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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ศึกษาว่าผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” มีลกั ษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างไร มีความคิดทางการเมืองอย่างไร วางอยู่บนโลกทัศน์และคติความเชื่อใด สอดคล้ องกับ
ระบอบประชาธิ ปไตยหรื อไม่ รวมทัง้ พวกเขาสร้ างอัตลักษณ์ ให้ ตนเองและฝ่ ายตรงข้ ามอย่างไร และอัต
ลักษณ์ดงั กล่าวนําไปสูก่ ารกระทําใดระหว่างพวกเขากับฝ่ ายตรงข้ าม
การศึกษาพบว่าผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ประกอบด้ วยสองกลุ่มหลัก คือ
คนชันกลางตั
้
งแต่
้ ระดับกลางขึ ้นไปในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และคนชันกลางตั
้
งแต่
้ ระดับกลางลง
้ ้ แม้ ผ้ สู นับสนุนหลักสอง
มาในภูมิภาคโดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งส่วนหนึ่งย้ ายภูมิลําเนามาอยู่ในกรุ งเทพฯ ทังนี
กลุ่มมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน แต่พวกเขามีความคิดทางการเมืองคล้ ายคลึงกัน คือ เป็ น
ความคิดทางการเมืองที่วางอยู่บนคติความเชื่อทางศาสนา หรื อที่เรี ยกว่า “การเมืองคนดี” ซึง่ แตกต่างจาก
ระบอบประชาธิ ป ไตยในระดับ รากฐานสองประการ ประการแรก “การเมื อ งคนดี” เห็ น ว่า อํ า นาจของ
ผู้ปกครองมาจากบุญบารมี ไม่ใช่ฉนั ทามติของคนส่วนใหญ่ และจึงไม่จําเป็ นต้ องถูกตรวจสอบหรื อถ่วงดุล
เหมือนเช่นในระบอบประชาธิปไตย ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะไม่ต้องรับผิดกับประชาชน หากแต่ต้องรับผิด
ุ บารมีและศีลธรรมสูงสุด ซึง่ คือพระมหากษัตริ ย์ ประการที่สอง “การเมืองคนดี” เห็นว่าบุคคลไม่
กับผู้มีบญ
เท่าเทียมกันโดยพื ้นฐานเนื่องจากมีบญ
ุ หรื อว่าระดับศีลธรรมไม่เท่ากัน บุคคลจึงไม่ควรมีสิทธิทางการเมือง
เท่ากันเหมือนในระบอบประชาธิปไตย “คนดี” ควรมีสิทธิทางการเมืองมากกว่า “คนเลว” ฉะนัน้ แทนที่จะ
เป็ น “มวลชนเพื่ อ การปลดแอก” อย่ า งเช่ น ชนชัน้ กลางในหลายประเทศ ชนชัน้ กลางในผู้ส นับ สนุ น
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ซึ่งสมาทาน “การเมืองคนดี” จึงกลายเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มอนุรักษ์
นิยมแทน
้ ใน
ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” หมายความตนเองในหลายระดับ นับตังแต่
ระดับใกล้ ตวั ที่พวกเขาหมายความตนเองในเชิงชาติพนั ธุ์และภูมิภาค ชนชันกลางในเมื
้
องหมายความตนเอง
เป็ น “ลูกจีน” ส่วนคนภาคใต้ หมายความตนเองเป็ น “คนใต้ ” แม้ อตั ลักษณ์ทงสองจะมี
ั้
ความจําเพาะต่างกัน
แต่ก็มีจุดร่ วมกันที่ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ดังแสดงออกผ่านอัตลักษณ์ “มวลชนใต้ ร่ม
พระบารมี” และ “ประชาชนของพระราชา” ที่แพร่ หลายในการชุมนุมของ กปปส. และพวกเขาก็รับมาด้ วย
นอกจากนี ้ พวกเขาหมายความตนเองเป็ น “คนดี” ซึ่งผูกกับพระมหากษัตริ ย์ในฐานะที่เป็ น “คนดี” หรื อมี
คุณธรรมสูงสุด พร้ อมกับความหมายฝ่ ายตรงข้ ามเป็ น “คนเลว” ที่สมควรถูกขจัดแม้ จะด้ วยความรุ นแรงก็
ตาม
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Abstract
This research is aimed at studying “Change Thailand Movement” supporters. It
examines the supporters’ socio-economic characteristics, political thoughts, and identities. In
terms of their political thoughts, it examines the worldviews and beliefs on which their political
thoughts are based. It also assesses if these worldviews and beliefs are consistent with
democracy. In terms of their identities, the research examines the ways in which the supporters
identify themselves as well as their rivals and the actions that these identities led to.
This research finds that the “Change Thailand Movement” supporters primarily consist of
two groups: the urban middle class from the middle level upwards especially in Bangkok, and
the regional middle class from the middle level downwards especially from the South. Although
these two groups differ from each other in terms of economic and social status, they share the
same political thoughts which are based on religious beliefs or what the research calls “good
man’s politics.” This kind of politics fundamentally differs from democracy in two aspects. Firstly,
it holds that the ruler’s power is tied to his/her personal merit and virtue, not the will of the
majority, and as a result it does not have to be under checks and balances as in democracy.
Public office holders are not held accountable to the people, but to the one who possesses the
highest degree of merit and morality, which is the king. Secondly, it holds that fundamentally
individuals are not equal because they possess different degrees of merit and morality.
Consequently, individuals should not have equal political rights; a “good man” should have
more political rights than a “bad man” does. As such, rather than an emancipative force like the
middle class in many countries, the middle-class supporters of the “Change Thailand
Movement” who adopt “good man’s politics” are part of the conservative force.
The “Change Thailand Movement” supporters identify themselves on several levels. On
the immediate level, they identify themselves in terms of ethnicity and region. The urban middle
class identify themselves as “Chinese descendants” whereas residents of the South identify
themselves as “the Southerners.” Although the two identities are distinctive, they uphold in
common loyalty to the monarchy as articulated through the self-epithets of “the masses under
royal auspices” and “the king’s people” that were prevalent in the PDRC’s rally. In addition, they
identify themselves as “good men” with ties to the king who, with the highest degree of morality,

13

is indeed “the best man.” They simultaneously identify their opponents as “bad men” who
should be eliminated with violence if need be.
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บทที่ 1: บทนํา

1.1 ความสําคัญของปั ญหา
นางสาวจิตรภัสร์ กฤดากร แกนนํา คณะกรรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้
เป็ นประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ์ อัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุข (กปปส.) ให้ สัม ภาษณ์ ผ้ ูสื่ อ ข่ า ว
ต่างประเทศว่าสาเหตุที่ กปปส. ชุมนุมประท้ วงมิได้ เป็ นเพราะต้ องการ “ปล้ น” ประชาธิ ปไตยอย่างที่ถูก
กล่า วหา หากแต่ต้ อ งการให้ มี ก ารปฏิ รู ป ประเทศไทยให้ เ สร็ จ สิน้ เสี ย ก่ อ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง คื อ การ
แก้ ปัญหาการซื ้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตัง้ มิฉะนันประเทศไทยก็
้
จะประสบปั ญหาเหมือนเช่นที่ผ่านมา
เนื่องจาก “คนไทยจํานวนมากขาดความเข้ าใจที่แท้ จริ งในเรื่ องประชาธิ ปไตย โดยเฉพาะในพื ้นที่ชนบท”
(“Many Thais lack a true understanding of democracy…especially in the rural areas” จิตรภัสร์
กฤดากร ใน http://www.japantimes.co.jp/news/2013/12/16/asia-pacific/thai-opposition-tornbetween-elections-and-peoples-revolution#.U9I4znJ_sW4) เธอเห็ น ว่ า จะแก้ ปั ญ หาหรื อ ว่ า ปฏิ รู ป
ประเทศไทยได้ ก็ต้องให้ การศึกษาเรื่ องประชาธิปไตยแก่คนในชนบทก่อนเป็ นลําดับแรก
คําให้ สมั ภาษณ์ ของนางสาวจิตรภัสร์ ก่อให้ เกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างกว้ างขวางเนื่องจาก
พาดพิงคนกลุม่ ใหญ่ในสังคมไทยโดยตรง นางบัวหลี ขันทอง แกนนําเครื อข่ายประชาธิปไตย วุฒิสภา และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี จงั หวัดพะเยา กล่าวว่านางสาวจิตภัสร์ ด่วนสรุ ปโดยไม่ได้ พิจารณาข้ อมูลให้ รอบ
ด้ าน ที่ผ่านมาคนในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตชนบทได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตยมาอย่าง
ต่อเนื่อง กล่าวเฉพาะในส่วนที่เธอรับผิดชอบ มีการเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและวุฒิสภามาให้
ความรู้ ควบคู่ไปกับกิจกรรมด้ านอื่นๆ เป็ นระยะ เธอเห็นว่าสาเหตุที่นางสาวจิตภัสร์ ให้ สมั ภาษณ์เช่นนันคง
้
เป็ นเพราะไม่เคยร่วมกิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตยกับคนต่างจังหวัดมาก่อน เธอจึงกล่าวเชิญชวนนางสาว
จิตภัสร์ วา่ “ขอให้ มาดูคนพะเยาว่าเขาทําเรื่ องประชาธิปไตยกันอย่างไรบ้ าง อย่าอยู่บนกองเงินกองทองแล้ ว
ตัดสินคนอื่นโดยไม่มีข้อมูลอย่างรอบด้ าน” (บัวหลี ขันทอง ใน http://www.posttoday.com/การเมื อง/
266115/คนพะเยายัว๊ ะจิตภัสร์ ดถู กู ชนบท)
ทว่าขณะเดียวกันคําให้ สมั ภาษณ์ ของนางสาวจิตรภัสร์ ได้ รับการตอบรับจากบุคคลจํานวนมาก
โดยเฉพาะคนชันกลางในเมื
้
อง เช่น บุคคลที่ใช้ ชื่อ Nina Nicole แสดงความเห็นในกระทู้ที่นางสาวจิตรภัสร์
ตังขึ
้ ้นบนกระดานเฟซบุ๊คของตนในประเด็นนี ้ว่า “เป็ นกําลังใจให้ ค่ะ ที่พูดไปเป็ นความจริ งทุกอย่าง ไม่ได้
แต่งขึ ้น คนชนบทยังขาดความรู้เรื่ องประชาธิปไตยจริงๆ แหละ ไม่งนจะขายเสี
ั้
ยงให้ พรรคเพื่อทุย [พรรคเพื่อ
ไทย]
กั น เ ป็ น แ ถ ว ๆ เ ล ย โ ง่ ก็ ย อ ม รั บ สิ ว่ า โ ง่ ตี โ พ ย ตี พ า ย ทํ า ไ ม ”
(https://www.facebook.com/chitpas/posts/715109345173815) ประการสํ า คัญ ทัศ นะในลัก ษณะ
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ดังกล่าวนี เ้ ป็ นที่ แพร่ หลายใน กปปส. นับตังแต่
้ ในส่วนของผู้เข้ าร่ วมชุมนุมโดยทั่วไป เช่น นางเสาวนี ย์
อุษณากรกุล ผู้เข้ าร่ วมชุมนุมจากภาคใต้ กล่าวว่า “พวกเราเป็ นชนชันกลาง
้
พวกเราได้ รับการศึกษามาและ
พวกเรารู้ ดีที่สดุ ...พวกเรารู้ ว่าอะไรถูกอะไรผิด...แต่พวกคนจนสิไม่ร้ ู อะไรเลยพวกเขาเลือกคนที่ให้ เงินพวก
เขาน่ ะ ” (เสาวนี ย์ อุ ษ ณากรกุ ล ใน www.nytimes.com/2013/12/04/world/asia/thailand-protestsreflect-searing-divisions-of-changing-country.html?_r=1&) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในส่วนของแกน
นํ ารายที่ มีการศึกษาสูงที่ มักแสดงทัศนะในลักษณะนี บ้ นเวที ปราศรั ย เช่น นายเสรี วงษ์ มณฑา กล่า ว
ปราศรัยบนเวที กปปส. ว่า “หลายคนในประเทศไทยเป็ นคนยากจนและพวกเขาเสพติดผลประโยชน์จาก
นโยบายสาธารณะที่ได้ กับตนเองจนไม่เคารพเรื่ องของคุณธรรมและผู้ปกครองที่ดี” (เสรี วงษ์ มณฑา ใน
www.facebook.com/photo.php?v=10152092089926154&set=vb.627196153&type=2&theater)
เป็ นต้ น
ทัศนะทางการเมืองข้ างต้ นมีข้อควรพิจารณา 2 ประการ ประการแรก ทัศนะทางการเมืองดังกล่าว
ให้ ความสําคัญกับการยกระดับศีลธรรมจรรยาของนักการเมืองมากกว่าการพัฒนาระบบ กลไก หรื อกติกา
ให้ มีลกั ษณะตรวจสอบและถ่วงดุลกัน เพราะเชื่อว่าสามารถเป็ นหลักประกันการใช้ อํานาจของนักการเมือง
ได้ ดีกว่า ขณะเดียวกันก็เป็ นทัศนะทางการเมืองที่ไม่ได้ เน้ นนโยบายสาธารณะ ประสิทธิภาพในการทํางาน
หรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาของนัก การเมื อ งและพรรคการเมื อ ง เท่ า ๆ กับ มโนธรรมสํ า นึ ก ของนัก การเมื อ ง
ความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวในการพัฒนา การแก้ ปัญหา หรื อการบริ หารประเทศขึ ้นกับจริ ยธรรมของ
นักการเมืองมากกว่าคุณลักษณะของระบบ กฎเกณฑ์ และกติกาทางการเมือง รวมถึงนโยบายการพัฒนา
หรื อแนวทางแก้ ปัญหาประเทศและประชาชน “ผู้ปกครองที่ทรงคุณธรรม” จึงเป็ นหัวใจสําคัญของทัศนะทาง
การเมืองเช่นที่วา่ นี ้
ประการที่สอง ทัศนะทางการเมืองข้ างต้ นเห็นว่าระดับศีลธรรมจรรยาของบุคคลผูกกับสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ คนชนบทมักยากจน ขาดการศึกษา และมีระดับศีลธรรมตํ่ากว่าคนเมืองที่มี
การศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจตังแต่
้ ระดับกลางขึ ้นไป ซึง่ ส่งผลให้ คนชนบทเห็นแก่อามิสสินจ้ างและ
ถูกหว่านล้ อม ชักจูง หรื อหลอกได้ ง่ายกว่าคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการซื ้อสิทธิขายเสียง และ
เพราะเหตุดงั นัน้ นางสาวจิตรภัสร์ จึงเขียนข้ อความบนหน้ ากระดานเฟซบุ๊คของเธอว่า “เราต้ องสู้ค่ะ ปฏิรูป
จนกว่าจะชัดเจนว่าทุกคนไม่ควรมีสทิ ธิมีเสียงเท่ากัน คนชัว่ ไม่ควรมีเสียงเท่าคนดี คนโง่ไม่ควรมีสิทธิเท่าคน
ฉลาด” (จิตรภัสร์ กฤดากร ใน http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404038919) ซึง่
คนดีและคนฉลาดที่เธอว่าคือคนชันกลางในเมื
้
องที่มีการศึกษาซึง่ ทังตั
้ วเธอและผู้ร่วมชุมนุม กปปส. จํานวน
มากสังกัดอยู่
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ทัง้ นี ้ กระแสการเมื องที่ เน้ นศีลธรรมของบุคคลหรื อ “การเมืองคนดี” ที่ มีคนชัน้ กลางเป็ นกํ าลัง
ขับเคลื่อนไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะในประเทศไทยดังในกรณีข้างต้ น หากแต่เป็ นปรากฏการณ์ ทางการเมืองที่
กําลังเกิดขึ ้นในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก กล่าวในส่วนการเมืองที่เน้ นศีลธรรมของบุคคล Rodan and Hughes
เสนอว่ากระแสการปฏิรูปการรับผลการกระทําหรื อการรับผิด (accountability reform) ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้ รับอิทธิพลจากความเป็ นอนุรักษ์ นิยมทางศีลธรรมมากกว่าการยืนยันในหลักการประชาธิปไตย
(Rodan and Hughes 2014: 3) พวกเขาได้ จําแนกการรับผลการกระทําเป็ น 3 ประเภท คือ การรับผลการ
กระทําแนวเสรี นิยม (Liberal Accountability) การรับผลการกระทําแนวประชาธิปไตย (Democratic
Accountability) และการรับผลกระกระทําแนวศีลธรรม (Moral Accountability) พร้ อมกับเสนอว่าขณะที่
การรับผลการกระทําแนวเสรี นิยมและประชาธิปไตยเห็นว่าสิทธิอํานาจทางการเมืองวางอยู่บนความเป็ น
เหตุเป็ นผล การรับผลการกระทําแนวศีลธรรมกลับเห็นว่าสิทธิอํานาจทางการเมืองวางอยู่บนอภิปรัชญา
บารมี และจารี ตประเพณี (ibid: 12) นอกจากนี ้ การรับผลการกระทําแนวศีลธรรมเห็นว่าระบบการเมืองจะ
มีลักษณะเช่ นไรขึน้ อยู่กับศีลธรรมของแต่ละปั จเจกบุคคลที่ นํามารวมกัน การฉ้ อฉลอํ านาจเป็ นความ
บกพร่ องของบุคคล ไม่เกี่ยวกับสถาบัน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง การรับผลการกระทําแนวศีลธรรมพุ่งเป้าไปที่
พฤติกรรมส่วนตัวในการวิพากษ์ วิจารณ์การทํางานของนักการเมืองและเจ้ าหน้ าที่รัฐ หากนักการเมืองและ
เจ้ าหน้ า ที่ รัฐทํ างานไม่ดีหรื อล้ มเหลวก็ เป็ นผลมาจากความบกพร่ องส่วนตัวมากกว่าปั ญหาของระบบ
การเมือง (ibid: 13)
ขณะที่ ใ นส่ว นของคนชัน้ กลาง 1 Kurlantzick เสนอว่า ในทางทฤษฎี ค นชัน้ กลางมี การศึก ษาใน
ประเทศกําลังพัฒนาควรยึดมัน่ ในประชาธิปไตย ทว่าในความเป็ นจริ งมิได้ เป็ นเช่นนัน้ (Kurlantzick 2013:
84-85) เพราะในการต่อต้ านผู้นําที่มาจากการเลือกตังที
้ ่พวกเขาเชื่อว่าเป็ นการปกป้องประชาธิปไตย คนชัน้
กลางพร้ อมจะใช้ วิธีการใดก็ได้ ให้ บรรลุเป้าหมาย ประมาณกึ่งหนึ่งของรัฐประหารในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา
ได้ รับการสนับสนุนหรื อไม่ก็ถกู เรี ยกร้ องโดยคนชันกลางอย่
้
างเปิ ดเผย (ibid: 96) เนื่องจากพวกเขาเห็นว่า
ทหารสามารถเป็ นยาถอนพิษประชาธิปไตยมหาชน (ประชาธิปไตยที่สร้ างความเข้ มแข็งให้ คนจนและด้ อย
17)
การศึก ษา) ได้ แม้ ในความเป็ นจริ ง ทหารไม่ส ามารถเป็ นผู้ก่ อการปฏิ รูปได้ แต่อย่า งใด (ibid:
Kurlantzick หยิบ ยกเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ดขึน้ ในประเทศแถบละติน อเมริ ก า ตะวัน ออกกลาง รวมถึ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ขึ ้นมาประกอบการอภิปราย โดยในกรณีของประเทศไทย เขาชี ้ว่าคนชันกลางในเมื
้
องเป็ น
องค์ประกอบสําคัญของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึง่ ไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นประชาธิปไตยหรื อเป็ น
ตัวแทนของคนส่วนใหญ่ (ibid: 2-3) และคนเหล่านี ้แสดงความยินดีปรี ดาต่อรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
1

มโนทัศน์ “ชนชันกลาง”
้
มีหลากหลายและค่อนข้ างเลื่อนไหลไม่ชดั เจน ทว่างานชิ ้นนี ้ถือว่าฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลักษณะอาชีพหรื อวิถีชีวิต (lifestyle) ที่มีความมัน่ คง ทังจากระดั
้
บการศึกษา ฐานะการงาน และ/หรื อสินทรัพย์ เป็ นลักษณะร่ วมของความเป็ น
้
บกลาง-สูง มากกว่าระดับรายได้ (Banerjee and Duflo 2008, Gayo 2013) และเป็ นลักษณะหลักที่แตกต่างจากชนชันอื
้ ่น เช่น
ชนชันกลางระดั
ชนชันกลางระดั
้
บล่าง และชนชันล่
้ าง
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(ibid: 12) รวมทังเรี
้ ยกร้ องให้ ทหารแทรกแซงและทําให้ ผลการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
เป็ นโมฆะเพราะไม่พอใจที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตังและได้
้
เป็ นรัฐบาลอีกหน (ibid: 96)2
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ การเคลื่อนไหวของ กปปส. ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยระดับหนึ่ง จะมีความสอดรับกับกระแสหรื อว่าแนวโน้ มทังสองข้
้
างต้ น แต่ก็มีความจําเพาะที่
ต่างออกไป เพราะแม้ กปปส. จะเน้ นการปฏิรูปการรับผลการกระทําแนวศีลธรรม แต่ก็มีความพยายาม
เสนอตัวแบบทางการเมืองบางประการเช่นกัน เช่น สภาประชาชน และแม้ ผ้ สู นับสนุนจํานวนมากซึง่ สร้ าง
ความโดดเด่นให้ กปปส. จะเป็ นคนชัน้ กลางในเมืองที่มีการศึกษาซึ่งส่งผลให้ กปปส. เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระแสการประท้ วงของคนชันกลาง
้
(The Middle Class Revolts) ในประเทศกําลังพัฒนาข้ างต้ น ทว่า
ผู้สนับสนุน กปปส. อีกจํานวนไม่น้อยเป็ นคนต่างจังหวัดที่มีฐานะปานกลางหรื อกระทัง่ ยากจนและด้ อย
การศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของผู้เข้ าร่ วมชุมนุมจากภาคใต้ ที่ประกอบด้ วยคนมีคนสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมระดับกลางลงมาจํานวนมาก จึงส่งผลให้ กปปส. เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวที่ครอบคลุมกลุ่มคน
หลายชนชัน้ ไม่ได้ จํากัดเฉพาะคนชันกลางในเมื
้
อง
้ ่เข้ าร่ วมและสนับสนุน กปปส. รวมถึงพันธมิตรฯ เป็ นใคร
คําถามจึงเป็ นว่ากลุ่มคนหลายชนชันที
พวกเขามี ส ถานะทางเศรษฐกิ จ และสัง คมแบบใดและอะไรเป็ นเหตุใ ห้ พ วกเขาเข้ า ร่ ว ม “ขบวนการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เช่นที่วา่ นี ้ ความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใดที่ร้อยรัดพวก
เขาไว้ หรื อถูกใช้ ในการหว่านล้ อมชักจูงพวกเขา ขณะเดียวกันพวกเขาหมายความตนเองและการเคลื่อนไหว
ของพวกเขาว่าอย่างไร “การเมืองคนดี” ของพวกเขามีลกั ษณะใด วางอยูบ่ นโลกทัศน์และคติความเชื่อ แบบ
ไหน รวมทัง้ พวกเขามี ส่ ว นในการเคลื่ อ นไหวอย่ า งไร การตอบคํ า ถามเหล่ า นี จ้ ะช่ ว ยให้ เข้ า ใจการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองไทยครัง้ ใหญ่ที่ กปปส. รวมถึงพันธมิตรฯ มีสว่ นก่อให้ เกิดขึ ้นอย่างสําคัญ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ในแง่ของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
2. เพื่อศึกษาความคิดเรื่ อง “การเมืองคนดี” ที่ผ้ สู นับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เลือกรับ
และปรับใช้ รวมถึงโลกทัศน์และคติความเชื่อซึง่ มีสว่ นกํากับความคิดดังกล่าว
2

นอกจากนี ้ Kurlantzick (2013: 99-100) เสนอว่าการต่อต้ านประชาธิปไตยของคนชันกลางสร้
้
างความเสียหายอย่างมาก เพราะการเชื ้อเชิญ
ให้ ทหารกลับเข้ าสู่การเมือง เป็ นการทําลายความสัมพันธ์ ระหว่างพลเรื อนกับทหารและสร้ างเงื่อนไขให้ กองทัพทําลายผู้นําพลเรื อน ทังนี
้ ้ ด้ วย
การสร้ างความชอบธรรมให้ กับการเดินขบวนประท้ วงขับไล่ผ้ นู ําที่มาจากการเลือกตัง้ คนชันกลางได้
้
ทําลายความชอบธรรมของการเลือกตัง้
และสถาบันประชาธิปไตยอื่นๆ และสิ่งนี ้จะเป็ นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาขับไล่ผ้ นู ําที่มาจากการเลือกตังที
้ ่เป็ นที่นิยมในคนจนส่วนใหญ่ของ
ประเทศซึง่ ได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั การเมืองมากขึ ้น ดังกรณีประเทศไทย
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3. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ และกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทย” ในการขับเคลื่อน “การเมืองคนดี”
1.3 แนวคิดและทฤษฎี
ด้ ว ยเหตุที่ ง านวิ จัย มี วัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษา “การเมื อ งคนดี ” ของผู้ ส นับ สนุ น “ขบวนการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ใน 3 ด้ านข้ างต้ น งานวิจยั จึงจะอาศัยแนวคิดและทฤษฎี 3 กลุม่ ต่อไปนี ้ในการ
ตังคํ
้ าถาม จัดระเบียบ และตีความข้ อมูล
1.3.1 คนชัน้ กลางกับการเปลี่ยนผ่ านสู่ระบอบประชาธิปไตย
แนวคิดที่ได้ รับการยอมรับว่าได้ ว่าเป็ นต้ นกําเนิดของข้ อคิดที่ว่าการขยายตัวชนชันกลางเป็
้
นปั จจัย
สําคัญของการวางรากฐานประชาธิ ปไตยคือทฤษฎีการทําให้ ทนั สมัย (Modernization Theory) ของ
Seymour Martin Lipset (1959) ในบทความ Some Social Requisites of Democracy ที่โด่งดังของเขา
Lipset กล่าวว่าประชาธิปไตยขึ ้นอยู่กบั ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ดังนัน้
“ประเทศที่มีความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจจึงมีแนวโน้ มที่จะมีระบอบประชาธิปไตยที่มนั่ คง” ในบทความของเขา
ชนชัน้ กลางเป็ นตัว แสดงทางการเมื อ งที่ มี ค วามสํา คัญ อย่า งยิ่ ง ในกระบวนการจรรโลงประชาธิ ป ไตย
(democratic consolidation) เนื่องจากเป็ นชนชันที
้ ่มีผลประโยชน์ผกู กับประสิทธิภาพในการทํางานของรัฐ
ซึง่ ช่วยคุ้มครองและรับประกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจให้ กบั พวกเขา รวมทังมี
้ เวลาเพียงพอที่จะสนใจและ
เข้ ามามีสว่ นร่ วมทางการเมือง อีกทังยั
้ งเป็ นชนชันที
้ ่ได้ รับการขัดเกลาทางการเมืองผ่านระบบการศึกษา จึง
ทําให้ มี “ความอดกลันทางการเมื
้
อง (political tolerance)” มีกระบวนการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลหรื อเป็ น
วิทยาศาสตร์ อนั เป็ นปั จจัยพื ้นฐานของระบอบประชาธิปไตย อีกทังมี
้ ส่วนสําคัญในการสร้ างความมุ่งมาด
ปรารถนาให้ กบั คนชันล่
้ างว่า สามารถยกระดับชีวิตของพวกเขาได้ ผา่ นระบบทุนนิยมและประชาธิปไตยโดย
ไม่จําเป็ นต้ องมีการปฏิวตั ทิ างชนชันเปลี
้ ่ยนประเทศไปสูร่ ะบอบสังคมนิยมหรื อคอมมิวนิสต์
เหตุผลที่ การก้ าวเข้ า สู่ความเป็ นสมัยใหม่สอดคล้ องกับกระบวนการจรรโลงประชาธิ ปไตยนัน้
เนื่องจากการทําให้ ทนั สมัยได้ สร้ างทังโอกาสและความจํ
้
าเป็ นในการเข้ าถึงทรัพยากรมากขึ ้น เช่น การผลิต
ที่เพิ่มมากขึ ้น การเกิดขึ ้นของเมือง ความต้ องการความเชี่ยวชาญทางด้ านอาชีพ ความหลากหลายทาง
สัง คม การเพิ่ ม ขึน้ ของรายได้ แ ละความมั่ง คั่ง ของประชาชน การเพิ่ ม ขึน้ ของอัต ราการรู้ หนัง สื อ และ
การศึกษา ช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ ้น เทคโนโลยีที่เจริญก้ าวหน้ า และโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่มั่นคง ปั จจัยเหล่านีม้ ีส่วนสําคัญในการกระจายทรัพยากรให้ กับประชาชนมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็ นการเพิ่ม
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“ประสิทธิภาพ (Capacity)” และ “ความเต็มใจ (Willingness)” ของมวลชนในการเข้ ามามีสว่ นร่วมทางการ
เมือง
ในอีกแง่หนึ่ง Acemoglu และ Robinson (2006) เสนอว่าประชาธิปไตยเป็ นผลจากการต่อสู้
ต่อรองในการกระจายทรัพยากรระหว่างชนชันนํ
้ าและมวลชน (ชนชันล่
้ าง) กล่าวอีกแบบคือ ระดับความ
้ า ชนชันกลาง
้
และมวลชน
เหลื่อมลํ ้าทางเศรษฐกิจในสังคมหนึ่งๆ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของชนชันนํ
ในกระบวนการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการสู่ประชาธิปไตย (democratization) และการ
จรรโลงประชาธิปไตย Acemoglu และ Robinson เสนอว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างความเหลื่อมลํ ้ากับการ
กลายเป็ นประชาธิปไตยรวมทังการจรรโลงประชาธิ
้
ปไตยนันมี
้ ลกั ษณะอักษรตัวยูทรงควํ่า กล่าวคือ สภาพ
้ างจะไม่มีแรงจูงใจที่จะต่อต้ านระบอบที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย
ความไม่เท่าเทียมในระดับที่ตํ่าสุดนัน้ ชนชันล่
ซึง่ ชนชันนํ
้ ากุมอํานาจอยู่ ดังนันสั
้ งคมนี ้ก็จะอยูใ่ นระบอบที่ไม่เป็ นประชาธิปไตยต่อไป แต่เมื่อระดับความไม่
เท่าเทียมเพิ่มขึ ้น แรงจูงใจของชนชัน้ ล่างที่จะสู้เพื่อประชาธิ ปไตยจะเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งนโยบายการ
กระจายทรั พ ยากรที่ เ ท่ า เที ย มกัน เนื่ อ งจากระบอบประชาธิ ป ไตยหมายความว่ า คนส่ว นใหญ่ มี สิ ท ธิ
ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนโยบายที่ตนต้ องการได้ และเมื่อสังคมกลายเป็ นประชาธิปไตยแล้ ว แรงจูงใจของ
ชนชัน้ สูงในการทําการรัฐประหารจะมีไม่มาก เพราะทรัพยากรที่ เขาสูญเสียไปกับนโยบายการกระจาย
ทรั พ ยากรนัน้ ไม่ ค้ ุม กับ ต้ น ทุน ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ จากการทํ า รั ฐ ประหาร ดัง นัน้ ในสัง คมแบบนี เ้ มื่ อ กลายเป็ น
ประชาธิปไตยแล้ ว ความเป็ นประชาธิปไตยก็จะยัง่ ยืน (consolidated) แต่ในขันถั
้ ดมาเมื่อระดับความไม่
เท่าเทียมเพิ่มขึ ้นไปอีก แรงจูงใจของชนชัน้ นําที่จะยินยอมให้ มีระบอบประชาธิ ปไตยก็จะน้ อยลง เพราะ
ผลประโยชน์ ข องชนชัน้ ตัว เองที่ จ ะต้ อ งสูญเสีย ไปจากนโยบายการกระจายทรั พ ยากรจะสูง ขึน้ ทํ า ให้
ทางเลือกในการกดปราบหรื อการรัฐประหารในสายตาของชนชันนํ
้ าคุ้มค่ามากขึ ้น ผลก็คือในสังคมแบบนี ้
หากการกลายเป็ นประชาธิ ป ไตยเกิ ดขึน้ ได้ ในตอนแรกก็ จะไม่ยั่ง ยื น เนื่ อ งจากชนชัน้ นํ า พร้ อมที่ จ ะทํ า
รัฐประหารเพื่อพิทกั ษ์ รักษาความไม่เท่าเทียมในระดับสูงนี ้ต่อไป ในสังคมแบบสุดท้ ายที่ความไม่เท่าเทียม
สูงมากๆ นัน้ การกลายเป็ นประชาธิ ปไตยจะเป็ นไปได้ ยาก เนื่องจากชนชันนํ
้ าพร้ อมที่จะใช้ การกดปราบ
องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลจาก
ตลอดเวลา เนื่องจากหากปล่อยให้ เป็ นประชาธิปไตยแล้ ว ชนชันตนต้
้
นโยบายการกระจายทรัพยากร
ส่วนชนชันกลางนั
้
น้ Acemoglu และ Robison เห็นว่าเป็ นผู้ที่มีบทบาทเชิงบวกต่อทังการกลายเป็
้
น
ประชาธิ ปไตยในฐานะเป็ นผู้มีบทบาทนํา (driver) ของขบวนการต่อต้ านระบอบเดิม และการจรรโลง
ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็ นตัวกันชน (buffer) ระหว่างความขัดแย้ งของชนชันนํ
้ ากับชนชันล่
้ าง ในฐานะ
แรกนัน้ เนื่ องจากฐานะทางเศรษฐกิ จและการศึกษาที่ ดีกว่าชนชัน้ ล่าง ทํ าให้ ชนชัน้ กลางมีความพร้ อม
มากกว่าในการเข้ าร่ วมทางการเมือง และกลายเป็ นหัวหอกของการเคลื่อนไหวเพื่อลดอํานาจของชนชันนํ
้ า
ในประวัติศาสตร์ ของหลายประเทศ และนี่เองที่อธิ บายได้ ว่าทําไมการทําให้ กลายเป็ นประชาธิ ปไตยยุค
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แรกๆ ของยุโรปตะวันตกจึงมีขอบเขตจํากัดอยู่ที่การขยายสิทธิทางการเมืองของชนชันกลาง
้
เพราะสําหรับ
ชนชันนํ
้ าแล้ ว ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องขยายสิทธิไปถึงชนชันล่
้ างหากเขาสามารถที่จะซื ้อ (co-opt) ชนชัน้
กลางได้ โดยการดึงเข้ าสูก่ ระบวนการทางการเมือง จวบจนในชันหลั
้ งๆ จึงค่อยๆ ขยายสิทธิไปครอบคลุมชน
ชันล่
้ าง กล่าวได้ ว่าข้ อเสนอนี ้ของ Acemoglu และ Robison ไม่ได้ แตกต่างไปมากนักจากข้ อเสนอของ
Lipset ที่เห็นว่าชนชันกลางเป็
้
นตัวแสดงทางการเมืองที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะกระบวนการจรรโลง
ประชาธิปไตย ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
้ างนันเป็
้ นไปได้ เพราะด้ วย
ส่วนบทบาทของชนชันกลางในฐานะกั
้
นชนระหว่างชนชันนํ
้ ากับชนชันล่
ฐานะที่ดีกว่าชนชันล่
้ างทําให้ ชนชันกลางไม่
้
เรี ยกร้ องนโยบายการกระจายทรัพยากรในระดับเดียวกับชนชัน้
ล่าง หรื อกล่าวอีกแบบว่าแนวนโยบายของชนชันกลางนั
้
นใกล้
้ เคียงกับชนชันสู
้ งมากกว่าชนชันล่
้ าง ทําให้ ใน
้
(โดยเปรี ยบเทียบกับชนชันล่
้ าง) จํานวนมากนัน้ การกลายเป็ นประชาธิปไตย
สังคมที่มีชนชันกลางฐานะดี
เป็ นไปได้ ง่ายขึ ้น เนื่องจากชนชันกลางจะไม่
้
เรี ยกร้ องนโยบายการกระจายทรัพยากรมากจนทําให้ ชนชันนํ
้ า
พร้ อมที่จะใช้ การกดปราบเพื่อรักษาสถานภาพเดิม ในขณะเดียวกันนโยบายที่ชนชัน้ กลางเรี ยกร้ องนีก้ ็
้ างไม่ก่อการปฏิวตั ิ และในทํานองเดียวกัน สังคมคนชันกลางแบบนี
้
้ก็ช่วยจรรโลง
พอเพียงที่จะทําให้ คนชันล่
ประชาธิปไตยด้ วย เพราะมันทําให้ การประนีประนอมระหว่างชนชันทํ
้ าได้ ง่ายขึ ้น ทําให้ ชนชันนํ
้ ามีแรงจูงใจ
ที่จะก่อการรัฐประหารน้ อยลง
้
Lipset ไม่ได้ ให้ ความสําคัญ
อย่างไรก็ดี แนวคิดของ Acemoglu และ Robison รวมทังของ
เพียงพอกับทัศนะคติพื ้นฐานหรื อโลกทัศน์ทางการเมืองของมวลชนชนชันกลาง
้
เช่น ตัวแสดงในแบบจําลอง
ของ Acemoglu และ Robison มีทศั นะคติแตกต่างกันเฉพาะต่อนโยบายการกระจายทรัพยากรเท่านัน้
ประชาธิปไตยมีฐานะเป็ นเพียงเครื่ องมือเพื่อให้ ได้ มาซึง่ นโยบายการกระจายทรัพยากรที่เท่าเทียมมากขึ ้น
สิง่ นี ้ทําให้ อธิบายอย่างซับซ้ อนไม่ได้ ว่าทําไมชนชันกลางในหลายประเทศจึ
้
งกลายเป็ นแนวร่ วมกับชนชันสู
้ ง
ในแง่นี ้แนวคิดของ Dunkwart Rustow และ Christian Welzel ที่ให้ ความสําคัญกับความเชื่อของมวลชน
(mass believes) จึงควรได้ รับการพิจารณาในรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ทฤษฎีการทําให้ ทนั สมัยได้ รับการขยายความให้ มีความน่าสนใจยิ่งขึ ้นผ่านตัวแบบการเรี ยนรู้ เชิง
สถาบัน (Institutional Learning Model) ของ Dunkwart Rustow (1970) ซึง่ เสนอว่าการทําให้ ทนั สมัย
อย่างเดียวไม่เพี ยงพอที่ จะทํ า ให้ ประชาชนมี สํานึกแบบประชาธิ ปไตย จํ าเป็ นจะต้ องมีการเรี ยนรู้ ผ่า น
กระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยด้ วย นัน่ หมายความว่าแม้ บางประเทศอาจจะก้ าวเข้ าสูค่ วาม
เป็ นสมัยใหม่แล้ ว แต่หากประชาชนไม่เคยมีประสบการณ์ และการมีส่วนร่ วมทางการเมืองผ่านระบอบ
ประชาธิปไตย การทําให้ ทนั สมัยอาจจะไม่นําไปสูก่ ารกลายเป็ นประชาธิปไตยก็ได้ เพราะค่านิยมสําคัญที่สดุ
ของประชาธิ ปไตยคือเสรี ภาพทางการเมือง (political liberty) ซึ่งจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนมี
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ประสบการณ์แบบประชาธิปไตยและมีพฤติกรรมทางการเมือง (political habit) แบบประชาธิปไตย ซึง่ เป็ น
สิ่งที่ต้องได้ รับการเรี ยนรู้ ภายใต้ กระบวนการประชาธิปไตยเท่านัน้ สถาบันประชาธิปไตยจึงจําเป็ นจะต้ อง
ได้ รับการสถาปนาเสียก่อนเพื่อให้ คา่ นิยมประชาธิปไตยสามารถเกิดขึ ้นได้
แม้ ทฤษฎีดงั กล่าวจะสามารถอธิบายได้ ว่าทําไมประเทศที่เข้ าสูค่ วามเป็ นสมัยใหม่แล้ วเช่นจีนกลับ
ไม่มีวี่แววว่าจะกลายเป็ นประชาธิปไตย ทว่ายังมีจดุ อ่อนตรงที่ไม่สามารถอธิบายได้ วา่ เหตุใดประเทศที่เข้ าสู่
ความเป็ นสมัยใหม่และเคยมีประสบการณ์กบั กระบวนการประชาธิปไตย เช่น ไทย ยูเครน อียิปต์ กลับยังมี
ประชาชน (ที่ส่วนใหญ่เป็ นชนชันกลาง)
้
ออกมาต่อต้ านกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อตอบสนองต่อ
ประเด็นปั ญหาดังกล่าว Welzel (2009) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดของ Rustow โดยเสนอว่า การมีประสบการณ์กบั
ประชาธิ ป ไตยและสํ า นึ ก เรื่ อ งเสรี ภ าพทางการเมื อ งนั น้ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ประชาชนต้ องรู้ สึ ก ว่ า ได้
้ วย คําถามที่สําคัญจึงไม่ใช่ “ประชาชนจะ
“อรรถประโยชน์ (Utility)” จากการใช้ เสรี ภาพทางการเมืองนันด้
สนับสนุนประชาธิปไตยหรื อไม่” แต่เป็ น “ประชาชนจะสนับสนุนประชาธิปไตยด้ วยเหตุผลอะไร” ซึ่ง
Welzel มองว่าอรรถประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ รับในกระบวนการประชาธิปไตยมากที่สดุ คือทรัพยากรผ่าน
นโยบายสาธารณะ สวัสดิการ และการเข้ าถึงทุนการผลิต เราจึงต้ องพิจารณาว่า ก่อนจะมีประชาธิปไตย
ประชาชนสามารถเข้ าถึงทรัพยากรมากเท่าไหร่ และประชาธิปไตยทําให้ พวกเขาเข้ าถึงทรัพยากรได้ มากขึ ้น
หรื อ ไม่ ที่ สํ า คัญ ที่ สุด คือ ความต้ อ งการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรของประชาชนมี เ พิ่ ม มากขึน้ หรื อไม่ เพราะแม้
ประชาธิ ปไตยจะทํ าให้ การเข้ าถึงทรั พยากรทําได้ ง่ายขึน้ แต่หากประชาชนไม่มีความจําเป็ นที่จะเข้ าถึง
ทรัพยากรเหล่านัน้ หรื อระบอบการปกครองเก่าสามารถกระจายทรัพยากรให้ แก่พวกเขาได้ อย่างเพียงพอ
อยู่แล้ ว ประชาธิ ปไตยก็มีไม่ความจําเป็ นสําหรับพวกเขา ตรงจุดนีเ้ องที่การทําให้ ทนั สมัยมีความสําคัญ
เพราะกระบวนการดังกล่าวเป็ นการกระตุ้นให้ ความต้ องการเข้ าถึงทรัพยากรของประชาชนมีสงู ขึ ้นเพื่อให้
พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ ในเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อีกทังการทํ
้
าให้ ทนั สมัยยังมาพร้ อมกับความซับซ้ อน
ของสังคม ตัวแสดงทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ที่หลากหลายขึน้ ทําให้ รัฐที่ ปกครองในระบอบ
อํานาจนิยมไม่สามารถตอบสนองต่อความหลากหลายดังกล่าวได้ แต่ประชาธิปไตยสามารถทําได้ ดังนัน้
ประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวจึงไม่มีผลในการทําให้ คนตระหนักถึงคุณค่าของเสรี ภาพทางการเมือง แต่
การทําให้ ทนั สมัยต่างหากที่จะทําให้ ประชาชนตระหนักใน “อํานาจ เสรี ภาพ ศักยภาพกระทําการ ความเท่า
เทียม และความไว้ วางใจในตัวผู้อื่น” ซึง่ Welzel เรี ยกค่านิยมดังกล่าวว่า “ค่านิยมแห่งการปลดปล่อย
(Emancipative
Values)”
และเรี ยกมวลชนที่ มีค่านิยมดังกล่าวว่า “มวลชนเพื่ อการปลดแอก
(Emancipative Mass)” ซึง่ ไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นแค่ชนชันกลางเท่
้
านัน้ มวลชนเพื่อการปลดแอกนี่เองที่จะมี
บทบาทสําคัญในการ “สร้ างแรงกดดันให้ กบั ชนชันนํ
้ าทางการเมือง เพื่อเรี ยกร้ องเสรี ภาพการเมืองเมื่อมัน
ถูกปฏิเสธ ปกป้องมันเมื่อมันถูกท้ าทาย และขับเคลื่อนมันเมื่อมันหยุดชะงัก” (Welzel 2009: 84) โดย
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Welzel ยํ ้าว่าการเรี ยกร้ องทางการเมืองที่จะนําไปสู่ประชาธิ ปไตยจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อมวลชนที่ออกมา
เรี ยกร้ องมีคา่ นิยมแห่งการปลดแอกเท่านัน้
อย่างไรก็ ตาม ทฤษฎีการทําให้ ทันสมัยดังกล่าววางอยู่บนข้ อสันนิษฐานหลักที่ว่ารั ฐในระบอบ
อํานาจนิยมไม่สามารถปรับตัวให้ สอดคล้ องกับทิศทางของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ ซึ่งในความเป็ นจริ ง
มิได้ เป็ นเช่นนันเสมอไป
้
ในหลายๆ กรณีรัฐในระบอบอํานาจนิยมมีความจําเป็ นที่จะต้ องพัฒนาเศรษฐกิจ
ของตัว เองไปพร้ อมๆ กับ การเอื อ้ ประโยชน์ ให้ กับ ชนชัน้ กลางในประเทศของตนไม่ท างตรงก็ ท างอ้ อ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เข้ าสู่ระบบทุนนิยมโลกภายหลัง เช่น ประเทศแถบอเมริ กาใต้ และจีน ประเทศ
เหล่านี ้ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกลไกตลาดเสรี ได้ เพราะบรรษัทหรื อผู้ประกอบการในประเทศของ
ตนยังมีทนุ ความสามารถ และทรัพยากรจํากัด เมื่อเทียบกับบรรษัทข้ ามชาติของรัฐที่พฒ
ั นาอุตสาหกรรม
มาก่อน รัฐต้ องจึงใช้ “การพัฒนาที่นําโดยรัฐ (State-led Development)” เป็ นหัวหอกในการพัฒนา
เศรษฐกิจ รัฐเหล่านี ้ได้ เข้ าไปสนับสนุนบรรษัทภายในประเทศให้ มีทรัพยากรมากขึ ้น มีนโยบายสนับสนุน
การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก จึงเป็ นเหตุผลที่บรรษัทส่วนใหญ่ในอเมริ กาใต้ ตงแต่
ั้
อุตสาหกรรมเบาจนไปถึงอุตสาหกรรมหนักมีรัฐบาลเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ การสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้ เกิด
การจ้ างงาน การกระจายรายได้ และการขยายตัวของชนชันกลางที
้
่เติบโตมากับระบบการเมืองแบบปิ ด ซึง่
นอกจากจะไม่สนับสนุนประชาธิปไตยแล้ ว ยังเป็ นรากฐานสําคัญของระบอบเผด็จการอีกด้ วย (Johnson
1985) ในกรณีของจีน นอกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริ มการลงทุนแล้ ว รัฐบาลยังมี
นโยบายกระตุ้นการบริ โภคภายในประเทศอีกด้ วย เช่น การตรึ งค่าเงินหยวน การเพิ่มความต้ องการและ
อํานาจซื ้อของคนภายในประเทศ (Consumption-led Growth) ผ่านสวัสดิการภาครัฐ เช่น การให้ เงิน
สนับสนุนค่าเลี ้ยงดูบตุ ร ซึง่ เป็ นการกระจายทรัพยากรให้ แก่ประชาชน แม้ ว่าจะไม่มีการออกมาเคลื่อนไหว
้
นอย่างรวดเร็ว แต่เป็ นชน
ทางการเมืองของมวลชนก็ตาม ผลที่เกิดขึ ้นก็คือเกิดการขยายตัวของชนชันกลางจี
ชันกลางที
้
่เติบโตขึ ้นมาได้ ด้วยระบบการเมืองแบบปิ ดและไม่เป็ นประชาธิปไตย (So and Su Xianjia 2012)
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ แม้ ว่าจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันไปเสียทัง้ หมด บางฝ่ ายเห็นว่าการ
้
ามาซึ่งระบอบประชาธิปไตยในท้ ายที่สดุ ขณะที่บางฝ่ ายเห็น
เกิดขึ ้นและการขยายตัวของชนชันกลางจะนํ
ว่าไม่จําเป็ นเสมอไปที่ชนชันกลางจะมี
้
บทบาทเชิงบวกต่อการกลายเป็ นและการจรรโลงประชาธิปไตย ชน
ชัน้ กลางจะมี บทบาทในทางบวกหรื อไม่ อย่างไร ย่อมขึน้ อยู่กับบริ บทเฉพาะของสังคมการเมืองหนึ่งๆ
ดังเช่นชนชัน้ กลางจีน เป็ นต้ น อย่างไรก็ ตาม โดยรวมแล้ วทฤษฎีการทําให้ ทันสมัยมองว่ากระบวนการ
กลายเป็ นประชาธิปไตยเป็ นขันตอนที
้
่ พฒ
ั นาไปอย่างต่อเนื่องไปตามพัฒนาการเศรษฐกิจทุนนิยมราวกับ
เป็ นเส้ นตรง แม้ ว่า จะมี อุปสรรคอยู่บ้างแต่ใ นท้ า ยที่ สุดแล้ วระบอบการเมื อ งแบบประชาธิ ปไตยจะถูก
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สถาปนาขึ ้นเมื่อปั จจัยเชิงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจสังคมมีความเหมาะสม ระบอบประชาธิปไตยจึงถูกมอง
เป็ นปลายทางของพัฒนาการทางการเมืองของสังคมมนุษย์ที่จะมุง่ ไปสูอ่ ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ประจักษ์ (2559: 9-10) ชี ้ว่าแนวคิดที่มองกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบเส้ นตรงข้ างต้ นถูก
ท้ าทายโดยความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้น เพราะในบรรดาประเทศเกือบ 100 ประเทศที่ถูกจัดว่าเป็ นรัฐที่กําลัง
“เปลี่ยนผ่าน” ไปสูป่ ระชาธิปไตยนัน้ เมื่อมาถึงปลายทศวรรษ 1990 มีเพียงประมาณ 20 ประเทศเท่านันที
้ ่
ถื อ ได้ ว่ า ประสบความสํ า เร็ จ ในการสร้ างประชาธิ ป ไตยให้ ก้ า วหน้ า และมั่น คง อาทิ โปแลนด์ ฮัง การี
ั นาการ
สาธารณรัฐเช็ค เอสโทเนีย สโลวีเนีย ชิลี อุรุกวัย ไต้ หวัน เกาหลีใต้ เป็ นต้ น หรื อบางประเทศก็มีพฒ
ในทางบวกแม้ ว่า จะน้ อ ยกว่า กลุ่ม แรก ได้ แ ก่ โรมาเนี ย สโลวาเกี ย บัล แกเรี ย เม็ ก ซิโ ก บราซิล กานา
ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น แต่ประเทศจํานวนไม่น้อยเกิดการเสื่อมถอยและชะงักงันของพัฒนาการประชาธิปไตย
เช่น โทโก เบลารุส อุซเบกิสถาน เทอร์ กมีนิสถาน เป็ นต้ น ในประเทศเหล่านี ้ แม้ ว่าจะไม่เกิดการถดถอยไปสู่
ระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบเหมือนในยุคสงครามเย็น แต่ก็ถอยออกจากระบอบเสรี นิยมประชาธิปไตย เกิด
เป็ นระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย (mixed regime) และทําให้ เกิดแนวคิดใหม่ๆ ขึ ้นแทนที่แนวคิด
เรื่ องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิ ปไตยแบบทํ า ให้ ทัน สมัย เช่น แนวคิดว่า ด้ ว ยระบอบลูกผสมพัน ทาง
(hybrid regime) ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าหลังสิ ้นสุดสงครามเย็นประเทศจํานวนมากแทนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสูก่ ารมี
ระบอบประชาธิ ปไตยที่เข้ มแข็ง กลับกลายเป็ นระบอบครึ่ งๆ กลางๆ ที่ มีลักษณะผสมระหว่างเสรี นิยม
ประชาธิปไตยกับเผด็จการสมบูรณ์ โดยประเด็นสําคัญคือระบอบเหล่านี ้มีความมัน่ คงและเสถียรภาพใน
ตัวเอง มิได้ เป็ นระบอบชัว่ คราวที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยดังเช่นที่ทฤษฎีทําให้ ทนั สมัยคาดหวังไว้
้ ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับสูง แต่ก็มิได้ กลายเป็ นประเทศ
เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทังๆ
ประชาธิปไตยแบบเสรี นิยม ตรงกันข้ ามระบอบผสมนี ้กลับมีความคงทนต่อความท้ าท้ ายใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงบริ บททังในระดั
้
บภายในประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสิ ้นสุดยุคสงคราม
เย็น
ประจักษ์ (2559: 24-30) ชี ้ต่อไปว่าในระยะหลังพบว่าระบอบอํานาจนิยมมีความคงทนมากกว่าที่
เข้ าใจกัน งานวิจยั ที่ศึกษาระบอบเผด็จการในช่วงหลังสงครามเย็นชี ้ให้ เห็นระยะเวลาการครองอํานาจที่
เปลี่ยนแปลงไปของระบอบเผด็จการ โดยในปี ค.ศ. 1991 พบว่าทัว่ โลกมีประเทศที่เป็ นระบอบเผด็จการ 73
ประเทศ แล้ วลดลงเหลือ 57 ประเทศในปี 2012 สิง่ ที่น่าสนใจคือระบอบเผด็จการในปั จจุบนั ครองอํานาจได้
ยาวนานกว่าในสมัยสงครามเย็น โดยค่าเฉลี่ยของการอยู่ในอํานาจของระบอบเผด็จการในช่วงปี ค.ศ.
1946-1989 อยู่ที่ 12 ปี แต่หลังสงครามเย็นเป็ นต้ นมาค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการครองอํานาจกลับเพิ่มขึ ้น
เป็ น 20 ปี นํามาสูก่ ารศึกษาวิจยั ว่าเหตุใดระบอบอํานาจนิยมจึงคงทน (durable authoritarianism) แม้ ว่า
บริ บทการเมืองและเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนไปแล้ วก็ตาม
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จากการศึกษาวิจยั ค้ นหาสาเหตุ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และปั จจัยที่ทําให้ ระบอบเผด็จการในยุคหลัง
สงครามเย็นมีความคงทน คําตอบที่ค้นพบและเป็ นที่ยอมรับมากที่สดุ ในปั จจุบนั คือ ระบอบเผด็จการในยุค
หลังมีความสามารถมากขึ ้นในการควบคุมสถาบันประชาธิ ปไตย เช่น การเลือกตัง้ พรรคการเมือง และ
รัฐสภา กล่าวคือ ระบอบเผด็จการอยู่ได้ นานมิใช่เพราะล้ มเลิกกระบวนการและสถาบันพื ้นฐานที่ทําหน้ าที่
สําคัญในระบอบประชาธิปไตย หากแต่เป็ นเพราะได้ เรี ยนรู้ ที่จะควบคุมสถาบันเหล่านี ้ให้ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง และดัดแปลงให้ ทําหน้ าที่ตา่ งจากเดิม คือแทนที่จะทําหน้ าที่เพิ่มอํานาจให้ กบั ประชาชน กลับเปลี่ยน
ให้ ทําหน้ าที่คํ ้าจุนอํานาจระบอบเผด็จการแทน นักวิชาการพบว่าระบอบเผด็จการที่ยอมให้ มีการจัดตัง้
สถาบันเหล่านี ้จะอยู่ในอํานาจได้ ยาวนานกว่าระบอบเผด็จการที่ปกครองในลักษณะอํานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
และทําลายสถาบันประชาธิปไตยลงอย่างสิ ้นเชิง กล่าวอีกแบบคือ ระบอบเผด็จการยุคหลังเป็ นเผด็จการที่
แฝงตัวอยู่ภายใต้ หน้ ากากของสถาบันประชาธิปไตย ซึ่งนักวิชาการบางส่วนเรี ยกว่าระบอบผสม (hybrid
regime) ดังที่กล่าวไปข้ างต้ น กลายเป็ นระบอบกึ่งเผด็จการที่เปิ ดให้ มีการแข่งขันทางการเมืองผ่านการ
องฝ่ ายค้ านที่ให้ ความชอบธรรมกับระบอบนี ้
เลือกตังในระดั
้
บหนึ่ง อนุญาตให้ มีการการจัดตังพรรคการเมื
้
ต่อโลกภายนอก แต่การแข่งขันดังกล่าวไม่นําไปสูก่ ารท้ าทายอํานาจของระบอบเผด็จการ
นักวิชาการพบต่อไปว่า ระบอบเผด็จการในโลกปั จจุบนั ฉวยใช้ สถาบันประชาธิปไตยเหล่านี ้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น กล่าวคือ ใช้ อํานาจผ่านกลไกเชิงสถาบันมากกว่าใช้ อํานาจในลักษณะที่กระจุกไว้ ที่ตวั
ของผู้นําในลักษณะที่เป็ นอํานาจส่วนตัว (institutionalized, not personalized, dictatorships) รัฐเผด็จ
การที่ผนวกรวมสถาบันรัฐสภาและพรรคการเมืองเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของรูปแบบการครองอํานาจ จะอยู่ใน
อํ า นาจได้ ย าวนานกว่ า รั ฐ ที่ ไ ม่มี ส ถาบัน เหล่า นี ถ้ ึ ง 14 ปี โดยเฉลี่ ย และถ้ า มี ก ารจัด การเลื อ กตัง้ อย่า ง
สมํ่าเสมอเพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ กบั การครองอํานาจ จะอยู่ได้ นานกว่าระบอบที่ไม่มีการเลือกตังถึ
้ ง
22 ปี สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่า การปกครองผ่านกลไกสถาบันประชาธิปไตยกลับทําให้ ระบอบเผด็จการ
สามารถลดความเสี่ยงจากการถูกโค่นล้ มด้ วยประชาชน หรื อด้ วยกําลังจากชนชันนํ
้ ากลุม่ อื่น เพราะสถาบัน
รัฐสภาและพรรคการเมืองเป็ นพื ้นที่ที่รัฐบาลเผด็จการสามารถผนวกกลืนคนจํานวนมากให้ เข้ ามาเป็ นพวก
เดี ย วได้ ด้ ว ยการแจกจ่ า ยตํ า แหน่ ง งบประมาณ และบทบาททางสาธารณะให้ แต่ ล ะคนได้ ร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์และอํานาจกับระบอบที่ดํารงอยู่ ด้ วยการใช้ กลไกเชิงสถาบันเหล่านี ้ ระบอบเผด็จการสามารถ
ขยายฐานอํานาจไปยังคนวงกว้ างมากขึ ้น และยังทําให้ เหล่าผู้คนที่ถกู ดึงเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของระบอบ
รู้ สกึ ว่าตนมีความสําคัญ และเมื่อคนเหล่านี ้ (เช่นเทคโนแครต นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักการเมือง สื่อ นัก
กิจกรรม) กลายเป็ นส่วนหนึ่งของระบอบ พวกเขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะพิทักษ์ ระบอบนีใ้ ห้ คงอยู่ยาวนาน
มากกว่าที่จะปล่อยมันล่มสลายไป เพราะมีผลประโยชน์และชะตากรรมของพวกเขาผูกพันอยู่ในอนาคต
ของระบอบเผด็จการด้ วย มิใช่แค่ผลประโยชน์ ของนายกรัฐมนตรี หรื อประธานาธิบดีและเครื อญาติกลุ่ม
แคบๆ เท่านัน้
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อย่างไรก็ดี Veerayooth and Hewison (2016: 379-381) ชี ้ว่าปรากฎการณ์เด่นประการหนึ่งของ
การเมื อ งไทยคื อ “วงจรอุบ าทว์ ” ทางการเมื อ ง ซึ่ง ทํ า ให้ เ กิ ด การแกว่ง ไปมาบ่ อ ยครั ง้ ระหว่า งระบอบ
ประชาธิ ปไตยกับเผด็จ การ ผ่า นการเลือกตัง้ และการรั ฐประหาร ทํ า ให้ แ นวการวิเคราะห์ แบบระบอบ
พันทาง/ความคงทนของระบอบอํานาจนิยมและแนวคิดการทําให้ ทันสมัยไม่สามารถอธิ บายสภาพการ
เมืองไทยได้ อย่างลงรู ปลงรอย ปรากฏการณ์ วงจรอุบาทว์ที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลัง
พ.ศ. 2516 ย่อมหมายความว่าระบอบการเมืองทุกระบอบไม่ว่าจะเป็ นระบอบพันทาง/เผด็จการ-อํานาจ
นิยมที่เกิดขึ ้นภายหลังการเลือกตัง้ (เช่นระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบยุคพลเอกเปรม) หรื อระบอบประชาธิ
ไตยที่มีการเลือกตัง้ เช่น ในช่วงที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ หรื อระบอบอํานาจนิยม
ภายหลังการรัฐประหาร (เช่น รัฐบาล คสช.ในปั จจุบนั หรื อที่กําลังจะเกิดขึ ้นภายใต้ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.
2560) นัน้ ยังไม่มีความยัง่ ยืน สาเหตุสําคัญที่ทําในแนวการวิเคราะห์ แบบการทําให้ ทันสมัยและระบอบ
พันทาง/ความคงทนของระบอบอํานาจนิยมไม่เหมาะสมกับกรณี ประเทศไทยเป็ นเพราะแนวคิดเหล่านี ้
สมาทานสมมุติฐานหลักว่าชนชันกลางมี
้
บทบาทเป็ นกองหน้ าและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย และชน
้
ชันนํ
้ าขาดแรงจูงใจที่จะยอมรับการประนีประนอมทางการเมืองกับชนชันล่
้ างๆ ลงมา แต่สมมุติฐานทังสอง
นี ้กลับไม่เป็ นจริ งในสังคมไทย ในอีกปั จจัยหนึ่งการที่ระบอบการเมืองต่างๆ ไม่มีความคงทนเป็ นเพราะรัฐ
ไทยนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นรัฐอ่อนแอ (weak state) กล่าวคือ มีระบบพรรคการเมืองที่อ่อนแอ กองทัพที่แตกแยก
(factionalized military) และเป็ นเผด็จการที่ไม่มนั่ คง (wobbly dictatorship) กล่าวอีกแบบคือ สถาบัน
“สมัยใหม่” ต่างๆ ของรัฐไทยที่ถกู สร้ างขึ ้นยังไม่สามารถลงหลักปั กฐานได้ อย่างมัน่ คงในสังคมไทย
ประจักษ์ (2559: 34-36) เห็นว่าโครงสร้ างของรัฐ เช่น รัฐแบบเข้ มแข็งหรื อรัฐอ่อนแอมีผลต่อการ
ทํางานและความยัง่ ยืนของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้ างแบบรัฐ
ราชสมบัติสมัยใหม่ (neo-patrimonial state) มีผลเชิงลบต่อการลงหลักปั กฐานของระบอบประชาธิปไตย
โดยรัฐที่ออ่ นแอแบบรัฐราชสมบัตสิ มัยใหม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
“รัฐที่ยงั ไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นรัฐสมัยใหม่แบบสมบูรณ์พร้ อม ซึง่ ผู้นําถือเอารัฐเป็ น
เสมือนสมบัติส่วนตัวของผู้นํา ไม่มีการแยกระหว่างทรัพยากรส่วนตัว (private) กับ
ส่วนรวม (public) ออกจากกัน ผู้นํารัฐทําลายกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่จะมาคานการใช้
อํ า นาจของพวกเขา ทํ า ให้ ร ะบบราชการขาดความเป็ นมื อ อาชี พ และเป็ นกลาง แต่
กลายเป็ นเครื่ อ งมื อ ตอบสนองผู้นํ า และเครื อข่ า ยอํ า นาจของผู้นํ า ตํ า แหน่ ง ในระบบ
ราชการและในระบบการเมืองถูกจัดสรรจ่ายแจกให้ กบั เครื อญาติและบริ วารของชนชันนํ
้ า
ที่ยึดกุมอํานาจรัฐ และตําแหน่งเหล่านีถ้ ูกใช้ เพื่อสะสมอํานาจและความมัง่ คัง่ ส่วนตัว
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ให้ กับ ผู้นํ า และพวกพ้ อ ง มากกว่ า เพื่ อ ที่ จ ะรั บ ใช้ ผ ลประโยชน์ ข องสาธารณะ ซึ่ง เป็ น
อุปสรรคต่อการทํ าให้ ระบอบการเมืองตอบสนองประชาชน นํ าไปสู่คอร์ รัปชัน ระบบ
อุปถัมภ์ การรวบอํานาจของชนชันนํ
้ ากลุ่มน้ อยเพื่อทําให้ ตนเองรํ่ ารวย และการพัฒนา
เศรษฐกิจที่มีปัญหานําไปสูช่ ่องว่างทางโอกาสและรายได้ ” (ประจักษ์ 2559: 35)
เห็นได้ ชดั ว่ารัฐที่มีลกั ษณะอ่อนแอเช่นข้ างต้ นนัน้ เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
แล้ ว ก็ย่อมทําให้ ประสิทธิภาพและความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยถูกตังคํ
้ าถามได้ เสมอ ซึง่ เป็ น
อีกปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ เกิดปรากฎการณ์ “เปลี่ยนไม่ผ่าน” ในกรณีของไทย ยิ่งไปกว่านัน้ โครงสร้ างรัฐแบบนี ้
ได้ สร้ างแรงจูงใจให้ ชนชันนํ
้ ากลุ่มต่างๆ แข่งขันกันอย่างรุ นแรงเพื่อยึดกุมอํานาจรัฐเพื่อสะสมความมัง่ คัง่
และอํานาจ จนทําให้ การเมืองมีลกั ษณะใครชนะได้ หมด ใครแพ้ เสียหมด (zero-sum politics) จนทําให้ การ
แข่งขันทางการเมืองมีความรุ นแรงสูง เสี่ยงต่อการไร้ เสถียรภาพ และขาดกติกาที่ทกุ ฝ่ ายยอมรับร่ วมกัน ซึง่
ทังหมดนี
้
้เป็ นอุปสรรคต่อการสร้ างระบอบประชาธิปไตยที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
ต่อประเด็นลักษณะโครงสร้ างของรัฐนี ้วีระยุทธ (2560) เห็นว่า ความสืบเนื่องของรัฐราชสมบัติยคุ
โบราณ (รัฐเก่า) ส่งผลให้ เกิดปมลักลัน่ -ย้ อนแย้ ง 5 ปม อันก่อให้ เกิดความตึงเครี ยดในรัฐไทยในปั จจุบนั (รัฐ
ใหม่) ซึ่งก็กลายเป็ นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ เกิดการแกว่งตัวไปมาบ่อยครัง้ ระหว่างระบอบประชาธิปไตย
และระบอบเผด็จการ แต่ในที่นี ้จะขอกล่าวเฉพาะปมที่ 1 และ 2 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการศึกษาชิ ้นนี ้เท่านัน้ ใน
ปมที่ 1 วีระยุทธเห็นว่าความตึงเครี ยดเชิงโครงสร้ างระหว่างรัฐเก่ากับรัฐใหม่ก่อให้ เกิดแรงจูงใจทาง
การเมืองของชนชัน้ นําที่มีลกั ษณะย้ อนแย้ งกันระหว่างความต้ องการมีอํานาจ (authority) แต่กลับไม่
ต้ องการความรับผิด (accountability) เพราะในรัฐราชสมบัติหรื อรัฐเผด็จการ ชนชันนํ
้ าต้ องการแต่อํานาจ
แต่ไม่ยอมรับภาระการรับผิดอย่างเป็ นทางการ ซึ่งสะท้ อนในวลีอมตะของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ว่า
ั ้ ซงึ่ ระบบตรวจสอบโดยสิ ้นเชิง
“ข้ าพเจ้ าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” อันหมายความว่า ระบอบสฤษดิ์นนไร้
และกล่าวได้ อีกเช่นกันว่า ทังรั
้ ฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 สะท้ อนจินตนาการของการ
ก่อสร้ างกลไกทางการเมืองที่ให้ อํานาจกับชนชันนํ
้ า โดยแทบจะไม่ต้องมีภาระความรับผิด “ซึ่งเป็ นกลไก
ประชาธิปไตยที่รัฐไทยสมัยใหม่โปะเข้ ามาบนรัฐราชสมบัต”ิ (วีระยุทธ 2560: 11)
ปมที่ 2 คือความขัดแย้ งระหว่างกรุ งเทพฯ กับต่างจังหวัด วีระยุทธชี ้ว่าการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ที่ให้ ประโยชน์และกระจุกตัวในกรุงเทพฯ มากกว่าต่างจังหวัดอย่างอยุตธิ รรมยิ่งนัน้ ก็เป็ นความสืบเนื่องของ
รัฐเก่าที่กรุ งเทพฯ ทําตัวเสมือนเจ้ าอาณานิคมปกครองต่างจังหวัด ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ. 2544 รายจ่าย
สาธารณะร้ อยละ 72 กระจุกตัวอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ทังที
้ ่กรุ งเทพฯ มีประชากรเพียง 17%
และสร้ างผลผลิตประชาชาติเพียง 26% ของทังประเทศ
้
ในขณะที่ภาคอีสานซึง่ มีประชากรถึง 34% กลับ
ได้ รับการจัดสรรงบประมาณสาธารณะเพียง 6% เท่านัน้ หรื อมองอีกมุมหนึ่ง กรุ งเทพฯ ได้ รับการจัดสรร
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รายจ่ายต่อหัวด้ านสาธารณสุขและการศึกษามากกว่าคนต่างจังหวัดถึง 15 และ 4 เท่าตามลําดับ ความ
อยุติธ รรมนี จ้ ึ ง กลายเป็ นปมความขัด แย้ ง ของการจัด สรรทรั พ ยากรในเชิ ง พื น้ ที่ ร ะหว่า งกรุ ง เทพฯ กับ
ต่างจังหวัด
้
างชนชันกลางของกรุ
้
งเทพฯ
ซ้ อนทับไปกับความขัดแย้ งเชิงพื ้นที่ก็คือความขัดแย้ งเชิงชนชันระหว่
กับ ชนชัน้ ล่า งในต่า งจัง หวัด เนื่ อ งจากเส้ น ทางสู่ค วามเป็ นชนชัน้ กลางของสัง คมไทยคื อ “ย้ า ยมาอยู่
กรุ งเทพฯ เรี ยนสูงๆ และหมกมุ่นกับเรื่ องคอร์ รัปชัน” (วีระยุทธ 2560: 13) กล่าวอีกแบบคือ กว่าร้ อยละ 60
ดในกรุ งเทพฯ โดยที่ระดับการศึกษาเป็ นปั จจัยหลักในการกําหนดอาชีพและรายได้
ของชนชันกลางไทยเกิ
้
การศึกษาจึงเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญมากในการก่อตัวของชนชันกลางไทย
้
ในขณะที่พวกเขาร้ อยละ 65
เห็นว่าปั ญหาคอร์ รัปชัน (ในบริ บทเฉพาะของสังคมไทย หมายถึงการคอร์ รัปชันของนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตังเท่
้ านัน)
้ เป็ นเรื่ องที่น่าห่วงของสังคม ความซ้ อนทับกันระหว่างปั ญหาการจัดสรรทรัพยากรเชิง
พื ้นที่กบั ชนชันนี
้ ้ย่อมก่อให้ เกิดแรงจูงใจทางการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างคนกรุ งเทพฯ กับคนต่างจังหวัด
กล่า วคื อ คนต่า งจัง หวัด ย่ อ มพร้ อมที่ จ ะเลื อ กพรรคการเมื อ งที่ มี แ นวนโยบาย “ประชานิ ย ม” กระจาย
ทรั พยากรสู่พืน้ ที่ นอกกรุ งเทพฯ เพราะเขาถูกเอาเปรี ยบมานาน ส่วนคนกรุ งเทพฯ ก็พร้ อมที่ จะต่อต้ าน
รัฐบาลที่ “หว่าน” งบประมาณสูท่ ้ องถิ่นเพื่อปกป้องสถานะเดิมของตน
ทัง้ นี ้ แม้ ง านศึก ษาที่ ผ่ า นมาจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การทํ า ความเข้ า ใจ “ขบวนการเปลี่ย นแปลง
ประเทศไทย” ระดับหนึ่ง แต่งานเหล่านี ้มิได้ มีวตั ถุประสงค์หลักหรื อมีขอบเขตการศึกษาที่ม่งุ เน้ นไปที่กลุ่ม
มวลชนที่สนับสนุนขบวนการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดงานที่ จะอธิ บายชุดความคิด ความเชื่ อ หรื อ
อุดมการณ์ทางการเมืองของมวลชนกลุม่ นี ้ ทังๆ
้ ที่งานส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ามวลชนกลุม่ หลักกลุม่ หนึง่ ของ
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เป็ น “ชนชันกลาง”
้
ซึ่งในทางทฤษฎีแบบการทําให้ ทนั สมัยได้ มอบ
บทบาทให้ เป็ นกองหน้ าของการกลายเป็ น (และการจรรโลง) ประชาธิ ปไตย ส่วน Veerayooth and
Hewison (2016) ก็ชี ้ว่าสาเหตุที่ทําให้ ทฤษฎีแบบการทําให้ ทนั สมัยหรื อระบอบพันทาง/ความคงทนของ
้ นเพราะแนวคิดพวกนี ้สมาทานสมมุติฐานหลัก
ระบอบอํานาจนิยม ไม่เหมาะสมกับกรณีประเทศไทยนันเป็
ว่าชนชันกลางมี
้
บทบาทเป็ นกองหน้ าและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย แต่สมมุติฐานนี ้กลับไม่เป็ นจริ งใน
สังคมไทย ในขณะที่ประจักษ์ (2559) และวีรยุทธ (2560) ชี ้ว่าลักษณะเชิงโครงสร้ างของรัฐไทยสมัยใหม่ที่
ยัง คงสื บ ทอดมรดกโครงสร้ างแบบรั ฐ โบราณมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย น (ไม่ ผ่ า น) ของสัง คมการเมื อ งไทย
โดยเฉพาะวีระยุทธเชื่ อว่าความตึงเครี ยดเชิงโครงสร้ างระหว่างรั ฐเก่ากับรัฐใหม่ก่อให้ เกิดแรงจูงใจทาง
การเมืองของชนชันนํ
้ าที่มีลกั ษณะย้ อนแย้ งกันระหว่างความต้ องการมีสิทธิอํานาจ (authority) แต่กลับไม่
้ งพื ้นที่ระหว่าง
ต้ องการความรับผิด (accountability) และในขณะเดียวกันก็มีปมความขัดแย้ งทับซ้ อนทังเชิ
กรุงเทพฯ กับต่างจังหวัดและเชิงชนชัน้ (กลางกับล่าง) ที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรของรัฐที่ให้ ประโยชน์
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แก่กรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นความสืบเนื่องของรัฐเก่าที่กรุ งเทพฯ ทําตัวเสมือนเจ้ าอาณานิคมปกครองต่างจังหวัด
ทําให้ ชนชันกลางส่
้
วนใหญ่ (คนกรุงเทพฯ) ของไทยต่อต้ านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ เพื่อปกป้องฐานะที่
ได้ เปรี ยบในการกระจายทรัพยากรที่ไม่เป็ นธรรมต่อไป
เพราะเหตุ นี ้ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ นที่ จ ะต้ องสร้ างความกระจ่ า งให้ กั บ ประเด็ น คนชั น้ กลางกั บ
ประชาธิปไตยภายใต้ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ในสองประเด็นด้ วยกัน ประเด็นแรก พวกเขามี
สัดส่วนเท่าใดในกลุม่ ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” และพวกเขามีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างไร ประเด็นที่สอง พวกเขามีทศั นะทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตย
อย่างไร เห็นด้ วยหรื อไม่อย่างไร และพวกเขาให้ เหตุผลว่าเป็ นเพราะเหตุใด เป็ นไปในทิศทางเดียวกับที่งาน
ศึกษาที่มีอยู่ก่อนหน้ าอธิบายไว้ หรื อไม่อย่างไร หากไม่ใช่หรื อไม่เพียงพอ จะอาศัยเงื่อนไขและปั จจัยอื่นใน
การทําความเข้ าใจและอธิบาย “ความไม่ลงรอย” ดังกล่าวได้ หรื อไม่อย่างไร โดยเฉพาะเงื่อนไขและปั จจัย
เช่น โลกทัศน์และคติความเชื่อทางศาสนา ซึ่งยังไม่ส้ ไู ด้ รับความสําคัญในการทําความเข้ าใจ และอธิบาย
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวมากนัก
1.3.2 โลกทัศน์ และคติความเชื่อทางศาสนา
กปปส. รวมถึ ง พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย ชู ร ะบบการเมื อ งการปกครองที่ ใ ห้
ความสําคัญกับศีลธรรมของผู้ปกครองหรื อนักการเมืองเป็ นหลัก หรื ออีกนัยหนึ่งคือชูระบบการเมืองการ
ปกครองที่ วางอยู่บนคติความเชื่อทางศาสนามากกว่าปรัชญาหรื อทฤษฎีการเมือง การทํ าความเข้ าใจ
ความคิดและอุดมการณ์ ทางการเมืองของ กปปส. รวมถึงพันธมิตรฯ จึงจําเป็ นต้ องพิจารณาโลกทัศน์และ
คติความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้ องประกอบ ซึง่ ที่สําคัญได้ แก่แนวคิดเรื่ องบุญและบารมี
Hanks ในบทความ Merit and Power in the Thai Social Order (1962) เสนอว่าแนวคิดเรื่ องบุญ
ในพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ กับระเบียบสังคมและการเมืองไทยอย่างสําคัญ กล่าวคือ คนไทยเห็นว่า
สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ตามลําดับชันของความสามารถที
้
่จะกระทําการสัมฤทธิ์และความเป็ นอิสระจากทุกข์ ยิ่ง
สามารถกระทําการสัมฤทธิ์ได้ เท่าไหร่ทกุ ข์ยิ่งน้ อยเท่านัน้ และสิ่งมีชีวิตใดจะอยู่ลําดับชันไหนขึ
้
้นกับบุญหรื อ
กรวาล
ความดี ซึง่ สามารถเพิ่มพูนและเสื่อมสูญได้ จึงไม่มีใครอยู่ในตําแหน่งใดตายตัวทังในลํ
้ าดับชันทางจั
้
และลําดับชันทางสั
้
งคม แม้ บคุ คลจะเกิดมาในตําแหน่งทางสังคมตามบุญที่สงั่ สมมา แต่เขาก็ไม่จําเป็ นต้ อง
อยู่ตรงนัน้ ไปจนตาย ชาวนาสามารถเป็ นรัฐมนตรี และกษัตริ ย์ก็สามารถเป็ นทาสได้ แม้ การเคลื่อนย้ าย
ตําแหน่งจะถูกจํากัดด้ วยอายุขยั ปั จจัยทางกายภาพ รวมถึงเพศ ชาติพนั ธุ์ และการศึกษาก็ตาม
นอกจากนี ้ Hanks เสนอว่านอกจากบุญ คนไทยตระหนักถึงปั จจัยอีกประการที่ปฏิบตั ิการอยู่ใน
ระเบียบสังคม ซึ่ง ก็ คืออํ านาจ โดยอํ านาจที่ ว่า นี ไ้ ม่จําเป็ นต้ องเกี่ ยวข้ องกับศีลธรรมเช่น เดียวกับคําว่า
Power ในภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้ก็เพราะว่าสิ่งที่อนุญาตให้ ทรราชย์ที่อํามหิตและอยุติธรรมดํารงอยู่ได้ ทังที
้ ่ กฎ
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ศีลธรรมระบุชดั ว่าการครองราชย์เขาต้ องยุติลงหรื อไม่ควรเริ่ มตังแต่
้ แรกคือ อํานาจ ซึง่ อาจเป็ นคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลเหมือนพลังงาน อํานาจบางอย่างมาจากประสบการณ์ บ้ างมาจากความรู้ พิเศษ หรื อมาจาก
เครื่ องรางของขลัง เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี Tambiah ในหนังสือ World Conqueror and World Renouncer (1976) ไม่เห็นด้ วย
กับ Hanks ในการแยกอํานาจออกจากขอบข่ายของศีลธรรมและบุญ เขาเห็นว่ามโนทัศน์เรื่ องบุญและ
อํานาจก่อให้ เกิดชุดที่ยดึ โยงกับการต่างตอบแทน ลําดับชัน้ รวมถึงความตึงเครี ยด นอกจากนี ้ เขาเสนอว่า
การพิจารณาเรื่ องบุญที่มีนยั สองด้ านนําไปสูว่ ิภาษวิธีแห่งความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของอํานาจ
ซึง่ ส่งผลให้ กษัตริ ย์สามารถรุ่ งเรื องและตกอับได้ (Tambiah 1976: 484-486) หนังสือเล่มนี ้เป็ นการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างพุทธศาสนากับการเมืองในประเทศไทย ในสมัยสุโขทัยตอนต้ นการ
ปกครองอิงคติธรรมราชาของพุทธศาสนาเถรวาท กระนันด้
้ วยความที่ได้ รับอิทธิพลจากจักรวรรดิขอมซึง่ มี
ทังฮิ
้ นดูและพุทธเป็ นองค์ประกอบ จึงมีพราหมณ์ดแู ลพิธีมงคล โหราศาสตร์ และปฏิทิน กฎหมาย และการ
ปกครอง ต่อมาในสมัยอยุธยาได้ มีการลอกเลียนธรรมเนียมและการปฏิบตั ิของขอมอย่างเปิ ดเผย นับตังแต่
้
สถาบันการปกครองและการเมือง รูปแบบศิลปะ ระบบการเขียน ศัพท์ ราชาศัพท์ ไปจนกระทัง่ ราชพิธี และ
มีการนําเข้ าพราหมณ์ จากกัมพูชาในการประกอบราชพิธี สมัยอยุธยาจึงมีทงั ้ คติธรรมราชาที่รับมาจาก
สุโขทัยและคติเทวราชาที่รับมาจากกัมพูชา กษัตริ ย์มีสถานะเป็ นพระโพธิสตั ว์และมีพระนามเกี่ยวกับพระ
โพธิสตั ว์ ขณะที่พระราชวังเปรี ยบเสมือนวังพระอินทร์ และเป็ นประหนึง่ ศูนย์กลางจักรวาล
ส่วนในแง่การเมืองไทยร่ วมสมัย Tambiah เสนอว่าอุดมการณ์ของจอมพลสฤษดิ์ไม่เพียงแต่กดทับ
สัญลักษณ์ การปฏิวตั ิ 2475 หากแต่ยงั รื อ้ ฟื น้ และสร้ างความนิยมให้ กับสัญลักษณ์ ที่ดํารงอยูก่อนหน้ าคือ
กษั ต ริ ย์ แ ละพุท ธศาสนา จอมพลสฤษดิ์ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ษั ต ริ ย์ เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปต่ า งจัง หวัด และ
ต่างประเทศ รื อ้ ฟื น้ พระราชพิธี เช่นแรกนาขวัญ พระราชทานชื่อพระ มอบปริ ญญา เปลี่ยนเครื่ องทรงพระ
แก้ ว ฯลฯ (Tambiah 1976: 501) นอกจากนี ้ Tambiah เสนอว่ารัฐประหารสมัยใหม่มีความคล้ ายคลึงกับ
การแย่งชิงราชบัลลังก์สมัยก่อน ในแง่ท่ีมีการสร้ างความชอบธรรมและให้ การรับรองอํานาจใหม่ เขาเสนอ
ว่าแม้ รัชกาลที่ 9 ได้ ถกู ยกออกจากความโกลาหลของการเมืองปกติ ไม่ได้ อยู่ในสถานะของผู้ปกครอง ทว่า
พระองค์ได้ ให้ ความชอบธรรมแก่ผ้ ปู กครองรุ่นหลังด้ วยการให้ อภัยต่อการก่อรัฐประหารของพวกเขา3(Ibid:
487-489)
ส่วนแนวคิดเรื่ องบารมี Jory (2002) เห็นว่าวงวิชาการให้ ความสนใจกับกําเนิดคําว่าบารมีและ
อิทธิพลของแนวคิดนี ้ต่อวาทกรรมการเมืองไทยค่อนข้ างน้ อย (วิทยานิพนธ์ ของสมเด็จพระเทพฯ เรื่ องบารมี
มีขอบเขตความสนใจจํากัด) เขาจึงศึกษาเวสสันดรชาดก บารมี และโพธิสตั ว์กษัตริ ย์ ในแง่กําเนิดและการ
3

