
้ ้น 73,000 ล้ าบาท
โดยไม่เสียภาษี วา่ มีความผิดเปรี ยบเสมือนกับเจ้ าอาวาสที่เอาสีกามาหลับนอนที่กฏุ ิจาเป็ นอย่างยิ่ง
ต้ องปาราชิก125
รวมไปถึงยังได้ นาเอาเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ ้นในขณะนันมาเปรี
้
ยบเทียบว่า
เหตุการณ์ที่ประชาชนชาวไต้ หวันออกมารวมตัวขับไล่ประธานาธิบดีเฉินสุย่ เปี ยน นันไม่
้ แตกต่างไป
จากกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เนื่องจากผู้นาใน
การขับไล่ประธานาธิบดีเฉินสุย่ เปี ยนขณะนันเคยเป็
้
นเพื่อนกับประธานาธิบดีเฉินสุย่ เปี ยนมาก่อน
แต่ทนพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของนายเฉินสุย่ เปี ยนไม่ไหว ซึง่ ไม่ต่างอะไรกับนายสนธิ ลิ ้มทองกุล
ที่เป็ นเคยเป็ นเพื่อนกับพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรมาก่อน แต่ทนพฤติกรรมการทาลายสถาบันชาติ
ผ่านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่ไหวเช่นเดียวกัน126

125

ผู้จดั การรายวัน ( 12 กุมภาพันธ์ 2549) : 2.
ผู้จดั การรายวัน ( 9- 10 กันยายน 2549) : 2.
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นอกจากนี ้ยังได้ นาเอาบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ ในอดีตอย่างพระเจ้ านโปเลียน โบนา
ปาร์ ต มาเปรี ยบเทียบว่ามีพฤติกรรมคล้ ายคลึงกับ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรหลายประการ อาทิ
เช่น พระเจ้ านโปเลียน โบนาปาร์ ตมีพฤติกรรมการทาลายสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ไม่ตา่ งอะไรไปจากพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรกล่าวคือ พระเจ้ านโปเลียน โบนาปาร์ ตได้ ทาลาย
สถาบันชาติผา่ นการขายสมบัตชิ าติ และขายความลับชาติ ทาลายสถาบันศาสนาโดยการทาการ
ย้ ายพระสันตะปาปาเมื่อไม่ทาตามในสิ่งที่พระเจ้ านโปเลียนต้ องการจากกรุงโรมไปที่กรุงปารี สและ
พยายามตังพระสั
้
นตะปาปาของพระองค์ขึ ้นเอง ทาลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการทาสงคราม
กับพระมหากษัตริ ย์ฝรั่งเศสในขณะนันจนหมดพระราชอ
้
านาจต้ องอพยพลี ้ภัยไปอยูเ่ มืองเล็กๆ
อานาจเดียวที่พระมหากษัตริ ย์มีคืออานาจลงพระปรมาภิไธยให้ พระเจ้ านโปเลียนเป็ นผู้มีอานาจ
สูงสุดในประเทศฝรั่งเศส และนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ยังได้ เปรี ยบเทียบตนเองว่าไม่ตา่ งอะไรไปจาก
นายชาโต บริยองอดีตนักหนังสือพิมพ์และเจ้ าของโรงพิมพ์ชาวฝรั่งเศสผู้เป็ นสาเหตุสาคัญที่นาไปสู่
การถูกโค่นล้ มลงจากอานาจของพระเจ้ านโปเลียน โบนาปาร์ ต ดังที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ กล่าว
เปรี ยบเทียบความเหมือนกันว่า127

“…นโปเลียนหาเงินได้ จากไหนน่าสนใจมาก1. เก็งกาไร 2. ซื ้อขายหุ้น 3.
นโปเลียนหาเงินได้ จากการขายสมบัตชิ าติ 4. ขายความลับของชาติ....เขาไม่เคย
ศรัทธาในสิ่งไหนเลย ไม่มีศาสนา เมื่อพระสันตะปาปาอยูท่ ี่กรุงโรม ไม่ยอมทา
ตามที่เขาต้ องการ เขาย้ ายพระสันตะปาปาจากโรมมาที่กรุงปารี ส แล้ วเขา
พยายามจะตังพระสั
้
นตะปาปาของเขาเองขึ ้นมา...นโปเลียนทาสงครามกับ
พระมหากษัตริ ย์ ทาให้ พระองค์ทา่ นต้ องอพยพลี ้ภัยไปอยูเ่ มืองเล็กๆไม่มีอานาจ
ใดๆนอกจากลงพระปรมาภิไธยเขาเป็ นหนึง่ เดียวเท่านันที
้ ่ปกครองบ้ านเมืองนี ้ เขา
กาหนดให้ ประชาชนเลือกระหว่างระบอบกษัตริ ย์กบั การปกครองแบบสาธารณรัฐ
เขาสามารถเอาชนะการเลือกตังด้
้ วยการซื ้อเสียง นโปเลียนซื ้อเสียงนะ และ
กลายเป็ นประธานาธิบดีในระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีไปตราบเท่านาน
...ในก้ าวแรกที่เขาต้ องลงจากหน้ าที่ ตาแหน่ง เพราะว่าเขาถูกเปิ ดโปง แล้ ว

127

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่ 39 มิถนุ ายน จุดเปลี่ยนประเทศไทย , “ ผู้จดั การรายวัน (19
มิถนุ ายน 2549): 14.
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ประชาชนขับไล่เขา คนที่ขบั ไล่เขาชื่อ นายชาโต บริยอง นายชาโต บริ ยอง คนนี ้
เป็ นนักหนังสือพิมพ์ และเป็ นเจ้ าของโรงพิมพ์ นโปเลียนจับนายชาโต บริยอง เข้ า
คุก นายชาโต บริ ยอง เขียนหนังสือจากในคุกหนังสือที่เขียนถูกกระจายไปตาม
สังคมในปารี สจนกระทัง่ ประชาชนลุกฮือ...มันเป็ นเรื่ องมหัศจรรย์จริงๆคือผมอ่าน
แล้ วผมอึ ้ง มันช่างเหมือนอะไรเช่นนี ้...พ่อแม่พี่น้อง นี่เป็ นเรื่ องของนโปเลียน โบนา
ปาร์ ต และของชาโต บริ ยอง ไม่ใช่เรื่ องของทักษิณ ชินวัตร และสนธิ ลิ ้มทองกุลนะ
..ผมเชื่อในเรื่ องของการเกิดใหม่
บางครัง้ ผมก้ อดคิดไม่ได้ วา่
ไอ้ นี่มนั เป็ น
วิญญาณนโปเลียนเกิดใหม่หรื อเปล่านะ...”

1.2.2 คาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความแตกต่ าง

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ใช้ คาเปรี ยบเทียบเพื่อแสดงความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต้องการปกป้องและจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์กบั รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการทาลายสถาบัน อาทิเช่น การใช้ คาเปรี ยบเทียบ
ให้ ประชาชนเลือกข้ างระหว่างกลุ่มตนที่อยูข่ ้ างพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสถาบันพระมหา
กกษัตริย์ กับ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรที่พยายามทาลายสถาบันพระมหากษัตริย์ผา่ นการใช้ คาพูดที่
จาบจ้ วงต่างๆภายหลังจากวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรได้ กล่าวถึง
บุคคลผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเข้ ามาแทรกแซงการทางานของรัฐบาลซึง่ กลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรต้ องการหมายถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ
การกล่าวโจมตีพล.อ.เปรม
ติณสูลานนท์ก็ไม่ตา่ งอะไรไปจากการโจมตีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั เนื่องจากพล.อ.เปรม
ติณสูลานนท์ดารงตาแหน่งประธานองคมนตรี ซงึ่ เปรี ยบเสมือน
ตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อยู่128
นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นคาเปรี ยบเทียบเพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างพล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ และ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวคือพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีความรักสถาบัน

128

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “คนไทยต้ องเลือกข้ างในหลวงเพื่อหยุดระบอบทักษิณ , “ ผู้จดั การรายวัน (6 กรกฎาคม 2549): 14.
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันชาติและพระมหากษัตริ ย์ซงึ่ ตรงข้ ามกับพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดังที่
นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ใช้ คาเปรี ยบเทียบเพื่อแสดงความแตกต่างว่า129

“…พล.อ.เปรม เป็ นคนซึง่ รักชาติรักแผ่นดิน...พล.อ.เปรม ยึดถือพระราช
ดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มาตลอด ไม่เคยเลยที่จะฉีกออกจาก
แนวพระองค์ท่าน ไม่เคยเลยที่จะมีการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง ไม่มีญาติพี่น้องที่ไป
ประมูลสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่มีญาติพี่น้องที่ไปทาระบบโทรศัพท์มือถือขาย ไม่มี
กิจการตัวเอง พล.อ.เปรม ไม่เคยแก้ กฎหมายเพื่อเอื ้อประโยชน์ของพล.อ.เปรม
เพราะพล.อ.เปรม ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีธุรกิจใดๆทังสิ
้ ้น มาถึงนายทักษิณ ชินวัตร
แทบจะไม่ต้องพูด ทุกสิ่งทุกอย่างตรงข้ ามกับพล.อ. เปรม ติณสูลานนท์หมด.......”

1.3 บทกลอน
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังได้ ผลิตสัญลักษณ์ ทางการเมืองเชิงภาษาใน
รูปแบบบทกลอนเพื่อสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อจากประเด็นทางการเมืองที่วา่ รัฐบาลทักษิณ
กาลังทาลายสถาบันโดยเฉพาะสถาบันชาติ อยูห่ ลายบทกลอน อาทิเช่น บทกลอน “ มึงต้ องตาย
ภายใต้ ฝ่าตีนกู” ของสมาน เกราะเหล็ก กวีสมัครเล่นจากจังหวัดภูเก็ต เผยแพร่ครัง้ แรกบนเวทีการ
ชุมนุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และ
เป็ นที่นิยมมากจนถึงกับทาเป็ นเสียงเรี ยกเข้ าโทรศัพท์มือถือ130

129

สนธิ ลิ ้มทองกุล , “เมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองครัง้ ที่13 แผนสังหารทักษิณ ตลกต้ องยกนิ ้วให้ , “ ผู้จดั การรายวัน (28
สิงหาคม 2549): 10.
130
ต่อพงษ์ , มึงต้ องตายภายใต้ ฝ่าตีนกู [ออนไลน์],2 กุมภาพันธ์ 2550 . แหล่งที่มา www.manager.co.th
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“ มึงเป็ นใครมาจากไหนไอ้ ทกั ษิณ ใยถึงเอาแผ่นดินกูไปขาย
มึงย่ายีบ้านเมืองกูวอดวาย
ชื่อทักษิณแปลว่าถิ่นคนใต้

ไอ้ ชิบหายต้ องตายภายใต้ ฝ่าตีนกู
แต่จญ
ั ไรดันไปอยู่ทางเหนือ

ทาจัญไรทาคนใต้ ตายเป็ นเบือ ไอ้ ขี ้เกลือต้ องตายภายใต้ ฝ่าตีนกู…..
มึงร่ ารวยมาจากไหนกูไม่สน
ถ้ าดีจริงไม่มีใครนินทา
ต้ องกาจัดมันไปให้ หมดสิ ้น
ทาให้ คนทังโลกได้
้
ลือนาม

สัปดนด่าคนว่าอิจฉา
ไอ้ ชาติบ้ามึงต้ องตายภายใต้ ฝ่าตีนกู
ให้ หมดทางหากินถิ่นสยาม
ถิ่นสยามไม่สิ ้นถิ่นดี ”

จากบทกลอน “ มึงต้ องตายภายใต้ ฝ่าตีนกู” ของสมาน เกราะเหล็กข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ มี
ข้ อความที่สนับสนุนถึงพฤติกรรมทาลายสถาบันชาติของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อาทิเช่น
ข้ อความว่า “….มึงเป็ นใครมาจากไหนไอ้ ทกั ษิณ ใยถึงเอาแผ่นดินกูไปขาย...” และ สมาน เห็นว่า
เป็ นหน้ าที่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต้องพร้ อมใจกันขับไล่ พ.ต.ท. ดร.
ทักษิณ ชินวัตร พ้ นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี จะได้ ไม่สามารถนาเอาประเทศชาติไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนได้ อีกดังข้ อความว่า “…ต้ องกาจัดมันไปให้ หมดสิ ้น ให้ หมดทางหากินถิ่น
สยาม….”
นอกจากบทกลอน “ มึงต้ องตายภายใต้ ฝ่าตีนกู” ของสมาน เกราะเหล็กกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยังได้ ผลิตบทกลอนเพื่อสนับสนุนความเชื่อว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
กาลังทาลายสถาบันชาติอยู่อีกหลายบทกลอน อาทิเช่น บทกลอนพันธกิจ 49 ของคู้บอน คันนา
ยาว131

131

ผู้จดั การรายวัน ( 26 กุมภาพันธ์ 2549) : 7.
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” นี่คือการต่อสู้กอบกู้ชาติ

ปลดแอกทาสทักษิโณมิกส์ที่หมักหมม

ปลดโซ่ตรวนเงินตราประชานิยม ที่ซอ่ นปมเป็ นระบอบการครอบงา
นี่คือการต่อสู้เชิดชูสิทธิ์
นี่คือการบรรเลงเปล่งลานา

ที่ถกู ปลิดลิดรอนจนตกต่า
สร้ างสังคมจริยธรรม...นาทางไทย”

จากบทกลอนของคู้บอน คันนายาว ข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงการสนับสนุนความเชื่อ
ว่าการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
เป็ นการต่อสู้เพื่อกอบกู้สถาบันชาติ ดังข้ อความว่า”…. นี่คือการต่อสู้กอบกู้ชาติ ปลดแอกทาสทักษิ
โณมิกส์ที่หมักหมม...” หรื อบทกลอน ของเสน่ห์ วงษ์กาแหง สมาพันธ์นกั เขียนภาคใต้ เพื่อประชาชน
ก็ได้ บรรยายถึงพฤติกรรมทาลายสถาบันชาติของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเช่นเดียวกัน ดังบทกลอน
ว่า132
“ ผลประโยชน์ประโยชน์ผลทับซ้ อน แก้ กฎย้ อนรายได้ รัฐสิ ้นผลัดสูญ
ประโยชน์ตนมัง่ มีทวีคณ
ู
โดยอานาจบริหาร หารให้ พวก
เหลือไว้ ให้ ประเทศเพียงเศษทาน
ทังปิ
้ ดบังข่าวสารผ่านสื่อรัฐ
หลอกเกมรวยละครต้ อนคนชม

132

ทังตระกู
้
ลรวยล้ นพ้ นประมาณ
ทางสะดวกต่างชาติสิทธิ์ขาดผ่าน
ทุกโครงการเรี ยกหาประชานิยม
โทรทัศน์น ้าเน่าเคล้ าผสม
ติดปลักหล่มใครหลงให้ งงงวย

จึงต้ องแย้ งแข็งกล้ าประชาร่วม

เราต้ องรวมแรงกันขันเข้ าช่วย

ร่วมเปิ ดโปงเกมกลคนบ้ ารวย

รัฐบวยลวงหลอกไล่ออกไป”

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 7.
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จากบทกลอนของ เสน่ห์ วงษ์กาแหง จะเห็นได้ วา่ เสน่ห์ วงษ์กาแหง ได้ นาเอาความเชื่อจาก
ประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพยายามทาให้ ประชาชนและ
สังคมทัว่ ไปเกิดความเชื่อมาโดยตลอดว่า รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กาลังทาลายสถาบันชาติอยู่โดย
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนและเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ส่วน
ตนมาผลิตเป็ นบทกลอนดังข้ อความว่า “…ผลประโยชน์ประโยชน์ผลทับซ้ อน แก้ กฎย้ อนรายได้ รัฐ
สิ ้นผลัดสูญ ประโยชน์ตนมัง่ มีทวีคณ
ู
ทังตระกู
้
ลรวยล้ นพ้ นประมาณ โดยอานาจบริหาร หารให้
พวก ทางสะดวกต่างชาติสิทธิ์ขาดผ่าน….” และทางออกของประเทศไทยคือต้ องร่วมใจกันขับไล่
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดังข้ อความว่า “…จึงต้ องแย้ ง
แข็งกล้ าประชาร่วม เราต้ องรวมแรงกันขันเข้ าช่วย ร่วมเปิ ดโปงเกมกลคนบ้ ารวย รัฐบวยลวงหลอก
ไล่ออกไป...”

2.สัญลักษณ์ ทางการเมืองเชิงรู ปลักษณ์ หรื อรู ปภาพ(Pictorial)
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ผลิตสัญลักษณ์ทางการเมืองเชิงรูปลักษณ์
หรื อรูปภาพเพื่อสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อว่ากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมา
ต่อสู้ทางการเมืองเพื่อปกป้องสถาบันจากการถูกทาลายโดยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรหลายประการ
ได้ แก่

2.1 เสือ้ ยืด

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ผลิตเสื ้อยืดที่มีการพิมพ์แถบข้ อความว่า “ เรา
จะสู้เพื่อในหลวง”
เพื่อแสดงถึงจุดยืนความเชื่อทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยที่ออกมาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริ ย์ดงั ภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.12
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสวมเสื ้อยืดพร้ อมแถบข้ อความว่า “เราจะสู้เพื่อในหลวง”
ขณะชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน ( 2549 : 69)
นอกจากนี ้กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังได้ ผลิตเสื ้อยืดที่พิมพ์แถบข้ อความ
ถึงเป้าหมายการชุมนุมของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กล่าวคือ ต้ องการขับไล่
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบต่างๆอีกด้ วย

2.2 ผ้ าคาดศรีษะ

ผ้ าคาดศรี ษะพร้ อมข้ อความว่า “ กู้ชาติ” เป็ นอีกสัญลักษณ์ทางการเมืองเชิงรูปลักษณ์
สาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรได้ สวมใส่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4-5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2549 ซึง่ เป็ นการชุมนุมนาเดี่ยวโดยนายสนธิ ลิ ้มทองกุล สืบเนื่องมาจนถึงเมื่อกาเนิดกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขึ ้นแล้ วดังภาพที่ 4.13
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ภาพที่ 4.13
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสวมผ้ าคาดศรี ษะ “ กู้ชาติ” ขณะเข้ าร่วมชุมนุมขับไล่
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

ที่มา ผ้ าโพกหัว”กู้ชาติ” ( 2555:ออนไลน์)
ข้ อความคาว่า “ กู้ชาติ” บนผ้ าคาดศรี ษะของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัน้
นายคานูณ สิทธิสมาน ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ มีที่มาจากประเด็นทางการเมืองที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุลยก
มาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร จนทาให้ เกิดความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้ วที่ประชาชนไทยทุกคนต้ อง
พร้ อมใจกันออกมาปกป้องและกอบกู้สถาบันชาติจากการถูกทาลายโดยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 133

“ …ผ้ าโพกหัวกู้ชาติ มันก็เกิดขึ ้นตังแต่
้ การชุมนุมวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์
2549 มันก็เป็ นเนื ้อหาที่มาจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร เนื ้อหาที่เราพูด
ถึงว่าถ้ าบ้ านเมืองมันถึงเวลาที่ต้องกู้กนั แล้ ว..”

133

สัมภาษณ์ คานูณ สิทธิสมาน, 7 พฤศจิกายน 2555.
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2.3 แผ่ นป้าย

แผ่นป้ายที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผลิตขึ ้นมาเพื่อใช้ โจมตีรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรมีอยูห่ ลายแผ่นป้ายแต่ที่นา่ สนใจอาทิเช่น แผ่นป้ายที่วาดรูปส่วนศรี ษะเป็ นใบหน้ าพ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ส่วนลาตัวเป็ นรูปเมอร์ ไลออน เครื่ องหมายประจาชาติของประเทศสิงคโปร์

ภาพที่ 4.14
ภาพแผ่นป้ายของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีสว่ นศรี ษะเป็ นใบหน้ าพ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ส่วนลาตัวเป็ นเมอร์ ไลออน

ที่มา หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน ( 2549 : 11 )
แผ่นป้ายดังภาพที่4.13ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผลิตขึ ้นมาสามารถ
สนับสนุนความเชื่อจากประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าว
โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรมาตลอด กล่าวคือ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ ยินยอมให้ ตา่ งชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสิงคโปร์ เข้ ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้ องจนเปรี ยบเสมือนครึ่งตัวของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรนันเป็
้ น
ประเทศสิงคโปร์ ไปแล้ ว
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ภาพที่ 4.15
ภาพแผ่นป้ายของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่เปรี ยบเทียบพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ และ
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ว่าเปรี ยบเสมือน ประธานาธิบดีเฟอร์ ดนิ านด์ มาร์ กอส
และคูส่ มรส นางอิเมลด้ า มาร์ กอส

ที่มา หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน ( 2549 : 10 )
นอกจากนี ้ยังมีแผ่นป้ายดังภาพที่ 4.14 เพื่อเปรี ยบเทียบว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ และ
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร นันเปรี
้ ยบเสมือน อดีตประธานาธิบดีประเทศฟิ ลิปปิ นส์อย่าง
ประธานาธิบดีเฟอร์ ดนิ านด์ มาร์ กอส ( Ferdinand Marcos ) และคูส่ มรส นางอิเมลด้ า มาร์ กอส
( Imelda Marcos) เนื่องจากประธานาธิบดีเฟอร์ ดินานด์ มาร์ กอสนันได้
้ ถกู โจมตีวา่ มีการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เป็ นจานวนมหาศาลซึง่ ไม่ตา่ งอะไรไปจากพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ถกู กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวว่ามีพฤติการณ์ทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน่ จานวนมหาศาลเช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 4.16
ภาพแผ่นป้ายของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เขียนข้ อความว่า
“ Mr. Salesman Taksin Thailand is not for sale “

ทีมา หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน ( 2549 : 10 )
หรื อแผ่นป้ายดังภาพที่ 4.15
ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เขียน
ข้ อความว่า “ Mr.Salesman Taksin Thailand is not for sale “ ก็เป็ นการสนับสนุนและตอกย ้า
ความเชื่อจากประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรว่ามีพฤติกรรมทาลายสถาบันชาติหรื อขายชาติ เป็ นต้ น
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2.4โปสเตอร์ ภาพยนตร์ / ละคร

ภาพที่ 4.17
ภาพโปสเตอร์ ล้อละครเรื่ อง”แดจังกึม”เป็ น”แดกจังมึง”

ที่มา หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน ( 2549 : 10 )
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ผลิตสัญลักษณ์ทางการเมืองในรูปแบบ
โปสเตอร์ ภาพยนตร์ หรื อละครเชิงล้ อเลียนเพื่อมาสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อจากประเด็นทาง
การเมืองอาทิเช่น การนาเอาละครเกาหลีที่เป็ นที่นิยมขณะนันอย่
้ างเรื่ อง “แดจังกึม” มาล้ อเลียน
พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ว่า“ แดกจังมึง” เพื่อเป็ นการล้ อเลียนพฤติการณ์ของพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ
ชินวัตร
ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่ามีพฤติการณ์ทจุ ริตคอร์ รัปชัน่ จานวน
มหาศาลดังภาพที่ 4.16
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ภาพที่ 4.18
ภาพโปสเตอร์ ล้อภาพยนตร์ เรื่ อง “ เด็กหอ” เป็ นเรื่ อง “เด็กชินคอร์ ป”

ที่มา หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน ( 2549 : 34 )
หรื อดังภาพที่ 4.17 ก็เป็ นการนาเอาภาพยนตร์ ที่ฉายขณะนันอย่
้ างเรื่ อง “ เด็กหอ “ มา
ล้ อเลียนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเป็ นเรื่ อง “ เด็กชินคอร์ ป : กลัวจะเก็บไม่ไหว 73,000 ล้ านบาท”ก็
เพื่อล้ อเลียนประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ กล่าวโจมตีรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร ในกรณีการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ให้ แก่กองทุนเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์ จานวนทังสิ
้ ้น 73,000 ล้ าบาทโดยไม่ชาระภาษี เป็ นต้ น

3.สัญลักษณ์ ทางการเมืองในเชิงพิธีกรรมหรื อพฤติกรรม ( Social – Gestural )

การใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในเชิงพิธีกรรมหรื อพฤติกรรม ( Social – Gestural )เพื่อ
ก่อให้ เกิดความเชื่อหรื อความศักดิส์ ิทธิ์ในสังคมไทยนันมี
้ มาตังแต่
้ สมัยโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิเช่น พระราชพิธีถือน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา หรื อ
พระราชพิธีศรี สจั จปานกาล ที่ให้ ข้าราชการดื่มน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยาซึง่ เป็ นน ้าชาระพระแสงหรื อ
อาวุธพร้ อมกับคาสาบานเพื่อให้ ข้าราชการผู้ดื่มน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยาเกิดความเชื่อว่า ถ้ าจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะได้ รับผลดีตามมาในทานองกลับกันถ้ าขาดความจงรักภักดีก็จะ
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ได้ รับผลร้ ายจากพระแสงที่แช่ในน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยาที่จะทาอันตรายข้ าราชการคนนันให้
้ ถึงแก่
ชีวิต134
สาหรับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นายสนธิ ลิ ้มทองกุล แกนนากลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ ได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทางการเมืองในเชิงพิธีกรรมเพื่อให้
เกิดความเชื่อหรื อความศักดิ์สิทธิ์ตอ่ พฤติกรรมตนนับตังแต่
้ การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ใน
ช่อง 9 อสมท. ก่อนแตกหักกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร อาทิเช่น การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 นายสนธิ ลิ ้มทองกุลได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ในเชิงพิธีกรรมเพื่อ
สาปแช่งผู้ทาการทุจริ ตกรณีเครื่ องตรวจจับวัตถุระเบิด ซีทีเอ็กซ์ 9000 ในสนามบินสุวรรณภูมิ ดังที่
นายสนธิ ลิ ้มทองกุล สาปแช่งว่า135

“…คุณสโรชา และคุณผู้ชมที่บ้านครับ นี่เป็ นเรื่ องที่เถียงกันไปเถียงกันมา
ไม่จบ ยิ่งเถียงกันไป ออกข่าวมากขึ ้น ยิ่งสับสนมากขึ ้น เอากันง่ายๆก็แล้ วกัน เพื่อ
ความบริ สทุ ธิ์ของทุกคน ใครก็ตามที่บริสทุ ธิ์ ผมเชื่อว่าทุกฝ่ ายบริสทุ ธิ์ ฝ่ ายรัฐบาลก็
บอกว่าตัวเองบริ สทุ ธิ์ ไม่มีอะไรเกิดขึ ้น เอาอย่างนี ้แล้ วกันท่านผู้ชม... ประเดี๋ยว
รายการเลิก ไปที่ห้องพระ เอาธูปมา 5 ดอก จุดให้ ตดิ เดินไปที่หน้ าบ้ าน พนมมือ
บนบานฟ้าดิน พูดออกไปดังๆนะครับ ตังจิ
้ ตอธิษฐาน...ข้ าแต่สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่สิงสถิต
อยูแ่ ดนไทย องค์พระสยามเทวาธิราช เจ้ าพ่อหลักเมือง ทวยเทพที่สถิตอยู่ พร้ อม
อินทร์ พรหม ยม เจ้ า ท่านเจ้ าป่ า เจ้ าเขา เจ้ าทุง่ เจ้ าท่า เจ้ าถ ้า พระเพลิง พระพาย
พระแม่ธรณี พระแม่คงคา เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 และองค์กษัตริ ย์ทกุ พระองค์ใน
ราชวงศ์จกั รี สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผีบ้าน ผีเมือง ขอให้ ทา่ น
ทังหลายจงมาเป็
้
นสักขีพยาน และดลบันดาลให้ คนที่โกงบ้ านโกงเมือง ฉ้ อราษฎร์
บังหลวง ขายชาติ ขายสมบัตชิ าติ หนีภาษี โกงประชาชน ละเมิดพระราชอานาจ
คิดล้ มล้ างราชบังลังค์ ยังสงฆ์ให้ แตกแยก แบ่งแยกประชาชน ทาภาคใต้ ให้ วนุ่ วาย
ทาร้ ายประชาชน อีกทังบรรดาไอ้
้
พวกเชียร์ คนชัว่ สนับสนุนคนชัว่ สมรู้ร่วมคิดกับ
คนชัว่ มีจิตยินดีกบั คนชัว่ ชื่นชมคนชัว่ รับใช้ คนชัว่ จงมีอนั เป็ นไปถึงลูกถึงหลาน
134

มานิตย์ นวลละออ , สัญลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในสมัยจอมพล ป.
พิบลู สงคราม (พ.ศ. 2481 – 2487) , หน้ า 78-79.
135
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 87-88.
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ขอให้ ชีวิตมีแต่ความเศร้ าหมอง ต้ องเผชิญเภทภัย โรคภัยไข้ เจ็บ ขอให้ ทนแต่ทกุ ข์
ทรมาน ทังกายและใจ
้
มีแต่ภยั พิบตั ิ สมบัตจิ งสูญสิ ้น หายมลายสิ ้นทังวงศ์
้ ตระกูล
ชาติหน้ าขอให้ คนชัว่ เหล่านี ้ตามกันไปเกิดในท้ องหมาห้ าร้ อยชาติแต่หากซื่อสัตย์
สุจริต คิดปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้ มีจิตผ่องใส คิดอันใดให้
ประสบผลสาเร็จ ทังเจ็
้ ดชัว่ โคตร มีแต่ความเจริญรุ่งเรื องทังวงศ์
้ ตระกูลมีอายุยืน
ยาว มีแต่คนแซ่ซ้อง สรรเสริ ญ จาเริญทุกๆ ด้ านเทอญ....

หรื อเมื่อนายสนธิ ลิ ้มทองกุลได้ แตกหักกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร นายสนธิ ลิ ้มทองกุลก็ได้
นาเอาสัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงพิธีกรรมมาสร้ างความเชื่อหรื อความศักดิส์ ิทธิ์ให้ กบั พฤติกรรม
ของตนอีกเหมือนตอนจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ชอ่ ง 9 อสมท. กล่าวคือ เมื่อวันที่ 4-5
กุมภาพันธ์ 2549 ในการชุมนุมใหญ่ขบั ไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรนาเดี่ยวโดยนายสนธิ ลิ ้มทองกุลก็
ได้ มีการนาระฆังโบราณใบใหญ่ที่ยืมมาจากวัดชนะสงคราม ซึง่ เป็ นวัดที่เชื่อกันว่า พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จมาประกอบพิธีกรรมก่อนออกศึกทุกครัง้
มาเคาะก่อนกล่าวคา
ปราศรัยทุกครัง้ ดังที่กล่าวไปแล้ วในบทที่ 3
ภาพที่ 4.19
ภาพกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจุดเทียน
ในวันชุมนุมใหญ่ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

ที่มา หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน ( 2549 : 3 )
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เมื่อกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาเนิดขึ ้นแล้ วกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองเชิงพิธีกรรมเพื่อสร้ างความเชื่อว่ากลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อยูด่ งั ภาพที่ 4.18 ที่กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ทาสัญลักษณ์ในเชิงพิธีกรรมโดยการร่วมใจกันจุดเทียน ณ
บริเวณพระบรมรูปทรงม้ า
พร้ อมกับร้ องเพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต

ภาพที่ 4.20
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอัญเชิญรูปหล่อสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
มายังที่ชมุ นุม

ที่มา หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน ( 2549 : 43 )
หรื อดังภาพที่ 4.19 กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ทาการอัญเชิญรูปหล่อ
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชมายังที่ชมุ นุมเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงพิธีกรรมเพื่อ
สนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อว่าการต่อสู้ทางการเมืองครัง้ นี ้ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยนันเป็
้ นการกู้ชาติอย่างแท้ จริงเปรี ยบเสมือนการกอบกู้ชาติบ้านเมืองของสมเด็จพระ
เจ้ าตากสินมหาราชจากการตกเป็ นประเทศราชของประเทศพม่าในอดีต136 เป็ นต้ น

136

ตฤณ ดิษฐอาภู,” เปิ ดใจ ‘ ตฤณ ดิษฐอาภู’ ผู้หาญกล้ านาทัพอาชีวะกู้ชาติ,”ผู้จดั การรายวัน (23 มีนาคม 2549):43.

