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ความรุนแรง” ที่ทํางานอยูบนฐานทฤษฎีอํานาจเชิงการยินยอม กับระบบเทคโนโลยีขนาดใหญชนิดหนึ่งที่เรียกวา “อินเทอรเน็ต” ใน
ฐานะที่เปนที่ตั้งของอํานาจเชิงโครงสราง เพื่อตอบคําถามหลัก 2 ประการ (1) การตอสูแบบไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตใน
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เปนการรณรงคผานเว็บไซตเปนสําคัญ สวนการแทรกแซงไรความรุนแรงมีทั้งที่เปนการเปดเผยขอมูลทางเทคนิคของปฏิบัติการลับ
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This dissertation studies the relationship between a nonviolent political movement, socalled ‘nonviolent action’ and a large technological system, ‘the internet’, which are connected
by theories of power. While nonviolent action operates via consent power, the internet operates
as a site of structural power. The two main research questions are: (1) how can the characteristics
and the dynamics of internet-based nonviolent struggle in a Thai case study be explained? (2)
how is the internet technological system used as a tool of power by each political player; and
whether does it support or suppress nonviolent action? To answers these questions, three issues
are investigated in this
study: (1) historical development—structural, technical, and
institutional—of the Thai internet to understand how the structural power embedded within the
internet system during its establishment and expansion phases; (2) web-based struggle of
political groups involved in the anti-Thaksin government phenomenon prior to the coup d’ etat
on September 19, 2006, including manager.co.th, Radjdumnern webboard of pantip.com/café,
midnightuniv.org and prachatai.com; and (3) website intervention and censorship as the entry
points of structural power to undermine, technically and institutionally, the capacity of
nonviolent movements. Research method employed here are an analysis of primary and
secondary resources including from off- and on-line materials and in-depth interviews.
The findings on the characteristics and dynamics of web-based nonviolent action are
as follows: (1) Three political groups --anti-government, pro-government, and anti-Article 7
groups were involved in the anti-Thaksin government phenomenon. All the three groups could
be regarded as nonviolent movements because they did not employ physical violent means
while using methods of nonviolent action to handle with the legitimacy or gain consent of
other groups. (2) The usage of the internet in the movements could be classified as ‘internet
activism’ since the internet was used as a basic communicative instrument. However, the
utilization was not yet developed into an advanced level of ‘hacktivism’ (hacker+activism) in
the form of ‘electronic civil disobedience’ as appeared in other countries. (3) Methods of
nonviolent action used by the three groups mainly focused on protests and persuasion. A
number of non-cooperation campaigns were launched and publicized mainly through websites.
Nonviolent intervention was also operated by means of disclosing technical information of the
other groups’ secret action and ‘culture jamming’, a well-known technique among cyberactivists in the world today. (4) Utilizing the internet in the movements triggered the
‘technological dynamic of nonviolent action’ effect, especially technical and institutional
reacting measures from people in power, who also hold technological power. Under this
technological dynamic, some action could possibly be developed into ‘technical noncooperation’ and ‘technical nonviolent intervention’. These could be called ‘technical method
of nonviolent action’. (5) In conflict situations in which all players employed nonviolent
measures, a key factor determining superiority of one player over the others was ‘cyberresource’. This factor would increase ‘quantitative power’ up to the level which enables the
player to practice ‘nonviolent containment’ against agenda setting and information of other
groups.
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สมบูรณ ที่ใหความกรุณารับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และไดใหคําชี้แนะทิศทางและแงมุมของ
วิทยานิพนธเปนอยางดี ขอบพระคุณศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ ที่ใหความไววางใจ
รับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมเพื่อควบคุมการทําวิทยานิพนธ ภายใตทุนการศึกษาโครงการ
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วิศวกรรมศาสตรอยางผูเขียนไดศึกษาดานสังคมศาสตรเปนอยางดี รวมทั้งการผลักดันใหผูเขียนเขา
ศึกษาตอปริญญาเอกดานรัฐศาสตร ดวยวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร ขอบพระคุณศาสตราจารย
ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท ผูเปนแรงบันดาลใจและใหความสนับสนุนอยางดีเยี่ยมใหผูเขียนคนควางาน
ดานความรุนแรงและสันติวิธี และขยายเชื่อมโยงกับมิติทางเทคโนโลยีดังที่ปรากฏในวิทยานิพนธชิ้นนี้
ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิร งรอง รามสูต ที่ใ หค วามเป นกัน เองและแนะนํ าเอกสารที่
นาสนใจเกี่ยวกับการศึกษาเทคโนโลยีในมิติทางสังคมการเมือง ขอบคุณ Prof. Brian Martin
(University of Wollongong) ที่ใหการดูแลเอาใจใสอยางดียิ่งทั้งในดานวิชาการและชีวิตความเปนอยูใน
ระหวางที่ศึกษาคนควาอยูที่ประเทศออสเตรเลีย
ขอบคุณโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สําหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งหมด รวมทั้งเงินอุดหนุนสําหรับการเพิ่มพูน
ประสบการณที่ประเทศออสเตรเลีย ขอบคุณคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ใหความ
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กาญจนประภากุ ล เพื่ อ นกลุ ม สยามเด็ ก เล น โดยเฉพาะปกรณ เลิ ศ เสถี ย รชั ย สํ า หรั บ การเป น
กั ล ยาณมิ ต รทางความคิ ด โดยเฉพาะในเรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี กั บ สั ง คม พี่ ๆ ในกลุ ม วงล อ
โดยเฉพาะ ดร.สิวินีย สวัสดิ์อารีย ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ และดร.จงรักษ กิตติวรการ สําหรับ
ความอบอุนและคําแนะนําเกี่ยวกับการใชชีวิตทางความคิด
ขอขอบคุณอามาเทงเจียวและปาธีระผูลวงลับทั้งสอง มาปราณี พี่ชาย พี่สะใภ พี่สาว ที่ใหการ
สนับสนุนทั้งดานการเงินและกําลังใจใหผูเขียนเลือกทางเดินชีวิตของตนเองเสมอมา ขอบคุณศจินทร
ประชาสันติ์ สําหรับกําลังใจ การใหอภัย และความอดทนตอการทํางานวิชาการอันยาวนานและหนัก
หนวงตลอดมา รวมทั้งความเสียสละดูแลลูกนอยดวยความใสใจอยางดียิ่ง สุดทาย ขอบใจ ปารมิตา
ชัยสุขโกศล ของขวัญแหงชีวิต ผูทําใหปารูจักความหมายของชีวิตและความเหนื่อยยากของพอแมคน
อื่นๆในการรับผิดชอบอีกชีวิตหนึ่งไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญและความเปนมา
ในการศึกษาเกี่ยวกับสันติวิธี มีศัพท 3 คําที่เกี่ยวของกันและมีอิทธิพลตอการกําหนด
ขอบเขตการศึกษาในดานนี้ ไดแก คําวา “สันติภาพ” (peace), “สันติวิธี” (nonviolence) และ
“ปฏิบัติการไรความรุนแรง” (nonviolent action) สามคํานี้ มีความแตกตางกันในระดับความ
กวางขวางของความหมายของคํา โดย “สันติภาพ” เปนนามธรรมมากสุด มีความเปนรูปธรรม
นอยที่สุด และคอนขางมีกลิ่นอายเชิงศีลธรรมอยูไมนอย ในขณะที่ “ปฏิบัติการไรความรุนแรง”
มีความเปนนามธรรมนอยที่สุดและเปนรูปธรรมมากที่สุด และดํารงอยูบนฐานทฤษฎีอํานาจ
มากกวาที่จะเปนฐานศาสนาหรือศีลธรรม
สันติวิธี & สันติภาพ: “สันติวิธี” นั้น เติบโตมาจากงานวิชาการเกี่ยวกับ “สันติภาพ” ซึ่ง
เปนหัวขอศึกษาที่มีมานานแลว โดยเฉพาะในวงการวิชาความสัมพันธระหวางประเทศและ
ในช ว งสงครามเย็ น นั ก คิ ด สํ า คั ญ คนหนึ่ ง ที่ ถื อ ได ว า เป น นั ก วิ จั ย สั น ติ ภ าพยุ ค ใหม (peace
research) คือ โยฮาน กัลปตุล (Johan Galtung) เขามีบทบาทสําคัญในการทําใหการศึกษาดาน
สันติภาพเปนระบบมากขึ้น จนกลายเปนสาขาที่เรียกกันวา “สันติศึกษา” ครอบคลุมประเด็น
ตางๆอยางกวางขวางและซับซอน หากอิงตามกลุมศึกษาของสมาคมวิจัยสันติภาพนานาชาติ
(International Peace Research Association: IPRA) ซึ่งเปนสมาคมวิชาชีพของนักวิจัยสัน
ภาพทั่วโลกกอตั้งโดย Galtung นั้น สันติศึกษาสามารถแบงไดถึง 15 หัวขอยอย (ชัยวัฒน สถา
อานันท, 2539: (7)-(8)) และมีเรื่อง “สันติวิธี” เปนหนึ่งในบรรดาหัวขอทั้งหมด
“สันติวิธี” แตกตางจาก “สันติภาพ” เนื่องจากหลายครั้งผูคนกลาวถึงสันติภาพของโลก
สั น ติ ภ าพระหว า งประเทศ แต มั ก ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ธี ก ารที่ จ ะนํ า ไปสู เ ป า หมายที่ เ ป น
สันติภาพ หลายครั้งจึงเกิดการใชสงครามและความรุนแรงเปนวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งสันติภาพ
ในงานชิ้นสําคัญของกัลตุงเรื่อง Peace by Peaceful Means (1996) กัลตุงอธิบายชัดเจนวา
สันติภาพนั้น นิยามได 2 ความหมายความหมายประการที่หนึ่ง สันติภาพ หมายถึง การ
ปราศจากซึ่งสภาวะความรุนแรงทุกชนิด ซึ่งตรงกับที่กัลตุงพยายามพูดมาตลอด ตั้งแตการเสนอ
แนวคิดความรุนแรงเชิงโครงสราง (Galtung, 1969) และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม วา
“สันติภาพ = สันติภาพทางตรง + สันติภาพเชิงโครงสราง + สันติภาพเชิงวัฒนธรรม” สวน
สันติภาพในความหมายที่สอง คือ การแปรเปลี่ยนความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงและอยาง
สรางสรรค (Galtung, 1996: 9)
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ความหมายแรกซึ่งเนนโยงสันติภาพไปที่เรื่อง “ความรุนแรง” ในฐานะสิ่งที่ตองขจัด
ออกไปนั้น กัลตุงกลาววามีจุดออนอยูที่ทําใหสันติภาพกลายเปนสภาวะหยุดนิ่งตายตัวเกินไป
(Galtung, 1996 : 9, 265) เขาไมไดขยายความเหตุผลเพิ่มเติมวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น ผูเขียน
เข า ใจเอาเองว าน าจะเปน เพราะสัน ติภ าพในความหมายแรกนี้กลา วถึ ง เฉพาะเพี ยงสภาวะ
ปลายทางที่เกิดขึ้น แตไมไดกลาวถึงกระบวนการหรือวิธีการสรางการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาวะ
ปลายทางดังกลาว ในขณะที่ความหมายที่สองเนนไปที่ “ความขัดแยง” ซึ่งสันติภาพจะตองเปน
บริบทเงื่อนไขที่ทําใหความขัดแยงสามารถคลี่คลายไปไดโดยปราศจากความรุนแรงและอยาง
สรางสรรคนั้น เขาเห็นวามีลักษณะเปนพลวัตมากกวา กัลตุงประกาศอยางชัดเจนวา “สันติภาพ
คือ สิ่งที่เราไดมา เมื่อมีการแปรเปลี่ยนความขัดแยงอยางสรางสรรคเกิดขึ้นโดยไรความรุนแรง”
(Galtung, 1996: 9, 265) ดังที่ตอมาป 2000 เขาไดเขียนคูมือนักอบรมสันติวิธีโดยใหชื่อวา
Conflict Transformation by Peaceful Means: the Transcend Method (Galtung, 2000)
ดังนั้น ในวิทยานิพนธชิ้นนี้ จะใชคําวา “สันติวิธี” ในความหมายแบบที่สองของ “สันติภาพ” เปน
หลัก อยางไรก็ตาม ความหมายของสันติวิธีดังกลาว ก็ยังมีขอบเขตที่กวางขวางอยูไมนอย จึง
จําเปนตองพิจารณาถึงรายละเอียดแนวคิดยอยๆของสันติวิธีตอไป
สันติวิธี & ปฏิบัติการไรความรุนแรง: “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” นั้น เปนแนวคิด
ของยีน ชารป (Gene Sharp) (1973) โดยถือเปนวิธีการหนึ่งในบรรดาหลากหลายวิธีการของ
สันติวิธี ชารปกลาววา “ปฏิบัติการไรความรุนแรงเปน...ปฏิบัติการที่ผูกระทําไดกอใหเกิดภาวะ
ขัดแยงโดยการกระทํา หรือปฏิเสธที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไมใชกําลังทางกายภาพ...[มัน]
ไมใชการไมกระทํา แตเปนการกระทําที่ไรความรุนแรง...[และเปน] การเปลี่ยนจากการยอมรับ
โดยดุษณีหรือการยอมจํานนมาเปนปฏิบัติการ การทาทาย และการตอสู” (ยีน ชารป, 2529: 967) ปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรง ยื น อยู บ นฐานทฤษฎี อํ า นาจที่ ม องความขั ด แย ง ในฐานะ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ ซึ่งมักจะไมเทาเทียมกัน และเชื่อวาผูที่มีอํานาจมากกวานั้น สามารถ
ธํารงอํานาจอยูไดก็เพียงเพราะผูอยูใตอํานาจใหความยินยอม (consent) และใหความรวมมือ
(cooperation) ตอผูมีอํานาจ อํานาจเหลานี้จะลมสลายลงเมื่อผูอยูใตอํานาจเพิกถอนความ
ยินยอมและไมใหความรวมมือ และนี่คือ วิธีการสําคัญของสันติวิธี ตามแนวทางของปฏิบัติการ
ไรความรุนแรง
แนวคิดสันติวิธีและแนวคิดปฏิบัติการไรความรุนแรงเปนประเด็นโตเถียงหลักในหมู
ผูสนใจเรื่องการไมใชความรุนแรง แนวคิดแรกเรื่อง “สันติวิธี” นั้นยืนอยูบนฐานทางศีลธรรมหรือ
เรียกวา “สันติวิธีบนฐานหลักการ” (principled nonviolence) ในขณะที่แนวคิดหลัง (ปฏิบัติการ
ไรความรุนแรง) นั้นยืนอยูบนฐานของการปฏิบัติเห็นผลไดจริง หรือเรียกวา “สันติวิธีเชิงปฏิบัติ
นิยม” (pragmatist nonviolence) (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดทั้งสองนี้ในบทที่ 3) แม กัลตุงจะ
กลาววาจุดยืนของเขาจะเปนทั้งสองประเภท (Galtung, 1996 : 126 n.20) แตน้ําเสียงของเขาก็
ดูจะสนับสนุนสันติวิธีบนฐานหลักการมากกวา เขากลาววาสันติวิธีประเภทที่ถูกพิจารณาเปน
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เหมือน “ถุงบรรจุกลเม็ดตางๆ ที่ทําอะไรมากกวาการสรางความยุงยากใหกับชีวิตของผูกดขี่
เล็กนอยนั้น อันที่จริงแลว เปนรูปแบบของสันติวิธีที่ตื้นเขินยิ่งนัก” (Galtung, 1996 : 122)
สําหรับ ยีน ชารป แลว สันติวิธี (หรือกลาวใหชัดเจน คือ “สันติวิธีบนฐานหลักการ” นั้น
มีความหมายในเชิงศาสนาหรือจริยศาสตร ดังที่เขาใหความหมายของคําๆนี้ไววาเปน “ความ
เชื่อและพฤติกรรมหลากหลายชนิดที่อยูบนฐานทางศาสนาหรือจริยธรรมวาการกระทําที่รุนแรง
เปนสิ่งตองหาม ในความเชื่อบางระบบนั้น ไมเพียงแตความรุนแรงเชิงกายภาพเปนสิ่งตองหาม
แตยังรวมถึงความคิดและคําพูดที่แสดงความเปนปฏิปกษดวย ระบบความเชื่อบางชนิดยัง
บัญญัติเพิ่มเติมถึงทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกตอฝายตรงขาม หรือกระทั่งปฏิเสธความคิด
เรื่องฝายตรงขามเลยทีเดียว” (Sharp, 2005 : 547) ชารปตั้งคําถามตอความสัมพันธระหวาง
สันติวิธีประเภทนี้วา “จะประยุกตหลักการเชิงศีลธรรมมาใชในโลกความเปนจริงทางการเมือง
อยางไร” (Sharp, 1979 : 252) เขาเห็นวาสันติวิธีบนฐานหลักการ มีขอออนตรงที่บางครั้งไม
สามารถโนมนาวใหคนทุกคนหันมาเชื่อได โดยเฉพาะในกลุมคนที่อยูในระบบความเชื่อตางชนิด
กัน รวมทั้งกลุมที่ไมไดมีความเชื่อดังกลาว และดูเหมือนวานักสันติวิธีบนฐานหลักการเองก็ไม
ปรารถนาที่จะพยายามทําเชนนั้นดวยเชนกัน ดังที่ชารปกลาววา “กลุมคนที่เชื่อในสันติวิธีเชิง
หลักการนั้น มักเฉยชาหรือคัดคานการที่คนที่ไมไดมีความเชื่อแบบเดียวกันนี้ ทําการพัฒนาและ
ใชปฏิบัติการไรความรุนแรงในฐานะเทคนิคเชิงปฏิบัติของการเคลื่อนไหวทางการเมือง” (Sharp,
1979 : 268 และ 274) 1 วิทยานิพนธนี้เนนความสนใจไปที่สันติวิธีชนิดที่ปฏิบัติการไดผลจริงใน
โลกทางการเมื อง มากกว า ที่ จ ะสนใจการเปลี่ ย นแปลงจิ ต ใจคนเป น การเฉพาะบุ ค คล การ
กลาวถึงสันติวิธีตอไปของทั้งวิทยานิพนธนี้ จึงเนนความหมายจํากัดเฉพาะอยูที่ปฏิบัติการไร
ความรุนแรงเปนหลัก
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ตัวยีน ชารปเองก็ดูจะพยายามอยางยิ่งในการโนมนาวชักจูงใหกลุมที่มีจุดยืนสันติวิธีบนฐาน
หลักการหันมาชวยพัฒนาเทคนิควิธีที่ใชไดจริงในโลกทางการเมือง ไมใชเพียงนิ่งเฉยกอดยึดอยูกับหลักการ
ของตนเอง แลวไมลงมือกระทําการใดๆ (inaction) เมื่อเกิดเหตุการณความขัดแยงขึ้นจริง ดังที่เขาเขียน
หนังสือเรื่อง Gandhi as A Political Strategist (1979) เพื่อที่จะบอกวามหาตมะ คานธี นั้น แมจะเปนผูที่ยึด
มั่นในสันติวิธีบนฐานหลักการ และเปนสัญลักษณสําคัญของสันติวิธีประเภทนี้ แตคานธีจะไมสามารถโนมนาว
มิตรสหายทางการเมืองของเขาในระหวางการตอสูเพื่อเอกราชของอินเดียใหใชวิธีการของเขาซึ่งเรียกเปนการ
เฉพาะวา “สัตยาเคราะห” (satyagraha) ไดมากมายนัก ถาคานธีไมใชนักยุทธศาสตรตัวยง นอกจากนี้ ใน
บทความเรื่อง “Morality, Politics and Political Technique” (Sharp, 1979 :” 251-272) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
งานชิ้นนี้ ชารปยังไดรําพึงอยางถอดใจวาบทความชิ้นนี้ “เปนบทสรุปของชวงเวลาแหงความไมสมหวังอัน
ยาวนานในสหรัฐและอังกฤษ ที่ขาพเจาพยายามทํางานกับกลุมสันตินิยม (pacifist) เพื่อโนมนาวใหพวกเขา
กลายมาเปนกลุมผูนําของการนําวิธีการไรความรุนแรงเขามาแทนที่วิธีการที่รุนแรงในสังคม แทนที่พยายาม
เปลี่ยนความเชื่อของปจเจกบุคคลใหกลายมาเปนนักสันตินิยม...บทความนี้เปนความพยายามครั้งสุดทายที่จะ
สรางการเปลี่ยนแปลงในกลุมนักสันตินิยม” (Sharp, 1979 : 251-252 footnote)
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อันที่จริง แนวคิดของกัลตุงไมไดอยูบนฐานสันติวิธีเชิงหลักการเสียทั้งหมด ดังคตินิยม
ของเขาเรื่อง “สัจนิยมที่สมอง อุดมคตินิยมที่หัวใจ” (Realism of the Brain, Idealism of the
Heart) (Galtung, 1996 : 266-268) เขาเองพยายามพัฒนาสันติวิธีที่ปฏิบัติไดจริงในโลก
การเมืองขึ้นมามากมาย ทั้งในเชิงสถาบันและในแงแนวคิดทฤษฎี (เชน ทฤษฎีการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแยง (conflict transformation) แนวคิดการเจรจาสันติภาพ (peace dialogue) รวมทั้ง
แนวคิดสื่อสันติภาพ (peace journalism) และการศึกษาสันติภาพ (peace education) เปนตน
(ดูเพิ่มเติม Galtung, 2000)) แตวิทยานิพนธชิ้นนี้ตองการเนนไปที่สันติวิธีรูปแบบหนึ่งที่ไมใช
การไกลเกลี่ย เจรจา หรือกระบวนการในทางสถาบันอื่นๆ แตเปนวิธีการรูปธรรมที่มีการกระทํา
หรือมีปฏิบัติการ อันเปนหนทางที่คนจํานวนมากสามารถมีสวนรวมได และยังสามารถสรางพลัง
อํานาจทางการเมืองใหกับผูใชอยางมากจนอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเบื้องลางขึ้นมาถึง
ระดับโครงสราง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในแงสํานึกทางการเมืองของคนจํานวนมาก ดวยเหตุที่
ปฏิบัติการไรความรุนแรง แตกตางจากวิธีการอื่นๆของสันติวิธีซึ่ง “เบากวา” เชน การใชคําพูด
โนมนาวชักจูงคูกรณี (persuasion) โดยไมมีปฏิบัติการใดๆ การประนีประนอม (compromise)
และการเจรจาตอรอง (negotiation) เปนตน ปฏิบัติการไรความรุนแรงเปนวิธีการที่คลายคลึงกับ
การสงครามโดยใชกําลังทหาร เพราะตองมีการจัดกําลัง การรบ ซึ่งตองอาศัยการวางแผนอัน
ชาญฉลาดและกลวิธีอันแยบยล ทั้งผูปฏิบัติการไรความรุนแรงยังจําเปนตองมีความกลาหาญ มี
วินัย และเสียสละ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ไมตางไปจากทหารเลย (ยีน ชารป, 2529: 99-100)
ดังนั้น การกลาวถึงสันติวิธีในวิทยานิพนธชิ้นนี้ จะจํากัดความหมายใหเฉพาะเจาะจงลงมาอยูที่
ความหมายของปฏิบัติการไรความรุนแรงดังกลาวนี้
งานศึกษาเกี่ยวกับสันติวิธีมีอยูไมนอย นับแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองมา เฉพาะงาน
ศึกษาวาดวยปฏิบัติการไรความรุนแรงทั่วโลกที่เปนภาษาอังกฤษ สามารถนับรวมไดถึง 938 ชิน้
ทีเดียว (Carter, et al: 2006) ในขณะที่งานอีกชิ้นหนึ่งของยีน ชารป ที่รวบรวมงานศึกษา
ทํานองเดียวกันเทาที่มีมาในประวัติศาสตรนับยอนหลัง สามารถนับรวมไดมากถึงเกือบ 3,000
ชิ้นเลยทีเดียว (McCarthy and Sharp, 1997) การกลาวถึงงานศึกษาดานนี้นั้นมีไดหลากหลาย
แบบ หากใชเกณฑกลุมเปาหมาย (target group) ที่งานสันติวิธีตองการสื่อสารดวยนั้น ก็แบงได
เปน 3 กลุม ไดแก นักวิจัย นักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหว และฝายนโยบาย หากใชเกณฑ
เนื้อหา (content) แลว สันติวิธีครอบคลุมประเด็นตางๆตั้งแตปลายสุดดานหนึ่ง คือ ประเด็นรวม
ของสั ง คม เช น ปฏิ บั ติ ก ารของกลุ ม ที่ มี ก ารจั ด องค ก ร การป อ งกั น โดยไม ใ ช ค วามรุ น แรง
(nonviolence defence) และการเปลี่ยนแปลงสังคม (social transformation) เปนตน ไปจนถึง
ปลายสุดอีกดานหนึ่ง คือ ประเด็นเชิงปจเจกบุคคล เชน การแกไขความขัดแยงระหวางบุคคล
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ เปนตน อยางไรก็ตาม เคาโครงภูมิทัศนทางความคิดเกี่ยวกับสันติวธิ ี
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อาจสะทอนขึ้นมาไดจากงานหลักๆหรือนักคิดหลักๆดานสันติวิธีที่มีคุณูปการสําคัญในศตวรรษที่
แลว 6 คน1 (Martin: 2005) ไดแก
มหาตมะ คานธี แมจะไมไดเปนนักวิจัยในรูปแบบปจจุบันและงานเขียนจํานวน
มากมายของเขาก็ไมไดเปนระบบ เนื่องจากเปนงานเขียนที่เนนสําหรับการสรางกิจกรรมและการ
เคลื่ อ นไหวเป น หลั ก แต ค านธี ก็ มี คุ ณู ป การและเป น แรงบั น ดาลใจให แ ก นั ก เคลื่ อ นไหวและ
ปญญาชนในวงการสันติวิธีอยางมหาศาลจากประสบการณในการตอสูในเมืองนาธาน ประเทศ
แอฟริกาใต การรณรงคใหชาวอินเดียใชอหิงสาในการตอสูกับการกดขี่นานาประการทั้งภายใน
โครงสรางสังคมอินเดียเองและทั้งกับเจาอาณานิคมอังกฤษ ไปจนถึงการรณรงคประทวงภาษี
เกลืออันเลื่องชื่อ กระทั่งสุดทายคือการเรียกรองเอกราชใหอินเดีย
แมตัวคานธีเองไมไดเขียนงานเกี่ยวกับสันติวิธีของตัวเองไวอยางเปนระบบ แตไดรับ
การพัฒนาขึ้นมาโดย Richard Gregg นักวิชาการชาวตะวันตกที่มีประสบการณและประทับใจ
ในการรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวของคานธีในบางชวง จนพยายามนําหลักคิด เทคนิควิธี และ
หลักยุทธศาสตรตางๆของคานธีมาอธิบายในภาษาของโลกตะวันตก ซึ่งแมเขาเห็นวามีกระบวน
โลกทัศนและชีวทัศนแตกตางอยางยิ่ง แตก็พยายามทําออกมาในงานเรื่อง The Power of
Nonviolence (1934, 1966) เขาใชแนวคิดเรื่อง “ยิวยิตสูทางศีลธรรม” (moral jiu-jitsu) เพื่อ
อธิบายวิธีการทํางานเชิงอํานาจของสันติวิธีของคานธีโดยผานมิติเชิงจิตวิทยา วาเปนการทําให
ฝายตรงขามเสียความชอบธรรมทางศีลธรรมในสายตาของสาธารณชน ในขณะที่ฝายที่ใชสันติ
วิธีสามารถธํารงรักษาไวได
Stephen King-Hall (1958 อางใน Martin 2005) เจาหนาที่กองทัพเรือและฝาย
นโยบายตางประเทศของอังกฤษ ซึ่งแตกตางคานธีและ Gregg เพราะเขาเสนอนโยบายสันติวิธี
บนฐานของการวิเคราะหเชิงปฏิบัตินิยม (pragmitism) ตอภัยคุกคามของโลกคอมมิวนิสต ใน
งานเรื่อง Defence in the Nuclear Age (1959) เขาเสนอวาการปองกันประเทศโดยวิธีการทาง
ทหารแบบเดิมในยุคอาวุธนิวเคลียรนั้น เปลาประโยชน ดังนั้น อังกฤษควรดําเนินนโยบายลด
อาวุธ นิ ว เคลี ย ร ข องตนเสีย แล ว หั น มาใช ก ารต อ ตา นโดยไรค วามรุน แรงจะดี กว า นโยบาย
ต า งประเทศบนฐานวิ ธี ก ารดั ง กล า วนั้ น อาทิ เ ช น อั ง กฤษควรเชิ ญ ครุ ส ชอฟมาออกรายการ
โทรทัศนรวมกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ แลวเชิญพลเมืองโซเวียตสัก 100,000 คนมาใชชีวิตอยู
รวมกับคนอังกฤษสัก 2 สัปดาหเพื่อใหรับรูถึงวิถีชีวิตแบบตะวันตก หากครุสชอฟปฏิเสธ ก็ให
ตี พิ ม พ เ ผยแพร คํ า ปฏิ เ สธนั้ น ออกไป โดยเฉพาะในโซเวี ย ตเอง แต ถ า ครุ ส ชอฟตกลง ก็
หมายความวาการยึดมั่นในระบบคอมมิวนิสตของเหลาพลเรือนโซเวียตที่มาอังกฤษก็จะถูกบอน
ทําลายฐานลง ขอเสนอวาดวยการปองกันโดยไรความรุนแรงของ King-Hall นั้น นับวานาสนใจ
แบบผาซาก ตรงไปตรงมา เขาไมไดนําเสนอวิธีปองกันไรความรุนแรงในรูปลักษณของความ
อาทรกับคุณคาความเป นมนุษยหรือหลักศาสนาแตอยางใด แตอยูบนฐานการวิเคราะหเชิง
1

สําหรับภาพรวมงานศึกษาสันติวิธีในสังคมไทย อาจพอเห็นเคาโครงไดบางใน ชาญชัย (2550)
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ปฏิบัตินิยมเกี่ยวกับสถานการณการใชอาวุธนิวเคลียร แมงานนี้จะอยูบนฐานการปกปองระบบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของอังกฤษ ทั้งยังไมไดสนใจวิพากษวิถีชีวิตแบบตะวันตกอีกดวย แต
ก็นับวาสรางความแปลกใหมใหแกวงการสันติวิธีไดอยางนาสนใจทีเดียว
Gene Sharp จัดไดวาเปนนักวิจัยสันติวิธีชั้นนําของโลก ที่ทั้งรวบรวมแยกแยะวิธีการ
ของปฏิบัติการไรความรุนแรงไวนับรอยวิธี ทั้งยังวางโครงความคิดของพลวัตในปฏิบัติการไร
ความรุนแรงไวอีกมากมาย ทั้งแนวคิดเรื่องการทาทายการกดขี่ การรักษาความเปนปกแผนและ
วินัยของฝายตอตานการกดขี่ ยิวยิตสูทางการเมือง การเอาชนะดวยการเปลี่ยนทัศนะของฝาย
ตรงขาม (conversion) การปดกั้นทางเลือกอื่นของฝายตรงขามไวหมดใหเหลือทางเดียวของ
สันติวิธีจนตองโอนออนผอนตาม (accommodatoin) หรือการบังคับโดยไรความรุนแรง (nonviolent coercion) รวมทั้งการทําใหอํานาจกระจายตัวออกไป คุณูปการของ Sharp มี 3 ประการ
ใหญๆ กลาวคือ ประการแรก ในงานไตรภาคและเปนหมุดหมายสําคัญของวงการสันติวิธี คือ
เรื่อง The Politics of Nonviolent Action (1973)1 นั้น Sharp แยะแยะปฏิบัติการไรความรุนแรง
ออกเปน 3
ประเภทใหญ คือ การกระทําเชิงสัญลักษณ การไมใหความรวมมือ และการ
แทรกแซงโดยไรความรุนแรง และมีวิธีการในรายละเอียดปลีกยอยของแตละประเภท เชน การ
นัดหยุดงาน การบอยคอตสินคา ในฐานะการไมใหความรวมมือ เปนตน งานชิ้นนี้ไดรับความ
สนใจจากนักเคลื่อนไหวทั่วโลกอยางยิ่งเพราะใหบัญชีรายการตัวอยางจํานวนมากมายตอนัก
ปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรง ในขณะเดี ย วกั น ตั ว อย า งปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรงที่ มี ม าใน
ประวัติศาสตร และทฤษฎีอํานาจวาดวยการยินยอม (consent theory of power) ของเขาก็ถือ
เปนการสรางนวัตกรรมทางทฤษฎีและไดรับการตอบสนองจากนักวิชาการไมนอยเชนกัน ในแง
การสื่อสารกับฝายนโยบาย งานของ Sharp ก็พยายามเสนอวิธีการปองกันประเทศโดยไรความ
รุนแรงเชนกัน ซึ่งเขาเรียกเปนศัพทของตนเองวา “การปองกันโดยพลเรือน” (civilian-based
defence) (Sharp 1985; Sharp and Jenkin 1990) โดยเขายืนยันวาในเชิงปฏิบัติแลว การ
ปองกันโดยไรความรุนแรงนั้นมีความเหนือชั้นกวาและมีประสิทธิภาพกวาการปองกันโดยใช
ความรุนแรง
Alex P. Schmid ในงานเรื่อง Social Defence and Soviet Military Power (1985) ซึ่ง
ไดรับทุนสนับสนุนโดยรัฐบาลเนเธอรแลนด Schmid ทําการประเมินแนวคิดปฏิบัติการไรความ
รุนแรงและการปองกันโดยสังคมในฐานะระบบปองกันประเทศ โดยผานประเด็นการรุกรานทาง
ทหารของโซเวียต ภัยคุกคามจากนิวเคลียรตั้งแตป 1945 และกรณีศึกษา 4 กรณีเกี่ยวกับการ
ตอตานอํานาจครอบงําของโซเวียตในยุโรปตะวันออก จากนั้น Schmid เสนอความเห็นที่
แตกตางไปจากทฤษฎีของ Gene Sharp และขอเสนอของ King-Hall เขาเห็นวาไมสามารถใช
วิธีการไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจและการโนมนาวชักจูงในเชิงวัฒนธรรมในการจัดการกับ
อํานาจทางการทหารของโซเวี ย ตได เพราะเศรษฐกิ จของโซเวีย ตนั้ น แข็ ง แกรงมั่นคง และ
1

งานแปลและเรียบเรียงเปนพากยไทย คือ ยีน ชารป (2529)
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วัฒนธรรมของโซเวียตก็ไมสามารถถูกแทรกซึมได กลาวคือ ยุทธศาสตรการปองกันโดยสังคม
(social defense) หรือการปองกันโดยไมใชความรุนแรงนั้นไมสามารถใชรับมือกับการบุกรุกทาง
ทหารของโซเวียตได แมวา Schmid จะไมไดวางทาทีเห็นพองอะไรกับสันติวิธี แต Martin ชี้วา
งานชิ้นนี้ของเขามีความสําคัญในแงที่แสดงใหเห็นวาผลลัพทจากการตอสูเคลื่อนไหวหลายๆ
กรณีนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณเงื่อนไขเชิงอํานาจระหวางประเทศมากกวา ในขณะที่วิธีการ
เคลื่อนไหว ไมวาจะใชวิธีรุนแรงหรือสันติวิธีนั้น มีความสําคัญเปนรอง อยางกรณีชาวลิทัวเนีย
ตอตานการกลับเขายึดครองใหมของโซเวียตตั้งแตป 1944 ถึงราว 1952 Schmid เห็นวาก็แสดง
ชัดว าถ า ไมมี ก ารแทรกแซงโดยตะวั น ตกแลว การต อต า นของคนลิ ทัว เนี ยก็ ย ากที่ จะสํ า เร็ จ
อยางไรก็ตาม Martin เห็นวาการวิเคราะหของ Schmid ตั้งอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับการปองกัน
โดยสังคม 4 ประการ ไดแก หนึ่ง การปองกันโดยสังคมจําเปนตองกระทําใหระดับชาติ มากกวา
เปนระดับทองถิ่นหรือระดับขามชาติ สอง การปองกันโดยสังคมไมมีสมรรถนะในเชิงรุกราน สาม
การปองกันโดยสังคมตองเขามาแทนที่จุดแข็งของการปองกันโดยทหารทั้งหมด สี่ การปองกัน
โดยสังคมตองถูกนํามาใชโดยไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญใดๆในสังคม ทั้งสี่ประการนี้
Martin เห็นวายังคงนาตั้งคําถาม (Schmid, et al. 1985)
Robert J. Burrowes เปนทั้งนักทฤษฎี นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวในออสเตรเลีย
ในงานหมุดหมายสําคัญลาสุดอีกชิ้นของวงการสันติวิธี เรื่อง The Strategy of Nonviolence
Defense: A Gandhian Approach (1996) ซึ่งเปนวิทยานิพนธปริญญาเอกของ Burrowes เขา
พัฒนาแนวคิดของคานธีใหเปนยุทธศาสตรในการปองกันโดยไรความรุนแรง โดยรวมเอาเรื่อง
เจตจํานง (will) และอํานาจ (power) กลาวคือ ในการปองกัน (defensive) นั้น ตองทําให
เจตนารมณและอํานาจของกลุมผูใชมีความหนักแนนมั่นคง ในขณะที่ในการโตกลับการรุกราน
(counter-offensive) นั้น ใหใชวิธีแปรเปลี่ยนเจตนารมณและบอนทําลายอํานาจของฝายตรงขาม
Martin เห็นวานี่เทากับเปนการรวมเอาหลักการโนมนาวเชิงศีลธรรมของ Gandhi กับหลักการ
บังคับโดยไรความรุนแรงของ Sharp เขาไวดวยกัน แมงานของ Burrowes จะเนนการปองกัน
โดยไรความรุนแรง แต Martin เห็นวางานนี้อยูบนฐานของการปฏิวัติไรความรุนแรง (nonviolent
revolution) เลยทีเดียว ในบทสุดทายของงานชิ้นนี้ Burrowes เสนอแนวทางเชิงปฏิบัติจํานวน
มากที่มาจากประสบการณการเคลื่อนไหวและวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร เกี่ยวกับการวางแผนและ
การจัดองคกรเพื่อทําการปองกันโดยไรความรุนแรง (ไดแก การประเมินเชิงยุทธศาสตร การ
จัดตั้ง ภาวะผูนํา การสื่อสารภายใน การเตรียมตัวลวงหนา โครงการสรางสรรคและการประเมิน
ตางๆ) รวมทั้งยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการปองกันและการตอบโตการรุกราน Martin กลาววา
งานของ Burrowes นี้เนนที่นักเคลื่อนไหวเปนหลัก และเริ่มไดรับความสนใจในหมูนักวิชาการ
บางแลว ในขณะที่งานชิ้นนี้ไมไดสนใจสื่อสารกับฝายนโยบายแตอยางใด
นอกจากงานของ กัลตุงและงานทั้ง 6 ชิ้นดังกลาวขางตนแลว ยังมีงานสําคัญในวงการ
สันติวิธีอีกจํานวนมาก อาทิเชน งานชิ้นสําคัญเรื่อง Nonkilling Global Political Science โดย
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Glenn D. Paige (2002) ซึ่งตั้งมาตรฐานขั้นต่ําใหแกวงการสันติวิธีวาอยางนอยตองไมมีการฆา
กั น เกิ ด ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ตั้ ง มาตรฐานขั้ น สู ง และคํ า ถามที่ ลึ ก ซึ้ ง และท า ทายให แ ก ว งการ
รัฐศาสตรวา “เปนไปไดหรือไมที่จะมีวิชารัฐศาสตรโลกวาดวยการไมฆา?” (เอซ, 2547) งาน
เรื่อง Nonviolent Social Movement: A Geographical Perspective (Zunes et al, 1999) ซึ่ง
เปนงานรวบรวมตัวอยางปฏิบัติการไรความรุนแรงจากหลายแหงในโลก ทั้งปาเลสไตน เยอรมัน
กลุมประเทศในบริ วารอดีต โซเวียต ฟลิปปนส ไทย พมา ไนจีเรีย แอฟริกาใต บราซิล และ
อเมริกา สวนหนึ่งงานชิ้นนี้เปนการแสดงใหเห็นวาปฏิบัติสันติวิธีในฐานะเครื่องมือเปลี่ยนแปลง
สั ง คมนั้ น สามารถเกิ ด ขึ้ น ได ทุ ก แห ง โดยไม ถู ก จํ า กั ด จากอาณาบริ เ วณทางภู มิ ศ าสตร ใน
ขณะเดียวกัน งานชิ้นนี้ก็ทําใหสามารถศึกษาเปรียบเทียบปฏิบัติการไรความรุนแรงในประเทศ
ตางๆเพื่อทําความเขาใจลักษณะและธรรมชาติของการเคลื่อนไหวโดยสันติวิธี ความเปนไปได
และขอจํากัด รวมทั้งปจจัยที่ทําใหการเคลื่อนไหวสําเร็จหรือลมเหลวอีกดวย งานของนักเขียน
หญิง Joan Bondurant (1967) เรื่อง Conquest of Violence ที่สังเคราะหปรัชญาวาดวยความ
ขั ด แย ง และสั ต ยาเคราะห ข องคานธี อ อกมาอย า งเป น ระบบ ว า อยู บ นฐานปรั ช ญาสํ า คั ญ 3
ประการที่สัมพันธกัน ไดแก สัจจะ อหิงสา และตบะ พรอมทั้งยุทธวิธีและกฎระเบียบการจัด
องคกรตางๆในปฏิบัติการสัตยาเคราะห ตลอดจนกรณีตัวอยางการใชสัตยาเคราะห เปนตน
จากภูมิทัศนทางความคิดดานสันติวิธีที่ปรากฏขึ้นจากงานชิ้นหลักๆดังกลาวขางตน
Brian Martin ไดนําจัดวางใหมเพื่อยกระดับการวิเคราะหไดตามเคาโครง ดังนี้ (Martin: 2005)
1) สันติวิธีบนฐานหลักการ (principled nonviolence) ประเภทนี้ไดแกงานของคานธี,
Richard Gregg, Robert Burrowes ความคิดของคานธีนั้นอยูบนฐานหลักปรัชญาฮินดูและ
โดยเฉพาะคัมภีรภควัทคีตาเปนสําคัญ จึงนับไดวาเปนสันติวิธีบนฐานหลักการอยางชัดเจน1
สวนงานของ Gregg นั้นเปนการสานตอและสังเคราะหงานของคานธีใหเปนระบบมากขึ้น
ในขณะที่ Burrowes นั้น ไดรับการยอมรับจากหลายฝายใหเปนนักเคลื่อนไหวดานสันติวิธีชั้นนํา
ของออสเตรเลียตั้งแตทศวรรษ 1990s มา ผานกลุมปฏิบัติการปาฝนแหงเมลเบิรน Burrowes
เปนทั้งนักยุทธศาสตรและผูประสานงานหลักในการเคลื่อนไหวระดับชาติ ในขณะเดียวกัน เขาก็
ยึดมั่นในเรื่องหลักการอยางยิ่ง นอกจากนี้ Burrowes ยังวิจารณสันติวิธีแนวที่ไมใชแนวคานธี
เชน แนวคิดการปองกันโดยพลเรือนของ Sharp เปนตน วาไมใหความสนใจตอเรื่องความ
จําเปนของมนุษย (human needs) ซึ่งเปนอีกหลักพื้นฐานในแนวคิดสันติวิธีของ Burrowes และ
เห็นวางานของ Sharp อยูบนฐานทฤษฎียุทธศาสตรที่ผิด ผูเขียนเห็นวาสันติวิธีบนฐานหลักการ
ดังกลาวนี้นาจะนับรวมงานของ Paige, Bondurant ดวย

1

อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ่ง ก็อาจนับวาคานธีเปนสันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยมไดเชนกัน ดังในงานของ
Gene Sharp (1979) เรื่อง Gandhi as a Political Strategist, Porter Sargent Publishers.
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2) สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม (pragmatic nonviolence) ไดแก งานของ Stephen KingHall, Gene Sharp, Alex Schmid สําหรับงานของ King-Hall อยูบนฐานคิดเรื่องนโยบาย
ตางประเทศที่ตองรักษาผลประโยชนแหงรัฐเปนสําคัญ เรื่องหลักการจึงมีความเปนรอง สวนงาน
ของ Sharp นั้น มีเนื้อหาแบบปฏิบัตินิยมตามเนื้อดินทางปรัชญาสไตลอเมริกันอยางชัดเจน
Sharp เนนที่ผลลัพธของการใชสันติวิธีถึงขั้นกลาวอยางทาทาย “สักวันหนึ่ง เราจะเลิกใชอาวุธ
แบบทหาร ดวยเหตุผลเดียวกับที่เราเลิกใชธนูและลูกศร ไมใชเพราะมันเลวทรามหรือไรศีลธรรม
แตเพราะเราไดพัฒนาระบบอาวุธที่เหนือกวาขึ้นมาแลว” (Sharp, 1983 : online) สวน Schmid
นั้นเนนที่ปจจัยบริบทแวดลอมที่มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของสันติวิธี มากกวาจะเปน
เรื่องความสําคัญของหลักการสันติวิธี
3) งานศึกษากรณีเชิงประวัติศาสตร ไดแก งานของ Gregg, Sharp, Schmid งาน
สันติวิธีในมิติเชิงประวัติศาสตรนี้นับเปนมิติที่สําคัญไมนอย เพราะประวัติศาสตรมนุษยชาติมัก
เปนเรื่องสงครามและความรุนแรงมาโดยตลอด จนกลายเปนมายาคติประการหนึ่งที่ทําใหผูคน
มักคิ ดวาโดยธรรมชาติ แลว มนุ ษ ยไม เ คยใชสันติวิธีใ นการแก ไ ขปญหาได สํา เร็จ ทํา ให เ มื่ อ
กลาวถึงสันติวิธี ก็มักถามหาวา “มีตัวอยางสันติวิธีบางหรือไมในประวัติศาสตร?” นอกจากนี้
งานอยาง A Force More Powerful (Ackerman & Duvall, 2000) ก็นับวาเปนงานสันติวิธีในกลุม
นี้เชนกัน รวมทั้งงานเรื่อง Nonviolent Social Movement: A Geographical Perspective
(Zunes et al, 1999) ในฐานะที่เปนกรณีเชิงประวัติศาสตรนานาทวีป
4) งานประเมินสันติวิธีอยางวิพากษวิจารณ คือ งานของ Schmid ซึ่งเปนการ
ประเมินอยางวิพากษวิจารณถึงปจจัยที่ทําใหสันติวิธีสําเร็จหรือลมเหลว เพื่อเสนอแนะแกฝาย
นโยบายอยางชัดเจน ดังนั้น งานของ Schmid ยังจัดไดวาเปนงานเกี่ยวกับนโยบายเชนกัน
Martin (2005) เห็นวาแมวาโครงสรางของงานเปนแบบวิชาการ แตไดรับความสนใจนอยจากวง
วิชาการ และชัดเจนวางานชิ้นนี้ไมไดมุงสื่อสารกับนักเคลื่อนไหวแตอยางใด
5) งานเชื่อมระหวางทฤษฎีกับปฏิบัติ คือ งานของ คานธี, Robert Burrowes ทั้งสอง
คนนี้มีความเหมือนกันอยูประการหนึ่งคือเปนทั้งนักคิดและนักปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางสังคม
การเมืองไปพรอมๆกันทั้งคู ในกรณีคานธีคืออินเดีย สวน Burrowes คือออสเตรเลีย ดังนั้น
ลักษณะหลักของงานของทั้งสองจึงเปนการเชื่อมรอยระหวางทฤษฎีกับปฏิบัติไดอยางสนิทแนบ
6) งานเกี่ยวกับนโยบาย ไดแก งานของ Stephen King-Hall, Gene Sharp, Alex
Schmid สําหรับงานของ King-Hall นั้นชัดเจนวาเนนไปที่ฝายนโยบาย โดยเฉพาะนโยบาย
ตางประเทศ Martin (2005) เห็นวา King-Hall ไมไดใหความสําคัญกับนักเคลื่อนไหวและ
นั กวิ ช าการแต อย า งใด และก็ ไม นา แปลกใจที่ ไมมีก ารนําความคิ ดของเขามาตอยอดในเชิ ง
วิชาการเชนกัน สวนคานธีนั้น แมเขาพยายามจะใหความคิดของตนเองมีอิทธิพลเชิงนโยบาย
โดยเฉพาะหลังการไดรับเอกราชแลว แตเปนที่ประจักษวาหลังจากเนหรูและผูนําอินเดียอื่นๆ
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เชน ราเชนทร ปราสาท ขึ้นเปนผูนําของอินเดียแลว พวกเขาก็ละทิ้งแนวนโยบายแบบคานธี
ทันทีทันใด นอกจากนี้ งานของ Gregg ก็เหมือนคานธี คือ ไมไดรับความสนใจจากฝายนโยบาย
มากนักเชนกัน (Martin, 2005)
สวนเกณฑอีก 3 ประการ ซึ่งจะไมขอลงรายละเอียดในที่นี้ ไดแก เกณฑประการที่เจ็ด
งานวางกรอบโครงความคิดเชิงระบบ ซึ่งเขาเห็นวาไดแก งานของ Gregg, Sharp, Schmid,
Burrowes เกณฑประการที่แปด งานดานการปองกันโดยสังคม ไดแก งานของ King-Hall,
Schmid, Burrowes เกณฑประการสุดทาย คือ งานเกี่ยวกับการปฏิวัติไรความรุนแรง Martin
จัดงานของ Gandhi, Burrowes อยูในหมวดนี้
อยางไรก็ตาม วิทยานิพนธชิ้นนี้มุงความสนใจไปที่สันติวิธีในแนวทางของ Gene Sharp
เปนหลัก เนื่องจากเนนความสนใจไปที่การอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการตอสู
โดยสันติวิธี แนวคิดสําคัญของ Sharp คือทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอม (consent theory
of power) ซึ่งเสนอวาอํานาจของระบบหรือของรัฐบาลนั้น ดํารงอยูไดก็เพราะประชาชนสมัครใจ
ยินยอมและใหความรวมมือ (cooperation) ค้ํายันอํานาจนั้นๆไว หากประชาชนทั้งปวงทําการ
เพิกถอนอํานาจและไมใหความรวมมือเสียแลว อํานาจนั้นก็ยอมจะตองทลายลงอยางแนนอน
(ยีน ชารป, 2529) การเพิกถอนอํานาจและไมใหความรวมมือนั้น จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่สุด
ของประชาชนที่จะทําการตอสูโดยไรความรุนแรงกับผูปกครองได อยางไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ถูก
วิพากษวาแยกขั้วผูปกครองกับผูอยูใตปกครองอยางงายเกินไปและละเลยมิติเชิงโครงสรางของ
อํานาจ (Martin: 1989; Burrowes, 1996: 85-91) และควรแกเปนทฤษฎีอํานาจวาดวยความ
ยินยอมที่มีการปรับแตง (modified consent theory of power) กลาวคือ นอกจากถูกค้ํายันดวย
ความยินยอมของประชาชนแลว อํานาจกลางของระบบยังถูกค้ํายันดวยโครงสรางอื่นๆอีกดวย
ซึ่งหมายความตอไปวา จะตอสูโดยไรความรุนแรงในกรณีนี้ได ก็จําเปนตองเพิ กถอนความ
ยินยอมตอโครงสรางยอยหรือสถาบันที่ค้ํายันอํานาจกลางนั้นๆอีกตอหนึ่งดวยเชนกัน
นอกจากการปรับแตงทฤษฎีความยินยอมแลว ทั้ง Martin และ Burrowes เห็นวายัง
จําเปนตองนําทฤษฎีอํานาจเชิงโครงสราง (structural theory of power) มาประกอบในการ
วิ เ คราะห เ รื่ อ งอํ า นาจอี ก ด ว ย อํ า นาจเชิ ง โครงสร า งเหล า นี้ ได แ ก ระบบชายเป น ใหญ
(patriarchy), ภาษา ซึ่งรวมทั้งที่ปรากฏอยูในสื่อตางๆ, ความรูและระบบผูเชี่ยวชาญ, อุดมการณ
, ศาสนา และเทคโนโลยี, รัฐ, ระบบราชการ, ระบบทุนนิยม เปนตน (Martin: 1989; Burrowes,
1996: 91-96) จะเห็นไดวาอํานาจเชิงโครงสรางในความหมายของทั้งคูนั้นมีทั้งที่เปนสถาบัน
รูปธรรมและระบบคิด/ระบบคุณคาที่เปนนามธรรม ในขณะที่ชารปเองก็กลาวถึงประเด็นนี้ไว
เชนกัน แตดูเหมือนจะเนนไปที่สถาบันอันเปนรูปธรรมเสียมากกวา เขาเห็นวา เงื่อนไขเชิง
โครงสรางที่จะควบคุมอํานาจรัฐบาลไดนั้น ขึ้นอยูกับสถาบันทางสังคม หรือ “คลังอํานาจ” (loci
of power) วามีระดับการดํารงอยู ระดับความเปนอิสระในการกระทํา กระบวนการตัดสินใจ
ภายใน ระดับพลังความเขมแข็งภายใน และความมีชีวิตชีวามากนอยเพียงใด โดยที่ชารปเห็นวา
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คลังอํานาจนั้นเปนไปไดหลากหลายแบบยิ่ง ตั้งแต ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม กลุมทางศาสนา
กลุมทางวัฒนธรรมและกลุมประชาชาติ กลุมอาชีพ กลุมเศรษฐกิจ ไปจนถึงหมูบาน เมือง นคร
จังหวัด หรือภูมิภาค องคการเล็กๆของรัฐบาล องคกรอาสาสมัคร กระทั่งพรรคการเมืองเลย
ทีเดียว (Sharp, 1980; อางจากยีน ชารป, 2529: 48-94) จากขอถกเถียงระหวาง Sharp,
Martin, และ Burrowes จะเห็นไดวาระดับของการทํางานเกี่ยวกับความยินยอมและการใหความ
รวมมือตามทฤษฎีปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น มีทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับโครงสราง
เทคโนโลยีในฐานะเปนมิติหนึ่งของอํานาจเชิงโครงสรางนั้น มีการศึกษากันนอยมากใน
วงการสันติวิธี ในขณะที่โครงสรางของระบบเทคโนโลยีนั้นมีบทบาททางการเมืองในสังคมตางๆ
อยางชัดแจง ในแงที่กอใหเกิดการกระจุกตัวหรือการกระจายตัวของอํานาจและมีผลตอการ
ควบคุมตรวจตราสอดสองผูคนในสังคม (Dickson, 1974; อางใน Burrowes, 1996: 95) และ
เพราะเทคโนโลยีไมไดมีความเปนกลาง แตถูกพัฒนาขึ้นและใชไปเพื่อจุดประสงคบางอยางโดย
คนบางกลุมเสมอ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียรอาจมีประโยชนสําหรับชน
ชั้นนําของบางประเทศ แตไมเปนที่ตอนรับสําหรับนักสิ่งแวดลอมเลย (Martin, 1989) ในแงนี้
การออกแบบเชิงโครงสรางหรือเชิงระบบของเทคโนโลยีหนึ่งๆจึงมีความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สามารถออกแบบใหทํางานได
ทั้งในแงการผลิตซ้ําหรือหลอหลอมความรูสึกนึกคิดใหประชาชนในสังคมเกิดความยินยอมและ
ใหความรวมมือตอผูมีอํานาจ และในแงการกระตุนใหผูคนเพิกถอนความยินยอมและไมใหความ
รวมมือไดดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมรวมสมัยที่หลายคนเรียกวาเปนยุค “สังคม
ขอมูลขาวสาร” (information society)
สําหรับประเทศไทยนั้น เหตุการณที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามามี
สวนสัมพันธกับปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น มีมาตั้งแตในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ผาน
เทคโนโลยีหนังสือพิมพและวิทยุ แตที่ปรากฏชัดเจนนาจะไดแก การเคลื่อนไหวขับไลพลเอกสุ
จินดา คราประยูร ในเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งหนังสือพิมพเรียกกันวาเกิด “ม็อบมือ
ถือ” กลาวคือ ขบวนการเคลื่อนไหวไดใชเทคโนโลยีระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบกับโทรสาร
และวิทยุสมัครเลน ในการติดตอสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไมปรากฏในสื่อกระแสหลัก
ของประเทศ (วิกฤตการณสื่อมวลชนไทย, 2535) กอเกิดเปนการเพิกถอนการใหความยินยอม
อยางขนานใหญในสังคมไทย จนในที่สุดพลเอกสุจินดาตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
และยอมเปดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปได
หลั ง เหตุ ก ารณ ค รั้ ง นี้ สั ง คมไทยมี ค วามเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งที่ สั ม พั น ธ กั บ
เทคโนโลยีและการสื่อสารมวลชนอยางมาก เกิดกระแสการเรียกรองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น (freedom of speech) ทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของ “ความเร็ว” ของเทคโนโลยีการสื่อสาร
โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และกอใหเกิดการขยายตัวของการมีสวนรวมในปริมณฑล
สาธารณะผานเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพันธ (interactive technology) ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้
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ไดกอใหเกิดสื่อเชิงการเมืองใหมๆ 5 ประการ ไดแก หนึ่ง นักวิชาการในมหาวิทยาลัยมาเปน
คอลัมนิสตหนังสือพิมพมากขึ้น1 และที่สําคัญคือมีหนังสือพิมพฉบับออนไลนบนอินเทอรเน็ต
สอง เกิดวิทยุพลเมือง (civic radios) อยางสถานีวิทยุ จ.ส.100 และรวมดวยชวยกัน สาม
ปรากฏมีสถานีโทรทัศนไอทีวี ในฐานะทีวีเสรี และที่สําคัญคือเกิดสถานีขาวตลอด 24 ชั่วโมง
อย า งเครื อ เดอะเนชั่ น สี่ การสํ า รวจประชามติ และห า กระดานสนทนาทางอิ น เทอร เ น็ ต
โดยเฉพาะหองราชดําเนิน ในเว็บไซตพันธุทิพยดอทคอม (Pitch, 2545)
นอกจากนั้น นับแตป
2535 เปนตนมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สั ง คมไทยเองก็ มี ก ารพั ฒ นาไปอย า งมากพร อ มกั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ ป รากฏทั่ ว โลก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีไรสาย (wireless technology) และเทคโนโลยีการ
สื่อสารดวยความเร็วสูง (broadband technology) จนทําใหเกิด “การหลอมรวมเทคโนโลยี”
(convergence) ทั้งที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีการกระจาย
ภาพและเสียง (broadcasting) เขาดวยกันอยางมหาศาล สงผลใหเกิดการหลอมรวมสื่ออื่นๆใน
4 ระดับ ไดแก การหลอมรวมการบริการ (services) การหลอมรวมชองทางการสื่อสารขอมูล
(transmission channels) การหลอมรวมอุปกรณลูกขาย (terminals) และการหลอมรวมของผู
ใหบริการ (providers) ทั้งหมดนี้กอใหเกิดการควบรวมกิจการหรือการสรางเครือขายพันธมิตร
ทางธุรกิจ ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย และธนาธร รัตนนฤมิต
ศร, 2545: 1-6) สําหรับสังคมไทยเอง ก็เกิด “อาณาจักรสื่อ” หรืออุตสาหกรรมสื่อครบวงจรของ
กลุมธุรกิจขนาดใหญหลายกลุม โดยเฉพาะที่มีฐานมาจากธุรกิจโทรคมนาคม เชน เครือเทเล
คอม เครือยูคอม และเครือชินวัตร เปนตน (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2544)
หลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เขารับตําแหนงผูนํารัฐบาล ในป 2544 นั้น การเติบโตของ
อาณาจักรสื่อสารครบวงจรในเครือชินวัตรสะทอนใหเห็นภาวะผลประโยชนทับซอนระหวางธุรกิจ
กับการเมืองอยางยิ่ง (คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ [คปส.], 2546) ในขณะที่เกิดการ
แทรกแซงและครอบงําคลังอํานาจสําคัญๆของสังคมไทยอยางรอบดาน ตั้งแตการควบรวมพรรค
การเมืองหลากหลายพรรค; การแทรกแซงองคกรอิสระ อยางศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง (กกต.) คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (ปปช.)
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น (สตง.); การครอบงํ า สถาบั น ตามประเพณี อ ย า งสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา การการทําลายระบบคุณธรรมในสถาบันทหารและตํารวจ และระบบ
ราชการ; รวมทั้งการแทรกแซงสื่อมวลชนทุกสาขา ทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ ทั้ง
ทางตรงและทางออม (คําวินิจฉัยยุบพรรค ฉบับภาษาชาวบาน, 2550: 64-73) กระทั่งถึงป
2548 นั้น คลังอํานาจที่ยังคงอยูนอกเหนือจากแทรกแซงและครอบงําของรัฐบาลทักษิณนั้น ดู
นาจะมีเพียงสถาบันตุลาการอยางศาลปกครองและศาลฎีกา และสถาบันพระมหากษัตริยเทานั้น
1

ตัวอยางนักวิชาการที่พิชญยกขึ้นมากลาวในเชิงอรรถที่ 5 ของเขา คือ นิธิ เอียวศรีวงศ, เกษียร เตชะ
พีระ, และใจ อึ๊งภากรณ
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การครอบงําสื่อมวลชนในรัฐบาลทักษิณนั้น ยิ่งทําใหพลังทางการเมืองของสังคมไทยถูก
รวบเขาสูศูนยกลางในความควบคุมของรัฐบาล สามารถทําการคอรรัปชั่นไดงายมากขึ้นใน
หลากหลายรูปแบบและระดับ รวมทั้งการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย ในขณะที่ปลอดพนจากการ
ตรวจสอบจากประชาชน เพราะประชาชนถูก “ปดหู ปดตา ปดปาก” จนไมสามารถรับรูและสง
เสียงหรือขอมูลขาวสารที่เปนทางเลือกแตกตางออกไปจากของรัฐบาลได (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์,
2548) แมกระทั่งเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงในการใชความรุนแรงเขาปราบปราม
ผูคนในนโยบายทําสงครามกับยาเสพติดและเหตุการณในสามจังหวัดภาคใต ประชาชนสวนใหญ
ก็ยังคงใหความยินยอมและความชอบธรรมตอรัฐบาลทักษิณในการบริหารประเทศตอไปได
ทามกลางภาวะคลังอํานาจของสังคมไทยมีระดับความเปนอิสระลดลงและถูกรวบเขา
ศูน ย ก ลาง โดยเฉพาะการควบคุ ม สื่ อ หรือ เทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชนต า งๆนั้ น สื่ อ ใหม อ ย า ง
อินเทอรเ น็ ตดู จะถูกควบคุมไดยากที่สุด และนาจะมีบทบาทในการสรางการเพิ กถอนความ
ยินยอมใหกับประชาชนไดมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อถึงชวงป 2547 เปนตนมานั้น ผลจากการ
หลอมรวมเทคโนโลยีดังกลาวขางตน ทําใหโครงสรางระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในสังคมไทย
สามารถรองรับ เทคโนโลยีสื่อชนิดอื่ นๆไดอย างหลากหลาย ทั้งที่ เปนหนังสื อพิมพ กระดาน
สนทนา คลิปเสียง คลิปวิดีโอ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ นอกจากนี้ ในรอบ 15 ปมานี้ จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตในสังคมไทยก็เพิ่มขึ้นอยางสําคัญ จากเดิมที่เครือขายอินเทอรเน็ตแรกสุดของไทย
ซึ่งตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2535 มีผูใชแรกเริ่มเพียง 28 คน จาก 20 หนวยงาน โดยใช
คอมพิวเตอรเพียง 8 เครื่องเทานั้น จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเปน 700,000 คน
ในป 2541 และกลายเปน 4,800,000 คนในป 2545 (National Electronic and Computer
Technology Center [NECTEC]: 2005) กระทั่งเปน 13,146,000 คนในป 2550 (Thaweesak,
2007 : 3-4) ดังนั้น เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตจึงเปนทั้งพื้นที่ใหมอีกแหงหนึ่งที่มีการชวงชิงกัน
ระหวางฝายผูมีอํานาจที่พยายามรวมศูนยอํานาจ ควบคุมและสอดสอง (surveillance) กับฝายที่
พยายามจะตอสูเพื่อกํากับตรวจสอบ และกอใหเกิดการกระจายอํานาจ กระทั่งกลายเปนการเพิก
ถอนความยินยอมและไมใหความรวมมือกับผูมีอํานาจ
เหตุการณทางการเมืองในสังคมไทยที่สะทอนปรากฏการณดังกลาวไดอยางชัดเจนที่สุด
คือ เหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่เริ่มขึ้นในชวงปลายป 2548 ตอตนป 2549
จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ในเหตุการณครั้งนี้มีกลุมตอตาน
รัฐบาลมากมายทุกภูมิภาค นําโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และสื่อเครือผูจัดการ
ในการขับไลรัฐบาลทักษิณมีการเคลื่อนไหวบนอินเทอรเน็ตเพื่อใหขอมูลและแงมุมตางๆเพื่อ
กอใหเกิดการเพิกถอนความยินยอมตอรัฐบาลดวยเชนกัน โดยเฉพาะในเว็บไซตตางๆ เชน เว็บ
ของคลื่นวิทยุ FM 92.25, เว็บไซต thai-insider ของเอกยุทธ อัญชันบุตร, เว็บไซตมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน, เว็บไซตประชาไท, เว็บไซตของสํานักพิมพฟาเดียวกัน, เว็บ thaksingetout.org,
เว็ บ ไซต เ ครื อ ข า ยประชาสั ง คมหยุ ด ระบอบทั ก ษิ ณ นํ า โดย ดร.สั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรค
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(www.stopthaksin.com), เว็บของกลุมบุคคลพรรคถวายจริง นําโดย จรัสพงษ สุรัสวดีหรือซูโม
ตู (www.tomyking.com) ฯลฯ รวมทั้งในเว็บบอรดพันธุทิพยดอทคอม ก็มีคนจํานวนกวา 300
คน จัดตั้งเว็บบอรดใหมขึ้น โดยใชชื่อวา “ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด” (forum.serithai.net)
ในทางกลับกัน ก็มีเว็บบอรดที่สนับสนุนความชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณเชนกัน เชน กลุมใหญ
ในหองสนทนา “ราชดําเนิน” ของเว็บไซตพันธุทิพย ซึ่งใชชื่อวา “กลุมรักเมืองไทย-ใหกําลังใจ
นายก”; กลุม “ฅนผานฟารักษาประชาธิปไตย” (www.konpanfa.com) ซึ่งเนนตรวจสอบสื่อตางๆ
รวมทั้งเว็บไซตโทรทัศนออนไลนของ The Reporter (www.reporter.tv) ซึ่งจัดโดยสมัคร สุนทร
เวช และดุสิต ศิริวรรณ แพรภาพผานอินเทอรเน็ต เปนตน จะเห็นไดวาในชวงปฏิบัติการไร
ความรุนแรงเพื่อขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในการจัดการความชอบ
ธรรมและการใหความยินยอมของประชาชนตอรัฐบาล ทั้งในแงที่สนับสนุนและคัดคานอยาง
สําคัญ
นอกจากนี้ หลังรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 แลว อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆยิ่งตกเปนเปาหมายสําคัญที่ตองมีการควบคุมอยางเขมงวด ถึง
ขั้นมีคําสั่งคณะรัฐประหาร ออกมาในฉบับที่ 5 “...ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดํ าเนิ น การควบคุ ม ยั บ ยั้ ง สกั ด กั้น และทํ าลาย การเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารในระบบ
สารสนเทศ ผานระบบเครือขายการสื่อสารทั้งปวง...” แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญในลําดับ
ตนๆของคณะรัฐประหาร ที่มีตอเทคโนโลยีกลุมนี้ โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต ในฐานะเปนเครื่องมือ
การควบคุมความยินยอมของประชาชนเลยทีเดียว ถัดจากนั้นก็เกิดการบล็อกเว็บไซตตางๆเปน
จํานวนมาก เชน เว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปนตน ควบคูไปกับการปดวิทยุชุมชนประมาณ
300 แหง และการควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดอื่นๆอีกมากมาย ความพยายามปดกั้น
อินเทอรเน็ตเพื่อควบคุมการสื่อสารกันเองในหมูประชาชนปรากฏใหเห็นชัดเจนที่สุดและเปนการ
วางโครงสรางสําหรับควบคุมระบบในระยะยาว คือ การออกพ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิด
ทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ตามดวยการบุกจับกุมตัวนักเลนเว็บ
บอรด 2 คนโดยใชพ.ร.บ.ฉบับนี้เมื่อ 24 สิงหาคม 2550
ตลอดช ว งเวลาก อน ระหว าง และหลังเหตุก ารณ ขับ ไลทักษิ ณนี้ มี การปดกั้ นข อมู ล
ข า วสารในอิ น เทอร เ น็ ต อย า งเป น ระบบและกระทํ า โดยรั ฐ ทั้ ง นี้ เ พราะโครงสร า งของระบบ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตถูกออกแบบมาตั้งแตแรกเริ่มใหมีลักษณะรวมศูนยและปดกั้นควบคุมได
งายถึง 3 ชั้น (อาทิตย สุริยะวงศกุล, 2550) คือ การบล็อกที่ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(จํานวน 32,500 เว็บ ณ เดือนพฤศจิกายน 2549), การบล็อคที่ระดับกระทรวงไอซีที, และการ
บล็ อ กที่ ร ะดั บ การสื่ อ สารแห ง ประเทศไทย (กสท.) ซึ่ ง เป น หน ว ยงานที่ ผู ก ขาดโครงสร า ง
อินเทอรเน็ตของไทยมาแตแรกเริ่ม โครงสรางดังกลาวทําใหมีการปดเว็บไซตในชวงขับไล
ทักษิณอยางนอย 2 แหง คือ เว็บ thai-insider.com ของเอกยุทธ อัญชันบุตร และเว็บ
fm9225.com ของอัญชลี ไพรีรัตน (นพพร ชูเกียรติศิริชัย, 2548) และแทรกแซงเว็บผูจัดการ
ออนไลน (ปญจภัทร อังคสุวรรณ, 2549) ยิ่งชวงหลังรัฐประหาร การทํางานดานเซ็นเซอรเว็บยิ่ง
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เขมงวดมากขึ้น เดือนพฤษภาคม 2549 กอนรัฐประหาร 4 เดือน มีเว็บไซตถูกบล็อคโดย
กระทรวงไอซี ที จํ า นวน 2,328 เว็ บ ในขณะที่ ห ลั ง รั ฐ ประหารใหม ๆ คื อ เดื อ นตุ ล าคม 2549
จํานวนเว็บที่ถูกบล็อกยังไมเพิ่มมากนัก คือ 2,475 เว็บ แตเมื่อเขาสูเดือนมกราคม 2550 เว็บที่
ถูกบล็อกเพิ่มจํานวนอยางกาวกระโดดเปน 13,435 เว็บ และเปน 17,775 ในเดือนพฤศจิกายน
2550 (Freedom Against Censorship Thailand [FACT], et al, 2007) อยางไรก็ตาม ในทาง
กลับกัน ก็มีความพยายามตอตานการควบคุมอินเทอรเน็ตดังกลาวดวยเชนกัน เชน การเกิดขึ้น
ของกลุมรักประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ, เครือขายเสรีภาพตอตานการเซ็นเซอรแหงประเทศ
ไทย (Freedom Against Censorship Thailand: FACT) เผยแพรขอมูลที่คณะรัฐประหาร
พยายามปดเปนความลับใหออกสูสาธารณะ ทั้งยังเผยแพรเทคนิคในการหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร
บนอินเทอรเน็ตอีกดวย เปนตน
ปรากฏการณทางการเมืองตั้งแตชวงหลังพ.ต.ท.ทักษิณขึ้นสูอํานาจ จนถึงชวงขับไล
ทักษิณ กระทั่งชวงหลังรัฐประหารดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหวาง
เทคโนโลยีกับสันติวิธีอยางนาสนใจยิ่ง จะเห็นไดวาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทใน
การต อ สู ท างการเมื อ งโดยไร ค วามรุ น แรงในทั้ ง สามช ว งเวลาดั ง กล า วอย า งสํ า คั ญ ความ
เกี่ยวของนี้มีทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับโครงสราง ที่ซึ่งระบบเทคโนโลยีและโครงสราง
การควบคุมอํานาจในสังคมมีความสัมพันธกันอยางซับซอน ผานมิติการชวงชิงกันในการจัดการ
กับ “คลังอํานาจ” และความชอบธรรมหรือความยินยอมที่ประชาชนใหตอระบบการปกครอง
ประเทศ อันเปนสาระสําคัญของการตอสูเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไดโดยไมใชความรุนแรง
ตามแนวคิดของ Gene Sharp
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะแวดลอมและเงื่อนไขตางๆทางการเมืองหลังเหตุการณนี้
เปลี่ยนไปและมีความสลับซับซอนเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังนั้น วิทยานิพนธชิ้นนี้จะศึกษาปรากฏการณ
ดังกลาวโดยจํากัดเฉพาะขอบเขต 2 ชวงเวลาแรก คือ ชวงกอนและระหวางการขับไลรัฐบาล
ทักษิณ โดยสิ้นสุดที่เหตุการณรัฐประหารเทานั้น
2. วัตถุประสงค
2.1. ศึกษาการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ในฐานะเปนเครื่องมือสําหรับการตอสูไร
ความรุนแรง
2.2. ศึกษาแนวโนมในอดีตและอนาคตของความพยายามรวมศูนยควบคุมโครงสรางของ
ระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต รวมถึงการตอสูเพื่อการกระจายอํานาจการควบคุม
เทคโนโลยีชนิดนี้
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3. คําถามวิจัย
3.1. การตอสูแบบไรความรุนแรงโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในสังคมไทยมีลักษณะ
อยางไร? มีพลวัตอยางไร?
3.2. โครงสรางเชิงระบบของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในประเทศไทยนั้น มีการควบคุม
ตรวจสอบ หรือตอสู ตอตาน เพื่อวางแผน/ออกแบบ/ปรับเปลี่ยนใหระบบเทคโนโลยี
ชนิดนี้ ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือของอํานาจในภาคสวนตางๆอยางไร? แนวโนมใน
อนาคตเปนอยางไร? และจะสามารถเอื้อตอการตอสูโดยไมใชความรุนแรงมากนอย
เพียงใด?
4. สมมติฐาน (hypothesis)
4.1. อินเทอรเน็ตถูกใชเ ปนเครื่องมือตอสูไรความรุนแรงในลั กษณะ 4 ประการ ไดแก
พยายามโนวนาวชักจูงฝายตรงขาม, เพื่อปรับความเทาเทียมทางอํานาจ, เพื่อระดม
สรรพกําลังจากฝายที่สาม, และเพื่อสนทนาเสริมพลังกันภายในกลุมเคลื่อนไหว ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามปดกั้นการสื่อสารทั้ง 4 ลักษณะดวยมาตรการตางๆ
จากฝายตรงขามเชนกัน ทั้งนี้มาตรการหลักจะเปนมาตรการเชิงโครงสราง
4.2. ระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในสังคมไทยยังมีลักษณะเปนการตอสูชวงชิงกันในเชิง
โครงสรางทั้งเชิงเทคนิค เชิงกฎหมาย เชิงการเมือง และเชิงเศรษฐกิจ ระหวางฝายที่
พยายามควบคุม กับฝายที่พยายามตอตาน แตโดยภาพรวมแลว โครงสร างของ
ระบบมีแนวโนมไปทางรวมศูนยและควบคุม มากกวาที่จะกระจายศูนยอํานาจและ
สงเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
5. วิธีการวิจัยโดยสังเขป
กรณีศึกษาในวิทยานิพนธชิ้นนี้ คือ เหตุการณการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อขับไล
รัฐบาลทักษิณ ในชวงปพ.ศ.2548-2549 ขอบเขตชวงเวลาของการศึกษาจะสิ้นสุดที่เหตุการณ
รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เนื่องจากบริบทแวดลอมทั้งทางการเมืองและทาง
เทคโนโลยีหลังจากนั้น มีความซับซอนขึ้นอีกมาก วิธีการศึกษาปรากฏการณทางการเมืองใน
ชวงเวลาดังกลาวนี้ จะแบงเปน 2 ระดับ ไดแก หนึ่ง ระดับโครงสราง จะศึกษาถึงพัฒนาการของ
อํานาจเชิงโครงสรางที่แฝงฝงอยูในระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทย ซึ่งเปนเงื่อนไขเชิง
บริบทแวดลอมที่เอื้อตอหรือจํากัดการเคลื่อนไหวไรความรุนแรง และ สอง ระดับปฏิบัติการ จะ
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวเหตุการณการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรง โดยเนนที่
การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและพลวัตของการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการกับความ
ยิ น ยอมและความชอบธรรมของรั ฐ บาล ทั้ ง นี้ จะได ศึ ก ษาเว็ บ ไซต สํ า คั ญ ๆที่ มี บ ทบาทใน
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อินเทอรเน็ตในชวงนั้น อาทิเชน เว็บไซตผูจัดการออนไลน (www.manager.co.th), หองราช
ดําเนิน แหงเว็บพันทิปดอทคอม (pantip.com/café/rajdumnern), เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(www.midnightuniv.org), และเว็บไซตประชาไทดอทคอม (prachatai.com) เปนตน วิธีวิจัย
โดยสังเขป จะประกอบด ว ย การสํา รวจเอกสารทั้ง ที่เ ปน ชั ้น ตน และชั้น ที ่ส อง ทั้ง ที่เ ปน บท
วิเคราะหและบทสัมภาษณ รวมทั้งขอมูลที่ปรากฏเปนการสนทนาในกระดานสนทนาที่สําคัญๆ
บางแหง ตลอดจนการวิเ คราะหต ัว บทกฎหมาย เชน พรบ.การกระทํ า ความผิด เกี ่ย วกับ
คอมพิวเตอร 2550 เปนตน และนโยบายตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึกกับ
บุคคลที่เกี่ยวของกับประเด็นตางๆของเหตุการณ สําหรับวิธีวิจัยโดยละเอียดในทั้งสองระดับ
รวมทั้งขอบเขตความหมายของคําวา “อินเทอรเน็ต” และ “ความรุนแรง/ไรความรุนแรง” จะได
กลาวถึงตอไปในบทที่สาม
6. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
6.1. ไดกรอบแนวคิดที่ใชสําหรับการวิเคราะหและอธิบายเรื่องการไมใชความรุนแรงโดย
สัมพันธกับระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
6.2. เกิดองคความรูเกี่ยวกับพลวัต พัฒนาการ และแนวโนมในอนาคตของโครงสราง
ระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทย ในฐานะเปนเครื่องมือแหงอํานาจที่สัมพันธกับ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรงในสังคมไทย
7. โครงรางเนื้อหาแตละบท
วิทยานิพนธชิ้นนี้แบงสวนเนื้อหาการศึกษาออกเปน 8 บท บทแรก คือ บทนําบทนี้ ซึ่ง
ว า ด ว ยความสํ า คั ญ ของประเด็ น ป ญ หาที่ จ ะศึ ก ษา วั ต ถุ ป ระสงค โจทย วิ จั ย ฯลฯ บทที่ ส อง
แบงเปนสองสวน ในสวนแรกจะไดทําการปูพื้นฐานทางทฤษฎีซึ่งเปนการนําทฤษฎีในสองวง
การศึกษามาเชื่อมตอกัน ไดแก ทฤษฎีปฏิบัติการไรความรุนแรงในวงการสันติศึกษา (Peace
Studies) กับทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญ (Large Technical System) ในวงการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Studies: STS) โดยเชื่อมกันดวยทฤษฎี
อํานาจเชิงโครงสราง แลวสังเคราะหออกมาเปนกรอบแนวคิดที่จะใชสําหรับการศึกษาวิเคราะห
ในส ว นที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดของวิ ท ยานิ พ นธ ชิ้ น นี้ ในส ว นหลั ง ของบทที่ ส อง จะเป น การศึ ก ษา
พัฒนาการและเงื่อนไขเชิงโครงสรางทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต และประสบการณการใช
อินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงของตางประเทศ 2 กรณีที่แตกตางกันอยางมากใน
เชิงเงื่อนไขขอจํากัดทางเทคโนโลยี คือ กรณีการโคนลมสโลโบแดน มิโลเซวิค ประธานาธิบดี
แหงประเทศเซอรเบียในป 2544 และกรณีการเคลื่อนไหวตอตานญี่ปุนของชาวจีนทั้งภายในและ
นอกประเทศจีนในป 2546
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จากประสบการณของทั้งสองกรณีนี้ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับไทยแลว เงื่อนไขขอจํากัด
เชิงโครงสรางทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทยที่จะนํามาใชในการเคลื่อนไหวไรความรุนแรง
สําหรับหวงเวลากอนรัฐประหารนั้น คลายไปทางเซอรเบียมากกวา ในขณะที่จะคลายไปทาง
ประเทศจีนมากขึ้นในชวงเวลาหลังรัฐประหาร กลาวคือ ในชวงกอนรัฐประหารอันเปนขอบเขต
เวลาการศึ ก ษาของวิทยานิ พนธชิ้นนี้นั้ น อิน เทอรเ น็ต ไทยมี เ งื่อ นไขข อจํ า กั ดเชิงโครงสร า ง
เทคโนโลยีไมมากนักและสามารถนําอินเทอรเน็ตมาใชเคลื่อนไหวทางการเมืองไดคอนขางเสรี
มากกวา นี้จึงเปนเหตุใหวิทยานิพนธชิ้นนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิติเชิงเนื้อหา/ประเด็นของแตละ
ฝายที่เกิดขึ้นในชวงการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงคอนขางมาก (ดังปรากฏเปนเนื้อหาอยูในบท
ที่ 6-7) เพราะกลุมที่เคลื่อนไหวไรความรุนแรงนั้น ไมจําเปนตองตอสูกับเงื่อนไขอํานาจเชิง
โครงสรางของอินเทอรเน็ตทั้งในมิติเชิงโครงสรางทางเทคโนโลยี มิติเชิงเทคนิค และมิติเชิง
สถาบั น มากนั ก ซึ่ ง แตกต า งกั บ ช ว งหลั ง รั ฐ ประหาร ที่ ก ารต อ สู กั บ อํ า นาจที่ แ ผ ขึ้ น ปกคลุ ม
โครงสรางอินเทอรเน็ตเปนไปอยางคอนขางชัดเจน แมวาจะไมไดมีมากเทากับอํานาจการปดกั้น
เชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตจีนก็ตาม
ในบทที่ 3 จะไดชี้แจงถึงรายละเอียดของวิธีการทําวิจัยในวิทยานิพนธชิ้นนี้ วาใชขอมูล
อะไรและประเภทใดบาง ขอมูลแตละชนิดสัมพันธกันอยางไร คัดเลือกขอมูลอยางไร เขาถึง
ขอมูลตางๆไดอยางไร ทั้งนี้วิธีการวิจัยจะแบงเปน 2 สวนหลักๆ คือ เนื้อหาในระดับโครงสราง
อิ น เทอร เ น็ ต (ซึ่ ง เป น เนื้ อ หาในบทที่ 4) กั บ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเนื้ อ หาในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของ
อินเทอรเน็ต (ซึ่งเปนเนื้อหาในบทที่ 6-7)
สําหรับเนื้อหารายละเอียดในระดับโครงสรางนั้น จะไดอภิปรายในบทที่ 4 วาดวย
พัฒนาการของการแขงขันชวงชิงอํานาจเหนือโครงสรางของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไทย
โดยจะแสดงใหเห็นวาอินเทอรเน็ตไทยแฝงฝงไปดวยอํานาจเชิงโครงสราง ที่จะมีผลทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบตอการใชอํานาจในปฏิบัติการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงอยางไรบาง อีกสามบท
ถัดมาเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณในชวงป 2548-2549 จบลงที่
เหตุการณรัฐประหาร บทที่ 5 เปนการปูพื้นฐานบริบททางการเมืองทั้งหมดในชวงเวลาดังกลาว
เพื่อใหเห็นภาพรวมของเหตุการณ จากนั้นในบทที่ 6 และ 7 จะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช
อินเทอรเน็ตในชวงเวลาการขับไลรัฐบาลทักษิณ โดยที่วิทยานิพนธชิ้นนี้ใชเหตุการณการใช
มาตรา 7 เพื่อขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานเปนเสนแบงระหวางบท เพราะชวงเวลากอนการใช
มาตรา 7 ซึ่งเปนเนื้อหาอยูในบทที่ 6 นั้น ฝายขับไลรัฐบาลนั้นคอนขางเปนไปอยางคึกคักและ
เขมแข็ง ในขณะที่ฝายสนับสนุนรัฐบาลก็คอยๆกอตัวขึ้นอยางสืบเนื่องเชนกัน แมวาจะไมคึกคัก
เทากับฝายขับไลก็ตาม แตเหตุการณการใชมาตรา 7 เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหฝายขับไลรัฐบาล
แตกตัวออกมาเปน 2 กลุม กลายเปนกลุมสนับสนุนใหใชมาตรา 7 ในการขับไลรัฐบาล กับกลุม
ไมเอามาตรา 7 เพราะเห็นวาเปนการลมลางระบอบประชาธิปไตย ไมใชเพียงการลมลางรัฐบาล
ดังที่เปนเปาหมายในชวงกอนหนานั้นแลว
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บทที่ 7 จะกลาวถึงสถานการณการปะทะกันของพลังอํานาจทางการเมืองที่แวดลอม
เหตุการณการขับไลรัฐบาลทักษิณในชวงการประกาศใชมาตรา 7 เปนตนไป ซึ่งมีลักษณะคลาย
นิยายการเมืองคลาสสิคของจีนเรื่อง “สามกก” โดยมีกลุมไมเอามาตรา 7 เปนปจจัยสําคัญ
เพราะดําเนินแนวทางที่ไมถึงการขับไลรัฐบาลทักษิณโดยไมสนใจวาจะใชวิธีการใดๆก็ไดขอให
ขับไลสําเร็จ ขณะเดียวกัน ก็ไมไดเห็นดวยกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณไปเสียทุกประเด็น
เช น กั น เพราะยั ง มี ข อ กั ง ขาใหญ ต อ รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ในเรื่ อ งการคอร รั ป ชั่ น รวบอํ า นาจเข า
ศูนยกลางและทําลายระบอบการตรวจสอบถวงดุล โดยเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
กรณีสามจังหวัดภาคใตและนโยบายทําสงครามกับยาเสพติด บทสุดทาย คือ บทที่ 8 จะเปน
การสรุปผลการศึกษาทั้งหมด โดยจะอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานดานสันติวิธีอีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต โดยพิจารณาผาน 3 เรื่องหลักลอไป
กับงานไตรภาคของ Gene Sharp (1973) คือ ลักษณะของอํานาจในยุคที่ปฏิบัติการไรความ
รุนแรงใช อินเทอร เ น็ ต วิ ธีการของปฏิบั ติ ไรความรุนแรงโดยใช อินเทอรเ น็ต และพลวัต ทาง
เทคโนโลยีของปฏิบัติไรความรุนแรง รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับหัวขอการวิจัยที่นาสนใจใน
อนาคตตอไป ☯