ณัฐพล (2556) ชี ้ว่ารัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ไม่เพียงแต่ได้ รับการช่วยเหลือจากกรมขุนชัยนาทฯ หนึง่ ในคณะผู้สําเร็ จราชการ
แทนพระองค์ หากแต่ยงั ได้ รับการรับรองจากรัชกาลที่ 9 ถือเป็ นต้ นแบบของรัฐประหารที่ได้ รับการรับรองความชอบธรรมจากสถาบันกษัตริ ย์
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แพร่กระจายของมโนทัศน์อํานาจแบบไทย เขาเสนอว่าเวสสันดรชาดกเป็ นหนึ่งในตัวบทสําคัญสุดในรัฐไทย
ก่อนสมัยใหม่ ในการแสดงออกและกระจายทฤษฎีการเมืองที่วางอยูบ่ นมโนทัศน์บารมีและโพธิสตั ว์กษัตริ ย์
กล่าวคือ คัมภีร์มหาวงศ์ และชาดกได้ จัดวางเวสสันดรชาดกไว้ ตรงใจกลางของวงศาวิทยาพระพุทธเจ้ า
ขณะเดียวกัน “วงศ์วานอันยิ่งใหญ่” (Great Lineage) ซึง่ ขยายวงศ์วานพระพุทธเจ้ ามายังปั จจุบนั ได้ สง่ ผล
ให้ เวสสันดรเป็ นบรรพบุรุษของกษัตริ ย์ร่วมสมัย โดยกษัตริ ย์สยามในปลายศตวรรษที่ 18 และต้ นศตวรรษที่
19 ถูกนําเสนอในเอกสารราชสํานักว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมือนกับพระโพธิสตั ว์ มีการใช้ ชื่อเดียวกับพระโพธิสตั ว์
เช่น สมมติวงศ์ มหาสมมติวงศ์ รวมทังมี
้ การสัง่ สมทศบารมีและจะตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคต ในสมัย
อยุธยาตอนปลายมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ าเป็ นกษัตริ ย์รวมถึงเป็ นผู้ก่อตังอาณาจั
้
กรสยาม ขณะที่การขึ ้น
ครองราชย์ของรัชกาลที่ 1 ถูกโยงเข้ ากับเหตุการณ์ ที่พระโพธิสตั ว์เอาชนะมาร ขณะเดียวกันกษัตริ ย์
พยายามแสดงตนตามภาพลักษณ์ ของเวสสันดร เช่น รัชกาลที่ 3 ประกอบพิธีบริ จาคโอรสธิดาในเชิง
สัญลักษณ์แก่พระ นอกจากนี ้ รัตนโกสินตอนต้ นคือยุคทองของการแต่งคําร้ องเวสสันดรชาดกในราชสํานัก
การเทศน์มหาชาติคําหลวงมีนยั ของการสร้ างความชอบธรรมให้ กบั ผู้ปกครองในฐานะโพธิสตั ว์กษัตริ ย์หรื อ
พระพุทธเจ้ าในอนาคต ขณะที่ศิลปะในวัดก็พบคติกษัตริ ย์ในฐานะโพธิสตั ว์สงั่ สมบารมีเช่นกัน กล่าวอีกนัย
หนึ่งรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นคือยุคทองของวัฒนธรรมการเมืองไทยที่วางอยู่บนมโนทัศน์บารมี กษัตริ ย์ถกู ยก
ให้ มี ส ถานะเป็ นพระโพธิ สัตว์ ที่ สั่ง สมบารมี แ ละมี ค วามเชื่ อ มโยงกับ “วงศ์ ว านอัน ยิ่ ง ใหญ่ ” และชาดก
โดยเฉพาะเวสสันดรชาดก
Jory (2002) เสนอว่าการปฏิรูปศาสนาโดยธรรมยุตในสมัยรัชกาลที่ 4 ส่งผลให้ วาทกรรมเรื่ องสิทธิ
อํ า นาจที่ ว างอยู่บ นบารมี ล ดความสํ า คัญ ลง ราชสํ า นัก ละทิ ง้ ชาดกและจารึ ก อื่ น ๆ วาทกรรมศาสนาประวัติศาสตร์ “วงศ์วานอันยิ่งใหญ่” ที่สร้ างความชอบธรรมให้ ผ้ ปู กครองในฐานะโพธิสตั ว์ถกู แทนที่ด้วย
เรื่ องเล่าประวัตศิ าสตร์ ชาติ-ราชวงศ์ มโนทัศน์บารมีกลายเป็ นโบราณวัตถุในวาทกรรมการเมืองไทย กระนัน้
ก็ปรากฏอยูใ่ นเพลงสรรเสริ ญพระบารมีและอยูใ่ นใจของมหาชนผ่านนิทานชาดก
อย่างไรก็ ดี แนวคิดเรื่ อ งบุญและบารมี ที่ ยึดโยงกับอํ านาจในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ
กษัตริ ย์ไม่ได้ ลดความสําคัญลงแต่อย่างใด หากแต่ถกู หยิบใช้ ในบริ บทการเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้
สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทัง่ ในความขัดแย้ ง
ทางการเมืองร่วมสมัย กล่าวในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ณัฐพล (2556) เสนอว่าในการเผชิญหน้ ากับภาวะ
ความทันสมัยและอาณานิคมตะวันตก สถาบันกษัตริ ย์ได้ ปรับตัวด้ วยการอาศัยแนวคิดอเนกชนนิกรสโมสร
สมมติ4 ในพุทธศาสนาที่วา่ กษัตริย์มาจากการเห็นพ้ องต้ องกันของเหล่าราษฎร หรื ออีกนัยหนึ่งคือได้ รับการ
4

สันติสขุ (2555) ชีว้ ่าแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาประชาคมของพุทธศาสนาเถรวาทของไทยที่ว่าด้ วยมหาชนสมมติเริ่ มจากอัคคัญญสูตรที่ว่า
กษัตริ ย์เป็ นผู้ประเสริ ฐที่สดุ ในหมู่ชนผู้ถือโคตร ระบบชนชัน้ วรรณะที่กษัตริ ย์เป็ นใหญ่ ไม่ได้ เกิดจากพรหมเนรมิต แต่เกิดจากกฎธรรมชาติที่
วิวฒ
ั นาการมาจากการคลี่คลายความขัดแย้ งระหว่างชนที่เสมอกัน ก่อนที่ต่อมาในกฎหมายตราสามดวงกษัตริ ย์จะมีสถานะเป็ นสมเด็จพระ
บรมโพธิสตั ว์เจ้ าแม้ จะยังอิงคติมหาชนสมมติอยู่ก็ตาม โดยรัชกาลที่ 1 ซึง่ เป็ นสามัญชนได้ อ้างอิงอุดมการณ์ มหาชนสมมติผสานกับอุดมการณ์
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“เลือกตัง”้ โดยราษฎรในการสร้ างความชอบธรรมให้ กบั ตน เริ่ มใช้ โดยรัชกาลที่ 4 และต่อมารัชกาลที่ 5 ได้
พัฒนาเพิ่มขึ ้น โดยเสนอว่าการเมืองการปกครองของสยาม (โดยเฉพาะระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ที่
พระองค์พฒ
ั นาขึ ้น) มีลกั ษณะเป็ นสถาบันที่ไม่จําเป็ นต้ องเอาอย่างธรรมเนียมยุโรปหรื อสังคมอื่น นอกจาก
นี ้ณัฐพลเสนอว่าคําว่า revolution ที่รัชกาลที่ 7 เตรี ยมไว้ คือการรวมศูนย์อํานาจให้ กลับมายังกษัตริ ย์อย่าง
มัน่ คงอีกครัง้ กษัตริ ย์ทรงไว้ ซึ่งอํานาจอธิปไตย มีอํานาจสูงสุด และอยู่ในฐานะเป็ นที่เคารพบูชา ฟ้องร้ อง
มิได้ ขณะเดียวกันก็มีการรื อ้ ฟื ้นคติอเนกชนนิกรสโมสรสมมติขึ ้นมาแทนคติการเมืองตะวันตก กล่าวคือ
กษัตริย์ขึ ้นครองราชย์โดยความเห็นชอบของชุมชนการเมืองและมีอํานาจเหนือราษฎรที่อยูท่ ดั เทียมกัน หาก
มีการแบ่งชันในสั
้ งคมก็เป็ นเพียงการแบ่งงานกันทํา และราษฎรก็สามารถแบ่งได้ เป็ นเพียงกลุม่ ที่จงรักภักดี
และกลุม่ ที่ไม่จงรักภักดีตอ่ กษัตริ ย์ จึงมีการแก้ ข้อความในรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวที่ว่า “อํานาจสูงสุดของ
ประเทศนันเป็
้ นของราษฎรทังหลาย”
้
เป็ น “อํานาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริ ย์ผ้ ู
เป็ นประมุขทรงใช้ อํานาจนัน”
้ ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 เช่นเดียวกับ Connors (2007) ที่เสนอว่ามีการสร้ าง
ความชอบธรรมใหม่ให้ กษัตริ ย์ด้วยการใช้ คติธรรมราชาในสมัยสุโขทัยและต่อมาคือ อเนกชนนิกรสโมสร
สมมติที่วา่ การปกครองไทยเป็ นประชาธิปไตยอยูแ่ ล้ ว
ขณะที่ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ธงชัย (2556) ชี ้ว่า 20 ปี หลัง พ.ศ. 2490 ฝ่ ายนิยมเจ้ ารื อ้
ฟื น้ บทบาทความสําคัญของสถาบันกษัตริ ย์ในสังคมการเมืองด้ วยการเสนอว่ากษัตริ ย์เป็ นธรรมราชาที่อยู่
เหนือการเมือง ธรรมราชาเป็ นอุดมคติการเมืองเก่าแก่ของสังคมการเมืองพุทธเถรวาท เน้ นอํานาจศักดิสิทธิ์
ของพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมและปฏิบตั ิธรรมขันสู
้ ง อันจะส่งผลให้ สงั คมชาวพุทธอยู่เย็นเป็ นสุขโดย
ปริ ยาย โดยได้ มีการแปรคติดงั กล่าวเป็ นโครงการและพระราชกรณียกิจที่เน้ นการเอาใจใส่ทุกข์สขุ ราษฎร
เช่นเดียวกับ Kobkua (2002) ที่เสนอว่ารัชกาลที่ 9 ต่อต้ านคณะราษฎรและจอมพล ป. พร้ อมกับหนุนจอม
พลสฤษดิ์ โดยอาศัยคติธรรมราชาและทศพิธราชธรรมเป็ นฐานสิทธิอํานาจและความชอบธรรม พระองค์
อาศัยคติเหล่านี ้ในการแสดงอํานาจเหนือสถาบันการเมืองปกติและแทรกแซงเหตุการณ์ทางการเมือง โดย
ตลอด 50 ปี ที่ครองราชย์พระองค์ทรงอุทิศตนอย่างไม่ร้ ูเหน็ดเหนื่อยตามที่ให้ สญ
ั ญา คนไทยโดยทัว่ ไปจึงรัก
และเคารพบูชาพระองค์ด้วยเหตุผลสองประการ คือทรงเป็ นกษัตริ ย์ที่ดีและเป็ นคนดีพิเศษ อํานาจของ
พระองค์จึงมาจากการที่ราษฎรชื่นชอบพระองค์ที่มีบญ
ุ และบารมี ราษฎรส่วนใหญ่เห็นว่าตนมีบญ
ุ ที่ได้ เกิด
ในรัชสมัยของพระองค์
ส่ว นในช่ วงความขัดแย้ งทางการเมื อ งร่ ว มสมัย ประมวล (2548) เขี ยนหนัง สือเรื่ อง “พระราช
อํานาจ” เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ “ถูกต้ อง” ว่าพระราชอํานาจของกษัตริ ย์ไทยมีลกั ษณะและที่มาอย่างไร เขา
เสนอว่าในสมัยสุโขทัยกษัตริ ย์เป็ นพ่อขุน เป็ นพ่อปกครองลูก สมัยอยุธยาเป็ นสมมติเทพและธรรมราชา
สมมติเทพของฮินดู จึงมีสร้ อยพระนามสมมติเทพด้ วย และประเพณีนี ้ดําเนินในรัชกาลต่อๆ มา ยกเว้ นรัชกาล 8 และรัชกาล 9 ที่มีแต่อเนกชน
นิกรสโมสรสมมติ
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สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ เ ปลี่ ย นจากเทพสมมติ เ ป็ นอเนกชนนิ ก รสโมสรสมมติ ที่ ตัง้ มั่น ในหลัก ธรรม คื อ
ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ และจักรวรรดิวตั ร กษัตริ ย์จงึ มี “สมบูรณาญาสิทธิ์” มาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากแนวคิดเรื่ องบุญ บารมี รวมถึงแนวคิดอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ตาม
คติธรรมราชาของพุทธศาสนาเถรวาท ในช่วงห้ าทศวรรษที่ ผ่านมาสิทธิ อํานาจและความชอบธรรมของ
กษัตริ ย์ตามคติเทวราชาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูยงั ได้ รับการรื อ้ ฟื น้ อย่างสําคัญ ณัฐพล (2556) เสนอว่า
หลังจากที่รัชกาลที่ 9 เสด็จนิวตั ิประเทศไทยในปี พ.ศ. 2494 สถาบันกษัตริ ย์และกลุม่ รอยัลลิสต์ได้ เปลี่ยน
วิธีการต่อสู้ใหม่โดยหันไปเป็ นพันธมิตรกับสหรัฐฯ โดยในปลายปี พ.ศ. 2496 CIA ได้ พยายามสร้ างทัศนะ
เทิดทูนสถาบันกษัตริ ย์ให้ เป็ นอุดมการณ์ สําคัญของตํารวจตระเวนชายแดนและตํารวจพลร่ มที่ สหรัฐฯ
สนับสนุนให้ ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อปฏิบตั ิการลับ สหรัฐฯ ได้ ให้ USAID เร่งปฏิบตั ิการครอบงําสังคมไทยให้ มากขึ ้น โดย
ใช้ ประเด็นจารี ตประเพณีและความมีเอกราชของชาติปลุกเร้ าให้ คนไทยตื่นตระหนกว่าปี ศาจคอมมิวนิสต์
กําลังคุกคามไทย เมื่อประกอบกับโครงการเสด็จเยี่ยมประชาชนในชนบทตังแต่
้ ปลายปี พ.ศ. 2498 กษัตริ ย์
ก็เริ่ มกลายเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นชาติและเป็ นแกนกลางของจารี ตประเพณีไทย เช่นเดียวกับทักษ์
(2526) ที่ เสนอว่าจอมพลสฤษดิ์ภายใต้ ความร่ วมมือและการสนับสนุนของสหรัฐฯ ได้ ฟื้นฟูสถานะและ
บทบาทของสถาบันกษัตริย์ด้วยการส่งเสริมให้ ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในถิ่นทุรกันดาร
นอกจากพระราชกรณียกิจ การรื อ้ ฟื น้ สถานะและบทบาทของสถาบันกษัตริ ย์ดําเนินการผ่านราช
พิธีตามคติเทวราชาของพราหมณ์ ฮินดูอย่างสําคัญ ทักษ์ (2526) เสนอว่ารั ฐบาลจอมพลสฤษดิ์รือ้ ฟื ้น
ประเพณีตา่ งๆ อาทิ พระราชพิธีแรกนาขวัญ ขณะที่ Jackson (2010) ชี ้ว่ารัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ได้
วางรากฐานให้ กับการกลับมาของวาทกรรมเทวราชา สัญลักษณ์ พราหมณ์ เกี่ ยวกับราชอํ านาจ (royal
absolutism) ได้ แข็งแกร่ งขึ ้นอีกครัง้ ควบคู่กบั พุทธศาสนาในฐานะฐานความชอบธรรมทางการเมืองของ
กษัตริ ย์โดยอาศัยสื่อและเศรษฐกิ จแบบตลาดเป็ นพลังขับเคลื่อน รั ชกาลที่ 9 มักถูกนํ าเสนอผ่านสื่อใน
ลักษณะเทพหรื อกึ่งเทพ วาทกรรมเทวราชาที่ชุบขึน้ ใหม่เป็ นหนึ่งในยุทธวิธีทางอุดมการณ์ ในการสร้ าง
ความชอบธรรมให้ กบั สิทธิอํานาจของสถาบันกษัตริ ย์เชิงเครื อข่ายที่ไม่ได้ มาจากการเลือกตัง้ (unelected
network monarchy) เช่นเดียวกับ Ivarsson and Isager (2010) ที่เสนอว่ารัชกาลที่ 9 ขึ ้นครองราชย์ใน
ฐานะธรรมราชา ทว่าต่อมาได้ ถกู ทําให้ มีลกั ษณะกึ่งเทพหรื อเป็ นเทวราชาผ่านพิธีทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู
ขณะที่ธงชัย (2556) เสนอว่าในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมาฝ่ ายนิยมเจ้ าร่ วมกันโหมประโคมยกย่องให้ กษัตริ ย์
กลายเป็ นสมมติเทพ จนคนไทยส่วนใหญ่เคลิ ้มว่ากษัตริ ย์อยู่พ้นไปจากการเมือง ทังที
้ ่วงั และฝ่ ายนิยมเจ้ า
แทรกแซงการเมืองบ่อยครัง้ โดยสวมบทบาทผู้ทรงศีลที่ไร้ ผลประโยชน์ อยูเ่ หนือการเมืองมนุษย์ที่โสมม
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ทังนี
้ ้ คติความเชื่อพุทธศาสนาได้ ถกู นํามาใช้ เป็ นฐานหรื อแหล่งอ้ างอิงของการปกครอง “ระบอบ
ประชาธิปไตย” ที่มีลกั ษณะเอื ้ออํานวยต่อชนชันนํ
้ าจารี ต Connors (2007) เสนอว่าในช่วงปลายทศวรรษ
1950 และต้ นทศวรรษ 1960 แนวคิด “ประชาธิปไตยแบบไทย” (Thai-style Democracy) อุบตั ิขึ ้นในฐานะ
องค์ประกอบพื ้นฐานของกองทัพและอุดมการณ์ราชการ ซึง่ มีความคล้ ายคลึงกับโลกทัศน์เชิงจักรวาลวิทยา
ในไตรภูมิกถาซึง่ เป็ นต้ นแบบของสังคมการเมืองที่มีลําดับชัน้ เสถียรภาพและความผาสุกของระเบียบสังคม
เป็ นผลจากบุญและบารมีของกษัตริ ย์ การแทรกแซงและการฟื น้ ฟูระเบียบและความสงบสุขของกษัตริ ย์
ส่งผลให้ สถาบันกษัตริ ย์เป็ นสถาบันการเมืองพิเศษที่ขาดไม่ได้ (indispensable para-political institution)
ใน “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย”
กล่าวในเชิงรูปธรรม ณัฐพล (2556) ชี ้ว่าหลังพ่ายแพ้ ชวั่ คราวในช่วง พ.ศ. 2476-2481 เครื อข่ายชน
ชันนํ
้ าจารี ตหรื อ “ชาวนํ ้าเงินแท้ ” ได้ ฟืน้ คืนอีกครัง้ ในช่วง พ.ศ. 2490-2500 โดยขุนนางในระบอบเก่าและนัก
กฎหมายกษัตริ ย์นิยมได้ ร่วมกันร่ างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ซึ่งได้ เพิ่มข้ อความ “มีพระมหากษัตริ ย์เป็ น
ประมุข” ต่อท้ าย “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย” เป็ นครัง้ แรก และส่งผลให้ รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี ้เป็ น “รัฐธรรมนูญกษัตริ ย์นิยม” เช่นเดียวกับธงชัย (2556) ที่เสนอว่าในปี พ.ศ. 2490 ฝ่ ายเจ้ าร่ วมมือ
กับ กองทัพ ทํ า รั ฐ ประหาร นํ า ฝ่ ายเจ้ า กลับ คื น สู่อํา นาจและเขี่ ย ผู้นํ า คณะราษฎรออกไป พร้ อมกับร่ า ง
รัฐธรรมนูญให้ สถาบันกษัตริ ย์อยู่ในสถานะสูงสุดของระบบการเมืองที่เรี ยกว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข” หรื อ “ระบอบประชาธิปไตยแบบอํามาตย์” (Royalist Democracy) แม้
ระบอบนี ้จะไม่มีความเป็ นประชาธิปไตยก็ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ถูกยกเลิกโดยจอมพล ป. ที่ทํารัฐประหารในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494
พร้ อมกับมีการนํารัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 มาใช้ ชวั่ คราว สร้ างความไม่พอใจให้ กบั กษัตริ ย์และกลุ่มกษัตริ ย์
นิยมอย่างมากเนื่องจากเป็ นการทําลาย “ระบอบสีนํ ้าเงิน” ที่พวกเขาพยายามสถาปนาขึ ้นมา ต่อมาในปี
พ.ศ. 2500 เครื อข่ายกษัตริ ย์นิยมและกองทัพจึงได้ ร่วมกันก่อรัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. ซึง่ ถือเป็ นการ
สิ ้นสุดของการเมืองภายใต้ ยคุ คณะราษฎรรวมถึงคติการจํากัดอํานาจกษัตริ ย์ใต้ รัฐธรรมนูญ เปิ ดโอกาสให้
ฝ่ ายกษัตริ ย์นิยมสามารถผสานคติอเนกชนนิกรสโมสรสมมติเข้ ากับระบอบเผด็จการทหาร นํามาสู่การ
กลับมาของ “ระบอบสีนํ ้าเงิน” ภายใต้ ชื่อ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข” หรื อ
Patriarchism Democracy (ณัฐพล 2556) นอกจากนี ้ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีการร่ าง
และประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 ซึง่ รู้จกั กันในนาม “รัฐธรรมนูญฉบับราชประชาสมาสัย” และต่อมา
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2540 สถาบันกษัตริ ย์ก็ได้ รับการจัดวางให้ อยู่ในตําแหน่งสูงส่งใน
สังคมการเมือง กษัตริ ย์มีอํานาจสูงสุดและเบ็ดเสร็ จในหลายเรื่ อง ซึง่ ส่งผลให้ “ระบอบราชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ” หรื อ Constitutional Monarchy สํานวนรัชกาลที่ 9 แตกต่างไปจากต้ นฉบับในประเทศอังกฤษ
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อีกทังยั
้ งมีลกั ษณะขัดกันในตัว คือกษัตริ ย์อยู่เหนือการเมืองแต่ก็อยู่ในการเมืองในเวลาเดียวกัน (Kobkua
2002)
Hewison and Kengkij (2010) เห็นว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย” (Thai-style Democracy) คือ
แนวคิดการเมืองที่ถกู พัฒนาขึ ้นเพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ กบั อนุรักษ์ นิยมและอํานาจนิยมในยุครัชกาลที่
9 ซึง่ มองการเมืองว่าเป็ นธุรกิจสกปรก พระองค์สนับสนุนอํานาจนิยมของจอมพลสฤษดิ์นอกจากเพราะเป็ น
โอกาสการฟื ้นตัวของวังแล้ ว ยังเป็ นเพราะความชอบส่วนพระองค์ต่อระเบียบการพึ่งพิงสัญลักษณ์ และ
สถาบันประเพณี พระองค์ทรงมองการเมืองแบบพรรคการเมืองและประชาธิปไตยแบบตะวันตกว่าแปลก
แยกจากประเพณี ไทย พร้ อมแนะให้ คนไทยสร้ าง “ประชาธิ ปไตยแบบไทย” เป็ นของตนเอง นอกจากนี ้
พระองค์ทรงมีส่วนเกี่ยวข้ องกับรัฐประหารหลายครัง้ โดยเฉพาะรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่ง
หลายคนเห็นว่าเป็ น “รัฐประหารที่ดี” และหากทหารตังคนดี
้
มาเป็ นรัฐบาลประชาชนก็ควรมีความเชื่อมัน่
พลเอกสุรยุทธถูกมองเป็ นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกเลือกจากองคมนตรี ทว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย”
แท้ จริ งแล้ วคือ หมาป่ าอํานาจนิยมในคราบของแกะที่ถกู พัฒนาขึ ้นในฐานะอุดมการณ์อนุรักษ์ นิยม5
กล่าวอีกนัยหนึ่ง “ประชาธิปไตยแบบไทย” คือ “การเมืองคนดี” ซึง่ มีกษัตริ ย์อยู่บนยอด เป็ นระบบ
การเมืองการปกครองที่ได้ รับการนําเสนอโดย “ปั ญญาชน” ฝ่ ายจารี ตมาอย่างต่อเนื่อง สายชล (2546)
เสนอว่าในช่วงที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถกู วิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนักจนกระทัง่ รัชกาลที่ 5 ทรงกังวล
ว่าระบอบกําลังจะปิ ดฉากลงในไม่ช้า สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ พยายามชี ้ให้ เห็นส่วนดีพิเศษ
ของประเพณีการปกครองไทยที่มีมาแต่อดีต เพื่อจรรโลงความชอบธรรมของระบอบการปกครองสืบไป โดย
เขาเน้ นความสําคัญของกษัตริ ย์ราชวงศ์จกั รี ในการรักษาอิสรภาพของชาติ รวมถึงสร้ างอัตลักษณ์กษัตริ ย์ที่
เน้ นความเป็ นกษัตริ ย์ของราษฎรและเพื่อราษฎร เพื่อให้ กษัตริ ย์มีสิทธิธรรมที่จะเก็บภาษี อากรและผูกขาด
ในการจัดการทรัพยากร รวมถึงมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ อย่างไรก็ดี เขาไม่ได้ เน้ นคติอเนกชน
นิกรสโมสรสมมติเพราะเชื่อในศีลธรรมของเจ้ าอันเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะของคนที่เกิดมาเป็ นเจ้ า ซึง่ ทําให้ เจ้ า
มีความชอบธรรมที่จะเป็ นผู้ปกครอง เขาไม่เห็นด้ วยกับระบบการเมืองที่ให้ สิทธิแก่ประชาชนในการเลือก
ผู้ปกครอง ซึง่ ก็คือการยืนยันให้ มีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สืบต่อไป
ในทํานองเดียวกัน Hewison and Kengkij (2010) ชี ้ว่า ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เป็ นนักโฆษณาชวนเชื่อของ
ระบอบอํานาจนิยมของจอมพลสฤษดิ์และการรื อ้ ฟื น้ กษัตริ ย์นิยมที่เน้ นความเป็ นคนดี เขาเสนอว่า “ภายใต้
ระบอบทหาร ประชาชนควรจะเชื่ อมั่นว่าประเทศถูกปกครองโดยคนดี ซึ่ง สิ่ง นี ต้ ่า งอย่า งมากจากการ
5

อย่างไรก็ดี สันติสขุ (2555) ตังข้
้ อสังเกตว่าไม่เพียงแต่นกั คิดสายอนุรักษ์ นิยมที่พยายามช่วงชิงการสร้ างวาทกรรมว่าด้ วยประชาธิปไตยแบบ
ไทยที่เชื่อมโยงอุดมการณ์ มหาชนสมมติ และอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ หากแต่นกั คิดในสายตะวันตกก้ าวหน้ าอย่างเช่น ปรี ดี ก็มีสว่ นในการ
การสร้ างวาทกรรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขเช่นกัน
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ปกครองโดยนักการเมืองที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์ตวั เอง” เขาเห็นว่ารัฐประหารไม่ใช่สิ่งที่เลวหากเป็ นการ
ขจัดนักการเมืองเลว
ขณะที่ในช่วงความขัดแย้ งทางการเมืองร่ วมสมัย ฝ่ ายชนชันนํ
้ าจารี ต เช่น ประมวล (2548) เสนอ
ว่าคนไทยเชื่อว่ากษัตริ ย์ทุกพระองค์ประกอบด้ วยพระปุพเพกตปุญญตา คือทรงทําความดีมาอย่างวิเศษ
กว่าคนอื่นๆ ในชาติปางก่อน และเมื่อเป็ นกษัตริ ย์แล้ วก็มีปณิธานที่จะประกอบคุณงามความดีด้วยการ
บําบัดทุกข์บํารุ งสุขแก่ราษฎรและทํานุบํารุ งพระพุทธศาสนา ดังพระปณิธานในการขึ ้นครองราชย์ที่ว่า “เรา
จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” นอกจากนี ้ เขาได้ อ้างวิทยานิพนธ์ ฉบับ
หนึง่ ที่ศกึ ษาพระราชดํารัสในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าล้ วนให้ ความสําคัญกับศีลธรรมความดีทงสิ
ั ้ ้น เช่น
ในช่วง พ.ศ. 2493-2499 เน้ นเรื่ องคุณธรรม ความสามัคคี และซื่อสัตย์สจุ ริ ต ช่วง พ.ศ. 2500-2516 เน้ น
เรื่ องคุณธรรม ช่วง พ.ศ. 2516-2519 เน้ นเรื่ องคุณธรรมให้ เมืองไทยพออยูพ่ อกิน ช่วง พ.ศ. 2519-2531 เน้ น
เรื่ องคุณธรรม ความสามัคคี การทําความดี และการพัฒนา และช่วง พ.ศ. 2531-2542 เน้ นเรื่ องคุณธรรม
ความสามัคคี ละเว้ นการทุจริ ต พร้ อมกันนี ้ เขาได้ เสนอว่าเมื่อศีลธรรมของผู้คนเสื่อมทรามลง “คนไทยทุก
หมู่เหล่าคงได้ แต่หวังในพระบรมเดชานุภาพ” โดยผ่า นการใช้ พระราชอํา นาจที่ วางอยู่บนความดีของ
พระองค์
นอกจากนี ้ ความดีของกษัตริย์ยงั ถูกนําไปใช้ เป็ นฐานในการนําเสนอสังคมไทยในอุดมคติด้วย อาทิ
“สังคมอินทรี ยภาพแบบพุทธ” (A Buddhist Organic Society) ซึง่ ธงชัย (2556) ชี ้ว่าเป็ นสังคมที่จดั ลําดับ
ชันตามความสู
้
งตํ่าของบุญบารมี ซึง่ จะปกติสขุ และเคลื่อนตัวไปข้ างหน้ าได้ ก็ตอ่ เมื่อหน่วยต่างๆ ของสังคม
รู้ จักหน้ าที่ ของตนและทํ างานอย่างประสานสอดคล้ องกันเหมือนอวัยวะต่างๆ ในร่ างกาย องค์ รวมของ
ุ บารมีไม่เท่ากันแต่ว่ามีความสําคัญ ความสามัคคีและหน้ าที่
ประเทศไทยจึงประกอบด้ วยหน่วยย่อยที่มีบญ
จึงเป็ นหัวใจสําคัญมากกว่าสิทธิซงึ่ เป็ นคุณสมบัติจําเป็ นของปั จเจกภาพ ดังกรณีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ที่สายชล (2546) เสนอว่าเน้ นความสามัคคีทงภายในชนชั
ั้
น้ ระหว่างชนชัน้ และระหว่างชนชาติ
ต่างๆ เขาสร้ างอัตลักษณ์เมืองไทยที่มีชนชาติไทยเป็ นชนชันปกครองและเป็
้
นผู้นําทางอารยธรรมของชน
ชาติต่างๆ ในประเทศที่ล้วนแล้ วแต่ได้ รับความเมตตากรุ ณาจากกษัตริ ย์ให้ อยู่เย็นเป็ นสุขกันทัว่ หน้ า เขา
กําหนดสถานภาพ บทบาท และหน้ าที่ของคนชัน้ ต่างๆ ในเมืองไทยผ่านพระนิพนธ์ คําพูด และข้ อเขียน
ลักษณะต่างๆ เพื่อให้ คนแต่ละชันรั
้ บรู้ตนเองและเป็ นที่รับรู้ของคนชันอื
้ ่น เพื่อให้ คนแต่ละชันกระทํ
้
าการตาม
ความสามารถของชันตน
้ หรื อกรณี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ที่ Hewison and Kengkij (2010) ชี ้ว่าเขาเสนอภาพ
สังคมไทยเหมือนร่ างกาย ซึง่ มีกษัตริ ย์เป็ นศีรษะรัฐบาลและระบบราชการเป็ นอวัยวะ สังคมเป็ นลําดับชัน้
และมีโครงสร้ างในลักษณะที่ทกุ คนทําหน้ าที่ของตนและการเคลื่อนย้ ายทางสังคมทําได้ จํากัด
ธงชัย (2556) เห็นว่าการชูวาทกรรมคนดีของ “ปั ญญาชน” ฝ่ ายชนชันนํ
้ าจารี ตในช่วง 30 ปี ที่ผ่าน
มาโดยเฉพาะในช่วงแรกของความขัดแย้ งทางการเมืองร่ วมสมัยที่ “ไม่เคยมีครัง้ ใดที่มีเสียงเรี ยกร้ องให้ เจ้ า
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เข้ ามาแทรกแซงและมีอํานาจนํ าเพื่อต่อต้ านรั ฐบาลอย่างเปิ ดเผยดังในช่ วง พ.ศ. 2549” ได้ ปูทางไปสู่
รัฐประหาร 2549 ในที่สดุ เขาเสนอว่าในบริ บทของการเคลื่อนสู่ประชาธิปไตย กษัตริ ย์มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาระบบรัฐสภาด้ วยการดํารงอํานาจทางศีลธรรมเหนือสถาบันการเมืองปกติที่สกปรกฉ้ อฉล ฝ่ ายนิยม
เจ้ ากับขบวนการพลเมืองและปั ญญาชนที่เรี ยกตนเองว่า “ภาคประชาชน” ซึง่ ไม่ไว้ ใจนักการเมืองได้ ช่วยกัน
ผลักดันวาทกรรม “ทําการเมืองให้ สะอาด” ซึ่งตอกยํ ้าการเมืองเชิงศีลธรรมซ้ อนกันสองประการ คือ ด้ าน
หนึง่ มันท้ าทายและทําลายความชอบธรรมของนักการเมืองและระบบเลือกตัง้ อีกด้ านมันตอกยํ ้าว่าอํานาจ
ทางศีลธรรมเหนือกว่าเสียงส่วนใหญ่ และเป็ นความชอบธรรมสูงสุดทางการเมือง ซึง่ คือสถาบันกษัตริ ย์ ผู้
ซึ่งวิจารณ์ นกั การเมืองต่อสาธารณะหรื อไม่ก็ข้ามหัวนักการเมืองและทํางานโดยตรงกับข้ าราชการในการ
แก้ ปัญหาต่างๆ ศีลธรรมและจริ ยธรรมจึงเป็ นทางออกเดียวในการแก้ ปัญหาและเกือ้ หนุนต่อรัฐประหาร
2549
นอกจากนี ้ ธงชัย (2556) เสนอว่ารัฐประหาร 2549 มีพลเอกเปรมและคนสําคัญในเครื อข่ายวังอยู่
เบื อ้ งหลัง อี ก ทัง้ ยัง ได้ รั บ แรงสนับ สนุน จากนัก กิ จ กรรมและปั ญ ญาชนในนาม “ภาคประชาชน” เช่ น
“เครื อข่า ยจุฬ าฯ เชิ ดชูคุณธรรมนํ า ประชาธิ ปไตย” เดิน ทางเข้ าพบพลเอกเปรมเพี ยงสองสามวัน ก่ อน
รั ฐ ประหารเพื่ อ ขอให้ เ ขาแทรกแซงทางการเมื อ ง นอกจากนี เ้ ขาชี ว้ ่ า ธี ร ยุท ธเรี ย กร้ องให้ ก ารเมื อ งของ
นักการเมืองถูกถ่วงดุลกํากับด้ วยผู้มีอํานาจทางศีลธรรมที่สงู ส่งกว่า เช่นสถาบันยุติธรรม ทหาร นักวิชาการ
ชนชันสู
้ ง องคมนตรี กลายเป็ น “ประชาธิ ปไตยแบบภูมิปัญญา” หรื อระบอบการเมืองที่ประชาชนผู้อ่อน
ศีลธรรมถูกกํากับด้ วยผู้มีบารมีสงู กว่า เป็ นประชาธิปไตยแบบมีอภิชนอยูเ่ หนือประชาชนทัว่ ไป
ในทํานองเดียวกัน McCargo (2005) เสนอว่า “สถาบันกษัตริ ย์แบบเครื อข่าย” (Network
Monarchy) มีลกั ษณะไม่เสรี เป็ นพื ้น เพราะชูการพึ่งพิง “คนดี” พร้ อมกับผลักสถาบันหรื อกระบวนการ
การเมื อ งปกติ ไ ปอยู่ช ายขอบและให้ ค วามสํ า คัญ กับ หลัก ประชาธิ ป ไตยน้ อ ยมาก ขณะที่ ก ษั ต ริ ย์ ท รง
แทรกแซงการเมืองตลอดเวลาในฐานะสถาบันเหนือการเมือง (para-political institution) โดยอ้ างมหา
อาณัติ (super mandate) จากประชาชนซึง่ เหนือกว่าอาณัติจากการเลือกตัง้ (electoral mandate) ของ
นักการเมือง McCargo เสนอว่าภายใต้ สภาวการณ์เช่นนี ้ ความสําเร็ จจะตกเป็ นของกษัตริ ย์และเครื อข่าย
ขณะที่ ค วามล้ ม เหลวหรื อ ความเสื่ อ มทรามของระบบจะถูก โยนให้ เ ป็ นความผิ ด ของผู้อื่ น โดยเฉพาะ
นักการเมืองที่ฉ้อฉลและเห็นแก่ตวั เขาเสนอว่าตราบเท่าที่การเมืองเลือกตังถู
้ กมองว่าฉ้ อฉลและบกพร่ อง
กษัตริ ย์จะถูกทําให้ เป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการใช้ อํานาจคานฉุกเฉิน โดยก่อนรัฐประหาร 2549 กษัตริ ย์ได้ สง่
สัญญาณไม่อนุมตั ินโยบาย พ.ต.ท.ทักษิ ณ ในหลายลักษณะ ขณะที่พลเอกเปรมก็ทําหลายอย่างตรงข้ าม
กับนโยบาย พ.ต.ท.ทักษิณจนกระทัง่ นําไปสูร่ ัฐประหารในที่สดุ
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ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ หลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ปั ญหาและความขัดแย้ งทาง
การเมื องได้ คลี่คลายไปอี กขัน้ รวมทัง้ มีการอาศัยศีลธรรมในการขับเคลื่อนในอี กลักษณะ กล่าวคือแม้
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรื อ “เสื ้อเหลือง” ประสบความสําเร็ จในการอาศัยโวหาร/วาทศิลป์/
วาทกรรม “คนดี” ในการขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ผ่านรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทว่าต่อมาโวหาร/
วาทศิลป์/วาทกรรมดังกล่าวก็ ถูก ต่อต้ านท้ าทายโดยแนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่ง ชาติ
(นปช.) หรื อ “เสื ้อแดง” นอกจากนี ้ ต่อมาพันธมิตรฯ ได้ สลายตัวลงและถูกแทนที่ด้วย กปปส. ซึ่งแม้ จะมี
ความคาบเกี่ยวเหลื่อมซ้ อนกันแต่ก็มีลกั ษณะเฉพาะที่ตา่ งกัน ไม่ว่าจะเป็ นในแง่ของแกนนํา ผู้เข้ าร่ วม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการอาศัยโวหาร/วาทศิลป์/วาทกรรม “คนดี” ในการเคลื่อนไหว เพราะขณะที่พนั ธมิตร
ฯ อาศัยคติหรื อมโนทัศน์ทางศาสนา เช่น ธรรมราชา อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ในการเคลื่อนไหว กปปส. ชู
โวหาร/วาทศิลป์/วาทกรรม “คนดี” ที่ไม่ยดึ โยงกับคติหรื อมโนทัศน์ทางศาสนาใดเป็ นการเฉพาะหรื อเด่นชัด
ขณะเดียวกันก็มีผ้ มู ีส่วนในการผลิต เผยแพร่ และปรับใช้ โวหาร/วาทศิลป์/วาทกรรม “คนดี” ค่อนข้ างกว้ าง
และหลากหลาย ไม่ได้ จํากัดเฉพาะแกนนําหรื อ “ปั ญญาชน” เหมือนในช่วงพันธมิตรฯ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงจะ
สํารวจความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง รวมถึงผู้กระทําการ
ดังกล่าวนี ้ว่ามีลกั ษณะเช่นไร เชื่อมโยงกับโลกทัศน์และคติความเชื่อทางศาสนาข้ างต้ นแค่ไหนอย่างไร และ
สะท้ อนความจําเพาะของ “การเมืองคนดี” ที่ผ้ สู นับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” พยายามชู
อย่างไร
1.3.3 อัตลักษณ์ และกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดเรื่ อง “อัตลักษณ์ ” (Identity) ได้ เข้ ามาอยู่ใจกลางของ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทังในแง่
้
การถกเถียงทางทฤษฎีและการชี ้ให้ เห็นเชิงรู ปธรรม (du Gay
2000: 2) นักวิชาการสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา นักปรัชญา นัก
รัฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ หรื อนักภูมิศาสตร์ ล้ วนแล้ วแต่ “มีบางสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ” ทังสิ
้ ้น
้ ในเรื่ อง
(Jenkins 2008: 28) ขณะเดียวกันคําว่าอัตลักษณ์ ก็เป็ นที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย นับตังแต่
ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ ไปจนกระทัง่ เรื่ องส่วนตัว ส่งผลให้ ความหมายของคําเคลื่อนย้ ายไป
้ งความสมานฉันท์และที่มา
จากเดิมค่อนข้ างมาก อีกทังยั
้ งมีความขัดแย้ งหรื อตรงข้ ามกัน เช่น เป็ นทังแหล่
ของความรุ นแรง เป็ นความเหมือนและความต่าง เป็ นการบังคับและการเลือก มีลกั ษณะหนึ่งเดียวและปริ
แยก มีสภาพอยู่นิ่งและเปลี่ยนแปลง เป็ นสารัตถะที่เสถียรและเป็ นสิ่งประกอบสร้ างที่เลื่อนไหล ฯลฯ จน
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ เ ลิ ก ใ ช้ คํ า นี ้ ใ น ท า ง วิ ช า ก า ร
(
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199766567/obo9780199766567-0128.xml)
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อย่างไรก็ดี Jenkins (2008: 14) นักสังคมวิทยา เห็นว่าแม้ จะมีการเสนอให้ เลิกใช้ คําว่าอัตลักษณ์
ในทางวิช าการเพราะมี การใช้ กัน มากจนไร้ ความหมาย และคํ า เพี ย งคํ าเดี ยวไม่สามารถทํ า ความเข้ า
ใจความหลากหลายของกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ของโลกมนุษย์ ได้ ทว่าการละทิง้ แนวคิดอัตลักษณ์
สําหรับเป้าประสงค์การวิเคราะห์ทางสังคมไม่ใช่ทางออก เพราะคํานี ้ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่เครื่ องมือเชิงมโน
ทัศน์ในสังคมวิทยา หากแต่ยงั มีการใช้ กนั อย่างแพร่หลายในสังคม หากนักวิชาการต้ องการสนทนากับโลก
นอกวงวิชาการ การปฏิเสธคํานี ้จึงไม่ใช่นโยบายการสื่อสารที่ดี อาจจําเป็ นต้ องประนีประนอมระหว่างการ
ปฏิเสธอย่างสิ ้นเชิงกับการสมาทานอย่างไม่วิพากษ์ ต่อสถานะทางภาวะวิทยาและนัยเชิงสัจพจน์ของคํา
โดยอาจให้ อตั ลักษณ์หมายถึงกระบวนการสร้ างความหมายแทนจะเป็ นสภาวการณ์ เป็ นต้ น
นักวิชาการส่วนใหญ่ยงั คงเห็นประโยชน์ ของแนวคิดอัตลักษณ์ในการทําความเข้ าใจและอธิบาย
มนุษย์ และสังคม หลายคนได้ รวบรวม เรี ยบเรี ยง จัดหมวดหมู่ และสังเคราะห์ ข้อเขียนที่ เกี่ ยวข้ องซึ่งมี
จํานวนมากและหลากหลายให้ เป็ นระบบระเบียบและเข้ าใจง่าย เช่น du Gay และคณะได้ ร่วมกันเขียน
หนังสือเรื่ อง identity: a reader (du Gay 2000) ซึง่ เป็ นการรวบรวมข้ อเขียนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชิ ้นสําคัญ
จํานวน 30 ชิ ้น จําแนกเป็ น 3 กลุม่ พร้ อมเขียนคํานําประกอบในแต่ละกลุม่ ดังนี ้
1) แนวพินิจ “องค์ประธานของภาษา” (subject-of-language) เสนอว่าอัตลักษณ์ก่อรู ปขึ ้นผ่าน
อํานาจของวาทกรรมทังภายในและผ่
้
าน “ความต่าง” มีรากฐานมาจากงานเขียนเชิงทฤษฎีในโลกภาษา
ฝรั่งเศส เช่น ภาษาศาสตร์ โครงสร้ าง มาร์ กซิสม์สายอัลธูแซร์ จิตวิเคราะห์สายลากอง ปรัชญาการรื อ้ สร้ าง
สายเดอริ ดา และทฤษฎีวาทกรรมสายฟูโกต์ ซึ่งก่อให้ เกิดกระแสการศึกษาอัตลักษณ์ ในกลุ่มวัฒนธรรม
ศึกษาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ องในโลกภาษาอังกฤษจํานวนมาก (Redman 2000: 9-13) ข้ อเขียนในกลุ่ม
วัฒนธรรมศึกษาชิ ้นสําคัญที่ได้ รับการคัดสรรมาพิมพ์ในหนังสือได้ แก่บทความของ Stuart Hall เรื่ อง “Who
needs ‘identity’?” (Hall 2000) ที่เสนอว่าอัตลักษณ์เป็ นแนวคิดที่ไม่สามารถคิดในวิธีเก่าได้ แต่หาก
ปราศจากมันคําถามสําคัญบางข้ อก็ไม่สามารถคิดได้ เช่นกัน อัตลักษณ์ไม่เคยเป็ นหนึ่งเดียว และในระยะ
หลังก็มีการแตกตัวและปริ แยกมากขึ ้น มันถูกสร้ างข้ ามวาทกรรม ปฏิบตั ิการ และตําแหน่งที่แตกต่างและ
ขัดกัน ถูกสร้ างผ่านความสัมพันธ์ กบั สิ่งอื่นหรื อสิ่งที่มนั ไม่ใช่ อีกทังยั
้ งอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
กลายรู ปอย่างต่อเนื่ อง เป็ นกระบวนการที่ไม่เคยเสร็ จสิ ้น จึงไม่อาจพิจารณาอัตลักษณ์ ในเชิงสารั ตถะ
หากแต่ต้องพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์ และตําแหน่งแห่งที่ ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ และสถาบัน
จําเพาะ ภายใต้ การก่อรูปเชิงวาทกรรมรวมทังปฏิ
้ บตั กิ ารและยุทธศาสตร์ จําเพาะ
2) แนวพินิจจิตวิเคราะห์ มีสถานะเป็ นทางเลือกต่อแนวพินิจ “องค์ประธานในภาษา” ซึ่งได้
สถาปนาตัวและครอบงําแนวทางการศึกษาอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมศึกษาและทฤษฎีทางวัฒนธรรมในโลก
ภาษาอังกฤษข้ างต้ น แนวพินิจนี ้พยายามปลดแอกจิตวิเคราะห์ออกจากการตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลหรื อการ
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ครอบงําของทฤษฎีภาษาศาสตร์ พยายามที่จะสถาปนาฐานหรื อแนวทางการศึกษาอัตลักษณ์ด้วยมุมมอง
เฉพาะของจิตวิเคราะห์เอง นอกจากนี ้ แนวพินิจนี ้ตังคํ
้ าถามต่อแนวคิดเรื่ องวัสดุมนุษย์ (human material)
ที่ตวั แบบจิตวิเคราะห์ตา่ งๆ ใช้ เป็ นฐานด้ วย (Evans 2000: 121-128)
3) แนวสังคมวิทยาว่าด้ วย “บุคคล” (person) ให้ ความสําคัญกับความสัมพันธ์ทางสังคม เทคนิค
และรู ปแบบการฝึ กฝนและการปฏิบตั ิที่สร้ างสมรรถนะและคุณสมบัติให้ ปัจเจกสําหรับการดํารงอยู่ทาง
สังคมในฐานะ “บุคคล” ประเภทหนึง่ เป็ นการเคลื่อนย้ ายจากทฤษฎีทางสังคมและจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
ก่อรู ปของ “ความเป็ นตัวตน” (subjectivity) หรื อ “อัตลักษณ์ ” (identity) ไปยังความเข้ าใจเชิง
ประวัติศาสตร์ ของรู ปแบบเฉพาะของ “ความเป็ นบุคคล” (personhood) ที่ปัจเจกได้ มาผ่านสถาบันทาง
สังคม แนวการศึกษานี ้พยายามสร้ างดุลระหว่างความเป็ นรู ปธรรมกับความซับซ้ อนทางทฤษฎี พร้ อมกับ
เสนอไม่ให้ แยกรู ปแบบของบุคคลออกจากฉากเชิงสถาบันและสังคมของพวกเขา และให้ ความสําคัญกับ
บริ บทและประวัติศาสตร์ รวมทังความเฉพาะของสภาพแวดล้
้
อม (du Gay 2000: 279-282) ข้ อเขียนชิ ้น
สําคัญกลุ่มนี ้ที่ได้ รับการคัดสรรมาพิมพ์ในหนังสือได้ แก่งานของ Nikolas Rose เรื่ อง “Identity,
Genealogy, History” (Rose 2000) ที่เสนอว่าจุดเน้ นของวงศาวิทยาไม่ใช่ “การก่อสร้ างเชิงประวัติศาสตร์
ของตัวตน” หากแต่เป็ นประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ ที่มนุษย์ ได้ สถาปนาเข้ ากับตัวเอง ซึ่งต่างจากแนว
วิเคราะห์ที่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงของความเป็ นตัวตน หรื ออัตลักษณ์เป็ นผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม เช่น ความทันสมัย สภาวะสมัยใหม่ตอนปลาย และสังคมเสี่ยง เพราะแม้ การเปลี่ยนแปลง
เหล่ า นี จ้ ะสํ า คัญ แต่ พ วกมัน ไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นวิ ธี ก ารเป็ นมนุษ ย์ ด้ ว ย “ประสบการณ์ ” ที่ พ วกมัน สร้ างขึ น้
กระบวนการสร้ างตัว ตนมี ป ระวัติ ศ าสตร์ ข องมัน เอง วงศาวิ ท ยาว่า ด้ ว ยกระบวนการสร้ างตัว ตนเน้ น
ปฏิบตั ิการที่มนุษย์ได้ ถกู จัดวางตําแหน่งใน “ระบอบบุคคล” และให้ ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ และกลวิธี
ของกระบวนการสร้ างตัวตนที่หลากหลายในช่วงเวลาต่างๆ
ในทํานองเดียวกัน อภิญญาได้ เขียนหนังสือเรื่ อง “อัตลักษณ์ : การทบทวนทฤษฎีและกรอบ
แนวคิด” (อภิญญา 2546) เพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงความหมายในทางทฤษฎีของมโนทัศน์อตั ลักษณ์6
ซึ่งสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลงกรอบคิดใหญ่ทางทฤษฎีสงั คมศาสตร์ และชี ้ให้ เห็นความสําคัญของมโน
ทัศน์อตั ลักษณ์ ในการทําความเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมเมือง อภิญญาเสนอ
ว่าอัตลักษณ์มีความสําคัญเนื่องจากเป็ นปริ มณฑลที่เชื่อมต่อระหว่างขัวสองขั
้
ว้ คือ “ความเป็ นปั จเจก” ที่
เชื่อมต่อและสัมพันธ์กบั สังคม และมิติ “ภายใน” ของความเป็ นตัวเราทังในด้
้ านอารมณ์ความรู้สกึ นึกคิด อัต
6

ทังนี
้ ้ อภิญญาเสนอว่าความเป็ นปั จเจกเป็ นเรื่ องของการนิยามความหมายซึง่ สามารถแปรเปลี่ยนไปตามบริ บท คําว่า “อัตลักษณ์ ” จึงดูเหมาะ
กว่าคําว่า “เอกลักษณ์ ” ในความหมายของ Identity ในปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงความหมายดังกล่าวสัมพันธ์ กับการทําความเข้ าใจการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในปั จจุบนั ในบริ บทโลกานุวตั ร (อภิญญา 2546: 1)
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ลักษณ์จึงแบ่งเป็ นสองระดับ คือ อัตลักษณ์บคุ คล (personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (social
identity) ซึง่ มีความคาบเกี่ยวกัน (อภิญญา 2546: 5-6)
อภิญญาแบ่งเนื อ้ หาหนังสือออกเป็ นสามส่วน ส่วนที่ หนึ่งพิจารณาว่าแนวคิดสารั ตถะนิ ยมที่ มี
อิทธิ พลในทฤษฎีทางสังคมของยุคสมัยใหม่นิยามมโนทัศน์ ที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ อย่างไร เริ่ มจาก
Erikson นักจิตวิทยา ที่เสนอว่าการก่อรูปของอัตลักษณ์เป็ นกระบวนการตลอดชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ เขาใช้
คําว่า identity แทน personality และแม้ จะได้ รับอิทธิพลจากฟรอยด์ แต่เขาเน้ นบทบาทของ ego มากกว่า
จิตใต้ สํานึกในกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ (อภิญญา 2546: 17) ขณะที่ Goffman นักสังคมวิทยาสาย
ปฏิสมั พันธ์ เชิงสัญลักษณ์ แยกระหว่างอัตลักษณ์ ส่วนบุคคลกับอัตลักษณ์ ทางสังคม เขานิยามความคิด
ความรู้สกึ ที่ปัจเจกมีตอ่ ตนว่า ego identity ตามทฤษฎีของ Erikson ส่วนภาพของปั จเจกในสายตาคนอื่นที่
มีลกั ษณะเฉพาะตัว เช่น บัตรประชาชน ลายนิ ้วมือ เขาเรี ยกว่า personal identity ขณะที่สถานภาพทาง
สังคมคือ social identity อัตลักษณ์จึงมีสองประเภท คือ อัตลักษณ์ที่สงั คมเรี ยกร้ อง (virtual identity)
และอัตลักษณ์ที่คนนันเป็
้ นจริ ง (actual identity) (เพิ่งอ้ าง: 27-28)
ส่วนที่สองพิจารณาว่าแนวทฤษฎีหลังสมัยใหม่และหลังโครงสร้ างนิยมซึง่ ก่อให้ เกิดกระแสการรื อ้
ถอนปั จเจกภาพก่อให้ เกิดการนิยามอัตลักษณ์ใหม่อย่างไร โดยเฉพาะในเรื่ องเพศและชาติพนั ธุ์ กล่าวคือ
แนวคิดหลังโครงสร้ างนิยมดึงความเป็ นศูนย์กลางออกจากปั จเจก ไม่ให้ อภิสิทธิ์แก่ปัจเจกในฐานะผู้กระทํา
การ และเน้ นการไร้ สารัตถะอันเป็ นสากลของปั จเจกภาพ ซึง่ เป็ นผลผลิตของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เป็ นผลของกระบวนการต่อรองเชิงอํานาจในความสัมพันธ์ทางสังคมหลายระดับ ความเป็ นปั จเจกจึงถูกเน้ น
ในฐานะ “กระบวนการทางสังคมของการสร้ างอัตลักษณ์ ” มากกว่าแก่นแกนของคุณสมบัติบางอย่างที่มี
ลักษณะตายตัว (อภิญญา 2546: 45-46) ขณะที่ภาษามีอํานาจในการสร้ างอัตลักษณ์เพราะมันช่วยตอก
ยํ ้าตําแหน่งแห่งที่ทางสังคมของบุคคล ภาษาเป็ นกลไกของมายาคติเพราะช่วยสร้ างตําแหน่งแห่งที่ทาง
สังคมของ “ผู้พดู ” ขณะที่นกั คิดสายสตรี นิยม เช่น Julia Kristeva เสนอภาษาผู้หญิงโดยไม่อิงกับแนวคิด
สารัตถะนิยม (เพิ่งอ้ าง: 63-67)
ส่วนที่สามพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ในบริ บทโลกานุวตั ร โดยเฉพาะในประเด็นเพศและ
ชาติพันธุ์เช่นกัน อภิญญาเสนอว่าการมองพลังโลกและท้ องถิ่ นในลักษณะขัว้ ตรงข้ ามมี ปัญหาในการ
วิเคราะห์เพราะทําให้ มองไม่เห็นว่าที่จริ งแล้ ว กระแสท้ องถิ่นนิยมเกิดขึ ้นได้ เพราะอาศัยปั จจัยในระดับใหญ่
กว่าปั จจัยภายในท้ องถิ่น ยิ่งโลกถูกครอบคลุมด้ วยพลังโลกานุวตั รมากเท่าใด การเน้ นความเป็ นท้ องถิ่นก็
จะยิ่งปรากฏชัดขึ ้นเท่านัน้ (อภิญญา 2546: 87-8) อภิญญาหยิบยกงานของ Friedman ที่เสนอว่าปั จจุบนั
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องอิสรภาพทางการเมืองจากรัฐที่มีฐานบนกลุม่ ชาติพนั ธุ์มีสามประเภท คือ
1) กลุ่มที่ ถูกผนวกสู่สงั คมโลกอย่างหลวมๆ วัฒนธรรมท้ องถิ่ นดังเดิ
้ มยังเห็นได้ ชัดและมีอิทธิ พลใน
ชีวิตประจําวันและเป็ นแกนในการจัดระเบียบองค์กรทางสังคม 2) กลุม่ ที่ถกู ผนวกเข้ ากับระบบทุนนิยมโลก
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สมาชิกผูกพันกันด้ วยสัญลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์ เช่น ภาษา สีผิว ศาสนา การสืบเชือ้ สาย ทว่าสัญลักษณ์
เหล่านี ้ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิถีการผลิตหรื อวิถีชีวิตประจําวัน และ 3) กลุ่มที่ถกู ผนวกเข้ าระบบโลกอย่าง
้ มยังถูกสงวนรักษาในฐานะสินค้ าทางวัฒนธรรมหรื อเพื่อการศึกษาทางชาติ
มากแต่รูปแบบวิถีชีวิตดังเดิ
พันธุ์วิทยา (เพิ่งอ้ าง: 121-122) เป็ นตัวอย่างที่ชี ้ให้ เห็นว่าความเป็ นท้ องถิ่นเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั กระแสโลก
อย่างไร
นอกจากงานเขียนในเชิงรวบรวมและสังเคราะห์ แนวคิดอัตลักษณ์ โดยรวมแล้ ว มีงานเขียนเชิง
สังเคราะห์แนวคิดอัตลักษณ์ในระดับสาขาวิชาด้ วย เช่น ในวิชามานุษยวิทยา Golubovic (2011) ชี ้ให้ เห็น
ว่ า อัต ลัก ษณ์ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาในฐานะมโนทัศ น์ อ ย่ า งไร เขาเสนอว่ า อัต ลัก ษณ์ เ ป็ น “ประเภทเชิ ง
มานุษยวิทยา” (anthropological category) ที่มีความจําเพาะ เพราะเป็ นการที่บคุ คลบ่งชี ้ตัวเองเข้ ากับ
วัฒนธรรมของตน และเป็ นการสะท้ อนย้ อนคิดต่อวิธีที่บคุ คลมีชีวิตในสภาพแวดล้ อมทางสังคมวัฒนธรรม
หนึง่ อัตลักษณ์หมายถึง “ภาพลักษณ์ของตัวตน” และ/หรื อ “ภาพลักษณ์ร่วม” เป็ นสิ่งที่ผนวกบุคคลเข้ ากับ
ตัวตนหรื อการดํารงอยู่ของกลุ่ม และเป็ นสิ่งที่ แยกบุคคลออกจาก “ผู้อื่น” ทัง้ นี ้ Golubovic เสนอว่าใน
ระยะแรกนักมานุษยวิทยาใช้ คําว่าอัตลักษณ์ในฐานะสิ่งที่ดํารงอยู่ตามธรรมชาติมาแต่ดกึ ดําบรรพ์และไม่
เปลี่ยนแปลง เป็ นประเภทเชิงชาติพนั ธุ์ ทว่าต่อมาได้ เปลี่ยนเป็ นความรู้สกึ นึกคิดร่ วมที่ถกู สร้ างขึ ้นเชิงสังคม
วัฒนธรรม การเมือง และอุดมการณ์ โดยพิจารณาว่าอัตลักษณ์ ก่อรู ปขึ ้นบนฐานอะไร วางอยู่บนเงื่อนไข
และอาศัยกลไกใด และสภาพทางสังคมวัฒนธรรมใดที่ปกป้องรู ปแบบจําเพาะของอัตลักษณ์บางรู ปแบบ
เช่น ชนชัน้ ชาติ เชื อ้ ชาติ เป็ นต้ น ฉะนัน้ จึง จํ า เป็ นต้ อ งแยกอัตลัก ษณ์ ออกเป็ นประเภทต่า งๆ ซึ่ง มัก มี
ลักษณะควบคูก่ นั เช่น อัตลักษณ์แห่งชาติ (national identity) กับอัตลักษณ์พลเมือง (civic identity) อัต
ลักษณ์ร่วม (collective identity) กับอัตลักษณ์บคุ คล (personal identity) เป็ นต้ น พร้ อมกันนี ้ Golubovic
เสนอให้ พิจารณาอัตลักษณ์ในฐานะปรากฏการณ์ที่ถกู กําหนดทางสังคมวัฒนธรรม โดยเขาได้ หยิบยกงาน
ชิ ้นต่างๆ ในการแสดงให้ เห็นการก่อรู ปของอัตลักษณ์ พหุลกั ษณ์ ของอัตลักษณ์ วิกฤตอัตลักษณ์ การ
เคลื่อนไหวในประเด็นอัตลักษณ์ รวมถึงการเมืองใหม่เรื่ องอัตลักษณ์
นอกจากนี ้ นักวิชาการจํานวนหนึ่งเสนอวิธีการพิจารณาอัตลักษณ์ เป็ นการเฉพาะ เช่น Jenkins
(2008) ไม่เพียงแต่เสนอว่าอัตลักษณ์คือระบบการจําแนกประเภทหรื อแผนที่โลกมนุษย์และตําแหน่งแห่งที่
ของมนุษย์ในฐานะปั จเจกและสมาชิกภายในนัน้ หากแต่ยงั เสนอว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่ “สิ่ง” (thing) หรื อบาง
สิ่งที่บคุ คลสามารถมีหรื อไม่มี หากแต่เป็ นบางสิ่งที่บคุ คลทํา (Jenkins 2008: 5) ฉะนัน้ แทนที่จะเป็ น “อัต
ลักษณ์” (Identity) Jenkins เสนอว่าเราควรให้ ความสําคัญกับกระบวนการที่กําลังดําเนินอยู่และมีลกั ษณะ
ปลายเปิ ดมากกว่า หรื ออีกนัยหนึ่งคือให้ ความสําคัญกับ “กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ” (Identification)
(เพิ่งอ้ าง: 9) เพราะมันคือกลไกการรู้คดิ พื ้นฐานที่มนุษย์ใช้ ในการแจกแจงตนเองและผู้อื่นทังในระดั
้
บปั จเจก
และกลุม่ (เพิ่งอ้ าง: 13) มันคือปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความเหมือนกับความต่าง และอัตลักษณ์ก็เป็ นผลผลิต
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ของกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ภายนอกโดยผู้อื่น พอๆ กับเป็ นผลผลิตของกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์
ภายในของบุคคล (เพิ่งอ้ าง: 200) Jenkins เสนอว่าเราจําเป็ นต้ องแกะกล่อง “กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์”
แทนที่จะถือมันเป็ น “กล่องดํา” เหมือนเช่นวิทยาศาสตร์ สําเร็จรูปหรื อเทคโนโลยี (เพิ่งอ้ าง: 15-18)
กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์บนปฏิสมั พันธ์ระหว่างความเหมือนกับความต่างได้ รับการเน้ นยํ ้าโดย
นักวิชาการด้ านนี ้หลายคน เช่น ในการทบทวนความหมายของมโนทัศน์อตั ลักษณ์ อภิญญา (2546: 7677) เสนอว่าการนิยามอัตลักษณ์ของสิ่งต่างๆ เกิดขึ ้นจากกระบวนการจําแนกแยกแยะที่ตามมาด้ วยการ
เสธคุณสมบัติที่ไม่ใช่ตวั มันออกไป เช่น ความดีไม่ใช่ความชัว่
ลากเส้ นแบ่งสิ่งนี ้ออกจากสิ่งนันและการปฏิ
้
ความหมายของอัตลักษณ์จงึ ไม่ได้ มีรากฐานอยูภ่ ายในตัวเอง หากแต่อิงอาศัยความหมายของด้ านตรงข้ าม
มาเปรี ยบเทียบ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง “ความเป็ นอื่น” คือเหรี ยญตรงข้ ามที่เป็ นเงื่อนไขจําเป็ นของการมีอยู่
ของอัตลักษณ์ นอกจากนี ้ อภิญญาได้ หยิบยกงานของ Stuart Hall (เพิ่งอ้ าง: 94-95) ที่ว่าการสร้ าง
ภาพลักษณ์ต้นแบบ (stereotype) คือการเลือกดึงคุณสมบัติบางอย่างของบุคคลที่เด่นชัด เข้ าใจง่าย เป็ นที่
รับรู้ ทวั่ ไป และลดทอนอัตลักษณ์บุคคลลงไปเป็ นคุณสมบัติไม่กี่อย่างเหล่านัน้ วิธีการลดทอนประการแรก
คือทําให้ คณ
ุ สมบัติเหล่านันสุ
้ ดขัวเกิ
้ นจริ ง เพื่อให้ เข้ าใจง่าย ประการที่สองคือการสร้ างอัตลักษณ์ค่ตู รงข้ าม
เช่น ผู้ร้ายซึง่ เป็ นขัวตรงข้
้
ามคนดี ประการที่สามคือกําหนดให้ คตู่ รงข้ ามมีคา่ ที่ไม่เท่ากันหรื อเป็ นด้ านลบ
งานวิจยั อาศัยแนวคิดอัตลักษณ์ที่กล่าวถึงข้ างต้ นในสามลักษณะ ประการแรก งานวิจยั ไม่ถือว่าอัต
ลักษณ์เป็ นสารัตถะหรื อเป็ นแก่นสารที่สืบเนื่องมาแต่ดกึ ดําบรรพ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากแต่ถือเป็ นการ
ประกอบสร้ างภายใต้ ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ และเงื่อนไขหรื อบริ บททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
เฉพาะ ซึ่งแม้ จะมีสภาวะและคุณลักษณะให้ ตระหนักได้ แต่ก็ไม่หยุดนิ่งตายตัว โดยเฉพาะอัตลักษณ์ ทาง
ชาติพันธุ์ซึ่งมี ประวัติการศึกษามาอย่างต่อเนื่ องยาวนานและมีการคลี่คลายตัวในลักษณะดังกล่าวนี7้
ประการที่สอง งานวิจยั ไม่เพียงแต่พิจารณาว่าอัตลักษณ์ มีลกั ษณะ ความหมาย หรื อนัยอย่างไร หากแต่
พิจารณาด้ ว ยว่า มัน ถูกประกอบสร้ างขึน้ มาอย่างไร โดยใคร อาศัยเทคนิค กลไก และกระบวนการใด
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การศึกษาชาติพนั ธุ์ร่วมสมัยสามารถจําแนกได้ สามแนวทางหลัก แนวทางแรกคือการพิจารณาความเป็ นชาติพนั ธุ์ (ethnicity) ในฐานะที่เป็ น
คุณลักษณะที่ก่อตัวขึ ้นท่ามกลางปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกลุ่มต่างๆ แทนที่จะมองว่าเป็ นทรัพย์สินหรื อมรดกทางวัฒนธรรม (cultural property) ที่
ติดตัวกลุ่มชาติพนั ธุ์ในฐานะหน่วยให้ กําเนิดวัฒนธรรม (culture bearing unit) มาแต่ดกึ ดําบรรพ์ เช่น Keyes (1976, 1981, 1997a) เสนอว่า
ความเป็ นชาติพนั ธุ์เป็ นผลิตผลของความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่มีรากมาแต่อดีตกับปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมและการเมือง ใน
ทํานองเดียวกัน Tambiah (1989) เสนอว่าอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์เป็ นการผสมผสานกันระหว่างการอ้ างอดีตกับการเล็งประโยชน์ในปั จจุบนั ใน
บริ บทของการแข่งขันทางการเศรษฐกิจและการเมือง แนวทางที่สองเป็ นการพิจารณาความเป็ นชาติพนั ธุ์ในปริ มณฑลของอัตลักษณ์ ทางสังคม
โดย Eriksen (1993) เสนอว่าอัตลักษณ์ทางสังคมครอบคลุมอัตลักษณ์ ประเภทต่างๆ และหนึ่งในนันคื
้ ออัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์ นอกจากนี ้ ใน
บางสถานการณ์ อตั ลักษณ์ ประเภทอื่น เช่น ชนชัน้ และเพศสถานะ มีนยั สําคัญกว่าอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์ ส่วนแนวทางที่สามพิจารณาความ
เป็ นชาติพนั ธุ์ในบริ บทของรัฐชาติสมัยใหม่ โดย Keyes (1976) เสนอว่าความเป็ นชาติพนั ธุ์ได้ กลายมาเป็ นปั จจัยสําคัญในความสัมพันธ์ ทาง
สังคมนับตังแต่
้ การเกิดขึ ้นของรัฐชาติเนื่องจากรัฐชาติมกั จะชูกลุม่ ชาติพนั ธุ์ใดกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึ่งพร้ อมกับเบียดขับหรื อกลืนกลายกลุ่มชาติพนั ธุ์
อื่นในเวลาเดียวกัน ดังกรณี ของรัฐไทยที่ชูคุณลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเหนือคุณลักษณะของกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นในการสร้ างอุดมการณ์
ชาตินิยมเชิงชาติพนั ธุ์ (ดู Keyes 1971, 1995, 1997b, Scupin 1986, Uthai 1988)
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ภายใต้ เ งื่ อ นไขหรื อ บริ บ ททางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสัง คมแบบไหน หรื อ อี ก นัย หนึ่ ง คื อ พิ จ ารณา
กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ (Identification) ควบคู่กันไป ประการที่สาม งานวิจยั ให้ ความสําคัญกับ
กระบวนการสร้ างคู่ตรงข้ ามในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งหรื อองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของอัตลักษณ์หนึ่งที่กําลัง
พิจารณา คือ “คนเลว” หรื อ “คนชัว่ ” ซึ่งตรงข้ ามกับ “คนดี” หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง นอกจากพิจารณาว่าอัต
ลักษณ์ “คนดี” มีความหมายและถูกประกอบสร้ างขึ ้นมาอย่างไร งานวิจยั พิจารณาว่าอัตลักษณ์ “คนเลว”
มี ลัก ษณะและถูก สร้ างขึน้ มาอย่ า งไรภายใต้ ก ระบวนการสร้ างอัต ลัก ษณ์ “คนดี ” และนํ า ไปสู่ก ารจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์คนู่ ี ้อย่างไร
1.4 คําถามวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น ในการศึก ษา “การเมื อ งคนดี ” ของผู้ส นับ สนุน
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” งานวิจยั ได้ กําหนดคําถามวิจยั ดังนี ้
1. ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ประกอบด้ วยคนชนชัน้ ใด มีชนชัน้ กลางเป็ น
องค์ประกอบหลักหรื อไม่อย่างไร และมีชนชันอื
้ ่นใดอีกที่เป็ นองค์ประกอบหลัก
2. ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ในส่วนของชนชัน้ กลางมีความคิดทางการเมือง
อย่า งไร สอดคล้ องกับ ระบอบประชาธิ ป ไตยหรื อไม่อย่า งไร พวกเขาอธิ บ ายหรื อว่ า ให้ เ หตุผ ลอย่า งไร
ความคิดทางการเมืองของพวกเขาเหมือนหรื อแตกต่างจากผู้สนับสนุนหลักกลุ่มอื่นหรื อไม่อย่างไร เป็ น
เพราะเหตุใด
3. ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เสนอ “การเมืองคนดี” ในลักษณะใด มีความเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์กบั โลกทัศน์และคติความเชื่อทางศาสนาหรื อไม่อย่างไร พวกเขาเลือกรับปรับใช้ อย่างไร
4. ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” หมายความตัวเองและผู้อื่นหรื อฝ่ ายตรงข้ ามอย่างไร
ด้ วยวิธีการใด และอัตลักษณ์รวมถึงกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ดงั กล่าวนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นหรื อฝ่ าย
ตรงข้ ามอย่างไร
1.5 พืน้ ที่วิจยั
เพราะเหตุที่ “ขบวนการเปลี่ ย นแปลงประเทศไทย” โดยเฉพาะในส่ว น กปปส. เคลื่ อ นไหวใน
กรุ งเทพฯ เป็ นหลัก ขณะที่องค์ประกอบหลักของผู้เข้ าร่ วมชุมนุมคือผู้มีถิ่นพํานักในกรุ งเทพฯ กับผู้เดินทาง
มาจากภาคใต้ ซงึ่ จํานวนมากมีญาติสนิทมิตรสหายในกรุงเทพฯ งานวิจยั จึงจะอาศัยกรุงเทพฯ เป็ นพื ้นที่วิจยั
ทว่าไม่ใช่เฉพาะในฐานะหน่วยการปกครองที่มีขอบเขตทางกายภาพที่แน่นอนตายตัว หากแต่เป็ น “สนาม”
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ซึง่ ก่อตัวขึ ้นจากปฏิบตั กิ ารของผู้คนภายใต้ กระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่พาดผ่านกันไป
มา จึงมีลกั ษณะลื่นไหล ไม่คงรูป ขึ ้นอยูก่ บั ปฏิบตั กิ ารในแต่ละช่วงเวลาของผู้คน
การพิจารณา “สนาม” ที่ก้าวข้ ามหน่วยพื ้นที่ทางกายภาพที่มีขอบเขตแน่นอนตายตัวดังกล่าว
สามารถกระทําได้ หลายลักษณะ เช่น Bourdieu (1977) เสนอว่า “สนาม” คือเครื อข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างตําแหน่งต่างๆ ทางสังคม หรื อเป็ นอาณาบริ เวณทางสังคมที่มีระเบียบ องค์กร/สถาบัน และภาษา
กํากับปฏิบตั กิ ารต่อสู้ช่วงชิงการเข้ าถึง “ทุน” ประเภทต่างๆ ของบุคคลในการจําแนกตนเองให้ ตา่ งจากผู้อื่น
ขณะที่ Gupta and Ferguson (1997) เสนอว่าการที่พื ้นที่ประเภทต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ ้นส่งผล
ให้ เราไม่สามารถคิดถึง “สนาม” ในลักษณะที่มีขอบเขตจํากัด (Bounded Fields) หรื อเป็ น “สถานเชิง
กายภาพ” (Spatial Sites) ได้ อีกต่อไป หากแต่จะต้ องคิดถึง “สนาม” ในฐานะ “ทําเลที่ลื่นไหล” (Shifting
Locations) ไม่วา่ จะเป็ นทําเลทางสังคม ทําเลทางวัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทําเลทางการเมือง
ในทํานองเดียวกัน Marcus (1995) เสนอว่าการที่โลกเชื่อมโยงกันมากขึ ้นและผู้คนรวมทังสิ
้ ง่ ที่เกี่ยวข้ องต่าง
เคลื่อนย้ ายไปมาระหว่าง “สถาน” (Sites) ต่างๆ ส่งผลให้ เราไม่สามารถทําการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา
ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเหมือนเช่นในอดีตได้ หากแต่ต้องทําการศึกษาในลักษณะที่เรี ยกว่า “ชาติพนั ธุ์
วรรณนาพหุสถาน” (Multi-Sited Ethnography) ทังโดยการติ
้
ดตามผู้คน สิ่งของ สินค้ า สัญญะ เรื่ องราว
ชีวประวัติ และความขัดแย้ ง
นอกจากนี ้ Appadurai (1996) เสนอว่าการบรรจบกันระหว่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์กบั การย้ ายถิ่นใน
ระดับโลกซึง่ ก่อให้ เกิด “อาณาบริเวณสาธารณะของผู้พลัดถิ่น” (Diasporic Public Spheres) โดยเฉพาะใน
เขตเมืองได้ ก่อให้ เกิดจินตนาการชนิดใหม่ที่ไปไกลกว่าชาติ เป็ นสภาวการณ์ของการแตกหักหรื อแยกออก
จากกันของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ซึง่ ไม่สามารถศึกษาได้ ผ่านหน่วยพื ้นที่เชิงกายภาพเช่นเก่า
หากแต่ต้องศึกษาผ่านทางความสัมพันธ์ ระหว่าง “ทิวทัศน์” (Scapes) หรื อ “กระแส” (Flows) ต่างๆ ได้ แก่
ทิวทัศน์ชาติพนั ธุ์ (Ethnoscape) ทิวทัศน์สื่อ (Mediascape) ทิวทัศน์เทคโนโลยี (Technoscape) ทิวทัศน์
การเงิน (Financescape) และทิวทัศน์อดุ มการณ์ (Ideoscape) ซึง่ มีลกั ษณะลื่นไหล ไม่คงรูป เพราะไม่ได้
เป็ นสิ่งหรื อความสัมพันธ์ ที่มีอยู่ก่อน หากแต่ก่อตัวขึ ้นภายใต้ เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ และการเมืองผ่าน
ทางผู้ก ระทํ า การอัน หลากหลาย ทัง้ รั ฐ ชาติ ชุม ชนคนพลัด ถิ่ น ขบวนการเคลื่ อ นไหว รวมทัง้ กลุ่ม ที่ มี
ความสัมพันธ์ ซงึ่ หน้ าประเภทหมู่บ้าน ละแวก และครอบครัว “ทิวทัศน์” หรื อ “กระแส” เหล่านี ้ก่อให้ เกิด
จินตนาการและวัฒนธรรมทังสมั
้ ยใหม่และหลังสมัยใหม่ ที่บคุ คลทังมี
้ ประสบการณ์ผ่านและสร้ างขึ ้นมาใน
เวลาเดียวกัน
งานวิจยั อาศัยแนวคิด “สนาม” ที่ก้าวข้ ามหน่วยพื ้นที่ทางกายภาพข้ างต้ นในการพิจารณากรุงเทพฯ
ในฐานะพื ้นที่วิจยั รวมทังอาศั
้ ยแนวคิด “ทิวทัศน์” หรื อว่า “กระแส” ของ Appadurai ในการจําแนกหัวข้ อ
หรื อประเด็นในการศึกษา ทังในแง่
้
ของ “ทิวทัศน์ชาติพนั ธุ์” (ภูมิทศั น์ของผู้คนที่เคลื่อนย้ ายไปมา) “ทิวทัศน์
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สื่อ” (การแพร่ กระจายของสื่อชนิดต่างๆ และภาพลักษณ์ และจินตนาการที่สื่อเหล่านี ส้ ร้ างขึ ้น) และ
“ทิวทัศน์อดุ มการณ์ ” (กระบวนการสร้ างอุดมการณ์ รัฐ อุดมการณ์ต้านรัฐ และอุดมการณ์ หรื อว่าระบบ
คุณค่าอื่นๆ เช่น ประชาธิ ปไตย สิทธิ เสรี ภาพ ฯลฯ) อย่างไรก็ ดี ในขณะที่ Appadurai เสนอแนวคิด
“ทิวทัศน์” เพื่อชี ้ให้ เห็นการแตกหักหรื อว่าแยกออกจากกันของ “ทิวทัศน์” หรื อ “กระแส” เหล่านี ้ที่ทําให้ สิ่งที่
ถูกจินตนาการไม่ได้ เป็ นชาติแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หรื ออีกนัยหนึ่งคือชี ้ให้ เห็นกระบวนการก่อรูปทาง
วัฒนธรรมระดับ โลกที่ ห ลุดไปจากการควบคุม บงการของรั ฐ มี ลัก ษณะข้ า มชาติ หรื อเป็ นโลกาภิวัตน์
(Globalization) ทว่าชุดโครงการวิจยั เน้ นให้ เห็นการบรรจบกันของ “ทิวทัศน์” เหล่านี ้ในห้ วงเวลาจําเพาะ
ทางประวัติศาสตร์ มากกว่า เพื่อจะชีใ้ ห้ เห็นว่าสภาวการณ์ ดงั กล่าวนําไปสู่การก่อตัวและปฏิบตั ิการของ
“การเมืองคนดี” ใน “สนาม” อย่างกรุ งเทพฯ โดยผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ซึง่ ให้
ความสําคัญกับชาติอย่างไร โดยประกอบด้ วยโครงการย่อย 7 โครงการดังต่อดังนี ้
1) “ผมจะไปช่วยพี่น้องเรา รัฐบาลขี ้ฉ้ อทําร้ ายประชาชน”: การเมืองเชิงศีลธรรมของคนใต้ ย้ายถิ่นใน
กรุงเทพฯ” ชลิตา บัณฑุวงศ์
2) “อัตลักษณ์และบทบาททางการเมืองภายใต้ ระบบประชาธิปไตยของคนชันกลางกรุ
้
งเทพ: กรณีศกึ ษา
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการกปปส.” ธร ปิ ติดล และ ชานนทร์ เตชะสุนทระวัฒน์
3) “ชุมชนศีลธรรมใน Facebook: อัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในขบวนการกปปส.” (25562557)” อาทิตย์ สุริยะวงศ์กลุ และ อาจินต์ ทองอยูค่ ง
4) “การสร้ างอุดมการณ์ : กระบวนการและปั จจัยความสําเร็ จของกรอบโครงความคิดของปั ญญาชน
กปปส.” อุเชนทร์ เชียงเสน
5) “พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้ านทักษิณ: จากขบวนการเสรี นิยมอันหลากหลาย
สูข่ บวนการอนุรักษ์ นิยมเข้ มข้ น” กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
6) “พื ้นฐานทัศนคติและการให้ คณ
ุ ค่าทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของคนกรุ งเทพฯ” วรรณวิภางค์
มานะโชติพงษ์ และ อภิชาต สถิตนิรามัย
7) “ศีลธรรมของความรุ นแรง และความรุ นแรงของศีลธรรมในวิกฤตประชาธิปไตยไทย (2556-2557)”
ประจักษ์ ก้ องกีรติ
1.6 วิธีการวิจัย
งานวิจยั ในภาพรวมชิ ้นนี ้เป็ นการสังเคราะห์ (synthesis) และสกัดข้ อมูลจากโครงการวิจยั ย่อยทัง้ 7 เป็ น
หลัก ในการเรี ย บเรี ย ง โดยเสริ ม ด้ ว ยข้ อ มูล จากเอกสารทัง้ ในส่ว นแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
บทความ รวมทังข้
้ อมูลจากบันทึกการปราศรัยต่างๆ ของ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ในส่วน
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โครงการวิจยั ย่อยทัง้ 7 นัน้ ก็อาศัยวิธีการวิจยั ที่หลากหลาย มีทงการวิ
ั้
จยั เชิงคุณภาพที่เน้ นการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสังเกตการณ์ มีการวิจยั เชิงปริ มาณที่ใช้ แบบสอบถามในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง
้ ่อในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ในอีกแง่หนึ่ง วิธีการ
มีการวิจยั เชิงสื่อและวาทกรรม โดยใช้ ข้อมูลจากทังสื
วิ จัย ที่ ห ลากหลายนี ก้ ็ ส ะท้ อนถึ ง สาขาวิ ช าที่ ห ลากหลายของผู้วิ จัย นับ ตัง้ แต่ม านุษ ยวิ ท ยา รั ฐ ศาสตร์
จนกระทั่ ง เศรษฐศาสตร์ ในแง่ นี แ้ ล้ ว งานวิ จั ย ชิ น้ นี จ้ ึ ง เป็ นงานวิ จั ย ที่ มี ลั ก ษณะสหสาขาวิ ช า
(multidisciplinary) ซึง่ คณะวิจยั เชื่อว่ามีความจําเป็ นในการทําความเข้ าใจและตอบโจทย์การวิจยั นี ้
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บทที่ 2 “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ประกอบด้ วย “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” และ
“คณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เป็ นประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ์ อัน มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข” (กปปส.) ขบวนการทัง้ สองมีความคาบเกี่ยวเหลื่อมซ้ อนกันระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ กระนันก็
้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ไม่วา่ จะเป็ นใน
แง่แกนนําหรื อผู้สนับสนุน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโวหาร/วาทศิลป์/วาทกรรมในการเคลื่อนไหวที่ กปปส.
ชู “การเมืองคนดี” อย่างเข้ มข้ นแหลมคมและเป็ นประเด็นศึกษาของงานวิจยั บทนี ้จึงชี ้ให้ เห็นว่าพันธมิตรฯ
และ กปปส. มีลกั ษณะอย่างไร ก่อตัวขึ ้นภายใต้ เงื่อนไขทางการเมืองใด เคลื่อนไหวเรี ยกร้ องในประเด็นไหน
มีความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีเป้าหมายหรื อว่าวัตถุประสงค์ร่วมกันตรงไหน ก่อนจะ
ได้ กล่าวถึงผู้สนับสนุนของขบวนการโดยเฉพาะ กปปส. เป็ นลําดับต่อไป
2.1 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2.1.1 ช่ วงก่ อนรั ฐประหาร 19 กันยายน 2549
การเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเริ่ มต้ นจากการที่นายสนธิ ลิ ้มทองกุล จัด
รายการ “เมืองไทยรายสัปดาห์” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 วิจารณ์ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร โดยเฉพาะใน
ประเด็นการก้ าวล่วงพระราชอํานาจที่นายเสนาะ เทียนทอง ได้ เปิ ดไว้ มาขยายความ โดยนายสนธิได้ อ่าน
ข้ อเขียน “ลูกแกะหลงทาง”8 ในรายการซึง่ มีเนื ้อหาโจมตี พ.ต.ท.ทักษิณ ในประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริ ย์
ส่งผลให้ เขาถูก พ.ต.ท.ทักษิ ณ ฟ้องฐานหมิ่นประมาท และถูกผู้บริ หาร อสมท. ถอดรายการของเขาออก
จากผังรายการในเวลาต่อมา (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 16, 83-84) หลังจากนันนายสนธิ
้
ได้ ปรับ
รู ปแบบรายการเป็ น “เมื อ งไทยรายสั ป ดาห์ สั ญ จร” ทุ ก เย็ น วั น ศุ ก ร์ ที่ หอประชุ ม ศรี บู ร พา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV และสื่ออื่นในเครื อ
ผู้จดั การ ต่อมาเมื่อมีผ้ เู ข้ าร่วมฟั งเพิ่มมากขึ ้นเขาก็ได้ ย้ายไปจัดรายการที่อาคารลีลาศ สวนลุมพินี (เพิ่งอ้ าง:
16-17)
นอกจากผู้เข้ าร่ วมฟั งทัว่ ไป บุคคลที่มีชื่อเสียงและแกนนํากลุ่มต่างๆ ได้ เข้ าร่ วมการเคลื่อนไหวกับ
นายสนธิด้วย อาทิ พลตรี จําลอง ศรี เมือง อดีตหัวหน้ าพรรคพลังธรรมและประธานมูลนิธิกองทัพธรรมใน
8