219

4. สัญลักษณ์ ทางการเมืองเชิงเหตุผล(Logico- Mathematical)

การใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองเชิงเหตุผลเป็ นการใช้ สญ
ั ลักษณ์ที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญา
มนุษย์
ซึง่ ต้ องอาศัยความคิดในการสร้ างความสัมพันธ์กบั สิ่งที่ปรากฎอยูเ่ พื่อตีความหรื อแปล
ความหมายว่ามีนยั ยะอะไรแฝงอยู่ การใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทางการเมืองเชิงเหตุผลของกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้ แก่
4.1 เครื่องหมายแสดงความเป็ นพวกพ้ อง

เครื่ องหมายเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็ นพวกพ้ องที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยผลิตขึ ้นมา อาทิเช่น

4.1.1 เสือ้ เหลือง

ภาพที่ 4.21
สนธิ ลิ ้มทองกุล สวมใส่เสื ้อ สีเหลือง พร้ อมแถบข้ อความ”เราจะสู้เพื่อในหลวง” ที่เพิ่งทา
เสร็จ มาแถลงข่าวตอบโต้ บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548

ที่มา คานูณ สิทธิสมาน ( 2549 : 52)
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นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ สวมใส่เสื ้อเหลืองเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ทางการเมืองต่อต้ านรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร ครัง้ แรกในขณะแถลงข่าวเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่บ้านพระอาทิตย์ดงั
ภาพที่ 4.20 หลังจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ถกู บอร์ ดอสมท.
ขณะนันมี
้ มติให้ ถอดถอนรายการจากช่อง 9 อสมท. โดยให้ เหตุผลว่านายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้
กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์บอ่ ยครัง้ เกินไป ซึง่ เป็ นการไม่สมควร ก่อนที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
จะรณรงค์ประชาชนทัว่ ประเทศพร้ อมใจกันใส่เสื ้อเหลืองทัว่ ประเทศเพื่อฉลองการครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549เป็ นเวลาเกือบ
หนึง่ ปี

ภาพที่ 4.22
ประชาชนสวมใส่เสื ้อเหลืองเข้ ามาฟั งนายสนธิ ลิ ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ครัง้ ที่ 7
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ที่มา เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 7 ( 2555:ออนไลน์)
ปรากฏการณ์สวมใส่เสื ้อเหลืองเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ทางการเมือง 137 ในการต่อต้ านรัฐบาล
ทักษิณ ได้ เริ่มแผ่ขยายไปในวงกว้ าง เมื่อนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ นดั หมายให้ ประชาชนที่เข้ ามาร่วม
ฟั งรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรนับตังแต่
้ ครัง้ ที่ 7 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

137

B.J. Terwiel ,Thailand ‘ s Political History : From the Thirteenth Century to ModernTimes , p. 292. และ อมร วาณิช
วิวฒ
ั น์ , อย่ าดึงประเทศกลับไปสู่วังวนเดิมๆ [ ออนไลน์ ] , 7 เมษายน 2553.แหล่งที่มา www.doctor-amorn.com
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เป็ นต้ นมาจนถึงการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ต่อไปให้ สวมใส่เพื่อเข้ ามาฟั ง
รายการดังภาพที่ 4.21138
และเมื่อนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย
เสื ้อเหลืองได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ ทางการเมืองสาคัญของกลุม่ และทาให้ กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถูกเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า “ ม็อบเสื ้อเหลือง”139
การที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเลือกเสื ้อเหลืองเป็ นสัญลักษณ์ ทาง
การเมืองประจากลุม่ ตนก็เนื่องจากสีเหลืองเป็ นสีของวันจันทร์ ซงึ่ เป็ นวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ดังที่คานูณ สิทธิสมานให้ สมั ภาษณ์วา่ 140

“..สีเหลืองเป็ นสีประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
รัชกาลปั จจุบนั แล้ วตอนที่คณ
ุ สนธิออกรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ทาง
ช่อง 9 ได้ เสนอภาพว่ามีขบวนการไม่จงรักภักดีออกมาเกิดขึ ้นหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันสุดท้ ายของการจัดรายการ ได้ มีการ
อ่านเรื่ องลูกแกะหลงทาง ซึ่งสะท้ อนความคิดเห็นตรงนัน้ ปี นันก็
้ เป็ นปี ที่
48 พอปี 49 ก็เป็ นการฉลองครบรอบ 60 ปี ของการครองราชย์จริงๆตอน
นันกระแสเสื
้
้อเหลืองยังไม่เกิดขึ ้นเท่าไหร่ แต่เพราะคุณสนธิเองที่ตงธงที
ั้ ่
เราจะต่อสู้เพื่อในหลวง เราจะต่อสู้เพื่อปกป้องพิทกั ษ์ราชบัลลังค์ คุณสนธิ
ก็เป็ นคนใส่เสื ้อเหลืองออกมาเป็ นคนแรกถ้ าอ่านหนังสือที่ผมเขียน ตังแต่
้
นันมาเราก็
้
ใส่เสื ้อเหลือง มันก็เลยกลายเป็ นกระแสขึ ้นมา...”

138

สุวินยั , ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า 23.
Giles Ji Ungpakorn , A Coup for the Rich : Thailand ‘s Political crisis, p. 20. And Nick Nostitz
vs. Yellow Volume 1 : Thailand’s crisis of identity , p. 9 .
140
สัมภาษณ์ คานูณ สิทธิสมาน, 7 พฤศจิกายน 2555.
139

, Red
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รวมไปถึงต้ องการสื่อความหมายให้ สงั คมและประชาชนทัว่ ไปทราบว่า
กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นผู้ที่จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังที่นายสมเกียรติ พงษ์
ไพบูลย์ให้ สมั ภาษณ์วา่ 141

“....การที่ประชาชนร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยใส่เสื ้อเหลืองก็เพราะต้ องการสื่อว่าเชิดชูพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั เพราะสีเหลืองเป็ นสีประจาพระราชา...”

4.1.2 ผ้ าพันคอสีฟ้า

ภาพที่ 4.23
แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้ อมใจกันพันผ้ าพันคอสีฟ้าขณะแถลง
ข่าวเลื่อนการชุมนุมใหญ่เป็ นวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549

ที่มา คานูณ สิทธิสมาน ( 2549 : 274 )
แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่งพร้ อมใจกันสวมผ้ าพันคอสีฟ้า
ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ หอประชุมศรี บรู พา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ

141

สัมภาษณ์ สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง , 4 พฤศจิกายน 2555.
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แถลงข่าวเลื่อนชุมนุมใหญ่จากเดิมที่ต้องการจัดรายการภาคพิเศษฉลองครบรอบ 1 ปี รายการ
เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 มาเป็ นวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.
2549 เนื่องจากนายสนธิ ลิ ้มทองกุลให้ เหตุผลว่าการเลื่อนมาจัดชุมนุมใหญ่เป็ นวันที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2549 อาจสามารถกดดันให้ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่กาลังปฏิบตั ภิ ารกิจอยูต่ า่ งประเทศ
ตัดสินใจไม่กลับประเทศอย่างถาวรเลยก็เป็ นได้ 142
ผ้ าพันคอสีฟ้าที่แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ พร้ อมใจกันสวม
ได้ รับมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามและหน่วยงานนามามอบให้ จานวน 300 ผืน ในเวลาประมาณ
18.00 น. ก่อนที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะออกมาแถลงข่าว ผ้ าพันคอสีฟ้านี ้พล
ตรี จาลองศรี เมืองให้ สมั ภาษณ์วา่ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้ องการสวมใส่เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์สื่อถึงสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตพ์ิ ระบรมราชินีนาถควบคูไ่ ปกับเสื ้อเหลืองที่สวมใส่อยู่
เสมอเพื่อเป็ นสัญลักษณ์สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั 143

“…ผ้ าพันคอสีฟ้าที่แกนนาพันธมิตรใส่วนั ที่ 15 กันยาหมายถึงสัญลักษณ์
ของสมเด็จท่าน ส่วนเสื ้อเหลืองหมายถึงสัญลักษณ์ในหลวงท่าน...”
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คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 277 – 278.
สัมภาษณ์ จาลอง ศรีเมือง,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 4 พฤศจิกายน 2555.
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ภาพที่ 4.24
นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ขณะสวมผ้ าพันคอสีฟ้าให้ สมั ภาษณ์ผ้ สู ื่อข่าว

ที่มา สนธิ ลิ ้มทองกุลกับผ้ าพันคอสีฟ้า( 2555 : ออนไลน์)
ภายหลังจากได้ สวมใส่ผ้าพันคอสีฟ้าเพื่อแถลงข่าวเลื่อนการชุมนุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเป็ นวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสนธิ ลิ ้มทองกุลได้ สวมผ้ าพันคอสีฟ้าทุกครัง้ ที่ปรากฎตัว
ต่อสื่อมวลชนไม่วา่ จะเป็ นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี หรื อ สนามบินดอนเมือง 144ดังภาพที่ 4.24 และการ
สวมใส่สญ
ั ลักษณ์ผ้าพันคอสีฟ้าที่เชื่อกันว่าได้ รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ(นายสนธิ ลิ ้มทองกุลออกมายอมรับภายหลังในวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551
ขณะชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชว่าได้ รับพระราชทานมาจริง 145 )นอกจากจะเป็ น
สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็ นพวกพ้ องเดียวกันนอกเหนือจากการสวมใส่เสื ้อเหลืองยังเป็ นการ
สนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อว่ากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาต่อสู้ทางการ
เมืองเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
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คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 278.
ผ้ าพันคอสีฟ้า นายสนธิ ลิ ้มทองกุลออกมายอมรับภายหลังว่าเกิดจากสมเด็จพระนางเจ้ าฯ ทรงพระราชทานให้ จริงเมื่อวันที่ 1
มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ขณะกาลังปราศรัยขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ใน Astv ผู้จดั การออนไลน์ , “สนธิ”
ซัด “เฉลิม” ปากพล่ อย พาดพิงผ้ าพันคอพระราชทาน[ออนไลน์], 1 มิถนุ ายน2551 . แหล่งที่มา www.manager.co.th
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4.2 การใช้ ตัวเลขเพื่อสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์

การใช้ ตวั เลขเพื่อสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ในการเมืองไทยนันมี
้ อยูห่ ลายเหตุการณ์
อาทิเช่น เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่นอกจากทหารผู้ก่อการจะมีการ
ผูกพ้ าพันคอสีเหลือง 146 ซึง่ เป็ นสีวนั พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ นพวกเดียวกันแล้ วนัน้
การรัฐประหารครัง้ นี ้ยังแสดงถึงตัวเลขที่สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกัน
กล่าวคือ การรัฐประหารครัง้ นี ้ได้ ใช้ แผนในการปฏิบตั กิ ารที่ชื่อว่า “ แผนปฐพี 149 “ และวันก่อการ
วันที่ 19 เดือน 9 (กันยายน) พ.ศ. 2549 ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ล้ วนแต่มีเลข 9 มาเกี่ยวข้ องกับการ
รัฐประหารครัง้ นี ้แทบทังสิ
้ ้น ซึง่ เลข 9 นี ้สามารถสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ให้ เกิดความเชื่อได้
ว่า การรัฐประหารครัง้ นี ้เป็ นไปเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หรื อ รัชกาลที่ 9 จากการถูก
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและต้ องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันทรงมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขของรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตร
ดังที่คณะผู้ก่อการได้ กล่าวถึง
เจตนารมณ์นี ้เสมอว่าต้ องการรัฐประหารเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
หรื อ การเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์การพิทกั ษ์สยามนาโดย พล.อ.บุญเลิศ แก้ ว
ประสิทธิ์ ที่ได้ นดั หมายประชาชนให้ มาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.01 น. ซึง่ การที่พล.อ.บุญเลิศ ได้ เลือกเวลา 9.01 น. มาเป็ น
เวลานัดหมายก็เพื่อต้ องการสื่อความหมายบางอย่าง ดังที่ พล.อ.บุญเลิศ ได้ ให้ สมั ภาษณ์ถึงการ
เลือกนัดหมายเวลานี ้ว่า147

“...ผมประกาศเลยว่าวันที่ 24 พฤศจิกา เวลา 9 โมง 1 นาที เพื่อเอาฤกษ์
เอาชัย เลข 901 ท่านทังหลายก็
้
คงทราบแล้ วว่าเลขนี ้หมายถึงอะไร"
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“ ปฏิบตั ิการยึดสื่อปิ ดปาก ‘ทักษิณ’ ,” กรุงเทพธุรกิจ ( 20 กันยายน 2549) : 18.
Maysa haway , เสธ.อ้ าย 901 ท่ านทราบดีว่าหมายถึงอะไร [ ออนไลน์] , 10 พฤศจิกายน 2555 . แหล่งที่มา www.
Youtube .com
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เลข 901ที่ พล.อ. บุญเลิศ แก้ วประสิทธิ์ ให้ สมั ภาษณ์วา่ ทุกคนทราบดีว่าหมายถึงอะไรนัน้
เลข 901 นันเป็
้ นที่ทราบอย่างกว้ างขวางว่าเป็ นรหัสวิทยุของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ซึง่ การที่
พล.อ. บุญเลิศ ได้ ตดั สินใจเลือกเลข 901 มาเป็ นเวลานัดหมายนี ้ก็เป็ นตัวเลขที่สามารถสื่อ
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ได้ วา่ การมาชุมนุมครัง้ นี ้ขององค์กรพิทกั ษ์สยามเป็ นไปเพื่อปกป้อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ดังที่ พล.อ. บุญเลิศ แก้ วประสิทธิ์ ได้ ประกาศถึงหนึง่ ในเหตุผลที่มา
รวมตัวขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าเกิดจากพฤติการณ์ของรัฐบาลที่ปล่อยให้ มีการหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพบ่อยครัง้ เป็ นต้ น
สาหรับการใช้ ตวั เลขเพื่อสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยที่สาคัญอาทิเช่น การที่แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ได้ สวมผ้ าพันคอสีฟ้า ที่มีตวั เลขว่า “ 92 74 12 สิงหาคม 2549
แม่ ของแผ่ นดิน “ ให้ ผ้ สู ื่อข่าวและสาธารณชนได้ เห็นดังภาพที่ 4.25 จะเห็นได้ วา่ นายสนธิ ลิ ้มทอง
กุล ตังใจที
้ ่จะแสดงตัวเลขที่ปรากฎบนผ้ าพันคอสีฟ้าให้ สาธารณชนได้ เห็นขณะแถลงข่าวโดยดูได้
จากความพยายามเอาตัวเลขที่ปรากฎบนข้ อความสีฟ้ามาผูกไว้ ข้างหน้ าตนเองดังรูป

ภาพที่ 4.25
ภาพตัวเลข“ 92 74 12 สิงหาคม 2549 แม่ของแผ่นดิน “ บนผ้ าพันคอสีฟ้าที่
นายสนธิ ลิ ้มทองกุล พยายามแสดงขณะแถลงข่าว

ที่มา คานูณ สิทธิสมาน ( 2549 : 1 )
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ข้ อความที่ปรากฎบนผ้ าพันคอสีฟ้าดังภาพที่ 4.23 สามารถแปลความหมายได้ ดงั ต่อไปนี ้
“ 902 หมายถึง รหัสวิทยุที่ใช้ แทนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตพ์ิ ระบรมราชินีนาถ 74 หมายถึง พระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตพ์ิ ระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 หมายถึง วัน
คล้ ายพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตพ์ิ ระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระ
สมัญญานามของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตพ์ิ ระบรมราชินีนาถควบคูก่ บั พ่อของแผ่นดินของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั 148
การแสดงตัวเลขที่ปรากฎบนผ้ าพันคอสีฟ้า
เป็ นการใช้ ตวั เลขเพื่อสื่อความหมายเชิง
สัญลักษณ์ให้ ประชาชนทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่ากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมา
ต่อสู้ทางการเมืองเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ นความจริง ส่งผลให้ สมเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยโดยทางอ้ อมเช่นนี ้ซึง่ ดูได้ จากการที่ทรงพระราชทานผ้ าพันคอสีฟ้าที่มีตวั เลขซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงพระองค์

4.3 บุคคลสาคัญหรือมีช่ ือเสียง

การนาบุคคลสาคัญหรื อมีชื่อเสียงมากล่าวจะทาให้ ผ้ รู ับรู้ข้อมูลมีความเชื่อถือมากขึ ้น 149
บุคคลสาคัญที่กล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรแล้ วกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผลิต
ซ ้าผ่านสื่อเครื อผู้จดั การเพื่อทาให้ ประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีความน่าเชื่อถือมากขึ ้นแบ่งออกเป็ นสามกลุม่ ได้ แก่
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ธนาพล อิ๋วสกุล,”แกะรอยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย : ผู้ออกบัตรเชิญให้ คณะรัฐประหาร,” ในรัฐประหาร 19 กันยา :
รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข ,หน้ า 314.
149
สัมภาษณ์ สุชาติ ทรัพย์ธารงค์กลุ ,ผู้เข้ าร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549,
4
พฤศจิกายน 2555.
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4.3.1 พระภิกษุสงฆ์ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน )

พระธรรมวิสทุ ธิมงคลหรื อหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนเจ้ าอาวาสวัดป่ าบ้ านตาด อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี เป็ นพระเถระที่มีผ้ นู บั ถืออย่างสูงโดยเฉพาะแถบอีสาน 150 ในช่วงระหว่าง
วิกฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 หลวงตามหาบัวญาณสัมปั นโนได้ จดั โครงการ “ ผ้ าป่ าช่วยชาติ “ ขึ ้น
เพื่อจัดหาเงินทุนสารองให้ แก่ประเทศผ่านการรับบริจาคตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2541 ถึง
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้ ทองคาจานวน 967 แท่ง น ้าหนัก 12,087.5 กิโลกรัม และเงินรวม
ดอกเบี ้ยทังสิ
้ ้น 10,803,600 ดอลลาร์ สหรัฐ151
ภาพที่ 4.26
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จมานิมนต์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนไปงานในวังด้ วย
พระองค์เองเมื่อ ปี พ.ศ. 2531

ที่มา กองบรรณาธิการ ( 2554 : 23)
หลวงตามหาบัวญาณสัมปั นโนเป็ นพระเถระที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ถึงกับเสด็จมานิมนต์
หลวงตาให้ ไปงานพระราชพิธีในวังด้ วยพระองค์เอง ณ วัดป่ าบ้ านตาด152

150

ชาญชัย ชัยสุขโกศล , เทคโนโลยีกบั การต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย,หน้ า 220.
กองบรรณาธิการ , “ เปิ ดพินยั กรรม พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว) ,” ธรรมลีลา, ( กุมภาพันธ์ 2554) : 22.
152
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 23.
151
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นอกจากนี ้หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนยังเป็ นพระบิดาบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้ าลูก
เธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วย ดังที่หลวงตาเคยกล่าวว่า153

“…ฟ้าหญิงท่าน ถวายตัวเป็ นลูกบุญธรรม เวลาเราพูดกับท่าน เราก็พดู
แบบพ่อกับลูกเลย...”

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนเคยเป็ นผู้สนับสนุนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรมาก่อน ใน
ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยกรณีซุกห้ นของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 18 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2544 ก่อนที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยแรก หลวงตามหา
บัว ญาณสัมปั นโนได้ แสดงพระธรรมเทศนาที่สวนแสงธรรม บริเวณพุทธมณฑลสาย 3 เพื่อเรี ยกร้ อง
ประชาชนสนับสนุนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้ ได้ และมอบหมาย
นายทองก้ อน วงศ์สมุทร ศิษยานุศษิ ย์คนสนิทรวบรวมรายชื่อประชาชนจานวนหนึง่ แสนคนมา
สนับสนุนและให้ กาลังใจพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในวันแถลงปิ ดคดีกรณีซุกหุ้นในขณะนัน้
แต่นบั ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนได้ แสดงพระธรรม
เทศนากล่าวโจมตีพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อยู่บอ่ ยครัง้ ว่าเป็ นรัฐบาลที่มีพฤติการณ์ทจุ ริต
คอร์ รัปชัน่ และกาลังทาลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ ดังที่หลวงตาได้ เทศนาอาทิ
เช่น

“…รัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็ นรัฐบาลที่ร่ ารวยกอบโกยที่สดุ ไม่มีใครเกิน
เป็ นรัฐบาลยักษ์ ใหญ่อย่างแท้ จริงกินไปหมดกลืนไปหมด ไม่มีอะไรเหลือเลย กินไม่
อิ่มกินไม่พอ ซึง่ ยอมรับว่า ดูคนผิด คือ ดูแต่ฐานะการเงินการทอง

153

ข่าวสดออนไลน์ , ญาณสัมปั นนธัมมานุสรณ์ เรื่องเล่ า "หลวงตาบัว" กับ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ", [ออนไลน์],5 มีนาคม
2555. แหล่งที่มา www.Khaosod.co.th
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ของเขาไม่ได้ ดจู ิตใจของเขาว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง154...คนเขาเกลียดกันทังประเทศ
้
ทักษิณนี่นะ่ มันก็เป็ นลูกศิษย์หลวงตาบัว เราอุ้มขึ ้นเพื่อให้ มนั อุ้มชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ มันกลับไปเหยียบย่าทาลายทังสามพระองค์
้
นี ้แหลกเหลว
แล้ ว155...มันสมบัติอะไรนายกทักษิณ มันกาลังจะทาลายชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์อยาเวลานี่ มันจะเผาชาติทงชาติ
ั้
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่
เวลานี156
้

ทังนี
้ ้ทังนั
้ นเนื
้ ่องจากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนเห็นว่า พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ต้ องการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุขเป็ นระบอบสาธารณรัฐที่พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี

“…มีคนมาฟ้องร้ องว่า นายกฯทักษิณ กับนายวิษณุ และกับอีกสองคนเรา
จาไม่ได้ นี ้คือตัวยักษ์ใหญ่ ตัวอานาจใหญ่ อานาจป่ าๆเถื่อนๆจะกินบ้ านกินเมือง
กัดตับกัดปอด มุง่ ใส่ประธานาธิบดี ว่างันนะ
้
เกิดมาไม่เคยมีประธานาธิบดี
เมืองไทยเราครอบครองกันมาด้ วยความสงบร่มเย็น นี่ละมันจะเอาไฟเผาบ้ านเผา
เมืองเวลานี ้...เวลานี ้ก็เตือนรัฐบาล เพราะรัฐบาลจะพาคนทังประเทศนี
้
้ผิดเพราะ
อาจเอื ้อมเอาเหลือเกินจะเป็ นประธานาธิบดี157

พร้ อมกันนันยั
้ งได้ ปกป้องนายสนธิลิ ้มทองกุลแกนนาคนสาคัญของกลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ว่าเป็ นผู้ที่กาลังช่วยเหลือสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ มิได้ เลวร้ าย
ดังที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกล่าวโจมตี158

154

ผู้จดั การรายวัน( 23 กุมภาพันธ์ 2549): 6.
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน, “เอาคนหน้ าด้ านนี ้หรือมาเป็ นนายก , “ ผู้จดั การรายวัน (25-26 มีนาคม 2549): 10.
156
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน, “หลวงตาบัว’สัง่ ’แม้ ว หยุดกระทาการเลวสุดยอด , “ ผู้จดั การรายวัน (19 กรกฎาคม 2549): 3.
157
Astv ผู้จดั การออนไลน์ ,หลวงตามหาบัว: ‘ทักษิณ ‘ อยากเป็ นประธานาธิบดี [ออนไลน์],29 กันยายน 2549. แหล่งที่มา
www.manager.co.th
155
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“…คุณสนธิจะเลวร้ ายต่อชาติบ้านเมืองได้ ยงั ไง อุดหนุนชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ ใครจะเกินคุณสนธิที่ออกประกาศอยูท่ วั่ โลกดินแดนนี ้ได้ ยินกัน
ไหม...ฟั งสิ คุณสนธินี่ชว่ ยคน ทังประเทศชาติ
้
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ คุณสนธิ
ลิ ้มทองกุล เขาถือเป็ นข้ าศึกอย่างใหญ่หลวง แล้ วเขาจะถือว่าสองคนนี ้เป็ นข้ าศึก
ของชาติบ้านเมืองที่เลวร้ ายที่สดุ ฟั งสินะ่ นี่ละพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมาร
มันแสดงมาอย่างหน้ าด้ านอย่างนี ้ล่ะ ฟั งเอาสินะ่ ใครจะเลวยิ่งกว่าพวกนี ้...

บทเทศนาโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนได้ ถกู กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผลิตซ ้าและใช้ สื่อในเครื อผู้จดั การอาทิเช่น
หนังสือพิมพ์
ผู้จดั การรายวัน หรื อ เว็บไซต์ Manager.co.th เผยแพร่ไปอย่างแพร่หลายและส่งผลกระทบต่อ
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรอย่างกว้ างขวางเนื่องจากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนมีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็ นพระเถระที่มีศิษยานุศษิ ย์อยูท่ วั่ ประเทศ ทาให้ ความเชื่อ
จากประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพยายามบอกประชาชนและ
สังคมทัว่ ไปมาตลอดว่ากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อ
ปกป้องสถาบันจากการถูกทาลายโดยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น

4.3.2 นักการเมือง
นักการเมืองที่ได้ ขึ ้นเวทีกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อกล่าวปราศรัยโจมตี
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรมีอยูห่ ลายคน อาทิเช่น

158

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน, “ เศรษฐี เหม็นคลุ้ง , “ ผู้จดั การรายวัน (12 กุมภาพันธ์ 2549): 10.
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1. นายเสนาะ เทียนทอง

นายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีต
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย อดีตประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยและนักการเมืองผู้ได้ รับ
สมญานามว่า “ ผู้ปัน้ นายกรัฐมนตรี ”
นายเสนาะ เทียนทองเคยเป็ นผู้สนับสนุนคนสาคัญให้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยการเปิ ดตัวเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ในงานวันเกิดของนาย
เสนาะ เทียนทอง ซึง่ นายเสนาะ เทียนทองให้ เหตุผลถึงการสนับสนุนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรว่า
เนื่องมาจากพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เคยกล่าวว่า ต้ องการมาเล่นการเมืองเพื่อใช้ หนี ้แผ่น ดิน
เพราะได้ หาทรัพย์สินมากเกินความต้ องการแล้ ว159
จุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้ นายเสนาะ เทียนทอง แตกหักกับพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นาย
เสนาะ เทียนทองว่าเกิดจาก กรณีการเข้ าแทรกแซงองค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีของ
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้วา่ การสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขณะนัน้ 160 ซึง่ นายเสนาะ
เทียนทองมองว่าเป็ นพฤติกรรมที่ละเมิดพระราชอานาจ

159

ผู้จดั การรายวัน( 28 กุมภาพันธ์ 2549): 2.
Sripan Rattikalchalakorn , “ Politics under Thaksin : Popular Support ,Elite Concer,”in Thaksin ‘s Thailand :
Populism and Polarisation, ed. John Funston( Thailand : Institute of Security and International Studies, 2009),p.16.
160
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ภาพที่ 4.27
นายเสนาะ เทียนทอง ขณะกาลังกล่าวปราศรัยโจมตี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร บนเวที
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549

ที่มา กองบรรณาธิการผู้จดั การรายวัน ( 2549 : 115 )

นายเสนาะ เทียนทองได้ ตดั สินใจเข้ าร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกับกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549เนื่องจากเห็นว่าตนต้ องมี
ส่วนรับผิดชอบที่เคยสนับสนุนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี มาก่อน
การขึ ้นเวทีในวันนัน้ นายเสนาะ เทียนทอง ได้ กล่าวโจมตีพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรใน
หลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางการเมืองเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ซึ่งนายเสนาะ
เทียนทองเห็นว่าพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีพฤติกรรมไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นับตังแต่
้ ดารง
ตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในสมัยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ โดยทาการสมรู้ร่วมคิดกับนายทนง พิท
ยะ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังขณะนัน้ และ นายโภคิน พลกุล ในการแสวงหาผลประโยชน์
จากกรณีลอยตัวค่าเงินบาทในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540161ส่งผลให้ บริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่
จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเป็ นเพียงบริษัทเดียวที่รอดจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในขณะนัน้
และในช่วงดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้ มีพฤติกรรมไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อยู่บอ่ ยครัง้ อาทิ
เช่น การจัดตังกระทรวงเฉพาะกิ
้
จที่ให้ มีคนของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเข้ าไปประจาการทุก
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เสนาะ เทียนทอง ,”จะเอา”ทักษิณ” หรือ “ประเทศไทย”,” ใน รู้ทนั ทักษิณ 4, (กรุงเทพฯ : สานักพิพ์ขอคิดด้ วยฅน , 2549)หน้ า 3-

4.

234

กระทรวงเพื่อเข้ าไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจให้ 162 การนาเอานายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ เข้ าร่วม
พรรคไทยรักไทยขณะนันทั
้ งๆที
้ ่เคยกล่าวกับนายเสนาะ เทียนทอง ว่านายสุวจั น์ ลิปตพัลลภเป็ น
บุคคลที่ชอบกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้ น อีกทังเมื
้ ่อนายเสนาะ เทียนทองได้ กล่าวตักเตือนก็
ได้ รับการตอบกลับว่า การเมืองไม่ตา่ งอะไรไปจากธุรกิจจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาผลประโยชน์
เพื่อใช้ เป็ นทุนในการเลือกตัง้ ดังที่นายเสนาะ เทียนทองได้ กล่าวปราศรัยโจมตีเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 บนเวทีกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่า163

“…เคยนินทาว่านายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี และอดีต
หัวหน้ าพรรคชาติพฒ
ั นา ว่าเป็ นคนที่โกงเก่ง แต่สดุ ท้ ายพ.ต.ท. ทักษิณ ก็ดดู เข้ า
ร่วมพรรคมอบตาแหน่งทางการเมืองร่วมรัฐบาลให้ หมด..พ.ต.ท. ทักษิณ ใช้
ความสัมพันธ์ทางการเมืองส่งบุคคลที่เป็ นเส้ นสายของตัวเองเข้ าไปหา
ผลประโยชน์ให้ ธุรกิจของตัวเอง ทังเรื
้ ่ องของการลอยค่าเงินบาท การคอร์ รัปชัน่
หรื อ การรวบอานาจเบ็ดเสร็จ และตังกระทรวงเฉพาะกิ
้
จขึ ้นมาหาประโยชน์จาก
สัมปทานและสิทธิพิเศษทางธุรกิจโดยเฉพาะ...วันนี ้ผมไม่มีเยื่อใยอะไรกับคนชื่อ
ทักษิณ ไม่ใช่วนั นี ้ ตังแต่
้ วนั ที่ผมได้ พดู ผมได้ เตือนแล้ วก็ไม่ฟัง ผมบอกน้ อง ถ้ ามัน
ได้ มาอีกแสนล้ านเอาไปทาไม เขาบอกว่า ก็ร้ ู แต่ในเมื่อเล่นการเมืองต้ องควักเงิน ก็
ต้ องถือว่าเป็ นธุรกิจ... “

2. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา และ บุตรชายอดีต
นายกรัฐมนตรี พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ ขึ ้นเวทีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เพื่อกล่าวโจมตีพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรในประเด็นทางการเมือง
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เรื่องเดียวกัน , หน้ า 33-34.
ผู้จดั การรายวัน( 28 กุมภาพันธ์ 2549): 2.
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กรณีการลงนามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี หรื อFTAว่ามีพฤติกรรมไปในทางทาลายสถาบันชาติ ทังนี
้ ้
เนื่องจากนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ในขณะนันด
้ ารงตาแหน่งประธานกรรมาธิการต่างประเทศและได้
ทราบถึงพฤติกรรมของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร
ที่ได้ นาธุรกิจต่างประเทศเข้ ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ภายในประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของตนและพวกพ้ อง ผ่านนโยบายที่
เรี ยกว่า ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี หรื อFTA ซึง่ ภายหลังที่ได้ มีการลงนามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี เป็ น
ระยะเวลาหนึง่ ปี ได้ มีการทาวิจยั ที่จงั หวัดเชียงใหม่ พบว่าผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณลดลง
เกือบครึ่งหนึง่ ดังที่นายไกรศักดิ์ ชุณหะวันได้ ขึ ้นกล่าวปราศรัยในเวทีชมุ นุมของกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ว่า164

“….การขายชาติ ซึง่ ตนเป็ นประธานกรรมาธิการต่างประเทศ คาดไม่ถึง
นโยบายทักษิณจะนาธุรกิจต่างประเทศเข้ ามายึดประเทศชาติ เอาผลประโยชน์
ประชาชนไปแลกกับข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี หรื อเอฟทีเอได้ อย่างไร ซึง่ เรื่ องนี ้ได้ มี
การทาวิจยั ที่เชียงใหม่หลังการเซ็นเอฟทีเอ 1 ปี พบว่าผลผลิตเกษตรกรลดลงเกือบ
ครึ่งหนึง่ ....”

3. ร.ต.อ. ดร. นิตภิ ูมิ นวรัตน์
ร.ต.อ. ดร. นิตภิ มู ิ นวรัตน์ ได้ ขึ ้นเวทีกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อกล่าว
โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในประเด็นทางการเมืองกรณี แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ร.ต.อ. ดร. นิตภิ มู ิ
นวรัตน์ เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กิจการรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการไฟฟ้า หรื อ น ้าประปา
ตกอยูใ่ นมือต่างประเทศ ต่างประเทศก็จะสามารถขึ ้นราคาได้ ตามอาเภอใจ ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิต
และราคาสินค้ าภายในประเทศสูงขึ ้น
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่สามารถจับจ่ายใช้ สอยและเงินตราก็ไม่
สามารถหมุนเวียนซึง่ อาจส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศล่มสลายได้ ไม่ตา่ งอะไรไปจาก
ประเทศอาร์ เจนตินาในอดีต
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ผู้จดั การรายวัน ( 12 กุมภาพันธ์ 2549) : 2.
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นอกจากนี ้ ร.ต.อ. ดร. นิตภิ มู ิ นวรัตน์ ยังได้ ตอ่ ต้ านแนวคิดของนายบุญคลี ปลัง่ ศิริ คนสนิท
ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่เสนอให้ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ออกกฎหมายอนุญาติให้ ชาว
ต่างประเทศสามารถถือครองที่ดนิ ภายในประเทศไทยได้ 100 เปอร์ เซนต์ ว่า เป็ นแนวคิดที่กาลัง
ทาลายสถาบันชาติหรื อขายชาติยิ่งไปกว่านโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเสีย
อีก165

4. นายการุณ ใสงาม

นายการุณ ใสงาม อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ฉายา “ สหายสมคิด”
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนัน้ และผู้เข้ าร่วมชุมนุมทางการเมืองนับตังแต่
้ เหตุการณ์ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516 , 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535ได้ ขึ ้นเวทีกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเปรี ยบเทียบความคล้ ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
การชุมนุมทางการเมืองนับตังแต่
้ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และ
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 กับเหตุการณ์ชมุ นุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรของกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ว่า มีลกั ษณะคล้ ายคลึงที่สาคัญกล่าวคือ การชุมนุมทาง
การเมืองทัง้ 4 เหตุการณ์เกิดจากความร่วมมือของบุคคลที่หลากหลายทังเพศและวั
้
ยทังในเมื
้
อง
และต่างจังหวัดเพื่อเป้าหมายสาคัญในการโค่นล้ มรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมทางการเมือง แต่มี
ความแตกต่างกันตรงที่ การชุมนุมทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครัง้ นี ้
เป็ นการขับไล่รัฐบาลที่มีการทาลายสถาบันชาติผา่ นการทุจริตคอร์ รัปชัน่ จานวนมหาศาลอย่างเห็น
ได้ ชดั ซึง่ แตกต่างไปจากการชุมนุมทางการเมืองครัง้ อื่นที่พฤติกรรมการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของรัฐบาล
ยังไม่สามารถเห็นได้ อย่างชัดเจนเท่ากับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรครัง้ นี 166
้
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กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล , “สัมภาษณ์ ร.ต.อ. ดร. นิติภมู ิ นวรัตน์ , “ ผู้จดั การรายวัน (27 พฤษภาคม 2549): 34.
จินดาวรรณ สิ่นคงสิน ,” การุณ ใสงาม ครอบครัวนักต่อสู้ทางการเมือง , “ ผู้จดั การรายวัน (20 มีนาคม 2549): 34.
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4.3.3 ศิลปิ น นักแสดง

ศิลปิ น นักแสดงที่มีชื่อเสียงที่ได้ ขึ ้นเวทีกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีหลาย
คนอาทิเช่น

1. นาย ศรั ณยู วงศ์ กระจ่ าง

นายศรัณยู วงศ์กระจ่าง หรื อ ตัว้ ศิลปิ นนักแสดงชื่อดัง ผู้เคยเป็ นหนึง่ ในร้ อยผู้ก่อตังและ
้
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยระยะเริ่มต้ น

ภาพที่ 4.28
นายศรัณยู วงศ์กระจ่าง ขณะเข้ าร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ในปี พ.ศ. 2549

ที่มา ศรัณยู วงศ์กระจ่างบนเวทีกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย( 2555 : ออนไลน์)
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นายศรัณยู วงศ์กระจ่าง 167 ให้ เหตุผลในการเข้ าร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กับ
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทังๆที
้ ่เคยสนับสนุนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรมาก่อนว่า
เกิดจากความไม่พอใจ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ว่ากาลังทาลายสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่ องการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จานวนทังสิ
้ ้น
73,000 ล้ านบาทให้ แก่กองทุนเทมาเส็กประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ชาระภาษี การมีพฤติกรรมส่อไปทาง
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และ การใช้ วาจาจาบจ้ วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยูบ่ อ่ ยครั ง้ ดังที่นายศรัณยู
วงศ์กระจ่างกล่าวว่า168

“…ภาพรวมที่ไม่ชอบคงเป็ นเรื่ องการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี ้
อย่างเรื่ องขายหุ้นชินฯ การจาบจ้ วงด้ วยวาจาที่มีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์...
รวมไปถึงคอร์ รัปชัน่ ที่มนั หยุมหยิมอีกมากมายที่ผมเองก็กงั วลใจอยู่ การรวมตัวกัน
แบบนี ้มันทาให้ ร้ ูวา่ สังคมบ้ านเรายังมีคนสนใจเรื่ องบ้ านเมือง ไม่งนเราก็
ั้
จะได้ คยุ
กันแต่วงเล็กๆ..."