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาตางประเทศ
ในบทที่สองนี้ แบงเนื้อหาเปน 2 สวนหลักๆ สวนแรกเปนกรอบแนวคิดวาดวย
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสันติวิธีที่วิทยานิพนธชิ้นนี้จะนํามาใชวิเคราะห ซึ่งวางอยูบน
ฐานทฤษฎี 3 ทฤษฎี ไดแก หนึ่ง ทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอม (consent theory of power)
ซึ่งมีพื้นฐานสําคัญเริ่มจากงานของ Sharp (1973) และงานที่พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
วิเคราะหใหเหมาะสมกับหัวขอของวิทยานิพนธชิ้นนี้ คือ แนวคิดการสื่อสารกับปฏิบัติการไรความ
รุนแรง ทฤษฎีที่สอง อาจเรียกโดยลอทฤษฎีแรกไดวา ทฤษฎีอํานาจเชิงโครงสราง (structural
theory of power) ซึ่งใชเสริมจุดออนในทฤษฎีการยินยอมของ Sharp และเชื่อมตอไปยังทฤษฎีที่
สาม คือ ทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญ (Large Technical System: LTS) ซึ่งใชสําหรับการ
วิเคราะหเชิงโครงสรางเทคโนโลยีในฐานะเปนมิติหนึ่งของอํานาจเชิงโครงสราง
ส ว นที่ ส อง เป น กรณี ศึ ก ษาการเคลื่ อ นไหวไร ค วามรุ น แรงโดยใช อิ น เทอร เ น็ ต ของ
ตางประเทศ โดยในที่นี้ จะนํากรณีประเทศเซอรเบียมาเปรียบตางกับกรณีประเทศจีน กรณีเซอร
เบียนั้น อินเทอรเน็ตมีสวนในการชวยโคนลมอํานาจของสโลโบแดน มิโลเซวิค ลงไดสําเร็จในป
2543 เนื่องจากเงื่อนไขอุปสรรคเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตเชอรเบียยังมีอยูนอย ในขณะที่ใน
กรณีประเทศจีนนั้น รัฐบาลไดออกแบบโครงสรางทางเทคโนโลยีทั้งเชิงกายภาพ เชิงสถาบัน เชิง
กฎหมาย อยางสลับซับซอน เพื่อควบคุมเซ็นเซอรการใชอินเทอรเน็ตของประชาชนจีนที่อาจ
เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต ทั้งยังไดรับความรวมมืออยางดีจากบรรดา
บรรษัทคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตระดับโลกอีกดวย แตแมกระนั้น การนําอินเทอรเน็ตไปใช
เคลื่อนไหวเรียกรองตอตานญี่ปุนก็ยังประสบความสําเร็จพอสมควร
1. แนวคิดและทฤษฎี
1.1. ทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอม
Sharp (1973) ไดสังเคราะหและเสนอทฤษฎีอํานาจและปฏิบัติการไรความรุนแรงไว
อยางสลับซับซอนและใชอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยไรความรุนแรงได
อยางมีพลัง สาระสําคัญของความคิดของ Sharp (1973) พอจะสรุปไดเปน 4 เรื่องใหญๆดวยกัน
ประการแรก ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ พื้ น ฐานของอํ า นาจว า เป น เรื่ อ งความยิ น ยอม
(consent) ประการที่สอง วิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรง ซึ่งถูกรวบรวมไวถึง 198 วิธี
ประการที่สาม พลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรง และประการสุดทาย แนวทางที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
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1.1.1. ธรรมชาติพนื้ ฐานของอํานาจ
โดยพื้นฐานแลว ธรรมชาติของอํานาจสามารถเขาใจได 2 แนวทาง หนึ่ง คือ เชื่อ
วาประชาชนขึ้นอยูกับความตั้งใจดี การตัดสินใจและการสนับสนุนของรัฐบาลของตน หรือระบบ
การจัดลําดับชั้นอื่นๆของตน แนวทางที่สอง ซึ่งตรงขามกัน คือ เห็นวารัฐบาลหรือระบบนั้นขึ้นอยู
กับเจตนาดี การตกลงใจและแรงสนับสนุนของมวลประชาชน แนวทางแบบแรกเปนความเขาใจ
ธรรมชาติของอํานาจตามแบบของวิชารัฐศาสตรกระแสหลักแตดั้งเดิมมา สวนปฏิบัติการไรความ
รุนแรง (nonviolent action) ตามทฤษฎีของ Gene Sharp นั้น อยูบนสมมติฐานความเขาใจเรื่อง
อํานาจตามแบบที่สอง โดยมองวารัฐบาลขึ้นอยูกับประชาชน อํานาจไมไดเปนหนึ่งเดียว เที่ยงแท
มั่นคงและสถิตยอยูกับรัฐบาลหรือจุดยอดสูงสุดแหงการสั่งการ แตเปนพหุภาวะ โดยเฉพาะ
อํานาจทางการเมืองนั้นมีความเปราะบาง เพราะขึ้นอยูกับการเสริมกําลังอํานาจจากกลุมตางๆ
ดังนั้น ประชาชนจึงสามารถควบคุมอํานาจทางการเมืองไดจากแหลงกําเนิดของมันนั่นเอง
ขอสําคัญของการเขาใจถึงอํานาจของผูปกครองนี้ คือ ที่มาแหงอํานาจเหลานี้
มิใชมีอยูแลวที่ตัวผูปกครอง หากแตขึ้นอยูกับการยินยอมเชื่อฟง (consent) และใหความรวมมือ
(cooperation) ของผูใตปกครองอยางลึกล้ํา เชน แมผูปกครองจะมีอํานาจหนาที่ในการสั่ง
ประชาชนใหทําตาม แตอํานาจหนาที่เหลานี้ลวนขึ้นอยูกับการยอมรับสิทธิในการสั่งการนั่นเอง
หากผูใตปกครองไมมีเจตจํานงที่จะยอมรับสิทธิดังกลาว หรือเจตจํานงดังกลาวไดแปรเปลี่ยนไป
เปนอยางอื่นแลว อํานาจหนาที่ของผูปกครองก็ไมสามารถใชสั่งการไดอีกตอไป นอกจากนี้ เมื่อ
พิ จารณาโดยทั่ วไปถึ งระบบสั งคมการเมื อง ซึ่ งเป นระบบที่ มี การจั ดตั้ งอยู แล วนั้ น จะพบว า
พลเมื องมี ส วนสําคั ญยิ่ งในการเกื้ อหนุ นใหระบบนั้ นๆดํ ารงอยู และทํ างานไดเปน “ปกติ” ยิ่ ง
ผูปกครองตองการอํานาจในการควบคุมที่ละเอียดกวางไกลและลึกซึ้งเพียงใด ยิ่งตองอาศัยความ
ชวยเหลือจากประชาชนในภาคสวนตางๆอันเปนที่มาทางอํานาจของผูปกครองมากขึ้นเพียงนั้น
อาจมีการลงทัณฑกันบางเพื่อประกันวาความชวยเหลือและสนับสนุนของผูใตปกครองจะมีอยู
ตอไปในระดับที่นาพึงพอใจ แตการลงทัณฑดังกลาวนี้ อาจทําไดเพียงการไดรับความยินยอมทํา
ตามแบบเสี ย มิ ไ ด ห รื อ แบบผิ ว เผิ น ซึ่ ง หลายครั้ ง ไม เ พี ย งพอต อ การทํ า งานทางอํ า นาจของ
ผูปกครอง
ความสัมพันธระหวางการลงทัณฑกับการยินยอมเชื่อฟงนั้นมีความสําคัญยิ่งตอ
พลวัตความเปนไปของอํานาจทางการเมือง หลายครั้งคนกลุมหนึ่งปฏิเสธอํานาจหนาที่ของ
ผูปกครอง แตคนอีกสวนหนึ่งยังคงภักดีและตั้งใจจะชวยรักษาระบอบไวอยู เชน ทหารหรือ
ตํารวจ เปนตน ทําใหอาจมีการใชกําลังตอคนกลุมแรกได เพื่อทําใหกลับมาเชื่อฟงและรวมมือ
กับผูปกครองดังเดิม แบบแผนการยินยอมของประชาชนนั้น มีระดับความเขมขนที่แตกตางกัน
ไปในแตละสภาวะการณ ตั้งแต การยินยอมเชื่อฟงโดยไมตองขูเข็ญ การยินยอมทําตามแบบเสีย
มิไดหรือแบบผิวเผิน ไปจนถึงการดื้อแพงอยางตอเนื่องถึงแมจะมีการลงโทษ นอกจากนี้ อํานาจ
ของผูปกครองยังขึ้นอยูกับความสามารถ (ability) ในการลงทัณฑอีกดวย กลาวคือ หนึ่ง
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ประชาชนจะอยากมาเปนตํารวจหรือทหารหรือไม สอง ถายอม ความสามารถในการลงทัณฑก็
ยังตองขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ (efficiency) ของคนกลุมนี้วาจะมีเพียงพอที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือไม และ สาม ในระดับกวางไกลขึ้น วัตถุอาวุธ (เชน กระบวนการผลิต/ซื้อขาย ปน ระเบิด
เครื่องบิน รถถัง เปนตน) และทรัพยากรตางๆ (เชน เงินฝากในธนาคารของรัฐหรือภาษี เปน
ตน) สําหรับการลงทัณฑ ซึ่งเปนผลผลิตของสังคม ก็ยังตองขึ้นอยูกับการใหความรวมมือทาง
สังคมทั้งสิ้น ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความสามารถ (capacity) ในการใชทัณฑอํานาจนั้น ขึ้นอยู
กับความรวมมือของประชาชน สวนประสิทธิผล (effectiveness) ของการใชทัณฑอํานาจนั้น
ขึ้นอยูกับปฏิกิริยาของผูที่ตองเผชิญกับการใชอํานาจดังกลาว
สาเหตุที่ทําใหคนทั่วไปยินยอมเชื่อฟงผูปกครองนั้น Sharp อธิบายวามีอยาง
นอย 7 ประการ ไดแก (1) นิสัย กลาวคือ เชื่อฟงจนกลายเปนนิสัยไป (2) ความกลัวการลงโทษ
ทัณฑทั้งทางกฎหมายและปฏิบัติการของรัฐ (3) พันธะทางใจ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเชื่อตางๆ
เชน เชื่อวาการเชื่อฟงผูมีอํานาจจะนํามาซึ่งความดีงามโดยรวมของสังคม, เชื่อวาผูปกครองที่มี
อํานาจนั้นเหนือมนุษยสามัญทั่วไป เปนตน หรือเชื่อฟงเพราะความชอบธรรมของคําสั่งทั้งที่เปน
ความชอบธรรมตามกฎหมายหรื อ ตามประเพณี หรื อ บารมี ข องผู อ อกคํ า สั่ ง เป น ต น (4)
ผลประโยชนสวนตน ทั้ งในรูป ชื่อเสียง ตําแหนงหนาที่ เงิ นทอง เปนต น ทั้ งในทางตรงและ
ทางออม (5) ความรูสึกผูกพันกับผูปกครองในทางจิตวิทยาและในเชิงอารมณ (6) ความไมใส
ใจไยดีของประชาชน โดยมิไดตั้งคําถามกับคําสั่งนั้น (7) การขาดความมั่นใจในตนเอง ของ
ประชาชน อาจเปนความรูสึกเหนื่อยหนาย ลง ไมแยแส หรือเฉื่อยชา จนไมอาจประเมินไดวา
ควรจะยินยอมเชื่อฟงหรือดื้อดึงเมื่อใด ลักษณะอาการเหลานี้มิไดเกิดขึ้นมาลอยๆแตเปนผล
สวนหนึ่งมาจากระบบสังคมในการลดทอนความมั่นใจของประชาชน เชน ระบบการศึกษา เปน
ตน
ความเขาใจเรื่องธรรมชาติและพลวัตของอํานาจที่ขึ้นอยูกับการยินยอมดังกลาว
นี้ นํามาสูขอสรุปเบื้องตนที่สําคัญของปฏิบัติการไรความรุนแรง 2 ประการ คือ (1) การยินยอม
เชื่อฟงนั้นโดยพื้นฐานแลวเปนเรื่องสมัครใจ กลาวคือ ตองอาศัยเจตจํานง (willing) ของผูอยูใต
ปกครองมาเปนปจจัยสนับสนุน กลาวคือผูอยูใตปกครองสามารถ “เลือก” ที่จะดื้อดึงหรือจะเชื่อ
ฟงคําสั่งได (2) การยินยอมเชื่อฟงนั้นเปนสิ่งที่เพิกถอนได กลาวถึงที่สุดแลว ปฏิบัติการไร
ความรุนแรงนั้นวางอยูบนฐานทฤษฎีอํานาจที่วาอํานาจ (power) ดํารงอยูไดก็ดวยการยินยอม
เชื่อฟง (obedience) นั่นเอง ผูอยูใตปกครองสามารถควบคุมผูปกครองไดโดยการหยุดการเชื่อ
ฟงยินยอมของตน
1.1.2. วิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรง
ดวยความเขาใจถึงธรรมชาติพื้นฐานของอํานาจดังกลาว ปฏิบัติไรความรุนแรง
จึงเปนวิธีการควบคุ มอํานาจของผูปกครองผานตัว แปรสําคัญที่สุด คือ การจัดการกับความ
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ยินยอมเชื่อฟงของผูใตปกครองนั่นเอง กลาวในเชิงปฏิบัติการแลว มักมีผูกลาววาปฏิบัติการไร
ความรุนแรงไมตางจากการสงครามโดยใชกําลังทหาร เพราะนอกจากเปนวิธีตอสูแลว ยังตองมี
การจัดกําลัง การวางแผนและกลวิธีเรียกรองให “ทหาร” หรือ “ตัวผูปฏิบัติการไรความรุนแรง”
ตองกลาหาญ มีวินัย เสียสละอีกดวย Sharp (1973) ไดจําแนกแยกแยะตัวอยางวิธีการ
(method) ของปฏิบัติการไรความรุนแรงออกมาไดถึง 198 วิธี โดยจัดหมวดหมูไดเปน 3 กลุม
หลักๆ ดังนี้
1) การประทวงหรือชักจูงโดยไมใชความรุนแรง (protest and persuasion)
เปนวิธีการเชิงลักษณที่มุงชักจูงฝายตรงขามหรือคนอื่นๆใหมาเห็นดวยกับฝายตน หรืออาจเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความไมเห็นชอบหรือไมพอใจของกลุม ตัวอยางเชน จดหมายเปดผนึก อยาง
จดหมายที่รูจักกันดีที่ชื่อ “จดหมายจาก ‘นายเขม เย็นยิ่ง’ ถึงผูใหญบาน ‘ไทยเจริญ’ ชื่อนาย
‘ทํานุ เกียรติกอง’” เปนตน วิธีการนี้ยังรวมถึงการใชคําขวัญ ใบปลิว จุลสาร เทปเสียง วิทยุ
โทรทัศน ธง ภาพวาดประทวง การรองเพลงคัดคาน การใหรางวัลลอเลียนเสียดสีดวยเชนกัน
2) การไมใหความรวมมือ (noncooperation) แบงออกเปนอีก 3 ประเภท ไดแก
(1) การไมใหความรวมมือทางสังคม (social noncooperation) เชน ไมให
ความรวมมือกับกิจกรรมประเพณีหรือสถาบันสังคมอยางการประกาศหยุดเรียนของนักศึกษา
สมัยเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนตน
(2) การไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจ (economic noncooperation)
การไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจยังแบงไดเปนอีก 2 ประเภทใหญๆ ไดแก การคว่ําบาตร
ทางเศรษฐกิจ (economic boycott) และการนัดหยุดงาน (strike) ตัวอยางการคว่ําบาตรเชน การ
ประทวงไมซื้อสินคาญี่ปุนเมื่อคราวรณรงคตอตานสินคาญี่ปุนกอนเหตุการณ 14 ตุลาคม 2546
เปนตน การคว่ําบาตรนี้มีทั้งที่เปนการกระทําตอฝายตรงขามโดยตรงดังกรณีสินคาญี่ปุนนี้ หรือ
คว่ําบาตรตอฝายที่สาม เชน ขณะที่โลกคว่ําบาตรสหภาพแอฟริกาใตเพราะเรื่องเหยี ยดผิ ว
อเมริกาไมไดจริงจังอะไรดวย ประเทศตางๆจึงหันมาคว่ําบาตรอเมริกาเพื่อใหเพิกถอนการ
อุปถั มภสหภาพแอฟริกาใตดวย เปนตน สว นการนัดหยุ ดงานนี้ ตองมี จํานวนผูเข าร วมมาก
พอที่จะกอความเสียหายอยางมากหรือทําใหการปฏิบัติงานในหนวยเศรษฐกิจนั้นๆไมสามารถ
ดําเนินตอไปได
(3) การไมใหความรวมมือทางการเมือง (political noncooperation)
กลาวคือ ปฏิเสธที่จะมีสวนรวมทางการเมืองตามรูปแบบที่เคยเปนมา เชน ฝายคานปฏิเสธการ
สงตัวแทนเขาสมัครรับเลือกตั้ง ดังกรณีการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2549 หรือการชักชวนให
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยไมเลือกใครเลย ดังกรณีการรณรงค vote no vote ที่เปนมาในระยะ
หลังๆ เปนตน
3) การแทรกแซงโดยไรความรุนแรง (nonviolent intervention) ยีน ชารปได
รวบรวมรู ป แบบต า งๆของวิ ธี ก ารนี้ ไ ว ไ ด ม ากถึ ง 41 วิ ธี วิ ธี ก ารนี้ เ ป น การเข า แทรกแซงใน
สถานการณตรงๆเลย เปนการทาทายโดยตรงและฉับพลันกวาสองวิธีการแรกมากนัก ทั้งแบบ
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แผนพฤติกรรม นโยบาย ความสัมพันธ หรือสถาบันเดิมๆที่มีอยู อาจถูกทําลายหรือสรางขึ้นใหม
ใหเปนที่พอใจของมหาชนก็ได การแทรกแซงโดยไรความรุนแรงนี้อาจเปนไดทั้งทางจิตวิทยา
หรือทางศีลธรรม (psychologically/morally nonviolent intervention) เชน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เคยอด
อาหารประทวงการเสนอขาวที่ไมเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง การแทรกแซงทางกายภาพโดยไร
ความรุนแรง (physically nonviolent intervention) เชน การชุมนุมถือปายประทวงหนารานที่มี
นโยบายเหยียดผิว การแทรกแซงทางสั งคมโดยไรความรุนแรง (socially nonviolent
intervention) เชน การแสดงหนังตะลุงลอการเมืองเผด็จการในสมัยหนึ่งของภาคใต การ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยไรความรุนแรง (economically nonviolent intervention) เชน การ
ทุ ม สิ น ค า ตี ต ลาด และสุ ด ท า ยการแทรกแซงทางการเมื อ งโดยไร ค วามรุ น แรง (politically
nonviolent intervention) ไดแก การสรางภาระหนักใหกับระบบบริหาร เชน ประชาชนจงใจ
เรี ย กใช บ ริการอย างลนหลาม ยื่นคํารองอยางทว มทน จนมี ผ ลถ วงใหร ะบบงานไมสามารถ
ดําเนินไปตามปกติได
1.1.3. พลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรง
นอกจากวิ ธี ก ารอั น หลากหลายของปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรงดั ง กล า วแล ว
ประเด็นสําคัญอีกประการในงานของ Sharp (1973) นั้น นาจะอยูที่ในสถานการณจริงของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง จะตองเผชิญกับอะไรบาง และตองเตรียมตัวเตรียมใจรับมืออยางไร
เพื่อนําไปสูการประสบความสําเร็จ ความสําคัญของงานของ Sharp (1973) นั้น นาจะอยูที่การ
วาดภาพใหเห็นถึงพลวัตและวิถีทางที่จะเปนไปของกระบวนการใชปฏิบัติการไรความรุนแรงได
อยางละเอียดลออ โดยมิไดยึดโยงอยูกับพลังทางศีลธรรม อภิปรัชญาหรือหลักการทางศาสนาแต
อยางใด แตแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในการตอสูทางการเมืองและผลในเชิงจิตวิทยา
ปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้นเปนการทาทายตออํานาจของผูปกครองที่ดํารงอยู ความเขมแข็ง
ของการทาทายนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน คุณภาพของปฏิบัติการ จํานวน
ผูเขารวม แนวทางแสดงการเพิกถอน และความสามารถของผูรวมปฏิบัติการในการยืนหยัด
ความมุงมั่นโดยไรความรุนแรง และการปฏิเสธที่จะยอมจํานนในขณะที่เผชิญกับมาตรการของ
ฝายตรงขาม รวมทั้งสภาวะทางสังคมการเมือง การสนับสนุนหรือคัดคานของกลุมตางๆที่มีตอ
ระบอบ ตลอดจนโอกาสที่การไมใหความรวมมือและการขัดขืนจะแพรขยายออกไป สุดทายคือ
ระดับการครอบครองและจํากัดตัดรอนหรือเพิกถอนแหลงที่มาทางอํานาจทั้งที่เปนวัตถุ มนุษย
และศีลธรรม
ประเด็นสําคัญที่สุดประการหนึ่งในพลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรงดูนาจะ
เปนเรื่องการเผชิญกับมาตรการตอบโตจากฝายตรงขาม ทั้งมาตรการเชิงจิตวิทยา การปลอย
ข า วลื อ ผิ ด ๆ การพยายามแบ ง แยกขบวนการ การทํ า ลายความชอบธรรมและการให ก าร
สนับสนุนขบวนการ รวมทั้งการพยายามสรางความชอบธรรมใหกับตนเองของฝายตรงขาม
มาตรการตอบโต ที่ สํ า คั ญ คื อ การลงทั ณ ฑ โ ดยใช กํ า ลั ง ตํ า รวจหรื อ ทหารติ ด อาวุ ธ อี ก ด ว ย
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นอกจากนี้ ยังอาจมีมาตรการเปดเผยอีกหลายประการ เชน การควบคุมขาวสาร การริบทรัพย
การตัดการสื่อสาร การกดดันทางเศรษฐกิจ การจับกุมคุมขัง การเกณฑทหาร คายกักกัน การใช
กลุมยั่วยุกอกวน (หรือ “มือที่สาม” แบบจัดตั้ง) การขมขูวาจะลงโทษ การตี การยิง การทรมาน
กฎอัยการศึก การประหารชีวิต ฯลฯ
Sharp ตระหนักถึงมาตรการตอบโตลักษณะตางๆเหลานี้ที่ฝายผูปฏิบัติการไร
ความรุนแรงจะตองเผชิญอยางแนนอน ดังนั้น จึงตองเตรียมรับมือไว ขอคิดสําคัญ คือ ไมจําเปน
ที่การปราบปรามจะกอใหเกิดความยินยอมขึ้นเสมอไป เพราะการลงทัณฑจะไดผลจริงก็เฉพาะ
เมื่อมันมีอิทธิพลตอความคิดของประชาชน โดยสรางความกลัวและความสมัครใจที่จะยินยอม
เท า นั้ น ดั ง นั้ น ประเด็ น สํ า คั ญ จึ ง อยู ที่ ก ารยื น หยั ด รั ก ษาวิ นั ย ไร ค วามรุ น แรง (nonviolent
discipline) ของฝายปฏิบัติการไรความรุนแรงเอาไวใหจงไดแมจะอยูในสถานการณลอแหลม
ทั้งนี้อาจเสริมดวยองคประกอบอื่นๆอีก ไดแก การวางแผน ความภักดีอยางสุดจิตสุดใจ และการ
มีเปาหมายที่ชัดเจน การยืนหยัดคัดคานและรักษาวินัยไรความรุนแรงตอมาตรการดังกลาว จะ
เปนจุดเริ่มตนของแนวคิดสําคัญยิ่งอีกประการของ Sharp นั่นคือ “ยิวยิตสูทางการเมือง”
(political ju-jitsu) กลาวคือ วิธีการปราบปรามนั้น สวนใหญถูกคิดคนขึ้นสําหรับใชจัดการกับการ
ตอตานหรือการจลาจลดวยความรุนแรง แตกรณีของปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น หากฝายผู
ปฏิบัติสามารถยืดหยัด ปราศจากความกลัวและปฏิเสธการยอมจํานน ในขณะที่ถูกปราบปราม
ดวยความรุนแรงแลว ยอมทําใหเกิดผลอยางนอย 4-5 ประการ ไดแก 1) ความชอบธรรมของ
ฝายตรงขามในสายตาของสาธารณะจะลดลงอยางรวดเร็ว 2) ในขณะที่ฝายปฏิบัติการไรความ
รุนแรงจะมีความชอบธรรมสูงขึ้น 3) สาธารณชนจะเริ่มเขารวมในการปฏิบัติการไรความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 4) ฝายตรงขามเริ่มเห็นวาการปราบปรามนั้นใชไมไดผล ทั้งยังกลายเปนสรางความ
เขมแข็งใหแกฝายปฏิบัติการไรความรุนแรงอีกดวย สงผลใหเกิดความกังวลใจไมรูจะจัดการกับ
ฝายปฏิบัติการไรความรุนแรงอยางไรดี และ 5) อาจเกิดความแตกแยกขัดแยงกันเองภายใน
กลุมของฝายปราบปราม จนทําใหอํานาจภายในกลุมออนแอลง ตํารวจอาจเลิกลมความพยายาม
เจาหนาที่ตางๆอาจจะลาออก อาจมีกบฏขึ้นในหมูทหาร
กระบวนการเหลานี้ คือ “ยิวยิตสูทางการเมือง” ซึ่งในที่สุดแลว พลังจากการใช
กําลังความรุนแรงเขาปราบปรามของฝายตรงขามนั้น ก็จะหวนคืนกลับมาทํารายทําลายฝายผูใช
จนอํานาจออนแอลง และบางครั้งอาจถึงขั้นพายแพหรือลมสลายลงได นั่นเอง แต Sharp ก็
เตือนเอาไววาสถานการณระดับนี้จะไมสามารถเกิดขึ้นได นอกจากเมื่อจุดมุงหมายของฝาย
ปฏิบัติการไรความรุนแรงไดรับแรงสนับสนุนอยางทวมทนจากประชาชน และประชาชนเต็มใจที่
จะสละคางวดเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลง
ในขณะเดียวกัน ในหวงเวลาที่เผชิญกับการปราบปรามและความเจ็บปวดที่
ไดรับจากการปราบปรามนั้ น กลุมไรความรุน แรงจํา เป นตองเสริ มขวั ญกํ าลังใจของกลุ มให
เขมแข็ง สรางความรู สึกเปนเอกภาพและความตั้งใจแน วแนที่จะตอสูอยางไมท อถอยแมใ น
สถานการณยากลําบาก การที่กลุมไรความรุนแรงจะสามารถยืดหยัดรักษาวินัยไรความรุนแรง
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และไมหันมาตอบโตดวยความความรุนแรงไดนั้น การฝกอบรมเตรียมการมากอนจะชวยผอน
คลายปญหาไดระดับหนึ่ง แต Sharp เห็นวาที่สําคัญที่สุดนาจะเปนการเรียนรูในสถานการณจริง
จากการประสบแก ต นเองว า การรั ก ษาวิ นั ย ที่ จ ะไม ใ ช ค วามรุ น แรงนั้ น ทํ า ให พ วกเขามี
ความสามารถสู ง สุ ด ที่ จ ะควบคุ ม ฝ า ยตรงข า มไว ไ ด ทั้ ง ยั ง ก อ ให เ กิ ด พลั ง สู ง สุ ด ในการบรรลุ
เปาหมาย และที่สําคัญคือไดรับความปลอดภัยสูงสุดดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม มาตรการตอบโตสําคัญอีก 2 ประการที่กลุมไรความรุนแรงควร
พิจารณาไว ณ ที่นี้ คือ 1) การจับกุมผูนําเพื่อใหขบวนการสลายตัวไป แต Sharp เห็นวาตามที่
ปรากฏในประวัติ ศาสตร มาตรการขอนี้ บางครั้งอาจยิ่งทําใหขบวนการพัฒนา จนสามารถ
ดําเนินการตอไปไดโดยไมมีผูนําที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของผูคน 2) การมุงแยกสลายวินัยไร
ความรุนแรงโดยใชสายลับหรือกลุมกอกวนตางๆ ขอนี้นับวาสําคัญ ที่นักปฏิบัติการจะตองสราง
ความสัมพันธกับกลุมประชาชนกลุมสําคัญๆไวใหดี ตลอดจนสามารถรักษาความเปนเอกภาพ
และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันไวใหมั่น
ดังนั้น ในสถานการณเหลานี้ จึงสําคัญอยางยิ่งที่นักปฏิบัติการไรความรุนแรง
จะตองรูลวงหนาและเตรียมตัวเตรียมใจ ไมตื่นตระหนก หรือแสดงใหเห็นถึงความกลัวหรือความ
ไรสมรรถภาพของฝายตน และหากฝายไรความรุนแรงยกเลิกการรักษาวินัยไรความรุนแรง แลว
หันไปใชความรุนแรงตอบโตนั้น ก็เทากับ “เขาทาง” หรือ “ติดกับ” ฝายตรงขาม ซึ่งจะยิ่งนํา
ผลรายมาสูกลุมไรความรุนแรงมากขึ้น Sharp ย้ําถึงประเด็นสําคัญที่คอนขางออนไหวตอ
ความรูสึกของกลุมไรความรุนแรงไว ณ ที่นี้วา “นักปฏิบัติการไรความรุนแรงจึงตองพรอมที่จะ
จายในราคาที่แพงมากทีเดียว เชนเดียวกับทหารในสมรภูมิสงคราม เพราะวาในแงของพลวัต
ของปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น หลายครั้งตองจายในราคาแพง ถาตองการใหการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพื้นฐานเกิดขึ้น” (ยีน ชารป, 2529: 203) แต Sharp ก็เตือนสติกลุมไรความรุนแรงไวดวย
เชนกัน 2 ประการวา ประการแรก ไมควรเรียกรองใหผูเขารวม เผชิญกับความเจ็บปวดเกินกวา
ที่เขาสามารถรับได ประการที่สอง ซึ่งสําคัญยิ่ง คือ นักปฏิบัติการไรความรุนแรงไมควรยั่วยุให
เกิดการกระทําอันปาเถื่อน แตควรหาหนทางที่ชวยลดทอนบรรเทาขอบเขตและความเขมขน
ของการปราบปราม โดยไมทําใหการแข็งขอของกลุมตนออนแอลง
1.1.4. แนวทางที่กอ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
Gene Sharp (1973) อธิบายวา กลไกการทํางานที่ทําใหวิธีการทั้ง 3 กลุมของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงประสบความสําเร็จนั้น มี 3 แนวทาง ตอมา ในงานเรื่อง CivilianBased Defense ของเขาเองในป 1990 เขาเพิ่มกลไกอีกประการหนึ่งเขาไป รวมทั้งหมดเปน 4
แนวทางใหญๆ (Sharp: 1990, 60-4) ไดแก
1) การเปลี่ยนทัศนะ (conversion) ดังกรณีการปฏิวัติฟลิปปนสเมื่อป 1986 ที่
ทั ศ นะของทหารประจํ า รถถั ง ถู ก ทํ า ให เ ปลี่ ย นไป เมื่ อ คุ ณ ยายบนรถเข็ น ตรงเข า ขวางอย า ง
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ออนโยน แลวบอกใหฆาตนไดเพราะแกแลว แตตองไมฆาเพื่อนชาวฟลิปปนสคนอื่น ซึ่งทําให
ทหารคนนั้ น นึ ก ถึ ง แม ที่ แ ก ช ราของตน เป น ต น การเปลี่ ย นทั ศ นะเกิ ด จากองค ป ระกอบทั้ ง
ภายนอกและภายในการควบคุมไดของฝายปฏิบัติการไรความรุนแรง องคประกอบภายนอก
ไดแก (1) ความขัดแยงเชิงสัมพัทธของผลประโยชนระหวางกลุม (2) ชองวางทางสังคมระหวาง
กลุม (3) โครงสรางบุคลิกลักษณะของฝายตรงขาม (4) ระดับความเชื่อและบรรทัดฐานที่ทั้งสอง
ฝายมีรวมกัน (5) การคัดคานโดยฝายที่สาม สวนองคประกอบภายใน ไดแก (1) การละเวนทั้ง
ความรุนแรงทางกายภาพและความเปนปฏิปกษสวนตัวกับฝายตรงขาม (2) การทําใหฝายตรง
ขามไววางใจ โดยเปดเผยถึงความตั้งใจ (3) ไมดูถูกเหยียดหยามฝายตรงขาม (4) แสดงใหเห็น
ถึงการยอมเสียสละเพื่อเปาหมาย (5) ทํางานอยางสรางสรรค ปรับปรุงตนเอง และจัดกิจกรรม
เพื่อมนุษยธรรมที่กวางขวางยิ่งขึ้น (6) รักษาความสัมพันธและการติดตอสวนตัวกับฝายตรง
ขาม ทั้งในเชิงจดหมายสื่อสารและการถกเถียง (7) แสดงความไวใจฝายตรงขาม (8) เพิ่มพูน
ความเห็นอกเห็นใจ ความปรารถนาดี และความอดทนตอฝายตรงขามเปนการสวนตัว
2) การโอนออนตาม (accommodation) กรณีนี้ฝายตรงขามไมไดเปลี่ยนทัศนะ
ของตน เพี ย งแต ไ ม มี ท างเลื อ กจึ ง ต อ งยอมปรั บ เปลี่ ย นตามสถานการณ ใ หม ที่ ถู ก ทํ า ให
เปลี่ยนแปลงไปโดยกลุมไรความรุนแรง การโอนออนตามนั้น ยังไมถึงขั้นของการบังคับโดยไร
ความรุนแรง เพราะฝายตรงขามยังพอจะมีทางเลือกไวใหพิจารณาไดบาง เชน เมื่อมีการนัดหยุด
งาน เจาของธุรกิจไมสามารถไลคนงานออกทั้งหมดไดเพราะติดเรื่องกฎหมาย หากปดโรงงานก็
จะกอภาระทางการเงินใหกับธุรกิจตน จึงตองใชอีกทางเลือกหนึ่ง คือ ยอมขึ้นเงินเดือนใหตามที่
คนงานเรียกรอง เพราะเห็นวาเปนผลเสียกับธุ รกิจนอยที่สุด เปนต น นอกจากนี้ ป จจัยการ
เปลี่ยนทัศนะอาจมีสวนเกี่ยวของตอการโอนออนอยูบาง ในแงที่บางครั้งฝายตรงขามยังไมถึงกับ
เปลี่ยนแปลงทัศนะทั้งหมด แตเริ่มรูสึกวาการปราบปรามอยางตอเนื่องนั้นไมเหมาะสม เปนตน
องคประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจโอนออนตามของฝายตรงขาม ไดแก (1) ระดับของความ
ขัดแยงในผลประโยชน (2) องคประกอบทุกตัวที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนทัศนะ (3) ระดับ
ความเห็ น อกเห็ น ใจและความสนั บ สนุ น ของฝ า ยตรงข า มต อ กลุ ม ไร ค วามรุ น แรง (4) ระดั บ
ความเห็นอกเห็นใจและความสนับสนุนของฝายที่สามตอกลุมไรความรุนแรง (5) ระดับของ
ประสิทธิภาพและความไรประสิทธิภาพของการปราบปรามและมาตรการตอตาน (6) การเกิดขึ้น
และขอบเขตของการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจทั้งโดยตรงและโดยอ อม (7)
ความเขมแข็ง
โดยประมาณการทั้ง ในป จ จุบันและในอนาคต ของกลุมไร ค วามรุ นแรง (8) โอกาสแพช นะ
โดยประมาณการ รวมทั้งสิ่งที่จะตามมาภายหลัง
3) การบังคับโดยไรความรุนแรง (nonviolent coercion) กรณีนี้ฝายตรงขามก็
ไมไดตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไร และมักไมเห็นดวยกับฝายผูใชปฏิบัติการไรความรุนแรง แตฐาน
ค้ําจุนอํานาจของตนถูกลดทอนหรือทําลายลงไปจนตนไมสามารถควบคุมสถานการณไวได ดัง
กรณี ประธานาธิบดีมารกอสถูกบีบใหพายแพดวยการที่ฐานกําลังอํานาจสวนใหญคอยๆปฏิเสธ
ที่ จ ะเชื่ อ ฟ ง มาร ก อส แล ว หั น มาร ว มมื อ กั บ ฝ า ยประชาชน แนวทางนี้ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได จ าก
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สภาวะการณ 3 ประเภท (1) การแข็งขอนั้นขยายวงกวางขวาง มีผู เข ารว มมากเกินกวาจะ
ควบคุมโดยการปราบปรามใหผูคนกลับมาสูภาวะการยินยอมเชื่อฟงได (2) การไมใหความ
รวมมืออาจทําใหระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเปนอัมพาตจนไมสามารถดําเนินตอไปได
นอกจากขอเรียกรองของกลุมไรความรุนแรงไดรับการตอบสนอง (3) ความสามารถของฝายตรง
ขามในการปราบปรามหรือปฏิบัติตามเจตนารมณของตนอาจถูกบั่นทอนลงหรือสูญสิ้นไป
4) การทําใหแตกสลาย (disintegration) เปนกระบวนการทํางานของพลังการ
บังคับโดยไรความรุนแรงในระดับสูงสุด กลุมปฏิบัติการไรความรุนแรงกระทําการอยางตอเนื่อง
ยาวนานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และอยางมีทักษะ จนถึงขั้นที่ระบอบหรือกลุมของฝาย
ตรงขามพังทลายลง แหลงที่มาทางอํานาจเดิมทั้ง 6 ประการ (อํานาจหนาที่, ทรัพยากรบุคคล,
ทักษะและความรู, ปจจัยที่มองไมเห็น, ทรัพยากรทางวัตถุ, และการใหคุณใหโทษ) ไมสามารถ
รวมตัวกันทํางานไดดังเดิม มีเพียงหนทางเดียวคือยอมรับความพายแพ
1.1.5. การสื่อสารกับปฏิบัติการไรความรุนแรง
สืบเนื่องจากวิทยานิพนธชิ้นนี้จะทําการวิเคราะหเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตกับ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง ในที่นี้จึงตองใชแนวคิดการสื่อสารกับปฏิบัติการไรความรุนแรง ซึ่งตอ
ยอดมาจากงานของ Sharp (1973) เพื่อใชสําหรับวิเคราะหอินเทอรเน็ตในฐานะเครื่องมือการ
สื่อสารเพื่อปฏิบัติการไรความรุนแรงลงในระดับรายละเอียดได
Martin and Varney (2003) ไดขยายความแจกแจงและยกระดับประเด็นเรื่อง
การสื่อสารขึ้นเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหปฏิบัติการไรความรุนแรง “ไดผล” เลยทีเดียว
แมวาสันติวิธีจะแบงเปน 2 แนวทางหลักๆ คือ แนวสันติวิธีบนฐานหลักการ (principled
nonviolence) และสันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม (pragmatic nonviolence) แตทั้งสองแนวทางนี้ ลวนมี
มิติเรื่องการสื่อสารเปนหัวใจสําคัญทั้งคู สันติวิธีบนฐานหลักการอยางสัตยาเคราะหของคานธีนั้น
Sharp เห็นวากระทําการ “ไดผล” ดวยกระบวนการเปลี่ยนใจ (conversion) ฝายตรงขาม โดยผู
ปฏิบัติสัตยาเคราะหแสดงออกถึงความยึดมั่นในการปฏิเสธที่จะใชความรุนแรงตอบโตการถูกทํา
ราย ซึ่งจะทําใหฝายตรงขาม “ใจละลาย” (melt the hearts) (1979, อางใน Martin and Varney,
2003) กลาวอีกนัยหนึ่ง การจะเปลี่ยนใจฝายตรงขามไดนั้น จําเปนตองมีการสื่อสารกับฝายตรง
ขามนั่นเอง อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ควรกลาวไวดวยวา Thomas Weber แยง Sharp วาไม
จําเปนที่สันติวิธีโดยหลักการจะ “ไดผล” โดยการเปลี่ยนใจฝายตรงขามเสมอไป เขายกกรณีการ
รณรงคตอตานภาษีเกลือเมื่อป 1930 ของคานธี วาการที่นักสัตยาเคราะหทั้งหลายยืนหยัดรับ
การถูกทํารายอยางทารุณของตํารวจโดยไมแมแตจะปดปองนั้น ไมไดทําใหตํารวจเปลี่ยนวิธีการ
แตอยางใด แตกรณีนี้ การ “ไดผล” ของสันติวิธีเกิดขึ้นเพราะ Webb Miller นักหนังสือพิมพชาว
อั ง กฤษเขี ย นรายงานข า วออกไปให ผู ค นทั่ ว โลกโดยเฉพาะในสหรั ฐ และอั ง กฤษ ได รั บ รู ถึ ง
เหตุการณอันโหดรายนี้ กลาวอีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติการไรความรุนแรงในกรณีนี้ “ไดผล” เพราะ
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ผลกระทบจากทัศนะของฝายที่สามที่ยอนกลับมากดดันผูใชความรุนแรงตางหาก ไมไดเพราะ
ผูใชความรุนแรงเกิดเปลี่ยนทัศนะแตอยางใด (Weber, 1993; อางใน Martin and Varney,
2003) อยางไรก็ตาม แมในการวิเคราะหแบบของ Weber นี้ สันติวิธีบนฐานหลักการก็ยังคงเปน
เรื่องการสื่อสารอยู เพียงแตเปนการสื่อสารกับฝายที่สามนั่นเอง
ในขณะที่สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม ซึ่งแบงไดเปนอีก 3 ประเภทตามทัศนะของ
Sharp (1973) ดังกลาวในหัวขอที่แลวนั้น แตละประเภทลวนกระทําการ “ไดผล” โดยมิติการ
สื่ อ สารทั้ ง สิ้ น การประท ว ง/โน ม น า วชั ก จู ง นั้ น ชั ด เจนว า เป น การสื่ อ สารกั บ ฝ า ยตรงข า มถึ ง
เปาหมายและขอเรียกรองของฝายเคลื่อนไหวสันติวิธี สวนการไมใหความรวมมือและการ
แทรกแซงไร ค วามรุ น แรงนั้ น เปน การส ง สารใหฝ า ยตรงข า มได รับ รู ม ากถึ งอี ก ระดับ ว า ฝ า ย
เคลื่อนไหวนั้น “เอาจริง” พูดจริงทําจริง รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจัดรูปขบวน
และในการปฏิบัติการจริงอีกดวย
จากฐานเรื่องวิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรง ซึ่ง Sharp เสนอวาเปน 3
กลุม คือ การประทวงโนมนาวชักจูง การไมใหความรวมมือ และการแทรกแซงโดยไรความ
รุนแรง Martin and Varney (2003) ไดพัฒนาตอยอดและเสนอกรอบทํางานเชิงการสื่อสารของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงเปน 5 มิติ และจะเปนกรอบแนวคิดสําหรับใชในการวิเคราะหการใช
อินเทอรเน็ตในระดับปฏิบัติการของวิทยานิพนธชิ้นนี้ มิติทั้งหาประการของการสื่อสาร ไดแก
1) การเปลี่ ย นใจฝ า ยตรงข า ม การโน ม น า วชั ก จู ง การกระทํ า เชิ ง
สัญลักษณ ซึ่งเปนวิธีการในกลุมที่หนึ่งของ Sharp ในมิติการสื่อสารก็คือ การสนทนาสองทาง
กับฝายตรงขาม การทํางานในมิตินี้ถือไดวาเปนขั้นพื้นฐานแรกสุดของการเคลื่อนไหวสันติวิธี
เลยทีเดียว
2) การปรับความเทาเทียมทางอํานาจ โดยวิธีการไมใหความรวมมือและ
การแทรกแซงไรความรุนแรง ซึ่งเปนวิธีการในกลุมที่สองของ Sharp ในมิติการสื่อสารก็คือ
การเตรี ย มการสนทนาสองทางกับ ฝ า ยตรงข า ม ในกรณี ที่ ฝ า ยตรงข า มไม ย อมเขา ร ว ม
สนทนาสองทางกับฝายเคลื่อนไหวสันติวิธี ทั้งนี้เพื่อทําใหฝายตรงขามยอมสนทนาดวย
3) การระดมกําลังจากฝายที่สาม หรือในมิติการสื่อสาร คือ ปฏิกิริยาลูกโซ
ของการใชสันติวิธี ในกรณีที่สองวิธีการแรก ซึ่งเปนปฏิบัติการทางตรงตอฝายตรงขามนั้น ใช
ไมไดผล จึงตองใชวิธีการที่สามอันเปนปฏิบัติการทางออม โดยการเลือกสื่อสารกับฝายที่สาม
ซึ่งควรจะตองเปนกลุมที่มีสวนใชสนับสนุนหรือใหความชอบธรรมตออํานาจของฝายตรงขาม
เพื่อกอใหเกิดอิทธิพลหรือแรงกดดันตอฝายตรงขามใหกระทําการตางๆตามขอเรียกรองของฝาย
เคลื่อนไหวสันติวิธีอีกตอหนึ่ง
4) การเสริมพลัง รว มกัน ในมิ ติการสื่อสารก็ คือ การสนทนาภายในกลุม
เคลื่อนไหวและกลุมผูสนับสนุน เพื่อประสานงาน วางแผน และตัดสินใจในเรื่องตางๆไดอยาง
เหมาะสม ทั้งยังสามารถเสริมพลัง ทําใหรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนตักเตือน ใหคําแนะนํา
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และใหกําลังใจซึ่งกันและกันไดอีกดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการเคลื่อนไหวในแตละขั้นไม
สําเร็จถึงระดับที่คาดหวัง หรือกระทั่งลมเหลวในบางขั้น Martin ชี้วาในการเคลื่อนไหวสันติวิธีแต
ละครั้งนั้น กระทําการแตละอยางๆก็เปนการสื่อสารกันเองภายในกลุมเคลื่อนไหวดวยเชนกัน ทํา
ให แ ต ล ะคนแต ล ะกลุ ม เห็ น ถึ ง อํ า นาจในการกระทํ า การต า งๆและสามารถก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไดของตนเองเชนกัน
5) การเสริมพลังของปจเจกบุคคล ในมิติการสื่อสาร คือ การสนทนาดาน
ในกับตนเอง เพราะเมื่อคนๆหนึ่งไดเขารวมในการกระทําที่มีความเสี่ยง มีความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วกะทันหันและรุนแรง ความรูสึกดานในเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและการมีชีวิตที่
ดี ตลอดจนความรูสึกถึงเขมแข็งของตนเองยอมเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน
กรอบการทํางานดานการสื่อสารของปฏิบัติการไรความรุนแรงทั้ง 5 ประการนี้ จะชวย
ทําใหเราเห็นรายละเอียดวาในระดับปฏิบัติการของการตอสูไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต
ของสังคมไทยในชวงขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น มีลักษณะอยางไร และมีพลวัตอยางไรบาง ซึ่งเปน
โจทยวิจัยประการแรกของวิทยานิพนธชิ้นนี้
1.2. ทฤษฎีอํานาจเชิงโครงสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจบนฐานเรื่องความยินยอมของ Sharp (1973) นั้นถูกวิพากษ
วาแยกขั้วผูปกครองกับผูอยูใตปกครองอยางเรียบงายเกินไปและละเลยมิติเชิงโครงสรางของ
อํานาจ (Martin: 1989; Burrowes, 1996: 85-91) Burrowes เสนอวา อํานาจของรัฐบาลนั้น
ไมไดถูกค้ํายันดวยความยินยอมของประชาชนเพียงอยางเดียว แตยังถูกค้ํายันดวยโครงสราง
หรือสถาบันอื่นๆของสังคมนั้นๆดวย ในแงนี้ แมประชาชนจะถอนความยินยอมและไมใหความ
รวมมือกับระบบเพียงใดก็ตาม แตอํานาจนั้นๆก็ยังไมพังทลายลงมา เพราะยังคงมีสถาบันอื่นๆ
ค้ําจุนอยู ในแงนี้ยุทธศาสตรสําหรับตอสูโดยไรความรุนแรงจึงจําเปนตองเพิกถอนความยินยอม
ตอโครงสรางยอยหรือสถาบันที่ค้ํายันอํานาจกลางนั้นๆอีกตอหนึ่งดวย (โปรดดูแผนภาพที่ 2.1)
Burrowes เรียกสิ่งที่เขาเสนอวา “ทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอมที่มีการปรับแตง” (modified
consent theory of power)
นอกจากการปรับแตงทฤษฎีความยินยอมแลว สิ่งที่ขาดไปในทฤษฎีของชารป ซึ่งทั้ง
Martin และ Burrowes เห็นตรงกันคือตองนําทฤษฎีอํานาจเชิงโครงสราง (structural theory of
power) มาประกอบในการวิเคราะหอีกดวย อํานาจในเชิงโครงสรางเหลานี้ Martin
และ
Burrowes เสนอตัวอยางประเด็นเชิงโครงสรางที่ทฤษฎีความยินยอมไมสามารถใชวิเคราะห
อํานาจไดเพียงพอ เชน ระบบชายเปนใหญ (patriarchy), รัฐ, ระบบราชการ, ระบบทุนนิยม,
ภาษา, สื่อตางๆ, ความรูและระบบผูเชี่ยวชาญ, อุดมการณ, ศาสนา และเทคโนโลยี (Martin:
1989; Burrowes, 1996: 91-96) ตัวอยางจากเรื่องระบบทุนนิยมนั้น ประเด็นสําคัญของแนว
การวิเคราะหเชิงโครงสราง คือ ในหลายๆกรณี มนุษยไมไดเปนอิสระหรือมีเจตจํานงที่จะกระทํา
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สิ่งตางๆไดอยางที่ตัวเองตองการ แตถูกจัดการและวางเงื่อนไขตางๆโดยระบบหรือโครงสราง
ซึ่งหลายครั้งมีอํานาจถึงขั้นกําหนดสิ่งตางๆไวเพื่อใหตัวมันเองสามารถดํารงอยูไดโดยมีพลวัต
อีกดวย ตัวอยางเชนในกรณีระบบทุนนิยม หลายครั้ง คนงานกลุมหนึ่งๆอาจไมสามารถนัดหยุด
งานไดงายๆเสมอไป เพราะนายจางอาจไมจําเปนตองพึ่งพาคนงานกลุมนั้นๆ อาจไลคนงานออก
แลวจางคนอื่นแทน หรืออาจเรียกตํารวจเขามาจัดการใหคนงานอยูสงบๆ และกลุมคนงานนี้ก็
ไดรับการสนับสนุนเพียงนอยนิดจากคนงานกลุมใหญ
ค้ํายัน

แหลงที่มาทางอํานาจของผูนํา

ค้ํายัน

แหลงที่มาทางอํานาจของผูนํา
ค้ํายัน

ค้ํายัน

ผลจากการเพิกถอนความยินยอม

ผลจากการเพิกถอนความยินยอม

ทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอม

ทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอมที่มีการปรับแตง

แผนภาพที่ 2.1: การเพิกถอนความยินยอมและการค้ํายันเชิงโครงสรางของอํานาจ
ที่มา: Burrowes, 1996: 88-89
ประเด็นสําคัญยิ่งอีกประการ คือ หลายครั้ง ระบบดํารงอยูไดเพราะสมาชิกยอมรับและ
ผูกมัดตัวเองเขากับระเบียบนั้นๆโดยแทบไมมีทางคิดเปนอื่นไปได แมวาระบบจะมีการกดขี่
เพียงใดก็ตาม แตก็ยังสามารถดํารงอยูได เพราะยังคงใหประโยชนแกคนกลุมใหญอยางคงเสน
คงวาอยู เชน แมระบบทุนนิยมจะเอารัดเอาเปรียบเพียงใด แตสมาชิกของชนชั้นแรงงานก็ยัง
ได รั บ ค า จ า งที่ เ พี ย งพอต อ การมี ชี วิ ต ที่ ดี ก ว า ชี วิ ต ของคนรุ น พ อ รุ น แม เป น ต น ทฤษฎี ค วาม
ยินยอมไมเพียงพอที่จะอธิบายปรากฏการณนี้ได กรณีนี้ Martin เห็นวาอาจใชแนวคิดอํานาจนํา
(hegemony) มาอธิบายได แนวคิดอํานาจนํา หมายถึง กระบวนการที่จัดระเบียบใหแกชีวิตทาง
สังคมในลักษณะที่ทําใหการครอบงําของชนชั้นหนึ่งอยูเหนืออีกชนชั้นหนึ่งเปนที่ยอมรับวาไม
อาจเลี่ยงได และอาจเปนที่ปรารถนาสําหรับผูคนสวนใหญดวยซ้ํา สถาบันที่สรางกระบวนการ
เหล า นี้ ได แ ก สื่ อ มวลชน, การศึ ก ษาแบบทางการ, ครอบครั ว , วั ฒ นธรรมป อ บ (popular
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culture), และแบบแผนการทํางานและการพักผอนในชีวิตประจําวัน (Gramsci: 1971, อางใน
Martin: 1989) ตัวอยางจากแนวคิดอํานาจนํานี้ ทําใหเราเห็นวามิติในการวิเคราะหเชิงโครงสราง
ของอํานาจนั้น มีไดหลากหลายแทบจะไมสิ้นสุดทีเดียว1
อันที่จริง Sharp เองก็กลาวถึงประเด็นเชิงโครงสรางของอํานาจไวเชนกัน เขาเห็นวา
เงื่อนไขเชิงโครงสรางที่จะควบคุมอํานาจรัฐบาลไดนั้น ขึ้นอยูกับสถาบันทางสังคม หรือ “คลัง
อํานาจ” (loci of power) วามีระดับการดํารงอยู ระดับความเปนอิสระในการกระทํา กระบวนการ
ตัดสินใจภายใน ระดับพลังความเขมแข็งภายใน และความมีชีวิตชีวามากนอยเพียงใด โดยที่
ชารปเห็นวาคลังอํานาจนั้นเปนไปไดหลากหลายแบบ ตั้งแต ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม กลุม
ทางศาสนา กลุมทางวัฒนธรรมและกลุมประชาชาติ กลุมอาชีพ กลุมเศรษฐกิจ ไปจนถึงหมูบาน
เมือง นคร จังหวัด หรือภูมิภาค องคการเล็กๆของรัฐบาล องค กรอาสาสมัคร กระทั่งพรรค
การเมืองเลยทีเดียว (Sharp, 1980; อางจากยีน ชารป, 2529: 48-94) อยางไรก็ตาม Martin
(1989) เห็นวาแม Sharp จะกลาวพาดพิงถึงประเด็นเชิงโครงสรางของอํานาจไวมากที่สุดแลวใน
งานชิ้นนี้ แตน้ําหนักความสําคัญยังคงอยูที่เรื่องความยินยอม ในขณะที่ไมใหรายละเอียดการ
วิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องเชิงโครงสรางอะไรมากมายนัก และที่สําคัญ Sharp ไมไดคิดถึงกรณีที่คลัง
อํานาจตางๆกลับหันไปสนับสนุนกลุมที่มีครอบงําสังคมอยูแทน หรือโดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่
คลังอํ านาจตางๆเกิดขัดแยงกันเอง ซึ่งมักมีอยูใ นทุกกระบวนการทางการเมือง ดังนั้น การ
กลาวถึงเพียงวาตองเสริมความเขมแข็งและความมีอิสระใหแกคลังอํานาจตางๆจึงเปนการละเลย
ความสัมพันธที่ซับซอนของคลังอํานาจเหลานี้
สําหรับเทคโนโลยีในฐานะเปนมิติเชิงโครงสรางอยางหนึ่งของการวิเคราะหอํานาจนั้น
Martin (1989) กลาวชัดเจนวาความเปนไปไดในทางปฏิบัติที่ผูคนจะถอนการสนับสนุนหรือ
ความยินยอมนั้น ขึ้นอยูกับโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดวย เชน หากชุมชนมีเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการทํามาหาเลี้ยงตัวเองและที่อยูอาศัย ที่สามาถจัดหามาไดเองโดยไมตองพึ่งโลก
ภายนอกมากมายแลว การตอตานระบบเผด็จการโดยไรความรุนแรงก็สามารถทําไดอยางไม
ยากเย็นอะไร หรือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบคนตอคนอยางโทรศัพท หรือวิทยุคลื่นสั้น ยอมจะ
เปนเครื่องมือในการตอตานไรความรุนแรงไดดีกวาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบทางเดียวอยาง
โทรทัศน เปนตน การวิเคราะหความสัมพันธทางสังคมของเทคโนโลยี และการตอสูทางสังคม
ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่จะทําใหเราเขาใจวาระบบสังคมปจจุบันดํารง
1

Martin ยังกลาวถึงการวิเคราะหอํานาจอีกแบบหนึ่งที่นาสนใจ คือ แนวคิดของ Lukes (1974) เรื่อง
การมองอํานาจมิติเดียว สองมิติ และสามมิติ อํานาจในแบบของ Sharp ซึ่งเนนที่พฤติกรรมและการตัดสินใจ
นั้นเปนเพียงอํานาจมิติแรกเทานั้น ในขณะที่ยังมีอํานาจในมิติที่เปนการ “ไมตัดสินใจ” (concept of nondecision-making) และการควบคุมวาระทางการเมืองไดอีกดวย (อางใน Martin, 1989) นอกจากนี้ ในวงการ
วิจัยสันติภาพนั้น Geeraerts (1977) ไดแยกแยะวามีการวิเคราะหอํานาจ 2 แนว คือ แนวการเปนเครื่องมือ
(instrumentalist) ซึ่ง Sharp อยูในแนวนี้ กับแนวการวิเคราะหโครงสราง (structuralist) ซึ่งมี Galtung อยูใน
แนวนี้
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อยูอยางไร และเราจะตอตานโดยไรความรุนแรงไดอยางไร ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ Sharp ไมได
นําเขามาประกอบการวิเคราะหของเขา
กล า วโดยสรุ ป สาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ความเข า ใจว า ด ว ยอํ า นาจที่ ก ารวิ เ คราะห เ ชิ ง
โครงสรางเพิ่มเติมขึ้นจากทฤษฎีความยินยอม คือ หลายครั้ง ผูปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้นไม
อยูในเงื่อนไขที่จะเพิกถอนความยินยอมตอระบบได หรือถาทําได ก็จะไมมีประสิทธิผลเพียง
พอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆได ทั้งนี้เพราะมีเงื่อนไขเชิงโครงสรางอีกหลากหลาย
ประการที่เปนตัวค้ํายันและกําหนดทั้งทางเลือก วิธีการ และผลลัพทของปฏิบัติการ ดังนั้น จะให
ปฏิบัติการไรความรุนแรงเกิดขึ้นไดและมีประสิทธิผล ก็จําเปนตองตอบคําถามใหไดวา มีเงื่อนไข
เชิงโครงสรางของอํานาจอะไรบางที่เกี่ยวของ? โครงสรางที่เกี่ยวของกับกรณีหนึ่งๆนั้นมีไดรอย
แปดพันประการ ขึ้นอยูกับวาการวิเคราะหแตละคนจะผนวกเรื่องใดเขามาเกี่ยวของบางหรือจะ
ให น้ํ า หนั ก กับ เรื่อ งใดเป น สํ า คั ญ สํ า หรั บ วิท ยานิ พ นธชิ้ น นี้ จะเน น ความสนใจไปที่ เ งื่ อ นไข
โครงสรางทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนหลัก
คําถามถั ดมาคื อลักษณะของโครงสรางระบบเทคโนโลยี แบบใดที่ จ ะเป นตัว กําหนด
เงื่อนไขเชิงอํานาจตอการเพิกถอนความยินยอม? กลาวเฉพาะระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแลว
Martin
เห็นวาการต อสูไร ความรุนแรงจะกระทําไดอยางมี ประสิท ธิ ภาพมากที่สุด เมื่ อ
กระบวนการสื่อสาร การตัดสินใจ และการปฏิบัติการเปนไปภายใตโครงสรางเทคโนโลยีที่เปน
แบบกระจายศูนยอํานาจ (decentralized) เปนระบบที่มีการโตตอบกันไปมาได (interactive)
และเอื้ อต อ การประสานงานกั น ได (cooperative) ของขบวนการเคลื่ อ นไหวไร ค วามรุ น แรง
(Martin, 2001: 42) กลาวอีกนัยหนึ่ง ระดับของประสิทธิภาพในการเพิกถอนความยินยอมหรือ
การตอสูโดยไรความรุนแรง ขึ้นอยูกับวาโครงสรางระบบเทคโนโลยีนั้นๆ มีระดับการรวมศูนย
หรือกระจายศูนยของตัวระบบ ระดับความเอื้อตอการสื่อสารสองทาง และระดับการเปดใหมีการ
ประสานงานกันเองภายในกลุมเคลื่อนไหวไรความรุนแรงไดมากนอยเพียงใด ภายใตระบบ
เทคโนโลยีที่มีโครงสรางรวมศูนย เปนระบบสื่อสารทางเดียว และไมมีมิติการประสานงานกันเอง
ไดเลย อยางระบบโทรทัศนหรือวิทยุระดับชาติ การเพิกถอนความยินยอมยอมเปนไปดวยความ
ยากลําบากกวาหรือมีประสิทธิภาพนอยกวาการกระทําภายใตระบบเทคโนโลยีที่มีโครงสราง
แบบกระจายศู น ย อํ า นาจ เอื้ อ ต อ การสื่ อ สารสองทางและการประสานงานกั น เองได อย า ง
ไปรษณี ย โทรเลข โทรศั พ ท โทรสาร เทคโนโลยี อิ น เทอร เ น็ ต ถื อ ได ว า มี โ ครงสร า งระบบที่
สอดคลองกับเกณฑทั้ง
3 ประการดังกลาวขางตนอยางมาก แตในทางปฏิบัตินั้น แมใน
เทคโนโลยีชนิดนี้ ก็ยังมีความพยายามรวมศูนยและปดกั้นการสื่อสารและประสานงานกันของ
ผูคนอยูไมนอยเชนกัน
ดั งนั้น ประเด็ น ในขณะนี้ จึงอยู ที่วา เราจะตองจัดการให โ ครงสรางระบบเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตมีลักษณะความรวมศูนย/กระจายศูนย ความเปนการสื่อสารสองทางและลักษณะ
การเอื้อตอการประสานงานกันระหวางประชาชน มากนอยเพียงใดหรือในระดับใด จึงจะเพียงพอ
ตอการเอื้ออํานวยให ไมเปนการยากจนเกินไปที่ผูคนทั่วไปจะเพิกถอนความยินยอมหรือทําให

34

ปฏิบัติการไรความรุนแรงบรรลุผลได? นอกจากนี้ คําถามที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ในทาง
กลับกัน ปฏิบัติการไรความรุนแรงอยางขนานใหญครั้งหนึ่งๆสงผล (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) ตอ
การจัดการโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตอยางไร? คําถามทั้งสองเปนคําถามที่จําเปนจะตอง
ศึกษาลงไปในระดับรายละเอียดของแตละกรณีๆไป แตกอนที่จะสามารถตอบทั้งสองคําถามนี้
ได เราจําเปนตองตอบใหไดกอนวาระบบเทคโนโลยีอยางที่เปนอยูปจจุบันนั้น มีความเปนมาและ
ความยอกยอนของกระบวนการจัดการกับโครงสรางทางเทคโนโลยีอยางไรบางในแตละชวงของ
พัฒนาการ? กระบวนการแตละชวง เปนไปในแงการสกัดกั้นหรือเอื้ออํานวยตอประสิทธิภาพของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงมากนอยเพียงใด? จึงจะสามารถตอบไดวายังเหลืออุปสรรคใดอีกบางที่
ตองจัดการขจัดออกไป? หรือมีปจจัยใดที่ตองจัดการสรางเสริมขึ้นมาในระบบโครงสรางทาง
เทคโนโลยีอีกบาง? วิทยานิพนธชิ้นนี้จะใชทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญ (Large Technical
System: LTS) มาเปนกรอบวิเคราะหเพื่อตอบคําถามเหลานี้
1.3. ทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญ
ทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญ (Large Technical System: LTS) เปนทฤษฎีหลักสํานัก
หนึ่งสําหรับการศึกษาเทคโนโลยีในฐานะกระบวนการทางสังคม1 ทฤษฎีนี้เนนการพิจารณา
ความสั ม พั น ธ ก ระบวนการทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในความเปลี่ ย นแปลงทางเทคนิ ค และ
เทคโนโลยี โดยไมไดใหน้ําหนักเอียงไปดานใดดานหนึ่งเหมือนอยางที่นักเทคนิคมักใหกับการ
วิเคราะหเทคโนโลยีโดดๆ หรืออยางที่นักสังคมศาสตรมักใหกับการวิเคราะหผลกระทบทาง
สังคมของเทคโนโลยีเปนสําคัญ ทั้งที่เปนการมองโลกในแงดี (Bell 1973, 1979; Toffler 1980;
Hague & Loader 1999; McCaughey & Ayers 2003; Donk, et al. 2004) หรือมองโลกในแง
ราย (Orwell 1949; Ellul 1964; Schiller 1999; Lyon 2001) หรือมองทั้งสองดาน (Castell
1996, 1997a, 1998, 1999; Dimaggio, et al 2001) อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะขอกลาวถึงพื้นฐาน
เรื่องเทคโนโลยีเล็กนอย เพื่อเปนฐานใหเขาใจทฤษฎีที่จะใชในวิทยานิพนธ

1

ทฤษฎีหลักๆเกี่ยวกับการศึกษาเทคโนโลยีในฐานะกระบวนการทางสังคม ไดแก 1) แนวนวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจ (economic innovation) 2) แนวการประกอบสรางทางสังคม (social construction) และ 3)
แนวการปรับใชทางวัฒนธรรม (cultural appropriation) แนวการศึกษาแบบการประกอบสรางทางสังคม
สามารถแบงไดเปนอีก 3 สํานักยอย คือ ทฤษฎีเครือขาย-ผูกระทําการ (Actor-Network Theory: ANT),
แนวคิดการการประกอบสรางทางสังคมของเทคโนโลยี (Social Construction of Technology: SCOT) และ
สามคือ สํานักคิดของ Thomas Huges เอง เรียกวา แนวคิดระบบเทคนิคขนาดใหญ โปรดดู Jamison & Hård
(2003).