เนื ้อความในข้ อเขียน “ลูกแกะหลงทาง” ส่วนที่เกี่ยวข้ องเป็ นดังนี ้ “พ่อบอกว่าเราควรมีเศรษฐกิจแบบพอเพียง พวกลูกแกะหลงทางกลับบอกว่า
จะเอาอะไรกิน เราไปอยู่กระต๊ อบกันดีไหมพวกโง่ทงหลาย
ั้
[...] ลูกแกะคนโตยังหลงทางต่อไป...ต่อไป...และต่อไป ลูกๆ ทังหลาย
้
ตื่นเถิด ตา
สว่างได้ แล้ ว ชีวิตนี ้ของพวกท่านเป็ นของพ่อโดยไม่ต้องมีกฎใดๆ มารองรับ...กราบแทบเท้ าพ่อของแผ่นดิน” (คํานูณ 2549: 59)
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สังกัดสํานักสันติอโศก ซึง่ เป็ นผลมาจากการที่ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ปฏิเสธการคัดค้ านการนําเบียร์ ช้างเข้ าตลาด
หลักทรัพย์ที่พลตรี จําลองเป็ นแกนนํา และในช่วงเวลานี ้มีการขยายพื ้นที่ชมุ นุมไปยังลานพระบรมรู ปทรงม้ า
และบริ เวณใกล้ เคียง และเป็ นช่วงที่พลตรี จําลองทวีบทบาทการนํา การที่มีเครื อข่ายกองทัพธรรมและสันติ
อโศกก็ส่งผลให้ การชุมนุมยืดเยื ้อข้ ามคืน (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 18-19) นอกจากนี ้ แกนนําจาก
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เช่น นายสุริยะใส กตะศิลา แกนนําจากสหภาพการรถไฟ
เช่น นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นักวิชาการ เช่น นายสมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์ และครูโรงเรี ยนทางเลือก เช่น นาย
พิภพ ธงไชย ก็ได้ เข้ าร่วมชุมนุมด้ วย (เพิ่งอ้ าง: 21)
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มต่างๆ เข้ าร่ วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง อาทิ สมาพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ องค์ การต่อต้ านคอร์ รัปชัน สหพันธ์ นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เครื อข่ายสลัมสี่ภาค กลุ่ม
นัก วิ ช าการ กลุ่ม นัก เรี ย นเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย ชมรมแพทย์ ช นบท กลุ่ม สัน ติวิ ธี เครื อ ข่า ยแพทย์ อ าวุโ ส
คณาจารย์อาวุโสสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฯลฯ มีเป้าหมายคือขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิ ณ และมีการ
ปรับกลยุทธ์ ในการชุมนุม เปลี่ยนจุดศูนย์รวมจากนายสนธิเป็ น “แกนนําภาคประชาชน” กองบรรณาธิการ
มติชน 2551: 29, 32-34)
เมื่อมีผ้ เู ข้ าร่ วมชุมนุมมากขึ ้น รวมถึงได้ รับการสนับสนุนจากเครื อข่ายและกลุ่มต่างๆ นายสนธิจึง
ทดลองหยัง่ เสียงผู้ชมุ นุมด้ วยการระดมพลังประชาชนห้ าแสนคนวันที่ 9 ธันวาคม 2548 แต่ไม่ได้ ตามเป้า
เขาจึงชุมนุมต่อเพื่อระดมผู้ชุมนุมเพิ่ม โดยอาศัยประเด็น “พระราชอํานาจ” เป็ นตัวเคลื่อน โดยวันที่ 13
ั จร” เขาได้ รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อทูลเกล้ าฯ
มกราคม 2549 ในรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ถวายฎีกาผ่านทางพลเอกเปรมเพื่อให้ มีการปฏิรูปการเมือง (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 27) ต่อมาวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2549 เขาได้ นดั ชุมนุมครัง้ สําคัญที่หน้ าพระที่นงั่ อนันตสมาคม เพื่อถวายฎีกาในหลวงผ่านทาง
พลเอกเปรมโดยมี พล.ร.ท. พะจุณณ์ ตามประทีป นายทหารคนสนิทมาเป็ นตัวแทนรับ และในการชุมนุม
ครัง้ นี ้มีการเปิ ดตัว “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” พร้ อมกับตังแกนนํ
้
าห้ าคน ประกอบด้ วย นาย
สนธิ พลตรี จําลอง นายสุริยะใส นายพิภพ และนายสมศักดิ์ โดยมีนายสุริยะใสเป็ นผู้ประสานงาน (กอง
บรรณาธิการมติชน 2551: 23, 84-85; คํานูณ 2549: 243-250)
พันธมิตรฯ โจมตี “ระบอบทักษิ ณ” ที่ทําลายชาติ (การเลี่ยงภาษี จากการขายหุ้น) ศาสนา (การ
แต่งตังประธานคณะผู
้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จพระสังฆราช) และพระมหากษัตริ ย์ (ปฏิญญาฟิ นแลนด์ การ
ทําบุญในอุโบสถวัดพระแก้ ว) จากเริ่ มต้ นด้ วยการเรี ยกร้ องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ลาออก ต่อมาได้ ขยายไปสูก่ าร
เรี ยกร้ องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ เลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จนกระทัง่ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ต้ องประกาศยุบสภาในวันที่
้ วนั ที่ 2 เมษายน 2549 (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 85-86)
24 กุมภาพันธ์ 2549 และมีการเลือกตังใหม่
ทว่าการเลือกตังมี
้ ปัญหา ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ เป็ นโมฆะ มีการกําหนดเลือกตังใหม่
้ อีกครัง้ ในวันที่ 15
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ตุลาคม 2549 ทว่าเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เสียก่อน พันธมิตรฯ จึงยุติการเคลื่อนไหวลงชัว่ คราว
(เพิ่งอ้ าง: 88)
2.1.2 ช่ วงหลังรั ฐประหาร 19 กันยายน 2549
พันธมิตรฯ กลับมาเคลื่อนไหวอีกครัง้ หลังจากพรรคพลังประชาชนได้ รับชัยชนะและเป็ นรัฐบาลโดย
มีนายสมัคร สุนทรเวช เป็ นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่านายสมัครเป็ นร่ างทรงของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ การ
เคลื่อนไหวครัง้ นี ้มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายและมีการตังพั
้ นธมิตรฯ ประจําจังหวัด (กองบรรณาธิ การมติชน
2551: 35-36) การเคลื่อนไหวครัง้ สําคัญเริ่ มจากรุ่งสางวันที่ 26 สิงหาคม 2551 นายสนธิอ่านแถลงการณ์
“เพื่อพิทกั ษ์ รัฐธรรมนูญ 2550 และโค่นล้ มระบอบทักษิณ ขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติ และสร้ างการเมือง
ใหม่” กําหนดให้ เคลื่อนไหวภายใต้ “กองทัพประชาชนกู้ชาติ” (เพิ่งอ้ าง: 103) ถัดมาในเวลาไล่เลี่ยกัน
“นักรบศรี วิชยั ” ประมาณหนึง่ ร้ อยคนเข้ ายึดสถานีโทรทัศน์ NBT ทว่าถูกจับกุม จากนัน้ “กองทัพประชาชนกู้
ชาติ” ตามไปสมทบและกระจายไปตามจุดต่างๆ และต่อมาก็ สามารถยึดทํ าเนี ยบรั ฐบาลภายใต้ แผน
“ปฏิบตั ิการไทยคู่ฟ้า” ได้ สําเร็ จ (เพิ่งอ้ าง: 103-108) ขณะที่ในต่างจังหวัดมีการปิ ดสนามบิน เช่น ภูเก็ต
หาดใหญ่ และกระบี่ (เพิ่งอ้ าง: 119-122)
วันที่ 9 กันยายน 2551 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็ นเอกฉันท์ต่อกรณีนายสมัครเป็ น
พิธีกรรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขมงหกโมงเช้ า” ว่าเป็ นการกระทําต้ องห้ าม ส่งผลให้ นายสมัครและ
คณะรัฐมนตรี ต้องพ้ นจากหน้ าที่ (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 137) ในช่วงแรกเกิดความเห็นต่างในกลุม่
ส.ส. ทว่าต่อมา ส.ส. ส่วนใหญ่ ไม่ต้องการไปหาเสียงเพื่อเลือกตัง้ ใหม่ จึงประนี ประนอมกันเพื่อรั กษา
สถานะเดิมไว้ พรรคพลังประชาชนจึงหลอมรวมเป็ นหนึ่งอีกครัง้ และเสนอชื่อนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็ น
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 กันยายน 2551 ท่ามกลางเสียงคัดค้ านของพันธมิตรฯ รวมทัง้ ส.ส. พรรค
ประชาธิปัตย์ (เพิ่งอ้ าง: 174-175)
พันธมิตรฯ ได้ ยกระดับการชุมนุมอีกครัง้ ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2551 ด้ วยการยึดสนามบิน
ดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ เรี ยกร้ องให้ นายสมชายลาออก และแม้ จะได้ รับการคัดค้ านจากหลาย
้
งต่อไป จนกระทัง่ วันที่ 2 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ
ฝ่ าย ทว่าพันธมิตรฯ ยังคงยึดสนามบินทังสองแห่
มีคําวินิจฉัยให้ ยุบพรรคพลังประชาชนและพรรคร่ วมรัฐบาลอีกสองพรรค คือ พรรคชาติไทย และพรรค
มัชฌิมาธิปไตย อันเนื่องมาจากกรณีทจุ ริ ตการเลือกตังของนายยงยุ
้
ทธ ติยะไพรัช พันธมิตรฯ จึงถือโอกาสนี ้
ประกาศยุตกิ ารชุมนุมทังที
้ ่ทําเนียบรัฐบาล สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองในวันที่ 3 ธันวาคม
2551 เพราะเห็นว่าการชุมนุมได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ แล้ ว คือการพิทกั ษ์ รัฐธรรมนูญ และการขับไล่
รัฐบาลหุ่นเชิดของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ เป็ นการปิ ดฉากการชุมนุมที่ยาวนานที่สดุ ในประวัติศาสตร์ การเมืองไทย
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คือ 193 วัน โดยหลังจากนันวั
้ นที่ 17 เมษายน 2552 นายสนธิถกู ยิงแต่รอดชีวิต และหลังจากนันก็
้ ไม่มีการ
เคลื่อนไหวใหญ่ของพันธมิตรฯ อีกต่อไป
เป้าหมายหลักของพันธมิตรฯ คือ “ล้ างระบอบทักษิ ณให้ สิ ้นจากการเมืองไทย” (กองบรรณาธิการ
มติชน 2551: 73) เพราะเห็นว่าเป็ นภัยคุกคามต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ อย่างไรก็ดี ในการ
เคลื่อนไหว พันธมิตรฯ เลือกที่จะบ่งชี ้หรื อหมายความตนเองเข้ ากับสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ นหลัก ดังจะ
เห็นได้ จากการที่นายสนธินําเสื ้อสีเหลืองที่มีข้อความว่า “เราจะสู้เพื่อในหลวง” มาสวมทับขณะแถลงข่าว
วันที่ 15 กันยายน 2548 หลังทราบว่าบอร์ ด อสมท. มีมติถอดรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห์” ออกจากผัง
รายการช่อง 9 (คํานูณ 2549: 52) และข้ อความสกรี นที่ขายดีในช่วงปี 2549 คือ “เราจะสู้เพื่อในหลวง” (มติ
ชน 2551: 53) นอกจากนี ้ ชื่อหนังสือที่นายคํานูณเรี ยบเรี ยงคือ “ปรากฏการณ์สนธิ: จากเสื ้อเหลืองถึง
ผ้ าพันคอสี ฟ้า” (คํ านูณ 2549) ชี ใ้ ห้ เห็ นความพยายามที่ จะบ่ง ชี ก้ ารเคลื่อนไหวของนายสนธิ และกลุ่ม
พันธมิตรฯ เข้ ากับพระมหากษัตริ ย์และพระราชินีอย่างเด่นชัด เนื่ องจากสีเหลืองเป็ นสีสัญลักษณ์ ของ
ั ลักษณ์ ของพระราชินี (นอกเหนือจากการกล่าวอ้ างบนเวทีปราศรัยถึง
พระมหากษัตริ ย์และสีฟ้าเป็ นสีสญ
ที่มาของผ้ าพันคอสีฟ้า)
กนกรัตน์ (2560) เสนอว่าถึงแม้ พนั ธมิตรฯ จะมีความคึกคักเข้ มแข็งและมีผ้ เู ข้ าร่วมจํานวนมากใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ทว่าต่อมาก็ซบเซาลงเนื่องจากความขัดแย้ งภายใน การแตกกระจาย และความอ่อนแอของ
พันธมิตรฯ ซึ่ง ส่งผลให้ แม้ จะมี ความพยายามรื อ้ ฟื ้น พันธมิตรฯ ขึน้ มาใหม่ แต่ก็ ไม่ประสบความสํ าเร็ จ
จนกระทัง่ เมื่อเกิด กปปส. ขึ ้นมา พันธมิตรฯ ส่วนหนึ่งจึงได้ เข้ าร่ วม “ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณ” ครัง้ สําคัญ
อีกครัง้
2.2 คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็ นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข (กปปส.)
กนกรัตน์ (2560) เสนอว่า “ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณ” ที่ซบเซาลงในช่วงปลายของพันธมิตรฯ
สามารถฟื น้ ตัวขึ ้นมาใหม่ได้ ภายใต้ การเคลื่อนไหวของ กปปส. ด้ วยเงื่อนไขห้ าประการ คือ 1) ความห่วงใย
ร่วมกรณีพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรม สร้ างโอกาสทางการเมืองใหม่ในการรวม “ขบวนการต่อต้ านทักษิณ”
ที่กระจัดกระจายก่อนหน้ า 2) พรรคประชาธิปัตย์ได้ นํามวลชนทังในส่
้ วนของพรรคและนอกพรรคมา
สนับสนุนการเคลื่อนไหว ผู้สนับสนุนพรรคจากภาคใต้ เข้ าร่วมใหม่ หลังจากถอนตัวการสนับสนุนพันธมิตรฯ
และกลายเป็ นหนึ่ง ในผู้ประท้ วงหลักและยาวนาน นอกจากนี ้ แกนนํ าพรรคประชาธิ ปัตย์ ได้ สนับสนุน
ทรัพยากรการเมืองและโครงสร้ างพื ้นฐานใหม่ให้ กบั กปปส. 3) กปปส. ออกแบบองค์กรการเคลื่อนไหวใหม่
ให้ ตอบสนองต่อฝั กฝ่ ายก่อนหน้ าให้ สามารถมาเข้ าร่ วมได้ 4) กปปส. ชูความคิดอนุรักษ์ นิยมพร้ อมกับให้
้ ่
พื ้นที่สําหรับความคิดก้ าวหน้ าเพื่อจะได้ รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ าย และ 5) การเสนอไลฟ์สไตล์ชนชันที
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เป็ นกระแสใหม่ได้ สร้ างความนิยมและพรากความเป็ นการเมืองออกจาก กปปส. และสามารถดึงดูดคน
หนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้ สําเร็ จ โดยประจักษ์ (2560) ได้ แบ่งการเคลื่อนไหวของ กปปส. ออกเป็ นสามช่วงดังนี ้
2.2.1 การต่ อต้ านกฎหมายนิรโทษกรรม
การชุมนุมประท้ วงขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่นําโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ เริ่ ม
ขึ ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ซึง่ เป็ นวันที่ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้ าสูก่ ารพิจารณาของสภาในวาระ
สาม โดยการชุมนุมเริ่ มขึ ้นที่สถานีรถไฟสามเสน ก่อนย้ ายไปที่อนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย ต่อมามีผ้ เู ข้ าร่ วม
ชุมนุมเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ขอพระราชทานร่ าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ทลู เกล้ าฯ ถวายไปวันที่ 1 ตุลาคม 2556 คืน ทว่านายสุเทพไม่ยตุ ิการชุมนุม
ั ้ ่ยนเป็ นการ
หากแต่ยกระดับให้ เข้ มข้ นขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันรัฐบาล จากชุมนุมโดยสงบในที่ตงเปลี
เดินขบวนไปบุกยึดปิ ดล้ อมสถานที่ราชการหลายแห่ง ต่อมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีการจัดตัง้
คณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เป็ นประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ์ อั น มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (กปปส.) โดยมีนายสุเทพเป็ นเลขาธิการ เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลลาออก เพื่อ
เปิ ดทางให้ มีการปฏิรูปประเทศ โดยจัดตังสภาประชาชนที
้
่มาจากการแต่งตัง้ และให้ มี “นายกรัฐมนตรี คน
กลาง”
2.2.2 ช่ วงขัดขวางการเลือกตัง้
วันที่ 8 ธันวาคม 2556 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้ าพรรคประชาธิ ปัตย์ ได้ แถลงข่าวต่อ
้
153 คนยื่นใบลาออกจากการเป็ น ส.ส. เพื่อกดดันให้ นางสาว
สื่อมวลชนประกาศนํา ส.ส. ของพรรคทังหมด
ยิ่งลักษณ์ยบุ สภา ซึง่ ได้ ผล เพราะในวันต่อมานางสาวยิ่งลักษณ์ได้ ประกาศยุบสภา ด้ วยหวังให้ กระบวนการ
เลือกตังเป็
้ นวิถีทางในการคลี่คลายความขัดแย้ งและเป็ นทางออกจากสภาวะทางตันทางการเมือง แต่ไม่ได้
ผล เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์มีมติในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ไม่ลงสมัครรับเลือกตัง้ และประกาศว่าจะ
ต่อสู้โค่นล้ มรัฐบาลร่ วมกับผู้ชุมนุม กปปส. ในขณะที่นายสุเทพประกาศไม่ยอมรับการเลือกตังครั
้ ง้ นี ้ โดย
อ้ างว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรม พร้ อมกับจะนํามวลชนขัดขวางการเลือกตังทุ
้ กวิถีทาง รวมทังเรี
้ ยกร้ อง
ให้ มีการ “ปฏิรูปก่อนเลือกตัง”้ และจะไม่ยตุ ิการชุมนุมจนกว่าจะมีการจัดตังสภาประชาชนที
้
่ประกอบด้ วย
“คนดีมีคณ
ุ ธรรม” ที่เขาคัดสรรขึ ้นมาเพื่อทําการปฏิรูปประเทศ โดยปิ ดปรับปรุ งประเทศเป็ นเวลาหนึ่งปี ครึ่ง
ถึงสองปี ตามแนวทางของ กปปส. หลังจากนัน้ จึงจะยอมกลับไปสู่การเลือกตัง้ นายสุเทพนัดหมายให้
ประชาชนออกมาชุมนุมใหญ่ตอ่ ต้ านการเลือกตังในวั
้ นที่ 22 ธันวาคม 2556 ด้ วยเหตุนี ้ แม้ จะมีการประกาศ
ยุบสภาแล้ ว การเมืองบนท้ องถนนยังดําเนินต่อไปและทวีความร้ อนแรงขึ ้น
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การเลือกตังวั
้ นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ประสบปั ญหาและอุปสรรคอย่างมาก เป็ นการเลือกตังที
้ ่มี
ความวุ่นวายและเกิดเหตุรุนแรงมากที่สดุ ในประวัติศาสตร์ การเลือกตังของไทย
้
และถูกตัดสินให้ เป็ นโมฆะ
ในที่สดุ
2.2.3 ช่ วงขับไล่ รัฐบาลยิ่งลักษณ์
วันที่ 5 เมษายน 2557 นปช. ประกาศชุมนุมใหญ่ ณ บริ เวณถนนอักษะ พุทธมณฑล มีผ้ เู ข้ าร่ วม
ประมาณหนึ่งแสนคน ภายใต้ หัวข้ อ “หยุดล้ มล้ างประชาธิ ปไตย เมื่อความอยุติธรรมเป็ นกฎหมาย การ
ต่อต้ านจึงเป็ นหน้ าที่” ในขณะที่เวที กปปส. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ ประกาศแนวคิดเรื่ อง “รัฏฐาธิปัตย์”
ว่าตนเองจะสถาปนาอํานาจรัฐขึ ้นมาและจัดตังรั้ ฐบาล “คนดี” โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตัง้ โดยจะนําเรื่ อง
กราบบังคมทูลพระเจ้ าอยู่หวั ลงพระปรมาภิไธยให้ โปรดเกล้ าฯ แต่งตังนายกรั
้
ฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ของ
ประชาชน พร้ อมกับประกาศยุทธศาสตร์ เคลื่อนไหวใหญ่เพื่อ “เผด็จศึก” รัฐบาล
ช่วงต้ นเดือนพฤษภาคม 2557 คณะกรรมการการเลือกตังได้
้ ประชุมร่วมกับรัฐบาลและมีมติร่วมกัน
ในการกําหนดวันเลือกตังทั
้ ว่ ไปครัง้ ใหม่แทนการเลือกตังวั
้ นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ถกู ตัดสินให้ เป็ นโมฆะ
โดยกําหนดวันเลือกตังใหม่
้ เป็ นวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เพื่อจะคลี่คลายปั ญหา ทว่าสถานการณ์การเมือง
ถูกทําให้ ตงึ เครี ยดและเข้ าสูท่ างตัน โดยวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าสถานภาพ
ความเป็ นนายกรัฐมนตรี รักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์สิ ้นสุดลงจากการโยกย้ ายนายถวิล เปลี่ยนศรี พ้ น
ตําแหน่งเลขาธิ การสภาความมั่นคงแห่งชาติ พรรคเพื่อไทยจึงแต่งตัง้ นายนิวัฒน์ ธํารง บุญทรงไพศาล
ขึ ้นมาปฏิบตั ิหน้ าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี แทน ส่งผลให้ กปปส. มีความฮึกเหิมขึ ้นอีกครัง้ หลังจากที่ก่อน
หน้ านี ้จํานวนผู้เข้ าร่วมชุมนุมเริ่มลดลงเนื่องจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นายสุเทพประกาศยกระดับการชุมนุมเพื่อ “เผด็จศึก” รัฐบาล โดยถือฤกษ์ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557
ชวนให้ ประชาชนออกมาร่ วมชุมนุมตามจุดสําคัญในกรุ งเทพฯ คือ ถนนอังรี ดนู งั ต์ ถนนราชดําริ จนถึงแยก
้
่อถ่ายทอดการชุมนุมของ กปปส.
ราชประสงค์ แยกประตูนํ ้า และเข้ ายึดสถานีโทรทัศน์ช่องหลักทังหมดเพื
รวมทังกดดั
้
นให้ ประธานวุฒิสภาปรึ กษาหารื อประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด และประธานกรรมการการเลือกตัง้ เพื่อตังนายกรั
้
ฐมนตรี คนกลาง โดยนายสุเทพประกาศว่า
จะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทงหมดนี
ั้
้ให้ แล้ วเสร็ จภายในสามวัน แต่สดุ ท้ ายยุทธศาสตร์ นี ้ไม่บรรลุผล
เพราะมีผ้ เู ข้ าร่วมน้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ดี ความปรารถนาของ กปปส. ในการโค่นล้ มรัฐบาลรักษาการของพรรคเพื่อไทยบรรลุผล
ในที่สดุ เมื่อในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ได้ ประกาศกฎ
านวยการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย (กอ.รส.) โดยมีเขาเป็ นผู้อํานวยการ และ
อัยการศึกพร้ อมกับตังกองอํ
้
อีกสองวันต่อมา คือ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ ได้ นํากําลังทหารและตํารวจในนาม
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลรักษาการ รวมทังใช้
้ กําลังเข้ า
กดดันให้ ผ้ ชู ุมนุมทัง้ กปปส. และ นปช. ต้ องสลายตัว และนําประเทศไทยเข้ าสู่การปกครองภายใต้ คสช.
และรัฐบาลทหาร พร้ อมกับส่งผลให้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองขนาดใหญ่ที่ดําเนินมาเกือบทศวรรษ
ต้ องปิ ดฉากลง
2.3 วัตถุประสงค์ ในการเคลื่อนไหว
2.3.1 ขจัด “ระบอบทักษิณ”
ผู้เ ข้ า ร่ ว ม “ขบวนการเปลี่ ย นแปลงประเทศไทย” ในกรณี ศึก ษามี เ ป้ าหมายขับ ไล่รัฐ บาลและ
นักการเมืองทุจริตโดยเฉพาะ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็ นหลัก นับตังแต่
้ ในส่วนของชนชันกลางระดั
้
บบน ธรและชาน
นทร์ (2560) ชี ้ว่าสาเหตุหลักที่พวกเขาเข้ าร่วมขบวนการต่อต้ าน พ.ต.ท.ทักษิณ เพราะเห็นว่ามีปัญหาทุจริ ต
คอร์ รัปชัน พวกเขาเห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิ ณ ใช้ อํานาจทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและพวก
พ้ องในสองลักษณะ ลักษณะแรกเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยรวม เช่น “นางสี่” กล่าวว่า
พ.ต.ท.ทักษิ ณ เป็ นผู้จุดประกายให้ นกั การเมืองแสวงหาผลประโยชน์เข้ าตัวเองกันมากขึ ้น ทังในลั
้ กษณะ
การขยายการเมืองเรื่ องผลประโยชน์ไปสู่การช่วยเหลือพวกพ้ อง และในด้ านการชี ้ช่องทางการคอร์ รัปชัน
ให้ กับนักการเมืองคนอื่นๆ ลักษณะที่สองคือการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็ นการนํา "สมบัติ
ของชาติ" มาขายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเองและพวกพ้ อง นอกจากนี ้ พวกเขาเห็นว่านโยบาย
ประชานิ ย มของ พ.ต.ท.ทัก ษิ ณ แท้ จ ริ ง แล้ ว เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการนํ า เอาสิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข องตนมาแสวงหา
้ าง เช่น “นางแปด” กล่าวว่า
ผลประโยชน์ใส่ตวั และส่งผลในแง่ลบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคนชันล่
“นโยบายเศรษฐกิจของทักษิ ณทําให้ มีปัญหา ทําให้ คนฟุ่ มเฟื อยบ้ าวัตถุ เป็ นวัตถุ
นิยม สุขนิยม รากหญ้ าถูกใช้ เป็ นเหยื่อ ถูกหลอก ไม่เหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนให้
รู้จกั หาปลา” (“นางแปด” สัมภาษณ์ใน ธรและชานนทร์ 2560)
เช่นเดียวกับในส่วนของคนใต้ ย่านแฟลตคลองจัน่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชนชันกลางล่
้
าง ชลิตา (2560) ชี ้
ว่าสาเหตุที่พวกเขาเข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. เพราะต้ องการขจัด “ระบอบทักษิณ” ที่พวกเขาเชื่อว่าโกงกินหรื อ
ว่าขายชาติ พวกเขาเห็นว่าการโกงของ “ระบอบทักษิณ” เลวร้ ายที่สดุ เท่าที่เคยมีมาในสังคมไทยและฝั งราก
ลึกในทุกระดับ ดังที่รายหนึง่ กล่าวว่า “ขณะนี ้มันวิกฤติแล้ ว โกงตังแต่
้ เรื่ องเล็กๆ เช่น ของช่วยนํ ้าท่วม จนถึง
ระดับหลายหมื่นล้ าน” นอกจากนี ้ แม้ ในผู้ข้อมูลที่สมั พันธ์กบั นักการเมือง พรรคการเมือง และหน่วยราชการ
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มาก่อนจะเห็นว่า การทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา แต่ก็เห็นว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชันของ “ระบอบ
ทักษิณ” เลวร้ ายและรุนแรงกว่าที่ผา่ นมามาก ดังที่วา่
“จริ ง ๆ คอร์ รัปชันก็ มีทุกรั ฐบาล ทุกที ม อย่างใครเข้ าไปเป็ น ส.ก. ส.ข. อะไรก็
แล้ วแต่ เขาจะคิดร้ อยละ 20 ร้ อยละ 30 ของหน้ างาน...คือมันเป็ นงบรัฐบาลมา ยังไงมันก็
ต้ องได้ ทุกพื ้นที่ทงประเทศไทย
ั้
ผมเคยทํางานจัดซื ้อ สมมุติว่าเขาสัง่ ให้ ซื ้อเต๊ นท์หลังนึงที่
้ โน้ นเลย นายอําเภอเท่านี ้ ปลัด อบต. เท่านี ้
สงขลา เขาให้ งบมา 26,000 อ้ าว โดนตังแต่
เต๊ นท์ ส่งมาหลังละ 12,000 ผมก็จัดหาให้ ตามนี ้ 60 กว่าหลัง เรื่ องแบบนีม้ นั มาตามงบ
รัฐบาลปกติ [แต่ว่าสําหรับ “ระบอบทักษิ ณ”] เงินหายไปจริ งๆ หายไปที ทีเป็ นพันๆ ล้ านก็
มี หมื่นๆ ล้ านก็มี อย่างโครงการรับจํานําข้ าวนี่ผมพูดจริ งๆ ว่าหายไปจริ ง เสียดายเงินเป็ น
แสนๆ ล้ าน หายหมด ห้ าแสนล้ านยังงี ้” (“พี่โป้ง” สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560)
ทังนี
้ ้ คนใต้ ย่านแฟลตคลองจัน่ จํานวนหนึ่งเคยรู้ สึกชื่นชอบ พ.ต.ท.ทักษิ ณ มาก่อน เพราะเห็นว่า
“บริ หารเก่ง ฉลาด ทําให้ เศรษฐกิจดี” แต่เมื่อได้ ยินข่าวเกี่ยวกับทุจริ ตคอร์ รัปชันของเขาก็เริ่ มรู้ สึกไม่ชอบ
เพราะเห็นว่า “เป็ นสิง่ ไม่ถกู ต้ อง” นอกจากนี ้ แม้ “สายอุดมการณ์/เสรี ชน” ที่ไม่ได้ มีความชื่นชอบหรื อผูกพัน
กับพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงไม่ชอบนักการเมืองและพรรคการเมืองโดยรวม เพราะเห็นว่าไม่ซื่อตรงและ
จริ งใจต่อประชาชน แต่พวกเขาก็เข้ าร่ วมการชุมนุมกับ กปปส. แม้ ตระหนักดีว่า มีความเชื่อมโยงกับพรรค
ประชาธิปัตย์อย่างแนบแน่น เพราะเห็นว่ามีความจําเป็ นต้ องต่อต้ าน “ระบอบทักษิ ณ” ที่เลวร้ ายกว่า และ
จําเป็ นต้ องหาผู้นําในการต่อต้ านครัง้ นี ้ที่ “พอฟั ดพอเหวี่ยง” กับ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ซึง่ พวกเขาเห็นว่านายสุเทพ
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าว ดังที่รายหนึง่ กล่าวว่า
“พวกผมไม่ได้ ชอบเลยนะพวกนักการเมือง ไม่ว่า ฝ่ ายไหน ฝ่ ายไหน แต่ที่ ไปก็
เพราะจําเป็ น ผมบอกไว้ ก่อนเลยว่าแม้ แต่แกนนําเอง สุเทพ เทือกสุบรรณ ผมไม่ได้ ชอบ
เป็ นการส่วนตัวเลยนะ...เขาเองพูดถึงง่ายๆ ก็คือเป็ นคนมีประวัติเหมือนกัน...แต่ ณ ตอน
นันคื
้ อประเทศไทยไม่มีผ้ นู ํา...ไม่มีผ้ นู ําที่วา่ จะไปต่อต้ านกับรัฐบาลได้ ก็เหมือนเขาเป็ นผู้นํา
ยังงี ้...เพราะถ้ าไม่มีแกนนําก็จะไม่มีการต่อต้ านขึ ้น” (“น้ องเอก” สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560)
ด้ วยเหตุนี ้ พวกเขาจึงไม่ต้องการให้ การเลือกตังเกิ
้ ดขึ ้นโดยเร็ ว หากว่ายังไม่สามารถขจัด “ระบอบ
ทัก ษิ ณ ” ได้ สิน้ ซาก รวมทัง้ หากยัง ไม่ส ามารถป้ องกัน ไม่ใ ห้ นัก การเมื อ งเข้ า มาทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ผ่ า น
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มาตรการจําพวก “การปฏิรูป” แม้ วา่ การเลือกตังจะเป็
้
นช่องทางหรื อโอกาสให้ พรรคการเมือง ที่พวกเขาส่วน
ใหญ่ชื่นชอบเข้ ามามีอํานาจหรื อเป็ นรัฐบาลบริ หารประเทศก็ตาม (ชลิตา 2560)
ทังนี
้ ้ กนกรัตน์ (2560) ตังข้
้ อสังเกตว่า พ.ต.ท.ทักษิณ หรื อ “ระบอบทักษิณ” เป็ นเงื่อนไขหรื อปั จจัย
สําคัญที่ ช่วยให้ กลุ่ม ที่ อยู่กระจัดกระจายหรื อเคยขัดแย้ งกันหลอมรวมเข้ าด้ วยกันได้ ในฐานะที่ เป็ นภัย
คุกคามร่วมของทุกกลุม่ ดังที่วา่
“แกนนําสามารถหว่านล้ อมให้ กลุ่มชาตินิยมที่ขดั กันเชื่อว่า ทักษิ ณคือภัยคุกคาม
ต่อ ผลประโยชน์ ช าติ ทุก ด้ า น...แกนนํ า ฉายภาพทัก ษิ ณ ในฐานะผู้ท รยศต่อ ชาติ และ
ขบวนการต่อต้ านทักษิณในฐานะผู้รักชาติ” (กนกรัตน์ 2560)
2.3.2 ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
นอกจากขจัด “ระบอบทักษิ ณ” ที่ “โกงกินและขายชาติ” แล้ ว วัตถุประสงค์สําคัญอีกประการหรื อ
อาจจะสําคัญที่สดุ สําหรับการเข้ าร่วม “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ของกรณีศกึ ษา คือการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์จาก “ขบวนการล้ มเจ้ า” ซึง่ หมายถึง พ.ต.ท.ทักษิณ และผู้สนับสนุนเขาเป็ นหลัก ดัง
กรณีชนชันกลางระดั
้
บบน ธรและชานนทร์ (2560) ชี ้ว่า ปั จจัยชี ้ขาดที่ทําให้ กรณีศกึ ษาส่วนใหญ่เข้ าร่ วม
กระแสต่อต้ าน พ.ต.ท.ทักษิณ คือการที่พวกเขาเห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ซึง่ มา
จากข่าวลือเป็ นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันกรณี ศึกษาเหล่านีม้ ักเล่าประสบการณ์ เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ที่ จะ
จงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์ของพวกตน เช่น “นางสอง” เล่าด้ วยความภาคภูมิใจว่าตนเองได้
ใกล้ ชิดกับในหลวงสมัยเรี ยนที่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ รับพระราชทานปริ ญญาบัตรจากในหลวง และ
ยังได้ เห็นในหลวงเสด็จทรงดนตรี เธอเล่าถึงความประทับใจนี ้ว่า "(ตนเอง) รักในหลวง เด็กรุ่นหลังไม่ร้ ูเพราะ
ไม่ดขู ่าวพระราชสํานักเลย ไม่ร้ ูว่าทําอะไร สมัยที่ในหลวงบุกๆ รถปริ่ มนํ ้า เด็กสมัยนี ้ไม่ดขู ่าวพระราชสํานัก
ไม่เรี ยนหน้ าที่พลเมือง ไม่เรี ยนประวัติศาสตร์ เหมือนที่พระราชินีพดู ทําไมไม่เรี ยนประวัติศาสตร์ " (“นาง
สอง” สัมภาษณ์ใน ธรและชานนทร์ 2560) ส่วน “นางแปด” กล่าวว่าตน "ผูกพันกับสถาบันมาตังแต่
้ เกิด…
พ่อปลูกฝั งว่าถ้ าไม่มีกษัตริ ย์เมืองไทยก็ไม่มีทุกวันนี ้ เราผ่านไปที่จุฬาฯ เราต้ องไหว้ พระบรมรู ป สมัยเด็กๆ
พ่อดูข่าวพระราชสํานัก เราผ่านวังพ่อก็สอนให้ ไหว้ วงั " (“นางแปด” สัมภาษณ์ ใน ธรและชานนทร์ 2560)
นอกจากนี ้ สิง่ ที่พวกเขาจดจําในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ไม่ใช่รัฐประหารและการใช้ ความรุนแรงของรัฐ
หากแต่เป็ นบทบาทของในหลวงในการคลี่คลายความขัดแย้ ง ดังที่ “นายสาม” เล่าถึงเหตุการณ์นี ้ว่า "ไม่ได้
ติดตามเหตุการณ์ แต่ที่ติดตามคือตอนที่สองคน (พลตรี จําลองและพลเอกสุจินดา) เข้ าไปกราบในหลวง
เหมือนเด็กๆ ทะเลาะกัน ผู้ใหญ่เข้ ามาห้ ามปราม" (“นายสาม” สัมภาษณ์ในธรและชานนทร์ 2560)
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ด้ วยความรู้สกึ ผูกพันและจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ของกรณีศกึ ษาชนชันกลางระดั
้
บบนที่ก่อตัว
ขึ ้นผ่านสื่อและระบบการศึกษาดังกล่าว ธรและชานนทร์ (2560) จึงสรุ ปว่า “ลักษณะความเป็ นมวลชนของ
ชนชันกลางระดั
้
บบนในเมืองไทยไม่ได้ อยูท่ ี่เพียงความไม่สนใจในการเมือง ลักษณะความเป็ นปั จเจกที่ไม่ได้
โยงใยกันเป็ นชนชัน้ แต่ผ้ เู ขียนมองว่ากระบวนการที่สําคัญที่สดุ ที่เชื่อมโยงกับความเป็ นมวลชนของพวกเขา
ก็คือ การถูกปลูกฝั งอุดมการณ์ทางการเมือง ถูกปลูกฝั งแนวคิดเรื่ องบรรทัดฐานทางการเมืองที่มีหวั ใจอยู่ที่
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบันกษัตริย์”
้
บล่าง ชลิตา (2560) ชี ้
เช่นเดียวกับกรณีคนใต้ ย่านแฟลตคลองจัน่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชนชันกลางระดั
ว่าแม้ ประเด็นการคอร์ รัปชันจะสําคัญ แต่เมื่อเทียบกับประเด็น “หมิ่นสถาบัน” หรื อ “ล้ มเจ้ า” แล้ ว การคอร์
รัปชันกลายเป็ นเรื่ องรองในทันที ดังที่รายหนึง่ กล่าวว่า “แต่ถ้าให้ เทียบนะ เรื่ องคอร์ รัปชันกับเรื่ อง (หมิ่น) ใน
หลวง เรื่ องหมิ่นนี่สําคัญกว่า สําคัญที่สดุ ” (“น้ ารุ่ง” สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560) ขณะเดียวกันบุคคลที่ “หมิ่น
สถาบัน” หรื อ “ล้ มเจ้ า” ก็ไม่ได้ มีเพียง พ.ต.ท.ทักษิ ณ หากแต่หมายรวมถึง “เสื ้อแดง” ซึ่งให้ การสนับสนุน
พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างสําคัญ ดังที่ “สายเสรี ชน” รายหนึ่งกล่าวว่า “การหมิ่นเจ้ าเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ คนเสื ้อ
แดงอาจไม่ได้ ดา่ เจ้ าโดยตรง แต่ทําให้ ดหู มิ่นเหม่...สิ่งที่ค้ มุ ค่าที่สดุ กับการเสี่ยงตายไปร่วมชุมนุม จนในที่สดุ
เกิดการรัฐประหารก็คือการได้ จดั การกับพวกหมิ่นเจ้ า” (“น้ องเอก” สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560) นอกจากนี ้
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า
“ตังแต่
้ เกิดมาเริ่ มจําความได้ ก็เห็นพระองค์ท่านทํางาน เอาง่ายๆ นักการเมืองคน
ไหนบ้ างไปอย่างพระองค์ท่านน่ะ...ไม่มี แล้ วคุณไปจงรักภักดีต่อนักการเมืองทังหลายนั
้
น่
คุณบ้ าไปแล้ วเหรอ คุณคิดไม่ได้ เหรอ...พวกนันไม่
้ มีสิทธิ์เทียบพระองค์ท่าน พระองค์ท่าน
อยูส่ งู ไปแล้ ว คุณเป็ นใคร” (“น้ องเอก” สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560)
ทังนี
้ ้ คนใต้ ย่านแฟลตคลองจัน่ มีความรู้ สึกผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์อย่างลึกซึ ้ง และมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์อย่างมาก ดังที่รายหนึ่งซึ่งสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
และทํางานบริ ษัทไฟแนนซ์รถยนต์กล่าวว่า “เรารักในหลวงมาตังแต่
้ ยงั เด็กๆ ปู่ ย่าตายายคอยบอกตลอดว่า
ในหลวงเป็ นคนดี ต่อมาพอเริ่ มอ่านหนังสือค้ นคว้ าเองก็ยิ่งรู้ว่าในหลวงนันดี
้ จริ งๆ ทําสิ่งต่างๆ จริ ง แล้ วก็ชื่น
ชมพระเทพฯ มาก ภาคภูมิใจมากที่มีคนบ้ านเดียวกันทํางานในสวนยาง และต่อมาได้ ทํางานในวังพระเทพ
ฯ” (พนักงานบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560) ขณะที่พนักงานไปรษณีย์อายุ 54 ปี คนหนึ่ง
เล่าว่า สมัยที่ตนยังเด็ก พ่อแม่มกั เล่าถึงคุณความดีของในหลวง และพ่อได้ พาตนขี่คอเดินทางไกลขึ ้นรถไฟ
ใช้ เวลาเดินทางเป็ นวัน เพื่อไปเข้ าเผ้ าในหลวงที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตนจึงซึมซับและเคารพเทิดทูนใน
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หลวงมาตังแต่
้ เด็ก จนกระทัง่ ว่า “ทุกวันนี ้พี่ไม่เคยเอาธนบัตรใส่กระเป๋ ากางเกง และหากเจอเหรี ยญ แม้ แต่
ห้ าสิบสตางค์ตกอยู่บนถนน พี่ก็จะรี บเก็บ เพราะบนนันมี
้ ภาพในหลวงอยู่” (พนักงานไปรษณีย์ สัมภาษณ์
ใน ชลิตา 2560) นอกจากนี ้ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ส่งผลการตัดสินใจเลือกพรรค
การเมืองของคนใต้ ยา่ นแฟลตคลองจัน่ บางรายด้ วย เช่นรายหนึง่ ที่กําลังเรี ยนเนติบณ
ั ฑิตกล่าวว่า “เราเลือก
พรรคไหนก็ ไ ด้ ที่ ไ ม่ ดู ถู ก สถาบัน [กษั ต ริ ย์ ] เพราะมี บุ ญ คุ ณ กั บ เรา [ท่ า น] มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะรั ก ษา
ั ฑิต สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560)
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยแท้ ” (นักศึกษาเนติบณ
กนกรัตน์ (2560) ตังข้
้ อสังเกตในทํานองเดียวกันกรณีการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริ ย์จาก
“ขบวนการล้ มเจ้ า” กล่าวคือ
“ด้ วยการเน้ นยํ ้าว่าทักษิ ณเป็ นภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ พร้ อมกับ
เทียบเคียงขบวนการต่อต้ านทักษิ ณเข้ ากับทหารพระราชา รวมถึงการเรี ยกร้ องให้ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ทรงแทรกแซงการเมื องรั ฐสภา ในฐานะวิธีการต่อสู้และสลายรั ฐบาล
ทักษิ ณ ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณก็ประสบความสําเร็ จ ในการดึงดูดและระดมชนชัน้ นํา
และปั จเจกบุคคลอนุรักษ์ นิยมที่ จงรั กภักดีที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้ เข้ าเป็ นมวลชน
สนับสนุนของขบวนการ” (กนกรัตน์ 2560)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เป็ นขบวนการที่มีพฒ
ั นาการมา
โดยลําดับในช่วงทศวรรษเศษที่ผ่านมา เริ่ มจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยแล้ วคลี่คลายหรื อ
ขยายตัวมาเป็ น กปปส. โดยมีวตั ถุประสงค์ที่คล้ ายคลึงกันคือขจัด “ระบอบทักษิ ณ” ให้ สิ ้นซากจากการ
เมืองไทย ไม่วา่ จะเป็ นที่อยูใ่ นรูปของรัฐบาลทักษิณโดยตรง หรื อที่อยู่ในรูปรัฐบาลตัวแทน เช่นรัฐบาลสมัคร
รัฐบาลสมชาย และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึง่ พวกเขาเห็นว่า “โกงกินและขายชาติ” ไม่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน
ขบวนการมีวตั ถุประสงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริ ย์ทงจาก
ั้
พ.ต.ท.ทักษิณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
ผู้สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิ ณ หรื อ “เสื ้อแดง” โดยในการดังกล่าว ขบวนการปฏิเสธการเมืองแบบเลือกตัง้
เพราะเห็ นว่าเป็ นช่องทางให้ นักการเมืองที่ ฉ้อฉลเข้ ามากอบโกยผลประโยชน์ เพื่อตนเองและพวกพ้ อง
ขณะเดี ย วกัน ก็ เ สนอระบบการเมื อ งการปกครองที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นครรลองของระบอบประชาธิ ป ไตยใน
ความหมายที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่ว ไป โดยเฉพาะในส่ว นของ กปปส. ที่ อ าศัย อัต ลัก ษณ์ “คนดี ” ในการ
เคลื่อนไหวอย่างเข้ มข้ นแหลมคม บทต่อไปจะแสดงให้ เห็นว่าผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทย” กลุ่มหลักสองกลุ่ม คือ ชนชันกลางระดั
้
บบนฯ และคนใต้ ย้ายถิ่นในกรุ งเทพฯ มีสถานะทางเศรษฐกิจ
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และสังคมตลอดจนทัศนะและประสบการณ์ ทางการเมืองอย่างไร เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการทําความเข้ าใจ
“การเมืองคนดี” ที่พวกเขาเสนอต่อไป
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บทที่ 3 ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”
การสํารวจของมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation 2014) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างของผู้เข้ าร่ วมชุมนุม
กปปส. ร้ อยละ 54 มีภมู ิลําเนาในกรุ งเทพฯ ส่วนที่เหลือร้ อยละ 46 มีภมู ิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่
(ร้ อยละ 38) มาจากภาคใต้ ตามด้ วยภาคกลาง (ร้ อยละ 37) ขณะที่ภาคอื่นๆ มีจํานวนน้ อย (ไม่ถึงร้ อยละ
10 ในภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และตะวันตก) ฉะนัน้ เมื่อผนวกกับคนภาคใต้ ที่มาตังรกรากและทํ
้
ามา
หากินในกรุงเทพฯ จํานวนหนึง่ จึงกล่าวได้ วา่ คนภาคใต้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของผู้ชมุ นุม กปปส.อีกกลุม่
นอกจากคนที่มีภมู ิลําเนาในกรุ งเทพฯ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงให้ ความสําคัญกับผู้เข้ าร่ วมหลักสองกลุ่มนี ้ คือ คน
กรุ งเทพฯ โดยเฉพาะในกลุ่มชนชัน้ กลางบน และคนใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่อาศัยในกรุ งเทพฯ โดยบทนี ้
แสดงให้ เห็นว่าพวกเขามีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทัง้ ทัศนะและประสบการณ์ ทางการเมือง
อย่างไร ก่อนจะพิจารณาทัศนะทางการเมืองดังกล่าวในบริ บทประชาธิปไตยและโลกทัศน์และคติความเชื่อ
ในลําดับต่อไป
3.1 คนกรุ งเทพฯ ชัน้ กลางระดับบน
กนกรัตน์ (2560) เสนอว่างานเขียนส่วนมากอธิบายขบวนการเสื ้อเหลืองต่อต้ านทักษิ ณในฐานะ
้
ชนชันนํ
้ าอนุรักษ์ นิยม
การรวมตัวอย่างหลวมๆ ของเครื อข่ายกลุ่มการเมืองที่หลากหลายของชนชันกลาง
และชนชัน้ นํ าเสรี นิยม ภายใต้ เป้าหมายและข้ อเรี ยกร้ องทางการเมืองที่แตกต่างหลากหลาย (Connors
2008b: 483; Kasian 2006; Montesano 2009: 2-3) เช่น Connors (2008b: 490-491; 2012: 100-103)
เสนอว่าขบวนการเสื ้อเหลืองเป็ นการร่วมมือกันของพลังเสรี นิยม-อนุรักษ์ นิยม ซึง่ มีอดุ มการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
เครื อข่ายนิยมกษัตริ ย์ (ทหาร ข้ าราชการ กลุ่มชนชันนํ
้ าสายเสรี นิยมที่ต่อต้ านการเมืองของกลุ่มทุนใหม่)
การสนับสนุนของมวลชนชนชันกลาง
้
และสมาชิกของคนจนในชนบทและสหภาพแรงงานที่ต้องการต่อต้ าน
นโยบายการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ Stent (2012: 32) อธิบายขบวนการดังกล่าวในฐานะกลุม่ ชนชัน้
นํา คนส่วนใหญ่ในกรุ งเทพฯ และชนชันกลางในต่
้
างจังหวัด โดยเฉพาะในภาคใต้ รวมทังชาวชนบทและ
้
แรงงานระดับล่างในเมืองจํานวนหนึ่ง นอกจากนี ้ Pasuk and Baker (2012) อธิบายว่าเป็ นเครื อข่ายคน
เมืองซึง่ มีพลังสื่ออยูใ่ นเมือง เช่น กลุม่ ประชาคมชนชันนํ
้ าในเมือง กลุม่ ทหาร กลุม่ ราชการ นักเคลื่อนไหวชน
ชันกลาง
้
นักพัฒนาเอกชนสายชุมชนนิยม นักวิชาการสายอนุรักษ์ นิยม กลุ่มนิยมกษัตริ ย์ ส่วน Pye and
Schaffar (2008) มองว่าเป็ นขบวนการที่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย ไม่ใช่มีเพียงแค่มวลชนนิยมกษัตริ ย์
ภายใต้ การนําของสนธิ ลิ ้มทองกุล และชนชันนํ
้ าที่สนับสนุนตลาดเสรี เท่านัน้ แต่ยงั มีกลุ่มเครื อข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนและขบวนการแรงงานที่ตอ่ ต้ านทักษิณและส่งเสริมประชาธิปไตยด้ วย ในขณะที่การ “ทบทวน
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ภูมิทศั น์การเมืองไทย” โดยอภิชาต ยุกติ และนิติ (2556) เห็นว่า เสื ้อเหลืองคือกลุ่ม “ชนชันกลางเก่
้
า”
ประกอบด้ วยกลุม่ ชนตังแต่
้ ชนกลางระดั
ั้
บกลางขึ ้นไป
แม้ งานเหล่านี ้จะชี ้ให้ เห็นว่านอกจากชนชันนํ
้ าประเภทต่างๆ แล้ ว องค์ประกอบหลักของมวลชนคน
เสื ้อเหลืองคือ “คนชันกลาง”
้
ทว่ายังไม่ได้ ศึกษากลุ่ม “คนชันกลาง”
้
เหล่านี ้เป็ นการเฉพาะในเชิงประจักษ์
อย่างละเอียด งานเหล่านีเ้ น้ นการศึกษาที่กลุ่มแกนนําของขบวนการว่าประกอบด้ วยใคร กลุ่มใดบ้ าง มี
ผลประโยชน์อะไรเป็ นแรงจูงใจในการเคลื่อนไหว มีแนวคิดทางการเมือง หรื ออุดมการณ์การเมืองประเภท
ใด ทําไมจึงต่อต้ านแนวคิดประชาธิปไตย ทว่าไม่ได้ ศึกษาองค์ประกอบของกลุ่มชนชันกลางเสื
้
้อเหลืองว่า
ประกอบด้ วยกลุม่ ใดบ้ าง มีลกั ษณะเชิงเศรษฐกิจสังคมอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงปริมาณ แม้ กระทัง่
งานของอภิชาต ยุกติ และนิติ (2556) ซึ่งเป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณชิน้ แรกๆ ก็ไม่ได้ เจาะลึกในประเด็นนี ้
สรุ ปอย่างหยาบๆ เพียงว่ามวลชนเสือ้ เหลืองคือผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคมสูงกว่า อยู่ในภาค
เศรษฐกิจที่เป็ นทางการมากกว่าเมื่อเทียบกับมวลชนเสื ้อแดง งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงให้ ความสําคัญกับการศึกษา
คนกลุม่ นี ้ในเชิงปริ มาณอย่างละเอียด ทังในลั
้ กษณะเชิงประชากรศาสตร์ และทัศนะคติทางการเมือง
3.1.1 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ก่อนจะอภิปรายถึงคนกรุ งเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็ นชนชันกลางระดั
้
บบน ซึง่ เป็ นมวลชนกลุม่
หลักกลุม่ หนึ่งของ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ควรทําความเข้ าใจลักษณะและการก่อตัวของชน
ชันกลางระดั
้
บบนในระดับประเทศก่อน ดังต่อไปนี ้
จากการศึกษาความขัดแย้ งทางการเมืองระหว่างเสื ้อสีตา่ งๆ โดยอภิชาต ยุกติ และนิติ (2556) ซึง่
ใช้ ข้อมูลจากการสํารวจโดยเก็บแบบสอบถามทังหมด
้
2,200 ชุด ใน 5 จังหวัดคือ 1) กรุงเทพมหานคร 2)
พระนครศรี อยุธยา 3) พิษณุโลก 4) อุดรธานี ซึ่งเป็ นตัวแทนของจังหวัดที่มีสดั ส่วน “เสื ้อแดง” สูง 5)
นครศรี ธรรมราช ซึ่งเป็ นตัวแทนของจังหวัดที่มีสดั ส่วน “เสื ้อเหลือง” สูง ช่วงเวลาที่เก็บแบบสอบถามอยู่
ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึง 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 งานชิ ้นนี ้สรุปว่า ความขัดแย้ งทางการเมืองดังกล่าว
เป็ นความขัดแย้ งที่ มีลกั ษณะทางชนชัน้ กล่าวคือ เป็ นความขัดแย้ งระหว่างชนชัน้ กลางระดับบน (เสือ้
เหลือง) ซึง่ มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงกว่ากับชนชันกลางระดั
้
บล่าง (เสื ้อแดง) ซึง่ มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมตํ่ากว่า เช่น มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า มีอาชีพที่มีความมัน่ คงน้ อยกว่า (อยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็ น
ทางการ) รายได้ มีความผันผวนสูงกว่า เป็ นต้ น แต่มวลชนเสื ้อแดงก็มิใช่กลุ่มคนที่จนที่สดุ ในประเทศ หรื อ
เป็ นผู้ที่ มีฐานะยากจนในระดับที่ มีรายได้ ห รื อรายจ่ายตํ่ากว่าเส้ นความยากจน ดังนัน้ ธรและชานนทร์
(2560) จึงเลือกใช้ เกณฑ์แบบผสม (Hybrid approach) ในการจัดแบ่งประชากรไทยออกตามชนชันทาง
้
เศรษฐกิจข้ างต้ น เกณฑ์ดงั กล่าวตังอยู
้ ่บนฐานคิดว่า ระดับความยากจนควรจะเป็ นเกณฑ์ สมั บูรณ์ ส่วน
ระดับความรํ่ ารวยนันควรจะเป็
้
นเกณฑ์สมั พัทธ์ โดยเลือกใช้ ระดับการบริ โภคที่ 1.1 เท่าของเส้ นความ

61

ยากจนที่คํานวณโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นเส้ นแบ่งระหว่างคนจนกับคนไม่จน การ
กําหนดที่ 1.1 เท่าของเส้ นความยากจนนี ้ เพื่อให้ เป็ นเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของชนชันกลางที
้
่จะทําให้ ระดับคุณภาพ
ชีวิตไม่อยู่ใกล้ เส้ นความยากจนเกินไป และใช้ เส้ นแบ่งเชิงเปรี ยบเทียบด้ านบนที่แบ่งระหว่างคนรวยกับคน
ไม่รวย โดยถือว่าคนรวยคือคนร้ อยละ 5 ของสังคมที่มีระดับการบริโภคสูงที่สดุ จากเส้ นแบ่งสองเส้ นนี ้จะทํา
ให้ ได้ คนตรงกลางที่เราเรี ยกคนกลุ่มนีโ้ ดยรวมว่า “ชนชัน้ กลาง” ลําดับต่อมาเป็ นการแบ่งระหว่างชนชัน้
กลางบนและชนชันกลางล่
้
างโดยใช้ วิธีการ “k-means clustering” ซึง่ เป็ นเครื่ องมือทางสถิติที่ใช้ แบ่งแยก
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นจํานวน k กลุม่ ซึง่ สมาชิกภายในแต่ละกลุม่ จะมีคณ
ุ ลักษณะคล้ ายคลึงกันมากกว่าการจัด
กลุ่มแบบอื่น ทําให้ ได้ กลุ่มชนชันกลางบนและชนชั
้
น้ กลางล่าง ที่มีระดับการบริ โภคที่ไม่แตกต่างกันมาก
ภายในกลุม่ แต่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ระดับการบริโภคต่อเดือนที่แท้ จริง (ค่าเงินปี พ.ศ. 2556) ของแต่ละชนชัน้ ระหว่าง พ.ศ. 25242556

กลุม่ คนจน

ชนชันกลางล่
้
าง

ชนชันกลางบน
้

ค่าสถิติ
สูงสุด
เฉลี่ย
มั ธ ย
ฐาน
ตํ่าสุด
สูงสุด
เฉลี่ย
มั ธ ย
ฐาน
ตํ่าสุด
สูงสุด
เฉลี่ย
มั ธ ย
ฐาน
ตํ่าสุด

2524
3,317
1,368

2529
3,318
1,332

2531
3,318
1,364

2535
3,341
1,465

2539
3,397
1,563

2543
3,360
1,550

2549
3,332
1,755

2556
3,405
2,113

1,252
267
3,548
2,687

1,202
130
3,816
2,886

1,259
238
4,131
2,988

1,392
273
5,163
3,351

1,518
350
5,119
3,248

1,490
307
5,146
3,339

1,721
245
6,396
3,897

2,114
550
7,007
4,371

2,676
1,794
5,256
4,268

2,953
1,798
5,729
4,559

3,000
1,802
6,658
5,101

3,283
1,873
9,477
6,767

3,128
1,865
10,003
6,850

3,247
1,955
9,689
6,798

3,742
2,052
13,276
8,748

4,198
2,374
14,870
9,649

4,209
3,549
147,78
8
8,460

4,428
3,821
150,65
5
9,275

4,947
4,134
127,87
3
12,507

6,559
5,167
185,23
8
16,657

6,607
5,120
388,96
3
17,995

6,534
5,148
130,42
8
16,024

8,290
6,398
151,96
0
21,163

9,165
7,008
234,64
3
22,408

7,462

9,186

13,220 14,285 12,772 17,551 18,985

สูงสุด
กลุ่ม คนรวยที่ สุด ร้ อย
เฉลี่ย
ละ 5
มั ธ ย
ฐาน
6,758
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ค่าสถิติ 2524
ตํ่าสุด 5,258

2529
5,732

2531
6,673

2535
9,480

2539 2543
10,006 9,691

2549 2556
13,278 14,873

ที ่มา: คํ านวณโดยใช้ข้อมูลโครงการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมครัวเรื อนไทย โดยสํานักงานสถิ ติ
แห่งชาติ
หมายเหตุ: เส้นแบ่งระหว่างกลุ่มล่างสุดและชนชัน้ กลางล่างอาจจะมี ความเหลื ่อมกันบ้างเนื ่องจากข้อมูล
เส้นความยากจนทีใ่ ช้นนั้ เป็ นเส้นความยากจนรายภาค ความแตกต่างกันของระดับเส้นความยากจนในแต่
ละภูมิภาคซึ่ งทํ าให้เกิ ดกรณี ที่มีผู้ที่ถูกนับว่าเป็ นคนจนในกรุงเทพฯ ที ่มีระดับการบริ โภคสูงกว่าคนชนชัน้
กลางล่างในภาคอืน่
จากการแบ่งกลุ่มในตารางที่ 1 ธรและชานนทร์ (2560) ทําการศึกษาต่อไปถึงการเติบโตในแง่
จํานวนของชนชันกลางบน
้
ภาพที่ 1 ชี ้ว่าจํานวนชนชันกลางบนเพิ
้
่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ พ.ศ. 2524 เป็ น
ต้ นมา ยกเว้ นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 และจนกระทัง่ พ.ศ. 2556 ขนาดประชากรของชนชัน้
กลางบนมีประมาณ 14.3 ล้ านคนหรื อราวร้ อยละ 21 ของประชากร ในขณะที่จํานวนคนชนชันกลางล่
้
างอยู่
ที่ราว 36 ล้ านคนหรื อราวร้ อยละ 54 ของประชากร
ภาพที่ 1 : จํานวนประชากรจําแนกตามชนชันทางเศรษฐกิ
้
จ พ.ศ. 2524-2556