167

นายศรัณยู วงศ์กระจ่างได้ รับการแต่งตังเป็
้ นแกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23

พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ใน Astv ผู้จดั การออนไลน์ , “ตัว้ ศรัณยู” โดดขึน้ เป็ นแกนนาพันธิตร ฯ เผยหัวใจผมอยู่
ตรงนีม้ ันกั๊กไม่ ได้ แล้ ว [ออนไลน์],25 พฤศจิกายน 2551 . แหล่งที่มา www.manager.co.th
168

ผู้จดั การรายวัน ( 13 กุมภาพันธ์ 2549) : 37.
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2. นาย พงษ์ พัฒน์ และ นาง ธัญญา วชิรบรรจง

ภาพที่ 4.29
ภาพนายพงษ์พฒ
ั น์ และ นางธัญญา วชิรบรรจง ขณะเข้ าร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2549

ที่มา หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน ( 2549 : 41)
นาย พงษ์พฒ
ั น์ วชิรบรรจง หรื อ อ็อฟ ได้ ขึ ้นเวทีกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยให้ เหตุผลถึงสาเหตุที่ออกมาร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าเกิดจาก การที่ศาลปกครองได้ พิพากษาว่าการแปรรูปกิจการ
รัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง
ซึง่ สอดคล้ องกับประเด็นทางการเมืองกรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มาตลอด ทาให้ นาย พงษ์พฒ
ั น์ วชิรบรรจง เห็นว่า
ประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรอาจ
เป็ นเรื่ องจริงทังหมดก็
้
เป็ นได้ จึงตัดสินใจเข้ าร่วมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน
ที่สดุ ดังที่นาย พงษ์พฒ
ั น์ วชิรบรรจง กล่าวว่า169

“…..ผมไม่ได้ รับคาตอบจากท่าน ผมอยากรู้แต่วนั หนึง่ ผมได้ รับ
คาตอบจากศาลปกครองว่ารัฐบาลผิด ผมไม่เชื่อศาลได้ หรื อเปล่า นี่แสดงว่าสิ่งที่
169

ผู้จดั การรายวัน ( 30 มีนาคม 2549) : 41.
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ม็อบพันธมิตรฯพูดมันเป็ นความจริงสิ ....พอศาลตัดสินแล้ วทุกอย่างมันชัด มันทา
ให้ ผมรู้สกึ ว่าม็อบพูดถูก แล้ วข่าวอื่นๆที่ม็อบพูดๆกันอีกเยอะ ถ้ ามันเป็ นจริงล่ะ ผม
อยากให้ ประเทศชาติสงบ ไม่อยากให้ ฉิบหาย ไม่อยากให้ ล้มละลายผมเลยออกมา
..”

สาหรับนางธัญญา วชิรบรรจง หรื อ แดง ภรรยานายพงษ์ พฒ
ั น์ ได้ ให้ เหตุผลถึงการเข้ าร่วม
ชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่า เนื่องจากได้ รับการปลูกฝั งให้ มีความรักใน
สถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงไม่พอใจการบริ หารงานของ
รัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ในหลายประเด็น อาทิเช่น กรณีการขายหุ้น73,000 ล้ านบาทให้ แก่กองทุน
เทมาเส็กประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ชาระภาษี กรณีทจุ ริ ตเครื่ องตรวจสอบวัตถุระเบิดในสนามบิน
สุวรรณภูมิ หรื อ กรณีศาลปกครองพิพากาษาให้ ยกเลิกการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย เป็ นต้ น จึงตัดสินใจเข้ าร่วมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในที่สดุ ดังที่ นาง
ธัญญา วชิรบรรจง ได้ กล่าวว่า170

“… เราต้ องยุง่ เรื่ องการเมือง พ่อแม่เราสอนให้ รักแผ่นดิน รัก
พระมหากษัตริ ย์ มันเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ อง...กรณีศาลปกครองตัดสินยกเลิกการกระจาย
หุ้นการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ดูเหมือนจะเป็ นฟางเส้ นสุดท้ ายและรัฐบาลต้ องรับผิดชอบ
มันเป็ นเรื่ องที่รัฐบาลจะต้ องออกมารับผิดชอบ แต่ไม่มีใครพูดถึง เทมาเส็ก ซีที
เอ็กซ์ ก็เงียบหายไปหมด มันไม่มีใครพูดถึงเรื่ องนี ้เลย... “

170

เรื่องเดียวกัน , หน้ า 41.
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5. สัญลักษณ์ ทางการเมืองในเชิงศิปดนตรี ( Musical )

สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงศิลปดนตรี ( Musical ) ที่มาสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อ
จากประเด็นทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่

5.1 เพลง

การใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในเชิงศิลปดนตรี (Musical) ในรูปแบบเพลง มาสนับสนุน
ประเด็นทางการเมืองหรื อนโยบายทางการเมืองเพื่อสื่อให้ ประชาชนที่รับฟั งเชื่อและปฏิบตั ิตามที่
ผู้ใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองหรื อผู้นาทางการเมืองต้ องการนันมี
้ มาในทางการเมืองไทยนับตังแต่
้
อดีต อาทิเช่น ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ มีการผลิตเพลง
“ สวมหมวก “ ที่มีเนื ้อร้ องว่า “…เชิญร่วมกันสวมหมวก แสนสะดวกสบายด้ วยทังสวยหรู
้
ปรุง
ใบหน้ าให้ แอร่มงามหน้ าดู อีกจะชูอนามัยให้ มนั่ คง สมศักดิ์ศรี มีสง่าเป็ นอารยะ อย่ารี รอเลยเจ้ าขา
มาช่วยกัน สมานฉันท์สร้ างไทยให้ เทียมเขา สวมหมวกเถิดจะสารวยสวยไม่เบา สนองเค้ าท่านผู้นา
กล่าวคาชวน...” หรื อ เพลง “ ปลูกฝ้าย “ ที่มีเนื ้อร้ องว่า “…เราต้ องตามคาขอของผู้นาเราชาวไทย
ให้ ปลุกฝ้ายไว้ ทวั่ แดนไทยจะได้ ไม่จน...ยามขาดแคลนทังผ้
้ าแพงไม่เว้ นวันเลย ชนชาติไทยเอ๋ยอย่า
เมินเฉยนะเราชาวไทย เสื ้อผ้ าขัดสนแล้ วปวงชนจะจนลงไป ถ้ าแม้ นร่วมใจ เราคนไทยขวนขวายเร็ว
พลัน...” เพื่อมาสนับสนุนให้ ประชาชนปฏิบตั ิตามนโยบายการ”สวมหมวก” และ “ปลูกฝ้าย”ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ตามนโยบายรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบลู สงครามสมัยนัน้ 171 หรื อ การต่อสู้ทางการ
เมืองไทยในอดีตก็มีการใช้ เพลงมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการต่อสู้ทางความเชื่อหรื อความคิดทาง
การเมืองระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2519 ระหว่างฝ่ ายที่ตอ่ ต้ าน
อุดมการณ์หลักของรัฐ ที่ได้ ใช้ ” เพลงเพื่อชีวิต” มาเป็ นสื่อสาคัญในการสะท้ อนภาพความไม่เป็ น
172
ธรรมทางสังคมขณะนัน้
วงดนตรี เพื่อชีวิตโดยส่วนใหญ่เป็ นวงดนตรี ของนักศึกษาตาม
171

นฤมล ทับจุมพล , “ การใช้ สื่อในการสร้ างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของราชการ ( พ.ศ. 2475 – 2530), “
หน้ า 72.
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มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น วงกรรมาชนของมหาวิทยาลัยมหิดล วงต้ นกล้ าและวงกงล้ อของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วงคุรุชนของนักศึกษาครู เป็ นต้ น มีเพลง”เพื่อชีวิต” ที่ได้ รับความนิยมยุค
นัน้ อาทิเช่น เพลงคนกับควายที่มีเนื ้อร้ องสะท้ อนถึงสภาพความไม่เป็ นธรรมในสังคมขณะนันมี
้ เนื ้อ
ร้ องว่า “…ความเป็ นคนสลายลงไปพลัน กฎมพี
้
งต่าลงเหยียด
ุ กินแรงแบ่งชนชัน้ ชนชันชาวนาจึ
หยามชาวนาว่าป่ าดง สาคัญมัน่ คงคือความตาย...”173กับ ฝ่ ายรัฐ ที่ได้ มีการตอบโต้ ”เพลงเพื่อชีวิต”
ผ่านการผลิต “ เพลงปลุกใจ” ออกมาเป็ นจานวนมาก เพลงที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ เพลงหนึง่ ยุค
นัน้ กล่าว คือ “เพลงหนักแผ่นดิน” ประพันธ์โดย พันตรี บญ
ุ ส่ง หักฤทธิ์คกั ได้ รับการเปิ ดครัง้ แรกใน
รายการตะบันไฟ-ตะไลเพลิง และได้ รับการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆของชมรมวิทยุเสรี 174 “เพลงหนัก
แผ่นดิน” มีเนื ้อร้ องว่า “..คนใดยุยงปลุกปั่ น ไทยด้ วยกันหวังให้ แตกกระจาย ปลุกระดมมวลชนให้
สับสนวุน่ วาย เพื่อคนไทยแบ่งฝ่ ายรบกันเอง..คนใดขายคนขายชาติ ได้ โอกาสชี ้ทางให้ ศตั รู เฝ้า
สลายพลังไทยให้ พลังสู้ เมื่อศัตรูจโู่ จมเสียทีมนั คนใดคิดร้ ายราวี ประเพณีของไทยไม่ต้องการ
เกื ้อหนุนอคติเชื่อลัทธิอนั ธพาล แพร่นามันมาบ้ านเมืองเรา...หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน คนเช่นนี ้
เป็ นคนหนักแผ่นดิน 175 ... เพลง”หนักแผ่นดิน” ส่งผลให้ ประชาชนจานวนหนึง่ เกิดความเชื่อทาง
การเมืองว่าผู้ที่มาต่อต้ านอุดมการณ์หลักของรัฐขณะนันโดยเฉพาะอย่
้
างยิ่งนิสิต นักศึกษา เป็ นผู้ที่
กาลังทาลายความสามัคคี สถาบันชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ และเป็ นผู้ที่ “ หนักแผ่นดิน” สมควร
อย่างยิ่งที่ต้องกาจัดทิ ้ง จนนาไปสูป่ ฏิบตั กิ ารฆาตกรรมหมูเ่ มื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 176
ในต่างประเทศ สัญลักษณ์ทางการเมืองในรูปแบบเพลง ก็ได้ ถกู ใช้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การต่อสู้ทางการเมืองเช่นเดียวกับสังคมไทย อาทิเช่น เพลงสไตล์ “ บลูส์” ที่มีต้นกาเนิดมาจาก
แรงงานทาสชาวแอฟริกนั ซึง่ ถูกจับตัวมาทางานในประเทศสหรัฐอเมริ กา ก็ได้ ถกู ใช้ เป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการต่อสู้ทางการเมืองของมาร์ ตนิ ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King, Jr.) เพื่อ
เรี ยกร้ องความเป็ นธรรมให้ คนผิวสีในประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น 177

172

ศิลา โคมฉาย , “ เพลงประโลมโลก ,” มติชนสุดสัปดาห์ 31, ฉบับที่ 1600 ( เมษายน 2554) : 67.
นฤมล ทับจุมพล , “ การใช้ สื่อในการสร้ างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของราชการ ( พ.ศ. 2475 – 2530), “
หน้ า 137.
174
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 140.
175
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 146.
176
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 208.
173
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สาหรับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้ ใช้ เพลงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
ต่อสู้ทางการเมืองเช่นเดียวกัน ดังที่ นายสมศักดิ์ โกศัลยสุข แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ ให้ สมั ภาษณ์วา่ 178

“…การต่อสู้ทางการเมืองทุกครัง้ จาเป็ นต้ องมีเพลง แม้ กระทัง่ เพลงชาติ
หรื อเพลงมาร์ ช กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จาเป็ นต้ องมีเพลง
สาหรับการต่อสู้ทางการเมืองเช่นเดียวกัน...”

สัญลักษณ์ทางการเมืองในรูปแบบเพลงที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผลิต
ขึ ้นมาเพื่อใช้ ตอ่ สู้ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีอยูห่ ลายเพลง อาทิเช่น

5.1.1 เพลงไอ้ หน้ าเหลี่ยม

เพลง”ไอ้ หน้ าเหลี่ยม” เป็ นเพลงไทยที่ใช้ ทานองแร็พผสมพื ้นบ้ าน มีความยาวประมาณสิบ
นาที แต่งโดย สุวรรณ(นามสมมติ) นักแต่งเพลงชื่อดัง เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา ของ
นายสนธิ ลิ ้มทองกุล179
เพลง”ไอ้ หน้ าเหลี่ยม” เป็ นเพลงที่มีความสาคัญมากเพลงหนึง่ ในการต่อสู้ทางการเมืองของ
กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนื่องจากได้ นาเอาประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรมาโดยตลอดว่ากาลังทาลายสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มาแต่งเป็ นเพลงได้ อย่างครบถ้ วน180 ดังเนื ้อร้ องส่วนหนึง่ ว่า181
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ภัททิรา ชิงนวรรณ์ ,” นิยามใหม่ของเพลง ,“ ผู้จดั การรายวัน (30 มีนาคม 2549): 34.
สัมภาษณ์ สมศักดิ์ โกศัลยสุข ,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 9 พฤศจิกายน 2555.
179
อัญชลี ไพรีรัก , เล่าหลังไมค์ ไล่หลัง “แม้ ว” , หน้ า 140 – 142 .
180
ต่อพงษ์ เศวตามร ,” เพลง ดนตรี และบทกวีที่ทาให้ ทกั ษิณต้ องถอย ,“ ผู้จดั การรายวัน (7 เมษายน 2549): 41.
178
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“….. สี่เหลี่ยมก็มีสี่ด้านไอ้ คนหน้ าด้ านคือไอ้ หน้ าเหลี่ยม”
ไอ้ ลิ่วล้ อสิงคโปร์ โตกไอ้ ลิ่วล้ อสิงคโปร์ โตกมันจะตกนรกกะลาหัวไม่เจียม
….มันขายชินฯ ขายชาติเบ็ดเสร็จ มันฮุบประเทศให้ โคตรอาเตี่ยโคตรอาม่า
โอ้ ย เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม
โอ้ ย เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม
ไอ้ หน้ าเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม อานาจหน้ าเหลี่ยมมันซื ้อด้ วยเงินตรา
มันรวมหัวลอยค่าเงินบาท ป่ วนเศรษฐกิจชาติเพราะมันตุนดอลลาร์
กฏหมายถ้ ามันมีช่องโหว่ มันก็เอาหัวโผล่ออกไปทาการค้ า
พอเรื่ องปูดมันก็จ้างทนาย แต่มนั ลืมมอบหมายให้ พดู เรื่ องจรรยา
มันซื ้อที่ดินเก็งกาไร มันรู้ข้อมูลภายใน ว่าจะมีรถไฟฟ้า
นโยบายมันเอื ้อประโยชน์ มันรวยกันทังโคตรไปจนถึ
้
งขี ้ข้ า
ของนอกมาตีตลาดในประเทศ เพราะมันเปิ ดฟรี เทรดแลกกับไอพีสตาร์
มันทาตัวเป็ นมาเฟี ยธุรกิจ รี ดไถทุจริ ต แล้ วมันยังสัง่ อุ้มฆ่า(หุย)
…. เวลาหิวกินคลื่นความถี่ ไม่ก็ไปรษณีย์ ไม่ก็การไฟฟ้า
ของว่างมันก็กินลาไย แกล้ มกับทีพีไอ ไม่ก็กินต้ นกล้ า
มันเทคโฮมหุ้น ปตท. ไปฝากโอ้ คฝากอ้ อที่บ้านจ้ นทร์ สอ่ งหมา
ไอ้ หน้ าเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม มันคิดแต่หาเล่ห์เหลี่ยม นอนก็ไม่เต็มตา
มันหมกมุน่ เรื่ อง CTX จนลืมเรื่ องเซ็กซ์ ที่มนั ชอบนักหนา
มันกังวลเรื่ องแอมเพิลริ ช จนมันลืมรูดซิปตอนไปเยี่ยวออกมา
มันเป็ นห่วงกลัวดวงจะดับ กลัวโดนยึดทรัพย์ กลัวสหบาทา
โอ้ ย เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม
โอ้ ย เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม
…. เอาเงินยัดศาลรัฐธรรมนูญ สัง่ คดีซุกหุ้นไม่ให้ พิจารณา (เฮ้ ย)
องค์กรอิสระอัปรี ย์ มันให้ พวกขันทีไปจัดซื ้อจัดหา
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Astv ผู้จดั การออนไลน์ ,มาแล้ ว“ คนหน้ าเหลี่ยม “ เพลงสุดฮอตของคนยุคนี ้ [ออนไลน์],27 มีนาคม 2549. แหล่งที่มา
www.manager.co.th
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มันติดสินบนข้ าราชการ ใครที่ซูฮกมันได้ เลื่อนขันทะเล่
้
อทะล่า
ไอ้ หน้ าเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม ไอ้ ทรราชหน้ าเหลี่ยม มันทาตัวอหังการ์
มันอยากเป็ นรัฐบุรุษ ไอ้ หมาหัวเน่าหางกุด จะชูคอเทียบป๋ า
มันไม่ร้ ูที่สงู ที่ต่า มันพูดจาระยาจาบจ้ วงราชา
มันอวดดีแต่งตังสั
้ งฆราช ที่หน้ าตาประหลาดเพราะมันเป็ นมารศาสนา
โอ้ ย เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม
โอ้ ย เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม เหลี่ยม
…. ไอ้ หน้ าเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม ถ้ าขืนให้ มนั หน้ าเหลี่ยมไปจนถึงสมัยหน้ า
เมืองไทยคงกลายเป็ นคุกลับๆ เป็ นที่ตงฐานทั
ั้
พพวกอเมริกา (เฮ้ ย)
สิงคโปร์ มนั จะเข้ านอกออกใน วางมาดเส้ นใหญ่ ไม่ต้องปั๊ มวีซา่
หมอผีเขมรจะร่ ารวย ร่ายเวทย์ล้างซวยเวลาเหี ้ยเข้ าสภา (หุย)
มันคงจะแฮบเงินกองทุน ไปปล่อยกู้อดุ หนุนเศรษฐกิจพม่า
ประเทศไทยมันคงเอาเข้ าตลาด ขายหุ้นละ 1 บาท บอกว่าราคาพาร์ (เฮ้ ย)
ให้ อากู๋เปลี่ยนเนื ้อเพลงชาติ ลิขสิทธิ์ผกู ขาดทังชาติ
้ นี ้ชาติหน้ า
ฮิตเล่อร์ กลับชาติมาเกิดใหม่ เป็ นลูกคนสุดท้ ายชื่อเด็กชายพวงทองทา
สี่เหลี่ยมก็มีสี่ด้าน ไอ้ คนหน้ าด้ าน คือไอ้ หน้ าเหลี่ยม
ไอ้ ลิ่วล้ อสิงคโปร์ โตก ไอ้ ลิ่วล้ อสิงคโปร์ โตก มันจะตกนรก กะลาหัวไม่เจียม….”
จากเนื ้อร้ องเพลง”ไอ้ หน้ าเหลี่ยม”ดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ครอบคลุมประเด็น
ทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ไว้ เกือบ
ครบถ้ วนอาทิเช่น การทาลายสถาบันชาติ “… มันขายชินฯ ขายชาติเบ็ดเสร็จ มันฮุบประเทศ
ให้ โคตรอาเตี่ยโคตรอาม่ า…” ผ่านการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน “. นโยบายมันเอือ้ ประโยชน์ มัน
รวยกันทัง้ โคตรไปจนถึงขีข้ ้ า...”โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศสิงคโปร์ .”...ไอ้ ล่ วิ ล้ อสิงคโปร์ โตก
ไอ้ ล่ วิ ล้ อสิงคโปร์ โตกมันจะตกนรกกะลาหัวไม่ เจียม ….” การลงการลงนามข้ อตกลงเขตการค้ า
เสรี หรื อFTAเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ตน ”…..ของนอกมาตีตลาดในประเทศ เพราะมัน
เปิ ดฟรีเทรดแลกกับไอพีสตาร์ ..”การพยายามแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”….เวลาหิวกินคลื่นความถี่
ไม่ ก็ไปรษณีย์ไม่ ก็การไฟฟ้า มันเทคโฮมหุ้นปตท.ไปฝากโอ้ คฝากอ้ อที่บ้านจ้ นทร์ ส่องหมา
...”การพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี 73,000 ล้ านบาท“….มันบอกว่ ามันเป็ นคนดีแต่ มันโกง
ภาษีมันให้ ลูกรั บหน้ า....”
และการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในประเทศพม่า”…มันคงจะแฮบ
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เงินกองทุนไปปล่ อยกู้อุดหนุนเศรษฐกิจพม่ า…” รวมไปถึงการทาลายสถาบันศาสนาให้ เกิด
ความแตกแยกผ่านการพยายามแต่งตังสมเด็
้
จพระสังฆราช
“..... มันอวดดีแต่ งตัง้ สังฆราชที่
หน้ าตาประหลาดเพราะมันเป็ นมารศาสนา….” และการพยายามทาลายสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ผา่ นวิธีการต่างๆ อาทิเช่นการใช้ วาจาจาบจ้ วง “…มันไม่ ร้ ูท่ ีสูงที่ต่ามันพูดจา
ระยาจาบจ้ วงราชา…”เป็ นต้ น
เพลง”ไอ้ หน้ าเหลี่ยม”เป็ นเพลงที่สง่ ผลอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนื่องจากได้ ทาให้ ประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรนามา
โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ซึง่ ปกติทวั่ ไปเป็ นเรื่ องสลับซับซ้ อนเข้ าใจยากให้ กลายเป็ นเรื่ องเข้ าใจ
ง่าย ทาให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถรับรู้และเข้ าใจถึงความเลวร้ ายของรัฐบาลทักษิณชินวัตรว่ากาลัง
พยายามทาลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่ จนมาเข้ าร่วมหรื อชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในที่สดุ ดังที่รศ.ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง หนึง่ ในผู้มีบทบาทสาคัญในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2549 ได้ กล่าว
ว่า182

“…เราพูดมา 5 ปี คนฟั งเข้ าใจบ้ างไม่เข้ าใจบ้ าง นี่ฟังเพลงไอ้ หน้ า
เหลี่ยม 10นาที รู้หมดเลยว่าใครโกงและโกงกันอย่างไร อะไรกันบ้ าง...

5.1.2 เพลงเทียนแห่ งธรรม

เพลง”เทียนแห่งธรรม” แต่งโดยติด๊ ตี่ หรื อ เธียรี่ ลาสเวกัส อดีตนักร้ องนาวง “เดอะ
เจนเนอเรชัน่ ” ที่ได้ เอาคาปราศรัยของนายสนธิ ลิ ้มทองกุล มาแต่งเป็ นเพลง183ดังเนื ้อร้ อง
ว่า184

182

อัญชลี ไพรีรัก , เล่าหลังไมค์ ไล่หลัง “แม้ ว” , หน้ า 141.
คานูณ สิทธิสมาน , ปรากฏการณ์สนธิ จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า , หน้ า 91.
184
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 89 – 90.
183
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“...จุดเทียนเล่มน้ อย แล้ วนามาร้ อยรวมกัน
ประคองให้ มนั่ หลอมรวมกันให้ เป็ นดวงใหญ่
สยบพวกมาร เผาผลาญผีเปรตจัญไร
ไล่มนั ออกไป จากประเทศไทยของเราเสียที
พ่อแม่พี่น้อง ขอจงมาคล้ องดวงใจ
จับมือกันไว้ สู้ไปให้ มนั เต็มที่
ประเทศของเรา เราหวงดังดวงชีวี
หากใครย่ายี พร้ อมพลีถึงตาย ไม่หวัน่
จะขอเป็ นยาม...รักษาแผ่นดิน
ขอเอาชีวิน พิทกั ษ์ราชันย์
ขอเอาพระธรรมนาหน้ าเข้ าฝ่ าประจัน
ตาต่อตา ฟั นต่อฟั น ให้ มนั รู้ไป
จากเทียนเล่มน้ อย ที่นามาร้ อยรวมกัน
ประคองให้ มนั่ หลอมรวมกันให้ เป็ นดวงใหญ่
ขับไล่พวกมาร เผาผลาญผีเปรตจัญไร
ไล่มนั ออกไป เอาประเทศไทยของเราคืนมา
ไล่มนั ออกไป...เอาประเทศไทยของเราคืนมา... “
เพลง”เทียนแห่งธรรม” เป็ นเพลงที่มีความสาคัญมากอีกเพลงหนึง่ ในการต่อสู้ทางการเมือง
ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนอกจากเพลง “ไอ้ หน้ าเหลี่ยม” ดังกล่าวข้ างต้ น
เนื่องจากเพลง”เทียนแห่งธรรม”นอกจากจะสนับสนุนความเชื่อจากประเด็นทางการเมืองที่กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวมาโดยตลอดว่าออกมาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อปกป้อง
สถาบันแล้ วดังเนื ้อร้ องที่วา่ “...จะขอเป็ นยาม...รักษาแผ่ นดินขอเอาชีวินพิทักษ์ ราชันย์ ขอเอา
พระธรรมนาหน้ าเข้ าฝ่ าประจัน ตาต่ อตา ฟั นต่ อฟั น ให้ มันรู้ไป...” เพลง”เทียนแห่งธรรม” ยัง
เป็ นเพลงที่ต้องเปิ ดก่อนที่แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะกล่าวปราศรัยทุกครัง้
โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ ประชาชนผู้เข้ าร่วมชุมนุมเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับแกนนาในการขับ
ไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ดังที่นายสมศักดิ์ โกศัลยสุข ให้ สมั ภาษณ์วา่ 185

สัมภาษณ์ สมศักดิ์ โกศัลยสุข ,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 9 พฤศจิกายน 2555.
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“…เพลงเทียนแห่งธรรม สื่อเนื ้อหาให้ คนมีความรัก คือเรามีมติ
หลังจากการฟั งแล้ วว่า ให้ เป็ นสัญลักษณ์ของพันธมิตร กลายเป็ นซิมโบลิค
(symbolic)เปิ ดก่อนแกนนา เพื่อช่วยหล่อหลอมผู้ร่วมชุมนุมให้ เป็ นกลุม่ เป็ นก้ อน
รักกัน เป็ นการละลายพฤติกรรม..”

นอกจากเพลง”ไอ้ หน้ าเหลี่ยม” และ เพลง”เทียนแห่งธรรม” แล้ วกลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ยังได้ ผลิตเพลงออกมาอีกเป็ นจานวนมากเพื่อสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อ
จากประเด็นทางการเมือง กล่าวคือ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกาลังทาลายสถาบันซึง่ ตรงข้ ามกับกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อาทิเช่น เพลง”ถ้ าไทยรักไทย” ของ คณาคา อภิรดี หรื อ บี๋ ที่
ได้ เปรี ยบเทียบพรรคไทยรักไทยว่าไม่ได้ ทาตามสัญญาที่ให้ ไว้ กบั ประชาชน แต่กลับมีพฤติกรรม
ทาลายสถาบันชาติ ดังเนื ้อร้ องว่า “… ถ้ าไทยรักไทยไม่ ใช่ ด้วยเพียงปากว่ า คาพูดคาจาสัญญา
พาให้ ล่ ุมหลงไว้ เนือ้ เชื่อใจก็ปล่ อยให้ อยู่จนทุกข์ ระทม กว่ าจะรู้ ว่าเราโง่ งมเกือบล่ มจมกัน
ไปทัง้ แผ่ นดินไหนว่ ารั กไทยห่ วงใยผองไทยทัง้ ชาติเจ็บปวดที่ทราบว่ าชาติถูกเอาไป
ขาย เอาเงินไปโน่ น เอาหุ้นซุกนี่ แล้ วให้ เราเป็ นหนีจ้ นตาย ยังบอกว่ าไทยรักไทย ไม่ อายที่
ไทยระทม…”ซึง่ ตรงข้ ามกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ คณาคา อภิ รดี ออกมา
ต่อสู้ด้วยว่ากาลังทาเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ อยู่ “…ถ้ าเรารักไทย รักมั่น
จะทาเพื่อชาติม่ ันในพระศาสน์ กษัตริย์เหนือสิ่งใดขวานทองวันนี ส้ ่ ันคลอน สะท้ อนดวงใจ
เมื่อไทยยังไม่ รักไทยแล้ วจะเหลือใครบนแดนขวานทอง…” 186 เพลง “ รวมพลัง(ร่วมกู้ชาติ)
ของ จอร์ ส พนมกร ผ่อนผัน ที่ต้องการสนับสนุนความเชื่อว่ากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยออกมาต่อสู้ทางการเมืองเนื่องจากมีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ดัง
เนื่องร้ องว่า
“..ปราบปรามให้ มันหมดไป ให้ แผ่ นดินไทยเหลือแต่ คนดีให้ โลกรู้ว่าคน
ไทย เปี่ ยมด้ วยใจจงรักภักดี ให้ ได้ ร้ ูวันนี…
้ ขอตายบนแผ่ นดินไทย….” หรื อ เพลง”เอามัน
ออกไป” ของ บลู อิสรา ที่มาสนับสนุนความเชื่อจากประเด็นทางการเมืองว่า รัฐบาลทักษิณ
ชินวัตร
กาลังทาลายสถาบันชาติอยูส่ มควรอย่างยิ่งที่ประชาชนจะเข้ ามาร่วมขับไล่กบั
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Astv ผู้จดั การออนไลน์ , “ถ้ าไทยรักไทย”ความในถึงนายกฯจาก “บี๋ คณาคา”[ออนไลน์], 3 เมษายน 2549. แหล่งที่มา
www.manager.co.th
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กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย “… พวกโจรจัญไรคิดเอาชาติไทยไปขาย ยอมมัน
ทาไมเพื่อแผ่ นดินไทยต้ องช่ วยกัน เอามันออกไปๆๆๆ...”187เป็ นต้ น

5.2 ละคร

การใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในเชิงศิลปดนตรี ( Musical ) ในรูปแบบการละคร เพื่อสื่อ
ให้ ประชาชนผู้รับรู้สญ
ั ลักษณ์ เกิดความเชื่อทางการเมืองอย่างฝั งหัว หรื อ Political myth จนปฏิบตั ิ
ตามที่ผ้ ใู ช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองต้ องการนันมี
้ มาในทางการเมืองไทยนับตังแต่
้ อดีต
อาทิเช่น
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2490 – 2500 จอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้ มอบหมายให้ พล.ต. หลวงวิจิตร
วาทการ ผลิตละครปลุกใจอิงประวัติศาสตร์ ชาติไทยแนวชาตินิยมได้ แก่เรื่ อง อานุภาพแห่งความ
เสียสละ อานุภาพพ่อขุนรามคาแหง และ อานุภาพแห่งความรัก มาปลุกเร้ าประชาชนให้ เกิดความ
สามัคคีในการต่อต้ านลัทธิ คอมมิวนิสต์ขณะนัน้ 188 หรื อ พล.ต.อ. เผ่า ศรี ยานนท์ อธิบดีกรมตารวจ
ขณะนันได้
้ สงั่ ให้ ผลิตละครเรื่ อง “ ทางอเวจี” แล้ วนาฉายทัว่ ประเทศเพื่อต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์
เช่นเดียวกัน189 เป็ นต้ น
สาหรับกลุม่ พันธมิตรประชาชนได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองในเชิงศิลปดนตรี ( Musical )
ในรูปแบบละครที่เรี ยกว่า “ละครจีน” หรื อเรี ยกอีกนัยหนึง่ ว่า “งิ ้ว”
คาว่า”งิ ้ว“ซึง่ มีความหมายว่าละครจีนนันเป็
้ นคาที่นามาใช้ เรี ยกการแสดงมหรสพอย่าง
หนึง่ ของจีน เล่นเป็ นเรื่ องราว มีการขับร้ องและเจรจาประกอบท่าทางการแสดงเป็ นละครจีนแบบ
โบราณ งิ ้วนันมี
้ การแสดงในประเทศไทยนับตังแต่
้ สมัยพระเจ้ ากรุงธนบุรี ปรากฎหลักฐานชัดเจน
เมื่อพระเจ้ ากรุงธนบุรี(สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช)ทรงโปรดให้ จดั ขบวนแห่อย่างใหญ่โต เพื่อ
อัญเชิญพระแก้ วมรกต ซึง่ รัชกาลที่หนึง่ เมื่อคราวดารงพระยศเป็ นเจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ ทรงยก
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รวมเพลงกู้ชาติพันธมิตร [ ออนไลน์ ] , แหล่งที่มา www. Manager .co.th
นฤมล ทับจุมพล , “ การใช้ สื่อในการสร้ างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของราชการ ( พ.ศ. 2475 – 2530), “
หน้ า 193.
189
เรื่องเดียวกัน , หน้ า 79.
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ทัพไปตีเวียงจันทน์ และได้ ทรงอัญเชิญลงมาด้ วย ในขบวนแห่ดงั กล่าวนอกจะมีโขน ละคร ดนตรี ปี่
พาทย์แล้ ว ในหมายรับสัง่ ยังปรากฎว่ามี “ งิ ้ว” ไปแสดงด้ วย190
งิ ้วที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนามาแสดงเป็ นงิ ้วการเมืองที่เรี ยกอีกชื่อ
หนึง่ ว่า “ งิ ้วธรรมศาสตร์ “ ซึง่ เป็ นงิ ้วสมัครเล่นที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลหลากหลายอาชีพไม่
ว่าจะเป็ นผู้บริหาร หรื อ เจ้ าของบริษัท มีนายวิโรจน์ ตังวาณิ
้ ชย์ อดีตนักโทษคดีการเมืองช่วงพ.ศ.
2519 เป็ นนายโรง191

ภาพที่ 4.30
ภาพ งิ ้วธรรมศาสตร์ ขณะแสดงบนเวทีชมุ นุมของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ที่มา งิ ้วธรรมศาสตร์ (2555:ออนไลน์)
งิ ้วธรรมศาสตร์ ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนามาแสดงได้ นาเอาเรื่ อง
“ เปาบุ้นจิ ้น” มาเป็ นกรอบหลักการแสดงภายใต้ ชื่อเรื่ องว่า “ เปาบุ้นจิ ้นผจญคนหน้ าเหลี่ยม”
งิ ้วธรรมศาสตร์ มีความสาคัญในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยไม่ตา่ งอะไรไปจากสัญลักษณ์ในรูปแบบเพลงดังกล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ได้ เอาประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชิน
190

ศยามล เจริญรัตน์ , " งิ ้วแต้ จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ไทยจีน,”( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิชาสังมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544), หน้ า 1-3 .
191
รัชตวดี จิตดี ,” งิ ้วธรรมศาสตร์ , “ ผู้จดั การรายวัน (3 มีนาคม 2549): 34.
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วัตรซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องสลับซับซ้ อนเข้ าใจยากมาเป็ นบทพูดของตัวละครงิ ้วที่ใช้ แสดง ดังที่ นาย
วิโรจน์ ตังตั
้ งวาณิ
้ ชย์ นายโรงงิ ้วธรรมศาสตร์ กล่าวว่า192

“….ถ้ าอยูใ่ นเหตุการณ์ปกติ เชื่อเถอะว่างิ ้วการเมืองแบบงิ ้วธรรมศาสตร์
มันไม่สนุก ...ต้ องมีประเด็นแหลมคมที่คนในสังคมรู้สึกร่วมกัน แล้ วเราก็จะหยิบ
ตรงนี ้มาใช้ เป็ นบทละครในการต่อสู้...”

