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บทคัดย่อ

บทความนี้ มุง่ ศึกษาการเคลือ่ นไหวทางความคิดของนักวิชาการทีส่ มั พันธ์กบั สถานการณ์การเมืองไทย
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 ซึ่งเริ่มต้นจากสถานการณ์การเคลื่อนไหวแนวคิดการวิพากษ์วิจารณ์
จากนักวิชาการและนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ได้กอ่ ให้เกิดการหลอมรวมอุดมการณ์และแง่มุมต่อรัฐบาลทักษิณ
และส่งผลก่อให้เกิดรัฐประหารขึ้ นในปี พ.ศ. 2549 โดยความคิดของนักวิชาการมีความเกีย่ วข้องกับการเคลือ่ นไหว
ของประชาชนในช่วงรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 จนถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุ มปี พ.ศ. 2553 เนื่ องจาก
นักวิชาการได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์การเมืองหรือให้ขอ้ เสนอแนะมีต่อกลุ่มผูเ้ คลื่อนไหวทางการเมือง
ค�ำส�ำคัญ: ความคิด นักวิชาการ นิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ การเมือง รัฐประหาร

ABSTRACT

This article aims to study on the ideological movements of intellectuals during the political
situations in Thailand between 2006 - 2010. Starting from a criticism to a thought of situation movements
from intellectuals and weekly news magazine has caused a fusion of ideology and aspects on government’s
Thaksin Shinawatra and the effect on the coup d’etat in 2006. The thought of intellectuals involved with
the movements of peoples during the coup d’etat in 2006 until the crackdown in 2010. The thoughts
of the intellectuals in 3 weekly news magazines, indicated that their opinions whether they criticized
or recommended. They presented their thoughts of a group of political movement no matter side they were.
Keywords: Thoughts, intellectuals, Weekly news magazines, Politics, Coup d’etat

การเคลือ่ นไหวทางความคิดของนักวิชาการในนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ตอ่ วิกฤตการณ์การเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553
วรวรรณ อินทะรังษี

ความน�ำ

การเมืองในระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2544-2548 ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลรัฐบาล
พรรคไทยรักไทย ซึง่ น�ำโดยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ประชาชนการ มีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์
ต่อต้านอย่างรุนแรงจากนั กวิชาการ ปั ญญาชนสาธารณะ และสื่อมวลชน แต่พรรคไทยรักไทยกลับได้รบั
ชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และสามารถจัดตั้งรัฐบาล
พรรคเดียวได้อีกครั้ง เมื่อมีกระแสในการขับไล่รฐั บาลภายใต้การน�ำของ “เครือข่ายสนธิ” ต้นปี พ.ศ. 2549
ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มจากกลุ่มย่อยต่างๆ ภายใต้ชื่อว่า “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ขึ้ นมาเพื่อเป็ น
องค์กรน�ำเคลื่อนไหวเพื่อ “โค่นล้ม” ระบอบทักษิ ณ แต่การเคลื่อนไหวของพันธมิตรกลับเน้นประเด็นเรื่อง
พระราชอ�ำนาจ/สถาบันพระมหากษัตริยอ์ ีกครั้งในการขอนายกพระราชทานพร้อมกระแสข่าว “ผูม้ ีบารมี
นอกรัฐธรรมนู ญ”1เพื่อเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ งแทนรัฐบาล รวมทั้งมีขอ้ เรียกร้องและวิธีการต่างๆ จ�ำนวนมาก
ที่ถูกมองว่าไม่เป็ นไปตามระบอบประชาธิปไตยและยังเป็ นการขยายประเด็นความขัดแย้งไปอีก2 จึงส่งผลให้
กลุ่มที่เคยร่วมการเคลื่อนไหวเริ่มมีความเห็นที่แตกต่างกัน
การเคลื่ อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯในช่วงพ.ศ. 2548-2549 ได้น�ำมาสู่ “ปรากฏการณ์ของ
สนธิ ลิ้ มทองกุล” เจ้าของสิ่งพิมพ์ในเครือผูจ้ ดั การ ซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาลผ่าน
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร โดยมีบรรดานั กวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องนโยบาย, ปั ญหาคอรัปชัน่ , ปั ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาสังคม เศรษฐกิจ แต่รัฐบาลเลื อกที่ จะไม่รับฟั งปั ญหาที่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์และยังคงที่ จะ
บริหารงานต่อไปด้วยการออกนโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิ ยมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกอบกูค้ วามศรัทธา
จากประชาชนกลับคืนมา อย่างไรก็ตามนั กวิชาการเสนอว่าการกระท�ำของรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหา
ที่มีอยู่ได้ มิหน� ำซ�้ำยังก่อให้เกิดปั ญหาเพิ่มตามมาอีก ในที่สุดกระแสความไม่พอใจรัฐบาลทักษิ ณ น� ำมาสู่
การเคลื่อนไหวของกลุ่มนั กวิชาการ เช่น กลุ่ม “รวมพลังจุฬาฯ แก้ปัญหาชาติ” ที่ออกมาแสดงจุดยืนของ
นั กวิชาการและเรียกร้องให้รัฐบาลยุติบทบาททางการเมืองลง โดยรัฐบาลได้ตอบโต้การเคลื่อนไหวของ
เหล่าอาจารย์ นักวิชาการ นิ สติ และนักศึกษา เช่น คณะท�ำงานฝ่ ายกฎหมายและการเมืองของพรรคไทยรักไทย
เสนอว่าให้มหาวิทยาลัยควรยุตพิ ฤติกรรมการน�ำชือ่ เสียงมหาวิทยาลัยมาเคลือ่ นไหวเพือ่ ประโยชน์ทางการเมือง
ของตนเพราะจะก่อให้เกิดความสับสนในสังคม และขัดต่อรัฐธรรมนู ญมาตราที่ 70 ก็ระบุไว้ชดั เจนว่าบุคคล
ผูเ้ ป็ นข้าราชการต้องวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง3
การทีร่ ฐั บาลไม่รบั ฟังความคิดเห็นทีส่ งั คมแสดงออกมาและยังคงตอบโต้ดว้ ยกฎหมาย ยิง่ เป็ นการกระตุน้
ความไม่พอใจให้กบั ประชาชนหลากหลายกลุ่มและมีผลต่อการชุมนุ มขับไล่รฐั บาลมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้ น
เห็นได้จากการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่ม43 เครือข่ายนั กวิชาการที่ปลุกระดมให้แต่ละสถาบัน
ยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง พร้อมกับมีงานประชุมเสวนาเพื่อแก้ไขปั ญหาวิกฤตของบ้านเมือง พร้อมทั้ง
ออกแถลงการณ์ร่วมของ 43 เครือข่ายเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุติบทบาท4 หรือการเคลื่อนไหวของ
1
2
3
4

“เช็คเรตติ้ ง ‘ทักษิณ’ จุดพลุขา่ วปริศนา ‘ผูม้ บี ารมีนอกรัฐธรรมนู ญ’”. (2549, 7 กรกฎาคม). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 77.
“แนวร่วม...ทักษิณ ไขปริศนา “ผูม้ บี ารมี” ขยายวงขัดแย้งมากกว่าสมานฉันท์”. (2549, 7 กรกฎาคม). มติชนสุดสัปดาห์.
หน้า 10.
‘จุฬาฯ’ รวมพลังไล่ ‘ทักษิณ’ พร้อมร่วมกูว้ กิ ฤตชาติ-ต้านรัฐเอื้ ออาทร. (2549,13 กันยายน). แนวหน้า. หน้า 2.
“ 43 เครือข่ายนักวิชาการรวมพลจัดกิจกรรมดึงมวลชนไล่ทกั ษิณ”. (2549, 3 กันยายน 2549). กรุงเทพธุรกิจ . หน้า 1, 5.
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เครือข่ายแพทย์ เภสัชกร พยาบาล1 ที่รวมชื่อกันขับไล่รฐั บาล จากนั้นสถานการณ์การเมืองก็คุกรุ่นยิง่ ขึ้ นเมื่อ
มีกลุ่มคนที่เสนอความคิดเห็นสนั บสนุ นนายกรัฐมนตรีออกมาเคลื่อนไหว เช่น กลุ่มคาราวานคนจน และ
ขบวนรถอีแต๋นเดินทางมาจากต่างจังหวัด จนกระทัง่ เกิดเหตุการณ์รฐั ประหารพ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
เป็ นหัวหน้าคณะและแต่งตั้งให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่ งเป็ นนายกรัฐมนตรี ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2549-2550
ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 การเคลื่อนไหวทางการเมืองยิ่งมากขึ้ นโดยกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)2 ได้ออกมาเคลื่อนไหวคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งชาติ และ
รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ ต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2551 และพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้ง
ได้จดั ตัง้ รัฐบาล กลุม่ เสื้ อเหลืองทีเ่ คยเคลือ่ นไหวต่อต้านทักษิณในช่วงเวลาก่อนรัฐประหารนั้นกลับมาชุมนุมอีกครัง้
เพือ่ กดดันให้นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอ่ จาก
นายสมัคร สุนทรเวช ที่ถูกถอดจากต�ำแหน่ งด้วยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญ จากนั้ นเมื่อนายสมชาย
พ้นจากต�ำแหน่ งนายกรัฐมนตรีเนื่ องจากศาลรัฐธรรมนู ญพิพากษายุบพรรคพลังประชาชนและนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้รบั เลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ งนายกรัฐมนตรี การชุมนุ มทางการเมือง
ได้กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งเมื่อกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กลับมาชุมนุ ม
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 เพื่อกดดันให้อภิสิทธิ์ออกจากต�ำแหน่ งนายกรัฐมนตรี
ในส่วนของนักวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 ได้เกิดการเผยแพร่แนวคิด
ที่ต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รฐั บาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร การแสดงออกทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ต่อการรัฐประหาร 2549 การกดดันและขับไล่รฐั บาลทีต่ นไม่เห็นชอบ การแสดงออกของประชาชนต่อการตอบโต้
จากรัฐบาล ซึ่งการเผยแพร่แนวความคิดเช่นนี้ มีความสัมพันธ์อยูก่ บั การเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลา
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความคิดของนั กวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเหตุผลหรือข้อเท็จจริงตรงกับความคิด
ของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งที่เห็นด้วยนั้นมีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของประชาชน
กลุม่ ต่าง ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่มกี ารศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวอย่างเป็ นวิชาการ
ดัง นั้ น บทความฉบับ นี้ ต้องการที่ จ ะอธิ บ ายการเคลื่ อ นไหวทางความคิ ด ของนั กวิชาการและสื่ อสิ่ ง พิ มพ์
ที่สมั พันธ์อยูก่ บั การเคลื่อนไหวของประชาชนในช่วงพ.ศ. 2549-2553 โดยใช้ขอ้ มูลหลักฐานจากนิ ตยสาร
ข่าวรายสัปดาห์ 3 ฉบับคือ มติชนสุดสัปดาห์ ASTVผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ และเนชัน่ สุดสัปดาห์ มาศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับแนวคิดที่นักวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์เสนออกมาตั้งแต่ภายในปี 2549-2553