35

1.3.1. ความเขาใจพื้นฐานตอเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนั้น โดยพื้นฐานที่สุดแลว คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น (artifact) เพื่อใชใน
การควบคุม ใชประโยชน หรือจัดการกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (natural environment) ที่เขา
ใชชีวิตอาศัยอยู เทคโนโลยีมีความหมายกวางกวาการเปนเพียงเครื่องมือ (tool) อยางคอน ไข
ควง เครื่องซักผา บาน หรือสะพาน แตรวมถึงสัตวและพืชที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อประกันความ
มั่นคงทางอาหาร ยารักษาโรคที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อดูแลรักษาสุขภาพตน แมกระทั่งภาษาและ
สิ่งที่เปนพาหะของภาษา (เชน หนังสือ จดหมาย คอมพิวเตอรซอฟทแวร หรือความเรียงในชั้น
เรียน ฯลฯ) ก็ยังถือเปนเทคโนโลยีดวย เพราะเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อควบคุมหรือจัดการ
สิ่งแวดลอมทางสังคม (social environment) ใหดีขึ้นดวยเชนกัน (Cowan, 1997: 2-3)
ในแง นี้ เทคโนโลยีจึงเปนทั้งเรื่องเทคนิค เรื่องธรรมชาติแวดล อม และเรื่อง
สังคมดวย หรือเรียกไดเปน “ระบบเทคโนโลยี” (technological system) กลาวคือ เครื่องมือชิ้น
หนึ่งโดยโดดๆนั้นไมสามารถทําอะไรใหเกิดขึ้นได แตจะมีประโยชนหรือมีความหมายไดก็ตอเมื่อ
ทํางานรวมกับเครื่องมือชิ้นอื่นๆที่ถูกสรางขึ้นมาให “เขาชุด” กัน เชน คอนไมสามารถใชยึดอะไร
ได หากไมมีตะปูหรือแผนกระดาน เทคโนโลยีกระปองสําหรับเก็บอาหารก็จะเปลาประโยชนหาก
ไมมีที่เปดกระปอง แมกระทั่งจอบขุดดิน ก็ยังจําเปนตองมีหินลับมีดใหคมเพียงพอจะขุดดินได
เชนกัน นอกจากนั้น ในระบบเทคโนโลยีทุกระบบจําเปนตองมีมนุษยเขาไปเกี่ยวของ คอนจะไม
ทําหนาที่เปนคอนได จนกวามนุษยจะหยิบมันไปใชงาน ในกรณีระบบที่ซับซอนและมีขนาด
ใหญขึ้น ตัวอยางเชน รถยนต จะใชงานไดก็ตองมีถนนและแหลงน้ํามันดวยเชนกัน หรือ กรณี
คอมพิว เตอร จะมีป ระโยชน ห รือจะเป นคอมพิ ว เตอร ได ก็ ต อเมื่อมีเ ครื อขา ยอิ เ ล็ ก ทรอนิค ส
ซอฟทแวร แผนซีดี เครื่องพิมพ และโมเด็ม ตลอดจนมนุษยทําหนาที่ตางๆ เชน โปรแกรมเมอร,
คนปอนขอมูล, ผูฝกอบรม, ผูประกอบชิ้นสวน เปนตน ทั้งนี้ไมจําเปนตองกลาวถึงระบบที่
ซับซอนยิ่งไปกวานั้น อยางระบบอินเทอรเน็ต ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบขนสง
ระบบพลังงาน ฯลฯ (Cowan, 1997: 3-4)
ในความหมายดังกลาวนี้ จะเห็นไดวาสังคมมนุษยและเทคโนโลยีสัมพันธกัน
อยางซับซอนและมีลักษณะมีผลตอกันและกัน (mutual relationship) กลาวคือ เทคโนโลยีก็มี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษย ทั้งวิถีการทํางาน วิถีการปกครอง การทําอาหาร การขนสง และ
การสื่ อ สาร ในอี ก ด า นหนึ่ ง วิ ถี ก ารใช ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ก็ มี ผ ลกระทบต อ การประดิ ษ ฐ คิ ด ค น
ประกอบสราง ผลิต และใชงานเทคโนโลยีเชนกัน ความหมายของ “ระบบเทคโนโลยี” อาจเรียก
ไดอีกอยางวา “ระบบเชิงสังคมเทคนิค” (socio-technical system) ซึ่งในวงการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Studies: STS) หมายถึง แนววิเคราะห
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสังคม ที่เห็นวาปจจัยดานกรอบโครงเชิงสถาบัน วัฒนธรรม
ของระบบ และองคประกอบเชิงเทคนิคมีความสําคัญพอๆกัน และเปนทาทีพื้นฐานของการ
วิเคราะหของทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญ
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1.3.2. ระบบเทคโนโลยี-ผูสรางระบบ-โจทย-คําตอบ1
ทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญเนนความสนใจไปที่ระบบขนาดใหญหรือระบบที่
เปนโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบผลิตและกระจายพลังงานไฟฟา, ระบบคมนาคมขนสง, ระบบ
โทรคมนาคม รวมทั้งอินเทอรเน็ต เปนตน เพื่อที่จะไมติดยึดอยูกับการแบงแยกแบบแข็งๆ
ระหวางสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Thomas Hughes (1993) ผู
เสนอแนวคิ ด นี้ จึ ง เปลี่ ย นคํ า เรี ย กป จ จั ย หรื อ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการผลั ก ดั น ให ก ารเกิ ด
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเทคโนโลยีเสียใหม เปน “ผูสรางระบบ” (system-builder) เขากลาววา
เหล า ผูส ร า งระบบอยา งโทมัส เอดิสั น หรือ คนอื่ น ๆนั้ น ไมไ ด ส นใจความรู แ บบแยกแยะเป น
ประเภทๆหรื อ ติ ด อยู เ พี ย งในขอบเขตวิ ช าชี พ แต ไ ด ผ สมผสานสิ่ ง ที่ ถู ก ขึ้ น ป า ยว า เป น
‘เศรษฐศาสตร’ ‘เทคนิค’ ‘วิทยาศาสตร’ ฯลฯ เขาไปในความคิดจนกลายเปน “ขายใยไรรอย
ตะเข็บ” (seamless web) (Hughes, 1986)
ในการสรางระบบขนาดใหญ โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญระดับภูมิภาคหรือขาม
ประเทศ/ทวีปนั้น Hughes (1993) เห็นวาเหลาผูประกอบการหรือผูสรางระบบจะตองทํางาน
ร ว มกั บ ผู ก ระทํ า การแปลกหน า อื่ น ๆ เช น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ สภาร า งกฎหมาย
นัก การเงิน การคลั งอื่ น ๆ เป นต น หากผูก ระทํา การเหล า นี้ มีบ ทบาทเกี่ ย วขอ งกั บ การบรรลุ
เปาหมายในการสรางระบบที่ผูประกอบการตองการ ดังนั้น “ระบบเทคโนโลยี” อยางแสงสวาง
ไฟฟาหรือระบบพลังงาน ในสายตาของบรรดาผูสรางระบบจึงมีองคประกอบที่เชื่อมโยงกันอยาง
หลายหลาก ตั้งแตวัสดุอุปกรณ เหมือง กงสีรับประกอบชิ้นสวน บริษัทบริการสาธารณูปโภค
หองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ กระทั่งธนาคารเพื่อการลงทุนเลยทีเดียว จะทําใหเกิด
มรรคผลได ก็จําเป นต องอาศัยองคประกอบทุกส ว นเหลานี้ทํางานร ว มกัน สํ าหรับ Hughes
(1993) แลว ระบบพลังงานยอมไมสามารถทํางานไดหากเครื่องจายไฟฟาถูกถอนออกไป ไม
ตางไปจากขอที่วาระบบยอมชะงักงันหากธนาคารเพื่อการลงทุนทําการถอนเงินทุนออกไปจาก
ระบบ
คําถามสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ “ผูสรางระบบถูกกดดันใหปรับเปลี่ยนเปาหมาย
ของระบบเทคโนโลยีอยางไร เมื่อเผชิญกับเงื่อนไขเชิงบริบท [และชวงเวลา] ที่แตกตางกัน?”
ตัวอยางเชน เปาหมายของระบบรถไฟ คือ ประสิทธิภาพในการขนสงของสินคา?, ของผูคน?,
ของนักโทษ?, หรือของกําลังทหาร?; หรือ เปาหมายของระบบโทรทัศน คือ การใหขอมูล? ให
1

การพิจารณาเรื่อง “ระบบเทคโนโลยี”, “ผูสรางระบบที่เขารวม”, “โจทย” และ “คําตอบ” นี้ ผูเขียนลอก
เลียนความคิดอยางตรงไปตรงมาจากทฤษฎีการการประกอบสรางทางสังคมของเทคโนโลยี
(Social
Construction of Technology: SCOT) ซึ่งใชศัพทวา “สิ่งที่สรางขึ้น” (artifact), “กลุมทางสังคมที่เกี่ยวของ”
(relevant social group), “โจทย” (problem) และ “คําตอบ” (solution) เสนอโดย Wiebe Bjiker (1995, อาง
จาก Högselius, 2005)
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ขาวสาร? สรางความบันเทิง? ทําใหผูคนตื่นรู? หรือสั่งสอนลัทธิหนึ่งๆใหผูคน? เปนตน ผูสราง
ระบบที่ทฤษฎีนี้ใหความสนใจ ไดแก ผูที่ทํางานบริเวณรอยตอระหวางเทคโนโลยีกับสังคม เชน
วิศวกร, นักวิทยาศาสตรการจัดการ, องคกรใหทุนโครงการเทคโนโลยี, ผูบริหารของบริษัทที่สราง
เครือขายกับสถาบันตางๆ เปนตน
อยางไรก็ตาม แม Hughes จะพยายามสลัดการมองนักวิทยาศาสตรหรือวิศวกร
ในฐานะผูสรางนวัตกรรม (innovator) โดยเปลี่ยนเปนผูสรางระบบในความหมายของการเปนผู
ประสานความแตกตาง (mediator) แตทาทีการพิจารณากระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ของ Hughes นั้น ก็ยังคงทําตัวเปน “คนใน” กลาวคือ เปนการมองออกมาจากตัวผูสรางระบบ
ไปสูกลุมอื่นๆที่เกี่ยวของอยูนั่นเอง ผลจากทาทีเชนนี้ คือ ทําใหมองเห็นคนกลุมอื่นเปนเพียงผู
สงเสริมหรือตัวถวงพัฒนาการของระบบ ดังที่เขาใชคําวา “จุดสะดุดตีกลับ” (reverse salient) ใน
ความหมายของปจจัยสกัดกั้นหรือคุกคามระบบเทคโนโลยี ซึ่งจะกลาวถึงตอไปขางหนา วิธีการ
มองเชนนี้ แมกลาวไดวาทําใหกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีมีมิติ “ความเปนการเมือง” อยูบาง
ในแงที่ Hughes เห็นวาระบบเทคโนโลยีไมไดมีความตรงไปตรงมาของเปาหมาย เพราะถูก
กดดันใหตองปรับเปลี่ยนได แตในทัศนะผูเขียนแลว ก็ยังมีความเปนการเมืองนอยเกินไป เพราะ
มองระบบเทคโนโลยีไดจากเพียงมุมเดียว ในที่นี้จึงจะใชทฤษฎีอีกกลุมหนึ่งที่มีฐานการอธิบาย
คลายกัน คือ ทฤษฎีการประกอบสรางทางสังคมของเทคโนโลยี (Social Construction of
Technology: SCOT) เขามาเสริมใหการศึกษาระบบเทคโนโลยีมีมิติความเปนการเมืองมากขึ้น
อีก
สาระสํ า คั ญ ของทฤษฎี ก ารประกอบสร า งทางสั ง คมของเทคโนโลยี อ ยู ที่ 3
ประเด็น คือ กลุมทางสังคมที่เกี่ยวของ (relevant social group), ความยืดหยุนในการตีความ
(interpretative flexibility), และการปดอภิปราย (closure) (Bijker, 1995) ทฤษฎีนี้มองวาตัว
เทคโนโลยีมีคุณสมบัติประการหนึ่ง ที่เรียกวา “ความยืดหยุนในการตีความ” (interpretative
flexibility) ทิ ศ ทางหรื อ หน า ตาในอนาคตของเทคโนโลยี จ ะเป น อย า งไรนั้ น มี ไ ด ห ลากหลาย
รูปแบบขึ้นอยูกับการตีความของผูเกี่ยวของ ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงสนใจวาในกระบวนพัฒนาการ
ของ “เทคโนโลยี” หนึ่งๆนั้น มี “กลุมทางสังคมที่เกี่ยวของ” กลุมใดบางเขามาของเกี่ยว? กลุม
เหลานี้เขามาตีความและชวงชิง/แขงขัน/ถกเถียง/อภิปรายเพื่อตอรองและกําหนดวาระหรือลําดับ
ความสําคัญของ “โจทย” (problem) วาโจทยใดควรพิจารณากอนหลังหรือสําคัญกวาโจทยอื่น
รวมถึงวาเมื่อไดโจทยแลว ควรใช “คําตอบ” (solution) ใดมาเปนทางเลือกเพื่อตอบโจทยทาง
เทคโนโลยีที่ตั้งเอาไว กระบวนการถกเถียงเกี่ยวกับโจทยและคําตอบนี้จะโตแยงแขงขันกันไป
จนกระทั่งถึงจุดที่เรียกวา “การปดอภิปราย” อันเปนจุดที่ “เทคโนโลยี” ที่ออกแบบหรือพัฒนาขึ้น
มานั้น สามารถตอบสนองความตองการหรือ “โจทย” หรือ “ความหมาย” ของ “กลุมที่เกี่ยวของ”
ตางๆไดเปนที่พอใจพอควร จนแทบไมเหลือคําถามใหอภิปรายกันอีกมากนัก และในที่สุดกลุม
ตางๆก็เลิกอภิปรายถกเถียงกันไป

38

ระบบเทคนิคขนาดใหญหนึ่งๆนั้น แตเดิมมาเรามักคิดกันวามีกระบวนการพัฒนา
ไปตามขั้นตอนหรือตามหลักวิชาของเทคโนโลยีชนิดนั้นๆ โดยผูสรางระบบทําการประสานกับ
ฝายตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใหกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดําเนินไปไดอยางลุลวงดวยดี แตหาก
ประยุกตวิธีการศึกษาจากทฤษฎีการประกอบสรางทางสังคมของเทคโนโลยี มาอธิบายแลว จะ
เห็นไดวาในพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีหนึ่งๆ กลับเต็มไปดวยการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางผูสรางระบบหรือผูกุมปจจัยทรัพยากรที่เกี่ยวของในสวนตางๆ ซึ่งกาวเขามารวมกําหนด
หรือดัดปรับทิศทางและเปาหมายในการสรางระบบนั้นๆอยูเสมอๆ ผานกําหนดวาระหรือลําดับ
ความสําคัญของ “โจทย” และ “คําตอบ” (solution) ที่ควรจะเปน กลาวอีกนัยหนึ่ง มีประเด็นเชิง
การเมืองอยูในทุกชวงพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีนั่นเอง
หากเอาทั้งสองทฤษฎีมาผสมผสานกันแลว อาจกลาวสรุปในเชิงทฤษฎีไดวา ใน
แตละชวงพัฒนาการของ “ระบบเทคนิคขนาดใหญ” หนึ่งๆนั้น มักจะมี “ผูสรางระบบ”1 กลุม
ตางๆเขามามีสวนเกี่ยวของอยูเสมอ ผูสรางระบบแตละกลุมก็จะมี “โจทย” ของตนเองเกี่ยวกับ
ระบบเทคนิคนั้นๆ ขึ้นอยูกับวาใครจะ “มองเห็น” คาดหวังหรือตีความระบบนั้นไปในทิศทางใด
และบุคคลเหลานี้จะตอรองหรือรวมมือกันในการกําหนดวาระวา “โจทย” ใดสําคัญกวาโจทยใด
และในแตละโจทย ก็มี “คําตอบ” ไดหลายแบบ และก็เชนกัน จะมีการตอสูตอรองวาควรเลือก
คําตอบหนึ่งมากกวาอีกคําตอบหนึ่ง ดังนั้น ในแงพลวัตพัฒนาการของ “ระบบเทคนิคขนาดใหญ”
หนึ่งๆ จึงเต็มไปดวยความคดเคี้ยวซับซอน มีประเด็นใหพิจารณามากมาย ตั้งแตวา หนึ่ง มี
ผูสรางระบบกลุมใดเขามาเกี่ยวของบาง? สอง โจทยใดบางที่ไดรับความสําคัญในการพิจารณา?
และสาม คํ า ตอบใดบ า งที่ ถู ก เลื อ กใช ใ นการตอบโจทย ใ นการสร า งระบบเทคโนโลยี นั้ น ๆ?
คําตอบตอคําถามเหลานี้ลวนขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ ทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม รวมทั้งเงื่อนไขเชิงเทคนิคของแตละกรณีๆไป
1.3.3. พลวัตของระบบเทคโนโลยี
กระบวนการที่ มี ก ลุ ม ต า งๆเข า มาต อ รองกั น เรื่ อ งโจทย แ ละคํ า ตอบทาง
เทคโนโลยีนี้ ทําใหเราจําเปนตองรูวาระบบเทคนิคขนาดใหญหนึ่งๆนั้น มีพลวัตหรือพัฒนาการ
มาอยางไรบาง? เพื่อใหเราสามารถวิเคราะหตอไปไดวาผูสรางระบบกลุมตางๆเขามากําหนด
โจทยและคําตอบทางเทคโนโลยีในแตละชวงอยางไร? ทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญเสนอวา
โดยทั่วไปแลว พลวัตของระบบเทคโนโลยีตางๆ ตั้งแตการ “กําเนิด” ขึ้นในสังคม ไปจนถึงยุค
สุดทายที่ผูคนเลิกใชระบบหรือ “ตายไป” หรือ “เกิดใหม” นั้น อาจแบงออกไดเปน 4 ยุคใหญๆ
ไดแก (1) การลงหลักปกฐานของระบบใหม (establishment) (2) การขยายตัวของระบบ

1

ในที่นี้จะเปลี่ยนความหมายของ “ผูสรางระบบ” ตามแบบของ Hughes มาใชในความหมาย “กลุม
ทางสังคมที่เกี่ยวของ” ตามทฤษฎีการประกอบสรางทางสังคมของเทคโนโลยีแทน
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(expansion) (3) การอิ่มตัวของระบบ (stagnation) (4) การแขงขันกับระบบอื่นที่ใหมกวา
(interplay of systems) (Kaijser, 2004)
ในยุคแรก คือ การลงหลักปกฐานของระบบใหมนั้น จําเปนตองมีคาใชจายใน
การลงทุนสูง ในขณะที่ไมสามารถประเมินอุปสงคไดงายๆ วาในอนาคต จะมีตลาดผูใชบริการ
ระบบใหมนี้มากนอยเพียงใด ดังนั้น ปญหาในยุคนี้คือเรื่องความไมแนนอนหรือความเสี่ยงที่สูง
ยิ่ ง จึ ง ต อ งหาทางลดความเสี่ ย งลง ทางออกที่ พ อจะมี คื อ การสร า งแบบแผนใหม ข อง
ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูใชบริการ โดยสรางบริการของระบบใหมนี้ ใหสามารถรองรับ
การใชงานของผูคนไดหลากหลายกลุม ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงในการลงทุนมีนอยลง เชน ในสมัย
ที่ผูคนเดินทางโดยใชลําคลองนั้น วิธีการที่ทําใหระบบรถไฟกลายเปนโหมดการเดินทางหลัก
ของสังคมไดไมใชอยูที่พัฒนาระบบรางรถไฟ แตเปนการพัฒนาการใหบริการดานการขนสง ที่
ใชขนสงหลากหลายประเภททั้งที่เปนผูโดยสารและสินคาวัสดุตางๆ หรือในกรณีการพัฒนา
ระบบน้ําประปา ระบบจะลงหลักปกฐานไดก็โดยการที่ทําใหน้ําที่จะใหบริการนั้นสามารถใชได
หลายวัตถุประสงคหรือหลายกลุมผูใช เชน ในครัวเรือน ในโรงงาน และเพื่อการดับเพลิง เปนตน
ในขั้นแรกนี้ หากถามตามแบบทฤษฎีการประกอบสรางทางสังคมของเทคโนโลยี คือ ขอบเขต
ความหลากหลายที่ระบบใหมใหบริการนั้น ครอบคลุมถึงคนกลุมใดและวัตถุประสงคอะไรบาง? ที่
สําคัญ คือ คนกลุมใดและวัตถุประสงคประเภทใดที่อยูนอกเหนือ/ไมถูกนับรวมเกี่ยวของ/ถูกกีด
กันออกไปจากขอบเขตการใหบริการใหมนี้บาง?
ยุคที่สอง การขยายตัวของระบบ ยุคตอนนี้ดูจะเปนยุคที่มีรายละเอียดสําหรับ
การวิเคราะหมากที่สุด Kaijser (2004) กลาววาโดยทั่วไปแลว มีพลังผลักดันที่สําคัญอยู 2 ดาน
ในการทําใหระบบขยายตัวไป คือ พลังทางเศรษฐกิจ และพลังทางสังคม พลังทางเศรษฐกิจ
สามารถพิจารณาไดใน 3 ลักษณะดวยกัน ไดแก หนึ่ง การประหยัดขนาดการผลิต (economy of
scale) กลาวคือ ยิ่งมีจํานวนผูใชมากขึ้น ตนทุนการผลิตตอหนวย ก็จะยิ่งต่ําลง สอง การ
ประหยัดเชิงขอบเขตการใชงาน (economy of scope) กลาวคือ ยิ่งมีการใชเทคโนโลยีชนิด
หนึ่งๆในหลากหลายกิจกรรม/วัตถุประสงคมากขึ้น ก็ยิ่งทําใหตนทุนการใชงาน/บริการตอหนวย
มีราคาต่ําลง เชน เทคโนโลยีแกส แตเดิมใชสําหรับการจุดไฟใหความสวาง ซึ่งใชเฉพาะในชวง
ย่ํารุงและชวงกลางคืนเทานั้น แตในปลายศตวรรษที่ 19 แกสถูกใชในกิจกรรมหลากหลายขึ้นทั้ง
การหุงตมในครัวเรือนและใชในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ตลอดจนใชในการขับเคลื่อน
มอเตอร ทําใหตลาดผูใชบริการแกสนั้นมีจํานวนมากขึ้นดวยเชนกัน เศรษฐกิจของขอบเขตการ
ใชงานนี้ เรียกในศัพทเฉพาะอีกอยางวา “ภาระงาน” (load factor) ของระบบ ซึ่งยิ่งมีคามาก ยิ่ง
เป น ผลดี ต อระบบเพราะยิ่ ง คุ ม ค าต อการลงทุ น ของระบบ และทํ าให ค า ใช จ า ยต อ หน ว ยการ
ใหบริการลดลง สาม การประหยัดเชิงความทั่วถึง (economy of reach)กลาวคือ ยิ่งระบบ
ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นเพียงใด หรือมีผูใชเขามารวมอยูในระบบมากขึ้นเพียงใด ก็จะเปนผลดี
ตอระบบมากขึ้นเพียงนั้น เชน ในระบบโทรศัพท การมีผูใชหรือผูประกอบการโครงขายเพิ่มขึ้น
ยอมทําใหผูใชสามารถโทรศัพทหากันและกันไดมากขึ้น เปนตน
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สําหรับพลังทางสังคมที่มีผลตอการขยายตัวของระบบเทคโนโลยีนั้น มีทั้งใน
ภาคผูผลิตและในภาคผูบริโภค ในภาคผูผลิตนั้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีขนาดใหญหนึ่งๆ
จะตองใชทั้งเงินทุนและทรัพยากรอื่นๆมากมาย โดยเฉพาะวิศวกรหรือกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ซึ่งมักมีภูมิหลังทางการศึกษาใกลเคียงกันมารวมตัวกัน กอเกิดเปนเครือขายกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึง่
มีระบบคุณค าและทั ศนะตอทิศ ทางของระบบเทคโนโลยีในอนาคตคลายๆกัน จนกลายเปน
วัฒนธรรมรวมกันของระบบนั้นๆ วัฒนธรรมดังกลาวนี้มีผลสําคัญตอการขยายตัวของระบบ
นั่นเอง สวนในภาคผูบริโภคนั้น เมื่อระบบโครงสรางพื้นฐานใหมชนิดหนึ่งถูกนํามาใชในสังคม
ก็มักจะพบแรงตานจากผูใช เพราะมักมี “คาใชจายในการรวมใชระบบใหม” (cost of joining the
new system) นี้ กลาวคือ ผูใชมักไมอยากเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมประจําในการใชระบบ
เทคโนโลยีหนึ่งๆซึ่งตนเองคุนเคยและมีทักษะการใชอยู (Kaijser, 2004) นอกจากนี้ เทคโนโลยี
ใหมยังตองทํางานเขาชุดกันเปนระบบ ทําใหการเปลี่ยนไปใชบริการของเทคโนโลยีใหมนั้น ไม
สามารถเปลี่ยนไดเพียงสวนประกอบหนึ่งหรือสองชิ้น แตตองเปลี่ยนทั้งระบบ
โดยปกติแลว เมื่อระบบโครงสรางพื้นฐานหนึ่งๆสามารถลงหลักปกฐานในตลาด
ผูใชกลุมแรกไดแลว แรงขับในการขยายตัวจะเพิ่มขึ้น การผลิตก็จะมีอัตราสูงขึ้น การประหยัด
เชิงขนาด ขอบเขต และความทั่วถึง ก็ยิ่งทําใหคาใชจายในการลงทุนและอัตราคาใชบริการลดลง
ทําใหมีลูกคากลุมใหมๆเขามามากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ยิ่งทําใหคาใชจายตางๆลดลงไปอีก อยางไรก็ตาม
ในการขยายตัวของระบบเทคโนโลยีใหมนั้น อาจเกิดปรากฏการณ “จุดสะดุดตีกลับ” (reverse
salient) 1 ที่ ส กั ด กั้ น การเติ บ โต ข องระบบได กล าวคื อ ส ว นหนึ่ ง ของระบบเทคโนโลยี พั ฒ นา
แพรหลายเร็วเกินไปจนสวนอื่นๆตามไมทัน เชน ระบบขุดเจาะน้ํามันไมสามารถผลิตน้ํามันได
ทันหรือเพียงพอตอระบบ (การใช) พลังงานของโลก เปนตน ในกรณีเชนนี้ นักวิทยาศาสตรและ
วิศวกรจะถูกระดมเขามาคิดคนเพื่อแกไขปญหา และอาจเกิดเปน “ระบบยอย” ชนิดใหมขึ้น ซึ่ง
จะทําใหระบบโดยรวมสามารถเติบโตอยางรวดเร็วตอไปได
อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่อง “จุดสะดุดตีกลับ” นี้เปนผลจากทาทีการมองระบบ
เทคโนโลยีจากความเปน “คนใน” ของ Hughes อยางชัดเจน ทําใหผลกระทบเชิงลบใหมๆใน
ปจจุบัน เชน ปญหามลภาวะ หรือปญหาสุขภาพตอกลุมผูใชดวยกันเอง หรือตอผูที่ไมไดใช
บริการจากระบบอยางโรงไฟฟาถานหิน เปนตน กลายเปนปจจัยสกัดกั้นความเติบโตของระบบ
โดยรวมไปดวยเชนกัน แตหากเราใชทาทีการมองแบบทฤษฎีการประกอบสรางทางสังคมของ
เทคโนโลยี ซึ่งไมไดมีทาทีการแบง “คนใน” กับ “คนนอก” แตมองการเมืองของการประกอบ
สรางความหมายทางสังคมใหกับระบบเทคโนโลยีหนึ่งๆแลว จะเห็นไดวาผลกระทบเหลานี้ คือ
1

Hughes ใชศัพททหารในการอุปมาปรากฏการณนี้ ความหมายเดิมในทางทหาร คือ กรณีที่การรบที่
แนวหนานั้น กองกําลังแนวรุกตะลุยฝาไปขางหนาเร็วเกินไป ในขณะที่กองกําลังหนุนเสริมแนวหลังตามเขาไป
สนั บ สนุ น หรื อ ป อ งกั น ไม ทั น ทํ า ให ก องกํ า ลั ง แนวรุ ก ตกอยู ใ นวงล อ มของฝ า ยตรงข า ม และตกเป น ฝ า ย
เสียเปรียบ ถูกรุกโตกลับ

41

“โจทย” ที่ทําใหกลุมทางสังคมที่เกี่ยวของ (กรณีนี้คือผูไดรับผลกระทบสุขภาพหรือจากมลภาวะ)
ตองเขามาตอสูเพื่อกําหนดลําดับความสําคัญใหมใหกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีนั้นๆนั่นเอง
ยุคที่สาม การอิ่มตัวของระบบ กระบวนการขยายตัวของการใชระบบเทคโนโลยี
ชนิดหนึ่งๆนั้นในที่สุดจะไปถึงจุดอิ่มตัว การอิ่มตัวเกิดไดจากหลายปจจัย หนึ่ง คือ ประเด็นการ
ประหยัดขนาดการผลิต ที่ปริมาณสถานียอยของระบบถูกสรางขึ้นจนเต็มพื้นที่และไมสามารถ
สรางเพิ่มไดอีกแลว ดังในกรณีโรงปนไฟ อูตอเครื่องบิน หรือกรณีเขื่อนในประเทศไทยที่ปจจุบัน
สรางใหมยากมาก จนรัฐบาลหาทางออกดวยการไปสรางในประเทศเพื่อนบาบแทน เปนตน สอง
ปริมาณอุปสงคของการใชบริการขยายจนถึงจุดอิ่มตัว ดังกรณีสินคาเชิงวัตถุไมสามารถขยายตัว
เพิ่มขึ้นไดอีกแลวในชวง 25 ปสุดทายของศตวรรษที่ 20 และตองเปลี่ยนไปเปนสินคาขอมูล
ขาวสารแทน หรือเทคโนโลยีโทรศัพทไรสาย ที่ปจจุบันตลาดสินคาชนิดนี้เติบโตอยางเต็มที่แลว
จนการแขงขันตองหันไปแขงกันในดานอื่น ทั้งที่เปนการเพิ่มคุณลักษณะพิเศษอื่น เชน มีกลอง
ถายภาพ, เลนอินเทอรเน็ต หรือการแขงขันในแงดีไซน เปนตน สาม ประเด็นการประหยัดเชิง
ความทั่วถึง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดผลเสียแทน เชน การที่ผูคนสามารถเปนเจาของรถยนตไดทั่วถึง
กัน ทําใหเกิดปญหาจราจรติดขัดอยางยิ่งในหลายๆเมืองใหญ ในขณะที่ไมสามารถสรางถนน
เพิ่มขึ้นไดอีกแลว เนื่องจากปญหาการขาดแคลนที่ดิน จึงกลายเปนการวามีผูใชรถยนตเพิ่มขึ้น
ยิ่งทําใหระยะเวลาในการไปถึงที่หมายเพิ่มมากขึ้น เปนตน ปจจัยที่สี่ ของการอิ่มตัว คือ มีระบบ
เทคโนโลยีชนิดใหมขึ้นมาแขงขัน ซึ่งเปนยุคตอไปของพลวัตของระบบ
ยุ ค ที่ สี่ การแข ง ขั น กั บ ระบบอื่ น ที่ ใ หม ก ว า การแข ง ขั น กั น นี้ อ าจได ผ ลลั พ ท
ออกมา 3 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง ในระยะแรกจะทําใหระบบเทคโนโลยีหนึ่งๆที่เปนโหมดการใช
หลักของสังคมไปแลวนั้นมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองขึ้นไปอีก หากไมสามารถพัฒนาตนเอง
ขึ้นมาได ก็จะพายแพตอระบบใหมที่เขามาแขงขัน และ “ตายไป” เชน การแขงขันกันระหวาง
แกสกับไฟฟา ระหวางคลองกับรางรถไฟ ระหวางรถไฟกับรถยนต ระหวางโทรเลขและไปรษณีย
กับระบบโทรศัพท เปนตน ซึ่งระบบเทคโนโลยีชนิดหลังมักจะเอาชนะระบบแรกและกลายเปน
ระบบหลักของสังคมไป ลักษณะที่สอง ในหลายกรณี การแขงขันกับระบบใหมๆ อาจทําใหเกิด
ปรากฏการณการพึ่งพิงอาศัยกันและกัน (synergistic effect) ตัวอยางจากอดีตเชน ระบบโทร
เลขกับระบบรางรถไฟสามารถเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันได กลาวคือ โทรเลขทําใหสถานีรถไฟ
แตละแหงสามารถสื่อสารกันไดดีขึ้น ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณการเดินรถไฟไดมากขึ้น ในทาง
กลับกัน การเพิ่มขึ้นของจํานวนรอบการเดินรถไฟ ก็ทําใหตองมีการติดตอสื่อสารระหวางสถานี
กั น มากขึ้ น ซึ่ ง เท า กั บ เป น การประกั น ตลาดการใช โ ทรเลขเช น กั น อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง จาก
ตางประเทศ คือ โรงผลิตพลังงานรวม (co-generation plant) กลาวคือ ความรอนที่ออกมาจาก
โรงไฟฟาถูกนํามาใชในเครื่องทําความรอนใหแกบานเรือนตางๆ กลายเปนระบบทําความรอน
ของทองถิ่นขึ้น กรณีนี้การรวมตัวกันของระบบการผลิตความรอนกับระบบผลิตพลังงานไฟฟา
เปนผลดีมากกวาการแยกระบบกัน
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ในกรณีของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ผูเขียนขออนุญาตเพิ่ม
ผลลัพทในลักษณะที่สามเขาไปดวย กลาวคือ ในบางกรณีการแขงขันกันระหวางระบบใหมกับ
ระบบเกา อาจกลายเปนกระบวนการ “เกิดใหม” กลาวคือ เกิดระบบเทคโนโลยีใหมๆอีกชนิด
หนึ่งได ปรากฏการณการหลอมรวมกัน (convergence) ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สื่อ เทคโนโลยีเครือขาย เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีการกระจายสัญญาณ ที่ถูกเรียก
ใหมว า “เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ก็
เกิ ด ขึ้ น จากการแข ง ขั น กั น ของระบบการสื่ อ สารประเภทต า งๆเช น กั น ระบบเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตนั้น ปจจุบันก็เกิดการแขงขันและหลอมรวมเอาเทคโนโลยีระบบอื่นๆเขามามากมาย
จนสามารถรองรับกิจกรรม/วัตถุประสงคใหมๆไดหลากหลายยิ่ง ทั้งโทรทัศน วิทยุ ขอมูลขาวสาร
หนังสือพิมพ โทรศัพท โทรสาร ฯลฯ
นอกจากนี้ หากมองในแงการแขงขันกันของระบบยอยภายในระบบใหญดวย
กันเองแลว ในระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เราจะสามารถเห็นไดถึงการเกิดขึ้นของ “ระบบยอย”
ที่สรางขึ้นมาใหมๆอยูแทบจะตลอดเวลาของชวงการเติบโตแพรหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการใหมๆของการใชงาน ตั้งแตยุคที่อินเทอรเน็ตใชไดเพียงอักขระ (character/text) ตอมา
สามารถรั บ ส ง รู ป ภาพ เสี ย ง คลิ ป วิ ดี โ อ โดยลํ า ดั บ จนป จ จุ บั น กลายเป น โทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ
ออนไลนที่สงสัญญาณแบบทันที (realtime) ได นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีเว็บบล็อค (webblog)
ที่เอื้อใหผูใชสามารถสรางเว็บไซตสวนตัวไดอยางสะดวกรวดเร็ว จนเกิดบล็อกการเมืองขึ้นทั่ว
โลก รวมทั้งการเกิดขึ้นของ Web 2.0 ซึ่งหมายถึง ระบบเว็บไซตที่ผูใชบริการสามารถเปน
ผู ส ร า ง/ผลิ ต เนื้ อ หาเองได ด ว ย โดยเติ บ โตเริ่ ม จากเทคโนโลยี เ ว็ บ บอร ด จนกลายเป น เว็ บ
wikipedia (และเว็บในเครืออยาง wikileak, wikisource ฯลฯ) ที่เปนสารานุกรมออนไลนที่เปด
เสรีใหผูใชที่เปนผูรูในเรื่องนั้นๆสามารถรวมเขียนเนื้อหาเพื่อใหผูใชคนอื่นๆอานกันไดรวมไป
หรืออยางเว็บ youtube ก็เชนกัน เปดใหมีการสงคลิปวิดีโอเพื่อแบงปน (share) กันในหมู
ผูใชงานไดอยางเสรี
1.4. สรุปกรอบแนวคิดและสิ่งที่จะศึกษา
เนื่องดวยความครอบคลุมของเนื้อหาการวิจัยที่ไปเกี่ยวของกับหลากหลายประเด็น
มาถึ ง ตอนนี้ จึ ง อาจเกิ ด ความสั บ สนอยู บ า งว า วิ ท ยานิ พ นธ ตั้ ง ใจจะศึ ก ษาอะไรกั น แน เรื่ อ ง
โครงสรางหรือเรื่องเทคนิค เรื่องเนื้อหาหรือเรื่องชองทางของการสื่อสาร เรื่องซอฟทแวรหรือ
ฮารดแวร หรือเปนเรื่องการเมืองของการเซ็นเซอรและวิธีการปดกั้นขอมูลขาวสาร ในที่นี้ หาก
พิจ ารณาจากแนวคิ ด “ระบบเทคโนโลยี ” ที่ไม มีก ารแบง แยกการศึก ษาเทคโนโลยี ออกเป น
สาขาวิชา เชน เปนเรื่องเทคนิค เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการเมือง ฯลฯ แตมองเทคโนโลยีหนึ่งๆใน
ฐานะกระบวนระบบชนิดหนึ่งของสังคม ก็จะไดคําตอบวา วิทยานิพนธชิ้นนี้จะศึกษาเรื่องราว
ดังกลาวทั้งหมด โดยมีจุดเนนศูนยกลางอยูที่เรื่องเทคโนโลยี กลาวคือ ในกระบวนการตอสูโดยไร
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ความรุนแรง (ซึ่งในวิทยานิพนธชิ้นนี้ถือวาเปนการตอสูทางการเมืองชนิดหนึ่ง) ดังในกรณีศึกษา
ของงานชิ้นนี้ จุดเนนจะไมไดอยูที่วาการขับไลทักษิณนั้นเปนอยางไร แตจะดูวาในบริบทและ
กระบวนการดังกลาว มีการปะทะกันทางเทคโนโลยีอยางไร? ตัวแสดงตางๆตอสูทางการเมือง
โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ซึ่งไดถูกจัดวางโครงสรางความสัมพันธไวแลว อยางไรบาง?
แต ละฝายมีวิธีการทํ าใหเ กิดการปดกั้นการสื่อสารของขบวนการเคลื่ อนไหวไรความรุ นแรง
อยางไร? และฝายขบวนการฯเองมีการตอสูเพื่อใหเกิดการเปดชองทางการสื่อสารอยางไร?
ประเด็นดังกลาวอาจชัดเจนขึ้นหากนึกถึงภาพสามเหลี่ยมทฤษฎีอํานาจวาดวยความ
ยินยอมที่มีการปรับแตง (modified consent theory of power) ไดวา วิทยานิพนธชิ้นนี้มอง
เทคโนโลยีวาเปนโครงสรางประเภทหนึ่งที่กํากับความยาก/งายและระดับการประสบความสําเร็จ
ของปฏิบัติการไรความรุนแรง โดยจะศึกษาวาฝายผูกุมอํานาจหรือผูปกครองนั้น ทําการควบคุม
ฝายขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงอยางไร? และฝายหลังนั้นหาทาง “ดิ้น” หลีกหนี ตอสู
และตอตานการควบคุมดังกลาวอยางไร? โดยมองผานมิติการวิเคราะหเทคโนโลยีใน 4 มิติ และ
แตละมิติมีระดับความเขมขนระหวางคูตรงขามอยางไร ดังนี้
1) มิติเชิงโครงสราง โดยศึกษาวาโครงสรางเทคโนโลยี หรือในความหมายรูปธรรม
คือ การเชื่อมตอระหวางอุปกรณหรือแอพพลิเคชั่นตางๆกลายเปนระบบเทคโนโลยี มีระดับ
ความเขมขนระหวางการผูกขาดรวมศูนยกับการกระจายศูนยอํานาจอยางไร
2) มิติเชิงเทคนิค โดยศึกษาวาเทคโนโลยีนั้น มีลักษณะเปนระบบปด/เปดตอกลุม
ทางสังคมที่เกี่ยวของมากนอยเพียงใด หรือ อีกนัยหนึ่ง คือ ในเชิงเทคนิคแลว มีกลุม/องคกร
มากนอยเพียงใดที่สามารถเขาไปของเกี่ยวจัดการกับเทคโนโลยีนั้นๆได
3) มิติเชิงสถาบัน (ในที่นี้ “สถาบัน” หมายถึง แบบแผนความสัมพันธระหวางกลุม/
องคกรต างๆ ซึ่งถูกกํากับไวดวยกฎหมายหรือกฎกติกาแบบไมเปนทางการ) โดยศึกษาว า
สถาบันที่เกี่ยวของนั้น เอื้อตอการควบคุมหรือเอื้อตอการสงเสริมเสรีภาพอยางไร
4) มิติเชิงเนื้อหา/ประเด็น
โดยศึกษาเนื้อหาการสื่อสารวาการเรียกรองหรือ
แมกระทั่งขมขูเพื่อใหเกิดการยินยอม หรือเพื่อใหเกิดการไมใหความยินยอมอยางไร
ในแงกรอบแนวคิดที่เปนรูปธรรมสําหรับวิทยานิพนธชิ้นนี้ สามารถพิจารณาไดโดยแจก
แจงรายละเอียดของกรอบวิเคราะหทั้ง 4 มิติดังแสดงในแผนภาพที่ 2.2 ดังนี้ ในกลองทางขวามือ
คือ พัฒนาการของเชิงโครงสรางของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต กรอบเคาโครงเกี่ยวกับพลวัต
ของระบบเทคโนโลยี (ยุคลงหลักปกฐาน, ยุคขยายตัว, ยุคระบบอิ่มตัว, และยุคแขงขันกับระบบอืน่ )
ชวยทําใหเราสามารถศึกษาการประกอบสรางทางสังคมของระบบเทคนิคขนาดใหญ ที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางเหลา “ผูสรางระบบ” กลุมตางๆที่เขามาตอสูตอรองเพื่อตั้ง “โจทย” และกํากับ
“คําตอบ” ตอกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในประเทศไทย การพิจารณาใน
ลักษณะนี้ จะชวยทําใหเราเห็นไดวากระบวนการตางๆในแตละชวงเวลานั้น สงผลลัพทตอลักษณะ
การผูกขาดรวมศู นย /กระจายศูนย การเปดตอกลุมทางสังคมที่เกี่ ยวข อง และการเอื้ อต อการ
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ควบคุมหรือสงเสริมเสรีภาพ (3 มิติแรก) มากนอยเพียงใด? เมื่อเราสามารถเห็นไดถึงมิติทั้งสาม
ประการดังกลาวในชวงพัฒนาการของโครงสรางระบบเทคโนโลยีแลว ก็จะสามารถชี้ชัดไดตอไปวา
โครงสรางดังกลาวนี้ จะเปนเงื่อนไขสกัดกั้นหรือเอื้ออํานวยตอความยากงายและประสิทธิภาพของ
การเพิกถอนความยินยอมและปฏิบัติการไรความรุนแรงของขบวนการเคลื่อนไหวมากนอยเพียงใด
? (แทนดวย ลูกศรลางที่ชี้จากกลองขวาไปกลองซาย)
ผลกระทบจากปฏิบัติการไรความรุนแรง

การสื่อสารในปฏิบัติการไรความรุนแรง
เพื่อมอบ/เพิกถอนความยินยอม
-

เปลี่ยนใจฝายตรงขาม โนมนาวชักจูง,
ปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ (การสนทนา

(รวมถึงตั้งคําถาม) กับฝายตรงขาม)

-

การปรับความเทาเทียมทางอํานาจ โดย
ไมใหความรวมมือ & แทรกแซงไรความ
รุนแรง (การดึงฝายตรงขามกลับสูการ

สนทนา)
-

การระดมฝายที่สาม

ระบบเทคโนโลยี
ในฐานะโครงสรางของอํานาจ
การประกอบสรางทางสังคมของระบบเทคนิคขนาดใหญ
ผูสรางระบบ (ที่เกี่ยวของ) (relevant system-builders)
โจทย (problem)
คําตอบ (solution)
พลวัตของระบบ
ยุคลงหลักปกฐาน (establishment)
ยุคขยายตัว (Expansion)
การประหยัดดานขนาดการผลิต, ดานขอบเขต
การใชงาน, ดานความทั่วถึง

(ปฏิกิริยาลูกโซของสันติวิธี)

(economy of scale, scope & reach)

การเสริมพลังรวมกัน

(social momentum from producer & consumer)
จุดสะดุดตีกลับ (reverse salient)

โมเมนตัมทางสังคมจากผูผลิต&ผูบริโภค

(การสนทนาภายในกลุมเคลื่อนไหว)
การเสริมพลังของปจเจกบุคคล

(การสนทนาดานใน)

มิติเชิงเนื้อหา/ประเด็น

-

ยุคระบบอิ่มตัว: ดานอุปทาน & ดานอุปสงค

-

ยุคแขงขันกับระบบอื่น (Interplay of systems)

(Stagnation: of supply & of demand)

มิติเชิงโครงสราง, เทคนิค & สถาบัน

เงื่อนไขสกัดกั้น/เอื้ออํานวยเชิงโครงสราง

แผนภาพที่ 2.2: สังเคราะหกรอบแนวคิดที่ใชในวิทยานิพนธ
สวนกลองทางซายมือ คือ ปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
สื่อสาร เพื่อใหเรียกรองหรือขมขูใหเกิดการมอบหรือเพิกถอนความยินยอมตออํานาจ หรือก็คือ
มิติเชิงเนื้อหา/ประเด็น ซึ่งเปนมิติที่สี่ของกรอบขางตนนั่นเอง กรอบการทํางานเชิงการสื่อสาร
ของปฏิบัติการไรความรุนแรง (ที่ปรับเพิ่มเติมโดย Martin and Varney (2003)) จะชวยใหเรา
เห็นถึงรายละเอียดวิธีการของปฏิบัติการทางการเมืองไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตดังกลาว
ผลจากปฏิบัติการไรความรุนแรงขนานใหญครั้งหนึ่งๆนั้น กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบหรือเชิง
บวก ในความหมายของความพยายามควบคุ ม หรื อ ต อ ต า น ภายในโครงสร า งของระบบ
อินเทอรเน็ตไดเชนกัน แรงกระทบนี้จะเปนตัวกําหนดแนวโนมในอนาคตวาพลวัตของโครงสราง
ของระบบอินเทอรเน็ตจะเปนไปอยางไร ในทิศทางใด (แทนดวย ลูกศรบนที่ชี้จากกลองซายไป
กลองขวา)
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2. กรณีศึกษาตางประเทศ
2.1. เซอรเบีย (2543)
2.1.1. การเคลื่อนไหวโคนลมรัฐบาลมิโลเซวิค
ประเทศเซอร เ บี ย เป น หนึ่ ง ในกรณี ตั ว อย า งสํ า คั ญ ตั ว อย า งแรกๆในโลกที่
อิ น เทอร เ น็ ต มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการโค น ล ม ระบอบเผด็ จ การของสโสโบแดน มิ โ ลเซวิ ค
(Slobodan Milosevic) ซึ่งปกครองประเทศมากวา 10 ป ภายใตชวงเวลาที่ปกครองประเทศ
นั้น มิโลเซวิคกอใหเกิดความรุนแรงขึ้นมากมายในคาบสมุทรบอลขานมหาศาล ทั้งการประกาศ
ทําสงครามกับโครเอเชีย บอสเนีย และในโคโซโว ผูคนมากมายถูกจับเขาไปอยูในคายกักกัน
แรงงาน คนเชื้ อ สายอั ล บาเนี ย จํ า นวนเรื อ นล า นถู ก ขั บ ไล อ อกจากโคโซโว รวมทั้ ง เขายั ง มี
นโยบายฆาลางเผาพันธุ (ethnic cleansing) และการสังหารหมูอีกมากมาย ทั้งหมดนี้นํามาซึ่ง
การทิ้งระเบิดเซอรเบียโดยองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (North American
Treaty Organization: NATO) อยูถึง 78 วันเพื่อหยุดยั้งนโยบายความรุนแรงของมิโลเซวิค
นอกจากนี้ ภายใตระบบอํานาจนิยมของมิโลเซวิคนั้น ก็เต็มไปดวยการคอรรัปชั่น ปญหาความ
ยากจน ปญหาการไมมีงานทํา และทําใหเกิดบรรยากาศความหวาดกลัวขึ้นทั่วประเทศอีกดวย
(เนื้อหาในสวนนี้เรียบเรียงมาจาก Tunnard, 2003a)
ในเดือนตุลาคม 2543 ประชาชนทั่วประเทศจึงไดลุกขึ้นทําการเคลื่อนไหวโดย
ไม ใ ช ค วามรุ น แรงเพื่ อ โค น ล ม การปกครองของมิ โ ลเซวิ ค ขบวนการเคลื่ อ นไหวดั ง กล า วนี้
ประกอบดวยขบวนการยอยหลากหลายภาคสวน นําโดยกลุมสําคัญ คือ เครือขายนักศึกษาที่
เรียกตัวเองวา Otpor (ภาษาเซอรเบีย แปลวา “ตอตาน”), พรรคการเมืองฝายคานตางๆที่
รวมตัวกันเปนแนวรวมในนาม “แนวรวมฝายคานเพื่อประชาธิปไตยในเซอรเบีย” (Democratic
Opposition of Serbia: DOS) รวมทั้งกลุมชุมชนจากทองถิ่นตางๆในเซอรเบียอีกจํานวนมาก
สื่อสารมวลชนระบบตางๆถูกนํามาสอดประสานกันใชในการเคลื่อนไหวตอสูครั้งนี้อยางเขมขน
ทั้งที่เปนหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต อันเปนเทคโนโลยีสื่อที่จะ
กลาวถึงในที่นี้
ระหวางที่มิโลเซวิคเปนประธานาธิบดีของเซอรเบียในสมัยที่สอง สัญญาณการ
ตอสูโดยไรความรุนแรงครั้งแรกก็เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2539 มีการเดินขบวนของพันธมิตร
ฝายคาน ภายใตคําขวัญวา “Zajedno” (ภาษาเซอรเบีย แปลวา “ไปดวยกัน” (together)) ตาม
ดวยการชุมนุมรายวันในเมืองใหญตางๆทั่วเซอรเบียในอีกหกเดือนตอมา ระหวางนั้น รัฐบาลได
ปดสถานีวิทยุ B-92 อันเปนสถานีวิทยุเล็กๆเพียงแหงเดียวที่ยังคงมีความเปนอิสระทางการเมือง
และมีอิทธิพลสูงในการตอตานการปกครองของมิโลเซวิค เหตุการณนี้ทําใหขบวนการตอตาน
รัฐบาลเคลื่อนตัวมาสูแนวรบชนิดใหม คือ อินเทอรเน็ต ระบบการกระจายสัญญาณของสถานี
วิทยุ B-92
ถูกปรับเปลี่ยนมาเปนสงผานอินเทอรเน็ต ซึ่งมีโฮสต (host) อยูในประเทศ
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เนเธอร แ ลนด แ ละออกอากาศไปทั่ ว โลกโดยความร ว มมื อ กั บ สถานี วิ ท ยุ บี บี ซี (British
Broadcasting Corporation: BBC) สถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America: VOA) สถานี
วิทยุยุโรปเสรี (Radio Free Europe) ฯลฯ หลังจากนั้นเพียงเล็กนอย เว็บไซตตอตานรัฐบาลมิโล
เซวิคแหงแรกก็ถูกจัดตั้งขึ้นโดยใชบริการของ Sezam Pro ซึ่งเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่
มหาวิทยาลัยเบลเกรด (ในกรุงเบลเกรด เมืองหลวงของเซอรเบีย)
เพื่อรับมือกับการเคลื่อนไหวดังกลาว กฎหมายจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน
และเสรีภาพในการชุมนุม (แตยังไมครอบคลุมถึงอินเทอรเน็ต) จึงถูกประกาศบังคับใชในเดือน
เมษายน 2541 หรือเพียงสองเดือนหลังการเริ่มทําสงครามในโคโซโว กลุม Otpor อันเปนกลุม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบลเกรดเปนสวนใหญ ไดเริ่มใชอินเทอรเน็ตเพื่อรณรงคการตอตาน
โดยไรความรุนแรงตอระบอบเผด็จการของมิโลเซวิคอยางมีประสิทธิภาพในชวงนี้เชนกัน มีการ
สงจดหมายอิเล็กทรอนิคสอยางขนานใหญเพื่อติดตอสื่อสารกันระหวางบรรดากลุมตอตานตางๆ
ภายในประเทศ และเพื่อแจงสถานการณความเคลื่อนไหวภายในประเทศใหกับสื่อมวลชนใน
ตางประเทศอีกดวย ระหวางนั้น บรรดาพรรคฝายคานบรรลุมติรวมที่จะรวมตัวกันในนาม DOS
เพื่อรณรงคตอตานมิโลเซวิคเชนกัน นับแตนั้นมา การขับเคี่ยวกันระหวางขบวนเคลื่อนไหว
ตอตานมิโลเซวิคกับมาตรการตอบโตจากรัฐบาลก็เพิ่มระดับรอนแรงขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากควบคุมสื่อแขนงอื่นๆไดคอนขางอยูหมัดทั้งหมด รัฐบาลมิโลเซวิคจึง
เริ่มคอยๆตระหนักถึงอํานาจของอินเทอรเน็ตที่จําเปนจะตองถูกควบคุมดวยเชนกัน ในเดือน
ตุลาคม 2541 สองปหลังจากที่สถานีวิทยุ B-92 ทําการสงสัญญาณวิทยุผานทางอินเทอรเน็ต
พระราชกําหนดฉบับพิเศษที่หาม “การกระจายสัญญาณซ้ําดวยวิธีการใดๆ” (rebroadcast by
any means) และกฎหมายขอมูลขาวสารสาธารณะ (Public Information Law) ก็ถูกประกาศใช
มาตรการดังกลาวยังพุงเปาครอบคลุมไปถึงบรรดารายการขาวทางวิทยุของสื่อตางประเทศอยาง
บีบีซีและวิ ทยุเสียงอเมริกา ซึ่งสถานีวิทยุทองถิ่นอิสระขนาดเล็กจํานวนมากในเซอรเบียนํา
สัญญาณมาทําการกระจายเสียงซ้ําอีกทอดหนึ่งดวย
หลังจากนั้นไมนาน OpenNet อันเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตอีกรายหนึ่งซึ่ง
กอตั้งโดยสถานีวิทยุ B-92 เพื่อจัดฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหกับประชาชน
เซอรเบีย ก็ถูกปดลงโดยเครือขายวิชาการเซอรเบีย (Serbian Academic Network) ซึ่งเปนหนึ่ง
ในสององคกรหลักที่ควบคุมอินเทอรเน็ตของเซอรเบียทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากOpenNet เปน
โฮสตเพียงแหงเดียวที่ใหพื้นที่แกเว็บไซตตอตานรัฐบาลเกือบทั้งหมด กลุมตอตานตอบโตดวย
การคัดลอกเว็บไซตตอตานรัฐบาลทั้งหมดที่อยูที่ OpenNet แลวยายไปใชบริการของผูใหบริการ
อิน เทอร เ น็ ต ภายนอกประเทศแทบจะทั นที ทัน ใด พร อ มกั น จัด ตั้ ง เครื อข า ยการส ง จดหมาย
อิเล็คทรอนิคสเพื่อสื่อสารกันเองขึ้น ทําใหการปด OpenNet แทบจะไมกอผลกระทบอะไรเลย
ถัดมาในเดือนมีนาคม 2542 ทามกลางเมฆหมอกแหงการปูพรมทิ้งระเบิดของ
นาโตเพื่อขับทหารเซอรเบียออกจากโคโซโว การใชอินเทอรเน็ตแขงขันกันบอกเลาเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในเซอรเบียของฝายตางๆก็เริ่มตนขึ้นอยางจริงจัง รัฐบาลมิ โลเซวิคเห็นวาการออก
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กฎหมายป ด กั้ น การกระทํ า ต า งๆนั้ น แทบจะไม ไ ด ผ ลเลย จึ ง เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารทางตรงบน
อินเทอรเน็ตบาง โดยการจัดตั้งเว็บไซตของตนเองขึ้นเพื่อบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับโคโซโวใน
แงมุมแบบของรัฐบาล ระหวางนั้นเปนชวงที่อินเทอรเน็ตคาเฟเปนที่นิยมในโคโซโว กองกําลัง
เพื่อการปลดปลอยโคโซโว (Kosovo Liberation Army: KLA) ซึ่งไมไดปฏิเสธแนวทางการใช
ความรุนแรง ก็ไดจัดตั้งชุมชนอินเทอรเน็ตในโคโซโวขึ้น โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแล็พทอป
(laptop) ทําการเชื่อมตอกับระบบดาวเทียม เพื่อสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับโคโซโวจากแงมุมของ
กลุมปลดปลอยโคโซโวเชนกัน นอกจากนี้ สถานีขาวเบตา (Beta News Agency) ซึ่งมี
สํานักงานอยูในกรุงเบลเกรด ก็ไดจัดตั้ง “Kosovo/a Online” โดยความรวมมือกับ Koha Ditore
ซึ่งเปนหนังสือพิมพภาษาอัลบาเนียในกรุงปริสตินา (Pristina) เมืองหลวงของโคโซโว โดยเนน
การนําเสนอเรื่องราวสถานการณในโคโซโวอยางรอบดานเชนกัน
สมรภูมิอินเทอรเน็ตยังไดขยายขอบเขตออกไปนอกประเทศเซอรเบียอีกดวย
โดยที่กลุมแฮ็คเกอรชาวเซอรเบียที่ชื่อวา “Black Hand” ไดทําการโจมตีเว็บไซตของรัฐบาล
สหรัฐและอัลบาเนีย เพื่อตอบโตบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการผลักดันใหนาโตทิ้งระเบิดเซอร
เบีย สงผลใหสหรัฐขูวาจะตัดการเชื่อมตอผานระบบดาวเทียมออกจากระบบการใหบริการ
อินเทอรเน็ตของเซอรเบีย เพราะเปนชองทางที่บรรดาแฮ็คเกอรใชโจมตีเว็บไซตตางประเทศ
หากมีการตัดการเชื่อมโยงจริง ก็เทากับเปนการสลายพลังการสื่อสารกับตางประเทศของกลุม
เคลื่อนไหวโคนลมมิโลเซวิคไปดวย จึงนับเปนโชคดีอยูบางที่ไมมีการตัดการเชื่อมตอเกิดขึ้นจริง
แตอยางใด หลังจากนาโตทิ้งระเบิดเซอรเบียอยางหนักหนวงอยู 78 วัน และทามกลางแรง
กดดันจากทุกฝาย ในที่สุดกองทัพเซอรเบียก็ยินยอมออกจากโคโซโว นาโตจึงไดยุติการทิ้ง
ระเบิดเชนกัน
แมวานาโตและรัฐบาลสหรัฐจะมีสวนสําคัญที่จะตองรับผิดชอบตอหายนภัยที่
เกิดขึ้นในเซอรเ บีย แตการทิ้งระเบิดของนาโตครั้งนี้ก็อาจกลาวไดวาเปนฟางเส นสุ ดทายที่
ประชาชนชาวเซอรเบียจะยินยอมอดทนตอไปภายใตระบอบฉอฉลของมิโลเซวิค หลังจาก
เหตุการณนี้ ความเขมแข็งมั่นคงทางอํานาจของระบอบมิโลเซวิคดูจะกรอนเซาะและพังทลายลง
อยางตอเนื่องและรวดเร็ว การชุมนุมของประชาชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมาถึงจุดเดือด ในเดือน
กรกฎาคม 2543 มิโลเซวิคจึงตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรเพื่อชิงความไดเปรียบของตนเอง
กลับคืนมา โดยการประกาศใหมีการเลือกตั้งใหมในเดือนกันยายน 2543 ซึ่งเปนระยะเวลาอัน
สั้นมาก คือ เพียง 2 เดือนเทานั้น
เมื่อเงื่อนไขแวดลอมการเคลื่อนไหวตอสูทางการเมืองจึงเปลี่ยนไป ขบวนการ
โคนลมรัฐบาลมิโลเซวิคจึงเปลี่ยนมาเลนเกมสในระบบ ฝายคานใน DOS เริ่มเตรียมตัวสําหรับ
การเลือกตั้งครั้งใหมที่กําลังจะมาถึงอยางเรงดวน ในขณะที่เว็บไซตอิสระจํานวนมากประกาศ
สนับสนุนผูลงแขงขันเลือกตั้งที่มาจากฝายคานอยางเปดเผย สวนกลุม Otpor และขบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนตางๆก็ปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะบนอินเทอรเน็ต มาเปน
การรณรงคเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชนกัน กลาวไดวา ทุกกลุมทุกเครือขายที่ตอตานรัฐบาลลวนมี
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เปาหมายรวมกัน คือ การโคนลมระบบเผด็จการของมิโลเซวิค โดยมีคําขวัญรวมกันวา “เขาจบ
สิ้นแลว!!” (He's finish!!)
ในระหวางชวงกอนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ กฎหมายใหมซึ่งแข็งกราวกวาเดิมก็
ถูกผานออกมา โดยอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดอานจดหมายอิเล็คทรอนิคสและ
แทรกแซงการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตไดทั้งหมด แมกระนั้น อินเทอรเน็ตก็ยังถูกใชอยางเขมขน
ทั้งในการจัดองคกรรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของฝายคาน การตรวจสอบจํานวนประชากรผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง และโดยเฉพาะในการตรวจสอบเฝาระวังผลการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 กันยายน 2543
อันเปนวันเลือกตั้งนั้น อินเทอรเน็ตถูกใชในการรายงานผลการเลือกตั้งกลับไปยังสํานักงานใหญ
ของ DOSไดละเอียดแมนยําและรวดเร็วกวาการรายงานของฝายรัฐบาล
ผลการเลือกตั้งบงชี้วา คอสตูนิกา (Kostunica) ผูสมัครรับเลือกตั้งจากแนวรวม
พรรคฝายคานไดรับชัยชนะ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้ง
ใหมอีกรอบ ดวยเหตุผลวาทั้งมิโลเซวิคและคอสตูนิกา ไดคะแนนไมถึง 50% ทั้งคู กลุม Otpor
และแนวรวมฝายคานระบุวาเปนการคดโกงผลการเลือกตั้ง จึงไดประกาศนัดหยุดงานและกระทํา
อารยะขัดขืนรอบใหมเพื่อกดดันใหมิโลเซวิคลงจากอํานาจ คนงานที่เหมืองถานหินทางตอนใต
ของกรุงเบลเกรด ซึ่งผลิตพลังงานไฟฟาถึง 70% ใหกับเซอรเบียทั้งประเทศ กวา 17,000 คน
นัดหยุดงานทันทีทันใด บรรดาคนขับรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะในเมืองตางๆประทวง
โดยการขับรถใหชาอืดอาดและปดกั้นถนนหนทาง
การชุมนุมเปนไปอยางตอเนื่องอีก 10 วันนับวันเลือกตั้ง จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม
2543 การประทวงของประชาชนก็มาถึงจุดสูงสุด ดวยการใชระบบการสื่อสารอยางสลับซับซอน
ทั้งจดหมายอิเล็คทรอนิคส เว็บไซตและระบบสื่อสารผานอินเทอรเน็ตอื่นๆ ระบบวิทยุคลื่นสั้น
และผานสถานีวิทยุ B-92 รวมทั้งสื่อชนิดอื่นๆ ประชาชนหลายแสนคนหลั่งไหลจากทุกทิศทั่ว
ประเทศ มุงหนาสูการชุมนุมโดยไรความรุนแรงครั้งใหญที่จัดขึ้นที่หนารัฐสภา และประกาศจะ
เขายึดรัฐสภาโดยไรความรุนแรง (nonviolent take-over) ในเวลา 15.00 น.
ในการชุมนุมครั้งนี้ แมจะมีทหารตํารวจคอยรักษาความสงบเรียบรอย แตผูนํา
เหลาทัพตางรูวาจุดสิ้นสุดของมิโลเซวิคมาถึงแลวเมื่อประชาชนทั้งประเทศแสดงออกถึงขีดสุดใน
ครั้งนี้ และเหลาทหารตํารวจเหลานี้ก็ไมอยากถูกหางเลขไปพรอมกับการลมสลายแหงอํานาจ
ของมิโลเซวิคไปดวย พวกเขาจึงไมไดใหความรวมมือกับมิโลเซวิคและไมไดทําการปองปราม
ประชาชนแตอยางใด ทําใหมวลชนสามารถบุกเขาไปในรัฐสภาและบุกเผาทําลายเอกสารไป
บางสวน อันเปนจุดสิ้นสุดของสัญลักษณทางอํานาจของมิโลเซวิค วันถัดมา มิโลเซวิคจึงจําตอง
ยินยอมลงจากอํานาจ สามเดือนหลังจากนั้น กฎหมายขอมูลขาวสารสาธารณะ ซึ่งผานรัฐสภา
เมื่อเดือนเดือนกันยายน 2541
ไดถูกยกเลิก ทําใหการปดกั้นเสรีภาพในการสื่อสารของ
ประชาชน ในสื่อตางๆรวมทั้งอินเทอรเน็ต สิ้นสุดลง
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2.1.2. โครงสรางทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตเซอรเบีย
อินเทอรเน็ตซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวดังกลาวจนโคนลมมิโลเซวิ
คลงไดนั้น ไมไดมีใหใชโดยปราศจากเงื่อนไขขอจํากัดใดๆ กลาวไดวา โครงสรางและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในเซอรเบียมีผลทั้งในเชิงเพิ่มขยายหรือลดทอนพลังทางการเมือง
ของขบวนการเคลื่อนไหวดังกลาวไดไมนอยทีเดียว ขึ้นอยูกับวาพลังอํานาจในการควบคุมระบบ
อินเทอรเน็ตอยูในมือของใครหรือภาคสวนใดของสังคมมากกวากัน อํานาจเหลานี้ทํางานผานทั้ง
โครงสรางทางเทคโนโลยี โครงสรางทางกฎหมาย และโครงสรางสถาบัน โครงสราง 2 ประการ
หลัง พอจะเห็นบางแลวในระหวางการเคลื่อนไหวโคนลมมิโลเซวิคดังกลาวแลวขางตน ในที่นี้จึง
จะพิจารณาโครงสรางทางเทคโนโลยีเ พื่อใหเ ห็ น ภาพการเคลื่ อนไหวไรความรุนแรงโดยใช
อินเทอรเน็ตของกรณีเซอรเบียไดชัดเจนขึ้น
กลาวไดวาอินเทอรเน็ตในเซอรเบียเริ่มพัฒนาขึ้นในชวงป 2538-2539 โดยมี
องคกรใหญ 2
แหงซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาล ไดแก เครือขายวิชาการแหงชาติ (National
Academic Network) ซึ่งมีฐานอยูที่มหาวิทยาลัยเบลเกรด และองคการโทรคมนาคมเซอรเบีย
(Telecom Serbia) สวน OpenNet ซึ่งตั้งขึ้นโดยสถานีวิทยุ B-92 เพื่อตอตานรัฐบาลนั้น
ดําเนิ นการโดยไมได พึ่งพาระบบขององคกรทั้งสองแห ง แตใชบ ริการของบริษัท ผูใหบ ริการ
อินเทอรเน็ตตางประเทศที่ชื่อวา “XS4All” (อานตามภาษาอังกฤษไดวา “acess for all”) ซึ่งเปน
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเกาแกอันดับสามของประเทศเนเธอรแลนด XS4ALL มีวัฒนธรรม
องคกรที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับจะเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตใหแกองคกรเคลื่อนไหวเพื่อ
ตอตานรัฐบาลเผด็จการ เพราะ XS4ALL จัดตั้งขึ้นโดยกลุมแฮ็คเกอรและมีชื่อเสียงในแงการมี
เจตนารมณ ที่ ต อ งการติ ด ตามประเด็ น ร อ นต า งๆที่ เ ป น ป ญ หาถกเถี ย งไม ล งตั ว ของสั ง คม
(XS4ALL, 2008 : online; XS4ALL. Wikipedia, 2008 : Online)
ชวงแรก OpenNet ทําการเชื่อมตอกับ XS4ALL โดยใชโทรศัพทตอผานโมเด็ม
แบบไดอัลอัพ (dial-up modem) (ความเร็วไมเกิน 56 Kbps) ไมกี่เดือนตอมา จึงเปลี่ยนเปน
เชื่อมตอผานสายเชาแบบอนาล็อค และติดตั้งใหสายโมเด็มแบบไดอัลอัพอีก 6 สายสามารถ
เชื่อมตอเขามาได เพื่อทําใหตัว OpenNet เองเปนเสมือนผูใหบริการอินเทอรเน็ตขนาดเล็ก
ใหกับผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศเซอรเบียใหสามารถติดตอออกตางประเทศได สถานีวิทยุ B92 ยังรวมมือกับสมาคมสื่ออิเล็คทรอนิคสอิสระ (Association of Independent Electronic
Media: ANEM) ซึ่งเปนการรวมตัวกันของผูประกอบกิจการอิสระดานการกระจายเสียง อีกกวา
30 แหงทั่วยูโกสลาเวีย เพื่อใหสามารถใช OpenNet เปนชองทางในการกระจายขาวสารขอมูล
ออกไปนอกประเทศ และเพื่อนําสัญญาณเสียงของผูประกอบการระหวางประเทศอยางบีบีซีและ
สถานีวิทยุเสียงอเมริกา มาทําการถายทอดสัญญาณซ้ํา (rebroadcast) เผยแพรในเซอรเบียอีก
ดวย ซอรฟแวรเรียลออดิโอ (real audio) ถูกนํามาใชทําการแปลงสัญญาณเสียงแบบสดๆให
กลายเปนแบบดิจิตอลและทําการสตรีมมิ่ง (streaming) สงผานอินเทอรเน็ต โดยไดรับความ
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ช ว ยเหลื อ จากผู ใ ห บ ริ ก ารสื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ของสหรั ฐ อเมริ ก าที่ รู จั ก กั น ทั่ ว ไปในป จ จุ บั น ว า
RealNetwork, Inc. ดวยวิธีการนี้ ทําใหสถานีวิทยุ B-92 สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับและ
ควบคุมจากฝายภาคัฐ และสามารถเขาถึงประชาชนทั่วไปในเซอรเบียได (B92, 2008 : online;
B92, Wikipedia, 2008 : online)
หลังการเปลี่ยนผานทางการเมืองสูระบอบประชาธิปไตยในป 2543 แลว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเซอรเบียเติบโตขึ้นอยางมากในทุกสาขา (UNECE
2002; Tunnard 2003b; Surculija 2003). แตในยุคของมิโลเซวิคนั้น อินเทอรเน็ตและโครงสราง
พื้นฐานทางโทรคมนาคมที่เกี่ยวของตางๆลวนอยูในความควบคุมผูกขาดของเทเลคอมเซอรเบีย
ทั้งสิ้น ซึ่งสงผลตอพัฒนาการของการใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารตางๆของเซอรเบียอยางมาก
โทรคมนาคมพื้นฐานอยางโทรศัพท การสื่อสารผานระบบ ISDN และระบบสายเชาอื่นๆมีอยู
เพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งยังมีราคาแพงมากสําหรับการใชในระดับบุคคลและครัวเรือนอีกดวย
(Tunnard, 2003b) สวนการเชื่อมตอผานสายเคเบิล ทั้งที่เปนสายโคแอ็คเชียล (coaxial) และ
สายใยแกวนําแสง (fiber-optic) ถูกปดกั้นไมใหใช นับแตปลายทศวรรษที่ 1980s เปนตนมา
RTV ไดใหสัมปทานแกบริษัทสัญชาติแคนาดาเพื่อดูแลและพัฒนาระบบสื่อสารในเซอรเบีย แต
บริษัทนี้ตัดสินใจไมลงทุนทําการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังกลาว เพราะเกรงเรื่องความเสี่ยงใน
การคุมทุน เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นในคาบสมุทรบอลขานเสียกอน (UNECE, 2002: 19) จึง
เพียงสงวนสิทธิ์การดําเนินการตางๆไวเฉยๆ โดยไมมีบริษัทอื่นใดสามารถเขามาลงทุนพัฒนา
อะไรได
จากขอมูลของสหภาพโทรคมนาคมสากล (International Telecommunication
Union: ITU) ในป 2543 ยูโกสลาเวียมีผูใชอินเทอรเน็ต 300,000-400,000 คน1 และมีสัดสวน
ผูใชคอมพิวเตอรเพียง 376 คนตอประชากร 10,000 คน และสัดสวนคอมพิวเตอร 226 เครื่อง
ตอประชากร 10,000 คน (Surculija, 2003) ในพื้นที่ตางๆที่ยอยยับดวยสงคราม รวมทั้งโคโซโว
นั้น โครงสรางโทรคมนาคมพื้นฐานถูกทําลายอยางยับเยินจากการทิ้งระเบิดของนาโต คิดเปน
คาเสียหายไดราว 250 ลานเหรียญสหรัฐ ดังนั้น การใชโทรศัพทเคลื่อนที่จึงเปนที่นิยมมากกวา
เพราะราคาถูกและไมคิดคาบริการสงขอความ (SMS) อีกดวย (Tunnard, 2003b)

1

ขณะนั้นโครเอเชีย, บอสเนีย และมาซีโดเนีย ไดแยกตัวเปนประเทศอิสระแลว ยูโกสลาเวียจึงเหลือ
เพียง เซอรเบีย (รวมทั้งโคโซโว ที่ยังคงไมสงบอยู) และมอนเตเนโกร เทานั้น
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แผนภาพที่ 2.3: แบ็คโบนไอพีระดับชาติของเซอร
เบียและมอนเทเนโกร ในป 2548 สรางโดยเทเล
คอมเซอรเบีย (ที่มา: Serbia Investment and
Export Promotion Agency, 2005: 20)

แผนภาพที่ 2.4: แผนที่อินเทอรเน็ตของเซอรเบีย
ป 2551 (ที่มา: Academic Research and
Education Network of Serbia, n.d.[b] : online)

คุณูปการอยางหนึ่งที่เทเลคอมเซอรเบียสรางไวใหแกประชาชน คือ โครงสราง
พื้นฐานทางสารสนเทศ อันเปนโครงการหลักของเทเลคอมเซอรเบีย ทางดวนขอมูลระดับชาติ
(national information backbone) กวา 3,000 กิโลเมตรที่มีความเร็ว 2.5 Gbps ถูกติดตั้งขึ้นทั่ว
ประเทศในระหวางป 2540-2541 (ดูแผนภาพที่ 2.3) อยางไรก็ตาม ในสมัยนั้น มีเพียงไมกี่คน
เทานั้นที่สามารถเขาถึงทางดวนขอมูลความเร็วสูงนี้ได โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ในระดับครัวเรือนในสมัยนั้นมี คุณภาพต่ํามาก ผูใ ชจะตองทําการหมุนโทรศัพทผ านโมเด็ม
(แบบไดอัลอัพ) 5-10 ครั้งเพียงเพื่อจะเชื่อมตออินเทอรเน็ตใหไดสักหนึ่งครั้ง อีกทั้งยังเปน
อินเทอรเน็ตที่มีความเร็วเพียง 33 Kbps เทานั้น ดังนั้น โดยปกติผูคนทั่วไปจึงนิยมใช
อิ น เทอร เ น็ ต จากอิ น เทอร เ น็ ต คาเฟ ตามห อ งสมุ ด สาธารณะ หรื อ จากคอมพิ ว เตอร ใ น
มหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายเชาความเร็ว 2 Mbpsขึ้นไป ภายใตการปดกั้น
และควบคุ ม สื่ อ หลั ก ๆไว อ ย า งมากของมิ โ ลเซวิ ค นั้ น การใช อิ น เทอร เ น็ ต ตามสถานที่ ต า งๆ
ดังกลาวจึงเปนหนทางหลักในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในกลุมชุมชนผูตอตาน รวมทั้งเพื่อ
ติดตอกับผูคนนอกประเทศอีกดวย (Turnnard: 2003b, p.14) อยางไรก็ตาม ระบบการใหบริการ
อินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะใชในปฏิบัติการดังกลาวนั้น แทบจะมีอยูเพียงแหง
เดียวเลย คือ ที่มหาวิทยาลัยเบลเกรด ซึ่งเปนที่ตั้งของเครือขายวิชาการแหงชาติ หนึ่งในสอง
องคกรหลักที่ดูแลเรื่องอินเทอรเน็ตของเซอรเบียดังที่กลาวไปแลวขางตน นี่คือสาเหตุที่ทําให
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สมาชิกหลักๆของกลุม Otpor ซึ่งใชอินเทอรเน็ตในการตอตานมิโลเซวิค ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเบลเกรดเปนสวนใหญ
มหาวิทยาลัยเบลเกรดเปนที่ตั้งของเครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ
แหงยูโกสลาเวีย (Academic Research and Education Network of Yugoslavia: AMREJ)1
ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของระบบโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ตในประเทศและการเชื่อมตอ
ออกตางประเทศของเซอรเบียเลยทีเดียว มหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการทุกแหงลวนเชื่อมตอ
กับ AMREJ ทั้งสิ้น โดยมีมหาวิทยาลัยเบลเกรดเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลระดับชาติ
สวนมหาวิทยาลัยอื่นอีกบางแหงทําหนาที่เปนเสมือนฮับสวนภูมิภาค (regional hub)
ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานของ AMREJ ในชวงการปกครอง
ของมิโลเซวิคนั้น ไมมีการเก็บไวอยางเปนระบบ โครงสรางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดังที่แสดง
ในภาพนั้น แมจะเปนภาพการเชื่อมตอในป 2548 แตก็สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศของเซอรเบียซึ่งไมนาจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ขอมูลเทาที่มีอยูนั้นเปน
ขอมูลในชวงปลายทศวรรษที่ 1990s จากขอมูลที่มีนั้น ทั่วทั้งเซอรเบียมีมหาวิทยาลัยที่เชื่อมตอ
กับ AMREJ ดวยความเร็ว 2 Mbpsมีเพียง 3 แหงเทานั้น ไดแก (1) มหาวิทยาลัย Nori Sad ซึ่ง
ทําหนาที่เปนจุดแลกเปลี่ยนแหงที่สองในภูมิภาคทางตอนเหนือ (2) มหาวิทยาลัย Nis ทําหนาที่
เปนจุดแลกเปลี่ยนแหงที่สามในภูมิภาคตอนใต และ (3) มหาวิทยาลัย Kragujevac เปนฮับใน
ภูมิภาคตอนกลางของเซอรเบีย สวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆที่เหลือลวนเชื่อมตอดวย
ความเร็วต่ําตรงมาที่มหาวิทยาลัยเบลเกรดผานสายโทรศัพทเชา (Academic Research and
Education Network of Serbia, n.d.[a]: online) กอนหนาป 2545 นั้น มีสถาบันตางๆที่เชื่อมตอ
กับ AMREJ อยู 63 แหง (UNECE, 2002: 18) ในขณะที่ในป 2548 มีสถาบันการศึกษา
เชื่อมตอกับ AMREJ เพิ่มเปน 150 แหง ทั้งยังมีบุคคลทั่วไปเชื่อมตอเขากับ AMREJ ดวย
โครงสรางถาวรราว 100,000 คน (Serbia Investment and Export Promotion Agency, 2005:
30-1) จากขอมูลดังกลาว จึงเชื่อไดวาในยุคเผด็จการของมิโลเซวิคนั้น ผูใชอินเทอรเน็ตจึงยังคง
มีอยูเพียงเล็กนอยเทานั้น ในเว็บไซตของ Otpor นั้นมีผูสมัครเปนสมาชิกเพียงประมาณ 10,000
คนเทานั้น แตจํานวนคนเพียงหนึ่งหมื่นก็มากเพียงพอที่จะชักชวนใหคนเรือนแสนออกมาสูทอง
ถนน เพื่อชุมนุมประทวงไดในชวงแรกๆของการรณรงคตอตานมิโลเซวิคไดโดยที่รัฐบาลแทบจะ
ตั้งตัวและจับตาไมทัน (Tunnard: 2003a, 113)