งิ ้วธรรมศาสตร์ ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนามาแสดงมีทงสิ
ั ้ ้น 5 ภาค
แม้ วา่ ทัง้ 5 ภาคจะมีรูปแบบการนาเสนอแตกต่างกัน แต่มีจดุ ร่วมสาคัญกล่าวคือ งิ ้วธรรมศาสตร์ ทงั ้
5 ภาคล้ วนแต่ได้ นาประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร มาเป็ นบทพูดของตัวละครงิ ้วทัง้ 5 ภาค ได้ แก่

5.2.1 งิว้ ธรรมศาสตร์ ภาคแรก ตอน ศึกซุกห้ นภาคพิสดาร พิชิตแดจังกึม
ถล่ มวังจันทร์ ส่องหล้ า

งิ ้วธรรมศาสตร์ ภาคแรกได้ จดั แสดงขึ ้นบนเวทีชมุ นุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และได้ ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆในเครื อผู้จดั การไป
ทัว่ ประเทศ
งิ ้วธรรมศาสตร์ ภาคนี ้ได้ นาประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยโจมตี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในกรณีเรื่ องบริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดของ
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรได้ ขายหุ้นให้ แก่ กองทุนเทมาเส็กของรัฐบาลสิงคโปร์ จานวนทังสิ
้ ้น
73,000 ล้ านบาทโดยไม่ชาระภาษี มาเป็ นบทพูดของตัวแสดงงิ ้วในเรื่ อง ดังที่ตวั แสดงกล่าวว่า193
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รัชตวดี จิตดี ,” งิ ้วธรรมศาสตร์ , “ ผู้จดั การรายวัน: 34.
งิว้ ธรรมศาสตร์ เรื่อง”เปาบุ้นจิน้ ”ตอนที่ 1 “เปาบุ้นจิน้ ผจญคนหน้ าเหลี่ยม”[ออนไลน์],26 กุมภาพันธ์ 2549. แหล่งที่มา
www.fringer.org.com
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“ งิว้ ทักษิณ: อัว๊ ทักษิณ ประมุขหน้ าเหลี่ยมแห่งเสียมก๊ ก ฉายานายกฯ
จอมซุก...อัว๊ เคยเกาะแข้ งเกาะขาขอสัมปทานจากท่าน รสช.นะ สมัยก่อนนะมีเงิน
แค่ 15,000 ล้ านอีแปะ แต่ 5 ปี ผ่านไปเงินเพิ่มขึ ้นแค่ 73,000 ล้ านอีแปะ เพราะว่า
อัว๊ ใช้ นโยบายเก็บหนึง่ ส่วน อมสามส่วน.......................
งิว้ เปาบุ้นจิน้ : ....ข้ าหน้ าดา ได้ รับการร้ องเรี ยนผ่านเปาบุ้นจิ ้นดอทคอมว่า ท่าน
ประมุขหน้ าเหลี่ยมหมดความสง่างามที่จะเป็ นประมุขเสียมก๊ กอีกต่อไปด้ วยข้ อหา
ซุกหุ้น...ข้ าจึงต้ องเปิ ดศาล
งิว้ ทักษิณ : เฮ้ ย บังอาจข้ าขัดถูพระพรหม กราบไหว้ พระพุทธติดสินบนพระราหู ล็
อบบี ้ตุลาการมาแล้ ว ไฉนข้ าจะซื ้อเปาบุ้นจิ ้นไม่ได้ ข้ าขอถามศาลไคงฟงราคาหุ้น
ละเท่าไหร่ ข้ าจะขอซื ้อบิ๊ก
ล็อตในราคาพาร์
งิว้ เปาบุ้นจิน้ : ....เอ๊ ย วาจาดุจผายลม ศาลไคฟงไม่ได้ มีไว้ ขายเหมือยกับศาลที่
ทาตัวเป็ นตุลาการเอื ้ออาทร แต่ข้ากาลังไต่สวนเจ้ า เนื่องจากมีผ้ เู รี ยกร้ องว่า
ทักษิณ...ออกไป
งิว้ ทักษิณ : ...ข้ ามีคาอธิบาย ข้ าใช้ กระบวนท่าโยกย้ ายซ่อนซุก แยกสลายหุ้นชินฯ
ของข้ าออกเป็ นส่วนๆหุ้นบางส่วนเอาไปซุกไว้ ให้ ลกู โอ๊ ค บางส่วนซุกไว้ ให้ ลกู อุ๊งอิ๊ง
คนใช้ เมียคนใช้ คนสวน คนขับรถ และบางส่วนซุกไปไกลถึงหมูเ่ กาะบริ ตชิ เวอร์ จิน
ก่อนจะนามารวมกันขายให้ กบั เทมาเส็ก..
งิว้ ตัวแทนเด็กอนุบาลวัดมหาธาตุ : ข้ าในฐานะอนาคตของชาติ มาร้ องขอ
ความเป็ นธรรม แทนแม่ค้าท่าพระจันทร์ วา่ เหตุไฉนท่านหน้ าเหลี่ยมขายหุ้นชิน
73,000 กว่าล้ านไปให้ สิงคโปร์ โดยไม่เสียภาษีแม้ แต่อีแปะเดียว แต่แม่ค้าหาเช้ า
กินค่าถึงมีสรรพากรมาคอยนัง่ นับชามเก็บภาษี (เสียงผู้เข้ าร่วมชุมนุมโห่ร้อง) ท่าน
ตอบคาถาม เด็กอนุบาลได้ บ้างไหม
งิว้ เปาบุ้นจิน้ :เฮ้ อ แล้ วไฉนเจ้ าหน้ าเหลี่ยมขายได้ เงินตังมากมายแล้
้
วไม่ยอมเสีย
ภาษีซกั อีแปะเดียว..................”
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5.2.2 งิว้ ธรรมศาสตร์ ภาคสอง ตอน ตามล่ าหาจะเด็ดถล่ มไทยเจี๊ยะไทย
พิชิตวังจันทร์ สอ่ งหล้ า ตอนปริศนาทาไมไม่ ออก

งิ ้วธรรมศาสตร์ ภาคสองได้ จดั แสดงขึ ้น ณ เวทีชมุ นุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 งิ ้วภาคนี ้ได้ นาประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กรณีการขายหุ้น73,000 ล้ านบาทโดยไม่
ชาระภาษี มาเป็ นบทละครพูดของตัวแสดงงิ ้วเหมือนภาคแรกเพียงแต่เสริมประเด็นว่าการที่ พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ
ชินวัตรไม่ยอมลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ดงั ที่กลุม่ พันธมิตประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเรี ยกร้ องเนื่องจากต้ องการปกป้องเงิน 73,000 ล้ านบาทที่ได้ มาจากกองทุนเทมาเส็ก
และยังได้ นาเอาประเด็นทางการเมือง ที่นายเสนาะ เทียนทอง ขึ ้นเวทีกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเพื่อปราศรัยโจมตีพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ว่า
กาลังทาลายสถาบันชาติผ่านการคอร์ รัปชัน่ รูปแบบต่างๆ มาเป็ นบทละครพูดของตัวแสดงใหม่ของ
งิ ้วในภาคนี ้ที่ชื่อว่า “ งิ ้วเสนาะ” ในภาคนี ้อีกด้ วย ดังที่ตวั แสดงงิ ้วกล่าวว่า194

“…งิว้ จะเด็จ :ใช่แล้ วท่านเปากรมสรรพากรข่มขืนทางจิตใจข้ า ข้ าไม่ใช่
ดารา ข้ าเป็ นเพียงพ่อค้ าชายสี่หมี่เกี๊ยว แต่มีสรรพากรมานัง่ นับก๋วยเตี๋ยวข้ าเป็ น
ชามๆ มารี ดภาษีข้าไม่เว้ นแต่ละวัน แต่เหตุไฉนไอ้ หน้ าเหลี่ยม ขายหุ้นให้ ตา่ งชาติ
73,000 อีแปะ ไม่เสียภาษีแม้ แต่อีแปะเดียว
งิว้ เปาบุ้นจิน้ : เอาละๆทุกทาน ข้ าพิจารณาแล้ ว เพื่อเห็นแก่ความสุขสงบของ
บ้ านเมือง ในเมื่อท่านยุบสภาแล้ ว ท่านยังต้ องลาออก เห็นไหมว่ามีคนข้ างหน้ านับ
แสนมาชุมนุม ทักษิณ ออกไปๆๆๆ
งิว้ เสนาะ : ... อัว๊ ะจะมาขอล้ างบาปคิดบัญชีกบั เจ้ า
งิว้ เปาบุ้นจิน้ : ล้ างบาปอะไรของเจ้ า

194

งิว้ ธรรมศาสตร์ เรื่อง”เปาบุ้นจิน้ ”ตอนที่ 2 “ตามล่ าหาจะเด็ด ถล่ มพรรคไทยเจี๊ยะไทย พิชิตวังจันทร์ ส่องหล้ า
”[ออนไลน์],5 มีนาคม 2549. แหล่งที่มา www.fringer.org.com

254

งิว้ เสนาะ :อัว๊ ทาคลอดนายกฯ มาแล้ ว 3 คน ไอ้ หน้ าเหลี่ยมเป็ นรายล่าสุด...อัว๊
ตามมันไม่ทนั สุดท้ ายอัว๊ ถูกมันหลอก
งิว้ เปาบุ้นจิน้ :แล้ วมันหลอกเจ้ าด้ วยเรื่ องอันใด
งิว้ เสนาะ :ตอนแรกไอ้ หน้ าเหลี่ยม มันหลอกอัว๊ ว่า มันรวยพอแล้ ว แต่อวั๊ มารู้ทีหลัง
ว่า รวยแล้ วพอไม่มีในโลกหรอก มันใช้ นโยบายแดกกันจัง ไม่วา่ โกงเรื่ องโกงเครื่ อง
ตรวจจับระเบิด CTX โกงกล้ ายาง โกงลาใย โกงภาษี แถมยังออกกฎหมาย
ดาวเทียม ยกโทรศัพท์มือถือให้ ตา่ งชาติ
งิว้ ทักษิณ :กูไม่ออก กูไม่ขึ ้นศาล กูไม่ยอมถูกซักฟอก จนกว่ากูจะได้ เงินจากเทมา
เส็ก มันยังจ่ายกูไม่ครบ 73,000 ล้ านเลย ไอ้ สิงคโปร์ กะจะชักดาบกู กูเลยต้ องอยู่
ต่อเพื่อทวงหนี ้มันก่อน........”

5.2.3 งิว้ ธรรมศาสตร์ ภาคสาม เรื่องพิชิต FTA ถล่ มสภาโจ๊ ก ตอน หรื อว่ า
มันเป็ นคนบ้ า

งิ ้วธรรมศาสตร์ ภาคสามได้ จดั แสดง ณ เวทีชมุ นุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 งิ ้วภาคนี ้ได้ นาเอาประเด็นทางการเมืองที่กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่าได้ มีการลงนามในข้ อตกลงเขต
การค้ าเสรี กับประเทศจีนและออสเตรเลีย จนส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์สว่ นตนและพวกพ้ อง มาเป็ นบทละครพูดของตัว
แสดงงิ ้ว ดังที่ตวั แสดงงิ ้ว กล่าวว่า195

195

งิว้ ธรรมศาสตร์ เรื่อง”เปาบุ้นจิน้ ”ตอนที่ 3 “หรือว่ ามันเป็ นคนบ้ า ”[ออนไลน์],5 มีนาคม 2549. แหล่งที่มา
www.fringer.org.com
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“...งิว้ สุดารัตน์ (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ) : ส่วนข้ ากิ๊กคนแรก ข้ า
ขอคุมตึกหมู หมา กา ไก่ เพราะเกษตรกรเป็ นฐานเสียงที่สาคัญของเรา แต่ที่ผา่ น
มาข้ าเห็นว่าเกษตรกรยังลาบากไม่พอ เราจึงต้ องเปิ ดการค้ าเสรี หรื อเอฟทีเอ เพื่อ
ยกเสียมก๊ กให้ กบั ต่างชาติ ฮึๆๆๆ
งิว้ ศิเทย(นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี): เรี ยนนายหญิง เอฟทีเอ แปลว่าอะไรฮ้ าาา
ศิเทยไม่ทราบความหมายเลยฮ้ าาา
งิว้ สุดารัตน์ (คุณหญิงสุดารั ตน์ เกยุราพันธ์ ): ศิเทย มาใกล้ ๆ ข้ าซิ ข้ าจะบอก
เอฟ ที เอ เป็ นภาษาอังกฤษ ภาษาสันสกฤต ย่อมาจาก ฟั ก เทมาเส็ก ออเลดี ้ หรื อ
สนธิสญ
ั ญาข่มขืนเสียมก๊ กจนเรี ยบร้ อยโรงเรี ยนจีน
งิว้ ทักษิณ : ดีมาก ข้ าชอบฟั ก ฟั กแฟงแตงโมไชโยโฮ้ ฮี ้ว ฮ่าๆๆ ฟั กแม้ วข้ าก็ชอบกิน
เราได้ เซ็นสัญญากับออสเตรเลีย ให้ ววั เนื ้อวัวนมราคาถูกจากฝรั่ง มาตีตลาดบ้ าน
เรา แลกกับการที่ออสเตรเลียเปิ ดเสรี ให้ โทรศัพท์และชิ ้นส่วนของพวกเราไปเปิ ด
ตลาดที่นนั่ ได้ โดยไม่เสียภาษี เกษตรกรที่เลือกข้ ามาจะต้ องเจ๊ งฉิบหาย ข้ า ได้ แต่
เศร้ าใจ แต่ข้าเห็นใจพรรคพวกพี่น้องที่ยากจนของข้ ามากกว่า ฮ่าๆๆๆๆ
งิว้ วัฒนา (นายวัฒนา เมืองสุข) : เรี ยนนายท่านในฐานะเขยซีพี ข้ าขอให้ ทา
สัญญาเอฟทีเอกับจีน ให้ หอมแดง กระเทียม และส้ มราคาถูกจากจีน ให้ ชกั ดิ ้นชัก
งอ แลกกับการที่บริ ษัทของข้ าประสบการเลี ้ยงไก่ดีๆ ได้
งิว้ ทักษิณ : ฮ่าๆๆ ภายใต้ โต๊ ะจีนไทยเจี๊ยไทย ไม่มีอะไรในประเทศนี ้ที่เราเจี๊ยะ
ไม่ได้ ฮ่าๆ........”

5.2.4 งิว้ ธรรมศาสตร์ ภาคสี่ เรื่ องศึกสองนางพญาปะทะหนูห่นิ ผจญพันธ์
หมาบ้ า หนีหัวซุกหัวซุน พอเขาเผลอค่ อยแอบย่ องเข้ าทาเนียบ ตอน นายก
ไฮเทค ปลุกเสกของเขมร ดีเดย์ ก่อนวันเลือกตัง้

งิ ้วธรรมศาสตร์ ภาคนี ้ได้ จดั แสดงขึ ้น ณ ที่ชมุ นุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 และได้ นาประเด็นทางการเมืองที่รัฐบาลทักษิณ
ชินวัตร ถูกศาลปกครองพิพากษาให้ ยกเลิกการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็ น
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บทละครพูดของตัวแสดงงิ ้ว พร้ อมทังปลุ
้ กอารมณ์ ความเชื่อประชาชนให้ มาต่อต้ านรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรมากยิ่งขึ ้นเนื่องจากเห็นว่าถ้ ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่า ได้ รับการเลือกตังสมั
้ ยหน้ าก็จะ
พยายามแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อนามาขายให้ แก่ประเทศสิงคโปร์ ให้ ได้ ดังที่
ตัวแสดงกล่าวว่า196

“…งิว้ คนใช้ :เรี ยนท่านประมุข ขณะนี ้ศาลปกครองได้ สงั่ เพิกถอน การ
แปรรูปกฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย)แล้ ว
งิว้ ทักษิณ : บังอาจ ศาลไหนข้ าก็ซื ้อหมดแล้ ว เหลือแต่ศาลปกครอง ฝากไว้ ก่อน
เถอะข้ าชนะเลือกตังครั
้ ง้ หน้ าข้ าจะซื ้อศาลปกครองมาทาเป็ นส้ วมสาธารณะ
งิว้ สุดารัตน์ : เจ๊ รสนา (นางสาวรสนา โตสิตระกูล) หรื อจะมาสู้

5.2.5 งิว้ ธรรมศาสตร์ ภาคห้ า บุกสยามพารากอน พิชิตมนตร์ เขมร ถล่ มวัง
จันทร์ ส่องหล้ า ตอน ไม่ ออกก็ยอม

งิ ้วธรรมศาสตร์ ภาคนี ้ได้ จดั แสดงขึ ้น ณ เวทีชมุ นุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 งิ ้วภาคนี ้ได้ นาเอาประเด็นทางการเมืองที่กลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ว่า ความพยายามแปรรูป
รัฐวิสาหกิจจะนาประเทศไปสูภ่ าวะล่มสลายเหมือนดังประเทศอาร์ เจนตินา
รวมไปถึงได้ นาเอา
เหตุการณ์ทางการเมืองที่มีแม่ค้าบริเวณซอยละลายทรัพย์ ชื่อ เจ๊ ไก่ ได้ ออกมากล่าวทอ พ.ต.ท.ดร.

196

งิว้ ธรรมศาสตร์ เรื่อง”เปาบุ้นจิน้ ”ตอนที่ 4 “นายกฯไฮเทค ปลุกเสกของเขมร ดีเดยืก่อนวันเลือกตัง้ ”[ออนไลน์], 25
มีนาคม 2549. แหล่งที่มา www.fringer.org.com

เหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ขณะที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กาลังรับประทานอาหารอยูท่ ี่ศนู ย์อาหารทรินิตี ้ คอม
เพล็กซ์ บริเวณซอยละลายทรัพย์ ย่านสีลม ภายหลังจากเดินสายช่วยลูกพรรคหาเสียง ได้ ถกู ผู้หญิงคนหนึ่งเรียกกันว่า “เจ๊ ไก่”
ตะโกนด้ วยเสียงอันดังว่า “กินลงเหรอไม่ต้องกินแล้ ว ขายชาติออกไป” ทาให้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรต้ องยกเลิกความตังใจจะหา
้
เสียงในบริเวณสีลมทันที และ การชุมนุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 เจ๊ ไก่
ได้ รับเชิญให้ มาปรากฎตัวในที่ชมุ นุมและนายสนธิ ลิ ้มทองกุล ถึงกับถอดผ้ าพันคอสีเหลืองพร้ อมกับลายเซ็นมอบให้ อีกทังงิ
้ ้ว
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ทักษิณ ชินวัตรขณะกาลังรับประทานอาหารอยูบ่ ริเวณดังกล่าวภายหลังจากเสร็จภารกิจช่วยลูก
พรรคหาเสียงบริเวณสีลม ว่า มีพฤติกรรมทาลายสถาบันชาติ หรื อ ขายชาติ ซึง่ เป็ นประเด็นทาง
การเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรมาตลอดและ
แสดงให้ เห็นว่าประชาชนกลุ่มหนึง่ เชื่อว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกาลังทาลายสถาบันชาติห รื อขาย
ชาติอยูเ่ ป็ นเรื่ องจริง มาเป็ นบทละครพูดของตัวแสดงงิ ้วภาคนี ้ด้ วย ดังที่ตวั แสดงกล่าวว่า 197

“…งิว้ เปาบุ้นจิน้ :เปาบุ้นจิ ้นคุ้มครองชาวหล้ า หาญกล้ าตามล้ างไอ้ หน้ า
ด้ าน ทวงกฟผ.สมบัตชิ าติคืนจากมือมาร ขับไล่ทรราชออกไปจากประเทศไทย ข้ า
เปาบุ้นจิ ้น แห่งศาลปกครอง เป็ นศาลแห่งเดียวที่ยงั รักษาพรหมจรรย์ไว้ ได้ ไม่ถกู
เจ้ าข่มขืนใช้ เงินซื ้อไป วันนี ้ข้ ามาเปิ ดศาลถึงสยามพารากอน เพื่อไต่สวนความผิด
ของเจ้ า
งิว้ ทักษิณ : ฮึย่ ๆเจ้ านี่เองบังอาจตัดสินไม่ให้ กฟผ.แปรรูปเข้ าตลาดหุ้น เจ้ ารู้ไหม
ข้ าและคนของข้ า ต้ องสูญเสียรายได้ จากการขายหุ้น กฟผ. ไปหลายหมื่นล้ าน
อีแปะเพราะฝี มือของเจ้ า
งิว้ เปาบุ้นจิน้ : ฮ่าๆๆตราบใดที่ศาลปกครอง เป็ นที่พงึ่ สุดท้ ายของประชาชน ข้ าจะ
ไม่ยอมให้ เสียมก๊ กมีสภาพแบบ " อาร์ เจนตินา” ที่กลายเป็ นประเทศล้ มละลาย
ข้ าวยากหมากแพง เพราะไฟฟ้า น ้าประปา โทรศัพท์ ถูกแปรรูปเป็ นของต่างชาติ
จนหมดสิ ้น
งิว้ ทักษิณ : ฮึย่ ๆพวกมึงอย่าบังอาจมาสอนกุ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือเป้าหมาย
สูงสุด หากกูกลับมาเป็ นนายก ในเมื่อกูขายดาวเทียม มือถือ ไอทีวี ให้ เทมาเส็กได้
แล้ ว เหตุไฉนกูจะขายไฟฟ้าน ้าประปา โทรศัพท์ให้ สิงคโปร์ ไม่ได้

ธรรมศาสตร์ ที่จดั แสดงในคืนนันยั
้ งเอาเจ๊ ไก่ มาเป็ นอีกตัวแสดงงิ ้วในวันนันอี
้ กด้ วย ใน สุวินยั ภรณวลัย , ยามเฝ้าแผ่นดิน , หน้ า
153-157.
197
งิว้ ธรรมศาสตร์ เรื่อง”เปาบุ้นจิน้ ”ตอนที่ 5 “ไม่ ออกก็อย่ าออก”[ออนไลน์], 29 มีนาคม 2549. แหล่งที่มา
www.fringer.org.com
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งิว้ เปาบุ้นจิน้ :...ในเมื่อเจ้ าไม่ยอมเว้ นวรรคหรื อลาออก ก็มีโกเนี๊ยะนางหนึง่ อยาก
พบเจ้ ามากๆ...
งิว้ เจ๊ ไก่ (เจ๊ ไก่ แม่ ค้าซอยละลายทรัพย์ ) : ข้ าเจ๊ ไก่ เจ๊ ไก่ เจ๊ ไก่ ข้ าแม่ค้าขาย
เสื ้อบูตคิ แห่งชอยละลายเหลี่ยม เจ้ าจาได้ ไหม วันก่อนเจ้ าไปกินบะหมีราดหน้ า
แถวนัน้ ข้ านี่แหละที่เป็ นแม่ค้าที่ตะโกนว่า ยังจะแดกต่ออีกเร๊ อะ ไปได้ แล้ ว ไอ้
คนขายชาติ ทักษิณ เจ้ ารู้ไหม แม่ค้าที่ร้านนันหนะเขาถอดเกี
้
๊ยะมาแกว่งๆในชาม
ราดหน้ า ทาลายมนตร์ ของเจ้ าเนวินหมดแล้ ว คนสีลมอย่างข้ าต้ องเสียภาษี ภงด.
ครข. ขอฉ. กว. ก่อนวันที่ 31 มีนาคม ทุกปี เจ้ าเป็ นถึงนายกฯ ขายหุ้น 73,000
ล้ านอีแปะ กลับไม่ยอมเสียภาษีแม้ แต่อีแปะเดียว....” เป็ นต้ น

งิ ้วธรรมศาสตร์ นนส่
ั ้ งผลอย่างยิ่งต่อการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเนื่องจากทาให้ ประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตรซึง่ ปกติทวั่ ไปเป็ นเรื่ องซับซ้ อนเข้ าใจยาก ให้ มาเป็ นเรื่ องเข้ าใจง่ายส่งผลให้ ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถเข้ าใจถึงความเลวร้ ายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และมาเข้ าร่วมสนับสนุนการต่อสู้
ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมากยิ่งขึ ้น
ดังที่
ผู้เขียนบทงิ ้ว
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า198

“….สว.บางท่านบอกว่าเขาพูดไฮด์ปาร์ กมาหลายเดือนแล้ ว ยังได้ ไม่ครบ
ทุกประเด็น คนยังไม่เข้ าใจเลย แล้ วก็มีเพื่อนๆหลายคนโทรมาบอกว่า ตอนแรกพ่อ
แม่เขาก็ไม่เข้ าใจ ก็ยงั ชอบคุณทักษิณอยู่ แต่พอได้ ดงู ิ ้วที่ถ่ายทอดทาง ASTVถึง
เข้ าใจว่าทาไมมันไม่ดีและเปลี่ยนใจมาสนับสนุนพันธมิตรในที่สดุ ....”

จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชิปไตยได้ ผลิต
สัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆออกมาเพื่อสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อจากประเด็นทางการเมือง
198

รัชตวดี จิตดี ,” งิ ้วธรรมศาสตร์ , “ ผู้จดั การรายวัน: 34.
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ที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพยายามโจมตีรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรมาโดยตลอด
กล่าวคือ “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกาลังทาลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซงึ่ กลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาลังปกป้องอยู่”
สัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆเหล่านี ้ได้ ถกู เผยแพร่ผา่ นสื่อต่างๆในเครื อผู้จดั การและส่งผล
ให้ ประชาชนรวมไปถึงสังคมจานวนหนึง่ เกิดความเชื่อทางการเมืองอย่างฝั งหัว(Political Myth)ว่า
รัฐบาลทักษิณกาลังทาลายสถาบันและกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาลังปกป้องอยู่
เป็ นความจริง จนออกมาร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรเพื่อปกป้อง
สถาบันกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมชุมนุมทางการเมืองเพื่อขับไล่
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชิปไตยในปี พ.ศ. 2549 ให้ สมั ภาษณ์วา่
“…ผมมาร่ วมชุมนุมกับกลุม
่ พันธมิตรฯเพราะผมมองว่าการชุมนุมของกลุ่ม

พันธมิตรฯเป็ นการแสดงออกถึงความรักชาติ โดยประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การตรวจสอบข้ อเท็จ จริ งในการปฏิ บตั ิงานและการทุจ ริ ตของรั ฐบาล กดดันให้
รั ฐ บาลไม่กล้ าใช้ วิธี ดาเนินการมิ ช อบต่อข้ าราชการ ประชาชน รวมทั ง้ ปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ชาติ ศาสนา 199......ผมทนไม่ได้ ที่ทกั ษิ ณ ทาลายสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ผมทนไม่ ไ หวเลยออกมาร่ ว มขับ ไล่ กั บ กลุ่ ม
พัน ธมิ ต ร 200......ไม่พ อใจเรื่ องการขายดาวเที ยมให้ สิ ง คโปร์ เรื่ อ งการจาบจ้ ว ง
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ของทักษิ ณในปี 2549 และที่สาคัญเชื่อในสิ่งที่แกนนา
201
พันธมิตรพูดว่าเป็ นความจริ งทังหมด
้
....การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยเป็ นการแสดงออกของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
และความเป็ นอยู่ที่ดีของรุ่ นลูกรุ่ นหลานของเราผมเลยออกมาร่ วมต่อสู้กับกลุ่ม
พันธมิตรฯในปี 2549202……ทีแรกก็ดทู กั ษิณดี พอสมัยที่สอง เอ้ าขายชาติแล้ วเว้ ย
ขายชาติหนึง่ เริ่มแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้ วใช่ไหม โรงไฟฟ้าแปรรูป น ้ามันแปรรูป เอ้ า
สัมภาษณ์ พงษ์ ศกั ดิ์ ใจเทียมศักดิ,์ ประธานชมรมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดปทุมธานี, 4 พฤศจิกายน 2555.
สัมภาษณ์ เกษมสุข สุม่ เมา,ผู้เข้ าร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549, 4 พฤศจิกายน 2555.
201
สัมภาษณ์ จิรชญา ทิพย์ประเสริฐ,ผู้เข้ าร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549, 4 พฤศจิกายน
2555.
202
สัมภาษณ์ พิพฒ
ั น์ ทัศนีย์ศิลป์ ,ผู้เข้ าร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549, 4 พฤศจิกายน
2555.
199
200

260

นี่มนั เข้ าข่ายขายชาติแล้ วนี่หว่า ผมถึงไม่ชอบ สมัยก่อนผมอยู่ไทยรักไทยด้ วยนะ
แต่แปรรู ปแบบนีม้ ันเป็ นการขายชาติแล้ วนี่ หว่า ผมเลยก้ าวออกมาจากทักษิ ณ
ตังแต่
้ เริ่ มแปรรูปนี่ผมไม่เอาเลย เลยเข้ ามาร่วมกับกลุ่มพันธมิตรฯ แถมผมยังเชื่อ
ล้ า น เ ปอ ร์ เ ซน ต์ ด้ ว ยน ะ ว่ า ทั ก ษิ ณ ก า ลั ง ท า ล า ยส ถ า บั น ช า ติ ศ า ส น า
พระมหากษัตริ ย์อยู่ไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์ เซนต์ผมเชื่อล้ านเลยเหอะ ผมต้ องออกมา
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เพราะทัก ษิ ณ คิดใหญ่คิดจะโค่นล้ มสถาบันอันนี ้
ผมยอมไม่ได้ 203....” เป็ นต้ น
การผลิตสัญลักษณ์ ทางการเมืองขึน้ มาเพื่อสนับสนุนและตอกยา้ ความเชื่อจาก
ประเด็นทางการเมืองแล้ วเผยแพร่ ผ่านสื่อต่ างๆในเครือผู้จัดการนีเ้ องได้ กลายมาเป็ น
“วิธีการรองในการต่ อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับ
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2549 ”

4.2ประเมินผลสาเร็จการต่ อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

เป้าหมายการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กล่าวคือ
ต้ องการโค่นล้ มรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร204 ไม่สามารถปฏิเสธได้ เลยว่าประสบความสาเร็ จได้ เกิดจาก
เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549นาโดยคณะทหารที่เรี ยกตนเองว่า คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข หรื อ คปค. 205 มี
หัวหน้ าคณะคือพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน206 ผู้บญ
ั ชาการทหารบกคนที่ 35 และเป็ นมุสลิมคนแรกที่

203

สัมภาษณ์ ณัฐพล (ขอสงวนนามสกุล) ,ผู้เข้ าร่วมชุมนุมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย พ.ศ. 2549, 4 พฤศจิกายน
2555.
204
เกษม เพ็ญภินนั ท์,”การเมืองน ้าเชี่ยว,” ใน รัฐประหาร 19 กันยา : รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข,(กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน,2550),หน้ า 134.
205
วาด รวี,วิกฤติ 19:ลาดับเหตุการณ์บ้านเมืองตังแต่
้ 19 กันยายน 2549 – 19 พฤษภาคม 2553 (กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา,2554).หน้ า
38.
206
Charles Keyes ,” The Destruction of a Shrine to Brahama in Bangkok and the Fall
of Thaksin Shinawatra : The Occult and the Thai Coup in Thailand of September 2006
,” in Asia Research Institute Working Paper Series( Singapore : Asian Research Institute, 2006),p.28.
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ดารงตาแหน่งนี ้เนื่องจากได้ รับการผลักดันจาก พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ. สุรยุทธ จุลา
นนท์ให้ ดารงตาแหน่งนี ้โดยให้ เหตุผลว่าการที่พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน นับถือศาสนาอิสลาม
อาจจะเป็ นข้ ออ้ างอันดีในการสร้ างความสมานฉันท์กบั ชาวมลายูมสุ ลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 207
แต่อย่างไรก็ตามปั จจัยหลักที่นาไปสูเ่ หตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2549 ยังมีข้อถกเถียงมาถึงทุกวันนี ้ อาทิเช่น ในแกนนาบางคนของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเองอย่างพล.ต.จาลอง ศรี เมือง ที่มองว่าปั จจัยที่นาไปสูก่ ารรัฐประหารเกิดจากความ
ต้ องการของกลุม่ ทหารผู้ก่อการเองไม่ได้ เกี่ยวข้ องอะไรกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย พล.ต.จาลอง ศรี เมือง ให้ สมั ภาษณ์วา่ 208

“… การที่ทหารตัดสินใจก่อการรัฐประหารเป็ นความต้ องการของทหารเอง ไม่ได้
เกี่ยวข้ องอะไรเลยกับการเคลื่อนไหวของกลุม่ พันธมิตร….”