ที ม่ า: คํานวณโดยใช้ข้อมูลโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมครัวเรื อนไทย โดยสํานักงาน
สถิ ติแห่งชาติ
หมายเหตุ: ปรับค่าถ่วงนํ้ าหนักประชากรให้สอดคล้องกับข้อมูลสัดส่วนประชากรในและนอกภาค
ชนบทจากฐานข้อมูล World Development Indicators จัดทําโดยธนาคารโลก
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หลังจากนันธรและชานนทร์
้
(2560) ทําการศึกษาต่อว่า ปั จจัยใดมีความสําคัญต่อระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจของครัวเรื อนชนชันกลางไทย
้
ซึง่ พบว่าปั จจัยด้ านถิ่นที่อยู่ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็ นตัวแปร
ที่สําคัญ ดังนัน้ จึงทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยดังกล่าวที่มีต่อชนชัน้ กลางบนและชนชัน้
กลางล่าง เพื่อพิจารณาว่าปั จจัยทัง้ สามมีผลต่อลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จของชนชัน้ กลางไทย
ในช่วง พ.ศ. 2524-2556 อย่างไร
ปั จจัยแรกด้ านพื ้นที่ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้ างอิง2 เปรี ยบเทียบสัดส่วนคนชันกลางบนในแต่
้
ละพื ้นที่ระหว่าง พ.ศ. 2524 และ 2556 พบว่า พื ้นที่กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคใต้ เป็ นภูมิภาคที่มีชนชัน้
กลางบนหนาแน่นที่สดุ เรี ยงตามลําดับ ใน พ.ศ. 2556 ร้ อยละ 47 ของคนกรุงเทพฯ เป็ นคนชันกลางบน
้
รอง
มาเป็ นเขตเทศบาลในภาคกลาง (ร้ อยละ 33) และในภาคใต้ (ร้ อยละ 31) ในขณะที่ภาคเหนือและภาค
้
อยที่สดุ โดยเฉพาะในพื ้นที่นอกเขต
ตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นภาคที่มีความหนาแน่ของชนชันกลางบนน้
เทศบาล นอกจากนี ้ภาพที่ 2 ยังชี ้ถึงนัยยะของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาด้ วย คือ การเติบโต
ของขนาดชนชันกลางบนไทยเป็
้
นไปอย่างไม่เท่าเทียมในทุกภูมิภาค กรุ งเทพฯ มีสดั ส่วนชนชัน้ กลางบน
เพิ่มขึน้ สูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเพิ่มขึน้ สุทธิ ร้อยละ 22 รองลงมาเป็ นพื น้ ที่ต่างๆ ในภาคกลางที่
สัดส่วนชนชันกลางบนเพิ
้
่มขึ ้นสุทธิร้อยละ 16.7 ในพื ้นที่เขตเทศบาลและร้ อยละ 14.1 ในพื ้นที่นอกเขต
เทศบาล ลําดับถัดมาเป็ นภาคใต้ ที่สดั ส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ ้นสุทธิร้อยละ 10.4 ในพื ้นที่เขตเทศบาล และร้ อย
ละ 7.5 ในพื ้นที่นอกเขตเทศบาล จึงสรุ ปได้ ว่ากรุ งเทพฯ เป็ นมหานครที่ส่งเสริ มการเติบโตของชนชันกลาง
้
บนมากที่สดุ รองลงมาเป็ นเขตเมืองในพื ้นที่จงั หวัดภาคกลางและภาคใต้ ตามลําดับ
ภาพที่ 2: สัดส่วนชนชันกลางบนในแต่
้
ละพื ้นที่ พ.ศ. 2524 และ 2556 (เรี ยงตามการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
สุทธิจากมากไปน้ อย)
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ที ่มา: คํ านวณโดยใช้ข้อมูลโครงการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมครัวเรื อนไทย โดยสํ านักงาน
สถิ ติแห่งชาติ
หมายเหตุ: สัดส่วนชนชัน้ กลางบนในพืน้ ที ่เท่ากับจํ านวนชนชัน้ กลางบนในพืน้ ที น่ นั้ หารด้วยจํ านวน
ประชากรทัง้ หมดในพืน้ ที น่ นั้ การเปลี ่ยนแปลงสัดส่วนสุทธิ คือการนํ าสัดส่วนดังกล่าวใน พ.ศ. 2556
ลบด้วยสัดส่วน พ.ศ. 2524
ส่วนด้ านการศึกษา นอกจากระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนชนชันกลางบนนั
้
นจะสู
้
งกว่ากลุ่มคนจน
และชนชันกลางล่
้
างแล้ ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมาคือ ชนชันกลางบนเปลี
้
่ยนจากชน
ชัน้ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยคนไม่มี ก ารศึก ษา การศึก ษาระดับ ประถม และมัธ ยมตามลํ า ดับ เป็ นชนชัน้ ของผู้มี
การศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมดังภาพที่ 33 (ก) เมื่อเทียบกับคนชนชันกลางล่
้
าง การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การศึกษาที่เกิดขึ ้นแตกต่างกับชนชันกลางบนคื
้
อ เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มคนไม่มีการศึกษาไปเป็ น
กลุ่มคนที่มีคนมีการศึกษาระดับประถมเพิ่มขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าชนชัน้ กลางบนไทยประสบความสําเร็ จ
มากกว่าในการส่งมอบการศึกษาขันสู
้ งให้ แก่คนรุ่นหลังของตน
ภาพที่ 3: สัดส่วนระดับการศึกษาของชนชันกลางบนสองรุ
้
่น

ที ่ม า: ผู้เ ขี ยนคํ านวณโดยใช้ข้อมู ลโครงการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิ จและสัง คมครัวเรื อนไทย โดย
สํานักงานสถิ ติแห่งชาติ
ในด้ านการเปลี่ยนผ่านลักษณะงานของชนชันกลางบนจาก
้
พ.ศ. 2524 นัน้ คนส่วนใหญ่มีอาชีพใน
ภาคเกษตร (ร้ อยละ 31.6 ของชนชันกลางบน)
้
และแรงงาน (ร้ อยละ 21.9) ไปสูก่ ารเป็ น“ลูกจ้ างอื่นๆ” (งาน
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เสมียน พนักงานบริ การ หรื อพนักงานขาย) ในช่วงก่อนวิกฤต 40 หลังจากนัน้ โครงสร้ างอาชีพการงานของ
ชนชันกลางบนได้
้
เปลี่ยนไปอีกครัง้ หนึ่ง จาก “ลูกจ้ างอื่นๆ” เป็ น“คนจ้ างตนเอง” (เจ้ าของธุรกิจแบบไม่มี
ลูกจ้ าง) “นายจ้ าง” และ“คนทํางานวิชาชีพขันสู
้ ง” (ข้ าราชการระดับกลางและสูง ผู้บริ หาร ผู้จดั การ ผู้มีใบ
ประกอบวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ หรื อช่างเทคนิค) ซึง่ เป็ นกลุ่มอาชีพที่มีสดั ส่วนในชนชันกลางบนเพิ
้
่มขึ ้นอย่าง
้
ง
ต่อเนื่อง จนในพ.ศ. 2556 กลุ่มอาชีพเหล่านี ้มีสดั ส่วนราวร้ อยละ 48.7 ของคนทํางานชนชันกลางบนดั
ภาพที่ 44 เมื่อเปรี ยบเทียบกับชนชัน้ กลางล่างแล้ ว ลักษณะงานมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คนชัน้
กลางล่างประกอบอาชีพในภาคเกษตรร้ อยละ 56 รองลงมาเป็ นคนจ้ างงานตนเองเพียงร้ อยละ 17.4 และ
แรงงานร้ อยละ 13.7 แสดงให้ เห็นว่า คนชนชันกลางล่
้
างยังพึ่งพิงภาคเกษตรอยู่กว่าครึ่ง ในขณะที่ร้อยละ
78.2 ของชนชันกลางบนไม่
้
ได้ อยูใ่ นภาคเกษตร
ภาพที่ 4: สัดส่วนลักษณะงานของชนชันกลางบน
้
(คนรุ่นเกิดก่อน พ.ศ. 2510) พ.ศ. 2524-2556

ที ่ม า: ผู้เ ขี ยนคํ านวณโดยใช้ข้อมู ลโครงการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิ จและสัง คมครัวเรื อนไทย โดย
สํานักงานสถิ ติแห่งชาติ
จากข้ อมูลข้ างต้ น อาจสรุ ปถึง “สูตรสําเร็ จ” ของการกลายเป็ น (หรื อคุณลักษณะของ) ชนชันกลาง
้
ระดับบนของสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2524 – 2556 ได้ ว่า “เป็ นคนกรุ งเทพฯ (หรื อเป็ นคนเมือง) มี
การศึกษาสูง และมีการงานที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม เป็ นเจ้ าของกิจการ (ทัง้ มีและไม่ มีลูกจ้ าง)
บบน
หรื ออยู่ในสาขาวิชาชีพขัน้ สูง” ดังนัน้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงขอใช้ นิยามความหมายของชนชันกลางระดั
้
ตามความหมายนี ้
ความแตกต่างของสถานะทางเศรษฐกิ จสังคมและแบบแผนการใช้ชีวิตประจํ าวัน (lifestyle) ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างชนชัน้ กลางระดับล่าง (เสือ้ แดง) กับชนชัน้ กลางระดับบน (เสือ้ เหลือง) ในเขตกรุงเทพฯ
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จากการสํารวจของ วรรณวิภางค์และอภิชาต (2560) โดยเก็บแบบสอบถามทังหมด
้
1,800 ชุด เมื่อ
เดือ นกัน ยายน 2558 ในกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ในหมู่ป ระชากรกรุ ง เทพฯ ซึ่ง เป็ นมวลชนผู้ส นับสนุน
ขบวนการทางการเมืองต่างสี (เหลืองและแดง) นัน้ มีความแตกต่างในฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและวิถี
ชีวิตประจําวัน (lifestyle) อย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ และมีลกั ษณะฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสอดคล้ อง
กับ ลัก ษณะของชนชัน้ กลางระดับ บนที่ เ สนอโดยธรและชานนทร์ (2560) หลายประการ เช่ น มี ร ะดับ
การศึกษาที่สงู กว่า มีอาชีพการงานที่มนั่ คงกว่า ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
วรรณวิ ภ างค์ แ ละอภิ ช าต (2560) แบ่ง กลุ่ม ตัว อย่า งตามความฝั ก ใฝ่ ทางการเมื อ งกลุ่ม ต่า งๆ
ดังต่อไปนี ้คือ
1. แบบ PDRC_Only คือผู้เข้ าร่ วมชุมนุม หรื อเอาใจช่วยกลุม่ กปปส. อย่างเดียว ไม่เคยเข้ าร่วมชุมนุมหรื อ
เอาใจช่วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยกลุ่มพันธมิตรฯ หรื อกลุ่มเสื ้อแดง โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าข่าย
ร้ อยละ 7.83
2. แบบ PDRC หรื อ PAD คือผู้เข้ าร่วมชุมนุม หรื อเอาใจช่วยกลุม่ กปปส. และอาจจะเคยเข้ าร่วมชุมนุมหรื อ
เอาใจช่วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยกลุม่ พันธมิตรฯ โดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าข่ายร้ อยละ 17.61
3. แบบ YELLOW (PDRC และ/หรื อ PAD) คือผู้เข้ าร่ วมชุมนุม หรื อเอาใจช่วยกลุ่ม กปปส. หรื อ กลุ่ม
พันธมิตรฯ ก็ได้ แต่ไม่เคยเข้ าร่วมชุมนุมหรื อเอาใจช่วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มเสื ้อแดง โดยมี
กลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าข่ายร้ อยละ 20.78
4. แบบ RED คือผู้เข้ าร่วมชุมนุม หรื อเอาใจช่วยกลุม่ เสื ้อแดง แต่ไม่เคยเข้ าร่วมชุมนุมหรื อเอาใจช่วยการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยกลุม่ พันธมิตรฯ หรื อ กปปส. โดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าข่ายร้ อยละ 3.83
ข้ อค้ นพบประการแรกคือ กลุม่ ตัวอย่างฝ่ ายแดง (ตารางที่ 2 ด้ านซ้ าย) มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
้
องหนึง่ (ฝ่ าย “เหลือง” ตารางที่ 2
ตํ่ากว่า และมีแบบแผนการใช้ ชีวิตประจําวันที่แตกต่างจากอีกขัวการเมื
ด้ านขวา) ดังรายละเอียดบางประการต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ านฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและแบบแผนการใช้ ชีวิตประจําวัน
ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างแดงกับกลุม่ เหลือง
red
Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

non-red (PDRC_only, (PDRC หรือ PAD), (PDRC และ/หรือ PAD))
Obs
Mean
Std. Dev.
Min
Max

Max

Mean test
p-value

เพศหญิง
อายุ
จํานวนปี การศึกษา
management responsibility
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
รายได ้ต่อหัวครัวเรือน
ไปจับจ่ายที่ paragon
ไปจับจ่ายที่ central
ไปจับจ่ายที่ tesco
ไปท่องเทีย
่ วประเทศใน asia
ไปท่องเทีย
่ วประเทศใน europe
มีบัตร credit
มีบัตร aeon

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

1.49
46.86
11.88
0.19
3.29
22592.48
1.57
2.10
2.67
1.41
1.20
0.29
0.17

0.50
14.39
5.29
0.39
1.74
23585.56
0.72
0.83
0.80
0.75
0.58
0.46
0.38

1
18
0
0
1
2812.5
1
1
1
1
1
0
0

2
81
18
1
8
152500
4
4
4
4
4
1
1

374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374

1.49
38.39
14.97
0.29
3.17
26885.95
1.92
2.39
2.68
1.74
1.33
0.52
0.22

0.50
13.06
2.97
0.46
1.63
32038.08
0.57
0.66
0.75
0.88
0.65
0.50
0.42

1
18
0
0
1
1250
1
1
1
1
1
0
0

2
83
18
1
10
250000
4
4
4
4
4
1
1

0.9581
0.0000
0.0000
0.0786
0.5912
0.2893
0.0000
0.0013
0.8786
0.0030
0.1251
0.0003
0.3731

อ่านหนั งสือพิมพ์ หรอเว็บข่าวภาษาอังกฤษได ้
อ่านหนั งสือภาษาอังกฤษจบเป็ นเล่มได ้
ไปทานอาหารระดับภัตตาคาร
ไปดืม
่ กาแฟในร ้านหรู
เป็ นคนกรุงเทพโดยกําเนิด
จํานวนปี ทอ
ี่ ยู่ในกรุงเทพ
ตัง้ ใจจะใช ้ชีวต
ิ บัน
้ ปลายในบ ้านเกิด

69
69
69
69
69
45
45

0.07
0.23
0.29
1.14
0.35
21.67
1.51

0.26
0.43
0.46
0.35
0.48
11.20
0.51

0
0
0
1
0
5
1

1
1
1
2
1
60
2

374
374
374
374
374
206
207

0.20
0.42
0.48
1.34
0.45
19.07
1.36

0.40
0.49
0.50
0.48
0.50
6.83
0.48

0
0
0
1
0
1
1

1
1
1
2
1
45
2

0.0139
0.0037
0.0037
0.0011
0.1288
0.0438
0.0639

ข ้าราชการ
พนั กงาน ลูกจ ้างของรัฐ/พนั กงานรัฐวิสาหกิจ
พนั กงาน ลูกจ ้างเอกชน (งานประจํา)
รับจ ้าง(freelance)

69
69
69
69

0.03
0.06
0.13
0.09

0.17
0.24
0.34
0.28

0
0
0
0

1
1
1
1

374
374
374
374

0.10
0.16
0.23
0.09

0.30
0.36
0.42
0.28

0
0
0
0

1
1
1
1

0.0598
0.0327
0.0586
0.9726

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค ้าขาย(ไม่มล
ี ูกจ ้าง)
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค ้าขาย(มีลูกจ ้างไม่เกิน 5
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค ้าขาย(มีลูกจ ้างเกิน 5 คน
รับจ ้างใช ้แรงงานทั่วไป (งานประจํา)
รับจ ้างใช ้แรงงานทั่วไป (งานไม่ประจํา)

69
69
69
69
69

0.30
0.06
0.06
0.01
0.03

0.46
0.24
0.24
0.12
0.17

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

374
374
374
374
374

0.10
0.06
0.05
0.01
0.02

0.30
0.25
0.22
0.10
0.14

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0.0000
0.8462
0.8057
0.7844
0.5795

นั กเรียน/นั กศึกษา
แม่บ ้าน
ว่างงาน/ไม่มงี านทํา
อืน
่ ๆ

69
69
69
69

0.04
0.06
0.12
0.01

0.21
0.24
0.32
0.12

0
0
0
0

1
1
1
1

374
374
374
374

0.10
0.04
0.04
0.00

0.30
0.20
0.19
0.00

0
0
0
0

1
1
1
0

0.1404
0.5776
0.0057
0.0197

บ ้านเดีย
่ ว
คอนโด
ทาวน์เฮ ้าส์

69
69
69
69
69

0.29
0.10
0.19
0.23
0.19

0.46
0.30
0.39
0.43
0.39

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

374
374
374
374
374

0.36
0.11
0.19
0.22
0.12

0.48
0.32
0.39
0.41
0.32

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0.2394
0.7923
0.9778
0.7782
0.1072

อาชีพ (dummy = 1)

แฟลต/ห ้องเช ้า/หอพัก
ตึกแถว

หมายเหตุ = p-value (H0: red = non-red) So if P'Value < 0.05, we reject null hypothesis
*ถ ้า p-value นี้มค
ี ่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถสรุปได ้ว่าค่า mean ของสองกลุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

หมายเหตุ: ประมวลข้ อมูลจากแบบสอบถามใน วรรณวิภางค์และอภิชาต (2560)
กล่าวเฉพาะตัวแปรลักษณะอาชี พที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญเชิงสถิติ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามในกลุม่ “เหลือง” ทังสามกลุ
้
ม่ (PDRC_Only, PDRC หรื อ PAD, PDRC และ/หรื อ PAD) มี
แนวโน้ มจะเป็ นพนั ก งานของรั ฐ /ลู ก จ้ างของรั ฐ หรื อ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มากกว่ า สํ า หรั บ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มแดง พบว่ามีแนวโน้ มเป็ นพนักงานของรัฐ/ลูกจ้ างของรัฐหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจน้ อย
กว่า แต่มีแนวโน้ มอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย (ไม่มีลกู จ้ าง) มากกว่า นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มแดงเป็ นผู้ว่างงานในอัตราที่สูงกว่าด้ วย หรื อกล่าวได้ ว่าฝ่ ายเหลืองมีอาชีพที่มีความ
มัน่ คงสูงกว่า ทังในแง่
้
อาชีพมีลกั ษณะเป็ นงานประจํา (ไม่ใช่งานชัว่ คราว) และอยู่ในภาครัฐ จึงมีทงรายได้
ั้
ที่ผนั ผวนน้ อยกว่าและมีสิทธิในสวัสดิการสังคมรองรับ เช่น การรักษาพยาบาล เงินบํานาญ ฯลฯ ในแง่นี ้ก็
ไม่แปลกที่พบด้ วยว่า ฝ่ ายเหลืองมีระดับการศึกษาสูงกว่า (เกือบ 15 ปี หรื อประมาณปริ ญญาตรี ) ฝ่ ายแดง
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อย่างมีนยั ยะสําคัญเชิงสถิติ (เกือบ 12 ปี หรื อประมาณมัธยมปลาย) เช่นเดียวกัน ในแง่ของแบบแผนการ
ใช้ ชีวิตประจําวัน (lifestyle) กลุ่มเหลืองทังสามกลุ
้
่มมีแบบแผนการใช้ ชีวิตที่สะท้ อนฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมที่สงู กว่าฝ่ ายแดงอย่างมีนยั ยะสําคัญเชิงสถิติ เช่น มีบตั รเครดิตเป็ นสัดส่วนมากกว่า สามารถอ่าน
สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และนิยายภาษาอังกฤษจนจบเป็ นเล่มได้ มากกว่า ไปจับจ่ายใช้ สอยใน
ห้ างสรรพสินค้ าระดับหรู (เช่น พารากอน เซ็นทรัล) ไปทานอาหารระดับภัตตาคาร ดื่มกาแฟในร้ านหรู
้
่ยวต่างประเทศในย่านเอเชียบ่อยครัง้ กว่า จึงอาจสรุปได้ วา่ ฝ่ ายเหลืองมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
รวมทังไปเที
สังคมแบบชนชันกลางในระดั
้
บสูงกว่าฝ่ ายแดง แม้ ว่าระดับรายได้ ของทังสองฝ่
้
ายจะไม่แตกต่างกันในเชิง
สถิตกิ ็ตาม
้ สดั ส่วนเป็ นคนกรุ งเทพฯ โดยกําเนิด
ข้ อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ คนในกลุ่มเหลืองนันมี
มากกว่าคนในกลุ่มแดง (แม้ ว่าความแตกต่างนี ้จะไม่มีนยั ยะสําคัญเชิงสถิตก็ตาม) จึงอาจอนุมานต่อไปได้
ว่าคนกรุ งเทพฯ โดยกําเนิดนัน้ มีความน่าจะเป็ นสูงที่จะมีบรรพบุรุษเป็ นคนจีน เนื่องจากประวัติศาสตร์
ระยะใกล้ ของประชากรกรุ งเทพฯ ที่แม้ กระทัง่ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นี ้เองที่ประชากรส่วนใหญ่ของคน
กรุ งเทพฯ เป็ นคนจีนอพยพ หรื อลูกจีนที่เกิดในเมืองไทย (Skinner 1957) ดังนัน้ จึงไม่แปลกที่ในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองครัง้ หนึ่งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่นําโดยสนธิ ลิ ้มทองกุล จะใช้
ประเด็นความเป็ นจีนในการระดมการสนับสนุนจากมวลชนคนกรุงเทพฯ ผ่านข้ อความ “ลูกจีนรักชาติ” ซึง่ ก็
ได้ ผล ทัง้ ที่ๆ เมื่อหลังสงครามโลกจนถึงประมาณ พ.ศ. 2500 นัน้ เป็ นยุคที่รัฐใช้ นโยบายชาตินิยมไทย
ต่อต้ านความเป็ นจี นอย่างชัดเจน ทัง้ ในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งประเด็นดังกล่าวนีจ้ ะได้
กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป
กล่าวโดยสรุ ป งานศึกษาเชิงปริ มาณชิ ้นนี ้ชี ้ว่ากลุ่มตัวอย่างมวลชนของฝ่ ายเหลืองและแดงที่ส่มุ
จากประชากรกรุ งเทพฯ นัน้ ยังคงมี ลกั ษณะความแตกต่างเชิงชนชัน้ กล่าวคือ ฝ่ ายเหลืองมีฐานะทาง
้
บบน ซึง่ มีการศึกษาสูงกว่า มีอาชีพ
เศรษฐกิจสังคมและแบบแผนการใช้ ชีวิตประจําวันแบบชนชันกลางระดั
ที่มนั่ คงกว่า มีแบบแผนการใช้ ชีวิตประจําวันที่หรูหราและสะดวกสบายกว่ามวลชนฝ่ ายแดง ซึง่ จัดได้ ว่าเป็ น
ชนชันกลางระดั
้
บล่าง ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับข้ อเสนอในงานทบทวนภูมิทศั น์การเมืองไทยของ อภิชาต
ยุกติ และนิติ (2556) ในลําดับต่อไปจะอาศัยงานวิจัยเชิงคุณภาพชีใ้ ห้ เห็นว่าชนชันกลางระดั
้
บบนใน
กรุงเทพฯ กรณีศกึ ษาที่สนับสนุน กปปส. มีประวัตชิ ีวิตและประสบการณ์ทางการเมืองอย่างไร
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3.1.2 เส้ นทางชีวิต
ชนชันกลางระดั
้
บบนกรณีศึกษาที่เข้ าร่ วม กปปส. ในงานของธรและชานนทร์ (2560)9 เป็ นคน
กรุ งเทพฯ ส่วนใหญ่เป็ นคนไทยเชื ้อสายจีน เป็ นกลุ่มที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีกิจการขนาดเล็กถึงกลาง
เช่น ร้ านขายยา โรงงานผลิตเสื ้อผ้ า และโรงงานผลิตชิ ้นส่วนรองเท้ า อาทิ “นายเก้ า” เติบโตในครอบครัวคน
จีนที่ทํากิจการผลิตพื ้นรองเท้ าในเขตฝั่ งธน ธุรกิจของพ่อแม่ขยายตัวไปพร้ อมๆ กับการเติบโตของเขา จน
นําพาให้ เขาได้ มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรี ยนที่ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงมัธยมปลาย เนื่องจากครอบครัวหวังจะ
ให้ เขานําเอาความรู้กลับมาทํากิจการต่อไป กรณีศกึ ษาอีกจํานวนหนึ่งมีเชื ้อสายจีนและมีพ่อแม่เป็ นลูกจ้ าง
ในห้ า งร้ านและบริ ษั ท มี ก รณี ศึก ษาเพี ย งไม่ กี่ ร ายที่ อ ธิ บ ายเชื อ้ สายตนเองว่ า เป็ น “ไทย" นอกจากนี ้
กรณีศกึ ษาจํานวนหนึ่งเล่าถึงพื ้นฐานครอบครัวตนเองว่ามาจากคนระดับสูง เช่น เจ้ าของกิจการผลิตยาที่มี
ชื่อเสียงและเจ้ าที่ดนิ ที่อยุธยา มีจํานวนน้ อยที่เล่าว่าตนเองมาจากครอบครัวเกษตรกรในต่างจังหวัด
เส้ น ทางชี วิ ต ของกรณี ศึก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเส้ น ทางของการพยายามคว้ า โอกาสเพื่ อ ประสบ
ความสําเร็ จในชีวิตและหน้ าที่การงาน ในช่วงวัยเยาว์พวกเขาต่างมุ่งด้ านการเรี ยน เนื่องจากได้ รับการสัง่
สอนว่าการศึกษาจะสามารถสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าและมั่นคงให้ กับชีวิต พวกเขาจํานวนมากได้ รับ
การศึกษาในระดับที่คนรุ่ นก่อนหน้ าไม่เคยได้ รับ คือ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การไขว่คว้ าโอกาส
ในช่วงถัดมาของชีวิตพวกเขาคือการดําเนินธุรกิจหรื อการเข้ าทํางานในองค์กรต่างๆ พวกเขาส่วนใหญ่พบ
กับโอกาสที่หลัง่ ไหลเข้ ามาให้ ไขว่คว้ า เช่น “นายห้ า” เติบโตในครอบครัวคนจีนที่เปิ ดกิจการร้ านขายยา และ
แม้ ว่าครอบครัวจะมุ่งหวังให้ เขาออกมาดําเนินกิจการต่อ แต่การเติบโตของภาคการเงินการธนาคารได้ ดึง
เขาเข้ าไปทํางานด้ วยผลตอบแทนที่ดีกว่า “นางแปด” และ “นายหก” ต่างเล่าถึงภูมิหลังของตัวเองว่า เติบโต
้ า พวก
ในครอบครัวที่พ่อแม่ทํางานบริ ษัทและรัฐวิสาหกิจ หลังจากการจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยชันนํ
เขาได้ มีโอกาสเข้ าทํางานกับบริ ษัทต่างชาติ และได้ เติบโตในด้ านหน้ าที่การงานไปพร้ อมๆ กับเศรษฐกิจไทย
ที่โตอย่างรวดเร็วจากการเปิ ดเสรี การค้ าและการลงทุน
กรณีศึกษาเห็นว่าความก้ าวหน้ าและความสําเร็ จในชีวิตและการงานของพวกตนไม่ได้ เป็ นผลมา
จากนโยบายรัฐ เช่น “นายห้ า” ซึง่ เติบโตในหน้ าที่การงานพร้ อมๆ กับกระแสการเติบโตของภาคการเงินการ
ธนาคาร กล่าวว่า “ถ้ าถามว่า ชี วิตการทํ างานได้ ประโยชน์ จากนโยบายเศรษฐกิ จบ้ า งไหม ไม่เลยนะ”
ในขณะที่ “นายเก้ า” และ “นายสิบสอง” ซึ่งเติบโตทางธุรกิจมาพร้ อมกับนโยบายเปิ ดเสรี และการอุดหนุน
ภาคการเกษตรเห็นว่า รัฐไม่ควรเข้ ามาวุ่นวายกับเศรษฐกิจ ควรปล่อยให้ เอกชนจัดการเอง พวกเขามอง
ความสําเร็จของตนว่ามาจากความสามารถและความพยายามของตน

9

ดูรายละเอียดเชิงคุณภาพของลักษณะทางเศรษฐกิ จและสังคมของกรณี ตวั อย่างเหล่านีไ้ ด้ จากตารางในภาคผนวกของธรและชานนทร์
(2560)
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อย่างไรก็ดี ธรและชานนทร์ (2560) ชี ้ว่าในความเป็ นจริ งตลอดช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสาม
ทศวรรษที่ผ่านมา ชนชันกลางบนที
้
่มีการศึกษาและอยู่ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ มักได้ รับผลประโยชน์
จากแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม ได้ แก่ การเปิ ดเสรี ทางการค้ า การเงิน การลงทุน และสถานการณ์
้
าง
ทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ พวกเขาประสบความสําเร็ จในการเติบโตเหนือกว่าชนชันกลางล่
ในช่วงทางแพร่งที่สําคัญก่อน พ.ศ. 2535 เพราะสามารถเกาะหัวขบวนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจได้ จากการ
ที่พวกเขามีระดับการศึกษาสูงกว่า อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และเขตปริ มณฑลรอบนอก ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของ
โอกาสทางเศรษฐกิจ ทัง้ ในแง่การจ้ างงาน แหล่งเงินทุน และโครงสร้ างพื ้นฐานที่ครบถ้ วน การพิจารณา
ความรับรู้และความเข้ าใจของกรณีศกึ ษาข้ างต้ นจึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงข้ อเท็จจริงเหล่านี ้ด้ วย
3.1.3 ประสบการณ์ และความคิดทางการเมือง
3.1.3.1 “หน้ าใหม่ ” ทางการเมือง
เพราะเหตุที่ม่งุ ศึกษาหาความรู้ และประกอบอาชีพการงาน ชนชันกลางบนในกรณี
้
ศึกษาของธร
และชานนทร์ (2560) ไม่เคยเข้ าร่ วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรื อมีความสนใจประเด็นปั ญหาทาง
การเมืองมาก่อน และแม้ ในกลุ่มผู้ที่ระบุว่ามีความสนใจอยู่บ้าง ก็มกั จะระบุเหตุการณ์ ได้ คร่ าวๆ อีกทัง้
คลาดเคลื่อน เช่น สับสนระหว่างเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กับ 6 ตุลาคม 2519 จนเป็ น “เหตุการณ์ 16
ตุลา” ซึ่งแม้ จะฟั งได้ ว่าพวกเขาอาจจะยังเยาว์ เกิ นกว่าจะติดตามหรื อจดจํ าเหตุการณ์ ในช่วงเวลานัน้
กระนันแม้
้ กระทัง่ เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2535 พวกเขาซึง่ ในตอนนันต่
้ างอยู่ในช่วงทํางานหรื อวัย
กลางคนแล้ วก็กล่าวว่าไม่ได้ มีความสนใจหรื อมีส่วนร่ วมแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ให้ เหตุผลคล้ ายกัน คือ มุ่ง
ศึกษาเล่าเรี ยนและประกอบอาชีพการงาน นอกจากนี ้ ในบางกรณี เช่น “นายสาม” กล่าวว่าคติธรรมของคน
จีนที่ตนได้ รับการอบรมสัง่ สอนมาคือไม่ควรไปยุ่งกับการเมือง “นายหก” กล่าวว่าพ่อแม่สอนให้ สนใจการ
เรี ยนเป็ นหลัก เพื่ออนาคตที่มนั่ คง และเขาก็มองการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยทัว่ ไปว่าเป็ นการสร้ าง
ความวุ่นวายที่ ไม่พึงปรารถนา “นางสิบ” เข้ าเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงหลังเหตุการณ์ 6
ตุลาคม 2519 ไม่นาน แต่กล่าวว่าครอบครัวกําชับไม่ให้ ย่งุ กับกิจกรรมการเมือง กลุ่มเพื่อนของตนก็ไม่ได้
สนใจการเมือง และในช่วงเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ตนก็ยงั วุ่นวายแต่กบั เรื่ องครอบครัวและการทํางาน
จนไมได้ สนใจเท่าไรนัก
ในทํานองเดียวกัน กนกรัตน์ (2560) เสนอว่าชนชันกลางอี
้
กกลุม่ ที่เข้ าร่ วม กปปส. คือ ชนชันกลาง
้
้ นกลางที
้
่เคยไม่สนใจการเมือง
รุ่นใหม่อยูใ่ นวัยทํางาน แกนนํา กปปส. ประสบความสําเร็ จในการจัดตังชนชั
และอยู่กนั อย่างกระจัดกระจาย ทว่าแทนที่จะใช้ ความคิดเสรี นิยมในการจัดตัง้ แกนนําของขบวนการเสนอ
แนวคิดชาตินิยม กษัตริ ย์นิยม และการต่อต้ านประชาธิปไตย ในฐานะเครื่ องมือเชิงอุดมการณ์ ที่สร้ างขึ ้น
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ใหม่ ใ นการสร้ างความชอบธรรมให้ กับ การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของชนชัน้ กลางรุ่ น ใหม่ เ หล่ า นี ้
ประสบการณ์ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ 63 คนจาก 100 คนที่เป็ นกรณีศกึ ษาของกนกรัตน์นนั ้ 10 ชี ้ว่าพวกเขาไม่เคย
สนใจการเมืองมาก่อน ไม่มีประสบการณ์การเมืองโดยตรง และไม่ได้ สงั กัดสมาคมการเมืองใด พวกเขามอง
การเมืองและการเลือกตังว่
้ าอยูห่ ่างไกลชีวิตพวกเขาและเต็มไปด้ วยความสกปรก การทุจริ ต และขาดพลวัต
พวกเขาจํานวนมากภูมิใจที่กล่าวว่าตนสะอาดเพราะไม่ได้ อ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าวการเมือง หรื อเกี่ยวข้ อง
กับพรรคการเมืองหรื อกลุม่ การเมืองใด
กนกรัตน์ (2560) เสนอต่อไปว่า คนกลุม่ นี ้ไม่ได้ มีแนวคิดอนุรักษ์ นิยมแบบเบ็ดเสร็ จ เนื่องจากพวก
เขาอยูใ่ นโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง จึงมีความคิดแบบเสรี นิยมทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเด็น เช่น
ั นธรรม สวัสดิการ ความเสมอภาค การกระจายอํานาจ
รักร่ วมเพศ การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนสมรส พหุวฒ
การเมือง ไม่เห็นด้ วยกับรัฐประหาร รวมทังต่
้ อต้ านระบอบราชการและอํานาจนิยม อย่างไรก็ดี แทนที่จะ
เลือกอุดมการณ์เสรี และก้ าวหน้ าในทางการเมือง พวกเขากลับผูกตัวเข้ ากับความคิดและพลังอนุรักษ์ นิยม
ทางการเมืองภายใน “ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณ” พวกเขาจับมือกับพวกอนุรักษ์ นิยมในการชูทัศนะต้ าน
ทุจริ ต ที่ขบั เคลื่อนโดยศีลธรรม มีลกั ษณะชาตินิยม และกษัตริ ย์นิยม เนื่องจากอนุรักษ์ นิยมเป็ นอัตลักษณ์
เชิงอุดมการณ์ ที่มีความชอบธรรมในสังคมไทยอยู่ก่อนแล้ ว แม้ พวกเขาสนับสนุนแนวคิดเสรี ในเชิงสังคมเศรษฐกิ จในระดับหนึ่ง แต่พวกเขาเติบโตในสังคมไทยที่ลกั ษณะอนุรักษ์ นิยมทางการเมืองเป็ นแนวคิด
กระแสหลัก แนวคิดอนุรักษ์ นิยมจึงเข้ าใจได้ ง่ายและถูกใช้ ในการสร้ างความชอบธรรมให้ กบั บทบาทพวกเขา
ในสังคมอนุรักษ์ นิยมได้ งา่ ยกว่าแนวคิดเสรี นิยม นอกจากนี ้ อัตลักษณ์การเมืองเชิงอนุรักษ์ นิยมยังช่วยแยก
พวกเขาออกจากผู้อื่น โดยเฉพาะจากผู้สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ซึง่ มักบ่งชี ้ตัวเองเข้ ากับประชาธิปไตยและ
ต่อต้ านสถาบันการเมืองแบบอนุรักษ์ นิยม ในแง่นี ้ แนวคิดอนุรักษ์ นิยมจึงมอบบทบาทอันชอบธรรมให้ พวก
เขาในการต่อต้ านทักษิ ณและขบวนการเสื ้อแดง โดยแกนนําได้ นําพวกเขาเข้ าสู่โครงสร้ างและสังกัด
การเมื อ งแบบใหม่ สื่ อ รู ป แบบใหม่ เช่ น เคเบิ ล ที วี แ ละสื่ อ สัง คม รวมถึ ง โครงสร้ างขบวนการที่ ห ลวม
้
นพวกเขาที่มองตนว่าเป็ นอิสระจากอํานาจและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ กปปส. ที่เปิ ดโอกาสให้ ชนชันกลางเช่
การครอบงําทางการเมืองของพรรคการเมืองและแกนนํารู้สกึ สะดวกใจในการเข้ าร่วมขบวนการ
กนกรัตน์ (2560) เสนอว่าเนื่องจากไม่มีประสบการณ์หรื อทักษะทางการเมืองมาก่อน ในช่วงแรก
ชนชันกลางรุ
้
่นใหม่เหล่านี ้จึงเป็ นแค่ไพร่ ราบหน้ าใหม่ เป็ นหนึ่งในกลุม่ ผู้สนับสนุนหลักระดับพื ้นฐาน รวมทัง้
เป็ นผู้ระดมทรัพยากรหลักของขบวนการ แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนีม้ ีภูมิหลังแบบชนชัน้ กลาง
ระดับบน พวกเขาจึง ไม่เป็ นแต่เพียงผู้สนับสนุนทางการเงินและเทคนิค หากแต่อาชี พ ไลฟ์สไตล์ และ
10

ดูรายละเอียดของลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกรณีศึกษาเหล่านี ้ได้ ในตารางที่ 1 ของกนกรัตน์ (2560) สมควรกล่าวด้ วยว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 63 คนนีม้ ีทงั ้ คนกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผู้มีการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี เป็ นต้ นไป และส่วนใหญ่ มี
สถานภาพเป็ นเจ้ าของกิจการ ผู้บริ หารระดับสูง หรื อเป็ นพนักงานระดับอาวุโส
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เครื อข่ายของชนชันกลางได้
้
มอบการเข้ าถึงแนวร่ วมใหม่และการสนับสนุนใหม่ๆ ให้ กับขบวนการ ต่อมา
แกนนําจึงได้ ให้ ความสนใจกับพวกเขาและมอบพื ้นที่การเมืองให้ หลายคนได้ รับเชิญให้ เข้ าถึงวงในของแกน
นํา พวกเขาค่อยๆ มีอํานาจ และยึดการนําในหลายระดับ โดยเฉพาะระดับท้ องถิ่น
ชนชันกลางรุ
้
่นใหม่เหล่านี ้หลายคนเป็ นผู้มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ต่อสาธารณชน (Celebrity) ในแวดวง
ต่างๆ เช่น เป็ นดารา นักร้ อง นางแบบ ศิลปิ น ฯลฯ ซึง่ อาทิตย์และอาจินต์ (2560) ทําการศึกษาและชี ้ให้ เห็น
ว่าผู้มีชื่อเสียงเหล่านี ้เป็ นตัวกลางระหว่างแกนนํากับมวลชน ทําหน้ าที่ในการ “ย่อย/ทอน” สารทางการเมือง
ที่ซบั ซ้ อนให้ กลายเป็ นแนวคิดที่เข้ าใจง่ายขึ ้น เช่น “รักชาติ” “ต้ านคอร์ รัปชัน” และ “ปกป้องสถาบัน” แม้ ว่า
ในด้ า นหนึ่ ง บทบาทลัก ษณะนี ม้ ัก ถูก วิ จ ารณ์ ว่า ไร้ เดี ย งสาทางการเมื อ ง แต่ใ นอี ก ด้ า นมัน ก็ ช่ ว ยส่ง ต่อ
ความคิดทางการเมืองไปยังผู้คนในวงกว้ างขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ สนใจการเมืองมาก่อน การทําให้
การเมืองเป็ นเรื่ องเข้ าใจง่ายและทําให้ การเข้ าร่วมการชุมนุม “กลายเป็ นแฟชัน่ ” โดยกลุม่ ผู้มีชื่อเสียงเหล่านี ้
กลายเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ การระดมมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชนชันกลางหน้
้
าใหม่ทางการเมืองเข้ า
ร่วมการชุมนุมของ กปปส. ประสบผลสําเร็จเป็ นอย่างยิ่ง
3.1.3.2 ผู้มีประสบการณ์ ทางการเมือง
กนกรัตน์ (2560) เสนอว่าในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 “ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณ” เริ่ มเคลื่อนไหว
ทางการเมื อ งในฐานะขบวนการเสรี นิ ย มที่ คึ ก คัก และกํ า หนดคุณ ลัก ษณะตนเองในฐานะผู้จับ ตา
ประชาธิปไตย (Democracy Watchdog) โดยพันธมิตรฯ รณรงค์เคลื่อนไหวในประเด็นกว้ าง เริ่ มจากการ
ต่อต้ านนโยบายประชานิยมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทิศทางเสรี นิยมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
การทุจริ ต อํานาจนิยม และ “ทุนนิยมสามานย์” ไปสู่ การเสนอประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วมและการเมือง
นอกรัฐสภา ซึง่ การอาศัยยุทธศาสตร์ และวาระที่ผนวกรวมกันเช่นนี ้ส่งผลให้ พนั ธมิตรฯ ประสบความสําเร็ จ
ในการระดมการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ อย่างกว้ างขวาง นับตังแต่
้ ชนชัน้ สูงในเมือง พลังอนุรักษ์ นิยม
(ได้ แก่ ข้ าราชการ อํามาตย์ ทหารที่ตกเป็ นชายขอบ และนักธุรกิจที่ไม่ได้ อยู่ในเครื อข่ายอุปถัมภ์ พ.ต.ท.
ทักษิ ณ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับคน
ระดับล่าง เช่น แรงงาน และเกษตรกร ตลอดจนสหภาพรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และนักศึกษา
กลุ่มบุคคลเหล่านี ้บางส่วนเคยได้ รับความคิดเสรี และก้ าวหน้ าผ่านประสบการณ์ตรงกับขบวนการ
ประชาธิปไตยและขบวนการทางสังคมอื่น (องค์กรพัฒนาเอกชน ขบวนการประชาชน ขบวนการเคลื่อนไหว
ประชาธิ ปไตย เข้ าร่ วมเหตุการณ์ พฤษภาคม 2535) ก่อนเข้ าร่ วมขบวนการต้ านทักษิ ณ แต่ต่างจากพวก
อนุรักษ์ นิยมที่ให้ ความสําคัญกับประเด็นชาตินิยมและสถาบันกษัตริ ย์เป็ นหลัก จุดเปลี่ยนของคนพวกนี ้ที่
ทําให้ เข้ าร่วมขบวนการต้ านทักษิณเป็ นเรื่ องฉ้ อฉลอํานาจ ทุจริต การใช้ ความรุนแรงเกินขอบเขต การละเมิด
กฎหมายและระเบี ยบ การบิดเบื อนการเลื อกตัง้ และควบคุมรั ฐสภาของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ สาเหตุที่ พวก
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ก้ าวหน้ า/เสรี นิยมเข้ าร่ วมการเคลื่อนไหวแม้ เคยวิจารณ์ ความคิดอนุรักษ์ นิยมและทิศทางของขบวนการ
ต่อต้ านทักษิ ณ เพราะต้ องการใช้ การเข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนของขบวนการต่อต้ านทักษิ ณใน
ประเด็นเฉพาะๆ ของตน ที่เคยถูกกดทับภายใต้ รัฐบาลทักษิ ณให้ มีพื ้นที่ในการรณรงค์อีกครัง้ นอกจากนี ้
พวกเขาเชื่อในกรอบคิดหลักที่ว่าด้ วย “ภัยคุกคาม” “อภิมหาวิกฤต” และ “ลงมือทําบัดนี ้” ที่นําเสนอโดย
แกนนํา พวกเขาคล้ อยตามความคิดที่ว่า พ.ต.ท.ทักษิ ณ คือภัยคุกคามร่ วมของทุกฝ่ าย เป็ นผู้ก่อให้ เกิดอภิ
มหาวิกฤต และทุกคนต้ องลงมือทําทันที ด้วยการเข้ าร่ วมขบวนการต้ านทักษิ ณ เพื่อแก้ อภิมหาวิกฤตที่
ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ (กนกรัตน์ 2560)
อย่างไรก็ดี กนกรัตน์ (2560) ชี ้ว่า “ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณ” ขยายตัวไปในทิศทางที่มีลกั ษณะ
้
แตกออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่
อนุรักษ์ นิยมและขวาจัดมากขึ ้นเรื่ อยๆ ส่งผลให้ เหล่าอดีตชนชันกลางเสรี
ประนีประนอมและกลุ่มที่กลายเป็ นชายขอบ โดยกลุ่มประนีประนอมหันไปยอมรับหลายความคิดหลักที่ชู
โดยพลังอนุรักษ์ นิยม ในช่วงที่ขบวนการขึ ้นสูงพวกเขาเห็นดีเห็นงามกับรัฐประหารและรัฐบาลทหารใน
ฐานะทางออกระยะสัน้ เพื่อระงับและป้องกันความรุ นแรงและการเผชิญหน้ ากับขบวนการเสื ้อแดง ส่วน
กลุม่ ที่ไม่เห็นด้ วยได้ ถกู ลดอํานาจหรื อถูกทําให้ แปลกแยกกลายเป็ นกลุม่ ชายขอบ พวกเขาสูญเสียอํานาจใน
การควบคุมขบวนการลงเรื่ อยๆ ถูกลดทอนความชอบธรรมและพืน้ ที่การเมืองรวมทัง้ อํานาจต่อรองใน
ขบวนการลง บางคนออกจากขบวนการและใช้ ชีวิตเงียบๆ ขณะที่บางคนหันไปเข้ าร่วมขบวนการเสื ้อแดง
ด้ วยแนวทางที่มีลกั ษณะเสรี มากกว่ากลุ่มประนีประนอม ส่วนใหญ่ของกลุ่มเสรี ที่กลายเป็ นชาย
ขอบวิ จ ารณ์ รั ฐ บาลทัก ษิ ณ อย่ า งเป็ นระบบ นับ ตัง้ แต่ ก ารทุจ ริ ต การบิ ด เบื อ นประชาธิ ป ไตยเลื อ กตัง้
ผลกระทบด้ านลบของทุนนิยมเสรี นิยม การครอบงําของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ การกดทับเสรี ภาพทาง
การเมืองเพื่อตอบโต้ สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนรากหญ้ า ที่วิจารณ์รัฐบาลทักษิ ณในโครงการ
พัฒนาของรัฐและเอกชนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนปากมูล และเหมืองแร่ โปแตซที่จงั หวัดอุดรธานี (กนกรัตน์
2560)
้ วนของ
กนกรัตน์ (2560) ชี ้ว่าบางส่วนของกลุม่ เสรี มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ทังในส่
สาเหตุของความขัดแย้ งทางการเมือง ทางแก้ วิกฤตการเมืองปั จจุบนั และการประเมินฝั่ งตรงข้ าม พวกเขา
กล่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิ ณ ไม่ใช่สาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหา หากแต่เป็ นระบบราชการ การรวมศูนย์อํานาจ
การเมื องและทรั พยากร ความขัดแย้ ง ในชนชัน้ นํ า และระบบยุติธรรม พวกเขาไม่คิดว่า รั ฐประหารคือ
ทางออก การจะแก้ ปัญหาที่ประเทศไทยประสบต้ องการแผนพัฒนาระยะยาว การกระจายอํานาจการเมือง
ไปสู่ท้องถิ่น การปฏิรูปการเมืองที่เพิ่มอํานาจและบทบาทของระบบตรวจสอบถ่วงดุล นอกจากนี ้ พวกเขา
้ ง
คิดและปฏิบตั ิการอย่างอิสระ พร้ อมกับกล่าวว่าตนไม่ได้ สงั กัดกลุ่มใดและไม่ได้ ตามผู้นําคนใด อีกทังยั
วิจารณ์แกนนํากลุ่มต่างๆ และวิจารณ์ความเป็ นกษัตริ ย์นิยมสุดขัว้ ชาตินิยมสุดขัว้ ยุทธศาสตร์ ทางทหาร
การต่อต้ านประชาธิปไตยเลือกตัง้ และการสนับสนุนรัฐประหารของขบวนการต้ านทักษิณ
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กล่าวโดยสรุป “ชนชันกลางระดั
้
บบน” ซึง่ หมายถึง “ผู้ที่มกั อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรื อในเขตเมือง มี
การศึกษาสูง และมีการงานอยูน่ อกภาคเกษตร มีฐานะเป็ นเจ้ าของกิจการ (ทังมี
้ และไม่มีลกู จ้ าง) หรื ออยู่ใน
สาขาวิชาชีพขันสู
้ ง รวมทังมี
้ วิถีชีวิตประจําวัน (lifestyle) แบบหรู หรา” เป็ นมวลชนหลักกลุ่มหนึ่งของ
“ขบวนการเปลี่ ย นแปลงประเทศไทย” ซึ่ง แม้ จ ะมี ลัก ษณะร่ ว มกัน ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และสัง คม แต่จ าก
ประสบการณ์ชีวิตทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทําให้ สามารถแบ่งมวลชนคนเมืองเหล่านี ้ออกเป็ นสองกลุ่ม
คื อ 1) กลุ่ม คนหน้ า ใหม่ ท างการเมื อ ง คนเมื อ งกลุ่ม นี ไ้ ม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ท างตรงกับ การเข้ า ร่ ว ม
เคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน หรื อไม่ได้ เป็ นผู้มีความสนใจทางการเมืองเป็ นพื ้นฐาน ประกอบกับการที่
พวกเขาเติบโตขึ ้นมาในสังคมไทยที่แนวคิดแบบอนุรักษ์ นิยมเป็ นความคิดกระแสหลัก พวกเขาจึงกลายเป็ น
มวลชนโดย “ธรรมชาติ” ของ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ซึง่ ใช้ กรอบความคิดอนุรักษ์ นิยมที่เน้ น
ต่อต้ านการทุจริ ตเชิงศีลธรรม ชาตินิยม และกษัตริ ย์นิยม เป็ นอุดมการณ์หลักในการระดมมวลชน และ 2)
กลุ่มผู้มีประสบการณ์ ทางการเมือง คนเมืองกลุ่มนี ้เคยรับแนวคิดแบบเสรี นิยมมาก่อน พวกเขาจึงมีความ
เข้ าใจสถานการณ์ ทางการเมืองมากกว่ากลุ่มแรก แต่ก็ตดั สินใจเข้ าร่ วม “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทย” ด้ วยเหตุผลที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะหน้ า ตลอดจนการยอมประนีประนอม
กับขบวนการต่อต้ านทักษิ ณในแง่อุดมการณ์ ทางการเมือง ซึ่งทังสองกลุ
้
่มมีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม
รวมถึงประสบการณ์ ทางการเมืองต่างจาก “คนใต้ ย้ายถิ่นในกรุ งเทพฯ” ซึ่งเป็ นมวลชนหลักอีกกลุ่มของ
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” แม้ มวลชนกลุ่มนี ้จะพักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในกรุ งเทพฯ ก็
ตาม
3.2 คนใต้ ย้ายถิ่นในกรุ งเทพฯ11
3.2.1 คนใต้ ในบริบทความขัดแย้ งทางการเมืองร่ วมสมัย
“คนใต้ ”12 เป็ นผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” หลักอีกกลุ่ม ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ ช่วง
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก่อนจะเพิ่มปริมาณขึ ้นอย่างมากในช่วง กปปส. ซึง่ มีทงความสื
ั้
บเนื่อง
และความเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ คนใต้ เข้ าร่ วมพันธมิตรฯ ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อขับไล่
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างคึกคัก โดยเฉพาะคนในเขตเมือง มีการจัดตังกลุ
้ ม่ พันธมิตรฯ ในแต่ละจังหวัด มี
แกนนํ าระดับจังหวัดที่ มีบทบาทสําคัญในการจัดการชุมนุมในระดับพื น้ ที่ และในการเข้ าร่ วมชุมนุมกับ
11

หากไม่ได้ ระบุเป็ นอื่น ข้ อมูลส่วนนี ้เรี ยบเรี ยงจาก ชลิตา (2560)
“คนใต้ ” ในที่นี ้หมายถึงคนใน 11 จังหวัดภาคใต้ นบั แต่ชมุ พรลงมา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีเชื ้อสายไทยนับถือศาสนาพุทธ ไม่นบั รวม 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ มีเชือ้ สายมลายูนบั ถื อศาสนาอิสลาม แม้ ประชากรเหล่านีบ้ างส่วนจะเข้ าร่ วมหรื อสนับสนุน
กปปส.
12
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พันธมิตรฯ ในกรุ งเทพฯ อย่างไรก็ดี ในส่วนของชาวบ้ านทัว่ ไปที่ถือว่ามี “ความเป็ นพันธมิตรฯ” ส่วนใหญ่
ไม่ได้ มาร่ วมชุมนุมที่กรุ งเทพฯ เพราะติดปั ญหาการเดินทางหรื อมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื ้อ แต่อาจ
มาร่ วมกิจกรรมเป็ นครั ง้ คราว หากมีการชุมนุมในระดับจังหวัดของตน พวกเขาติดตามชมข่าวสารทาง
โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ บางคนติดตังจานดาวเที
้
ยมพร้ อมอุปกรณ์รับสัญญาณช่อง ASTV เป็ นการ
เฉพาะ เพื่อให้ สามารถติดตามข่าวพันธมิตรฯ ได้ อย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่พวกเขาสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ของพันธมิตรฯ เพราะเห็นด้ วยกับพันธมิตรฯ ที่ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ อาศัยตําแหน่งหน้ าที่ในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และเอื ้อประโยชน์ ต่อธุรกิจของตนเอง เครื อญาติ และพวกพ้ อง ไม่ว่าจะเป็ นกรณีการซุกหุ้น หรื อการ
แลกเปลี่ยนพื ้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรกับผลประโยชน์ทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้ าน (อนุสรณ์ 2560)
นอกจากนี ้ การที่คนใต้ สนับสนุนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ในช่วงแรกยังเป็ นเพราะพันธมิตรฯ
มี ค วามสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ซึ่ง เป็ นพรรคฝ่ ายค้ า นในขณะนัน้ 13 ทว่ า หลัง จากที่ พ รรค
ประชาธิปัตย์เป็ นรัฐบาลและพันธมิตรฯ ได้ เคลื่อนไหวในลักษณะเป็ นปฏิปักษ์ (โดยเฉพาะในกรณีเขาพระ
วิหาร) คนใต้ ที่เคยสนับสนุนพันธมิตรฯ ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนใจ ถอยห่าง หรื อไม่ก็วิพากษ์ วิจารณ์พนั ธมิตรฯ
อย่างรุนแรง ดังที่รายหนึง่ กล่าวว่า “ตอนนี ้เบื่อพันธมิตรฯ แล้ ว เมื่อก่อนก็เคยสนับสนุนนะตอนไล่ทกั ษิ ณ แต่
ว่าตอนนี ้ไม่ค่อยชอบแล้ ว เพราะว่าขับไล่รัฐบาล [พรรคประชาธิปัตย์] มากเกินไป ไม่ปล่อยให้ เขาบริ หาร
ประเทศไปก่อน ตอนนี ้เบื่อ ไม่เปิ ดทีวีดเู ลย มัว่ ไปหมด เรารัก […] พรรคประชาธิปัตย์ เราไม่ชอบสงคราม
เรื่ องนี ้มันละเอียดอ่อน ต้ องประนีประนอม ก็ต้องให้ รัฐบาลเขาเจรจากันไป จะไปกดดันทําไม ตอนนี ้ทีวีมีดู
แต่มวยเท่านัน้ ค่อยกลับมาดูข่าวอีกทีตอนที่ทกุ อย่างมันดีขึ ้น” (“ตาลึก” สัมภาษณ์ใน อนุสรณ์ 2560: 121122) เช่นเดียวกับอีกรายที่กล่าวว่า “คนใต้ เราเป็ นคนมีเหตุผลกว่าคนภาคอื่น จําลอง [ศรี เมือง] เป็ นคนไม่มี
เหตุผล การเสียดินแดนไม่มีจริ งหรอก ตอนนีค้ นใต้ ไม่เชียร์ พนั ธมิตรฯ อีกต่อไปแล้ ว เราอยากให้ รัฐบาล
[พรรคประชาธิปัตย์] ทํางานของเขาไปก่อน” (“ลุงนิด” สัมภาษณ์ใน เพิ่งอ้ าง: 122)
นอกจากมีผ้ ูสนับสนุนจากชาวบ้ านทัว่ ไปแล้ ว พันธมิตรฯ ภาคใต้ มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับภาค
ประชาสังคมในท้ องถิ่น (ซึ่งประกอบด้ วยนักพัฒนาเอกชนและนักกิจกรรมทางสังคม นักวิชาการท้ องถิ่น
สื่อมวลชน และแกนนําชุมชนในภูมิภาค) (อนุสรณ์ 2560: 123-125) ซึง่ เข้ าร่วม คปท. และ กปปส. อย่าง
แข็ง ขัน ในเวลาต่อ มา ภาคประชาสัง คมภาคใต้ เ หล่า นี ไ้ ด้ รั บการสนับสนุน งบประมาณจากสํ า นัก งาน
สนับสนุน การสร้ างเสริ ม สุขภาพ (สสส.) ซึ่ง มี แ นวทางในการสนับ สนุน พัน ธมิตรฯ เช่ น กัน อย่างไรก็ ดี
พันธมิตรฯ ในปี กของประชาสังคมเหล่านี ้ยังเป็ นส่วนน้ อยของคนใต้ ที่เข้ าร่วมกับพันธมิตรฯ ในขณะที่คนใต้
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ดังที่รายหนึง่ กล่าวว่าเขา “ไม่น่าจะใช่เสื ้อเหลือง” เนื่องจากเขาไม่เห็นด้ วยกับการที่พนั ธมิตรฯ ยึดสนามบินสุวรรณภูมิและไม่เห็นด้ วยกับการ
ที่พนั ธมิตรฯ ใช้ ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ แต่สาเหตุที่เขาติดตามรวมทังสนั
้ บสนุนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ในช่วงแรกเป็ นเพราะว่าเขา
“ต้ องการให้ พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็ นรัฐบาล น้ าพดไม่ได้ ร้ ูสกึ อะไรมากกับพันธมิตรฯ” (“น้ าพด” สัมภาษณ์ใน อนุสรณ์ 2560: 121)
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ส่วนใหญ่ที่สนับสนุนพันธมิตรฯ สนใจแต่เฉพาะประเด็นจากปั ญหาจาก “ระบอบทักษิณ” และการ “ล้ มเจ้ า”
มากกว่าประเด็นปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนา ซึง่ เป็ นประเด็นที่ภาคประชาสังคมให้ ความสําคัญ
ทังนี
้ ้ คนใต้ เข้ าร่วม กปปส. อย่างคึกคักกว่าเข้ าร่วมพันธมิตรฯ มาก14 ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะนายสุเทพ
แกนนํา กปปส. เป็ นอดีต ส.ส. ภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ ผู้มากด้ วยบารมีและมีความเชื่อมโยงกับคนใต้
มากกว่า และนอกจากประเด็นในการต่อสู้กับ “ระบอบทักษิ ณ” ที่สืบเนื่องมาตังแต่
้ ครัง้ พันธมิตรฯ การ
ชุมนุมในช่วง กปปส. ยังมีความเกี่ยวข้ องกับปั ญหาของคนใต้ โดยตรง นัน่ คือปั ญหาราคายางพาราตกตํ่าที่
นํามาสู่การชุมนุมประท้ วงของชาวสวนยางมาก่อนหน้ านีน้ านนับปี ในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก่อนที่ กลุ่ม
ชาวสวนยางภาคใต้ จะกลายมาเป็ นกําลังสําคัญในการชุมนุมของ กปปส. ทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในภาคใต้ โดย
การชุมนุมของชาวสวนยางที่สี่แยกควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรี ธรรมราช และที่ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคี รีขัน ธ์ สลายตัว ลงเมื่ อ กลางเดือ นพฤศจิ ก ายน 2556 เนื่ องจากแกนนํ า กลุ่ม ผู้ชุม นุม ที่ ยัง คง
เรี ยกร้ องราคายางที่กิโลกรัมละ 120 บาท ได้ เข้ าร่ วมกับการเคลื่อนไหวไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับ กปปส. ที่
กรุ งเทพฯ จนกระทั่งเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ ทําการรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม
2557 ท่าทีของการเรี ยกร้ องราคายางกิโลกรัมละ 120 บาทอย่างแข็งขันของชาวสวนยางภาคใต้ ก็โอนอ่อน
ลงอย่างมาก
ผู้เข้ าร่วมการชุมนุมของทังพั
้ นธมิตรฯ และ กปปส. รายหนึง่ กล่าวเปรี ยบเทียบว่า “ในแง่ของคนที่มา
เข้ าร่ วม กปปส. มีความหลากหลายทางสังคมมากกว่า มีทุกสถานภาพทางสังคม ทัง้ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง
เอกชน อาจารย์ นักธุรกิจ คนใต้ ก็เยอะ ส่วนพันธมิตรฯ มักเป็ นกลุม่ คนที่ชอบจําลอง สนธิ แต่ไม่ชอบทักษิณ
และ ม็อบ กปปส. ก็มีความปลอดภัยมากกว่า ที่สําคัญคือ แกนนํา กปปส. ดูมีความจริ งใจมากกว่า” (“พี่
ปั ม้ ” สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560) อย่างไรก็ดี ไม่อาจกล่าวได้ ว่าทุกคนเข้ าร่ วมกับ กปปส. ด้ วยความชื่นชอบ
แกนนําในลักษณะเดียวกัน มีบางคนที่บอกว่า “เข้ าร่ วมกับ กปปส. ก็ไม่ได้ ชื่นชอบสุเทพ ไม่ชอบเจ๊ ปอง
อัญชลีอย่างมาก คนนี ้ถูกไล่มาจากสนธิ ลิ ้ม เป็ นคนที่สนธิเกลียดมาก แต่ถึงไม่ชอบก็ยงั เข้ าร่วมกับ กปปส.
เพราะแม้ บางอย่างไม่ชอบ แต่ก็มีบางสิง่ ที่ไปด้ วยกันได้ ” (“น้ องเอก” สัมภาษณ์ใน เพิ่งอ้ าง) กล่าวอีกนัยหนึง่
คนใต้ ให้ การสนับสนุนและเข้ าร่ วมการชุมนุม กปปส. ด้ วยเหตุผลค่อนข้ างกว้ าง ไม่ได้ จํากัดเฉพาะความ
นิยมในพรรคประชาธิปัตย์หรื อความเป็ นคนใต้ ดังในกรณีศกึ ษาคนใต้ ที่แฟลตคลองจัน่
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คนใต้ แฟลตคลองจัน่ หลายคนเคยร่วมการชุมนุมในช่วงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เช่น รายหนึ่งเล่าว่า “ไปร่ วมต่อต้ านทักษิ ณครัง้
แรกก็คือ เข้ าร่ วมเป็ นมวลชนกับพันธมิตรฯ ที่สี่แยกคอกวัว มัฆวาน สวนลุมพินี ไปนั่งฟั งปราศรั ย ร่ วมม็อบ ไปกับเพื่อนหลายคน” (“ต้ อม”
สัมภาษณ์ ใน ชลิตา 2560) ส่วนอีกรายเล่าถึงเหตุการณ์ ที่น่าตื่นเต้ นในระหว่างร่ วมชุมนุมกับพันธมิตรฯ ว่า “ตอนนัน้ หน้ าอาคารรัฐสภาไทย
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ตํารวจใช้ แก็สนํ ้าตาเข้ าใส่ผ้ ชู มุ นุม ตอนนันหลบอย่
้
างเดียว วันนันเหตุ
้ การณ์รุนแรงมากที่สดุ เพราะตํารวจเป็ นผู้เริ่ ม
ใช้ ความรุนแรงกับผู้ชมุ นุมก่อน” (“พี่แป๊ ะ” สัมภาษณ์ ใน เพิ่งอ้ าง) ทว่าเมื่อเทียบกับความตื่นตัวและความคึกคักในการเข้ าร่ วมของคนใต้ แฟลต
คลองจัน่ ยังถือได้ วา่ มีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับการเข้ าร่ วมการชุมนุม กปปส.
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3.2.2 “คนใต้ ” แฟลตคลองจั่น
แฟลตคลองจัน่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการเคหะชุมชนคลองจัน่ สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2519 ตังอยู
้ ่
ระหว่างถนนสุขาภิบาล 1 กับถนนสุขาภิบาล 2 ตรงข้ ามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการอยูอ่ าศัยของผู้มีรายได้ ทกุ ระดับ มีการจัดผังเป็ นสัดส่วนตามระดับรายได้ จําแนก
ตามขนาดที่ดนิ โดยที่อยูข่ องผู้มีรายได้ สงู จะอยูใ่ นรูปบ้ านเดี่ยวและของผู้มีรายได้ ปานกลางค่อนข้ างสูงจะ
อยูใ่ นรูปตึกแถวสามชัน้ ทังบ้
้ านเดี่ยวและตึกแถวจะอยูใ่ นโซนที่เรี ยกว่า “การ์ เด้ นท์อพาร์ ทเม้ นท์” ส่วนที่อยู่
อาศัยสําหรับผู้มีรายได้ ปานกลางค่อนข้ างตํ่าและรายได้ ตํ่าจะอยูบ่ ริเวณแฟลต 5 ชัน้ มีทงสิ
ั ้ ้น 30 อาคาร
แฟลตหมายเลข 1-15 เป็ นแฟลตสําหรับผู้มีรายได้ ปานกลางลงมาจนค่อนข้ างตํ่า ส่วนอาคารที่ 16-30 เป็ น
แฟลตสําหรับผู้มีรายได้ ตํ่า (สายใจ คุ้มขนาบ อ้ างใน ชลิตา 2560)
แฟลตเหล่านี ้เป็ นโครงการที่อยูอ่ าศัยแบบเช่าซื ้อ มีระยะการผ่อนส่ง 20 ปี อย่างไรก็ดี ผู้ที่อยูอ่ าศัย
ในแฟลตคลองจัน่ ส่วนใหญ่ไม่ใช่เจ้ าของที่เป็ นผู้เช่าชื ้อสิทธิจากการเคหะฯ แต่เป็ นผู้เช่ารายเดือน โดยในช่วง
ต้ นทศวรรษ 2530 ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มกั ชักชวนนักศึกษารุ่นน้ องที่เป็ น
คนใต้ ด้วยกันให้ มาอยูผ่ ลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพราะอยูใ่ กล้ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทว่าปั จจุบนั จํานวน
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่อาศัยอยูท่ ี่แฟลตคลองจัน่ ได้ ลดลงไปมาก เนื่องจากต้ องไปเรี ยนไกลที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหงแห่งที่ 2 (บางนา) และในระยะหลังนักศึกษาจากภาคใต้ นิยมพักอาศัยอยูต่ าม
หอพัก อพาร์ ทเม้ นต์ และบ้ านเช่าบริเวณหน้ ามหาวิทยาลัยรามคําแหงมากขึ ้น เนื่องจากมีความสะดวกใน
้ วยั ทํางานขึ ้นไป และ
การเดินทางมากกว่า ขณะที่ผ้ อู ยูอ่ าศัยแฟลตคลองจัน่ ปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นคนตังแต่
เป็ นกลุม่ คนที่เริ่ มมีการก่อร่างครอบครัว รวมทังบางส่
้
วนที่อยูแ่ บบครอบครัวขยาย กระนันส่
้ วนใหญ่ก็ยงั เป็ น
คนใต้

3.2.2.1 สถานะทางเศรษฐกิจ
คนใต้ ที่แฟลตคลองจัน่ ส่วนใหญ่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในกลุม่ ชนชันกลางระดั
้
บล่าง
คือ ไม่ได้ ยากจนข้ นแค้ นและมีรูปแบบการใช้ ชีวิตในหลายส่วนที่ดคู ล้ ายคลึงกับชนชันกลาง
้
เช่น มีรถยนต์
ส่วนตัว มีการเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้ สอย บางรายมีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท แต่ก็ไม่ได้ มี
อาชีพการงานมัน่ คง คนที่ทํางานประจํามักเป็ นพนักงานระดับล่างหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของบริษัทเอกชนหรื อ
หน่วยราชการ ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยหนุ่มสาวและวัยทํางาน คือ มีอายุระหว่าง 20 ตอนกลางถึงวัย 40 ตอนต้ น
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เข้ ามาอยู่กรุ งเทพฯ ไม่ตํ่ากว่า 15 ปี เริ่ มต้ นเข้ ากรุ งเทพฯ เพื่อมาเรี ยนต่อ และเมื่อจบการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี แล้ วก็หางานทําและดํารงชีวิตต่อในกรุงเทพฯ มาโดยตลอด
สําหรับผู้ไม่ได้ ทํางานประจํามักประกอบอาชีพค้ าขายหรื อรับจ้ างอิสระ ส่วนใหญ่ทํามาหากินอยู่
บริ เวณแฟลต เช่น ขายอาหารตามสัง่ ขายข้ าวแกงปั กษ์ ใต้ ช่างเสริ มสวย ช่างทํากุญแจ ช่างซ่อมรองเท้ า
ขายวัตถุดิบอาหารจากภาคใต้ กลุม่ นี ้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนหรื อมีอายุตงแต่
ั ้ 40-45 ปี ขึ ้นไป เรี ยนจบ
แค่ชนมั
ั ้ ธยมตอนต้ นหรื อปลาย เข้ ามาอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ ไม่ตํ่ากว่า 25-30 ปี มาแล้ ว แม้ ทกุ วันนี ้คนกลุม่ นี ้
จะมีรายได้ เป็ นประจําทุกวัน แต่ก็เป็ นรายได้ ที่เพียงพอแก่การดํารงชีพตามอัตภาพเท่านัน้ เช่น มีกําไรจาก
การขายอาหารตามสัง่ สัปดาห์ละ 4-5 พันบาท พวกเขาทํามาหากินกับเศรษฐกิจนอกระบบแบบลุม่ ๆ ดอนๆ
มีประวัติการสู้ชีวิตและปรับตัวตามเงื่อนไขที่ตนกําหนดไม่ได้ มาโดยตลอด เช่น รายหนึ่งเคยถูกขับไล่ไม่ให้
ตังแผงขายผั
้
กริ มทางหน้ าตลาดบางกะปิ ในช่วงที่มีการก่อสร้ างสะพานข้ ามแยกบางกะปิ เมื่อหลายปี ก่อน
รวมทังในปั
้ จจุบนั แผงขายอาหารตามสัง่ ของเธอกําลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากการจัดระเบียบพื ้นที่
ขายของภายในแฟลตโดยการเคหะแห่งชาติ
ขณะที่บางรายประกอบอาชีพในธุรกิจสีเทา เช่น ดูแลวินมอเตอร์ ไซค์รับจ้ างและพื ้นที่จอดรถยนต์
ในวันตลาดนัด บางรายระบุได้ ยากว่าประกอบอาชีพอะไร ดังรายหนึ่งที่ “ทํางาน” ใกล้ ชิดกับนักการเมือง
ระดับท้ องถิ่น เช่น ขับรถและช่วยดูแลความปลอดภัยให้ รวมทังทํ
้ างานให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คงในการ
“ดูแลความเรี ยบร้ อยต่างๆ” และ “ช่วยดูแลประชาชน” ในพื ้นที่ โดยที่ไม่ได้ มีตําแหน่งในโครงสร้ างของ
หน่วยงาน อย่างไรก็ดี แม้ คนเหล่านี ้จะมีสถานะทางเศรษฐกิจลุ่มๆ ดอนๆ ไม่ต่าง (หรื ออาจจะมากกว่า)
จากคนอื่นๆ แต่พวกเขามักเป็ นที่ร้ ู จกั ในหมู่คนใต้ ในแฟลตคลองจัน่ และได้ รับการยอมรับในฐานะบุคคลที่มี
ความกว้ างขวาง มีบทบาทสูงในกิจการส่วนรวม บางรายรับตําแหน่งเป็ นผู้จดั การแฟลต เป็ นผู้แก้ ปัญหา
ต่างๆ ในแฟลต และเป็ นผู้นําในการคัดค้ านนโยบายที่ผิดพลาดของการเคหะแห่งชาติ คนเหล่านี ้มักถูกเรี ยก
โดยมีคําว่า “พี่” นําหน้ าชื่อแม้ ผ้ เู รี ยกจะมีอายุมากกว่าพวกเขา
อย่างไรก็ดี คนใต้ ที่แฟลตคลองจัน่ บางคนจัดเป็ นชนชัน้ กลางระดับกลาง แม้ จะมีจํานวนไม่มาก
เช่น ทํ างานในรัฐวิสาหกิจในระดับหัวหน้ างาน เป็ นเจ้ าของห้ อง (ในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็ นเพียงผู้เช่า)
รวมทังมี
้ สวัสดิการจากที่ทํางานในการกู้เงินดอกเบี ้ยตํ่ามาลงทุนซื ้อทรัพย์สินต่างๆ เช่น บ้ าน รถยนต์ อาวุธ
ปื น เป็ นต้ น ขณะที่ผ้ ปู ระกอบการอิสระบางรายอาจก่อร่างสร้ างตัวจนมีกิจการที่ดมู นั่ คงได้ เช่น รายหนึง่ เดิม
ทํางานขับรถตู้ให้ กับบริ ษัททัวร์ แต่ต่อมามีความอึดอัดหลายอย่างจึงเริ่ มมาขับรถตู้ของตนเอง มีรายได้
เดือนละประมาณ 60,000 บาท พร้ อมกับเปิ ดธุรกิจร้ านกาแฟที่บ้านเกิดที่ อ.ห้ วยยอด จ.ตรัง โดยมีญาติพี่
น้ องเป็ นผู้ดแู ลกิจการให้
ส่วนความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจในภูมิลําเนาสามารถแบ่งได้ สองลักษณะ ลักษณะแรกคือเป็ นผู้ที่ยงั
มี พ่อแม่และพี่ น้อ งบางส่วนประกอบอาชี พในภาคการเกษตรอยู่ใ นภูมิลําเนาเดิม โดยทัง้ หมดทํ า สวน
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ยางพารา แต่สําหรั บตัวเองเมื่อมาเรี ยนหนังสือที่กรุ งเทพฯ ก็ ทํางานต่ออยู่ที่กรุ งเทพฯ และไม่ได้ มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการทําสวนยางพาราของที่บ้าน มีน้อยรายที่มีสวนยางของตนอยู่ที่บ้านด้ วย ส่วนอีกลักษณะ
คือไม่ได้ มีชีวิตหรื อภูมิหลังสัมพันธ์ กบั ภาคเกษตร กลุ่มนี ้อยู่ในช่วงวัยกลางคน หลายรายมีภมู ิหลังมาจาก
ครอบครัวเชื ้อสายจีนที่ประกอบอาชีพค้ าขายมาตังแต่
้ รุ่นพ่อแม่ ขณะที่คนรุ่นใหม่ในวัย 20 ตอนปลายถึง 30
ตอนต้ นมักมาจากครอบครัวข้ าราชการระดับกลางถึงล่าง มีน้อยมากที่มาจากครอบครัวเกษตรกร และยิ่ง
น้ อยไปอีกสําหรับรายที่ยงั มีที่ดนิ การเกษตรเป็ นมรดกตกทอดมาถึงตน
3.2.2.2 สภาพสังคมและวัฒนธรรม
เพราะเหตุที่ผ้ พู กั อาศัยส่วนใหญ่เป็ นคนใต้ จึงสามารถพบเห็นลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ภาคใต้ ได้ โดยทัว่ ไปบริ เวณแฟลตคลองจัน่ นับตังแต่
้ ในส่วนของภาษา ซึง่ มีการใช้ ภาษาใต้ ในชีวิตประจําวัน
แทนจะเป็ นภาษากลาง ผู้สูง อายุที่ ม าอาศัย อยู่กับ ลูก หลานและพูด ภาษากลางไม่ ไ ด้ ห รื อ พูด ไม่ ถ นัด
สามารถใช้ แต่ภาษาใต้ ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องพูดภาษากลางในชี วิตประจํ าวันหรื อในการประกอบธุรกิจ
ขณะที่ในส่วนอาหารก็มีร้านอาหารปั กษ์ ใต้ เรี ยงรายสองข้ างทางของถนนสายหลักในแฟลต ร้ านอาหาร
เหล่านี ้นอกจากจะมีป้ายบอกว่าขายอาหารปั กษ์ ใต้ แล้ ว ยังระบุจงั หวัดหรื อกระทัง่ อําเภอด้ วย เพราะแต่ละ
จังหวัดและอําเภอมีการปรุ งอาหารเฉพาะตัวระดับหนึ่ง นอกจากนี ้ มีร้านนํ ้าชา/กาแฟตังกระจายตามมุ
้
ม
ต่างๆ เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนใต้ ในลักษณะของ “สภากาแฟ” ในยามที่ว่างเว้ นจากการทํางาน
รวมทัง้ มี ก รงนกเขาและนกกรงหัว จุก แขวนเรี ย งรายตามระเบี ย งตึก และพื น้ ที่ ต่ า งๆ ไม่นับ รวมการมี
สนามแข่งขันประชันเสียงนกตังอยู
้ ่ในบริ เวณแฟลต เนื่องจากการเลี ้ยงนกเขาและนกกรงหัวจุกและการ
แข่งขันเสียงนกเป็ นสิง่ ที่ได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวางในหมูค่ นใต้
นอกจากนี ้ การจัดงานบุญสารทเดือนสิบถือเป็ นกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมสําคัญในกลุ่ม
คนใต้ ที่แฟลตคลองจั่น ผู้ให้ ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ “ให้ ผ้ ูที่ไม่ได้ กลับบ้ านได้ มีโอกาส
ทําบุญให้ บรรพบุรุษที่ล่วงลับ และได้ รําลึกถึงรากเหง้ าความเป็ นคนใต้ ของตัวเอง” เนื่องจากส่วนใหญ่ลา
งานไม่ได้ ไม่มีญาติพี่น้องที่ภูมิลําเนาเดิมแล้ ว รวมทังอาจไม่
้
มีเงินมากพอสําหรับเดินทาง เดิมงานสารท
เดือนสิบที่แฟลตคลองจัน่ เป็ นเพียงงานเล็กๆ มีผ้ รู ่วมจัดเพียงไม่กี่รายและมีผ้ เู ข้ าร่วมไม่มาก ทว่าในช่วงสาม
สี่ปีที่ผ่านมาได้ ขยายตัวใหญ่ขึ ้น จนกระทัง่ เป็ นงานประจําปี ของคนใต้ ในละแวกใกล้ เคียงด้ วย15 โดยในปี
15