1

เครือขายนี้ใชชื่อยอวา “AMREJ” ซึ่งยอมาจากภาษาเซอรเบียวา “Akademska Mreza Jugoslavije”
ตอมาเมื่อมอนเตเนโกรกลายเปนประเทศอิสระเมื่อป 2549 AMREJ จึงเปลี่ยนเปน Academic Research and
Education Network of Serbia และใชชื่อยอวา AMRES ซึ่งยอมาจากภาษาเซอรเบียวา ““Akademska
Mreza Srbije” แทน อยางไรก็ตาม ในวิทยานิพนธชิ้นนี้จะใชคํายอเปน AMREJ ตอไป เพราะกลาวถึง
เครือขายนี้ในชวงกอนป 2549 เปนหลัก
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2.1.3. วิเคราะหและสรุปกรณีเซอรเบีย
สื่อมวลชนโดยสวนใหญทั่วโลกมักถูกนําไปใชเปนเครื่องมือแหงการโฆษณา
ชวนเชื่อและการใชความรุนแรง ผานการควบคุมวาระประเด็นหรือเนื้อหาการสื่อสารของสังคม
ในกรณีเซอรเบียก็เชนเดียวกัน สื่อมวลชนของภาครัฐที่สําคัญๆนั้น ถูกผูกขาดและรวมศูนย
ควบคุมโดย RTS “วิทยุโทรทัศนเซอรเบีย” (Radio Television Serbia: RTS) ซึ่งสนับสนุนวาระ
ประเด็นตางๆของรัฐบาล ทั้งการกระแสคิดชาตินิยม การคลั่งชนชาติเซิรบ การรณรงคชนชาติ
เซอรเบียอันยิ่งใหญ (Greater Serbian Campaign) การกลืนชาติพันธุ (homogenization) การ
สรางความเกลียดชังระหวางชนชาติ และความรูสึกเกลียดกลัวคนตางชนชาติ (xenophobia)
การสรางภาพลักษณใหเกิดการแยกขั้วคูขัดแยงในชวงกระบวนการสันติภาพในโคโซโว ระหวาง
รัฐบาล “ที่พยายามสรางสันติภาพ” (peace-building government) กับ “ฝายคานที่ไมใช
สิ่งจําเปน” (unnecessary opposition) (Reljic, 1998; cf. in Tunnard 2003).
อยางไรก็ตาม มีสื่อทางเลือกไมนอยเชนกัน ที่พยายามตอสู โดยไม ใชความ
รุนแรงกับรัฐบาลเผด็จการ ทั้งที่เปนสื่อเกาอยางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ และสื่อใหม
อยางอินเทอรเน็ต ขบวนการเคลื่อนไหวโดยไรความรุนแรงเหลานี้เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่สื่อและใน
เวทีการเมืองในระบบอื่นๆอยางคูขนานและมีสัมพันธกันอยางใกลชิด ในกรณีเซอรเบียนี้ หาก
ไมมีการรวมมือกันระหวางกลุม Otpor กับขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆโดยรวม ตลอดจนกลุม
DOS แลว การโคนลมอํานาจของรัฐบาลมิโลเซวิคโดยไมใชความรุนแรงยอมเปนไปไมไดเลย
ทีเดียว นอกจากนี้ ในระหวางการตอสู ยังเต็มไปดวยพลวัตของการใชและไมใชความรุนแรง
ระหวางฝายตอตานที่พยายามจะทําลายความชอบธรรมของรัฐบาล กับฝายรัฐบาลที่พยายาม
รักษาความชอบธรรมของตนเองไว การต อสูทางการเมืองนี้ นอกจากจะเป นการตอสู โดย
ปฏิบัติการทางตรงแลว ยังรวมถึงการตอสูกันในเชิงโครงสรางทั้งในทางเทคนิค/เทคโนโลยี และ
ในทางกฎหมายอีกดวย
ในแง ป ฏิ บั ติ ก ารทางตรงแล ว หากพิ จ ารณาตามการแยกแยะวิ ธี ก ารของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงตามแบบของ Sharp (1973) ซึ่งแบงไวเปน 3 หมวดหมูแลว กรณี
เซอรเบียมีตั้งแตการประทวงและโนมนาวชักจูง ผานเครื่องมือทางการเมืองคือการเดินขบวน
Zajedno และการชุมนุมรายวันตางๆทั่วประเทศในระหวางป 2539-2543 ขบวนการตอสูไร
ความรุนแรงยังเผชิญกับพลวัตของการเคลื่อนไหวเมื่อฝายรัฐบาลตีโตกลับ ทั้งโดยปฏิบัติการ
ทางตรง โดยใชกําลังตํารวจเขาสลายการชุมนุม และมาตรการตีโตกลับในทางการเมือง โดยมิโล
เซวิคพยายามแบงแยกพลังของฝายคานโดยการดึงผูนําฝายคานบางคนเขามาอยูรวมในรัฐบาล
ของตน มาตรการโตกลับนี้ยังรวมถึงในเชิงกฎหมายอีกดวย โดยการออกกฎหมายจํากัดเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนและเสรีภาพในการชุมนุม
สําหรับวิธีของปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยผานสื่อใหมอยางอินเทอรเน็ตนั้น มี
ทั้ ง ที่ เ ป น ปฏิ บั ติ ก ารทางตรง และการต อ สู กั น ในเชิ ง โครงสร า งของสื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ในแง
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ปฏิบัติการทางตรงนั้น มีการจัดตั้งองคกรสนับสนุนการตอสูบนอินเทอรเน็ต อยางการตั้งองคกร
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตอิสระ เชน Sezam Pro และ OpenNet เปนตน การตั้งกลุมรณรงคไซ
เบอรเพื่อทําการประทวงและโนมนาวชักจูงผานสื่อไซเบอรเพื่อตอตานรัฐบาลมิโลเซวิค เชน
Otpor และ Kosovo/a Online เปนตน รวมทั้งเมื่อมิโลเซวิคประกาศใหมีการเลือกตั้งใหมนั้น ก็
มี ก ารตั้ ง เว็ บ ไซต อิ ส ระจํ า นวนมากเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ ม าจากฝ า ยค า นอย า ง
เปดเผยอีกดวย
อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาความพร อ มของระบบโครงสร า งพื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในเซอรเบียแลว จะเห็นไดวาพัฒนาไปอยางเชื่องชา เนื่องจากเงื่อนไข
หลากหลายประการ สวนหนึ่ง คือ การอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการของมิโลเซวิคที่ให
อํานาจผูกขาดรวมศูนยอยูที่หนวยงานรัฐหลักเพียง 2 หนวยงาน คือ เทเลคอมเซอรเบีย และ
AMREJ อีกสวนหนึ่ง คือ การที่ประเทศอยูในสภาวะสงครามทําใหเอกชนไมมีแรงจูงใจในการ
ลงทุนพั ฒนาโครงสรางพื้ น ฐานใดๆ ในขณะที่ องคกรนอกภาครั ฐ และกลุ ม ผลประโยชน ท าง
การเมื องตางๆก็ไมเคยมีสวนเขามามีบทบาทแตอยางใดเลย โดยภาพรวมแลว กลาวไดวา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตยังไมเปนที่สนใจของทั้งภาครัฐและสาธารณชนในเซอรเบียเลยก็วาได
และนี่ก็เปนสาเหตุที่ทําใหกลุม Otpor และขบวนการตอตานมิโลเซวิคสามารถ
ใชอินเทอรเน็ตเพื่อโคนลมรัฐบาลไดอยางไมมีอุปสรรคอะไรมากนักจากภาครัฐ ขบวนการ
เคลื่อนไหวเพียงแคหยิบใชเครื่องไมเครื่องมือที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตเทาที่มีไวใหในเซอรเบีย
และเทาที่สามารถเขาถึงไดจากตางประเทศ เพื่อจัดตั้งเปนระบบเฉพาะกิจของตน ดังกรณีของ
สถานีวิทยุ B-92 หรือในกรณีกลุม Otpor ก็ไมไดทําอะไรมากไปกวาการเปนผูใชที่ดีและตื่นตัว
ตอการทําความเขาใจและนําระบบเทคโนโลยีที่ภาครัฐ (และ AMREJ) มีไวใหนั้น มาใชรองรับ
เป าหมายทางการเมืองของตนเองเทานั้น มาตรการของภาครัฐที่ ออกกฎหมายเพื่อปดกั้น
เสรีภาพตางๆบนอินเทอรเน็ต ซึ่งไมประสบความสําเร็จมากนัก ยอมสะทอนใหเห็นชัดเจนวา
ภาครัฐของเซอรเบียตื่นตัวและมีความรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของอินเทอรเน็ต
มากนอยเพียงใด ดังที่ Tunnard ใหความเห็นไววา ในเหตุการณครั้งนี้ ความตระหนักของ
ภาครัฐที่มีตอพลังทางการเมืองของอินเทอรเน็ตนั้นแทบจะเปนศูนยเลยทีเดียว (2003a:109,
footnote b.) กรณีเซอรเบียนั้นเห็นไดชัดวาแตกตางจากกรณีอินเทอรเน็ตในประเทศจีนอยางยิ่ง
ดังที่งานบางชิ้นใหความเห็นไววาอินเทอรเน็ตกําลังจะกลายเปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เพิ่ม
ความแข็งแกรงใหกับภาครัฐของจีน แทนที่จะทําใหออนแอลง (Shanthi and Taylor, 2003: 42)
ดังที่อภิปรายถึงตอไปขางหนา
2.2. จีน (2546)
นั บ ตั้ ง แต ก ารเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เรี ย กร อ งประชาธิ ป ไตยครั้ ง ใหญ จ นเกิ ด เป น เหตุ
โศกนาฏกรรมที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 แลว ขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนในโลก
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กายภาพของประเทศจีนแทบจะไมปรากฏใหเห็นอีกแตอยางใด แตกลับเกิดเปนกลุมเคลื่อนไหว
ในโลกออนไลน ทั้ งภายในและระหวา งเขตแดนประเทศจี น แทน กรณี ที่ โดดเด นน า จะเป น
กิจกรรมของกลุมฝาหลุนกงและการรณรงคของกลุมแมผูสูญเสียในเหตุการณเทียนอันเหมิน
(Tiananmen Mother Campaign) นอกเหนือจากกรณีเดนๆเหลานี้แลว ยังมีการเคลื่อนไหว
ยอยๆมากมายที่ผูใชอินเทอรเน็ตชาวจีนใชเทคนิคนานาประการในการหลบเลี่ยงการปดกั้นจาก
รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตจีน เชน การใชซอรฟแวรตอตานการปดกั้น (anti-blocking software),
การเปลี่ยนพร็อกซี่เซิรฟเวอร (proxy server) เพื่อปลอมแปลงหมายเลขไอพี, การตั้งเว็บไซต
สํารอง (mirror sites), การสงจดหมายซ้ําในกรณีที่ถูกดักเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสระหวางทาง
(remailer) และการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบไมระบุนามผูใช (anonymous)
จีนเปนประเทศผูมาชากวาประเทศอื่นพอสมควรในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร และอิ น เทอร เ น็ ต แต ดู เ หมื อ นรั ฐ บาลจี น จะตระหนั ก ถึ ง พลั ง ทางการเมื อ งของ
อินเทอรเน็ตเปนอยางดี จึงมีมาตรการตางๆออกมาควบคุมตั้งแตอินเทอรเน็ตจีนยังเปนหนอ
ออนเทานั้น อยางไรก็ตาม ยุครุงเรืองของอินเทอรเน็ตของจีนนั้นเกิดขึ้นในยุคเดียวกับโลกโลกา
ภิวัตนและเปนยุคที่จีนเปดประเทศยอมรับนโยบายเปดเสรีทางเศรษฐกิจแลว ดังนั้น องคกร
ระหวางประเทศตางๆ ทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐบาลตางชาติ, บรรษัทขามชาติ และเครือขาย
ประชาสังคมระหวางประเทศ ลวนสามารถมีบทบาทในกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางคึกคัก นี้
ทําใหการใชอินเทอรเน็ตในเคลื่อนไหวโดยไรความรุนแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบกดขี่ของพรรค
คอมมิวนิสตจีนนั้นแตกตางไปจากกรณีอื่นๆ เพราะทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชา
สั ง คมของจี น นั้ น ล ว นมี โ อกาสในการเรี ย นรู ป ระสบการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งจากนานาประเทศว า
อินเทอรเน็ตมีพลังทางเศรษฐกิจและทางการเมืองเพียงใด รวมทั้งเรื่องการควบคุมปดกั้นอยาง
เปนระบบและยุทธศาสตรในการตอสูบนอินเทอรเน็ตอีกดวย
ดวยเหตุที่จีนเปดเสรีทางเศรษฐกิจแลว ในขณะที่ยังไมยอมเปดใหมีเสรีภาพทางการเมือง
ดังนั้น องคกรภาครัฐจึงยังคงกุมอํานาจทางการเมืองอยางเต็มอัตรา ในขณะที่ยั งสามารถดึ ง
ศักยภาพทางเทคโนโลยีขั้นสูงดานอินเทอรเน็ตจากบรรษัทเอกชนตางประเทศอีกจํานวนหนึ่งมา
เสริมความสามารถในควบคุมอินเทอรเน็ตของจีนอยางแนนหนา เพื่อลดทอนพลังของขบวนการ
เคลื่อนไหวมวลชนโดยไรความรุนแรงออกไปจากพื้นที่ทางเทคโนโลยีใหมนี้ตั้งแตในระยะฟกตัว
อีกดวย มาตรการในการควบคุมอินเทอรเน็ตของประเทศจีนนั้นมีอยูอยางหลากหลาย แตโดย
ภาพรวมแลว อาจแบงไดเปน 2 เรื่องใหญๆ คือ (1) บทบาทของภาครัฐ ซึ่งเนนการใชมาตรการ
ทางกฎหมาย และ (2) การรวมมือกับบรรษัทธุรกิจและองคกรที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตอีก
จํานวนหนึ่ง ในการสรางมาตรการทางเทคนิคเพื่อควบคุมอินเทอรเน็ตของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสราง “กําแพงเมืองจีนในโลกไซเบอร” (Great Firewall of China) ขึ้น
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2.2.1. บทบาทของรัฐบาลจีน: กฎหมายและโครงสรางการควบคุมอินเทอรเน็ต
รัฐบาลจี นได สยายปกออกควบคุมอินเทอรเน็ตจี นตั้งแตยุคแรกเริ่ มของการ
พัฒนาระบบพื้นฐานเลยทีเดียว โดยการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตอยางนอย 6
ฉบับ และประกาศกระทรวงอีก 1 ฉบับ เพื่อใหอํานาจในการจัดการอินเทอรเน็ตของประเทศ แก
องค ก รภาครั ฐ ส ว นต า งๆ ทั้ ง หน ว ยงานในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ มณฑล และหน ว ยบริ ห าร
หลากหลายสาขาของสวนกลาง (หัวขอเรียบเรียงจาก Tai, 2006: 97-101)
เมื่อป 2537 หรือกอนที่อินเทอรเน็ตจีนจะเริ่มแพรหลายในเชิงพาณิชย 1 ปดวย
ซ้ํา จีนโดยสภาแหงรัฐ (State Council) ไดผานกฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับคอมพิวเตอรขึ้นมา
เรียกวา “กฎหมายปองกันความปลอดภัยของระบบขอมูลคอมพิวเตอร” (Regulations
for the Protection of Computer Information Systems Safety in PRC) กฎหมายฉบับนี้
ใหอํานาจเจาหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนและดูแลอํานวยการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ตั้งแตในระดับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชิงกายภาพเลย
ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2539 สภาแหงรัฐของจีนไดผานกฎหมายฉบับที่สอง
ซึ่ง Tai (2006: 98) ถือวาเปนกฎหมายที่สําคัญที่สุด ชื่อวา “กฤษฎีกาชั่วคราววาดวยการ
จั ด การการเชื่ อ มต อ ระหว า งประเทศของระบบเครื อ ข า ยข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ”
(Temporary Decree on Management of Computer Information Network International
Connectivity in PRC) กฎหมายฉบับนี้ปรับปรุงใหมอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2540
กฎหมายฉบั บนี้ ติ ดตามมาดว ยประกาศรายละเอี ยด “มาตรการการดํ าเนิ นการบัง คับใช
กฤษฎีกาชั่วคราววาดวยการจัดการการเชื่อมตอระหวางประเทศของระบบเครือขาย
ขอมูลคอมพิวเตอร” (Implementation Measures of Enforcing the Temporary Decree
on Management of Computer Information Network International Connectivity in
PRC) ซึ่งประกาศโดยกลุมผูนําสารสนเทศ (Informatization Leadership Group) ของสภาแหง
รัฐ เครื่องมือทางกฎหมายชิ้นที่สองรุกคืบเปาหมายไปที่เนื้อหาอิเล็คทรอนิคส โดยหามการผลิต
เนื้อหาที่อาจจะ “เปนอันตราย” หรือบอนทําลายรัฐหรือหนวยงานของรัฐ และไมอนุญาตใหมีการ
ตอเชื่อมอินเทอรเน็ตระหวางประเทศโดยพลการ ทั้งนี้ยอมสอดคลองกับนโยบายการปดประเทศ
ในแงเสรีภาพทางการเมืองเปนอยางดี เพราะรัฐบาลจีนยอมรูดีกวาการเปดใหมีการสื่อสารกับ
ตางประเทศได โดยรัฐบาลจีนไมสามารถตรวจสอบไดนั้น ยอมหมายถึง จุดเริ่มตนของความไร
เสถียรภาพของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั่นเอง
ตอมาอีกเกือบ 3 ป คือในป 2543 เครื่องมือควบคุมอินเทอรเน็ตโดยภาครัฐก็
ถูกผลักดันออกมาใชอีก 3 ประการ ในเดือนมกราคม 2543
กฎหมายฉบับที่สาม คือ
“กฎหมายปองกันความลับแหงรัฐที่ใชสําหรับระบบขอมูลคอมพิวเตอรบนอินเทอรเน็ต”
(State Secrets Protection Regulations for Computer Information Systems on the
Internet) ซึ่งผลักดันโดยสํานักงานความมั่นคงแหงชาติ (National Security Bureau) ก็ผาน
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สภาออกมา
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคหามการสงความลับแหงรัฐผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส หรือนํามาสนทนาออนไลนในกระดานขาว (bulletin board) หรือหองสนทนา
(chat room) ทั้งยังบังคับใหบรรดาบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) และผูผลิตเนื้อหา
อินเทอรเน็ต (Internet Content Providers: ICPs) ทั้งหลายที่อยูในประเทศจีน จะตองมี
“ใบรับรองการปกปดความลับ” (security certification) อีกดวย
มาตรการควบคุมทางกฎหมายที่ออกมาอยางตอเนื่อง ยอมทําใหเกิดการพัฒนา
วิธีการหลบเลี่ยงการปดกั้นตางๆอยางซับซอนขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้น “ตํารวจอินเทอรเน็ต”
(Internet Police) เครื่องมือชนิดที่สี่ของทางการจีน จึงถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2543 เพื่อ
ควบคุมดูแลและสอดสองระบบระเบียบในเครือขายคอมพิวเตอร สํานักงานอํานวยเครือขาย
ขอมูลขาวสารสาธารณะ (Public Information Network Supervision Bureau) ซึ่งเปนสถาบัน
หลักในการควบคุมกํากับอินเทอรเน็ตของจีน และอยูภายใตกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
(Ministry of Public Security) รายงานวาจะมีการวาจางคนจํานวนกวา 300,000 คนเพื่อทํา
หนาที่เปนตํารวจอินเทอรเน็ตดังกลาว ในระยะเวลาสี่เดือนหลังการจัดตั้งตํารวจอินเทอรเน็ตขึ้น
เครื่องมือของรัฐประการที่หา คือ “คําสั่งชั่วคราววาดวยการจัดการสํานัก
ขาวอินเทอรเน็ต” (Temporary Ordinance on the Management of Internet News
Publishing) ซึ่งออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2543 คําสั่งนี้ยกระดับเปาหมายการควบคุมไปที่
องคกรผูผลิตขาวสาร โดยกําหนดใหบริษัทอินเทอรเน็ตทุกบริษัทจะตองลงทะเบียนและยื่นเรื่อง
ขอรับ “ใบอนุญาตดําเนินการ” (operating licenses) จากกระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ
(Ministry of Information Industry) ภายในสองเดือนหลังมีคําสั่ง ภายใตคําสั่งนี้ องคกรผู
ใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ต (ICPs) จะตีพิมพหรือเผยแพรเนื้อหาเฉพาะที่ทางการอนุมัติแลว
เทานั้น และจะไมไดรับอนุญาตใหตีพิมพ หรือแมแตจัดทําลิงค (hyperlinks) เพื่อเชื่อมตอไปยัง
แหลงขาวของสื่อตางประเทศ โดยไมไดรับอนุญาตจากสํานักงานสารสนเทศของสภาแหงรัฐ
(State Council Information Office)
อยางไรก็ตาม อีก 5 ปตอมา คือ ในฤดูใบไมผลิ ป 2548 กระทรวงอุตสาหกรรม
สารสนเทศได อ อกประกาศให เ จ า ของเว็ บ ไซต แ ละสํ า นั ก พิ ม พ ทุ ก แห ง ต อ งลงทะเบี ย นกั บ
เจาหนาที่รัฐอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนกรกฎาคมของปเดียวกัน คราวนี้ประกาศของกระทรวงใช
มาตรการบังคับเขมงวดขึ้นอีกวา เว็บไซตใดหรือสํานักพิมพใดที่ไมสามารถลงทะเบียนไดทัน
จะตองถูกปดตัวลง และก็มีเว็บไซตราว 1,000 แหงที่ไมไดไปลงทะเบียนถูกปดตัวลงจริงๆตาม
ประกาศกระทรวงดังกลาว
ในเดือนกันยายน 2548 เครื่องมือทางกฎหมายประการสุดทายในการควบคุม
อินเทอรเน็ต คือ “กฤษฎีกาวาดวยการจัดการการใหบริการขาวสารขอมูลอินเทอรเน็ต”
(Decree on Management of Internet News/Information Services) ซึ่งผลักดันโดย
สํานักงานสารสนเทศของสภาแหงรัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ ก็ถูกประกาศใช
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พระราชกําหนดฉบับนี้ยังคงพุงเปาไปที่องคกรขาวทั้งหลาย โดยบังคับใหบรรดาเว็บไซตขาวสาร
ที่ตีพิมพเรื่องราว อันไดแก ขาวสาร, ขอคิดเห็นหรือทัศนะ, และขาวทางขอความทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ (sms news) โดยใชเนื้อหาของผูอื่น จะตองไดรับการอนุมัติโดยตรงจาก
สํานักงานสารสนเทศกลางของสภาแหงรัฐ สวนเว็บไซตขาวสารที่ตีพิมพเฉพาะเรื่องราวที่
ตนเองผลิตขึ้นนั้น จะตองลงทะเบียนกับสํานักงานสารสนเทศประจํามลฑลที่เจาของเว็บไซตนั้น
ตั้งอยู
นอกเหนือจากเครื่องมือทางกฎหมายดังกลาวขางตนแลว วิธีการอีกประเภท
หนึ่งที่ทางการจีนใชในการควบคุมอินเทอรเน็ต คือ การผลักภาระความรับผิดชอบไปใหกับ
บริ ษั ท อิ น เทอร เ น็ ต ผู ใ ห บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต และผู ผ ลิ ต เนื้ อ หาอิ น เทอร เ น็ ต โดยการออก
“กฎหมายป อ งกั น และจั ด การเครื อ ข า ยข อ มู ล คอมพิ ว เตอร แ ละความมั่ น คงทาง
อินเทอรเน็ต” (Computer Information Network and Internet Security, Protection and
Management Regulation) ไวตั้งแตป 2540 กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหบริษัทที่เกี่ยวของกับ
อินเทอรเน็ตทั้งหมดตองยอมรับการอํานวยการ การตรวจตรา และการกําหนดนโยบายจาก
องคการความมั่นคงสาธารณะ (Public Security organization) เพื่อใหธุรกิจของตนสามารถ
ดําเนินตอไปได บรรดาผูใหบริการอินเทอรเน็ตและผูผลิตเนื้อหาอินเทอรเน็ตก็จําตองยอมทํา
ตามกฎของทางการ โดยการจัดตั้งตําแหนงพิเศษขึ้น คือ ผูจัดการไซเบอร (cybermanager)
ซึ่งทํางาน 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบบรรดาลูกคาของตนเองวามีพฤติกรรมการใชบริการกระดาน
ขาวและหองสนทนาอยางไรบาง ตลอดจนคอยลบเนื้อหาขอความที่อาจเปนอันตรายตอรัฐหรือมี
ลักษณะตอตานรัฐ ผูประกอบการอินเทอรเน็ตคาเฟเองก็จะตองคอยตรวจสอบเว็บไซตตางๆที่
ลูกคาแตละคนเขาถึง
การผลั ก ภาระโดยบั ง คั บ ให ผู ป ระกอบการด า นอิ น เทอร เ น็ ต รั บ ผิ ด ชอบการ
ควบคุ มกํ ากับ อิ นเทอรเ น็ ตตามแนวทางของรั ฐ นั้น ยังเกิ ดขึ้นกั บ มหาวิ ทยาลั ยตางๆของจี น
เพื่ อ ให อิ น เทอร เ น็ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ไม เ ป น ที่ ป ด ลั บ รอดพ น สายตาของรั ฐ บาลจี น อี ก ด ว ย
เนื่ อ งจากแต เ ดิ ม มา กระดานข า วเป น บริ ก ารที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มอย า งสู ง ในบรรดานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก และเปนสถานที่ที่ไมจําเปนตองมีการใชชื่อจริงนามสกุลจริง
ในเดือนมกราคม 2548 กระทรวงศึกษาธิการของจีนไดมีคําสั่งใหบรรดาผูใชบริการกระดานขาว
ดั ง กล า ว ทั้ ง ที่ เ ป น กระดานข า วที่ ดํ า เนิ น การโดยมหาวิ ท ยาลั ย และโดยนั ก ศึ ก ษา ให ต อ ง
ลงทะเบียนการใชโดยใชชื่อและนามสกุลจริง คําสั่งนี้ตองเผชิญกับความไมพอใจอยางสูงจาก
บรรดานักศึกษา อันเปนผลใหตอมาจึงตองคลายความเขมงวดลง
จะเห็นไดวารัฐบาลรวมศูนยของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น ตระหนักดีถึงพลังทาง
การเมืองของอินเทอรเน็ต จึงไดออกกฎหมายและมาตรการตางๆ 7-8 ชนิดออกมาเปนระยะๆ
แม จ ะเผชิ ญ กั บ แรงต า นบ า ง แต รั ฐ บาลจี น ก็ ส ามารถขึ ง ร า งแหแห ง การควบคุ ม ป ด กั้ น
อินเทอรเน็ตจีนไวอยางรอบดาน และดูเหมือนแทบจะยิ่งควบคุมไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เมื่อ
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รัฐบาลจีนไดรับความรวมมือจากบริษัทเอกชนภายในจีน และโดยเฉพาะบรรดาบรรษัทขามชาติ
อันทรงพลังที่เดินขบวนเขาไปทําธุรกิจในตลาดใหญยักษของโลกอยางประเทศจีน
2.2.2. การใหความรวมมือของบรรษัทขามชาติ: Yahoo, Google,
Microsoft ฯลฯ
นอกเหนือจากการควบคุมโดยการกําหนดและบังคับจากเจาหนาที่ภาครัฐแลว
อินเทอรเน็ตยังถูกควบคุมโดยการใหความรวมมือโดยสมัครใจอีกดวย ในเดือนมีนาคม 2545
บรรดาบริษัทอินเทอรเน็ตที่อยูภายใตสมาคมอินเทอรเน็ตจีน (China Internet Association) ซึ่ง
เปนองคกรควบคุมกํากับตนเองแบบไมเปนทางการ ไดลงนามดวยความสมัครใจใน “สัญญาการ
รักษาวินัยตอตนเอง” (self-disciplinary pact) เพื่อหามการมีเนื้อหาสาระที่เปนอันตราย
การใหความรวมมือโดยสมัครโดยบริษัทเอกชนยังรวมไปถึงบรรษัทขามชาติ
ดานอินเทอรเน็ตอยางบริษัทยาฮู (Yahoo) อีกดวย ยาฮูอางวาที่ทําเชนนั้นเพราะเปนการทําตาม
กฎหมายของถิ่นที่นั้นๆ โดยไมมีความมุงหมายใดๆที่จะไปไกลเกินกวาขอบเขตการเซ็นเซอรที่
เปนอยูในขณะนั้น (Hu 2002) อยางไรก็ตาม หลังจากลงนามใน “คําปฏิญาณตอสาธารณะวา
ดวยการรักษาวินัยของตนเองเพื่ออุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตจีน” (Public Pledge on
Self-discipline for the Chinese Internet Industry) ในป 2545 แลว ไดเกิดกรณีอื้อฉาวที่
บริษัทยาฮูใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของจีนในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการสงมอบ
ขอมูลการใชอินเทอรเน็ตอันนํามาซึ่งการจับกุมและคุมขังนักหนังสือพิมพสองคนในป 2546 และ
2548 นักหนังสือพิมพทั้งสองคนนี้ถูกพิพากษาความผิดฐานเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของรัฐบาลตอกรณีสังหารหมูที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 (Amesty
International, 2006: 18)
นอกจากบริษัทยาฮูแลว ในป 2545 บรรษัทขามชาติดานอินเทอรเน็ตที่เปนนอง
ใหมและมาแรงมากอยางบริษัทกูเกิ้ล (Google) สาขาประเทศจีน ก็ยังเขาไปเกี่ยวของกับกรณี
การควบคุมอินเทอรเน็ตจีนดวยเชนกัน ในเบื้องแรก กูเกิ้ลไมยอมทําตามขอกําหนดของรัฐบาล
จีน ยังผลใหเกิดการปดกั้นเว็บมาสเตอรและผูใชทั้งหมดของกูเกิ้ลไมใหเขาถึงอินเทอรเน็ตของ
จีนได โดยไมมีการแจงเตือนแตอยางใด เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งหมดเพียงกลาววาพวกเขาไมรู
วามีเรื่องดังกลาวเกิดขึ้น การปดกั้นดังกลาวถูกยกเลิกในสองสัปดาหตอมา เนื่องจากกระแส
ความไมพอใจอยางสูงเกิดขึ้นในกระดานขาวและหองสนทนาตางๆของจีน หลังจากเหตุการณนี้
กูเกิ้ล สาขาประเทศจีน ไดเปลี่ยนนโยบายไปเปนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของจีนในการ
เซ็นเซอรเนื้อหาบางสวนที่มีความออนไหว
ในป 2549 กูเกิ้ลเปดตัวเว็บไซต “google.cn” อันเปนเซิรชเอ็นจิ้น (search
engine) ที่ยินยอมทําตามระบบการเซ็นเซอรของรัฐบาลจีน โดยจัดใหเปนเว็บไซตแยกออกมา
ตางหากจากเว็บไซต google.com ซึ่งไมมีการเซ็นเซอรใดๆ (แตผูใชอินเทอรเน็ตในประะเทศจีน
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ก็ยังตองเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยผานไฟรวอลล (firewall) ของจีนอยูดี) ผูนําของกูเกิ้ลแถลงวา
บริ ษั ท ไม ไ ด อ ยากจะละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและมาตรฐานเชิ ง คุ ณ ค า ที่ บ ริ ษั ท ตั้ ง ไว เ ลย แต
จําเปนตองทําเพื่อใหการดําเนินธุรกิจในประเทศจีนเปนไปได อยางไรก็ตาม กูเกิ้ลก็ยังมีความ
รับผิดชอบอยูบางเล็กนอย ที่แจงผูใชใหรู เมื่อคําคนที่ผูใชตองการคนหาเปนคําที่ถูกระบบทําการ
เซ็นเซอรไปแลว ทั้งยังจัดทํารายการคําและวลีที่ถูกเซ็นเซอรขึ้นแสดงในหนาผลการคนหาอีก
ดวย (Amnesty International, 2006: 21-22)
บรรษั ท ข า มชาติยั กษ ใ หญ อีก แห ง หนึ่ ง ที่เ ข า ไปเกี่ ย วข อ งกั บ การกดขี่ ป ด กั้ น
เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น บนอิ น เทอร เ น็ ต ของจี น คื อ ไมโครซอฟท (Microsoft)
นับตั้งแต Microsoft MSN Space เปดตัวธุรกิจในประเทศจีนเมื่อเดือนมิถุนายน 2548 ผูใชคน
ใดที่พยายามจะสรางบล็อก (blog) โดยตั้งชื่อดวยคําตางๆ เชน ประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชน,
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ฝาหลุนกง, การปลดปลอยธิเบต, การสังหารหมูที่เทียนอันเห
มิน เป นต น หน าจอแสดงผลการสรา งบล็อกจะปรากฏข อความแสดงความผิดพลาด (error
message) เปนภาษาจีนใจความวา “คุณจะตองตั้งชื่อสเปซ (บล็อก-ผูเขียน) ของคุณดวย ชื่อ
ดังกลาวจะตองไมเปนคําตองหาม เชน คําหยาบคาย เปนตน กรุณาพิมพชื่ออื่นใหมอีกครั้ง” จาก
การทดลองขององคการนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ที่ลองตั้งชื่อตองหาม
ดังกลาวอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2549 ขอความดังกลาวยังคงปรากฏขึ้นเชนเดิม
สํ า หรั บ เว็ บ ไซต เ ซิ รช เอ็ นจิ้น ของคา ยไมโครซอฟท ซึ่ งทํ า ขึ้ น มาใหมสํ า หรั บ
ประเทศจีนโดยเฉพาะ คือ beta.search.msn.com.cn นั้น หากผูใชคนหาคําที่มีความออนไหว
ทางการเมืองแลว ในหนาแสดงผลการคนหาก็จะปรากฏขอความวา “เนื้อหาบางสวนถูกดึง
ออกไปจากการแสดงผลในหนานี้” (Certain content was removed from the results of this
page) (Amnesty International, 2006: 19-20) พนักงานของบริษัทไมโครซอฟทคนหนึ่ง ซึ่ง
รับผิดชอบดูแลเว็บบล็อกเกี่ยวกับเทคโนโลยียอดนิยม (popular technology) แกตางวาพวกเขา
จําเปนตองทําตามกฎหมายของทองถิ่น เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจในทองถิ่นนั้นได บรรดา
บล็อกเกอรชาวจีนจํานวนมากตอบโตโดยการเรียกรองใหบอยคอตไมใช MSN Space ตอมา
พนักงานคนเดิมจึงไดปรับคําพูดของเขาไปเล็กนอยวา บริษัทจําเปนตอง “ทนยึดถือ” (abide)
กฎหมายและการกํากับของทองถิ่น (MacKinnon, 2005)
การยินยอมใหความรวมมือของบรรษัทขามชาติตอเจาหนาที่ของจีนนั้น ยังไป
ไกลถึงขั้นการวางยุทธศาสตรทางเทคนิคในการควบคุมอินเทอรเน็ตเลยทีเดียว เพื่อใหสามารถ
ควบคุมอินเทอรเน็ตทั้งมวลในประเทศจีนไดอยางมีประสิทธิภาพถึงระดับการควบคุมรายบุคคล
รัฐบาลจีนจึงไดสรางสิ่งที่ถูกเรียกลอเลียนวา “กําแพงเมืองจีนในโลกไซเบอร” (Great Firewall of
China) ขึ้น โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตจีนก็ถูกออกแบบและวางระบบให
การไหลเวี ย นของข อ มู ล ข า วสารอิ น เทอร เ น็ ต ทั้ ง หมดต อ งไปผ า นแบ็ ค โบน (backbone)
ระดับชาติเพียงไมกี่แหง ไดแก ChinaNet, CERNet, GBNet และ CSTNet และที่แบ็คโบน
เหลานี้ เจาหนาที่ก็จะสามารถควบคุมขอมูลขาวสารอินเทอรเน็ตไดอยางเต็มที่และงายดาย
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โครงสรางพื้นฐานของอินเทอรเน็ตดังกลาว รวมทั้งกําแพงเมืองจีนในโลกไซเบอรนั้น ไมมีทางที่
จะเกิดเปนจริงขึ้นมาได หากไมไดรับความรวมมือจากบรรษัทขามชาติชั้นนําของโลก นับตั้งแต
บริษัท Sun Microsystems, Cisco Systems, Microsoft, Nortel Networks, และบริษัทจัด
จําหนายซอฟทแวรตัวกรอง (filtering software) อยาง Websense (Tai, 2006: 103).
ซิสโกไดขายเราเตอร (router) จํานวนมากใหกับรัฐบาลจีน เราเตอรเหลานี้ได
ติดตั้ง เทคโนโลยีตัวกรองอันทรงพลังที่ชื่อวา “granularity” กลาวคือเปนตัวกรองแบบเม็ด
ละเอียด ซึ่งประกอบดวยตัวกรองประมาณ 750,000 ชิ้น ทําใหการปดในระดับหนาเว็บ
(webpage) แตละหนาเปนไปไดอยางแนบเนียน โดยผูใชไมเอะใจแตอยางใด เพราะยังสามารถ
เขาถึงเว็บไซตทั้งเว็บไดอยูเปนปกติ ตัวอยางเชน ผูใชอินเทอรเน็ตจากประเทศจีนจะยังคง
สามารถเขาถึงเว็บไซตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด (http://www.standford.edu) ได
แต ไ ม ส ามารถเข า ถึ ง หน า เว็ บ ของสมาชิ ก ลั ท ธิ ฝ า หลุ น กงในมหาวิ ท ยาลั ย สแตนฟอร ด
(http://www.standford.edu/group/falun) ได เปนตน
เจาหนาที่ ของจีนยังเดินหนาฝงระบบการเซ็นเซอรเ ขาในโครงสร างพื้ นฐาน
อินเทอรเน็ตของจีน โดยการดําเนินโครงสรางขนาด 100 ลานเหรียญสหรัฐ ที่ชื่อวา “เครือขาย
ดูแลรุนถัดไปของอินเทอรเน็ตจีน” (ChinaNet Next Caring Network) หรือเรียกยอวา “CN2” มี
บรรษัทขามชาติดานโครงสรางพื้นฐานเขาไปเกี่ยวของกับโครงการนี้มากมาย อาทิเชน Cisco
System, Juniper Network, Alcatel ของฝรั่งเศส, Hauwei ซึ่งเปนผูประกอบการสัญชาติจีน
เพี ย งรายเดี ย วในตลาดเราเตอร เราเตอร ช นิ ด ใหม ที่ พ ร อ มระบบเทคโนโลยี ตั ว กรองแบบ
“granularity” ถูกติดตั้งในระบบอินเทอรเน็ตของเมืองทั้ง 200 แหงทั่วประเทศจีน ซึ่งจะทําให
อํานาจการเฝาดูและสอดสอง (surveillance) ของเจาหนาที่จีนยิ่งมีเพิ่มขึ้นอีกมาก (MacKinnon
2005)
2.2.3. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในตลาดจีน: Yahoo, Google, และ Microsoft
สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหบรรดาบรรษัทขามชาติดานอินเทอรเน็ตใหความรวม
ไมรวมมืออยางดีกับเจาหนาที่ของจีน เพราะความนาดึงดูดใจของเศรษฐกิจขอมูลขาวสารของจีน
นั่นเอง แมวาจีนจะเปนผูมาทีหลังและมาชามากในดานการพัฒนาอินเทอรเน็ต แตจีนไดวาง
นโยบายและแผนการพัฒนาแบบกาวกระโดดอยางรวดเร็ว โดยการเปดเสรีใหเหลาบริษัทดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขาสูตลาดหลักทรัพยของโลก เพื่อที่จะดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) กลับเขามาสูในประเทศ ปลาย
ทศวรรษที่ 1990s “china.com” เปนบริษัทอินเทอรเน็ตของจีนแหงแรกที่เขาตลาดหลักทรัพย
แนสแดค (NASDAQ) จากนั้น บรรดาบรรษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนํา
ระดับโลกก็พากันเดินขบวนเขาสูประเทศจีนโดยลําดับ
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ไมโครซอฟทเปนบรรษัทแรกที่รุกเขาไปในจีนโดยจัดตั้งศูนยวิจัยไมโครซอฟท
แหงเอเชีย (Microsoft Research Asia) ไวที่กรุงปกกิ่งตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2541 อยางไรก็
ตาม สําหรับตลาดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer: PCs) ของจีน หากขอ
ยืมศัพทของวิชาความสัมพันธระหวางประเทศแลว เรียกไดวายังคงมีลักษณะของ “การถวงดุล
เชิงอํานาจทางเทคโนโลยี” (technological balance of power) กลาวคือ เพื่อใหไมตองพึ่งพา
ไมโครซอฟท ม ากเกิ น ไป จี น จึ ง เป ด รั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารแบบโอเพ น ซอร ซ (open-source
operating system) อยางลินุกซ (Linux) อันเปนคูแขงสําคัญระดับโลกของระบบปฏิบัติการแบบ
มีลิขสิทธิ์อยางคายไมโครซอฟทดวย ในเดือนสิงหาคม 2542 ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาล
จีน ไดมีการเปดตัว “Red Flag Linux” (ตั้งชื่อลอเลียน Red Hat Linux อันเปนวอรชั่นหนึ่เงของ
Linux ที่ผูใชไดรวมกันพัฒนาขึ้น) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก Linux ใหสามารถใช
ภาษาจีนได Red Flag Linux หรือ “ลินุกซธงแดง” นี้ไดกลายเปนคูแขงที่สําคัญของ
ไมโครซอฟทวิ นโดว ใ นตลาดประเทศจีน โดยเฉพาะเมื่อเดือนสิงหาคม 2543
บรรดา
ผูประกอบการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในประเทศจีนเริ่มที่จะหันมาติดตั้ง Red Flag
Linux แทนที่จะเปนไมโครซอฟทวินโดว (Tai, 2006: 96)
หลังจากนั้น ดูเหมือนวาพันธมิตรทางยุทธศาสตร (strategic alliance - เรียก
ตามศัพทวงการความสัมพันธระหวางประเทศ) ในการรวมตอตานอิทธิพลของไมโครซอฟทใน
ประเทศจีนก็ปรากฏตัวขึ้นอีก เมื่อบรรษัทยักษใหญอีกสองแหงเขามายังตลาดจีนดวยเชนกัน
ในป 2546 บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ไดเซ็นสัญญาที่จะพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลที่ใชไดบน
ระบบปฏิบัติการ Red Flag Linux ในขณะที่บริษัทเดลล (Dell) ก็รุกเขาสูตลาดคอมพิวเตอรสวน
บุคคลของจีนเพื่อขายเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับระบบปฏิบัติการ Red Flag Linux นี้เชนกัน (Tai,
2006: 96-7)
สําหรับเศรษฐกิจในตลาดอินเทอรเน็ตของจีนนั้น นับวามีความรอนแรงไมนอย
เชนกัน ในเดือนตุลาคม 2546 ราคาหุน ของบริษัทเว็บทา (portal sites) สัญชาติจีน 3 แหง
ไดแก sina.com, sohu.com, และ netease.com ในตลาดแนสแดคก็ทะยานขึ้นสูงถึง 3,456%
5,463% และ 11,571% ตามลําดับ (Tai, 2006: 91) ตอมา บริษัทเว็บไซตยอดนิยมของจีนอีก 5
แหง ไดแก Cstrip.com, tom.com, baidu.com, eachnet.com และ shanda.com ก็เปดไอพีโอ
(Initial Public Offering: IPO) เขาสูตลาดหุนแนสแดคเชนกัน พรอมกับอางวาตนเองมีตลาด
เฉพาะกลุม (niche market) ของจีนอยูในมืออยูแลว ระหวางป 2546-2548 ธุรกิจอินเทอรเน็ต
ของจี น เพิ่ ม ความร อ นแรงขึ้ น ไปอี ก บริ ษั ท ยาฮู ไ ด ดํ า เนิ น การเข า ซื้ อ กิ จ การบริ ษั ท “3721
Network Software Co.,Ltd.” ดวยราคา 120 ลานเหรียญสหรัฐ เนื่องจากบริษัทนี้ไดพัฒนา
เทคโนโลยีการคนหา (หรือ เซิรชเอ็นจิ้น – search engine) ที่เปนภาษาจีนขึ้น ทั้งยังมีเว็บไซต
3721.com ที่ไดรับความนิยมอยางมากในหมูคนจีนอีกดวย (Tai, 2006: 92)
ในขณะที่ใ นเดือนมิ ถุ น ายนป 2547 ทามกลางสงครามการควบรวมกิ จ การ
กันเองของเหลาบริษัทเว็บทาสัญชาติจีนที่มีขึ้นตลอดในปนั้น ยักษตัวใหมอยางบริษัทกูเกิ้ลก็เขา

63

สูสมรภูมิเศรษฐกิจอินเทอรเน็ตของจีน โดยซื้อบริษัท Baidu.com ซึ่งเปนเว็บเซิรชเอ็นจิ้นภาษา
จีน ในทํานองเดียวกับที่ยาฮูซื้อ 3721.com เชนกัน นอกจากนี้ กูเกิ้ล ยังไดตั้งบริษัทกูเกิ้ลสาขา
ประเทศจีนขึ้นในปตอมา (2548) และเกิดเปนกรณีพิพาทกับบริษัทไมโครซอฟทอีกดวย
เนื่องจากไปดึงตัว Kai Fu Lee ซึ่งเปนผูบริหารของศูนยวิจัยไมโครซอฟทแหงเอเชีย อันเปน
ฐานที่มั่นของไมโครซอฟทในประเทศจีน มาเปนผูรวมกอตั้งกูเกิ้ลสาขาประเทศจีนอีกดวย
เดือนสิงหาคม 2548 ยาฮูยังคงเดินหนาซื้อกิจการอินเทอรเน็ตของจีนเพื่อรุก
เขาสูตลาดอินเทอรเน็ตจีนแขงกับไมโครซอฟทและกูเกิ้ลเชนกัน โดยเขาซื้อหุน 40% ของบริษัท
อาลีบาบา (Alibaba) ซึ่งเปนบริษัทผูคาปลีกออนไลนขนาดใหญที่สุดของจีน และกําลังขยาย
กิจการสูพาณิชยอิเล็คทรอนิคสและใหบริการการสืบคนและการสื่อสาร ดวยราคาถึงหนึ่งพันลาน
เหรียญสหรัฐ (Tai, 2006: 91-2)
ความรอนแรงของเหลาบรรษัทยักษใหญของโลก ที่แยงกันเขาตะครุบบริษัท
ดาวรุงในประเทศจีนและสรางฐานที่มั่นในสมรภูมิรบของเศรษฐกิจอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในตลาดประเทศจีนดังกลาวนี้ อธิบายไดเปนอยางดีวา เหตุใดบรรดา
บรรษัทชั้นนําระดับโลก ผูซึ่งมาจากประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยม จึงไดยินยอมละเมิดหลักการ
ของตนเองและใหความรวมมือในนโยบายการควบคุมอินเทอรเน็ตกับเจาหนาที่ของจีนอยางดี
2.2.4. การเคลื่อนไหวไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต
นอกจากกรณีฝาหลุนกงและกลุมรณรงคแมแหงเทียนอันเหมิน (Tiananmen
Mother Campaign) แลว ในกรณีประเทศจีนนั้น ยังมีการประทวงของมวลชนโดยใช
อินเทอรเน็ตอยางนอยอีก 2 กรณี คือ การประทวงญี่ปุนในกรณีโครงการทางรถไฟความเร็วสูง
ในจี น และการประท ว งญี่ ปุ น ในกรณี ก ารเข า เป น สมาชิ ก ถาวรในสภาความมั่ น คงแห ง
สหประชาชาติ
กรณีแรก (เรียบเรียงจาก Tai, 2006: 272-274) เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม
2546 มีการลารายชื่อทั่วประเทศเพื่อตอตานการเชิญบริษัทของญี่ปุนเขารวมโครงการสรางทาง
รถไฟความเร็วสูง (เร็วไดถึง 430 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ความยาว 1,300 กิโลเมตรเชื่อมระหวาง
ปกกิ่งกับเซี่ยงไฮ ซึ่งริเริ่มและเชื้อเชิญโดยกระทรวงรถไฟของจีนเอง ทันทีที่ขาวนี้กระจาย
ออกไป ก็เกิดปะทุเปนการถกเถียงอยางรอนแรงทั้งในโลกออฟไลนและโลกออนไลน ประชาชน
ทั่วไปตางจับตาและเฝาติดตามกระบวนการอนุมัติโครงการดังกลาวอยางใกลชิด ดวยความรูสึก
เชิงชาตินิยมที่ญี่ปุนเคยกระทํากับจีนไวในเหตุการณโศกนาฏกรรมที่เมืองนานกิงในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหบางกลุมถึงกับกลาวหารัฐมนตรีกระทรวงรถไฟวาเปน “ผูทรยศ” ตอ
ชาติ และเรียกรองใหมีการถอดถอนรัฐมนตรีผูนี้ออกจากตําแหนง บางกลุมแสดงความกังวล
เกี่ยวกับการที่จีนจะตองพึ่งพาทางเทคโนโลยี (technological dependency) ตอประเทศญี่ปุน
เพราะหากญี่ปุนไดรับการเลือกใหเปนผูดําเนินโครงการดังกลาวในจีนแลว บริษัทมิตซูบิชิ ซึ่ง
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เปนผูสรางระบบเทคโนโลยีของรถไฟหัวกระสุนนาม “ชิงคังเซ็น” อันเลื่องลือไปทั่วโลกนั้น จะ
เปนผูเขามาดําเนินโครงการ
ดังนั้น “เครือขายพันธมิตรผูรักชาติ” (Patriot’s Alliance Network) ซึ่งเปนกลุม
นักเคลื่อนไหวโดยมีฐานอยูในกรุงปกกิ่ง จึงไดตั้งเว็บไซต www.1931-9-18.org ขึ้น เพื่อรวบรวม
ข อ ถกเถี ย งเชิ ง ลึ ก และทํ า การล า รายชื่ อ ออนไลน เพื่ อ ต อ ต า นการที่ บ ริ ษั ท ญี่ ปุ น จะเข า เป น
ผูรับเหมาโครงการ เว็บไซตแหงนี้สามารถรวบรวมรายชื่อพลเมืองเน็ต (Netizen) ของจีนไดถึง
82,752 รายชื่อภายในเวลาเพียง 10 วันเทานั้น (19-29 กรกฎาคม 2546) ในเบื้องแรกนั้น
เจาหน า ที่ ของจี น ดูจะโน มเอีย งไปทางอนุมัติใ หบ ริษัท ญี่ ปุ น (ที่มาพร อมกั บ แพ็ค เกจเงินทุ น
สนับสนุนบางสวนจากรัฐบาลญี่ปุนอีกดวย) เขารับเหมาโครงการ แตหลังจากมีการลารายชื่อ
แลว ตัวเลือกนี้ก็กลายเปนเผือกรอนไปทันที ในที่สุด ทางการจีนจึงไดถูกบีบใหตองเปลี่ยนการ
ตัดสินใจไปลงนามขอตกลงของโครงการนี้กับบริษัทสัญชาติเยอรมันและฝรั่งเศสแทน
สวนกรณีที่สอง (เรียบเรียงจาก Tai, 2006: 271-285) ของการประทวงออนไลน
ของจีนนั้น มีขนาดใหญกวากรณีแรกมาก เพราะเปนการประทวงจากทั่วทุกมุมโลก เหตุการณ
นี้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2548 ระหวางที่สหประชาชาติกําลังดําเนินการขยายจํานวนสมาชิก
ถาวรของสภาความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UN Security Council: UNSC) ใหเพิ่มมากขึ้น
อันเปนมาตรการหนึ่งในการปฏิรูปสหประชาชาติ และหนึ่งในประเทศที่จะไดรับเลือกใหเขาไปนั่ง
เปนสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคงฯดังกลาวนี้ คือ ประเทศญี่ปุน
หลังจากคณะกรรมการปฏิรูปสหประชาชาติเสนอใหมีการขยายจํานวนสมาชิก
ถาวรของสภาความมั่ น คงฯ โดยใช เ กณฑ เ รื่ อ งเงิ น สนั บ สนุ น ที่ ป ระเทศสมาชิ ก ให ต อ
สหประชาชาติแลวนั้น ญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศที่ใหเงินสนับสนุนสหประชาชาติมากเปนอันดับสอง
(รองจากสหรัฐอเมริกาเทานั้น) ก็กลายเปนตัวเต็งไปทันที และโดยทันทีทันใดเชนกัน เรื่องนี้ก็
ไดจุดกระแสความไมพอใจอยางมากในหมูพลเมืองเน็ตของจีนและชาวจีนโพนทะเลทั่วโลก
กระทั่งนํามาซึ่งการรณรงคระดับโลกเพื่อตอตานการที่ญี่ปุนจะเขาเปนสมาชิกถาวรของสภา
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ
กลุมแรก คือ “พันธมิตรเพื่อการปกปกรักษาความจริงวาดวยสงครามจีนญี่ปุน” (Alliance for Preserving the Truth of the Sino-Japanese War) ซึ่งเปนองคกรราก
หญาของคนจีนที่อยูในตอนเหนือของแคลิฟอรเนีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 กลุมนี้ทําการ
ลารายชื่อผูคัดคานทั่วโลกโดยใชเครื่องมือทางออนไลน และคาดหวังใหไดหนึ่งลานรายชื่อเพื่อ
นําเสนอตอสมัชชาใหญขององคการสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2548 ซึ่งประเทศสมาชิกจะ
ทําการโหวตเลือกประเทศผูที่จะเขาเปนสมาชิกถาวรใหมของสภาความมั่นคงฯ การรณรงคครั้ง
นี้คอนขางจะจํากัดอยูเฉพาะในโลกออนไลนเทานั้น และไมไดรับความสนใจจากสื่อกระแสหลัก
ในประเทศจีนแตอยางใด กระนั้นก็ตาม เพียงแควันที่ 20 มีนาคม 2548 หรือ 20 วันนับแต
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เริ่มทําการรณรงค กลุมนี้ก็สามารถรวบรวมรายชื่อไดถึง 401,556 รายชื่อเลยทีเดียว (Tai,
2006: 275)
อยางไรก็ตาม เมื่อโคฟ อันนัน เลขาธิการสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ แสดง
ความเห็นยอมรับญี่ปุนเปนตัวเต็งของประเทศสมาชิกถาวรใหมที่เพิ่มขึ้นในสภาความมั่นคง
อยางเปดเผย การรณรงคครั้งนี้ก็กลายเปนประเด็นรอนในระดับโลกและในประเทศจีนเองทันที
ในอินเทอรเน็ตของประเทศจีนนั้น ขาวการรณรงคลารายชื่อออนไลนไดกระจายตัวไปตามหอง
สนทนา กระดานขาว และเว็บทายอดนิยมทั้งหลาย เว็บไซตแหงหนึ่งชื่อ “china918.net” ซึ่งถูก
ตั้งขึ้นเพื่อมุงเนนการรักษาความทรงจําเมื่อครั้งที่ญี่ปุนบุกประเทศจีน ไดทําบัญชีรายการลิงค
(link) กวา 300 แหงที่ใชสําหรับการเขาชื่อดังกลาวได การลารายชื่อออนไลนยังกระจายไปสู
โลกออฟไลนตามถนนที่เนืองแนไปดวยผูคน เพื่อใหไดรายชื่อเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน
เพียงแค 10 วันหลังจากที่โคฟ อันนัน แสดงการสนับสนุนญี่ปุนอยางเปดเผย
จํานวนรายชื่อที่รวบรวมได เฉพาะแคในประเทศจีน ก็เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล กลายเปน 22 ลาน
รายชื่อ (Tai, 2006: 275) (จากเดิมมีแค 401,556 รายชื่อดังกลาวขางตน หรือเพิ่มขึ้นถึง 55 เทา
ภายใน 10 วัน) ในจํานวนดังกลาว มีอยูถึง 11.5 ลานรายชื่อที่สามารถรวบรวมมาไดจากทาง
เว็บทายอดนิยม 3 แหงของจีน คือ sina.com, 163.com และ sohu.com และใชเวลาเพียง 1
สัปดาห (คือวันที่ 23-29 มีนาคม 2548) เทานั้น
ในระดับโลกนั้น การลารายชื่อออนไลน นําโดย “พันธมิตรแหงโลกเพื่อการ
ปกปกรักษาประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งที่สองในเอเชีย” (Global Alliance for
Preserving the History of World War II in Asia) และประสานความรวมมือกับนักกิจกรรม
ในเกาหลีใตจํานวนหนึ่ง รวมทั้งกลุมนักสิทธิมนุษยชนในประเทศตางๆ ทําใหสามารถรวบรวม
รายชื่อไดถึง 41 ลานรายชื่อจากทั่วโลก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 หลังจากมีการชุมนุมใหญ
หนาสํานักงานใหญขององคการสหประชาชาติในนิวยอรคแลว บัญชีรายชื่ออันยาวเหยียดเพื่อ
ตอตานการเขาเปนสมาชิกถาวรในสภาความมั่นคงแหงสหประชาชาติของญี่ปุนนี้ ไดถูกสงมอบ
ใหกับโคฟ อันนัน (Tai, 2006: 275)
ในจํานวนรายชื่อดังกลาว หากนํามาวิเคราะหการกระจายตัวของประชากรแลว
ก็นับวานาสนใจไมนอย กลุมที่มีรายชื่อมากที่สุด คือ กลุมคนจีน (ซึ่งเปนเรื่องปกติ) รายชื่อที่มี
มากเปนอันดับสอง คือ กลุมคนชาวเกาหลีใต (จํานวน 164,255 รายชื่อ นับจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2548) เพราะเกาหลีก็ประสบทุกขเข็ญจากการทําสงครามขยายอาณานิคมของญี่ปุน
เชนกัน สวนประเทศรองลงมาอื่นๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุน (แมแตในญี่ปุนเอง
ดวยซ้ํา นับวานาสนใจไมนอย), อังกฤษ, ออสเตรเลีย, เยอรมนี, ฝรั่งเศส และนิวซีแลนด หาก
พิจารณาเฉพาะภายในกลุมคนจีนดวยกันนั้น รายชื่อที่ไดมามีลักษณะสัมพันธไปกับการกระจาย
ตัวของประชากรอินเทอรเน็ตของจีนดวยเชนกัน โดยกระจุกตัวอยูใน 6 พื้นที่หลักๆ ไดแก เซี่ยง
ไฮ, ปกกิ่ง, กวางตุง (Guangdong), ซานตง (Shandong), เจียงสู (Jiangsu) และสีเจียง
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(Zhejiang) (Tai, 2006: 277) การลารายชื่อออนไลนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งที่เปนในประเทศจีน
และจากทั่วโลกจนไดจํานวนมากขนาดนี้นั้น ไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยหากไมมีอินเทอรเน็ต
นอกเหนือจากการลารายชื่อออนไลนดังกลาวแลว ในกรณีนี้ อินเทอรเน็ตได
ชวยเสริมพลังใหกับการประสานงานและจัดตั้งการชุมนุมประทวงตอตานญี่ปุนในโลกออฟไลน
ดวยเชนกัน เครื่องมือสําคัญๆของอินเทอรเน็ต อยางเว็บทาหลักๆของจีน, กระดานขาว, หอง
สนทนา รวมถึ ง การส งข อ ความทางโทรศัพ ท มือ ถื อ จํา นวนเรื อ นล า นครั้ ง นั้ น ถู ก ใช เ พื่ อ แจ ง
ขาวสารเกี่ ยวกับเวลา สถานที่ และเส นทางการเดินขบวนในเมื องหลักๆของจีน เชน เฉิ งตู
(Chengdu), เสิ่นเจิ้น (Shengzhen), ปกกิ่ง, เซี่ยงไฮ และหางโจว (Hangzhou) เปนตน ในทาง
กลับ กั น เครื่ องมื อเหล านี้ก็ ช ว ยในการกระจายข า วสารเกี่ ย วกั บ การเดิ น ขบวนประท ว งตาม
สถานที่ตางๆใหกับคนจีนทั้งที่อยูในประเทศและนอกประเทศจีน ใหสามารถรับรูและติดตาม
ความเคลื่อนไหวตางๆไดอีกดวย (Tai, 2006: 277)
การชุมนุมประทวงในโลกออฟไลนนั้น มีลักษณะที่นาสนใจประการหนึ่ง คือ
พยายามควบคุมตนเองไมใหใชพลังเกินเลย และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง ทั้งนี้โดยพิจารณา
จากขอความเกี่ยวกับการจัดตั้งการประทวงที่กระจายไปในหมูประชาชนทั่วไป อาทิเชนวา “การ
ประทวงครั้งนี้ไมไดมีเปาหมายที่ผองมิตรชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูในประเทศจีน แตพุงเปาไปที่กลุม
ฝายขวาของญี่ปุนเทานั้น ดังนั้น โปรดอยาแสดงพฤติกรรมกาวราวรุนแรงตอชาวญี่ปุนทั่วไปผู
ซึ่งมีไมตรีจิตตอประเทศจีน” (Tai, 2006: 278) ขอความเกี่ยวกับการจัดตั้งการชุมนุมยังไดเตือน
ผูรวมประทวงดวยวา “อยาขวางปาวัตถุของแข็ง อยาง กอนหิน หรือเครื่องมือเหล็ก เราแนะนํา
ใหคุณเอามะเขือเทศ, ไขไก และรูปภาพโคอิซึมิ (Junichiro Koizumi นายกรัฐมนตรีของญี่ปุน
ขณะนั้น-ผูเขียน), ไฟแช็คและธงชาติญี่ปุน ฯลฯ แทน” (Tai, 2006: 278) เปนตน
อย า งไรก็ต าม มี ค วามรุ น แรงเกิ ดขึ้ น จากกลุม ผู ป ระท ว งอยู บา งในบางเมื อ ง
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนเริ่มจะเกรงวาการประทวงตอตานญี่ปุน อาจลุกลามขยายไปถึงประเด็นที่
อ อ นไหวเกี่ ย วกั บ การเมืองภายในประเทศ ดัง นั้น เจา หน า ที่รัฐ จึ งเริ่ มควบคุ ม การประทว ง
เริ่มแรกโดยการควบคุมสื่อกระแสหลักไมใหนําเสนอขาวการประทวง ตามดวยมาตรการการ
จับกุมคนที่เขียนขอความทางออนไลนเรียกรองใหมีการประทวง และสุดทาย เจาหนาที่รัฐได
ยกระดั บ ไปถึ ง การควบคุ ม ข อ มู ล ข า วสารทุ ก ชนิ ด และทุ ก ชิ้ น บนอิ น เทอร เ น็ ต ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ประทวง ดวยการลบขอความตามกระดานขาวและแหลงอื่นๆ มาตรการของรัฐในการควบคุม
การใชเพื่อจัดตั้งการประทวงในโลกออฟไลนนั้นใชไดผล เหลานักเคลื่อนไหวจึงจําเปนตองกลับ
ขึ้นมาใชวิธีการโจมตีทางไซเบอรตอเว็บไซตของรัฐบาลญี่ปุน ซึ่งที่ Tai เรียกวา “เน็ตแฮ็คติวิซึม”
(Net hacktivism)1
1

Tai (2006: 285) โดยอางอิงจากงานของ Jordan and Taylor (2004) คําวา “Net Hacktivism” มา
จากคําวา Internet + Hacker + Activism หมายถึง บรรดาแฮ็คเกอรที่มีความเขาใจทางสังคมการเมืองดวย
และกลายมาเปนกลุมนักกิจกรรมที่ใชอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
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อยางไรก็ตาม การประทว งในโลกออฟไลนก็ได ดําเนินไปแล วจนมีพลังมาก
เพียงพอที่จะกดดันรัฐบาลจีน จนตองมึนตึงในความสัมพันธทางการทูตกับญี่ปุนใหมากขึ้น โดย
จีนขอยกเลิกการประชุมที่จะมีขึ้นระหวางประเทศทั้งสองไป 2-3 การประชุม ในที่สุด รัฐบาลจีน
จึงตองประกาศไมเห็นดวยกับการที่ญี่ปุนจะเขาไปมีที่นั่งในสมาชิกถาวรที่ขยายเพิ่มเติมของสภา
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ตามติดมาดวยจุดยืนแบบเดียวกันของสหรัฐเชนกัน
2.2.5. สรุปกรณีจีน
ดวยวิสัย ทัศนอันยาวไกลของรั ฐบาลจีนที่ตระหนักถึงพลังทางการเมืองของ
อินเทอรเน็ตที่จะสงผลตอเสถียรภาพของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ดังนั้น รัฐบาลจีนจึง
มี ม าตรการต า งๆมากมาย ทั้ ง ยั ง สามารถดึง ความรว มมื อ จากบรรษั ท ขา มชาติ ม าใช ใ นการ
ควบคุมปดกั้นเสรีภาพบนอินเทอรเน็ตในประเทศจีนอยางแนนหนายิ่งนัก ทั้งนี้ โครงสรางการ
ปดกั้นดังกลาวนี้อาจจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ (1) โครงสรางทางกฎหมายที่รัฐบาลจีน
ประกาศใชจํานวนมาก (2) โครงสรางเชิงสถาบันขึ้นมารองรับการบังคับใชกฎหมายเหลานี้ ทั้ง
ยังมีการผลักภาระการควบคุมปดกั้นเสรีภาพบนอินเทอรเน็ตไปที่สมาคมวิชาชีพและรานคา
อินเทอรเน็ตอีกดวย (3) มีการออกแบบโครงสรางทางเทคนิค/เทคโนโลยีเพื่อปดกั้นอินเทอรเน็ต
จีนใหมีประสิทธิภาพและแนบเนียนมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก
บรรดาบรรษัทขามชาติยักษใหญดานอินเทอรเน็ตของโลก ที่พากันเดินพาเหรดเขาไปแยงชิงกัน
แสวงกําไรจากตลาดใหมขนาดยักษอยางจีน จนถึงขั้นตองละเมิดหลักการเสรีประชาธิปไตยเลย
ทีเดียว
กระนั้นก็ตาม แมอินเทอรเน็ตจีนจะจะถูกการปดกั้นเชิงโครงสรางไวถึง 3
ประการดังกลาว แตการเคลื่อนไหวโดยไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตของชาวจีนนั้น ก็ยัง
เกิ ด ขึ้ น ไดอ ย า งมี พลั ง ไม ใ ช นอ ยเช น กัน หากพิจ ารณาจากทั้ง สองกรณีที่ ย กมาขา งตน แล ว
สาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจากปจจัย 2-3 ประการ คือ (1) ความรูสึกชาตินิยมของจีนตอญี่ปุน ที่
กอใหเกิดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหวางประเทศเฉพาะประเด็นขึ้นมาได ความรูสึกเชนนี้
สามารถปลุกเราใหผูคนตื่นตัวทางการเมืองไดอยางดี แตหากมีมากเกินไป และไมมีการควบคุม
ตนเองแลว ก็อาจกลายเปนสงผลรายตอผูคนที่อยูนอกขบวนการประทวงและคนญี่ปุนเองได
เชนกัน (2) ความรูสึกของคนทั่วโลกที่รูสึกไมเปนธรรมในเชิงประวัติศาสตรที่ญี่ปุนเคยกอไวทั่ว
เอเชียเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง และ (3) อาจมาจากธรรมชาติของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
เอง ที่ไมวาจะมีการปดกั้นอยางเปนระบบสักเพียงใด ก็ยังมีเทคนิคมากพอกันที่ใชทะลุทะลวง
การปดกั้นตางๆเพื่อสื่อสารทางการเมืองทั้งกับประชาชนภายในประเทศดวยกันเอง และกับคน
ทั่วโลกได จนกลายเปนพลังประสานกันของคนทั่วโลกคัดคานประเด็นในระดับโลกไดเชนกัน
ดังนั้น กลาวสําหรับอินเทอรเน็ตจีนแลว แมในหมูนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยกับอินเทอรเน็ตของจีนดวยกัน ก็ยังไมสามารถมีขอสรุปที่ลงตัวไดวาอินเทอรเน็ต
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จะกอใหเกิดพลังแกประชาชนชาวจีนและทําใหจีนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เปนประชาธิปไตย
มากขึ้น หรือจะทําใหรัฐบาลจีนมีพลังอํานาจที่เขมแข็งและสามารถควบคุมปดกั้นเสรีภาพของ
ชาวจีนไดมากยิ่งขึ้นกันแน

2.3. สรุปกรณีเซอรเบียและจีน โดยเปรียบเทียบกับไทย
ทั้งกรณีเซอรเบียและจีนนี้ จะเห็นไดวาในขณะที่เซอรเบียนั้น รัฐบาลมิโลเซวิคตื่นตัวตอ
พลังทางการเมืองอันสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตคอนขางนอย
ดังนั้น แมอินเทอรเน็ตของเซอรเบียจะไดรับการพัฒนาเพียงเล็กนอยและมีการกระจายตัวของ
การใช อิ น เทอร เ น็ ต ค อ นข า งต่ํ า แต ก็ ยั ง สามารถทํ า ให ช าวเซอร เ บี ย นํ า อิ น เทอร เ น็ ต มาเป น
เครื่องมือสื่อสารทางการเมืองระหวางกันเพื่อโคนลมรัฐบาลมิโลเซวิคลงไดอยางนาสนใจ แนนอน
วาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนานใหญนั้น ยอมไมอาจเกิดไดจากปจจัยใดเพียงปจจัยเดียว
และในกรณี นี้ ยอมมีป จจัยมากมายที่เ ป นเหตุใ หรัฐบาลมิ โ ลเซวิ ค ล มสลายลง แตใ นที่นี้เ นน
การศึกษาไปที่การใชอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ จึงถือไดวาหากปราศจากอินเทอรเน็ตแลว การโคน
ลมรัฐบาลมิโลเซวิคก็นาจะประสบอุปสรรคไมนอยเชนกัน
สวนกรณีจีนนั้นแตกตางจากกรณีเซอรเบียอยางแทบจะสิ้นเชิ ง เพราะรัฐบาลพรรค
คอมมิวนิสตจีนตระหนักรูถึงพลังทางการเมืองของอินเทอรเน็ตเปนอยางดี ดังนั้น แมจะอนุญาต
ใหมีการพัฒนาอินเทอรเน็ตในประเทศจีนได แตก็ไดทําการตัดตอนทําหมันพลังทางการเมือง
ของอินเทอรเน็ตตั้งแตแรกเกิดอยางเปนระบบและกระทําเรื่อยมาเลยทีเดียว ทั้งในแงการออก
กฎหมายหลากหลายฉบับ จัดตั้งองคกรสถาบันขึ้นควบคุมดูแลและเซ็นเซอรอินเทอรเน็ตอยาง
เปนระบบ ออกแบบและจัดปรับโครงสรางทางกายภาพของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตใหขอมูลทุก
ชนิดตองไหลผานเซิรฟเวอรที่ศูนยกลางของประเทศเพียงไมกี่เครื่อง ทั้งยังตั้ง “กําแพงเมืองจีน
ในโลกไซเบอร” ขึ้นมาอีก ที่สําคัญคือ ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจการคาและการลงทุน จีนจึง
ไดรับความรวมมือจากเหลาบรรษัทยักษใหญทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของโลกที่มาจาก
ประเทศเสรีนิยมเปนอยางดี ในการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อควบคุมเสรีภาพในการสื่อสารบน
อินเทอรเน็ตนี้
อยางไรก็ตาม เมื่อมีการใชอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความ
รุนแรงแลว ประชาชนจีนก็ดูจะประสบความสําเร็จไมนอยในกรณีการตอตานญี่ปุนไมใหเขามา
รับเหมาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหวางปกกิ่งกับเซี่ยงไฮ และกรณีการประทวงการเปน
ตัวเต็งในสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคงแหงสหประชาชาติที่ขยายโควตาเพิ่มขึ้นจากนโยบาย
การปฏิรูปสหประชาชาติ กระนั้นก็ตาม ทั้งสองกรณีดังกลาว เปนกรณีที่หางไกลจากความลม
สลายของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตอยูมาก ทั้งยังไดรับแรงผลักดันจากความรูสึกชาตินิยมที่จีนมี
ตอญี่ปุน ซึ่งมีอดีตอันปวดราวในชวงสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุนแผขยายอํานาจอาณานิคมทั่ว
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เอเชีย โดยเฉพาะในจีน จนเกิดเหตุการณสังหารหมูที่เมืองนานกิงอยางโหดราย จึงทําใหการ
เคลื่อนไหวสําเร็จไดโดยไมยากเกินไป แตหากไมใชกรณีที่มีแรงหนุนจากความรูสึกชาตินิยม
และประเด็ น การเคลื่ อ นไหวเป น เรื่ อ งการโค น ล ม รั ฐ บาลพรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น แล ว การนํ า
อินเทอรเน็ตมาใชในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะดังกลาวนี้ ก็ดูทาวาจะไมประสบ
ความสําเร็จไดโดยงาย เพราะอํานาจในการควบคุมอินเทอรเน็ตของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตจีน
นั้นยังคงความเขมแข็งอยูมากทีเดียว
ทั้ ง สองกรณี เ มื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศไทย ในแง อํ า นาจเชิง โครงสร า งของ
อินเทอรเน็ตแลว กลาวไดวา ชวงกอนรัฐประหารป 2549 นั้น อินเทอรเน็ตไทยคอนขางมี
ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ เซอร เ บี ย มากกว า กล า วคื อ รั ฐ บาลตระหนั ก ถึ ง พลั ง ทางการเมื อ งของ
อินเทอรเน็ตคอนขางนอย แมวาจะไมถึงกับไมมีเลย และขบวนการเคลื่อนไหวโคนลมรัฐบาล
ทักษิณก็สามารถนําพลังของอินเทอรเน็ตมาใชขับไลรัฐบาลทักษิณไดอยางมีนัยสําคัญ แมวาจะ
ยังไมถึงกับโคนลมรัฐบาลไดสําเร็จก็ตาม แตอินเทอรเน็ตก็กลายเปนเครื่องมือการสื่อสารหลัก
ประการหนึ่งของประชาชนทุกฝาย ทั้งฝายที่เห็นดวยกับการขับไลรัฐบาล ฝายที่สนับสนุนรัฐบาล
และฝายไมเอามาตรา 7 ซึ่งปรากฏตัวขึ้นชัดเจนหลังจากที่ฝายขับไลรัฐบาลประกาศใชมาตรา 7
ขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน (จะอธิบายตอไปในบทที่ 7)
อยางไรก็ตาม หลังรัฐประหารเปนตนไปแลว อินเทอรเน็ตไทยมีลักษณะคลายไปทาง
กรณีประเทศจีนมากขึ้น กลาวคือ คณะรัฐประหารและรัฐบาลที่แตงตั้งขึ้นมานั้น ตระหนักถึง
ความสําคัญของอินเทอรเน็ตเปนอยางดี เพราะเห็นถึงพลังของเทคโนโลยีชนิดนี้ในการเขยา
อํานาจอันแข็งแกรงของรัฐบาลทักษิณมาแลว จึงมีการแทรกแซง ควบคุม ปดกั้น และเซ็นเซอร
อินเทอรเน็ตไทยอยางรอบดาน ตั้งแตคําสั่งคณะรัฐประหารฉบับที่ 5 ที่ใหอํานาจกระทรวงไอซีที
แทรกแซงการสื่อสารของสื่อทุกแขนง รวมทั้งอินเทอรเน็ตไดอยางเต็มที่ และตอมาคือการออก
พรบ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ที่มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม
2550 เปนตนมา และเกิดเปนกระแสกวาดจับ “เว็บหมิ่น” มาจนกระทั่งปจจุบัน (2552) ☯

บทที่ 3
ขอบเขตและวิธีวิจัยโดยละเอียด

กรณีศึกษาในวิทยานิพนธชิ้นนี้ คือ เหตุการณขับไลรัฐบาล พตท.ทักษิณ ชินวัตร โดย
จํากัดขอบเขตเวลาการศึกษาอยูเฉพาะ พ.ศ.2548-2549 สิ้นสุดที่เหตุการณรัฐประหาร เมื่อวันที่
19 กันยายน 2549 เนื่องจากเหตุการณหลังจากการรัฐประหารนั้น บริบทเงื่อนไขทางการเมือง
ของไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจนสามารถแยกศึกษาไดเปนวิทยานิพนธอีกหนึ่งหรืองานวิจัย
อีกเรื่องหนึ่งเลย วิทยานิพนธนี้แบงการศึกษาเนื้อหาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อเคลื่อนไหวขับไล
รัฐบาลในชวงเวลาดังกลาวเปน 2 ระดับ และ 4 มิติ ไดแก
หนึ่ง ระดับโครงสราง ซึ่งประกอบดวยมิติเชิงโครงสรางกายภาพของระบบเทคโนโลยี
มิ ติ เ ชิ ง กฎหมาย และมิ ติ เ ชิ ง สถาบั น /องค ก ร จะศึ ก ษาถึ ง พั ฒ นาการของระบบเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต วาในชวงระหวางการออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตของไทยนี้ มีภาคสวน
สถาบัน หรือองคกรใดเขามามีบทบาทชวงชิงการกําหนดทิศทางและมีอํานาจเหนือการควบคุม
โครงสรางเหลานี้บาง ผูเลนแตละฝายตองอยูภายใตกฎหมายอะไรบาง และมีการแขงขันกัน
อยางไร ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงหรือขึ้นไปมีอิทธิพลตอการรางกฎหมายกํากับบทบาทของผูเลน
ทั้งหมดมากนอยเพียงใด โครงสรางอินเทอรเน็ตทั้งในเชิงเทคนิค/เทคโนโลยีและในเชิงการ
ควบคุมกํากับ ที่ถูกวางไวในระหวางการพัฒนาขึ้นหรือในชวงกอนป 2548 นั้น จะกลายเปน
โครงสรางอํานาจที่เปนตัวกําหนดเงื่อนไขเอื้อตอหรือจํากัดการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในเหตุการณการขับไลรัฐบาลทักษิณในป 2548-2549 ตอไป
สอง ระดับปฏิบัติการ และมิติเชิงประเด็น/เนื้อหา จะไดทําการศึกษาในเชิงภาพรวม
เกี่ยวกับตัวเหตุการณการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรง โดยเนนที่การศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะและพลวัตของการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการกับความยินยอมและ
ความชอบธรรมของรัฐบาล ของฝายตางๆทั้งฝายขับไลรัฐบาล ฝายสนับสนุน และฝายที่สาม
(จะกลาวถึงในรายละเอียดตอไปขางหนา) ทั้งในแงขอจํากัดและเงื่อนไขสนับสนุนเชิงโครงสราง
ที่มีตอ ปฏิบัติก าร รวมทั้ง ลัก ษณะการใชว าทะของแตล ะฝา ยในการอา งหรือ เพิก ถอนความ
ยินยอมและความชอบธรรมของฝายตนและฝายอื่นๆ สําหรับกรณีอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
นั้น ยังไมไดประสบกับขอจํากัดในเชิงโครงสรางมากนัก (โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับกรณี
ประเทศจีน) ทําใหแตละฝายสามารถใชอินเทอรเน็ตเพื่อรองรับเปาหมายทางการเมืองของ
ตนเองไดอยางคอนขางเต็มที่ ดังนั้น มิติเชิงวาทะในการตอสูทางการเมืองไรความรุนแรงนี้จึง
เปนสว นสําคัญในระดับปฏิบัติการและเปนเนื้อหาหลักของกรณีเหตุการณการขับไลรัฐบาล
ทักษิณในพ.ศ.2548-2549
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อยางไรก็ตาม กอนที่จะอธิบายถึงวิธีวิจัยอํานาจของอินเทอรเน็ตในระดับโครงสรางนั้น
จํ า เปน ตอ งนิย ามขอบเขตความหมายเชิง โครงสรา งเทคโนโลยีข องคํ า วา “อิน เทอรเ น็ต ”
เสียกอน นอกจากนี้ กอนจะอธิบายรูปธรรมของวิธีวิจัยเกี่ยวกับปฏิบัติการทางการเมืองโดยไร
ความรุนแรงของอินเทอรเน็ตนั้น จําเปนตองอภิปรายเกี่ยวกับขอบเขตเสนแบงระหวางคําวา
“ความรุนแรง” กับ “ไรความรุนแรง” เสียกอนเชนกัน ดังนั้น ในบทนี้ จะไดกลาวถึงขอบเขตเชิง
โครงสรางของอินเทอรเน็ตกอนเปนหัว ขอแรก แลว จึงกลาวถึงรูปธรรมของวิธีวิจัยเกี่ยวกับ
อํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ต จากนั้นจะอภิปรายถึงขอบเขตความหมายที่จะใชเปน
เกณฑแบงระหวางคําวา “ความรุนแรง” และ “ไรความรุนแรง” เพื่อเปนฐานอางอิงในการเลือก
เว็บไซตที่จะใชเปนกรณีศึกษาของวิทยานิพนธชิ้นนี้ และสุดทายจึงอรรถาธิบายถึงรูปธรรมของ
วิธีวิจัยเกี่ยวกับอํานาจเชิงปฏิบัติการของอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้นระหวางการขับไลรัฐบาลทักษิณ
1. ขอบเขตเชิงโครงสรางเทคโนโลยีของ “อินเทอรเน็ต”
“อินเทอรเน็ต” มีความหมายกวางครอบคลุมเทคโนโลยีชนิดตางๆมากขึ้นเรื่อยๆ ใน
วิทยานิพนธชิ้นนี้ จะเนนศึกษาอินเทอรเน็ตโดยมีศูนยกลางอยูที่ “เว็บไซต” (website) ในฐานะที่
สรางผลกระทบทางการเมืองไดมากที่สุด โดยจะขยายขอบเขตคํานิยามครอบคลุมเทคโนโลยี
อื่นๆที่เกี่ยวของหรือรองรับการใชงานเว็บไซต ในที่นี้ จึงแบงมิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยีของ
อินเทอรเน็ตไววาเปนการทํางานของเทคโนโลยี 3 ชั้นซอนกันอยู ดังตารางที่ 3.1 ไดแก 1
1