คาสัมภาษณ์ของพล.ต.จาลอง ศรี เมือง สอดคล้ องกับคาสัมภาษณ์ของนายพิภพ ธงไชย
อีกหนึง่ แกนนารุ่นที่หนึง่ ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มองว่าปั จจัยหลักที่นาไปสู่
การรัฐประหารไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
แต่เกิดจากความ
ขัดแย้ งระหว่างพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน กับ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการปลดพล.อ.สนธิ
ออกจากตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการทหารบกขณะนัน้ ทาให้ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ชิงตัดสินใจทา
รัฐประหารโค่นล้ มรัฐบาลพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เสียก่อน ดังที่ นายพิภพ ธงไชย ให้ สมั ภาษณ์
ว่า209

207

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี,”วิเคราะห์ระบอบสนธิ,” ในรัฐประหาร 19 กันยา : รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข,(กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน,2550),หน้ า 270.
208
สัมภาษณ์ จาลอง ศรีเมือง,พลตรี(แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 4 พฤศจิกายน 2555.
209
สัมภาษณ์ พิภพ ธงไชย,แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง, 4 พฤศจิกายน 2555.
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“….คุณจะไปว่าการเคลื่อนไหวของพันธมิตรไปเข้ าทางทาให้ ทหารรัฐประหารมันก็
ไม่ได้ ผมว่าปั จจัยหลักที่เกิดการรัฐประหารเกิดขึ ้นก็เพราะ ว่าทักษิณ เขาต้ องการ
ปลด พลเอกสนธิ ออกจากตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการทหารบกไง พลเอกสนธิก็เลยชิงทา
รัฐประหารเสียก่อน...”

หรื อ อีกกระแสหนึง่ นาโดยนักวิชาการอย่างสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ที่มองว่า
ปั จจัยหลักที่นาไปสูก่ ารรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นันเกิ
้ ดจากระบอบ
อามาตยาธิปไตยราชานิยม ที่นาโดยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่มีความไม่พอใจรัฐบาล
พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ รัฐบาลพ.ต.ท. ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ได้ สงั่ ให้ มีการยุบศูนย์ อานวยการบริหารจังหวัดภาคใต้ หรื อ ศอ.บต. ที่ก่อตัง้
ขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2524 ขณะที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี 210
เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการรัฐประหาร ข้ อสังเกตที่เป็ นรูปธรรมที่สภุ ลักษณ์มองกล่าวคือ
การที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็ นผู้พาคณะก่อการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549
เข้ าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
แนวคิดของสุภลักษณ์ ที่มองว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็ นปั จจัยหลักที่นาไปสู่
การรัฐประหารนันสอดคล้
้
องกับ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่ให้ สมั ภาษณ์กบั Tom Plate
ว่าปั จจัยสาคัญที่นาไปสูก่ ารรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ในความคิดของพ.ต.ท.
ดร. ทักษิณ ชินวัตร เกิดจากการส่งสัญญาณของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้ ไปกล่าว
ปาฐกถาในโรงเรี ยนทหารทุกแห่งขณะนันโดยเปรี
้
ยบเทียบว่า “… สถาบันทหารไทย
เปรี ยบเสมือนม้ า
รัฐบาลเหมือนเป็ นแค่จ็อกกี ้
คนที่เป็ นเจ้ าของม้ าที่แท้ จริงคือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ...”211 เป็ นสาคัญ
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ วา่ ยังมีข้อถกเถียงถึงปั จจัยหลักที่นาไปสูก่ ารรัฐประหารเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงปั จจุบนั นี ้ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ เลยว่า วิธีการต่อสู้
210

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี,”วิเคราะห์ระบอบสนธิ,” ในรัฐประหาร 19 กันยา : รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข,หน้ า 275.
211
Tom Plate ,Conversations with Thaksin : from exile to deliverance: Thailand populist’s tycoon tell his
story(Singapore : Marshall Cavendish edition , 2011).p.132.
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ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนันเป็
้ นปั จจัยทางอ้ อมที่สาคัญ
ปั จจัยหนึง่ ที่นาไปสูเ่ หตุการณ์รัฐประหาร ทังนี
้ ้ทังนั
้ นเนื
้ ่องจากเหตุผลสาคัญที่คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข หรื อ คปค.
นามาสร้ างความชอบธรรมทางการทังสิ
้ ้นสี่ประการได้ แก่ ประการแรก การบริหารราชการ
แผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปั จจุบนั ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ ง แบ่งฝ่ าย สลาย
ความรู้รักสามัคคีของคนในชาติอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน212 ประการสอง ประชาชนส่วน
ใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริ ตประพฤติมิชอบ
อย่างกว้ างขวาง ประการสาม หน่วยงาน องค์กรอิสระถูกครอบงาทางการเมืองจนไม่
สามารถสนองตามเจตนารมณ์ตามที่ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในรัฐธรรมนูญ ประการสี่ การดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองเกิดปั ญหาและอุปสรรคหลายประการตลอดจนหมิ่นเหม่ตอ่ การหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริ ย์ผ้ ทู รงเป็ นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทย
อยูบ่ อ่ ยครัง้ 213 ล้ วนแต่สอดคล้ องกับวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2549 แทบทังสิ
้ ้นกล่าวคือ
ประการแรก
วิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่
พยายามทาให้ ประชาชนและสังคมโดยทัว่ ไปเกิดความเชื่อมาโดยตลอดว่า รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
กาลังพยายามทาลายสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซงึ่ ตรงข้ ามกับกลุม่ พันธมิ ตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนันส่
้ งผลให้ ประเทศไทยเกิดการแบ่งฝั กแบ่งฝ่ ายทางการเมืองอย่าง
ชัดเจนเป็ นครัง้ แรกในประวัติศาสตร์ การเมืองไทย 214 ระหว่างกลุม่ บุคคลที่ยงั ให้ การสนับสนุน
212

อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ , โดนชาวแอลเอไล่ ! โอ๊ ค โพสต์ เฟซบุ๊ก แจงแทนพ่ อทักษิณ [ออนไลน์ ] , 14 สิงหาคม 2555 .
แหล่งที่มา www. Bangkok-today.com

อมร วาณิชวิวฒ
ั น์มองว่า เหตุผลเรื่องการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของรัฐบาลเป็ นเหตุผลสาคัญที่คณะรัฐประหารใช้ ในการก่อการมาทุก
ยุคสมัย ใน อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ , ตั๋วปฏิวัติรอบใหม่ [ออนไลน์ ] , 17 พฤศจิกายน 2553 . แหล่งที่มา www. www.doctoramorn.com
213
Marc Askew , “ Contested Legitimacy in Thailand,”in Legitimacy Crisis in Thailand, ( Thaiand : Silkworm Books,
2010),p.2.


อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มี
หัวใจสาคัญอยูท่ ี่การใช้ สื่อในการทาให้ ประชาชนเชื่อตามที่แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้ องการเป็ นปั จจัย
สาคัญปั จจัยหนึ่งที่นาไปสูก่ ารรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ในที่สดุ ใน อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ , “ ขอพูดเรื่อง " สื่อ” ซักวัน ,”
โลกวันนี ้ ( 1 เมษายน 2008) : 3.
214
B.J. Terwiel ,Thailand ‘ s Political History : From the Thirteenth Century to Modern Times,. p. 293.
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รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรอยู่ อาทิเช่น “ คาราวานคนจน” นาโดยนายคาตา แคนบุญจันทร์ ได้ เคลื่อน
ขบวนจากภาคเหนือและอีสานมาให้ กาลังใจเพื่อให้ การสนับสนุนพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ ปัญหาให้ คนจนต่อ กับ ประชาชนและสังคมโดยทัว่ ไปส่วนหนึง่ ที่
เชื่อว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกาลังทาลายสถาบันอยูเ่ ป็ นความจริงและออกมาเคลื่อนไหวขับไล่
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึง่ สอดคล้ องกับเหตุผลข้ อที่
หนึง่ ในการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุขที่กล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่าทาให้ ประชาชนเกิดความแตกแยกอย่างไม่
เคยปรากฎมาก่อน
ประการสอง วิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่
ได้ ผลิตประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับสถาบันชาติอาทิเช่น กรณีการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ ปปอ
เรชัน่ จากัดจานวนทังสิ
้ ้น 73,000 ล้ านบาทโดยไม่ชาระภาษี การมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนผ่านการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรื อ การทาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี เป็ นต้ น พร้ อมทังผลิ
้ ตสัญลักษณ์ทางการ
เมืองต่างๆมาสนับสนุน เพื่อทาให้ ประชาชนและสังคมโดยส่วนใหญ่เกิดความเชื่อว่า รัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร กาลังทาลายสถาบันชาติผ่านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
เป็ นความจริงนันก็
้ สอดคล้ องกับเหตุผลข้ อที่สองซึง่ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขที่กล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริ ตของรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตรอย่างกว้ างขวาง
ประการสาม วิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ได้
ผลิตประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับกรณีคณ
ุ หญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใน
ขณะนันพร้
้ อมทังผลิ
้ ตสัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆมาสนับสนุนเพื่อทาให้ ประชาชนและสังคม
โดยทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ เข้ าแทรกแซงการแต่งตังผู
้ ้ วา่ การตรวจเงิน
แผ่นดินโดยต้ องการให้ นายวิสทุ ธ์ มนตรี วตั ดารงตาแหน่งแทน เนื่องจากไม่พอใจการปฏิบตั หิ น้ าที่
ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกาที่มีการตรวจสอบการทุจริตคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัดอยู่บอ่ ยครัง้
ซึง่ สอดคล้ องกับเหตุผลข้ อสามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขกล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่าแทรกแซงการทางานองค์กร
อิสระจนไม่สามารถดาเนินการตามที่ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในรัฐธรรมนูญได้
ประการสี่ วิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ได้ ผลิต
ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์ อาทิเช่น ปฏิญญาฟิ นแลนด์ การใช้ คาพูด
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ไม่เหมาะสมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ของพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็ นต้ น พร้ อมทัง้
ผลิตสัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆมาสนับสนุนเพื่อทาให้ ประชาชนและสังคมทัว่ ไปเกิดความเชื่อ
ว่า รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกาลังพยายามทาลายสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นนก็
ั ้ สอดคล้ องกับ
เหตุผลข้ อสี่ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุขที่กล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่ามีการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองในทางหมิ่นเหม่
ต่อพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์อยูบ่ อ่ ยครัง้ 215
การที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
ได้ ใช้ วิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเป็ นเหตุผลสาคัญ
ทังสี
้ ่ประการในการสร้ างความชอบธรรมการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นัน้
แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่งอย่าง นายสนธิ ลิ ้มทองกุล ก็ได้ ออกมา
ยอมรับว่าเป็ นความจริงผ่านการปราศรัยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ในเวที 4ปี ราลึก 7 ตุลา
2551 ณ บริเวณบ้ านเจ้ าพระยาว่า216
“….มันอยากล้ มทักษิณ แต่สนั ดานอีแอบไม่เคยออกมาชนต่อหน้ า แต่เฮ้ ย
ไอ้ ลกู เจ๊ กบ้ ามันออกมาแล้ วเว้ ยเราต้ องไปช่วยมันก็เลยกลายเป็ นพวกอามาตย์บาง
คน บางกลุม่ อีพวกไฮโซ อีพวกหม่อมราชวงศ์บางคนออกมากัน อีพวกนามสกุลศักดิ
นาออกมากันผสมผสาน เราก็เลยเห็นการชุมนุมที่มีตะกร้ าปิ คนิคมีคนใช้ มาบริการ
และมีการแจกแซนวิชปลาแซลมอน ใช่ไม่ใช่พอ่ แม่พี่น้อง พอยืมมือเราสู้ก้ส้ กู นั เต็มที่
จนกระทัง่ ไอ้ บงั เละ สนธิ สนธิ บุญยรัตกลินก็มาใช้ เหตุผลที่เราสู้กบั ทักษิณมาโดย
ตลอด มาเป็ นเหตุผลของการรัฐประหาร….”
สอดคล้ องกับคาสัมภาษณ์ ของ นายเทิดภูมิ ใจดี ที่กล่าวว่า217

215

Tom Plate ,Conversations with Thaksin : from exile to deliverance: Thailand populist’s tycoon tell his story(Singapore
: Marshall Cavendish edition , 2011).p.38.
216
Astv ผู้จดั การออนไลน์ ,พธม.พร้ อมใจหลั่งไหลร่ วมราลึกวีรชน แกนนา พธม.ทยอยขึน้ ปราศรัยราลึก 7 ตุลาฯ คึกคัก
[ออนไลน์],7 ตุลาคม 2551 . แหล่งที่มา www.manager.co.th
217
สัมภาษณ์ เทิดภูมิ ใจดี , 4 พฤศจิกายน 2555.
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“...คืออันนี ้พูดง่ายๆเลยนะ ถ้ าไม่มีพนั ธมิตรมาเคลื่อนไหนการรัฐประหาร
ปี 49ก็ไม่เกิดขึ ้นหรอก เพราะว่าทหารจะหาข้ ออ้ างไม่ได้ …”

รวมไปถึงบทความเรื่ อง”ภารกิจหลังล้ มทักษิณ”ที่เผยแพร่ผา่ นสื่อของกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างเว็บไวต์ผ้ จู ดั การออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2549 ห้ าวัน
ภายหลังการรัฐประหารก็ยอมรับว่าประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตรมาโดยตลอดนันสอดคล้
้
องกับเหตุผลในแถลงการณ์
ฉบับที่ 1 ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขใช้
สร้ างความชอบธรรมทางการเมืองในการรัฐประหารทุกประการ ดังบทความว่า218

“….ขณะที่คณ
ุ สนธิ ลิ ้มทองกุล ผู้จดุ เทียนแห่งปั ญญาได้ เพียรชี ้ประเด็น
ข้ อมูล และคาถามความฉ้ อฉลขาดจริยธรรมของผู้บริ หารอย่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร ผ่านรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร ที่ถ่ายทอดผ่านระบบ ASTV
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็ นปี จนมีผ้ รู ับรู้ ข่าวสารและพา
กันร้ อนใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ข้ อมูลเหล่านี ้สอดคล้ องกับเหตุผลในแถลงการณ์ของคณะปฏิรูปฯที่
ตัดสินใจล้ มรัฐบาลลงจากอานาจซึง่ สรุปได้ ว่า
1. การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปั จจุบนั ได้ ก่อให้ เกิด
ปั ญหาความขัดแย้ ง แบ่งฝ่ าย สลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติอย่างไม่เคย
ปรากฏมาก่อน
และมีแนวโน้ มนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น
2. ประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริ หารราชการแผ่นดิน อันส่อ
ไปในทางทุจริ ตประพฤติมิชอบอย่างกว้ างขวาง
3. หน่วยงาน องค์กรอิสระถูกครอบงาทางการเมือง จนไม่สามารถสนองตอบ
เจตนารมณ์ตามที่ได้ บญ
ั ญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ
4. การดาเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปั ญหา และอุปสรรคหลายประการ
218

สุวฒ
ั น์ ทองธนากุล , ภารกิจหลังล้ ม”ทักษิณ”[ออนไลน์],24 กันยายน 2549 . แหล่งที่มา www.manager.co.th
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ตลอดจนหมิ่นเหม่ตอ่ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผ้ ทู รง
เป็ นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยูบ่ อ่ ยครัง้ .........
หรื อแม้ แต่บคุ คลที่นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุน่ ศิริ อดีตเลขาธิการสภาความมัน่ คง
แห่งชาติให้ สมั ภาษณ์แก่นาย Rodney Tasker ผู้สื่อข่าว Asia Times Online เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ว่าเป็ นหนึง่ ในห้ านายทหารผู้ริเริ่มการก่อการรัฐประหารอย่างพล.อ.
สพรั่ง กัลยาณมิตร ก็ได้ กล่าวในงานสัมมนาเรื่ อง “ ทหารกับการเมือง” จัดโดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรื อนิด้า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ว่าการออกมาเปิ ด
ประเด็นทางการเมืองข้ อมูลต่างๆเพื่อกล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรของกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนันเป็
้ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่การรัฐประหาร219

“....เหตุการณ์ที่นามาสู่การรัฐประหารเป็ นสิ่งที่มาจากการเปิ ดโปงโดย
ประชาชนโดยนักการเมืองด้ วยกัน ไม่ใช่ทหารเป็ นคนเปิ ดโปง ทหารไม่ได้ ขดุ คุ้ย
ขึ ้นมา เราอยากมีความสุขบันปลายชี
้
วิต เราไม่อยากเป็ นโอลด์โซเยอร์ เนเวอร์
ดาย.”

การที่วิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ น
ปั จจัยทางอ้ อมที่สาคัญปั จจัยหนึง่ ที่นาไปสู่การรัฐประหารนันนั
้ กวิชาการบางคน อาทิเช่น
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ถึงกับมองว่าเป็ นสิ่งที่กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตังใจ
้
ไว้ ตงแต่
ั ้ แรกแล้ วเนื่องจากเห็นว่าวิธีการเดียวที่จะโค่นล้ มรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่มี



นาวาอาศตรี ประสงค์ สุน่ ศิริ ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ สีใ่ นห้ าของนายทหารที่ร่วมกันวางแผนโค่นล้ มรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้ แก่ พล.อ.
สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บญ
ั ชาการทหารบก , พลโทอนุพงษ์ เผ่าจินดา แม่ทพั ภาคที่หนึ่ง(ตาแหน่งขณะนัน),พลโทสพรั
้
่ง กัลยาณมิตร
แม่ทพั กองทัพภาคที่สาม(ตาแหน่งขณะนัน),และตั
้
วนาวาอากาศตรีประสงค์ แต่บคุ คลที่ 5 ที่มีสว่ นร่วมนาวาอากาศตรีประสงค์ไม่
ยอมระบุวา่ เป็ นใคร ใน เกษียร เตชะพีระ ,”กองทัพภิวฒ
ั น์กบั การรัฐประหาร,” ในทางแพร่งและพงหนาม:ทางผ่านสูป่ ระชาธิปไตย
ไทย,(กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์มติชน,2550),หน้ า295.
219
เกษียร เตชะพีระ , จากระบอบทักษิณสูก่ ารรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย,(กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจยั คณะ
รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ , 2550),หน้ า 114.
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ความชอบธรรมมาจากการเลือกตังได้
้ สาเร็จก็ต้องอาศัยอานาจนอกรัฐธรรมนูญเข้ า
แทรกแซง220ผ่านการทารัฐประหาร
นอกจากวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะเป็ น
ปั จจัยทางอ้ อมที่สาคัญปั จจัยหนึง่ ที่นาไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549ดังที่
กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ นนัน้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆของกลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยยังสามารถตังข้
้ อสังเกตเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ได้ อีกอย่างน้ อย 3 ประการได้ แก่
ประการแรก การที่แกนนากลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึง่ อย่างนาย
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ าได้ วา่ จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ ้นก่อนที่จะเกิด
เหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 เป็ นเวลาแค่เพียง 4 วัน ดังที่สมเกียรติได้ เขียนลง
คอลัมน์”คลื่นสังคม” ประจานิตยสารเนชัน่ สุดสัปดาห์เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2549 ว่า221

“..จากนันไม่
้ กี่วนั ก็เกิดวงเสวนาวิชาการประสานเสียงทังคนรู
้ ้ ใจใกล้ ชิด ชิง
ชัย มงคลธรรม ร่วมกับ สุริยะใส กตะศิลา และอมร อมรรัตนานนท์ ต่างเห็นด้ วย
กับข้ อเสนอการฝ่ าข้ ามวิกฤติที่สดุ ในโลกด้ วย 1.รัฐบาลเฉพาะกาล 2.นโยบาย
แห่งชาติ เพื่อการปฏิรุปการเมืองอีกสักครัง้ สรุปได้ หรื อยังว่ารัฐบาลเฉพาะกาลจะ
เกิดขึ ้นไม่ได้ นอกจาก 1.รักษาการนายกรัฐมนตรี ลาออก 2.ตุลาการภิวฒ
ั น์และ
หากตุลาการภิวตั น์เอาไม่อยู่
คงเหลือเพียงสิ่งเดียวเท่านันที
้ ่จะจัดการได้ คือ
กองทัพภิวตั น์…(หรื อนัยหนึง่ ) การอภิวตั น์สงั คมโดยกองทัพ…ให้ ทหารโค่นล้ ม
ระบอบเผด็จการพลเรื อน เพื่อคืนประชาธิปไตย ให้ กบั ประชาชนโดยปราศจากการ
นองเลือด…”

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล,”ปั ญญาชน 14 ตุลา พันธมิตร ฯ และแอ๊ กติวิสต์ “ 2 ไม่เอา “,” ใน รัฐประหาร 19 กันยา : รัฐประหารเพื่อ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข,(กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน,2550),หน้ า 404.
221
สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์ ,” ลงจากอานาจรอวันชาระโทษ,”เนชัน่ สุดสัปดาห์ 15,746 (กันยายน 2549),หน้ า 26-27.
220
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รวมไปถึง อมร อมรรัตนานนท์ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ก็สามารถล่วงรู้ลว่ งหน้ าได้ เช่นเดียวกันว่าการเดินทางไป
ปฏิบตั ภิ ารกิจที่ตา่ งประเทศของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะไม่สามารถกลับเข้ าประเทศไทยได้
อีกเลย ดังที่อมร ได้ เขียนลงคอลัมน์ ฅ.เลือกข้ าง ในหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวันเมื่อวันที่ 8
กันยายน พ.ศ.2549 ว่า222

“.... คงไม่ใช่ภาระที่ผมเดียวจะตอบ ทุกคนจะต้ องช่วยกันหลอมรวมให้
เป็ นหนึง่ เดียว มุง่ มัน่ บนความเชื่อว่าพลังประชาชนเท่านันที
้ ่จะเป็ นผู้กาหนดเกม
ประชาธิปไตย วันเลือกตังไม่
้ ใช่คาตอบเดียวของประชาชน แต่ที่ตอบได้ ตอนนี ้ คือ
หมดเวลาคุณทักษิณ จับตาการเดินทางไปต่างประเทศในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 49 นี ้
ให้ ดี คุณทักษิณอาจไปยาวเลยก็ได้ ใครล่ะจะรู้ ….”

ประการสอง การเลื่อนชุมนุมใหญ่ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจากเดิม
ที่ตงใจจั
ั ้ ดวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2549 เพื่อจัดรายการพิเศษครบรอบหนึง่ ปี รายการเมืองไทยราย
สัปดาห์สญ
ั จร มาเป็ นวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยให้ เหตุผลว่า การเลื่อนมาชุมนุมใหญ่วนั ที่
20 กันยายนแทนถ้ ามีประชาชนเข้ ามาร่วมเป็ นจานวนมากอาจกดดันให้ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ที่ต้องไปปฏิบตั ภิ ารกิจยังต่างประเทศตังแต่
้ วนั ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2549ไม่กลับประเทศอีกเลยก็
้
องกับวันที่
เป็ นไปได้ 223 ซึง่ การเลื่อนชุมนุมใหญ่มาเป็ นวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2549 นันสอดคล้
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขตังใจจะท
้
า
การรัฐประหารเดิมแต่จาเป็ นต้ องเลื่อนมาเป็ นวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549เนื่องจากพ.ต.ท. ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ได้ เลื่อนกาหนดการกลับประเทศจากวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2549 มาเป็ นวันที่ 20
กันยายน พ.ศ.2549 ดังที่พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ให้ สมั ภาษณ์ไว้ วา่ 224

222

อมร อมรรัตนานนท์,” จับตา 9 เดือน 9 ปี 49 นับถอยหลังวันสิ ้นสุดระบอบทักษิณ,”ผู้จดั การรายวัน (8 กันยายน 2549):3.
คานูณ สิทธิสมาน ,ปรากฏการณ์สนธิ:จากเสื ้อเหลืองถึงผ้ าพันคอสีฟ้า,หน้ า 278.
224
ยุค อนารยะ , ทางออกประเทศไทยในภาวะวิกฤติ,หน้ า 79-80.
223
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“...จริงๆแล้ วแผนที่วางไว้ คือ เราจะทารัฐประหารในวันที่ 20 กันยายน
เพื่อให้ ตรงกับการเดินขบวนต่อต้ านรัฐบาลครัง้ ใหญ่ที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าเหมือนดัง
ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ ้นในโปรตุเกส ซึง่ ได้ มีการเดินขบวนต่อต้ านรัฐบาลพร้ อมกับ
การก่อปฏิวตั โิ ดยกองทัพเพื่อโค่นล้ มพระเจ้ ามานูเอลที่ 2 แห่งโปรตุเกสและจัดตัง้
สาธารณรัฐโปรตุเกสที่หนึง่ ขึ ้นมา….”

ประการที่สาม
การก่อกาเนิดของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 นันสอดคล้
้
องกับช่วงเดือนที่พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ให้ สมั ภาษณ์กบั
สื่อมวลชนว่าได้ วางแผนเตรี ยมการรัฐประหารมาเป็ นระยะเวลา 7-8 เดือนก่อนตัดสินใจทาการ
รัฐประหาร 225 นอกจากนี ้พล.อ. สพรั่ง กัลยาณมิตร ก็ได้ เปิ ดเผยต่อประชาสัมพันธ์จงั หวัดและ
สื่อมวลชนกลุม่ เป้าหมายในพื ้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทังสิ
้ ้น 27 คน ที่ สโมสรบันเทิงทัพ ค่าย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ว่าได้
มีการวางแผนเตรี ยมการรัฐประหารมาเป็ นเวลา 7-8 เดือนก่อนทาการรัฐประหารเช่นเดียวกัน ดังที่
พล.อ. สพรั่ง กัลยาณมิตร ได้ กล่าวว่า226

“...สาหรับการวางแผนปฏิรูปการปกครองนัน้ ได้ มีการวางแผนมาแล้ ว 78 เดือน ไม่ใช่เพิ่งคิดจะทากันแค่วนั หรื อสองวัน แต่มีการกาหนดไว้ หลังจากเห็นว่า
สถานการณ์ความสงบเรี ยบร้ อยในประเทศเริ่มสัน่ คลอน ประเทศชาติขาดคนมี
ภาวะผู้นา มีแต่คนเก่งที่ขี ้โกงแต่งตังข้
้ าราชการที่เป็ นพวกพ้ องขึ ้นมาบริหารงาน
รักษาประโยชน์และอานาจให้ แก่ตนเอง
ปรับและโยกย้ ายคนที่ไม่ใช่พวกพ้ อง
ออกไปกองทัพภาคที่ 3 จึงได้ เตรี ยมความพร้ อมมาตลอดเพื่อการปฏิรุปในวันนี …
้ ”

จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ วิธีการต่ อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นปั จจัยทางอ้ อมที่สาคัญปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ เป้าหมาย
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The Nation (27 October 2006):p.4.
โพสต์ทเู ดย์( 23 กันยายน 2549)หน้ า A 5.
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การต่ อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประสบความสาเร็จ
เนื่องจากได้ ถูกนาไปใช้ เป็ นเหตุผลสร้ างความชอบธรรมในการก่ อการรัฐประหารของคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
นอกจากนี ้การเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยไม่วา่ จะเป็ นการที่สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และ อมร รัตนานนท์ ล่วงรู้ลว่ งหน้ าว่าจะมี
การรัฐประหารเกิดขึ ้น การเลื่อนวันชุมนุมใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมา
เป็ นวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2549 ซึง่ ตรงกับวันที่ทหารตังใจที
้ ่จะทาการรัฐประหารเดิม หรื อ การถือ
กาเนิดของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงเดือนที่พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน และ
พล.อ. สพรั่ง กัลยาณมิตร ให้ สมั ภาษณ์ไว้ วา่ เป็ นช่วงเวลาที่เริ่มวางแผนก่อการรัฐประหาร ก็
สามารถทาให้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยกับเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้ เช่นเดียวกัน

สรุป

กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ใช้ สื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในเครื อ
ผู้จดั การผลิตสร้ างประเด็นทางการเมืองเพื่อให้ ประชาชนและสังคมโดยทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่า
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กาลังทาลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์และกลุม่ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาลังปกป้องสถาบันอยู่ พร้ อมกันนันได้
้ ผลิตสัญลักษณ์ทางการเมือง
ต่างๆไม่วา่ จะเป็ นสัญลักษณ์เชิงภาษา(lexical) สัญลักษณ์เชิงรู ปภาพ (Pictorial) สัญลักษณ์เชิง
พิธีการ ( Social – Gestural) สัญลักษณ์เชิงเหตุผล (Loical-Mathemathical) สัญลักษณ์เชิงศิลป
ดนตรี (Musical) มาสนับสนุนประเด็นทางการเมืองเพื่อทาให้ ประชาชนและสังคมโดยทัว่ ไปเกิด
ความเชื่อทางการเมืองอย่างฝั งหัว(Political myth)ว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตรกาลังทาลายสถาบันอยู่
เป็ นความจริงจนออกมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในที่สดุ มาเป็ นวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2549 รวมไปถึงวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยได้ กลายเป็ นปั จจัยทางอ้ อมที่สาคัญปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลให้ เป้าหมายการต่อสู้ทาง
การเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประสบความสาเร็จเนื่องจากได้ ถกู คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขนาไปใช้ เป็ นเหตุผล

272

เพื่อสร้ างความชอบธรรมในการทารัฐประหาร โดยดูได้ จากคาประกาศของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขฉบับที่ 1 ที่สอดคล้ องกับวิธีการต่อสู้
ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทุกประการ ซึง่ ผลการวิจยั ของงานวิจยั
ชิ ้นนี ้สามารถสรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้
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สัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆ

กลุ่ม
พันธ
มิตร

สื่อ
ต่ างๆใน
เครือ
ผู้จัดการ

ประเด็น
ทาง
การเมือง
เกี่ยวกับ
สถาบัน
ชาติ
ศาสนา
และ
พระมหา
กษัตริย์

ประชาชน
เกิดความ
เชื่อทาง
การเมือง
อย่ างฝั ง
หัวว่ า
รั ฐบาล
ทักษิณ
ชินวัตร
กาลังทา
กลาย
สถาบัน
อยู่จริงจน
ออก
มาร่ วม
ชุมนุมขับ
ไล่ รัฐบาล
ทักษิณ
กับกลุ่ม
พันธมิตร

เป้าหมาย
การต่อสู้ทาง
การเมืองของ
กลุม่
พันธมิตรที่
ต้ องการโค่น
ล้ มรัฐบาล
วิธีการ

ทักษิ ณ

ต่อสู้

ประสบ

ทางการ

ความสาเร็จ

เมืองของ

ได้ เนื่องจาก

กลุม่

คปค.ได้

พันธมิตร

นาเอาวิธีการ
ต่อสู้ทางการ
เมืองมาใช้
เป็ นเหตุผล
สร้ าง
ความชอบ
ธรรมในการ
ทา
รัฐประหาร