1 แนวคิดของนักวิชาการต่อรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

ปรากฏการณ์สนธิ มิได้เกิดจากการรวมตัวของบุคคลที่อยูร่ ายรอบตัวของ สนธิ ลิ้ มทองกุล เท่านั้น
แต่ยงั มี นักวิชาการ อาจารย์ จากหลายส่วนของภาคสังคมร่วมเสนอความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์การท�ำงาน
ของรัฐบาลทักษิ ณด้วย ส่วนใหญ่ลว้ นเห็นด้วยประเด็นที่สนธิแสดงความคิดเห็นต่อการท�ำงานของรัฐบาล
1
2

“เครือข่ายแพทย์นับแสนนัดเคลื่อนพลล้มทักษิณ”. ( 2549, 5 กันยายน). กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 15,18.
ต่อไปนี้ ผูเ้ ขียนจะใช้คำ� ว่า “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (เสื้ อแดง)” ในการกล่าวครั้งแรกและ
ส่วนค�ำว่า “เสื้ อแดง” ผูเ้ ขียนจะใช้การกล่าวในครัง้ ถัดไป เช่นเดียวกับการกล่าวถึง “กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย”
ในครั้งแรกและเสื้ อเหลืองใช้การกล่าวในครั้งถัดไป

การเคลือ่ นไหวทางความคิดของนักวิชาการในนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ตอ่ วิกฤตการณ์การเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553
วรวรรณ อินทะรังษี

เช่น การเข้าร่วมของ สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ที่มีเป้ าหมายเดียวกับสนธิ คือมองว่า
รัฐบาลก�ำลังจะย�ำ่ แย่และพลังประชาชนที่เริ่มตื่นตัวนั้ นจะสามารถขับไล่รฐั บาลได้ โดยการเคลื่อนไหวของ
ภาคสังคมส่วนนี้ เห็นได้จากหลักฐานข้อความในจุลสารประกอบงาน “ลมหายใจแห่งชีวิต” เนื่ องในวาระ
ครบรอบ 72 ปี ของ สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ ซึ่งจัดขึ้ นช่วงปลายเดือนธันวาคม 2548 จุลสารนี้ ได้น�ำบทสัมภาษณ์
พิเศษเรือ่ ง “เสียงจากปั ญญาชนสยาม” ที่ตีพมิ พ์ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2548
มาเสนอย�ำ้ ต่อสาธารณะอีกครัง้ ว่าสถานการณ์บา้ นเมืองในปลายปี 2548 นั้นก�ำลังเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์
การบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งเป็ นที่มาของ “ปรากฏการณ์สนธิ” และการเคลื่อนไหวเพือ่ เสนอข่าวพฤติกรรม
ของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องคอร์รปั ชัน่ การปกป้ องผลประโยชน์ของชาติจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบกับประชาชนมีความเชือ่ ถือรัฐบาลลดลง ส่งผลให้รฐั บาลได้สญ
ู เสีย
1
พื้ นที่ในภาคการเมืองและคนชั้นกลางผูเ้ ข้าถึงข้อมูลข่าวสารไปจนเกือบหมดสิ้ น
ในระหว่างที่สถานการณ์ทางการเมืองยังคุกรุ่น เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้น�ำเอาทฤษฎี “สองนครา
ประชาธิปไตย” ของตนเองกลับมาปั ดฝุ่ นอธิบายสถานการณ์ทางการเมืองไทยในขณะนั้น โดยสาระส�ำคัญ
ของทฤษฎีคอื ชี้ ว่า “คนชนบทเป็ นผูต้ ง้ั รัฐบาล แต่คนชนชัน้ กลางในเมืองจะเป็ นผูล้ ม้ รัฐบาล”2 แม้วา่ ในระยะเวลา
4 ปี ที่ผ่านมา พรรคไทยรักไทยสามารถท�ำให้คนในชนบทและในเมืองพึงพอใจ แต่ในวันที่มปี รากฏการณ์สนธิ
และการชุมนุ มที่เกิดขึ้ น แสดงให้เห็นว่ากระแสความไม่พอใจรัฐบาลได้เริม่ ก่อตัวขึ้ นแล้วแต่วา่ รัฐบาลยังคงมัน่ ใจ
ในการส�ำรวจโพลที่เคยอ้างอยู่ เอนกเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นนั้นพอที่จะสรุปได้วา่ รัฐบาลไม่สามารถครองใจ
คนชั้นกลางในเมือง พ่อค้านักธุรกิจ ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระภิกษุ และเกษตรกรผูเ้ ข้าถึงข่าวสาร
ในกลุ่มสมัชชาต่างๆได้อีกต่อไป 3 ดังนั้ นจึงถึงเวลาที่สงั คมไทยควรได้รบั การปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูป
สังคมไทยเป็ นประเด็นเรียกร้องข้อที่สองของกลุ่มพันธมิตรฯ เนื่ องจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านอ�ำนาจ
ที่ ขาดสมดุ ลและก่อให้เกิดปั ญหาความขัดแย้ง การท�ำงานของรัฐบาลในปี 2549 ที่ มุ่งเน้นด�ำเนิ นการ
ในด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก แต่บางครั้งไม่สอดคล้องกับปั ญหาทางสังคมของประเทศ รัฐบาลควรจะหันมา
ให้ความส�ำคัญกับปั ญหาที่ รัฐบาลมองว่าไม่ส�ำคัญ รัฐบาลควรให้ความสนใจปั ญหาต่ างๆในสังคมด้วย
และนโยบายประชานิ ยมของทักษิ ณนั้ นเป็ นเพียงวาทกรรมที่ สร้างปั ญหาทางโครงสร้างของสังคมไทย4
เพราะทักษิ ณใช้นโยบายในรูปแบบประชานิ ยมในการหาเสียงและสร้างฐานเสียงของตนในกลุ่มคนชนชั้น
รากหญ้าและได้รบั ความนิ ยมอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2548-2549 การกระท�ำเช่นนี้ เป็ นการเอาใจประชาชน
1
2