อินเทอรเน็ต อาจแบงไดอีกลักษณะตามเกณฑของประกาศกระทรวงไอซีที เรื่อง “หลักเกณฑการเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ” พ.ศ.2550 ซึ่งไดแยกแยะประเภทของผูใหบริการที่มีสวน
เกี่ยวของกับการเก็บรักษาขอมูลที่วิ่งไปในแตละชั้นทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต อยางละเอียดลออ เปน 5
ประเภท ดังนี้
(1) ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (telecommunication and
broadcast carrier) เชน ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ผูใหบริการวงจรเชา
(leased line), ผูใหบริการสายเชาแบบใยแกว, ผูใหบริการ ADSL (ยกเวนผูใหบริการเฉพาะสายสัญญาณที่ไม
มีการบันทึกขอมูล) ผูใหบริการดาวเทียม (satellite service provider)
(2) ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (access service provider) เชน ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งแบบมีสายและไรสาย ผูประกอบการซึ่งใหบริการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ในหองพัก หองเชา โรงแรม รานอาหารและเครื่องดื่ม ผูใหบริการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับ
องคกร หนวยงานราชการ บริษัท สถาบันการศึกษา เปนตน
(3) ผูใ หบริการเชาระบบคอมพิวเตอรหรือใหเชาบริ ก ารโปรแกรมประยุก ตตางๆ (host
service provider) เชน ผูใหบริการ web-hosting หรือ web-server, ผูใหบริการแลกเปลี่ยนแฟมขอมูล (file
server/file sharing), ศูนยรับฝากขอมูลทางอินเทอรเน็ต (internet data center)
(4) ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต (internet café) รวมทั้งผูใหบริการรานเกมสออนไลน
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ตารางที่ 3.1: นิยามอินเทอรเน็ตเปนชั้นทางเทคโนโลยี 3 ชั้นซอนกัน
ชั้นทางเทคโนโลยี
1. ชั้นโครงขายพื้นฐาน
(Network Infrastructure)
2. ชั้นชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต
(Internet Access)
3. ชั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ต
(Internet Content)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
โครงขายโทรคมนาคม, วงจรเชา, สายสงสัญญาณ/สาย
โทรคมนาคม, ชุมสายอินเทอรเน็ตในประเทศ (NIX),
ชุมสาย/เกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (IIG)
ISPs, Web-Hosting, Data Center
เว็บไซต, เว็บบอรด, เว็บบล็อก
คลิปเสียง, คลิปวิดีโอ, วิทยุออนไลน, โทรทัศนออนไลน

1) ชั้นโครงขายพื้นฐาน (Network Infrastructure) ไดแก โครงขายโทรคมนาคม,
วงจรเชา (leased line / circuit), สายสงสัญญาณ/สายโทรคมนาคม (transmission /
telecommunication line), เกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (International Internet
Gateway: IIG) ทําหนาที่คลายชุมสายโทรศัพท (สําหรับการสื่อสารแบบโทรศัพท) สําหรับโทร
ออกตางประเทศ, ชุมสายแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ตในประเทศ (National Internet
Exchange: NIX) ทําหนาที่คลายชุมสายโทรศัพทสําหรับโทรหากันภายในประเทศ ซึ่งมีขอดี
ตรงที่หากผูใชอินเทอรเน็ตทั้ง 2 ฝายอยูในประเทศเดียวกัน ขอมูลก็ไมจําเปนตองวิ่งจากผูใชคน
แรกออมออกไปที่ตางประเทศแลวจึงวิ่งยอนกลับเขามาภายในประเทศสูผูใชคนที่สอง ทําใหเปน
การสงวนชองทางจราจรของทางดวนขอมูล (information
superhighway) หรือแบนดวิธ
(bandwidth) ไวสําหรับการเรียกขอมูลอินเทอรเน็ตระหวางประเทศเทานั้น และเปนการประหยัด
คาใชจายดวย เพราะแบนดวิธของทางดวนขอมูลออกสูตางประเทศนั้น แพงกวาภายในประเทศ
มาก เทคโนโลยี ต า งๆในชั้ น โครงข า ยและอุป กรณ พื้ น ฐานนี้ โดยทั่ ว ไปมั กถู ก สร า งขึ้ น และ
ดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจหรือผูประกอบการรายใหญมาก และจะขายหรือใหเชาแบนดวิธใน

(5) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอร (content & application service provider)
เช น ผูใ ห บ ริก ารเว็ บ บอร ด ผูใ ห บ ริก ารเว็ บ บล็อค ผู ใ หบ ริก ารการทํ า ธุร กรรมการเงิน ทางอิน เทอรเน็ ต ผู
ให บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผู ใ ห บ ริ ก ารเว็ บ เซอร วิ ส ผู ใ ห บ ริ ก ารพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (ecommerce) หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (e-transactions) เปนตน
ประกาศฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงความสลับซับซอนและความกวางขวางของอินเทอรเน็ตและผูมีสวน
เกี่ยวขอ งไดเป นอยางดี อยางไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้เปนผลสืบเนื่องจากพรบ.การกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มีเปาหมายเพื่อตรวจสอบการจราจรของขอมูลบนอินเทอรเน็ต สําหรับใชเปนขอมูล
ประกอบการพิ จ ารณาคดีท างคอมพิวเตอร วิท ยานิพนธชิ้น นี้มิไ ดมีเปา หมายเชน นั้น เพราะเนน ศึก ษา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในสวนที่เกี่ยวกับหรือรองรับการใชเว็บไซตและเว็บบล็อคเปนสําคัญ จึงไมไดใชเกณฑ
การแยกแยะชั้นทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแบบเดียวกับประกาศฉบับนี้
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ลักษณะ “ขายสง” ใหกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Providers: IPS) ในชั้นการ
เขาถึงอินเทอรเน็ตอีกตอหนึ่ง
2) ชั้นชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต (Internet Access) กลาวไดวาอินเทอรเน็ต
สามารถแพร ห ลายออกไปในสั ง คมได เพราะมี ก ารให บ ริ ก ารในชั้ น นี้ เนื่ อ งจากแต เ ดิ ม มา
เทคโนโลยีในชั้นโครงขายและอุปกรณพื้นฐานนั้น มีอยูแลว เพราะใชสําหรับการสื่อสารประเภท
อื่น เชน โทรศัพท โทรสาร เปนตน เมื่อเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโดยใชโครงขาย
และอุ ป กรณ พื้ น ฐานเดิ ม ที่ มี อ ยู จนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในเสถี ย รภาพของระบบได ถึ ง ขั้ น หนึ่ ง ก็
สามารถจั ด ให มี ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต อย า งแพร ห ลายได จากนั้ น จึ ง ค อ ยๆพั ฒ นาเทคโนโลยี
รายละเอียดปลีกยอยอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในจุดตางๆที่เกี่ยวของกับระบบเพิ่มขึ้นภายหลัง
เชน พัฒนาสายโทรคมนาคมหรือการเขารหัสใหสามารถสงขอมูลไดรวดเร็วขึ้น (hi-speed หรือ
broadband internet) พัฒนาสื่อโทรคมนาคมชนิดไรสายขึ้นมาใชกับอินเทอรเน็ต (wireless
internet) หรื อ พั ฒ นาเทคโนโลยี อ ย า งเว็ บ ไซต ห รื อ เทคโนโลยี ก ารจั ด การเนื้ อ หา (content
management technology) อื่นๆตามมาในภายหลัง สําหรับประเทศไทย ขั้นการเผยแพรการ
ใช อิ น เทอร เ น็ ต นี้ คื อ การเป ด ให มี บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต เชิ ง พาณิ ช ย ไ ด เทคโนโลยี ใ นชั้ น นี้
ประกอบดวยบริการหลักๆที่เกี่ยวของ 3 ประเภท ไดแก
2.1. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) โดยปกติจะซื้อแบนดวิธมาจากผูใหบริการ
ตางประเทศ หรือจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ รวมถึงชุมสายแลกเปลี่ยน
ขอมูลในประเทศ (ซึ่งประกอบกิจการในชั้นโครงสรางพื้นฐาน หรือเรียกไดวาเปน “ตลาดขาย
สง”) แลวมา “ขายปลีก” แบนดวิธตางๆใหกับลูกคาทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่เปนแบบองคกร และแบบ
รายบุคคล โดยปกติ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตมักใหบริการอีก 2 ชนิดขางลางนี้ดวย
2.2. บริการเว็บโฮสติ้ง (web-hosting) หรือรับฝากเว็บไซต บริษัทผูใหบริการ
จะมีพื้นที่ใน (ฮารดดิสกของคอมพิวเตอรที่เปน) เว็บเซิรฟเวอร (web server) พรอมกับไดเชา
ซื้อแบนดวิธมาจากผูใหบริการในชั้นโครงขายและอุปกรณพื้นฐานเตรียมไวแลว และใหบริการ
ลูกคาผูตองการสรางเว็บไซต ซึ่งจะตองประเมินปริมาณเนื้อหาที่จะสรางขึ้น (หรือถูกสรางขึ้นใน
กรณีที่เปนเว็บบอรดหรือใหผูอานแสดงความคิดเห็นได) ในเว็บไซต และปริมาณผูอานที่จะเขา
มาอานเนื้อหาเหลานั้น เพื่อที่จะเลือกขนาดความจุของพื้นที่ในฮารดดิสคของเว็บเซิรฟเวอรและ
ระดับความเร็วแบนดวิธที่จะใชรองรับผูอานได ผูใหบริการเว็บโฮสติ้งสวนใหญจะเปนรายเดียว
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไปดวย เว็บไซตที่ใชบริการเว็บโฮสติ้งนี้สวนใหญมักเปนเว็บไซตขนาด
เล็กถึงกลาง
2.3. บริการรับฝากเครื่องเว็บเซิรฟเวอร (Data Center) สําหรับกรณีที่เปนเว็บ
ที่มีขนาดใหญและมีผูอานจํานวนมาก เขามาอานตลอดเวลา ผูใหบริการเว็บโฮสติ้งมักเรียกรอง
ใหเจาของเว็บไซตตองจายราคาเพิ่มขึ้นเพื่อใชแพ็กเกจหรือบริการ (พื้นที่ในฮารดดิสกและแบนด
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วิธ) ที่มีขนาดใหญขึ้น อีกทางเลือกหนึ่ง คือ เจาของเว็บไซตอาจลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เว็บเซิรฟเวอรเอง โดยทางเทคนิคแลว เจาของเว็บไซตอาจตั้งเครื่องเซิรฟเวอรไวที่องคกรของ
ตนเองก็ได แตจําเปนตองมีการดูแลบํารุงรักษาอยางดี ดังนั้น ผูใหบริการเว็บโฮสติ้งจึงมักมี
บริการรับฝากเครื่องเว็บเซิรฟเวอรดวยเชนกัน สวนใหญเจาของเว็บไซตจึงมักใชบริการนี้
3) ชั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ต (Internet Content) เทคโนโลยีในชั้นนี้ คือ เทคโนโลยีที่
เกี่ ย วกั บ การสร า งเนื้ อ หา และติ ด ต อ กั บ ผู อ า นโดยตรง ผู ใ ห บ ริ ก ารเนื้ อ หาอิ น เทอร เ น็ ต นั้ น
บางครั้งก็เรียกวา “Internet Content Providers: ICPs” การใชงานเชิงเนื้อหาโดยปกติมีอยู 3
แบบ ไดแก
3.1. เว็บไซต (website) เปนคําเรียกรวมๆของที่อยูของเนื้อหาซึ่งองคกรหรือคน
หนึ่งๆตองการจะสรางขึ้น ในเว็บไซตจะประกอบไปดวยแตละหนาเว็บ หรือเว็บเพจ (webpage)
หลายๆหนา ซึ่งบรรจุเนื้อหาสําหรับการอานโดยตรง เว็บไซตมีไดหลากหลายประเภทตั้งแตเว็บ
สวนตัว ไปจนถึงเว็บองคกร บริษัท หางราน และชวงหลังๆที่นิยมกันมาก คือ เว็บบันเทิง/วาไรตี้
(เชน sanook.com, kapook.com เปนตน) และเว็บขาว ฯลฯ สําหรับเว็บขาวนั้น เปนการ
ปรับตัวขององคกรหนังสือพิมพที่ผลิตเนื้อหาของตน และขึ้นมานําเสนอผานเว็บไซต เชน เว็บ
ของบางกอกโพสท (www.bangkokpost.co.th) เปนตน ในยุคหลังๆที่เกิดปรากฏการณการ
หลอมรวมสื่อ (media convergence) นอกจากสื่อหนังสือพิมพที่เปนตัวอักษรแลว สื่อวิทยุ และ
สื่อโทรทัศนเริ่มผลิตเนื้อหาของตนและนําขึ้นมาเผยแพรบนเว็บไซตเชนกัน ในชวงแรกๆ จะมี
ลักษณะเปนคลิป (clip)
เสียงและวิดีโอ และชว งถัดๆมา เมื่อสังคมไทยเริ่มสามารถใช
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงได เว็บสื่อเหลานี้ ก็เริ่มกลายเปนใหบริการวิทยุออนไลนและโทรทัศน
ออนไลน รวมทั้งกลายเปนเว็บสื่อผสมทุกแบบทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ วิทยุ โทรทัศน เชน
วิทยุผูจัดการ (www.managerradio.com) หรือ เนชั่นเชแนล (www.nationchannel.com) เปน
ตน
3.2. เว็ บ บอร ด (webboard) หรื อ ศั พ ท เ ดิ ม เรี ย กว า “กระดานข า ว” (bulletin
board) เปนเว็บไซตอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งผูใชสามารถเขียนเรื่องราวสิ่งตางๆลงไปในหนาเว็บไดดวย
การใชงานยุคแรกๆเปนการฝากประกาศขาวสารตางๆ ในยุคหลังๆกลายเปน “กระดานสนทนา”
เพราะผูอานสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกันได ในเว็บไซตหนึ่งๆอาจมี
หรือไมมีเว็บบอรดอยูดวยก็ได (เชน เว็บประชาไท (www.prachatai.com) หรือเว็บมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน (www.midnightuniv.org) ที่มีทั้งสวนที่เปนเว็บเพจเสนอขาวสาร และเว็บบอรดแยกไว
สําหรับใหสนทนากัน เปนตน) และเว็บบอรดใหญๆ (เชน pantip.com เปนตน) อาจแบงหอง
สนทนาเปนหองตางๆโดยตั้งหัวขอสนทนาประจําหองนั้นๆขึ้นมา (ใน pantip.com จะแบงเปน
หองตางๆ เชน หองราชดําเนินสําหรับเรื่องการเมือง หองเฉลิมไทยสําหรับเรื่องบันเทิง หอง
ศุภชลาสัยสําหรับเรื่องกีฬา เปนตน) นอกจากนี้ เว็บไซตหลายแหง โดยเฉพาะเว็บขาว ยังมีทั้ง
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สวนที่เปนการนําเสนอขาวสารและสวนที่ใหมีการแสดงความคิดเห็นใตขาวดวย ความคิดเห็นใต
ขาวนี้ ก็ ก ลายเป นพื้ น ที่ ส นทนาสืบ เนื่องจากขาวนั้น ๆเชน กัน เชน
ผูจัดการออนไลน
(www.manager.co.th), เว็บหนังสือพิมพมติชน (www.matichon.co.th) เปนตน
3.3. เว็บบล็อก (webblog) กลาวไดวาเปนเทคโนโลยีเชิงเนื้อหาลาสุดที่ผูให
บริการฟรีเว็บบล็อก (free-webblog) มีพื้นที่พรอมกับโปรแกรมการสรางเว็บเพจและเว็บไซต
สําเร็จรูปไวใหผูที่ตองการสรางเว็บไซต แตไมตองการเปนองคกรขนาดใหญ ตองลงทุนเชาหรือ
ซื้อเว็บเซิรฟเวอร หรืออาจติดปญหาทักษะทางเทคนิคตางๆ ใหสามารถผลิตเนื้อหาของตนเอง
ได ผูใหบริการเว็บบล็อกเหลานี้ เชน blogspot.com, wordpress.com เปนตน หรือสําหรับผู
ใหบริการเว็บบล็อกไทย เชน oknation.com ในเครือเนชั่น เปนตน
ในแงบทบาทของผูอานแลว เว็บไซตและเว็บเพจในยุคแรกๆ เปนการสื่อสารทาง
เดียว กลาวคือ ผูอานมีบทบาทเปนเพียงผูรับสารเทานั้น ไมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ถายทอดสิ่งที่ตนเองอยากจะสื่อได สวนเว็บบอรดเปนพัฒนาการตอจากเว็บไซต/เว็บเพจยุค
แรกๆ ผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดบางบางสวน อยางไรก็ตาม ในยุคหลังๆ
และสําหรับบางเว็บไซต อาจมีผูแสดงความคิดเห็น “ขาประจํา” อยูบาง จนเริ่มมี “แฟนๆ” คอย
ติดตามอานเชนกัน สําหรับเว็บบล็อกนั้น กลาวไดวาเปนพัฒนาจากเว็บบอรดสูงขึ้นไปอีกขั้น
หนึ่ง เพราะผูอานมีบทบาทสูงขึ้นอีกมาก ถึงขั้นสามารถผลิตเนื้อหาขึ้นมาไดเองทั้งหมด เพื่อให
ผูอานคนอื่นมาอานเรื่องราวที่ตนเองตองการสื่อ เว็บบล็อกเหลานี้เอื้อใหเกิดนักเขียนเว็บบล็อก
หรือบล็อกเกอร (blogger) หนาใหมมากมาย โดยเฉพาะบล็อกเกอรที่สื่อสารเรื่องราวทางการ
เมือง ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบมากมาย (ดูเพิ่มเติมใน Farrel and Drezner (2008) และ
Khiabany and Sreberny (2007)) เพราะผูสรางเนื้อหาไมมีขอจํากัดในเรื่องทักษะทางเทคนิค
หรือการลงทุน ทั้งยังถูกควบคุมไดยากจากผูมีอํานาจอีกดวย
เว็บบล็อกเหล านี้ เปนเทคโนโลยีเ ชิงเนื้อหาที่เกิ ดขึ้นมาพรอมกั บปรากฏการณ
“web 2.0” ซึ่งผูอานเนื้อหาเปนผูสรางเนื้อหาไปดวย ศัพทภาษาอังกฤษเรียกวา “prosumer”
(producer + consumer) นี้ (Tapscott and Williams, 2008: 124-150) แตกตางจาก “web 1.0”
ซึ่งผูอานทําหนาที่เปนไดเพียงผูบริโภคเนื้อหาเทานั้น ปรากฏการณเว็บ 2.0 ในระดับโลก คือ
การเกิดขึ้นของเว็บไซต wikipedia ซึ่งตั้งตัวเปนสารานุกรมออนไลน และเปดใหผูอานเขามา
เขียนเนื้อหาคําอธิบายเกี่ยวกับศัพทตางๆในลักษณะเดียวกับสารานุกรมชนิดพิมพเปนเลมดวย
เชนกัน
ในแงชนิดของเนื้อหาที่สื่อบนเว็บไซตนั้น ปรากฏการณที่สําคัญอีกประการหนึ่งใน
ระดับโลก คือ การเกิดขึ้นของเว็บไซต youtube.com ซึ่งเปนเว็บ 2.0 อีกแหงหนึ่งเชนกัน แต
แตกตางจาก wikipedia ตรงที่ผูใชไมไดสรางเนื้อหาเชิงตัวอักษร แตสรางเนื้อหาเปนวิดีโอและ
สามารถอัพโหลด (upload) วิดีโอคลิปขึ้นไปไวที่เซิรฟเวอรของ youtube เพื่อใหผูอานคนอื่นๆ
เขียนแสดงความคิดเห็น หรือสรางวิดีโอคลิปอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาตอบโตไดเชนกัน วิดีโอคลิป
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หลายชิ้นบน youtube นั้นสงผลกระทบทางการเมืองอยางสําคัญดวยเชนกัน (ดู Naim, 2007)
และเปนผลใหปจจุบัน youtube มักถูกบล็อกทั้งในระดับทั้งเว็บไซต หรือบล็อกเฉพาะบางคลิป
จากรัฐบาลของประเทศตางๆดวยเชนกัน นอกจากนี้ ปจจุบัน มหาวิทยาลัยใหญๆ (เชน UC
Berkeley) หรือสื่อใหญๆ (เชน BBC, Aljazeera เปนตน ลวนเปดสถานีสวนตัว หรือ “แชนแนล”
(channel) บน youtube นี้ดวยเชนกัน1
โดยทั่วไปแลว หากพิจารณาจากชั้นทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตทั้ง 3 ชั้น
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตอาจใหบริการเฉพาะเทคโนโลยีหนึ่งๆในชั้นใดชั้นหนึ่ง
เช น การสร า งเนื้ อ หาและให บ ริ ก ารผู อ า นได เ ข า มาอ า นเท า นั้ น เป น ต น หรื อ อาจให บ ริ ก าร
มากกวาหนึ่งเทคโนโลยีแตยังอยูในชั้นใดชั้นหนึ่ง เชน เว็บไซตสวนใหญในระยะหลังๆนี้ มักมี
เว็ บ บอร ด ทั้ ง ที่ เ ป น แบบแยกไป หรื อ อาจอยู ท า ยบทความหลั ก เลยก็ ไ ด หรื อ ผู ใ ห บ ริ ก าร
อินเทอรเน็ต มักใหบริการใหเชาพื้นที่เว็บไซต และบริการรับฝากเครื่องเซิรฟเวอรดวยเชนกัน
เปนต น ในระยะหลังมานี้ ผู ประกอบกิ จการที่ เ กี่ ย วข องกับ อินเทอรเ น็ ต รายใหญๆ มั ก เป ด
ใหบริการหลายชนิด ในขณะที่ก็เปนเจาของเทคโนโลยีในหลายๆชั้น กลาวคือ กรณีที่ผูใหบริการ
โครงขายและอุปกรณพื้นฐาน ซึ่งเปนเจาของเทคโนโลยีโครงขายหลายชนิด (เชน อาจเปน
เจาของโครงขายโทรศัพทประจําที่ (fixed telephone) โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ วงจรเชา
ชุมสายอินเทอรเน็ตทั้งในและระหวางประเทศ สายเคเบิลใตน้ํา ระบบสื่อสารผานดาวเทียม เปน
ตน) ทั้งยังเปดใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต ใหเชาเว็บไซต รับฝากเครื่องเซิรฟเวอร
มักมีความเชื่อที่วาอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่ควบคุมไดยาก เปนกิจการเสรี และมี
ความเปนประชาธิปไตยสูง อันที่จริงแลว ความเชื่อนี้ถูกเพียงสวนเดียว กลาวคือ นับวาถูกได
บางในชั้นอินเทอรเน็ตสวนที่เปนการบริการเชิงเนื้อหา2 แตความเชื่อนี้ดูเหมือนจะผิดถนัด เมื่อ
พิจารณาในชั้นโครงขายและอุปกรณพื้นฐาน ซึ่งมักมีผูใหเจาของและผูใหบริการอยูเพียงไมกี่ราย
เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง มีความเสี่ยงสูง ใชเวลาในการสรางนาน ตองไดรับสิทธิพิเศษใน
การสรางโครงขาย รวมทั้งเรื่องสิทธิแหงทาง (Right of Way) และยังเปนการยากที่จะสรางใหม
อีกดวย (อายุทธ จิรชัยประวิตร, 2550: 1 และ 83-84) นอกจากนี้ กรณีที่เจาของเทคโนโลยี
ต า งๆในชั้ น โครงข า ยและอุ ป กรณ พื้ น ฐานเป ด ให บ ริ ก ารในชั้ น การเข า ถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต ด ว ย
ดังกลาวในยอหนาที่แลวนั้น นับเปนการ “รวมแนวดิ่ง” (vertical integration) หรือบางครั้งเรียก
“economy of scope” กรณีเชนนี้ในดานบวก อาจทําใหเกิดความแพรหลายของการใช
1

เชน youtube.com/user/UCBerkeley, youtube.com/bbc หรือ youtube.com/aljazeera เปนตน
อยางไรก็ตาม แมในชั้นการใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ตเองก็ตาม ก็สามารถเกิดการผูกขาดรวมศูนย
ขึ้นไดเชนกัน เมื่อเว็บไซตใดเว็บไซตหนึ่งไดรับความนิยมสูงมากและผูใชอินเทอรเน็ตใชบริการเฉพาะเว็บนี้
เปนประจํา เชน การผูกขาดการใช search engine ของบริษัทกูเกิ้ล (google.com) หรือกรณีบริษัทยาฮู เปน
ตน โปรดดู Dahlberg (2005)
2
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อินเทอรเน็ตไดมากขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะผูใชอินเทอรเน็ตสามารถไดรับบริการอยาง “ครบ
วงจร” แตในแงลบแลว จะทําใหเกิดการรวมศูนยอํานาจควบคุมการใชอินเทอรเน็ต และการ
ผูกขาดตลาดอินเทอรเน็ตไดมากขึ้น เนื่องจากผูประกอบการประเภทนี้ มักใหสิทธิพิเศษหรือลด
ราคาแกผูใชอินเทอรเน็ตที่ใชโครงขายหรืออุปกรณพื้นฐานของตนเองดวย ทั้งยังเปนการกีดกันผู
ใหบริการรายอื่นที่ไมมีโครงขายเปนของตนเองใหออกไปจากสนามแขงขันในธุรกิจอินเทอรเน็ต
อีกดวย
ดังนั้น การนิยามขอบเขตความหมายโดยแบงเปน 3 ชั้นดังกลาวขางตน จะชวยทําให
เราสามารถมองเห็นภาพไดชัดขึ้นวา อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนระบบเทคโนโลยีขนาดใหญมาก ทั้งยัง
มีพัฒนาการอยางรวดเร็วจนสามารถหลอมรวม (convergence) เทคโนโลยีชนิดอื่นๆเขามาอยู
ในอินเทอรเน็ตไดมากขึ้นเรื่อยๆนั้น ประกอบไปดวยกลุมอํานาจ สถาบัน และกฎหมายใดบางที่
จะเขามาของเกี่ยวในสวนตางๆและในแตละชั้นของระบบอินเทอรเน็ต อํานาจเชิงโครงสราง
เหลานี้อันจะมีผลทั้งในทางบวกและในทางลบกับปฏิบัติการไรความรุนแรงที่ใชอินเทอรเน็ตอยาง
มีนัยสําคัญทีเดียว
2. วิธีวิจยั อินเทอรเน็ตในระดับโครงสราง
การศึกษาพัฒนาการอํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทย จะศึกษาโดยพิจารณา
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตที่แบงออกเปน 3 ชั้นดังกลาวขางตน โดยที่ในแตละชั้น จะ
แบงพัฒนาการของอินเทอรเน็ตไทยเปน 2 ยุค โดยประยุกตมาจากแนวคิดพลวัตของระบบ
เทคโนโลยีของทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญ (ดูหัวขอ 1.3 บทที่ 2) ไดแก ยุคบุกเบิกและยุค
ขยายตั ว ในยุค บุก เบิ กนั้ นมีการเมื องของการชว งชิงอํานาจเหนือโครงสร างทางเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตนอยกวาในยุคขยายตัว
สวนขอมูลและเอกสารที่ใชในการศึกษา รวมถึงการเขาถึงขอมูลนั้น ประกอบดวย 3
สวน ไดแก เอกสารชั้นตน (primary documents) เอกสารชั้นรอง (secondary documents) และ
การสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured and in-depth interview) สําหรับ
เอกสารชั้นตนที่ใช ซึ่งสามารถเขาถึงทางอินเทอรเน็ตไดเกือบทั้งหมด ยกเวนบางชิ้นที่ตองใช
การคนตามหองสมุด หรือขอจากองคกรนั้นๆโดยตรง ไดแก
1) รายงานประจํ า ป ข ององค ก รต า งๆ เช น ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC
ตอไปนี้จะเรียกวา “เนคเทค”) กระทรวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอไปนี้จะ
เรียกวา “กระทรวงไอซีที”) การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (ทศท.) รวมทั้งเอกสารของผูใหบริการอินเทอรเน็ตบริษัทตางๆ เชน อินเทอรเน็ตประเทศ
ไทย (หรือ “ไอเน็ต” ในปจจุบัน), ทีทีแอนที, เทเลคอมเอเชีย (หรือ “ทรูคอรป” ในปจจุบัน), ซี
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เอสล็อกซอินโฟ เปนตน รายงานเหลานี้ใหขอมูลหลักๆของการดําเนินการตางๆขององคกร
ตางๆที่มีสวนรวมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทย
2) “แผนที่อินเทอรเน็ต” (internet map) ของไทย ที่ผลิตโดยเนคเทคและของกสท.
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางทางกายภาพของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตวามี
การเชื่อมตอกันอยางไร แตละสวนอยูภายใตการควบคุมขององคกรใดบาง และอํานาจการ
ควบคุมเหลานี้สัมพันธกันอยางไร รวมทั้งนําขอมูลสัดสวนปริมาณแบนดวิธของผูใหบริการแตละ
รายในแตละชวงเวลาที่ปรากฏในแผนที่ มาทําการแจงนับ เพื่อแสดงใหเห็นถึงสภาวะการผูกขาด
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตของไทยอีกดวย
3) เอกสารกฎหมาย นโยบาย และแผนแม บ ทต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อิ น เทอร เ น็ ต
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมทั้งเอกสารประกาศและกฎระเบียบตางๆของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) สําหรับใชศึกษาเนื้อหาชวงการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทย โดยอํานาจการควบคุมกํากับเปลี่ยนมือจาก กสท.ไปเปน
กทช.
4) ขอมูลสถิติการเขาถึงเว็บไซตของศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย หรือที่รูจักกัน
ในนาม “ทรูฮิต” (truehits.net) เพื่อพิจารณาภาพรวมพลังของแตละเว็บไซตสําคัญๆของไทยใน
การสื่อสารและการแพรกระจายเนื้อหาวาสามารถเขาถึงมวลชนไดมากนอยเพียงใด
สําหรับเอกสารชั้นรองที่ใชในการศึกษานี้ ไดแก (1) รายงานวิจัยของเนคเทคและ
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development and Research Institute: TDRI
ตอไปนี้จะเรียกวา “ทีดีอารไอ”) รวมทั้งรายงานวิจัยของกลุมองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของ เอกสาร
เหลานี้ใหภาพรวมเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาอินเทอรเน็ตไทย รวมทั้งมิติเชิงเศรษฐศาสตร
การเมืองของการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีเหลานี้อีกดวย (2) เอกสารครบรอบวาระตางๆของ
หนวยงานตางๆ รวมทั้งหนังสือเกี่ยวกับประวัติองคกรหรือเว็บไซตตางๆ เชน บริษัททรูคอรป
เว็บไซตพันทิปดอทคอม เครือเนชั่น เปนตน
สวนวิธีการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง ใชเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมที่ไมปรากฏใน
เอกสารดังกลาวขางตน รวมทั้งทัศนะในดานตางๆ บุคคลที่ทําการสัมภาษณ ไดแก องคกรผู
ผลั ก ดั น อิ น เทอร เ น็ ต มาตั้ ง แต แ รกเริ่ ม จนป จ จุ บั น เช น เนคเทค เป น ต น องค ก รผู ใ ห บ ริ ก าร
อินเทอรเน็ต (ISPs), องคกรผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยของอินเทอรเน็ต (internet security) รวมทั้งผูดูแลเว็บไซตตางๆที่จะเปนกรณีศึกษา
เฉพาะของวิทยานิพนธชิ้นนี้อีกดวย
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3. เสนแบง “ความรุนแรง” และ “ไรความรุนแรง”
คําถามสําคัญที่ผูที่สนใจงานศึกษาดานสันติวิธีและความรุนแรงมักถามเสมอ คือ เราจะ
ใชเกณฑอะไรเปนตัวตัดสินวาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองหนึ่งเปนขบวนการไรความ
รุนแรง หรือเปนขบวนการที่ใชความรุนแรง? หรือ อีกนัยหนึ่ง เราจะมีเสนแบงระหวางความ
รุนแรงและการไมใชความรุนแรงอยางไร? ในที่นี้จะอภิปรายถึงคําถาม 2 ประการ คือ (1) เรา
สามารถเรียกขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกกรณีวาเปนขบวนการไรความรุนแรงได
หรือไม? (2) ขบวนการเคลื่อนไหวที่มิไดใชความรุนแรงทางกายภาพ แตใชความรุนแรงแบบอื่น
เชน ความรุนแรงทางคําพูด เปนตน ถือเปนขบวนการไรความรุนแรงหรือไม? คําตอบตอทั้งสอง
คําถามนี้ นาจะไดมาจากโดยกลับไปพิจารณางานเขียนของ Sharp ซึ่งเปนเจาของทฤษฎี
ปฏิบัติการไรความรุนแรงที่ใชเปนฐานของวิทยานิพนธชิ้นนี้ 3 ชิ้น ไดแก (1) งานเรื่อง Politics
of Nonviolent Action (1973) ซึ่งเปนงานตนตํารับและวางรากฐานทางทฤษฎีปฏิบัติการไร
ความรุนแรง (2) งานเรื่อง Nonviolent Action: A Research Guide (1997) ซึ่งเปนหนังสือ
คูมือการทําวิจัยเกี่ยวกับปฏิบัติการไรความรุนแรง โดยชารปแนะนําเกณฑการเลือกกรณีศึกษา
วาจะนํากรณีชนิดใดมาใชเปนกรณีศึกษาปฏิบัติการไรความรุนแรงไดบาง ซึ่งนาจะชวยใหเรา
เห็นคุณลักษณะของ “ขบวนการไรความรุนแรง” ในความหมายของ Sharp ไดชัดเจนมากขึ้น
3.1. สันติวิธี 2 ประเภทใหญ: ฐานหลักการกับเชิงปฏิบตั ินิยม
กอนจะตอบคําถาม 2 ขอขางตน ผูเขียนขอยอนกลับไปกลาวถึงพื้นฐานทฤษฎีสันติวิธีที่
ตองทําความเขาใจกันกอน คือ “สันติวิธี” เปนคําซึ่งรวบรวมการเผชิญหนากับความขัดแยงหลาย
รูปแบบ แนวคิดของขบวนการสันติวิธีก็มีหลายชนิด แตจุดยืนของผูใชสันติวิธีนั้น อาจแบงได
เปน 2 ประเภทใหญ คือ
(1) สันติวิธีบนฐานหลักการ (principled nonviolence) ผูใชสันติวิธีประเภทนี้จะยึด
มั่นอยูบนฐานของหลักศี ลธรรม มนุษยธรรม หรือความเชื่อทางศาสนาวา การกระทําความ
รุนแรงทุกชนิดเปนสิ่งตองหาม เพราะเราทุกคนคือมนุษยเหมือนๆกัน ดังนั้น จะไมมีคําพูดหรือ
แมแตความคิดแหงความเกลียดชังหรือดูถูกเหยียดหยาม ออกมาจากผูใชสันติวิธีประเภทนี้
ชารปเรียกสันติวิธีประเภทนี้วา “สันติวิธี” (Nonviolence) เฉยๆ หรือบางครั้งก็จะวงเล็บขยาย
ความไว ว า เป น “สั นติ วิ ธี เ ชิ ง ศาสนา” หรื อ “สั นติ วิ ธีเ ชิ ง จริ ย ธรรม” และอธิ บ ายว า ในสั น ติ วิ ธี
ประเภทนี้ บางครั้งยังถึงขั้นปฏิเสธความคิดเรื่อง “ความขัดแยง” และ “ฝายตรงขาม” เลยทีเดียว
(Sharp, 2005: 547) ตัวอยางอมตะของผูใชสันติวิธีประเภทนี้คือ มหาตมะ คานธี นี่เปนเหตุให
เมื่อคนพูดถึงสันติวิธี ก็มักจะถึงวาเปนอยางเดียวกับแนวคิด “อหิงสา” ของเขา
(2) สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม (pragmatist nonviolence) ผูใชสันติวิธีประเภทนี้ ในใจ
ของตนอาจไมมีความเชื่อใดๆเลยวาการใชความรุนแรงเปนสิ่งผิด และไมเชื่ออะไรในเรื่องความดี
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งามของมนุษยเลยก็เปนได แตที่ตนไมใชความรุนแรงในการเผชิญหนากับความขัดแยง ก็ดวย
เหตุผลดานประสิทธิภาพเทานั้น กลาวคือ เห็นวาการใชสันติวิธีในการเผชิญความขัดแยงนั้น มี
ประสิ ท ธิภาพมากกว า การใช ค วามรุ นแรง เพราะเมื่อ ใดก็ตามที่ เ ริ่ มใช ความรุ นแรง เมื่ อนั้ น
ความชอบธรรมของขบวนการสันติวิธีก็จะหดหายไปทันที ชารปเรี ยกสันติวิธีประเภทนี้วา
“ปฏิบัติการไรความรุนแรง” (nonviolent action)
“อหิงสา” ของคานธี แตกตางจาก “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” ของชารป เพราะผูใช
อหิงสานั้น จะตองมีความหนักแนนและความรักในจิตใจอยางมาก ถึงขนาดสามารถรักไดแมศัตรู
และสามารถยอมสละตนเพื่อรับความทุกขจากการทํารายของอีกฝายได โดยไมยอมใหตนเปน
ผูกระทําความรุนแรงตอฝายตรงขาม ทั้งนี้ดวยหวังวาความเจ็บปวดของตนจะชวยปลุกความ
เปนมนุษยของผูใชความรุนแรงได และหาทางออกจากความขัดแยงไดอยางสรางสรรครวมกัน
แต “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” นั้น ตั้งอยูบนฐานที่วาตองปฏิบัติการไดจริง คาดการณได และ
เห็นผล ผูใชจึงจะตัดสินใจใชมัน
วิทยานิพนธชิ้นนี้ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงดวยทาทีและฐานทฤษฎีเชิง
ปฏิบัตินิยมแบบของ Sharp นี้ และเห็นวาในกรณีการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น เนื่องจากการเมือง
ไทยไดผานเหตุการณความรุนแรงนองเลือดมามากมาย ทําใหตรรกะเรื่องประสิทธิภาพของ
“สันติ วิธีเ ชิ งปฏิบั ตินิย ม” หรื อ “ปฏิ บัติการไรความรุนแรง” นั้ น ไมได กํากับ ขบวนการขับ ไล
รัฐบาลเพียงฝายเดียว แตใครก็ตามที่ขึ้นมาเปนรัฐบาล รวมทั้งฝายสนับสนุนรัฐบาล ก็ตองระวัง
ทาที ไมยอมใหตนเพลี่ยงพล้ําพลาดทาไปใชความรุนแรง แลวในที่สุด ก็จะสูญเสียความชอบ
ธรรมในการบริหารประเทศไปไดงายๆเหมือนในอดีตเชนกัน
3.2. ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกกรณีเปนขบวนการไรความรุนแรงหรือไม
สําหรับคําถามแรกที่วา เราสามารถเรียกขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกกรณีวา
เปนขบวนการไรความรุนแรงไดหรือไม? นั้น ตองกลับมาพิจารณาความหมายของปฏิบัติการไร
ความรุ น แรงที่ ช าร ป นิ ย ามไว เขาอธิ บ ายว า ปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรงจะถู ก นํ า มาใช ใ น
สถานการณที่มีความไมเห็นดวยหรือไมลงรอยกันอยางจริงจังหนักหนวง ไมวาจะเปนเรื่องความ
ขั ด แย ง หรื อ ข อ พิ พ าท และไม ว า จะเกิ ด ขึ้ น ด ว ยประเด็ น ขั ด แย ง ใดๆ เช น ความขั ด แย ง ทาง
เศรษฐกิจ สิทธิ พื้นที่การดํารงชีวิต อัตลักษณ กรรมสิทธิ์ หรือแม แตเรื่องความขั ดแยงทาง
อํานาจและเรื่องผลประโยชนลวนๆ ดวย เปนตน ขอเพียงใหมีการตอสูชิงชัยอะไรบางอยาง
เกิดขึ้นจริง ก็สามารถนําปฏิบัติการไรความรุนแรงมาใชได ชารปย้ําวา ในการเคลื่อนไหวไร
ความรุ น แรงนี้ ผู ป ฏิ บั ติ จ ะพยายามทุ ก วิ ถี ท างที่ ไ ม มี ค วามรุ น แรงทางกายภาพ ในส ง ผล
สะเทือนบางประการตอกลุมตางๆ เพื่อใหจุดยืนของกลุมตนมีความเขมแข็งขึ้น
ในการเผชิญความขัดแยง ความแตกตางสําคัญระหวางปฏิบัติการไรความรุนแรง กับ
วิ ถี ท างอื่ น (เช น การรณรงค ใ ห ก ารศึ ก ษา, การรวบรวมตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง , การตั้ ง เวที
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อภิปรายถกเถียง, การฟองรองทางกฎหมายและใชระบบศาล, การสงผูสมัครรับเลือกตั้งลงชิงชัย
, หรือการเจรจาตอรอง เปนตน) คือ ปฏิบัติการไรความรุนแรงเปนกระบวนการเชิงรุกที่สราง
ความกดดัน (ไมวาจะเปนความกดดันเชิงศีลธรรมหรือเชิงอารมณความรูสึก หรือในมิติอื่นๆก็
ตาม) เพื่อสรางอิทธิพลตอกลุมตางๆที่อยูในสถานการณความขัดแยงดวยกัน (McCarthy and
Sharp, 1997: xvii-xix) ในบทนําของงานเรื่อง Nonviolent Action: A Research Guide นั้น
McCarthy ยังไดกลาวถึงงานของ Clarence Marsh Case (1923) ที่เสนอแนวคิดเรื่อง “วิธีการ
กดดันทางสังคม” (method of social pressure) และ “การบังคับทางสังคมโดยวิถีไรความ
รุนแรง” (social constraint by nonviolent means) วาเปนงานทางสังคมศาสตรชิ้นบุกเบิกของ
งานดานปฏิบัติการไรความรุนแรงเชนกัน (McCarthy and Sharp, 1997: xix) ดังนั้น จึงกลาว
ไดอยางชัดเจนวา ขบวนการเคลื่อนไหวทุกขบวนการที่เขาตอสูชิงชัยกับฝายตรงขามโดยสราง
แรงกดดัน ดวยวิธีการเชิงรุก และที่สําคัญคือ โดยไมใชความรุนแรงทางกายภาพ ลวนยอม
สามารถถือไดวาเปนขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงไดทั้งสิ้น
นอกจากนี้ เกณฑชี้วัดรูปธรรมอีกประการหนึ่งที่จะระบุวาขบวนการนั้นเปนขบวนการไร
ความรุนแรงหรือไมนั้น ชารปไดแนะนําไววาใหพิจารณาวิธีการบังคับทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ของขบวนการนั้นๆ วาประกอบขึ้นจากเทคนิคของปฏิบัติการไรความรุนแรงตามที่เขา
ไดรวมรวมไวในงานป 1973 หรือไม (1973: 113) สําหรับผูเขียนแลว ขอกลาวขยายเพิ่มเติมวา
เกณฑชี้วัดนี้ คือ ใหพิจารณาอนุมานจากบัญชีรายการวิธีการปฏิบัติการไรความรุนแรงทั้ง 198
วิธีที่เขารวบรวมขึ้น รวมถึงเทคนิควิธีอื่นๆที่อาจคิดคนเพิ่มเติมจากฐานตั้งตนนี้ ดังนั้น จึงสรุป
ไดอีกครั้งหนึ่งวา การประทวงหรือการเคลื่อนไหวใดๆที่ไมไดใช หรือพยายามสงผลใหเกิดการ
ใช ความรุนแรงทางกายภาพ ตอมนุษยและวัตถุสิ่งของ และพยายามสรางแรงกดดันและเงื่อนไข
บังคับตอฝายตรงขาม ลวนสามารถเรียกไดวาเปน ขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงไดทั้งสิ้น
ดั ง นั้ น ด ว ยเกณฑ ดั ง กล า วนี้ แม แ ต เ พี ย งแค ถื อ ป า ยแบนเนอร ร ณรงค การแสดงดนตรี เ พื่ อ
ประทวง หรือการบันทึกคําแถลงของบุคคลสําคัญๆแลวเผยแพรออกไป ก็ลวนสามารถเรียกได
วาเปนปฏิบัติการไรความรุนแรงไดทั้งสิ้น เพราะเปนการใชวิธีการประทวง คว่ําบาตร การสราง
เงื่อนไขบังคับ และแรงกดดัน โดยไมใชความรุนแรงทางกายภาพ หรือการทําลายมนุษยหรือ
อาคารวัตถุทั้งสิ้น1
1

กรณีหนึ่งที่นาสนใจวาเปนการใชความรุนแรงหรือเปนปฏิบัติการไรความรุนแรง คือ กรณีที่สหรัฐและ
สหประชาชาติใชมาตรการคว่ําบาตรอิรักถึง 12 ป กรณีนี้เปนกรณีที่รัฐ (ไมใชขบวนการเคลื่อนไหว) ใชวิธีการ
ชนิดหนึ่งของปฏิบัติการไรความรุนแรง แตผลกลับกลายเปนวาทําใหชาวอิรักลมตายเปนจํานวนมาก เพราะ
ภาวะทุพโภชนานการ ขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค กรณีนี้หากพิจารณาใหละเอียดขึ้นแลว แมจะใช
วิธีการหนึ่งของปฏิบัติการไรความรุนแรงจริง แตสหรัฐใชกองกําลังทหารเพื่อบังคับใหการคว่ําบาตรไดผล
ดังนั้น จึงถือวาไมเปนปฏิบัติการไรความรุนแรง แตเปนการใชความรุนแรง (ผูเขียนขอขอบคุณ Prof. Brian
Martin, University of Wollongong ที่ชวยชี้ประเด็นนี้ใหแกผูเขียน)
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ดังนั้น ขบวนการใดๆก็ตามที่ใชวิธีการที่สอดคลองกับเกณฑขางตน ซึ่งสามารถรวบ
เหลือ 2 เกณฑใหญๆ คือ (1) สรางแรงกดดันเชิงรุกโดยวิถีทางที่ไมใชหรือสงผลใหเกิดความ
รุนแรงทางกายภาพ และ (2) อนุมานใชเทคนิควิธีของปฏิบัติการไรความรุนแรง ก็สามารถถือได
วาเขาขายเปนปฏิบัติการไรความรุนแรงไดทั้งสิ้น ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่เหลือขณะนี้ คือ กรณี
นั้นๆมีความสําคัญมากนอยเพียงใดเทานั้น
3.3. ไมรุนแรงทางกายภาพ แตรุนแรงแบบอื่น เทากับ ไรความรุนแรงหรือไม
สําหรับคําถามที่สองที่วา ขบวนการเคลื่อนไหวที่มิไดใชความรุนแรงทางกายภาพ แตใช
ความรุนแรงแบบอื่น เชน ความรุนแรงทางคําพูด ความรุนแรงในเชิงภาพถาย ความรุนแรงเชิง
จิตวิทยา (ถามี) เปนตน ถือเปนขบวนการไรความรุนแรงหรือไม? นิยามของคําวา “ไรความ
รุนแรง” ของชารปนั้น เนนศูนยกลางความหมายอยูที่การไมมีความรุนแรงทางกายภาพเกิดขึ้น
แมชารปจะกลาวถึงความรุนแรงในลักษณะอื่นๆอยูบาง แตก็กลาวถึงใน 2 ฐานะ คือ ในฐานะที่
เปนเงื่อนไขเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของปฏิบัติการไรความรุนแรง และในฐานะที่เปนสาเหตุ
หรือตนทางที่กอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพ
ชารปไดกลาวถึงเรื่อง “ความเกลียดชัง” (Sharp, 1973 : 633-365) ไววา ปฏิบัติการไร
ความรุ น แรงนั้ น ไม ไ ดเ รี ย กร อ งให ผูป ฏิบั ติต อง “มี ค วามรั ก ” ตอ ฝา ยตรงขา ม อั น ที่ จ ริ ง แล ว
ปฏิบัติการไรความรุนแรงเคยถูกใชโดยคนที่เกลียดชังฝายตรงขามและอยากจะบังคับเขาใหทํา
ตามที่ตนตองการอีกดวย สําหรับชารปแลว อารมณและทัศนคติเชนนี้สามารถดํารงอยูทามกลาง
การใชวิถีทางไรความรุนแรง แตชารปก็ใชเหตุผลโนมนาวตอไปวา หากผูปฏิบัติสามารถระงับ
ยับยั้งใจตนเองจากความรูสึกเกลียดชังและเปนปฏิปกษได หรือกระทั่งสามารถแสดงความรูสึก
เปนมิตรหรือสรางความสัมพันธเชิงบวกกับสมาชิกของฝายตรงขามได ก็จะทําใหการใชเทคนิค
ปฏิบัติการไรความรุนแรงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในแงการเปลี่ยนทัศนะของฝายตรงขามหรือ
แมเมื่อเกิดการบังคับฝายตรงขามโดยไรความรุนแรง เพราะอาจชวยทําลายความภักดีของ
ตํารวจหรือกองทหารที่มีตอระบบของฝายตรงขามได เปนตน
นอกจากนี้ ชารปยังใชแนวคิด “ยิวยิตสูทางการเมือง” เปนฐานอภิปรายการไมสนับสนุน
ใหนักปฏิบัติการไรความรุนแรงแสดงความเปนปฏิปกษและความเกลียดชังตอฝายตรงขามดวย
เชนกัน ยิวยิตสูทางการเมืองนั้น ชารป (1973 : 657-697) เสนอขึ้นวา เมื่อเผชิญกับการ
ปราบปรามอยางโหดรายจากฝายตรงขาม และหากฝายผูปฏิบัติการไรความรุนแรงยึดมั่นไมใช
ความรุนแรงโตตอบแลว ความโหดรายทารุณที่ฝายตรงขามกระทําตอขบวนการไรความรุนแรง
จะสงผลยอนกลับไปทําลายความเขมแข็งของฝายตรงขามเอง แตหากฝายผูปฏิบัติการไรความ
รุนแรงหันไปใชความรุนแรงเสียเองแลว กระบวนการยิวยิตสูทางการเมืองนี้ยอมกลับมาทําลาย
ความเขมแข็งของตัวขบวนการเองดวยเชนกัน ตรรกะของยิวยิตสูทางการเมืองนี้ ชารปเสนอขึ้น
โดยอางถึงการใชความรุนแรงทางกายภาพเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ในงานชิ้นอื่น (Sharp,
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1979) เขาเสนอเพิ่มเติมดวยวาตรรกะทํานองเดียวกันนี้ เมื่อนํามาใชวิเคราะหอิทธิพลของการที่
ขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงแสดงความเปนปฏิปกษและความเกลียดชังตอฝายตรงขาม
แลว ผลสรุปยอมเปนเชนเดียวกัน (Sharp, 1979 :294) กลาวอีกนัยหนึ่ง แมจะไมใชความ
รุนแรงทางกายภาพ แตสําหรับชารปแลว การแสดงความเปนศัตรูและความเกลียดชังโดยฝาย
ปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรงย อ มส ง ผลกลั บ มาทํ า ลายความเข ม แข็ ง ในการเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการไรความรุนแรงเองเชนกัน
อยางไรก็ตาม หากวิเคราะหดวยฐานตรรกะเรื่องประสิทธิภาพตามแนวทางดังกลาว
ในทางปฏิบัติจริง อาจไมเปนผลตามที่ชารป วิเคราะหไวเสียทั้งหมด เพราะผูนําขบวนการอาจ
ไมไดคิดอยางชารป กลาวคือ ดวยตรรกะชนิดเดียวกันนี้ ผูนําบางคนที่ระดมมวลชนอาจเห็นวา
ความรุนแรงทางคําพูดหรือความรุนแรงชนิดอื่นๆที่ไมใชทางกายภาพจะชวยเพิ่มความเขมแข็ง
ใหกับขบวนการฝายตนเหนือฝายตรงขาม การปลุกเรามวลชนดวยถอยคําที่กาวราว และ
บางครั้ ง อาจเจื อ ด ว ยน้ํ า เสี ย งเชิ ง ชาติ พั น ธุ ศาสนา หรื อ อุ ด มการณ อื่ น ๆ เพื่ อ ต อ สู ชิ ง ความ
ไดเปรียบเหนือฝายตรงกันขามนั้น ยอมเปนไปไดแนนอน หากผูนําคนนั้นๆไดคํานวณไวแลว
อยางดีวาวิธีการดังกลาวจะทําใหไดรับความชอบธรรมและแรงสนับสนุนจากมวลชนมากขึ้น
แลกดวยการสูญเสียแนวรวมหรือการยอมรับของคนบางกลุม ซึ่งเปนสวนเล็กๆนอยๆกวา หรือ
เรียกวา “ไดคุมเสีย”
ดวยตรรกะชนิดเดียวกัน ในกรณีการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น นอกเหนือจากคําอธิบาย
ดานบุคลิกสวนตัวของผูนําขบวนการฯแลว จึงเปนไปไดที่ขบวนการที่ประกาศตัววาใชสันติวิธี
หรือปฏิบัติการไรความรุนแรง จึงยังคงใชถอยคําปลุกเราความโกรธแคนและความเกลียดชังได
ทั้งที่รูกันอยูวาจะทําใหประสิทธิภาพและความชอบธรรมในปฏิบัติการของตนอาจลดลง เพราะ
หลายคนอาจไมเห็นดวยและไมเขารวม ทั้งนี้นาจะเปนเพราะตัวแปรเชิงวัฒนธรรมและวิธีคิด
ของสังคมไทย กลาวคือ เพราะผูนําของขบวนการฯนั้น นาจะคิดคํานวณแลววา ดวยการใช
ถอยคําที่กาวราวดุดันบนฐานของการอางอิงอุดมการณบางชนิด เชน ชาติ ศาสน กษัตริย หรือ
แมแตประชาธิปไตย และความเปนธรรม ก็ตาม เปนตน เพื่อโจมตี หรือลดทอนคุณคาความเปน
มนุษยของฝายตรงขามลงนั้น จะสามารถกระตุนเราใหมีจํานวนกลุมผูเขารวมกับขบวนการฯได
มากกวาจํานวนกลุมผูไมเห็นดวยและไมเขารวม โดยเฉพาะเมื่อกลุมที่ไมเห็นดวยมีสัดสวนเพียง
นอยนิดเมื่อเทียบกับกลุมคนที่เห็นดวย
กลาวอีกนัยหนึ่ง เหตุที่ความรุนแรงทางคําพูดหรือถอยคําที่คอนไปในทางกอใหเกิด
ความเกลียดชังสามารถดํารงอยูไดในขบวนการปฏิบัติการไรความรุนแรง ก็เพราะผูคนจํานวน
มาก (ซึ่งสวนใหญคือผูเขารวมขบวนการ) นั้นรูสึกยอมรับได รูสึกเปนเรื่องถูกตองแลว กระทั่ง
บางครั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น อย า งแข็ ง ขั น อี ก ด ว ยที่ จ ะต อ งปกป ก รั ก ษาสถาบั น อั น เป น ตั ว แทนของ
อุดมการณดังกลาวเอาไว แมในยุคสมัยของการเคลื่อนไหวในชวงป 2548-2549 พลังดังกลาวจะ
ยังไมเติบโตแข็งกลาถึงขั้นตองทําลายชีวิตของอีกฝายหนึ่งลงไปก็ตาม ในแงนี้ หากกลาวอยาง
ถึงที่สุดแลว สําหรับผูที่ไมเห็นดวยกับสภาวะดังกลาวนี้ สิ่งที่จะตองตอสูดวยจึงไมใชเพียงเรื่อง
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การใชถอยคําแหงความเกลียดชังของผูนําขบวนการฯเทานั้น แตเปนอารมณของสังคมและ
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่แฝงฝงอยูในสังคมไทย ซึ่งยอมอนุญาตใหมีคําพูดหรือทาทีแหง
ความเกลี ยดชั งและการลดทอนความเปนมนุษยของคนอื่น เกิดขึ้น และกลาวซ้ําๆอยูอยาง
เปดเผย และเต็มภาคภูมิไดในพื้นที่ทางการเมืองของสังคมไทย
การกํากับควบคุมแทรกแซงคําพูดและทาทีแหงความเกลียดชังนั้น สุมเสี่ยงตอการกาว
ล้ําเสนกลายเปนการปดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดดวยเชนกัน ดังคดีแบรนเดิน
เบิรก (Brandenburg) ที่โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อป 1969 สมาชิกกลุมคลูคลักแคลน (Klu
Klux Klan) กลาววา “เราไมใชองคกรแหงการลางแคน แตหากประธานาธิบดีของเรา สภาคองเก
รสของเรา ศาลสูงสุดของเรา ยังคงปดกั้นชนชาติคอเคเซียนผิวขาวตอไปอีก ก็เปนไปไดที่อาจจะ
ตองมีการลางแคนบางประการเกิดขึ้น” ศาลสหรัฐตัดสินคดีนี้วารัฐบาลไมมีสิทธิดําเนินการใดๆที่
เปนการปดกั้นคําพูดดังกลาวนี้ เพราะผูพูดไมไดสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือความ
รุนแรงใดๆอยางชัดแจง อยางไรก็ตาม ศาลไดตั้งเกณฑ 3 ประการกวางๆ ไดแก (1) ผูพูดตอง
ไมเพียงสนับสนุนการกระทําผิดกฎหมาย แตตองเปนการกระทําผิดกฎหมาย “ที่กําลังจะเกิดขึ้น
แลว” (imminent lawless action) (2) การกระทําผิดกฎหมายที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้น ตอง “มีทีทา
วาจะเกิดขึ้นจริง” (likely to occur) (3) ผูพูดตองมีความจงใจ (intend) ที่จะกอใหเกิดการกระทํา
ผิดกฎหมาย กลาวคือ เปนผูยุยงสงเสริมโดยตรงหรือเปนผูกอใหเกิดการกระทําผิดกฎหมาย
โดยตรง (อางใน Sunstein, 1999 : 90-91)
แม ก ารกระทํ า ผิ ด กฎหมาย จะไม ถึ ง กั บ เป น เรื่ อ งเดี ย วกั บ การใช ค วามรุ น แรงทาง
กายภาพ (เพราะปฏิบัติการไรความรุนแรงบางชนิด เชน อารยะขัดขืน เปนตน ก็เปนวิธีการที่จง
ใจละเมิดกฎหมายขอหนึ่ง โดยยังเคารพกฎหมายอีกขอหนึ่งอยู และมีการกระทําผิดกฎหมายที่
ไม ใ ช ก ารใช ค วามรุ น แรงทางกายภาพ) แต เ กณฑ ทั้ ง สามประการดั ง กล า วศาลสหรั ฐ พอจะ
นํามาใชประยุกตกับขอพิจารณาเรื่องในที่นี้
สํ า หรั บ เกณฑ ข อ ที่ ส ามนั้ น นั บ ว า มี จุ ด อ อ นอยู ห ากประยุ ก ต ใ ช กั บ กรณี เ ทคโนโลยี
สมัยใหมอยางอินเทอรเน็ต กลาวคือ ผูพูดอาจสนับสนุนการกอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพ
โดยไมไดมีเจตนาหรือเจาะจงกลุมเปาหมายหรือกลุมผูฟง แตความรุนแรงทางกายภาพก็ยังคง
สามารถเกิดขึ้นไดจริงหากคนเพียงไมกี่คนในบรรดาคนนับลานที่ใชอินเทอรเน็ต ไดกระทําตาม
คําพูดดังกลาว (Sunstein, 1999 : 91) กลาวอีกนัยหนึ่ง การพิจารณาวาสิ่งที่ไมใชกายภาพ
กอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพไดอยางไรนั้น ไมจําเปนเสมอไปที่ผูพูดจะตองจงใจมุงใหเกิด
สว นเกณฑ สองประการแรกที่ศาลสหรัฐ ตั้งขึ้นนั้น กลา วอี กนัยหนึ่ ง คื อ การพิ จารณาบริ บ ท
แวดลอมวาเปนไปไดอยางยิ่งหรือไมที่จะเกิดความรุนแรงทางกายภาพจากการใชความรุนแรง
เชิงคําพูด
ดั ง นั้ น เกณฑ สํ า คั ญ 2 ประการที่ พ อจะนํ า มาใช พิ จ ารณาว า “ความรุ น แรงที่ ไ ม ใ ช
กายภาพ” ถือเปนความรุนแรงหรือไม คือ “ขอความ” (message) และ “บริบทแวดลอม”
(context) โดยวิทยานิพนธชิ้นนี้จะยังคงเนนศูนยกลางความสําคัญไปที่มิติเชิงกายภาพ กลาวคือ
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ขอความที่ถูกสรางขึ้นและเผยแพรออกไป ไมวาจะผานหรือไมผานสื่อใดๆ ที่กอใหเกิดความ
รุนแรงทางกายภาพ ไมวาจะโดยมีเจตนาหรือไมก็ตาม ถือเปนความรุนแรงทั้งสิ้น ขอความ
ลักษณะนี้มีทั้งกรณีที่ดํารงอยูเปนบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะ ตัวอยางของขอความในบริบท
ทั่วไป มีทั้งที่เปน (1) การเผยแพรเอกสารที่กอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพ เชน วิธีการทํา
ระเบิดหรืออาวุธเคมี วิธีการลักพาตัวบุคคล วิธีการฝกใชอาวุธ วิธีการเชือดคอมนุษย เปนตน
หรือ (2) ขอความเกี่ยวกับความคิดเห็นที่กอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพ เชน การเรียกรอง
ใหทํารายบุคคล/ทําลายสถานที่/วัตถุสิ่งของ การชี้ชวนโดยสมมติหรือไมสมมติสถานการณวา
บุคคลหนึ่งๆสมควรถูกทําราย ไมวาจะดวยมาตรฐานหรือหลักคิดใดๆ เปนตน สวนตัวอยางของ
ขอความในบริบทเฉพาะ ซึ่งมีความละเอียดออนมากกวาในบริบททั่วไปและบางครั้งขอความไม
จําเปนตองมีเนื้อหารุนแรงเลยก็สามารถกอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพไดเชนกัน อาทิเชน
ทามกลางบรรยากาศความไมพอใจหรือความโกรธแคนเกลียดชังที่แพรสะพัดในสังคม ผูคน
พรอมใชความรุนแรงตอกัน และมีการแสดงความเห็นใหทํารายบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาบางแลวนั้น
การกระทําที่เพียงแคระบุตําแหนงของบุคคลที่กําลังเปนเปาหมายของการถูกทํารายวาขณะนี้อยู
ที่ใดนั้น ก็ถือไดวามีสวนกอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพตอบุคคลคนนั้นแลวเชนกัน เปนตน
ดังนั้น ตอคําถามที่วาขบวนการเคลื่อนไหวที่มิไดใชความรุนแรงทางกายภาพ แตใช
ความรุนแรงแบบอื่น เชน ความรุนแรงทางคําพูด เปนตน ถือเปนขบวนการไรความรุนแรง
หรือไม? แมวาวิทยานิพนธชิ้นนี้จะไมไดจํากัดการพิจารณาอยูเพียงแคเรื่องกายภาพ แตผูเขียน
ก็จะยังคงเนนศูนยกลางความสําคัญอยูที่ความรุนแรงทางกายภาพ คําตอบสําหรับคําถาม
ดังกลาว คือ ตราบเทาที่การใชความรุนแรงดานอื่นๆ (วาจา จิตวิทยา ภาพถาย ฯลฯ) ดังกลาว
ไม ก อให เกิดผลในการใชความรุ นแรงทางกายภาพตามเกณฑ
2 ประการดังกล าวแลว
วิทยานิพนธนี้จะอนุโลมถือวาขบวนการนั้น เปนขบวนการไรความรุนแรงทั้งสิ้น 1
4. วิธีวิจยั อินเทอรเน็ตในระดับปฏิบัติการ
เว็บไซตที่จะใชเปนกรณีศึกษา: ตามนิยามเสนแบงขอบเขตของ “ความรุนแรง” และ
“ไรความรุนแรง” ดังกลาวในหัวขอที่แลว และจากการศึกษาภาพโดยรวมของพลังทางการเมืองที่
เกี่ยวของกับเหตุการณการขับไลรัฐบาลทักษิณแลว พบวาไมไดมีเพียงกลุมขับไลรัฐบาลเทานั้น
ที่ใชอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวไรความรุนแรง แตยังมีทั้งกลุมที่สนับสนุนรัฐบาล และกลุมที่
1

ในที่นี้ จะไมพิจารณาถอยคําหรือภาษาที่หยาบคายวาเปนความรุนแรง เพราะไมไดมีผลโดยตรง
ตอการกอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพ การบังคับกะเกณฑวาอะไรหยาบคาย อะไรไมหยาบคาย และถือ
วาสิ่งที่หยาบคายเปนความรุนแรงนั้น รังแตจะทําใหเกิดขอสงสัยวา ตัวเกณฑการแบงวาอะไรหยาบคาย
นั้นเอง อาจเปนสวนหนึ่งของความรุนแรงเสียมากกวา ในขณะที่ถอยคํายั่วยุ ทาทาย หรือกอกวนนั้น เขา
ขายการตองพิจารณามากขึ้น เพราะมีสวนสัมพันธกับการกอใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพได
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แยกตัวจากกลุมขับไลรัฐบาลในภายหลังอีกดวยเนื่องจากไมเห็นดวยกับการใชมาตรา 7 ขอ
นายกรัฐมนตรีพระราชทาน เปนแนวทางขับไลรัฐบาล เว็บไซตที่เกี่ยวของนั้น มีอยูไมนอย ทั้งที่
เป น เว็ บ ไซต ข นาดใหญ แ ละเว็ บ ไซต ที่ ตั้ ง ขึ้ น เฉพาะกิ จ หลายเว็ บ ไซต นั้ น ป จ จุ บั น ก็ ป ด การ
ดําเนินการไปแลวและไมสามารถเขาถึงไดแลวเชนกัน ทั้งนี้ เว็บไซตที่วิทยานิพนธชิ้นนี้เห็นวามี
ความสําคัญตอการกําหนดทิศทางและสถานการณการขับไลรัฐบาลทักษิณ สามารถแบงไดเปน
3 ฝายดังนี้
ฝายขับไลรัฐบาล ไดแก เว็บไซตผูจัดการออนไลน (www.manager.co.th) ซึ่งเปนทั้ง
แหล งผลิ ต และเผยแพรเ นื้ อหาของขบวนการสนธิ ลิ้มทองกุล ในชวงแรก และของพัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในเวลาตอมา, เว็บไซตของสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 92.25
MHz
(www.fm9225.net), เว็บไซตไทยอินไซเดอร (www.thai-insider.net), เว็บไซตคอรรัปชั่นว็อทช
(www.corruptionwatch) ทั้งสามเว็บไซตนี้เขารวมในขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณในชวงตน
และถูกเซ็นเซอรปดกั้นในเวลาตอมาอยางรวดเร็ว จนหมดบทบาทในการรวมขับไลรัฐบาลไป
ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด (forum.serithai.net) ซึ่งเปนฝายตอตานรัฐบาลในหองราชดําเนิน
เว็บพันทิปดอทคอม ที่แยกตัวออกมาเปดเว็บบอรดของตนเอง
ฝายที่สนับสนุนรัฐบาล ซึ่งสวนใหญอยูในหองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม
(www.pantip.com/ radjadumnern) อาทิเชน กลุมคนผานฟา (www.konpanfa.com) กลุมรัก
เ มื อ ง ไ ท ย -ใ ห กํ า ลั ง ใ จ น า ย ก ร ว ม ทั้ ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ช ม ร ม พิ ทั ก ษ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
(www.rakmuangthai.org)
ที่ตั้งขึ้นมาในภายหลัง นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซตสนธิเอ็มจีอาร
(www.sondhi-mgr.com) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ “แฉ” หรือ “เปดโปง” ขอมูลและการวิเคราะห
เกี่ยวกับสนธิ ลิ้มทองกุลและขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในชวงตนของการ
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลอีกดวย
ฝายที่สามหรือฝายตอตานมาตรา 7 ไดแก เว็บไซตประชาไท (www.prachatai.com)
ซึ่งเปนสื่อทางเลือกที่เปนที่นิยมในหมูองคกรและนักกิจกรรมภาคประชาสังคม และเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (www.midnightuniv.org) ซึ่งเปนเว็บไซตเชิงวิชาการที่ใหความสําคัญกับ
การเมืองภาคประชาชน 1
การคัดเลือกและเก็บรวบรวมขอมูลชั้นตน: เนื่องจากในแตละเว็บไซตที่เลือกใชเปน
กรณี นั้น ทั้งเว็บไซตผูจัดการออนไลน หองราชดําเนินในเว็บไซตพันทิ ปดอทคอม เว็บไซต
ประชาไท เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น ฯลฯ ล ว นเป น เว็ บ ไซต ข นาดใหญ ข องไทย และ
ประกอบดวยขอมูลเนื้อหาที่ถูกผลิตออกมาใชเปนการสื่อสารเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองอยาง
1