ชลิตา (2560) เสนอว่า “ความเป็ นชุมชนคนใต้ ” ไม่ได้ จํากัดเฉพาะที่แฟลตคลองจัน่ เท่านัน้ หากแต่ยงั ขยายไปถึงบริ เวณใกล้ เคียงอย่างตลาด
บางกะปิ ที่นอกจากจะเป็ นที่ขายปลีกและขายส่งวัตถุดิบอาหารจากภาคใต้ แล้ ว ตลาดบางกะปิ ยังเป็ นแหล่งงานค้ าขายปลีกให้ คนใต้ ที่ย้ายถิ่น
ขึ ้นมาทํางานที่กรุงเทพฯ อีกด้ วย นอกจากนันการที
้
่มีคนใต้ อาศัยอยู่ในแฟลตคลองจัน่ มาก คนเหล่านี ้เมื่อเรี ยนจบการศึกษาในระดับ ปวช. หรื อ
ระดับปริ ญญาตรี ก็มกั ทํางานตามแหล่งงานที่อยู่ไม่ไกลจากแฟลตคลองจัน่ ที่เป็ นแหล่งที่พกั อาศัยของตน เช่น ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ บาง
กะปิ แมคโคร คาร์ ฟูร์ รวมทังในสํ
้ านักงานของการเคหะแห่งชาติเอง จนกล่าวกันว่าบางแผนกขององค์กรเหล่านี ้มีคนใต้ ทํางานเกือบทังหมด
้
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พ.ศ. 2558 งานสารทเดือนสิบที่แฟลตคลองจัน่ ดําเนินไปอย่างคึกคัก มีทีมงานอาสามาจัดเตรี ยมสถานที่
ส่วนกลาง ทําหน้ าที่ตงเต็
ั ้ นท์ เตรี ยมเก้ าอี ้ เตรี ยมเวที และตบแต่งสถานที่ เช่น จัดเตรี ยมลาน “ชิงเปรต”
ขณะที่ผ้ อู าศัยในแต่ละอาคารต่างก็เตรี ยมทํา “หมรับ” (พานสํารับอาหารคาวหวาน) ของอาคารตน เพื่อนํา
มาร่วมแห่ในขบวนใหญ่ ในคืนก่อนวันทําบุญมีงานรื่ นเริงเป็ นคอนเสิร์ตของวงดนตรี ชาวใต้ ชื่อดัง เช่น บ่าววี
และวงอื่นๆ รวมถึงมีการแสดงหนังตะลุง จากนันในช่
้ วงเช้ าก็มีการแห่ “หมรับ” ไปตามถนนใหญ่รอบชุมชน
แฟลตคลองจั่นและตลาดบางกะปิ มีการรํ ากลองยาวนําหน้ าขบวนอย่างสนุกสนาน จากนัน้ เป็ นพิธีทาง
ศาสนา และงานจบด้ วยพิธีชิงเปรต ในงานมีทงคนแก่
ั้
คนวัยกลางคน วัยรุ่ น และเด็กจํานวนมาก ทังคนที
้
่
อาศัยอยู่ในแฟลตและที่อื่นในกรุ งเทพฯ หลายคนได้ เจอเพื่อนเก่าที่ไม่เจอกันนาน งานสารทเดือนสิบที่
แฟลตคลองจัน่ จึงไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์ทางสังคมของคนใต้ ที่แฟลตคลองจัน่ และในกรุ งเทพฯ ให้
มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น หากแต่ยงั เน้ นยํ ้าความเป็ นคนใต้ ผ่านการสืบสานประเพณีความเชื่อให้ คนรุ่ นหลัง
อย่างสําคัญ
เพราะเหตุที่แฟลตคลองจั่นมีสภาพสังคมและวัฒนธรรมไม่แตกต่างจากภาคใต้ คนใต้ ที่แฟลต
ุ ลักษณะความเป็ น
คลองจัน่ จึงรู้ สกึ ว่า “ที่นี่ให้ ความรู้ สกึ เหมือนอยู่ใต้ อยู่บ้านเรา” พวกเขามองว่าตนมีคณ
คนใต้ อย่างเต็มเปี่ ยม ไม่ต่างอะไรจากคนใต้ ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ และถื อว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของคนใต้
โดยรวม แม้ ว่าหลายคนได้ เข้ ามาดําเนินชีวิตในกรุ งเทพฯ มานานถึง 25-30 ปี แล้ ว และบางรายไม่ได้ กลับ
บ้ านเกิดมานานหลายปี แล้ วก็ตาม ดังที่รายหนึง่ กล่าวว่า “ตัวพี่ยงั เป็ นคนใต้ นะ ถึงแม้ จะอยูก่ รุงเทพฯ มา 25
ปี ได้ แล้ ว เวลาพูดก็จะติดสําเนียงคนใต้ มากกว่าภาษากลาง พี่ก็ไม่พยายามดัดนะ เราก็รักษาสําเนียงเรา
เอาไว้ คนใต้ เป็ นคนพูดจาเสียงดัง แสดงถึงความเข้ มแข็ง มีความชัดเจน ดูเหมือนก้ าวร้ าวแต่จริ งๆ แล้ ว
ไม่ใช่ พี่วา่ ความเป็ นคนใต้ ไม่จําเป็ นต้ องอยูท่ ี่ภาคใต้ เท่านัน้ อยู่ที่ไหนก็ได้ และวัฒนธรรมของคนใต้ เป็ นสิ่งที่
ต้ องรักษาเอาไว้ ” (“พี่มด” สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ความเป็ น “คนใต้ ” ของพวกเขายังเกี่ ยวโยงกับชีวิตทางการเมืองของพวกเขาอย่าง
สําคัญ ทังในส่
้ วนการเมืองเลือกตังและโดยเฉพาะอย่
้
างยิ่งคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองในทศวรรษเศษที่
ผ่านมา
3.2.2.3 ชีวิตทางการเมือง: พรรคประชาธิปัตย์ พันธมิตรฯ และ กปปส.
นอกจากสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม คุณลักษณะอีกประการที่คนใต้ แฟลตคลองจัน่ คล้ ายคลึง
กับคนใต้ ในภูมิลําเนาคือ ทัศนะและจุดยืนทางการเมือง นับตังแต่
้ ในส่วนการเมืองเลือกตังที
้ ่พวกเขาให้ การ
สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ โดยหากเป็ นกลุม่ วัยกลางคนขึ ้นไป พรรคประชาธิปัตย์มีฐานะเป็ นสิง่ ผูกพันมา
ทังนี
้ ย้ งั ไม่ต้องพูดถึงมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จักในฐานะที่เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีนกั ศึกษาจากภาคใต้ เป็ นจํานวนมาก และ
นักศึกษาจากภาคใต้ ก็มีบทบาทในกิจกรรมทางการเมืองและทางสังคมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างคึกคัก
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ตังแต่
้ คนรุ่ นพ่อรุ่ นแม่ หรื อตังแต่
้ สมัยพวกเขายังเด็ก จึงมีความลึกซึ ้งและเหนียวแน่นเป็ นอย่างยิ่ง พวกเขา
ชื่นชอบนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้ าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีภาพลักษณ์ เรี ยบง่ายและซื่อสัตย์สจุ ริ ต ส่วน
ในกลุ่ ม วัย กลางคนลงมาจะมี ค วามหลากหลายกว่ า แม้ ว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะยัง ให้ การสนั บ สนุ น พรรค
ประชาธิ ปัตย์ โดยสามารถจํ าแนกผู้สนับสนุนพรรคประชาธิ ปัตย์ ออกเป็ นสองกลุ่มตามความเกี่ ยวข้ อง
สัมพันธ์ กับพรรค คือกลุ่ม “แฟนคลับ/แม่ยก” หรื อกลุ่มทั่วไปที่ให้ การสนับสนุนพรรค และกลุ่มที่มีความ
เชื่ อมโยงและทํ างานให้ บุคคลในพรรคที่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เช่น สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร
(ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.)
อย่างไรก็ดี คนใต้ แฟลตคลองจัน่ จํานวนหนึง่ ไม่ได้ เป็ นทัง้ “แฟนคลับ/แม่ยก” พรรคประชาธิปัตย์
ั ้ วนดี
และไม่ได้ อยูใ่ นเครื อข่ายความสัมพันธ์สว่ นตัวใดๆ กับพรรค พวกเขามองว่าพรรคประชาธิปัตย์มีทงส่
และส่วนเสีย และมักอธิบายว่าในอดีตที่ผา่ นมาตนฟั งการปราศรัยของทุกพรรคการเมือง ทังเวที
้ ใหญ่ เช่น
สนามหลวง และเวทีเล็กตามชุมชนต่างๆ และเคยชื่นชอบนักการเมืองจากหลายฝ่ าย ในการลงคะแนน
เลือก ส.ส. ก็เคยลงให้ คะแนนให้ กบั พรรคอื่นนอกเหนือจากพรรคประชาธิปัตย์ เช่น พรรคพลังธรรม
นอกจากนี ้ บางรายซึง่ ส่วนมากเป็ นคนรุ่นใหม่หรื อกลุม่ “อุดมการณ์/เสรี ชน” ไม่ได้ มีความชื่นชอบหรื อ
ผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์ รวมทังนั
้ กการเมืองและพรรคการเมืองอื่น เนื่องจากเห็นว่านักการเมืองและ
พรรคการเมืองไม่ซื่อตรงหรือจริงใจต่อประชาชน

พวกเขามักมีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมทางสังคม

การเมืองมาก่อน ตังแต่
้ สมัยเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เช่น เป็ นสมาชิกพรรคสานแสงทอง และ
เคยเข้ าร่วมการชุมนุมทางการเมืองมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการขับไล่พลเอกสุจินดา คราประยูร ในปี
พ.ศ. 2535 รวมทังเข้
้ าร่วมการประท้ วงกรณีราคายางพาราในภาคใต้
อย่างไรก็ดี คนใต้ แฟลตคลองจัน่ กลุม่ นี ้มีไม่มาก ส่วนใหญ่จะให้ การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์
แม้ บางรายจะสงวนท่าทีอยูบ่ ้ าง ซึง่ นอกจากคํากล่าวของพวกเขา ผลการเลือกตังเป็
้ นตัวบ่งชี ้หรื อเครื่ อง
ยืนยันการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ของคนใต้ แฟลตคลองจัน่ เป็ นอย่างดี

โดยพรรคประชาธิปัตย์เริ่ม

ครองเก้ าอี ้ทางการเมืองระดับท้ องถิ่นและระดับชาติในเขตบางกะปิ ซึง่ แฟลตคลองจัน่ ตังอยู
้ ต่ งแต่
ั ้ ประมาณ
ทศวรรษ 2530 เป็ นต้ นมา จนกระทัง่ ใน พ.ศ. 2554 พรรคประชาธิปัตย์สามารถครองเก้ าอี ้ทางการเมืองใน
เขตนี ้ได้ ทกุ ระดับ ตังแต่
้ สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ไปจนกระทัง่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประการสําคัญ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทังสามระดั
้
บล้ วนแต่เป็ นคน
ใต้ ทังนี
้ ้ นอกจากเพราะเป็ นพรรคประชาธิปัตย์ บางคนกล่าวว่าการที่พวกเขาเลือก ส.ข. ส.ก. และ ส.ส.
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จากพรรคการเมืองเดียวกันเป็ นเพราะจะทําให้ การทํางานต่างๆ เป็ นไปอย่างราบรื่ น โดยเฉพาะการทํางาน
ของ ส.ก. และ ส.ข. ที่ต้องใกล้ ชิดและเกี่ยวข้ องกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ทังนี
้ ้ นอกจากให้ การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์

คนใต้ แฟลตคลองจัน่ มีสว่ นร่วมและให้ การ

้ วนั แรกที่มีการนัดชุมนุม
สนับสนุน กปปส. เหมือนเช่นคนใต้ ในภูมิลําเนา พวกเขาเข้ าร่วม กปปส. ตังแต่
คัดค้ านพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมที่สถานีรถไฟสามเสน

จากนันทุ
้ กกิจกรรมและการเคลือ่ นไหวของ

กปปส. ก็จะมีคนใต้ แฟลตคลองจัน่ เข้ าร่วมด้ วยเสมอ ดังกรณี “พี่โดม”
“พี่โดม” อายุ 50 ปี ประกอบอาชีพรับงานตัดเสื ้อจากโรงงาน เขาขึ ้นมาเรี ยนและทํางานใน
กรุงเทพฯ ได้ ประมาณ 30 ปี แล้ ว เป็ น “แฟนพันธุ์แท้ ” พรรคประชาธิปัตย์และเข้ าร่วมการชุมนุมทาง
การเมืองมาตังแต่
้ สมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ส่วนในช่วงการชุมนุมของ กปปส. เขาเข้ าร่วม
กิจกรรมดังนี ้
1. ช่วงการชุมนุมที่สถานีรถไฟสามเสน เขาเข้ าร่ วมในฐานะมวลชน โดยไปพร้ อมกับเพื่อนๆ ใน
แฟลต เดินทางไปกลับโดยรถจักรยานยนต์สว่ นตัว
2. ช่วงการชุมนุมที่อนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย เขาไปร่ วมฟั งปราศรัย เดินขบวน ซื ้อของที่ระลึก เช่น
เสื ้อ หมวก ผ้ าพันคอ โดยไปพร้ อมกับเพื่อนๆ ในแฟลต เดินทางไปกลับโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนตัว
3. ช่วงระดมมวลชนหนึ่งล้ านคน เขาเข้ าร่ วมในฐานะมวลชน โดยไปพร้ อมกับเพื่อนๆ ในแฟลต
เดินทางไปกลับโดยรถจักรยานยนต์สว่ นตัว
4. ช่วง “ปิ ดประเทศไทย” เขาเข้ าร่ วมเป็ นผู้ดแู ลความปลอดภัยให้ กบั ผู้ชมุ นุมที่ศนู ย์ราชการแจ้ ง
วัฒนะ เดินทางไปกลับด้ วยรถจักรยานยนต์สว่ นตัว
5. ช่วงปฏิบตั ิการ “ปิ ดกรุ งเทพฯ” เขาเข้ าร่วมการชุมนุมที่แยกอโศกบ่อยครัง้ ที่สดุ เพราะมีเพื่อน
เป็ นการ์ ดรักษาความปลอดภัยอยูท่ ี่เวทีนนั ้
้ ่สํานักงานเขตบึงกุ่ม
6. ช่วงการหยุดยังการเลื
้
อกตัง้ เขาเข้ าร่วมปิ ดหน่วยเลือกตังที
7. ช่วงการชุมนุมที่สวนลุมพินี เขาเข้ าร่วมในฐานะมวลชน และฟั งปราศรัย
ทัง้ นี ้ คนใต้ แฟลตคลองจั่นเข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. อย่างคึกคักกว้ างขวางกว่าการเข้ าร่ วมชุมนุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาก ซึง่ ในช่วงนันมี
้ เพียงบางรายโดยเฉพาะในสาย “อุดมการณ์/เสรี
ชน” ที่เข้ าร่ วมการชุมนุมพันธมิตรฯ เป็ นระยะเพื่อ “ไปรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร รู้ ว่าระบอบทักษิ ณทําไม่ดีอะไรไว้
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บ้ าง” และมีสาย “ฮาร์ ดคอร์ ” ไปร่ วมเป็ นแนวหน้ า เช่น การยึดทําเนียบรัฐบาล ส่วนคนใต้ แฟลตคลองจัน่
โดยทัว่ ไปจะสนับสนุนและให้ กําลังใจอยู่ห่างๆ ซึง่ การที่ต่อมา กปปส. มีแกนนําเป็ นอดีตนักการเมืองพรรค
ประชาธิปัตย์และเป็ นคนใต้ รวมทังมี
้ คนจากภาคใต้ เข้ าร่ วมการชุมนุมเป็ นจํานวนมาก ก็เป็ นสาเหตุและ
ปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลให้ คนใต้ แฟลตคลองจัน่ เข้ าร่วมการชุมนุม กปปส. กันอย่างคึกคักในที่สดุ
อย่างไรก็ดี นอกจากพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงความเป็ นคนใต้ แล้ ว สาเหตุที่คนใต้ แฟลตคลองจัน่
เข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. กันเป็ นจํานวนมากเป็ นเพราะพวกเขาเห็นว่ามีการคอรัปชันของรัฐบาลใน “ระบอบ
ทักษิ ณ” มีการลบหลู่ดหู มิ่นสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และมีการลุแก่อํานาจ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย โดยแต่ละกลุม่ ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ “แฟนคลับ/แม่ยก” กลุม่ “ลูกพี่”
และกลุ่ม “อุดมการณ์ /เสรี ชน ให้ นํ ้าหนักและเหตุผลแต่ละข้ อต่างกันออกไป กล่าวในส่วนคอรัปชัน กลุ่ม
“อุดมการณ์ /เสรี ชน” มักอธิ บายการคอร์ รัปชันในเชิงหลักการ เพื่อชีใ้ ห้ เห็นความรุ นแรงของการโกงของ
“ระบอบทักษิณ” ที่ถือว่าร้ ายแรงที่สดุ เท่าที่เคยมีมาในสังคมไทยและฝั งรากลึกในทุกระดับ บางรายเคยรู้สกึ
ชื่นชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ มาก่อนเพราะ “บริหารเก่ง ฉลาด ทําให้ เศรษฐกิจดี” แต่เมื่อเริ่ มมีกระแสการคอร์ รัปชันก็เริ่ มรู้สกึ ไม่ชอบใจ คิดว่าไม่ใช่สงิ่ ที่ถกู ต้ อง ส่วนกลุม่ “แฟนคลับ/แม่ยก” การคอร์ รัปชันมีความสําคัญต่อ
อารมณ์ความรู้สกึ ของพวกเธออย่างมาก รวมทังเกี
้ ่ยวข้ องกับความเป็ นตัวตน หรื อความภาคภูมิใจในตัวเอง
ของเธอในการยื น หยัด “ความถูก ต้ อง” ด้ ว ย ขณะที่ ก ลุ่ม “ลูก พี่ ” ซึ่ง ทํ า งานกับนัก การเมื อ งและพรรค
ประชาธิ ปัตย์ มองการคอร์ รัปชันเป็ นสิ่งปกติธรรมดาที่เกิดขึ ้นมาตลอด เพราะได้ พบเห็นด้ วยตนเองจาก
ความใกล้ ชิดนักการเมืองและส่วนราชการต่างๆ แม้ พวกเขาจะเห็นว่าการคอร์ รัปชันของ “ระบอบทักษิณ” มี
ความรุนแรงกว่าที่ผา่ นมา
แม้ ประเด็นการคอร์ รัปชันจะสําคัญ แต่เมื่อเทียบกับประเด็นการ “หมิ่นสถาบัน” ของ พ.ต.ท.ทักษิณ
และ “คนเสือ้ แดง” การคอร์ รัปชันก็ กลายเป็ นเรื่ องรองสําหรั บคนใต้ แฟลตคลองจั่นที่ เข้ าร่ วมชุมนุมกับ
กปปส. ดังที่ “น้ ารุ่ง” ซึง่ จัดเป็ นกลุม่ “แฟนคลับ/แม่ยก” กล่าวว่า “แต่ถ้าให้ เทียบนะ เรื่ องคอร์ รัปชันกับเรื่ อง
(หมิ่น) ในหลวง เรื่ องหมิ่นนี่สําคัญกว่า สําคัญที่สดุ ” (“น้ ารุ่ง” สัมภาษณ์ใน ชลิตา 2560) เช่นเดียวกับกลุ่ม
“อุดมการณ์/เสรี ชน” ที่ถือประเด็นการ “หมิ่นเจ้ า” เป็ นที่หนึง่ เช่นกัน ดังที่รายหนึง่ กล่าวว่า “การหมิ่นเจ้ าเป็ น
สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ คนเสื ้อแดงอาจไม่ได้ ด่าเจ้ าโดยตรง แต่ทําให้ ดหู มิ่นเหม่...สิ่งที่ค้ มุ ค่าที่สดุ กับการเสี่ยง
ตายไปร่วมชุมนุม จนในที่สดุ เกิดการรัฐประหาร ก็คือการได้ จดั การกับพวกหมิ่นเจ้ า” (“น้ องเอก” สัมภาษณ์
ใน เพิ่งอ้ าง) ส่วนกลุม่ “ลูกพี่” นอกจากจะอาศัยข้ ออ้ างเกี่ยวกับสถาบันในการสร้ างความชอบธรรมให้ กบั
การเคลื่อนไหวของพวกตนมาอย่างต่อเนื่อง พวกเขามีเป้าหมายในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ น
หลัก เหมือนเช่นคนกลุม่ อื่นในการเข้ าร่วมชุมนุม กปปส.
ส่วนการลุแก่อํานาจ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย ชาวใต้
แฟลตคลองจัน่ โดยเฉพาะกลุ่ม “อุดมการณ์ /เสรี ชน” มีคําถามและเห็นข้ อเสียของนโยบายและการบริ หาร
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ประเทศของรัฐบาลทักษิ ณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ อย่างมาก พวกเขาสามารถจดจําเหตุการณ์ ในอดีตและ
ลําดับพัฒนาการของการลุแก่อํานาจของรัฐบาลทักษิณได้ อย่างถูกต้ องแม่นยํา บางรายกล่าวว่า เดิมตนชื่น
ชอบ พ.ต.ท.ทัก ษิ ณ อย่างมาก แต่ต่อมาก็ ไม่สามารถรั บการกระทํ า ที่ ลุแก่อํานาจและการละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนของเขาได้ ส่วนกลุ่ม “ลูกพี่” ซึ่งมีประสบการณ์ ทํางาน “วงใน” กับนักการเมืองและเจ้ าหน้ าที่รัฐ
เช่น “พี่โป้ง” แม้ จะเห็นว่าการใช้ ความรุนแรงขจัดคนที่ทําผิดกฎหมายอาจเป็ นสิง่ ที่สามารถเกิดขึ ้นได้ แต่เขา
ก็เห็นว่าความผิดพลาดในการกระทําเช่นนี ้มีมากในช่วงรัฐบาลทักษิณ นอกจากนี ้ คนใต้ แฟลตคลองจัน่ เห็น
ว่ า นอกจากนโยบาย “30 บาทรั ก ษาทุก โรค” แล้ ว นโยบายประชานิ ย มอื่ น ๆ ของรั ฐ บาลทัก ษิ ณ ไม่ มี
ประโยชน์และไม่มีความเกี่ยวข้ องกับชีวิตพวกเขา ขณะที่ในส่วนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กลุม่ “อุดมการณ์/เสรี ชน”
ที่สนใจติดตามข่าวสารเห็นว่า มีปัญหาด้ านประสิทธิภาพการบริ หารงานอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการรับ
จํ านําข้ าว ที่พวกเขาเห็นว่าเป็ นนโยบายที่ เอือ้ ประโยชน์ ต่อนายทุนเป็ นหลัก อีกทัง้ ยังมีการทุจริ ตอย่าง
กว้ างขวาง นโยบายด้ านพลังงานก็เอื ้อแต่นายทุนที่เป็ นพวกพ้ อง เหล่านี ้ล้ วนเป็ นเหตุผลให้ พวกเขาเข้ าร่วม
การชุมนุม กปปส. ในที่สดุ
คนใต้ แฟลตคลองจัน่ เข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. ในหลายลักษณะ นับตังแต่
้ การฟั งปราศรัยทังเวที
้ ใหญ่
และเวทีเล็ก โดยอาจจะต่างคนต่างไป หรื อไปกันเป็ นกลุม่ 2-3 คน ส่วนใหญ่ไปร่วมในช่วงเย็นหลังเลิกงาน
และกลับบ้ านตอนดึก สําหรับคนที่ใช้ รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะและไม่ได้ ทํางานประจําก็สามารถร่ วม
กิจกรรม “ดาวกระจาย” ปิ ดหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ บอ่ ยครัง้ และหากมีการระดมพลใหญ่ก็อาจร่ วมกัน
ไปเป็ นคณะใหญ่ มีกิจกรรมพิเศษ เช่น ทําอาหารไปแจกจ่ายในที่ชมุ นุม โดยในช่วงที่ทหารเริ่ มออกมารักษา
ความสงบก่อนการรัฐประหาร กลุม่ ผู้หญิงวัยกลางคนพากันไปให้ กําลังใจทหารด้ วยการทําเครื่ องดื่มหลาก
ชนิ ด ใส่ขวดแช่เ ย็น ไปแจกทหารที่ ปฏิบัติห น้ า ที่ ตามป้ อมต่า งๆ ในย่า นบางกะปิ ขณะที่ ใ นช่ว งที่ มี ก าร
เลือกตังล่
้ วงหน้ าและการเลือกตังทั
้ ว่ ไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 พวกเขาร่วมขัดขวางการเลือกตัง้ หลาย
รายได้ เข้ าร่ วมในการปิ ดหน่วยเลือกตังที
้ ่โรงเรี ยนบ้ านบางกะปิ ซึง่ อยู่ตรงข้ ามแฟลตคลองจัน่ และปิ ดหน่วย
เลือกตังอื
้ ่นที่อยูใ่ กล้ เคียงในเขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว และเขตบึงทองหลาง
นอกจากนี ้ การเข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. ของพวกเขาเป็ นไปอย่างทุ่มเท เกาะติด ยอมเหน็ดเหนื่อย
ยอมเสี่ยงอันตรายด้ วยความฮึกเหิมและจิตใจที่กล้ าหาญไม่กลัวตาย ในสถานการณ์ที่มีการปะทะและการ
สลายการชุมนุม หรื อการก่อกวนของผู้ไม่ทราบฝ่ าย บางคนทําหน้ าที่เป็ นแนวหน้ าในม็อบในยามคับขัน เช่น
“พี่มด” เล่าว่าตนเข้ าร่ วมการชุมนุม กปปส. ในเกือบทุกแห่ง ส่วนใหญ่เป็ นการเดินขบวน แต่ในช่วงที่มีการ
“ปิ ดกรุ งเทพฯ” เขาไปอยู่ที่ศนู ย์ราชการแจ้ งวัฒนะ ทําหน้ าที่ดแู ลความปลอดภัยให้ กบั ผู้มาร่ วมชุมนุม ซึ่ง
เป็ นลักษณะการเข้ าร่ วมที่ ต่างจากชนชัน้ กลางอื่นๆ และชนชัน้ สูง ที่มักมาร่ วมชุมนุมเป็ นครัง้ คราวและ
ชุมนุมในจุดที่มีอนั ตรายน้ อย โดยการเข้ าร่ วมชุมนุมอย่างทุ่มเทและเสี่ยงอันตรายเช่นนี ้เกิดขึ ้นในหมู่คนใต้
แฟลตคลองจั่นทั่วไป ไม่ได้ จํากัดเฉพาะผู้ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับเครื อข่ายวงในของแกนนํ า กปปส. หรื อ
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นักการเมืองพรรคประชาธิ ปัตย์ ที่ มักมีปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีบางอย่างระหว่างการชุมนุมแตกต่างจาก
ผู้เข้ าร่ วมชุมนุมโดยทัว่ ไป ซึ่งความกล้ าหาญไม่กลัวภยันตรายในการร่ วมชุมนุมกับ กปสส. เช่นนี ้มีความ
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกับอัตลักษณ์ “คนใต้ ” ที่พวกเขายึดถือ ดังจะได้ กล่าวถึงในบทต่อไป
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บทที่ 4 อัตลักษณ์ ผ้ สู นับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”
ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” หมายความตนเองและถูกหมายความในหลาย
ลักษณะ โดยผู้สนับสนุนหลักสองกลุ่ม คือ ชนชัน้ กลางในกรุ งเทพฯ และคนใต้ ย้ายถิ่นที่แฟลตคลองจั่น
หมายความตนเองบนฐานของชาติพนั ธุ์และภูมิภาคตามลําดับ ขณะเดียวกันพวกเขาก็หมายความตัวเอง
เข้ ากับสถาบันพระมหากษัตริ ย์แม้ จะวางอยู่บนเงื่อนไขและกระบวนการต่างกัน รวมทังพวกเขามี
้
สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน ขณะที่อีกด้ านพวกเขาถูกหมายความโดยแกนนําในอีกลักษณะ บทนี ้แสดง
ให้ เห็นอัตลักษณ์และกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ดงั กล่าวว่ามีลกั ษณะอย่างไร ก่อนจะกล่าวถึงอัตลักษณ์
“คนดี” ที่สมั พันธ์กบั “การเมืองคนดี” เป็ นการเฉพาะในบทต่อไป
4.1 “ลูกจีน”
เนื่องจากชนชันกลางในเมื
้
องซึง่ เป็ นผู้สนับสนุนหลักกลุม่ หนึ่งของ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทย” จํานวนมากมีเชื ้อสายจีน อัตลักษณ์ “ลูกจีน” จึงถูกหยิบใช้ ในการเคลื่อนไหวอย่างเข้ มข้ นโดยเฉพาะ
ในช่วงพันธมิตรฯ โดยนายสนธิ ลิ ้มทองกุล แกนนําผู้มีเชื ้อสายจีน มักเรี ยกตนเองและผู้เข้ าร่ วมชุมนุมว่า
“ลูกจีน” เนื่องจากผู้เข้ าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่เป็ นคนไทยเชื ้อสายจีนในกรุงเทพฯ ดังที่วา่
“ผมเป็ นลูกคนจีน...ผมเด็กๆ พ่อตังชื
้ ่อภาษาจีนให้ ...ชื่ อผมภาษาไหหลําเขา
เรี ยก เหลียมเม้ งตับ ภาษาจีนกลางเรี ยกว่าหลินหมิงต๋า แปลว่าคนซึ่งมีความสว่างใน
ตัวเอง น้ องๆ ของผมก็มีชื่อจีนหมด ลูกของผมก็ยงั มีชื่อจีนให้ เพราะมันปฏิเสธไม่ได้ ว่า
บรรพบุรุษเรามีเชื ้อสายจีน” (สนธิ ลิ ้มทองกุล, อ้ างใน เนชันสุดสัปดาห์ 2551: 12)
นอกจากนี ้ นายสนธิมกั เอ่ยชื่อพ่อค้ าและนักธุรกิจคนไทยเชื ้อสายจีนบนเวทีปราศรัยในการแสดง
ความขอบคุณที่บคุ คลเหล่านี ้บริจาคเงินและให้ การช่วยเหลือแก่พนั ธมิตรฯ ในด้ านต่างๆ ดังที่วา่
“ปรบมือให้ เจ้ าของร้ านกวงเม้ งหน่อยครับ...ร้ านถั่วตัดกวงเม้ ง...จิตใจน่ารั ก
มาก ขอมีส่วนร่ วมในการทําความจริ งด้ วยการบริ จาคมาเพื่อจ่ายค่าเครื่ องเสียง” (สนธิ
ลิ ้มทองกุล, เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 6, 29 ตุลาคม 2548)
และ
“เจ้ าของร้ านทองก็ให้ กําลังใจทุกคน อาเตี่ยอาม่าบอกดูรายการทุกวันศุกร์ ”
(สนธิ ลิ ้มทองกุล,เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จรครัง้ ที่ 15, 24 มกราคม 2549)

87

ประการสําคัญ หลังจากที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ กล่าวในเชิงดูแคลนเชื ้อ
สายจีนของเขา นายสนธิได้ ตอบโต้ ด้วยการชูเชื ้อสายจีนอย่างเข้ มข้ นผ่านการณรงค์ประเด็น “ลูกจีนรักชาติ”
และ “ลูกจีนกู้ชาติ” ดังคําปราศรัยที่วา่
“ยิ่งอยู่ยิ่งเห็นความถ่อย พูดได้ ไงว่าใส่เสื ้อลูกจีนแล้ วทําให้ แตกแยก คุณสมัคร
ภาษาแต้ จิ๋วบอกว่าเฉาฉุย” (สนธิ ลิ ้มทองกุล, อ้ างใน ผู้จดั การออนไลน์, 5 สิงหาคม
2551)
และ
้ กพระ
“คุณสมัครคุณมาพูดให้ แบ่งแยกทําไม เพราะถ้ าลูกจีนรักชาติ อย่างนันลู
ยามันก็ขายชาติ...ดังนัน้ เลิกพูดได้ แล้ วว่าพ่อผมเป็ นพระยา มันจะมี ประโยชน์ อะไร
เวลานี ้ลูกจีนที่โบ๊ เบ๊ กําลังทําเสื ้อลูกพระยาขายชาติออกมาแจกแล้ ว” (สนธิ ลิ ้มทองกุล,
อ้ างใน เพิ่งอ้ าง)
การอาศัยอัตลักษณ์ “ลูกจีนรักชาติ” และ “ลูกจีนกู้ชาติ” ในการเคลื่อนไหวของนายสนธิได้ รับการ
ตอบรับจากผู้เข้ าร่วมชุมนุมพันธมิตรฯ เชื ้อสายจีนอย่างกว้ างขวาง ดังจะเห็นได้ จากข้ อความสกรี นบนเสื ้อที่
ขายดีในการชุมนุมของพันธมิตรฯ ที่ในช่วง พ.ศ. 2549 คือ “เราจะสู้เพื่อในหลวง” ทว่าหลังการรณรงค์ตอบ
โต้ ของนายสนธิดงั กล่าวส่งผลให้ ข้อความยอดนิยมที่สกรี นบนเสื ้อใน พ.ศ. 2551 เปลี่ยนมาเป็ น “ลูกจีนกู้
ชาติ” แทน (กองบรรณาธิการมติชน 2551: 42, 53) ขณะที่บทวิเคราะห์ในนิตยสาร “เนชันสุดสัปดาห์” ระบุ
ว่า “กลายเป็ นเรื่ องเชียร์ แขกให้ ม็อบเมื่อสมัครให้ สมั ภาษณ์ว่า ‘ใส่เสื ้อปลุกระดมลูกจีนมากู้ชาติ ผมกําลังให้
สันติบาลเขาดําเนินการในเรื่ องนี ้’ ซึง่ ปลุกเร้ ามวลชนพันธมิตรให้ ฮึกเหิมจนทําให้ เกิดกระแสต่อต้ านและขัด
ขืนด้ วยการซื ้อเสื ้อลูกจีนรักชาติมาโชว์ราวกับเป็ นงานเดินแฟชัน่ ” (เนชันสุดสัปดาห์ 2551: 12)
ทังนี
้ ้ การหยิบใช้ อตั ลักษณ์ “ลูกจีนรักชาติ” และ “ลูกจีนกู้ชาติ” ของนายสนธิในการเคลื่อนไหวของ
พันธมิตรฯ ชี ใ้ ห้ เห็นความเปลี่ยนแปลงในการเมืองเรื่ องชาติพันธุ์ในรัฐไทยอย่างสําคัญ เพราะเป็ นการ
้ าไทยมาเป็ นผู้
เปลี่ยนสถานะชาวจีนจากกลุม่ ชาติพนั ธุ์ส่วนน้ อยที่เคยถูกเบียดขับออกจากชาติโดยชนชันนํ
กอบกู้ชาติกลุม่ หลัก (ร่วมกับชนชันนํ
้ าไทยที่อยู่เบื ้องหลัง) กล่าวคือ การสร้ างรัฐและชาติไทยมีลกั ษณะของ
การชูกลุม่ ชาติพนั ธุ์หลักขณะที่เบียดขับหรื อกดทับกลุม่ ชาติพนั ธุ์สว่ นน้ อย เพราะแม้ รัชกาลที่ 5 จะทรงสร้ าง
รัฐและชาติไทยด้ วยการทลายรากเหง้ าเฉพาะพร้ อมชูมรดกร่ วมแทน ทว่าชนชันปกครองรุ
้
่ นถัดมากลับผูก
ชาติไทยเข้ ากับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทเพียงกลุม่ เดียว (Keyes 1997a) พร้ อมกับดําเนินโครงการชาตินิยมอย่าง
เข้ มข้ น โดยรัชกาลที่ 6 ไม่เพียงแสดงตนเป็ นนักชาตินิยมคนแรกของประเทศ หากแต่พระองค์ทรงขับเคลื่อน
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ชาตินิยมฉบับทางการที่ยดึ โยงกับสถาบันกษัตริย์ผา่ นช่องทางต่างๆ เช่น การศึกษาภาคบังคับ การโฆษณา
ชวนเชื่อ การเขียนประวัติศาสตร์ ฉบับทางการ และการทหาร (Anderson 1996) พระองค์ทรงเห็นว่า ทาง
เดียวที่จะรวมคนต่างชาติต่างภาษา ที่ไม่ได้ เป็ นชุมชนเดียวกันในสยามประเทศเข้ าไว้ เป็ นชาติเดียวกันได้
คือให้ ถือเอาชนเชื ้อชาติไทยเป็ นตัวตังหลั
้ กแกนของบ้ านเมือง และเป็ นใหญ่ในทางการเมืองและวัฒนธรรม
(เกษี ยร 2537: 8-9)16 ขณะที่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลคณะราษฎรได้ รือ้ ฟื น้ แนวคิดเรื่ อง “คน
ไต” (Tai) เพื่อใช้ เป็ นจุดเชื่อมโยงกลุม่ คนพูดภาษาไตที่อยูภ่ ายในและนอกประเทศเข้ าด้ วยกัน รวมทังใช้
้ เป็ น
ฐานในการชูอดุ มการณ์ ชาตินิยมเชิงชาติพนั ธุ์ทวั่ ทังภู
้ มิภาคในชื่อ “มหาอาณาจักรไทย” (Keyes 1995,
Scupin 1986, Uthai 1988) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลจอมพล ป. ได้ ตราพระราชกําหนดรัฐนิยมซึ่ง
นอกจากจะต้ องการให้ พลเมืองมี “ความเป็ นสากล” ตามนานาอารยะประเทศผ่านการแต่งกายและกริ ยา
มารยาทแล้ ว ยังต้ องการผูกความเป็ นชาติเข้ ากับกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทควบคู่ไปกับการขจัดคุณลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์อื่น ทังที
้ ่อยู่มาแต่เดิม เช่น ชาวมลายู (Anuar Nik Mahmud 1994, Chaiwat 1994, Che Man 1990,
Nantawan 1977, Scupin 1986, Uthai 1988) และที่อพยพเข้ ามา เช่น ชาวจีน
ชาวจีนอพยพเข้ าสูป่ ระเทศไทยระลอกใหญ่ในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ด้วยหวังมาพึง่ “แผ่นดินใต้ พระ
บรมโพธิ สมภาร” ซึ่งแม้ เอกสิทธิ์ ที่ราชสํานักมอบให้ พวกเขาเป็ นเสรี ชนไม่ต้องสังกัดมูลนายเหมือนคน
พื ้นเมือง จะเปิ ดโอกาสให้ พวกเขาได้ เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจจากแรงงานเป็ นพ่อค้ า นายหน้ า เจ้ าภาษี
อากร เจ้ าเมือง รวมไปถึงการลงทุนในกิจการต่างๆ ทว่าพวกเขาก็ประสบปั ญหาในการใช้ ชีวิตและทํามาหา
กินบนแผ่นดินไทยเช่นกัน นับตังแต่
้ ในช่วงก่อนรัชกาลที่ 3 ชาวจีนตามหัวเมืองมักถูกกดขี่จากขุนนาง
ท้ องถิ่น ขณะที่ตอ่ มาในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 พวกเขาถูกรัฐบาลควบคุมมากขึ ้นเพราะความที่สว่ นหนึ่ง
ลักลอบทําธุรกิจผิดกฎหมาย ปล้ นสะดม รวมถึงกระทําการลุกฮือ นอกจากนี ้ ใน พ.ศ. 2453 รัฐบาลได้ เรี ยก
เก็บเงินค่าผูกปี จ้ ากพวกเขาสูงขึ ้นจนบางส่วนไม่พอใจ ปิ ดร้ านค้ า นัดหยุดงาน และก่อการจลาจล ส่งผลให้
รัฐบาลส่งกําลังมาปราบ ประการสําคัญ รัชกาลที่ 6 ทรงต่อต้ านชาวจีนอย่างเด่นชัด พระองค์ไม่อนุญาตให้
ชาวจีนเข้ าเฝ้าตอนขึ ้นครองราชย์เพราะทรงฝั งใจกับการลุกฮือของชาวจีน ต่อมาพระองค์ทรงนิพนธ์ หนังสือ
“ยิวแห่งบูรพทิศ” ซึ่งเป็ นหมุดหมายสําคัญของนักชาตินิยมไทยต่อมาที่มองว่าจีนเป็ นปั ญหา ไม่สามารถ
กลืนกลายได้ เพราะเป็ นพวกที่มีความภักดีตอ่ เชื ้อชาติและมีความรู้สกึ ว่าเหนือกว่าคนไทย ขณะที่ชนชันนํ
้ า
ไทยที่ ไปเรี ยนยุโ รปได้ รับอิ ทธิ พลจากกระแสต่อต้ านชาวจี น ในทํ านองเดี ยวกับการต่อต้ านชาวยิว เกิ ด
ความรู้ สกึ ว่าจีนจะยึดครองประเทศ จึงดําเนินนโยบายที่เข้ มงวดต่อชาวจีนและมีการปิ ดโรงเรี ยนจีนหลาย
แห่งในสมัยรัชกาลที่ 7 (เกษี ยร 2537ข, ญาดา 2519, เปรมา 2546, ผาสุก และคริ ส 2546, พรรณี 2549,
สิริลกั ษณ์ 2523, Skinner 1957)
16

นอกจากนี ้ พระองค์ทรงแสดงความเห็นในนาม “อัศวพาหุ” ว่า “การที่จะตัดสินว่าผู้ใดเป็ นชาติใดโดยแท้ จริ งนัน้ ต้ องพิจารณาว่าผู้นนมี
ั ้ ความ
จงรักภักดีตอ่ ใคร? ถ้ าเขาจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินสยาม เขาจึงจะเป็ นไทยแท้ ” (เกษี ยร 2537ก: 244)
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นอกจากนี ้ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลคณะราษฎร (ซึ่งจํานวนมากมีเชื ้อสายจีน) ไม่
เพียงแต่ดําเนินนโยบายกลืนกลายทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การพยายามให้ การศึกษาจีนมีความเป็ น
ไทย หากแต่ยงั ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีลกั ษณะชาตินิยมและต่อต้ านชาวจีน เพราะเห็นว่าการค้ า
้
โดยในด้ านหนึ่งรัฐบาลสนับสนุน
พาณิชย์ไม่ว่าในเขตเมืองหรื อชนบทล้ วนอยู่ในกํามือชาวจีนเกือบทังหมด
ให้ คนไทยเข้ ามามีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ ้น รวมทังออกกฎหมายคุ
้
้ มครองอาชีพสงวนสําหรับคนไทย
พร้ อมกับกีดกันชาวจีนออกไป ขณะที่อีกด้ านรัฐบาลเข้ ามาลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เคยถูกยึดครองโดยชาว
้ ดตังรั
้ ฐวิสาหกิจและผูกขาดการนําเข้ าและกระจายสินค้ า ซึ่งส่งผล
จีน เช่น ธนาคาร การค้ าข้ าว รวมทังจั
กระทบต่อชาวจีนอย่างมาก พวกเขารู้สกึ ไม่เป็ นมิตรกับชนชันนํ
้ าไทย ขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สกึ เป็ นกลุม่
ก้ อนและแน่นแฟ้นในหมูพ่ วกเขามากขึ ้น (Skinner 1957)
อย่างไรก็ดี แม้ การถูกกดทับจะส่งผลให้ มีสํานึกทางชาติพนั ธุ์เข้ มข้ นขึ ้น ทว่าในอีกด้ านชาวจีนรุ่ น
ต่อมาได้ ยอมสมานลักษณ์ เข้ ากับวัฒนธรรมการเมืองแบบอนุรักษ์ นิยม อํานาจนิยม และทหารนิยม ที่
ป้องกันไม่ให้ คนงานและคนชันกลางจี
้
นอพยพเปลี่ยนอํานาจเศรษฐกิจตนเป็ นอํานาจการเมืองและอํานาจ
รัฐ (เกษี ยร 2537ข: 15) ก่อนที่จะมีการรื อ้ ฟื น้ ความเป็ นจีนขึ ้นมาอีกครัง้ อย่างสําคัญตังแต่
้ ทศวรรษ 2530
เป็ นต้ นมา โดยในด้ านหนึง่ ลูกหลานชาวจีนอพยพซึง่ ได้ รับการศึกษาได้ กลายเป็ นชนชันกลางรุ
้
่นใหม่ในเมือง
พวกเขาได้ หัน กลับ มาเรี ย นรู้ วัฒ นธรรมจี น ปลุก จิ ต สํ า นึ ก ชาติ พัน ธุ์ จี น ของตนขึ น้ มาใหม่ พร้ อมกับ
จินตนาการเอกลักษณ์จีนสยามของตนขึ ้นมาใหม่ผ่านสื่อภาษาไทย ขณะที่อีกด้ านพวกเขาจินตนาชุมชน
ชาติไทยขึ ้นมาใหม่ผา่ นสื่อต่างๆ เป็ นชุมชนที่ประกอบด้ วยสมาชิกหลากหลายชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมโดยมี
กษัตริ ย์เป็ นศูนย์ รวมความจงรักภักดี พวกเขายอมรั บความไม่เท่าเที ยมทางเศรษฐกิจเพราะเห็นว่าคน
ยากจนก็มีความสุขได้ เนื่ องจากได้ รับความเมตตาช่วยเหลือเกื อ้ กูลจากคนมั่งมี ขณะเดียวกันก็ ไม่เน้ น
ความสําคัญของการปกครองด้ วยกฎหมายรวมถึงสิทธิเสรี ภาพที่คํ ้าประกันโดยรัฐธรรมนูญ แม้ จะเห็นว่า
โครงสร้ างอํานาจรวมศูนย์สงู แต่ขาดเอกภาพของรัฐราชการไทยเป็ นอุปสรรคต่อความรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจ
และการขยายเสรี ภาพทางการเมืองของตนก็ตาม (เพิ่งอ้ าง: 32-35)
การอาศัยอัตลักษณ์ “ลูกจีนรักชาติ” และ “ลูกจีนกู้ชาติ” ของนายสนธิในการขับเคลื่อนมวลชน
้
้อสายจีนข้ างต้ น จึงเป็ นเสมือนการแปลงจินตนาการ
พันธมิตรฯ ในกรุงเทพฯ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชนชันกลางเชื
ชาวจีนและชุมชนชาติไทยใหม่ให้ กลายเป็ นจริ งผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยชัยอนันต์ สมุทวณิช
นักวิชาการของพันธมิตรฯ ได้ ชี ้ให้ เห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในบทความชื่อ “ลูกจีนรักชาติ” ดังนี ้
“ความเป็ นลูกจีนกับการรักชาติไทยจึงเป็ นคูข่ นานกันมาโดยตลอดเพราะลูกจีน
ถูกกี ดกันออกจากสังคมไทยเว้ นแต่จะเข้ า รั บราชการ [...] ปรากฏการณ์ พันธมิ ตรฯ
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เปลี่ยนปมด้ อยให้ เป็ นปมเด่น เปลี่ยนความรู้ สกึ ลึกๆ ที่ซ่อนเร้ นเป็ นการแสดงออกอย่าง
ชัดแจ้ ง [...] สนธิ ลิ ้มทองกุลเล่าความเป็ นมาของตนอย่างเปิ ดเผยและด้ วยความภูมิใจ
เท่ากับเป็ นการปลุกจิตสํานึกของ ‘ลูกจีน’ ให้ มีความภูมิใจในความเป็ นลูกจีน เข้ ามาสู่
การต่อสู้เพื่อชาติไทย นับเป็ นครัง้ แรกที่มีการแสดงออกอย่างเปิ ดเผยเช่นนี ้ สิ่งที่สนธิทํา
ไปเป็ นการลบมิติทางการเมืองที่กีดกันลูกจีนออกจากการเป็ นส่วนสําคัญของชาติไทย
ที่สําคัญคือลูกจีนสามารถดํารงความเป็ นจีนไว้ ได้ พร้ อมๆ ไปกับการทําหน้ าที่พลเมือง
ไทย ความรู้ สึกนี ้เท่ากับเป็ น การปลดเปลื ้องพันธนาการทางจิตวิทยาให้ กบั ลูกจีน [...]
ข้ อความลูกจีนรักชาติจึงตรงใจผู้เข้ าร่ วมจํานวนหมื่น [...] สนธิอาจไม่ได้ ตงใจที
ั ้ ่ จะ
เปลี่ยนสํานึกของลูกจีน แต่สงิ่ ที่เขาทําลงไปกลับเป็ นผลสะเทือนต่อความเป็ นจีนในด้ าน
บวก และน่าจะเป็ นการทําให้ ลกู จีนที่ไม่ได้ มีสว่ นร่ วมทางการเมืองได้ เข้ าสูก่ ระบวนการ
มีสว่ นร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้ จริ ง นับแต่นี ้ต่อไปความเป็ นลูกจีนกับความ
เป็ นชาติไทยก็ไม่ขดั กันอีกแล้ ว ลูกจีนสามารถคงเอกลักษณ์ทางเชื ้อชาติได้ พร้ อมๆ ไป
กับการเป็ นสมาชิกของชาติไทย” (ชัยอนันต์ 2551)
อย่างไรก็ดี การบ่งชี ้ตนเองและผู้เข้ าร่วมพันธมิตรฯ ในฐานะ “ลูกจีน” ของสนธิแฝงนัยของความรู้สกึ
น้ อยเนื ้อตํ่าใจและวิพากษ์ วิจารณ์ชนชันสู
้ งอยูใ่ นตัว ดังที่วา่
“มีคนมาเล่าให้ ฟัง บรรดาบางคนที่เป็ นหม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์ ผู้ดี ผู้ดีตีน
แดงตะแคงตีนเดิน ตลอดจนพวกไฮโซทังหลายที
้
่รํ่ารวย ไม่เคยรับรู้ ถึงความยากลําบาก
ของพวกเรา มาพูด เขาบอกว่าไอ้ สนธิมนั เสือกมายุ่งอะไรทําให้ ชาติบ้านเมืองวุ่นวาย ผม
กราบขอบคุณพี่สาวคนหนึ่งที่ชื่อพี่นิน พี่นินสวนกลับไป บอกคุณอายรึ เปล่าที่คณ
ุ ให้ คน
แซ่ลิ ้มมากู้ชาติ แล้ วมาช่วยพระเจ้ าอยู่หวั พี่นินบอกว่าพวกคุณนามสกุลพระราชทานมา
ตังแต่
้ สมัยปู่ สมัยย่า คุณนัง่ รากงอก ด่าห้ อยกันเป็ นแถวๆ แล้ วคุณปล่อยให้ ลกู เจ๊ กลูกจีน
มันลุกสู้เพื่อพระเจ้ าอยู่หวั ได้ อย่างไร” (สนธิ ลิ ้มทองกุล, เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร 30
มิถนุ ายน 2549)
และ
“ตอนนันไอ้
้ พวกขี ้ผสมข้ าวมันทําอะไรอยู่ มันอยากล้ มทักษิ ณ แต่สนั ดานอีแอบ
ไม่เคยออกมาชนต่อหน้ า ใช่ไม่ใช่ เฮ้ ย ไอ้ ลกู เจ๊ กออกมาแล้ วเว่ย เราต้ องไปช่วยมัน ก็เลย
กลายเป็ นพวกอํามาตย์บางกลุม่ บางคน อีพวกไฮโซ อีพวกหม่อมราชวงศ์บางคนออกมา
กัน อีพวกนามสกุลศักดินาออกมาผสมผสาน เราก็เห็นการชุมนุมที่มีการนัง่ แล้ วมีตะกร้ า
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ปิ กนิก มีคนมาใช้ บริ การ แล้ วก็แดกแซนด์วิชปลาแซลมอน ใช่ไม่ใช่พี่น้อง” (สนธิ ลิ ้มทอง
กุล, การปราศรัยรํ าลึก 4 ปี เหตุการณ์ 7 ตุลา 2551, 7 ตุลาคม 2555)
กล่าวอีกนัยหนึ่ง สนธิได้ พา “ลูกจีน” เข้ าไปเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ชาติไทยและสถาบันกษัตริ ย์อีกขัน้
พวกเขาไม่ได้ เป็ นเพียงคนต่างชาติต่างภาษาและวัฒนธรรมที่เข้ ามา “พึ่งพระบรมโพธิสมภาร” หากแต่ได้
กลายมาเป็ นผู้พิทกั ษ์ รักษาชาติและสถาบันกษัตริ ย์ในยามคับขัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในยามที่ชน
ชันสู
้ งหรื อผู้ที่อยู่แวดล้ อมสถาบันกษัตริ ย์ไม่มีความกล้ าหาญพอที่จะก้ าวออกมาเผชิญหน้ ากับภัยคุกคาม
เช่น “ระบอบทักษิ ณ” จึงเป็ นภารกิจทางประวัติศาสตร์ ของ “ลูกจีน” เช่นพวกเขาที่จะช่วยกอบกู้ชาติและ
สถาบันกษัตริ ย์ไว้
กนกรั ต น์ (2560)
พิ จ ารณาประเด็น ข้ า งต้ น ภายใต้ ม โนทัศน์ “ชาตินิ ย มเชิ ง บิ ด” (twisted
nationalism) เธอเสนอว่า อุดมการณ์ ชาตินิยมไม่ได้ ถูก ใช้ เฉพาะในการจัดองค์ กรนักชาตินิยมชาวไทย
เท่านัน้ หากแต่แกนนํา “ขบวนการต่อต้ านทักษิณ” เช่น นายสนธิ ได้ ใช้ “ชาตินิยมเชิงบิด” ในการดึงดูดกลุม่
ชาติพนั ธุ์ต่างๆ ได้ แก่ ลูกจีน ลูกลาว ลูกแขก ลูกญวน หรื อแม้ กระทัง่ ฝรั่ง เข้ าสู่การรณรงค์เคลื่อนไหวของ
ชาตินิยมไทยด้ วย โดยกรณี “ลูกจีน” มีความน่าสนใจในแง่ที่ว่า ทังที
้ ่มีการรณรงค์เคลื่อนไหวชาตินิยมล้ น
เกินต่อต้ านชาวจีน ทว่ากระบวนการกลืนกลายในหมู่ชาวจีนและลูกหลานจีนได้ ทําให้ ชาวจีนในรุ่ นหลังมี
ลักษณะเป็ นไทยมากขึ ้น แกนนํา “ขบวนการต่อต้ านทักษิณ” ได้ อาศัยแนวคิด “ชาตินิยมเชิงบิด” ในการดึง
ั นาเรื่ องเล่าและอัตลักษณ์ใหม่
ชาวไทยเชื ้อสายจีนรุ่นหลังหรื อ “ลูกจีน” ให้ เข้ าร่วมขบวนการ พวกเขาได้ พฒ
ในการสร้ างความชอบธรรมให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมเหล่านี ้ในฐานะ “คนไทยเชื ้อสายจีนที่รักชาติ” ชาวไทยเชื ้อสาย
จีนจํานวนมากน้ อมรับเรื่ องเล่านี ้ในการอธิบายการเข้ าร่วมของตน
อย่างไรก็ดี แม้ คนชันกลางที
้
่มีเชื ้อสายจีนจะมีสํานึกเชิงชาติพนั ธุ์และคล้ อยตามการปลุกเร้ าของ
นายสนธิในการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ทว่าคนชันกลางระดั
้
บบนที่สนับสนุน กปปส. ไม่ได้ มีสํานึกเชิง
ชาติพันธุ์เข้ มข้ นรุ นแรงในลักษณะดังกล่าว ธรและชานนทร์ (2560) เสนอว่าชนชัน้ กลางระดับบน
กรณีศึกษาซึ่งแทบทุกคนมีเชื ้อสายจีนเชื่อมโยงความเป็ นจีนเข้ ากับคุณค่า เช่น ความขยัน ความซื่อสัตย์
และเคล็ดลับในการทําการค้ าให้ ประสบความสําเร็ จ นอกจากนี ้ พวกเขาโยงความเป็ นจีนเข้ ากับความ
จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริ ย์ในฐานะผู้ให้ ที่อยู่อาศัยกับคนจีน หรื ออีกนัยหนึ่ง คนจีนคือผู้ขยันซื่อสัตย์และ
จงรักภักดี (ซึ่งตรงข้ ามกับฝ่ ายตรงข้ ามที่ขี ้เกียจคดโกงและไม่จงรักภักดี) ซึ่งมีนยั เชิงชาติพนั ธุ์น้อย ทังนี
้ ้ก็
เพราะว่าพวกเขาเกิดและโตในช่วงที่บทบาทของความเป็ นจีนถูกลดทอนความสําคัญในทางสังคมและ
เศรษฐกิ จลง และอัตลักษณ์ ความเป็ นจีนของพวกเขาถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรมเข้ าสู่ความเป็ นไทย
ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ วส่งผลให้ อัตลักษณ์ ความเป็ นชนชัน้ ยังไม่เกิ ดขึน้ อย่าง
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ชัดเจน พวกเขาต่างเติบโตโดยปราศจากการยึดโยงกับโครงสร้ างใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นเชื ้อชาติหรื อชนชัน้ พวก
เขามองตนเองในฐานะปั จเจกที่ต้องมุ่ง "ทําตนเองให้ ดี" เพื่อก้ าวขึ ้นสู่บนั ไดในการยกระดับตนเองให้
เหมือนกับคนอื่นๆ ในสังคมไทย
นอกจากนี ้ อัตลักษณ์ เชิงชาติพันธุ์ เช่น “ลูกจี น” ไม่ได้ ถูกเน้ นยํา้ ในการเคลื่อนไหวช่วง กปปส.
เหมือนเช่นในช่วงพันธมิตรฯ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะแกนนํา กปปส. คือ นายสุเทพ เทือกสุบรรรณ เป็ นคนพื ้น
ถิ่นภาคใต้ ต่างจากนายสนธิที่เป็ นคนกรุ งเทพฯ เชื ้อสายจีน นายสุเทพจึงไม่อยูใ่ นวิสยั ที่จะชูอตั ลักษณ์ “ลูก
จีน” ในการเคลื่อนไหวได้ ขณะเดียวกันด้ วยความที่คนใต้ เข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. ในจํานวนและสัดส่วน
มากกว่าสมัยพันธมิตรฯ มาก ก็สง่ ผลให้ กปปส. มีภาพการชุมนุมของคนใต้ อีกภาพควบคูไ่ ปกับภาพของคน
กรุ งเทพฯ ไปโดยปริ ยาย และเป็ นเหตุให้ อตั ลักษณ์ “คนใต้ ” ถูกหยิบใช้ และมีความสําคัญในการเคลื่อนไหว
ของ กปปส. อย่างสําคัญในที่สดุ
4.2 “คนใต้ ”
ชลิตา (2560) เสนอว่าความรู้สกึ เป็ น “คนใต้ ” ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดเป็ นสาเหตุสําคัญให้ คนใต้ ย่านแฟลต
คลองจั่นเข้ าร่ วม กปปส. ข่าวคราวความเดือดร้ อนของคนใต้ ในพืน้ ที่ต่างๆ ที่เชื่อกันว่ามีสาเหตุมาจาก
“ระบอบทักษิ ณ” ได้ นํามาสู่ความฮึกเหิมและการรวมตัวกันอย่างคึกคักในการต่อต้ านรัฐบาลในหมู่คนใต้
ย่านแฟลตคลองจัน่ ขณะเดียวกันในเวที กปปส. ก็มกั มีการนําเสนอปั ญหาของคนใต้ อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ปั ญหาราคายางพารา โดยมีแกนนํา กปปส. จากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ มาขึ ้นเวทีวิจารณ์รัฐบาล และเสนอ
ว่าการขับไล่รัฐบาลคือหนทางเดียวที่จะแก้ ไขปั ญหาได้ นอกจากนี ้ มีเหตุการณ์สําคัญที่สง่ ผลสะเทือนจิตใจ
และสร้ างความคับแค้ นใจให้ คนใต้ ยา่ นแฟลตคลองจัน่ อย่างมาก นัน่ คือการปะทะกันระหว่าง “เสื ้อแดง” กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงซึง่ จํานวนมากเป็ นคนใต้ เหตุการณ์นี ้ได้ กลายเป็ นสาเหตุสําคัญในการให้
ความชอบธรรมกับการก่อรัฐประหารของ คสช. ของคนใต้ ย่านแฟลตคลองจั่น เนื่องจากพวกเขาเห็นว่า
รัฐบาลในขณะนันไม่
้ สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ และอาจเป็ นผู้ให้ ท้ายหรื อรู้ เห็นเป็ นใจกับ “เสื ้อแดง”
ในการทําร้ ายนักศึกษาภาคใต้ เป็ นความรู้ สึกว่า “พรรคพวก” ถูกรังแก ขณะเดียวกันพวกเขารู้ สึกว่าการ
มาร่ วมชุมนุมกับ กปปส. คือการมาอยู่ใช้ ชีวิตอยู่ท่ามกลางหมู่คนใต้ ด้วยกัน เต็มไปด้ วยบรรยากาศของ
ความอบอุ่นกลมเกลียว ไม่นับรวมข้ อที่ว่าความรู้ สึกของการเป็ น “พรรคพวก” เดียวกันของคนใต้ หมาย
รวมถึงพรรคประชาธิ ปัตย์ ด้วย เพราะพรรคประชาธิ ปัตย์ ถือว่าเป็ นพรรคของ “โหมเรา” หรื อ “พวกเรา”
ส่งผลให้ คนใต้ ย่านแฟลตคลองจัน่ มีความรู้ สึกดี คุ้นเคย ใกล้ ชิดสนิทสนม และมีแรงจูงใจให้ ออกมาร่ วม
ชุมนุมกับ กปปส. ในที่สดุ
ชลิตา (2560) ชี ว้ ่าการชุมนุม กปปส. มีกลิ่นอายของภาคใต้ ค่อนข้ างมาก (โดยเฉพาะเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับ นปช. หรื อ “เสื ้อแดง” ที่มีกลิ่นอายของภาคอื่น โดยเฉพาะภาคอีสานสูงกว่า) นับตังแต่
้ การ
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แสดงหนังตะลุงเสียดสีการเมือง ทังนี
้ ้ หนังตะลุงเป็ นศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านภาคใต้ ที่สําคัญ แม้ นายหนัง
บางรายบนเวที กปปส. ได้ พากย์หนังตะลุงด้ วยภาษาไทยกลาง แต่ก็เป็ นภาษาไทยกลางที่มีสําเนียงใต้ เจือ
้ ่อให้ สอดคล้ องกันกับ
ปน รวมทังมี
้ การแสดงมโนราห์จากคณะต่างๆ ในภาคใต้ โดยประยุกต์เนื ้อหาและตังชื
ข้ อเรี ยกร้ องของเวที กปปส. เช่น “โนราห์กบฏรักชาติ” “มโนราห์รักชาติ ขับไล่คนโกง ล้ มล้ างระบอบทักษิ ณ”
พร้ อมกันนี ้ก็มีวงดนตรี และนักร้ องเพลงเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงจากภาคใต้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงบน
เวที เพลงที่ขบั ร้ องมีทงเพลงที
ั้
่พดู เรื่ องทัว่ ๆ ไปด้ วยภาษาและท่วงทํานองดนตรี แบบพื ้นถิ่นภาคใต้ และมีทงั ้
ที่เกี่ยวข้ องการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองโดยตรง เช่น เพลง “วีรชนคนใต้ ” ของ “แสง ธรรมดา” ที่เป็ นที่
รู้ จกั ของคนใต้ ที่ร่วมชุมนุม กปปส. อย่างกว้ างขวาง อีกทังยั
้ งมีการแชร์ และเข้ าชมคลิปวิดีโอในยูทูปหลาย
หมื่นครัง้
นอกจากนี ้ ชลิตา (2560) เสนอว่าคุณลักษณะความเป็ น “คนใต้ ” ที่สําคัญอีกประการที่คนใต้ ย่าน
แฟลตคลองจัน่ เห็นร่วมกันคือการไม่ยอมรับอํานาจที่ฉ้อฉล ทุจริตคอร์ รัปชัน และสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่
ประชาชน หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ “คนใต้ ” เป็ น “เสรี ชน ผู้รักความเป็ นธรรม มีอดุ มการณ์” พวกเขาเห็นว่าการ
เข้ าร่ วม กปปส. คือการเดินตาม “อุดมการณ์ คนใต้ ” ในการยุติความอยุติธรรม ทําให้ สงั คมเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ ้น เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศส่วนรวม ไม่ได้ ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่ทําไปเพื่อให้ ได้ “คน
ดี คนเก่ง” มาบริ หารประเทศ ขณะเดียวกันพวกเขาเห็นว่าคุณลักษณะความเป็ น “คนใต้ ” ผู้ไม่สยบยอมต่อ
ความอยุติธรรมเป็ นคุณลักษณะที่ควบคู่ไปกับความเป็ น “นักเลง” และการ “ไม่ยอมคน” อันนํามาสู่การ
ยอมรับใน “วัฒนธรรมโจร” ที่วางอยู่บนฐานศีลธรรมในการปกป้องชุมชนของตนจากอํานาจรัฐและอํานาจ
อื่ น ที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม แม้ วิ ธี ก ารบางอย่ า งอาจดูไ ม่ เ หมาะสมและรุ น แรง ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การยอมรั บ ใน
บุคลิกภาพของผู้นํา กปปส. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการยอมรับความรุ นแรงในรู ปแบบต่างๆ ในการชุมนุม
เคลื่อนไหวของ กปปส. เพราะเห็นว่าเป็ นการต่อสู้กับอํานาจที่ ไม่เป็ นธรรม ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี จ้ ะได้
กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป
ประการสําคัญ พวกเขาเห็นว่าความเป็ น “คนใต้ ” ผูกอยูก่ บั ความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์หรื อ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้ วย โดยนอกเหนือจากคนใต้ แฟลตคลองจัน่ ที่กล่าวในบทที่ 2 คนใต้ ในภูมิภาคจํานวน
มากโยงความเป็ น “คนใต้ ” ของพวกเขาเข้ ากับความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริ ย์ ดังกรณีชาว “บ้ านเกาะ”
อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช ที่นอกจากจะกล่าวว่าพวกตนมีความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ และมีความ
จงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 อย่างมาก ดังรายหนึ่งที่สวมสายรัดข้ อมือสีเหลืองพิมพ์ข้อความ “เรารักในหลวง”
้ อื่นที่มีภาพพระปรมาภิไธยรัชกาลที่ 9 บริ เวณหน้ าอก ที่กล่าวว่า
และมักสวมเสื ้อเชิ ้ตโปโลสีเหลืองรวมทังสี
“ในหลวงท่านทรงห่วงใยพวกเรามาก ท่านทํางานเพื่อประชาชนอย่างไม่ร้ ู เหน็ดเหนื่อย ดูอย่างตอนนี ้ท่าน
เข้ าโรงพยาบาลก็ยงั ติดตามข่าว น้ าพดเลยรักพระองค์ท่านมาก” (“น้ าพด” สัมภาษณ์ ใน อนุสรณ์ 2560:
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126) บางคนยังกล่าวด้ วยว่าสิ่งนี ้เป็ นคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของ “คนใต้ ” ดังที่รายหนึ่งกล่าวว่า “คน
ใต้ จงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์” (“ลุงนิด” สัมภาษณ์ใน เพิ่งอ้ าง: 127) ขณะที่อีกรายกล่าวว่า “คนใต้ รักใน
หลวง” ขณะวงสนทนากําลังอภิปรายเรื่ องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยปั จจุบนั ก่อนจะ
ถามเชิงยืนยันว่า “มีใครบ้ างตรงนี ้ที่ไม่รักสถาบัน ไม่รักในหลวง” (“น้ าพด” ใน เพิ่งอ้ าง: 126-127) ด้ วย
ความมัน่ ใจว่าจะไม่มีใครในวงสนทนาคัดค้ านหรื อปฏิเสธ
ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณาคื อ อั ต ลั ก ษณ์ “คนใต้ รั ก ในหลวง” ชี ใ้ ห้ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงใน
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นภูมิภาคกับชาติและรัฐส่วนกลางที่รับรู้และเข้ าใจกันมาอย่างสําคัญ ทังนี
้ ้ก็
เพราะว่ า อัต ลัก ษณ์ “คนใต้ ” ในงานเขี ย นเกี่ ย วกับ สัง คมและวัฒ นธรรมภาคใต้ ไ ม่ เ พี ย งแต่มี นัย ของ
บุคลิกภาพ เช่น มีใจอิสระ เป็ นนักเลง กล้ าได้ กล้ าเสีย หยิ่งทะนงในเกียรติและศักดิ์ศรี หัวแข็ง หัวหมอ รัก
พวกพ้ อง ดุ ฯลฯ หากแต่ยงั มีนยั ของการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างท้ องถิ่นหรื อภูมิภาคกับรัฐส่วนกลางด้ วย
คื อ “คนใต้ ” ไม่ ห วัง พึ่ง พาหรื อ แม้ ก ระทั่ง ต่ อ ต้ า นรั ฐ เพราะความที่ ใ นอดี ต พวกเขาอยู่ห่ า งไกลจากรั ฐ
ส่วนกลาง ต้ องดําเนินชีวิตด้ วยตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกเขาเข้ าสู่ระบบการผลิตเชิงพาณิชย์
ก่อนการขยายตัวเข้ ามาของรั ฐส่วนกลางและสามารถพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ (ณรงค์ 2544, นิ ธิ
2548, อาคม 2543) หรื ออีกนัยหนึ่งคือพวกเขามีความรู้สกึ ภูมิภาคนิยม (Regionalism) โดยมีรัฐส่วนกลาง
รวมถึงชาติและชาตินิยม (Nationalism) เป็ นคู่ปะทะ ฉะนัน้ การที่คนภาคใต้ ชูอตั ลักษณ์ “คนใต้ รักใน
หลวง” ในการเข้ าร่วม “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” จึงชี ้ให้ เห็นความรู้สกึ นึกคิดของพวกเขาที่มีตอ่
รัฐส่วนกลางและชาติที่เปลี่ยนแปลงไป คือ จากผู้ไม่หวังพึง่ พาหรื อว่าต่อต้ านรัฐมาเป็ นผู้ปกปั กรักษารัฐและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาติแทน
อย่างไรก็ดี งานศึกษาจํานวนหนึ่งชีใ้ ห้ เห็นว่าภูมิภาคนิยมไม่จําเป็ นต้ องเป็ นคู่ตรงข้ ามชาตินิยม
เสมอไป เพราะแม้ ในช่วงทศวรรษ 1960 นักวิชาการจํานวนมากเห็นว่าภูมิภาคนิยมเป็ นเพียงคุณลักษณะที่
ผูกกับ/ขึ ้นต่อภูมิภาค (ในฐานะพื ้นที่ที่มีคณ
ุ ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมต่างจากพื ้นที่ข้างเคียง)
ทว่าตังแต่
้ ทศวรรษ 1980 เป็ นต้ นมางานวิชาการในกลุม่ นี ้เห็นว่าภูมิภาคนิยมไม่วา่ จะเป็ นรูปของความจงรัก
(Patriotism) หรื อปรากฏการณ์ทางการเมืองมีความคล้ ายคลึงกับชาตินิยม จะต่างกันตรงที่ว่าภูมิภาคนิยม
มีคณ
ุ ลักษณะเบ็ดเสร็ จ/สัมบูรณ์น้อยกว่า นักภูมิภาคนิยมเรี ยกร้ องความเสมอภาคมากกว่าความพอเพียง
ในตัวเอง และเรี ยกร้ องการปกครองตนเอง (Autonomy) มากกว่าอิสรภาพ ผู้คนอาจเดินขบวนเรี ยกร้ องเพื่อ
ภูมิภาคแต่พวกเขาไม่ได้ มีแนวโน้ มที่จะยอมพลีชีพเพื่อสิง่ นี ้ และหากพวกเขาจะยอมตายเพื่อสิ่งใดก็จะเรี ยก
สิ่งนันว่
้ าชาติมากกว่า เช่นเรี ยกว่า Bangsa Moro หรื อชาติโมโรแทนที่จะเป็ น Muslim southern
Philippines ซึง่ การกลายรู ปจากภูมิภาคเป็ นชาติเช่นนี ้ชี ้ให้ เห็นความต่อเนื่องที่สําคัญระหว่างอัตลักษณ์
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ภูมิภาคกับอัตลักษณ์ชาติรวมถึงรอยต่อระหว่างอัตลักษณ์ทงสอง
ั้
(Henley 1996) คําถามจึงเป็ นว่าอะไร
เป็ นรอยต่อระหว่างภาคใต้ นิยมกับชาตินิยมไทย และอะไรที่ทําให้ “คนใต้ รักในหลวง”
ข้ อต่อสําคัญระหว่าง“คนใต้ ” กับชาติและ “ในหลวง” (ในฐานะที่เป็ นร่าง (Embodiment) ของชาติ)
คือกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ Askew (2008) เสนอว่าสาเหตุหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์
สามารถครองใจคนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง คือการสร้ างและเสนอภาพของพรรคสองประการที่เชื่อมโยงกัน
ประการแรกคือการเสนอภาพความเป็ นคนใต้
“พรรคคนใต้ ”
โดยอาศัย จํ า นวนและสัดส่ว น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในพรรครวมทังอดี
้ ตหัวหน้ าพรรคนายชวน หลีกภัย เป็ นเกณฑ์ อีกประการคือ
การเสนอภาพพรรคการเมืองที่เปี่ ยมศีลธรรมจรรยาผ่านความ “ซื่อสัตย์สจุ ริ ต” ของนายชวน และการเปิ ด
โปงความทุจริ ตรวมทังต่
้ อต้ านอํานาจรัฐที่อยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องเพราะความที่มกั เป็ นฝ่ ายค้ าน ขณะที่
อีกด้ านพรรคประชาธิปัตย์ตอกยํ ้า “ความเป็ นคนใต้ ” ซึง่ มีความแตกต่าง (หรื ออีกนัยหนึ่งคือเหนือกว่า) จาก
คนภาคอื่น ในแง่ที่เป็ นผู้ที่กระตือรื อร้ นทางการเมือง ชื่นชอบนักการเมืองผู้มีคณ
ุ ธรรมและต่อต้ านอํานาจรัฐ
ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ ในสองกรณีหลังเชื่อมโยงกับพรรคประชาธิปัตย์โดยตรง17
ในทํานองเดียวกัน ภูเมฆ (2550) เสนอว่าสาเหตุที่คนในภาคใต้ ให้ ความนิยมในพรรคประชาธิปัตย์
ตังแต่
้ ทศวรรษ 2530 เป็ นต้ นมา เนื่องจากว่า 1) พวกเขารู้สกึ ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็ น “พวก” เดียวกับพวก
เขา และพวกเขาในฐานะ “คนใต้ ” ก็ต้องรั กพวกพ้ อง 2) พวกเขาพึงพอใจในภาพลักษณ์ ของพรรค
ประชาธิ ปัตย์ที่เน้ นการเชิดชูนกั การเมืองที่ซื่อสัตย์สจุ ริ ตเช่นนายชวน หลีกภัย และพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ และการเปิ ดโปงการทุจริ ต ซึง่ สอดคล้ องกับบุคลิกของ “คนใต้ ” ที่พวกเขาเห็นว่าเป็ นคนที่รักความเป็ น
ธรรมและไม่ยอมถูกเอาเปรี ยบ และ 3) พวกเขาชื่ นชอบภาพลักษณ์ การตรวจสอบอํานาจรั ฐของพรรค
ประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็ นพรรคฝ่ ายค้ าน เพราะสอดคล้ องกับความรู้สกึ ของพวกเขาที่วา่ ถูกข่มเหงและเอา
เปรี ยบจากรัฐบาลกรุงเทพฯ18
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นอกจากนี ้ Askew (2008) เสนอเพิ่มเติมว่าความรักและความภักดีในพรรคประชาธิปัตย์ของคนในภาคใต้ ไม่ได้ เป็ นเพียงผลพวงของกลวิธี
ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ประการเดียว หากแต่ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้ างตัวตนและชุมชนทางการเมืองในอุดมคติของ
คนในภาคใต้ เองด้ วย เขาเสนอว่าคนใต้ เห็นว่าการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์คือการแสดงให้ เห็นว่าพวกเขากระทําในสิ่งที่ถกู ต้ องดีงามและ
เป็ นประโยชน์ต่อระบบการเมือง คือ ไม่ขายเสียง ต่อต้ านการทุจริ ต และตรวจสอบรัฐบาล ฉะนัน้ ยิ่งพรรคไทยรักไทยมีอิทธิพลและสามารถตัง้
รัฐบาลเสียงข้ างมากได้ เท่าใด พวกเขาก็ยิ่งสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มากเท่านัน้ เพราะเห็นว่าเป็ นการทําให้ ระบบการเมืองมีคณ
ุ ธรรม เป็ น
การสร้ างและแสดงออกซึง่ ตัวตนทางการเมืองของพวกเขาที่จะยังประโยชน์ให้ กบั สังคมโดยรวม
18
อย่างไรก็ดี นิธิ (2548) อธิบายความชื่นชอบในพรรคประชาธิปัตย์ของคนภาคใต้ อีกลักษณะ เขากล่าวว่าในด้ านหนึ่งคนใต้ ร้ ูสกึ ว่าความเป็ น
คนหัวแข็งและหัวหมอของพวกเขาเป็ นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ สําหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ขณะที่อีกด้ านพวกเขาเห็นว่ารัฐบาลควร
อยู่ใต้ การควบคุมของพวกเขา ฉะนัน้ พวกเขาจึงเห็นความแตกแยกในพรรคประชาธิปัตย์และความไม่สามารถของพรรคประชาธิปัตย์ในการ
จัดตังรั้ ฐบาลเดี่ยวเป็ นข้ อดี เพราะนอกจากจะช่วยให้ พวกเขาสามารถควบคุมรัฐบาลและพรรคได้ คุณลักษณะดังกล่าวของพรรคประชาธิปัตย์
ช่วยเพิ่มบทบาทให้ กบั นักการเมืองในพื ้นที่ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี ้ สาเหตุที่พวกเขาไม่เลือกพรรคไทยรักไทยก็เพราะไม่ต้องการอยู่ภายใต้
รัฐอุปถัมภ์รวมทังรั้ ฐบาลที่แข็งแกร่ งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้
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เพราะเหตุนี ้ การที่พรรคประชาธิ ปัตย์ชูการจงรักภักดีและปกป้องสถาบันกษัตริ ย์อย่างเข้ มแข็ง
ท่ามกลางความขัดแย้ งทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รวมทังการที
้
่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึง่ มี
ภาพคู่กบั คนใต้ และพรรคประชาธิปัตย์ ดํารงตําแหน่งประธานองคมนตรี และมักแสดงตนและเรี ยกร้ องคน
ไทยให้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริ ย์ ก็ส่งผลให้ ความเป็ นคนใต้ ที่สร้ างผ่านพรรคประชาธิปัตย์มีนยั
ของการจงรักภักดีตอ่ สถาบันกษัตริ ย์ตามไปด้ วย
อย่างไรก็ดี นอกจากกลยุทธ์ ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ทงในส่
ั ้ วนของการเมืองเลือกตัง้
และความขัดแย้ งทางการเมือง ปั จจัยสําคัญอีกประการที่มีส่วนในการก่อตัวของอัตลักษณ์ “คนใต้ รักใน
หลวง” คือกระบวนการสร้ างความจงรักภักดีตอ่ สถาบันกษัตริ ย์ในระดับประเทศผ่านกลไกรัฐและสื่อกระแส
หลัก ซึง่ ส่งผลให้ เกิดกระแส สํานึก และความรู้ สกึ “รักในหลวง” กระจายไปทัว่ ในสังคมไทย และอัตลักษณ์
“คนใต้ รักในหลวง” ก็เป็ นส่วนหนึง่ ของกระแสดังกล่าวนี ้ จะมีความจําเพาะตรงที่มีมิติของความเป็ นภูมิภาค
และกลยุทธ์ ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มเติมเข้ ามา นอกจากนี ้ การที่คนภาคใต้ สามารถเป็ น
ส่วนหนึง่ ของชาติและไม่ร้ ูสกึ ขัดกับอุดมการณ์รัฐ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์” นอกจากความรู้สกึ ว่าตน
เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไท พูดภาษาไทย (แม้ จะสําเนียงใต้ ) เหมือนคนส่วนใหญ่หรื อกลุ่มหลักของประเทศ ยัง
เป็ นเพราะความที่พวกเขารู้ สึกว่าภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรี ธรรมราชซึ่งเป็ นฐานที่ มั่นของพรรค
ประชาธิปัตย์และ กปปส. เป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนามาแต่อดีต ฉะนัน้ การที่ “ศาสนา” ในอุดมการณ์
รัฐถูกยึดโยงกับพุทธศาสนาก็ส่งผลให้ คนภาคใต้ สามารถโอบรับอุดมการณ์ รัฐได้ โดยง่าย ไม่นบั รวมความ
เคารพศรั ทธาต่อสถาบันกษั ตริ ย์ที่พวกเขามีมาแต่อดีต (พวกเขาอาจไม่พอใจหรื อไม่ชอบเจ้ าหน้ าที่ รัฐ
อย่างเช่นตํารวจ แต่พวกเขาไม่เห็นว่าเจ้ าหน้ าที่รัฐเหล่านี ้มีความเกี่ยวข้ องกับสถาบันกษัตริ ย์) ที่ส่งผลให้
พวกเขาสามารถโอบรับกระบวนการการสร้ างความจงรักภักดีตอ่ สถาบันกษัตริย์ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา
ได้ เป็ นอย่างดี19
19