3
4

ทักษิโณมิกส์ปีที่ 6 สงครามแย่งชิงมวลชน. (2549, 9 มกราคม). เนชัน่ สุดสัปดาห์. หน้า 32-33.
“ทรท.ประเมินผลเลือกตั้งชี้ ”No Vote” สะท้อนทฤษฎี “สองนครา”-พ่ายการเมืองไร้รูปแบบ”. (2549,10 เมษายน).
ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ . หน้า A4. “ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยของอเนก สะท้อนถึงวัฒนธรรมการ เมืองแบบอุปถัมภ์และ
วัฒนธรรมการเมืองแบบกึ่งประชาธิปไตยในสังคมไทย เอนกอธิบายถึงความแตกต่างของสองพฤติกรรม สองความคิด
สองความต้องการของชาวนาชาวไร่ภาคชนบทและชนชั้นกลางชาวเมืองว่าเป็ นเพราะเกษตรกรชาวนาชาวไร่ในภาคชนบท
เป็ น ฐานเสียง และเป็ น “ผูต้ ้งั ” รัฐบาลโดยอาศัยคะแนนเสียงอันท่วมท้นในการเลือกตั้ง ขณะที่ชนชัน้ กลางเป็ นฐานนโยบาย
และมักจะเป็ น “ผู ล้ ม้ ” รัฐบาลโดยการวิพากษ์ วิจารณ์ และก่อกระแสกดดัน ประท้วงขับไล่ รัฐบาล รวมถึ งหนั งสื อ
“ทักษิ ณา-ประชาธิปไตย”ของเอนกที่พยายามจะอธิบายแนวคิดสองนคราประชาธิปไตย และนโยบายประชานิ ยมเพื่อให้
สอดคล้องกันในบริบทสังคมไทย”
“ทักษิโณมิกส์ปีที่ 6 สงครามแย่งชิงมวลชน”.เล่มเดิม. หน้า 32-33.
“เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ระบอบประชาธิปไตยแบบผสมกับข้อเสนอวิธีการออกจากประชา-นิ ยม”. (2549, 27 กรกฎาคม).
ประชาชาติธุรกิจ. หน้า 12-13.
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ที่ ไม่ถูกต้องและไร้ซึ่งความรับผิ ดชอบเพราะเหล่านั กวิชาการได้วิเคราะห์ว่านโยบายในรูปแบบดังกล่าว
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมได้ นอกจากนั้นในระยะภายหลังต่อๆ มามีงานวิจยั
ที่ กล่าวถึ งผลกระทบของนโยบายประชานิ ยม และเมื่องานวิชาการอธิ บายถึ งระบบทักษิ ณคงหลีกไม่พน้
กับการต้องอธิบายนโยบายนี้ ด้วย โดยเฉพาะนักวิชาการกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง
ขณะที่ สนธิ ลิ้ มทองกุล เป็ นผูป้ ลุกกระแสความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน และมี
บทบาทส�ำคัญในการวิพากษ์ วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาลทักษิ ณ ตลอดจนเป็ นผูก้ ่อตั้งกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ที่ ต่อต้านและขับไล่รัฐบาลทักษิ ณในช่วงปี 2549 โดยสนธิ มองว่ารัฐบาล
ทักษิ ณหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของความเป็ นผูน้ � ำประเทศ
ของนายกรัฐมนตรีที่ขดั ต่อหลักธรรมาภิบาลได้ถูกหยิบยกขึ้ นมาพูดมากที่สุด1 ในการเสนอข่าวของสนธิจะ
บรรยายความผิดของรัฐบาลไปทีละประเด็น เช่น เรื่องการครอบง�ำการเมือง การผลักดันกฎหมายที่เอื้ อต่อ
ธุรกิจของตน การพยายามขยายอ�ำนาจเข้าคุมองค์กรอิสระไม่วา่ จะเป็ นวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการปราบปรามการทุจริต สิ่งเหล่านี้ กลายเป็ นหลักฐานและข้อมูลที่สนธิใช้เสนอข่าวและโจมตี
ในรูปแบบการชุมนุม การเผยแพร่สอื่ ของตน พร้อมทัง้ ประกาศว่าผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมเป็ นผูท้ มี่ ศี กั ดิ์ศรี เป็ นนักวิชาการ
รวมถึ ง อาจารย์ม หาวิทยาลัยจากทุ กสาขาจับ มื อกันเปิ ดโปงปั ญหารัฐ บาลและเรี ย กร้อ งให้มี ก ารปฏิ รู ป
ทางการเมือง2 สนธิอธิบายว่ากลุ่มคนเหล่านี้ เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อขจัดรัฐบาลทักษิ ณให้พน้ จากอ�ำนาจ
ทางการเมือง
สิ่ ง ที่ ส นธิ เ สนอแก่ สัง คมในเวลานั้ น สอดคล้อ งกับ สิ่ ง ที่ นั ก วิ ช าการหลายคนได้เ สนอมา เช่ น
นิ ธิ เอียวศรีวงศ์ นั กวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้เสนอแนวคิดผ่านบทความทั้งในหนั งสือพิมพ์
และนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ของมติชน ในช่วงก่อนรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 นิ ธิวิจารณ์นโยบาย
ในรัฐบาลทักษิ ณ และมองว่าการกระท�ำของรัฐบาลที่ ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ มีอยู่ได้3 กลายเป็ นชนวน
ของการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนขนาดใหญ่เนื่ องจากความไม่พอใจการท�ำงานของรัฐบาลและปั ญหา
ของชนชั้นกลางที่ ไม่อาจรักษาอ�ำนาจการต่อรองต่อรัฐบาลได้อีกต่อไปจึงลุกขึ้ นมาขับไล่รัฐบาลทักษิ ณ4
นอกจากนั้ นนิ ธิยงั ได้ถ่ายถอดความคิดผ่านบทความในการเสนอทางออกให้รฐั บาล โดยได้เสนอว่าทักษิ ณ
ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบในด้านการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเลิกนโยบายประชานิยม
รวมถึงให้เว้นวรรคทางการเมืองไปก่อน ประเด็นข้อเท็จจริงในเรื่องรัฐบาลทักษิณในมุมมองของสนธิน้ันได้รบั
การยอมรับและการเห็นร่วมจากหลายองค์กร ทั้งภาคเอกชนและหน่ วยงานภาครัฐ ถือได้วา่ เป็ นเหตุผลหนึ่ ง
ที่ทำ� ให้เหล่านักวิชาการและสือ่ ถูกมองเห็นเป็ นฝ่ ายเดียวกับการเคลือ่ นไหวของเครือข่ายสนธิ เพราะข้อเท็จจริง
ที่แพร่สะพัดอยูใ่ นสังคมขณะนั้นจะเป็ นการต่อต้าน วิพากษ์วจิ ารณ์การท�ำงานของรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็ นกระแส
ที่ใหญ่และคนในสังคมค่อนข้างคิดเห็นไปทางเดียวกันด้วย

1
2
3
4

“ “แม้ว” กินรวบประเทศไทย”. (2549, 27 กุมภาพันธ์). ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์. หน้า A1-A2, A15.
“จากถอยเป็ นรุกแล้วขบวนการ “แม้ว” เริ่มเอาคืน ขบวนการสนธิ ศึก” ใต้ดิน-บนดิน “ระอุ”. (2548, 30ธันวาคม).
มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 9.
3 ปั ญหาหลัก คือ ปั ญหาสถานการณ์ในภาคใต้,ปั ญหาการคอร์รปั ชัน่ ในรัฐบาล, ปั ญหาการขาดดุลบัญชีสะพัด ดูเพิ่มเติม
ใน นิ ธิ เอียวศรีวงศ์. “วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ.”. (2548, 18 กรกฎาคม). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 6.
นิ ธิ เอียวศรีวงศ์. “วัฒนธรรมที่แตกต่างในการเมืองใหม่”. (2549, 10 มีนาคม). มติชนสุดสัปดาห์.หน้า 33-34.

การเคลือ่ นไหวทางความคิดของนักวิชาการในนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ตอ่ วิกฤตการณ์การเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553
วรวรรณ อินทะรังษี

ส่วน ประเวศ วะสี ได้เสนอความเห็นเตือนรัฐบาลทีพ่ ยายามหลีกเลีย่ งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้ น
ในสังคม ด้วยการใช้กรรมวิธีทางการเมืองต่ าง ๆ สูก้ ับฝ่ ายตรงข้าม ทั้งนี้ ประเวศได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน
สือ่ มวลชนว่า “ประชาชนเกลียดระบอบทักษิณ และไม่อยากให้ดงึ ดันอยูต่ อ่ ไปเพราะอาจเกิดการนองเลือดได้” 1
ประเด็นทีน่ ักวิชาการส่วนใหญ่วพิ ากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลทักษิณ คือ ปั ญหานโยบายทางด้านทางการเมือง
และการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น กรณี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคอร์รปั ชัน่ และบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เป็ นที่มาของ “ระบอบทักษิณ” วีระ สมบูรณ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้
ในบทความ “โลกที่สี่ในสังคมไทย”2 อธิบายการเกิดขึ้ นของ “ระบอบทักษิณ” ว่าเกิดจากกระแสโลกาภิวตั น์
และการขยายตัวของโลกที่ สี่และก่อให้เกิดปั ญหาต่อสังคมไทย เนื้ อหาที่ วีระเขียนมานั้ นเป็ นการอธิ บาย
แนวคิดที่มาของความเลวร้ายของ “ระบอบทักษิณ” ในเวลาเดียวกันเนชัน่ สุดสัปดาห์ฉบับต้นเดือนกันยายน
2549 สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ได้เขียนบทความในหัวข้อ “กองทัพเงากับรัฐต�ำรวจ”3 อธิบายถึงความ
ส�ำคัญของกองทัพ ซึง่ เป็ นการเสียดสีวา่ อ�ำนาจรัฐที่มี “รัฐต�ำรวจ” คอยค�ำ้ จุนอยูน่ ้ันท�ำให้ทกั ษิณยังคงได้ครอง
อ�ำนาจ แต่วา่ เวลานี้ สมควรถึงจุดจบได้แล้วเพราะกองทัพมีอำ� นาจมากกว่าและจะน�ำมาสูก่ ารท�ำรัฐประหารครัง้
ที่ 19 โดยผลงานที่ โ ดดเด่ น ของสมเกี ย รติ พงษ์ ไ พบู ล ย์ ซึ่ ง เป็ นอาจารย์ป ระจ�ำ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครราชสีมา และเคยเป็ นคอลัมนิ สต์ในนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์มติชน คือสมเกียรติได้เข้าร่วมเป็ นแกนน�ำ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยร่วมกับสนธิ ลิ้ มทองกุล
นักวิชาการล้วนเสนอทางออกและวิเคราะห์วจิ ารณ์สิ่งที่เกิดขึ้ นภายใต้การบริหารของรัฐบาลทักษิณ
ไม่ว่าเป็ นการเสนอให้เ ว้นวรรคทางการเมื อง การยุ บสภา แต่ ท ว่าเมื่ อมี ประเด็ นการสร้างชาติ ภ ายใต้
วาทกรรมใหม่ซึ่งจะน� ำพาให้พน้ จากระบบรัฐสภาของนั กเลื อกตั้ง4 ดังนั้ นการเคลื่ อนไหวทางการเมือง
ของกลุ่มพันธมิตรฯ และนั กวิชาการที่เห็นด้วยกับกลุ่มพันธมิตรฯ จึงอยู่ที่การโค่นล้มทักษิ ณและส่งเสริม
ให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองเพื่อป้ องกันไม่ให้คนไม่ดีมีอำ� นาจตามกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ลดอ�ำนาจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง5 นัน่ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดของกลุม่ นักวิชาการ
และกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ได้น�ำมาสูก่ ารเคลื่อนไหวต่อต้าน
ระบอบทักษิ ณโดยมีการชูประเด็นเรื่องชาติและการอ้างอ�ำนาจของสถาบันกษัตริยใ์ นการเลือกผูน้ � ำรัฐบาล
เพื่อมาแก้ไขปั ญหาทางการเมืองแทนที่จะยอมรับผูน้ �ำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