ในที่นี้ ไมไดศึกษาเว็บไซตของสํานักพิมพฟาเดียวกัน (sameskybook.org) ซึ่งเปนอีกองคกรหนึ่งที่มี
บทบาทสูงในการคัดคานมาตรา 7 ทั้งนี้เปนเพราะสํานักพิมพนี้เริ่มดําเนินการทางเว็บไซตครั้งแรกในเดือน
มกราคม 2550 ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตเวลาของงานวิทยานิพนธชิ้นนี้
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มหาศาล (ซึ่งก็นาจะไมตางอะไรมากนัก เมื่อเทียบกับงานวิจัยลักษณะอื่นๆ โดยเฉพาะงานวิจัย
เชิงประวัติศาสตร หรืองานดานมานุษยวิทยา) ดังนั้น วิทยานิพนธชิ้นนี้จึงใชวิธีการเผชิญกับ
ขอมูลในปริมาณดังกลาว โดยแบงไดเปน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
ขอมูลเชิงปริมาณ: เก็บรวบรวมเพื่อใหไดขอมูลในเชิงภาพรวมของแตละเว็บไซต หรือ
ภาพรวมของปริมาณเนื้อหาที่บุคคลผูมีบทบาทสําคัญของแตละเว็บไซตผลิตออกมา รวมทั้งเปน
การทําความคุนเคยกับเนื้อหาตางๆดวยนั้น วิทยานิพนธชิ้นนี้ใชวิธีจัดทําขอมูลรายการเนื้อหาที่
เกี่ ย วข อ งออกมาเป น ตาราง โดยเก็บ ข อ มู ล เช น ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่ อ ผู เ ขี ย น วั น ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เว็ บ ไซต
จํา นวนคลิ๊ ก เปนตน แลว นํามาแยกแยะว าแตล ะเรื่องนั้น อยู ในหมวดหมู หัว ขอใดบ าง เชน
หมวดหมู เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอฟที เ อ ความรุ น แรงในสามจั ง หวั ด ภาคใต
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คอรรัปชั่น พระราชอํานาจ มาตรา 7 เปนตน จากนั้นจึง
ไดทําการแจงนับ จัดทําเปนสถิติและจัดอันดับ (ranking) และแสดงขอมูล (visualize) เปนตาราง
หรือกราฟ หรือแผนภาพ เพื่อใหสามารถเห็นไดวาเนื้อหาที่ถูกผลิตออกมาของแตละแหง แตละ
คนนั้น เนนไปที่เรื่องใดในชวงเวลาใดบาง เพื่อที่จะสามารถทราบถึงจุดยืน ความสนใจหลัก
วาระและทิศทาง รวมทั้งพลวัตการปรับตัวของการเคลื่อนไหวทางการเมือง ของกลุมพลังทาง
การเมืองในโลกไซเบอรแตละกลุม ตลอดจนขนาดของอํานาจดานการสื่อสารที่สามารถชวงชิง
พื้นที่การสื่อสารและพื้นที่การรับฟงของมวลชน อันเปนฐานของการสนับสนุนใหความชอบธรรม
หรือเพิกถอนความชอบธรรมตอผูนําทางการเมือง ซึ่งพิจารณาจากจํานวนและความหลากหลาย
ของทรัพยากรบุคคลที่เขารวมในการผลิตเนื้อหา ปริมาณเนื้อหาที่ผลิตขึ้น ปริมาณการไดรับการ
อ าน/การฟง เป นต น ซึ่ งจะใช เ ปน เกณฑสํ าหรั บ การเก็บ และวิเ คราะห ข อมู ล เพิ่ ม เติ ม ในเชิ ง
คุณภาพตอไป
ขอมูลเชิงคุณภาพ: เมื่อไดภาพรวมมาแลว วิทยานิพนธชิ้นนี้ทําการคัดเลือกตัวอยาง
บทความ ขาวสาร กระทู หรือเนื้อหาประเภทอื่นๆ ที่สําคัญๆ โดยมีเกณฑการคัดเลือก 2-3 ชนิด
ไดแก (1) เกณฑการไดรับความนิยม โดยนําขอมูลภาพรวมเชิงปริมาณที่ไดมาจัดอันดับ
(ranking) กลาวคือ คัดเลือกเนื้อหาที่มีจํานวนคลิ๊กมาก สําหรับกรณีที่ไมมีขอมูลจํานวนคลิ๊ก ก็
จะใชขอมูลปริมาณการแสดงความคิดเห็น (comments) ที่ปรากฏในบทความหรือในกระทูนั้นๆ
เปนจํานวนมาก (2) เกณฑความมีนัยสําคัญของประเด็นหรือเนื้อหา โดยใชการสัมภาษณ key
informants ซึ่งเปนผูที่คลุกคลีคุนเคยอยูกับเรื่องนั้นๆหรือเว็บไซตนั้นๆ เพื่อใหชวยชี้ประเด็น
สํ า คั ญ ๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเว็ บ ไซต นั้ น ๆ หรื อ บทความหรื อ กระทู ที่ มี ค วามสํ า คั ญ โดดเด น และมี
ผลกระทบตอทิศทางการเคลื่อนไหว หรือแนะนําบุคคลที่ควรสัมภาษณเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูล
เชิงลึกมากขึ้น (3) เกณฑบุคคล กลาวคือ เปนเนื้อหาที่ผลิต (เขียน หรือพูดแลวนํามาถอดเทป)
โดยผูมีบทบาทสําคัญในกลุมพลังการเมืองของเว็บไซตนั้นๆ ทั้งนี้ การพิจารณาวาบุคคลใดเปน
ผูมีบทบาทสําคัญนั้น อาจพิจารณาจากจํานวนการไดรับความนิยม หรือจากการไดขอมูลจาก
การสัมภาษณ key informants อีกทอดหนึ่ง
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นอกจากขอมูลชั้นตนดังกลาวแลว วิทยานิพนธชิ้นนี้อาศัยขอมูลชั้นรองจากเอกสาร
ตางๆ เชน วิทยานิพนธ, คําพิพากษาศาล บทความตางๆ เปนตน เพื่อเสริมขอมูลที่เกี่ยวของทั้ง
ที่เปนขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
นอกจากนี้ การสัมภาษณเชิงลึกยังนํามาใชในวิทยานิพนธชิ้นนี้เพื่อใหไดขอมูลอื่นๆที่ไม
ปรากฏมี อยู ในเอกสารที่ สามารถเขาถึ งได เชน จุดยื น ทัศ นะ มิติเ ชิงอารมณ ความรูสึก ต อ
เหตุการณตางๆ หรือตอการเคลื่อนไหวของกลุมพลังฝายตางๆ หรือระบบการทํางานเพื่อผลิต
และบริหารจัดการเนื้อหา รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของเว็บไซตนั้นๆ เปนตน เพื่อประกอบ
เป น เรื่ อ งราวที่ ส มบู ร ณ แ ละหนั ก แน น มากยิ่ ง ขึ้ น โดยบุค คลที ่ไ ดทํ า การสัม ภาษณเ ชิง ลึก
สามารถแบงไดเปน 3 ฝายตามกลุมพลังทางการเมืองบนเว็บไซตดังอธิบายแลวขางตน
ตัวอยางเชน วิธีการไดมาซึ่งขอมูลจากหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอมนั้น นอกจาก
สัมภาษณเชิงลึกผูเลนเว็บบอรดคนสําคัญๆ รวมทั้งผูดูแลกํากับกฎกติกาในการใชหองสนทนา
ซึ่งเปนเจาหนาที่ของทางเว็บพันทิปฯเองแลว วิทยานิพนธชิ้นนี้ยังไดศึกษาเนื้อหาการสนทนาใน
กระทูโดยใชเกณฑการคัดเลือกกระทู 2 ชนิด คือ
เกณฑที่หนึ่ง พิจารณาจํานวนการแสดงความคิดเห็น โดยเนนที่กระทูที่มีปริมาณการ
แสดงความคิดเห็นมาก เพราะถือวากระทูนั้นไดรับความสนใจจากผูรวมสนทนาในหองราช
ดําเนินมาก หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง กระทูนั้นสามารถชวงชิงพื้นที่การสื่อสารในหองราชดําเนินได
มากนั่นเอง ทั้งนี้ กระทูที่ไดรับการรวมแสดงความคิดเห็นมากที่สุดจากจํานวน 6,559 กระทู มี
ปริมาณการแสดงความเห็นอยูที่ 1,054 ความเห็น กระทูที่มีการแสดงความเห็นนอยที่สุด อยูที่
1 ความเห็นหรือไมมีเลย ปริมาณการแสดงความคิดเห็นของทุกกระทูโดยเฉลี่ยแลว เปนจํานวน
25 ครั้ง และโดยปกติ ตามธรรมเนียมในหองราชดําเนิน กระทูใดที่มีการแสดงความคิดเห็น
มากกวา 100
ครั้ง สมาชิกหองราชดําเนินจะถือวากระทูนั้นไดรับความสนใจจากผูอาน
คอนขางมาก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลเชิงสถิติของหองราชดําเนินไดในหัวขอ 2.1
บทที่ 6) อยางไรก็ตาม ในปริมาณการแสดงความคิดเห็นเหลานี้ จะรวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นหรือการตอบคําถามของเจาของกระทูดวยเชนกัน และในบางกระทูจะมีลักษณะการ “เฝา
กระทู” กลาวคือ หลังจากตั้งกระทูไปแลว เจาของกระทูนั่งคอยตรวจสอบอยูเรื่อยๆวามีใครแสดง
ความคิดเห็นหรือตั้งคําถามกับกระทูของตนบางเพื่อที่จะไดสามารถตอบกระทูของตนไดอยาง
ทันทวงทีเลยทีเดียว
เกณฑที่สอง พิจารณาจากรายชื่อผูตั้งกระทู โดยเนนไปที่นามแฝงขาประจําที่มีบทบาท
สําคัญอยูในกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ เชน มังกรดํา, ขนมตม, นักเลงโบราณ, grassroot, *
บังสุกุล*, TRAT, tonytui, ยี่หรา, *uggie, ไฮเปอรแคท, อินทรีกายสิทธิ์ เปนตน และพิจารณา
นามแฝงกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณเปนสวนเสริม เชน Can ไทเมือง, *bonny เปนตน รายชื่อ
เหลานี้ไดจากการศึกษาเอกสารและกระทูสําคัญๆในหองราชดําเนินและตามแหลงอื่นๆ ประกอบ
กับการสัมภาษณเพิ่มเติม
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วิธีการเลือกกระทูในหองราชดําเนินมาใชศึกษาในวิทยานิพนธชิ้นนี้ จะใชเกณฑทั้ง 2
ชนิดดังกลาวประกอบกัน โดยที่บางกระทู แมมีจํานวนการแสดงความคิดเห็นมาก แตไมไดมี
นัยสําคัญในเชิงเนื้อหา และเจาของกระทูไมไดเปนผูมีบทบาทสําคัญ ก็จะไมไดนํามาศึกษา
ในขณะที่ บางกระทูแมไม ไ ดมีจํานวนการแสดงความคิดเห็นมากนัก แตตั้ งโดยนามแฝงที่มี
บทบาทสําคัญในขบวนการสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ และเนื้อหามีนัยสําคัญในการจุดประเด็นการ
ถกเถียงหรือกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหว ก็จะนํามาพิจารณาศึกษา ในฐานะที่เปนตัวอยางที่
บงบอกถึงแนวโนมภาพใหญของกลุมสนับสนุนหรือตอตานรัฐบาลทักษิณในหองราชดําเนินได
การเขาถึงขอมูล: เนื่องจากเว็บไซตที่ใชเปนกรณีศึกษาในวิทยานิพนธชิ้นนี้ หลายแหง
เปนเว็บไซตขนาดใหญ ดําเนินการมายาวนานกอนหนาเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณ จึงมีการ
จัดเก็บขอมูลไวคอนขางดี ทําใหสามารถเขาถึงเนื้อหาที่ผลิตออกมาหลายปแลวไดอยางสะดวก
ในขณะที่เว็บไซตขนาดเล็กหรือเฉพาะกิจบางแหงนั้นจําเปนตองใชเครื่องมืออื่นชวยในการ
เขาถึง ดังนี้
เว็ บ ไซต ผู จั ด การออนไลน ตั ว เว็ บ ไซต ถู ก วางระบบไว ใ ห เ ข า ถึ ง เนื้ อ หาของแต ล ะ
คอลัมนหรือที่ผลิตโดยนักเขียนแตละคนได โดยสามารถยอนหลังกลับไปไดถึง 200 ชิ้นนับจาก
ปจจุบันหรือวันที่เขาถึง สําหรับระบบการจัดแสดงและเขาถึงเนื้อหานั้น เนื้อหาที่ถูกผลิตใหมกวา
จะถูกจัดเรียงไวกอนเนื้อหาที่ถูกผลิตออกมากอนหนา และหากเนื้อหาที่ผลิตออกมาเต็มโควตา
200 ชิ้นแลว เนื้อหาที่เกาสุดจะถูกดึงออกไปจากระบบการจัดแสดงเพื่อใหมีพื้นที่วางสําหรับ
เนื้อหาที่ใหมกวา ดังนั้น เนื่องจากเวลาสวนใหญที่วิทยานิพนธชิ้นนี้ใชดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล อยูใสชวงตลอดปพ.ศ. 2552 ดังนั้น หากในระหวางเดือนกันยายน 2548 ถึง ณ ชวงเวลา
ที่เขาถึงขอมูล เนื้อหาในคอลัมนนั้นๆถูกผลิตออกมามากกวา 200 ชิ้น ผูเขียนก็จะไมสามารถ
เขาถึงเนื้อหาที่ตองการได ตัวอยางเชน คอลัมนการเมือง โดยปกติจะถูกผลิตเนื้อหาออกมาราว
10 ชิ้น/วัน ดังนั้น เมื่อเขาถึงคอลัมนนี้ในป 2552 จึงพบแตเนื้อหาที่ผลิตในป 2552 เทานั้น
อยางไรก็ตาม วิทยานิพนธชิ้นนี้เนนศึกษาคอลัมนของผูเขียนที่คิดวามีอิทธิพลสําคัญ
หรือสามารถสะทอนพลวัตและทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุมขับไลรัฐบาลได โดยเลือกตัวอยาง
สําคัญๆไว 5 คอลัมน ซึ่งสวนใหญยังเขาถึงไดทั้งหมด ไดแก (1) คอลัมน “เมืองไทยรายสัปดาห
สัญจร” ซึ่งเปนบทถอดเทปการอภิปรายรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ของสนธิ ลิ้มทองกุล
(2) คอลัมน “ขาวปนคน คนปนขาว” ของเซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) (3) คอลัมน “หนากระดาน
เรียงหา” เฉพาะที่เขียนโดยคํานูณ สิทธิสมาน (4) คอลัมน “คิดถึงเมืองไทย” ของปราโมทย
นาครทรรพ และ (5) คอลัมน “ชีวิตที่เลือกได” ของชัยอนันต สมทุรวณิช นอกเหนือจาก
คอลัมนทั้งหานี้ เปนเนื้อหาที่เขาถึงผานลิงคทึ่คนพบจากเนื้อหาของคอลัมนทั้งหา หรือที่พบจาก
การอางถึงของฝายตางๆ
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สวนขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 92.25 MHz (www.fm9225.net),
เว็ บ ไซต ค อร รั ป ชั่ น ว็ อ ทช
เว็ บ ไซต ไ ทยอิ น ไซด เ ดอร (www.thai-insider.net),
(www.corruptionwatch.net) จะใชเพียงเล็กนอย โดยอาศัยบทความที่กลาวถึงเหตุการณที่เว็บ
เหลานี้ถูกแทรกแซงและปดกั้น
สํ าหรั บ เว็ บ ไซตข องฝา ยสนั บ สนุ นรั ฐ บาลนั้ น วิท ยานิพ นธชิ้ นนี้เ ขาถึ ง จากหอ งราช
ดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอมเปนสําคัญ เว็บพันทิปฯเปนเว็บไซตขนาดใหญใน 10-20
อันดับแรกของไทยเชนกัน ดังนั้น จึงมีการจัดระบบขอมูลไวคอนขางดี กลาวคือ กระทูที่เกาหรือ
ถูกผลิตขึ้นมากอน จะถูกนําไปเก็บไวใน “คลังกระทูเกา” (topicstock.pantip.com) ทั้งหมด
เชนกัน ดังนั้น ผูเขียนจึงสามารถเขาถึงเนื้อหาการสนทนาของกลุมที่สนับสนุนและกลุมตอตาน
รัฐบาลที่ปรากฏขึ้นในหองราชดําเนินไดโดยงาย ยกเวนระหวางวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 4 ตุลาคม
2549 ซึ่งขอมูลหายไป เนื่องจากฮารดดิสคในเครื่องเซิรฟเวอรของเว็บพันทิปฯที่เก็บขอมูลใน
หมวดเกี่ยวกับหองราชดําเนินเคยเกิดความเสียหายขึ้นกะทันหันครั้งหนึ่งในราวเดือนมีนาคม
2550 ผูดูแลระบบสามารถกูคืนขอมูลจํานวนหนึ่งไดจากระบบการสํารองขอมูลเก็บไว (back-up
system) แตก็มีขอมูลบางสวนที่ไมสามารถกูกลับคืนมาได1
นอกจากนี้ การเขาถึงคลังกระทูเกาดังกลาวยังมีปญหาอยูอีกบางสําหรับกระทู (posts)
หรือการแสดงความคิดเห็น (comments)
ที่ถูกลบไปแลว ทั้งดวยเหตุผลเชิงจริยธรรม/
จรรยาบรรณ กฎ กติกา มารยาทที่ทางเว็บไซตพันทิปฯประกาศไว หรือถูกโหวตลบออกไปดวย
เหตุผลทางการเมืองก็ตามที จึงเปนขอจํากัดประการหนึ่งของวิทยานิพนธนี้ที่ไมสามารถเขาถึง
กระทูเหลานี้ไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม เนื้อหาของบางกระทูที่ถูกลบไปแลวนั้น สามารถติดตาม
คนพบเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตวีโอเพนมายด (weopenmind.com) ซึ่งกลาวไดวาเปนเว็บไซตที่
แตกตัวออกมาจากเว็บบอรดเสรีไทย (forum.serithai.net) อีกตอหนึ่ง
สวนเว็บไซตสนับสนุนรัฐบาลอื่นๆ ซึ่งเปนเว็บไซตขนาดเล็กหรือเฉพาะกิจ เพราะเพิง่ จัด
ดํ า เนิ น การกั น ขึ้ น มาในช ว งเหตุ ก ารณ ขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ อั น ได แ ก เว็ บ ไซต ค นผ า นฟ า
(konpanfa.com), เว็บไซตชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ (rakmuangthai.org) และเว็บไซต
สนธิเอ็มจีอาร (sondhi-mgr.com) นั้น ไดปดการดําเนินการและไมสามารถเขาถึงไดแลวในป
พ.ศ.2552 อันเปนชวงเก็บขอมูลของวิทยานิพนธชิ้นนี้ ดังนั้น ผูเขียนจึงตองใชวิธีเขาถึงเนื้อหา
จากบริการ “คลังเว็บไซต” ที่ http://web.archive.org ซึ่งเปนเว็บไซตของตางประเทศจะ
คอยสุมทําสําเนาขอมูลเว็บไซตตางๆของโลกไวเปนประจํา แตขอมูลที่ไดจาก “คลังเว็บไซต” นี้
สวนใหญจะมีขอจํากัด คือ สามารถเขาถึงไดเพียงเว็บเพจ (webpage) หนาแรกเทานั้น ไม
สามารถคลิ๊กลิงค ตางๆเพื่อเขาถึงเนื้อหาในระดั บ ที่ ลึกมากๆได ดังนั้น วิ ทยานิพนธชิ้นนี้จึง
1

ขอมูลจากจดหมายอิเล็คทรอนิคส ตอบคําถามของผูเขียน โดย สมชาย แซอึ้ง ผูดูแลหองราชดําเนิน
เว็บพันทิปดอทคอม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
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สามารถเขาถึงทั้งสามเว็บไซตนี้ (ที่สําเนาไวที่ “คลังเว็บไซต”) ไดเพียงหนาแรก และมีเพียง
บางครั้งเทานั้นที่สามารถคลิ๊กลิงคเขาถึงเนื้อหาในระดับที่ลึกขึ้นได
อยางไรก็ตาม เพียงการไดเขาถึงหนาแรกของเว็บไซตเหลานี้ ก็ทําใหสามารถเห็นไดวา
ลักษณะการผลิตเนื้อหาของเว็บไซตนั้นๆ วามีหัวขอบทความหรือขาวสารอะไรบางที่ถูกผลิต
ขึ้นมาบาง หรือคัดลอกมาจากหนังสือพิมพฉบับใดวันใด รวมถึงบทความสําคัญๆบางชิ้นมักถูก
นําไปโพสตในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปฯ และเว็บไซตแนวรวมสนับสนุนรัฐบาลอื่นๆดวยกัน
เอง รวมทั้งเว็บไซตหรือเว็บบอรดสนทนาทั่วไปอื่นๆดวย ดังนั้น ผูเขียนจึงสามารถใชบริการ
คนหา (search engine) โดยใสคําคนที่เปนชื่อบทความที่ตองการอาน ก็ทําใหสามารถเขาถึง
เนื้อหาของบางบทความที่สําคัญๆไดเชนกัน แตทั้งนี้ ก็ยังนับไดวาวิทยานิพนธชิ้นนี้มีขอจํากัดที่
ไมสามารถเขาถึงเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซตเหลานี้ไดเชนกัน
สําหรับเว็บไซตประชาไทดอทคอมและเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น แมไมได
เปนเว็บไซตใหญในระดับยี่สิบอันดับแรกของไทย แตก็ถือวาเปนเว็บไซตใหญและมั่นคงยืนยาว
เชนกัน ดังนั้น จึงมีระบบการจัดเก็บเนื้อหาคอนขางดี และยังคงเก็บเนื้อหาทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมา
นับตั้งแตวันแรกที่ดําเนินการไว จึงสามารถเขาถึงไดโดยงาย ยกเวนเนื้อหาในเว็บบอรดของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่ไมสามารถเขาถึงเนื้อหาในชวงกอนวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 ได
เนื่องจากถูกทําลายทิ้งไปแลวดวยเหตุผลทางการเมืองดังจะอธิบายในบทที่ 7 ตอไป (ดูหัวขอ
3.3 บทที่ 7) ☯

บทที่ 4
พัฒนาการอํานาจเชิงโครงสรางในระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไทย

การเคลื่อนไหวทางการเมืองไรความรุนแรง โดยใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือนั้น จะ
ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ เงื่อนไขเชิงโครงสรางของระบบ
อินเทอรเน็ตเอง ซึ่งกินความรวม 3 มิติ คือ (1) มิติเชิงโครงสรางของเทคโนโลยีวามีการเชื่อมตอ
ของเทคโนโลยีแตละชนิดกลายมาเปนระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโดยรวมอยางไร (2) มิติเชิง
เทคนิควากลุมองคกรใดสามารถเขาถึงและกําหนดความเปนไปของเทคโนโลยีสวนยอยนั้นๆ
บาง และในที่สุด ระบบอินเทอรเน็ตไทยตกอยูภายใตอํานาจเชิงเทคนิคขององคกรใดบาง และ
(3) มิติเชิงสถาบัน ซึ่งเปนตัวกําหนดแบบแผนความสัมพันธระหวางกลุมองคกรผูเขาถึง
เทคโนโลยีนั้นๆ ทั้งสามมิตินี้เกิดขึ้นในระหวางพลวัตของกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
หนึ่งๆเสมอ ในบทนี้จะไดศึกษาพัฒนาการของระบบอินเทอรเน็ตไทยวามีการแยงชิงอํานาจ
เหนือระบบเทคโนโลยีชนิดนี้อยางไรบาง เพื่อเปนพื้นฐานใหเห็นวาการใชอินเทอรเน็ตในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยนั้น จะตองเผชิญกับผูที่ไดอํานาจในการปกครองดูแลสวนตางๆ
ของเทคโนโลยีนี้อยางไรบาง
การศึกษาเกี่ยวกับอํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็นไทยในในบทนี้ จะไดนํากรอบ
คิดเรื่อง “พลวัตของระบบเทคโนโลยี” (ดูรายละเอียดหัวขอ 1.3 บทที่ 2) ของทฤษฎีระบบ
เทคนิคขนาดใหญ (Large Technical System) มาใช กรอบคิดนี้แบงชวงพลวัตของระบบ
เทคโนโลยีออกเปน 4 ชวง คือ ยุคบุกเบิก ยุคขยายตัว ยุคอิ่มตัว และยุคการแขงขันกับระบบที่
ใหมกวา ทั้งนี้ วิทยานิพนธชิ้นนี้เห็นวาอินเทอรเน็ตไทยเพิ่งจะพัฒนาไปไดเพียง 2 ยุคแรก
เทานั้น ยังไมผานพนไปถึง 2 ยุคหลัง ดังนั้นกรอบที่นํามาใชจึงแบงชวงพัฒนาการอินเทอรเน็ต
ไทยเปน 2 ชวงใหญดังกลาว
เนื้อหาที่กลาวถึงในบทนี้ แบงไดเปน 4 หัวขอ ในหัวขอที่หนึ่ง จะไดกลาวถึงรายละเอียด
พลวัตของอินเทอรเน็ตไทยในยุคบุกเบิก (2530-2542) สวนยุคขยายตัวของอินเทอรเน็ตไทย จะ
ไดอธิบายในหัวขอที่สอง ในสองหัวขอนี้จะไดอธิบายถึงพลวัตของอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะในชั้น
โครงขายพื้นฐานและชั้นใหบริการเขาถึงอินเทอรเ น็ต ซึ่งมีพัฒนาการและความสัมพันธเชิง
อํ า นาจคาบเกี่ ย วกั น ค อ นข า งใกล ชิ ด และทํ า ให เ ห็ น ว า ในหลายกรณี องค ก รหรื อ กลุ ม
ผูประกอบการหนึ่งๆ มีบทบาทตออินเทอรเน็ตไทยมากกวาหนึ่งชนิด หรืออาจเรียกไดวา “มี
บทบาทขามชั้น” บางกลุมอาจมีบทบาทอยางสําคัญในทั้งสามชั้นทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต
เลยทีเดียว (ดูรายละเอียดการแบงอินเทอรเน็ตเปน 3 ชั้น ในหัวขอที่ 1 บทที่ 3)
สวนอินเทอรเน็ตในชั้นการใหบริการเนื้อหานั้น จะแยกมาอภิปรายไวในหัวขอที่สาม
เพราะในเชิงพัฒนาการแลว อินเทอรเน็ตในชั้นนี้มีความเกี่ยวพันกับอีก 2 ชั้นไมมากนัก หัวขอนี้
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จะเนนไปที่เว็บไซตที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อขับไลรัฐบาลทักษิณในป
2548-2549 เปนสําคัญ วามีพัฒนาการและเติบโตมาอยางไร นอกจากนี้ ยังจะไดกลาวถึงระบบ
การควบคุ ม กํ า กั บ เนื้ อ หาเว็ บ ไซต ห รื อ การแทรกแซงป ด กั้ น เนื้ อ หาอิ น เทอร เ น็ ต ซึ่ ง ค อ ยๆ
พัฒนาขึ้นมาอยางเปนระบบไลหลังพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการใชอินเทอรเน็ต หัวขอ
สุดทาย จะไดทําการสรุปภาพรวมใหเห็นถึงโครงสรางอํานาจของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ไทย โดยยอนกลับไปพิจารณาแยกแยะออกเปน 3 มิติดังกลาวแลวขางตน เพื่อแสดงใหเห็นวา
อํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทยมีความสัมพันธและลําดับชั้นการควบคุมกันอยางไร
บ า ง อํ า นาจเหล า นี้ มี ผ ลในทางสนั บ สนุ น หรื อ เป น อุ ป สรรคขวางกั้ น ศั ก ยภาพของการใช
อินเทอรเ น็ตเป นเครื่องมื อในปฏิบัติการทางการเมืองโดยไรความรุ นแรงไดอยางไร และอยู
ภายใตอํานาจการควบคุมของกลุมองคกรใดบาง
1. ยุคลงหลักปกฐานของระบบอินเทอรเน็ตไทย (2530-2542)
พัฒนาการของอินเทอรเน็ตไทยนั้น กลาวไดวาแบงเปน 2 ยุคใหญๆ คือ ยุคลงหลักปก
ฐาน (establishment) และยุคขยายตัว (expansion) ในยุคลงหลักปกฐาน ซึ่งกินเวลาชวงตั้งแต
ป 2530-2542 นั้น สามารถแบงยอยไดเปน 2 ชวง คือ (1) ป 2530-2537 ที่อินเทอรเน็ตยังจํากัด
อยูเฉพาะการทดลองและใชกันในแวดวงมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงเครือขายมหาวิทยาลัย
โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิสคและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ “เนคเทค” (National Electrics
and Computer Technology Center : NECTEC) และ (2) ชวงป 2538-2542 ซึ่งเปนชวงที่มี
การใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย ทําใหอินเทอรเน็ตแพรหลายในสังคมไทยอยางรวดเร็ว
(ดังแผนภาพที่ 4.1)
ยุคลงหลักปกฐาน
(2530-2542)
2530-2537

อินเทอรเน็ตใน
แวดวงมหาวิทยาลัย
และเนคเทค

2538-2542

อินเทอรเน็ต
เชิงพาณิชย

ยุคขยายตัว
(2543-ปจจุบน
ั )
2543-2547

ISPs ขยายแบนดวิธ
& ผูใหบริการโทรคม
ทําตลาด ISP

2548-ปจจุบัน

โครงสรางใหม
ภายใต กทช.

แผนภาพที่ 4.1 : การแบงยุคในพัฒนาการของอินเทอรเน็ตไทย
สวนยุคขยายตัวนั้น กลาวไดวาแบงเปน 2 ชวงยอย คือ (1) ป 2543-2547 ซึ่งเปนชวง
การขยายตัวระยะที่หนึ่ง ที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใหญๆเริ่มขยายปริมาณวงจรอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ เพื่อความคุมทุน หรือเปนเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับขนาด (economy of scale)
และผูใหบริการโทรคมนาคม รวมทั้งรัฐวิสาหกิจอยางองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)
และการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) เปดใหบริการอินเทอรเน็ตดวยเชนกัน ทําใหเกิดการ
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ผนวกแนวดิ่ง (vertical integration) เพื่อประสานความไดเปรียบในแงเศรษฐกิจดานขอบเขต
(economy of scope) ของการใหบริการ และ (2) ชวงป 2548 จนถึงปจจุบัน ซึ่งอินเทอรเน็ต
ไทยอยูภายโครงสร างใหม ซึ่ งมีคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เป นผู
ควบคุมกํากับ 1
1.1. ผูใหบริการชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต
1.1.1. ในแวดวงมหาวิทยาลัยและของเนคเทค (2530-2537)
หากตั้งคําถามวา “อินเทอรเน็ต” เกิดขึ้นเปนอินเทอรเน็ต2เมื่อใด โดยพิจารณา
ผานความหมายเชิงโครงสรางที่แบงอินเทอรเน็ตเปน 3 ชั้นดังอธิบายไวแลวในบทที่ 3 นั้น กลาว
ไดวา แตเดิมมา สังคมไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีอยูแลว คือ โครงขายโทรศัพท ซึ่ง
สามารถนํามาใชเปนโครงสรางพื้นฐานสําหรับอินเทอรเน็ตดวย แมจะไมตรงกับวัตถุประสงค
โดยเฉพาะและใชไดดวยความเร็วคอนขางต่ําก็ตาม สวนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในชั้นที่สาม ซึ่ง
เปนชั้นแอพพลิเคชั่นนั้น คอยๆพัฒนาตอยอดเกิดเปนรูปแบบตางๆขึ้นมากมายในภายหลัง แต
รู ป แบบของแอพพลิ เ คชั่ น พื้ น ฐานอั น ดั บ แรกๆสุ ด ของอิ น เทอร เ น็ ต นั้ น คื อ จดหมาย
อิเล็คทรอนิคส ในขณะที่เทคโนโลยีเวิรลดไวดเว็บนั้น ไดรับการพัฒนาในชวงเวลาตอมา ดังนั้น
จึงกลาวไดวา อินเทอรเน็ตเริ่มเปนอินเทอรเน็ต เมื่อมีเทคโนโลยีในชั้นที่สองเกิดขึ้น กลาวคือ
เมื่อมีการจัดตั้งระบบการใหบริการชองทางในการเขาถึง ซึ่งเปนการใชโครงขายโทรคมนาคม
พื้นฐานของไทยที่มีอยู เชื่อมโยงเขากับโครงขายโทรคมนาคมพื้นฐานของตางประเทศ (แมวา
แรกเริ่ม จะเป น การเชื่อ มตอ แบบไมต ลอดเวลาก็ ต าม) และนํ า แอพพลิ เ คชั่นพื้ น ฐานที่ ใ ช บ น
อินเทอรเน็ตอยางจดหมายอิเล็คทรอนิคสที่มีกันอยูทั่วไปมาใช ทําใหเทคโนโลยีทั้งสามชั้นมา
บรรจบกันและสามารถเริ่มดําเนินการเปนอินเทอรเน็ตขึ้นมาได

1

ผูเขียนไดรับอิทธิพลการแบงพัฒนาการของอินเทอรเน็ตไทย มาจากงานของ กานต ยืนยง, กมล
ทาเรือรักษ, เจริญรัตน สวนานนท, สมเดช วงศจันทร, และวิจักขณ เศรษฐบุตร (2548 : 4 และ 23-24)
ขอขอบคุ ณ กานต ยื น ยง สํ า หรั บ การเอื้ อ เฟ อ เอกสารชิ้ น นี้ อย า งไรก็ ต าม เอกสารชิ้ น นี้ แ บ ง พั ฒ นาการ
อินเทอรเน็ตไทยออกเปน 5 ยุค แตในที่นี้ ผูเขียนยุบชวงที่ 1-2 (ยุคการใชงานในสถาบันการศึกษา และยุค
อินเทอรเน็ตภายใตเนคเทค) เขาดวยกัน กลายเปนเพียง 4 ยุค โดยรวม 2 ยุคแรกเปนยุคบุกเบิก สวน 2 ยุค
หลังเปนยุคขยายตัว
2
ในที่นี้ จะใชนิยามของคําวา “อินเทอรเน็ต” วาหมายถึง เครือขายคอมพิวเตอร และ/หรืออุปกรณ
สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ดๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น เป น เครื อ ข า ยทั่ ว โลก และมี ก ารสื่ อ าสรข อ มู ล โดยใช ม าตรฐาน
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol หรือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol:
TCP/IP) ตามความหมายในประกาศ กทช. เรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาตการใหบริการ
อินเทอรเน็ต” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2548
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ดวยฐานความหมายดังกลาว ดังนั้น อินเทอรเน็ตในสังคมไทยจึงถือไดวาเริ่มขึ้น
ในป 2530 โดยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที) ทําขอตกลงความรวมมือกับภาควิชา
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ออสเตรเลีย ใหโทรศัพทเขามาที่เอไอทีวันละ
3 ครั้ง (2.30, 15.30 และ 19.30 น.) เพื่อแลกเปลี่ยน “ถุงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส” 1 ตอมา
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ก็ ใ ช บ ริ ก ารระบบแลกเปลี่ ย นถุ ง ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
มหาวิทยาลัยเมลเบิรนในป 2531 และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเนคเทค ก็เขารวมใชบริการนี้ในป 2534 เชนกัน (ทวีศักดิ์
กออนันตกูล, 2544 และ Srisakdi Charmonman, n.d.)
เดือนกุมภาพันธ ป 2535 เนคเทคริเริ่ม “เครือขายไทยสาร” (ThaiSARN ยอมา
จาก “Thai Social/Scientific Academic and Research Network) เชื่อมตอเครือขาย
คอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยดวยระบบการสื่อสารแบบ X.252 โดยไดรับการบริจาค
คอมพิว เตอรจากบริษัทไอบีเ อ็ม (ประเทศไทย) จํากัด เครือขายไทยสารตั้งขึ้นแลกเริ่มเพื่ อ
สนับสนุนการจัดทําขอมูลบัตรรายการหองสมุดเชื่อมตอสถาบันตางๆภายในประเทศเขาดวยกัน
มีผูใช 28 คนจาก 20 หนวยงาน โดยใชคอมพิวเตอรเพียง 8 เครื่องเชื่อมตอกันผาน
สายโทรศัพท ดังนั้น จึงเกิดเครือขายคอมพิวเตอรภายในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกันในระยะ
กวางไกลขึ้น และแตละมหาวิทยาลัยก็ติดตอกับโลกภายนอกโดยใชบริการระบบแลกเปลี่ยนถุง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับออสเตรเลียอีกตอหนึ่ง ทั้งนี้เปนเครือขายคอมพิวเตอรของไทยถือได
วายังไมไดเปนอินเทอรเน็ตเพราะยังไมไดเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศแบบ
ตลอด 24 ชั่วโมง
การเชื่ อ มต อ กั บ โลกภายนอกแบบตลอดเวลา (always-on) เกิด ขึ้ น ในเดื อ น
กรกฎาคม 2535 โดยหลังจากที่สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทําการทดลอง
เปนที่พอใจแลว จึงลงทุนใชวงจรเชา (lease-circuit หรือบางครั้งเรียก lease line) ความเร็ว 9.6
Kbps (กิโลบิต/วินาที) จากบริษัท UUNET ซึ่งตั้งอยูที่รัฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา ทําใหจุฬาฯถือ

1

แรกทีเดียวนั้น สําหรับผูตองการใชบริการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสนี้ เอไอทีคิดคาธรรมเนียม
ดวยอัตรา 200 บาท/เดือน โดยรับสงไดไมเกิด 15,000 ตัวอักษร/เดือน แตตอมามีปญหาไมสามารถควบคุม
จํานวนตัวอักษรของอีเมลขาเขาประเภทจดหมายเชิญประชุมหรือบัญชีรายการอางอิงตางๆ ได เพราะสงมา
ดวยระบบอัตโนมัติ โดยไมไดติดตอขอสงไวกอน เอไอทีจึงเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมเปนแบบคงที่ ไมไดคิด
ตามจํานวนตัวอักษร (Srisakdi Charmonman, n.d.)
2
เปนบริการแพ็คเก็ตสวิตซชนิดหนึ่ง ที่ใชสําหรับเครือขายคอมพิวเตอรในพื้นที่กวาง (Wide Area
Network : WAN) (ใหญกวา Local Area Network หรือที่เรียกกันวา LAN ซึ่งใชสําหรับกรณีคอมพิวเตอร
เชื่อมตอกันเปนเครือขายอยูในบริเวณเดียวกัน) ในเครือขายเหลานี้ คอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงตอกันได
แตยังไมใหญเปนระดับระหวางเครือขาย ตามรากศัพทเดิมของ “อินเทอรเน็ต” (Inter-Network)
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เป น “เกตเวย อ อกตา งประเทศ” (International
Gateway) แห ง แรกของไทย 1 โดยมี คู
สายโทรศัพทใหผูใชหมุนเขาไปที่จุฬาฯเพื่อตออินเทอรเน็ตไดเพียงคูเดียว แตตอมาขยายเปน
20 คูสาย 2 ดังนั้น โดยการเชื่อมตอกับตางประเทศผานวงจรเชาแบบถาวรของจุฬาฯ และการ
เชื่อมตอกันภายในประเทศไทยของสถาบันไทยผานเครือขายไทยสาร
จึงอาจถือไดวา
อินเทอรเน็ตไทยไดถือกําเนิดขึ้น ณ เดือนนี้ (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2544)
อินเทอรเน็ตในชวงนี้ กลาวไดวา อยูในแวดวงมหาวิทยาลัยและเนคเทค ผาน
เครือขายไทยสารเปนสําคัญ พัฒนาการในชวงตอมาเปนเรื่องการเพิ่มความเร็วและการเชื่อมตอ
กับสถาบันตางๆใหเพิ่มมากขึ้น ป 2536 เนคเทคเชาวงจรตางประเทศจากบริษัท UUNET ขนาด
ความเร็ว 64 Kbps เปนเกตเวยออกตางประเทศแหงที่สองของอินเทอรเน็ตไทย ในขณะที่จุฬาฯ
ก็เพิ่มความเร็วออกตางประเทศเปน 64 Kbps เชนกัน เครือขายไทยสารขยายการเชื่อมตอกับ
หนวยงานตางๆเปน 19 หนวย และขยายเปน 27 หนวยงานในป 2537 ในชวงนี้ นอกจากใช
วงจรเชาแลว ยังมีการใชเทคโนโลยีดาวเทียมในอินเทอรเน็ตของไทยดวย โดยเครือขายไทยสาร
ไดทําการเชื่อมตอกับมหาวิทยาลัยสุรนารี นครราชสีมา โดยผานระบบดาวเทียม
ชวงนี้จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่ม 28 คนตอนตนป 2535 เปน 200 คนในป
เดียวกัน จาก 8,000 คนในป 2536 เปน 23,000 ในป 2537 ซึ่งสวนใหญนาจะเปนผูที่ทํางานใน
หนวยงานภาครัฐและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆที่เชื่อมตอกับเครือขายไทยสาร ระบบ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทยในชวงนี้ยังไมไดมีขนาดใหญ กลุมทางสังคมที่เขามารวมเปน
ผูสรางและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตก็ยังไมหลากหลาย โจทยของการพัฒนาอินเทอรเน็ตก็ดูจะ
ยังไมแตกตางกันมากนัก คือ สวนใหญเปนไปเพื่อการศึกษาและการวิจัยเปนหลัก และคําตอบ
ทางเทคโนโลยีที่มีใหเลือกก็ดูจะยังมีไมมาก กลาวคือ มีเพียงการเพิ่มความเร็วและจัดตั้งให
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆสามารถเชื่อมตอเขาดวยกันใหไดมากขึ้นเรื่อยๆ กลาว
อีกนัยหนึ่ง การเมืองของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในชวงนี้ถือวายังไมปรากฏขึ้นเดนชัดมาก
นัก แตเริ่มปรากฏชัดขึ้นชวงถัดมา เมื่อเริ่มใหอินเทอรเน็ตสามารถมีการดําเนินการเชิงพาณิชย
ได ซึ่งทําใหผลประโยชนตางๆเริ่มเกิดมีขึ้น และสถาบันองคกรและกลุมทางสังคมตางๆเริ่มเขา
มาเกี่ยวของมากขึ้น

1

ในขณะนั้น จุฬาฯเชาสายสื่อสารจาก กสท. ในฐานะเปนเจาของโครงขายสื่อสารระหวางประเทศ ดวย
อัตราลดหยอนคาธรรมเนียมสําหรับการศึกษา 25% ในราคา 5.2 ลานบาทตอป (Srisakdi Charmonman,
n.d.) เพื่อใหมีระบบบริการอินเทอรเน็ตแบบเชื่อมตอตลอดเวลาดังกลาวได
2
ศรีศักดิ์ จามรมาน ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ระบบนี้นับวาดีกวาระบบแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสที่แตละหนวยงานใชกันอยู เพราะผูใชสามารถติดตอกับตางประเทศไดตลอดเวลาที่ตองการ ไม
ตองคอยเฉพาะชวงเวลาที่จะมีการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณียกัน ทั้งยังสามารถใชโปรแกรม “talk” เพื่อพูดคุย
(พิมพ) กับผูใชในตางประเทศไดอยางอินเตอรแอ็คทีฟ (interactive) อีกดวย (Srisakdi Charmonman, n.d.)
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1.1.2. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย (2538-2542)
ยุ ค แรกของอิ น เทอร เ น็ ต ไทยนั้ น เริ่ ม ต น ด ว ยเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ในภาค
การศึกษา ยุคที่สองเริ่มเกิดการพัฒนาอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยขึ้น และกอใหเกิดการขยาย
ตัวอยางรวดเร็วใหอินเทอรเน็ตไทย เกิดผูประกอบการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยจํานวนมาก
ในขณะที่ อินเทอรเ น็ตในภาคการศึ ก ษาโดยเนคเทคเป นผู มีบ ทบาทสํ าคัญ ก็ ข ยายตัวอยาง
ตอเนื่องเชนกัน
เดือนธันวาคม 2537 หลังจากการศึกษาความปนไปไดในการตั้งอินเทอรเน็ต
เชิงพาณิชยเปนเวลา 6 เดือน เนคเทคเสนอตอการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) ซึ่งขณะนั้น
ยังเปนรัฐวิสาหกิจ ใหมีการใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยในประเทศไทย และไดรับการ
อนุมัติจาก กสท. ภายใตการรวมทุนระหวาง 3 หนวยงานภาครัฐ ไดแก (1) กสท. ในฐานะที่ดูแล
การสื่อสารระหวางประเทศ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ในฐานะที่ดูแลการสื่อสาร
ภายในประเทศ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซึ่งเปน
องคกรตนสังกัดของเนคเทค ในฐานะริเริ่มผลักดันระบบอินเทอรเน็ตไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2538 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหกอตั้ง “ศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย” (Internet Thailand
Service Center : ITSC)1 ขึ้นเปนผูใหบริการรายแรกของไทย โดยการรวมทุนระหวาง 3
หนวยงานภาครัฐ คือ สวทช./เนคเทค (ถือหุน 34%), กสท.(ถือหุน 33%) และทศท. (ถือหุน
33%) ถัดจากนั้น ในเดือนมิถุนายน 2538 ภายใน 3 เดือนหลังเริ่มดําเนินการ มีคนทั่วไปกวา
1,000 คน และองคกรอีกกวา 20 องคกร สมัครใชบริการของศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศ
ไทย ในขณะที่ ตั ว ศูนย บ ริการฯเอง ก็เ ชาซื้อวงจรความเร็วออกสูตางประเทศจาก UUNET
เพิ่มเติมเปน 512 Kbps เชนกัน (Thaweesak Koanantakool, 2001)
ในชวงป 2538
นี้ เริ่มมีผูประกอบการอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น กสท.ให
ใบอนุญาตแกบริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเทอรเน็ต จํากัด ใหเปดใหบริการอินเทอรเน็ต
ได เคเอสซีฯ จึงกลายผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยรายที่สองของไทย อยางไรก็ตาม
กสท.ใหความเห็นวาเคเอสซีฯเปนตนแบบผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยใหกับอีก 16 ราย
ที่ตามมาในระหวางป 2539-2543 ในขณะที่ศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย นั้นแตกตาง
กันเพราะเปนโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ (การสื่อสารแหงประเทศไทย
[กสท.], 2544 : 50) ในเดือนสิงหาคม 2538 มีผูประกอบการบริการอินเทอรเน็ตอีก 3 รายยื่นขอ

1

อางจาก การสื่อสารแหงประเทศไทย [กสท.] (2545 : 50) ศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย มี
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ผูอํานวยการ สวทช. เปนประธานศูนยฯ ตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน ป 2552 และตอมา
ในป 2544 เมื่ออินเทอรเน็ตประเทศไทย กระจายหุนเขาตลาดหลักทรัพย ทําใหวงเงินทุนเพิ่มเปน 2 เทา
ในขณะที่เม็ดเงินที่ทั้งสามองคกรถือหุนอยูยังเปนเทาเดิม ดังนั้น สัดสวนการถือหุนของทั้งสามองคกร จึง
กลายเปนสวทช. 17%, ทศท. 16% และกสท. 16% รวมเปน 49%
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อนุญาตเปดกิจการและไดรับอนุญาตเชนกัน คือ Loxley Information (หรือ “LoxInfo”), วัฏจักร
กรุป และบริษัท กลุมแอดวานซ รีเสิรช จํากัด (หรือที่รูจักกันในนาม “เออารกรุป” และตอมา
ใหบริการอินเทอรเน็ตในนาม “A-Net”) แตยังไมมีการลงนามสัญญาจนลวงเขาป 2539

แผนภาพที่ 4.2 : แผนที่การเชื่อมตอของอินเทอรเน็ตไทย ชวงเดือนสิงหาคม 2538
ที่มา : Internet Thailand and National Electronic and Computer Technology
Center [NECTEC] (1995)
ในระหว า งที่ อิ น เทอร เ น็ ต เชิ ง พาณิ ช ย เ ริ่ ม ขยายตั ว เนคเทคก็ เ ริ่ ม ขยาย
อิ นเทอร เ น็ ต ในวงการการศึ กษาเชนกัน โดยจั ดตั้ง เครือขายคอมพิว เตอร เ พื่ อโรงเรีย นไทย
(School Net) ขึ้นในเดือนมีนาคม 2538 โดยระยะแรกไดเชื่อมตอ 30 โรงเรียนเขาดวยกัน และ
ไดขยายความเร็วออกสูตางประเทศ โดยเชื่อมตอสัญญาณใยแกวนําแสงความเร็วขนาด 2 Mbps
กับ SINET (Scientific Information Network) โตเกียว ประเทศญี่ปุน ในเดือนกันยายน 2538
โดยการสนับสนุนเงินจาก National Center for Scientific Information System (NACSIS)
เครือขายการเชื่อมตอของอินเทอรเน็ตไทยกลาวไดวามีศูนยกลางอยูที่ผูใหบริการ 3 จุดใหญๆ
คื อ เครื อ ข า ยไทยสาร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (ซึ่ ง เป น ให บ ริ ก ารเชิ ง วิ ช าการหรื อ เพื่ อ
การศึกษา) และศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย (ซึ่งใหบริการเชิงพาณิชย) (ดังแสดงเปน
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“แผนที่ อินเทอร เน็ต ”1 ใน แผนภาพที่ 4.2 อันเปนแผนภาพระดั บคลาสสิ คที่อางอิ งกันอยูใ น
เอกสารประวัติอินเทอรเน็ตไทยแทบทุกชิ้น) ป 2538 นี้ มีผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มเปน 45,000 คน
จากในป 2535 มีเพียง 8,000 คน
ตารางที่ 4.1 : ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไทยที่ไดรับการอนุญาตจาก กสท. (2538 – 2543)
Brandก

ชื่อบริษัท
1.

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด
(ตอมาเปลี่ยนเปนบริษัท จํากัด มหาชน)
2. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชีล อินเตอรเนต จํากัด
3. บริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด
4. บริษัท อินโฟแอคเซส จํากัด
(ตอมาเปลี่ยนเปนของ บริษัท จัสมิน อินเทอรเนต จํากัด)
5. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด
6. บริษัท เอ-เน็ต จํากัด
7. บริษัท ไอเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด
(ตอมาเปลี่ยนเปน บริษัท ไออีซี อินเทอรเน็ต จํากัด)
8. บริษัท เวิลด เน็ท แอนดเซอรวิสเซส จํากัด
(ตอมา ต.ค. 2544 เปลี่ยนเปน Pacific Internet)
9. บริษัท ดาตา ลายไทย จํากัด
10. บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จํากัด
11. บริษัท ไอเดีย เน็ต จํากัด
12. บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จํากัด
13. บริษัท ซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
(พ.ค.2546 ยุบรวมกับ Loxinfo กลายเปน บริษัท ซีเอส
ล็อกซอินโฟ จํากัด)
14. บริษัท ฟารอีสอินเตอรเน็ต จํากัด
15. บริษัท ชมะนันท เวิลดเน็ต จํากัด
16. บริษัท อี-ซี เนต จํากัด
17. บริษัท เคเบิ้ล แอนด ไวรเลส เน็ทเวิรค (ประเทศไทย)
จํากัด (ตอมาเปลี่ยนเปนของบริษัท รีช เน็ตเวิรค ประเทศ
ไทย จํากัด)
18. บริษัท รอยเนท อินเทอรเน็ต จํากัด

ก

Internet Thailand

วันที่ไดรับ
อนุญาต
1 มี.ค.2538

กสท.
ถือหุน
33%

KSC
Loxinfo
Info News
(เปลี่ยนเปน JI-NET)
Samart
A-NET
Asia Access

23 มิ.ย.2538
8 มี.ค.2539
14 มี.ค.2539

32%
32%
32%

27 มี.ค.2539
28 มี.ค.2539
19 เม.ย.2539

32%
32%
32%

WorldNet

31 ก.ค.2539

32%

Data Line Thai
Asia Infonet
Idea Net
SGA
(เปลี่ยนเปน ISSP)
CS Communication
(เปลี่ยนเปน
CS Loxinfo)
Far East Internet
CWN
EZ NET
CWT
(เปลี่ยนเปน
Reach TH)
Roy Net

24 ต.ค.2539
5 พ.ย.2539
22 พ.ย.2539
24 ธ.ค.2539

32%
32%
32%
32%

17 ม.ค.2540

49%

22 ต.ค.2540
28 ต.ค.2540
4 พ.ย.2542
29 ก.พ.2543

32%
32%
32%
32%

7 มี.ค.2543

32%

ที่มา : กสท. (2543 : 59); หมายเหตุ : ประมวลโดยชาญชัย
ในป 2539 เปนปที่มีผูไดรับอนุญาตใหเปดบริการอินเทอรเน็ตมากที่สุด เปน
จํานวน 10 ราย และมีผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มเปน 70,000 คน จากป 2540 - 2543 มีผูขออนุญาต
เพิ่มอีกเล็กนอย (6 ราย) ป 2543 เปนที่ กสท.ไมมีสิทธิใหใบอนุญาตประกอบกิจการ
อินเทอรเน็ตและโทรคมนาคมใดๆแกใครไดอีก สืบเนื่องจากการบังคับใชพรบ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543
และประเทศไทยจึงมีจํานวนผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยทั้งหมดเพียง 18 ราย ทั้งนี้ ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตทุกรายที่ขอเปดใหบริการในชวง 2538-2543 จะตองไดรับอนุญาตจาก
1

ขอมูลเชิงสถิติและแผนที่อินเทอรเน็ตไดรับการเก็บรวบรวมอยางดีและเผยแพรสาธารณะโดย
NECTEC สามารถดาวนโหลดแผนที่อินเทอรเน็ตไดทุกเดือนตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน (ปกอนหนานั้นมีเพียง
บางเดือน) และขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ ไดที่ http://internet.nectec.or.th
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กสท. โดย กสท.ถือหุน 32% และพนักงาน กสท.อีก 3% เจาของผูขออนุญาตใหบริการ
อินเทอรเน็ต จึงสามารถถือไดเพียง 65% เทานั้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 ในระหวางนี้
ผูใชอินเทอรเน็ตไทย เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 200,000 คน (ป 2540) เปน 670,000 คน (ป
2541) และ 1,500,000 คน (ป 2542) กระทั่งเปน 2,300,000 คน (ป 2543)
ดังนั้น ในยุคลงหลักปกฐานของธุรกิจการใหบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนเรื่อง
ใหมและยังไมมีผูใชมากนักนั้น บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตตางๆจึงตองเผชิญกับภาวะความ
เสี่ยงสูง และตองกาวขามอุปสรรคพื้นฐานอยางนอยใน 3 ประการ ประการแรก การลงทุนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใชงานอินเทอรเน็ต ซึ่งจะไดอภิปรายในหัวขอ
ถัดไป และจะไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ตกับ
เจาของโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ตอีกดวย
ประการที่สอง การบริหารเลขหมายไอพี (IP Address) และโดเมนเนม (domain name)
เพื่อกระจายใหเพียงพอตอปริมาณลูกคา รวมทั้งระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการ
ของลูกคา (billing system) สําหรับเลขหมายไอพีและโดเมนเนมนั้น โดยปกติจะมีอยูจํากัดและ
ตองไดรับการจัดสรรมาจากองคกรบริหารไอพีของโลก จึงตองใชทีมวิศวกรที่มีเขมแข็งและมี
ความเชี่ยวชาญเพียงพอ วิธีการจัดการหมายเลขไอพีและระบบจัดเก็บคาบริการนั้น โดยปกติ
แลวจะใชอุปกรณสําเร็จรูปในการบริหารจัดการ ซึ่งมีราคาสูงมากเปนหลักลานบาท ซึ่งหากเปน
ระบบการจัดเก็บคาบริการของโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น ฐานปริมาณลูกคามีขนาดใหญเพียงพอที่จะ
ซื้อฮารดแวรสําเร็จรูปมาใชไดอยางคุมทุน แตกรณีอินเทอรเน็ตนั้น ยังอยูในชวงเริ่มตน ซึ่งฐาน
ผูใชบริการยังมีนอยอยู จึงตองหาวิธีลดตนทุนวิธีอื่นมาเสริม ทั้งนี้ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะ
หาทางออกดวยวิธีการใชซอรฟแวร Linux ซึ่งเปนซอรฟแวรสําหรับเรื่องเครือขายโดยเฉพาะ
และเปนโอเพนซอรส (open source)1 นํามาพัฒนาตอยอดใหกลายเปนโปรแกรมประยุกต
(application) สําหรับการบริหารไอพีและสรางระบบจัดเก็บคาบริการโดยเฉพาะ ซึ่งหากไมนับ
เรื่องการบริหารจัดการในเชิงวิศวกรรมแลว จะทําใหสามารถลดตนทุนหลักลานบาทนี้ลงไปได
เหลือศูนยบาท ดังนั้นในแงความไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ตดวยกัน
จึงอยูที่วาองคกรใดจะสามารถพัฒนาซอรฟแวรทั้งสองชนิดขึ้นมาไดมีประสิทธิภาพมากกวากัน
(กานต ยืนยง, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ 2552)
ประการที่สาม ปริ มาณลูกคาผู ใชบ ริการ ซึ่งจํา เปนตองหาทางขยายฐานใหได มาก
เพี ย งพอ สํ า หรั บ กรณี บ ริ ษั ท อิ น เทอร เ น็ ต ประเทศไทย (ซึ่ ง ผลั ก ดั น โดยเนคเทค ในสั ง กั ด
สวทช.) นั้น เลือกเจาะกลุมลูกคาที่เปนระดับรายองคกร และอาศัยความไดเปรียบ 3 ประการ
คือ (1) มีผูถือหุนที่เปนองคกรภาครัฐ (คือ สวทช. กสท. และทศท. ดังกลาวขางตน) ทําใหไดรับ
ความนาเชื่อถือมากกวา (2) มีลูกคาเดิมจากหนวยงานภาครัฐและกระทรวงตางๆอยูแลว (3)

1

กลาวคือ ไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ในการใชและพัฒนาตอยอด เหมือนอยางซอรฟแวรของ Microsoft
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อินเทอรเน็ตประเทศไทย เปนผูใหบริการรายแรกสุดของไทย ทําใหในชวงแรกๆ ผูใชบริการไมมี
ตัวเลือกอื่นมากนักในการใชบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต (กานต ยืนยง, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ
2552) การแขงขันกันในสนามการคาตลาดการใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตนั้น ไมใชการแขงขัน
กันอยางเสรีลวนๆ แตมีปจจัยความไดเปรียบเสียเปรียบเชิงอํานาจเจืออยูดวยเชนกัน ดังกรณี
อินเทอรเน็ตประเทศไทย นั้น อาศัยความไดเปรียบดังกลาวขางตน ในการลดความเสี่ยงดานการ
ลงทุนในการพัฒนาระบบการใหบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ต และกลายเปนผูไดสวนแบงตลาด
มากในอันดับตนๆจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งหมด 18 บริษัท นอกเหนือจากความไดเปรียบ
ทั้งสามประการดังกลาวแลว อินเทอรเน็ตประเทศไทยยังอาศัยความไดเปรียบในเชิงโครงขาย
พื้นฐานในการตัดราคาการใหบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ตใหต่ําลง เพื่อใหสามารถไดสวนแบง
ตลาด มากขึ้น
ในชวงยุคลงหลักปกฐานอินเทอรเน็ตไทยนี้ การเมืองและการแขงขันเชิงอํานาจยังมีไม
มาก เริ่มจากการรวมมือและการแขงขันกันอยูในทีระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ และตอมา
การเมืองเริ่มมีมากขึ้นในชวงที่ใหมีระบบอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยได เนื่องจากมีกลุมผูเกี่ยวของ
ในการสรางระบบมากขึ้น ผลประโยชนดานตางๆ โดยเฉพาะดานการคา เริ่มมีความชัดเจนมาก
ขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ อ พิ จ ารณาระบบเทคโนโลยี อิ น เทอร เ น็ ต ในส ว นที่ ต อ งสั ม พั น ธ กั บ ระบบ
โครงขายพื้นฐาน
1.2. ผูใหบริการโครงขายพื้นฐาน
1.2.1. โครงขายพื้นฐานดานโทรคมนาคม
ความสํ า คั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแบบอิ น เทอร เ น็ ต คื อ
ความสามารถในการเชื่อมโยงติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตของโลก หรืออีกนัยหนึ่งคือ เชื่อม
ระหวางไทยกับตางประเทศได ดังนั้นโครงขายพื้นฐานของระบบอินเทอรเน็ตที่ใชติดตอออกไป
ตางประเทศจึงเปนเรื่องสําคัญมาก และทําใหมีมิติเชิงผลประโยชน อํานาจ และความขัดแยงอยู
ในเทคโนโลยีชั้นโครงขายนี้ไมนอยเชนกัน โดยปกติแลว สัญญาณขอมูลอินเทอรเน็ตจะสื่อสาร
เชื่อมตอกับตางประเทศไดโดยวิ่งผานระบบสายเคเบิลใตน้ํา (submarine cable) ซึ่งเปนใยแกว
นําแสง (fiber optics) และระบบดาวเทียมเทานั้น การสื่อสารระหวางประเทศทั้งหมด รวมทั้ง
อินเทอรเน็ตในสวนที่เชื่อมตอกับตางประเทศนั้น กสท.ไดสิทธิ์ผูกขาดเปนผูดูแล ลงทุนพัฒนา
และดําเนินการแตผูเดียว ตามพรบ.การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 อันที่จริงแลว กสท.
ไดลงทุนพัฒนาโครงขายพื้นฐานเหลานี้มาไวตั้งแตป 2521 แลว แตวัตถุประสงคเดิมนั้นใช
สําหรับการถ ายทอดสัญญาณภาพและเสียงระหวางประเทศเปนสํ าคั ญ โดย กสท.มีสถานี
โทรคมนาคมอันเปนจุดขึ้นบกของสายเคเบิลใตน้ํา 4 แหง คือ ที่เพชรบุรี ศรีราชา สงขลา และ
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สตูล (กสท. 2539: 6) และมีสถานีดาวเทียม 3 สถานี คือ สถานีดาวเทียมศรีราชา (ชลบุรี) สถานี
ดาวเทียมสิรินธร (อุบลราชธานี) สถานีดาวเทียมนนทบุรี1 (ดูแผนภาพที่ 4.3 ประกอบ)
สถานีดาวเทียม 3 แหง
ที่ นนทบุรี, ศรีราชา
& อุบลราชธานี

จุดเคเบิลใตน้ํา
ขึ้นบก 2 แหง :
เพชรบุรี & ศรีราชา

จุดเคเบิลใตน้ํา
ขึ้นบก 2 แหง :
สตูล & สงขลา

แผนภาพที่ 4.3 : โครงขายสื่อสารเขา/ออกระหวางประเทศ (4 จุดเคเบิลใตน้ําขึ้นบกและ 3
สถานีดาวเทียม) ของ กสท.
ที่มา : ปญหาและแนวทางการแกไขการใหบริการอินเทอรเน็ต (2549 : ออนไลน)
อยางไรก็ตาม แม กสท.จะมีสถานีดาวเทียมและจุดใหสายเคเบิลใตน้ําขึ้นบกได
ก็ตาม แตเนื่องจากเทคโนโลยีทั้งสองนี้ออกแบบไวสําหรับการถายทอดสัญญาณภาพและเสียง
ดังนั้ น ในกรณี การสื่อสารทางอิ นเทอรเน็ต นั้น สถานีตางๆนั้นนี้จึงเปนเพียงจุดรับ สัญญาณ
เทานั้น จําเปนตองมีการสรางสายสัญญาณอินเทอรเน็ตมาเชื่อมโยง จึงจะติดตออินเทอรเน็ตกับ
ตางประเทศได กสท.เองไมมีสายสัญญาณอินเทอรเน็ตตางประเทศแตอยางใด และแตเดิมก็ไมมี
นโยบายจะลงทุนในดา นนี้ ดั ง นั้น บริษั ท โทรคมนาคมหรือบริษัท ผู ใ ห บ ริ การอิ น เทอรเ น็ต ที่
1

กสท.เปดใหบริการสื่อสารผานดาวเทียม ทั้งในและตางประเทศ 3 ประเภท (1) บริการถายทอด
โทรทัศน (Television Transmission Service) ดวยระบบดิจิตอลผานสถานีดาวเทียมนนทบุรี (2) บริการ
GlobeSat รับสงขอมูลภาพและเสียง โดยใชจานสายอากาศขนาดเล็ก หรือ VSAT ความเร็ว 64 kbps ถึง 45
Mbps (3) บริการ CAT iPSTAR เปนบริการรับสงขอมูลดวยโปรโตคอลแบบอินเตอรเน็ต (Internet
Protocol) ผานดาวเทียมบรอดแบนด iPSTAR ความเร็ว 64 kbps ถึง 4 Mbps บริการ CAT iPSTAR ยังไมมี
ในยุคบุกเบิกของอินเทอรเน็ตไทย แตเพิ่งเริ่มมีหลังป 2548 ซึ่งบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ดําเนินการสงดาวเทียม iPSTAR ขึ้นสูวงโคจร
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ตองการจะเชื่อมโยงกับเครือขายสื่อสารของตางประเทศ เชน อินเทอรเน็ตวงจรแรกๆของไทยที่
เชื่อมโยงระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองเวอรจิเนียในสหรัฐอเมริกานั้น ผูใหบริการจะตองทําการ
ติดตอกับบริษัทตางประเทศเอง เชน บริษัท TT&T หรือ Teleglobe เปนตน เพื่อใหลากสาย
เคเบิลใตน้ํา (หรือเรียกวา “ครึ่งวงจร” (half circuit)) มาที่จุดขึ้นบกที่จังหวัดสตูล หรือที่สิงคโปร
(ซึ่งมีสายเคเบิลใตน้ํามาขึ้นบกจํานวนมาก เพราะเปนประเทศที่มีนักลงทุนมาก กรณีที่เคเบิลใต
น้ํามาขึ้นบกที่สิงคโปร ก็จะตองติดตอกับบริษัทผูใหบริการสายใยแกวนําแสงทางบกวิ่งจาก
สิงคโปร ผานมาเลเซีย เขามายังประเทศไทย ทางจังหวัดสตูลหรือสงขลาอีกทีหนึ่ง) จากนั้น
บริษัทฝายไทยก็ตองเสนอชักชวนให กสท.ลงทุนสรางสายใยแกวนําแสงเชื่อมตอจากสตูลหรือ
สงขลามาที่ ก รุง เทพฯ เป นอี ก ครึ่ งวงจร รวมกัน เป น หนึ่ง วงจรเต็ ม อิ น เทอร เ น็ ต ของไทยจึ ง
สามารถติดตอกับอินเทอรเน็ตของตางประเทศได โดยบริษัทผูใหบริการดังกลาว จะตองจาย
คาบริการใชสายสัญญาณครึ่งวงจรระหวางกรุงเทพฯกับสตูลหรือสงขลาใหกับ กสท.ในราคาที่สูง
มาก (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2552)
ขั้นตอนการพัฒนาโครงขายพื้นฐานอินเทอรเน็ตออกตางประเทศในระยะแรก
ของไทย จะเปนลักษณะเชนนี้ตลอด แม กสท.จะเปนผูลงทุนพัฒนาโครงขายพื้นฐานขึ้น แตใน
ภาพกระบวนการทั้งหมดทําใหมีโครงขายพื้นฐานดังกลาวนั้น ภาระและความเสี่ยงตางๆไปตก
อยูกับบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ เพราะนอกจากตองติดตอกับบริษัทตางประเทศ
ใหสนใจมาลงทุนลากสายสัญญาณจากเครืออินเทอรเน็ตของโลกเขามาในประเทศไทยแลว ยัง
ตองโนมนาวชักชวนรัฐวิสาหกิจผูเปนเจาของผูกขาดสิทธิ์ในการสรางเทคโนโลยีการสื่อสาร
ระหวางประเทศทางฝายไทยใหสรางสายสัญญาณในประเทศ ทั้งยังตองโฆษณาประชาสัมพันธ
หาลูกคาผูใชอินเทอรเน็ต ทั้งที่เปนลูกคารายองคกรและลูกคารายบุคคล และสรางความเชื่อมั่น
ในเสถียรภาพและความเร็วในการรับสงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตกับตางประเทศอีกดวย จึง
กลาวไดวา กสท. ดําเนินการเพียงสวนเล็กนอยเทานั้น แมจะการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
จะตองใชทุนกอนใหญ แตภาระความเสี่ยงก็ลดลงไปไดมาก เพราะ กสท.ไมไดเปนผูริเริ่มสราง
เอง จึ ง ไม ต อ งไปชั ก ชวนประชาสั ม พั น ธ ห าลู ก ค า มาใช โ ครงข า ยสายสั ญ ญาณเหล า นี้
นอกเหนือจาก กสท.ยังมี “หุนลม” อยูถึง 1 ใน 3 หรือ 33% ของผูใหบริการอินเทอรเน็ตทั้ง 18
รายอีกดวย แม กสท.จะอธิบายผลตอบแทนในการลงทุนสรางโครงขายอินเทอรเน็ตและการ
เปนหุนสวนกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตไววา “แตละป มีผูใหบริการเพียง 1-2 รายเทานั้นที่
สามารถทํากํ าไรใหกั บ กสท.ได บริษัทอื่นๆสวนใหญจะขาดทุน แต กสท.ก็ไมวาอะไร ยั งคง
สงเสริมใหมีการใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยตอไป” (กสท., 2545 : 45) แต กสท.ยัง
สามารถทํากําไรไดจากการขายสายสัญญาณครึ่งวงจรภายในประเทศ เพราะเปนผูมีสิทธิ์ผูกขาด
แตผูเดียวในประเทศไทยที่จะขายครึ่งวงจรออกตางประเทศ ที่เกิดขึ้นจากการวิ่งเตนของบริษัทผู
ตองการใหมีบริการอินเทอรเน็ต
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจ ระหว า งกสท.กั บ บริ ษั ท ผู ใ ห บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต
ทั้งหลาย รวมทั้งการแบกรับภาระความเสี่ยงในการพัฒนาระบบการใหบริการอินเทอรเน็ตนั้น
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ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการคนแรกของศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ และเปนผูมีสวนสําคัญในการบุกเบิกและพัฒนาอินเทอรเน็ตไทย ทั้งยังเปนหนึ่งในผู
ผลักดันใหเกิดมีบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย อันเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายแรกสุดของ
ประเทศไทยดวย อธิบายไวไดอยางนาสนใจวา
กสท.นั้น ตอนเริ่มแรก ไมไดสนใจทําธุรกิจอินเทอรเน็ต มีแตคนอื่นที่อยากจะทํา
แตวา เนื่องจาก กสท.เปนผูมีอํานาจแตผูเดียวที่จะสื่อสารขอมูลระหวางประเทศ กสท.
ไมไดสนใจก็จริง แตวาคนอื่นทําแลวตองพึ่ง กสท. ในระยะเริ่มตนป 2538 อินเทอรเน็ต
ไทยจึ ง เกิ ด ขึ้ น โดยที่ ว า คนอื่ น ไปชวน กสท.ให ใ ช สิ ท ธิ์ ข อง กสท.ในการเช า สาย
ตางประเทศ มาจัดเปนลีสไลน (Lease Line) ระหวางประเทศ (เพื่อใหสามารถเชื่อมตอ
กับอินเทอรเน็ตของตางประเทศได-ผูเขียน) กสท.ก็เลยเรียกรองวา เอาละ ในเมื่อผมมี
สิทธิ์อยูตามกฎหมายที่ตองมาพึ่งผม ถาคุณอยากตั้ง ISP คุณก็ตองใหผมมีหุนอยู โดยที่
ผมไมตองควักเงินสด แลวบริษัทคุณตองมาซื้อบริการจาก กสท.แตผูเดียว ไมวาจะไป
เชาสายจากบริษัทไหนในตางประเทศ กสท.ก็จะผูกขาดในสิทธิประตูทางเขา (ทวีศักดิ์
กออนันตกูล, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2552)
สําหรับการสื่อสารอินเทอรเน็ตในสวนที่อยูภายในประเทศ (หรืออีกนัยหนึ่งคือ
ชวงกอนถึง “ประตูทางเขา/ออก” ของ กสท.) นั้น สําหรับกรณีผูใชอินเทอรเน็ตประเภทราย
องคกร ถาเปนขนาดใหญและตองการใชแบนดวิธสูง อาจใชบริการคูสายเชา (leased line) หรือ
วงจรเชา (lease circuit) จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งจะเปนการเชื่อมตอ (connection) แบบ
จุดตอจุดโดยเฉพาะ ระหวางตัวองคกรกับชุมสายของผูใหบริการโดยตรง การเชื่อมตอประเภทนี้
มีทั้งที่เปน อินเทอรเน็ตแบบใชสาย (wireline internet) และอินเทอรเน็ตไรสาย (wireless
internet) สื่อสงสัญญาณ (transmission media) ที่ใช ไดแก (1) สายโคแอ็คเชียล (coaxial) :
ความเร็วแบนดวิธ 2 – 10 Mbps (2) โปรโตคอล (protocol) แบบเฟรมรีเลย (Frame Relay) :
ความเร็ว 64 Kbps-2 Mbps ซึ่งสื่อสารบนโครงขาย ATM (3) สายใยแกวนําแสง (fiber optic) :
ความเร็วแบนดวิธ 1 – 100 Gbps (ความเร็วระดับสูงกวานั้น ใชสําหรับการเชื่อมตอระหวาง
ประเทศโดยรอดใตทะเล หรือเคเบิลใตน้ํา) 4) ระบบดาวเทียม : สําหรับอินเทอรเน็ตแบบไรสาย
ใชสําหรับองคกรที่อยูในพื้นที่หางไกล และยังไมนิยมในชวงแรกๆ เพราะใชระบบอนาล็อกซึ่ง
ความเร็วต่ํา ในขณะที่คาใชจายสูง1
โครงขายการสื่อสารทั้งสี่ชนิดนี้ ประเทศไทยคอยๆ
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แตโดยสวนใหญอยูภายใตอํานาจการควบคุมของ กสท.