ทัง้ นี ้ กระแสและสํานึก“ภูมิภาคนิยม” เกิดขึน้ ในภาคอื่นเช่นกันซึ่งมีทงั ้ ส่วนที่คล้ ายและส่วนที่ต่างจากภาคใต้ ดังกรณี ภาคอีสาน Keyes
(1967) ชี ้ว่าความรู้สกึ “เรา-เขา” หรื อว่าท้ องถิ่นอีสานนิยมก่อตัวขึ ้นจากความรู้สกึ ว่าถูกดูถกู ทางชนชันและชาติ
้
พนั ธุ์จากคนไทยในเมืองหลวง
ในกลุ่มแรงงานอพยพชาวอีสานในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ ต่อมาความรู้สกึ ดังกล่าวถูกขยายความโดยผู้แทนราษฎรจากภาคอีสานใน
รัฐบาลจอมพล ป. ซึง่ เรี ยกร้ องกดดันให้ รัฐบาลเอาใจใส่ภาคอีสานมากขึ ้น พวกเขาเห็นว่ารัฐบาลกลางและคนไทยภาคกลางโดยรวมปฏิบตั ิต่อ
คนอีสานในฐานะผู้ด้อยกว่าทางวัฒนธรรมและชนชัน้ ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรฝ่ ายซ้ ายประสบความสําเร็ จกว่าผู้สมัครคนอื่นในการใช้
แนวคิดภูมิภาคอีสานนิยมซึ่งขึน้ สู่จุดสูงสุดในอีสานในปี พ.ศ. 2500 เพื่อประโยชน์ทางการเมือง เป็ นความรู้ สึกว่าถูกดูถกู เหยียดหยันและตํ่า
ต้ อยกว่า ซึ่งต่างจากกรณี ภาคใต้ ที่มีนยั ของความภาคภูมิใจและเหนือกว่า อย่างไรก็ดี Keyes ชีว้ ่าความรู้ สึกภูมิภาคอีสานนิยมไม่ได้ ทําให้
ความรู้สกึ ชาตินิยมไทยของชาวอีสานหมดสิ ้นไป เพราะแม้ สกึ ว่าตนแตกต่างและถูกดูถกู จากคนไทยภาคกลางทังในเชิ
้
งชาติพนั ธุ์ การเมือง และ
เศรษฐกิ จ ทว่าชาวอีสานส่วนใหญ่ มองว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยรวม พวกเขาเลือกใช้ วฒ
ั นธรรมเฉพาะของภาคอีสานเป็ น
แนวทางในการแสดงออกด้ านพฤติกรรมเมื่ออยู่ในบริ บทของท้ องถิ่น และเลือกใช้ อดุ มการณ์ หรื อแนวคิดทางสังคมวัฒนธรรมของชนชันนํ
้ าซึ่ง
สอดคล้ องกับบริ บทสังคมที่กว้ างกว่าในการเคลื่อนไหวระดับชาติ นอกจากนี ้ พวกเขามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย์ซึ่งก่อตัวขึน้ ผ่าน
ตํานานเรื่ องเล่าและระบบการศึกษา พวกเขาเห็นว่าพระมหากษัตริ ย์เป็ นผู้อปุ ถัมภ์สงู สุดต่อพุทธศาสนาและเป็ นผู้มีบญ
ุ สุดในหมู่ฆราวาส การ
เลื่อนชันทางสั
้
งคมคือการขยับเข้ าใกล้ พระมหากษัตริ ย์ผ่านระบบราชการและวงการสงฆ์ พวกเขาไม่ได้ ใช้ แนวคิดภาคอีสานนิยมเพื่อแบ่งแยก
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นอกจากนี ้ อนุสรณ์ (2560: 128) เสนอว่าความเชื่อที่ว่า “คนใต้ ” รักอิสระ ไม่หวังพึง่ พาหรื อกระทัง่
ต่อต้ านรัฐ อาจไม่ได้ หมายรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ในอดีตคนใต้ อาจไม่พอใจหรื อไม่ชอบเจ้ าหน้ าที่
รัฐอย่างเช่นตํารวจ แต่พวกเขาไม่เห็นว่าเจ้ าหน้ าที่รัฐเหล่านี ้มีความเกี่ยวข้ องกับสถาบันกษัตริ ย์ และเหตุ
ดังนันพวกเขาจึ
้
งไม่ได้ วิพากษ์ วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ เมื่อเห็นว่านโยบายและการปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่รัฐไม่
ถูก ต้ อ ง ตรงกัน ข้ า มพวกเขาเห็ น ว่ า สถาบัน กษั ต ริ ย์ คื อ ที่ พึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาความไม่ ยุติ ธ รรมจาก
ข้ าราชการ และการโกงกินบ้ านเมืองของนักการเมือง ขณะที่ “ปราชญ์ ท้องถิ่น” ด้ านวัฒนธรรมภาคใต้ คน
สําคัญชี ้ว่าความเชื่อที่วา่ “คนใต้ ” ไม่ไว้ ใจหรื อว่าต่อต้ าน “รัฐ” เป็ นความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะ “คนใต้
้ อดีต” ฉะนัน้ การที่หน่วยงานรัฐรวมทังพรรค
้
นิยมธรรมเนียมของเจ้ านาย หรื อคนที่อยู่ในอํานาจรัฐมาตังแต่
ประชาธิปัตย์เน้ นยํ ้าความจงรักภักดีตอ่ สถาบันกษัตริ ย์อย่างเข้ มข้ นในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จึงสอดรับ
กับจริ ตทางวัฒนธรรมของคนในภาคใต้ ในส่วนนี20้ และสามารถอาศัยเป็ นอัตลักษณ์ในการเข้ าร่วมชุมนุม
กปปส. ร่วมกลุม่ มวลชนกลุม่ อื่นในที่สดุ
4.3 “มวลชนใต้ ร่มบารมี” “ประชาชนของพระราชา” และ “มวลมหาประชาชน”
เพราะเหตุที่อตั ลักษณ์ “ลูกจีน” และ “คนใต้ ” ผูกกับความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริ ย์ อัตลักษณ์
เด่นอีกประการที่ผ้ ูสนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ กปปส. บ่งชี ้
ตัวเองเข้ าด้ วยคือ “มวลชนใต้ ร่มพระบารมี” และ “ประชาชนของพระราชา”
ธรและชานนทร์ (2560) เสนอว่ากรอบมุมมองที่จะเข้ าใจความเชื่อมโยงของชนชันกลางระดั
้
บบน
้ ่เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ
ซึ่งมีเชื ้อสายจีนกับการเมืองได้ นนั ้ ไม่ใช่การมองพวกเขารวมกันเป็ นชนชันที
ปกป้องผลประโยชน์ ทางชนชัน้ ของตนเอง เพราะกรอบดังกล่าวไม่สามารถทําความเข้ าใจลักษณะการ
เติบโตของชนชันกลางระดั
้
บบนในประเทศไทยที่พฒ
ั นามาโดยขาดสายสัมพันธ์ ร่วมทังในทางเชื
้
้อชาติและ
ชนชัน้ ธรและชานนทร์ เสนอวิธีพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างชนชันกลางระดั
้
บบนกับการเมืองโดยเฉพาะ
การ “หันหลังให้ กบั ประชาธิปไตย” ด้ วยการวิเคราะห์พวกเขาเป็ น "มวลชน" (mass) ในความหมายของการ
เป็ นปั จเจกที่ เ ติ บ โตเป็ นฐานสนั บ สนุ น การเมื อ งแบบฟาสซิ ส ม์ สถานะความเป็ นมวลชนสะท้ อน
ดินแดน แต่เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ของพวกเขาให้ ดีขึ ้นภายในรัฐและชาติไทย การต่อต้ านไม่ได้ เป็ นความต้ องการแยกดินแดนแต่เป็ น
การโค่นล้ มอํานาจรัฐบาลกลางซึ่งไม่ได้ มีนยั รวมถึงกษัตริ ย์ เป็ นความรู้ สึกที่มีต่อรัฐส่วนกลางและพระมหากษัตริ ย์ที่คล้ ายคลึงกับในหมู่คน
ภาคใต้
20
นอกจากนี ้ ชลิตา (2560) ตังข้
้ อสังเกตเพิ่มเติมว่าในงานเขียนของปั ญญาชนท้ องถิ่นภาคใต้ ความไม่ชอบธรรมของ “นาย” หมายถึง “นาย”
ในระดับท้ องถิ่นเป็ นหลัก สําหรับขุนนางส่วนกลางและพระมหากษัตริ ย์กลับได้ รับการยอมรับ ในฐานะผู้เข้ ามาช่วยแก้ ปัญหา เช่น จากรายงาน
ของข้ าหลวงพิเศษผู้ตรวจราชการเมืองสงขลาและพัทลุง ที่กราบทูลพระเจ้ าน้ องยาเธอกรมหมื่นดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
เสนอการใช้ อํานาจบังคับเจ้ าเมือง เพื่อให้ ทํางานมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรมมากขึ ้น และคนใต้ ส่วนใหญ่มองคอมมิวนิสต์ว่า เป็ นภัยคุกคาม
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ อีกทังยั
้ งถูกมองว่าเป็ นผู้สร้ างผลกระทบต่อชุมชน
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ความสัมพันธ์ กับการเมืองระดับชาติที่ไม่ได้ ถูกขับเคลื่อนด้ วยผลประโยชน์ ทางชนชัน้ หรื อการเมืองแบบ
พรรคการเมือง แต่ถกู ขับเคลื่อนผ่านปั จเจกที่ยึดโยงกับอุดมการณ์และจินตนาการทางการเมืองของระบบ
เผด็จการ พวกเขาถูกฟูมฟั กผ่านอุดมการณ์ ราชาชาตินิยมจนกลายเป็ น "มวลชนใต้ ร่มพระบารมี" ขณะที่
ความขัดแย้ งระหว่างทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเมืองของประเทศกับแนวคิดเรื่ องบรรทัดฐานทางการเมือง
ของพวกเขาเป็ นสภาวะสําคัญที่สง่ ผลให้ พวกเขา “หันหลังให้ กบั ประชาธิปไตย”
ธรและชานนทร์ (2560) เสนอว่าข้ อค้ นพบและข้ อถกเถียงของพวกเขาเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
งานศึกษาก่อนหน้ า ที่ชี ้ให้ เห็นว่าแม้ ชนชันกลางจะมี
้
ท่าทีสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่บ้าง แต่ก็มีแนวโน้ มที่
จะสนับสนุนเผด็จการภายใต้ เงื่อนไขทางการเมืองต่างๆ พวกเขาจะสนับสนุนประชาธิปไตยหากเผด็จการ
คุกคามสถานะและผลประโยชน์พวกเขา ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะว่าพวกเขาเติบโตภายใต้ สภาพแวดล้ อมของรัฐ
พัฒนาที่ ถูกควบคุมด้ วยระบบเผด็จการ แม้ กระทั่งอัตลักษณ์ ของพวกเขาก็ ยังถูกหล่อหลอมมาภายใต้
้
บบนในประเทศไทยจึงมีความคุ้นชินกับระบบเผด็จการ และเมื่อพวกเขา
สภาพแวดล้ อมนี ้ ชนชันกลางระดั
ต้ องเผชิญความสัน่ คลอนจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ชนชันล่
้ างเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น ทังยั
้ งเกิด
อาการต่อต้ านระบบประชาธิปไตยด้ วยมองว่าเป็ นระบบที่เต็มไปด้ วยคอร์ รัปชัน ชนชันกลางระดั
้
บบนจึงโหย
หาระบบเผด็จการให้ เข้ ามาย้ อนคืนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้
นอกจากนี ้ ธรและชานนทร์ (2560) เสนอว่าคนชันกลางระดั
้
บบนส่วนใหญ่เป็ นลูกหลานคนจีนที่
กลายมาเป็ นไทยและได้ ขยับฐานะของตนจนประสบความสําเร็ จ จากทังการเข้
้
าระบบการศึกษาจนได้ จบ
มหาวิทยาลัยและจากการขยายบทบาททางเศรษฐกิ จด้ วยการทํ าธุรกิ จ หรื อเข้ า ไปมีบทบาทในระบบ
ราชการ โดยสิ่งที่เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กับกระบวนการเหล่านี ้คือสภาพที่รัฐบาลเผด็จการพยายามเพิ่มบทบาท
ของสถาบันกษัตริ ย์ จนทําให้ ชนชันที
้ ่กําลังก่อตัวนี ้ได้ สร้ างความรู้ สึกผูกพันกับสถาบันกษัตริ ย์ ความรู้ สึก
เช่นนีเ้ ติบโตขึ ้นในช่วงประชาธิ ปไตยครึ่ งใบที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขึ ้นมามีอํานาจ และพัฒนาเป็ น
อุดมการณ์ทางการเมือง ที่ยดึ โยงบทบาทของสถาบันกษัตริ ย์เข้ ากับเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบสุข
และการพัฒนา ส่งผลให้ พวกเขากลายเป็ น "มวลชนใต้ ร่มพระบารมี" รวมถึง “ประชาชนของพระราชา” ใน
การเข้ าร่วมชุมนุม กปปส. ในที่สดุ
อัต ลัก ษณ์ “มวลชนใต้ ร่ ม พระบารมี ” และ “ประชาชนของพระราชา” ในการชุม นุม กปปส.
แสดงออกผ่านเสื ้อผ้ าและเครื่ องประดับเป็ นหลัก อาทิตย์และอาจินต์ (2560) ชี ้ว่าแบบเสื ้อที่ได้ รับความ
นิยมแบบหนึง่ ในกลุม่ มวลชนคือแบบเสื ้อที่สกรี นข้ อความว่า “เราคือประชาชนของพระราชา” ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่า
ั ้ อสังเกต
พวกเขาต้ องการบ่งชี ้ตนเองเข้ ากับพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี อาทิตย์และอาจินต์ตงข้
ว่าแม้ มวลชนจะบ่งชี ้ตนเองเข้ ากับ “พระราชา” ซึ่งมีความต่อเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ที่
ชูอตั ลักษณ์ดงั กล่าวอย่างเด่นชัด ทว่ากรอบโครงความคิดทางการเมืองที่แกนนําและนักวิชาการ กปปส.
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นําเสนอไม่ได้ เน้ นยํ ้าประเด็นสถาบันกษัตริ ย์เท่ากับการพยายามตรวจสอบการทุจริ ตของรัฐบาล และมุ่ง
เสนอรู ปแบบโครงสร้ างทางการเมืองแบบใหม่ ข้ อความบนเสือ้ ที่ ได้ รับความนิยมในมวลชนจึงสะท้ อน
แนวคิดทางการเมืองของมวลชน ที่เน้ นความสําคัญในประเด็นที่พ้นไปจากกรอบโครงความคิดของแกนนํา
ทังนี
้ ้ อัตลักษณ์ที่แกนนํา กปปส. สร้ างให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมชุมนุมคือ “มวลมหาประชาชน” ซึ่งไม่ได้ อิงกับ
สถาบันกษัตริ ย์เท่ากับสถาบันชาติ ซึง่ อาทิตย์และอาจินต์ (2560) ชี ้ว่าแสดงออกผ่านเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
้ การชุมนุมของ
และอุปกรณ์ ในการชุมนุม โดยในส่วนเสื ้อผ้ าและเครื่ องประดับพวกเขาเสนอว่า นับตังแต่
พันธมิตรฯ เป็ นต้ นมา การแต่งกายด้ วยเสื ้อสีและการใช้ อปุ กรณ์ประกอบการชุมนุมได้ กลายเป็ นรูปแบบการ
แสดงออกทางการเมือง และการชุมนุมทางการเมืองครัง้ ต่อๆ มาก็เดินตามแนวทางนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ชุมนุมของ “เสื ้อแดง” หรื อ “เสื ้อหลากสี” การชุมนุมของ กปปส. ก็เช่นกัน การสวมใส่เสื ้อผ้ าและตกแต่งด้ วย
เครื่ องประดับเป็ นหนึ่งในการสื่อสารทางการเมืองที่สําคัญ สีธงชาติไทยถูกนํามาใช้ กบั “สินค้ ารักชาติ”
จํานวนมาก ทังเสื
้ ้อยืด สายรัดข้ อมือ ที่คาดผม รวมถึงเครื่ องประดับต่างๆ นอกจากนี ้ สัญลักษณ์สําคัญอีก
ประการคือนกหวีด ดังที่มีการตังฉายาให้
้
กปปส. ว่า “ม็อบนกหวีด” เพราะนอกจากในการชุมนุมจะมีเสียง
นกหวีดดังขึ ้นเป็ นระยะ ทังจากการเป่
้
านําของผู้ปราศรัยและจากการเป่ ารับของมวลชน ผู้ร่วมชุมนุมเกือบ
ทังหมดมั
้
กจะห้ อยนกหวีดที่คอด้ วยสายคล้ องลายธงชาติ หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ นกหวีดพร้ อมสายคล้ องลาย
ธงชาติเป็ นเครื่ องแบบสําคัญที่สดุ ของ “มวลมหาประชาชน” เป็ นสินค้ าที่วางขายอยู่ทวั่ ไปในพื ้นที่ชมุ นุม มี
ทังที
้ ่ผลิตโดยบลูสกายทีวีและผู้ค้ารายอื่นซึง่ มีข้อพิพาทประเด็นลิขสิทธิ์ระหว่างกันในเวลาต่อมา
นอกจากนี ้ อัตลักษณ์สําคัญอีกประการที่แกนนํา กปปส. ใช้ ในการบ่งชี ้ตนเองรวมถึงผู้ร่วมชุมนุม
เข้ าด้ วยคืออัตลักษณ์ “คนดี” ซึ่งตรงข้ ามกับนักการเมืองโดยเฉพาะ พ.ต.ท.ทักษิ ณ และผู้ให้ การสนับสนุน
เขาที่ เ ป็ น “คนเลว” โดยอัต ลัก ษณ์ ดัง กล่า วนี ไ้ ด้ รั บ การบ่ ง ชี จ้ ากผู้เ ข้ า ร่ ว มชุม นุม ด้ ว ยเช่ น กัน พวกเขา
หมายความตนเองเป็ น “คนดี” และหมายความการเคลื่อนไหวของตนว่าเป็ นการทําความดี เพราะเป็ นการ
ขับไล่นกั การเมืองที่ฉ้อฉล ขายชาติ และไม่จงรักภักดีตอ่ สถาบัน เป็ นการทําให้ การเมืองมีศีลธรรมด้ วยการ
สนับสนุนให้ “คนดี” เข้ ามามีอํานาจและบทบาทในการปกครองประเทศ ขณะที่ “คนเลว” จําเป็ นต้ องถูก
ขจัดออกไปไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใด หรื อแม้ กระทัง่ ด้ วยการใช้ ความรุ นแรง เป็ นความพยายามของพวกเขาที่
จะสถาปนา “การเมืองคนดี” ให้ เกิดขึ ้นในสังคมไทย ดังจะได้ กล่าวถึงในบทต่อไป
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บทที่ 5 “การเมืองคนดี”
บทนี ก้ ล่าวถึง “การเมือ งคนดี” ที่ ผ้ ูสนับสนุน “ขบวนการเปลี่ย นแปลงประเทศไทย” พยายาม
เคลื่อนไหวผลักดัน เนื ้อหาประกอบด้ วยสองส่วน ส่วนแรกเป็ นการชี ้ให้ เห็นว่าพวกเขาหมายความตนเอง
เป็ น “คนดี” อย่างไร ทังที
้ ่เป็ นความหมายในตัวเองและที่ผ่านการสร้ างคู่ตรงข้ าม เช่น “คนเลว” ซึง่ นําไปสู่
การจัดความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทงสองในบางลั
ั้
กษณะ ส่วนที่สองเป็ นการแสดงให้ เห็นว่า “การเมือง
คนดี” มีลกั ษณะอย่างไร และผูกกับโลกทัศน์และคติความเชื่อทางศาสนาอย่างไร ดังแสดงให้ เห็นเป็ นลําดับ
5.1 อัตลักษณ์ “คนดี”
5.1.1 เราคือ “คนดี”
“คนดี” เป็ นอัตลักษณ์ที่ถกู ใช้ อย่างเข้ มข้ นในการชุมนุมเคลื่อนไหวของ กปปส. นับตังแต่
้ ในส่วนของ
แกนนํา ผู้กล่าวปราศรัย ไปจนกระทัง่ ผู้เข้ าร่ วมทัว่ ไป กล่าวในส่วนแกนนํา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มัก
หมายความตัวเขาและผู้ร่วมชุมนุมว่าเป็ น “คนดี” ในการปราศรัย เช่น ในการปราศรัย ณ เวทีราชดําเนิน คืน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เขากล่าวว่าเขาและผู้เข้ าร่วมชุมนุมเป็ น “คนดี” ที่กําลัง “ทําในสิ่งที่ถกู ต้ องเพื่อ
บ้ านเมือง” พร้ อมกับปิ ดท้ ายการปราศรัยว่า “การต่อสู้ของเราในครัง้ นี ้จะเป็ นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ และ
โลกจะต้ องจารึ กไว้ ว่าคนดี […] ได้ ออกมาต่อสู้เพื่อบ้ านเมือง” (สุเทพ เทือกสุบรรณ ใน ประจักษ์ 2560)
นายสุเทพยํ ้าถ้ อยคําเหล่านี ้แทบทุกครัง้ ที่เขาปราศรัยบนเวที ชี ้ให้ เห็นความพยายามของเขาในการสร้ าง
โครงเรื่ องของการชุมนุมครัง้ นี ้ว่าเป็ นการต่อสู้กนั ระหว่างคนดีกบั คนเลว
เช่นเดียวกับพุทธะอิสระ แกนนํา กปปส. เวทีศนู ย์ราชการ แจ้ งวัฒนะ เขาทําหน้ าที่วางกรอบทาง
ศีลธรรมให้ กบั การชุมนุม โดยใช้ หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนามาอธิบายการเคลื่อนไหวว่าไม่ใช่การ
ชุมนุมทางการเมืองปกติ แต่เป็ นการต่อสู้อนั ศักดิสิทธิ์ เป็ นสงครามของคนดีฝ่ายธรรมะที่มาขจัดคนชัว่ ฝ่ าย
มารให้ หมดไปจากแผ่นดิน การปราศรัยของพุทธะอิสระเต็มไปด้ วยการเทศนาพร้ อมกับนําพุทธประวัติหรื อ
หลักธรรมคําสอนมากล่าวอ้ างเพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ กับการชุมนุม กปปส. ว่าเป็ นสิ่งที่ถูกต้ องตาม
ทํานองคลองธรรม เป็ นการกระทําของผู้ที่ประพฤติดี ทําหน้ าที่กําจัดสิ่งไม่ดีอย่างนักการเมืองเลวและทุจริ ต
ให้ ออกไปแผ่นดินไทย นอกจากนี ้ พุทธะอิสระยังมักกล่าวอ้ างพุทธประวัติเพื่อยกสถานะของตนในฐานะ
พระสงฆ์ที่มีหน้ าที่ชี ้ถูกผิดให้ กบั สังคม และในฐานะที่แม้ แต่พระราชาในอดีตยังต้ องฟั งคําแนะนําก่อนออก
ศึกสงคราม (ประจักษ์ 2560)
นอกจากนี ้ ผู้เข้ าร่ วมชุมนุมทัว่ ไปก็หมายความตนเองและผู้ร่วมชุมนุมคนอื่นเป็ น “คนดี” ในการ
กล่าวปราศรัยบนเวที ดังกรณี “เด็กหญิงแป้ง” ที่วา่
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“สวัสดีคะ่ ชื่อแป้ง […] เราเป็ นคนดีเราต้ องขึ ้นสวรรค์ […] สู้ ไม่ส้ ู ถ้ าสู้ขอให้ ทํา
ต่อไป เพราะอียิ่งลักษณ์มนั ก็ทําต่อไป หนูเป็ นกําลังใจให้ พี่น้องเพราะว่าพี่น้องเป็ นคนดี
หนูคนดี หนูไม่รักคนชัว่ อย่าง อียิ่งเละ อียิ่งลักษณ์ ไอ้ ควายแดง เพราะว่าเขาโง่ เราดี”
(“เด็กหญิงแป้ง” ใน ประจักษ์ 2560)
นอกจากนี ้ อัตลักษณ์ “คนดี” ของ กปปส. ผูกอยู่กับพระมหากษัตริ ย์โดยตรง ดังคํากล่าวของ
“เด็กหญิงแป้ง” ที่วา่
“เราด่า อียิ่งลักษณ์ เพราะเราเป็ นคนไทยรั กษาประเทศไทยกับในหลวง ใน
หลวงเหนื่อยมาก เราก็เลยมารวมตัวกัน มาขับไล่รัฐบาลกับควายแดง สงสารในหลวง
บ้ างไอ้ เสื ้อแดง ไอ้ เสื ้อแดงมันเหนื่อยแค่ไหนเราไม่เหนื่อยเท่านันพี
้ ่น้อง หนูไม่เหนื่อย พ่อ
แม่พี่น้องก็ไม่เหนื่อย เพราะเราทํามาให้ ในหลวงทุกปี ทุกวัน เราไม่เหนื่อยอะไรเลย จงทํา
ต่อไป หนูขอให้ ในหลวงขึ ้นสวรรค์ เป็ นนางฟ้า เป็ นเทวดา เพราะในหลวงทําความดีมาก
ตอนนี ้อียิ่งลักษณ์มงึ ตกนรก แต่ในหลวงขึ ้นสวรรค์ เป็ นเทวดา เหลือแต่เรา เราสู้เพื่อใน
หลวง ตายไปเราขึ ้นสวรรค์ เพราะในหลวงไม่โง่…หนูรักษาประเทศตลอดกาลจนวัน
ตาย” (“เด็กหญิงแป้ง” ใน ประจักษ์ 2560)
นอกจากเวทีปราศรัยแล้ ว อินเตอร์ เน็ตเป็ นพื ้นที่สาธารณะอีกแห่งที่ผ้ สู นับสนุน กปปส. ใช้ ในการ
สร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ “คนดี” ของพวกเขา อาทิตย์และอาจินต์ (2560) เสนอว่า “มวลชน กปปส.”
ไม่ได้ เข้ าร่ วมชุมนุมในฐานะ “อณู” ที่ไร้ อตั ลักษณ์หรื อตัวตน หากแต่พวกเขาได้ ใช้ อตั ลักษณ์ ตัวตน และ
รสนิยมบางด้ านบางส่วนเพื่อสร้ างความมีสว่ นร่วมในการเคลื่อนไหว พวกเขาไม่ได้ เป็ นมวลชนที่ถกู จัดการ
อย่างเบ็ดเสร็ จหรื อไร้ บทบาท หากแต่เป็ นส่วนหนึ่งหรื อมีส่วนร่ วมในการผลิตอัตลักษณ์ ของการชุมนุม
กปปส. โดยเฉพาะที่ผ่านการผลิต เผยแพร่ และแบ่งปั นสื่อส่วนบุคคลที่บรรจุค่านิยมของพวกเขาอยู่ในนัน้
เช่น การดัดแปลงและเผยแพร่ ป้ายดํานิรโทษกรรมทางสื่อออนไลน์ และการผลิตหรื อเลือกสวมใส่สินค้ ารัก
ชาติลกั ษณะต่างๆ ซึง่ สามารถพิจารณาได้ สองลักษณะ ลักษณะแรกคือในแง่เนื ้อหาที่แสดงถึงอัตลักษณ์
“คนดี” ที่พวกเขาจินตนาการถึง และลักษณะที่สองคือในแง่ของรูปแบบ ที่ทําให้ การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของพวกเขามีลกั ษณะที่ดไู ม่เป็ นการเมือง (apolitical) ซึง่ ถือเป็ นคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งของ “คน
ดี” ที่ยดึ โยงกับความเป็ นถิ่นฐาน อาชีพ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทัศนคติ/รสนิยม
ต่างๆ ของพวกเขาในฐานะที่เป็ นชนชันกลางในเมื
้
องที่มีการศึกษา
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นอกจากนี ้ การสร้ างอัตลักษณ์ “คนดี” มีความจําเป็ นต้ องผ่านกระบวนการให้ ความหมายหรื อ
ตีความใหม่หากว่าบุคคลนันไม่
้ ได้ มีคณ
ุ ลักษณะสอดรับกับอัตลักษณ์ “คนดี” ตังแต่
้ ต้น ดังกรณีนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เขามีประวัตดิ า่ งพร้ อยในสมัยเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงแรกมีการตังข้
้ อกังขาและโจมตีภมู ิหลังและประวัตทิ างการเมืองของเขา มีการขุด
คุ้ย เปิ ดโปง และหยิบยกกรณีที่เขาเข้ าไปพัวพัน หรื อมีสว่ นรับผิดชอบสมัยเป็ นนักการเมือง โดยเฉพาะกรณี
ส.ป.ก. 4-01 สมัยรัฐบาลชวน 1 ที่นําไปสู่การอภิปรายไม่ไว้ วางใจและการยุบสภาของรัฐบาลพรรค
ประชาธิปัตย์ในที่สดุ นอกจากนี ้ เขาถูกวิพากษ์ วิจารณ์วา่ เป็ นตัวแทนของนักการเมืองยุคเก่า มีภาพของการ
เป็ นนักการเมืองเจ้ าพ่อท้ องถิ่นอุปถัมภ์ ซึง่ ขัดกับอัตลักษณ์ “คนดี” ของ กปปส. ที่เขาเป็ นแกนนํา (ประจักษ์
2560)
ต่อมาจึงได้ มีความพยายามสร้ างอัตลักษณ์ใหม่ให้ กบั เขา จากการมีภาพเป็ นนักการเมืองที่มีอดีต
มัวหมอง เขาได้ รับการสร้ างภาพใหม่ให้ กลายเป็ น “ลุงกํานัน” ผู้โอบอ้ อมอารี และทันสมัย มีการจัดแต่ง
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับที่แสดงความรักชาติ มีการนําภาพเขาขึ ้นปกนิตยสารต่างๆ เพื่อนําเสนออัตลักษณ์ใหม่ และมีการออกหนังสือชีวประวัติของเขาตังแต่
้ วยั เด็กจนมาถึงการเป็ นแกนนํา กปปส. พร้ อมกับ
อธิบายบทบาททางการเมืองของเขาใหม่ในช่วงที่พวั พันกับคดีทุจริ ตต่างๆ ในอดีต โดยมีบุคคลสําคัญใน
แวดวงต่างๆ ที่สนับสนุน กปปส. มาเขียนคํานิยมให้ เช่น นายชวน หลักภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นาย
เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ นายบุญชัย โชควัฒนา นายสมเกียรติ อ่อนวิมล นายเจิมศักดิ ปิ่ นทอง นายชัย ราชวัตร นายศักดิ์ชัย กาย ฯลฯ โดยทุกคนได้ กล่าวว่าเขาได้ เกิ ดใหม่ท่ามกลางการต่อสู้ของ “มวลมหา
ประชาชน” เป็ น “ลุงกํานันสุเทพ” ที่หลุดพ้ นจากความมืดมาสู่ความสว่าง และมีการสร้ างอัตลักษณ์ให้ เขา
ุ ” ที่ก้าวข้ ามพ้ น “ขวากหนามและอสรพิษ” “ต่อสู้กบั อวิชชา” “เป็ นผู้สร้ างศรัทธาให้ มวลมหา
เป็ น “ผู้มีบญ
ประชาชน” เพื่อไปสูแ่ สงสว่าง (ประจักษ์ 2560)
ประจักษ์ (2560) เสนอว่ากระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ใหม่ให้ กบั นายสุเทพดังกล่าวคล้ ายกับการ
สร้ าง “ผู้นําแบบบุญญาบารมี” (charismatic leader) ตามแนวคิดของ Max Weber ที่เสนอว่าผู้นําแบบนี ้
เป็ นผู้นําแบบพิเศษ ที่ถกู มองจากผู้ตามในลักษณะเชื่อถือศรัทธาในภาวะที่สงั คมเกิดวิกฤต โดยเชื่อว่าจะมา
กอบกู้วิกฤตได้ อย่างไรก็ดี กรณี “ลุงกํานันสุเทพ” เป็ นผู้นําแบบบุญญาบารมีที่จงใจสร้ างขึ ้นผ่านปฏิบตั ิการ
ทางวาทกรรมและการเมืองเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ สอดรับกับอัตลักษณ์การเมืองคนดีของ กปปส. หรื อกล่าว
ได้ ว่ า อัต ลัก ษณ์ ก ารเมื อ งคนดี ข อง กปปส. บัง คับ ให้ อัต ลัก ษณ์ ข องแกนนํ า อย่ า งนายสุเ ทพต้ อ งถู ก
ปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างทางอัตลักษณ์ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสูญเสียความชอบธรรมได้ โดยนายสุเทพ
เองก็ตระหนักดีถึงความจริ งข้ อนี ้ ดังที่เขากล่าวขอความเห็นใจกับผู้ชมุ นุมว่า “ในอดีตภาพพจน์ผมอาจไม่
สวยสดงดงาม เป็ นกรรมของผม แต่ผมเรี ยนว่าวันที่ผมมาสู้ ผมเหมือนฆราวาสมาบวช มาถือศีล และจะ
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รักษาศีลไม่ให้ ขาดแน่นอน ผมสู้สดุ ชีวิต ผมเทหมดหน้ าตัก สู้เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน” (สุเทพ เทือกสุบรรณ
อ้ างใน ประจักษ์ 2560) เป็ นต้ น
นอกจากนายสุเทพแล้ ว บุคคลอีกกลุม่ ที่ได้ รับการสร้ างอัตลักษณ์ใหม่ให้ กลายเป็ น “คนดี” ในกลุ่ม
ผู้ชุมนุม กปปส. คือ “มือปื นป๊ อบคอร์ น” กล่าวคือ หลังจากการปะทะระหว่างกลุ่มชายฉกรรจ์ฝ่าย กปปส.
กับกลุ่ม “เสื ้อแดงปทุมธานี” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 บริ เวณหน้ าศูนย์การค้ าไอทีสแควร์ และมี
ผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากอาวุธของกลุ่มชายฉกรรจ์ กปปส. ไม่เพียงแต่สร้ างข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตใหม่
เช่น เป็ นกองกํ าลังกัมพูชาที่ถูกส่งมาโดยนายฮุนเซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชาเพื่อสร้ างสถานการณ์ ปฏิวตั ิ
้ ่ผ้ ูเสียชีวิตเป็ นเพียงบิดาที่
หรื อเป็ น “ควายแดงที่นอนอยู่” ซึ่งรอดตายเพราะมี กปปส. เข้ าไปช่วย ทังที
มาตามหาบุตรสาวที่ ทํางานที่ศูนย์ การค้ าไอทีสแควร์ ด้วยความเป็ นห่วง หากแต่ยงั ยอมรับการใช้ ความ
รุนแรงพร้ อมกล่าวขอบคุณชายฉกรรจ์กลุม่ ดังกล่าวด้ วย ดังคํากล่าวของนายสุเทพที่วา่ “กลุม่ ชุดดําที่มีอาวุธ
สงครามยิงต่อสู้กบั กลุ่มเสื ้อแดงของโกตี๋ไม่ใช่การ์ ดของกลุ่ม กปปส. ตามที่ทางเจ้ าหน้ าที่ได้ สรุปไป แต่ถึง
อย่างไรก็ ขอบคุณไว้ ด้ว ย…คนชุดดํากลุ่มนัน้ ผมขอขอบคุณแทนพี่ น้องครั บ” (สุเทพ เทื อกสุบรรณ ใน
ประจักษ์ 2560) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มีการตังสมญานามให้
้
กลุม่ ชายฉกรรจ์ว่า “มือปื นป๊ อบคอร์ น”
พร้ อมกล่าวยกย่องในฐานะวีรบุรุษประชาชน ดังคํากล่าวของนายอิสสระ สมชัย แกนนํา กปปส. ที่อยู่
บริ เ วณเกิ ด เหตุที่ ว่ า “พวกเราเป่ านกหวี ด ขอบคุณ มื อ ปื นป๊ อปคอร์ น เพราะถ้ า ไม่ มี เ ขาในวัน นัน้ คงมี
เหตุการณ์นองเลือดและพวกเราประชาชนคงไม่ปลอดภัยแบบนี ้” (อิสสระ สมชัย ใน เพิ่งอ้ าง)
ประจักษ์ (2560) ชี ้ว่า “มือปื นป๊ อบคอร์ น” ได้ รับการยกย่องจากแกนนําและผู้เข้ าร่ วม กปปส. ว่า
ั จรผ่าน
เป็ นผู้รักชาติที่แท้ จริง ขณะที่การใช้ อาวุธยิงต่อสู้กลางที่สาธารณะจนทําให้ มีประชาชนธรรมดาที่สญ
ไปมาบาดเจ็ บและเสียชี วิต ถูกกลบเกลื่อนและแปรเปลี่ยนความหมายขึน้ ใหม่ว่าเป็ นการต่อสู้กับศัตรู
ต่างชาติ การใช้ ความรุนแรงของ “มือปื นป๊ อบคอร์ น” เป็ นการใช้ ความรุนแรงเพื่อปกป้องชาติและคนในชาติ
ที่เป็ นคนดี และได้ รับการยกย่องสรรเสริ ญเป็ น “ฮีโร่ ของมวลมหาประชาชน” “แบทแมนของประชาชน”
“นักรบป๊ อบคอร์ น” “popcorn warrior” “ผู้ผดุงความยุติธรรม” “ขวัญใจประชาชน” ฯลฯ ขณะที่ นาย กนก
รัตน์วงศ์สกุล ผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่สนับสนุน กปปส. ได้ แต่งกลอนยกย่องวีรกรรมของ “มือปื นป๊ อบคอร์ น”
ไว้ ในหน้ าเฟซบุ๊คของตนหลังเกิดเหตุการณ์
ทังนี
้ ้ แม้ ข้อเท็จจริ งและคําพิพากษาจะเป็ นในอีกลักษณะ ทว่าสถานะของ “มือปื นป๊ อบคอร์ น”
ยังคงเหมือนเดิมในกลุ่มผู้สนับสนุน กปปส. ดังจะเห็นได้ จากมีการระดมนัดหมายในกลุ่มพวกเขาเดินทาง
ั น์ หนึ่งในชายฉกรรจ์ผ้ ตู ้ องหาที่เรื อนจํา พร้ อมกับใส่เสื ้อยืดที่มีข้อความ “Popcorn
ไปให้ กําลังใจนายวิวฒ
Super Hero” รวมทังมี
้ ระดมเงินบริ จาคช่วยเหลือนายวิวฒ
ั น์ ขณะเดียวกันแกนนําและผู้สนับสนุน กปปส.
ั น์เป็ นจํานวนมาก พุทธอิสระออกมาแสดงความจํานงว่าจะ
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คให้ กําลังใจนายวิวฒ
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ระดมเงินช่วยเหลือนายวิวฒ
ั น์ ในขณะที่นายวีระ สมความคิด โพสต์ในเฟซบุ๊คของเขาว่า “มือปื นป๊ อบ
คอร์ น” เป็ นผู้เสียสละ (ประจักษ์ 2560) เป็ นต้ น
ประการสําคัญ “มือปื นป๊ อบคอร์ น” ได้ ถกู แปลงให้ อยู่ในรู ปสินค้ าประเภทต่างๆ โดยเพียงหนึ่งวัน
หลังเกิดเหตุได้ มีการผลิตสินค้ าที่มีรูปสัญลักษณ์ของ “มือปื นป๊ อบคอร์ น” ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อยืด แก้ วนํ ้า ถุงผ้ า
้ ้ มขายป๊ อบ
ปลอกมือถือ ฯลฯ ออกมาจําหน่ายบริ เวณที่ชมุ นุม กปปส. จํานวนมาก นอกจากนี ้ ยังมีการตังซุ
คอร์ นยี่ห้อ “มือปื นป๊ อบคอร์ น” อย่างแพร่หลายในบริ เวณชุมนุม และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้ชมุ นุมบาง
คนพากันแต่งตัวเป็ น “มือปื นป๊ อปคอร์ น” และนําปื นฉีดนํ ้าใส่ไว้ ในกระสอบ ความรุนแรงซึง่ ผิดกฎหมายและ
หยาบกร้ านป่ าเถื่อนถูกแปลงให้ กลายเป็ นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ปราศจากอันตราย ทุกคนสามารถซื ้อหามา
ครอบครองและสวมใส่เป็ นอัตลักษณ์ใหม่ของตนที่ยึดโยงกับ “ฮีโร่ ” ของพวกตน ที่โผล่มาปราบเหล่าร้ าย
อันธพาล ในแง่นี ้ ความรุนแรงจึงมิเพียงไม่ถกู ปฏิเสธ หากแต่ยงั ถูกให้ คณ
ุ ค่า กระทัง่ ถูกมองว่าเป็ นเรื่ องโก้ เก๋
หรื ออีกนัยหนึ่งการทําความรุ นแรงให้ เป็ นสินค้ า (commodification of violence) ซึง่ เป็ นความพิเศษของ
กปปส. และเป็ นพัฒนาการที่ไม่เพียงสร้ างความชอบธรรมให้ กบั ความรุ นแรง แต่เป็ นการสร้ างความบันเทิง
จากความรุนแรง รวมทังสร้
้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากความรุนแรงอีกด้ วย (ประจักษ์ 2560)
นอกจากนี ้ อาทิตย์และอาจินต์ (2560) เสนอว่าถุงป๊ อปคอร์ นและ “มือปื นป๊ อปคอร์ น” กลายเป็ น
สัญลักษณ์ ที่ได้ รับความนิยมในหมู่ผ้ ูสนับสนุน กปปส. และถูกดัดแปลงเผยแพร่ ในรู ปแบบต่างๆ โดยมี
ความคิดแกนกลางเป็ นเรื่ องของวีรบุรุษผู้ปกป้องประชาชนปราบทรราช ดังกรณีตวั ละครการ์ ตนู Popcorn
Warrior ซึง่ ตัวละครแต่ละตัวมีชื่อตามรสชาติป๊อปคอร์ น ได้ แก่คาราเมล คัว่ บัตเตอร์ โตโร่ นาโช่ ชีส
และท๊ อฟฟี่ และถูกเสนอในรู ปแบบวงดนตรี วยั รุ่น ดังที่ว่า “วงใหม่มาแรง 'POPCORN Warrior' กับอัลบัม้
'Pop Secret' สมาชิกทัง้ 7 คนแต่งตัวสบายๆ ด้ วยธีมสี Earth Tone และ Navy Blue ปิ ดหน้ าปิ ดตาคล้ าย
วง Getsunova วีรกรรมจ๊ าบสุดๆ โดยการเล่นคอนเสิร์ตครัง้ แรกก็กระหึ่มไปทังประเทศ
้
แนวเพลงไม่อาจ
ทราบได้ รู้แต่พวกฮาร์ ดคอร์ ฟังแล้ วกระเจิงกระจายจ้ า” เป็ นต้ น อาทิตย์และอาจินต์เสนอว่า “มีม” ดังกล่าว
ส่งผลให้ ภาพความรุนแรงถูกลดทอนลง ถูกทําให้ ชอบธรรม หรื อถูกทําให้ ไม่น่ากลัว ทําให้ มีมิติที่ผ้ สู นับสนุน
สามารถเป็ น “แฟน” ได้ มากขึ ้น โดยไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่ากําลังสนับสนุนความรุนแรง
ทังนี
้ ้ ประจักษ์ (2560) เสนอว่าการนิยามหรื อให้ ความหมายว่าตนเป็ น “คนดี” ในการเคลื่อนไหว
อย่างชัดเจนและเป็ นระบบของ กปปส. เป็ นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ การชุมนุมประท้ วงของ
ไทย ที่มกั จะชูแนวคิดหรื อประเด็นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ประชาธิปไตย สังคมนิยม สิ่งแวดล้ อม
ปั ญหาปากท้ อง ความเดือดร้ อน การถูกกดขี่ทางชนชัน้ ความยากจน ฯลฯ หรื ออัตลักษณ์ที่เป็ นกลุ่มย่อย
ทางสังคม เช่น ผู้หญิง คนรักเพศเดียวกัน ชนกลุ่มน้ อย คนมลายูมสุ ลิม มอญ กะเหรี่ ยง แรงงานอพยพ
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ชาวบ้ าน นักศึกษา ชาวนา กรรมกร ฯลฯ นอกจากนี ้ แม้ ชนชันกลางจะเป็
้
นองค์ประกอบหลัก/สําคัญของ
กปปส. ทว่า กปปส. ไม่ได้ ชอู ตั ลักษณ์ชนชันกลางในการเคลื
้
่อนไหว หากแต่เลือกที่จะชูอตั ลักษณ์ “คนดี” ที่
สามารถหลอมรวมคนหลากหลายอาชีพและชนชันเข้
้ ามาไว้ ด้วยกัน ซึ่งอัตลักษณ์ ดงั กล่าวมีแง่มมุ ที่ผสม
ระหว่างอัตลักษณ์ความเป็ นไทยแบบเก่ากับอัตลักษณ์ความเป็ น “คนดี” แบบใหม่ที่ กปปส. สร้ างขึ ้นมา
ประจักษ์ (2560) เสนอเพิ่มเติมว่าการชูอตั ลักษณ์ “คนดี” ของ กปปส. ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้
กปปส. ต่างจากขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยรวมที่ผ่านมา หากแต่ยงั ส่งผลให้ มีความแตกต่าง
จากพันธมิตรฯ แม้ จะมีความเชื่อมโยงและเหลื่อมซ้ อนกันระดับหนึ่ง เพราะแม้ กปปส. จะอ้ างอิงอุดมการณ์
ความเป็ นไทยฉบับทางการว่าด้ วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับพันธมิตรฯ แต่หากพิจารณาคํา
้ ารวจสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายผ้ า โปสเตอร์ สัญลักษณ์
ปราศรัยของแกนนําและผู้ร่วมชุมนุมอย่างละเอียด รวมทังสํ
เครื่ องประดับ คําแถลงการณ์ คําให้ สมั ภาษณ์ คําขวัญ และข้ อความที่แพร่ หลายในโซเชียลมีเดียของกลุ่ม
สนับสนุน กปปส. จะพบว่าวาทกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ไม่ได้ ปรากฏเด่นชัดเมื่อเทียบกับวาทกรรม “คนดี” และการเมืองแบบคุณธรรม อัตลักษณ์ “คนดี” เป็ นอัตลักษณ์ที่ถกู สร้ างขึ ้นให้ เป็ นอัตลักษณ์
หลักของกลุ่ม ขณะเดียวกันทังแกนนํ
้
า นักกิจกรรม สื่อ ดาราศิลปิ น ผู้นําสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เข้ าร่ วมกับ
กปปส. ได้ ขยายความให้ รายละเอียดกับอัตลักษณ์ “คนดี” เพิ่มเติมในมิติตา่ งๆ จนประกอบเป็ นชุดของคุณ
ความดีที่แยกผู้เข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. ให้ มีความแตกต่างจากผู้สนับสนุนรัฐบาล ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ าม
รวมทังแตกต่
้
างจากคนที่วางตัวเป็ นกลาง คําว่า “คนดี” จึงเป็ น “ภาษาพรรณนาหลัก (metanarrative)”
ของ กปปส. ตังแต่
้ ระดับแกนนําจนถึงผู้เข้ าร่วมทัว่ ไป
ในทํานองเดียวกัน กนกรัตน์ (2560) เห็นว่า “ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณ” อาศัยโวหารศีลธรรมและ
พุทธศาสนาในการดึงดูดกลุ่มศาสนาให้ สนับสนุน แกนนําของขบวนการและกลุ่มพุทธศาสนาต่างๆ ได้
พัฒนาเรื่ องเล่าแนวศีลธรรมในการอธิ บายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ความรุ นแรงทางการเมือง มาตรการกดขี่
และการฉ้ อฉลอํานาจของทักษิ ณในฐานะที่เป็ นบาป ความชั่วร้ าย และความไร้ ศีลธรรม ขณะเดียวกันก็
หมายความการเข้ าร่ วม “ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณ” ว่าเป็ นวิธีการต่อสู้กบั “ทักษิ ณคนบาป” ปั จเจกบุคคล
ท้ องถิ่นจํานวนมหาศาลที่เป็ นสาวกสันติอโศก หลวงตามหาบัว สวนโมกข์ พุทธะอิสระ ฯลฯ คล้ อยตามการ
หว่านล้ อมของแกนนําที่ว่าการเข้ าร่ วม “ขบวนการต่อต้ านทักษิ ณ” เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิธรรม แกน
นําสันติอโศกเรี ยกการเคลื่อนไหวของพวกตนว่ากองทัพธรรม มีพนั ธกิจในการชําระสังคมให้ บริ สทุ ธิ์จากที่
ถูก “ทักษิณคนบาป” ทําให้ แปดเปื อ้ น พิจารณาในแง่นี ้ การสร้ างคูต่ รงข้ าม “คนดี” เช่น “คนเลว” หรื อ “คน
ชัว่ ” จึงเป็ นอีกด้ านของกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ “คนดี” ของ กปปส.
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5.1.2 เขา/เธอคือ “คนเลว”
นอกจากการนิยามตนเองว่าเป็ น “คนดี” ในลักษณะต่างๆ ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย” เช่น กปปส. นิยามผู้อื่นโดยเฉพาะฝ่ ายตรงข้ ามอย่างเด่นชัดเช่นกัน โดยอัตลักษณ์ที่พวกเขา
สร้ างให้ กบั ฝ่ ายตรงข้ ามได้ แก่อตั ลักษณ์ “คนเลว” และ “คนโง่”
ประจักษ์ (2560) เสนอว่าอัตลักษณ์ “คนดี” ของ กปปส. ไม่สามารถดํารงอยู่ได้ ด้วยตนเอง แต่
จําเป็ นต้ องอาศัยคู่ตรงข้ ามมายืนยัน เป็ นการสร้ างภาพของยักษ์ หรื อมารที่มีความเลวร้ ายผิดมนุษย์มนา
(demonization) บวกกับการสร้ างภาพให้ มีลกั ษณะตํ่ากว่ามนุษย์ (dehumanization) ฉะนัน้ กลยุทธ์การ
เคลื่อนไหวของ กปปส. ที่สําคัญอีกประการคือการสร้ างภาพ “คนเลว” ของฝ่ ายตรงข้ ามขึ ้นมา ทังที
้ ่อยู่ในรู ป
ของ “อสูร มารร้ าย” และ “สัตว์เดรัจฉาน” ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของรัฐบาล นักการเมือง หรื อผู้สนับสนุน
โดยเฉพาะ “เสื ้อแดง” เพื่อเน้ นยํ ้าความเป็ น “คนดี” ของตน
กล่าวในส่วนรัฐบาล แกนนําบนเวทีมกั ใช้ ถ้อยคําเรี ยกขานรัฐบาลว่า “โจร” “มารร้ าย” “อสูร” รวม
กระทัง่ คําที่รุนแรง เช่น “สัตว์นรก” เพื่อปลุกเร้ าความเกลียดชังในหมู่ผ้ รู ่วมชุมนุมและสร้ างภาพปี ศาจทาง
การเมืองที่กําลังครอบงําสังคมไทย เช่น คําปราศรัยของนายสุเทพบนเวทีแยกปทุมวันในวันที่ 18 มกราคม
2557 ที่วา่ “ให้ ระลึกเสมอว่าเราสู้กบั พวกอมนุษย์ สัตว์นรกที่มีสนั ดานอํามหิต เราไม่ต้องเป็ นสัตว์แบบพวก
มัน เราเป็ นมนุษย์ แต่เราจะใช้ พลังของมวลชนคนดี พลังที่บริ สทุ ธิลกุ ขึ ้นต่อสู้ด้วยความเข็มแข็ง ห้ าวหาญ
และกระทําการอย่างเปิ ดเผย ไม่ใช่มาลับๆ ล่อๆ ใช้ อาวุธมาลอบกัดเหมือนสัตว์นรกพวกนันเป็
้ นอันขาด” (สุ
เทพ เทือกสุบรรณ ใน ประจักษ์ 2560)
เช่นเดียวกับในส่วนของนักการเมืองซึง่ มักถูกวาดภาพหรื อหมายความให้ เป็ น “ปี ศาจ” และ “สัตว์
นรก” ดังที่นายสุเทพกล่าวถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ในบริ บทของการมีเหตุรุนแรงเกิดขึ ้นกับผู้ชมุ นุม กปปส. ว่า
“ผมไม่เรี ยกคุณว่าเป็ นสัตว์นรก ผมก็ไม่ร้ ูจะหาคําไหนมาพูดกับคุณจริ งๆ…คุณเป็ นผู้หญิงที่เหี ้ยมโหด คุณ
มันสัตว์ นรกมาเกิ ด นี่ ถึงจะสาสมกับที่ ผมด่าคุณ ไม่มีผ้ ูหญิ งดีๆ ที่ ไหนในโลกหรอกคุณยิ่งลักษณ์ ที่ จะ
โหดเหี ้ยมได้ เท่าคุณ คุณยิ่งลักษณ์ คุณไม่เหมือนมนุษย์มนาเลยจริ งๆ” (สุเทพ เทือกสุบรรณ ใน ประจักษ์
2560)
ส่วนผู้สนับสนุนรัฐบาลก็ถกู วาดภาพให้ เป็ นคนที่ไร้ ศีลธรรม งมงายหลงผิด และขาดสติปัญญาใน
การแยะแยะระหว่างความดีกบั ความชัว่ ได้ แก่ “ไอ้ พวกกเฬวราก” “พวกที่กินหญ้ า” “ควายแดง” “สมุน
บริ วาร” “ขายชาติ” “คนชัว่ ” “พวกวิปริ ต” “เผาบ้ านเผาเมือง” “สถุล” “สัตว์นรก” “สัตว์ร้าย” “อันธพาล”
“พลเมืองเลว” “ล้ มเจ้ า” “หนักแผ่นดิน” “เสี ้ยนหนามแผ่นดิน” “ขยะแผ่นดิน” เป็ นต้ น ซึง่ ประจักษ์ (2560)
เห็นว่าเป็ นการสร้ างอัตลักษณ์ที่เข้ าข่ายการลดทอนความเป็ นมนุษย์ คือสร้ างความเป็ นอื่น ทําให้ คนที่เห็น
ต่างมีลกั ษณะเป็ นสัตว์และวัตถุสิ่งของ ไม่ใช่มนุษย์ ที่มีเลือดเนือ้ และจิตวิญญาณเสมอเหมือนคนปรกติ
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ทั่วไปที่ เราต้ องปฏิบัติต่ออย่างเท่าเที ยม กระทั่งเป็ นพันธะหน้ าที่ ของคนดีที่จะต้ องกํ าจัด “เสีย้ นหนาม
แผ่นดิน” เหล่านี ้ให้ หมดไปจากแผ่นดินไทย
นอกจาก “คนเลว” กปปส. ยังมักนิยามฝ่ ายตรงข้ ามเป็ น “คนโง่” ซึง่ มีนางสาวยิ่งลักษณ์ตกเป็ นเป้า
ของการสร้ างอัตลักษณ์ประเภทนี ้มากที่สดุ โดยนอกจากในส่วนของแกนนําที่มกั เรี ยกนางสาวยิ่งลักษณ์ว่า
“อีโง่” ด้ วยข้ อมูลเท็จหรื อคลาดเคลื่อนจํานวนมาก ผู้เข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. จํานวนมากต่างพากันเรี ยก
นางสาวยิ่งลักษณ์ ว่า “อีโง่” กันอย่างสนุกสนาน เช่น กลุ่มศิลปิ นที่รับหน้ าที่ปราศรัยบริ เวณเวทีปทุมวัน
อโศก และสีลม มักจะจัดการแสดงละครหรื อบทบาทสมมุตลิ ้ อเลียนนางสาวยิ่งลักษณ์ในลักษณะที่แสดงว่า
เธอปั ญญาอ่อน “พิการซํ ้าซ้ อนทางปั ญญา” (คําของ “ท็อป ดารณีนชุ ” กับ “เหมี่ยว ปวันรัตน์”) โง่ ดื ้อด้ าน
และกระหายเลือดประชาชน นอกจากนี ้ กลุ่มศิลปิ นยังมักปราศรัยขับไล่ให้ ยิ่งลักษณ์ไปอยู่ดไู บ หรื อไม่ก็ไป
ตายหรื อลงนรกเพื่อไปเกิดใหม่ โดยการอ่านบทกลอนและร้ องเพลงล้ อเลียนเสียดสีนางสาวยิ่งลักษณ์ ถือ
เป็ นกิจกรรมบันเทิงหลักประการหนึ่งบนเวทีการชุมนุมปทุมวัน อโศก และสีลม ซึง่ ได้ รับการตอบรับอย่างดี
จากผู้ชมุ นุมด้ วยเสียงหัวเราะและการเป่ านกหวีดไชโยโห่ร้อง (ประจักษ์ 2560)
นอกจากนี ้ การนิยามนางสาวยิ่งลักษณ์วา่ เป็ น “อีโง่” เกิดขึ ้นอย่างคึกคักกว้ างขวางในสื่อทางสังคม
อาทิตย์และอาจินต์ (2560) เสนอว่าแม้ นางสาวยิ่งลักษณ์ถกู กล่าวหาหลายด้ าน เช่น การเป็ นหุ่นเชิดของ
พี่ชาย การแก้ ไขปั ญหานํา้ ท่วมล้ มเหลว ทว่าสิ่งที่เธอถูกโจมตีมากที่สดุ คือระดับสติปัญญารวมถึงการใช้
ภาษา โดยสื่อมวลชนฝ่ ายตรงข้ ามระบุว่า “สาเหตุที่ทําให้ ชาวบ้ านเขาสงสัยว่านายกฯ ยิ่งลักษณ์ไม่ฉลาด
ขาดข้ อมูล ขาดความรู้ ขาดความรู้รอบตัว ไม่พร้ อมสําหรับการเป็ นผู้นํา ซึง่ ก็สะท้ อนออกมาจากคําพูดของ
เธอนัน่ แหละ” อาทิตย์และอาจินต์เห็นว่าคํารวบยอดความ “ไม่ฉลาด ขาดข้ อมูล ขาดความรู้” ของนางสาว
้ ่เป็ นข้ อความและรู ปภาพโดยเฉพาะที่อยู่ใน
ยิ่งลักษณ์ดงั กล่าวคือคําว่า “อีโง่” ที่ถกู ใช้ อย่างแพร่ หลาย ทังที
รู ปของ “มีมอินเตอร์ เน็ต” ซึ่งไม่ทราบแน่ชดั ว่าคํานี ้เริ่ มใช้ เมื่อใด แต่เท่าที่สืบค้ นได้ อย่างน้ อยก็น่าจะก่อน
กลาง พ.ศ. 2556 โดยคําว่า “อีโง่” ถูกใช้ เขียนถึงนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างแพร่หลายและกว้ างขวางมากเสีย
จนเมื่อค้ นหาคํานี ้ใน Google ก็จะได้ ผลการค้ นหาเป็ นข่าวและรูปภาพเกี่ยวกับเธอ
ทังนี
้ ้ อาทิตย์และอาจินต์ (2560) ตังข้
้ อสังเกตว่า “มีมอินเตอร์ เน็ต” ชุด “อีโง่” ที่มีการดัดแปลงและ
ทําซํ ้าจํานวนมาก นอกจากแสดงถึงความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริ บของผู้กระทําแล้ ว “มีมอินเตอร์ เน็ต”
ดังกล่าวยังช่วยทําให้ เนือ้ หาที่เป็ นการเมืองลดความเป็ นการเมืองลง เพราะเนื อ้ หาที่เป็ นการโจมตีทาง
การเมืองถูกลดทอนลงไปเป็ นมุกตลกที่ม่งุ โจมตีบคุ คลแทน เช่นเดียวกับลายธงชาติที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของ
กปปส. ที่กลายเป็ นเสมือนแฟชัน่ การแต่งกาย ซึง่ ไม่ได้ ทําให้ เนื ้อหาที่เป็ นสารทางการเมืองหายไป หากแต่
ถูกทําให้ เจือจางลงด้ วยรูปแบบของการเป็ นมุกตลกหรื อสินค้ าเครื่ องประดับเครื่ องแต่งกาย หรื อกล่าวอีกนัย

108

หนึ่ง กลวิธีดงั กล่าวทําให้ “การเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบคนดี” เป็ นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ (ดู)
ไม่มีความเป็ นการเมือง (apolitical political movement)
นอกจากนางสาวยิ่งลักษณ์แล้ ว ผู้สนับสนุนเธอรวมถึง พ.ต.ท.ทักษิณ เช่น “เสื ้อแดง” ก็มกั ถูกนิยาม
ว่าโง่เช่นกัน ด้ วยถ้ อยคําจําพวก “ควายแดง” ดังคํากล่าวปราศรัยบนเวทีของ “น้ องแป้ง” ที่วา่
“สวัสดีค่ะ ชื่อแป้ง วันนี ้หนูมาขับไล่รัฐบาลกับควายแดงคะ เพราะว่าไอ้ ควายแดง
มันโง่ชดั ๆ…เพราะว่ามันโง่สดุ ๆ พี่น้อง เหมือนพ่อ [ทักษิ ณ] มันเลย พ่อมันก็โง่กว่าด้ วยพี่
น้ อง ใครเป็ นพ่อใครเป็ นแม่เขาโกงกินกันหมดพี่น้อง เสื ้อแดง หนูเคยดูบลูสกายเขายิงแก๊ ส
ใส่ประชาชน อย่างนี ้มันโง่ชดั ๆ พี่น้อง โง่มากด้ วย โง่สดุ ๆ เราต้ องไล่มนั ออกไป […] เรา
ต้ องขึน้ สวรรค์ เสือ้ แดงมันเป็ นคนโง่มันก็ต้องตกนรกพี่น้อง” (“น้ องแป้ง” ใน ประจักษ์
2560)
ประจักษ์ (2560) เสนอว่าการสร้ างอัตลักษณ์ค่ตู รงข้ ามระหว่าง “คนดี” กับ “คนเลว” ของ กปปส.
นําไปสูก่ ารลดทอนความเป็ นมนุษย์ และการสร้ างพื ้นที่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่หดแคบภายใต้ กรอบ
ความเข้ าใจ ว่าพวกตนกําลังทําสงครามทางศีลธรรมระหว่าง “ธรรมะ” กับ “อธรรม” ไม่เหลือพื ้นที่ตรงกลาง
ให้ ประนีประนอมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ การใช้ มาตรการทุกวิถีทางรวมทังความรุ
้
นแรงเพื่อโค่นล้ ม
รัฐบาลและฝ่ ายตรงข้ ามจึงเป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะพวกเขากําลังต่อสู้เพื่อพิทกั ษ์ ปกป้องและรื อ้ ฟื น้ สิ่ง
ที่ถกู ต้ องดีงามให้ กลับมาสู่สงั คมไทย ปลดปล่อยสังคมไทยจากการครอบงําของ “ปี ศาจผู้กระหายอํานาจ”
ุ ภาพ เสียสละ กล้ าหาญ และมี
และ “สมุนบริ วารที่โง่เขลา” ให้ บริ สทุ ธิ์อีกครัง้ ด้ วยพลังของประชาชนที่มีคณ
ศีลธรรม
อัตลักษณ์ “คนดี” และกรอบการต่อสู้แบบ “ธรรมาธรรมะสงคราม” เป็ นสิ่งให้ ความชอบธรรมกับ
การใช้ ความรุนแรงในการละเมิดกฎหมาย กติกาพื ้นฐานทางการเมือง และสิทธิของคนอื่นของ กปปส. โดย
แกนนําและผู้เข้ าร่วมชุมนุมไม่ได้ เห็นว่าสิง่ ที่ตนทําเป็ นสิ่งผิดหรื อละเมิดสิทธิคนอื่น เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่า
เป้าหมายในการต่อสู้ของตนที่มงุ่ ให้ คนดีได้ มีอํานาจปกครองบ้ านเมือง และป้องกันไม่ให้ คนไม่ดีสามารถขึ ้น
ครองอํานาจได้ พร้ อมกับพิทกั ษ์ รักษาชาติบ้านเมืองให้ มีศีลธรรม เป็ นเป้าหมายสูงส่งที่อนุญาตให้ พวกเขา
ใช้ วิธีการต่อสู้ทกุ วิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนี ้ (end justifies the means) การยอมรับการใช้ ความรุนแรง
และใช้ ความรุ นแรงอย่างเปิ ดเผย จึงส่งผลให้ การเคลื่อนไหวของ กปปส. ไม่ใช่การต่อต้ านแบบสันติวิธี
(non-violent resistance) หรื ออารยะขัดขืน (civil disobedience) หากแต่เป็ นการใช้ ความรุ นแรงที่มี
ศีลธรรม (virtuous violence)
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ประจักษ์ (2560) เสนอว่าความรุนแรงในนามคนดี/ความดีของ กปปส. มีหลายลักษณะ นับตังแต่
้
การขัดขวางการปฏิบตั หิ น้ าที่ของหน่วยราชการต่างๆ การบุกเข้ ายึดสถานที่ราชการและสถานีโทรทัศน์ การ
เข้ าบังคับให้ บุคคลสาธารณะต้ องร่ วม “เป่ านกหวีด” กับตน การขัดขวางการจัดการเลือกตัง้ ปิ ดหน่วย
เลือกตังต่
้ างๆ การใช้ กําลังเข้ าทําร้ ายร่างกายและขัดขวางการเดินทางไปใช้ สทิ ธิเลือกตังของประชาชนทั
้
ว่ ไป
ฯลฯ ดังกรณีของคนใต้ แฟลตคลองจัน่ ที่ชลิตา (2560) ชี ้ให้ เห็นว่ามีประสบการณ์ เกี่ยวกับการใช้ ความ
รุนแรงมาแต่ครัง้ เข้ าร่วมพันธมิตรฯ แม้ จะไม่ได้ เป็ นกําลังหลัก ดังกรณี “สายฮาร์ ดคอร์ ” เช่น “พี่ปัม้ ” หัวหน้ า
คิวรถจักรยานยนต์ซงึ่ ได้ ไป “ร่วมบู๊เป็ นแนวหน้ า” เช่น การยึดทําเนียบรัฐบาล21
นอกจากนี ้ กปปส. ยังใช้ ความรุ นแรงเชิงวาจาด้ วย โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ตกเป็ นเป้าของความ
รุนแรงประเภทนี ้มากที่สดุ เป็ นการกล่าวให้ ร้ายที่มงุ่ ไปที่คณ
ุ ค่าและอัตลักษณ์ของตัวบุคคลเพื่อให้ เกิดความ
้ การลดทอน
เกลียดชัง ปรากฏในการปราศรัยของแกนนําและผู้เข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. ครอบคลุมตังแต่
คุณค่าความเป็ นมนุษย์ คุณค่าความเป็ นคนไทย คุณค่าความเป็ นผู้หญิง และคุณค่าความเป็ นแม่ของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ดังที่นายจักษ์ พันธุ์ชเู พชร นักวิชาการที่ถกู ยกย่องจากผู้ชมุ นุมให้ เป็ น “ดาวปราศรัย” ใช้
ภาษาในลักษณะเป็ นคําหยาบโลนในทางเพศต่อนางสาวยิ่งลักษณ์วา่
“วันนี ้เห็นบอกว่าท่าน ดร.เสรี กับพี่ปองไปที่บ้านนายกฯ ผมบอกตังแต่
้ เมื่อคืนแล้ ว
ถ้ าไปไล่ อาจารย์เสรี กบั พี่ปองไปได้ […] แต่ถ้าไปล่อต้ องผม ก็ส่งคนไปไล่มนั ไม่อยู่บ้าน
ต้ องส่งคนอย่างผมไปล่อ มันถึงจะออกมา รอบหน้ าจัดเฉพาะหนุ่มๆ หน้ าตาดีๆ ส่งไปล่อ
ให้ ดีๆ แล้ วเดี๋ยวได้ ตวั เชื่อเถอะครับ มัน่ ใจครับ แล้ วมัน่ ใจว่าผมจะติดหนึ่งในห้ าสิบเข้ าไป
บ้ าง ขอไปล่อเพื่อชาติหน่อยเถอะ จะได้ ร้ ู ว่าเอาอยู่หรื อเอาไม่อยู่” (จักษ์ พันธุ์ชูเพชร ใน
ประจักษ์ 2560)
นอกจากนี ้ ประจักษ์ (2560) ชี ้ว่าความรุนแรงทางภาษาที่เป็ นการดูหมิ่นอัตลักษณ์ทางเพศนี ้มิใช่
กรณีที่เกิดขึ ้นแต่เฉพาะในคําปราศรัยของนายจักษ์ หากยังแต่ยงั ถูกผลิตซํ ้าโดยผู้ปราศรัยของ กปปส. อีก
จํานวนมาก ขณะที่อาทิตย์และอาจินต์ (2560) เห็นว่าการสร้ างความหมายใหม่ๆ ให้ กับบุคคลหรื อ
21