2. แนวคิดของนักวิชาการต่อรัฐประหารปี พ.ศ. 2549

รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ท�ำให้ประเด็นทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอีก เมื่อกลุ่ม
พันธมิตร ฯ และนั กวิชาการส่วนหนึ่ งมีความเห็นต่างกันในเรื่องการอ้างอ�ำนาจ สถาบันกษัตริย์ ประเด็น
ต่อมาคือ ความคิดเห็นต่อการเกิดรัฐประหารเนื่ องจากนักวิชาการเหล่านี้ เห็นว่าประเทศไทยก�ำลังก้าวเดิน
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“ปลุกกลุ่ม “พลังที่ 3 “ กูว้ ิกฤติการเมืองชี้ กลิ่นอาย “ปฏิวตั ิ”โชย จี้ “ทักษิ ณ”ปลดชนวน”. (2549, 11 กันยายน).
ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์. หน้า A1-A2, 15.
วีระ สมบูรณ์. “โลกที่สี่ในสังคมไทย”. (2549, 8-14 กันยายน). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 25-26..
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์. “กองทัพเงากับรัฐต�ำรวจ”. (2549, 1-7 กันยายน). เนชัน่ สุดสัปดาห์. หน้า 26-27.
“โค่นระบบทักษิณไม่ได้ ‘การเมืองใหม่’ การเมืองใหม่กเ็ กิดขึ้ นได้ยาก...เฉลยนุ่ น ๆ แบบ ‘สุรยิ ะใส’”. (2551, 4 กรกฎาคม).
เนชัน่ สุดสัปดาห์. หน้า 25.
“พันธมิตรฯชู ‘4 ธงธรรม’ น�ำสูก่ ารเมืองใหม่”, ผูจ้ ดั การออนไลน์, วันที่ 29 ตุลาคม 2551. สืบค้นจาก https://mgronline.com/
politics/detail/9510000128664 (วันที่เข้าถึง 30 เมษายน 2562)
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ผิดทางแม้พวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ทกั ษิ ณ แต่ก็รบั ไม่ได้กบั การท�ำรัฐประหารและให้ทหารเข้ามาปกครอง
ยกเลิกการใช้รฐั ธรรมนู ญปี 2540 โดยในกลุ่มนั กวิชาการต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย
จุดยืนของกลุม่ นักวิชาการในกลุม่ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่น�ำโดยนิ ธิมคี วามเชือ่ มัน่ ว่าถ้าใช้รฐั ธรรมนูญปี 2550
ประเทศจะไม่หวนไปสูค่ วามสงบได้ แม้จะมีการเลือกตัง้ และได้รฐั บาลแล้วก็ตาม ทางทีด่ คี วรน�ำรัฐธรรมนูญ 2540
กลับมาใช้เพราะรัฐธรรมนู ญฉบับรัฐประหารเป็ นรัฐธรรมนู ญที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง มีที่มาที่ไม่ชอบธรรม
และแน่ นอนว่ารัฐธรรมนู ญฉบับนี้ จะเป็ นการเอื้ อผลประโยชน์ ต่อผูน้ � ำกองทัพและระบบเผด็จการภายใต้
รัฐธรรมนู ญ ซึ่งไร้ผลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย1 สุรชาติ บ�ำรุงสุข นั กวิชาการผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ทหารได้เสนอแนวคิดว่า การกระท�ำของรัฐบาลทักษิ ณคือการขยายตัวของทุ นที่ ถูกน� ำไปผสมผสานกับ
บทบาทที่ผ่านพรรคการเมือง มุมมองที่เสนอทางออกเดียวที่สุรชาติเชื่อว่าจะสามารถยับยั้งพฤติกรรมนี้ ได้
คือ คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่ตอ้ งให้พรรคการเมืองนั้ นๆหมดสภาพไปก่อน หรือการหมดพลังของการ
ต่อรองทางการเมืองในฐานะของทุนที่กุมอ�ำนาจรัฐ2 ประเด็นเรื่องรัฐประหาร 2549 นั้นยังคงเป็ นถกเถียง
และก่อให้เกิดการแบ่งฝั กฝ่ ายของนักวิชาการไม่วา่ จะเป็ นการเกิดขึ้ นของรัฐธรรมนู ญปี 2550 ที่เกิดขึ้ นภาย
ใต้บริบทการเมืองของกองทัพและบทบาทการสร้างความชอบธรรมในการบริหารงานของกองทัพ ท�ำให้
ตลอดระยะเวลาการปกครองโดยกองทัพนั้นเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์และเรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้ง
ในระยะเวลาต่อมาการเลือกตั้งที่ ประชาชนโหยหากลับน� ำมาซึ่งอ�ำนาจการปกครองโดยกลุ่มนอมินีของ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยิง่ เป็ นเหมือนฝั นร้ายของฝ่ ายต่อต้าน
กองทัพได้กลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครัง้ ในรูปแบบผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลเบื้ องหลังของพรรคการเมือง
ในช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมปี 2553 ภายใต้รฐั บาลอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ประเด็นที่นักวิชาการกล่าวถึงมากที่สุด
ในช่วงเวลานั้นคือ มุมมองจากกลุ่มคนเสื้ อแดงมองว่าเป็ นการควบคุมจากอิทธิพลของ “อ�ำนาจนอกระบบ”
หรื อ ที่ เ รี ย กว่า “ระบอบอ�ำ มาตยาธิ ป ไตย” เบื้ องหลัง บทบาทของอภิ สิ ท ธิ์ น้ั น กลุ่ ม เสื้ อแดงพุ่ง เป้ า ไปที่
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์และสถาบันทหารที่ให้การสนั บสนุ นรัฐบาลอภิสิทธิ์ แต่บทบาทของนั กวิชาการ
ผูท้ ี่สร้างข้อค�ำถามให้สงั คมมากที่สุด คือ นิธิ เอียวศรีวงศ์ มีรายชื่อในคณะกรรมการปฏิรูปที่ต้งั โดยรัฐบาล
อภิสิทธิ์ ส่งผลให้สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจ�ำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ออกมาวิจารณ์วา่ นิ ธิเป็ นปั ญญาชนชั้นแนวหน้า จึงไม่ควรจะรับต�ำแหน่ งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ3
ที่ต้งั โดยรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมเช่นนี้ เพราะการสลายการชุมนุ มของกลุ่มนปช.ภายใต้รฐั บาลอภิสิทธิ์
ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553 มีคนเสียชีวติ จ�ำนวนมาก แต่รฐั บาลยังมิได้แสดงออกถึงการรับผิดชอบ
แต่อย่างใด แม้วา่ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 นิธิ ได้ให้สมั ภาษณ์ในมติชนรายวันเขาเห็นว่าเป็ นโอกาสทีจ่ ะผลักดัน
สิง่ ที่คาดหวังมานาน ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิรปู ที่ดิน การปฏิรปู ระบบภาษี ฯลฯ ให้เกิดผลเป็ นรูปธรรม โดยหวังจะ
ขยายไปสูค่ วามสนใจของสังคมในวงกว้างมากกว่าบทความที่ตนเขียน สมศักดิ์มองว่าการที่นิธิยอมรับต�ำแหน่ ง
ในคณะกรรมการทีร่ ฐั บาลอภิสทิ ธิ์จดั ตัง้ ครัง้ นี้ เท่ากับว่า นักวิชาการอย่างนิ ธนิ ้ันมีจดุ ยืนทีร่ ว่ มกับรัฐบาลอภิสทิ ธิ์
รวมถึงการมองข้ามความส�ำคัญของการเสียชีวติ ของประชาชนในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา
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“ในประเทศ. รธน. มีแนวโน้ม “ผ่าน” จับตา “ผลแพ้ชนะ-ผูใ้ ช้สิทธิ” ถ้าต�ำ่ เตี้ ย “วุน่ ” ไม่จบ”, มติชนสุดสัปดาห์ (วันที่ 20
กรกฎาคม 2550). หน้า 36-37.
สุรชาติ บ�ำรุงสุข. “ทุนกับการเมืองไทย”, ( 2549, 14 กรกฎาคม). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 36-37..
แม้วา่ จะมีปัญญาชนทีเ่ ข้าไปนัง่ ในคณะกรรมการชุดต่างๆซึง่ รัฐบาล อภิสทิ ธิ์ตง้ั ขึ้ น เช่น อานันท์ ปันยารชุน, อมร จันทรสมบูรณ์,
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ ซึง่ กลุม่ นี้ มีจดุ ยืนเห็นด้วยกับรัฐบาลอภิสทิ ธิ์อยูแ่ ล้ว. อ้างอิงใน ในประเทศ. “อดทนมา 2 เดือนก่อนระเบิด
“สมศักดิ์ เจียมฯ” วิพากษ์ “นิ ธิ” กก.ปฏิรูปฯที่ “โหดเหี้ ยม”. ( 2553, 3 กันยายน ). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 14.

การเคลือ่ นไหวทางความคิดของนักวิชาการในนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ตอ่ วิกฤตการณ์การเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553
วรวรรณ อินทะรังษี