บทที่ 5
บทสรุ ป

5.1 สรุป
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั อยู่ 2 ประการได้ แก่ 1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการต่อสู้
ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
2. เพื่อศึกษาถึงเป้าหมายการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน
สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรว่าประสบผลสาเร็จหรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด จากวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั ทัง้ 2 ประการ ผู้วิจยั สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
5.1.1 วิธีการต่ อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน
สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
วิธีการการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสามารถแบ่งได้
2 ระดับกล่าวคือ วิธีการหลัก และ วิธีการรอง
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ใช้ สื่อในเครื อผู้จดั การ ได้ แก่ สถานีโทรทัศน์
เอเอสทีวี เว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์(www.manager.co.th) คลื่นวิทยุ 97.75 MHZ ที่ได้ เชื่อมโยง
กับวิทยุชมุ ชน 82 สถานี 41 จังหวัด และ หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การรายวัน เพื่อผลิตประเด็นทางการ
เมืองสาคัญ 3 ประการ กล่าวคือ 1. ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับชาติ ทังสิ
้ ้น 6 ประเด็นได้ แก่
1.1 การขายหุ้นบริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัดของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรให้ แก่กองทุนเทมาเส็ก
ของรัฐบาลสิงคโปร์ จานวนทังสิ
้ ้น 73,000 ล้ านบาทโดยไม่ชาระภาษี 1.2 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
อย่างการบินไทย การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยหรื อ ปตท. การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
หรื อ กฟผ. 1.3 การลงนามข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี หรื อ FTAกับประเทศจีนและออสเตรเลีย 1.4 การ
สร้ างเขตเศรษฐกิจพิเศษสุวรรณภูมิมหานคร 1.5 ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในประเทศกัมพูชา ลาว และ
พม่า 1.6 การอนุญาติให้ ประเทศสิงคโปร์ เช่าพื ้นที่จงั หวัดอุดรธานี และกาญจนบุรีเพื่อใช้ ในกิจการ
ทหาร 2. ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับศาสนา ทัง้ สิน้ 2 ประเด็นได้ แก่ 2.1 การออก
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่พ.ศ. 2546 ส่งผลให้ คณะสงฆ์เกิดสภาวะแตกแยกหรื อ “ สังฆ
เภท” อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน 2.2 การแต่งตังสมเด็
้
จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้ าอาสาส
วัดสระเกศซึ่งมีความใกล้ ชิดกับตระกูลดามาพงศ์ และ ปลัง่ ศิริ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนสมเด็จพระญาณ
สัง วรสมเด็จ พระสัง ฆราชสกลมหาสัง ฆปริ ณายก 3. ประเด็น ทางการเมื องเกี่ ยวกั บ
พระมหากษัตริย์ มีทงสิ
ั ้ ้น 13 ประเด็นได้ แก่ 3.1 แผนปฏิญญาฟิ นแลนด์ที่เป็ นแผนของพรรคไทย
รักไทยขณะนันมี
้ เป้าหมายต้ องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขมาเป็ นระบอบสาธารณรัฐที่มี พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร ดารง
ตาแหน่งประธานาธิบดี 3.2 ภาพการนัง่ เป็ นประธานพิธี “พิธีทาบุญประเทศ”ภายในอุโบสถวัด
พระศรี รัตนศาสดารามเมื่ อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548 ทัง้ ๆที่เป็ นพืน้ ที่สงวนให้ เฉพาะ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชนสู
ั ้ งทาพระราชพิธีเท่านัน้ 3.3 การแต่งตังนายวิ
้
สทุ ธิ์ มน
ตริ วัตให้ มาดารงตาแหน่งผู้ว่าการสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน หรื อ สตง.แทนคุณหญิ ง จารุ
วรรณ เมณฑกา ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ยังมิได้ ลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้ าฯให้
คุณคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกาพ้ นจากตาแหน่ง 3.4 การเลือกวันถือกาเนิดพรรคไทยรักไทยตรง
กับวันปฏิวตั โิ ค่นล้ มสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศส และ อิรัก 3.5 การจัดซื ้อเครื่ องบิน
ประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่ อนที่จะจัดซื ้อเครื่ องบินพระราชพาหนะถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตติพ์ ระบรมราชินีนาถ 3.6 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี สญ
ั จร
ที่ปราสาทพนมรุ้งซึ่งเป็ นสถานที่พระมหากษัตริ ย์เคยใช้ ประกอบพิธีกรรม 3.7 การขึ ้นนัง่ บริ เวณคอ
ช้ างของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิ นวัตรที่จงั หวัดสุรินทร์ ทงๆเป็
ั ้ นบริ เวณพระมหากษัตริ ย์ไทยในอดีตทรง
นัง่ ระหว่างออกรบ 3.8 การเกณฑ์ประชาชนมาให้ กาลังใจอย่างไม่เหมาะสมเนื่องจากประชาชนได้
ถือธงทรงพระเจริ ญจานวนมากขณะมาต้ อนรับพ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร 3.9 การใช้ คาพูดไม่
เหมาะสมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อยู่บ่อยครัง้ 3.10 การลบตราครุ ฑซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
สาคัญ ที่สื่ อความหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย์ออกจากบัตรประชาชน 3.11 การลงท้ าย
ข้ อความในจดหมายประธานาธิ บดี จอร์ จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) ประธานาธิ บดี
ประเทศสหรัฐอเมริ กาขณะนัน้ Prime Minister of Thailand แทนที่จะลงท้ ายคาว่า Prime
Minister of The Kingdom of Thailand เพื่อต้ องการทราบความคิดเห็นของประธานาธิบดี จอร์ จ
ดับ เบิ ล ยูบุช ว่ า ถ้ าประเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากราชอาณาจัก รไทยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขจะมีควาเห็นว่าอย่างไร 3.12 นาย พันศักดิ์ วิญญรัตน์ คนสนิทของ
พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรรู้เห็นเป็ นใจกับนายนายพอล เอ็ม แฮนด์ลี่ย์ ( Paul M. Handley) ผู้แต่ง
หนังสือ The King Never Smiles ซึ่งเป็ นหนังสือที่มีเนื ้อหาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริ ย์ 3.13
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นายภูมิธรรม เวชยชัย อีกหนึ่งคนสนิทของพ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตรเป็ นผู้อยู่เบื ้องหลังเว็บไซต์
มนุษยดอทคอมซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่ผลิตขึ ้นมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เป็ นต้ น ประเด็นทาง
การเมืองทังหมดเหล่
้
านี ้ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผลิตขึ ้นมามีเป้าหมายสาคัญ
ต้ องการให้ ประชาชนและสังคมทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่า “รัฐบาลทักษิ ณกาลังทาลาย สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาลังปกป้องสถาบันอยู่ ”
มาเป็ นวิธีการหลักในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยในปี
พ.ศ. 2549
พร้ อมกันนันกลุ
้ ม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังได้ ผลิตสัญลักษณ์ทางการเมือง
เพื่อเผยแพร่ในสื่อเครื อผู้จดั การอีก 5 ประเภท กล่าวคือ 1. สัญลักษณ์ ทางการเมืองเชิงภาษา
(Lexical) อาทิเช่น คาขวัญ”เอาประเทศไทยของเราคืนมา” การใช้ คาเปรี ยบเทียบเพื่อแสดงความ
เหมือนและแตกต่างระหว่างกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ออกมาต่อสู้ทางการเมือง
เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ กับพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรที่พยายามทาลาย
สถาบันอยู่ การผลิตบทกลอน “ มึงต้ องตายภายใต้ ฝ่าตีนกู” ของสมาน เกราะเหล็กหรื อบทกลอน
พันธกิจ 49 ของคู้บอน คันนายาว เพื่อสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
กาลังทาลายสถาบัน 2. สัญลักษณ์ ทางการเมืองเชิงรู ปลักษณ์ หรือรู ปภาพ (Pictorial) อาทิเช่น
เสื ้อยืดพร้ อมข้ อความว่า “ เราจะสู้เพื่อในหลวง” ผ้ าคาดศรี ษะพร้ อมข้ อความว่า “ กู้ชาติ” หรื อแผ่น
ป้ายเพื่อเปรี ยบเทียบว่าพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร นันเปรี
้ ยบเสมือน
ประธานาธิบดีเฟอร์ ดนิ านด์ มาร์ กอสและ นางอิเมลด้ า มาร์ กอส เนื่องจากมีพฤติกรรมทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ มหาศาลคล้ ายคลึงกัน 3. สัญลักษณ์ ทางการเมืองในเชิงพิธีกรรมหรือพฤติกรรม
( Social – Gestural ) อาทิเช่น การอัญเชิญรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชมาเดินนา
และรอบขบวนชุมนุมเพื่อสนับสนุนและตอกย ้าความเชื่อการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนันเปรี
้ ยบเสมือนการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
4. สัญลักษณ์ ทางการเมืองเชิงเหตุผล (Logico- Mathematical) อาทิเช่น การผลิตเสื ้อเหลือง
และผ้ าพันคอสีฟ้าเพื่อสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตพ์ิ ระบรมราชินีนาถ หรื อ การเอาบุคคลสาคัญหรื อมีชื่อเสียงมาโจมตี
รัฐบาลทักษิณชินวัตรเพื่อทาให้ ประเด็นทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น 5. สัญลักษณ์ ทางการเมืองในเชิงศิลปดนตรี ( Musical ) อาทิเช่น
เพลงไอ้ หน้ าเหลี่ยม หรื อ งิ ้วธรรมศาสตร์ ที่ได้ นาเอาประเด็นทางการเมืองที่กลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มาเป็ นเนื ้อร้ องในเพลงหรื อบทละครพูดในตัวแสดง
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งิ ้ว เป็ นต้ น สัญลักษณ์ทางการเมืองดังกล่าวข้ างต้ นถูกผลิตขึ ้นมาเพื่อสนับสนุนและตอกย ้าความ
เชื่อจากประเด็นทางการเมืองเพื่อทาให้ ประชาชนหรื อสังคมทัว่ ไปเกิดความเชื่อทางการเมืองอย่าง
ฝั งหัว(Political Myth) ว่ารัฐบาลทักษิณกาลังทาลายสถาบันและกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยออกมาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อปกป้องสถาบันเป็ นความจริงจนออกมาร่ วมชุมนุมขับไล่
รัฐบาลทักษิณชินวัตรเพื่อปกป้องสถาบันกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเป็ น
วิธีการรองในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2549

5.1.2 ประเมินผลสาเร็ จของการต่ อสู้ทางการเมื องของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
เป้าหมายการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต้องการโค่น
ล้ มรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรนัน้ ประสบความสาเร็ จได้ เนื่องจากวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนันเป็
้ นปั จจัยทางอ้ อมที่สาคัญปั จจัยหนึ่งที่นาไปสู่ เหตุการณ์
รัฐประหารโค่นล้ มรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ทังนี
้ ้ทังนั
้ นเนื
้ ่องจาก
วิธี การต่อสู้ท างการเมื องของกลุ่ม พันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตยได้ ถูก คณะปฏิ รูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข หรื อ คปค. นามาใช้ เป็ น
เหตุผลในการสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองในการโค่นล้ มรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตรทุกประการ
กล่าวคือ เหตุผลข้ อหนึ่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุขกล่าวโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ว่าส่งผลให้ ประเทศเกิดความ
แตกแยกอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนนันก็
้ สอดคล้ องกับวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่พยายามทาให้ ประชาชนและสังคมโดยทัว่ ไปเชื่อในความแตกต่าง
ระหว่ า งกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยซึ่ ง ก าลัง ปกป้ องสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ กับ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรซึง่ กาลังทาลายสถาบันอยู่ เหตุผลข้ อสอง คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พ ระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข กล่าวโจมตีรัฐ บาล
ทักษิณ ชินวัตร ว่ามีการบริ หารราชการแผ่นดินไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นันก็
้ สอดคล้ องกับวิธีการ
ต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ไ ด้ มีการผลิตประเด็นทางการ
เมืองเกี่ยวกับสถาบันชาติพร้ อมทังสั
้ ญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆมาสนับสนุนเพื่อทาให้ ประชาชน
และสังคมโดยทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กาลังทาลายสถาบันชาติโดยการทุจริ ต
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คอร์ รัปชัน่ และเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้ อง
อยู่ เ ป็ นความจริ ง เหตุ ผ ลข้ อสาม คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข กล่าวโจมตีรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ว่ามีการแทรกแซงองค์กรอิสระ
จนไม่ ส ามารถด าเนิ น งานได้ นัน้ ก็ ส อดคล้ อ งกับ วิ ธี ก ารต่อ สู้ท างการเมื อ งของกลุ่ม พั น ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ ได้ มีการผลิตประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้ องกับคุณหญิงจารุวรรณ
เมณฑกาพร้ อมทัง้ สัญ ลัก ษณ์ ท างการเมื อ งต่า งๆมาสนับ สนุน เพื่ อท าให้ ป ระชาชนและสัง คม
โดยทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พยายามเข้ าไปแทรกแซงองค์กรอิสระอย่างสานัก
การตรวจเงินแผ่นดินเพื่ อต้ องการปลดคุณหญิงจารุ วรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใน
ขณะนันออกจากต
้
าแหน่งเนื่องจากไม่พอใจการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ที่มี
การตรวจการการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร อย่างเคร่ งครัดอยู่บอ่ ยครัง้ เหตุผลข้ อสี่
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข กล่าวโจมตี
รั ฐ บาลทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ว่ า มี พ ฤติก ารณ์ ไ ปในทางหมิ่ น พระบรมเดชานุภ าพอยู่บ่อ ยครั ง้ นัน้ ก็
สอดคล้ องกับวิธี การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยที่ได้ มีการ
ผลิตประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์พร้ อมทังสั
้ ญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆ
มาสนับสนุนเพื่อทาให้ ประชาชนและสังคมโดยทัว่ ไปเกิดความเชื่อว่ารัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร กาลัง
พยายามทาลายสถาบันพระมหากษัตริ ย์เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย
อันทรงมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขมาเป็ นระบอบสาธารณรัฐ เพื่อที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะ
ได้ ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีเป็ นความจริง
5.2 ข้ อสังเกตุในเชิงแนวคิดทฤษฎี
จากกรอบแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ของ ไบรอัน แมคแนร์ (Brian Mcnair) ที่
มองว่าสื่ อท าหน้ าที่ ส าคัญ ในการผลิ ตสร้ างประเด็นทางการเมื องเพื่ อ ให้ ประชาชนเชื่ อในสิ่ง ที่
ต้ องการตามกรอบแนวคิด Agenda Setting ดังที่กล่าวไปแล้ วในบทที่ 2
จากการทาวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้พบว่าเมื่อองค์กรทางการเมืองต้ องการนาสื่อมาใช้ ในการ
ต่อสู้ทางการเมืองซึ่งมีเป้าหมายสาคัญเชิงการต่อสู้ทางการเมืองอยู่ที่ความเชื่อของประชาชน ว่า
ประชาชนส่ว นใหญ่ ข ณะนัน้ ให้ ค วามเชื่ อ ถื อด้ านไหนหรื อมองด้ านไหนมี ค วามชอบธรรมทาง
การเมืองมากกว่ากันนัน้ การจะใช้ สื่อเพียงอย่างเดียวในการผลิตประเด็นทางการเมื องเพื่อให้
ประชาชนเชื่อตามที่องค์กรทางเมืองต้ องการนัน้ จากการทาวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้พบว่าไม่เพียงพอ
เนื่ อ งจากประเด็น ทางการเมื องบางเรื่ องเป็ นเรื่ อ งที่ สลับซับซ้ อ นเกิ น กว่าที่ ประชาชนทั่วไปจะ
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สามารถเข้ าใจได้ จ าเป็ นอย่างยิ่ง ที่จ ะต้ องผลิตสัญลักษณ์ ทางการเมื องต่างๆเข้ ามาสนับสนุน
ประเด็นทางการเมืองด้ วย อาทิเช่น กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ผลิต สัญลักษณ์
ทางการเมืองในเชิงศิลปดนตรี ( Musical ) อย่างเพลง”ไอ้ หน้ าหน้ าเหลี่ยม” หรื อ “งิ ้วธรรมศาสตร์ ”
เพื่อนาเอาประเด็นทางการเมืองที่คอ่ นข้ างสลับซับซ้ อนมาเป็ นเนื ้อร้ องในบทเพลง หรื อ บทพูดของ
ตัวแสดงงิ ้ว เพื่อให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าใจในประเด็นทางการเมืองที่กลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยโจมตีรัฐบาลทักษิณ จนเกิดความเชื่อและทาในสิ่งที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยต้ องการได้ เป็ นต้ น
รวมไปถึงการใช้ ประเด็นทางการเมืองเพื่อการต่อสู้ทางการเมืองจะมี ประสิทธิภาพสูงสุด
จนประชาชนเชื่อในสิ่งที่องค์กรทางการเมืองต้ องการ ประเด็นทางการเมืองที่องค์กรทางการเมือง
นามาใช้ จะต้ องสอดคล้ องกับบริ บทสภาพแวดล้ อมในสังคมนันด้
้ วย อาทิเช่น องค์กรทางการเมือง
อย่างกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ เลือกประเด็นทางการเมืองที่สอดคล้ องกับสภาพ
สังคมไทยอย่างอุดมการณ์ราชาชาตินิยมมาเพื่อโจมตีรัฐบาลทักษิณ จนส่งผลให้ ประชาชนเข้ า ร่วม
ชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็ นจานวนมาก
ในปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้ น
5.3 ข้ อจากัดของงานวิจัย และ ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
ดังเช่นงานวิจยั ทัว่ ไป วิทยานิพนธ์ ชิ ้นนี ้มีข้อจากัดบางประการในการศึกษา พร้ อมกันนัน้
ผู้วิจยั จะทาการเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต ณ ที่นี ้ไปด้ วยซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
ประการแรก งานวิ จัย ชิ น้ นี ศ้ ึก ษาเฉพาะการต่อ สู้ท างการเมื อ งของกลุ่ม พัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงปี พ.ศ.2549 เท่านันแต่
้ ไม่ได้ ทาการศึกษาการต่อสู้ทางการเมือง
ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทังหมดโดยเฉพาะอย่
้
างยิ่งในปี พ.ศ.2551 ที่กลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และ
นายสมชาย วงศ์ ส วัส ดิ์ ซึ่ง ถ้ างานวิจัยในอนาคตทาการศึกษาการต่อสู้ทางการเมื อ งของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2551 มาเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ชิ ้นนีก้ ็จะทาให้ เห็น
ภาพรวมของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ ดียิ่งขึ ้น
ประการสอง งานวิจยั ชิ ้นนีเ้ น้ นศึกษาเฉพาะการใช้ สัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อทาการ
ต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยในแง่มุม เดียวเท่านัน้ แต่ไม่ไ ด้
ทาการศึกษาถึงกระบวนการตอบโต้ เชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองจากผู้สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ ชิน
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วัตร ทาให้ งานวิจยั ชิ ้นนี ไ้ ม่เห็นพลวัตของการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางการเมืองมาใช้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการต่อสู้ทางการเมืองได้ ดีเท่าที่ควร
ประการสาม งานวิจัยชิน้ นีไ้ ม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสัมภาษณ์ เชิงลึกบุคคลที่มีบทบาท
สาคัญต่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 บางท่าน อาทิเช่น นาวาอากาศตรี
ประสงค์ สุน่ ศิริ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็ นต้ น ได้ แต่ข้อมูลที่บคุ คลเหล่านี ้ได้ สมั ภาษณ์ไว้ ทางสื่อ
ต่างๆในช่วงเวลานันเท่
้ านันท
้ าให้ ไม่สามารถได้ ข้อมูลเชิงลึกตรงประเด็นเท่าที่ควรเหมือนดัง ที่ผ้ วู ิจยั
เข้ าไปสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก เอง ถ้ างานวิจัยในอนาคตสามารถที่ จ ะเข้ าสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึกบุคคลที่ มี
บทบาทต่อการรัฐประหารเหล่านีไ้ ด้ ก็จะทาให้ ข้ อถกเถี ยงถึงเบื ้องหลังแท้ จริ งของการรัฐประหาร
และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก ก
รวม 40 คาถามที่รัฐบาลไม่ ยอมตอบ
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ปี 2548 รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ สัญจรได้ จัดมา 13 ครั ง้ ก่ อนหน้ านีแ้ ล้ ว พร้ อม ๆ
กับสโลแกนหลัก – “ความจริงที่รัฐบาลไม่ อยากฟั ง คาถามที่รัฐบาลไม่ อยากตอบ แต่
ประชาชนมีสิทธิท่ รี ะรั บรู้ ”
บางคนอาจจะเคยได้ ชมอยูท่ กุ ตอน บางคนได้ เคยชมทุกตอน และอาจจะจาไม่ได้ ทงหมดว่
ั้
านายสนธิได้ เคย
ถามอะไรเอาไว้ บ้าง
ปรากฎว่าหากสรุปเนื ้อหาคาถามในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรแล้ ว หลายท่านอาจนึกไม่ถึงว่ามี
ทังหมดถึ
้
ง 40 คาถามด้ วยกัน โดยมีเนื ้อหาที่สาคัญดังนี ้

1. กรณีสมเด็จพระสังฆราช

ในเมื่อทรงมีพระอาการดีขึ ้นแล้ ว

เหตุใดจึงไม่มียกเลิกตาแหน่งคณะผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จ

พระสังฆราช ? สาหรับกรณีนี ้ มีแต่คาตอบที่โกหก แอบอ้ างว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านเห็นชอบแล้ ว ซึง่ เมื่อ
ตรวจสอบเอกสารแล้ ว ก็พบว่าไม่เป็ นความจริง ปั จจุบนั นี ้เรื่ องนี ้ก็ยงั คงเป็ นคาถามที่ยงั ไม่เคยได้ รับคาตอบ
แต่อย่างใด

2. กรณีผ้ ูว่าการตรวจเงินแผ่ นดิน

ทาไมนายกฯทักษิณ ชินวัตร ในฐานะที่บอกกล่าวส.ว.สายที่แอบสังกัดรัฐบาลได้ และในฐานะที่มี
ภรรยาเป็ นเครื อญาติกบั ประธานวุฒิสภา

ไม่เสนอตัวเองเป็ นเจ้ าภาพในการจัดหารื อกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้ อง เพื่อหาทางนาคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกากลับเข้ ามาทางานตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ?
กลับปล่อยให้ กลับเข้ าสูก่ ระบวนการผิดๆอีกครัง้ ด้ วยการสรรหาผู้วา่ ฯใหม่ หลังจากพระบาทสมเด็จ
เจ้ าอยูห่ วั ได้ มีพระบรมราโชวาท นายกฯได้ สง่ เจ๊ แดง – เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ไปพูดหวาน ๆ กับคุณหญิงจารุ
วรรณ เมณฑกา แต่คณ
ุ หญิงจารุวรรณ ก็ยงั คงยืนหยัดที่จะทาหน้ าที่ของตัวเองอย่างตรงมาจนถึงที่สดุ
ล่าสุด คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ยงั ดื ้อด้ านดันทุรังจะให้ มีการสรรหารผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดินใหม่

304

อีกอยูด่ ี

3. การคอร์ รัปชั่น

เกิดขึ ้นมากมายในประเทศ ที่ชดั เจนและที่นายสนธิพดู แล้ วพูดอีกก็คือเรื่ องกล้ ายาง, ซีทีเอ็กซ์,
สนามบินสุวรรณภูมิ ทาไมไม่ดาเนินการทาสงครามกับคอร์ รัปชัน่ ดังที่เคยประกาศเอาไว้ ? รัฐบาลทางาน
ผ่านไป5ปี เพิ่งจะมาแสดงละครว่าจะทาสงครามกับคอร์ รัปชัน่ ในปี นี ้อีกแล้ ว ใครที่ไหนเขาจะไปเชื่อ!!!เมื่อ
หัวหน้ าโจรคิดจะมาจับโจร

4. การทาบุญประเทศ

เรื่ องนี ้ หลังพระราชดารัส 4 ธันวาคม 2548 เรื่ องนี ้นายสนธิจงึ ไม่พดู เรื่ องนี ้อีก แต่สิ่งที่นายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร ควรทาเป็ นสิ่งแรก คือจะต้ องทาก็คือรี บปลดนายวิษณุ เครื องามออกจากครม.ทันทีและเลิก
คิดที่จะให้ นายธงทองจันทรางศุเป็ นปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

5. แปรรู ปกฟผ.เอาเข้ าตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออะไร? และเพื่อใคร

ทัง้ ๆ ที่กฟผ.ระดมแหล่งเงินกู้เองได้ หรื อขายกาไรส่วนเกินในอนาคตได้ โดยไม่ต้องขายหุ้น ? และ
ทาไมจึงตระบัดสัตย์ตอ่ การลงนามอนุมตั ิหลักการของนายกฯทักษิณชินวัตรเองที่รับปากว่าจะไม่ขายหุ้น
สาธารณูปโภคเข้ าตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบนั ศาลปกครองระงับการกระจายหุ้นชัว่ คราว ส่วนรัฐบาลก็จะดันทุ
รังที่จะแปรรูปการประปานครหลวงให้ ได้ ในปี 2549นี ้
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6. บริษัท กฟผ. จากัด (มหาชน)เช่ าเขื่อนซึ่งเป็ นทรั พย์ สินของชาติเพียงประมาณปี ละ
300 ล้ านบาท แต่ กฟผ.กลับนาไปผลิตไฟฟ้าสร้ างรายได้ จากไฟฟ้าพลังงานนา้ ถึง32,000
ล้ านบาท

คิดเป็ น 100 เท่าตัวของค่าเช่าเขื่อน เป็ นการปล้ นทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างหน้ าด้ านๆ ทากันอย่าง
นี ้ได้ อย่างไร?แล้ วทาไมขายหุ้นราคาต่ากว่าราคาเป็ นจริงถึง10เท่าตัว?ปั จจุบนั ไม่มีใครออกมาตอบคาถามน
แม้ แต่คนเดียว

7. ทาไมรัฐบาลไม่ ควบคุมราคาก๊ าซธรรมชาติท่ ีปตท. ขายให้ กับ กฟผ.เพื่อผลิตไฟฟ้า

ในราคาที่สงู กว่าราคาก๊ าซที่ขายให้ กบั บริ ษัทในเครื อ?ปั จจุบนั ก็ยงั คงไม่มีคาตอบอยู่ดี

8. ทาไมรัฐบาลต้ องอิงราคาค่ าการกลั่นนา้ มันไปที่สิงคโปร์

ทัง้

ๆ

ที่ราคาค่าการกลัน่ น ้ามันมีราคาสูงเอากาไรจนมากเกินไปแล้ วรัฐบาลยังตะแบงต้ ปล่อย

เป็ นไปตามกลไกตลาดอีกตามเคย

9.ทาไมนายกฯทักษิณชินวัตรไม่ แสดงความรับผิดชอบใดๆกับคาพูดที่ใช้ นา้ ลายให้
กลายเป็ นนา้ มันวิธีการผิดพลาดจนทาให้ สถานการณ์ ไฟใต้ ลุกเป็ นไฟเหมือนกับทุกวันนี ?้

เรื่ องนี ้ก็ไม่มีคาตอบ
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10.ถามว่ านายสมชายนีละไพจิตรหายไปไหนความคืบหน้ าเป็ นอย่ างไร?

ก็ไม่มีคาตอบอีก

11นาวิกโยธินเสียชีวิตที่บ้านตันหยงลิมอสมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถพระบรม
วงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดาเนินไปงานศพแต่ นายกฯไม่ ยอมลงใต้ กลับมาเป็ นประธาน
ทดสอบสนามบินสุวรรณภูมิท่ ยี ังไม่ แล้ วเสร็จ

นายกรัฐมนตรี เป็ นใบ้ ไม่มีคาตอบถ้ าสนามบินมันก่อสร้ างเสร็จจริง

หรื อใกล้ เสร็จจริ งทาไมไม่จดั

งาน “เคาท์ดาวน์ ปี ใหม่ 2549” ที่นนั่ ตามที่ประกาศไว้ ละ่ เปลี่ยนกลับมาจัดที่สนามศุภชลาศัยตามเดิม
ทาไม?อายกันบ้ างไหม?

12สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ท่ ภี าคใต้ เกิดเหตุความไม่ สงบ
แต่ ทาไมนายกฯทักษิณชินวัตรจึงได้ ไม่ ลงไปแต่ กลับไปหาเสียงการเลือกตัง้ ซ่ อมทัง้ ที่มีส.ส.
เกือบเต็มสภาอยู่แล้ ว

ไม่มีคาตอบแต่ก็สมน ้าหน้ าแล้ วที่แพ้

13. กองทุนหมู่บ้าน

กลายเป็ นกองทุนที่ประชาชนไปกู้เงินนอกระบบมาคืนหนี ้กองทุน

นาเงินกองทุนไปคืนหนี ้นอก

ระบบและไปใช้ จา่ ยในสิ่งที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เกิดเป็ นหนี ้สินพอกพูนเป็ นวงจรอุบาทว์รัฐบาลเงียบ

307

14.ทาไมรั ฐบาลจึงจัดลาดับความสาคัญเครื่ องบินแอร์ ฟอร์ ซวันหรือเครื่ องบินไทยคู่ฟ้ามา
ก่ อนเครื่องบินพระราชพาหนะ?

ถึงวันนี ้ก็ยงั ไม่ยอมตอบแต่กล่าวหาว่านายสนธิดงึ เบื ้องสูงลงมา

15 ทาไมรัฐบาลจึงคุกคาม ข่ มขู่ กลั่นแกล้ ง และรั งแกสื่อสารมวลชน เพื่อปิ ดกัน้ ประชาชน
ไม่ ให้ รับฟั งข้ อมูลข่ าวสารตามเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญ

รัฐบาลก็ไม่สนใจและยังคงกลัน่ แกล้ งหาทางคุกคามต่อไปทังทางตรงและทางอ้
้
อมขนม็อบมาจาก
ต่างจังหวัดหลายคันรถและพกอาวุธมาก่อกวนที่สวนลุมพินีครัง้ แล้ วครัง้ เล่า ยิ่งไปกว่านันยั
้ งไม่ให้ ชินคอร์
ปถอนฟ้องสุภิญญา

กลางณรงค์,

ไทยโพสต์,

แนวหน้ า

และ

ฯลฯ

อีกทังตั
้ วนายกฯเองก็ยงั ไม่ถอนฟ้องน.ต.ประสงค์สนุ่ ศิริ เห็นทาอยูอ่ ย่างเดียวขยายเวลารายการสมัคร-ดุสิต
ยัดเยียดให้ คนดูเพิ่มมากขึ ้นมากขึ ้นและมากขึ ้น

16.ทาไมนายกฯทักษิณ ชินวัตรจึงลุแก่ อานาจ ถึงขนาดประกาศข่ มขู่ประชาชนว่ า พืน้ ที่ใด
เลือกพรรคไทยรั กไทยทัง้ จังหวัดจะได้ รับการดูแลก่ อนที่อ่ ืน

ตอนแรกๆหาว่าคนฟั งหูหาเรื่ องต่อมามีพฤติกรรมไปเยือนอุทกภัยทางภาคใต้ ล่าช้ าและยังงด
กิจกรรมรับการบริจาคช่วยเหลือจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ที่ได้ รับความทุกข์จากอุทกภัย
อย่างแสนสาหัสแถมยังได้ ใช้ เวลาอยู่กรุงเทพส่งส.ส.ลงพื ้นที่หาเสียง ประกาศเอานาฬิกาส่วนตัว ปาเต๊ ะฟิ ล
ลิป เป็ นของจับฉลากสาหรับส.ส. และยังใช้ เวลาไปสุโขทัยกินอาหารแพงๆ และอนุมตั งิ บประมาณกันยก
ใหญ่ พอประชาชนเขาเริ่มด่ากันมากขึ ้นก็บอกว่าจะไปเยี่ยมวันอาทิตย์ พอมีคนบอกนายกฯถ้ าไหนๆ
ตัดสินใจจะลงแล้ วให้ รีบเผ่นลงไปเลยก่อนที่สนธิมนั จะพูดที่สวนลุมพินีวนั ศุกร์
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17.ทาไมเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ จึงกลายมาเป็ น No Cost Airline ใช้ สาหรับ
งานวันเกิดของคนในครอบครั วตระกูลชินวัตร?

รัฐบาลก็บอกว่าเป็ นเที่ยวบินเมล์ ปกติใคร ๆ ก็ขึ ้นได้ ผลปรากฏว่าจริงๆ แล้ วเป็ นเที่ยวบินพิเศษ
ไม่ใช่เครื่ องบินเมล์แต่อย่างใด และถ้ าใครได้ ลองโทรศัพท์ไปที่ 1212 พรรคไทยรักไทยแล้ ว ก็ไม่เป็ นความ
จริ งว่าใครๆก็ขึ ้นได้ แถมยังผิดระเบียบการใช้ ไม่ยอมคิดค่าใช้ จา่ ยใดๆกับน้ องสาวของนายกรัฐมนตรี อีกเสีย
ด้ วย

18.นายสนธิได้ ทาหนังสือถามไปยังรัฐบาลแล้ วว่ าตัง้ แต่ เรามีเครื่องบินไทยคู่ฟ้ามา มีบิน
ไปแล้ วกี่ครั ง้ มีใครเป็ นผู้โดยสารบ้ างไปที่ไหน?

รัฐบาลก็บา่ ยเบี่ยงยังไม่ยอมตอบคาถาม มีแต่นายสุรนันท์ เวชชาชีวะมารับเอกสาร แล้ วบอกว่า
ยินดีเปิ ดเผยข้ อมูลอยูแ่ ล้ ว แล้ วรัฐบาลก็ไม่ให้ เอกสารอยู่ดี!!