1

ดาวเทียมที่ใชในชวงนี้ ใชสําหรับการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงระหวางประเทศเปนสําคัญ
ไมไดพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใชสําหรับอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะ ประเทศไทยมีดาวเทียมสําหรับอินเทอรเน็ต
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สําหรับผูใชอินเทอรเน็ตเปนองคกรขนาดเล็ก จะใชวิธีเขาถึงอินเทอรเน็ตแบบ
เดียวกับผูใชประเภทรายบุคคล กลาวคือ หลังจากสมัครขอใชบริการอินเทอรเน็ตจากผูใหบริการ
และเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยใชวิธีโทรศัพทประจําที่ (fixed-line telephone) หมุนโมเด็ม (dialmodem) เขาไปยังหมายเลขโทรศัพทที่ผูใหบริการเตรียมไวให สื่อโทรคมนาคมในกรณีนี้ คือ
สายทองแดงของโทรศั พ ท ป ระจํ า ที่ ส ว นความเร็ ว แบนด วิ ธ อาจมี ห ลายรู ป แบบ ขึ้ น อยู กั บ
มาตรฐานทางเทคนิคที่ใชในการสง ไดแก มาตรฐานชนิดแรก คือการใชไดอัลธรรมดา (dial-up)
(ความเร็ว 56 Kbps) ซึ่งใชกันในยุคแรกๆและเปนบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ตพื้นฐานที่สุด
มาตรฐานชนิดที่สอง คือ มาตรฐาน ISDN (ความเร็วแบนดวิธ 64 Kbps - 128) ซึ่งใชกันบางใน
ระยะตอมา ทั้งสองประเภทนี้เรียกกันทั่วไปวาเปน “อินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา” มาตรฐานชนิดที่
สาม ที่ผูใชประเภทรายบุคคล คือ มาตรฐาน ADSL (256 Kbps – 8 Mbps) ซึ่งเปนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (บางครั้งเรียกวา “broadband internet”) และเพิ่งจะเปนที่นํามาใชกันในสังคมไทย
ชวงหลังป 2544 เปนตนมา
โครงขายพื้นฐานสําหรับอินเทอรเน็ตทั้งความเร็วต่ําและความเร็วสูงสําหรับผูใช
รายบุคคล คือ โทรศัพทประจําที่ ซึ่งมีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)
เปน
ผูรับผิดชอบหลักมาตั้งแตแรกตั้งในป 2497 และไดมีการขยายโครงขายโทรศัพททั่วประเทศ
อยางจริงจังเดือนสิงหาคม 2534 โดยโครงการ 3 ลานเลขหมาย และในเดือนกันยายน 2538
โครงการ 1.9 ลานเลขหมาย ทั้งนี้ ทศท.ไดสัมปทานทั้ง 2 โครงการนี้ใหบริษัทเอกชนอีก 2 ราย
คือ บริษัท เทเลคอม เอเชี ย จํ ากัด (มหาชน) (หรือ ทีเอ, ปจจุบัน เปลี่ ยนชื่อเปน “ทรู คอร
ปอเรชั่น”) ไดรับสัมปทานมาใหดําเนินการภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล 2,600,000 เลขหมาย
และใหบริษัททีทีแอนดที (TT&T) ดําเนินการในพื้นที่สวนภูมิภาค 1,500,000 เลขหมาย และ
ทศท.ทําเองอีก 800,000 เลขหมาย ดังนั้น จึงกลาวไดวา อินเทอรเน็ตภายในประเทศของไทย
นั้น อยูภายใตอํานาจการควบคุมของทั้งสามองคกรนี้ คือ ทศท., ทีเอ/ทรู, และทีทีแอนดที โดยที่
ในเวลาตอมา ทรูใชขอไดเปรียบที่ตนเองมีโครงขายพื้นฐานภายในกรุงเทพฯและปริมณฑลอยู
แลว ในการพัฒนาตอยอดจนกลายเปนผูผูกขาดตลาดผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยอีก
ดวย
นอกจากนี้ ผูใชอินเทอรเน็ตประเภทรายบุคคลอาจเขาถึงอินเทอรเน็ต โดยใช
อินเทอรเน็ตแบบไรสายไดอีกดวย เชน ใชผานโทรศัพทมือถือ มาตรฐาน GPRS หรือมือถือ
มาตรฐาน 3G ซึ่งเพิ่งเริ่มมีการนํามาใชกันบางในชวงป 2548 เปนตนมา แตยังไมเปนที่นิยมใช

ความเร็วสูงเพียงดวงเดียว (และเปน 1 ใน 2 ดวงของโลกที่เปนดาวเทียมสําหรับอินเทอรเน็ตความเร็วสูง) คือ
iPSTAR หรือ “ไทยคม 4” ของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเพิ่งจะยิงขึ้นสูวงโคจรอวกาศ เมื่อ
ป 2548 มีความเร็วแบนดวิธสูงถึง 4 Gbps ผูรูบางทานเรียกวาเปนเหมือน “อินเทอรเน็ตใยแกวนําแสงที่อยู
บนอวกาศ”
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กันมากนัก เนื่องจากความเร็วยังต่ําอยู ในขณะที่อัตราคาบริการก็ยังแพงอยู รวมทั้งยังไมมี
มาตรฐานกลางที่ใชรวมกันได
ชนิ ด ของโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า หรั บ อิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ การสื่ อ สาร
ภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งเจาของโครงสรางพื้นฐานเหลานั้นสามารถสรุปไดดัง
ตารางที่ 4.2 ซึ่งโดยสัดสวนการใชแลว โครงขายพื้นฐานเฉพาะ 3 ชนิดแรกเทานั้น ที่มีการใช
งานอยางมีนัยสําคัญ
ตารางที่ 4.2 : โครงขายพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตและเจาของ
โครงขายพื้นฐาน
1. โทรศัพทประจําที่
สําหรับอินเทอรเน็ต
ภายในประเทศ
2. วงจรเชา
(สายโคแอ็คเชียล ใยแกวนําแสง)
3. เคเบิลใตน้ํา
4. ดาวเทียม

5. โทรศัพทมือถือ

กลุมผูใช
ผูใชรายบุคคล และ
องคกรขนาดเล็ก

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือสื่อสัญญาณ
dial up, ISDN, ADSL

เจาของ
ทศท., ทีเอ/ทรู*, TT&T*

ผูใชประเภทองคกร,
Frame Relay, เครือขาย
กสท., ทศท., ทีเอ/ทรู
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ATM, ISDN, โครงขาย IP
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต สายโคแอ็คเชียล, ใยแกวนํา กสท.
แสง
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต INTELSAT, INMASAT
กสท.ไดสิทธิแตเพียงผู
เดียวในขอเชาใช จาก
องคการระหวางประเทศ
ผูใชรายบุคคล
GPRS
กสท., ทศท., DTAC*,
AIS*, True Move*

หมายเหตุ * : ไดรับสัมปทาน หรือที่เรียกโดยทางการวา “มีสัญญารวมการงาน”
ดั ง นั้ น เมื่ อ ผ า นยุ ค การลงหลั ก ป ก ฐานของการพั ฒ นาโครงข า ยพื้ น ฐาน
อิน เทอร เ น็ ต ที่ ห น ว ยงานต า งๆทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนจะตอ งเผชิ ญ ความเสี่ ย งต า งๆ ภายใต
เงื่อนไขเชิงอํานาจดังกลาวแลว กลาวไดวา ในแงโครงสรางอํานาจขององคกรตางๆที่ควบคุม
ระบบโครงขายพื้นฐานของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทยโดยภาพรวมทั้งหมดนั้น ถูกแยงชิง
จับจองพื้ นที่ อํานาจและรวมศูนย ผูกขาดอยูในความควบคุมขององค กรทั้งที่ เปนรัฐ วิสาหกิจ
(ในขณะนั้น) และภาคเอกชนเพียง 4 แหงเทานั้น กลาวคือ ทศท. ทีเอ และทีทีแอนดที ซึ่งมี
อํานาจเหนือโครงขายอินเทอรเน็ตภายในประเทศ ผานโครงขายสายโทรศัพทและโครงขายใย
แก ว นํ า แสงภายในประเทศ และ กสท. เหนื อ โครงข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ระหว า งประเทศ ผ า น
โครงขายเคเบิ้ลใตน้ําใยแกว กลาวเฉพาะ กสท.ซึ่งมีอํานาจเหนือโครงขายอินเทอรเน็ตในเปน
สวนสําคัญยิ่ง เพราะเปนสวนที่ทําใหคนไทยสามารถใชติดตอกับประเทศอื่นๆทั่วโลกได เมื่อ
พิจารณารวมกับการที่ กสท.มีอํานาจใหคุณใหโทษแกผูใหบริการอินเทอรเน็ตทุกรายของไทยอีก
ดวย กสท.จึงนับเปนองคกรที่สําคัญยิ่งในบรรดาผูสรางระบบอินเทอรเน็ตไทยทั้งหลาย เพราะ
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ผูกขาดเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไวถึง 2 ชั้น คือ ชั้นโครงขายพื้นฐานและชั้นใหบริการชองทางการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต
ยุคลงหลักปกฐานอินเทอรเน็ตนี้จึงเปนเสมือนสมรภูมิรอบแรกของการห้ําหั่นกัน
ทางอํานาจเหนือเทคโนโลยี ของกลุมพลังที่สําคัญๆตางๆ และการโรมรันพั นตูกันของกลุ ม
อํานาจเหลานี้ยิ่งทวีมากขึ้นในยุคขยายตัวของอินเทอรเน็ต ซึ่งผูสรางระบบขยายขอบเขตอํานาจ
ขามชั้นทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะระหวางชั้นโครงขายและขั้นใหบริการชองทาง
เขาถึงอินเทอรเน็ต
อยางไรก็ตาม นอกจากโครงสรางพื้นฐานดังกลาวแลว โครงสรางพื้นฐานดาน
อินเทอรเน็ตที่สําคัญที่ยังไมมีในประเทศไทย และตองลงทุนสรางขึ้น คือ ชุมสายอินเทอรเน็ต
ภายในประเทศ (บางครั้งเรียก “ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ตภายในประเทศ”) และชุมสาย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (หรือบางครั้งเรียก “เกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ”) และใน
กระบวนการพัฒนาชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศก็แสดงใหเห็นถึงการชวงชิงอํานาจการ
ควบคุมเทคโนโลยีชนิดนี้เกิดขึ้นระหวางสององคกรหลักของไทย คือ องคกรผูผลักดันการพัฒนา
อินเทอรเน็ตมากแตแรกอยางเนคเทค กับองคกรผูมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายในการพัฒนา
อินเทอรเน็ตอยาง กสท. เชนกัน
1.2.2. ชุมสายอินเทอรเน็ตภายในและระหวางประเทศ
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชวงป 2539-2540
และสงผลตอโครงสรางทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตไทยมาจนถึงปจจุบัน คือ กสท.ไดลงทุน
จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ตภายในประเทศ (National Internet Exchange : NIX)
ขึ้น ในเดือ นกรกฎาคม 2539 เพื่อ ใหผูใ หบ ริก ารอิน เทอรเ น็ต ในประเทศสามารถเชา ใชเ พื ่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดภายในประเทศ ไมจําเปนตองสงขอมูลไปแลกเปลี่ยนกันที่ผูใหบริการ
หรือชุมสายของตางประเทศแลวคอยกลับเขาไทย เปนการสงวนชองทางจราจรในทางดวน
ขอมูลและประหยัดคาใชจายในการซื้อแบนดวิธระหวางประเทศอีกดวย
นอกจากชุมสายภายในประเทศของ กสท.แลว ในเดือ นพฤศจิก ายน 2540
เนคเทคไดจัดตั้ง Public Internet Exchange (PIE) 1 ขึ้นภายใตความรวมมือของ กสท. (ใน
ฐานะที ่ม ีโ ครงขา ยพื ้น ฐานและอุป กรณที ่เ กี ่ย วขอ งจํ า นวนมาก) และชมรมผู ใ หบ ริก าร
อินเทอรเน็ต (Thaweesak Koanantakool, 2001) เพื่อทําหนาที่สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล
อินเทอรเน็ตภายในประเทศเชนเดียวกับศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ตภายในประเทศของ
กสท.เชนกัน (Thaweesak Koanantakool, 2001; Chatchai Chan-in and Thaweesak

1

ตอมาเดือนกุมภาพันธ 2543 เปลี่ยนชื่อเปน “Internet Information Research” (IIR) อางจาก
Primas Taechashong, Kittiya Sringamphong and Thaweesak Koanantakool (2000a)
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Koanantakool, 2002) ทั้งนี้ PIE สามารถเชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยได
ครบทุกรายตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2542 กอนศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ตในประเทศ
ของ กสท.ซึ่งผูใหบริการอินเทอรเน็ตขอเชาการเชื่อมตอครบทุกราย เมื่อเดือนธันวาคม 2545
การเปด PIE นั้น ในแงหนึ่ง เปนการทําใหประเทศไทยมีชุมสายขอมูลอินเทอรเน็ต
ภายในประเทศสํารอง 2 แหงในกรณีที่ชุมสายอีกแหงลมหรือมีปญหาขัดของ ทําใหระบบ
อินเทอรเน็ตไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น แตในอีกแงหนึ่งแลว ก็เทากับเปนการแขงขันทางอํานาจ
และผลประโยชนกันอยูในที ระหวางองคกรทั้งสองแหงนี้ดวยเชนกัน เพราะรายไดจากปริมาณ
การใชบริการอินเทอรเน็ตภายในประเทศ แทนที่จะถูกรวบไวเพียงหนึ่งเดียว กลับถูกแบงเปน
สอง
อยางไรก็ตาม สําหรับอินเทอรเน็ตระหวางประเทศนั้น มีองคกรเพียงหนึ่งเดียว
ที่มีสิท ธิผูก ขาดโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแ ลว ผูใ หบ ริก ารอิน เทอรเ น็ต ทั่ว ไป
สามารถติดตอขอเชาใชวงจรอินเทอรเน็ตจากผูใหบริการในตางประเทศไดโดยตรงเปนรายๆ
ไป โดยตองเสียคาเชาครึ่งวงจรใหกับ กสท.ดวยเชนกัน ในฐานะเปนเจาของสายเคเบิ้ลใตน้ํา
และสถานีดาวเทียมเชื่อมตอชองทางเขาออกระหวางไทยกับตางประเทศทุกเสนทาง ในเดือน
กรกฎาคม 2539 กสท.ไดจัดตั้งอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ (International Internet
Gateway : IIG) 1 ขึ้น เรียกวา “Thailand Internet Exchange” (THIX) เพื่อเปนศูนยกลาง
การจราจรขอมูลสําหรับการเชื่อมตอออกไปตางประเทศ
การตั้ง IIG ครั้งนี้ ทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตทุกรายหันมาเชื่อมตอวงจร
ตางประเทศของตนเองเขากับ IIG ของ กสท. แมไมมีขอบังคับใดๆจาก กสท. ทั้งนี้ดวยเหตุผล
ทางธุรกิจและการดําเนินการ 2 ประการ คือ (1) อัตราคาธรรมเนียม IIG ของ กสท.นั้น แมจะ
แพงกวา เมื่อเทียบกับ IIG ที่ประเทศอื่นใหบริการแกผูใหบริการภายในประเทศนั้นๆ แตก็ยังมี
ราคาถูกกวาการที่ผูใหบริการฯของไทย เชื่อมตอกับผูใหบริการฯของตางประเทศโดยตรง ซึ่ง
ตองเสียคาบริการสองตอ คือใหกับ กสท.ในสวนเสนทางภายในประเทศและประตูเขาออก และ
ใหบริษัทตางประเทศในสวนเสนทางนอกประเทศ (2) ในทางเทคนิคแลว กสท.มีโครงขาย
พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางประเทศอยูมากมาย ทั้งที่เปนสายเคเบิลใยแกนําแสงใตน้ํา
(submarine fiber optical cable) หรือสถานีดาวเทียม ดังนั้น สัญญาณการสื่อสารที่เชื่อมตอ
กับ IIG ของ กสท.นั้น จะถูกกระจายไปไดในหลากหลายเสนทางมากกวา ทําใหมีประสิทธิภาพ
สูงกวาชองสัญญาณที่ผูใหบริการไทยตอตรงกับผูใหบริการฯตางประเทศ (กานต ยืนยง และ
1

"บริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ" ตามความหมายของ กทช. คือ "บริการศูนยกลาง การ
เชื่อมตอไปยังเครือขายอินเทอรเน็ตในตางประเทศสําหรับผูใหบริการอินเทอรเน็ตภายในประเทศ เพื่อการ
บริการอินเทอรเน็ต บริการรับสงขอมูล หรือบริการโทรคมนาคมในรูปแบบอื่นใด โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ต
เกตเวยระหวางประเทศจะทําหนาที่ดูแล บริการ รวมทั้งเลือกเสนทางการเชื่อมตอไปยังเครือขายอินเทอรเน็ต
ในตางประเทศเอง” (อางจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ [กทช.], 2549. เนนโดยผูเขียน)
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คณะ, 2548: 30-31) ในแงกลับกัน การตั้ง IIG และการที่ผูใหบริการหันมาใช IIG มากขึ้น
เรื่อยๆ ยอมมีผลบวกทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองตอ กสท.ดวยเชนกัน เพราะทําให กสท.
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังสามารถควบคุมการไหลเวียนขอมูลขาวสารเขาออกประเทศไดมาก
ยิ่งขึ้นอีกดวย

แผนภาพที่ 4.4 :

โครงสรา งอิน เทอรเ น็ต ไทย ในแง
ความสัมพันธระหวาง ISPs, NIX, IIG;
ที่มา : Primas Taechashong, et al. (2000b)
คําอธิบาย : 1 : ชุมสาย/เกตเวยอินเทอรเน็ตตางประเทศ (IIG)
2 : ชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศ (NIX)
3 : บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) ไทย
4 : บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตตางประเทศ

1

2

2

3

เมื่อถึงชวงครึ่งหลังของป 2543 โครงสรางอินเทอรเน็ตไทย ในแงชั้นโครงขาย
และอุปกรณพื้นฐาน และชั้นการใหบริการชองทางเขาถึง ไดลงหลักปกฐานเรียบรอยแลว และ
กําลังเขาสูยุคการขยายตัว (ซึ่งจะอธิบายตอไปในหัวขอถัดไป) ภาพรวมโครงสรางทั้งสองชั้น
สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 4.4
ชุม สายอิน เทอรเ น็ต ภายในประเทศและระหวา งประเทศที ่ตั ้ง ขึ ้น ในชว งนี้
(2539-2540) สงผลกระทบตอโครงสรางทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตอยางสําคัญ เพราะเปน
เหมือนประตู (gate) หรือจุดที่การจราจรของขอมูลอินเทอรเน็ตไทยจะตองวิ่งมาผานเพื่อไปสู
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ผูใชอื่นๆในตางประเทศ (สําหรับกรณี IIG) และผูใชอื่นๆในประเทศ (สําหรับ NIX และ PIE)
สําหรับอินเทอรเน็ตออกตางประเทศนั้น กลาวไดวาชัดเจน นับตั้งแตยุคลงหลักปกฐานนี้แลววา
ถูกรวมศูนยหรือผูกขาด ไวอยูในการควบคุมกํากับของ กสท.ทั้งหมด (ดังจะเห็นไดจาก “วงรี
แนวตั้ง” ซึ่งเปนสัญลักษณแทน IIG ที่มีเพียงวงเดียว ในแผนภาพที่ 4.4) สวนอินเทอรเน็ต
ภายในประเทศนั้น แมมี PIE
ของเนคเทคทํา หนา ที ่เ ปน อีก หนึ่ง ชุม สายอิน เทอรเ น็ต
ภายในประเทศ ทั้งยังมีสัดสวนแบนดวิธที่เชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตตางๆของไทยที่
สูงกวา NIX ของ กสท.อยูมากก็ตามในชวงแรก (ดู “วงรีแนวนอน” 2 วง ในแผนภาพที่ 4.4)
แตตอมา PIE ก็ถูกจัดการเชิงอํานาจนิยมจาก กสท.จนสวนการเชื่อมตอเชิงพาณิชยอันเปน
สัดสวนใหญของการใชอินเทอรเน็ตไทย คอยๆเล็กฝอลง เหลือเพียงการดําเนินการในสวน
การศึกษาเทานั้น (ดูหัวขอ 2.2.5 บทที่ 4) ดังนั้น อินเทอรเน็ตของไทยแทบทั้งหมดจึงตกอยู
ภายใตการควบคุมของ กสท.แตเพียงผูเดียวเปนสําคัญ
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2. ยุคขยายตัวของระบบอินเทอรเน็ตไทย (หลัง 2543 เปนตนมา)
ยุคขยายตัวของอินเทอรเน็ตไทยในชวงตนนั้น (2543-2547) เปนชวงที่ผูใหบริการ
เขาถึงอินเทอรเน็ตรายใหญๆของไทยเพิ่มวงจรความเร็วระหวางประเทศ ทําใหเกิดการกระจุก
ตัวในแนวนอน (horizontal concentration) และผูใหบริการในชั้นโครงขายพื้นฐานหลายรายทั้ง
ที่เปนรัฐวิสาหกิจ (คือ กสท. และ ทศท.) และองคกรเอกชนเริ่มรุกเขามาเปดใหบริการในชั้น
ใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต เกิดเปนการผนวกรวมในแนวดิ่ง (vertical integration) (สมเกียรติ
ตั้งกิจวาณิชย, 2544: 18) ซึ่งสงผลใหเกิดอํานาจการควบคุมอินเทอรเน็ตในเชิงโครงสรางยิ่งรวม
ศูนยเขาสูองคกรนอยรายมากขึ้น
2.1. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใหญขยายตัว : การประหยัดขนาดการผลิต
หลังจากระบบผูใหบริการอินเทอรเน็ตเริ่มลงหลักปกฐานคอนขางชัดเจนในยุคบุกเบิก
ของอินเทอรเน็ตไทยชวงป 2539-2542 แลว พัฒนาการสวนใหญของอินเทอรเน็ตไทย เปนไป
ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ลดราคาการใหบริการ เพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดผูใชอินเทอรเน็ต และ (2)
ขยายวงจรอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ
2.1.1. ไอเน็ตลดราคาเพื่อชวงชิงฐานผูใชอินเทอรเน็ต
ในแงการลดราคาคาบริการนั้น เกิดขึ้นตั้งแตปลายป 2540 แลว โดยมี
อินเทอรเน็ตประเทศไทย ซึ่งในชวงนั้นยังเปนรัฐวิสาหกิจอยูและเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตราย
ใหญที่สุดของไทย (แปรรูปเปนองคการมหาชนเมื่อป 2544 และเปลี่ยนชื่อเปน “ไอเน็ต”) เปนตัว
แปรสําคัญ ทั้งนี้ โดยอาศัยความไดเปรียบในทางกายภาพที่มีที่ตั้งอยูใกลชุมสายอินเทอรเน็ต
PIE ของเนคเทค กลาวคือ โดยปกติแลว ผูใหบริการจะตองเสียคาเชาสายใยแกวนําแสงเปน
รายเดือนในราคาไมนอย เพื่อทําการเชื่อมตอกับศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งที่เปนภายในประเทศ
และชุมสายระหวางประเทศ สําหรับวงจรระหวางประเทศในขณะนั้น (2540-2544) ผูใหบริการ
ไทยยังนิยมเชื่อมตอกับผูใหบริการของตางประเทศโดยตรง ทําใหตนทุนวงจรระหวางประเทศจึง
ไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้น ความแตกตางจึงมาอยูที่ตนทุนวงจรอินเทอรเน็ตภายในประเทศ
(กานต ยืนยง และคณะ 2548: 28)
ไอเน็ตในฐานะที่ถูกผลักดันใหกอตั้งขึ้นไดโดยเนคเทค ทั้งยังมีสายสัมพันธที่ดี
กับเนคเทค เชน มีผูอํานวยการ สวทช. ซึ่งเปนตนสังกัดของเนคเทค ดํารงตําแหนงเปนประธาน
ไอเน็ต เปนตน อีกทั้งไอเน็ตยังมีหองปฏิบัติการเครือขาย (NOC) ตั้งอยูในสถานที่เดียวกับ PIE
(ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน IIR (Internet Information Research) ของเนคเทค นี้ทําใหสามารถลด
ตนทุนคาเชาสายใยแกวสําหรับเชื่อมตอกับชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศไดอยางมาก
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ขอมูลจากรายงานประจําป 2544 อันเปนปแรกที่ไอเน็ตเขาตลาดหลักทรัพย ในสวนรายงาน
ระหวางกัน (intercompany transaction) นั้น ระบุวา ไอเน็ตเสียคาเชื่อมตอกับ IIR ของเนคเทค
ในระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2544 เปนจํานวนเพียง 10,172.81 บาท หรือเพียง 3,391
บาทตอเดือนเทานั้น ดวยแบนดวิธมากถึง 200 Mbps (หรือประมาณเดือนละ 17 บาทตอ 1
Mbps ) ในขณะที่เสียคาเชื่อมตอกับ NIX ของกสท.เปนจํานวน 69,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ
23,000 บาท) ดวยแบนดวิธเพียง 512 Kbps (หรือประมาณเดือนละ 44,922 บาทตอ 1 Mbps)
1
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ราคาตางกันถึง 2,642 เทา ดังแสดงในตารางที่ 4.3 อัตราคาบริการ
เชื่อมตอกับ NIX ของกสท.ในราคาเดือนละ 44,922 บาท/Mpbs นี้ คือ อัตราเดียวกับที่ผูให
บริการอินเทอรเน็ตรายอื่นๆตองจายในกับกสท.เชนกัน จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความ
ไดเปรียบดานตนทุนการเชื่อมตอภายในประเทศของไอเน็ต
ดังนั้น ในสภาวะที่ประเทศเพิ่งประสบวิกฤตเศรษฐกิจ และสงผลกระทบอยาง
แรงและในระยะยาวตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตทุกระดับ ไอเน็ตจึงอาศัยความไดเปรียบดังกลาว
บวกกับความเปนผูใหบริการรายใหญของไทยอยูแลว ประกาศลดราคาอินเทอรเน็ตสําหรับ
ลูกคารายบุคคลลงมา เพื่อขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้นไปอีก ซึ่งหลายฝายเรียกวา “สงคราม
ราคา” ครั้งแรก (กานต ยืนยงและคณะ, 2548: 28)
ตารางที่ 4.3 : ตนทุนการเชื่อมตอชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศของไอเน็ต (ธ.ค.2544)
บาท/เดือน

เชื่อมตอกับ IIR ของเนคเทค
เชื่อมตอกับ NIX ของกสท.

บาท/Mbps/เดือน
3,391
17
(ที่ความเร็ว 200 Mbps)
23,000
44,922
(ที่ความเร็ว 512 Kbps)

ความตาง
2,642 เทา

อัตราคาบริการสําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ตของไทยถูกควบคุมไวที่ 60 บาท/
ชั่วโมง ตั้งแตแรกตั้งในป 2538 และลดเหลือ 45 บาท/ชั่วโมงในตนป 2540 ปลายป 2540
ไอเน็ตจึงประกาศลดราคาลง 25% จาก 45 บาท/ชั่วโมง เหลือ 34 บาท/ชั่วโมง สงผลกระทบเปน
แรงกดดันใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายอื่นๆตองลดราคาลงมาเชนกัน เพื่อใหยังคงรักษาฐาน
ลูกคาผูใชบริการในบริษัทของตนเองไวได หลังจากนั้น ไอเน็ตยังคงทําการลดราคาลงมาอีก
หลายระลอกอยางตอเนื่อง เปน 25 บาท/ชั่วโมง, 18 บาท/ชั่วโมง, 15 บาท/ชั่วโมง, 12 บาท/
ชั่วโมง, 10 บาท/ชั่วโมง, 8 บาท/ชั่วโมง, กระทั่งถึงปลายป 2544 คาบริการอินเทอรเน็ต
รายบุคคลของไอเน็ตเหลือเพียง 5 บาท/ชั่วโมง หรือลดลงประมาณ 9 เทาเมื่อเทียบกับราคาเมื่อ
1

ตัวเลขคาใชจายอางจาก Internet Thailand (2001 : 37) สวนตัวเลขแบนดวิธ อางจาก Chatcha
Chan-ini, Kittiya Sringamphong and Thaweesak Koanantakool (2001)

113

ปลายป 2540
ราคาโดยเฉลี่ยของผูใหบริการรายอื่นๆก็ลดลงมาอยูในระดับใกลเคียงกันนี้
เชนกัน (ตฤณ ตัณฑเศรษฐี, สัมภาษณ, 2544 อางถึงใน กานต ยืนยง และคณะ, 2548: 28-29)
ผลจากการลดราคาอยางตอเนื่องนี้ ทําใหไอเน็ตมีผลกําไรพุงจากเดิม 24 ลาน
บาท (ในป 2540) กลายเปน 53 ลานบาท (ในป 2541) และเปน 70 ลานบาทเศษ (ในป 2544)
(ตฤณ ตัณฑเศรษฐี, สัมภาษณ, อางแลว) หรือเกือบ 3 เทาในเวลาเพียง 2 ป ในขณะที่ผล
ประกอบการของผูใหบริการรายอื่นๆเกือบทั้งหมดขาดทุนตลอดมา กลาวคือ ในป 2544 มีผู
ใหบริการฯขาดทุนนอยที่สุด 1.3 ลานบาท ไปจนถึงบางรายขาดทุนมากที่สุดถึง 150 ลานบาท1
ระดับราคาโดยเฉลี่ยของอินเทอรเน็ตรายบุคคลที่ต่ําลงดังกลาว ดานหนึ่งสงผลดีตอผูใชไทยที่
เขาถึงอินเทอรเน็ตไดในราคาถูกลง แตในอีกดานหนึ่ง ตัวเลขผลกําไรของไอเน็ตที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องดังกลาว แสดงใหเห็นถึงปริมาณผูใชอินเทอรเน็ตรายบุคคลที่หันมาใชบริการของไอเน็ต
เพิ่มขึ้นเชนกั น หรือกลาวอีกนั ยหนึ่ง คื อ ไอเน็ตสามารถขยายอาณาจักรการคาบริการชอง
ทางการเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากขึ้นอยางมากเชนกัน
2.1.2. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพิ่มแบนดวิธระหวางประเทศ
แบนดวิธระหวางประเทศ (international bandwidth) เปนเหมือน “สินคา” ที่
สําคัญสําหรับการประกอบกิจการธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต เพราะมีราคาแพง และกินสัดสวน
ตนทุนการประกอบกิจการอยางนอย 40%
วิธีการลดตนทุนคาใชจายสําหรับการใหบริการ
อินเทอรเน็ตวิธีหนึ่ง คือ การเพิ่มความเร็ววงจรระหวางประเทศ ซึ่งจะสงผลใหตนทุนตอหนวย
การผลิตลดลง เพราะตนทุนตอหนวยความเร็ววงจรระหวางประเทศนี้ จะประหยัดมากขึ้นเมื่อ
เชาวงจรความเร็วสูงขึ้น หรือเรียกวาเปน “การประหยัดขนาดการผลิต” (economy of scale)
กล า วคื อ ในกรณี ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ของไทย ทํ า การเชื่ อ มต อ กั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารฯของ
ตางประเทศโดยตรง (ไมผาน IIG ของกสท.) ซึ่งโดยปกติแลว จะตองเสียคาธรรมเนียมครึ่งวงจร
ในกับ กสท. (สําหรับการวิ่งบนสายสัญญาณใยแกวนําแสงจากกรุงเทพฯไปถึงประตูทางเขา/ออก
ตางประเทศที่จุดลงน้ําของเคเบิลใตน้ํา หรือที่สถานีดาวเทียมของกสท.) และอีกครึ่งวงจรใหกับ
ผูใหบริการฯในตางประเทศ (สําหรับเคเบิลใตน้ําสวนที่อยูนอกประเทศไทย) ตนทุนโดยรวมใน
การประกอบกิจการใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต โดยอิงกับคาใชจายวงจรอินเทอรเน็ตระหวาง
ประเทศนั้น จะคุมคาหรือจะมีตนทุนตอหนวยความเร็ว (Mbps) นอยที่สุด เมื่อเชาใชวงจร
ระหวางเทศที่ความเร็วแบนดวิธเปน 45 Mbps คือ ราคา 622,917 บาทตอเดือน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4 (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย, 2544 : 19)

1

กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย อางจาก “ตารางที่ 2 : แสดงงบกําไรขาดทุนของบริษัทไอเอส
พีในป 2001, 2002) ใน กานต ยืนยง และคณะ (2548: 46)
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ตารางที่ 4.4 : ตนทุนความเร็ววงจรอินเทอรเน็ตระหวางประเทศของ ISP ในประเทศไทย
(หนวย : บาทตอเดือน)
ตนทุนวงจร
ตนทุนรวม
ราคาครึ่ง
ความเร็ว
ราคาครึ่ง
ระหวาง
โดยประมาณ
วงจร
วงจรอัตรา
ราคาครึ่ง
วงจรอัตรา
ตนทุนรวม
ประเทศของ
ในการดําเนิน
พิเศษของ
วงจรของ ISP
ระหวาง
ปรกติของ
ตอ Mbps
ISP
กิจการ ISP4
ประเทศ
กสท. 2
ตางประเทศ3
กสท.1
(ง)
(ค)+(ง)
(จ)
(จ)/(ก)
(ข)
(ค)
(ก)
2 Mbps
955,000
716,250
567,000
1,283,250
3,208,125
1,604,063
4 Mbps
1,719,000
1,289,250
1,125,000
2,414,250
6,035,625
1,508,906
8 Mbps
2,960,500
2,220,375
1,710,000
3,930,375
9,825,938
1,228,242
16 Mbps
5,252,500
3,939,375
2,700,000
6,639,375
16,598,438
1,037,402
45 Mbps
9,550,000
7,162,500
4,050,000
11,212,500
28,031,250
622,917
หมายเหตุ: 1. คําสั่งกสท. ที่ 76/2538 แกไขเพิม
่ เติมครั้งที่ 6 (2444)
2. หมายเหตุทายคําสั่งกสท. ที่ 76/2538 แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 (2444) ซึ่งลดราคาให ISP รอยละ 25
ราคาปรกติ
3. การสอบถามราคาจาก ISP ตางประเทศรายใหญของสหรัฐแหงหนึ่ง โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน 1
ดอลลารสหรัฐ = 45 บาท
4. ประมาณการโดยใชสมมติฐานวาตนทุนวงจรระหวางประเทศคิดเปนรอยละ 40 ของตนทุนทั้งหมดของ
ISP
ที่มา: สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย (2544: 17)

WorldNet
0.625 Mbps,
3.8%

ISP อื่นๆ
35Mbps, 8.9%

CS Com
0.125Mbps, 0.8%

Idea Net
0.5 Mbps, 3.0%
AsiaAccess
1 Mbps,
6.1%

Loxinfo
4Mbps, 24.3%

A-Net
45Mbps, 11.3%

CS Com
83Mbps, 20.8%

Samart
2 Mbps, 24.3%
KSC, 0.5Mbps, 3.0%

A-Net
1 Mbps,
6.1%

Asia InfoNet
2.5Mbps, 15.2%

Internet Thailand
4 Mbps, 24.3%

Thailand total international bandwidth: 16.4 Mbps
แผนภาพที่ 4.5 : แบนดวิธระหวางประเทศของ ISPs (ส.ค.
2540)
ที่มา : คํานวณจาก NECTEC (ntl.nectec.or.th/internet/)
อางใน สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย (2544: 17)

Asia InfoNet
54Mbps, 13.5%

Internet Thailand
55Mbps, 13.8%

Loxinfo
69Mbps, 17.3%

KSC
58Mbps, 14.5%

Thailand total international bandwidth: 399.38 Mbps
แผนภาพที่ 4.6 : แบนดวิธระหวางประเทศของ ISPs (มิ.ย.
2544)
ที่มา : คํานวณจาก NECTEC (ntl.nectec.or.th/internet/)
อางใน สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย (2544: 17)

ดวยเหตุนี้ ในชวงเดือนมิถุนายน 2543 – เดือนมิถุนายน 2544 ผูใหบริการ
อิ น เทอร เ น็ ต 6 รายใหญ ข องไทย ซึ่ ง ได แ ก ซี เ อสคอมมิ ว นิ เ คชั่ น , ล็ อ กซอิ น โฟ, เคเอสซี ,
อิ น เทอร เ น็ ต ประเทศไทย, เอเซี ย อิ น โฟเน็ ต , และเอเน็ ต จึ ง ได ทํ า การเช า ความเร็ ว วงจร
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหแบนดวิธออกตางประเทศของทั้ง 6 ราย
รวมกันเปน 364 Mbps หรือ 91.1% ของผูใหบริการฯทั้งหมด จากเดิมในเดือนสิงหาคม 2540 ผู
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ใหบริการฯทั้ง 6 รายนี้กินสวนแบงแบนดวิธออกตางประเทศของไทยมากอยูแลว คือ 73.8%
(12.125 Mbps) (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย, 2544) (ดังแผนภาพที่ 4.5 และ แผนภาพที่ 4.6
ขางลาง) ที่นาสนใจ คือ การขยายวงจรระหวางประเทศของผูใหบริการฯทั้ง 6 รายนั้น เปนไปใน
ลักษณะที่เพิ่มศักยภาพความเร็วแบนดวิธที่รองรับได (capacity) ดานอุปทานเผื่อไวกอน นี้จึง
สงผลอยางชัดเจนในการผูกขาดปริมาณแบนดวิธออกตางประเทศ ใหเกาะกลุม (concentration)
อยูภายในกลุมผูใหบริการเพียง 6 ราย
ดังนั้น กลาวสําหรับการแขงขันกันเองในกลุมผูใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งเรียก
ไดว า เปน ภาคเอกชนเกื อ บจะทั้ งหมดนั้ น ในระหวา งนี้ก็เ ริ่ มค อยๆมี ก ารรุ กคื บ ขยายอํ า นาจ
ครอบงําเหนือตลาดการใหบริการอินเทอรเน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงบริษัท
ไอเน็ตที่ใชเทคนิคการประหยัดขนาดการผลิตทั้งในการลดราคาคาบริการลงเพื่อใหไดลูกคาเพิ่ม
มากขึ้นดังอภิปรายในหัว ขอที่แลวและการขยายวงจรตางประเทศในหัวข อนี้ อยางไรก็ตาม
บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายอื่นๆก็เริ่มอาศัยขอไดเปรียบของตนเองเทาที่มี เพื่อชวงชิง
ส ว นแบ ง ตลาดกลั บ มาเป น ของตนเช น กั น วิ ธี ก ารที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การนํ า ข อ
ได เ ปรี ย บในการเป น เจ า ของโครงข า ยพื้ น ฐานมาขายบริ ก ารเป น แพ็ ค เกจควบคู ไ ปกั บ การ
ใหบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ต ของเหลาบริษัทโทรคมนาคมทั้งหลาย หรือเรียกวาใชเทคนิค
“การประหยัดขอบเขตการใชงาน” (economy of scope)
2.2. ผูใหบริการโทรคมกับบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต :
การประหยัดเชิงขอบเขตการใชงาน
การขยายตัวที่สําคัญอีกประการ คือ การที่ผูใหบริการโทรคมนาคม เริ่มหันมาประกอบ
กิจการใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตเชนกัน ทั้งนี้โดยอาศัยความไดเปรียบ 2 ประการ คือ (1)
ดานตนทุนการใหบริการที่ต่ํา เพราะตนเองเปนเจาของหรือเปนผูไดรับสัมปทานโครงขายการ
สื่อสารอยูแลว (2) ดานการตลาด ที่สามารถเปดใหบริการสงเสริมการขายควบคูเปนแพ็กเกจ
สําหรับผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่ใชโครงขายของตนเอง กอใหเกิดการประหยัดขอบเขตการใช
งาน (economy of scope) อันเปนการผลิตในตลาดที่ตอเนื่องกัน ซึ่งสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย
เรียกวาเปน “การผนึกกันในแนวดิ่ง” (vertical integration) (2544: 18) ผูใหบริการโทรคมนาคม
2 รายสําคัญ ที่มีบทบาทดังกลาว คือ เอเซีย อินโฟเน็ต ในเครือทีเอ เและซีเอส คอมมิวนิเคชั่น
ในเครือชินวัตร อนึ่ง ทั้งสองรายนี้ คือ 2 ใน 6 ผูใหบริการรายใหญของไทยที่ไดทําการเรงขยาย
วงจรแบนดวิธระหวางประเทศดังอธิบายขางตนดวยเชนกัน สวนอีก 2 ราย คือ กสท. และทศท.
เปนรัฐวิสาหกิจผูเปนเจาของโครงขายโทรคมนาคม ไดดําเนินการใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต
เอง ในฐานะเตรียมการสําหรับการแปลงสภาพเปนบริษัทเอกชนและการเปดเสรีโทรคมนาคม
ของประเทศไทยในป 2549
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2.2.1. เอเซียอินโฟเน็ต และ เทเลคอมเอเชีย
บริษัทเอเซีย อินโฟเน็ต เปนบริษัทในเครือทีเอ หรือเทเลคอมเอเซีย ซึ่งไดรับ
สัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ใหลงทุนติดตั้งโทรศัพทจํานวน 2 ลาน
เลขหมายในกรุงเทพฯและปริมณฑล และซอมบํารุง 25 ป (ลงนามสัญญาเมื่อสิงหาคม 2534) ใน
โครงการโทรศัพทพื้นฐาน 3 ลานเลขหมาย และไดรับเพิ่มอีก 6 แสนเลขหมายในเดือนกันยายน
2538 ในโครงการ 1.9 ลานเลขหมาย1 โครงขายโทรศัพทพื้นฐานเหลานี้ มีทั้งสวนที่เปน
โครงขายใยแกวนําแสงและระบบเชื่อมโยงความเร็วสูงแบบดิจิตอล และตอมาเทเลคอมเอเชียยัง
ไดทําการโครงขาย ATM (Asynchronous Transfer Mode) และโครงขายอินเทอรเน็ต
โปรโตคอล (Internet Protocol : IP) ทําใหสามารถสงผานขอมูล ภาพ และเสียง ดวยความเร็ว
สูงและไดหลากหลายบริการ (เทเลคอม เอเซีย, 2544: 7) สําหรับยุคที่เริ่มเกิดปรากฏการณ
หลอมรวมเทคโนโลยี (technological convergence) และทําใหเทเลคอมเอเซียกินสวนแบง
ตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยในชวง 2546 อีกดวย (จะกลาวถึงในหัวขอ 2.2.6 ในบท
นี้)
ด ว ยพื้ นฐานโครงข ายโทรคมนาคมดั งกล าว ทํ าให บริ ษั ท เอเซี ย อิ นโฟเน็ ต
สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตควบคูกับบริการโทรศัพทพื้นฐานของบริษัทเทเลคอมเอเซีย ใน
เดือนสิงหาคม 2543 โดยใชชื่อวา Click TA เปนบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตแบบไมจํากัดเวลา
โดยคิดอัตราคาบริการ 250 บาท/เดือนสําหรับผูใชโทรศัพทของเทเลคอมเอเซียอยูแลว และไม
เสียคาบริการสําหรับลูกคาใหมที่ขอติดตั้งโทรศัพทของทีเอ อนึ่งสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย กลาว
ไวในเชิงอรรถที่ 2 วา บริการดังกลาวนี้ไมใช “ไมจํากัดเวลา” เพราะมีขอกําหนดใหผูใชใชบริการ
ไดไมเกินครั้งละ 2 ชั่วโมง (2544: 19) นี้อาจเปนกลยุทธทางการคาที่ทําใหสามารถเพิ่มรายได
จากการใชโทรศัพท (ซึ่งเปนของทีเอ) หมุนโมเด็มเขาใชบริการอินเทอรเน็ตใหมอีกครั้งสําหรับ
กรณีที่ผูใชตองการใชอินเทอรเน็ตมากกวา 2 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม ผลจากการเปดบริการ Click
TA ดังกลาว ทําใหในไตรมาสแรกของป 2544 เอเซียอินโฟเน็ตมีผูใชบริการประเภทบุคคลทั่วไป
ประมาณ 78,000 ราย (รวมผูใชบริการ Click TA กวา 25,000 ราย) (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย,
2544: 19-20) กระทั่งถึงไตรมาสที่สาม ป 2547 ซึ่งทีเอ เปลี่ยนชื่อใหมเปน “ทรู คอรปอเรชั่น”
(True Corporation) นั้น ผูใชอินเทอรเน็ตที่เปนสมาชิกของทรูนั้น เพิ่มขึ้นเปน 177,252 ราย (ทรู,
2547) นับแตนั้นมา บริษัททีเอ หรือทรูคอรป จึงกลายเปนผูประกอบการรายใหญรายหนึ่งของ
ไทยที่เปนเจาของ ดูแล และแผอํานาจเหนือระบบอินเทอรเน็ตไทยถึง 2 ชั้นคาบเกี่ยวกับ ดังจะ

1

สวนที่เหลืออีก 1 ลานของโครงการโทรศัพท 3 ลานเลขหมายนั้น ทศท. สัมปทานให TT&T (เครือจัส
มิน) ดําเนินการในภูมิภาค สวนโครงการ 1.9 ลานเลขหมาย ทศท.สัมปทานให TT&T ดําเนินการอีก 5 แสน
เลขหมายในภูมิภาค (ลงนาม 21 ก.ย.2538) และทศท.พัฒนาโครงการเองอีก 8 แสนเลขหมาย (โครงการแลว
เสร็จในป 2541)
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เห็นไดจากแผนภาพองคกร ซึ่งมีความซอนเหลื่อมและการทําธุรกิจครอบคลุมหลากหลายชั้นทาง
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตอยูหลายสวนทีเดียว (ดูแผนภาพที่ 4.7 หนา 119 ประกอบ)
2.2.2. ซีเอสฯ, ล็อกซอินโฟ และ เครือชินคอรป
สําหรั บบริษั ท ซีเอส คอมมิวนิเคชั่น นั้น ก็ เปนบริษัทแรกที่ ทําการติดตั้งจุด
เชื่อมตอในระดับจังหวัด ครบทุกจังหวัดเปนรายแรกของไทย ซีเอสคอมฯไดเรงทําตลาดผูใช
รายบุคคล จนกลายมาเปนผูนําตลาดรายตนๆในปลายป 2544 และเริ่มเจาะตลาดใหบริการสาย
เชาตอผูใชอินเทอรเน็ตรายองคกร (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย, 2544: 19) ซีเอสคอมฯเปนบริษัท
ในเครื อ ชิ น วั ต ร ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งโยงใยครอบคลุ ม การให บ ริ ก ารโทรคมนาคม บริ ก ารเข า ถึ ง
อินเทอรเน็ต และบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ต (หรือเปนเจาของเว็บไซต) จํานวนไมนอย (ดู
แผนภาพที่ 4.8 หนา 120 ประกอบ) กลาวคือ
1) บริการโทรคมนาคม : ซีเอสคอมฯ เปนบริษัทยอยของบริษัท ชิน แซทเทล
ไลท จํากัด (มหาชน) และชินแซทฯไดรับไดสิทธิดําเนินงานรับสงสัญญาณโทรทัศนผาน
ดาวเทียม (uplink/downlink) และบริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม ภายใตสัญญาสัมปทาน 22
ป (9 สิงหาคม 2537-8 สิงหาคม 2559)1
2) บริการเขาถึงอินเทอรเน็ต : เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 ซีเอสคอมมิวนิ
เคชั่น (CS Communication) และล็อกซอินโฟ (Loxinfo) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใหญอันดับ
หนึ่งและสองของไทย (วัดจากปริมาณแบนดวิธระหวางประเทศ ดูแผนภาพที่ 4.6) ไดทําการ
ควบรวมกิจการกัน กลายเปน ซีเอสล็อกซอินโฟ (CS Loxinfo) และนําแบนดวิธรวมทั้งฐาน
ลูกคาผูใชบริการของทั้ง 2 รายมารวมกัน นอกจากนี้ บริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) หรือ AIS ซึ่งอยูภายใตบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตนสังกัดของชินแซท
ฯ ยังเปนผูถือหุนจํานวน 65% ของบริษัท ดาตา ลายไทย จํากัด ซึ่งเปน 1 ใน 18 ผูใหบริการ
1

ซีเอสคอมมิวเนเคชั่น ตั้งขึ้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2537 โดยเปนการรวมทุนระหวางกสท. (49%) กับ
บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) (51%) ตอมาในป 2540 ไดรับสิทธิจากกสท.ใหเปนผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยไดทั้งเครือขายภาคพื้นดินและผานดาวเทียม (ใชชื่อ CS Internet) ในเดือน
พฤศจิกายน 2546 CS Loxinfo แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเมื่อเมษายน 2547 โดยเมื่อถึงป 2550 มีทุนจดทะเบียน 661 ลานบาท (ชําระแลวเมื่ 24 สิงหาคม 2550
จํานวน 627 ลานบาท ผูถือหุนใหญ 3 ราย คือ บริษัท ชิน บรอดแบนด อินเตอรเนต (ประเทศไทย) จํากัด
(40%), บริษัท สิงคโปร เทคเลคมมิวนิเคชั่นส ลิมิเต็ต (SingTel) (13%) และบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
(มหาชน) (8%) CS Communication ไดซื้อหุนของบริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด
(LoxServ) อยางตอเนื่องจากเดือนมีนาคม 2546 ซื้อหุนจํานวน 94.19% จากบริษัท พอยท เอเชีย ดอท คอม
(ประเทศไทย) จํากัด และในเดือนกุมภาพันธ 2550 ซื้อจาก กสท.และพนักงานกสท.เพิ่มอีกกลายเปน
96.05% กระทั่งเดือนพฤษภาคม 2550 ซื้อหุนที่เหลือที่อยูในมือบริษัท พอยท เอเชีย ดอทคอมฯ อีกครั้ง ใน
ที่สุด CS ถือหุน LoxServ เปน 99.86% ของทุนชําระแลวของ LoxServ. (ซีเอส ล็อกซอิโฟ, 2548)
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อินเทอรเน็ตของไทยอีกดวย (ซีเอส ล็อกซอิโฟ, 2548 : 28) ดังนั้น จึงกลาวไดวา 3 ใน 18 ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตของไทยนั้น บริหารงานโดยบริษัทในเครือชินคอรป
3) บริการเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต : บริษัท ชิน บรอดแบนด อินเตอรเนท
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของชินแซทฯ ก็ไดเปดใหบริการทีวีบนอินเตอรเนท
(IPTV) เปนรายแรกของประเทศไทยในป 2544 พรอมกับเปดใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
อินเทอรเน็ต อาทิ บริการใหเชาพื้นที่เว็บไซต บริการเชาใช เชาพื้นที่วางอุปกรณเซิรฟเวอร
บริการพาณิชยอิเลคทรอนิกส บริการจดชื่อโดเมนเนม และบริการพัฒนาเว็บไซดตางๆอีกดวย
(คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ [คปส.], 2546) นอกจากนี้ เครือชินคอรปยังไดซื้อ
เว็บไซตหรรษาดอทคอม ซึ่งเปนเว็บที่ไดรับความนิยมอันดับตนๆของไทย ไวตั้งแตป 2542 แลว
นอกจากนี้ ภายใตโครงสรางใหมในการควบคุมกํากับของ กทช. นั้น ในป 2549
ซีเอส ล็อกซอินโฟ ก็เริ่มใหบริการ IIG และ NIX ในขณะที่ก็ใหบริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม
iPSTAR อีกดวย ในปเดียวกันนี้ บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวิรคส คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ AIS ยังไดเปดใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต รวมทั้งบริการ IIG และ NIX อีก
ดวย ดังจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป
ดั ง นั้ น จึ ง กล า วได อ ย า งชั ด เจนว า บริ ษั ท ในเครื อ ชิ น วั ต ร เป น ผู ใ ห บ ริ ก ารที่
เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตอยางกวางขวางในทุกชั้นของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ทั้งชั้นโครงขาย
และอุปกรณพื้นฐาน ชั้นการใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต และชั้นใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ต
โดยเฉพาะซีเอสล็อกซอินโฟ ซึ่งใชสิทธิเปดใหบริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม iPSTAR ของ
ชินแซทฯ เมื่อขึ้นสูวงโคจรในป 2548 ดังนั้น เมื่อพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี
ของไทยในป 2544-2549 นั้น แมวาจะประกาศโอนหุนทั้งหมดใหกับครอบครัวและญาติพี่นอง
ตลอดจนคนรับใชแลวก็ตาม แตก็ยังไมอาจพนขอคลางแคลงใจเรื่องความใกลชิดระหวางสาย
สั ม พั น ธ ท างเครื อ ญาติ กั บ การควบคุ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของไทยอย า ง
กวางขวาง ดังที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “ระบบสื่อสารครบวงจรภายใตอาณาจักร ชินคอรปฯ :
ผลประโยชนทับซอนที่มิอาจปฏิเสธ” ของสุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค
เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) (สุภิญญา กลางณรงค, 2546) (ในขณะนั้น) จนนํามาซึ่งกรณีที่บริษัท
ชินคอรปฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนจากสุภิญญามากถึง 400 ลานบาท (คปส. 2547 : 3639) แมว าในชวงที่มีการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น จะไมได ปรากฏมีเหตุการณอะไรชั ดเจนว า
บริษัทที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตจะเขาแทรกแซงการสื่อสารระหวางกลุมขบวนการขับไลรัฐบาล
ทักษิณก็ตาม แตก็กลาวไดวา โครงสรางทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่มีสวนสัมพันธใกลชิดกับ
ผูนําสูงสุดทางการเมืองของไทยในลักษณะ คอนขางลอแหลมและสุมเสี่ยงตอการถูกนําไปใช
ในทางการเมืองไดอยางมาก

Asia InfoNet (ISP)

KSC (ISP)

IIG & NIX

ใหบริการ
TV Online
ดวยเชนกัน
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แผนภาพที่ 4.7 : กลุมธุรกิจในเครือทรูคอรป ณ 31 ธันวาคม 2549 (เสนประ แสดงกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต); ที่มา : ทรู (2549 : 65)

กลุมธุรกิจดาวเทียม,
broadband, ISP, IIG & NIX

กลุมธุรกิจ
ดาวเทียม
ธุรกิจ Internet Content Provider &
เจาของ web hunsa.com

ธุรกิจ ISP
ADC
(ธุรกิจ ISP, IIG & NIX)
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แผนภาพที่ 4.8 : กลุมธุรกิจในเครือชินคอรป ณ 15 กุมภาพันธ 2549 (เสนประ แสดงกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต)
ที่มา : ซีเอสล็อกซอินโฟ (2548 : 28-29)
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2.2.3. เจไอเน็ต, เครือจัสมิน และทีทแี อนที
สําหรับกรณีเจไอเน็ตนั้น แมไมไดมีการขยายรุกคืบเขาสูตลาดอินเทอรเน็ตโดยตรง ดวย
การสงเสริมแพ็กเกจการขายแบบทรูคอรป แตเมื่อพิจารณาจากโครงสรางความเปนเจาของการทําธุรกิจ
แลว จะเห็นไดวามีการซอนเหลื่อมขามชั้นทางเทคโนโลยีอยูไมนอย ตั้งแตปลายป 2542 แลวที่บริษัท จัส
มิ น อิ น เตอร เ นชั่ น แนล เข า ซื้ อ หุ น ของอิ น โฟนิ ว ส (ของกลุ ม วั ฏ จั ก ร) และเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท จั ส มิ น
อินเตอรเนต จํากัด ใหบริการภายใตชื่อ “เจไอเนต"1 และในป 2546 เจไอเนตก็เริ่มหันมาเนนธุรกิจ
ใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ในชวงเดียวกับที่อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเริ่มแพรหลายใน
ประเทศไทย เจไอเน็ต มีประวัติโยงใยกับบริษัทตางๆในเครือจัสมินอินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งใหบริการตางๆ
เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตในหลายชั้นทางเทคโนโลยี คลายกันกับกรณีซีเอสล็อกซอินโฟ ภายใตเครือชิน
คอรป เชนกัน ดังนี้ (ดูแผนภาพที่ 4.9 ประกอบ)
บริษท
ั จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
กลุมธุรกิจดานการใหบริการ
โครงขายและโทรคมนาคม

กลุมธุรกิจดานการจัดหา
ออกแบบและวางระบบ
100%

57.06%

ธุรกิจอื่นๆและเงินลงทุนอื่นๆ
100%

อคิวเมนท

30.26%

ทีทีแอนที จํากัด (มหาชน)

37.5%
ทริปเปลที บรอดแบนด

KSC
(ISP)

75.44%
57.69%
จัสมิน อินเตอรเน็ต

65%

JI-NET (ISP)

แผนภาพที่ 4.9 : กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตในเครือจัสมินฯ
ที่มา : จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (มปป. : ออนไลน)
1) จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล เปนผูกอตั้งบริษัท อคิวเมนท จํากัด ขึ้นเมื่อป 2531 เพื่อ
จัดตั้งระบบสื่อสารภายในประเทศดวยดาวเทียม (TDMA) และการสื่อสารรวมระบบดาวเทียม แบบวีแซท
1

“อินโฟนิวส” ดําเนินการโดยบริษัท อินโฟแอคเซส จํากัด ซึ่งอยูในเครือวัฏจักร ยื่นขอใบอนุญาตจากกสท.ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2538 ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2542 บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เขาซื้อหุนทั้ง 65% และ
เปลี่ยนชื่ออีกครั้งกลายเปนเจไอเน็ต (JI-Net) (จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล, 2551 : ออนไลน; กสท., 2546 : 68; ไพเราะ
เลิศวิราม, 2539 : ออนไลน)
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(Integrated Satellite Business Network : ISBN) โดยไดรับสัมปทานจากทศท.เมื่อเดือนมิถุนายน 2534
ตอมาตนป 2549 บริษท อคิวเมนท ไดตั้งบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด และไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม (แบบมีโครงขายเปนของตนเอง) สําหรับการใหบริการโทรศัพท
พื้นฐานจํานวน 300,000 เลขหมาย และอินเตอรเน็ต เมื่อ 23 กุมภาพันธ 2549 (อายุใบอนุญาต 20 ป)
อีกดวย (โปรดดูหัวขอถัดไป)
2) จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล เปนผูกอตั้ง บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส
จํากัด ขึ้นเมื่อป 2534 เพื่อดําเนินการสรางและใหบริการระบบสื่อสัญญาณผานโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนํา
แสงใตน้ํา ตามแนวชายฝงทะเลภาคใตของไทยกับประเทศมาเลเซีย
3) จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล เปนผูกอตั้งบริษัท ทีทีแอนที (แรกกอตั้งชื่อ บริษัท ไทย เท
เลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด) ขึ้นในป 2535 เพื่อสัมปทานโทรศัพทจํานวน 1.5 ลานเลขหมาย
จาก ทศท.เปนเวลา 25 ป (และกลาวไดวาเปนมีอํานาจบริหารจัดการโครงขายโทรศัพทในสวนนี้) และ
หลังจากทีทีแอนที จดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยในป 2537 จัสมินอินเตอรเนชั่นแนลยังคงสถานะเปน
ผูถือหุนรายใหญของทีทีแอนที
4) ในปเดียวกันนี้ (2537) จัสมินอินเทอรเนชั่นแนลยังเขาซื้อหุนในบริษัท ศูนยบริการ
วิ ท ยาการ อิ น เตอร เ นต จํ า กั ด ซึ่ ง เป น เจ า ของบริ ษั ท เคเอสซี คอมเมอร เ ชี ย ล จํ า กั ด ผู ใ ห บ ริ ก าร
อินเตอรเน็ตเชิงพาณิชยรายที่สองและเปนหนึ่งในหกผูใหบริการรายใหญของไทยอีกดวย นี้เทากับวา จัส
มินอินเตอรเนชั่นแนล เปนเจาของหรือผูหุนใหญของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 2 ราย คือ JI-Net กับ KSC1
5) จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล เปนเจาของเว็บ mthai.com เว็บวาไรตี้ ซึ่งไดรับความนิยม
ติดอันดับ 1 ใน 5 ตั้งแตป 2546-2550
จุดที่นาสนใจ คือ เจไอเน็ต ภายใตรมใหญในเครือจัสมินอินเตอรเนชั่นแนลนั้น เปนอีก
สวนหนึ่งของการใหบริการที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต ซึ่งประกอบกิจการในหลายๆสื่อ หรือในหลายชั้น
ทางเทคโนโลยี อยางคอนขางครบวงจร ทั้งโครงขายใยแกวใตน้ํา โครงขายโทรศัพท (สําหรับอินเทอรเน็ต
แบบ dial-up และ ADSL) ในชนบทของไทย ใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต (KSC และ JI-NET) และระบบ
ดาวเทียม ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะทําใหการใหบริการอินเทอรเน็ตโดยอาศัยความไดเปรียบจากการควบ
รวมแนวดิ่ง (vertical integration) ซึ่งบริษัทในเครือเปนเจาของหรือผูดําเนินการขามสื่อทําไดไมยากนัก
2.2.4. ทีโอทีออนไลน
หลังรัฐธรรมนูญ 2540 บังคับใชเมื่อเดือนตุลาคม 2540 กระแสการปฏิรูปสื่อและปฏิรูป
โทรคมนาคม (ซึ่งมีผลถึงอินเทอรเน็ตดวย) เกิดขึ้นในสังคมไทยอยางคึกคัก ตอมา พรบ.องคกรจัดสรร

1

อยางไรก็ตาม ภายหลัง KSC ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ตั้งขึ้นโดย
กลุมเอ็มไอเอช (กานต ยืนยงและคณะ, 2548: 34) และตอมา ก็ถูกเปลี่ยนมือมาเปนของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น อีกครั้ง
หนึ่ง (ทรู, 2548 : 65) ปจจุบันบริษัท ศูนยบริการวิทยาการอินเตอรเนต จํากัด หรือเคเอสซีนี้ ถือหุนโดย 2 เครือใหญ
คือ เครือทรูคอรป จํานวน 62.5% และ จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล อีก 37.5%
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คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 อัน
เปนกฎหมายลูกของมาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543
กสท.จึงหมดอํานาจควบคุมกํากับและใหใบอนุญาตผูประกอบการโทรคมนาคม รวมทั้งอินเทอรเน็ต
(ทศท.ก็หมดอํานาจกํากับผูประกอบการโทรคมนาคมและโทรศัพทอื่นๆเชนกัน) ครั้น พรบ.ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ.2544 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 ทั้งทศท.และกสท.
ตองเตรียมตัวสําหรับการแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ ไปเปนบริษัทเอกชนอยางจริงจัง การแปลงสภาพ
กสท.และทศท.ตามที่ระบุไวในพรบ.ฉบับนี้ นอกจากเปนผลมาจากมาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญ ป 2540
แลว ยังมีสาเหตุมาจากการเตรียมตัวสําหรับการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมในวันที่ 1 มกราคม 2549
ตามเงื่อนไขขององคการการคาโลก เมื่อครั้งที่ไทยเขาเปนสมาชิกในป 2537 อีกดวย
ทศท.แปลงสภาพเปน บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 31 กรกฎาคม
2545 ตามมาด ว ยกสท.ซึ่ ง แปลสภาพเปน บริษั ท กสท โทรคมนาคม จํ า กั ด (มหาชน) เมื่ อวั นที่ 14
สิงหาคม 2546 แตทั้งสององคกรยังคง “มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ” โดยมีกระทรวงการคลังถือหุนอยูทั้ง
100% และสังกัดอยูภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ซึ่งตั้งขึ้นมา
ใหม ตามพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 อันเกิดจากการปฏิรูประบบราชการของ พตท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ตั้งแตเดือนมีนาคมป 2543 ซึ่งทั้งทศท.และกสท.ไมมี
อํานาจควบคุมกํากับกิจการโทรคมนาคมแลวนั้น กลาวไดวาเกิดภาวะสูญญากาศในการควบคุมกํากับ
อินเทอรเน็ตและโทรคมนาคมอื่นๆของไทย จนถึงในป 2545 ซึ่งบทบาทและอํานาจดังกลาว ดูจะตกไป
อยูในมือของกระทรวงไอซีที และกระทรวงไอซีทีก็ขับเคลื่อนอินเทอรเน็ตไทยเรื่อยมา จนกระทั่งเริ่มมีการ
ซอนเหลื่อมบทบาทอํานาจกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ซึ่งไดรับการจัดตั้งขึ้น
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ตาม พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
เมื่ อ ต อ งเตรี ย มสํ า หรั บ การแปลงสภาพเป น บริ ษั ท เอกชนและการเป ด เสรี กิ จ การ
โทรคมนาคมแลว ทั้งทศท.และกสท.จึงเริ่มที่จะลงมาเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชนกัน จากเดิมที่เปน
เพียงผูควบคุมกํากับอินเทอรเน็ตไทย (สําหรับกสท.) และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในโครงขายพื้นฐานที่
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต (ทั้งกสท.และทศท.) นี้จึงกลาวไดวาความเคลื่อนไหวอีกประการหนึ่ง ที่เปนการ
ผนวกแนวดิ่ง (vertical integration) โดยอาศัยความไดเปรียบในการประหยัดเชิงขอบเขตการใชงาน
(economy of scope) แบบเดียวกับที่ทีเอและซีเอสกระทําเชนกัน
สําหรับ ทศท.นั้น ไดประกาศไวตั้งแตตนป 2544 แลว วาจะใหบริการวงจรอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ และโดยเฉพาะจะเปด TOT Online เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตแกคนทั่วไปที่ใชโทรศัพท
ของ ทศท. โดยไมคิดคาบริการ ทั้งนี้ ทศท.จะนํารายไดจากบริการการใชโทรศัพทพื้นฐานของทศท.ที่จะ
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ เชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน มาเปนคาใชจายในการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตที่ทศท.ไมเก็บคาบริการแทน (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย, 2544: 20) ในความเปน
จริงแลว ปริมาณการใชโทรศัพทที่เพิ่มมากขึ้นที่ทศท. กลาวถึงนั้น เกิดจากกลยุทธทางการคาเล็กนอยที่
1

มาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ระบุวา “คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ” และ “ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทํา
หนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (เนนโดยผูเขียน)
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ทศท.ใช กลาวคือ บริการ TOT Online ที่ไมเสียคาบริการนั้น จะมีการตัดการใชงานอินเทอรเน็ตทุกๆ 90
นาที (กานต ยืนยงและคณะ, 2548: 34) ดังนั้น ลูกคาที่ตองการใชอินเทอรเน็ตตอไปนั้น ตองหมุน
โทรศัพทใหมอีกครั้ง (ครั้งละ 3 บาท) ทําใหทศท.ไดรายไดคาโทรศัพทในปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ในแงโครงขายพื้นฐานรองรับผูใชอินเทอรเน็ตนั้น ทศท.ไดแบงการดําเนินการเปน 3
ระยะ โดยระยะที่หนึ่ง ทศท.มีศักยภาพโครงขายไอพีที่รองรับผูใชได 3,000,000 คน ระยะที่สองเพิ่มอีก
1,500,000 คน และเพิ่มอีก 1,500,000 คนในระยะที่สาม รวมทั้งสิ้นทศท.มีโครงขายสามารถรองรับผูใช
อินเทอรเน็ตไดถึง 6 ลานคน ดังแสดงในตารางที่ 4.5 สวนในแงระบบการใหบริการการเขาถึง
อินเทอรเน็ตนั้น TOT Online ใชชองสัญญาณของบริษัท ไอเน็ต จํากัด (มหาชน) ในการใหบริการ ดังที่
ปรากฏในรายงานประจําป 2545 ของไอเน็ต ในสวนที่วาดวยรายการระหวางกันนั้น ไอเน็ตมีรายไดจาก
การใหบริการทศท.เปนจํานวนเงิน 81,672,200 บาท (Internet Thailand, 2002 : 63)
ตารางที่ 4.5 : ขีดความสามารถของโครงขายไอพีของทศท.
ระยะที่ จํานวนวงจรเสียง จํานวนวงจรอินเทอรเน็ต รวมจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตที่รองรับได
1
32,880
39,360
3.0 ลานคน
2
34,080
39,840
1.5 ลานคน
3
26,520
28,560
1.5 ลานคน
รวม
93,480
107,760
6.0 ลานคน
ที่มา: องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย อางจาก สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย (2544: 18)

2.2.5. กสท.สั่งยายการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในประเทศ
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการ คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงขายพื้นฐาน ซึ่ง
เกิ ด ขึ้น ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2544 กสท.มี คํ าสั่ งใหผูใ หบ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ทุ ก ราย ทํ า การย า ยการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตภายในประเทศ จาก Internet Information Research (IIR) ของเนคเทค (เดิมชื่อ
Public Internet Exchange : PIE) ใหมาอยูที่ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล (National Internet Exchange: NIX)
ของกสท. ทําใหวงจรอินเทอรเน็ตภายในประเทศที่มีขนาดแบนดวิธของผูใหบริการอินเทอรเน็ตทุกราย
รวมกันประมาณ 550 Mbps ที่เชื่อมตอกับ IIR ของเนคเทคในขณะนั้น ถูกโอนยายไปเชื่อมตอกับ NIX
ทั้งหมด (กานต ยืนยงและคณะ, 2548 : 29)
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สงผลกระทบตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยอยางนอย 2
ราย รายแรก คือ อินเทอรเน็ตประเทศไทย (หรือไอเน็ต) จากสภาวะเดิมที่ไอเน็ตความไดเปรียบตนทุน
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตภายในประเทศดวยคาใชจายที่ต่ํา (เพียงเดือนละ 3,391 บาท หรือเดือนละ 17
บาท/Mbps ดั ง กล า วแล ว ข า งต น ) เนื่ อ งจากสายสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ เนคเทคและการมี ส ถานที่ ตั้ ง อยู แ ห ง
เดียวกับ IIR ทําใหสามารถลดราคาอินเทอรเน็ตและชวงชิงตลาดผูใชบริการรายบุคคลดังกลาวแลว
ขางตน คําสั่งของกสท.ทําใหความไดเปรียบนี้หมดไปเพราะตองเสียคาเชาสายใยแกวนําแสงทําการ
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เชื่อมตอจากหองปฏิบัติการเครือขายของตนเองที่ซอยรางน้ํา ถนนพญาไท ไปที่ NIX ของ กสท.ซึ่งตั้งอยู
ที่อาคารไปรษณียกลาง เขตบางรัก (กานต ยืนยงและคณะ, 2548: 30)
ในขณะเดี ย วกั น ผู ใ ห บ ริ ก ารอี ก รายที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ แต เ ป น ด า นบวก คื อ บริ ษั ท
อินเทอรเน็ต โซลูชั่น แอนด เซอรวิส โพรวายเดอร (หรือ ISSP ตอไปจะเรียกวา “ไอเอสเอสพี”) 1 ซึ่งหลัง
มีคําสั่งยายของกสท.ออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 แลว ISSP ไดทําการยายหองปฏิบัติการ
เครือ ข า ยของตนเอง ไปที่ สํา นั ก งานกสท.สาขาบางรั ก อยู แ ลว เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2545 ทํา ให
ประหยัดคาเชื่อมตอดังกลาวไปไดอยางมาก และตอมาวันที่ 11 มิถุนายน 2545 ISSP จึงไดทําการขยาย
วงจรอินเทอรเน็ตภายในประเทศของตนเอง (ซึ่งขณะนั้นเชื่อมตอกับ NIX ของกสท.เรียบรอยแลว) จาก
เดิมที่มีเพียง 2 Mbps ใหกลายเปน 1 Gbps (Internet Solution & Service Provider, n.d. : online)
ตอมา ไอเอสเอสพีจึงไดอาศัยความรวมมือกับ กสท.เปดใหบริการอินเทอรเน็ตราคาถูกชื่อ “นิลมังกร” ซึ่ง
มีราคาต่ําที่สุด คือ 1 บาท/ชั่วโมง2 และสามารถแยงชิงสวนแบงตลาดผูใชอินเทอรเน็ตมาไดเปนจํานวน
มาก
อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจในเชิงภาพรวมของอินเทอรเน็ตไทย คือ กระบวนการสั่งยาย
ดังกลาว นับวามีความนาสนใจอยูไมนอย และแสดงใหเห็นถึงลักษณะอํานาจนิยมในโครงสรางการพัฒนา
อินเทอรเน็ตของไทยไดอยางนาสนใจยิ่งอีกครั้งหนึ่ง ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ซึ่งมีสวนผลักดันใหการเกิดตั้ง
IIR เลาวา ในชวงนั้น กสท.ถึงขนาด “มีหนังสือมาขู” ใหทวีศักดิ์และทีมผูพัฒนาระบบหยุดดําเนินการ
ทํางานของ IIR ดวยเหตุผลวาผิดกฎหมาย ทางฝายผูดูแล IIR แยงกลับไปวา IIR ไมผิดกฎหมาย
เพราะวาไมไดมีการคาขายอะไรเกิดขึ้น เปนเพียงการรวมตัวของบริษัทผูใหบริการทุกองคกร เพื่อใหเกิด
การประหยัดคาใชจายเทานั้น เมื่อมาตรการดําเนินการทางดาน IIR และทีมงานของทวีศักดิ์ใชไมไดผล
ทวีศักดิ์เลาวา กสท.จึงเปลี่ยนไปใชวิธีขูบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตแตละรายวาละเมิดเงื่อนไขของ
ใบอนุญาต (licence) ดําเนินการบริการดานอินเทอรเน็ต ซึ่งออกใหโดย กสท. ทวีศักดิ์เห็นวาอันที่จริง
บรรดาผูใหบริการอินเทอรเน็ตเหลานี้ไมไดละเมิดใบอนุญาตแตอยางใด แตเนื่องจากเปนคําขูของผูที่มี
อํานาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการใหใบอนุญาต ในที่สุด เหลาผูใหบริการอินเทอรเน็ตจึงตองยินยอมยาย
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตภายในประเทศจาก IIR ไปที่ NIX (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม
2552)
สาเหตุที่มีการสั่งยายการเชื่อมตอดังกลาว นาจะเปนผลมาจากการประกาศใช พรบ.
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ซึ่งมีผลบังคับใช 17 พฤศจิกายน 2544 ในมาตรา 79 ของพรบ.

1

วันที่ 29 มิถุนายน 2544 บริษัท อินเตอรเนต โซลูชั่น โพรวายเดอร จํากัด (Internet Solution Provider) โดย
กลุมคุณสุวิทย จินดาสงวน และคุณชายันต ประวาลปทมกุล ลงนามเซ็นสัญญาซื้อหุนทั้งหมด 65% ซึ่งเปนหุนทั้งหมดที่
บริษัท สยามโกลบอล แอคเซส จํากัด (Siam Global Access) ถืออยู ตอมา วันที่ 28 มิถุนายน 2545 บริษัท สยามโก
ลบอล แอคเซส จํากัด เปลี่ยนชื่อเปน บริษัทอินเตอรเนต โซลูชั่น โพรวายเดอร จํากัด (Internet Service Provider
Co.,Ltd.) และควบรวมกิจการกับบริษัทอินเตอรเนต โซลูชั่น โพรวายเดอร จํากัด ในอีก 4 วันตอมา กลายเปน บริษัท
อินเทอรเน็ต โซลูชั่น แอนด เซอรวิส โพรวายเดอร (Internet Solution and Service Provider : ISSP)
2
ถูกกวาราคาต่ําสุดของไอเน็ต ซึง่ ลดลงมาเหลือ 5 บาท/ชั่วโมงในเดือนพฤศจิกายน 2544 กอนคําสั่งยายของกสท.
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ฉบับนี้ ระบุใหแปรรูป กสท.และทศท.ดวย นี้ทําให กสท.ตองแปลงสภาพจากผูควบคุมกํากับและให
ใบอนุญาตแกผูใหบริการอินเทอรเน็ตของไทยทุกราย กลายมาเปนผูใหบริการฯเอง ในขณะที่อํานาจการ
กํากับดูแลดังกลาว จะถูกยายไปอยูในมือของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) การสั่ง
ยายการเชื่อมตออินเทอรเน็ตภายในประเทศของ กสท. ขางตน จึงกลาวไดวาเปนการใชอํานาจของตน
เทาที่มีอยู เพื่อปูทางการควบคุมอินเทอรเน็ตไทยตอไปสําหรับอนาคต กอนจะหมดอํานาจในฐานะผู
ควบคุมกํากับไปหลังการแปลงสภาพตามคําสั่งของพรบ.ฉบับนี้ ผลที่เกิดขึ้นจากคําสั่งดังกลาว ทําให
ปริมาณการจราจรของอินเทอรเน็ตภายในประเทศ โดยวัดจากความเร็วแบนดวิธที่เชื่อมตอระหวางผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยทั้ง 18 รายกับ IIR ของเนคเทคนั้น ไมมีการเพิ่มขึ้นอีกนับตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2545 (คือรวมทั้งสิ้น 497.625 Mbps) (Chatchai Chan-in, et al., 2002) ในขณะเดียวกัน
กลับยิ่งมีผลทําให กสท.ผูกขาดอํานาจควบคุมโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตไทย ซึ่ง
แตเดิมผูกขาดเพียงชุมสายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ กลายเปนขยายมาครอบคลุมการแลกเปลี่ยน
ขอมูลภายในประเทศอยางเบ็ดเสร็จอีกดวย
หลั ง จากการสั่ ง ย า ยดั ง กล า วแล ว ระบบโครงข า ยพื้ น ฐานของอิ น เทอร เ น็ ต ไทยโดย
ภาพรวมทั้งหมด สามารถแสดงได ดังแผนภาพที่ 4.10 จากภาพ จะเห็นไดวากสท.เปนเจาของและ
ดําเนินการดูแล “ชั้นโครงขายพื้นฐาน” ของระบบอินเทอรเน็ตของไทยถึง 3 ชั้น ในขณะเดียวกัน หาก
พิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นที่วาบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งหมด จําเปนตองขึ้นตรงตอ กสท. และ
กสท.มี “หุนลม” อยูถึง 32% ของทุกบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต ก็จะเห็นไดวาอินเทอรเน็ตของไทยนั้น
ถูกผูกขาดอํานาจการควบคุมอยูในกํามือของกสท.แตเพียงผูเดียวมากเพียงใด
การผูกขาดดังกลาวนี้ดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน แมจะมีผูใหบริการ NIX และ IIG มาก
ขึ้นแลวก็ตาม และอํานาจของกสท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจผูควบคุมกํากับอินเทอรเน็ตของไทยทั้งหมด ถูก
เปลี่ยนมือไปอยูกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) และกสท. ก็ถูกแปรรูปไปเปน
เพียงผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายหนึ่งเทานั้น เหมือนกับผูใหบริการรายอื่นๆทั่วไป แตในเชิงเทคโนโลยี
แลว สัดสวนแบนดวิธทั้งภายในและระหวางประเทศก็ยังคงถูกรวมศูนยไวที่กสท.เปนสวนใหญอยูเชนเดิม
ดังนั้น กลาวเฉพาะในป
2548-2549 อันเปนหวงเวลาของเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณโดยมี
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญนั้น จึงเปนที่ชัดเจนวา ชองทางการสื่อสารอินเทอรเน็ตของไทยถูก
ผูกขาดไวในการควบคุมของกสท.อยางคอนขางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยทีเดียว และดวยเหตุนี้ กสท.จึงเขา
มามีสวนในการแทรกแซงขบวนการตอสูไรความรุนแรงเพื่อขับไลรัฐบาลทักษิณดวยเชนกัน

1

มาตรา 79 วรรคหนึ่ง ระบุวา “ใหคณะกรรมการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหแกการสื่อสารแหงประเทศไทยและองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของ
การประกอบกิจการ ขอบเขตการใหบริการ รวมทั้งสิทธิตางๆในการใหบริการโทรคมนาคมเทาที่อยูในความรับผิดชอบ
ดําเนินการของการสื่อสารแหงประเทศไทยและองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ตามที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตตามมาตรา
8” และมาตรา 79 วรรคสี่ ระบุวา “ในระหวางที่ยังไมไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยและ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยประกอบกิจการโทรคมนาคมตอไปได” (เนื้อหาในมาตรา 8 ของพรบ.ฉบับนี้ เปนเรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตและคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม)
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แผนภาพที่ 4.10 : ชั้นทางเทคโนโลยีของระบบอินเทอรเน็ต (ขอมูลเดือนเมษายน 2549)
ที่มา : ปญหาและแนวทางการแกไขการใหบริการอินเทอรเน็ต (2549 : ออนไลน)
2.2.6. อินเทอรเน็ตความเร็วสูง : กระทรวงไอซีทีและทรูคอรป
ลักษณะขอมูลที่สงผานอินเทอรเน็ตนั้น อาจแบงคราวๆตามลักษณะการใชงานไดอยาง
นอย 4 ประเภท คือ ขอมูลขอความ (text), ภาพ (graphic), เสียง (audio), และภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
หรือทีวี ขอมูล 2 ประเภทมักปรากฏอยูในการใชงานปกติบนหนาเว็บ (webpage) และหนังสือพิมพ
ออนไลนทั้งหลาย ในขณะที่ในยุคหลังๆมานี้ เริ่มเกิดการหลอมรวมเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหเกิดการสง
คลิปเสียงและคลิปวิดีโอ รวมทั้งมีสถานีวิทยุออนไลนและทีวีออนไลนมากขึ้น จากการสุมสํารวจผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 21,880 คน ในป 2548 (ซึ่ง 57.7% ของจํานวนนี้ อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล)
ในจํานวนนี้ มีผูใชอินเทอรเน็ตสําหรับฟงเพลงออนไลน 86.9% (ไมมีขอมูลผูฟงวิทยุขาวออนไลน) และดู
โทรทัศนออนไลน 42.5% ในกลุมที่ดูโทรทัศนออนไลนนี้ 45.9% จะรับชมรายการขาว (อีก 43.7% ดู
รายการบันเทิง และ 7.3% ดูกีฬา) (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549 :
107-113) วิ ท ยุ อ อนไลน แ ละโดยเฉพาะที วี อ อนไลน นั้ น จะรั บ ฟ ง รั บ ชมได ดี ห ากใช อิ น เทอร เ น็ ต ที่ มี
ความเร็วสูง หรือแบนวิธ (bandwidth) กวาง ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ลวนเปนลักษณะการ
สื่อสารที่สําคัญของสังคมมนุษยและโดยเฉพาะสังคมการเมืองเสมอมา ดังนั้น ความเร็วในการเขาถึง
อินเทอรเน็ตและจํานวนผูเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสูงจึงสงผลตอความเปนไปของสังคมนั้นๆดวย
เชนกัน
ในเชิงนโยบายนั้น คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (National Information
Technology Committee : NITC) ซึ่งมีเนคเทคเปนสํานักงานเลขาธิการ ไดเคยเสนอเขาคณะรัฐมนตรีไป
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ตั้ ง แต ป 2540 แล ว ว า รั ฐ บาลจะต อ งทํ า พั ฒ นาเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง โดยเฉพาะที่ เ ป น
เครือขายภาครัฐ หนวยงานราชการตางๆ รวมทั้งเชื่อมโยงเขาถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนดวย ตอมาจึงไดมี
การมอบหมายให จั ด ตั้ ง “สํ า นั ก งานบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศภาครั ฐ (สบทร.) (Government
Information Technology Services : GITS) ขึ้นเพื่อดําเนินการนโยบายดังกลาว โดยไมมีการสราง
โครงขายพื้นฐานใหมของตนเอง แตจะพัฒนาระบบ ADSL ขึ้นบนโครงขายพื้นฐานขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยแทน อยางไรก็ตาม ในแงการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น มีปญหาความไมลงตัวระหวาง
หนวยงานตางๆคอนขางมาก ประเทศไทยจึงยังไมมีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงขึ้นอยางจริงจังมากนัก
(ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สัมภาษณ, อางแลว) ระหวางนั้น ตลาดผูใช
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยเทาที่พอมีอยูบางนั้น จึงถูกผูกขาดโดยบริษัทในเครือทรูคอรปเปนสําคัญ
เนื่องจากทรูมีขอไดเปรียบที่มีโครงขายพื้นฐานโทรศัพทประจําที่จํานวนมาก และโครงขายทั้งหมดอยูใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเปนพื้นที่ที่ผูใชมีกําลังทรัพยเพียงพอที่จะจายคาบริการดังกลาว แมจะมีราคา
สูงถึงระดับ 4,000-5,000 บาท/เดือนก็ตาม
จนกระทั่งเมื่อการมีตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอไปนี้จะเรียกวา
“กระทรวงไอซีที”) ขึ้น ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของพตท.ทักษิณ ในป 2545 นั้น นโยบาย 2
ประการของกระทรวง ซึ่งลอไปกับกระแสนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทย คือ คอมพิวเตอรเอื้อ
อาทร และการเรงใหประเทศไทยมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาถูก โดยกระทรวงไอซีที
มอบนโยบายใหกสท.และทศท.ซึ่งแมจะอยูระหวางการแปรรูปเปนบริษัทมหาชน แตก็จะเปนบริษัทที่
กระทรวงการคลังถือหุน 100% และอยูภายใตสังกัดของกระทรวงไอซีที หาทางพัฒนาระบบเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ความเร็ว 256 Kbps) ที่มีราคาถูกเพียง 590 บาท/เดือน จํานวนหนึ่งลานพอรต
ใหเกิดขึ้นใหได นี้เปนเหตุใหองคกรทั้งสองแหงตองพยายามพัฒนาระบบดังกลาวขึ้น
แมนโยบายทั้งสองจะไมไดผลในทางรูปธรรมมากนัก และจนกระทั่งปจจุบัน การพัฒนา
เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงยังไมสามารถบรรลุไดถึงตัวเลขหนึ่งลานพอรตตามที่ตั้งเอาไวก็ตาม แต
สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ “แรงกระเพื่ อ ม” ที่ ก ระทบต อ เจ า ตลาดหลั ก ของทั้ ง สองตลาด กล า วคื อ นโยบาย
คอมพิวเตอรเอื้ออาทรสงแรงกระเพื่อมใหบริษัทหางรานที่ขายคอมพิวเตอรตางๆ อยางในหางพันธุทิพย
พลาซา จําเปนตองหาทางทําใหคอมพิวเตอรโนตบุคลดราคาจากเดิมราว 30,000 บาทขึ้นไป ลงมาเหลือ
เพียงราวหนึ่ง 10,000 บาทเศษ สวนนโยบายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาถูกสงแรงกระเพื่อมตอบริษัท
เจาตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางทรูคอรป ซึ่งหลังจากอาศัยความไดเปรียบจากการเปนเจาของ
โครงขายพื้นฐาน มาทําการรุกเขาตลาดการใหบริการอินเทอรเน็ต ผานแพ็คเกจ “คลิ๊กทีเอ” และพัฒนา
สืบเนื่องรุกเขาเปนเจาตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยดวยเทคโนโลยี ADSL ดวยเชนกัน สภาวะ
ราคาคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของทรูในขณะนั้น คอนขางแพง (ในไตรมาสแรกของป 2546
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของทรูมีราคา 3,738 บาท/เดือน) ในขณะที่ความเร็วที่เรียกวา “สูง” นั้น คอนขาง
ต่ํา คือ เพียง 64 Kbps เทานั้น (โดยปกติ ความเร็วงของอินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา จะอยูระหวาง 14.456.2 Kbps) ดังนั้น เมื่อมีนโยบายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาถูกออกมาจากกระทรวงไอซีทีดังกลาว
ทําใหทรูตองหาทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีอยางจริงจัง เพื่อตอสูแขงขันกับระบบบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงของทั้งกสท.และทศท.ที่ถูกสั่งใหพัฒนาขึ้นมา (กานต ยืนยง, สัมภาษณ, 24 กุมภาพันธ
2552)
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เริ่มแรกของการพัฒนาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาถูกนั้น ทรูคอรป มี 2 ทางเลือก
ทางเลือกแรก คือ ใชเคเบิลโมเด็ม (cable modem) ตามระบบของอเมริกา ซึ่งใชสายเคเบิลทีวีเปนสื่อสง
สัญญาณ เนื่องจากอเมริกามีระบบเคเบิลทีวีเขาถึงทุกบาน จึงทดลองใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานสาย
เคเบิลทีวี ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งของบริษัทที่มีบริษัท ยูบีซี เคเบิลทีวี อยูดวยเชนกัน
ทางเลือกที่สอง คือ ใชระบบ ADSL ซึ่งนิยมใชกันมากในแถบเอเชีย หลังจากพิจารณาแลวเห็นวา ระบบ
เคเบิลทีวีซึ่งใชการสงสัญญาณผานดาวเทียมนั้น ควรมีไวสําหรับเคเบิลทีวีเทานั้น ไมควรนํามาใชสง
สัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ทรูจึงหันไปเลือกพัฒนาระบบ ADSL แทนทดลองหลากหลายวิธีในการ
พัฒนาระบบใหตนทุนมีราคาถูก (กานต ยืนยง, สัมภาษณ, เพิ่งอาง)
ขณะนั้น ในแถบเอเชีย มีบริษัทหัวเหวยเปนบริษัทของประเทศจีน ซึ่งรับผลิตอุปกรณ
ดานโทรคมนาคมและการสื่อสารใหกับบริษัท Cisco บริษัทเราเตอร (router) ขนาดยักษของโลก ทําให
บริษั ท หัว เหว ย มีค วามรู ทางเทคโนโลยี การผลิ ต อุปกรณตางๆดังกลา วดว ย ภายหลังถึงกับ เปดขาย
อุปกรณสื่อสารดวยแบรนด “หัวเหวย” ของตนเองเลยทีเดียว โดยขายในราคาที่ถูกมากกวาแบรนดของ
ยุโรปและอเมริกามาก ทรูคอรปจึงไดประสานงานขอซื้อเทคโนโลยีของบริษัทหัวเหวยมา จึงสามารถลด
ราคาลงมาสูกับราคา 500 บาทของนโยบายกระทรวงไอซีทีได และเมื่อทรูคอรปเปดใหบริการระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาถูก ก็ทําใหปริมาณลูกคาของทรูเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องเชนกัน
สงผลใหทรูคอรปยังคงสามารถผูกขาดเปนเจาตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยไดตอไป ทั้งยังสง
“แรงกระเพื่อม”
ยอนกลับไปหาบริษัทของภาครัฐอยางทศท.อีกดวย วาตองหาทางพัฒนาระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็ วสูงราคาถู กใหไดอยางที่ทรูคอรปทํา และทําใหตอมาบริษัท ทีทีแอนที ซึ่งเปน
เจาของโครงขายพื้นฐานในพื้นที่สวนภูมิภาค เริ่มหันมาใชเทคโนโลยีชนิดเดียวกันกับทรู เพื่อทําตลาด
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ตางจังหวัดดวยเชนกัน โดยเพิ่มกลยุทธการตลาดเขาไปวาสามารถใช
ความเร็วไดถึง 2 Mbps ดวยราคาใกลเคียงกับทรูซึ่งสามารถใชความเร็วไดเพียง 1 Mbps (กานต ยืนยง,
สัมภาษณ, เพิ่งอาง)
ภาวะการผู ก ขาดอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ของทรู ค อร ป มี สู ง ถึ ง ระดั บ ที่ ทํ า ให
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใชขอมูลจํานวนผูใชและราคาคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สู ง ของบริ ษั ท ทรู อิ น เทอร เ น็ ต จํ า กั ด (มหาชน) ในเครื อ ทรู ค อร ป เป น ตั ว บ ง ชี้ ส ภาวะอิ น เทอร เ น็ ต
ความเร็วสูงของไทยเลยทีเดียว จํานวนผูใชและราคาคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของทรู สามารถ
พิจารณาไดดังตารางที่ 4.6 และแผนภาพที่ 4.11 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา ปริมาณผูใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงของทรูสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ราคาคาบริการของทรูก็ลดลงอยางสืบเนื่องเชนกัน
ตารางที่ 4.6 : ปริมาณผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ บมจ. ทรู ในป 2548-2550
2548 (คน)
2549 (คน)
2550 (คน)
ไตรมาส#1 ไตรมาส#2 ไตรมาส#3 ไตรมาส#4 ไตรมาส#1 ไตรมาส#2 ไตรมาส#3 ไตรมาส#4 ไตรมาส#1
192,003
220,917
269,458
300,322
334,784
368,874
412,742
442,728
488,721