ตามความคิดเห็นของสมศักดิ์ น้ั นการกระท�ำเช่นนี้ เป็ นสิ่งที่ นักวิชาการอย่างนิ ธิไม่ควรจะท�ำเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะอย่างน้อย นิธคิ วรจะมีความเป็ นเพือ่ นมนุษย์ ไม่สมควรจะท�ำอะไรในลักษณะ “ซ�ำ้ เติม” ด้วยการรับต�ำแหน่ง
ที่รฐั บาลเสนอให้ แต่ขอ้ วิพากษ์ดงั กล่าว มิได้รบั การอธิบายจากนิ ธิแต่อย่างใด ก่อให้เกิดความสับสนถึงจุดยืน
ของนิ ธิต่อการเมืองในขณะนั้ น อนึ่ งนิ ธิไม่ได้มีท่าทีหรือแสดงความคิดเห็นในขณะนั้ นต่อต้านหรือเห็นด้วย
กับการสลายการชุมนุ มในปี 2553 แต่อย่างใดจึงท�ำให้เห็นว่าการแสดงของนิ ธิน้ันคือ การเพิกเฉยต่อการตาย
ของผูช้ ุมนุ มและยังสนับสนุ นรัฐบาลผูท้ ี่ไม่รบั ผิดชอบต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว
จากนั้นยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐประหาร พวกเขาพยายาม
อธิ บ ายถึ ง เรื่ อ งอ�ำ นาจที่ อยู่เ บื้ องหลัง เหตุ ก ารณ์ใ นครั้ง นี้ ดัง เช่น ในรายงานพิ เ ศษของเนชัน่ สุ ด สัป ดาห์
ได้สมั ภาษณ์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในประเด็นเกีย่ วกับรัฐประหาร 2549
โดยชาญวิทย์ได้กล่าวว่าการรัฐประหารนั้นเป็ นการยึดอ�ำนาจด้วยความกลัวระบอบทักษิ ณ แต่วา่ มิได้คิดว่า
ยึดแล้วจะท�ำอย่างไรต่อไป และมี 3 กลุ่มพลังใหม่ คือ กลุ่มสถาบันกษัตริยแ์ ละเครือข่าย, กลุ่มข้าราชการ
ทหารบก, กลุ่มชนชั้นกลาง มีอำ� นาจแฝงผลประโยชน์ดว้ ยกันอยู่ พร้อมกันนี้ ประเด็นการแก้รฐั ธรรมนู ญที่
แต่ละกลุม่ เสนอมาต่างก็มวี าระซ่อนเร้นของตน 1 ชาญวิทย์เห็นว่าอ�ำนาจที่มองไม่เห็นได้มสี ว่ นในการก่อให้เกิด
รัฐประหารขึ้ นมา การกระท�ำเช่นนี้ เป็ นสิ่งที่ยากต่อการยอมรับว่าเป็ นเรื่องที่ถูกต้องและไม่ควรที่จะได้รบั
การยอมรับอ�ำนาจที่ขึ้นมาบริหารโดยวิธีการรัฐประหาร
ด้านสุรชาติ บ�ำรุงสุข นักวิชาการด้านทหารได้กล่าวในบทความซึ่งตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์วา่
ไม่น่าเชื่อว่ารัฐประหารจะเป็ น “ลมหวน” ที่พดั กลับมาเป็ นประเด็นในการเมืองไทยอีกจนได้เพราะสุรชาติ
เคยคิดว่าการเมืองภายหลัง 2535 นั้นจะมีความเป็ นประชาธิปไตยมากขึ้ น แต่แล้วก็หวนกลับมาสูก่ ารรัฐประหาร
ถึงแม้วา่ เมื่อรัฐประหารสิ้ นสุดลงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแต่รฐั บาลก็อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของทหารอยูด่ ี
กระบวนการสร้างความชอบธรรมของการน�ำเอากองทัพเข้าสูเ่ วทีการเมืองย่อมไม่เป็ นที่ยอมรับ ขณะที่การยึด
อ�ำนาจท�ำรัฐประหารโดยทหารได้กลายเป็ นคูม่ อื การเมืองไทยไปแล้ว 2 ทัง้ นี้ สุรชาติได้เสนอแนะไว้วา่ กระบวนการ
ทางการเมืองที่สากลยอมรับนั้นต้องมีรฐั ธรรมนู ญเป็ นกติกาและมีการเลือกตั้งเป็ นปั จจัยชี้ ขาด3
ส่วนนักวิชาการที่ผ่านสถานการณ์ทางการเมืองมาหลายเหตุการณ์อย่าง เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ซึง่ ได้รบั เชิญขึ้ นมากล่าวปาฐกถาน�ำในหัวข้อ “เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 ในประเด็นที่เกีย่ วกับรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 นั้น เสกสรรค์
มองว่าไม่แปลกถ้านั กวิชาการและผูม้ ีชื่อเสียงทางด้านสังคมจะเห็นด้วยกับการรัฐประหารครั้งนี้ เพราะว่า
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเข้าสู่ความเป็ นโลกภิวตั น์/เสรีนิยมใหม่4(โดยอ้างปาฐกถา 14 ตุลา 2550
ของเกษียร เตชะพีระ) ส่งผลต่อปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และมีผลต่อปัญหาทางด้านวัฒนธรรม คุณธรรม
ของนักการเมือง ไม่ใช่เรือ่ งแปลกเลยที่นักวิชาการจะเห็นด้วยกับการรัฐประหารและผิดหวังในรัฐบาลที่มาจาก
ระบอบประชาธิปไตย ในความคิดของเสกสรรค์น้ั นรัฐประหารเกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ และมองว่าการเกิดรัฐประหารเป็ นเพียงการกระท�ำหนึ่ งที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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สิริวิชญ์. ( 2550,19 มีนาคม). “ชนชั้นน� ำแห่งสังคมไทย “มีสญ
ั ญาณว่าน่ าตะเกี๊ยเซี๊ยกัน” มองจากมุม “ชาญวิทย์”.
เนชัน่ สุดสัปดาห์. หน้า 24-25.
สุรชาติ บ�ำรุงสุข. “19/9/49 ลมหวนในการเมืองไทย”. (2549, 20 ตุลาคม). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 36-37.
สุรชาติ บ�ำรุงสุข. “รัฐศาสตร์ 101 รัฐประหารคืออะไร”. ( 2550, 20 เมษายน). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 36-37.
“ปาฐกถาน�ำเรื่อง ‘เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน’ ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”. (2550, 24 ธันวาคม). เนชัน่ สุดสัปดาห์.
หน้า 22-25.
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ด้านธีรยุทธ บุญมี นั้นมีความคิดเห็นที่สนับสนุ นกับการรัฐประหารอย่างชัดเจน เพราะธีรยุทธเชือ่ ว่า
รัฐบาลที่น�ำโดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นนายกที่มีความสุขุม มัง่ คง ซึ่งน่ าจะปฏิบตั ิภารกิจน�ำพาประเทศ
ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดี นอกจากนั้ นธีรยุทธได้เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาซึ่งเป็ นภารกิจหลักของรัฐบาล
ทหารชุดนี้ ต้องด�ำเนิ นการคือ การสร้างความปรองดองในชาติ มีอยู่ 7 ภารกิจ ซึง่ ธีรยุทธมัน่ ใจว่าการแก้ปัญหา
ในครั้งนี้ จะเป็ นการแก้เชิงโครงสร้างเพื่อสร้างฐานรากให้กบั การปรองดองแห่งชาติได้1
กลุ่มนั กวิชาการได้แบ่งออกเป็ นสองขั้วอย่างชัดเจน กลุ่มที่ หนึ่ งมองว่าการเข้ามามีบทบาทของ
ทหารนั้นไม่ใช่ทางออกที่ดีของการเมืองไทยเพราะกลุ่มนี้ บางคนเป็ นกลุ่มเดียวกับที่เคยร่วมกับกลุ่มเครือข่าย
ของสนธิขบั ไล่รฐั บาลทักษิณ นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรือ่ งการท�ำรัฐประหารเพิม่ เข้ามาอีก ท�ำให้พวกนักวิชาการ
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการท�ำรัฐประหารมองว่าการท�ำรัฐประหารมิได้ก่อให้เกิดกระบวนการที่จะน� ำสังคม
ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย เป็ นการปฏิเสธรัฐบาลที่เกิดมาจากการเลือกของประชาชน โดยเป็ นการเข้ามา
แทรกแซงจากกลุ่มทหาร ข้าราชการ ขุนนางเก่าผูเ้ สียผลประโยชน์ ส่วนนั กวิชาการกลุ่มที่สองนั้ นจะเป็ น
กลุม่ ที่มาจากการการเคลือ่ นไหวของกลุม่ พันธมิตรฯ โดยที่เป้ าหมายของพวกเขาคือ การโค่นล้มระบอบทักษิณ
วิธีการรัฐประหารนั้นเป็ นหนทางหนึ่ งที่ทำ� ให้ทกั ษิณหมดบทบาททางการเมืองลง

3. แนวคิดของนักวิชาการต่อความเคลือ่ นไหวการชุมนุมของประชาชนใน ปี พ.ศ. 2549-2553

ธีรยุทธ บุญมี เห็นด้วยกับการรัฐประหาร 2549 จึงมองการเคลือ่ นไหวของประชาชนกลุม่ เสื้ อเหลือง
หรือพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยก่อนรัฐประหารนั้นว่ามาถูกทางแล้ว เพราะความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล
และประชาชนนั้น น�ำไปสู่จุดจบของรัฐบาลปิ ดบัญชีทกั ษิณ เพื่อล้างคนชัว่ โกงเมือง2 ขณะที่ นิ ธิ เอียวศรีวงศ์
ได้อธิบายปรากฏการณ์ของเสื้ อเหลืองหรือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มเสื้ อแดงว่าเป็ น
การแสดงอุดมการณ์ร่วมบางอย่างที่ผูกเอาคนที่มีทศั นคติ, ประสบการณ์ และความคาดหวังทางการเมือง
แต่ขณะเดียวกันนิ ธิได้ชี้ที่มาของกลุ่มเสื้ อแดงนั้นมาจากความเหลื่อมล�้ำทั้ง4 ด้าน คือ สิทธิ,โอกาส, อ�ำนาจ,
ศักดิ์ศรี ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้ นทางวัฒนธรรม3 ส่วนเสื้ อเหลืองนั้ น นิ ธิวิเคราะห์ว่ามีจุดเริ่มต้นจากประเด็น
ความขัดแย้งในการท�ำงานของรัฐบาลและไปสู่แนวคิดความจงรักภักดีต่อ พระมหากษัตริย์ ส�ำหรับ ชาญวิทย์
เกษตรศิริ ได้เสนอมุมมองต่อการเคลื่อนไหวการชุมนุ มไว้ว่าเป็ นการเคลื่อนไหวที่มีแนวคิดลัทธิชาตินิยม
ผสมกันระหว่าง “ราชาชาตินิยม” กับ “อ�ำมาตยาเสนาชาตินิยม” และยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้ นเมื่อเกิด
“ม็อบธิปไตย” ของลัทธิพนั ธมิตรเสื้ อเหลือง” ต่อสูก้ บั “ระบอบทักษิ ณเสื้ อแดง” ที่ดำ� เนิ นมาอย่างยาวนาน
นั บตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-25514 จากมุ มมองของนิ ธิและชาญวิทย์ กล่าวได้ว่านั กวิชาการทั้ง 2 ท่ านนี้
เห็นพ้องกันว่า แนวคิดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ด้มีอิทธิพลต่อเป้ าหมายและทัศนะของผูช้ ุมนุ ม แนวคิด
เหล่านี้ ได้ถูกสร้างความเชื่อมโยงไปในประเด็ นความเป็ นชาติ นิยมซึ่งมีผลต่อการแสดงออกของผูช้ ุ มนุ ม
และประชาชนในสังคมไทยอย่างมาก
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““ธีรยุทธ” ให้สมญา “รัฐบาล OT” เชือ่ พา ปท. พ้นวิกฤติ-ทรท.เจอโทษแน่”. (2549, 13 ตุลาคม). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 7.
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การเคลือ่ นไหวทางความคิดของนักวิชาการในนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ตอ่ วิกฤตการณ์การเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553
วรวรรณ อินทะรังษี