ในทางกลับกัน ชลิตา (2560) เสนอว่าคนใต้ ย่านแฟลตคลองจัน่ หลายรายได้ เข้ าร่ วมในเหตุการณ์ ที่ส่มุ เสี่ยง และมีประสบการณ์ ของการถูก
กระทําด้ วยความรุนแรง โดยเฉพาะกรณีการ “ถูกปิ ดล้ อมและรุมทําร้ าย” โดยผู้ชมุ นุมเสื ้อแดงบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทังนี
้ ้ชื่องานวิจยั
ชิ ้นนีท้ ี่ว่า “ผมจะไปช่วยพี่น้องเรา รัฐบาลขีฉ้ ้ อทําร้ ายประชาชน” มีที่มาจากความคับแค้ นของ “ประทีป” ชาว อ.ชะอวด จ.นครศรี ธรรมราช
พ่อค้ าแผงขายของใต้ ที่ตลาดบางกะปิ และแฟลตคลองจัน่ ที่ร้อนใจและทนไม่ได้ กบั การที่ “พี่น้อง” คนใต้ ถกู พวก “เสื ้อแดง” รังแกที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และเมื่อสอบถามถึงกรณี ที่การชุมนุม กปปส. ถูกกล่าวหาว่าเป็ นฝ่ ายก่อความรุ นแรง หลายรายก็บอกว่าเป็ นการป้องกันตนเอง
พวกเขากล่าวว่าตนคํานึงถึงความเสียหายตรงนี ้อยู่เสมอ และไม่อยากให้ ความรุนแรงเกิดขึ ้น และในกรณี “มือปื นป๊ อปคอร์ น” พวกเขาคิดว่า
เป็ นฝ่ ายที่มาช่วยเหลือมวลชน
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เหตุการณ์ต่างๆ เช่น มีมและสินค้ าเกี่ยวกับมือปื นป๊ อปคอร์ นช่วยสร้ างความชอบธรรมให้ กบั การใช้ ความ
รุนแรง
ทังนี
้ ้ พันธมิตรฯ อาศัยอัตลักษณ์ ค่ตู รงข้ ามในการใช้ ความรุ นแรงเช่นกัน แต่ไม่เข้ มข้ นหรื อเด่นชัด
เท่า กปปส. ดังกรณีเพลง “เทียนแห่งธรรม” ที่ว่า “จุดเทียนเล่มน้ อย แล้ วนํามาร้ อยเรี ยงกัน ประคองให้ มนั่
หลอมรวมกันให้ เป็ นดวงใหญ่ สยบพวกมาร เผาผลาญผีเปรตจัญไร ไล่มนั ออกไปจากประเทศไทยของเรา
เสียที...ขอเป็ นยามรักษาแผ่นดิน ขอเอาชีวินพิทกั ษ์ ราชันย์ ขอเอาพระธรรมนําหน้ าเข้ าฝ่ าประจัน ตาต่อตา
ฟั นต่อฟั น ให้ มนั รู้ไป” (คํานูณ 2549: 89) โดย “นักรบศรี วิชยั ” เป็ นกลุม่ ที่ใช้ ความรุ นแรงโดยตรง เดิมทีพวก
เขาทําหน้ าที่รักษาความปลอดภัยให้ แกนนําที่บ้านพระอาทิตย์ แต่งกายคล้ ายทหาร ทว่าต่อมาทําหน้ าที่
เป็ นหน่วยลาดตระเวน แต่งกายด้ วยชุดดํา เสื ้อสกรี นคําว่าศรี วิชยั และโพกศีรษะด้ วยผ้ าดํา โดย “วีรกรรม”
ของพวกเขาคือการเข้ ายึดสถานีโทรทัศน์ NBT ในรุ่งสางของวันที่ 26 สิงหาคม 2551 บางส่วนเดินทางมา
จากภาคใต้ และบางส่วนเป็ นคนใต้ ที่ทํามาหากินในกรุงเทพฯ ย่านห้ วยขวาง (กองบรรณาธิการมติชน 2551:
61-72; คํานูณ 2549: 211-5) อย่างไรก็ดี “นักรบศรี วิชยั ” ได้ สลายตัวพร้ อมกับการยุติการเคลื่อนไหวของ
พันธมิตรฯ และไม่ปรากฏ “นักรบศรี วิชยั ” ในการชุมนุมของ กปปส. ในเวลาต่อมา แม้ กปปส. จะมีคนใต้
เข้ าร่วมมากกว่าพันธมิตรฯ ก็ตาม
5.2 “การเมืองคนดี”
ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ไม่เพียงแต่หมายความตนเองว่าเป็ น “คนดี”
หากแต่ยงั เสนอระบบการเมืองการปกครองที่วางอยู่บน “คนดี” ด้ วย ดังกรณี คนใต้ ย่านแฟลตคลองจั่น
ชลิตา (2560) ชี ้ว่าพวกเขาเห็นว่าในรอบหลายปี ที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ในอํานาจของคนชัว่ เพราะ
้
ฐสภาที่เป็ นอยู่ เป็ นเงื่อนไขเอื ้ออํานวยให้ คนชัว่ ได้ เข้ าสูอ่ ํานาจ
ระบอบการเมืองแบบการเลือกตังและระบบรั
การขับไล่คนชัว่ ออกจากอํานาจและป้องกันไม่ให้ เข้ ามาสู่อํานาจอีกจึงเป็ นสิ่งจําเป็ น พวกเขาต้ องการให้
สัง คมไทยในอนาคตเป็ นสัง คมที่ ดีสํา หรั บคนรุ่ น ลูก หลาน เป็ นสัง คมที่ ป ราศจากการคอร์ รัปชัน เพื่ อ ที่
ลูกหลานวันข้ างหน้ าจะได้ ทํางานโดยใช้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่ต้องใช้ เส้ นสาย ขณะเดียวกันการเข้ า
ร่วมชุมนุม กปปส. คือการเดินตามอุดมการณ์คนใต้ ในการยุติความอยุติธรรม ทําให้ สงั คมเปลี่ยนไปในทาง
ที่ดีขึ ้น เป็ นประโยชน์ ต่อประเทศเป็ นส่วนรวม ไม่ได้ ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง หรื อพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึง่ หากแต่ทําไปเพื่อให้ ได้ คนดีมาบริหารและปกครองประเทศ
ชลิตา (2560) ชี ้ว่าคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี ที่คนใต้ แฟลตคลองจัน่ ปรารถนาคือเป็ นคนดี โปร่ งใส
ไม่ทจุ ริ ต เช่น นายชวน หลีกภัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ และนายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รวมไปถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา กล่าวในส่วนของนายชวน เขามีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์
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สุจริ ตและใช้ ชี วิตอย่า งเรี ย บง่ า ยสมถะ อี ก ทัง้ ยัง มี ว าจาเชื อ ดเฉื อ นนัก การเมื อ งฝ่ ายตรงข้ า มที่ มี ค วาม
ประพฤติมิชอบ จึงเหมาะสมที่จะเป็ นผู้นํา เช่นเดียวกับพลเอกเปรม ซึง่ มีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และสมถะ อีกทัง้ ได้ รับความเคารพนับถื อจากผู้คนในสังคม จึงเหมาะที่จะเป็ นผู้นํา โดยบุคคลทัง้ สองมี
ความเกี่ยวโยงกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วย เนื่องจากความที่พรรคประชาธิปัตย์มกั เป็ นฝ่ ายค้ าน ทําหน้ าที่
ตรวจสอบการทํางานและทุจริ ตคอร์ รัปชันของรัฐบาล ส่วนนายศุภชัยและนายสมคิดนอกจากภาพลักษณ์
ของความสุจริ ตแล้ ว พวกเขายังเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จึงเหมาะที่จะเป็ นผู้บริ หารประเทศ แม้
จะมีความเกี่ยวโยงกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่มาก โดยเฉพาะนายสมคิดซึ่งเคยสังกัดพรรคไทยรักไทยสมัย
เป็ นรองนายกรัฐมนตรี ส่วนพลเอกประยุทธ์ พวกเขาเห็นว่ามีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเช่นกัน พวกเขาเห็นว่า
รัฐประหารเป็ นสิ่งจําเป็ นเพราะจะนํามาสู่การร่ างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่จะทําให้ ได้ คนดีมาปกครองประเทศ
และหากนายกรัฐมนตรี คนต่อไปจะเป็ นพลเอกประยุทธ์พวกเขาก็ยินดี
นอกจากนี ้ ชลิ ต า (2560)
ชี ว้ ่ า คนใต้ โ ยงคุณ สมบัติ ข องผู้นํ า หรื อ ผู้ป กครองที่ ดี เ ข้ า กั บ
พระมหากษั ต ริ ย์ พวกเขาเปรี ย บเที ย บการทํ า งานหนั ก และเสี ย สละทํ า ทุ ก อย่ า งเพื่ อ คนไทยของ
พระมหากษัตริ ย์กับนักการเมืองที่เอาแต่โกงกิน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง พระมหากษัตริ ย์เป็ นต้ นแบบหรื อ
แบบอย่างที่นกั การเมืองควรประพฤติปฏิบตั ิตาม ไม่ว่าจะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็ นรัฐบาล หรื อว่า
ฝ่ ายค้ าน และหากยังไม่สามารถปฏิรูปประเทศได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยังไม่สามารถหานักการเมืองที่
เป็ นคนดีมีคณ
ุ ภาพได้ ก็ยงั ไม่จําเป็ นต้ องจัดให้ มีการเลือกตัง้ สามารถอยูใ่ นสภาพปั จจุบนั ไปก่อนได้
ในทํานองเดียวกัน ธรและชานนทร์ (2560) เสนอว่าคนกรุ งเทพฯ ชันกลางระดั
้
บบนกรณีศกึ ษาไม่
เพียงแต่มองตนเองเป็ น “มวลชนใต้ ร่มพระบารมี” หากแต่ยงั เห็นว่าการเมืองที่พึงปรารถนาคือการเมืองที่มี
ศู น ย์ ก ลางที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ผ้ ู เสี ย สละตนเองเพื่ อ บ้ านเมื อ ง และมี ข้ าราชการที่ มี ห น้ าที่ รั บ ใช้
พระมหากษัตริ ย์ ซึง่ สะท้ อนอุดมการณ์ทางการเมืองที่รัฐไทยพยายามปลูกฝั งในช่วงหลัง พ.ศ. 2520 เป็ น
ต้ นมา คือการมองสังคมไทยว่าเป็ นสังคมที่มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นศูนย์กลางที่อยู่บนยอดสูงสุด ในขณะที่
ข้ าราชการมีความสําคัญที่การเป็ นข้ ารับใช้ พระมหากษัตริ ย์ ส่วนที่ฐานของสังคมไทยนันคื
้ อชาวบ้ านและ
หมูบ่ ้ าน เสถียรภาพของโครงสร้ างนี ้ขึ ้นอยู่กบั ฐานคือหมู่บ้านที่สงบมีชีวิตที่เรี ยบง่าย ชาวนาส่วนใหญ่พอใจ
กับการดํารงชีพอย่างพอเพียงเพื่อเลี ้ยงครอบครัว ความมัง่ คัง่ ไม่ใช่สงิ่ ที่ชาวบ้ านต้ องการ
ธรและชานนทร์ (2560) เสนอว่าความเป็ นมวลชนของชนชันกลางระดั
้
บบน ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์
ยึดโยงกับโครงสร้ างใดๆ ทางสังคม เช่น ชนชันหรื
้ อชุมชน ทําให้ พวกเขาโอนอ่อนต่อการรับเอามุมมองเรื่ อง
บรรทัดฐานของการเมืองที่ ดีมาจากรั ฐไทย ทําให้ มุมมองต่อสังคมไทยของพวกเขาเป็ นไปตาม “สังคม
อินทรี ยภาพแบบพุทธ” ที่มองการแบ่งลําดับชัน้ คนในสังคมเป็ นเรื่ องธรรมชาติ สะท้ อนถึงบุญบารมีที่
แตกต่างกัน การเมืองที่ดีตามมุมมองเช่นนี ้คือการยอมรับลําดับชันในสั
้ งคมว่าเป็ นเรื่ องธรรมชาติ และมอง
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การรั กษาลําดับชัน้ ในสังคมเป็ นเรื่ องของการรั กษาระเบียบในสังคม มุมมองเช่นนี ย้ ังเน้ นให้ ปัจเจกใน
สังคมไทยควรมุง่ ทําหน้ าที่ของตนเองเป็ นหลัก ซึง่ มักถูกกําหนดตามอํานาจหรื อสถานะที่ไม่เท่ากัน พวกเขา
้ ยน
มองตนเองในเส้ นทางการเติบโตที่ผา่ นมาว่าสิง่ สําคัญคือต้ องทําตามหน้ าที่ เช่น ตอนเป็ นเด็กต้ องตังใจเรี
เมื่อโตขึน้ มาก็ ต้องตัง้ ใจทํ ามาหากิ น รวมถึงต้ องมี ความจงรั กภักดีต่อพระมหากษัตริ ย์ พวกเขาเห็ นว่า
สถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ นหัวใจของระบบการเมือง และมีความชอบธรรมในฐานะผู้ที่ปกครองที่บญ
ุ บารมี
สูงสุด
้
บบนกรณีศึกษาเห็นว่า
นอกจากนี ้ ธรและชานนทร์ (2560) เสนอว่าคนกรุ งเทพฯ ชันกลางระดั
นักการเมืองเป็ นสิง่ แปลกปลอม ไม่ได้ มีหน้ าที่ในระบบการเมืองที่ถกู จัดสรรไปตามบารมี นักการเมืองไม่มีที่
ทางใน “สังคมอินทรี ยภาพแบบพุทธ” พวกเขาเข้ ามามีบทบาทในทางการเมืองเพียงเพื่อประโยชน์ ของ
ตนเองเท่านัน้ ดังเช่นที่ “นางเจ็ด” กล่าวว่า
"หัวใจหลักของการเป็ นผู้นําคือต้ องทําเพื่อส่วนรวม ผู้นําต้ องรู้ จกั พอ ผู้นําต้ องมี
ความรักในประเทศ ผู้นําที่ดีแบบนีน้ อกจากในหลวงก็มีพระเทพฯ แต่ไม่มีนกั การเมืองที่
เป็ นแบบนี ้" (“นางเจ็ด” สัมภาษณ์ใน ธรและชานนทร์ 2560)
ขณะที่ในส่วนของแกนนํา กปปส. พวกเขากล่าวอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเคลื่อนไหวเพื่อต้ องการให้
คนดีมาปกครองประเทศ ดังที่รายหนึ่งกล่าวว่าการต่อสู้ของ กปปส. มีจดุ มุ่งหมายเพื่อ “ให้ คนดีได้ ปกครอง
จะถวายความดีนี ้ในวันที่ 5 ธ.ค. จะช่วยกันไล่คนชัว่ คนโกง และให้ คนดีเข้ ามาบริ หารบ้ านเมืองแทน เพื่อให้
คนไทยมีความสุข ประเทศชาติจะได้ พฒ
ั นา” (แกนนํา กปปส. ใน ประจักษ์ 2560) นอกจากนี ้ กปปส. มัก
เชื่อมโยงความเป็ นคนดีของพวกตนและเป้าหมายในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ ได้ คนดีมาปกครองประเทศ เข้ า
กับพระบรมราโชวาทที่มีชื่อเสียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เรื่ องคนดีและคนไม่ดีกบั การ
ปกครองบ้ านเมืองที่วา่
“ในบ้ านเมื องนัน้ มี ทัง้ คนดีและคนไม่ดี ไม่มี ใครที่ จ ะทํ า ให้ ทุกคนเป็ นคนดีได้
ทัง้ หมด การทํ าให้ บ้านเมืองมีความปกติสุขเรี ยบร้ อยจึงมิใช้ การทําให้ ทุกคนเป็ นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริ มความดี ให้ คนดีปกครองบ้ านเมืองและคุมคนไม่ดีไม่ให้ มีอํานาจ
ไม่ให้ ก่อความเดือดร้ อนวุน่ วายได้ ”
นอกจากนี ้ ประจักษ์ (2560) ชี ว้ ่าการยกพระราชดํารัสและวิถีปฏิบตั ิของสถาบันกษัตริ ย์มา
เปรี ยบเทียบกับผู้นํารัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ โดยมีการสร้ างภาพเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่าสถาบันกษัตริ ย์
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เป็ นผู้นําตามอุดมคติที่ดีงามและใช้ อํานาจโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวม ส่งผลให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมบางส่วน
เสนอแนวคิดเรื่ องการถวายคืนพระราชอํานาจ หรื อการให้ สถาบันกษัตริ ย์ทรงเข้ ามาช่วยแก้ ไขปั ญหาความ
ขัดแย้ งทางการเมือง เนื่องจากพระองค์ทรงเป็ นต้ นแบบของผู้ปกครองในอุดมคติ
ทัง้ นี ้ “การเมื อ งคนดี ” หรื อ การปกครองโดย “คนดี ” ที่ ผูก กับ พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ “ขบวนการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เคลื่อนไหวผลักดัน ไม่ได้ เป็ นสิ่งใหม่หรื อแปลกปลอมในสังคมและการเมืองไทย
หากแต่ ว างอยู่ บ นโลกทัศ น์ แ ละคติ ค วามเชื่ อ ทางพุ ท ธศาสนา โดยในช่ ว งพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย มีการหยิบใช้ มโนทัศน์ทางศาสนามาใช้ ในการขับเคลื่อนอย่างเด่นชัด เช่น ประมวล รุ จนเสรี
เขียนหนังสือ “พระราชอํานาจ” (ประมวล 2548) เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ “ถูกต้ อง” ว่าพระราชอํานาจของ
กษัตริย์ไทยมีลกั ษณะและที่มาจากคติทางศาสนาอย่างไร เขาเสนอว่าในสมัยสุโขทัยกษัตริย์เป็ นพ่อขุน เป็ น
พ่อปกครองลูก สมัยอยุธยาเป็ นสมมติเทพและธรรมราชาตามคติพราหมณ์ฮินดู และพุทธศาสนาตามลําดับ
เชื่อกันว่ากษัตริ ย์เป็ นพระจักรพรรดิและมีสถานะเท่ากับพระอินทร์ สมัยรัตนโกสินทร์ เปลี่ยนสถานะกษัตริ ย์
จากเทพสมมติเป็ นอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ที่ตงมั
ั ้ น่ ในหลักธรรม คือทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ และ
จักรวรรดิวตั รตามคติพทุ ธศาสนา กษัตริ ย์จงึ มี “สมบูรณาญาสิทธิ์” มาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ประมวล (2548) เสนอว่าคนไทยเชื่อว่ากษัตริ ย์ทกุ พระองค์ประกอบด้ วยพระปุพเพกต
ปุญญตาตามคติพุทธศาสนา คือทรงทําความดีมาอย่างวิเศษกว่าคนอื่นๆ ในชาติปางก่อน และเมื่อเป็ น
กษัตริ ย์แล้ วก็มีปณิธานที่จะประกอบคุณงามความดี ด้ วยการบําบัดทุกข์บํารุ งสุขแก่ราษฎรและทํานุบํารุ ง
พระพุทธศาสนา ดังพระปณิธานในการขึ ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่ อ ประโยชน์ สุข แห่ ง มหาชนชาวสยาม” พร้ อมทัง้ มี ก ระแสพระราชดํ า รั ส ในโอกาสต่ า งๆ ที่ ล้ ว นให้
ความสําคัญกับศีลธรรมความดี ฉะนัน้ เมื่อศีลธรรมของผู้คนในสังคมเสื่อมทรามลง เขาจึงเห็นว่า “คนไทย
ทุกหมูเ่ หล่าคงได้ แต่หวังในพระบรมเดชานุภาพ” โดยผ่านการใช้ พระราชอํานาจที่วางอยู่บนความดีตามคติ
ความเชื่อทางศาสนาของพระองค์
ขณะที่ น ายสนธิ ลิ ม้ ทองกุ ล แกนนํ า พัน ธมิ ต รฯ นอกจากพยายามเชื่ อ มโยงตัว เองและการ
เคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ เข้ ากับสถาบันกษัตริ ย์ ผ่านการปราศรัยและสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหว เช่น สี
เสื ้อและผ้ าพันคอ เขาได้ เชื่อมโยงความเป็ น “ลูกจีน” ของเขาและผู้ร่วมชุมนุมพันธมิตรฯ เข้ ากับสถาบัน
กษัตริย์ผา่ นคติที่ไหลเวียนอยูใ่ นสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังกรณีคติ “การเข้ ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร” ที่วา่
“ขออนุญาตพี่น้องเชื ้อสายอื่นขอพูดถึงลูกจีนที่บรรพบุรุษเข้ ามาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภาร และบอกต่อกัน มาถึ ง ลูก หลานว่ าไม่มี อ ะไรจะยิ่ ง ใหญ่ ก ว่า พระเจ้ า อยู่หัว แต่
้ กจีนที่ดีต้องพิสจู น์ให้
ขณะเดียวกันก็มีลกู จีนชัว่ ก็มีที่นงั่ เป็ นรัฐมนตรี และ ส.ส. ก็มี ดังนันลู
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คนเหล่านี ้และคนอื่นในประเทศได้ เห็น” (สนธิ ลิ ้มทองกุล, ผู้จดั การออนไลน์ 25 สิงหาคม
2551)
“ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เราจะมาจาก
ไหนก็ตาม เป็ นคนถิ่นใด เชื ้อชาติใด ถือว่าเป็ นคนแผ่นดินเดียวกันหรื อเปล่า ต้ องละเว้ น
ความขัดแย้ งของที่มาว่าเป็ นลูกเจ๊ ก ลูกจีน ลูกแขก ลูกไทย ความแตกต่างนี่ทิ ้งไปซะ แล้ ว
หาเอกภาพ” (สนธิ ลิ ้มทองกุล,การปราศรัยหน้ ารัฐสภา, 18 กรกฎาคม 2551)
นอกจากนี ้ สนธิยงั มักอ้ างถึงเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ที่ชาวจีนมีส่วนในการปกป้องและกอบกู้
ชาติ พร้ อมกับโยงมาสูก่ ารเคลื่อนไหวของพวกเขาในปั จจุบนั ภายใต้ พนั ธมิตรฯ ดังที่วา่
“แล้ วปรากฏว่าคนที่ช่วยกรุ งศรี อยุธยาจริ งๆ คนที่ช่วยพระเจ้ าตากสินรบจริ งๆ
กลับกลายเป็ นคนจีนที่มาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร เหมือนพวกลูกเจ๊ ก ลูกแขก รักชาติยงั ไง
ยังงัน้ ไม่ได้ ตา่ งกัน จริ งๆ แล้ วนี ้คือเป็ นการย้ อนยุคจริ งๆ แล้ วเผลอๆ พวกที่นงั่ อยู่เป็ นพวก
ชาติที่แล้ วที่เกิดมาในยุคนี ้ กลับชาติมาเกิดใหม่ทงนั
ั ้ น้ [...] พ่อค้ าจีนที่มีเรื อสําเภาอยู่ 30
กว่าลํา ต้ องการช่วยพระเจ้ าตากกู้ชาติ ยกเรื อสําเภาให้ สมเด็จพระเจ้ าตากทัง้ 35 ลํา”
(สนธิ ลิ ้มทองกุล, การปราศรัยบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์, 18 พฤษภาคม 2554)
ทัง้ นี ้ ถึ ง แม้ อัต ลัก ษณ์ “ลูก จี น ” จะจางหายไปในการเคลื่ อ นไหวของ กปปส. ทว่า ชนชัน้ กลาง
ระดับบนกรณีศกึ ษาที่เข้ าร่ วมและสนับสนุน กปปส. ก็มีจินตภาพสังคมและการเมืองไทยเช่นเดียวกับที่สนธิ
พยายามชู ดังที่ธรและชานนทร์ (2560) เสนอว่าชนชันกลางระดั
้
บบนกรณีศกึ ษาไม่เพียงแต่มองตนเองเป็ น
มวลชนใต้ ร่ ม พระบารมี หากแต่ ยั ง เห็ น ว่ า การเมื อ งที่ พึ ง ปรารถนาคื อ การเมื อ งที่ มี ศู น ย์ ก ลางที่
พระมหากษัตริ ย์ผ้ เู สียสละตนเองเพื่อบ้ านเมือง มีข้าราชการทําหน้ าที่รับใช้ พระมหากษัตริ ย์ และมีฐานของ
สังคมอยู่ที่ชาวบ้ านและหมู่บ้าน เป็ นการรับมุมมองเรื่ องบรรทัดฐานของการเมืองที่ดีมาจากรัฐไทยตาม
“สังคมอินทรี ยภาพแบบพุทธ” ที่มองการแบ่งลําดับชันคนในสั
้
งคมเป็ นเรื่ องธรรมชาติ สะท้ อนถึงบุญบารมีที่
แตกต่างกัน และมองการรักษาลําดับชันในสั
้ งคมเป็ นเรื่ องของการรักษาระเบียบในสังคม ปั จเจกควรมุ่งทํา
หน้ าที่ของตนเป็ นหลัก ซึง่ ถูกกําหนดตามอํานาจหรื อสถานะที่ไม่เท่ากัน สถาบันกษัตริ ย์เป็ นหัวใจของระบบ
การเมือง และมีความชอบธรรมในฐานะผู้ที่ปกครองที่บญ
ุ บารมีสงู สุด
กล่าวอีกนัยหนึง่ ทังพั
้ นธมิตรฯ และ กปปส. สมาทานแนวคิดเรื่ องอํานาจและผู้ปกครองหรื อกษัตริ ย์
ที่ผกู กับบุญและบารมีตามคติพทุ ธศาสนาเถรวาทดังที่กล่าวแล้ วในบทที่ 1 ซึง่ ส่งผลให้ อํานาจและผู้ปกครอง
หรื อกษั ตริ ย์ มี ค วามถูก ต้ องดีง ามในตัวเอง และชนชัน้ นํ า สยามและไทยได้ อ าศัย แนวคิดนี ใ้ นการสร้ าง
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ความชอบธรรมให้ กบั ผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่อง พันธมิตรฯ และ กปปส. จึงเป็ นส่วนขยายหรื อการคลี่คลาย
ตัวของการอาศัยแนวคิดเหล่านี ้
อย่างไรก็ดี การอาศัยโลกทัศน์และคติความเชื่อทางศาสนาในการเสนอรู ปแบบหรื อระบบการเมือง
การปกครองของพันธมิตรฯ และ กปปส. มีความต่างกันระดับหนึ่ง กล่าวคือ พันธมิตรฯ ให้ ความสําคัญกับ
การอ้ างอิงมโนทัศน์ในศาสนาเป็ นการเฉพาะดังที่กล่าวแล้ วก่อนหน้ า ทว่า กปปส. ไม่ได้ ให้ ความสําคัญเท่า
นายสุเทพอ้ างแต่เพียงว่าเขาและผู้ร่วมชุมนุม กปปส. เป็ น “คนดี” โดยไม่มีมโนทัศน์ใดรองรับ ไม่ว่าจะเป็ น
บุญหรื อบารมี ส่วนแนวคิด “รัฏฐาธิปัตย์” ที่เขาเสนอก็ไม่ได้ อ้างอิงกับแนวคิดทางการเมืองในศาสนา เขา
กล่าวแต่เพียงว่าเป็ นการสถาปนาอํานาจรัฐและตังรั
้ ฐบาล “คนดี” โดยตัวของเขาเอง เช่นเดียวกับแนวคิด
เรื่ อง “สภาประชาชน” ที่ เขาเสนอเป็ นคนแรกๆ ก็ ไม่ได้ อ้างอิงคติความเชื่ อใดเช่นกัน22 นอกจากนี ้ การ
ปราศรัยของพุทธะอิสระไม่ได้ เน้ นพุทธปรัชญาหากแต่อาศัยโวหารทางพุทธศาสนาในการสร้ างความชอบ
ธรรมให้ ตนเองและปลุกเร้ าผู้ร่วมชุมนุมมากกว่า ไม่นับรวมข้ อเสนอของนักวิชาการ “กลุ่มสยามประชา
ภิวฒ
ั น์”23 ซึง่ เป็ นพันธมิตรกับ กปปส. เช่น “สมัชชาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศ” ที่ไม่ได้ อ้างอิงกับมโนทัศน์
ทางศาสนาใดเป็ นการเฉพาะ ส่วนการปราศรั ยของ “คนดัง” ไม่ว่าจะเป็ นดารา นักร้ อง หรื อศิลปิ น ก็ มี
ลักษณะปลุกเร้ าในนามของ “คนดี” เป็ นหลัก ไม่ได้ ยดึ โยงเข้ ากับมโนทัศน์ทางศาสนาใดเป็ นการเฉพาะ เป็ น
การอ้ างอิง “คนดี” เข้ ากับพระมหากษัตริ ย์หรื อรัชกาลที่ 9 เหมือนเช่นกรณีศกึ ษาชนชันกลางระดั
้
บบนและ
คนใต้ แฟลตคลองจัน่ ข้ างต้ น
ถึงแม้ แกนนําและผู้สนับสนุน กปปส. ไม่ได้ โยง “การเมืองคนดี” “คนดี” รวมถึงกษัตริ ย์เข้ ากับมโน
ทัศน์หรื อคติความเชื่อทางศาสนาใดเป็ นการเฉพาะเหมือนเช่นพันธมิตรฯ แต่พวกเขาก็อาศัย “คนเลว” เป็ น
แหล่งอ้ างอิงเพื่อหมายความการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็ น “ธรรมาธรรมะสงคราม” เป็ นสงครามศักดิ์สิทธิ์
ระหว่างธรรมะกับอธรรมหรื อระหว่าง “คนดี” (พวกเขา) กับ “คนเลว” (ฝ่ ายตรงข้ าม) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง
22

วันที่ 12 ธันวาคม 2556 นายสุเทพ พร้ อมแกนนํา กปปส. คนอื่น ได้ เสนอแนวคิด “สภาประชาชน” ประกอบด้ วยสมาชิก 400 คน มาจากการ
เลือกตังในกลุ
้
ม่ วิชาชีพสาขาต่างๆ จํานวน 300 คน และมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ กปปส. สรรหา 100 คน โดยจะต้ องไม่เป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
ไม่เกี่ยวข้ องหรื อเป็ นตัวแทนพรรคการเมือง และเมื่อสิ ้นสุดการทํางานในสภาประชาชนแล้ ว จะต้ องไม่ลงสมัครรับเลือกตังในตํ
้ าแหน่งการเมือง
ใดๆ เป็ นเวลา 5 ปี ซึ่งต่อมามีการอภิปรายกันว่าอํานาจหรื อความชอบธรรมของสภาประชาชนมาจากไหน กระทัง่ มีการเสนอหรื ออ้ างเรื่ อง
ทฤษฏีสําคัญในระบบประชาธิปไตยคือ “อํานาจอธิปไตยเป็ นของประชาชน” เพื่อรองรับความชอบธรรมของแนวคิดนี ้ (อุเชนทร์ 2560)
23
“สยามประชาภิวฒ
ั น์” เป็ นเครื อข่ายนักวิชาการจาก 8 มหาวิทยาลัย ทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด ประกอบด้ วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยนักวิชาการคนสําคัญในกลุ่มได้ แก่ บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ โกวิทย์ พวงงาม อาจารย์ประจําคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทวี สุรฤทธิกลุ
ประธานสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็ นต้ น (อุเชนทร์ 2560)
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แกนนําและผู้สนับสนุน กปปส. ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการเสนอสังคมหรื อระบอบการเมืองการปกครองที่
วางอยู่บนมโนทัศน์หรื อคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็ นการเฉพาะเหมือนกลุ่มเคลื่อนไหวในทางเดียวกัน
ก่อนหน้ า เท่ากับการประสบชัยชนะในการทํา “ศึกสงคราม” ไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใด จะผิดกฎหมายหรื อ
กติกาสังคมหรื อไม่ ด้ วยการอ้ างว่ากระทําไปในนามของ “คนดี” โดยมี “คนเลว” ที่พวกเขาสร้ างขึ ้นมาเป็ น
แหล่งอ้ างความชอบธรรม “การเมืองคนดี” ฉบับ กปปส. จึงเป็ นระบบการเมืองการปกครองของ “คนดี” โดย
“คนดี” ที่มีความย้ อนแย้ งในระดับรากฐาน เพราะการหมายความผู้เห็นต่างเป็ น “คนเลว” ที่สามารถขจัด
ด้ วยวิธีการใดก็ได้ เป็ นสิง่ ที่ขาดศีลธรรมในตัว
ทังนี
้ ้ ถึงแม้ “การเมืองคนดี” ฉบับ กปปส. ไม่ได้ ยึดโยงกับมโนทัศน์หรื อคติความเชื่อทางศาสนาใด
เป็ นการเฉพาะ แต่ก็เป็ นข้ อเสนอทางการเมืองภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย คําถามที่ควรพิจารณาต่อไปจึง
เป็ นว่า “การเมืองคนดี” ฉบับ กปปส. สอดรับกับระบอบประชาธิ ปไตยหรื อไม่เพียงใดและเหตุใดจึงเป็ น
เช่นนัน้
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บทที่ 6: ประชาธิปไตยฉบับ “คนดี”
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ที่อยู่ในรูป กปปส. ไม่ได้ ต้องการปฏิวตั ิหรื อเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบประชาธิปไตยไปสู่ระบอบอื่น ไม่ว่าจะเป็ นสังคมนิยมหรื อคอมมิวนิสต์ หากแต่เสนอ
รู ปแบบการเมืองการปกครองที่มี “คนดี” หรื อ “ความดี” เป็ นฐาน เป็ นการพัฒนาการเมืองให้ มี “ศีลธรรม”
หรื อเป็ นการ “ปฏิรูป” ระบอบประชาธิปไตยให้ มี “คุณธรรม” แม้ จะไม่ได้ อ้างอิงโลกทัศน์และคติความเชื่อ
ทางศาสนาใดเป็ นการเฉพาะรวมถึ ง มี ค วามย้ อ นแย้ ง ในระดับ รากฐานก็ ต าม เนื อ้ หาบทนี จ้ ึ ง เป็ นการ
พิจารณาว่า “การเมืองคนดี” ที่ กปปส. นําเสนอ สอดรับกับระบอบประชาธิปไตยหรื อไม่อย่างไร และหาก
ไม่สอดรับ จะสามารถทําความเข้ าใจและอธิ บายด้ วยปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมร่ วมสมัยได้ หรื อไม่
อย่างไร นอกเหนือจากปั จจัยด้ านโลกทัศน์และคติความเชื่อทางศาสนาที่ดํารงอยูส่ ืบเนื่องมา
6.1 โลกทัศน์ และคติความเชื่อทางศาสนากับระบอบประชาธิปไตย
หาก “การเมือง” เป็ นเรื่ องของการจัดความสัมพันธ์ทางอํานาจ การพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่าง
“การเมืองคนดี” กับระบอบประชาธิปไตยก็ควรเริ่ มต้ นด้ วยหรื อกระทําผ่านมโนทัศน์หรื อแนวคิดเรื่ องอํานาจ
เป็ นหลัก โดยในบทที่ 1 หัวข้ อแนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้ วยโลกทัศน์และคติความเชื่อทางศาสนาได้ แสดงให้
เห็นอย่างละเอียดแล้ วว่า แนวคิดเรื่ องอํานาจในสังคมไทยผูกอยู่กับแนวคิดเรื่ องบุญและบารมีในพุทธศาสนาเป็ นสําคัญ แนวคิดเรื่ องบุญถื อสิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ตามลําดับชัน้ ของความสามารถที่จะกระทําการ
สัมฤทธิ์ และความเป็ นอิสระจากทุกข์ ยิ่งสามารถกระทําการสัมฤทธิ์ ได้ เท่าไหร่ ทุกข์ ยิ่งน้ อยเท่านัน้ และ
สิง่ มีชีวิตใดจะอยูล่ ําดับชันไหนขึ
้
้นกับบุญหรื อความดี หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง ใครจะมีอํานาจเท่าใดขึ ้นกับบุญ
ที่สงั่ สมมารวมถึงการปฏิบตั ิในภพชาตินี ้ ในทํานองเดียวกัน บารมีคืออํานาจส่วนบุคคลที่มีความสูงส่งทาง
จริ ยธรรมซึ่งจะมีมากหรื อน้ อยขึ ้นกับการสัง่ สมและการปฏิบตั ิ การสัง่ สมบุญเปรี ยบเสมือนกับการสัง่ สม
บารมี กษัตริ ย์จึงเปรี ยบเสมือนพระโพธิ สัตว์ ที่สั่งสมบารมีและจะตรั สรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคต โดย
แนวคิดเรื่ องบุญและบารมีที่ยึดโยงกับอํ านาจถูกหยิบใช้ ในบริ บทการเมืองไทยอย่างต่อเนื่ องจนกระทั่ง
ในช่วงความขัดแย้ งทางการเมืองร่วมสมัยดังที่กล่าวโดยละเอียดแล้ วในบทนํา
ประเด็นที่ควรพิจารณาในที่นี ้คือ อํานาจที่เป็ นผลจากการมีบุญบารมีตามคติพทุ ธศาสนาดังกล่าว
เป็ นอํานาจที่ถกู ที่ต้อง หรื อเป็ นอํานาจที่ถกู ทํานองคลองธรรม เพราะบารมี เช่น ทานคือการให้ ศีลคือการ
ประพฤติดีละชั่ว หรื อขันติคือการอดทนอดกลัน้ เป็ นความดีความถูกต้ อง (righteousness/virtuous) ใน
ตัวเอง ตามคติความเชื่อนี ้ การประสบความสําเร็ จในการปกครองของพระมหากษัตริ ย์ไม่ใช่เพราะการมี
อํานาจไม่จํากัด แต่เป็ นเพราะบุญบารมีและการอยู่ในทํานองคลองธรรมของกษัตริ ย์ต่างหากที่ทําให้ สงั คม
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เป็ นสุข กล่าวอีกนัยหนึง่ หน้ าที่ของพระมหากษัตริย์คือการทรงทศพิธราชธรรมเพื่อให้ ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ของพระองค์แผ่ปกป้องคุ้มครอง และชี ้นําให้ ไพร่ ฟ้าข้ าแผ่นดินของพระองค์เดินตามเส้ นทางธรรมที่ถกู ต้ อง
ทําให้ พ้นทุพภิกขภัยและอันตรายนานาชนิด
กล่าวในอีกแง่หนึ่ง แนวคิดทางการเมืองเชิงพุทธเช่นนี ้ชี ้ว่าแหล่งความชอบธรรม (legitimacy) หนึ่ง
เดียวที่ให้ อํานาจแก่กษัตริ ย์หรื อผู้ปกครองคือธรรมะหรื อความถูกต้ องของผู้ปกครอง ในทางตรรกะแล้ ว สิ่ง
เดียวที่จะคานอํานาจหรื อตรวจสอบอํานาจของผู้ปกครองได้ คือหลักธรรม เนื่องจากไม่มีสิ่งใดจริ งและเที่ยง
แท้ กว่าหลักธรรม เพราะทังตั
้ วกษัตริ ย์และอํานาจของพระองค์นนต่
ั ้ างก็เป็ นสิ่งที่ไม่จีรัง ในแง่นี ้ อํานาจของ
กษัตริย์จงึ ไม่สมบูรณ์ แต่ในอีกแง่หนึ่ง เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็ นพระมหากษัตริ ย์ได้ จะต้ องเป็ นพระ
โพธิ สัตว์ มาก่ อน ซึ่งมี นัยว่าธรรมนัน้ เป็ นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้ปกครองด้ ว ย ดังนัน้ ในทางปฏิบัติแล้ ว
พระมหากษั ตริ ย์จึงมีอํานาจสมบูรณ์ เพราะมีแต่พระองค์ เท่า นัน้ ที่ จะคานอํ านาจพระองค์ เอง (Thanet
2008)
มโนทัศน์ อํานาจแบบบุญบารมีเช่นนีจ้ ึงแตกต่างจากแนวคิดอํานาจของตะวันตก เนื่องจากเป็ น
อํานาจที่ผกู ติดกับบุคคลและอํานาจโดยตัวมันเองไม่จําเป็ นต้ องเป็ นอันตรายต่อผู้ใต้ ปกครอง เพราะอํานาจ
เป็ นผลสืบเนื่องจากความถูกต้ อง (บุญบารมี) อํานาจจึงไม่จําเป็ นต้ องเป็ นอันตราย แต่ในทางตรงกันข้ าม
อํานาจมาพร้ อมกับบุญบารมี หรื ออํานาจดีงามในตัวเอง (Power is virtuous.) สังคมจึงไม่จําเป็ นต้ องวาง
กลไกในการคานอํานาจของผู้ปกครอง เราจึงไม่จําเป็ นต้ องกลัวอํานาจรัฐ แต่ต้องร่วมมือทําตามหน้ าที่แห่ง
ช่วงชันของตนเพื
้
่อเอื ้อให้ สงั คมเป็ นปกติสขุ ต่อไป ผลประโยชน์ของปั จเจกชนจึงต้ อง “ประสานประโยชน์”
หรื ออยู่ใต้ ส่วนรวมเสมอ แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่จําเป็ นต้ องเกิดขึ ้นจากการต่อรองและการรวบรวม
ผลประโยชน์ของปั จเจกชนที่มีฐานะเสมอกันในเบื ้องต้ น
มโนทัศน์อํานาจบารมีเช่นนี ้มีผลต่อการจัดวางสถาบัน (กติกา) การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการ
จัดวางกติการรับผิดทางการเมือง (accountability institution) ของไทย Rodan and Hughes (2014: 180)
เสนอว่าการตรวจสอบทางการเมืองเชื่อมโยงโดยตรงกับฐานทางอุดมการณ์ซงึ่ ยอมรับที่สถิตแห่งอํานาจทาง
การเมืองสูงสุด (อํานาจอธิปไตย) แตกต่างกัน มีแต่อดุ มการณ์ประชาธิปไตยเท่านันที
้ ่ยืนยันว่าอํานาจสูงสุด
้
บผิดทางการเมืองจึงต้ องเชื่อมโยงและรับ
เป็ นของประชาชน ดังนัน้ สถาบันทางการเมืองอื่นๆ รวมทังการรั
ผิดโดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่ออํานาจสูงสุดนี ้ ในขณะที่อดุ มการณ์เชิงศีลธรรม (moral ideology) กลับมอบ
้ งไม่แปลก
อํานาจสูงสุดนี ้ให้ กบั พฤติกรรมแบบหนึง่ ๆ ที่กําหนดโดยกฎเกณฑ์เชิงศีลธรรมว่าถูกต้ อง24 ดังนันจึ
24

Elites can harness accountability to "narrow the scope of what aspects of state power can be scrutinized, and by whom...
different ideologies of accountability frame governance problems and solutions in contrasting ways and have distinctive stances
on whose political authority an institution should embody. Only democratic ideologies insist that governance problems are to be
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ที่ชนชันนํ
้ าทางการเมืองจะฉวยใช้ อดุ มการณ์ที่ไม่เป็ นประชาธิปไตยแบบนี ้ในการจํากัดกรอบว่าแง่มมุ ใดของ
อํ า นาจรั ฐ บ้ า งที่ จ ะตรวจสอบได้ และโดยใครเป็ นผู้มี อํ า นาจตรวจสอบ “การเมื อ งคนดี” จึ ง เป็ นระบบ
ตรวจสอบความรับผิดที่เน้ นจริ ยธรรมและคุณธรรม (moral accountability) ของผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะ
ว่าเป็ นเงื่อนไขหรื อคุณสมบัติที่ต้องมาก่อน หรื อมีความสําคัญมากกว่ากติกาทางการเมืองที่คานอํานาจผู้
ดํา รงตํา แหน่ง สาธารณะ ที่ สุดท้ ายแล้ วต้ องเชื่ อมโยงโดยตรงหรื อโดยอ้ อมกลับไปยัง อํา นาจสูงสุดของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
กล่าวอีกนัยหนึ่ง “คนดี” คือผู้ที่มีลกั ษณะ “ทองแท้ ไม่แพ้ ไฟ” (incorruptible) ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้
เงื่อนไขทางสังคมการเมืองอย่างไร “คนดี” จึงไม่ต้องรับผิดต่อใครนอกจากผู้มีคุณธรรมสูงสุดในแผ่นดิน
ฉะนัน้ แม้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของแกนนําและผู้สนับสนุน กปปส. ไม่ได้ เชื่อมโยงกษัตริ ย์เข้ ากับ
มโนทัศน์หรื อคติความเชื่อทางศาสนาใดเป็ นการเฉพาะ พวกเขากล่าวแต่เพียงว่า “ในหลวงคือที่สดุ ของคน
ดี” หรื อการที่มวลชนผู้สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวนี ้เห็นพ้ องต้ องกันว่า “ในหลวงคือต้ นแบบของคนดี”
และควรที่นกั การเมืองรวมถึงคนไทยทัว่ ไปประพฤติปฏิบตั ิตามนันจึ
้ งเป็ นสิ่งที่เข้ าใจได้ โดยไม่มีความจําเป็ น
ที่จะต้ องชี ้ชัดถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเป็ นคนดีกบั ความเชื่อทางศาสนาใดๆ เป็ นการเฉพาะ ระบบ
ตรวจสอบการรับผิดทางการเมืองแบบนี ้จึงแตกต่างอย่างมากกับระบบตรวจสอบของระบอบประชาธิปไตย
เสรี นิยมซึง่ เน้ นการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) ที่เชื่อมโยงกลับไปที่พลเมืองผู้เป็ นเจ้ าของ
อํานาจ กลายเป็ นระบบที่ให้ “คนดี” (“มีศีลธรรม”) ถืออํานาจแทนคนไร้ ศีลธรรม ดังพระบรมราโชวาทใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2512 ที่กล่าวแล้ วในบทที่ 4
นอกจากนี ้ มโนทัศน์อํานาจแบบบุญบารมีที่ก่อให้ เกิดสังคมช่วงชันอิ
้ นทรี ยภาพส่งเสริ มให้ รัฐและ
สังคมไทยมีลกั ษณะอํานาจนิยมรวมศูนย์ (centralized statism) Michael Mann เสนอว่ารัฐชาติ (nationstate) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดหลังยุคอาณานิคมในประเทศกําลังพัฒนา มักมีลกั ษณะอํานาจนิยม แทนที่
จะมีลกั ษณะของรัฐแบบเสรี นิยม (liberal state) ลักษณะอํานาจนิยมนี ้มีรากฐานจากการยึดถือว่า
ประชาชนหรื อสังคมเป็ นหนึง่ เดียว แบ่งแยกไม่ได้ เพราะมีแก่นสารอะไรบางอย่างร่วมกันเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติ เช่น เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม หรื อผลประโยชน์ร่วมของชาติ ซึง่ แตกต่างจากชาติอื่น พวกอื่น
สังคมอื่น กล่าวอีกแบบก็คือ การมองประชาชนเป็ นองค์รวมที่มีผลประโยชน์หรื อคุณลักษณะอื่นๆ ร่ วมกัน
้ (organic concept of
อันแบ่งแยกไม่ได้ หรื อเปรี ยบเหมือนสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรื อองค์อินทรี ย์หนึ่งนันเอง
people) ดังนันจึ
้ งเป็ นการง่ายที่รัฐจะอ้ างว่าตนเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชน (the people)
ทังหมดที
้
่เป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวได้ หากจะมีการกล่าวอ้ างประชาธิปไตยก็อาจอ้ างว่าตนเป็ นประชาธิปไตยโดย
determined and addressed, directly or indirectly, through expressions of popular sovereignty…moral ideologies invoke different
notions of authority--…a code of behavior that is external, given and beyond contestation…" (Rodan and Hughes 2014: 180)
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เนื ้อหา (substance of democracy) ที่จะนําพาสังคมหรื อประชาชนที่เป็ นหนึ่งเดียวนี ้สู่สงั คมในอุดมคติ
เป็ นต้ น ประชาธิปไตยเชิงกระบวนการ หรื อกติกาประชาธิปไตยแบบเสรี นิยมจึงเป็ นเรื่ องรองหรื อไม่สําคัญ
ชนชัน้ นํ า จึง มักอาศัย จิ นตภาพนี ใ้ นการสถาปนาตนขึน้ เป็ นผู้นํ า ของรั ฐอํ านาจนิ ยมในนามของตัว แทน
ประชาชนที่เป็ นหนึง่ เดียว
ในทางตรงกันข้ าม Michael Mann เสนอต่อไปว่ารัฐแบบเสรี นิยมจินตนาการว่าประชาชนทังหมด
้
ไม่ ได้ เ ป็ นหนึ่ง เดี ย ว แต่แ บ่ง เป็ นชัน้ ๆ เป็ นกลุ่ม ๆ ซึ่ง มี ค วามแตกต่า งกัน ทัง้ ในแง่ ผ ลประโยชน์ แ ละอื่ น ๆ
(stratified concept of people) ซึง่ นําไปสูค่ วามขัดแย้ งต่างๆ ในสังคม ในแง่นี ้ ความขัดแย้ งในสังคมจึงเป็ น
สิ่งปกติธรรมดา หน้ าที่ของรัฐจึงไม่ใช่/ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของสังคมที่เป็ นหนึ่งเดียวได้ หากแต่ต้องทํา
หน้ าที่เป็ น “กรรมการ” จัดการความขัดแย้ งของสังคม อันนําไปสูก่ ารสร้ างสถาบัน/กติกาแบบประชาธิปไตย
แบบเสรี นิยม เพื่อให้ เป็ นกระบวนการในจัดการกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติ เป็ นประจํา ได้ ตลอดต่อไป
จากแนวคิดของ Mann เกษี ยร เตชะพีระ เสนอว่าแนวคิดแบบสังคมอินทรี ยภาพนี ้เป็ นสิง่ ที่ชนชันนํ
้ า
สยามและไทยใช้ มาแต่อดีต ดังตอนหนึ่งของบทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระ
พุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกที่ เ สนอว่ า กษั ต ริ ย์ คื อ จิ ต วิ ญ ญาณ เป็ นประธานแก่ ร่ า งอิ น ทรี ย์ ในขณะที่ อ าณา
ประชาราษฎร์ คือศาสตราวุธทังหลาย
้
หรื อกรณีรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเห็นว่า
“ถ้ าจะเปรี ยบด้ วยร่ างกายของคน คณก็คือร่ างกาย บุคคลในคณเปนอวัยวะส่วน
๑ๆ ของร่างกาย ถ้ าอวัยวะส่วนใดส่วน ๑ จะงดไม่กระทําการตามน่าที่อวัยวะส่วนอื่นๆ อาจ
ที่จะพลอยชํารุดทรุดโทรมไปด้ วยทัว่ กันและอวัยวะส่วนที่งดเสียไม่ทํางานนัน้ ใช่ว่าจะได้ รับ
ผลดีอนั ใดก็หามิได้ เลยคงต้ องพลอยทรุ ดโทรมไปพร้ อมกับอวัยวะส่วนอื่นๆ เหมือนกันต่าง
ว่ามือจะเห็นว่าต้ องทําการงานอยู่มากหลายอย่างแล้ วจะงดไม่หยิบอาหารป้อนปากเสีย
อย่าง ๑ ดังนี ้ จะเปนอย่างไรบ้ าง” (เกษี ยร 2559 ก)
เกษี ยร (2559 ข) เสนอต่อไปว่านัยยะทางการเมืองที่สืบเนื่องจากแนวคิดสังคมช่วงชันอิ
้ นทรี ยภาพมี
ลักษณะตรงข้ ามกับแนวคิดแบบเสรี นิยมหลายประการ ประการแรก บุคคลพึงต้ องทําตามหน้ าที่ของตนเป็ น
หลัก ซึง่ อาจกําหนดขึ ้นจากอาชีพกฎหมาย สถานะทางสังคม หรื อวัฒนธรรมประเพณี แต่หน้ าที่ที่แตกต่าง
กันย่อมมีนยั ว่ามีอํานาจหรื อสถานะไม่เท่ากัน หรื อมีลกั ษณะลดหลัน่ ลงมาเป็ นชันๆ
้ ในแนวตัง้ ดังนัน้ ความ
ไม่เท่าเที ยมกันระหว่างอํานาจหรื อสถานะย่อมเป็ นเรื่ องถูกต้ องสมควรและเป็ นธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น
นัก ศึก ษามีห น้ าที่ เ รี ยนหนัง สือ ไม่สมควรมาเคลื่อนไหวทางการเมื อง ซึ่งเป็ นหน้ า ที่ ของผู้มี อํา นาจทาง
การเมือง หรื อเมื่อเป็ นชาวบ้ านซึ่งไม่ใช่ผ้ เู ชี่ยวชาญจึงไม่สมควรยุ่งเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
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ในแง่นี ้ สังคมไทยจึงเน้ นว่าหน้ าที่ มาก่ อนสิท ธิ ของปั จเจกชนเสมอ25 ดังเช่นทัศนคติแบบอํานาจนิ ยมที่
สะท้ อนให้ เห็นจากงานของ วรรณวิภางค์และอภิชาต (2560) ซึง่ เน้ นหน้ าที่ก่อนสิทธิ หรื อเน้ นระเบียบวินยั
ก่อนเสรี ภาพ เป็ นต้ น
ประการที่ สอง ความขัดแย้ งในชาติหรื อสังคมเป็ นเรื่ องผิดปกติ ผิดธรรมชาติในแบบเดียวกับที่
อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ างกายต้ องไม่ทํางานขัดแย้ งกันเอง หรื อไม่ร้ ู จกั ทําหน้ าที่ของตัวเอง แต่ไปแย่งหน้ าที่
ของอวัยวะส่วนอื่นๆ อันเป็ นเรื่ องผิดปกติทําให้ ร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่สบาย หรื อเป็ นความเจ็บไข้ ได้ ป่วย เช่น
ในทัศนคติแบบอํานาจนิยมในงานของ วรรณวิภางค์และอภิชาต (2560) ผ่านคําตอบว่า ชอบ “ให้ สงั คมมี
ความเห็นพ้ องต้ องกัน” มากกว่า “ให้ สงั คมมีความคิดเห็นที่หลากหลาย” เป็ นต้ น หรื อดังเช่น พระราชดํารัส รู้
รัก สามัคคี ที่แพร่หลายโดยทัว่ ไป
นอกจากนี ้ มโนทัศน์ อํานาจแบบบุญบารมีที่ก่อให้ เกิดสังคมช่วงชัน้ ได้ สร้ างจิตนาการความเป็ น
พลเมืองไทยไว้ หลายประการ ประการแรก คนไทยทุกคนไม่ได้ มีความเป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ค่าและสิทธิต่างๆ
เสมอกัน หรื อไม่ได้ มีความเป็ นพลเมืองแบบเสรี นิยม (liberal citizenship) เนื่องจากความเป็ นพลเมืองแบบ
เสรี นิยมคือสิทธิที่จะมีสิทธิ (right to have rights) (Marshall 1950) แต่การที่บคุ คลหนึ่งจะมีสิทธิเท่าเทียม
กับผู้อื่นได้ เขาจะต้ องมีคณ
ุ ค่าเท่าเทียมกันในเบื ้องต้ นก่อน (Shafir 1998: 25)26 อันเป็ นรากฐานของ
ชาตินิยมแบบเสรี นิยม ในแง่นี ้ กําเนิดของชาตินิยมไทยซึง่ เกิดหลังรัฐชาตินนยั
ั ้ งไม่เคยยอมรับความเท่าเทียม
ของคนในชาติ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง ชาตินิยมไทยไม่ใช่ชาตินิยมแบบเสรี นิยม (liberal nationalism) ซึง่ มี
ฝรั่งเศสเป็ นต้ นแบบที่ชาติมีสมาชิกประกอบด้ วยปั จเจกชน และทุกคนเป็ นพลเมืองที่มีสิทธิเหมือนกันและ
เท่าเทียมกัน (เพิ่งอ้ าง: 16)27 ในแง่นี ้ จินตนาการต่อสังคมไทยหรื อชาติไทยจึงไม่ใช่องค์รวมของปั จเจก
บุคคลที่ มีคุณค่าเท่าเทียมกันในเบื ้องต้ นแล้ วค่อยมาสัมพันธ์ กันในแนวนอน ชาติไทยไม่ใช่องค์ รวมของ
พลเมือง แต่เป็ นเพียงองค์รวมของพสกนิกร (subject) ใต้ ผ้ ปู กครอง หรื อกล่าวอีกแบบคือเป็ นชาตินิยมที่ไม่
มีชาตินนั่ เอง
“พลเมืองในจินตนาการ” ดังกล่าวถูกแสดงออกในท่ามกลางการเคลื่อนไหวของ กปปส. ช่วงรอยต่อ
พ.ศ. 2556-2557 ในหลายตัวอย่าง เช่น การสวมใส่เสื ้อยืดในสีและแบบของนักเรี ยนรักษาดินแดนที่
ด้ านหลังมีข้อความว่า “ทหาร (หรื อ) ประชาชนของพระราชา” ซึง่ สะท้ อนความเป็ นพสกนิกรมากกว่าความ
เป็ นพลเมือง หรื อการนําเสนออย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้ อมว่า คนชันกลางแม้
้
เป็ นเสียงส่วนน้ อยแต่เป็ น
25

ธเนศ (2556: 41-43) เสนอว่าลักษณะเด่นของมโนทัศน์สิทธิในรัฐไทยโบราณคือ เป็ นความชอบธรรมตามฐานะหน้ าที่และชนชัน้ สังคมไทย
จึงคุ้นเคยกับคติของสิทธิที่ถกู กับกับหรื อถูกทําให้ เป็ นหน้ าที่ มากกว่าสิทธิที่เป็ นอํานาจในการทําให้ ปัจเจกชนอ้ างอิงผลประโยชน์หรื อความชอบ
ธรรมของตน
26
"citizenship rights are based on the equal moral worth of citizens."
27
"The Enlightenment's view of a nation as a partnership of individual citizens who possess identical, universal rights"
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เสียงที่ มีคุณภาพสูงกว่าเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งบรรลุจุดสูงสุดโดยการปิ ดกัน้ ขัดขวางการเลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2557 ทังหมดนี
้
้สะท้ อนถึงการไม่รับหลักการ “คนเรา (มีสทิ ธิ) เท่ากัน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง
การเมือง ซึง่ ก็คือการไม่รับว่าคูข่ ดั แย้ งทางการเมืองของตนเป็ นพลเมืองและมีสิทธิเท่าเทียมกับตน ยืนยันว่า
ตนมีคณ
ุ ภาพสูงกว่า/เหนือกว่าคนส่วนใหญ่ เป็ นการอาศัยความคิดเรื่ องสังคมช่วงชันอิ
้ นทรี ยภาพยืนยัน
้ ่ไม่เท่า
ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างตนกับคนส่วนใหญ่ พวกเขาเห็นว่าระเบียบทางทางสังคมช่วงชันที
เทียมซึ่งพวกเขายึดถือกําลังถูกท้ าทาย ดังปรากฏในงานของ วรรณวิภางค์และอภิชาต (2560) ที่ผ้ ตู อบ
แบบสอบถาม ซึ่งไม่ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตย เห็นว่า“คนสมัยนี ้ไม่ร้ ู จกั ทําหน้ าที่ของตนให้ ดี เอาแต่
เรี ยกร้ องสิทธิเพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล” ซึง่ จะได้ กล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้ อต่อไป
ประการที่ ส อง มโนทัศ น์ อํ า นาจแบบบุญ บารมี ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความเชื่ อ ว่า บุค คลบางประเภทมี
คุณภาพมากกว่า เหนือกว่า ดีกว่า เช่น ชนชันนํ
้ ากรุงเทพฯ ถือมัน่ ว่าตนเหนือกว่า “ชาวบ้ านนอก” หรื อ “คน
จน” ดังคํากล่าวของทังแกนนํ
้
าและมวลชนผู้สนับสนุนกลุม่ กปปส. เช่น นายเสรี วงมณฑา ที่ว่า “หลายคน
ในประเทศไทยเป็ นคนยากจนและพวกเขาเสพติดผลประโยชน์จากนโยบายสาธารณะที่ได้ กบั ตนเองจนไม่
เ ค า ร พ เ รื่ อ ง ข อ ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ ดี ” ( เ ส รี ว ง ม ณ ฑ า ใ น
www.facebook.com/photo.php?v=10152092089926154&set=vb.627196153&type=2&theater)
เป็ นการอาศัยมโนทัศน์ดงั กล่าวในการอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่ (ชาวกรุ ง/ชาวบ้ านนอก) กับเวลา
(กรุ งเทพฯ เท่ากับทันสมัย ไปข้ างหน้ า ในขณะที่บ้านนอก/ชนบทเท่ากับอดีต อยู่ข้างหลัง) ในแบบที่ไม่เท่า
เทียมกัน กล่าวอีกแบบคือ คนกรุ งหรื อกรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของการติดต่อกับโลกภายนอก (เมือง
นอก) มาตลอดคือผู้นําเข้ า/ผู้นําความเจริ ญ ดังนัน้ ชาวกรุงจึงเหนือกว่า เจริ ญกว่า ทันโลกมากกว่าชาวบ้ าน
นอก ดังที่ Thongchai (2000: 57) ชี ้ว่านับตังแต่
้ ปลายศตวรรษที่ 19 ชนชันนํ
้ าสยามจัดตัวเองและกรุ งเทพฯ
เป็ นส่วนหนึ่งของกระแสความเจริ ญ ความทัน สมัย และความศิวิไลซ์ ในระดับหรื อระนาบเดียวกับโลก
ตะวันตกมาตลอด และจัดลําดับ “ชาวบ้ านนอก” และ “ชาวป่ า ” (ชาวเขา) ตามระดับความเจริ ญ ความ
ศิวิไลซ์ที่รองๆ ลงไป (ตามแกนเวลา) หรื อจัดลําดับตามพื ้นที่ จากพื ้นที่ป่าสูพ่ ื ้นที่ชนบท (หมูบ่ ้ าน) สูเ่ ขตเมือง
(กรุงเทพฯ) และประเทศตะวันตก การถือมัน่ ว่าตนมีคณ
ุ ภาพมากกว่า เหนือกว่า ดีกว่าของทังแกนนํ
้
าและชน
ชันกลางเมื
้
องกรุง
ทัศนะดังกล่าวจึงสะท้ อนความต่อเนื่องของรัฐเก่า ในบริ บทความขัดแย้ งทางการเมืองร่ วมสมัยซึ่ง
แสดงออกผ่ า นชนชัน้ นํ า และชนชัน้ กลางในเมื อ ง ที่ ก รุ ง เทพฯ ทํ า ตัว เสมื อ นเจ้ าอาณานิ ค มปกครอง
ต่างจังหวัด ดังที่วีระยุทธ (2560) เสนอไว้
ในอีกแง่หนึ่ง “การเมืองคนดี” ซึ่งงานชิ ้นนี ้นิยามไว้ ข้างต้ นว่า เป็ นการเมืองที่เน้ นคุณธรรม (moral
accountability) ของผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะว่าเป็ นเงื่อนไขหรื อคุณสมบัติที่มีความสําคัญมากกว่ากติกา
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ทางการเมืองที่คานอํานาจผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะนัน้ ไม่ได้ เพิ่งถูกใช้ ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
มวลชนโดย “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เป็ นครัง้ แรก แต่ร่องรอยของการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่เน้ นความดีมีศีลธรรมนันเห็
้ นได้ จากกรณีของ พล.ต.จําลอง ศรี เมือง ที่ประสบความสําเร็ จทางการเมือง
อย่างยิ่งในช่วงปลายทศวรรษที่ 2523 ถึงทศวรรษที่ 253328 พล.ต.จําลอง ลาออกจากราชการ ลงสมัครรับ
เลือกตังและชนะเลื
้
อกตังเป็
้ นผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานครครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2528 เขาลงสนามและชนะ
เลือกตังผู
้ ้ วา่ ฯ ครัง้ ที่สองเมื่อมกราคม 2533 โดยได้ คะแนนถึง 64% เพิ่มขึ ้นจากการเลือกตังครั
้ ง้ แรกถึง 14%
้
งธรรมขึ ้นใน
ของผู้มาใช้ สทิ ธิ์เลือกตัง้ (McCargo 1997: 136-136) ในช่วงนัน้ พล.ต.จําลองได้ จดั ตังพรรคพลั
พ.ศ. 2531 เพื่อเข้ าสูก่ ารแข่งขันทางการเมืองในระดับชาติ ความนิยมในตัว พล.ต.จําลอง และพรรคเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ จนกระทัง่ พรรคพลังธรรมชนะการเลือกตัง้ ส.ส. ในเขตกรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2535 อย่างถล่ม
ทลาย โดยสามารถชนะถึง 32 เขตจากทังหมด
้
35 เขต สื่อมวลชนพากันเรี ยกขานปรากฏการณ์นี ้ว่า “จําลอง
ฟี เวอร์ ” (เพิ่งอ้ าง: 242)
กระแสจําลองฟี เวอร์ ในหมู่คนกรุงเทพฯ แยกไม่ออกจากภาพลักษณ์และวาทกรรม/โวหารการเมือง
คนดีของตัว พล.ต.จําลอง เขาเคยเสนอว่าการเมืองที่ดีนนั ้ เป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถแยกออกจากศาสนาได้ จึง
จําเป็ นต้ องมี “คนดี” เข้ าสู่วงการเมือง เขาเสนอเช่นนี ้ก็เพื่อให้ สอดรับกับความรู้ สกึ ของผู้คนจํานวนมากใน
ขณะนั น้ ว่ า การเมื อ งไทยเป็ นเรื่ อ งสกปรกของนั ก การเมื อ งที่ ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น หรื อ ไม่ ก็ เ ป็ นผู้ ที่ ไ ร้
้ ้ ว ่า
ความสามารถ (McCargo 1997: 85) ต่อมาเขาก็เสนอตัวเองในฐานะ “คนดี” เข้ าสูส่ นามการเลือกตังผู
กทม. ในครัง้ แรกของสนามนี ้ ท่ามกลางความเบื่อหน่ายต่อนักการเมืองของพรรคดังเดิ
้ มนัน้ เขากลายเป็ น
“นํ ้าดี” หรื อความหวังใหม่ของชาว กทม. ด้ วยยุทธวิธีการหาเสียงแหวกแนว ซึง่ ฉีกตัวออกจากพรรคการเมือง
ทั่วไป จนทําให้ เขากลายเป็ นนักการเมืองที่เป็ นตัวแทนของความดีงามทางศีลธรรม (moral virtues)
เนื่องจากการเสนอภาพว่าเป็ นผู้สมถะ ละทิ ้งแล้ วซึง่ ความโลภในทางวัตถุ ทางกาม การเสพ ฯลฯ ซึง่ เป็ นสิ่งที่
คนทัว่ ไปยอมรับว่าเป็ นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาแต่ตนมักไม่สามารถทําได้ จนกระทัง่ การลงคะแนนเสียงให้
พล.ต.จําลองนันไม่
้ แตกต่างจากการร่ วมทําบุญ (เพิ่งอ้ าง: 115) McCargo เห็นว่าความสําเร็ จในสนาม
เลือกตังของ
้
พล.ต.จําลอง และพรรคพลังธรรมนัน้ เกิดขึ ้นจากความสามารถของเขาในการเลือกดึงเอา
กระแสความคิดหลายกระแส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมแบบพุทธ (Buddhist virtues) และความเป็ นไทย
มาใช้ หาความนิยมทางการเมือง จําลองดึงเอาจิตภาพแบบวิถีชีวิตหมู่บ้านชนบทไทยในอดีตอันเป็ นภาพ
สังคมร่ วมหมู่ที่มีนํ ้าใจ แบ่งปั น ร่ วมมือกัน ดังนันจึ
้ งสงบ ปราศจากความขัดแย้ ง ไม่มีความอดอยากและ
หนี ้สิน มาเป็ นตัวแทนของความเป็ นไทยที่ดีงาม สาเหตุที่เป็ นเช่นนันเพราะสั
้
งคมไทยเป็ นสังคมชาวพุทธที่
สมถะ รู้ จกั พอ ดํารงตนอยู่ในศีลในธรรม การสะสมและการใช้ เงินจึงไม่จําเป็ น กล่าวอีกแบบคือความเป็ น
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ไทยแยกไม่ออกจากความเป็ นพุทธ ที่ยงั ไม่ถกู ครอบงําจากอิทธิพลความเป็ นปั จเจกชนของตะวันตกที่ล่มุ
หลงวัตถุ (เพิ่งอ้ าง: 198-204, 301)
อาจสรุปได้ ว่า ความสําเร็ จทางการเมืองของพล.ต.จําลองก็คือ ความสามารถในการเสนอตัวเองใน
ฐานะคนดีมีคณ
ุ ธรรมแบบพุทธให้ เป็ นทางเลือก “นํา้ ดี” แก่ผ้ ูมีสิทธิ์ ลงคะแนน แทนนักการเมือง “นํ ้าเน่า”
จนกระทัง่ เกิดกระแส “จําลองฟี เวอร์ ” ขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนชันกลางเขตเมื
้
องใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ
ในแง่นีแ้ ล้ วอาจถื อได้ ว่าปรากฎการณ์ “จําลองฟี เวอร์ ” ก็คือ “หนังตัวอย่าง” ของ “การเมืองคนดี” ที่เน้ น
จริ ยธรรมส่วนบุคคลของนักการเมืองว่าสําคัญกว่ากติกาทางการเมือง จนสามารถซื ้อใจชนชัน้ กลางได้
ก่อนที่เขาจะได้ พบกับอีกฉบับหนึ่งของการเมืองคนดีของ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ในอีกสิบ
กว่าปี ต่อมา ซึง่ พล.ต.จําลอง ก็มีสว่ นอย่างสําคัญในฐานะแกนนําของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
แม้ ว่า “การเมื อ งคนดี ” ทัง้ สองฉบับ จะเกิ ด ขึน้ ในบริ บ ททางการเมื อ งที่ แ ตกต่า งกัน มากก็ ต าม
กล่าวคือ ในฉบับแรกนันเกิ
้ ดขึ ้นในช่วงปลายยุคประชาธิปไตยครึ่งใบของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ถึงยุคการเมืองแบบเลือกตังที
้ ่พลังของรัฐ (ราชการ) เก่าอยู่ในช่วงเสื่อมถอย บทบาทการเมืองของ พล.ต.
จํ า ลอง สุด ท้ า ยแล้ ว ก็ มี ส่ว นซํ า้ เติ ม ทํ า ให้ พ ลัง ของรั ฐ เก่ า ถดถอยลงไปอี ก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง หลัง จาก
เหตุการณ์ พฤษภาคม 2535
ส่วนฉบับหลังนัน้ เกิดขึน้ ในบริ บทที่ มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” แต่ก็อาจตีความได้ ว่าการเคลื่อนไหวฉบับหลังนี ้ก็คือการปรากฏตัว/
การเผยตัวขึน้ อีกครั ง้ หนึ่งของรั ฐ (ราชการ) เก่า ที่ ต้องการทวงคืนอํ านาจกลับจากพลังทางสังคมต่างๆ
(extra-state) สูต่ วั รัฐอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และการขึ ้นสูอ่ ํานาจของรัฐบาล
ทักษิ ณได้ ทําลายสมดุลทางอํานาจเดิมระหว่างรัฐกับสังคมที่เคยลงตัวมาตังแต่
้ พ.ศ. 2521 ในรู ปของ
ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ สาระสําคัญของสมดุลทางอํานาจเดิมคือ การที่ชนชันนํ
้ าดังเดิ
้ มของรัฐไทย (ชน
ชัน้ นํ า ทางจารี ต ข้ าราชการระดับ สูง ทัง้ ทหารและพลเรื อน เทคโนแครต ตลอดจนกลุ่ม ทุน ขนาดใหญ่ )
ครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ชนชันนํ
้ าและชนชันกลางเก่
้
าในเขตเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุ งเทพฯ ในขณะที่ “อนุญาต” ให้ มีการเลือกตังอย่
้ างสมํ่าเสมอ แต่นกั การเมืองจากการ
เลือกตังไม่
้ สามารถแปรเปลี่ยนแนวนโยบายหลักที่ไม่เท่าเทียมนี ้ของรัฐเก่าได้ ในสาระสําคัญ แต่เมื่อรัฐบาล
ทักษิ ณ ซึ่งเป็ นนักการเมืองจากการเลือกตังชุ
้ ดแรกที่มีอํานาจสูงขึ ้นมากจากกติกาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ในการเปลี่ยนแนวนโยบายหลักของรัฐ (อภิชาต 2556: บทที่ 7) ทําให้ สมดุลทางอํานาจโอนย้ ายไปสู่
พลังทางสังคมมากขึ ้น มองในแง่นี ้ “การเมืองคนดี” ก็คือการทวงคืนอํานาจของรัฐเก่าที่กรุ งเทพฯ ทําตัว
เสมือนเจ้ าอาณานิคมปกครองต่างจังหวัด โดยปฏิเสธการมีสว่ นร่ วม (participation) ที่มากขึ ้นของพลังทาง
สังคม ดังนันรั
้ ฐไทยจึงยังคงเป็ นรัฐเก่าที่ปราศจากชาติ ไม่ใช่ “รัฐ-ชาติ” (nation-state) ในความหมาย
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ปั จจุบนั 29 ซึ่งเป็ นรัฐของพลเมืองผู้มีความเท่าเทียมกัน ในแง่นีแ้ ล้ วแนวคิดแบบ “การเมืองคนดี” ไม่เคย
หายไปจากการยอมรับของชนชันกลาง
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่ เช่นกรุงเทพฯ เลย
6.2 ชนชัน้ กลางไทยกับระบอบประชาธิปไตย
อภิชาต ยุกติ และนิ ติ (2556) เสนอว่าความขัดแย้ งทางการเมื องของไทยที่ ผ่านมา เป็ นความ
ขัดแย้ งที่มีลกั ษณะทางชนชัน้ กล่าวคือ เป็ นความขัดแย้ งระหว่างชนชันกลางระดั
้
บบน (เสื ้อเหลือง) หรื อ
“ชนชันกลางเก่
้
า” ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงกว่ากับชนชันกลางระดั
้
บล่าง (เสื ้อแดง) หรื อ “ชนชัน้
กลางใหม่ ” ซึ่ง มี ฐานะทางเศรษฐกิ จสัง คมตํ่ า กว่า ในอี ก นัย หนึ่ ง งานชิ น้ นี เ้ สนอต่อ ไปว่า ชนชัน้ กลาง
ระดับบนนันอาจจะเรี
้
ยกได้ อีกชื่อหนึ่งว่า “ชนชันกลางเก่
้
า” เนื่องจากเขาเป็ นมวลชนกลุ่มแรกที่เก็บรับดอก
ผลจากการเร่ งรัดพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่เริ่ มต้ นในทศวรรษที่ 2500 จึงกลายเป็ นผู้ที่หลุดพ้ นความยากจน
และฐานะทางเศรษฐกิจที่ง่อนแง่นมานานแล้ ว ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อเสนอของ ธรและชานนทร์ (2560) ที่ว่า
ชนชันนี
้ ้เติบโตและแยกตัวออกจากชนชันกลางล่
้
างอย่างชัดเจนนับแต่ พ.ศ. 2524 เป็ นต้ นมา เนื่องจาก
อาศัยอยู่ในชัยภูมิที่ได้ เปรี ยบทางเศรษฐกิจ (กรุ งเทพฯ และเขตเมือง) ทําให้ ประสบความสําเร็ จในการ
เปลี่ยนผ่านตัวเองเข้ าสู่อาชีพใหม่ๆ นอกภาคการเกษตร และสามารถส่งมอบการศึกษาในระดับสูงแก่
ลูกหลานของตนได้ ซึง่ การศึกษาชิ ้นนี ้เรี ยกว่า “ชนชันกลางระดั
้
บบน”
ส่ว นในทางการเมื อง “ชนชัน้ กลางเก่ า ”30 ได้ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นหัว หอกของกระบวนการกลายเป็ น
ประชาธิปไตยในระยะทศวรรษ 2513 และ 2523 ดังเช่นที่ Ben Anderson (1998) และ Anek (1992) ได้
เคยเสนอไว้ ผลสําคัญจากการต่อสู้เรี ยกร้ องประชาธิ ปไตยของคนกลุ่มนีค้ ือระบอบการเมืองแบบผสม/
พันทางที่ร้ ู จกั กันในชื่อระบอบ “ประชาธิปไตยแบบครึ่ งใบ” ซึง่ โดยสาระสําคัญก็คือมีเพียงชนชันสู
้ งและชน
ชันกลางเก่
้
า รวมทังนายทุ
้
นหรื อนักธุรกิจเท่านันที
้ ่มีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองทังในทางกฎหมายและในทาง
้
ปฏิ บัติ ส่ ว นชนชัน้ กลางใหม่ นัน้ แม้ ว่ า จะมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตัง้ แต่ เ สี ย งเหล่ า นัน้ กลับ ไม่ มี ผ ลในทางปฏิ บัติ
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะยังคงถูกครอบงําด้ วยข้ าราชการระดับสูง เทคโนแครต กลุม่ ทุน และ
นักการเมืองที่ไม่ได้ มาจากการเลือกตัง้ (รังสรรค์ 2532)31 ดังนัน้ จึงไม่แปลกที่นโยบายสาธารณะของรัฐไทย
จะยังคงเข้ าข้ างกรุงเทพฯ (เมือง) มากกว่าต่างจังหวัด (ชนบท) ซึง่ ก็แปลว่าเข้ าข้ างชนชันกลางเก่
้
ามากกว่า
29
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Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective” ของ Benedict R. O'G. Anderson ใน The Journal of Asian Studies,
Vol. 42, No. 3 (May, 1983), pp. 477-496
30
ณ เวลานัน้ เราก็อาจเรี ยกคนกลุม่ นี ้ได้ วา่ “ชนชันกลางใหม่
้
” ได้ เช่นกัน เพราะเพิ่งหลุดพ้ นฐานะความยากจนและไม่มนั่ คงทางเศรษฐกิจมาได้
ไม่นาน
31
ดูรายละเอียดของข้ อถกเถียงระหว่างรังสรรค์ (2532) กับ Anek (1992) ถึงบทบาทโดยเปรี ยบเทียบระหว่างตัวแสดงในภาครัฐ เช่น เทคโน
แครตกับนักธุรกิจในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
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ชนชันกลางใหม่
้
ต่อไป แม้ ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะค่อยๆ ยกระดับให้ คนจํานวนมาก
หลุดพ้ นความยากจนจนกลายเป็ นชนชันกลางใหม่
้
นบั แต่ประมาณทศวรรษที่ 2530 เป็ นต้ นมาก็ตาม
กล่าวในแง่นี ้ เราอาจประยุกต์ใช้ แนวคิดของ Acemoglu และ Robison ที่เสนอว่าชนชันกลางเป็
้
นผู้
ที่มีบทบาทเชิงบวกต่อทังการกลายเป็
้
นประชาธิปไตยในฐานะเป็ นผู้มีบทบาทนํา (driver) ของขบวนการ
ต่อต้ านระบอบเดิม เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่ดีกว่าชนชันล่
้ าง ทําให้ ชนชันกลางมี
้
ความ
พร้ อมมากกว่าในการเข้ าร่ วมทางการเมือง และกลายเป็ นหัวหอกของการเคลื่อนไหวเพื่อลดอํานาจของชน
ชันนํ
้ าในประวัติศาสตร์ ของหลายประเทศ และนี่เองที่อธิบายได้ ว่า ทําไมการทําให้ กลายเป็ นประชาธิปไตย
ยุคแรกๆ ของยุโรปตะวันตกจึงมีขอบเขตจํากัดอยู่ที่การขยายสิทธิ ทางการเมืองของชนชัน้ กลางเท่านัน้
เพราะสําหรับชนชันนํ
้ าแล้ ว ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องขยายสิทธิไปถึงชนชันล่
้ างหากพวกเขาสามารถที่จะ
ซื ้อ (co-opt) ชนชันกลางได้
้
โดยการดึงเข้ าสู่กระบวนการทางการเมือง ในแง่นี ้อาจตีความได้ ว่า “ระบอบ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ซึง่ ใช้ กติกาการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 เป็ นแม่แบบ จนกระทัง่ ก่อนการ
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 คือระบอบที่ชนชันนํ
้ าสามารถซื ้อ (co-opt) ชนชันกลางเก่
้
ามาเป็ น
พวกได้ ในขณะเดียวกันก็กีดกันคนชันล่
้ างออกจากกระบวนการทางการเมืองได้ (อภิชาต 2556: บทที่ 7)
ดุลยภาพภายใต้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยแบบครึ่ ง ใบแบบนี ก้ ลับถูก ทํ า ลายไปอย่า งไม่ตัง้ ใจโดย
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี ้และการรัฐประหาร 2549 ได้ ปลุกให้ คนชันกลางใหม่
้
(ฐาน
มวลชนหลักของขบวนการเสื ้อแดงซึง่ ก็คือชนชันล่
้ างในความหมายของ Acemoglu และ Robison) ตื่นตัว
้
ทางการเมือง32 จนกลายเป็ นความขัดแย้ งทางการเมืองเหลืองแดงในที่สดุ ปฏิกิริยาตอบโต้ ของชนชันกลาง
เก่าคือการผันตัวไปสมาทานแนวคิดทางการเมืองแบบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และ กปปส.
และกลายเป็ นฐานมวลชนสนับสนุนระบอบเผด็จการของชนชันนํ
้ าในปั จจุบนั ในแง่นี ้จึงอาจกล่าวได้ ว่าชน
ชัน้ กลางเก่ า ไม่ ไ ด้ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นกัน ชนทางชนชัน้ ซึ่ง จะช่ ว ยการจรรโลงประชาธิ ป ไตยดัง แนวคิด ของ
Acemoglu และ Robison แต่กลับกลายเป็ นแนวร่วมกับชนชันนํ
้ าก่อการรัฐประหาร เพื่อปกป้องไม่ให้ มีการ
กระจายทรัพยากรสู่ชนชัน้ ล่างเพิ่มเติม ซึ่งทําให้ การกลายเป็ นประชาธิ ปไตยไทยไม่ยั่งยืน อาจถื อได้ ว่า
ประสบการณ์ของไทยเป็ นไปตามกรณีที่สามของ Acemoglu และ Robison ที่ชี ้ว่าเมื่อเศรษฐกิจมีความไม่
เท่าเทียมในระดับค่อนข้ างสูงนัน้ แรงจูงใจของชนชันนํ
้ าที่จะยินยอมให้ มีระบอบประชาธิปไตยก็จะน้ อยลง
เพราะผลประโยชน์ของชนชันตั
้ วเองที่จะต้ องสูญเสียไปจากนโยบายการกระจายทรัพยากรจะสูงขึ ้น ทําให้
ทางเลือกในการกดปราบ หรื อการรัฐประหารในสายตาของชนชันนํ
้ าคุ้มค่ามากขึ ้น ผลก็คือในสังคมแบบนี ้
หากการกลายเป็ นประชาธิ ป ไตยเกิ ดขึน้ ได้ ในตอนแรกก็ จะไม่ยั่ง ยื น เนื่ อ งจากชนชัน้ นํ า พร้ อมที่ จ ะทํ า
32

“นโยบายประชานิยม” ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นนโยบายกระจายทรัพยากรชุดหนึ่งนัน้ มีบทบาทอย่างสําคัญในการตื่นตัวทางการเมืองของ “ชนชัน้
ล่าง” ไทย มันทําให้ เขาตระหนักได้ วา่ บัตรเลือกตังของเขานั
้
น้ “กินได้ ” และนโยบายชุดนี ้เองที่ถกู ทําให้ เป็ นการเมือง (politicized) อย่างมากใน
การต่อต้ านรัฐบาลอย่างทักษิ ณของขบวนการ “เสื ้อเหลือง” จนปั จจุบนั
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รัฐประหารเพื่อพิทกั ษ์ รักษาความไม่เท่าเทียมในระดับสูงนี ้ต่อไป ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ งของสังคมไทย
ที่มีระดับความไม่เท่าเทียมค่อนข้ างสูง33
อย่างไรก็ดี แนวคิดของ Acemoglu และ Robison ไม่ได้ ให้ ความสําคัญเพียงพอกับทัศนคติ
พื ้นฐานหรื อโลกทัศน์ทางการเมืองของมวลชนชนชันกลาง
้
ตัวแสดงในแบบจําลองนี ้มีทศั นคติที่แตกต่างกัน
เฉพาะต่อนโยบายการกระจายทรัพยากรเท่านัน้ ประชาธิปไตยจึงมีฐานะเป็ นเพียงเครื่ องมือเพื่อให้ ได้ มาซึง่
นโยบายการกระจายทรัพยากรที่เท่าเทียมมากขึ ้น สิง่ นี ้ทําให้ อธิบายอย่างซับซ้ อนไม่ได้ ว่าทําไมชนชันกลาง
้
เก่าไทยจึงกลายเป็ นแนวร่ วมกับชนชันสู
้ ง นอกจากทึกทักเอาเองว่านโยบายการกระจายทรัพยากรของไทย
ที่ผ่านมา เช่น ชุดนโยบายประชานิยมนัน้ รุ นแรงพอที่จะทําให้ ชนชันกลางเก่
้
ากลัวว่าตนจะต้ องเป็ นผู้แบก
รับต้ นทุนทางนโยบายการกระจายทรัพยากรจนกระทัง่ ยอมไปเข้ าพวกกับชนชันสู
้ ง34 ในแง่นี ้ แนวคิดของ
Christian Welzel ที่ให้ ความสําคัญกับทัศนคติของมวลชน (mass believes) จึงควรได้ รับการพิจารณา
การศึกษาของ วรรณวิภางค์และอภิชาต (2560) ซึง่ เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณโดยใช้ แบบสอบถาม
ในการสํารวจทัศนคติพื ้นฐานหรื อโลกทัศน์ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ มีสมมุติฐานว่า ทัศนคติของคน
กรุ งเทพฯ ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และ/หรื อ
กปปส. ไม่ใช่ค่านิยมแห่งการปลดปล่อย แต่จะมีทศั นคติพื ้นฐานรองรับสิ่งที่เราเรี ยกว่า “การเมืองคนดี”
้
นทรี ย
(good man’s politics) ซึง่ ตังอยู
้ ่บนมโนทัศน์อํานาจแบบบุญบารมีที่ก่อให้ เกิดสังคมช่วงชันแบบอิ
ภาพ กล่าวอีกแบบคือ เรามีสมมุติฐานว่าสาเหตุที่ชนชันกลางเก่
้
าเข้ าร่ วมกับชนชันนํ
้ าเพื่อกีดกันชนชันล่
้ าง
ออกจากกระบวนการทางการเมืองนัน้ เกิดจากการที่มวลชนคนชันกลางเก่
้
ายอมรับมโนทัศน์ดงั กล่าว ซึง่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
วรรณวิภางค์และอภิชาต (2560) ใช้ คําถามว่า “ภายใต้ สถานการณ์บางอย่างการใช้ ระบอบเผด็จ
การจะให้ ผลลัพธ์ ที่ดีกว่า” เพื่อวัดความยึดมัน่ ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนัน้ ผู้ที่เห็นด้ วยกับ
ข้ อความนีจ้ ึงไม่ใช่ผ้ ูที่ยึดมัน่ หรื อเชื่อมัน่ ต่อระบอบประชาธิ ปไตย ส่วนตัวแปรที่พบว่าสามารถใช้ อธิ บาย
ความไม่ยึดมัน่ ในระบอบนี ้อย่างมีนยั ยะสําคัญเชิงสถิตินนมี
ั ้ 4 ตัวแปรด้ วยกัน คือ ความรู้ สกึ ไม่มนั่ คงใน
ชีวิตความเป็ นอยู่ (Mobility) อํานาจนิยม (Authoritarian) ระเบียบสังคมที่ถกู ท้ าทาย (Old order) วิถี
้
(Lifestyle) ดังที่แสดงผลไว้ ในตารางที่ 3 ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชีวิตประจําวันแบบชนชันกลาง