19. นายสนธิได้ ทาหนังสือถามไปยังสานักงานสลากกินแบ่ งรั ฐบาลว่ า ตัง้ แต่ เอาหวยใต้ ดนิ
ขึน้ มาบนดินนัน้ ทุกๆงวดรัฐบาลบอกกาไรทุกงวด กาไรตรงนั น้ จัดสรรกันอย่ างไร ใครได้
ไปบ้ างและขอรายงานมติท่ ปี ระชุมของคณะกรรมการ

เงียบและยังไม่ยอมให้ รายงานมติที่ประชุมและอ้ างว่าเป็ นเรื่ องภายในขององค์กร
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20. นายสนธิได้ ทาหนังสือถามไปยังว่ าเงิน 780 ล้ านบาท ที่สานักนายกรัฐมนตรีว่าการรับ
เงินบริจาคสึนามิไป780ล้ านบาทวันนีเ้ หลืออีกเท่ าไรใช้ ในกิจกรรมอะไรบ้ าง?

เงียบและยังไม่ยอมให้ เอกสาร

21.นายสนธิได้ ทาหนังสือถามไปว่ าอัยการของประเทศไทยได้ ทาจดหมายไปยังอัยการ
ประเทศสหรั ฐอเมริกาเพื่อขอข้ อมูลอย่ างเป็ นทางการในเรื่ องผู้เกี่ยวข้ องกับเครื่องเอ๊ กซ
เรย์ CTX ทราบมาว่ าอัยการสหรัฐอเมริกาตอบกลับมาแล้ วมีคนเกี่ยวข้ องอยู่8คน8คนนัน้
เป็ นใคร?

อ้ างว่ายังไม่ได้ รับคาตอบและก็ยงั ไม่มีคาตอบอยู่ดีวา่ 8คนนันเป็
้ นใคร?

22.นายเหยียนปิ นและนายหน้ าค้ าชินคอร์ ปที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประเทศไทยประจา
ประเทศจีนได้ สัญชาติไทยมาได้ อย่ างไร?ปลอมสัญชาติหรือแปลงสัญชาติ

ไม่มีใครตรวจสอบ ไม่ใช่ประเด็นว่าได้ มาในยุคไหนประเด็นคือถูกหรื อผิด

23.ทาไมงานกงสุลไทยของสถานทูตไทยประจาสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงย้ ายมาอยู่ท่ ที ่ ี
อุดอู้ในตึกกระทิงแดงของนายเหยียนปิ น

ไม่มีใครหาคาตอบจริงๆได้
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24.มีคนในรั ฐบาลไปพูดกับผู้นาประเทศจีนเพื่อไม่ ให้ มาลงทุนซือ้ หุ้น TPI ในราคา 13.50
บาทแล้ วให้ ปตท.มายึดและซือ้ หุ้นในราคาถูกๆ3.30บาทจริงหรือไม่ ?

ไม่มีคาตอบ

25.นายสนธิได้ ตงั ้ ข้ อสังเกตว่ า ชินคอร์ ปเตรียมตัวขายหุ้นกันยกใหญ่ และน่ าสังเกตว่ าอา
จะเป็ นการใช้ วิธีการของซุนวู“หนีคือยอดกลยุทธ์ ”หรื อไม่

แรกๆก็ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้ ขายตอนนี ้เดี๋ยวนี ้ขายหุ้นชินคอร์ ปเรี ยบร้ อยแล้ ว

26.นายสนธิได้ ตงั ้ คาถามว่ า ธุรกิจนายกรัฐมนตรีได้ ประโยชน์ อย่ างมากมายจากนโยบาย
ของรัฐหรือไม่

ทังการลดภาษี
้
ธุรกิจดาวเทียมการให้ ธนาคารเพื่อการนาเข้ าและส่งออกของไทยปล่อยกู้ให้ รัฐบาล
พม่าเพื่อให้ ชินแซทเทลไลท์ได้ สมั ปทานดาวเทียม การลดค่าสัมปทานไอทีวี การจัดการทาให้ การบินไทย
อ่อนแอลง เอาธุรกิจแอร์ เอเชียเข้ ามาแข่งขัน ฯลฯ การทาในลักษณะดังกล่าว เป็ นขาดขาดจริยธรรมและเข้ า
ข่ายใช้ อานาจของรัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรื อไม่? หากนายกรัฐมนตรี สานึกว่าจะขายหุ้นเพื่อไม่ให้ เป็ น
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนที่พงึ่ จะนึกขึ ้นได้ ในปี 2549ตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ จะต้ องคืนลาภมิควรได้ เหล่านี ้
ให้ กบั แผ่นดินให้ หมด!!เรื่ องนี ้ก็ไม่มีคาตอบอีกเช่นกัน
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27.โรงงานยาสูบที่เชียงใหม่ 18,000ล้ านบาททาไมจึงใช้ CYCที่ไม่ เคยมีประสบการณ์
เทคโนโลยีล้าหลังและมีบริษัทที่ปรึกษาบอกว่ าแพงกว่ าในต่ างประเทศถึง6,000ล้ านบาท?

ยังไม่มีคาตอบชัดเจนอยูด่ ี

28. นายสนธิถามการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจาหน่ ายเครื่องบินรัสเซีย SU 30 MK เพื่อที่
รัฐบาลจะได้ ไปซือ้ โดยที่มีหลักฐานการอ้ างอิงว่ าเป็ นเพราะความสัมพันธ์ กับอดีตผู้
บัญชาการทหารอากาศและรัฐบาลและจะทาให้ รัฐบาลซือ้ เครื่องบินจากรัสเซียจริง
หรือไม่ ?และมีส่วนต่ างค่ านายหน้ าไม่ ต่ากว่ า3,500ล้ านบาทจริงหรือไม่

พล.อ.อ.คงศักดิว์ นั ทนายอมรับว่ามีการเจรจากันจริงและจะแลกกับสินค้ าทางการเกษตร
พ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรยอมรับว่ามีการเจรจากันจริงและจะแลกกับไก่สดแช่แข็ง มีขา่ วอีกว่ามีหลักฐานการ
เตรี ยมการในสมัย ผบ.ทอ. พล.อ.อ. คงศักดิ์ วันทนา ออกคาสัง่ ลับและด่วนมากให้ กรมช่างอากาศซี่งไม่ควร
จะมาเกี่ยวข้ องกับเครื่ องบิน จัดซื ้อเครื่ องบินโดยวิธีพิเศษจากรัสเซีย อาจเป็ นการเข้ าข่ายความผิดสาเร็จทัง้
ขันตอนทั
้
งระเบี
้
ยบว่าด้ วยการพัสดุ

และพระราชบัญญัตกิ ารเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเรื่ องนี ้ก็ยงั

ตะแบงกันต่อไปไม่ตอบให้ ตรงคาถามอีกเช่นเคย

29. ทาไมการซือ้ เครื่องบินรัสเซีย SU 30 MK 12 ลา จึงได้ ตงั ้ งบประมาณเอาไว้ ถงึ 35,000
ล้ านบาท ในขณะที่หนังสือพิมพ์ มอสโคว ไทมส์ ได้ ระบุว่าขายเครื่องบินได้ 20,000 ล้ าน
บาทเงินส่ วนต่ าง15,000ล้ านบาทนัน้ เข้ ากระเป๋าใคร?

ก็เงียบกันไปหมด
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30. นายสนธิได้ ถามนาย ภูมิธรรม เวชชยชัย รัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงคมนาคม
ว่ า ทาไมการแปรรู ป บริ ษัท ไทยเดินทะเล หุ้นจึงถูกครอบงาและตกอยู่มือของเพื่อน
รัฐมนตรี ท่ ปี รึกษารัฐมนตรี ญาติของรัฐมนตรี เต็มไปหมด และยังจะไปเพิ่มสิทธิประโยชน
เข้ าไปแสวงหาผลประโยชน์ ของพวกพ้ องมากขึน้ ไปอีก?

ก็อ้างว่าไม่ร้ ูว่าเพื่อนๆเข้ าไปเกี่ยวข้ องด้ วยกับเรื่ องเหล่านี ้ และยังมีการอ้ างกันอย่างไม่อายว่า มี
ญาติเข้ าไปเกี่ยวข้ องก็ไม่เห็นจะขัดรัฐธรรมนูญเลยต่อมจริ ยธรรมของคนพวกนี ้มันต่าจริ งๆ

31. นายสนธิได้ ถามไปด้ วยว่ า คุณภูมิธรรมรู้จักเว็บไซต์ มนุษยดอทคอม ที่อาจเอือ้ ม
กล่ าวโจมตีทาลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ ?และรู้ หรือไม่ ว่าใครเป็ นคนทา

นายภูมิธรรมบอกว่าไม่ร้ ูจกั และไม่เกี่ยวแต่รัฐบาลชุดนี ้แปลก

นอกจากจะปิ ดเว๊ บไซต์นี ้ล่าช้ าแล้ ว

ป่ านนี ้ยังไม่เห็นความกระตือรื อล้ นที่จะลากตัวคนทาเว็บไซต์ออกมาจัดการเสียที

32. ร้ านอาหารผาลาดตะวันรอน ซึ่งทาอาหารสัตว์ ป่า ตัง้ อยู่ในสวนสัตว์ เชียงใหม่ บน
ทิวทัศน์ ท่ สี วยงาม ทาไมจึงปล่ อยให้ เช่ าถึง 30 ปี โดยคนที่ได้ ไปเป็ นเพื่อนของนายภูมิ
ธรรมเวชยชัย?

ล่าสุดเจ้ าของร้ านออกมาสารภาพแล้ วว่าเป็ นเพื่อนของนายภูมิธรรมจริงๆ
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33. ทาไมรัฐบาลไม่ ดาเนินการตามพระบรมราโชวาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2548 เพียงคล้ อยหลังมาเพียงแค่ 10 วัน กลับดันทุรังเรียกคนต่ างชาติมา
ดาเนินการเสนอเงื่อนไขรถไฟฟ้ามหาสนุกแบบไร้ รูปแบบทัง้ ๆที่รัฐบาลมีอาการถังแตก
แล้ ว

แต่ที กทม. เขาต่อจะส่วนขยายรถไฟฟ้า BTS ไปฝั่ งธนบุรีนิดเดียว รัฐบาลกลับแสดงอาการขี ้อิจฉา
ทาตัวขวางโครงการอย่างไม่เข้ าท่าหนาซ ้ายังมาจัดรายการ เรี ยลลิตี ้โชว์ ที่ อ.อาจสามารถ จังหวัดร้ อยเอ็ด
สร้ างภาพแจกเงินให้ กบั ประชาชนประชาสัมพันธ์อย่างน่าคลื่นไส้ แต่ก็ดีเหมือนกันได้ เห็นสันดานของคนมี
อานาจสติวิปลาศ ที่เมื่อได้ ยินข่าวนายทหารอากาศเสียชีวิตเพราะเครื่ องบินตกที่จงั หวัดสุพรรณบุรี กลับ
แซวและหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเหมือนคนบ้ าคาถามนี ้ก็ยงั คงไร้ คาตอบและยังคงกะล่อนหลอกไปวันๆ
ต่อไป

34.ทาไมจึงมีโครงการการก่ อสร้ างทางลอดอุโมงค์ และโครงการก่ อสร้ างถนนที่เกินความ
จาเป็ นเกิดขึน้ มากมายในจังหวัดเชียงใหม่ แถมบริษัทพ่ อตาของนักการเมืองปากห้ อยกลับ
ได้ เป็ นผู้ชนะการประมูลในราคาเกือบเท่ าราคากลางอย่ างน่ าเกลียดทาให้ น่าสงสัยว่ ามี
การฮัว้ กันหรือไม่

ปี ใหม่ที่ผา่ นมา นายกรัฐมนตรี ฟิตจัดไปรื อ้ โครงการที่กาลังอยูร่ ะหว่างการประมูล อีอ๊อกชั่น เพราะ
อ้ างว่าใกล้ ราคากลางเกินไปแต่ไม่เห็นพูดถึงโครงการที่เชียงใหม่แม้ แต่น้อยเลย ไม่เรี ยกว่าลูบหน้ าปะจมูก
แล้ ว จะให้ เรี ยกว่าอะไร?
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35.ครู เขาคัดการการถ่ ายโอนไปสังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเพราะเกรงกลัวอิทธิพล
การเมืองท้ องถิ่นที่เป็ นมาเฟี ยหรือเข้ ามาด้ วยการซือ้ เสียงบังคับสถานศึกษาให้ สมัครใจ
โอนย้ าย และนาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ จากการศึกษาทัง้ ในด้ านการเมืองและธุรกิจ
อย่ างไม่ มีหริ ิโอตตัปปะทาไมไม่ ฟังและแก้ ไขปั ญหาให้ เขาบ้ าง

รัฐบาลก็ยงั คงดื ้อด้ านไม่ฟังต่อไป

36. นาย ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี 2540 ได้ คาบข่ าวข้ อมูล
ทุนสารองระหว่ างประเทศ หรือข่ าวการลอยตัวค่ าเงินบาทให้ กลุ่มชินวัตรหรือไม่ ? เพราะ
กลุ่มชินวัตรได้ ค้ ุมครองความเสี่ยงในด้ านอัตราแลกเปลี่ยนในช่ วงเวลานัน้ อย่ างชัดเจน

ประเด็นนี ้ นายสนธิได้ อาศัยพ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารทางราชการไปขอข้ อมูลจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ วส่วนจะได้ หรื อไม่ตดิ ตามกันต่อไปปี 2549นี ้

37.นายทนง พิทยะ อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี 2540 ประกาศลอยค่ าเงิน
บาทล่ าช้ า ทาให้ มีเอกชนบางกลุ่มไปทาสัญญา สวอป อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ 30
มิถุนายน 2540 ถึง 3,400 ล้ านบาท แบงก์ ชาติต้องขาดทุนจากเหตุการณ์ เฉพาะวันนัน้
เกือบ 50,000 ล้ านบาทนายทนงต้ องรับผิดชอบ

นายทนงก็ไม่ตอบอีก
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38. ปี 2540 หลังประกาศลอยค่ าเงินบาท มีเอกชนบางรายตุนซือ้ เงินดอลลาร์ เอาไว้ เยอะ
เงินบาทร่ วงจาก 25 บาทต่ อดอลลาร์ มาเป็ น 28 บาทต่ อดอลลาร์ แล้ วยังกาไรไม่ พอ นาย
ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังจึงสั่งปิ ดสถาบันการเงินทัง้ 58 แห่ งเป็ น
การชั่วคราวโดยกระทรวงการคลังคา้ ประกันเจ้ าหนีต้ ่ างประเทศทัง้ หมด ทัง้ ๆที่เป็ นเรื่ อง
ระหว่ างเอกชน เป็ นผลทาให้ เงินไหลออก ค่ าเงินบาทอ่ อนค่ าร่ วงลงไปจาก 28 บาทเป็ น
37 บาทต่ อเหรี ยญสหรัฐ มีเอกชนบางกลุ่มได้ กาไรไปใครได้ ประโยชน์ จากตรงนีไ้ ป

นายทนงก็ไม่ยอมตอบอีกแต่นายทนงอ้ างว่าตัวเองนันมี
้ จิตบริสทุ ธิ์

39.นายสนธิได้ ถามถึง จิตบริสุทธิ์ของนายทนง พิทยะ ว่ าจริงหรือไม่ ท่ ีนายทนง ในสมัย
เป็ นเป็ นกรรมการผู้จัดการทหารไทย
ได้ ปล่ อยสินเชื่อให้ ลูกหนีไ้ ปกู้เพื่อไปพยุงซือ้ หุ้น
ทหารไทย เจ๊ งทัง้ ผู้ปล่ อยกู้และผู้ก้ ูเป็ นการปล่ อยสินเชื่อผิดประเภทมีใครสอบนายทนง
แล้ วหรือยัง?

ในสมัยที่นายทนง พิทยะ เป็ นประธานการบินไทย เป็ นประธานเพื่อจัดซื ้อเครื่ องบินแอร์ บสั เอ 340
500 600 เป็ นฝูงเลย 6 ลา 8 ลา นอกจากซื ้อเครื่ องบินแล้ ว การบินไทยยังต้ องใช้ งบประมาณในการเปลี่ยน
เก้ าอี ้เครื่ องบินลาเก่าๆซึง่ มันถึงเวลาต้ อง คนที่ชนะการประมูลในที่สดุ นี่ ชื่อบริษัท บีเออี (British Aero
Space Engineering)นายทนงไปลอนดอนกับเมียไปเที่ยว และไปช็อปปิ ง้ ที่มิลาน บีเออี เขาจัดเจ๊ ทส่วนตัว
ให้ คณ
ุ บินจากลอนดอนไปมิลานจริงหรื อไม่?และการทาอย่างนี ้จิตบริสทุ ธิ์หรื อไม่? ไม่มีคาตอบอีกเช่นกัน
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40.ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่ประชาชนจะต้ องถวายคืนพระราชอานาจเพื่อนาไปสู่การแก้ ไข
รัฐธรรมนูญมิให้ เกิดการผูกขาดอานาจที่ไร้ คุณธรรมอีกต่ อไป?

แกนนาพรรคไทยรักไทยประกาศชัดเจนว่าจะไม่เป็ นตัวตังตั
้ วตีในการแก้ ไขรัฐธรรมนูญไม่แยแส
และไม่สนใจหนาซ ้ากล่าวหาคนที่สวนลุมว่ามาเห่าหอน เป็ นบ้ า และคุยว่าหากนายกทักษิณ ไม่จงรักภักดี
แล้ วผีที่ไหนจะจงรักภักดีสงสัยกลัวจะเป็ นบ้ าไปแล้ ว…

นี่คือ40คาถามที่ไร้ ซ่ ึงคาตอบจากการจัดเมืองไทยรายสัปดาห์ สัญจรมา 13 ครัง้ ในปี
2548
นี่คือ40คาถามที่รัฐบาลไม่ อยากฟั งและไม่ อยากให้ ใครได้ ยนิ
เมื่อรัฐบาลเลือกที่จะไม่ ยอมตอบคาถามด้ วยกรรมชั่วที่กระทาเอาไว้ อย่ างมากมายเช่ นนี ้
สมควรแล้ วหรือยังที่รัฐบาลชุดนีห้ มดความชอบธรรมในการบริหารประเทศนีแ้ ล้ วและสมควรแล้ ว
หรือยังที่คนไทยจะต้ องร่ วมกันตะโกนเปล่ งเสียงขับไล่ พวกผีเปรตโกงกินบ้ านเมืองให้ ออกไปจาก
แผ่ นดินไทย ออกไป ออกไป ออกไป
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ภาคผนวก ข.
รวมแถลงการณ์ ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ใน พ.ศ. 2549
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คาประกาศที่ 1/2549
ประกาศมา ณ ลานพระบรมรู ปทรงม้ า ต่ อหน้ ารู ปปั ้น
ขององค์ สมเด็จรั ชกาลที่ 5 เสด็จพ่ อ

สืบเนื่องจากการที่องค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ จดั การชุมนุมอย่างสงบ อหิงสา
โดยปราศจากอาวุธ ตามสิทธิเสรี ภาพแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2549 ผลปรากฏว่า มีพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้ เข้ าร่วมชุมนุมด้ วยความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยนับแสนคน ผู้ชมุ นุมได้ มีมติร่วมกันอย่างเป็ นเอกฉันท์วา่ นายทักษิณ ชินวัตร หมดความชอบธรรม
ที่จะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ตอ่ ไป

เพื่อให้ เป็ นไปตามมติดงั กล่าว

คณะกรรมการองค์กรพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงได้ มีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อให้ เจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนบรรลุผล
เป็ นจริงโดยเร็วที่สดุ จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่
1.ให้ องค์กรเครื อข่ายในองค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคลื่อนไหวรณรงค์ตอ่ พี่น้อง
ประชาชนทัว่ ประเทศ
2.นัดชุมนุมใหญ่อีกครัง้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ตังแต่
้ เวลา 16.00 น.เป็ นต้ นไป
จนกว่าจะได้ รับชัยชนะ ณ ท้ องสนามหลวง ภายใต้ คาขวัญที่วา่ “เอาประเทศไทยของเราคืนมา” จึงขอเชิญ
ชวนพี่น้องประชาชนทัว่ ประเทศ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเข้ าร่วมชุมนุมใหญ่ครัง้ ประวัตศิ าสตร์
โดยพร้ อมเพรี ยงกัน

องค์ กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
11 กุมภาพันธ์ 2549
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แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ฉบับที่ 2/2549
พี่น้องประชาชนชาวไทย ที่เคารพ
สืบเนื่องจากแถลงการณ์พนั ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 1/2549 เรื่ องการนัดหมาย
ชุมนุมใหญ่ ณ ท้ องสนามหลวง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 16.00 น. และได้ ประกาศเป้าหมายเป็ น
สัจวาจาว่า "จนกว่าจะได้ รับชัยชนะ" หรื อ "ไม่ชนะไม่เลิก" ในระหว่างการชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2549ที่ผา่ นมา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้ านัน้
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในท่ามกลางบรรยากาศคัดค้ านระบอบเผด็จการอานาจ
นิยมภายใต้ เสื ้อคลุมของผู้ชนะการเลือกตัง้ ขบวนการภาคประชาสังคมอันเป็ นกลไกสาคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยเข้ มแข็งเติบโตขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั มีองค์กรพันธมิตรหลากหลายประกาศตัวเข้ าร่วมกับ
เครื อข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจานวนมาก
การประชุมหารื อของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครัง้ ล่าสุด มีมติเป็ นเอกฉันท์ยืนยันที่จะ
จับมือร่วมแรงร่วมใจร่วมต่อสู้อย่างถึงที่สดุ จึงขอยืนยันเจตนารมณ์ดงั กล่าวนี ้แจ้ งต่อพี่น้องประชาชนชาว
ไทยผู้เป็ นเจ้ าของอานาจอธิปไตย ณ เวลา 50 ชัว่ โมงก่อนถึงกาหนดนัดชุมนุมใหญ่ครัง้ ประวัติศาสตร์
ดังต่อไปนี ้
1. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอยืนยันที่จะจัดการชุมนุมใหญ่ ณ ท้ องสนามหลวง ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ตังแต่
้ เวลา 16.00 น.เป็ นต้ นไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อแก้ ปัญหาวิกฤตให้ กบั
บ้ านเมืองจนกว่าจะได้ รับชัยชนะ
ระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา ได้ มีความพยายามดิ ้นรนหาทางออกของกลุม่ เผด็จการอานาจ
นิยมเพื่อเบี่ยงเบนและทาลายพลังการรณรงค์เคลื่อนไหวของเครื อข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในลักษณาการต่าง ๆ กัน
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอยืนยันว่า ปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
จริยธรรมของประเทศไทยวันนี ้ อยู่ที่ตวั พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนัน้
จุดเริ่มต้ นนับ 1 ของการแก้ ปัญหาจึงมีหนทางเดียวเท่านัน้ คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรจะต้ องออกจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี อย่างไม่มีเงื่อนไข
การยุบสภา หรื อการลาออก เพื่อให้ เกิดการจัดตังรั้ ฐบาลใหม่ ภายใต้ อิทธิพลครอบงาของเผด็จการ
อานาจนิยมกลุม่ เดิมไม่ใช่ทางออกของปั ญหา เพราะจะนามาสูว่ ฏั จักรของวิกฤตการณ์ระบอบเผด็จการ
อานาจนิยมจาแลงที่บิดเบือนและทาลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขรอบใหม่อีกครัง้ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตรจึงจักต้ องออกจากตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี คืนอานาจอธิปไตยกลับคืนมาสูป่ วงชนชาวไทย โดยไม่มีเงื่อนไข
2. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะเป็ นส่วนหนึง่ ของการผลักดันการปฏิรูปการเมืองครัง้ ที่ 2
ตามกรอบของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรและกรอบแห่งประเพณีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุขที่เคยดาเนินมาในช่วงวิกฤตของประเทศในอดีต
กระบวนการปฏิรูปทางการเมืองครัง้ ที่ 2 จะดาเนินไปบนพื ้นฐานของความร่วมมือร่วมใจและหลักการ
สมานฉันท์จากประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม สถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข ให้ ตรงต้ องตามหลักการและเจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทย ที่ต้องการระบอบ
การปกครองที่ปราศจากช่องโหว่ให้ นกั ธนกิจการเมืองหรื อกลุม่ บุคคลหนึง่ ใดใช้ อานาจเงินและบิดเบือน
อานาจรัฐเข้ ามาหาประโยชน์หรื อครอบงากลไกรัฐและกลไกองค์กรอิสระดังเช่นที่เคยเกิดขึ ้นมา
3. ผู้เข้ ามาใช้ อานาจบริหารบ้ านเมืองในระหว่างกระบวนการประชาสมานฉันท์ปฏิรูปการเมือง ต้ อง
ปราศจากการครอบงา แทรกแซง จากอิทธิพลของฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด เป็ นคณะรัฐบาลที่ตงด้
ั ้ วยด้ วยความชอบ
ธรรม ทังทางรั
้
ฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษร ทางนิตปิ ระเพณี รวมทังกรอบแห่
้
งประเพณีทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุขที่เคยดาเนินมาในช่วงวิกฤตของประเทศในอดีต เพื่อ
ดาเนินการบริหารภารกิจเฉพาะโดยให้ ความเคารพต่อปวงชนชาวไทยเจ้ าของอานาจอธิปไตยเพื่อร่วมกัน
ดาเนินภารกิจการปฏิรูปทางการเมืองภายในระยะเวลาที่เร็วที่สดุ ไม่เกิน 18 เดือน ก่อนจะจัดการเลือกตัง้
ทัว่ ไปครัง้ ใหม่
ในระหว่างกระบวนการประชาสมานฉันท์นี ้ คณะรัฐบาลจะต้ องยุติการดาเนินการเจรจาทวิภาคีทาง
การค้ ากับต่างประเทศในจุดที่ภาคประชาสังคมท้ วงติง
และยุตกิ ารแปรรูปรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค
รวมทังด
้ าเนินการจัดการกับการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงอย่างจริงจัง
4. เพื่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพและการดาเนินการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย มีมติร่วมกันให้ มีการแต่งตังคณะผู
้
้ ตดั สินใจสูงสุด เพื่อร่วมกันกาหนดและตัดสินใจการ
เคลื่อนไหวใด ๆ ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจานวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. พล.ต.จาลอง ศรี เมือง
2. นายพิภพ ธงไชย
3. นายสนธิ ลิ ้มทองกุล
4. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
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5. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอเชิญชวนพี่น้องประชนชาวไทยเจ้ าของอานาจอธิปไตยทุก
หมูเ่ หล่า ใช้ สิทธิและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รับรอง ร่วมกัน
ชุมนุมใหญ่ ตามแนวทาง สงบ ศานติ อหิงสา เพื่อปลดวิกฤตให้ สงั คม ทวงคืนประเทศไทย และนาหลัก
คุณธรรม-จริยธรรม กลับมาสูส่ งั คมไทยอีกครัง้ ณ ท้ องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549
ตังแต่
้ เวลา 16.00 น.เป็ นต้ นไป

ด้ วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
24 กุมภาพันธ์ 2549
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แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ฉบับที่ 3/2549
เรื่ อง ปฏิเสธเกมยุบสภาเพื่อซือ้ เวลา หนีปัญหาและความผิด
นาชาติส่ ูกับดักไร้ ทางออก

พี่น้องประชาชนไทยที่เคารพ
ตามที่องค์กรประชาธิปไตยต่างๆ ครูบาอาจารย์ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้
เรี ยกร้ องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีเงื่อนไขสถานเดียว โดยไม่ได้
มีข้อเรี ยกร้ องให้ มีการปรับคณะรัฐมนตรี หรื อยุบสภาแต่ประการใด
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงได้ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2/2549 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2549 ในเวลา 13.00 น. เรี ยกร้ องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่มี
เงื่อนไข และไม่เห็นด้ วยกับการยุบสภา ซึง่ เป็ นช่วงเวลาก่อนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะ
ประกาศยุบสภาในเวลา 20.00 น. ในวันเดียวกันนัน้
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยังคงมีมติยืนยันไม่เห็นด้ วยอย่างสิ ้นเชิงกับแนวทางการยุบ
สภา โดยใช้ ข้ออ้ างว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งรุนแรงและโยนอานาจกลับให้ ประชาชนตัดสินใจ
ข้ ออ้ างดังกล่าวเป็ นเพียงคาแก้ ตวั ที่ไม่มีเหตุผลรองรับ
มิหนาซ ้ายังจะเป็ นหนทางที่นาไปสู่การขยายวงปั ญหาให้ ลกุ ลามบานปลาย นาประเทศไทยสูก่ บั ดัก
วังวนที่ไม่มีทางออก ย้ อนกลับสูว่ งจรของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และจริยธรรมที่รุนแรง
ยิ่งขึ ้น
การยุบสภาเพื่อเลือกตังใหม่
้ เป็ นกติกาหนึง่ ของระบอบประชาธิปไตยก็จริง แต่ทว่าการเลือกตังที
้ ่จะ
มีขึ ้นนัน้ จะต้ องวางอยูบ่ นโครงสร้ างของกลไกและกติกาของสังคมประชาธิปไตยที่แท้ จริง
มิใช่กติกาที่ซอ่ นเล่ห์เหลี่ยมแอบแฝง รู้เห็นเป็ นใจเอื ้อให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบโดยไม่เป็ น
ธรรม
วิกฤตที่ประเทศไทยกาลังเผชิญ เป็ นวิกฤตเชิงโครงสร้ าง
ฝ่ ายบริหารที่แอบอ้ างความชอบธรรมจากการเลือกตัง้ ได้ เข้ าไปแทรกแซงและทาลายกลไก
ตรวจสอบถ่วงดุล ตลอด 5 ปี ที่ผา่ นมานี ้ประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยเพียงแต่ในนามเท่านัน้
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หากปล่อยให้ สงั คมไทยถูกเผด็จการในเสื ้อคลุมนักเลือกตังแอบอ้
้
างชักจูงด้ วยถ้ อยคาง่าย ๆ เช่นคาว่า ขอ
โยนอานาจการตัดสินใจคืนสู่ประชาชนในการตัดสินใจเลือกตังใหม่
้ แต่ยงั เพิกเฉยไม่มีการปรับปรุงกฎ กติกา
อุดช่องโหว่ และ ขจัดเหลือบไรหรื ออานาจแอบแฝงที่ฝังอยูใ่ นกลไกต่างๆ เสียก่อน
ทังๆที
้ ่โดยแท้ จริงแล้ วอานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทยทุกวัน ทุกเวลา ไม่ใช่เฉพาะวันหย่อน
บัตรในวันเลือกตังทั
้ ว่ ไปเท่านัน้
ก็เท่ากับว่า การเลือกตังครั
้ ง้ นี ้จะยิ่งนาสังคมไทยถลาเข้ าสูก่ บั ดักของวิกฤตทางการเมืองแบบเดิม
อันเป็ นระบบการเมืองที่ไม่มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล เหนี่ยวรัง้ ยับยังการประพฤติ
้
มิชอบ ทุจริตฉ้ อฉล เป็ น
สังคมที่ไม่มีกลไกตรวจสอบและยับยังการออกนโยบายสาธารณะที
้
่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนหรื อนาพา
ประเทศผิดทิศทาง เป็ นสังคมประชาธิปไตยที่ขาดหลักจริ ยธรรมมากากับ
นอกจากนันแล้
้ วการยุบสภาครัง้ นี ้ยังเป็ นการยุบสภาที่ขดั ต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
ประเพณีในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึง่ โดยปกติแล้ วรัฐบาลจะยุบสภาภายใต้ เงื่อนไขอย่าง
น้ อย 2 ประการ ประการหนึง่ รัฐบาลแพ้ การลงคะแนนเสียงในสภา อีกประการหนึง่ เกิดความขัดแย้ ง
หาทางออกไม่ได้ ภายในสภา แต่สถานการณ์ในขณะนี ้หาได้ มีเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้นไม่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร ยุบสภา เพียงเพื่ออาศัยช่องทางตามกฎหมายปกปิ ดความผิดของตัวเองเป็ นหลักสาคัญ ดังนันการยุ
้
บ
สภาในครัง้ นี ้จึงไม่ได้ เป็ นการแก้ ปัญหาให้ กบั ประเทศ มิหนาซ ้าจะเป็ นการซ ้าเติมปั ญหายิ่งขึ ้น
แนวทางแก้ ปัญหาวิกฤตการณ์เชิงโครงสร้ างครัง้ นี ้ จะต้ องเริ่มจากการขจัดต้ นตอของปั ญหา ก็คือ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ผู้เป็ นตัวการใช้ อานาจบิดเบือนทาลายระบอบประชาธิปไตยโดยละเมิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เพียงสถานเดียวเท่านัน้
องค์กรประชาธิปไตยต่างๆ ครูบาอาจารย์ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมทังพั
้ นธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เห็นว่า การเลือกแนวทางการยุบสภาของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็เพื่อหนี
ปั ญหา และหนีความผิด ใช้ ช่องทางของกติกาที่มีอยูเ่ พื่อประโยชน์สงู สุดให้ กบั ตัวเอง ในลักษณาการ
ใกล้ เคียงกับ การใช้ ชอ่ งโหว่ของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี
การยุบสภาครัง้ นี ้ ก็เพื่อหวังจะใช้ กลไกทรัพยากรและอานาจแฝงที่มีอยูใ่ ช้ การเลือกตังเพื
้ ่อฟอก
ความผิดของตัวเอง กลับคืนมาสูว่ งจรอานาจเพื่อสร้ างวิกฤตการณ์รอบใหม่ที่รุนแรงไร้ ทางออกยิ่งไป
กว่าเดิม
องค์กรประชาธิปไตยต่างๆ ครูบาอาจารย์ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมทังพั
้ นธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ เคยปฏิเสธแนวทางการยุบสภามาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ขอยืนยันปฏิเสธแนว
ทางการยุบสภาที่ซอ่ นเล่ห์กลของผู้ร้ายหนีความผิด มิหนาซ ้าจะยิ่งทาให้ ปัญหาของชาติลกุ ลามทวีความ
รุนแรงขึ ้นเป็ นหลายทบเท่า
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เพื่อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้ จริงขององค์กรประชาธิปไตยต่างๆ ครูบาอาจารย์ นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และประชาชน พวกเราขอยืนยันให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข เพียงสถาน
เดียว เพื่อให้ เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครัง้ ที่ 2 ที่มาจากพลังสมานฉันท์ของประชาชนทุกภาคส่วน
สถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขที่แท้ จริงกลับคืนมาอีกครัง้
พวกเราขอเรี ยกร้ องให้ องค์กรประชาธิปไตยต่างๆ ครูบาอาจารย์ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
ประชาชน และพรรคการเมืองทุกพรรค ปฏิเสธการเลือกตังที
้ ่แอบแฝงเล่ห์ทุจริ ตครัง้ นี ้
อีก 29 ชัว่ โมงข้ างหน้ า วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 16.00 น.เป็ นต้ นไป พบกันที่ท้อง
สนามหลวง

ด้ วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
25 กุมภาพันธ์ 2549
เวลา 11.00 น.

แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ฉบับที่ 4/2549
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เรื่ องยืนยันชุมนุมโดยสงบจนกว่ าจะได้ รับชัยชนะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต้ อง
ลาออกสถานเดียว
พี่น้องประชาชนที่เคารพ
ตามที่พนั ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ มีแถลงการณ์ฉบับที่ 3/2549 เรื่ อง ปฏิเสธเกมยุบสภา
เพื่อซื ้อเวลา หนีปัญหาและความผิด นาชาติสกู่ บั ดักไร้ ทางออก โดยได้ เรี ยกร้ องให้ องค์กรประชาธิปไตย
ต่างๆ ครูบาอาจารย์ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชน และพรรคการเมืองต่างๆ ปฏิเสธกลเกมการยุบ
สภาของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
การนัดหมายชุมนุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
ด้ วยดี ดังที่ได้ มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมาร่วมกันชุมนุมในช่วงต้ นของการชุมนุมร่วม 2 แสนคนในเวลานี ้
แม้ วา่ ตลอดทังวั
้ นที่ 26 กุมภาพันธ์ ได้ มีเสียงตอบรับแนวทางของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
รวมถึงมีข้อเสนอที่หลากหลาย เพื่อแก้ ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองครัง้ นี ้ ในแนวทางต่างๆ กันแต่
ทังหมดทั
้
งมวลก็
้
ล้วนเพื่อจะขจัดระบบธนกิจการเมือง ขจัดเผด็จการในเสื ้อคลุมประชาธิปไตย และสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข เช่นเดียวกัน
ต่อสถานการณ์ดงั กล่าว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ หารื อและมีมติเพื่อยืนยันต่อพี่น้อง
ประชาชนดังต่อไปนี ้
ประการที่หนึง่ - พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะยังคงจัดชุมนุมใหญ่ ณ ท้ องสนามหลวง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะชุมนุมแสดงเจตนารมณ์ขบั ไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็ นต้ นเหตุ
ปั ญหาวิกฤตการณ์บ้านเมืองจนกว่าจะได้ รับชัยชนะ
สาหรับพี่น้องประชาชนที่สามารถปั กหลักต่อสู้ ณ ท้ องสนามหลวง เวทีประชาชนจะมีกิจกรรมทาง
การเมืองขององค์กรพันธมิตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขอเรี ยกร้ องพี่น้องประชาชนผู้มีภารกิจการงาน
ประจาเดินทางเข้ าร่วมแสดงพลังบริ สทุ ธิ์ของประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของอานาจอธิปไตยในเวลาหลังเลิกงาน
อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน
ประการที่สอง - พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่า สถานการณ์บ้านเมืองที่พลิกผันรวดเร็ว
และในขณะที่พลังของประชาชนยังไม่ได้ รับชัยชนะ ดังนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของประเทศ
จะยังคงต้ องออกมาสาแดงพลังทบทวีคณ
ู ไม่ขาดตอน
แนวทางการต่อสู้ของประชาชนอย่างสงบ ศานติ อหิงสา จาเป็ นต้ องอาศัยการร่วมแรงร่ วมใจจากชน
ทุกหมูเ่ หล่าเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน และขอให้ พี่น้องประชาชนรับฟั งข่าวสารจากพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยอย่างใกล้ ชิดและเรี ยกร้ องให้ เตรี ยมพร้ อมสาแดงพลังของประชาชนออกมาหากมีกิจกรรม
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของบ้ านเมือง
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ด้ วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
26 ก.พ. 2549 เวลา 24.00 น.

แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
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ฉบับที่ 5/2549
เรื่ อง ยื่นคาขาดขีดเส้ นเวลา 5 วันสุดท้ าย
ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตาแหน่ ง

พี่น้องประชาชนที่เคารพ
การจัดการชุมนุมใหญ่สาแดงพลังประชาชนทุกหมูเ่ หล่า เพื่อขับไล่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตลอด
คืนวันที่ 26 ต่อเนื่องถึงค่าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ ผา่ นพ้ น
ไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและปลอดภัย ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปรพลิกผันอย่างรวดเร็วมาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ ยื่นข้ อเสนอใหม่
ไม่กระทาสัตยาบันปฏิรูปการเมืองครัง้ ที่ 2 มิหนาซ ้ายังใช้ เล่ห์เหลี่ยม ดึงเกม ซื ้อเวลา โดยสร้ างเงื่อนไขใหม่ที่
ไร้ หลักประกัน แสดงให้ เห็นถึงความไม่จริงใจต่อการปฏิรูปการเมือง ตังใจยื
้ ้อมิให้ มีระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุขที่แท้ จริง
สถานการณ์เช่นนี ้ยิ่งตอกย ้าทาร้ ายประเทศชาติบ้านเมืองให้ ทรุดโทรมเลวร้ าย บอบช ้าลงไปถึงขีด
สุด จนประชาชนชาวไทยไม่สามารถจะปล่อยให้ สถานการณ์เช่นนี ้ได้ อีกต่อไป
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงมีมติขีดเส้ นตายขับไล่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ให้ พ้นจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีเงื่อนไข ภายใน 5 วันนับจากนี ้
โดยกาหนดกิจกรรมต่อเนื่องดังต่อไปนี ้
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 24.00 น. ขบวนนิสิต นักศึกษา พ่อค้ า ประชาชน และองค์กร
พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย จะเคลื่อนขบวนออกจากท้ องสนามหลวง ไปยัง อนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย เพื่อ
ปฏิญาณตนต่อวิญญาณวีรชนประชาธิปไตย จักต่อสู้ในทุกวิถีทางเพื่อให้ ได้ ชยั ชนะภายในวันที่กาหนด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2549 องค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีกองทัพ
ธรรม เป็ นแกนนาหลัก จะจัดเวทีชมุ นุมย่อย และมีกิจกรรมรณรงค์เรี ยกร้ องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ณ
ท้ องสนามหลวง
และหาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังคงดื ้อดึงไม่ยอมออกจากตาแหน่งตามมติของมหาชนชาวไทย
ผู้เป็ นเจ้ าของแผ่นดินที่แท้ จริ ง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กาหนดเส้ นตายสุดท้ ายให้ กบั พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรตัดสินใจ ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2549
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เส้ นตายสุดท้ ายที่ประชาชนมอบให้ พ.ต.ท.ทักษิณ จะเป็ นวันที่ประชาชนจะต่อสู้ให้ ได้ มาเพื่อทวง
คืนประเทศไทยคืนมาจากน ้ามือเผด็จการธนกิจการเมืองโดยสมบูรณ์
และในวันดังกล่าว ขอเชิญชวนให้ พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่าอาชีพ ร่ วมกันกันเดินทาง
มาร่วมชุมนุม โดยกาหนดนัดหมายการจัดตังขบวน
้
ณ ท้ องสนามหลวง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 มีนาคม
2549 เพื่อร่วมกันประกาศชัยชนะการขับไล่เผด็จการ ในวันดังกล่าวอย่างพร้ อมเพรี ยง
วันที่ 5 มีนาคม 2549 คือวันประกาศชัยชนะของประชาชน

ด้ วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
27 ก.พ. 24549
เวลา 24.00

แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
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ฉบับที่ 6/2549
นัดหมายชุมนุมใหญ่ แสดงตนขอพึ่งพระบารมี
ขอพระราชทานนายกรั ฐมนตรี ตามรั ฐธรรมนูญมาตรา 7
ปลดชนวนวิกฤตของแผ่ นดิน
เริ่มต้ นการปฏิรูปการเมืองครั ง้ ที่ 2

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพ
การชุมนุมใหญ่ของประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่าอาชีพเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับไล่
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี อย่างไม่มีเงื่อนไข ที่เริ่มต้ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2549 ครัง้ ที่ 2เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2549 และ
ครัง้ สุดท้ ายเริ่มต้ นปั กหลักชุมนุมยืดเยื ้อตังแต่
้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2549 เป็ นต้ นมาจนบัดนี ้ นับรวม
ระยะเวลาได้ 24 วัน 24 คืน เดินขบวนใหญ่ 3 ครัง้ โดยยึดหลักสงบ สันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ งดงาม
อย่างอารยะ มีจานวนพี่น้องประชาชนสลับผลัดเปลี่ยนเข้ าร่วมการชุมนุมนับล้ านคน
การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครัง้ นี ้ มิเพียงต้ องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตาแหน่งอย่างไม่
มีเงื่อนไขเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องการให้ เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครัง้ ที่ 2 โดยพลัน เพราะปั จจุบนั กลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอานาจบริหารถูกแทรกแซงครอบงาอย่างสิ ้นเชิง
การชุมนุมครัง้ ประวัติศาสตร์ 24 วัน 24 คืน ได้ พิสจู น์ให้ เห็นได้ ชดั แจ้ งว่า พี่น้องประชาชนที่หว่ งใย
ชะตากรรมของบ้ านเมือง ได้ รวมพลัง เสียสละ อดทน และยึดมัน่ ในแนวทางต่อสู้เรี ยกร้ องอย่างสงบ สันติ
อหิงสา ปราศจากอาวุธ อย่างเคร่งครัด ตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ กาลังรุนแรง
อันจะนามาซึง่ การบาดเจ็บล้ มตายระหว่างพี่น้องประชาชนชาวไทยด้ วยกันเอง
แต่ความพยายามอันใหญ่และงดงามดังที่ประจักษ์แก่สายตาพลโลกครัง้ นี ้ ไม่ได้ ทาให้ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร และพวกพ้ อง ใส่ใจ และสานึกตนแม้ แต่น้อยว่า แนวทางการบริหารชาติบ้านเมืองของตนนันจะ
้
นามาซึง่ วิกฤตใหญ่หลวงให้ กบั ชาติบ้านเมืองอันเป็ นที่รักยิ่งของปวงประชาชาวไทยทุกคน
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงได้ ยื่นข้ อเรี ยกร้ องสุดท้ าย เมื่อเวลา 22.00 น. ของ
วันที่ 21 มีนาคม2549 ณ เวทีเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ให้ เวลา 48 ชัว่ โมงสุดท้ าย ขอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ตัดสินใจสละอานาจ เพื่อให้ เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครัง้ ที่ 2 โดยพลัน
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังคงดันทุรังดื ้อด้ านอย่างปราศจากจิตสานึก
พฤติกรรมดันทุรังดื ้อด้ านของโดยพยายามใช้ การเลือกตังทั
้ ว่ ไปที่ขาดความชอบธรรม
วันที่ 2 เมษายน 2549 เป็ นเครื่ องมือซักฟอกตัวเอง จะยิ่งทาให้ วิกฤตของสังคมไทยนับจากนี ้เป็ นต้ นไป ไร้
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ทางออก และมีแนวโน้ มสูงว่าจะนาไปสูค่ วามขัดแย้ งที่รุนแรงภายในชาติบ้านเมืองและสร้ างความเสียหาย
ทังทางการเมื
้
อง สังคม และเศรษฐกิจ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ เนื่องเพราะการ
เลือกตังที
้ ่กาลังจะมาถึงตังอยู
้ บ่ นความเสี่ยงมหาศาลเมื่อพบว่ามีผ้ สู มัครจากพรรคเดียวถึง 271 เขต บาง
เขตไม่มีผ้ สู มัคร และปั ญหาผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อที่อาจส่งผลให้ การเลือกตังไร้
้ ความหมายได้ สส.ไม่
ครบ 500 ครบ จนเปิ ดประชุมสภาฯ ไม่ได้ ในที่สดุ ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้คณะกรรมการการเลือกตังหรื
้ อ กกต.ก็ไม่
มีมาตรการรองรับแต่อย่างใด เพราะไม่เคยมีกรณีเช่นนี ้เกิดขึ ้นมาก่อน
ในทางการเมือง การเลือกตังทั
้ ว่ ไปมีแนวโน้ มจะยืดเยื ้อซ ้าแล้ วซ ้าเล่า ยังผลให้ รัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพ
และเป็ นต้ นตอความขัดแย้ ง คงทาหน้ าที่รักษาการณ์ตอ่ ไป สานต่อแนวนโยบายผิดพลาด มีผลประโยชน์
ทับซ้ อน และเอื ้อประโยชน์พวกพ้ อง จะยิ่งทาให้ สงั คมไทยเดินไปสูห่ บุ เหวหายนะเร็วยิ่งขึ ้น
และหากปล่อยให้ มีการเลือกตังทั
้ ว่ ไปที่ไม่ชอบธรรมครัง้ นี ้เกิดขึ ้น จะเป็ นมูลเหตุกระตุ้นให้ ประชาชนใน
ประเทศเกิดความโกรธแค้ น รุนแรง แบ่งแยกเป็ นฝั กฝ่ าย ยากที่จะคาดเดาผลที่จะติดตามมา
ในทางเศรษฐกิจ หากปล่อยให้ สถานการณ์ยืดเยื ้อต่อไปเพราะความดันทุรังดื ้อด้ านของคน ๆ เดียว จะ
ทาให้ เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างมิพกั ต้ องสงสัย ไม่เฉพาะผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวหรื อการลงทุนจากต่างประเทศเท่านัน้ แต่ทว่าแนวนโยบายเศรษฐกิจที่มงุ่ ไปสูก่ บั ดักทุนเสรี นิยม
โลกาภิวตั น์ ขายทรัพยากรชาติให้ กบั ทุนต่างชาติ ไม่ใส่ใจจริยธรรมและธรรมาภิบาล ละทิ ้งแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางที่จะทาให้ ประเทศไทยเดินไปสูค่ วามเสื่อมทราม และสิ ้นชาติเหมือน
ตัวอย่างที่เกิดขึ ้นในหลาย ๆ ประเทศมาก่อนหน้ านี ้
ในทางสังคม วิกฤตการณ์ทางสังคม การแบ่งแยกเป็ นฝั กฝ่ าย ซ ้ายังมีขบวนการจัดตังของลิ
้
่วล้ อ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรสนับสนุน ตอกลิ่มให้ เกิดความแบ่งแยกขัดแย้ งในสังคมรุนแรงเพิ่มขึ ้นไปอีก จะฉีก
สังคมที่สงบร่มเย็นในอดีตเป็ นริว้ ๆ ทิศทางการบริหารประเทศที่ยึดทุนเป็ นใหญ่ ความโลภเป็ นหลัก จะ
ทาลายระบบคุณธรรม จริยธรรม ของสังคมอย่างสิ ้นเชิงในเวลาอีกไม่นานนับจากนี ้
วิกฤตครัง้ ใหญ่ที่เกิดขึ ้น และกาลังจะเกิดในระดับที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้นอีกหลังจาก
วันที่ 2 เมษายน 2549 มีระดับของความรุนแรงและความเสียหายไม่น้อยกว่าการสูญเสียชีวิตเลือดเนื ้อของ
ประชาชนดังที่เคยเกิดขึ ้นมาแล้ วหลายครัง้ ในอดีต แม้ วิกฤตครัง้ นี ้ในท้ ายสุดแล้ วก็เชื่อว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตรจะไม่อาจดันทุรังดื ้อด้ านอยูไ่ ด้ ตลอดไป แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศอาจจะจบลงด้ วย
วิถีทางนอกรัฐธรรมนูญ
ซึง่ ไม่เป็ นที่พงึ ปรารถนาของทุกฝ่ าย
ประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ ที่เหลืออยู่เพียงหนึง่ เดียว คือ
วิถีทางตามมาตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
"มาตรา 7 ในเมื่อไม่มีบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี ้บังคับแก่กรณีใด ให้ วินิจฉัยกรณีนนไปตามประเพณี
ั้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข"
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พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมพลังร่วมแสดงตนขอพึง่ พระ
บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพื่อทรงพระกรุณาใช้ พระราชอานาจตามนัยแห่งมาตรา 7 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชทานนายกรัฐมนตรี คนใหม่ เพื่อให้ เกิดกระบวนการปฏิรูป
การเมืองครัง้ ที่ 2 ที่ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นรูปธรรม โดยพลัน
กาหนดนัดชุมนุมใหญ่จะมีขึ ้นในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2549 ตังแต่
้ เวลา 14.00 น.เป็ นต้ นไป ณ ถนน
ราชดาเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมีจดุ ศูนย์กลางบริเวณเวทีใหญ่เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์
ส่วนพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดทัว่ ประเทศส่วนที่ไม่อาจเดินทางมาร่วมได้ ขอได้ โปรดรวมตัวกัน ณ
จุดศูนย์กลางของจังหวัดตามความเหมาะสม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีความเชื่อมัน่ ว่านายกรัฐมนตรี คนใหม่จะก่อให้ เกิดคณะ
รัฐบาลเพื่อดาเนินการบริหารภารกิจเฉพาะโดยให้ ความเคารพต่อสิทธิเสรี ภาพของปวงชนชาวไทยผู้เป็ น
เจ้ าของอานาจอธิปไตย เพื่อร่วมกันปฏิบตั ภิ ารกิจการปฏิรูปการเมืองที่ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมอย่างเป็ น
รูปธรรม ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สดุ ก่อนจะจัดการเลือกตังทั
้ ว่ ไปครัง้ ใหม่
ระหว่างกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมนี ้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
มีความหวังว่าคณะรัฐบาลชุดใหม่จะยุติการดาเนินการที่เป็ นต้ นเหตุแห่งความวิบตั แิ ละความร้ าวฉานใน
บ้ านเมือง อาทิ
- ยุติการเจรจาทวิภาคีทางการค้ ากับต่างประเทศ (FTA) ในจุดที่ภาคประชาสังคมท้ วงติง
- ยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- นาสัมปทานดาวเทียม คลื่นความถี่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม คืนจากกลุม่ ทุน
ต่างชาติ
- ยกเลิกการให้ เช่าฐานทัพกับกองกาลังต่างชาติ และทบทวนการดาเนินการทางทหารที่ก่อให้ เกิด
ความแตกแยกในภูมิภาค
- จัดการกับการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง การซื ้อขายหุ้นชินคอร์ ป และสัมปทานที่ไม่โปร่งใส อย่างจริงจัง
นี่คือวิถีทางตามรัฐธรรมนูญหนทางเดียวที่เหลืออยูใ่ นการปลดชนวนวิกฤตของแผ่นดิน เข้ าสู่
กระบวนการปฏิรูปการเมืองที่ภาคประชาชนมีสว่ นร่วม โดยสงบ สันติ อหิงสา งดงามอย่างอารยะ
พบกันในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2549 ตังแต่
้ เวลา 14.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ที่นี ้ - สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดาเนินนอก กรุงเทพมหานคร
และ ณ ศูนย์กลางของแต่ละจังหวัดทัว่ ประเทศ
มาร่วมแสดงตนขอพึง่ พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพื่อทรงพระกรุณาใช้ พระราชอานาจ
ตามนัยแห่งมาตรา 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชทานนายกรัฐมนตรี คนใหม่
เพื่อให้ เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครัง้ ที่ 2 ที่ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นรูปธรรม โดยพลัน
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ด้ วยคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
23 มีนาคม 2549
เชิงสะพานมัฆวานรั งสรรค์ กรุ งเทพมหานคร

แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ฉบับที่ 7/2549
รั บสนองกระแสพระราชดารั ส วันที่ 25 เมษายน 2549
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ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ พระราชทานกระแสพระราชดารัส ชี ้หนทางรอดของ
ประเทศชาติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอน้ อมรับใส่เกล้ าใส่
กระหม่อม นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็ นล้ นพ้ นต่อไพร่ฟ้าข้ าแผ่นดินซึง่ เป็ นพสกนิกรของพระองค์ เพราะ
ทรงแสดงให้ เห็นปั ญหา เหตุแห่งปั ญหา การแก้ ปัญหา และวิถีทางแก้ ปัญหา เป็ นกระแสพระราชดารัสที่ผ่า
ทางตันของประเทศชาติได้ อย่างแน่นอน
เหตุแห่งปั ญหานัน้ พระองค์ทรงชี ้ให้ เห็นถึงสภาวการณ์ทางการเมืองที่อยูใ่ นขันวิ
้ กฤตร้ ายแรงที่สดุ
เพราะขัดหลักการประชาธิปไตย
ทางออกของปั ญหา ทรงมอบหมายให้ ศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ไปร่วมกันพิจารณา
หาทางออกตามกฎหมาย และตามรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ วิกฤตทางการเมืองที่ร้ายแรงที่สดุ ให้ เต็ม
กาลังสติปัญญา
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอเรี ยกร้ องให้ ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ข้ าราชการ พรรคการเมือง
นักการเมือง และองค์กรอิสระทังหลาย
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) และพรรค
ไทยรักไทย น้ อมรับกระแสพระราชดารัสใส่เกล้ าใส่กระหม่อม อย่าบิดพลิ ้ว บ่ายเบี่ยง ด้ วยวิธีการใดๆ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอสนับสนุน ศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ในการ
แสวงหนทางแก้ ปัญหาวิกฤตร้ ายแรงที่สดุ ของแผ่นดิน เพราะการเมืองที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอแถลงทิศทางการดาเนินการต่อไป ดังนี ้
1.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอน้ อมรับกระแสพระราชดารัสวันที่ 25 เมษายน 2549 เป็ น
ธงนาในการแก้ วิกฤต และขอสนับสนุนแนวทางการทางานของศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ
ในการสนองกระแสพระราชดารัสอย่างเต็มความสามารถ การเคลื่อนไหวชุมนุมประชาชนภายใต้ สิทธิอนั
ชอบธรรมตามกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญโดยสงบ สันติ และอหิงสา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 จะ
ดาเนินไปภายใต้ เป้าหมายนี ้ จะไม่นาเสนอเป้าหมายอื่นใดที่ขดั กับกระแสพระราชดารัส
2.ตามที่พนั ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เคยเสนอหนึง่ ในแนวทางแก้ วิกฤตของแผ่นดินโดยการ
ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยนัยตามมาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ตามแนวทางการเรี ยกร้ องของคณะราชนิกลุ คณะแพทย์อาวุโส คณาจารย์ สภาการหนังสือพิมพ์
สภาทนายความ และประชาชนหลายหมูเ่ หล่า ก็ด้วยเจตนาบริสทุ ธิ์ เพราะเห็นว่าบ้ านเมืองเดินมาถึงทาง
ตันแล้ ว แต่เมื่อได้ รับฟั งกระแสพระราชดารัสวันที่ 25 เมษายน 2549 แล้ ว พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยขอน้ อมรับในพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และขอยุตกิ ารเสนอการ
ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรี
3.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะให้ การสนับสนุนการแก้ ปัญหาวิกฤตทางการเมืองโดยศาล
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ฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ อย่างเต็มที่ และยืนหยัดเดินหน้ าผลักดันการปฏิรูปการเมืองต่อไป
โดยจะใช้ รูปแบบการชุมนุมใหญ่ก็ตอ่ เมื่อรัฐบาลรักษาการ หรื อพรรคไทยรักไทย หรื อคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ (กกต.) พยายามที่จะบิดพลิ ้ว เบี่ยงเบน แนวทางแก้ วิกฤตของสถาบันตุลาการที่ปฏิบตั ิตามกระแส
พระราชดารัสวันที่ 25 เมษายน 2549 เท่านัน้
4.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยังขอยืนยันว่า วิกฤตการณ์ร้ายแรงในครัง้ นี ้เกิดขึ ้นมาจากการ
ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอเรี ยกร้ องให้ ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าร่วมชุมนุมรับสนองกระแส
พระราชดารัสวันที่ 25 เมษายน 2549 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสนับสนุนแนวทางการแก้ วิกฤตชาติ
ของสถาบันตุลาการในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 17.00 – 24.00 น.ณ ท้ องสนามหลวง โดย
พร้ อมเพรี ยงกัน

ด้ วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
วันที่ 27 เมษายน 2549

แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ฉบับที่ 8/2549
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เรื่ อง ขอเชิญประชาชนร่ วมเดินขบวนแสดงเจตนารมณ์
สนับสนุนการทางานของศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรั ฐธรรมนูญ ในการ
แก้ ไขวิกฤตการณ์ ของชาติ
เวลา 06.00 น. วันจันทร์ ท่ ี 22 พฤษภาคม 2549
พี่น้องประชาชนที่เคารพ
นับจากวันที่ 25 เมษายน 2549 เป็ นต้ นมา วิกฤตของแผ่นดิน โดยเฉพาะการเผชิญหน้ าของพี่น้อง
ประชาชนร่วมชาติ คลี่คลายมาโดยลาดับ เนื่องมาจากการน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่อมรับสนองกระแสพระ
ราชดารัสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อย่างแข็งขันเอาการเอางานของอานาจตุลาการ 1 ใน 3
อานาจอธิปไตยตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2549 ที่ประกอบไปด้ วยศาล
ยุตธิ รรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ทาให้ พี่น้องประชาชนเริ่มอุน่ ใจและมีความหวังขึ ้นมาได้ บ้างว่า
ความถูกต้ อง ความยุตธิ รรม และความเป็ นธรรม ในบ้ านนี ้เมืองนี ้ยังคงธารงอยู่ แม้ จะขับเคลื่อนไปด้ วย
ความยากลาบากก็ตาม
ในระหว่างกระบวนการแก้ ปัญหาของอานาจตุลาการ พี่น้องประชาชนย่อมได้ ประจักษ์ชดั ถึงอาการ
แข็งขืนต่อต้ านอย่างดันทุรังและดื ้อด้ าน จากพรรคการเมืองใหญ่ที่ครองทังอ
้ านาจบริหารและอานาจนิติ
บัญญัติอยูใ่ นปั จจุบนั ตลอดจนคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ชุดปั จจุบัน
อาการแข็งขืนต่อต้ านอย่างดันทุรังและดื ้อด้ านในลักษณาการต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี ้ นอกจาก
จะขัดขวางกระบวนการยุตวิ ิกฤตของแผ่นดินโดยสันติแล้ ว ยังจะนาเภทภัยใหญ่หลวงมาสูช่ าติบ้านเมืองใน
อนาคตอย่างที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เพราะการรับสนองกระแสพระราชดารัสแต่ปากและการโฆษณา ทว่า
การกระทากลับตรงกันข้ ามเช่นนี ้ ย่อมแสดงให้ เห็นถึงเจตนาฉ้ อฉลที่มีวาระซ่อนเร้ นแอบแฝงอยู่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงมีมติเพื่อแถลงต่อพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี ้
ประการที่หนึง่ - พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอเป็ นกาลังใจและร่วมยืนหยัดสนับสนุน
กระบวนการทางานของอานาจตุลาการที่ได้ ดาเนินการรับสนองกระแสพระราชดารัสวันที่ 25 เมษายน
2549 จนกว่าจะเสร็จสิ ้นภารกิจ ขอเรี ยกร้ องให้ พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทังประเทศร่
้
วมกัน
แสดงออกอย่างเป็ นรูปธรรมถึงการยืนหยัดสนับสนุนกระบวนการทางานของอานาจตุลาการในกรณีนี ้
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอเรี ยกร้ องอย่างแรงกล้ าให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรค
ไทยรักไทยที่ครองอานาจบริ หารและอานาจนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ยูใ่ นปั จจุบนั และคณะกรรมการการเลือกตัง้
(กกต.) ระงับการดาเนินการหรื อความคิดใด ๆ ที่ละเมิดต่อกระแสพระราชดารัสในทันที ขอให้ กลับตัวกลับ
ใจหันมาสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เคารพและปฏิบตั ิตามแนวทางการแก้ ปัญหาของอานาจตุลาการที่
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อยูร่ ะหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่รับสนองพระราชดารัส โดยไม่มีเงื่อนไข
หากยังเพิกเฉยและดื ้อด้ านดันทุรังโดยมิร้ ูสานึก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะขอนัดหมาย
พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทังประเทศ
้
ร่วมกันชุมนุมใหญ่ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
ประการที่สอง - พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีจดุ ยืนที่ชดั เจนแน่วแน่มาตังแต่
้ ต้น การที่
องค์กรประชาชนได้ รวมตัวกันต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวมา 3 เดือนเต็ม ก็เพื่อแก้ ปัญหาวิกฤตของแผ่นดินที่เกิด
จากการขาดความชอบธรรม ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และระบอบทักษิณ จึงมีเป้าหมายและข้ อเรี ยกร้ อง
ที่ชดั เจนให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรพ้ นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีเงื่อนไข รวมถึงการปฏิรูปการเมือง
เพื่อขจัดปั ญหารากฐานอันเกิดจากระบอบทักษิณ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ คดั ค้ านแนวทางการยุบสภาเพื่อหนีปัญหาของพ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตรมาตังแต่
้ ต้น และได้ แสดงจุดยืนไปก่อนหน้ านี ้แล้ วว่า การยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตังใหม่
้ เป็ น
แผนการฟอกตัวเองเพื่อกลับมาสูอ่ านาจรอบใหม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่ได้ ตอ่ สู้เพื่อให้ เกิดการเลือกตังครั
้ ง้ ใหม่ และไม่ได้ ตอ่ สู้เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนขัวอ
้ านาจทางการเมืองแต่อย่างใด
บัดนี ้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรยังคงมีบทบาทสาคัญอยูเ่ บื ้องหลังในการผลักดันนโยบายและโครงการ
ผ่านคณะรัฐมนตรี รักษาการ รวมถึงยังไม่แสดงจุดยืนที่ชดั เจนถึงอนาคตทางการเมืองของตนเอง
ไม่เพียงเท่านัน้ ด้ วยสถานการณ์ที่พลิกผัน มีเหตุการณ์ทางการเมืองใหม่ ๆ แทรกซ้ อนเข้ ามา พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรกลับมีท่าทีวา่ จะกลับมาทางานในฐานะนายกรัฐมนตรี รักษาการในช่วงก่อนจะมีการเลือกตัง้
ทัว่ ไปครัง้ ใหม่ ซึง่ ยังไม่ร้ ูวา่ จะเป็ นเมื่อไร
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จักยังคงเจตนาเดิมที่จะขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และให้ พ้นไปจากอานาจทางการเมืองอย่างถาวร จึงขอปฏิเสธทัง้
การกลับมาปฏิบตั หิ น้ าที่นายกรัฐมนตรี รักษาการ และการจะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลังการ
เลือกตังใหญ่
้
ครัง้ ใหม่ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
รวมถึงจะมุง่ มัน่ เดินหน้ าผลักดันการปฏิรูปทางการเมืองครัง้ ใหม่ เพื่อขจัดความชัว่ ร้ ายของระบอบ
ทักษิณออกจากผืนแผ่นดินนี ้ต่อไป
ประการที่สาม – สัญญาณการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ที่ทาให้ มีพรรคพวกของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร และพรรคไทยรักไทย ว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรจะต้ องกลับมาปฏิบตั หิ น้ าที่นายกรัฐมนตรี รักษาการ
เพื่อแก้ ปัญหาก่อนนัน้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เพราะแท้ จริงแล้ ว
แนวนโยบายทางเศรษฐกิจของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเองนัน่ แหละที่ก่อให้ เกิดปั ญหากับระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมมาตังแต่
้ ต้น ไม่วา่ การเจรจาการค้ าทวิภาคี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การขาดวินยั ทางการเงินการ
คลัง และที่สาคัญคือมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนและทุจริ ตเชิงนโยบายผ่านโครงการสาคัญในแทบทุกโครงการ
ของรัฐบาล และนาไปสูว่ ิกฤตอย่างรุนแรงอยูท่ กุ วันนี ้
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วิธีคิดแบบทักษิณ และยุทธศาสตร์ ทกั ษิณ แก้ วิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้ มีแต่จะซ ้าเติมทาให้ วิกฤตของ
ประเทศชาติเลวร้ ายลงไปอีก และเป็ นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านัน้
การแก้ วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ ้นไม่อาจแก้ ได้ ด้วยคน ๆ เดียว มีแต่จะต้ องดาเนินการแก้ ไขกระบวน
ทัศน์ของสังคมให้ ร่วมกันเดินไปบนวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอเรี ยกร้ องให้ พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกหมูเ่ หล่า
ร่วมเป็ นกาลังใจและร่วมสนับสนุนการดาเนินงานของศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ที่อยู่
ระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่รับสนองพระราชดารัส
เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ของการต่อสู้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยขอเชิญชวนประชาชนทุกหมูเ่ หล่ามาร่วมกันชุมนุมเพื่อแสดงให้ ร้ ูว่าประชาชนที่มาร่วมชุมนุม
นันต่
้ อสู้เพื่อความถูกต้ องในสังคม และให้ กาลังใจต่อการทางานของศาลฎีกา ศาลรั ฐธรรมนูญ และศาล
ปกครอง และเพื่อให้ กระบวนการและอานาจตุลาการตระหนักอย่างเป็ นรูปธรรมว่า ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
ทัว่ ทังประเทศพร้
้
อมที่จะสนับสนุนท่านอยู่
จึงขอเชิญชวนให้ ประชาชนทุกหมูเ่ หล่ามารวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้ าในเวลา 06.00 น. วัน
จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2549 เพื่อร่วมกันเดินขบวนไปยังศาลฎีกา ถนนราชดาเนินใน ภายในเวลา08.30น.

ด้ วยสมานฉันท์
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
17 พฤษภาคม 2549
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นาย ปณิธาน พิชาลัย เกิดวันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (วิทย์-คณิต) ที่ โรงเรี ยนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2550 และเข้ า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2551