นักวิชาการต่างวิเคราะห์ถงึ การเกิดขึ้ นของขบวนการเคลือ่ นไหวของสังคม ไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ เสื้ อเหลือง
และกลุม่ เสื้ อแดงตั้งแต่ปลายปี 2548-2553 ว่าเกิดขึ้ นเพราะชนชัน้ ทางสังคมอย่างที่นิธิน�ำเสนอ หรือแนวคิด
อุดมการณ์ชาตินิยมทีต่ า่ งกันตามทีช่ าญวิทย์ได้กล่าวมา และมีนักวิชาการหลายคนทีม่ บี ทบาทในการเคลือ่ นไหว
อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น ธีรยุทธทีไ่ ด้เสนอเหตุผลของการเคลือ่ นไหวไว้คอื เป้าหมายในการโค่นล้มรัฐบาลทักษิณ
และ “ระบอบทักษิณ” จึงท�ำให้แนวคิดของธีรยุทธ นั้นสอดคล้องและเห็นด้วยกับรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
เพราะธีรยุทธเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขวิกฤติทางสังคมได้และเป็ นทางเดียวที่จะถอนอ�ำนาจของระบอบทักษิ ณ
อ�ำจากการเมืองไทย
นิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ท้งั 3 เล่มที่ได้ใช้เป็ นหลักฐานในการศึกษาได้แสดงให้เห็นจุดยืน มุมมอง
และทัศนะความคิดของนักวิชาการผ่านตัวหนังสือ แต่สิ่งหนึ่ งที่มคี วามสัมพันธ์กนั คือ จุดยืนของสื่อแต่ละฉบับ
ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็ นที่จะต้องศึกษานายทุนเจ้าของนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ เพราะมีผลต่อการแสดงออก
ของเนื้ อหาข่าว การเลือกนักวิชาการมาเป็ นผูว้ เิ คราะห์ขา่ ว ยกตัวอย่าง เช่น มติชนสุดสัปดาห์มีบทวิเคราะห์
การเมืองในชื่อคอลัมน์ “วิภาคแห่งวิพากษ์” ที่เขียนโดย เสถียร จันทิมาธร คอลัมนิ สต์และบรรณาธิการ
นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ แต่ทว่าในวันที่ 27 เมษายน 2552 มีคำ� สัง่ ถอดถอนเสถียรออกจากมติชนสุดสัปดาห์
ไม่มกี ารอธิบายใดๆ ในมติชนสุดสัปดาห์ แต่ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ า่ นว่าการทีเ่ สถียรถูกปลดเพราะท�ำให้มติชน
สุดสัปดาห์มีเนื้ อหาที่ไม่เป็ นกลาง และมีความพยายามที่จะชี้ น� ำ  รวมไปถึงมุ่งรับใช้นักการเมืองฝ่ ายทักษิ ณ
มากกว่าข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริง จากตัวอย่างจะเห็นว่าบรรณาธิการจะมีผลต่อการก�ำหนดทิศทางของสือ่ สิง่ พิมพ์
เช่นกัน จากตัวอย่างเมือ่ เสถียรถูกมองว่าไม่เป็ นกลางจึงท�ำการปลดเสถียรออกเพราะเนื้ อหาไม่เป็ นกลางมีทศิ ทาง
การเสนอข่าวที่สนับสนุ นกลุ่มเสื้ อแดง
หลักฐานจากคอลัมน์ “คนมีครูโดย...ศิษย์ครูตี๋” หนั งสือพิมพ์พิมพ์ไทยได้อธิบายการออกจาก
ต�ำแหน่ งของเสถียร ไว้วา่ ช่วงสงกรานต์เลือดในปี 2552 กลุม่ คนเสื้ อแดงเรียกร้องให้รฐั บาลอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
ลาออกจากต�ำแหน่ง เสถียรยังคงใช้พนที
ื้ ใ่ นนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์สนับสนุ นกลุม่ คนกลุม่ เสื้ อแดงอย่างเปิ ดเผย
แม้วา่ ก่อนหน้านั้น ขรรค์ชยั บุนปาน ประธานกรรมการบริษัทมติชน จ�ำกัด (มหาชน) ได้เรียกเสถียรจับ
เข่าคุยกันหลายครั้ง แต่เสถียรเองไม่มีท่าทีที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแสดงจุดยืนทางการเมืองของ
ตน แต่ยงั คงยึดมุมมอง ทัศนคติ และแนวทางในการเขียนแบบเดิม หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยได้ให้ขอ้ สังเกตว่า
การปลดเสถียร นั้นไม่ใช่เป็ นกรณีแรกของมติชนเพราะก่อนหน้านั้นขรรค์ชยั ได้มคี ำ� สัง่ ปลด จุฬาลักษณ์ ภูเ่ กิด
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชนออกจากต�ำแหน่ ง เนื่ องจากจุฬาลักษณ์มีการแสดงออกที่ฝักใฝ่ กลุ่ม
กลุ่มเสื้ อแดงอย่างเปิ ดเผย 1
กรณี ของมติ ชนสุ ดสัปดาห์น้ั นไม่มีการเสนอข่าวหรื ออธิ บายพฤติ กรรมการถู กปลดของเสถี ยร
แต่เมือ่ กลับย้อนไปศึกษา งานเขียนท้ายเล่มในคอลัมน์ “ของดีมอี ยู”่ ของ ขรรค์ชยั บุนปาน ก็จะเห็นว่าตัวเขาเอง
ต่อต้านรัฐประหารอย่างชัดเจนในช่วงรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ขรรค์ชยั ได้เขียนวิจารณ์การบริหาร
งานด้านเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2550 ว่าในประชาชนนั้ นควรพึ่งตัวเองเป็ นหลัก อย่าหวังพึ่งทางการเมือง
เพราะกลุ่มผูป้ กครองไม่ได้คิดว่าการเลือกตั้งเป็ นหนทางการแก้ปัญหาบ้านเมือง 2 บทความนี้ มิได้กล่าวถึง
บุคคลใดชัดเจนแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถว้ นก็จะพบว่า บุคคลที่ขรรค์ชยั กล่าวถึงคือ รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ
จุ ล านนท์ แต่ ว่า ภายใต้รัฐ บาลต่ อๆมา จะไม่ค่อยปรากฏงานเขี ย นทางการเมื อ งที่ ชัด เจนของขรรค์ชัย
ส่วนใหญ่จะเป็ นการเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมทัว่ ๆไป เพราะการเสนอความคิดเห็นทาง
1
2