33

บทบาทของความเหลื่อมลํ ้าทางเศรษฐกิจต่อทัศนคติของชนชันกลางเก่
้
านี ้จะอภิปรายอย่างละเอียดในหัวข้ อถัดไป
ประเด็นว่า การกระจายทรัพยากรที่เกิดขึ ้นในยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ประกาศใช้ เช่นนโยบาย “ประชานิยม” ทังในยุ
้ ครัฐบาล
ทักษิ ณ 1-2 และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นันรุ
้ นแรงพอหรื อไม่นนั ้ งานชิ ้นนี ้เห็นว่าปั จจัยนี ้ไม่เพียงพอในการอธิบาย อย่างมากก็เป็ นเพียงหนึ่ง
ในหลายๆ ปั จจัยเท่านัน้ และยังไม่ใช่เป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ อีกด้ วย ดังที่เราจะได้ อภิปรายเพิ่มเติมในรายละเอียดในหัวข้ อถัดไป
34
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ตารางที่ 3 : ผลการศึกษาโดยใช้ แบบจําลอง SEM
VARIABLES
year_edu

coefficient
0.00326
-0.00789
age
-0.00216
-0.00151
income_percapita 0.000879
-0.00767
life_style
0.00600**
-0.00276
knowledge
-0.00229
-0.00935
violence
0.0664
-0.0506
Authoritarian
0.208**
-0.0852
Old order
0.302***
-0.0874
Equality
-0.3
-0.649
Moral Politics
-2,057
-8,310
Nationalism
-0.632
-0.39
Mobility
-0.0948**
-0.0378
Constant
0.216**
-0.11
Observations

1,800
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แบบแผนวิ ถีชีวิตประจํ าวัน (Lifestyle)
ตัวแปรแบบแผนวิถีชีวิตประจําวัน (Lifestyle) นันเราใช้
้
คําถามต่างๆ ในตารางที่ 4 เช่น ไปเที่ยว
ต่างประเทศทังในและนอกเอเชี
้
ย เข้ าห้ างสรรสินค้ าระดับบน (พารากอน เซ็นทรัล) ใช้ บริ การของภัตตาคาร
และร้ านกาแฟที่ หรู หรา มีบตั รเครดิต เพื่อวัดว่าผู้ตอบคําถามเป็ นผู้มีวิถีชีวิตประจําวันแบบชนชัน้ กลาง
ระดับสูงหรื อไม่ ซึ่งในบริ บทของกรุ งเทพนันวิ
้ ถีชีวิตประจําวันเช่นนี ้ย่อมสะท้ อนฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ
ของชนชั น้ กลางระดับ บน และพบว่ า แบบแผนการมี วิ ถี ชี วิ ต ประจํ า วัน แบบชนชัน้ กลางระดับ สู ง มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับการไม่ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย หรื ออาจกล่าวอีกแบบได้ ว่า ชนชัน้
กลางระดับบนเป็ นผู้ที่มีแนวโน้ มจะไม่ยดึ มัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
ตารางที่ 4: แบบแผนวิถีชีวติ ประจําวัน (Lifestyle)
ความถี่ในการไปสยามพารากอน(1=ไม่ เคยเลย ถึง 5 บ่ อยกว่ าปี ละหน)
ความถี่ในการไปห้ างเซ็นทรั ล(1=ไม่ เคยเลย ถึง 5 บ่ อยกว่ าปี ละหน)
ความถี่ในการไปเที่ยวประเทศแถบเอเชีย(1=ไม่ เคยเลย ถึง 4 บ่ อยกว่ าปี ละหน)
ความถี่ในการไปเที่ยวประเทศที่ไกลกว่ าแถบเอเชีย(1=ไม่ เคยเลย ถึง 4 บ่ อยกว่ าปี ละ
หน)
มีบัตรเครดิต(1= มี)
ทานอาหารที่ภตั ตาคารหรื อร้ านอาหารในห้ างบ่ อยๆ(1= ใช่ )
ใช้ บริการร้ านกาแฟที่ตกแต่ งสวยงามบ่ อยๆ(1= ใช่ )

ระเบียบทางสังคมถูกท้าท้าย (Old Order)
ตัวแปร “ระเบียบทางสังคมถูกท้ าทาย” (Old Order) วัดโดยใช้ คําถาม เช่น “คนสมัยนี ้ไม่ร้ ู จกั ทํา
หน้ าที่ของตนให้ ดี เอาแต่เรี ยกร้ องสิทธิ เพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล” หรื อ “คนสมัยนี ้ใช้ จ่ายเกินตัว
(ไม่พอเพี ย ง/บริ โภคนิ ย ม)” คําถามเหล่า นี ส้ ร้ างขึน้ เพื่ อวัดว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ทัศนะที่ ยึดมั่น ใน
“ระเบียบทางสังคม” ที่มีลกั ษณะเชิงประเพณีมากน้ อยเพียงใด ในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะวัดว่าคนเหล่านี ้
รู้สกึ ว่าระเบียบสังคมที่พวกเขายึดถือถูกท้ าท้ ายหรื อถูกทําให้ อ่อนแอลงหรื อไม่ ดังเช่นคําถามที่ว่า “ประชา
นิยมทําให้ คนลุ่มหลงในวัถตุนิยมบริ โภคนิยม” และ “ประชานิยมทําให้ เกิดการใช้ ภาษี อย่างไม่เหมาะสม
เช่นเป็ นเครื่ องมื อให้ นักการเมื องใช้ ในการหาเสียง” ดังนัน้ ความสัมพันธ์ ที่เราพบว่ามีทิศทางเดียวกัน
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ระหว่างตัวแปรระเบียบทางสังคมกับความไม่ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยจึงอาจหมายความว่า ผู้ที่ยึด
มัน่ ในระเบียบทางสังคมเชิงประเพณีร้ ู สึกว่าสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็ นสิ่งที่ดีงามมีคณ
ุ ค่ากําลังถูกท้ าท้ ายหรื อ
เสื่อมสลายลงไป ทําให้ เขาไม่ยดึ มัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
อํานาจนิ ยม (Authoritarian)
ชุดคําถามที่ใช้ วดั ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ นที่จะมีทศั นคติแบบอํานาจนิยมหรื อไม่นนั ้ มี
รายละเอียดดังในตารางที่ 5 เช่น ผู้ตอบว่าตนชอบคําว่า “หน้ าที่” มากกว่า “สิทธิ” หรื อชอบวลีว่า “ให้ สงั คม
เห็นพ้ องต้ องกัน” มากกว่า “ให้ สงั คมมีความหลากหลาย” หรื อผู้ที่เห็นด้ วยกับคําถามว่า “หลักการเลี ้ยงเด็ก
ที่ดีควรให้ มีระเบียบวินยั เคารพเชื่อฟั งผู้ใหญ่ มากกว่าตามใจให้ เด็กแสดงออกตามประสาเด็ก” เป็ นต้ น ตัว
แปรอํานาจนิยมนี ้มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรความไม่ยดึ มัน่ ในระบอบประชาธิปไตย อัน
หมายความว่าผู้ที่มีทศั นะคติแบบอํานาจนิยมคือผู้ที่มีแนวโน้ มจะไม่ยดึ มัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
ตารางที่ 5: อํานาจนิยม
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ความไม่มนั่ คงในชี วิตความเป็ นอยู่
ตัวแปรนี ้ใช้ วดั ว่าผู้ตอบคําถามรู้ สึกว่าตนและครอบครัวมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่มนั่ คงทังในปั
้ จจุบนั
และในอนาคตหรื อไม่ ซึง่ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับความไม่ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
กล่าวคือ ผู้ที่ไม่เชื่อมัน่ ว่าชีวิตตนและครอบครัวมีความมัน่ คงทังในปั
้ จจุบนั และอนาคตจะเป็ นผู้ที่ไม่ยึดมัน่
ในระบอบประชาธิปไตยด้ วย หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ผู้ที่ร้ ูสกึ ว่าตนไม่มีความมัน่ คงจะยอมรับระบอบเผด็จการ
ได้ (ดูตารางที่ 6)
ตารางที่ 6: ความไม่มนั่ คงในชีวิตความเป็ นอยู่
ระดับของความคิดเห็น
ไ ม่ เ ห็ น ไม่ ค่ อ ย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
คําถาม: ท่านเห็นด้ วยกับข้ อความเหล่านี ้มากแค่ไหน
อย่ า งยิ่ ง
ด้ ว ย เ ห็ น = 3
=4
อย่างยิ่ง ด้ ว ย =
2
=1
1) ปั จจุบนั ท่านและครอบครัวมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่มนั่ คง
2) ในอีก 5-10 ปี ข้ างหน้ า ท่านคิดว่าชีวิตของท่านและ
ครอบครัวจะมีความมัน่ คง
3) บุตรหลานของท่านจะมีชีวิตที่มนั่ คง และสุขสบายกว่า
ท่าน
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สิ่งที่ ควรจะได้ รับการอธิ บาย ณ จุดนี ก้ ็ คือ เหตุใดผู้ตอบคําถามชาวกรุ งเทพฯ จึงมีความรู้ สึกไม่
มัน่ คงในชี วิตความเป็ นอยู่ของตน จะเข้ าใจสิ่งนีไ้ ด้ ต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของการกระจาย
รายได้ ของสังคมไทยในรอบเวลาประมาณ 30 ปี ที่ผา่ น อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แผนภาพที่ 1: การเปลี่ยนแปลงของระดับความเหลื่อมลํ ้า

จากแผนภาพที่ 1 จะเห็น ได้ ว่า ระดับความเหลื่อมลํา้ ของการกระจายรายได้ นัน้ เพิ่มขึน้ เรื่ อ ยๆ
นับตังแต่
้ จุดเริ่ มต้ นของการเร่ งรัดพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษที่ 2500 จาก พ.ศ. 2505 ที่ความเหลื่อมลํ ้า
ของประเทศไทยมีค่าใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศกํ าลังพัฒนา แต่เมื่อถึง พ.ศ. 2535 ระดับความ
เหลื่อมลํ ้าของไทยก็มีค่าสูงสุด ซึง่ มีค่าใกล้ เคียงกับบรรดาประเทศที่ความเหลี่อมลํ ้าสูงลําดับต้ นๆ ของโลก
อย่างไรก็ตาม ระดับความเหลื่อมลํ ้าของไทยก็เริ่มลดลงหลัง พ.ศ. 2535 (Pasuk 2016: 3)
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แผนภาพที่ 2: การเปลี่ยนแปลงของรายได้ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างชันรายได้
้
แบบ percentile

ความเหลี่อมลํ ้าในภาพรวมที่เริ่ มลดลงหลัง พ.ศ. 2535 นัน้ ในด้ านหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้ ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2531- 2554 ที่รายได้ ของคนในชันรายได้
้
ที่ตํ่ากว่าชันที
้ ่ 60 percentile
โดยประมาณลงมาเพิ่มขึน้ รวดเร็ วกว่าชนชัน้ กลางบนที่ระดับประมาณ 61 percentile ขึน้ ไป แต่ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่มีรายได้ สงู สุด 1 percentile แรกกลับมีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ วมาก ทังหมดนี
้
้กล่าวได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ในช่วงเวลา 20 ปี เศษนี ้นัน้ กลุ่มชนชันกลาง
้
บนถูกไล่กวดทางเศรษฐกิจจากกลุ่มชนชันล่
้ าง ในขณะที่คนกลุม่ นี ้ถูกทิ ้งห่างออกไปเรื่ อยๆ จากกลุ่นชนชัน้
บนสุดของสังคม ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 (Kobsak 2013 อ้ างจาก Pasuk 2016: 4)
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ตารางที่ 7: ลําดับปั จจัยกําหนดการเปลีย่ นแปลงระดับความเหลื่อมลํ ้า

ในอีกด้ านหนึ่งของความเหลื่อมลํ ้านัน้ เมื่อพิจารณาจากปั จจัยที่ก่อให้ เกิดหรื อลดความเหลื่อมลํ ้า
แล้ ว (ตารางที่ 7) เราจะพบ 2 ปั จจัยที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ระดับการบริ โภคเฉลี่ยในพื ้นที่และการ
มีอาชีพอยูใ่ นภาคเกษตรกรรม ปั จจัยทังสองนี
้
้ทําให้ ความเหลื่อมลํ ้าเพิ่มขึ ้นในช่วง พ.ศ. 2524-2535 ซึง่ เป็ น
ช่วงเวลาที่ความเหลื่อมลํ ้าโดยรวมเพิ่มขึ ้น แต่กลับกลายเป็ นปั จจัยที่ลดความเหลื่อมลํ ้าลงในช่วง พ.ศ.
ก
2535-2556 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ความเหลื่อมลํ ้าโดยรวมลดลง สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากปั จจัยทังสองถู
้
กระทบจากเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐอย่างสําคัญ (ธรและชานนทร์ 2560) ดังนี ้
ระดับการบริ โภคเฉลี ย่ ในพืน้ ที ่
ในช่วงก่อน พ.ศ. 2531 ปั จจัยเชิงพื น้ ที่ ส่งผลให้ ความเหลื่อมลํ ้าเพิ่มขึน้ สูงมาก ซึ่งเกิดจาก
ผลตอบแทนของการอาศัยอยู่ในพื ้นที่ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ใน
เขตกรุ งเทพฯ เขตเมืองในภาคกลาง เมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมืองภาคใต้ ตามลําดับ หลังจาก
พ.ศ. 2535 และ 2539 ปั จจัยการอาศัยอยู่ในเขตเมืองมีแนวโน้ มอธิบายความเหลื่อมลํ ้าลดลง แต่กลับมา
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เพิ่มสูงอีกครัง้ ในพ.ศ. 2543 แต่หลังจากพ.ศ. 2543 ปั จจัยเชิงพื ้นที่นี ้เองกลับทําให้ ความเหลื่อมลํ ้าลดลง
อย่างรวดเร็ วจากการกลายเป็ นเมือง (urbanization) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายประชากรในเขตเมือง
ต่างๆ ในภูมิภาคนอกพื ้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี ้ หลัง พ.ศ. 2544 รัฐบาลทักษิณได้ ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
แบบคูข่ นาน (Dual Track) ซึง่ ทําให้ มีการจัดสรรทรัพยากรของรัฐมากระตุ้นเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคมากขึ ้น
กว่ายุคก่อนๆ อย่างมี นัยยะสําคัญ ผ่านกลุ่มนโยบายที่ เรี ยกกันว่า “ประชานิ ยม” เช่น กองทุนหมู่บ้า น
กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (S-M-L) การส่งเสริ มหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหนึ่งตําบล (OTOP)
ฯลฯ แนวนโยบายเหล่านี ้หนุนเสริ มให้ เกิดการไล่กวดทางเศรษฐกิจระหว่างพื ้นที่ ยิ่งกว่านี ้ รัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2540 กําหนดให้ มีการกระจายอํานาจทางการคลังให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.)
้
านาจ พ.ศ. 2542 ที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประกาศใช้ พระราชบัญญัติแผนและขันตอนการกระจายอํ
ทําให้ สดั ส่วนรายได้ ของ อปท. เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 11.1 ใน พ.ศ. 2540 เป็ นร้ อยละ 20.7 ใน พ.ศ. 2544
และเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนมีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 27.3 ใน พ.ศ. 2556 โดยสัดส่วนรายได้ ที่สงู ขึ ้นมากนี ้เกิด
จากการโอนเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางให้ แก่ อปท. สิ่งเหล่านี ้ส่งผลต่อการขยายเขตเมืองและการพัฒนา
พื ้นที่ในภูมิภาคอย่างสําคัญ (ธรและชานนทร์ 2560)
การมี อาชี พอยู่ในภาคเกษตรกรรม
ปั จจัยการมีอาชีพอยูใ่ นภาคเกษตรกรรมส่งผลให้ ความเหลื่อมลํ ้าสูงเป็ นเพราะราคาสินค้ าเกษตรที่
ลดลงใน พ.ศ. 2524, 2535 และ 2543 ราคาที่ลดลงประกอบกับการที่ครัวเรื อนที่อยู่ในภาคเกษตรมักเป็ น
ครัวเรื อนที่มีระดับการบริ โภคน้ อยอยู่แล้ วทําให้ ในช่วงเวลาที่ราคาผลผลิตตกตํ่า ครัวเรื อนที่มีเกษตรกรอยู่
ด้ วยจะมีระดับการบริ โภคน้ อยกว่าครัวเรื อนแบบอื่นโดยเฉลี่ยมากขึ ้น ซึ่งทําให้ ความเหลื่อมลํ ้าเพิ่มสูงขึ ้น
ส่วนการที่ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ ความเหลื่อมลํ ้าน้ อยลงในช่วง พ.ศ. 2549-2556 เนื่องจากราคาสินค้ า
เกษตรที่ดีขึ ้นทังจากตลาดโลกและจากนโยบายการแทรกแซงราคาโดยหลายรั
้
ฐบาล
กล่าวโดยสรุ ปก็คือ หลัง พ.ศ. 2535 การอยู่อาศัยในพื ้นที่ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจตํ่า
กว่า เช่น พื ้นที่นอกเขตกรุ งเทพฯ หรื อนอกเขตเมืองในภูมิภาคต่างๆ เสียเปรี ยบพื ้นที่ที่มีการพัฒนามาก่อน
น้ อยลง ในขณะเดียวกันราคาพื ชผลการเกษตรต่างๆ ก็ปรั บตัวสูงขึน้ ในช่วงหลัง ทํ าให้ ภาคชนบทและ
เกษตรกรรมไล่กวดเข้ าใกล้ ภาคเมืองมากขึ ้น ซึ่งนโยบายรัฐมีผลอย่างสําคัญต่อการไล่กวดนี ้ ทําให้ ระดับ
ความเหลื่อมลํ ้าลดลงหลัง พ.ศ. 2535
เมื่อใช้ ระดับการบริ โภคของครัวเรื อนโดยเปรี ยบเทียบระหว่างชนบทกับเมืองเป็ นมาตรวัดแล้ ว เรา
จะเห็นปรากฏการณ์ ที่เขตชนบทไล่กวดเขตเมืองอย่างชัดเจน จากแผนภาพที่ 3 ข้ างล่างนี ้ ชนบทไล่กวด
เมืองสองระลอกระหว่างช่วง พ.ศ. 2529-2539 และ ช่วง พ.ศ. 2543-2556 ในขอบข่ายทัว่ ประเทศ
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แผนภาพที่ 3 ระดับการบริโภคของครัวเรื อนโดยเปรี ยบเทียบระหว่างชนบทกับเมือง

จากการคํานวณของชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์ โดยใช้ ข้อมูลโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ครัวเรื อนไทย โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
อาจสรุปได้ ว่า ความรู้สกึ ที่ไม่มนั่ คงในชีวิตความเป็ นอยู่ของตัวเองและครอบครัวทังในปั
้ จจุบนั และ
อนาคต เกิ ด จากการที่ ช นชัน้ กลางระดับ บนถูก ไล่ ก วดทางเศรษฐกิ จ จากชนชัน้ ที่ มี ฐ านะตํ่ า กว่ า ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจะไล่กวดชนชันสู
้ งสุดส่วนน้ อยได้ ทนั ทําให้ ถกู ทิ ้งห่างไปเรื่ อยๆ นอกจากนี ้ ในเชิง
พื ้นที่ ชนชันกลางบนของกรุ
้
งเทพฯ หรื อในเขตเมืองอื่นๆ ก็ถูกไล่กวดจากคนในเขตชนบท หรื อ “คนบ้ าน
้
าด้ วยเช่นกัน สิ่งต่างๆ นี ้อาจช่วย
นอก” ทําให้ ช่องว่างระหว่างพวกเขากับชาวบ้ านนอกเหล่านันหดแคบเข้
อธิบายว่าทําไมคนชันกลางบนชาวกรุ
้
ง (ชาวเมือง) รู้ สึกถึงความไม่มนั่ คงในชีวิตความเป็ นอยู่ของตน ซึ่ง
กลายเป็ นพื ้นฐานของอารมณ์ความรู้สกึ ที่ทําให้ เขายอมรับระบอบการปกครองที่ไม่เป็ นประชาธิปไตยได้
จากการอภิปรายในบทที่ 3 ซึ่งนิยาม “ชนชันกลางระดั
้
บบน” ในสังคมไทยว่า หมายถึง “ผู้ที่มกั
อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรื อในเขตเมือง มีการศึกษาสูง และมีการงานอยู่นอกภาคเกษตรมีฐานะเป็ นเจ้ าของ
้ ง รวมทังมี
้ วิถีชีวิตประจําวัน (lifestyle) แบบ
กิจการ (ทังมี
้ หรื อไม่มีลกู จ้ าง) หรื ออยู่ในสาขาวิชาชีพขันสู
หรู หรา” และชนชัน้ กลางระดับบนนีเ้ ป็ นมวลชนกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย” ส่วนการอภิปรายข้ างต้ นของบทนี ช้ ี เ้ พิ่มเติมว่า ชนชัน้ กลางระดับบนในกรุ งเทพฯ ผู้มีวิถี
ชีวิตประจําวันแบบ “หรู หรา” นัน้ กลับมีความรู้ สึกว่าชีวิตตนและครอบครัวไม่มีความมัน่ คงทังในปั
้ จจุบนั
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และอนาคต เนื่องจากถูกไล่กวดทางเศรษฐกิจจากผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากว่า ในขณะที่พวกเขาก็ไล่
ตามชนชันสู
้ งของสังคมไม่ทนั และถูกทิ ้งห่างออกไปเรื่ อยๆ ยิ่งกว่านี ้ คนกลุม่ นี ้รู้สกึ ด้ วยว่าระเบียบทางสังคม
ที่เขายึดถือว่าดีงาม ซึ่งสะท้ อนผ่านคําถามว่า “คนสมัยนี ้ไม่ร้ ู จกั ทําหน้ าที่ของตนให้ ดี เอาแต่เรี ยกร้ องสิทธิ
เพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล” หรื อ “คนสมัยนี ้ใช้ จ่ายเกินตัว (ไม่พอเพียง/บริ โภคนิยม)” ก็กําลังถูกท้ า
ท้ าย หรื อถูกทําให้ อ่อนแอลง ดังคําถามที่ว่า “ประชานิยมทําให้ คนลุ่มหลงในวัตถุนิยมบริ โภคนิยม” หรื อ
“ประชานิยมทําให้ เกิดการใช้ ภาษีอย่างไม่เหมาะสม เช่น เป็ นเครื่ องมือให้ นกั การเมืองใช้ ในการหาเสียง”
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การเมืองแล้ ว อาจกล่าวได้ ว่าปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความรู้ สกึ ที่ไม่มนั่ คงจากการ
ถูกไล่กวดทางเศรษฐกิจ กับการที่ร้ ูสกึ ว่าระเบียบทางสังคมที่ดีงามกําลังถูกท้ าท้ ายของชนชันกลางระดั
้
บบน
นัน้ เป็ นปฏิกิริยาที่มีต่อปมปั ญหาเชิงโครงสร้ างที่ประจักษ์ (2559) และวีรยุทธ (2560) ชี ้ว่าลักษณะเชิง
โครงสร้ างของรัฐไทยสมัยใหม่ที่ยงั คงสืบทอดมรดกโครงสร้ างแบบรัฐโบราณมีผลต่อการเปลี่ยน (ไม่ผ่าน)
ของสังคมการเมืองไทย โดยเฉพาะวีระยุทธเชื่อว่าความตึงเครี ยดเชิงโครงสร้ างระหว่างรัฐเก่ากับรัฐใหม่
ก่อให้ เกิดปมความขัดแย้ งเชิงพื ้นที่ระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด ที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรของรัฐที่
ให้ ประโยชน์แก่กรุ งเทพฯ ซึง่ เป็ นความสืบเนื่องจากรัฐเก่า ที่กรุ งเทพฯ ทําตัวเสมือนเจ้ าอาณานิคมปกครอง
ต่างจังหวัด ทําให้ ชนชันกลางส่
้
วนใหญ่ (ซึง่ เป็ นคนกรุงเทพฯ ) ของไทยต่อต้ านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้
เพื่อปกป้องฐานะที่ได้ เปรี ยบในการกระจายทรัพยากรที่ไม่เป็ นธรรมต่อไป เมื่อเป็ นเช่นนีแ้ ล้ ว ปมความ
ขัดแย้ งระหว่างกรุ งเทพฯ กับต่างจังหวัดจึงกลายเป็ นปมทับซ้ อนระหว่างพื ้นที่และเชิงชนชัน้ ระหว่างชนชัน้
กลางระดับบนในกรุงเทพฯ กับชนชันกลางระดั
้
บล่างในต่างจังหวัดไปในขณะเดียวกัน
ในอีกแง่หนึ่งบทที่ 3 ชีว้ ่าชนชัน้ กลางระดับบนเหล่านี ้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคน “หน้ าใหม่ทาง
การเมือง” เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ทางตรงกับการเข้ าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน หรื อไม่ใช่
ผู้ที่มีความสนใจทางการเมืองเป็ นพื ้นฐาน ประกอบกับการที่เขาเติบโตขึ ้นมาในสังคมไทยที่แนวคิดแบบ
อนุรักษ์ นิยมเป็ นความคิดกระแสหลักนัน้ สภาวการณ์ เช่นนี อ้ าจทํ าให้ พวกเขารั บทัศนคติพืน้ ฐานแบบ
อํา นาจนิ ย ม ที่ ทํ าให้ พวกเขากลายเป็ นมวลชนที่ สนับสนุน หรื อรั บได้ กับความตึงเครี ยดเชิ งโครงสร้ าง
้ าที่มีลกั ษณะย้ อนแย้ งกันระหว่าง
ระหว่างรัฐเก่ากับรัฐใหม่ ที่ก่อให้ เกิดแรงจูงใจทางการเมืองของชนชันนํ
ความต้ องการมีอํานาจ (authority) แต่กลับไม่ต้องการความรับผิด (accountability) เพราะทัศนคติแบบ
อํานาจนิยมนัน้ เน้ นความสําคัญของการทําตามหน้ าที่มากกว่าให้ ความสําคัญกับสิทธิ เมื่อพวกเขาไม่ให้
ความสําคัญกับสิทธิแล้ วก็เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาไม่ได้ เห็นความจําเป็ นว่าผู้ปกครองต้ องรับผิดต่อประชาชนใน
ฐานะเจ้ าของสิทธิ
ในแง่นี ้ Welzel ยํ ้าว่าการเรี ยกร้ องทางการเมืองที่จะนําไปสู่ประชาธิ ปไตยจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อ
มวลชนที่ออกมาเรี ยกร้ องมีคา่ นิยมแห่งการปลดปล่อย (Emancipative Values) ซึง่ ก็คือ “อํานาจ เสรี ภาพ
ศักยภาพกระทําการ (agency) ความเท่าเทียม และความไว้ วางใจในตัวผู้อื่น” แต่เห็นได้ ชัดจากการ
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อภิปรายข้ างต้ นว่า ชนชันกลางระดั
้
บบนของไทยไม่ได้ ยึดถือค่านิยมแห่งการปลดปล่อย ดังนัน้ พวกเขาจึง
ไม่ได้ มีบทบาทแบบ “มวลชนเพื่อการปลดแอก” (Emancipative Mass) ซึง่ จะ“สร้ างแรงกดดันให้ กบั ชนชัน้
นําทางการเมือง เพื่อเรี ยกร้ องเสรี ภาพทางการเมืองเมื่อมันถูกปฏิเสธ ปกป้องมันเมื่อมันถูกท้ าทาย และ
ขับเคลื่อนมันเมื่อมันหยุดชะงัก” (Welzel 2009: 84)
เพราะเหตุนี ้ จึงไม่แปลกที่มวลชนชนชัน้ กลางระดับบนจะไม่ยึดมัน่ หรื อ “หันหลัง” ให้ กับระบอบ
ประชาธิปไตยและกลายเป็ นมวลชนโดย “ธรรมชาติ” ของ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ซึง่ ใช้ กรอบ
ความคิดที่เน้ นการต่อต้ านการทุจริ ตเชิงศีลธรรม ชาตินิยม และกษัตริ ย์นิยม เป็ นอุดมการณ์ หลักในการ
ระดมมวลชน ชนชันกลางระดั
้
บบนของไทยจึงไม่ใช่ผ้ มู ีบทบาททางบวกต่อทังการกลายเป็
้
นและการจรรโลง
ประชาธิ ปไตยตามที่ทฤษฎีในสายของการทําให้ ทนั สมัยคาดหวังไว้ ตรงกันข้ าม ชนชันนี
้ ้กลับกลายเป็ น
มวลชนของพลังอนุรักษ์ นิยมของชนชันนํ
้ าไทยที่สนับสนุน (หรื อไม่ต่อต้ าน) การรัฐประหารโดยกองทัพอยู่
บ่อยครัง้ จนกระทัง่ กลายเป็ นวงจรอุบาทว์ทางการเมือง ทําให้ ระบอบการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพ
โดยสรุ ป เราอาจตอบคําถามว่าเหตุใดชนชันกลางของไทยที
้
่มีบทบาทเชิงบวกต่อการกลายเป็ น
ประชาธิปไตยในทศวรรษที่ 2513 และ 2523 หันมาต่อต้ านประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษเศษที่ผ่านมานี ้ได้
้ ว่า บทบาทเชิงบวกในช่วงแรกนันไม่
้ ได้ เกิดจากการสมาทานความเชื่อแบบปลดปล่อย พวกเขาอาจมี
สันๆ
ความเชื่อแบบ “ไทยๆ” นี ม้ าตังแต่
้ ช่วงเวลานัน้ แล้ ว พวกเขาหันมาสู้เพื่อประชาธิ ปไตยในช่วงนัน้ ก็ เพื่อ
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของตัวเอง โดยขอมีส่วนแบ่งอํานาจการจัดสรรทรัพยากรจากชนชันบน
้ ส่วน
้ งในช่วงหลัง ไม่วา่ จะโดยตระหนักรู้หรื อไม่ก็
สาเหตุท่ีพวกเขาหันมาสนับสนุนระบอบอํานาจนิยมของชนชันสู
ตาม ก็เป็ นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพวกเขาอีกเช่นกัน โดยพยายามกีดกันชนชันกลาง
้
ระดับล่า งออกจากอํ า นาจการจัด สรรทรั พ ยากร ผ่า นจิ น ตภาพสัง คมช่ ว งชัน้ อิ น ทรี ย ภาพที่ รองรั บ โดย
มโนทัศน์อํานาจแบบบุญบารมี
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บทที่ 7 สรุ ป
รายงานวิจยั “การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบตั ิการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาว่าผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย” กลุ่มหลักมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนทัศนะทางการเมืองอย่างไร พวกเขา
หมายความตนเองและการเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างไร และระบบการเมืองการปกครองที่พวกเขาเสนอมี
ลักษณะอย่างไร วางอยู่บนโลกทัศน์ และคติความเชื่อใด และสอดคล้ องกับระบอบประชาธิ ปไตยหรื อไม่
อย่างไรและเพราะเหตุใด สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ ตามหัวข้ อดังนี ้
7.1 ชนชัน้ หลักในขบวนการและนัยต่ อความขัดแย้ งทางชนชัน้
ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ประกอบด้ ว ย 2 กลุ่ม หลัก คื อ ชนชัน้ กลาง
ระดับบน (ชนชันกลางระดั
้
บกลางขึ ้นไป) และชนชันกลางระดั
้
บล่าง ในขณะที่ประเทศไทยใน พ.ศ. 2556 มี
จํานวนชนชันกลางระดั
้
บบน 14.3 ล้ านคน (21.4%) และมีชนชันกลางระดั
้
บล่าง 36 ล้ านคน (53.8%) นัน้
้ ้ถึง 47% ของประชากร จากการ
กรุงเทพฯ กลายเป็ นฐานที่มนั่ ของคนชันกลางบน
้
เนื่องจากมีผ้ คู นในชนชันนี
สํารวจเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ การสนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทย” (“เสื ้อเหลือง”) คิดเป็ น 20.78% ส่วนผู้ให้ การสนับสนุนฝ่ ายตรงข้ าม (“เสื ้อแดง”) มีเพียง 7.83% ของ
้
ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมดเท่
้
านัน้ และพบว่าฝ่ ายเหลืองมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแบบชนชันกลาง
ในระดับสูงกว่าฝ่ ายแดงอย่างชัดเจน แม้ วา่ ระดับรายได้ ของทังสองฝ่
้
ายจะไม่แตกต่างกันในเชิงสถิตกิ ็ตาม
ทังนี
้ ้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ การสนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” มีแนวโน้ มจะ
เป็ นพนัก งานของรั ฐ /ลูก จ้ า งของรั ฐ หรื อ พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มากกว่ า สํ า หรั บผู้ต อบแบบสอบถามที่
สนับสนุนกลุม่ “เสื ้อแดง” พบว่ามีแนวโน้ มเป็ นพนักงานของรัฐ/ลูกจ้ างของรัฐ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจน้ อย
กว่า แต่มีแนวโน้ มอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย (ไม่มีลกู จ้ าง) มากกว่า นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มแดงเป็ นผู้ว่างงานในอัตราที่สูงกว่าด้ วย หรื อกล่าวได้ ว่าฝ่ ายเหลืองมีอาชีพที่มีความ
ั้
ที่
มัน่ คงสูงกว่า ทังในแง่
้
อาชีพมีลกั ษณะเป็ นงานประจํา (ไม่ใช่งานชัว่ คราว) และอยูใ่ นภาครัฐ จึงมีทงรายได้
ผันผวนน้ อยกว่า และมีสทิ ธิในสวัสดิการสังคมรองรับ เช่น การรักษาพยาบาล เงินบํานาญ ฯลฯ ในแง่นี ้ก็ไม่
แปลกที่พบด้ วยว่า ฝ่ ายเหลืองมีระดับการศึกษาที่สงู กว่า (เกือบ 15 ปี หรื อประมาณปริ ญญาตรี ) ฝ่ ายแดง
อย่างมีนยั ยะสําคัญเชิงสถิติ (เกือบ 12 ปี หรื อประมาณมัธยมปลาย) เช่นเดียวกัน ในแง่ของแบบแผนการ
ใช้ ชีวิตประจําวัน (lifestyle) กลุ่มเหลืองมีแบบแผนการใช้ ชีวิตที่สะท้ อนฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่สงู กว่า
ฝ่ ายแดงอย่ า งมี นัย ยะสํ า คัญ เชิ ง สถิ ติ เช่ น มี บัต รเครดิ ต เป็ นสัด ส่ ว นมากกว่ า สามารถอ่ า นสิ่ ง พิ ม พ์
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หนัง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาอัง กฤษ และนิ ย ายภาษาอัง กฤษจนจบเป็ นเล่ม ได้ ม ากกว่ า ไปจับ จ่ า ยใช้ ส อยใน
ห้ างสรรพสินค้ าระดับหรู (เช่น พารากอน เซ็นทรัล) ไปทานอาหารระดับภัตตาคาร ดื่มกาแฟในร้ านหรู
รวมทังไปเที
้
่ยวต่างประเทศในย่านเอเชียบ่อยครัง้ กว่า
ดังนัน้ “ชนชันกลางระดั
้
บบน” ที่ให้ การสนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ของงานชิ ้น
นีจ้ ึงหมายถึง “ผู้ที่มกั อาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯ หรื อในเขตเมือง มีการศึกษาสูง และมีการงานอยู่นอกภาค
เกษตร มี ฐ านะเป็ นเจ้ า ของกิ จ การ (ทัง้ มี แ ละไม่ มี ลูก จ้ า ง) หรื อ อยู่ใ นสาขาวิ ช าชี พ ขัน้ สูง รวมทัง้ มี วิ ถี
ชีวิตประจําวัน (lifestyle) แบบหรู หรา” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสํารวจในครัง้ นี ้นันมิ
้ ได้ ครอบคลุม
ประชากรทังประเทศ
้
เราจึงไม่สามารถสรุ ปเชิงปริ มาณได้ ว่า ชนชันกลางระดั
้
บบนนี ้คิดเป็ นสัดส่วนเท่าไร
ของผู้ให้ การสนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”
ในส่วนชนชัน้ กลางระดับล่าง กรณี ศึกษาคนใต้ ที่แฟลตคลองจั่นพบว่า ส่วนใหญ่ มีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ในกลุ่มชนชันกลางระดั
้
บล่าง คือ ไม่ได้ ยากจนข้ นแค้ นและมีรูปแบบการใช้ ชีวิตใน
หลายส่วนที่ดคู ล้ ายคลึงกับชนชันกลาง
้
เช่น มีรถยนต์สว่ นตัว มีการเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้ สอย แต่
ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี อ าชี พ การงานมั่น คง คนที่ ทํ า งานประจํ า มัก เป็ นพนัก งานระดับ ล่ า งหรื อ ลูก จ้ า งชั่ว คราวของ
บริ ษัทเอกชนหรื อหน่วยราชการ สําหรับผู้ไม่ได้ ทํางานประจํามักประกอบอาชีพค้ าขายหรื อรับจ้ างอิสระ เช่น
ขายอาหารตามสัง่ ขายข้ าวแกงปั กษ์ ใต้ ช่างเสริ มสวย ช่างทํ ากุญแจ ช่างซ่อมรองเท้ า และขายวัตถุดิบ
อาหารจากภาคใต้ เป็ นต้ น กลุ่มนี ้ส่วนใหญ่เรี ยนจบชันมั
้ ธยมตอนต้ นหรื อปลาย และแม้ พวกเขามีรายได้
ประจําทุกวัน แต่ก็เป็ นรายได้ ที่เพียงพอแก่การดํารงชีพตามอัตภาพเท่านัน้ พวกเขาทํามาหากินกับเศรษฐกิจ
นอกระบบแบบลุม่ ๆ ดอนๆ ต้ องต่อสู้ชีวิตและปรับตัวตามเงื่อนไขที่ตนกําหนดไม่ได้ มาโดยตลอด อย่างไรก็ดี
คนใต้ ที่ แ ฟลตคลองจั่น บางคนจัด เป็ นชนชัน้ กลางระดับ กลาง แม้ จ ะมี จํ า นวนไม่ ม าก เช่ น ทํ า งานใน
รัฐวิสาหกิจในระดับหัวหน้ างาน เป็ นเจ้ าของห้ อง (ในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็ นเพียงผู้เช่า)
พิจารณาในแง่นี ้ อาจมีผ้ ถู กเถียงได้ วา่ องค์ประกอบของกลุม่ การเมืองนี ้มีลกั ษณะตัดข้ ามชนชันทาง
้
เศรษฐกิจและสังคม (cross classes) เนื่องจากผู้สนับสนุน กปปส. มีทงชนชั
ั ้ นกลางบนและล่
้
าง ดังนัน้
ความขัดแย้ งระหว่างมวลชนฝ่ ายเหลืองและแดงจึงมิใช่ความชัดแย้ งเชิงชนชัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่
เศรษฐกิจดังเช่นที่อภิชาต ยุกติ และนิติ (2556) เสนอว่าความขัดทางการเมืองของไทยที่ผ่านมาเป็ นความ
ขัดแย้ งที่ลกั ษณะทางชนชัน้ กล่าวคือ เป็ นความขัดแย้ งระหว่างชนชันกลางระดั
้
บบน (เสื ้อเหลือง) ซึง่ มีฐานะ
้
บล่าง (เสื ้อแดง) ซึง่ มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมตํ่ากว่า ซึง่ มีนยั
ทางเศรษฐกิจสังคมสูงกว่ากับชนชันกลางระดั
ว่าคนชัน้ กลางระดับล่างไม่ควรเข้ าร่ วมขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพราะขบวนการฯ นีต้ ่อต้ าน
นโยบายการกระจายทรัพยากร (เช่น นโยบายประชานิยมในช่วงรัฐบาลของพรรคไทยรักไทย-เพื่อไทย) ที่
้
บล่าง
เป็ นประโยชน์ตอ่ ชนชันกลางระดั
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งานชิ ้นนี ้ไม่เห็นด้ วยกับข้ อถกเถียงเช่นนี ้ เนื่องจากการจะระบุว่าความขัดแย้ งทางการเมืองไทยใน
รอบทศวรรษเศษที่ผ่านมาจะเป็ นความขัดแย้ งเชิงชนชันหรื
้ อไม่นนั ้ จะต้ องพิจารณาอีกอย่างน้ อยสองปั จจัย
คื อ หนึ่ง องค์ ป ระกอบเชิ ง ชนชัน้ ทางเศรษฐกิ จ ของมวลชนผู้ส นับ สนุน ของแต่ล ะฝ่ ายการเมื อ ง ในแง่
องค์ประกอบเชิงชนชัน้ การที่งานชิ ้นนี ้ชี ้ข้ างต้ นว่ามีชนชันกลางระดั
้
บล่างเป็ นมวลชนของขบวนการฯ ด้ วย
นัน้ ก็ยงั ไม่สามารถยืนยันเชิงปริ มาณได้ วา่ ชนชันกลางระดั
้
บล่างที่เป็ นมวลชนของขบวนการฯ นี ้เป็ นมวลชน
้
คงไม่แปลกที่ขบวนการเคลื่อนไหวหนึ่งๆ จะประกอบด้ วย
ส่วนข้ างมากหรื อส่วนข้ างน้ อยของทังขบวนการ
มวลชนจากหลายชนชัน้ ทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขบวนการเคลื่อนไหวการเมืองระดับชาติ
ดังนันหากจะยื
้
นยันว่า ขบวนการฯ นี ้มีลกั ษณะข้ ามชนชันจริ
้ งๆ แล้ ว ก็อาจต้ องยืนยันในเชิงปริ มาณด้ วยว่า
้
บบนเป็ นองค์ประกอบส่วนใหญ่
ขบวนการนี ้ไม่ได้ มีชนชันกลางระดั
สอง จะต้ องพิจารณาถึงเป้าหมายและข้ อเรี ยกร้ องทางการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวด้ วย งาน
ชิ ้นนีเ้ ห็นว่าในท้ ายที่สุดแล้ ว เป้าหมายและข้ อเรี ยกร้ องหลักทางการเมืองของขบวนการฯ เป็ นการรื อ้ ฟื ้น
ระเบียบทางการเมืองสังคมแบบช่วงชัน้ (ดูรายละเอียดในหัวข้ อ 6.3 ข้ างล่างนี ้) ขึ ้นมาใหม่35 แม้ ระเบียบทาง
สังคมการเมืองแบบนี ้จะไม่ใช่ตวั นโยบายเศรษฐกิจโดยตรง แต่เห็นได้ ชดั ว่าผู้ที่ได้ ประโยชน์หลักหากการรื อ้
ฟื ้ น ระเบี ย บแบบช่ ว งชั น้ นี ป้ ระสบความสํ า เร็ จ ก็ คื อ ชนชั น้ กลางบนไม่ ใ ช่ ชั น้ กลางล่ า ง ไม่ ว่ า จะเป็ น
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรื อไม่ก็ตาม ดังนัน้ งานชิ ้นนี ้จึงยังคงยึดข้ อสรุปว่า ความขัดแย้ งทางการเมืองของ
มวลชนทังสองฝ่
้
ายเสื ้อสีนนยั
ั ้ งคงมีลกั ษณะความขัดแย้ งเชิงชนชัน้ ระหว่างชนชันกลางบน
้
(ฝ่ ายเหลือง) กับ
ชนชันกลางล่
้
าง (ฝ่ ายแดง) ต่อไป เช่นเดียวกับข้ อสรุปของ อภิชาต ยุกติ และนิติ (2556)
7.2 ชนชัน้ กลางกับระบอบประชาธิปไตย
การสํารวจทัศนะทางการเมืองของชนชันกลางระดั
้
บบนในกรุ งเทพฯ ที่สนับสนุนพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย และ/หรื อ กปปส. พบว่าพวกเขาไม่ได้ เป็ นผู้ที่ยดึ มัน่ หรื อเชื่อมัน่ ต่อระบอบประชาธิปไตย
เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่า “ภายใต้ สถานการณ์บางอย่างการใช้ ระบอบเผด็จการจะให้ ผลลัพธ์ ที่ดีกว่า” ยิ่งไป
กว่านัน้ ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” มีทัศนคติพืน้ ฐานแบบอํ านาจนิยมที่ เห็นว่า
“หน้ าที่ ” มาก่ อน “สิท ธิ ” หรื อต้ องการ “ให้ สังคมเห็ น พ้ องต้ องกัน ” มากกว่าต้ องการ “ให้ สัง คมมีค วาม
หลากหลาย” รวมทังเห็
้ นด้ วยว่า “หลักการเลี ้ยงเด็กที่ดีควรให้ มีระเบียบวินยั เคารพเชื่อฟั งผู้ใหญ่ มากกว่า
ตามใจให้ เด็กแสดงออกตามประสาเด็ก” นอกจากนี ้ ชนชัน้ กลางระดับบนในกรุ งเทพฯ ยังเชื่ออีกด้ วยว่า
ระเบียบสังคมที่พวกเขายึดมัน่ กําลังถูกท้ าทาย พวกเขาเห็นว่า “คนสมัยนี ้ไม่ร้ ู จกั ทําหน้ าที่ของตนให้ ดี เอา
35

ผู้เขียนมิได้ หมายความว่าขบวนการฯ ได้ ประกาศ หรื ออาจแม้ กระทั่งตระหนักรู้ ว่า จุดหมายของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตนคือ
ต้ องการรื อ้ ฟื น้ ระเบียบทางการเมืองสังคมแบบช่วงชัน้ แต่เป้าหมายนี ้สามารถตีความได้ จากความคิดและจินตนาการทางการเมืองของทังแกน
้
นําและผู้สนับสนุนขบวนการฯ
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แต่เรี ยกร้ องสิทธิ เพื่อรั บความช่วยเหลือจากรัฐบาล” หรื อ “คนสมัยนีใ้ ช้ จ่ายเกิ นตัว (ไม่พอเพียง/บริ โภค
นิยม)” รวมทังเชื
้ ่อว่า “ประชานิยมทําให้ คนลุม่ หลงในวัตถุนิยมบริโภคนิยม” และ “ประชานิยมทําให้ เกิดการ
ใช้ ภาษี อย่างไม่เหมาะสม เช่น เป็ นเครื่ องมือให้ นกั การเมืองใช้ ในการหาเสียง” ในขณะเดียวกันแม้ ชนชัน้
กลางระดับบนในกรุ งเทพฯ มีวิถีชีวิตประจําวันแบบ “หรู หรา” แต่พวกเขากลับมีความรู้ สึกว่าชีวิตตนและ
ครอบครัวไม่มีความมัน่ คงทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต เนื่องจากถูกไล่กวดทางเศรษฐกิจจากผู้ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจตํ่ากว่า ในขณะที่พวกเขาก็ไล่ตามชนชันสู
้ งของสังคมไม่ทนั และถูกทิ ้งห่างออกไปเรื่ อยๆ
Welzel เสนอว่าการเรี ยกร้ องทางการเมืองที่จะนําไปสูป่ ระชาธิปไตยจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อมวลชนที่
ออกมาเรี ยกร้ องมีคา่ นิยมแห่งการปลดปล่อย (Emancipative Values) ซึง่ ก็คือ “อํานาจ เสรี ภาพ ศักยภาพ
กระทําการ (agency) ความเท่าเทียม และความไว้ วางใจในตัวผู้อื่น” แต่เห็นได้ ชดั จากการอภิปรายข้ างต้ น
ว่า ชนชัน้ กลางระดับบนของไทยไม่ได้ ยึดถื อค่านิยมแห่งการปลดปล่อย แต่กลับมีทัศนคติพื ้นฐานแบบ
อํานาจนิยมที่เน้ นหน้ าที่ก่อนสิทธิ ต้ องการให้ สงั คมเห็นพ้ องต้ องกันมากกว่าสังคมที่มีความหลากหลาย ซึง่
สอดคล้ องกับจินตภาพของสังคมช่วงชันแบบอิ
้
นทรี ยภาพมากกว่า พวกเขาไม่ได้ เป็ น “มวลชนเพื่อการปลด
แอก” (Emancipative Mass) ซึ่งจะ “สร้ างแรงกดดันให้ กบั ชนชันนํ
้ าทางการเมือง เพื่อเรี ยกร้ องเสรี ภาพ
ทางการเมืองเมื่อมันถูกปฏิเสธ ปกป้องมันเมื่อมันถูกท้ าทาย และขับเคลื่อนมันเมื่อมันหยุดชะงัก” (Welzel
2009: 84) แต่อย่างใด
เพราะเหตุนี ้ จึงไม่แปลกที่มวลชนชนชัน้ กลางระดับบนจะไม่ยึดมัน่ หรื อ “หันหลัง” ให้ กับระบอบ
ประชาธิปไตยและกลายเป็ นมวลชนโดย “ธรรมชาติ” ของ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ซึง่ ใช้ กรอบ
ความคิดที่เน้ นการต่อต้ านการทุจริ ตเชิงศีลธรรม ชาตินิยม และกษัตริ ย์นิยม เป็ นอุดมการณ์ หลักในการ
ระดมมวลชน กล่าวในแง่นี ้แล้ ว ความคิดทางการเมืองของพวกเขาไม่แตกต่างจากผู้สนับสนุนหลักกลุ่มอื่น
เช่น คนใต้ ทัง้ ในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งจํานวนมากเป็ นชนชัน้ กลางระดับล่าง ดังนัน้ ชนชัน้ กลาง
ระดับบนของกรุงเทพฯ จึงไม่ใช่ผ้ มู ีบทบาททางบวกต่อทังการกลายเป็
้
นและการจรรโลงประชาธิปไตยตามที่
ทฤษฎีในสายของการทําให้ ทนั สมัยคาดหวังไว้ ตรงกันข้ าม พวกเขากลับกลายเป็ นมวลชนของพลังอนุรักษ์
นิ ย มของชนชัน้ นํ า ไทยที่ สนับสนุน (หรื อไม่ต่อต้ า น) การรั ฐ ประหารโดยกองทัพ อยู่บ่อยครั ง้ จนกระทั่ง
กลายเป็ นวงจรอุบาทว์ทางการเมือง ทําให้ ระบอบการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพ
โดยสรุ ป เราอาจตอบคําถามว่าเหตุใดชนชันกลางของไทยที
้
่มีบทบาทเชิงบวกต่อการกลายเป็ น
ประชาธิปไตยในทศวรรษที่ 2513 และ 2523 หันมาต่อต้ านประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษเศษที่ผ่านมานี ้ได้
้ ได้ เกิดจากการสมาทานความเชื่อแบบปลดปล่อย พวกเขาอาจมี
สันๆ
้ ว่า บทบาทเชิงบวกในช่วงแรกนันไม่
ความเชื่ อแบบ “ไทยๆ” นี ม้ าตังแต่
้ ช่วงเวลานัน้ แล้ ว พวกเขาหันมาสู้เพื่อประชาธิ ปไตยในช่วงนัน้ ก็ เพื่อ
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของตัวเอง โดยขอมีส่วนแบ่งอํานาจการจัดสรรทรัพยากรจากชนชันบน
้ ส่วน
้ งในช่วงหลัง ไม่วา่ จะโดยตระหนักรู้หรื อไม่ก็
สาเหตุที่พวกเขาหันมาสนับสนุนระบอบอํานาจนิยมของชนชันสู
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ตาม ก็เป็ นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพวกเขาอีกเช่นกัน โดยพยายามกีดกันชนชันกลาง
้
ระดับ ล่า งออกจากอํ า นาจการจัด สรรทรั พ ยากรผ่ า นจิ น ตภาพสัง คมช่ ว งชัน้ อิ น ทรี ย ภาพที่ ร องรั บ โดย
มโนทัศน์อํานาจแบบบุญบารมี
7.3 โลกทัศน์ และคติความเชื่อทางศาสนากับการโหยหาสังคมช่ วงชัน้
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ กปปส. ไม่ได้ ต้องการปฏิวตั ิหรื อ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยไปสูร่ ะบอบอื่น ไม่ว่าจะเป็ นสังคมนิยมหรื อคอมมิวนิสต์
หากแต่เสนอรู ปแบบการเมืองการปกครองที่มี “คนดี” หรื อ “ความดี” เป็ นฐาน เป็ นการพัฒนาการเมืองให้ มี
ุ ธรรม แม้ จะไม่ได้ อิงกับมโนทัศน์ทางศาสนาใด
ศีลธรรม หรื อเป็ นการ “ปฏิรูป” ระบอบประชาธิปไตยให้ มีคณ
เป็ นการเฉพาะหรื อว่ามีความย้ อนแย้ งในระดับรากฐานก็ตาม หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป้าหมายของขบวนการ
คือการรื อ้ ฟื น้ หรื อการย้ อนสังคมไทยกลับไปสู่ “สังคมช่วงชันแบบอิ
้
นทรี ยภาพ” เช่น สังคมในอดีตที่พวกเขา
เชื่อว่าดี ว่างาม
“การเมืองคนดี” ที่ “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เสนอคือการปกครองโดยให้ คนดีมาเป็ น
ผู้ปกครองเพื่อปกครองคนไม่ดี (หรื อไม่ดีเท่า) เป็ นระบบการเมืองการปกครองซึง่ วางอยู่บนมโนทัศน์อํานาจ
แบบบุญบารมี ซึง่ อํานาจแบบนี ้แตกต่างจากแนวคิดอํานาจของตะวันตก เนื่องจากเป็ นอํานาจที่ผกู ติดกับ
บุคคลและอํานาจโดยตัวมันเองไม่จําเป็ นต้ องเป็ นอันตรายต่อผู้ใต้ ปกครอง เพราะอํานาจเป็ นผลสืบเนื่อง
จากความถูกต้ อง (บุญบารมี) อํานาจจึงไม่จําเป็ นต้ องเป็ นอันตราย ตรงกันข้ าม อํานาจมาพร้ อมกับบุญ
บารมี หรื ออํานาจนันดี
้ งามในตัวเอง (Power is virtuous.) อํานาจมาพร้ อมกับศีลกับธรรมได้ สังคมจึงไม่
จําเป็ นต้ องวางกลไกในการคานอํานาจของผู้ปกครอง เราจึงไม่จําเป็ นต้ องกลัวอํานาจรัฐ ดังนัน้ สังคมจึงไม่
จําเป็ นต้ องวางหรื อสร้ างสถาบันทางการเมืองขึ ้นมาตรวจสอบการใช้ อํานาจ เพื่อให้ ผ้ ปู กครองต้ องรับผิดต่อ
ประชาชนเฉกเช่นในระบอบประชาธิปไตย ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะไม่ต้องรับผิดกับประชาชน แต่ต้องรับ
ผิดกับผู้มีคุณธรรมสูงสุด ซึ่งก็ คือพระเจ้ าแผ่นดิน เฉกเช่นเดียวกับคติการปกครองแต่โบราณของไทย ที่
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นผู้ปกครองที่มีคณ
ุ ธรรมสูงสุดและตังมั
้ น่ อยู่ในศีลในธรรม แผ่ร่มพระบารมีปกครอง
บ้ านเมืองให้ ร่มเย็นเป็ นสุข ระบบตรวจสอบการรับผิดทางการเมืองแบบนี ้ (หรื อแบบ “ไทย”) จึงแตกต่าง
อย่างมากกับระบบตรวจสอบของระบอบประชาธิปไตยเสรี นิยม ซึง่ เน้ นการแบ่งแยกอํานาจเพื่อตรวจสอบ
การใช้ อํานาจ (check and balance) ซึ่งสุดท้ ายแล้ วเชื่อมโยงกลับไปที่พลเมืองผู้เป็ นเจ้ าของอํานาจ
กลายเป็ นระบบที่ให้ “คนดี” (“มีศีลธรรม”) ถืออํานาจแทนคนไร้ ศีลธรรม ดังพระบรมราโชวาทในวันที่ 11
ธันวาคม 2512 ที่วา่
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“ในบ้ านเมืองนัน้ มีทงคนดี
ั้
และคนไม่ดี ไม่มีใครจะทําให้ คนทุกคนเป็ นคนดีได้
ทังหมด
้
การทําให้ บ้านเมืองมีความปกติสขุ เรี ยบร้ อย จึงมิใช่การทําให้ ทุกคนเป็ นคนดี
หากแต่อยูท่ ี่การส่งเสริมให้ คนดีได้ ปกครองบ้ านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ มีอํานาจ
ไม่ให้ ก่อความเดือดร้ อนวุน่ วายได้ ”
นอกจากนี ้ มโนทัศน์อํานาจแบบบุญบารมียงั เป็ นรากฐานที่ก่อให้ เกิดจินตภาพสังคมช่วงชันอิ
้ นทรี ย
ภาพที่คนเราไม่เท่ากันอีกด้ วย สังคมช่วงชันแบบนี
้
้ “จัดระเบียบ” ความไม่เสมอหน้ าโดยยึดบุญหรื อความดี
เป็ นแกนกลางในการแบ่งชัน้ พูดอีกแบบคือ เหตุที่คนเรา (กลุ่ม/ชนชัน)
้ ไม่เท่าเทียมกันก็เพราะเรามีบุญ/
ความดีไม่เท่ากัน สังคมอินทรี ยภาพแบบนี ม้ ีแนวคิดว่าสังคมที่ เป็ นปกติสุขและจะขับเคลื่อนต่อไปได้ ก็
ต่อเมื่อหน่วยต่างๆ ของสังคมรู้จกั หน้ าที่ของตนและทํางานอย่างประสานสอดคล้ องกัน (harmony) เปรี ยบ
ได้ ดงั อวัยวะต่างๆ ของร่ างกายที่มีหน้ าที่แตกต่างกันไป แม้ ว่าอวัยวะเหล่านี ้จะมีความสําคัญไม่เท่ากัน แต่
ต้ องทํางานประสานสอดคล้ องกัน หาไม่แล้ วร่ างกาย (สังคมหรื อประเทศชาติ) ก็จะเจ็บไข้ ได้ ป่วยและไม่
สามารถพัฒนาต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น พระมหากษัตริ ย์เปรี ยบเสมือนสมองทําหน้ าที่สงั่ การไปยังอวัยวะทุก
ส่วนของร่ างกาย ในขณะที่ ประชาชนก็เปรี ยบเหมือนแขนขาที่ต้องทําตามหน้ าที่ที่ได้ รับคําสัง่ จากสมอง
เช่นนี ้เองจึงทําให้ ร่างกายเป็ นปกติสขุ ต่อไปได้ เห็นได้ ชดั ว่า ภายใต้ สงั คมอินทรี ยภาพแบบนี ้ ทุกหน่วยของ
สังคมไม่ได้ มีความสําคัญเท่าเทียมกัน สมองและหัวใจย่อมต้ องสําคัญกว่าแขนขา โครงสร้ างหรื อระเบียบ
ของสังคมเช่นนี ้จึงเป็ นสังคมที่ไม่เสมอหน้ าไม่เท่าเทียม ดังนัน้ คนเราจึงไม่จําเป็ นต้ องมีสิทธิและหน้ าที่เท่า
เทียมกันเป็ นพื ้นฐาน
นัยยะทางการเมืองที่สืบเนื่องจากแนวคิดสังคมช่วงชันอิ
้ นทรี ยภาพมีลกั ษณะตรงข้ ามกับแนวคิด
แบบเสรี นิยมหลายประการ ประการแรก บุคคลพึงต้ องทําตามหน้ าที่ของตนเป็ นหลัก ซึง่ อาจกําหนดขึ ้นจาก
อาชีพ กฎหมาย สถานะทางสังคม หรื อวัฒนธรรมประเพณี แต่หน้ าที่ที่แตกต่างกันย่อมมีนยั ว่ามีอํานาจหรื อ
สถานะไม่เท่ากัน หรื อมีลกั ษณะลดหลัน่ ลงมาเป็ นชัน้ ๆ ดังนัน้ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างอํานาจหรื อ
สถานะย่อมเป็ นเรื่ องถูกต้ องสมควรและเป็ นธรรมชาติ สังคมไทยจึงเน้ นว่าหน้ าที่มาก่อนสิทธิของปั จเจกชน
เสมอ
ประการที่ สอง ความขัดแย้ งในชาติหรื อสังคมเป็ นเรื่ องผิดปกติ ผิดธรรมชาติ ในแบบเดียวกับที่
อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ างกายต้ องไม่ทํางานขัดแย้ งกันเอง หรื อไม่ร้ ู จกั ทําหน้ าที่ของตัวเอง แต่ไปแย่งหน้ าที่
ของอวัยวะส่วนอื่นๆ อันเป็ นเรื่ องผิดปกติ ทําให้ ร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่สบาย หรื อเป็ นความเจ็บไข้ ได้ ป่วย
ทัศนะเช่นนีส้ ะท้ อนให้ เห็นในทัศนคติแบบอํานาจนิยมของชนชัน้ กลางระดับบนในกรุ งเทพฯ ที่ชอบ “ให้
สังคมมีความเห็นพ้ องต้ องกัน” มากกว่า “ให้ สงั คมมีความคิดเห็นที่หลากหลาย” เป็ นต้ น หรื อดังเช่นพระราช
ดํารัส “รู้รัก สามัคคี” ที่แพร่หลายทัว่ ไป
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การยืนยันว่าสังคมที่ดีงามไม่จําเป็ นต้ องเป็ นสังคมที่ผ้ คู นเท่าเทียมกันโดยรากฐานนัน้ ถูกแสดงออก
อย่างชัดเจนในการเคลื่อนไหวของ กปปส. มีการนําเสนออย่างตรงไปตรงมาทังจากแกนนํ
้
าและมวลชนว่า
คนชันกลางแม้
้
เป็ นเสียงส่วนน้ อยแต่เป็ นเสียงที่มีคุณภาพสูงกว่า เหนือกว่า หรื อดีกว่าเสียงส่วนใหญ่ ซึ่ง
บรรลุจดุ สูงสุดโดยการขัดขวางการเลือกตังวั
้ นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ทังหมดนี
้
้สะท้ อนถึงการไม่รับหลักการ
“คนเรา (มีสทิ ธิ) เท่ากัน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง ซึง่ ก็คือการไม่ยอมรับว่าคูข่ ดั แย้ งทางการเมือง
ของตนเป็ นพลเมืองและมีสิทธิเท่าเทียมกับตน ยืนยันว่าตนมีคณ
ุ ภาพสูงกว่า/เหนือกว่าคนส่วนใหญ่ซงึ่ เป็ น
การอาศัยความคิดเรื่ องสังคมช่วงชันอิ
้ นทรี ยภาพยืนยันความสัมพันธ์ ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างตนกับคนส่วน
ใหญ่ เป็ นการอาศัยการเป็ น “คนดี” ของตนในการละเมิดกฎเกณฑ์กติกาของสังคม
7.4 อัตลักษณ์ “คนดี” และความรุ นแรง
ผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” หมายความตนเองในสามระนาบ ระนาบแรก
เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่ม ได้ แก่ “ลูกจีน” ในกรณีชนชัน้ กลางกรุ งเทพฯ และ “คนใต้ ” ในกรณี คน
ภาคใต้ โดยอัตลักษณ์ “ลูกจีน” ได้ รับการนําเสนอและขับเคลื่อนอย่างเข้ มข้ นในการชุมนุมของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะผู้เข้ าร่ วมชุมนุมในกรุ งเทพฯ ส่วนใหญ่เป็ นคนไทยเชื ้อสาย
จีน เช่นเดียวกับนายสนธิ ลิ ้มทองกุล แกนนํา ซึ่งเป็ นคนไทยเชื ้อสายจีน อัตลักษณ์ดงั กล่าวได้ รับการปลุก
เร้ ายิ่งขึ ้นหลังจากนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ขณะนัน้ กล่าวในเชิงดูถกู ความเป็ น “ลูกจีน” ของนาย
สนธิ อย่างไรก็ ดี อัตลักษณ์ “ลูกจี น” ไม่ได้ ถูกหยิบใช้ ในการเคลื่อนไหวของ กปปส. แม้ ผ้ ูร่วมชุมนุมใน
กรุ งเทพฯ จํ านวนมากยังเป็ นคนไทยเชื อ้ สายจี น ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะนายสุเทพ เทื อกสุบรรณ แกนนํ า
กปปส. เป็ นคนพื ้นถิ่นภาคใต้ จึงไม่อยู่ในวิสยั ที่จะหยิบชูอตั ลักษณ์ “ลูกจีน” ในการปลุกเร้ าผู้เข้ าร่ วมได้
ขณะที่ชนชันกลางระดั
้
บบนกรณีศึกษาที่สนับสนุน กปปส. ก็ไม่ได้ ผูกความเป็ นคนจีนของพวกตนเข้ ากับ
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ หากแต่เป็ นคุณสมบัติอื่นมากกว่า เช่น ความขยัน ซื่อสัตย์ และเคล็ดลับในการประสบ
ความสําเร็จ
ขณะที่อตั ลักษณ์ “ลูกจีน” ไม่ถกู หยิบใช้ อัตลักษณ์ “คนใต้ ” ทวีความโดดเด่นขึ ้นมาในการชุมนุม
ของ กปปส. ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะผู้เข้ าร่ วมชุมนุมหรื อว่าสนับสนุน กปปส. กลุม่ หลักอีกกลุ่มนอกจากชนชัน้
กลางในเมืองคือคนภาคใต้ ทังในส่
้ วนที่มีภมู ิลําเนาในกรุ งเทพฯ และในส่วนที่เดินทางมาจากภาคใต้ นาย
สุเทพจึงสามารถอาศัยความเป็ น “คนใต้ ” ในการปลุกเร้ าผู้เข้ าร่ วมและสนับสนุนกลุ่มนี ้ได้ โดยคนใต้ ย่าน
แฟลตคลองจัน่ จํานวนมากให้ เหตุผลของการเข้ าร่ วมชุมนุม กปปส. ว่าต้ องการช่วยเหลือ “คนใต้ ” ที่ได้ รับ
ผลกระทบหรื อ ถูก ข่ ม เหงรั ง แกจากรั ฐ บาลในหลายลัก ษณะ ขณะที่ จํ า นวนมากเห็ น การเข้ า ร่ ว มและ
สนับสนุน กปปส. เป็ นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ซงึ่ เป็ น “พรรคคนใต้ ” เพราะนอกจาก
นายสุเทพแล้ วยังมีอดีตนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จํานวนมากที่เข้ าร่ วม กปปส. ในระดับและลักษณะ
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ต่างๆ นอกจากนี ้ ในการชุมนุม กปปส. นอกจากจะมีอาหารภาคใต้ ให้ บริ การจํานวนมาก ยังมีการแสดง
ศิลปะพื ้นบ้ านภาคใต้ ประเภทต่างๆ จนทําให้ คนภาคใต้ ที่เข้ าร่ วมชุมนุมรู้ สกึ ว่าเหมือนอยู่ในภาคใต้ หรื อใน
“บ้ าน” ของตน
ระนาบที่สองเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของผู้สนับสนุน กปปส. ที่ผกู กับพระมหากษัตริ ย์ ได้ แก่ อัตลักษณ์
“มวลชนใต้ ร่มพระบารมี” และ “ประชาชนของพระราชา” โดยในส่วนชนชันกลางระดั
้
บบนกรณีศกึ ษา พวก
เขาเกิดและโตในช่วงที่ บทบาทของความเป็ นจีนถูกลดทอนความสําคัญในทางสังคมและเศรษฐกิ จลง
และอัตลักษณ์ความเป็ นจีนของพวกเขาถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรมเข้ าสูค่ วามเป็ นไทย ขณะเดียวกันพวก
เขาขยับฐานะของตนจนประสบความสําเร็ จจากทังการเข้
้
าสู่ระบบการศึกษา และจากการขยายบทบาท
ทางเศรษฐกิจด้ วยการทําธุรกิจหรื อเข้ าไปมีบทบาทในระบบราชการ ซึง่ เกิดขึ ้นพร้ อมกับการที่รัฐบาลเผด็จ
การพยายามเพิ่มบทบาทของสถาบันกษัตริ ย์ พวกเขาจึงมีความรู้ สกึ ผูกพันกับสถาบันกษัตริ ย์เป็ นอย่างยิ่ง
ขณะที่ในส่วนของคนภาคใต้ นอกเหนือจากการตกอยู่ภายใต้ กระบวนการสร้ างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์โดยรวมเช่นคนภาคอื่น สาเหตุที่พวกเขามีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันกษัตริ ย์อย่างเข้ มข้ นยังเป็ นผล
้
่พลเอก
มาจากกลยุทธ์ ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ซงึ่ อิงสถาบันกษัตริ ย์อย่างเด่นชัด รวมทังการที
เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็ นคนใต้ และประธานองคมนตรี มักเรี ยกร้ องให้ คนในชาติมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริ ย์ และการที่พวกเขานิยมธรรมเนียมของเจ้ านายมาตังแต่
้ อดีต จึงส่งผลให้ พวกเขาสามารถ
โอบรับอัตลักษณ์ “มวลชนใต้ ร่มพระบารมี” และ “ประชาชนของพระราชา” ร่วมกับผู้สนับสนุน กปปส. กลุม่
อื่นได้
ทังนี
้ ้ อัตลักษณ์ “มวลชนใต้ ร่มพระบารมี” และ “ประชาชนของพระราชา” แสดงออกผ่านเสื ้อผ้ า
และเครื่ องประดับในการชุมนุมของ กปปส. เป็ นหลัก ซึ่งแม้ จะมีความสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของ
พันธมิตรฯ ทว่ากรอบโครงความคิดทางการเมืองที่แกนนํา กปปส. นําเสนอไม่ได้ เน้ นยํ ้าการจงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริ ย์เท่ากับการตรวจสอบการทุจริ ตของรัฐบาลและการเสนอระบบการเมืองการปกครองใหม่
อัตลักษณ์ทงสองจึ
ั้
งสะท้ อนแนวคิดทางการเมืองของมวลชนที่ให้ ความสําคัญกับประเด็นที่ตา่ งไปจากกรอบ
โครงความคิดของแกนนํา โดยอัตลักษณ์ที่แกนนํา กปปส. สร้ างให้ ผ้ เู ข้ าร่วมชุมนุมคือ “มวลมหาประชาชน”
ซึง่ ไม่ได้ อิงกับสถาบันกษัตริ ย์เท่ากับสถาบันชาติ ดังจะเห็นได้ จากการใช้ สีธงชาติไทยใน “สินค้ ารักชาติ”
จํานวนมาก อาทิ เสื ้อยืด สายรัดข้ อมือ ที่คาดผม เครื่ องประดับต่างๆ โดยเฉพาะนกหวีดซึง่ เป็ นสัญลักษณ์
สําคัญของ กปปส. โดยผู้ร่วมชุมนุมเกือบทุกคนมักห้ อยนกหวีดที่คอด้ วยสายคล้ องลายธงชาติและคอยเป่ า
เป็ นระยะเมื่อได้ รับสัญญาณจากแกนนํา
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ระนาบที่ ส ามคื อ อัต ลัก ษณ์ “คนดี ” ซึ่ง เป็ นอัต ลัก ษณ์ ที่ ส่ ง ผลให้ กปปส. ต่ า งจากขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยรวมที่ผ่านมา ที่มกั จะชูแนวคิดหรื อประเด็นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง และต่าง
จากพันธมิตรฯ ที่อาศัยวาทกรรมชาติ ศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระมหากษัตริ ย์เป็ นหลัก โดย
้
า ผู้กล่าวปราศรัย และผู้เข้ าร่ วมทัว่ ไป และนอกจากเวที
อัตลักษณ์ “คนดี” ถูกใช้ อย่างเข้ มข้ นทังโดยแกนนํ
ปราศรัยแล้ ว สื่อทางสังคมเป็ นพื ้นที่สาธารณะอีกแห่งที่ผ้ ูสนับสนุน กปปส. ใช้ ในการสร้ างและนําเสนอ
อัตลักษณ์ “คนดี” ที่นอกจากจะมีเนื ้อหาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ “คนดี” ที่พวกเขาจินตนาการถึงแล้ ว รูปแบบ
ในการนําเสนอก็ทําให้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกเขามีลกั ษณะที่ดไู ม่เป็ นการเมือง ซึ่งถือเป็ น
คุณลักษณะสําคัญประการหนึง่ ของ “คนดี” ในความหมายของพวกเขา
ทังนี
้ ้ การสร้ างอัตลักษณ์ “คนดี” มีความจําเป็ นต้ องผ่านกระบวนการให้ ความหมายหรื อตีความ
ใหม่หากว่าบุคคลนัน้ ไม่ได้ มีคุณลักษณะสอดรับกับอัตลักษณ์ “คนดี” ตังแต่
้ ต้น ดังกรณีนายสุเทพ ซึ่งมี
ประวัติ ด่า งพร้ อยสมัย เป็ นนัก การเมื อ งก็ ไ ด้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย นประวัติ แ ละสร้ างภาพลัก ษณ์ ใ หม่ เขา
กลายเป็ น “ลุงกํานัน” ที่โอบอ้ อมอารี และเป็ น “ผู้นํามวลชน” ที่แลดูทนั สมัย เช่นเดียวกับกลุ่มชายฉกรรจ์ที่
ใช้ อาวุธในการปะทะกับฝ่ ายตรงข้ ามที่ได้ รับการบอกเล่าและสร้ างภาพลักษณ์ให้ เป็ น “มือปื นป๊ อบคอร์ น” มี
สถานะเป็ นวีรบุรุษที่ปกป้องประชาชน นอกจากนี ้ พวกเขายังถูกแปลงให้ อยู่ในรูปสินค้ าประเภทต่างๆ และ
เป็ นตัวละครยอดนิยมในหลายลักษณะ ความรุนแรงที่พวกเขาก่อขึ ้นจึงมิเพียงไม่ถกู ปฏิเสธ หากแต่ยงั ถูกให้
คุณค่าและถูกทําให้ กลายเป็ นสินค้ าในที่สดุ
ประการสําคัญ อัตลักษณ์ “คนดี” สร้ างขึ ้นผ่านการสร้ างอัตลักษณ์ ให้ ฝ่ายตรงข้ าม ซึ่งได้ แก่ “คน
เลว” หรื อ “คนชัว่ ” โดยแกนนํารวมถึงผู้ปราศรัยรายอื่นมักเรี ยกรัฐบาลว่า “มารร้ าย” “อสูร” รวมทังใช้
้
ถ้ อยคํารุ นแรง เช่น “สัตว์นรก” กับนางสาวยิ่งลักษณ์ ส่วนผู้สนับสนุนรัฐบาลก็มกั ถูกเรี ยกว่า “ไอ้ พวก
กเฬวราก” “สถุล” “สัตว์นรก” “อันธพาล” “พลเมืองเลว” นอกจากนี ้ แกนนําและผู้สนับสนุน กปปส. ยัง
สร้ างอัตลักษณ์ “คนโง่” ให้ กบั ฝ่ ายตรงข้ ามด้ วย โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ตกเป็ นเป้ามากที่สดุ เธอถูกนิยามว่า
เป็ น “อีโง่” ไม่เฉพาะแต่บนเวทีปราศรัย หากแต่ยงั เกิดขึ ้นอย่างคึกคักกว้ างขวางในสื่อทางสังคม ขณะที่
มวลชนฝั่ งตรงข้ ามก็ถูกนิยามว่า “ควายแดง” ซึ่งบ่งถึงความโง่ซึ่งตรงข้ ามกับผู้สนับสนุน กปปส. ที่ถือว่า
พวกตนเป็ นคนฉลาดมีการศึกษา
ทัง้ นี ้ การสร้ างอัต ลัก ษณ์ คู่ต รงข้ า มระหว่ า ง “คนดี ” กับ “คนเลว” ของ กปปส. ส่ ง ผลให้ ก าร
เคลื่อนไหวของ กปปส. มีนัยเป็ นสงครามทางศีลธรรมระหว่าง “ธรรมะ” กับ “อธรรม” หรื อเป็ น “ธรรมา
ธรรมะสงคราม” และสร้ างความชอบธรรมให้ กับการใช้ ความรุ นแรงของ กปปส. ในการละเมิดกฎหมาย
กติกาพื ้นฐานทางการเมือง และสิทธิของผู้อื่น ไม่วา่ จะเป็ นการบุกยึดสถานที่ราชการและสถานีโทรทัศน์ การ
ขัดขวางการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ การขัดขวางการจัดการเลือกตัง้ การบังคับให้ บคุ คลอื่นต้ องร่ วม “เป่ า
นกหวีด” กับพวกตน รวมถึงการใช้ วาจาดูถกู เยาะเย้ ยถากถางฝ่ ายตรงข้ าม พิจารณาในแง่นี ้ การเคลื่อนไหว
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ของ กปปส. จึงไม่ใช่การต่อต้ านแบบสันติวิธีหรื ออารยะขัดขืน หากแต่เป็ นการใช้ ความรุ นแรงในนามของ
“ความดี” โดยอาศัยอัตลักษณ์ “คนดี” ที่วางอยูบ่ นอัตลักษณ์ “คนเลว” ที่พวกเขาสร้ างขึ ้นเป็ นฐาน
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