“โศกนาฏกรรมชมรมคนรักเสื้ อแดง”. ( 2552, 29 เมษายน). หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย. หน้า 3.
ขรรค์ชยั บุนปาน. “ของดีมีอยู”่ , ( 2550, 23 พฤศจิกายน ). มติชนสุดสัปดาห์. หน้า 106.
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ด้านการเมืองอาจมีผลต่อการวางตัวของมติชนสุดสัปดาห์ เพราะขณะนั้น ขรรค์ชยั เป็ นประธานกรรมการ
ของสือ่ ในเครือมติชนทัง้ หมด อาจจะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ การเสนอข่าวไม่เป็ นกลาง ซึง่ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบ
กับกรณี ASTV ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์แล้วก็จะเห็นได้ชดั ว่าASTVผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์มีจุดยืน เป้ าหมายที่ชดั เจน
ในการต่อต้านรัฐบาลทักษิ ณเห็นด้วยกับการใช้วิธีรฐั ประหารเป็ นทางออกเพื่อล้มอ�ำนาจของทักษิ ณ และ
รัฐบาลที่เป็ นนอมินีของทักษิณ จุดประสงค์ท้งั หมดเพื่อการถวายคืนพระราชอ�ำนาจและปฏิรูปทางการเมือง
ส่วนเนชัน่ สุดสัปดาห์น้ันถือว่าเป็ นนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ที่มนี ักวิชาการมีบทบาทมากอันดับต้นๆ
และมีบทบรรณาธิการที่เขียนข่าวการเมืองได้อย่างร้อนแรงเช่น ในคอลัมน์ของเทพชัย หย่องกรรมการบริหาร
เครือเนชัน่ ที่วจิ ารณ์รฐั บาลทักษิณไว้วา่ เป็ นคนที่อา้ งความเป็ นประชาธิปไตย แต่วา่ อะไรที่เป็ นผลประโยชน์น้ัน
ตนเองกลับตัดสินในโดยเอาตนเองเป็ นทีต่ ง้ั 1 อนึ่ งปกติกองบรรณาธิการหรือกลุม่ คนทีเ่ ป็ นเจ้าของมักสงวนท่าที
มากกว่านักวิชาการผูเ้ ขียนบทความ เพราะอาจจะส่งผลต่อการตลาด หรือจรรยาบรรณวิชาชีพของสือ่ สิง่ ทีม่ ติชน
สุดสัปดาห์และเนชัน่ สุดสัปดาห์กระท�ำคือ การไม่ระดมคนหรือเป็ นสื่อหลักในการเคลื่อนไหวอย่าง ASTV
ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ จึงท�ำให้ไม่มีท่าที่วา่ จะมีจุดยืนสุดโต่งด้านใด แต่ในเนื้ อหาภายในของเนชัน่ สุดสัปดาห์
ก็เหมือนนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ท้งั สองเล่มคือมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อย่าง ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ทีว่ เิ คราะห์การเมืองเป็ นคอลัมน์ประจ�ำ สมภพ มานะรังสรรค์ นักวิชาการด้านเศรษฐกิจทีว่ เิ คราะห์ขา่ วด้านเศรษฐกิจ
นอกจากนั้นจะมีคอลัมน์รายงานพิเศษ ที่จะเชิญนักวิชาการหรือผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำ� ลัง
เกิดขึ้ นในสังคมในเวลานั้นๆ เช่นเดียวกัน
แนวคิดและมุมมองของนั กวิชาการและสื่อเป็ นปั จจัยส�ำคัญต่อการรับรูข้ องประชาชนอย่างมาก
อย่างเช่น เหตุการณ์ในปลาย 2548 ถึงต้นปี 2549 สื่อ นักคิดนักเขียน นักวิชาการที่แสดงความคิดเห็น
วิจารณ์รฐั บาล ย่อมเป็ นสิง่ ที่สงั คมได้รบั รู ้ ดังนั้นบทเขียนของพวกเขาที่เสนอผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์รายสัปดาห์เหล่านี้
จึงมีผลต่อการรับรูข้ องประชาชนผูต้ ิดตามสถานการณ์การเมืองอย่างมาก เช่น การเสนอข่าวรอบสัปดาห์
ของ ASTV ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ ที่จะมีการนัดการชุมนุ ม เสนอแนวทางการเคลือ่ นไหว เป้ าหมายในการชุมนุ ม
แต่ละครั้ง หรือมติชนสุดสัปดาห์ที่เป็ นที่มาของการเสนอแนวคิดและหลักการของนักวิชาการนิ ติราษฎร์และ
การวิเคราะห์วพิ ากษ์แนวคิดของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
แต่ท้งั นี้ ทั้งนักวิชาการและสือ่ สิง่ พิมพ์ท้งั สามฉบับนั้นมิได้มจี ดุ ยืนที่ชดั เจนเป็ นหนึ่ งเดียวกันเสียทีเดียว
เห็นได้จากการปลดเสถียรเพื่อรักษาความเป็ นกลางของข่าวส�ำนักพิมพ์ของมติชน แต่ตวั ของขรรค์ชยั นั้นยังมี
บทบรรณาธิการที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ท้งั สองฝ่ าย สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือผูจ้ ดั การยังวิจารณ์วา่ มติชนนั้นเป็ นสื่อให้กบั
กลุ่มเสื้ อแดง เนื่ องจากนักวิชาการที่เขียนวิเคราะห์ขา่ วให้เครือมติชนนั้นล้วนเป็ นนักวิชาการที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์
การชูประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริยก์ บั การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯ แต่ท้งั นี้ ยังมีนักวิชาการที่สนับสนุ น
กับเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรอย่าง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ที่เขียนวิเคราะห์ข่าวให้กบั มติชนสุดสัปดาห์
เช่นเดียวกับ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ที่ทำ� งานศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงกับการท�ำรัฐประหารแต่กลับเป็ น
นั กวิชาการเขียนวิเคราะห์ข่าวในกับเนชัน่ สุ ดสัปดาห์ ตัวอย่างที่ ยกมานั้ นแสดงให้เห็นถึ งความสัมพันธ์
ระหว่างนักวิชาการและบรรณาธิการว่าบรรณาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของนักวิชาการในแต่ละฉบับ
รวมทั้งปั จจัยเรื่องทุนจากสื่อสิ่งพิมพ์ได้เป็ นแรงจูงใจของนั กวิชาการในการเขียนงานวิชาการให้สื่อสิ่งพิมพ์
โดยที่นักวิชาการไม่ตอ้ งสนใจจุดยืนทางการเมืองของสิ่งพิมพ์
1

เทพชัย หย่อง. “ทักษิณ กับค�ำตอบว่าจะ เว้นวรรคหรือจะหวนกลับท�ำเนี ยบฯ อีกรอบ”. (2549, 31 กรกฎาคม). เนชัน่
สุดสัปดาห์. หน้า 9.

การเคลือ่ นไหวทางความคิดของนักวิชาการในนิ ตยสารข่าวรายสัปดาห์ตอ่ วิกฤตการณ์การเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553
วรวรรณ อินทะรังษี

ประเด็นเรือ่ งจุดยืนทางการเมืองของนักวิชาการในสถานการณ์การเมืองนับจากรัฐประหาร 2549 จนถึง
การสลายการชุมนุ มของ นปช. ในปี 2553 เห็นได้จากหนังสือรวมบทความการเมืองจากเหล่านักวิชาการ
โดยส�ำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน1 ซึง่ ตีพมิ พ์บทความเกีย่ วกับปัญญาชน 14 ตุลา พันธมิตรฯ และแอ๊กติวสิ ต์ “2 ไม่เอา”
ของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ที่กล่าวถึงกลุ่มนักปั ญญาชน 14 ตุลาหรือกลุ่มนักวิชาการโดยสมศักดิ์ได้อธิบาย
ความเป็ นมาของนั กวิชาการตั้งแต่ในยุค 14 ตุลาจนกระทัง่ รัฐประหารในปี พ.ศ. 2549ไว้อย่างชัดเจน
ประเด็นหลักที่สมศักดิ์เสนอคือ การกล่าวถึงบทบาทของสถาบันกษัตริยก์ บั ปั ญญาชน ซึ่งสมศักดิ์ได้สรุปว่า
เหล่านั กศึกษาที่มีบทบาทในช่วง 14 ตุลาคมนั้นได้มีจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นที่เห็นได้ชดั เจน คือ
“การคืนดีกบั สถาบัน” สิ่งที่ตามมาคือการปรองดองกับกองทัพเพื่อต่อต้านระบอบทักษิณ ดังเช่น หลักฐานที่
สมศักดิ์เสนอให้เห็นคือ บทความ “ฉันทามติกรุงเทพ” ของรังสรรค์,บทความ “ศึกษาพระราชด�ำรัสเราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม” ของธีรยุทธ บุญมี, แนวคิดที่แฝงอยูใ่ นงานของนิ ธิ หรือประโยคประเภทในบทความ
ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล “ทุกวันนี้ ในสังคมไทยมีสถาบันและผูค้ นอีกมากที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จะไม่ให้
ยอมรับนับถือกันเลยหรือ” และการเคลือ่ นไหวของพันธมิตรน�ำไปสูก่ ารเรียกร้องนายกพระราชทาน ทัง้ นี้ ข้อเสนอ
ของสมศักดิ์คอื ไม่เห็นด้วยกับการมีนายกทีไ่ ม่ได้มาจากการเลือกตัง้ นายกควรจะเป็ นบุคคลทีม่ าจากการเลือกตัง้
นอกจากนี้ สมศักดิ์ไม่เห็นด้วยกับการที่นักวิชาการหลายคนผลักดันแนวคิดเรื่องสถาบันกษัตริยเ์ พื่อต่อสูก้ บั
ระบอบทักษิณ และนอกจากนั้นสมศักดิ์ยงั คงเห็นแย้งกับการยอมรับนากยกที่ไม่ได้มากจาการเลือกตั้งอีกด้วย
สิ่งที่นักวิชาการข้างต้นเสนอมาคือสิ่งที่สมศักดิ์ไม่เห็นด้วยและมองว่าไม่จำ� เป็ นที่จะยอมรับนายกผูท้ ี่เกิดจาก
การแต่งตั้งและนัน่ ก็มิได้หมายความว่าเขาจะเป็ นด้วยกับการด�ำรงอยูท่ กั ษิณเช่นกันดังที่อธิบายในกลุ่มที่สอง
ตลอดจนสมศักดิ์ยงั ไม่เห็นด้วยกับกลุม่ นักวิชาการที่ “ไม่เอาทัง้ ทักษิณและไม่เอานายกพระราชทาน” (ข้อเสนอ
“2ไม่เอา”) โดยสมศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้ นกับกลุ่มนั กวิชาการปั จจุบันคือการเกิดความหมดศรัทธาต่อ
การเมืองแบบการเลือกตั้ง แล้วหันมาเสนอแนวคิดแบบ “ชาวบ้านนิ ยม” ให้ความส�ำคัญกับชาวบ้านกับชนบท
เนื่องจากการหมดศรัทธาต่อการเมืองแบบเลือกตัง้ และการเสนอแนวคิด “ชาวบ้านนิยม” น�ำมาสูก่ ารทีน่ กั วิชาการ
ไม่ยอมรับผลจากการท�ำงานของรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 ที่พวกตนสร้างขึ้ น2
หรือบทความเรื่อง “ระบอบทักษิ ณ” อคติที่กา้ วไม่พน้ ของนักวิชาการไทย ของ ธนัย เกตวงกต3
ที่อธิบายที่มาของค�ำว่า “ระบอบทักษิ ณ”ไว้ว่า เป็ นการสร้างค�ำนิ ยามขึ้ นโดยนั กวิชาการสายสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เช่น ธีรยุทธ บุญมี, เกษียร เตชะพีระ และ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์4 ซึ่งสร้างขึ้ นเพื่อ
อธิบายแนวทางการบริหารปกครองของประเทศของทักษิ ณ แต่ภายหลัง 19 กันยายน 2549 นั้ น ค�ำว่า
“ระบอบทักษิ ณ” ถูกใช้เป็ นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระท�ำต่างๆ เช่น เหตุการณ์
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549, การชุมนุ มของกลุ่มเสื้ อเหลือง5 ทั้งนี้ บทความของธนั ยยังชี้ ด้วยแนวคิด
ของนั กวิชาการไทยภายหลังการรัฐประหาร 2549 สามารถแบ่งออกเป็ น สองลักษณะ คือ กลุ่มที่มองว่า
1
2
3

4
5
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“ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
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แหล่งเดิม. หน้า 1438.
แหล่งเดิม. หน้า 1437.
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เป็ นเพียงปรากฏการณ์ทกั ษิณ และอีกลักษณะหนึ่ งคือ มองและเข้าใจว่าคือระบอบทักษิณ1 การที่นักวิชาการ
มีแนวคิดต่อระบอบทักษิ ณที่ต่างกันมีผลต่องานวิจยั ของนั กวิชาการเหล่านั้ นด้วย เพราะบ่อยครั้งที่งานวิจยั
ของนักวิชาการถูกกล่าวอ้าง และมีน้�ำหนักมากกว่าการกล่าวลอยๆ รวมถึงองค์ความรูท้ ี่เกิดขึ้ นภายใต้งานวิจยั
อ�ำนาจของนักวิจยั ผ่านงานวิจยั มีสว่ นท�ำให้ “ความรู”้ ทีน่ ักวิจยั สร้างขึ้ นกลายเป็ นสิง่ เสมือน “จริง”2 ซึง่ ประชาชน
ก็มกั จะยกมากล่าวอ้างอย่างไม่มีการวิพากษ์วจิ ารณ์ถึงข้อจ�ำกัดของงานวิจยั มากนัก ดังนั้นบทความของ ธนัย
จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของผูเ้ ขียนบทความชิ้ นนี้ ว่าแนวคิดของนักวิชาการที่มีการน� ำเสนอผ่านงานเขียน
จะมีคา่ น�้ำหนักและมีเหตุมีผลในการอ้างอิงและมีความน่ าเชื่อถือต่อการรับรูข้ องประชาชนผูอ้ ่าน
เช่นเดียวกับที่งานศึกษาของ ชัยณรงค์ บุญฤทธิ์ เรื่อง “แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม-วัฒนธรรม ของนิ ธิ เอียวศรีวงศ์ในมติชนสุดสัปดาห์” ได้อธิบายให้เห็นถึงแนวคิดของนิ ธิที่ปรากฏ
ในงานเขียนด้านสื่อมวลชน โดยชัยณรงค์มีแนวคิดที่วา่ นิ ธิเป็ นนักวิชาการระดับชั้นน�ำและเป็ นที่แพร่หลาย
ในสังคม ความคิดของนิ ธิที่ผา่ นงานเขียนในหนังสือพิมพ์และนิ ตยสารข่าวส่งผลให้สงิ่ พิมพ์น้ันมียอดจ�ำหน่ ายสูง
วิทยานิพนธ์ของชัยณรงค์มงุ่ เน้นศึกษาทุกงานเขียนของนิธทิ ตี่ พี มิ พ์ในมติชนสุดสัปดาห์ เขาจัดแนวคิดเชิงวิพากษ์
สังคม-วัฒนธรรมของนิ ธิไว้เป็ นหลายหมวดหมู่ เช่น แนวคิดเชิงวิพากษ์ต่อพุทธศาสนา แนวคิดเชิงวิพากษ์
ต่อสือ่ ในสังคมไทย ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้ศกึ ษาลึกลงไปถึงปั จจัยทีก่ อ่ ให้เกิดแนวคิดวิพากษ์ของนิ ธใิ นเวลานั้นๆ
สิง่ แรกที่ชยั ณรงค์มองว่าเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่สง่ ผลต่อแนวคิดการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม ของนิ ธิ
มากที่ สุดคือ บริบททางการเมือง บริบทด้านเศรษฐกิจ และบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมตามล�ำดับ
นอกจากนั้ นเขายังหยิบยก 5 นั กวิชาการที่ มีความคิ ดเห็ นต่ อบทบาทของนิ ธิ คื อ ชัยอนั นต์ สมุ วณิ ช,
ธีรยุทธ บุญมี, ประเวศ วะสี, สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์และศรีศกั ร วัลลิโภดม3 แต่เป็ นที่น่าเสียดายว่างานศึกษา
ของชัยณรงค์จำ� กัดขอบเขตการศึกษาของชัยณรงค์ในช่วงปี 2536-2544 เท่านั้น
หรือวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “การสือ่ สารทางการเมืองในบริบททีน่ �ำไปสูก่ ารรัฐประหาร 19 กันยายน 2549:
กรณีศึกษาหนั งสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์” ของ นิรญ
ั ดอนสุวรรณ ที่เสนอว่าปรากฏการณ์ทางการเมือง
ต่อต้านรัฐบาลทักษิณ ได้เกิดขึ้ นภายหลังการบริหารงานของรัฐบาล จนน�ำไปสู่การรวมกลุ่มของการต่อต้าน
หลายกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ นักวิชาการ, ปัญหาชน นักวิชาการทีอ่ อกมาต่อต้านและวิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาล
ซึ่งประกอบด้วย อัมมาร สยามวาลา วิจารณ์เรื่องการตรวจสอบ กรณีสินบนโครงการจัดซื้ อเครื่องตรวจสอบ
จับวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ์ 9000 สนามบินสุวรรณภูมิ, ธีรยุทธ บุญมี วิจารณ์ในเรื่องการท�ำงานของรัฐบาล
ในเรื่องการทุจริตคอรัปชัน่ , ไชยันต์ ไชยพร ฉีกบัตรเลือกตั้งต่อต้านระบอบทักษิ ณ รวมถึงกลุ่มอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย นิ สตั นักศึกษา ต่อต้านเรื่องการขายหุน้ ไม่เสียภาษี ของบริษัท ชินคอร์ป4 จากตัวอย่างที่ได้
น�ำมาศึกษา นิ รญ
ั สรุปว่านักวิชาการมีบทบาทอย่างมากต่อการเกิดเหตุการณ์19 กันยายน 2549 แต่ทว่า
ในงานวิทยานิ พนธ์ของนิ รัญ มิได้ศึกษาที่ มาของแนวคิดที่ นักวิชาการแสดงออกต่ อการเกิดรัฐประหาร
และหลังรัฐประหารแต่อย่างใด ในงานของนิ รญ
ั จึงเป็ นงานค้นคว้าสาเหตุของการเกิดรัฐประหารผ่านข้อเขียน
ของนักวิชาการในมติชนสุดสัปดาห์และศึกษาการบริหารงานของเครือมติชนเท่านั้น
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รวมไปถึงวิทยานิ พนธ์เรื่อง “เหตุผล/ข้ออ้างในการท�ำรัฐประหาร 19 กันยายน 2549” ของวิษณุ
อาณารัตน์ ที่อธิบายว่า สาเหตุทางการเมืองที่น�ำไปสู่การท�ำรัฐประหารนั้นประกอบด้วยการสร้างค�ำนิ ยามที่
เรียกว่า “ระบอบทักษิ ณ” โดยพยายามโน้มน้าวสังคมไทยให้ยอมรับว่าเป็ นสิ่งที่ ไม่ดีและไม่มีความเป็ น
ประชาธิปไตย ประกอบกับการปลุกปั น่ ข่าวลือความรุนแรงของการชุมนุ ม โดยเป็ นการอ้างว่ามีความจ�ำเป็ น
ต้องท�ำรัฐประหารเพือ่ ป้ องกันการปะทะและนองเลือดของประชาชน และการครอบง�ำทางอุดมการณ์ต่อต้าน
การเมืองแบบพลเรือน ที่สร้างทัศนคติที่วา่ ระบบการเมืองแบบรัฐสภานั้นเป็ นสิ่งที่เลวร้าย
อีกทั้งวิษณุ ยงั เสนอว่ามีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ งที่ ไม่เห็นด้วยกับการท�ำรัฐประหารในปี 2549
เพราะพวกเขาสนับสนุ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง1 ซึ่งกลุ่มที่มีแนวคิดนี้ คือกลุ่มที่
สนับสนุ นและให้กำ� ลังใจรัฐบาลพรรคไทยรักไทยรวมถึงทักษิ ณ เช่น กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา ปั ญญาชน
ทีต่ อ่ ต้านรัฐประหาร2เหล่านั้น และผูต้ อ่ ต้านอีกหนึ่ งกลุม่ คือ กลุม่ ทีต่ อ้ งการปกป้องหลักนิ ตริ ฐั และหลักกฎหมาย
กลุม่ นี้ เป็ นส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักวิชาการด้านนิ ติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ที่ตอ้ งการเห็น
ระบอบเสรีประชาธิปไตยเป็ นระบอบการปกครองที่มาควบคู่กบั หลักนิ ติรฐั จึงได้ออกมาต่อต้านรัฐประหาร
อย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม3 งานของวิษณุ ได้แบ่งหมวดหมู่แนวคิดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการท�ำ
รัฐประหาร ประกอบกับการจัดหมวดแนวคิดไว้ได้ชดั เจนเพือ่ เป็ นค�ำอธิบายที่จะท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับเหตุผล
ในการท�ำรัฐประหารได้ดี แต่วา่ วิษณุ ได้ละเว้นการอธิบายความเคลื่อนไหวทางการเมืองของแนวคิดต่าง ๆ
ที่ได้เสนอมา จึงท�ำให้งานของเขาไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้ นจากแนวคิดต่าง ๆ ที่ตนเองเสนอไว้ได้
จากงานศึกษาที่ยกมาทั้งหมดประกอบกับที่ผูเ้ ขียนบทความชิ้ นนี้ ได้กล่าวไว้ในตอนต้นจะเห็นได้วา่
การท�ำความเข้าใจการเมืองไทยในช่วงการรัฐประหาร 2549 ถึงการสลายการชุมนุ มของ นปช. (เสื้ อแดง)
ในปี 2553 นั้นจ�ำเป็ นต้องศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความเคลือ่ นไหวทางความคิดของนักวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการเคลือ่ นไหว
ทางการเมืองของประชาชน 2 กลุ่มใหญ่ ซึ่งมีการใช้สื่อเพื่อโจมตีและขับไล่รฐั บาล รวมทั้งมีการน�ำประเด็น
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริยม์ าใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มคนเพื่อขจัดรัฐบาล โดยสิ่งที่บทความนี้ ขอทิ้ งท้ายไว้คือ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทักษิ ณในช่วงปี 2548-2549 อันน�ำมาสู่
การรัฐประหาร 2549 และการเคลือ่ นไหวทางการเมืองของ นปช. ในเวลาต่อมานั้น แท้จริงแล้วความเคลือ่ นไหว
ของพันธมิตรฯเป็ นความขัดแย้งระหว่างบุคคล โดยมีการอ้างสถาบันกษัตริยเ์ พื่อเป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ขบั เคลื่อน
มวลชนและการไปซึ่งการบรรลุเป้ าหมายได้โดยง่าย
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