ที่มา: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ [กทช.] (2550: 15)
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2546
2547
2548
2549
2550
แผนภาพที่ 4.11 : แสดงราคาคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ บมจ. ทรู ในป 2546-2550
ที่มา: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, “รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม -ไตรมาส1-2550”,
มิ.ย.2550. น.16
ดังนั้น จึงกลาวไดวา นโยบายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาถูกของกระทรวงไอซีทีนั้น แม
ไมสามารถสงผลโดยตรงตอหนวยงานใตสังกัดทั้งสองแหงได แตก็สามารถสงผลโดยออมตอทรูคอรป จน
ทําใหคนทั่วไปสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 4.7 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบสัดสวนผูใชอินเทอรเน็ตดวยระบบ ตางๆ คือ ระบบความเร็วต่ํา ความเร็วสูง ผานสายเชา
และประเภทอื่นๆ นั้น สัดสวนผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงนั้น เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด จาก 1.6% ในป
2546 ไปเปน 19.3% ในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นมากถึง 12 เทา แลวจึงคอยๆเพิ่มขึ้นอีก 2 เทาในป 2548
คือจํานวน 43% ในขณะที่ผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วต่ําคอยๆลดลงอยางสืบเนื่อง
อยางไรก็ตาม ทวีศักดิ์ ผูซึ่งมีสวนในการผลักดันนโยบายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อป 2540 ไดใหความเห็นตอการพัฒนาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยไวได
อยางนาสนใจวา อันที่จริงแลว เปนเรื่อง “การเมืองของโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน” (politics of fix-line)
มากกวา ทั้งนี้เปนเพราะประเทศไทยมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐานอยูเพียง 5.5 ลานเลขหมายเทานั้น (เปน
ของทรูคอรป 2 ลาน ของทีทีแอนที 1 ลาน และเปนของทศท.อีก 2.5 ลาน) และไมไดมีการลงทุนพัฒนา
เพิ่มเติมตอเนื่องแตอยางใด สืบเนื่องเพราะการเกิดขึ้นของโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย ซึ่งไดรับ
ความนิยมเปนอยางสูงมาก อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีสูงขึ้นอยางสืบเนื่อง
ในขณะที่อัตราผูใชโทรศัพทพื้นฐานลดลงอยางสืบเนื่องเชนกัน รายไดที่ไดรับจากผูใชรายบุคคลแตละราย
เพียงราว 150 บาท/เดือน หรือ 500-600 บาท/เดือนในกรณีผูใชรายองคกร ดังนั้น จึงเปนปญหาวา
โครงขายโทรศัพทพื้นฐานที่ลงทุนไปแลว และไมมีทีทาวาจะไดผลกําไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากผูใชหันไปใช
โทรศัพทเคลื่อนที่กันมากขึ้นแทนนั้น จะทําอยางไรใหสามารถทํารายไดผลตอบแทนกลับคืนมาใหไดมาก
ที่สุด ทางออกทางเทคโนโลยี คือ เปลี่ยนโครงขายโทรศัพทพื้นฐานจากเดิมที่ใชไดเพียงการติดตอผาน
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เสียง (หรือการโทรศัพทพูดคุยกัน) ใหกลายเปนระบบ ADSL เพื่อใหสามารถใหบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงได และจะสามารถเรียกเก็บคาบริการเพิ่มขึ้นเปน 590 บาท/เดือนไดเปนอยางนอย (ทวีศักดิ์
กออนันตกูล, สัมภาษณ, อางแลว)
ตารางที่ 4.7 : สัดสวนผูใชอนิ เทอรเน็ต ดวยความเร็วชนิดตางๆป 2546-2548
ประเภทความเร็วในการเขาถึงอินเทอรเน็ต
2546
2547
2548
ระบบ Dial-up (ความเร็วต่าํ 56 Kbps)
54.3% 39.9% 30.9%
ระบบ ADSL (ความเร็วสูง 256 Kbps - 24 Mbps)
1.6% 19.3% 43.1%
ผานสายเชา (lease line) ทีท่ ํางาน/สถานศึกษา
31.7% 31.5% 17.8%
อื่นๆ
12.4%
9.3% 8.2%
รวม
100% 100% 100%
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2549 : 10)
ด ว ยเหตุ นี้ ทวี ศั ก ดิ์ จึ ง เห็ น ว า แม ไ ม มี น โยบายพั ฒ นาอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ของ
กระทรวงไอซีทีดังกลาว อยางไรเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะตองเกิดขึ้นในเมืองไทยอยางแนนอน
เพราะผูประกอบการโครงขายโทรศัพทพื้นฐานไมสามารถอยูไดดวยผลตอบแทนจากคาบริการโทรศัพท
พื้นฐานดังกลาว นโยบายของกระทรวงไอซีทีเปนเพียงตัวเรงปฏิกิริยาใหเกิดเร็วขึ้นเทานั้น นอกจากนี้
อั ต ราค า บริ ก าร 590 บาท/เดื อ น ก็ ไ ม ใ ช น โยบายเพื่ อ สั ง คมแต อ ย า งใด เพราะอั น ที่ จ ริ ง แล ว หาก
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น คาบริการราคา 590 บาทนั้น ตองไดความเร็วอินเทอรเน็ตมากถึง 20 Mbps
(ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สัมภาษณ, อางแลว) ในขณะที่ของไทยไดเพียง 256 Kbps ถึง 1 Mbps หรือนอย
กวาตางประเทศถึง 78-20 เทา ตัวเลขดังกลาว นับเปนขอมูลที่นาสนใจมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของทรูคอรป ซึ่งแมจะลดลงเรื่อยมา หลังการ
ประกาศนโยบายของกระทรวงไอซีทีดังกลาว จนเหลือต่ําสุดเพียง 704 บาท/เดือนในไตรมาสสุดทายของ
ป 2548 แตเมื่อเทียบกับความเร็วที่ไดรับ กับความเร็วที่ควรจะเปนแลว ก็แสดงใหเห็นวา ไมวาองคกร
ใดๆจะเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงก็ตาม ผูใชคนไทยก็ยังคงถูกเอาเปรียบอยูอยางมาก
เชนเดิม
แมอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะมีราคาแพงกวาที่ควรจะเปนเมื่อเปรียบกับตางประเทศก็
ตาม แตการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดมากขึ้นในประเทศไทย ก็ทําใหเนื้อหาอินเทอรเน็ตเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มีเพียงตัวอักษรและภาพเทานั้น กลายมาเปนการสรางเนื้อหาที่เปนเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวขึ้นใหบริการในอินเทอรเน็ตไทย ผลจากความแพรหลายของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่มี
ศักยภาพการในรับสงขอมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหว นํามาซึ่งปรากฏการณสําคัญ 2 ปรากฏการณใน
สังคมไทย
ปรากฏการณแรก คือ เกมสแร็คนาร็อค (Ragnarok) ซึ่งเกมสออนไลนสัญชาติเกาหลีที่
แพรเขามาในประเทศไทยชวงป 2545 และไดรับความนิยมอยางสูงมากในหมูนักเรียนนักศึกษา จนเกิด
เปนภาวะ “ติดเกมส” กระทั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพิ่งตั้งขึ้นในป 2545 เชนกัน
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ไดสรางผลงานรูปธรรมชิ้นแรกของตนโดยการเขาจัดระเบียบเกมสออนไลน และกลายเปนการเปดศักราช
ของหนวยงานภาครัฐในการควบคุมกํากับ กระทั่งเซ็นเซอรปดกั้นเว็บไซตตางๆ เรื่อยมาและหนักหนวง
มากขึ้นหลังรัฐประหาร จนกระทั่งปจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นออนไหวที่สุดสําหรับสังคมไทย คือ ขอหา
เปนเว็บไซตที่เขาขายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ปรากฏการณ ที่ ส อง คื อ เว็ บ ไซต ข า วสารที่ มี ทั้ ง คลิ ป เสี ย งและคลิ ป วิ ดี โ อ ซึ่ ง นํ า โดย
เว็บไซตผูจัดการออนไลน ในเครือผูจัดการ เปนตัวอยางสําคัญของสื่อหนังสือพิมพที่ปรับตัวขึ้นมาอยูบน
อินเทอรเน็ตกลายเปนหนังสือพิมพออนไลนแลวประสบความสําเร็จอยางลนหลาม ไดรับความนิยมอยาง
สูงมากติดอันดับ 1 ใน 5 เว็บยอดนิยมของไทยอยางหลายปตอเนื่องกัน จนกระทั่งภายหลัง หนังสือพิมพ
ฉบับอื่นๆ อยาง เครือเนชั่น เครือมติชน ฯลฯ ตองปรับตัวตามดวยเชนกัน นอกจากนี้ เว็บไซตผูจัดการฯ
นี้ยังเปนอาวุธชิ้นสําคัญยิ่งในการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ ภายใตการนําของ สนธิ ลิ้มทองกุล ผู
กอตั้งเครือผูจัดการ และเปนผูนําขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณคนสําคัญ
2.3. อินเทอรเน็ตภายใตโครงสรางใหมของ กทช.
แตเดิมมา เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารยังไมไดพัฒนากาวไกลถึงขั้นมีอินเทอรเน็ต ซึ่งเปน
เทคโนโลยีที่ หลอมรวมเทคโนโลยีอื่นๆทั้งโทรคมนาคม โทรศั พท คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการ
กระจายสัญญาณ ฯลฯ ไวดวยกันทั้งหมดนั้น งานดานการสื่อสารของไทย อยูภายใตอํานาจหนาที่ของ 2
หนวยงาน หนวยงานแรก คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ดูแลดานโทรศัพท ตามที่ระบุไว
ในมาตราที่ 6 ของพรบ.องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ.2497 1 หนวยงานที่สอง คือ กสท. ดูแล
ด า นการไปรษณี ย แ ละโทรคมนาคมอื่ น ๆตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา 7
ของพรบ.
2
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519
พรบ.ทั้งสองฉบับจึงเทากับเปนการแยกหนาที่ใหรัฐวิสาหกิจทั้งสองอยางชัดเจน โดยใหทศท.
ดูแลเรื่องการสื่อสารภายในประเทศ สวนกสท.ดูแลงานดานการสื่อสารระหวางประเทศ3 ดังนั้น ระบบ
การสื่อสารผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ซึ่งจะมีความหมายสําคัญ ก็ตอเมื่อมีการเชื่อมตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตของโลก โดยนัยแลว จึงอยูภายใตอํานาจหนาที่ในการพัฒนาและการกํากับดูแลของกสท.
อันเปนเหตุใหบรรดาผูประกอบการใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งที่เปนภาคการศึกษาและภาคการพาณิชย
1

มาตราที่ 6 แหง พรบ.องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ.2497 ระบุไววา “ใหจัดตั้งองคการขึ้นองคการ
หนึ่ง เรียกวา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อจัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเริญของกิจการ
โทรศัพท เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรศัพทและธุรกิจอื่นที่ตอเนื่อง
ใกลเคียงกัน หรือซึ่งเปนประโยชนแกกิจารโทรศัพท”
2
มาตรา 7 ของพรบ.การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519 ระบุไววา “ใหจัดตั้งการสื่อสารขึ้นเรียกวา “การ
สื่อสารแหงปรเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชนแหงรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับ กิจการไปรษณีย และโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ตอเนื่อง
ใกลเคียงกัน หรือซึ่งเปนประโยชนแกกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของนิติบุคคลอื่นโดยเฉพาะ”
3
แมวาภายหลัง ทศท.จะมีงานดานโทรศัพทระหวางประเทศบาง แตก็เปนเพียงโทรศัพทเชื่อมตอกับประเทศ
เพื่อนบานของไทยอยางพมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เทานั้น ในขณะที่การสื่อสารกับประเทศอื่นๆทั้งหมดที่เหลือ
อยูในความดูแลของกสท.
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ทั้งหลาย จําเปนตองขออนุญาต ขอความรวมมือ รวมทั้งขอทําการเชื่อมตอสายสัญญาณสื่อสาร กับ
กสท.ตลอดมา นี้รวมทั้งองคกรที่จัดตั้งชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศอีกแหงหนึ่งของไทย อยาง
เนคเทคก็ตาม จนกระทั่งเกิดความขัดแยงในเรื่องการเชื่อมตออินเทอรเน็ตภายในประเทศระหวาง 2
องคกรนี้ดังที่กลาวไปในหัวขอที่แลว
ดังนั้น จึงกลาวไดอยางชัดเจนวา อินเทอรเน็ตไทยทั้งระบบอยูภายใตอํานาจควบคุมกํากับของ
กสท.มาโดยตลอดนับตั้งแตแรกเริ่ม จนกระทั่งเกิดเงื่อนไขเชิงโครงสราง 2 ประการ ที่ทําใหอํานาจ
ผูกขาดอินเทอรเน็ตของ กสท. หมดลง เงื่อนไขแรก คือ การใหมีการเปดเสรีการคาดานโทรคมนาคม
ตามสัญญาที่ประเทศไทยใหไวเมื่อครั้งเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 อัน
เปนเงื่ อนไขจากแรงบีบทางเศรษฐกิจโลกาภิวัตนจากภายนอกประเทศ เงื่อนไขประการที่สอง สืบ
เนื่องมาจากแรงขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางอํานาจทั้งหมดของไทย อันเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ.2540 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต กิจการการสื่อสารและกิจการโทรคมนาคมอื่นๆ ซึ่งถูก
ระบุไวในมาตรา 401 อันถือเปนการเกิดขึ้นของกระบวนการใหญที่เรียกวา “การปฏิรูปสื่อ” มาตรา 40 นี้
เทากับเปนการใหอํานาจประชาชนในการเปนเจาของคลื่นความถี่และเปนผูผลิตสื่อเองไดมากขึ้น และ
ตอมาจึงกลายเปนที่มาของพรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งระบุใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรก คือ
“คณะกรรมการกิจการการสื่อสารแหงชาติ” (กสช.) ขึ้น (เนื้อหาในหมวด 1 ทั้งหมด) โดยใหงานในสวน
กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ ของกรมประชาสัมพันธ ถูก
โอนไปไวที่ กสช. (มาตรา 85)
คณะกรรมการชุดที่สองที่ถูกตั้งขึ้นและเทากับเปนการปรับรื้อโครงสรางอํานาจการสื่อสารดาน
โทรคมนาคม รวมทั้ งอินเทอร เ น็ตไทยใหมทั้งหมด คือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ขึ้น (เนื้อหาในหมวด 2) โดยใหกิจการโทรคมนาคมของ กสท. ทศท. และผูไดรับสัมปทาน ถูก
โอนมาอยูในการกํากับดูแลของ กทช. (มาตรา 78 วรรค 4) และงานจากกรมไปรษณียโทรเลข (รวมทั้ง
กสท.) ถูกโอนไปไวที่กทช.ทั้งหมด ยกเวนกิจการไปรษณีย (มาตรา 82)
นี้เทากับเปนการปรับรื้อ
2
โครงสรางการบริหารกิจการโทรคมนาคมใหมทั้งหมด รวมทั้งอินเทอรเน็ต และทําใหอํานาจในการ
1

มาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ระบุไววา “คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ” และ “ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทํา
หนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
2
เพราะในมาตรา 3 วรรค 7 ระบุความหมายของ “กิจการโทรคมนาคม” ไววาหมายถึง “กิจการซึ่งใหบริการการสง
การแพร หรื อการรับเครื่องหมาย สั ญญาณ ตัวหนังสื อ ตั วเลข ภาพ เสี ยง รหั ส หรื อการอื่ นใด ซึ่ งสามารถให เข าใจ
ความหมายไดโดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือ
หลายระบบรวมกัน หรือกิจการโทรคมนาคมตามที่มีกฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะกรรมการรวมกําหนดใหเปนกิจการ
โทรคมนาคม” (เนนโดยผูเขียน) เพราะ (1) “เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด” นั้น
ครอบคลุมการสงสัญญาณขอมูลตางๆของระบบอินเทอรเน็ตดวย (2) “ระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบ
แมเหล็กไฟฟาอื่น หรือระบบอื่น” ครอบคลุมระบบอินเทอรเน็ตทั้งแบบมีสาย (dial-up, ISDN, ADSL, วงจรเชา, ใยแกวนํา
แสง) แบบไรสาย (GPRS, คลื่นไมโครเวฟ, ดาวเทียม) และ (3) “ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน” ครอบคลุม
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ควบคุมกํากับและใหหรือเพิกถอนใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ตทั้งหมดของกสท.สิ้นสุด
ลง จนเกิดเปนสูญญากาศทางอํานาจ และเกิดเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชนมากมายมหาศาลที่
เกี่ยวของกับ การแปรรู ป สัญญาสั มปทานกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะกั บบริษั ทขนาดใหญที่เ ปน
เจาของโครงขายพื้นฐาน อยางทรูคอรปและทีทีแอนที (ดังที่อภิปรายไวอยางละเอียดใน อนุภาพ ถิรลาภ
(2543) นวลนอย ตรีรัตน และนพนันท วรรณเทพสกุล, บรรณาธิการ (2544) เปนตน) นอกจากนี้แลว
พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯนี้ ยังระบุใหภาคประชาชนมีสิทธิไดเปนเจาของคลื่นความถี่อยางนอย
20% (มาตรา 26 วรรค 4) ดวยนอกเหนือจากที่ปกติคลื่นความถี่จะตกอยูในมือของภาครัฐและ
ภาคเอกชนเทานั้น จนเกิดเปนกระแสวิทยุชุมชนและสื่อภาคประชาชน รวมทั้งวิทยุและโทรทัศน
ออนไลนอีกดวย
พรบ.องค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ นี้ ต อ มาจึ ง กลายเป น ที่ ม าของ พรบ.การประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ.2544 ซึ่งพยายามปองกันและลดภาวะการผูกขาดกันในลักษณะขามชั้นทางเทคโนโลยี
หรือที่เรียกวา “การผูกขาดแนวดิ่ง” ขององคกรหรือบริษัทที่เปนเจาของโครงขายพื้นฐานและยังทําธุรกิจ
ใหบริการโทรคมนาคมดานนั้นๆอยาง กสท. ทศท. ทรูคอรป ทีทีแอนที เอไอเอส ฯลฯ อีกดวย โดยการ
แบงแยกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต (โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง) ตามทฤษฎีแยกกํากับ โดยแบงเปนกิจการแบบที่มีโครงขาย กับแบบที่ไมมีโครงขายออกจากกัน (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน อายุทธ จิรชัยประวิตร, 2550 : 83-99) ดังในมาตรา 7 ของพรบ.การประกอบ
กิจการโทรคมนาคมนี้ ระบุใหนําระบบใบอนุญาต 3 แบบ มาใช ไดแก ประเภทที่ 1 กิจการที่ไมมี
โครงขาย และใหบริการลูกคาทั่วไป ใหแจง กทช.และดําเนินการไดเลย ประเภทที่ 2 กิจการที่มีหรือไมมี
โครงขาย แตใหบริการเฉพาะกลุม เชน วิทยุแท็กซี่, ATM ธนาคาร เปนตน ใหปฏิบัติตามเกณฑของ
กทช.แลวดําเนินการไดเลย และประเภทที่ 3 กิจการที่มีโครงขายและใหบริการลูกคาทั่วไป การขอ
ใบอนุญาตตองผานการพิจารณาและไดรับอนุญาตจาก กทช.กอน ทั้งยังมีการย้ําอยางลายลักษณอักษร
ไวในมาตรา 79 วาใหยกเลิกการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ (กสท.และ ทศท.) ภายใน 180 วัน อีกดวย1
ทั้ ง กรณี ที่ ก ารสื่ อ สารในอิ น เทอร เ น็ ต ใช ร ะบบเทคโนโลยี ข า มชนิ ด กั น และปรากฏการณ ห ลอมรวมเทคโนโลยี
(technological convergence) ดวยเชนกัน
1
ขอที่นาสนใจประการหนึ่งในที่นี้ คือ พรบ.ฉบับนี้ ถูกปรับแกเพิ่มเติมในป 2549 โดยการออก พรบ.ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มีการปรับแกตางๆ ไดแก ประการแรก มาตรา 3 ของฉบับที่ 2 นี้ระบุใหแกไข
ข อ ความในวงเล็ บ (1) ของมาตรา 8 วรรคสาม (ในฉบั บ แรก) เรื่ อ งสั ด ส ว นการถื อ หุ น โดยคนต า งด า ว ในกิ จ การ
โทรคมนาคมที่มีโครงขาย โดยที่พรบ.กิจการโทรคมฯ ฉบับแรกระบุใหกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงขาย ตองขอใบอนุญาต
ประเภทที่ 2 และ 3 พรบ. ฉบับที่ 2 นี้ ตัดขอความที่วา “...และตองมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมนอย
กวารอยละเจ็ดสิบหาของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตองมีกรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสญชาติไทยดวย” (หมายความวาคนตางชาติถือหุนได
เพียง 25% และมีสัดสวนเปนกรรมการได 1 ใน 4 และอาจเปนผูมีอํานาจกระทําการทางนิติบุคคลได) ถูกตัดออกไป
ประการที่สอง ปรับเปลี่ยนมาตรา 58 วรรค 1 (ในฉบับแรก) เรื่องการเรียกเงินลวงหนา โดยเปลี่ยนจากขอความเดิมที่วา
“ผู รั บใบอนุ ญาตจะเรี ยกเก็ บเงิ นประกั นหรื อเงิ นอื่ น ที่ มี ลั กษณะเป นการเรี ยกเก็ บล ว งหน า มิ ไ ด ...” กลายเป น “ผู รั บ
ใบอนุญาตจะเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินอื่นที่มีลักษณะเปนเงินประกันมิได สวนการเรียกเก็บคาบริการลวงหนาตอง
เปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคหรือประโยชนสาธารณะ”
นอกจากนี้ พรบ.กิจการโทรคมฯ ฉบับที่ 2 ยังระบุใหมีการเพิ่มมาตรา 80/1 เขาไปในมาตราที่ 80 ของพรบ.กิจการโทรคม
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นับตั้งแต พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2543 เปนตนมา อํานาจบริหารจัดการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ตไทย เขาสูภาวะสูญญากาศ ลักลั่นไม
ชัดเจนวาจะมีใครเปนผูกํากับดูแลตอไปในระหวางการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการ กทช. ลวงเขาถึง
เดือนตุลาคม 2547 คณะกรรมการ กทช.จึงถูกแตงตั้งขึ้นมาอยางเปนกิจลักษณะ ทั้งยังมีประกาศสืบเนื่อง
อื่นๆเพื่อลดการผูกขาด และสงเสริมการแขงขันเสรี เชน ประกาศ 3 ฉบับเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548
อันไดแก 1) “หลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต” โดยใชหลักทฤษฎีการ
แยกกํากับแบบเดียวกับกิจการโทรคมนาคมอื่นๆดวย1 (2) ประกาศ “คาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ใหบริการอินเทอรเน็ต” ตามสัดสวนรายไดที่ไดรับของกิจการแตละประเทศ2 และ (3) “หลักเกณฑและ
วิธีการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมสําหรับผูรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ต”3 รวมทั้ง
ประกาศ “การขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศและบริการชุมสาย
อินเทอรเน็ต” อีกหนึ่งฉบับเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 ซึ่งระบุใหเปดเสรีการใหบริการชุมสาย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (IIG) และชุมสายอินเทอรเน็ภายในประเทศ (NIX) ในกลุมผูขอใบอนุญาต
บริ การอิ นเทอร เน็ตแบบที่สองและสาม รวมทั้ งกําหนดระเบียบวิ ธีการและประเภทของผูที่ ตองการ
ใหบริการ IIG และ NIX ซึ่งยังไมไดกําหนดไวใน ประกาศ กทช. เรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการขอรับ
ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต” ฉบับเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548

ฯ ฉบับที่ 1 ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการแปรสัญญาสัมปทานและหุนในกสท.และทศท. อีกดวย หลังประกาศใช พรบ.ฉบับที่
2 นี้เมื่อวันศุกรที่ 20 มกราคม 2549 สามวันถัดมา คือในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2549 ตระกูลชินวัตรและดามาพงศก็ได
ทําการเทขายหุนของบริษัทเอไอเอสใหบริษัทตางชาติ คือ บริษัท เทมาเส็ก ของประเทศสิงคโปร เปนจํานวน 73 พันลาน
บาท โดยไมเสียภาษีเลย เหตุการณนี้ถือไดวาเปนฟางเสนสุดทายที่สรางความไมพอใจขนานใหญของสังคม จนทําให
ปรากฏมีผูคนมารวมชุมนุมอยางมหาศาลในการ “ชุมนุมกูชาติ” ที่นําเดี่ยวโดย สนธิ ลิ้มทองกุล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ
2549 และลุกลามกลายเปนวิกฤตของรัฐบาลทักษิณ กระทั่งเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
1
ขอ 4 ของประกาศ ระบุถึงใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่หนึ่ง : บริการ
อินเทอรเน็ตที่ไมมีโครงขายเปนของตนเอง ประเภทที่สอง : บริการอินเทอรเน็ตที่มีหรือไมมีโครงขายเปนของตนเอง
แตใหบริการเฉพาะกลุม (เชน บริการ leased line, บริการศูนยขอมูล) ใหปฏิบัติตามเกณฑของกทช.แลวดําเนินการได
เลย และประเภทที่สาม : บริการอินเทอรเน็ตที่มีโครงขายเปนของตนเองและใหบริการลูกคาทั่วไป (เชน IIG, NIX,
VoIP, IPLC เปนตน)
2
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแตละประเภท เปนดังนี้ ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง :
คาธรรมเนียมแรกเขา 25,000 บาท คาธรรมเนียมรายป 20,000 บาท; ประเภทที่สอง : แรกเขา 250,000 บาท รายปคิด
3% ของรายได; และประเภทที่สาม : แรกเขา 500,000 บาท รายปคิด 5% ของรายได
3
ขอ 4 ของประกาศฉบับนี้ ระบุใหผูใหบริการโทรคมนาคมที่มีโครงขาย ซึ่งนํามาใชใหบริการอินเทอรเน็ตได
ตองทํารายละเอียดขอเสนอทางเทคนิคและอัตราคาตอบแทนการใช/เชื่อมตอโครงขายฯ ทั้งการเชื่อมตอภายในประเทศ
ผานชุมสายโทรศัพท (PSTN) ผานระบบ ISDN, ผานระบบ Metropolitan Area Network, ผานระบบ Permanent
Virtual Circuit, และการเชื่อมตอออกตางประเทศ ผานเกตเวยออกตางประเทศ ยื่นให กทช.พิจารณา ขอ 8 ระบุวาเมื่อ
กทช.เห็นชอบแลว ใหใชขอเสนอนี้กับผูใหบริการทุกรายโดยเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ประกาศฉบับนี้เนนเปนการ
เฉพาะไปที่ กสท.และทศท. (ซึ่งยังคงมีปญหาความไมชัดเจนเรื่องความเปนเจาของโครงขายโทรศัพทพื้นฐานที่ใหทรู
คอรปและทีทีแอนทีลงทุนจัดสรางขึ้น) (ดังปรากฏในบทเฉพาะกาล ขอ 11) เพราะเปนเพียง 2 องคกรในประเทศไทยที่
เปนเจาของโครงขายที่สามารถนํามาใชในการใหบริการอินเทอรเน็ตได
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อยางไรก็ตาม แมการเกิดขึ้นของกทช.และประกาศฉบับตางๆดังกลาว จะทําใหอํานาจผูกขาด
อินเทอรเน็ตไทยของ กสท.หมดลงไป แตอํานาจที่หมดลงไปนั้นเปนเพียงในทางกฎหมายและเชิงสถาบัน
เทานั้น ในเชิงเทคโนโลยีกายภาพแลว กสท.ยังคงผูกขาดโครงขายพื้นฐานไดตอไป ในฐานะที่ตนเองเปน
เจาของ โดยเฉพาะสวนที่เปนชุมสายอินเทอรเน็ตภายในและระหวางประเทศ ในเดือนมกราคม 2552
กสท.กินสวนแบงแบนดวิธระหวางประเทศของอินเทอรเน็ต เปนสัดสวนถึง 30.1% (16.7 Gbps) ของผู
ใหบริการฯทั้งหมด 6 แหง (55.473 Gbps) (ดูแผนภาพที่ 4.12 ซาย)
CSL-NIX
2 Gbps (1%)

CSL-IIG
4 Gbps 7.2%

ADC-IIG
0.465 Gbps
0.8%

TTGN-IIG
8.2 Gbps
14.7%

True-IIG
13.6 Gbps
24.5%

CAT-IIG
16.7 Gbps
30.1%

TTGN-NIX
53 Gbps (19%)
ADC-NIX
3 Gbps (1%)
TIG-NIX
22.1 Gbps ( 8%)

TOT-IIG
12.6 Gbps
22.7%

CAT-NIX
143.96 Gbps
53%

TOT-NIX
48 Gbps (17%)

IIR-PIE
3.2 Gbps (1%)

แผนภาพที่ 4.12 : สัดสวนแบนวิธที่ ISPs ไทยเชื่อมตอกับ IIG (ซาย) และ NIX (ขวา) แตละแหง
(ขอมูลเดือนมกราคม 2552) ที่มา : Phusit Roongroj (2009)
สําหรับชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศนั้น PIE/IIR ชุมสายแหงที่สองของไทยที่จัดตั้งโดย
เนคเทคก็ถูก “ทําใหฝอ” ลงไปดวยคําสั่งของ กสท.ที่ใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยทุกราย ยาย
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตภายในประเทศไปที่ NIX เรียบรอยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 ดังกลาวแลว
ขางตน ปริมาณผูใช โดยวัดจากความเร็วแบนดวิธที่เชื่อมตอระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ตกับ PIE/IIR
นั้น ไมมีการเพิ่มขึ้นอีกนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545 (คือ รวมการเชื่อมตอทั้งจากผูใหบริการเชิง
พาณิชยและผูใหบริการภาครัฐและภาคการศึกษา ทั้งสิ้น 497.625 Mbps) (Chatchai Chan-in, Kittiya
Sringamphong and Thaweesak Koanantakool, 2002) ในขณะที่แบนดวิธที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ไทยเชื่อมตอกับ NIX ของ กสท.นั้นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในเดือนมกราคม 2552 แมจะมีผูใหบริการ
ชุมสายอินเทอรเน็ตทั้งภายในและระหวางประเทศมากขึ้นเปน 7 รายแลวก็ตาม แตสัดสวนแบนดวิธที่ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตไทยเชื่อมตอมากับ NIX ของ กสท.ยังคงมีมากถึง 52.3% (143.96 Gbps) ของผู
ใหบริการฯทั้งหมด 7 แหง (275.26 Gbps) ในขณะที่สัดสวนแบนดวิธที่ผูใหบริการฯเชื่อมตอกับ PIE/IIR
แมมีเพียง 1.16% (3.2 Gbps) แตก็เปนการเชื่อมตอเฉพาะจากผูใหบริการในภาคการศึกษาและภาครัฐ
เทานั้น (ดูแผนภาพที่ 4.12 ขวา) จึงกลาวไดวาสําหรับผูใชอินเทอรเน็ตแลกเปลี่ยนขอมูลภายในประเทศที่
ใชบริการของผูใหบริการเชิงพาณิชยนั้น ขอมูลลวนแตตองไหลผาน NIX ของ กสท.ทั้งสิ้น
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3. เนื้อหาอินเทอรเน็ต
การตอสูแขงขันกันในชั้นการใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ตนั้น คอนขางเปนไปอยางเสรี
และถูกการเมืองเขาแทรกแซงนอยกวาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในชั้นโครงขายพื้นฐานและชั้น
ใหบริการชองทางการเขาถึง ซึ่งมีการห้ําหั่น แยงชิงอํานาจกันคอนขางสูง ในยุคบุกเบิก การ
แขงขันเชิงอํานาจในเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตชั้นนี้ ยังมีไมมาก เพราะกลุมที่เกี่ยวของกับการ
บุกเบิกสรางระบบยังมีไมมาก และตลาดผูอานเนื้อหาอินเทอรเน็ตนั้นก็ยังสามารถขยายไปไดอีก
กวางไกล ภาพรวมจึงออกมาเปนชวยกันบุกเบิกเนื้อหาอินเทอรเน็ตของไทยมากกวา อยางไรก็
ตาม หลังจากผานชวงขยายตัวของการใชเนื้อหาอินเทอรเน็ต ซึ่งการผลิตและบริโภคเนื้อหาของ
เว็บไซตตางๆกลายเปนที่นิยมในสังคมไทยอยางมากแลว ก็เริ่มเกิดมีเว็บยอดนิยมที่กลาวไดวา
“เปนเจาตลาด” ผูอานในภาคสวนตางๆขึ้นบางเชนกัน และที่สําคัญ คือ ภาครัฐเริ่มเขามามี
บทบาทในการควบคุมกํากับการผลิตและบริโภคเนื้อหา “ที่ไมเหมาะสม” บนอินเทอรเน็ต โดย
เริ่ ม จากความห ว งใยที่ มีต อ เยาวชน ไปจนถึ ง การเซ็ น เซอร ปด กั้ นด ว ยเหตุ ผลที่ มี ค วามเป น
การเมืองสูงมากขึ้น
ในสวนนี้จะกลาวถึงการเกิดขึ้นของเว็บไซตสําคัญๆ 4 แหงที่วิทยานิพนธนี้จะศึกษาใน
ฐานะที่มีบทบาททางการเมืองคอนขางสูงในชวงการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณในป 25482549 ควบคูไปกับภาพรวมของการพัฒนาเนื้อหาอินเทอรเน็ตในแตละชวง ทั้งนี้จะกลาวถึงกรณี
การก า วเข า สู โ ลกอิ น เทอร เ น็ ต ของเครื อ เนชั่ น ก อ นเล็ ก น อ ย ในแง ที่ เ ป น ตั ว อย า งของความ
พยายามบุกเบิกการทําสื่อบนเว็บไซตแลวไมประสบความสําเร็จมากนักเพราะเปนชวงที่เว็บไซต
ยั ง ไม เ ป น ที่ นิ ย มในเมื อ งไทย แล ว จึ ง กล า วถึ ง บทบาทของรั ฐ ในการควบคุ ม กํ า กั บ เนื้ อ หา
อิ น เทอร เ น็ ต รวมทั้ ง บทบาทของที ม ผู ใ ห บ ริ ก ารเนื้ อ หาอิ น เทอร เ น็ ต เองด ว ย โดยเฉพาะ
กฎระเบียบของเว็บไซตพันทิปดอทคอม ซึ่งทีมงานผูใหบริการพื้นที่เว็บบอรดนี้ไดจัดตั้งขึ้นมา
ควบคุมกํากับการสรางเนื้อหาของผูที่เขามาใชบริการทั่วไป
3.1. การเกิดขึ้นของเว็บไซตในชวงแรก (2538-2542)
3.1.1. ภาพทั่วไป
ในแงการใหบริการบนอินเทอรเน็ตนั้น นอกจากการใชอีเมลเปนบริการสําคัญ
ซึ่งมีมาตั้งแตป 2530 ที่มีการแลกเปลี่ยน “ถุงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส” กับออสเตรเลียแลว 1

1

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กลาววา ในชวงเดือนพฤษภาคม 2535 ไดมีการรับสงอีเมลลจํานวนมาก เพื่อ
สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณพฤษภาทมิฬระหวางผูใชในประเทศไทยกับตางประเทศอยูดวย (Thaweesak
Koanantakool, 2001 : Online) ผูใชในไทยก็นาจะเปนกลุมคนที่อยูในมหาวิทยาลัยหรือเนคเทคซึ่งแตละหนวย
ก็ใชบริการแลกเปลี่ยน “ถุงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส” กับมหาวิทยาลัยเมลเบิรนอยู
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หลังจากที่จุฬาฯและเนคเทคตางเชาวงจรอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ เชื่อมโยงอินเทอรเน็ต
ไทยกับโลกภายนอกแบบตลอดเวลา (always-on) ในชวงปลายป 2535 ตอตนป 2536 แลว ใน
ตุลาคม 2536 ประเทศไทยสามารถใชบริการเวิรดไวดเว็บ (World Wide Web : WWW) (หรือที่
เรียกกันในปจจุบันวา “เว็บไซต”) ครั้งแรก โดยเครือขายไทยสารตั้งเว็บเซิรฟเวอร (web server)
ขึ้นและสรางเว็บ www.nectec.or.th เปนเว็บไซตแรกของประเทศไทย ตอมาเดือนพฤษภาคม
2538 มีองคกรตางๆอีก 18 องคกรสมัครขอใชบริการเว็บเซิรฟเวอรของเนคเทคนี้ เพื่อเผยแพร
ขอมูลขององคกรตนเองเชนกัน (Thaweesak Koanantakool, 2001 : Online)
จากนั้น องคกรดานสื่อเริ่มกาวเขาสูอินเทอรเน็ต และเริ่มจัดสรางบริการเนื้อหา
บนอินเทอรเน็ตเชนกัน เมื่อมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2538 หนังสือพิมพ
บางกอกโพสตถื อเป นสื่ อองคก รแรกที่เ ข าสูว งการการสื่ อสารโดยอิ น เทอร เ น็ ต โดยร ว มกั บ
เนคเทค ทํ า การรายงานข า วการเลื อ กตั้ ง ป 2535 บนเว็ บ ไซต http://www.nectec.or.th/
bureaux/bkkpost/election95/index.html ความสนใจอินเทอรเน็ตของหนังสือพิมพบางกอก
โพสต นั้ น มี ม ากถึ ง ขั้ น ร ว มมื อ กั บ ศู น ย บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ประเทศไทย จั ด งาน “Thailand
Internet Symposium” ขึ้นในอีก 2 เดือนถัดมาเลยทีเดียว กระทั่งบางกอกโพสตเปดใหบริการ
หนังสือพิมพออนไลนเต็มตัวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ที่ www.bangkokpost.net โดยมีการ
อัพเดทขาวสารทุกวันบนเว็บไซตนี้ (Thaweesak Koanantakool, ibid.)
ในชวงนั้น การสรางเว็บไซตของไทยก็เริ่มมีมากขึ้นเชนกัน จากการนับของ
www.nw.com ในชวงนั้น ไทยมีเว็บไซตทั้งหมด 2,481 แหง (host) ในขณะที่สิงคโปรและ
มาเลเซียมี 8,208 และ 1,087 แหงตามลําดับ สวนเว็บไซตของเนคเทคนั้น เริ่มเปนที่นิยมมาก
ขึ้น มีผูใชอินเทอรเน็ตเขามาเยี่ยมชมมากกวา 8,000 ครั้งตอวันในเดือนกรกฎาคม และเพิ่มขึ้น
เปนประมาณ 10,000 ครั้งตอวันในเดือนกันยายน 2538 (Thaweesak Koanantakool, ibid.)
เมื่อถึงป 2539 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุมเอเชียยุโรป (ASEM)
เนคเทคและศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทยก็เพิ่มการเชาแบนดวิธอินเทอรเน็ตระหวาง
ประเทศขึ้นอีกองคกรละ 2 Mbps เครือขายไทยสารทําการเชื่อมตอกับเครือขายสารสนเทศ
วิทยาศาสตร (Scientific Information Network : SINET) ประเทศญี่ปุน ดวยความสนับสนุน
งบประมาณจากศูนยระบบสารสนเทศวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Center for Scientific
Information System) ของญี่ปุน ในขณะที่ศูนยอินเทอรเน็ตประเทศไทยไดเชาวงจรเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตระหวางกรุงเทพฯกับเมืองเฮวารด รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ดวยเคเบิลใยแกว
นําแสง ทั้งสององคกรรวมกับ กสท. และทศท. ใหบริการอิ นเทอร เน็ ตความเร็ วสูงระหวาง
ประเทศ (4.5 Mbps ถือเปนแบนดวิธระหวางประเทศสูงสุดของไทยในขณะนั้น) เพื่อรองรับการ
ประชุมเอเชียยุโรป และสรางเว็บไซตขึ้นโดเมน (domain) ของศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศ
ไทย ที่ http://asem.inter.net.th โดยมีสถิติผูเขาชมเว็บไซตนี้ในวันงาน (1-2 มีนาคม 2539)
28,000 ครั้งตอวัน (Thaweesak Koanantakool, ibid.)
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กิจกรรมสําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของไทยในป 2539 นี้ ที่รวบรวมองคกรสื่อและ
โทรคมนาคมทั้งหลายองคกรเขามาทํางานรวมกันในอินเทอรเน็ตของไทย คือระหวางวันที่ 1011 มีนาคม มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จยา ซึ่งแพรภาพออกทั่วโลก
(โดยอัพลิงคสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม INMARSAT ที่ กสท.ไดสิทธิเชาใชและเชื่อมตอ
(กสท., 2545 : 45) แตผูเดียวในประเทศไทย (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ ธนาธร รัตนนฤมิต
ศร, 2545 : 35) เว็บไซตเกี่ยวกับสมเด็จยาไดถูกจัดสรางขึ้นเฉพาะกิจในวาระนี้เชนกัน โดยตัว
เว็ บไซตหลัก (http://mission.inter.net.th/princess/mother) สรางโดย กสท. โดยไดรับ ข อมู ล
จากกรมประชาสั ม พั น ธ และมี เ ซ็ ค ชั่ น พิ เ ศษ (http://mission.inter.net.th/princess/mother4/)
สรางขึ้นโดยเนคเทครวมกับอินเทอรเน็ตประเทศไทย โดยไดรับขอมูลจากบริษัทโพสต พับบลิช
ชิ่ง (ตนสังกัดของหนังสือพิมพบางกอกโพสต) เซ็คชั่นภาพถายที่จับภาพ (capture) มาจาก
สั ญ ญาณถ า ยทอดสดของที วี พู ล สร า งโดยอิ น เทอร เ น็ ต ประเทศไทย (Thaweesak
Koanantakool, 2001 : Online)
กลางป 2539 สื่อโทรทัศนเริ่มกาวเขาสูอินเทอรเน็ตเชนกัน สถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 (ททบ.5) เริ่มใหบริการโทรทัศนออนไลน โดยพลเอก แปง มาลากุล ณ อยุธยา
(ผู อํ า นวยการททบ.5) ลงนามสั ญ ญาร ว มกั บ ศ.ดร.ไพรั ช ธั ช ยพงษ (ประธานกรรมการ
ศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2539 และเปดใหบริการโทรทัศน
ออนไลน จริงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 โดยใชเทคโนโลยีสตรีมมิ่งสัญญาณของบริษัท Real
Media ของสหรัฐ ทําการเว็บแคสติ้ง (webcasting) ดวยอินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา (23 Kbps) (ที่
www.tv5.co.th/ram_files/tv.ram)
พ ร อ ม กั บ วิ ท ยุ ข อ ง ท ท บ . 5 ( ที่
www.tv5.co.th/ram_files/fm.ram) ในชวงนี้ สื่อวิทยุอื่นๆเริ่มใหบริการทางอินเทอรเน็ตเชนกัน
ในเดือนมิถุนายน 2540 กอนประเทศไทยประสบวิกฤตคาเงินบาทเพียง 1 เดือน ผูผลิตรายการ
วิทยุ 4 แหง ไดแก เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป, เอไทมมีเดีย, เจเอสแอล และแอลเวฟ ไดใชบริการ
อินเทอรเน็ตของล็อกซอินโฟ (Loxinfo) เปดสถานีวิทยุออนไลนเชิงพาณิชยแบบเต็มเวลา 4
คลื่น1 (Thaweesak Koanantakool, ibid.)

1

วิทยุเนชั่น (FM 90.5) ที่ http://intercast.loxinfo.co.th/nation/ram/nation.ram; เรดิโอโหวต (FM 93.5)
ที่ http://intercast.loxinfo.co.
th/grammy/ram/radiovote.ram;
ฮอตเวฟ (FM 91.5)
ที่
http://intercast.loxinfo.co.th/grammy/ram/hotwave.ram;
และเรดิโอโนพล็อบเบม (FM 88.0)
ที่
http://intercast.loxinfo.co.th/grammy/ram/noproblem.ram
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3.1.2. เครือเนชั่น (2539)
การบุกเบิกสรางระบบการบริการเนื้อหาโดยผานอินเทอรเน็ตนั้น ไมใชเรื่องงาย
โดยเฉพาะสําหรับองคกรที่เปนสื่อมวลชนทั้งหลายแลว จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ
เครื่องมือตางๆ ซึ่งตองใชเงินลงทุนมิใชนอย หลายองคกรที่พยายามบุกเบิกตางก็ประสบปญหา
ไมนอย กวาจะเริ่มลงหลักปกฐานได การกาวสูอินเทอรเน็ตของเครือเนชั่น ซึ่งเปนสื่อใหญแหง
หนึ่งของไทยนั้น ใหตัวอยางความเสี่ยงในยุคบุกเบิกการใหบริการเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตไดดี
เครือเนชั่นกาวสูโลกอินเทอรเน็ตในป 2539 1 โดยเปลี่ยนชื่อบริษัท “เนชั่น พับ
ลิชชิ่ง กรุป” เปน “เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป” เพื่อปรับตัวนําเอาสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ขยายเขา
สูระบบอินเทอรเน็ต ในเดือนสิงหาคม 2539 เครือเนชั่นจัดตั้งบริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด เพื่อบุกเบิกบริการ “เนชั่น ออนไลน” สรางระบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
บนวินโดวสในการบริการขาวประเภททันเหตุการณ ขาวหุน ขาวสารในชีวิตประจําวัน บริการ
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า หรั บ นั ก ธุ ร กิ จ กระบวนการทํ า ข า วเริ่ ม ถู ก ปรั บ ให เ ข า กั บ ระบบ
อินเทอรเน็ตมากขึ้น โดยหลังการปดขาวในแตละวัน/รอบ ขอมูลขาวสารจากสิ่งพิมพในเครือ
เนชั่นทั้งจาก เดอะเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ เนชั่นสุดสัปดาห เนชั่นจูเนียร คิดนิวสนั้น จะถูกแปลงให
อยูในรูปดิจิตอล เพื่อพรอมสําหรับการขายออนไลน แตบริการขาวสารตางๆเหลานี้ยังไมไดทํา
ผานอินเทอรเน็ตแบบตลอดเวลา (always-on) เปนเพียงการเอาขาวสารขอมูลใสคอมพิวเตอร
และลูกคารับขอมูลโดยออนไลนผานโมเด็ม นอกจากนี้ กระบวนการทําขาวก็เชื่อมโยงขามสื่อ
มากขึ้น เชน เอาขอมูลจากสื่อวิทยุมาขยายตอในสื่อโทรทัศน เปนตน ในยุคแรกนี้ เนชั่นไม
ประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน เพราะปรากฏมีสมาชิกนอย ทําใหรายไดไมคุมกับคาใชจาย
ที่ลงทุนไป ทั้งนี้ เนชั่นอธิบายวาเพราะประเทศไทยยังมีผูใชคอมพิวเตอรและผูใชอินเทอรเน็ตไม
มาก ประกอบกับภาวะธุรกิจซบเซา ทํ า ใหนักลงทุ นไมกลาเสี่ยงเข ามาลงทุ นในตลาดธุ รกิจ
ออนไลนแบบเต็มตัว โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ยิ่งทําใหธุรกิจออนไลนขยายตัว
ไดยากยิ่งขึ้น
ป 2542 เมื่อกระแสอินเทอรเน็ตเริ่มมีมากขึ้น ประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเน็ต
ประมาณ 1,500,000 คน (National Electronic and Computer Technology Center
[NECTEC], 2005 : 27) เครือเนชั่นเริ่มกลับมาฟนตัวดานธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตอีกครั้ง เริ่ม
จากตั้งบริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ขึ้น เพื่อรวบรวมเว็บไซตตางๆของหนังสือพิมพแตละ
หัวในเครือเนชั่น ซึ่งไดสรางไวกอนหนานั้นแลว แตกระจัดกระจาย เขาไวดวยกันภายใตโดเมน
เนม “nationgroup.com” บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย กอตั้งบริษัทรวมทุนอีก 2 บริษัทขึ้น

1

325-343)

ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการสูอินเทอรเน็ตของเครือเนชั่น อางอิงจาก ธนวัฒน ทรัพยไพบูลย (2544 :
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ไดแก (1) บริษัท ไทยพอรทัล จํากัด รวมทุนกับเครือเอ็มไอเอช (MIH group) เพื่อดําเนินกิจการ
อินเทอรเน็ตดวยโดเมนเนมชื่อ Thailand.com ใหบริการขอมูลทองเที่ยวและการสงออก และ (2)
ร ว มทุ น กั บ บริ ษั ท สิ ง คโปร เทคโนโลยี เทเลมี เ ดี ย จํ า กั ด (Singapore
Technologies
Telemedia : STT) กอตั้งบริษัท เอสทีที-เนชั่น ดอทคอม จํากัด (STT-nation.com Co.,Ltd) ขึ้น
ดังนั้นเมื่อถึงป 2543 ธุรกิจอินเทอรเน็ตของเครือเนชั่นเริ่มลงหลักปกฐานไดมากขึ้น มีเว็บไซต 3
แหง ไดแก (1) Thailand.com เปนเว็บทาธุรกิจสงออกและทองเที่ยว ซึ่งประสบความสําเร็จ
ระดั บ หนึ่ ง โดยกรมส ง เสริ ม การส ง ออกจั ด ให เ ป น หนึ่ ง ในเว็ บ ท า หรื อ ศู น ย ก ลางพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออกของไทย (2) nationejob.com สําหรับสมัครงานและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และทําใหยอดโฆษณาในหนาคลาสสิฟายด ของเดอะเนชั่น และกรุงเทพธุรกิจ
มีจํานวนลูกคามากขึ้น เพราะเนชั่นใชวิธีเสนอใหซื้อโฆษณาเปนแพ็กเกจมัลติมีเดียหรือแบบขาม
สื่อ (3) nationgroup.com สําหรับสิ่งพิมพตางๆในเครือเนชั่นและในธุรกิจที่รวมทุนกับเครือ
สิงคโปร เทคโนโลยี เทเลมีเดีย
กรณีเครือเนชั่นนี้ นาจะคลายองคกรอื่นๆที่พยายามบุกเบิกระบบบริการเนื้อหา
บนอินเทอรเน็ต กลาวคือ ยังไมสามารถทําใหการประกอบการ “อยูตัว” ได จนกวาจะเริ่มมีผูใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยมากเพียงพอที่จะเปนลูกคาในตลาดผูใชบริการได (หากไมนับปจจัย
สําคัญอีกประการคือวิกฤติเศรษฐกิจป 2540) เมื่อพิจารณาจากเว็บไซตทั้ง 3 แหงของเนชั่นแลว
จะเห็นไดวา ลักษณะการใชงานในบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ตนั้น ไดแก บริการขอมูลการทํา
ธุรกิจสงออกในลักษณะเว็บทา (portal website) บริการขอมูลการหางานทําและโฆษณา และ
บริการการรับขอมูลขาวสารผานหนังสือพิมพออนไลนหัวตางๆของเครือเนชั่น
3.1.3. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (2539)
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจัดเปนเว็บไซตแรกๆของภาคประชาสังคมที่
ปรับตัวรับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชแลวประสบความสําเร็จ จนกลายเปนเว็บไซตที่มีอิทธิพล
ในสั ง คมไทยอยู ร ะดั บ หนึ่ ง ที เ ดี ย ว มหาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น เริ่ ม ต น เป น รวมตั ว ของคณาจารย
หลากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตั้งแตป 2539 เพื่อสรางมหาวิทยาลัยทางเลือก
ใหกับประชาชนและคนชายขอบผูถูกเอารัดเอาเปรียบจากโครงสรางสังคม และร วมดําเนิ น
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาในสังคมโดยใชความรูทางวิชาการเปนตัวนําสําคัญ
ตอมาเครือขายนักวิชาการเหลานี้ไดขยายใหญขึ้นมาก มีนิสิต นักศึกษา อาจารย ปญญาชนจาก
มหาวิทยาลัยตางๆและนอกมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมทางปญญาเหลานี้เสมอมา
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเคลื่อนไหวตอบสนองกับเหตุการณปญหาตางๆ
ในสังคมไทยมาดวยลักษณะดังกลาวมาตลอด กลาวคือ การทําตัวเปน “ที่รวม” (pool) ของ
ความรูความคิด ขอเท็จจริง และบทความวิชาการตางๆ โดยมีนักคิดนักวิชาการไทยทั้งที่อยูใน
และตางประเทศคอยสงมาใหพิจารณาเผยแพรบนเว็บไซตอยูตลอดเวลา ทั้งนี้โดยมีสมเกียรติ
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ตั้งนโม เว็บมาสเตอรของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปนผูพิจารณานําบทความหรือเนื้อหาใดขึ้น
เว็บไซต และมีคณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอีกราว 13-15 คนคอยเฝาดู (monitor) คุณภาพ
ของเนื้อหาในเว็บไซต เชน นิธิ เอียวศรีวงศ ผูกอตั้งเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, อรรถจักร
สัตยานุรักษ, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ชํานาญ จันทรเรือง, ชัชวาล ปุนปน, สุชาดา จักรพิสุทธ
เปนตน
เกณฑการพิจารณาบทความสําหรับขึ้นเผยแพรในเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น
สมเกียรติ อธิบายใหฟงวามี 5 ประการ ไดแก 1) ไมพูดซ้ํากับคนอื่น 2) ตรรกะตองดี 3) ตองมี
คุณภาพทางวิชาการ มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลหรือทัศนะ 4) ตองมีเนื้อหาไมนอย
เกินไป ในกรณีที่มีนอยกวานั้น จะนําไปรวมกับบทความอื่นที่มีเนื้อหาคลายกัน แลวจึงคอยนํา
ขึ้นเว็บไซต ซึ่งเห็นไดเปนประจําจากการที่บทความหนึ่งๆของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มักจะมีชื่อ
เปนวลีหรือคําอยู 2-4 วลีหรือคําอยูเสมอ หลายครั้งเปนการนําบทความสั้นๆ 2-4 ชิ้นที่เขียนลง
คอลัมนหนังสือพิมพของผูเขียน (เชน นิธิ, เกษียร, ธงชัย เปนตน) หรือขอเขียนของสมศักดิ์
เจียมธีระสกุล ที่เขียนลงในเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มารวมไวดวยกัน แลวเผยแพรเปน
หนึ่งบทความ 5) ตอง “สราง territory เพิ่มขึ้นในมันสมองของคนไทย” เพื่อใหเปนฐานคิดและ
กรอบอางอิงทางความคิดใหกับสังคมไทยได (สมเกียรติ ตั้งนโม, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
ดวยระบบการผลิตเนื้อหาเชนนี้ เว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จึงมีลักษณะคลาย
เปนเว็บไซตวารสารวิชาการออนไลนแบบไมเปนทางการ แตเปนเว็บวารสารวิชาการออนไลนที่
มีทั้งสวนที่เปนบทความเชิงทฤษฎีหรือเกี่ยวกับเหตุการณในตางประเทศใหมๆในแทบจะทุก
สาขาวิชา และสวนที่ใหความใสใจอยางยิ่งตอเหตุการณบานเมืองและปญหาความไมเปนธรรม
ตางๆในสังคม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไดรับการยอมรับอยางสูงในฐานะเครือขายของปญญาชนที่
ใชความรูในการขับเคลื่อนสังคม
3.1.4. พันทิปดอทคอม (2540)
เว็บไซตพันทิปดอทคอม (pantip.com) เริ่มดําเนินการขึ้นในชวงตนป 2540
โดยแตเดิมตั้งใจใหเปนวารสารอิเล็กทรอนิกสและชอปปงมอลลออนไลน
แตไมประสบ
ความสําเร็จ เพราะไมมีรายได ทําใหไมสามารถจางใครเขียนบทความที่นาสนใจมาลงได และ
บริษัทตางๆไมมาลงซื้อโฆษณา ในขณะที่เว็บสวนที่เปน “หนาคลาสสิฟายด” ซึ่งเปดบริการให
คนทั่วไปใสขอความประกาศขายของและสมัครงานไดโดยไมเสียคาใชจายนั้น มีผูใชบริการอยู
พอสมควร และเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเว็บพันทิปฯกลายมาเปนเว็บบอรดที่ไดรับความนิยม และ
กลายเปนชุมชนออนไลนที่ใหญที่สุดของไทยประมาณป 2543 (วินัย วิโรจนจริยากร, 2545 : 98112)
ในช วงแรก วั นฉัต ร ผดุงรั ต น ผูกอตั้ งเว็บ พั นทิปฯ ปรับ เปลี่ ย นเว็บจากการ
ใหบริการอานวารสารอิเล็กทรอนิกส กลายเปนหองสนทนาถามตอบความรูดานคอมพิวเตอรใน
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ชวงแรกๆ ซึ่งก็ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว และตอมากระทูถามตอบก็เริ่มมีประเด็นหัวขอ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง มากขึ้นเชนกัน จนผูใชเริ่มถกเถียงกันเล็กนอย เพราะกลุมหนึ่ง
อยากใหเว็บพันทิปฯเปนเว็บสําหรับคุยเรื่องคอมพิวเตอรอยางเดียว ในขณะที่อีกกลุมอยากคุย
เรื่องการเมืองเพราะเปนเรื่องสําคัญ เว็บพันทิปฯจึงไดแยกหองสนทนาออกเปน 2 หอง คือ หอง
technical chat สําหรับผูสนใจคอมพิวเตอร และหอง “สภากาแฟ” (วินัย วิโรจนจริยากร, 2545:
112-125) (สําหรับคนสนใจการเมือง หองสภากาแฟนี้ตอมาจึงไดพัฒนากลายเปน “โตะราช
ดําเนิน” ซึ่งมีบทบาทและความเคลื่อนไหวสูงในชวงที่เกิดขบวนการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาล
ทักษิณ และเปนหองสนทนาที่วิทยานิพนธนี้จะศึกษาในรายละเอียดในบทถัดไป)
ตอมา หัวขอการสนทนาในหอง “สภากาแฟ” ยังคงมีความไมชัดเจน เพราะผูใช
บางคนเขามาพูดคุยสังสรรคในเรื่องทั่วๆไป ในขณะที่บางกลุมซึ่งมีนอยกวา ตองการคุยเรื่อง
หนักๆทางสังคมและปรัชญา ดังนั้น “สภากาแฟ” จึงแตกออกเปนอีกหลายหองแยกยอยตาม
ความสนใจของกลุมตางๆ แตกออกเปน 15 หอง หรือเรียกวา “โตะ”1 และจากนั้นมา เว็บพันทิป
จึงกลายเปนสถานที่พบปะพูดคุยของกลุมคนที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนชุมชน
ออนไลนที่ใหญที่สุดของไทย มีจํานวนผูใชบริการ (สนทนา) ประมาณ 3,000-6,000 คน/วัน
ตอนตนป 2543 กระทูตางๆในเว็บพันทิปฯถูกเรียกอานหรือ “เพจวิว” (pageview) 200,000
ครั้ง/เดือน (ประมาณ 6,700 ครั้ง/วัน) และในปลายป ปริมาณเพจวิวเพิ่มเปน 380,000 ครั้ง/
เดือน (ประมาณ 12,700 ครั้ง/วัน) โดยผูใช (หรือผูสนทนา) ในเว็บ pantip.com มีตั้งแตเด็ก
ประถมจนถึงคนสูงอายุ (วินัย วิโรจนจริยากร, 2545: 126-127) เว็บพันทิปเปนที่นิยมในหมูคน
ทั่วไปถึงขั้นที่บางคูพัฒนาความสัมพันธจากการสนทนาในเว็บนี้ไปจนถึงขั้นแตงงานกันเลย
ทีเดียว

1

โตะทั้ง 15 โตะในหมวด CAFÉ ในเว็บพันทิป ไดแก (1) โตะสยามสแควร สําหรับการสนทนาเฮฮา หา
เพื่อน (2) โตะจตุจักร สําหรับเรื่องงานอดิเรก ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว อาหาร (3) โตะรัชดา สําหรับเรื่องรถยนต
เครื่องเสียง อุปกรณสื่อสาร (4) โตะศุภชลาสัย สําหรับเรื่องกีฬา (5) โตะ blue planet สําหรับเรื่องทองเที่ยว (6)
โตะลุมพินี สําหรับเรื่องสุขภาพ (7) โตะหองสมุด สําหรับเรื่องหนังสือและการศึกษา (8) โตะราชดําเนิน สําหรับ
เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม (9) โตะสินธร สําหรับเรื่องหุน การเงิน การลงทุน (10) โตะเฉลิมไทย สําหรับ
เรื่องภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ ละคร (11) โตะโทรโขง สําหรับรองเรียน (12) โตะไกลบาน สําหรับคนไทยใน
ตางประเทศ และการไปตางประเทศ (13) โตะไรสังกัด สําหรับกรณีเลือกที่ลงไมได (14) โตะหวากอ สําหรับ
เรื่องวิทยาศาสตร (15) โตะรวมมิตร สําหรับรวมกระทูจากทุกกลุม นอกจากนี้ เนื้อหาในเว็บพันทิปยังมีหมวด
TECHNICAL ZONE หมวด LIVE CHAT หมวด CLASSIFIEDS หมวด E-CARD ภายหลังเว็บพันทิปไดเพิ่ม
สวนของขาวและ Breaking News สําหรับรายงานขาวทุกชั่วโมง ซึ่งเกิดจากการทําสัญญารวมมือกับบริษัท
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป ใหเขามาชวยเหลือดานการตลาดและการโฆษณา ในชวงป 2542 ซึ่งเปนชวงที่เกิด
กระแสการซื้อเว็บตางๆของไทยจํานวนมาก
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ในชวงป 2541 ที่เว็บพันทิปฯเริ่มไดรับความนิยม ทําใหมีการจราจรของขอมูล
เขาไปที่เซิรฟเวอร ซึ่งวันฉัตรเชาเอาไวที่อเมริกา เปนจํานวนมาก บริษัทแมขายที่ใหเชาพื้นที่
เว็บ จึงได “ปดเซิรฟเวอร” ของเว็บพันทิปฯ โดยอีเมลมาแจงวาปริมาณการจราจรของขอมูลเขา
มาที่เว็บพันทิปฯนั้นมีมากเกินไปสําหรับอัตราคาเชาเพียง 20-50 เหรียญ/เดือน และใหเพิ่มคา
เชาเปน 500 เหรียญ/เดือน ในขณะที่ชวงนั้น บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด ซึ่ง
ให บ ริ ก ารเข า ถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต และเว็ บ โฮสติ้ ง มี แ นวคิ ด จะทํ า โครงการ “เว็ บ ไทยกลั บ บ า น”
(ขณะนั้น ไทยมีเว็บขนาดใหญแลวจํานวนหนึ่ง เชน sanook.com, pantip.com, hansa.com
เปนตน) เพื่อประหยัดชองทางทางดวนขอมูลจากไทยไปอเมริกา เพราะแบนดวิธอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศมีราคาแพงกวาแบนดวิธภายในประเทศมาก เว็บพันทิปฯจึงไดยายกลับมาอยู
ในประเทศไทย (วินัย วิโรจนจริยากร, 2545: 156-159) และนับแตนั้นมา เว็บไซตพันทิป
ดอทคอมก็กลายเปนเว็บไซตขนาดใหญที่ไดรับความนิยมอันดับตนๆของชุมชนผูใชอินเทอรเน็ต
ชาวไทยเรื่อยมา ผานรอนผานหนาวมาหลายเหตุการณ กระทั่งเผชิญกับความยากลําบากใน
การดูแลบริหารเว็บไซตมากที่สุดครั้งหนึ่งในชวงเหตุการณการขับไลรัฐบาลทักษิณ ระหวางป
2548-2549 และยิ่งยากขึ้นไปอีกในยุคหลังเหตุการณรัฐประหาร 2549
3.2. เว็บไซตไทยในชวงขยายตัว (2543 เปนตนมา)
3.2.1. กระแสซื้อเว็บไซต
ในชวงป 2542-2543 ซึ่งวิทยานิพนธชิ้นนี้ถือใหเปนชวงเปลี่ยนผานจากยุค
บุกเบิกไปเปนยุคขยายตัวของอินเทอรเน็ตไทยนั้น จัดไดวา การใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ต
ทั้งที่เปนเว็บไซตและเว็บบอรดในหมูคนไทยนั้น เริ่มเฟองฟูและ “อยูตัว” มากขึ้นมาก กระทั่ง
เรียกกันวาเปน “ยุคธุรกิจดอทคอม” เลยทีเดียว ทั้งของโลกและของไทยไดรับความนิยมอยางสูง
เกิดกระแสการซื้อขายหุนในธุรกิจดอทคอมมากมาย ซึ่งถือไดวาเริ่มผานพนการเผชิญความ
เสี่ยงดานการลงทุนในชวงบุกเบิกได ในตลาดหุน NASDAQ ของอเมริกา เว็บใหบริการซื้อขาย
หนังสือออนไลนอยาง amazon.com มีมูลคาหุนพุงขึ้นสูง (วินัย วิโรจนจริยากร, 2545: 139) ใน
ขณะเดียวกัน china.com บริษัทอินเทอรเน็ตของประเทศจีนก็จดทะเบียนเขาสูตลาดหุน
NASDAQ เปนแหงแรกของจีนในชวงนี้ดวยเชนกัน (Tai, 2006 : 96)
สําหรับอินเทอรเน็ตของไทย ในภาพรวมของเว็บไซตไทยจนถึงเดือนธันวาคม
2541 นั้น ประเทศไทยมีจํานวนโดเมนเนมสัญชาติไทย (คือ ลงทายดวย .th) 2,230 ชื่อ และเพิ่ม
เปน 3,834 ชื่อในเดือนธันวาคม 2542 และ 6,515 ชื่อโดเมนในเดือนธันวาคม 2543 (ทวีศักดิ์
กออนันตกูล, ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล และพิธุมา พันธุทวี, 2544 : 10) นอกจากนี้ เว็บขนาด
ใหญอยางนอย 3 แหง คือ sanook.com, pantip.com, hansa.com ก็ถูกซื้อและเสนอซื้อดวย
เชนกัน เว็บพันทิปฯเองถูกเสนอซื้อจากหลายราย แตวันฉัตรไมขาย โดยเขาอธิบายเหตุผล 2-3
ประการ คือ (1) เห็นวาเปนเพียงกระแสการซื้อเว็บที่ธุรกิจดอทคอมในตลาดหุนอยาง NASDAQ
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มีการปนมูลคาหุนสูงกวาความเปนจริง (2) เว็บพันทิปฯไมไดเปนของวันฉัตรเพียงคนเดียว แต
เปนของผูที่เขามาเขียน อานและสนทนากันในกระทูตางๆ และ (3) ไมรูเงินที่ไดมานั้น “...จะตอง
แบงใหใคร ที่ไหน อยางไร เพราะไมรูวกระทูหรือการมีสวนรวมเกิดจากใครบาง...” (วินัย วิโรจน
จริยากร, 2545: 141-145)
สวนเว็บสนุกดอทคอม (sanook.com) ซึ่งเปนเว็บทาที่ไดรับความนิยมอยางสูง
ของไทยนั้น ป 2542 เว็บสนุกฯก็ถูกซื้อโดยบริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่
ถูกตั้งขึ้นเมื่อป 2541 ดวยทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท โดยเครือเอ็มไอเอช (MIH group) ซึ่ง
ถือหุนใหญโดยบริษัท Nasper บริษัทสื่อยักษระดับโลก (สํานักงานใหญอยูที่เนเธอรแลนด) และ
ป 2542 เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) เองก็เปดตัวเว็บไซต www.mweb.co.th เปนหนึ่งในเว็บบันเทิง
ที่ไดรับความนิยมของไทยเชนกัน (สนุกดอทคอม, มปป. (1); สนุกดอทคอม, มปป. (2)) อยางไร
ก็ตาม ในเหตุการณนี้ก็มีการชิงไหวชิงพริบกันเล็กนอย กลาวคือ หลังจากปรเมศวร ขายเว็บ
สนุกฯไปแลว เขาก็ไดสรางเว็บไซตที่มีลักษณะเดียวกัน คือ kapook.com ขึ้นมาแทน และเปน
เว็บไซตยอดนิยมอันดับที่สองของไทย
ในป 2542 เชนกัน เว็บหรรษาฯ (hansa.com) ซึ่งเปนเว็บทาและเว็บบันเทิงวา
ไรตี้ ที่ ไ ด รับ ความนิ ย มในระดั บ ใกลเ คี ย งกับ เว็บ สนุก ฯนั้น ก็ ถู กซื้ อกิ จ การโดยบริ ษั ท ชิน วั ต ร
คอมพิ ว เตอร แ อนด ค อมมู นิ เ คชั่ น และต อ มาบริ ห ารงานโดยบริ ษั ท ชิ น นี่ ด อทคอม จํ า กั ด
(shinee.com) ซึ่งใหบริการดานเนื้อหาสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Content) (ซีเอส
ล็อกซอิโฟ, 2550 : 48-49, 65-68) ซึ่งนี้นับเปนกาวอีกกาวหนึ่งที่เครือชินวัตรขยายอาณาจักร
ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตครบวงจร นอกจากนี้ เครือจัสมิน ซึ่งเดิมอยูในตลาด
ใหบริการโครงขาย (โดยบริษัททีทีแอนที) และไดรุกเขาตลาดใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต (โดย
เจไอเน็ต) ก็เริ่มรุกเขามาในตลาดใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ตเชนกัน โดยเปดใหบริการเว็บไซต
mthai.com ซึ่งเปนเว็บไซตวาไรตี้ในลักษณะเดียวกับ sanook.com และ mweb.co.th ดวย
เชนกัน และเว็บ mthai.com ก็ไดกลายเปนเว็บยอดนิยมติดหนึ่งในหาของการจัดอันดับเว็บไทย
ยอดนิยมดวยเชนกัน
จากแถบแรเงาใน ตารางที่ 4.8 ถึง ตารางที่ 4.12 จะเห็นไดถึงอันดับความนิยมและสถิติ
การอานเว็บ sanook.com, kapook.com, hunsa.com, mweb.co.th, mthai.com รวมทั้ง
manager.co.th (ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป) เว็บเหลานี้ติดยี่สิบอันดับแรกของเว็บยอดนิยม
ของไทยตลอดตั้งแตมีการนับสถิติครั้งแรกในป 2546 การรักษาระดับปริมาณผูอานไดอยาง
ตอเนื่องเชนนี้ อีกนัยหนึ่ง คือ การรักษาอํานาจในการครอบงําเนื้อหาอินเทอรเน็ต นั่นเอง ดังนั้น
การขยายตัวของเว็บไซตยอดนิยม รวมทั้งกระแสการซื้อเว็บไซตกันอยางดุเดือดดังกลาวขางตน
แสดงใหเห็นถึงการแขงขันชวงชิงตลาดผูบริโภคเนื้อหาอินเทอรเน็ต ดังกรณี sanook.com กับ
kapook.com และในแงการรุกคืบเขาครอบครองพื้นที่เนื้อหาอินเทอรเน็ตของผูใหบริการ
โครงขายสื่อสารชนิดอื่นดังกรณีเครือชินคอรปและเครือจัสมินไดอยางดี
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ตารางที่ 4.8: เว็บยอดนิยม 20 อันดับแรกของป 2546
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เว็บยอดนิยมป 2546
www.sanook.com
www.mweb.co.th
www.kapook.com
www.mthai.com
www.ragnarok.in.th
www.manager.co.th
www.hunsa.com
www.dailynews.co.th
www.siamsport.co.th
www.komchadluek.com
www.pramool.com
www.thaiware.com
www.matichon.co.th
www.365jukebox.com
www.keepalbum.com
www.teenee.com
www.dek-d.com
thaisecondhand.com
www.zuzaa.com
www.thaimate.com

UIP
86,767
45,732
40,960
38,467
28,749
19,147
18,253
17,753
16,869
16,151
15,697
15,662
15,080
14,673
13,235
12,407
12,071
11,723
10,779
10,758

ตารางที่ 4.9 : เว็บยอดนิยม 20 อันดับแรกของป 2547

จํานวนคลิ๊ก
1,188,400
696,685
709,253
481,518
248,474
213,094
193,663
71,925
164,974
34,536
323,800
152,952
147,837
207,456
111,920
142,170
119,294
158,572
164,397
331,514

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ที่มา : truehits (2004)
เว็บยอดนิยม ป 2548
www.sanook.com
www.kapook.com
www.manager.co.th
www.mthai.com
www.pantip.com/cafe
www.ragnarok.in.th
www.pramool.com
www.dek-d.com
www.dailynews.co.th
www.asiasoft.co.th
www.hunsa.com
teenee.com
www.yenta4.com
www.matichon.co.th
www.thaimail.com
www.thaiware.com
storythai.com
www.ThaiSecondhand.com

www.madoo.com
www.komchadluek.net

www.komchadluek.net

www.songjapan.com
www.thaiware.com
www.teenee.com
www.asinah.net
www.keepalbum.com
www.365jukebox.com

www.bbznet.com
www.asiasoft.co.th
storythai.com

UIP
81,531
75,889
35,621
35,075
29,494
19,907
18,442
17,806
17,793
16,845
13,726
13,467
12,922
12,760
12,692
12,684
12,351
12,085
11,939
11,500

จํานวนคลิ๊ก
2,068,699
1,954,151
517,178
542,336
401,947
311,002
273,306
154,951
246,259
273,135
36,341
94,283
201,737
206,670
27,062
175,931
210,583
181,839
144,863
162,348

ที่มา : truehits (2005)

ตารางที่ 4.10 : เว็บยอดนิยม 20 อันดับแรกของป 2548
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เว็บยอดนิยม ป 2547
www.sanook.com
www.kapook.com
www.manager.co.th
www.mthai.com
www.ragnarok.in.th
www.hunsa.com
www.pramool.com
www.dailynews.co.th
www.dek-d.com
www.matichon.co.th

UIP
139,179
105,462
80,653
54,792
52,476
41,172
39,595
35,963
32,968
30,001
29,622
29,057
28,833
27,466
24,239
23,824
22,389
21,059
20,692
20,242

ตารางที่ 4.11 : เว็บยอดนิยม 20 อันดับแรกของป 2549

จํานวนคลิ๊ก
4,207,515
2,332,991
1,277,990
788,531
1,180,919
458,346
891,029
535,816
275,886
292,301
494,285
671,723
698,694
315,180
318,234
362,063
283,740
381,314
552,101
64,766

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ที่มา : truehits award (2006a)

เว็บยอดนิยม ป 2549
www.sanook.com
www.kapook.com
www.manager.co.th
teenee.com
www.mthai.com
www.asiasoft.co.th
www.pramool.com
www.dek-d.com
www.playpark.com
www.siamsport.co.th

www.siamza.com
www.hunsa.com
www.yenta4.com
www.madoo.com
www.dailynews.co.th

www.matichon.co.th
postjung.com
www.sf.in.th
www.narak.com
moohin.com

UIP
223,597
142,020
126,069
74,811
73,752
70,057
61,272
60,289
59,329
51,380
50,995
48,290
47,506
46,543
41,873
40,147
39,932
39,488
39,089
34,739

จํานวนคลิ๊ก
6,334,710
1,817,597
1,568,980
1,617,853
851,365
844,413
1,699,445
1,006,975
720,568
397,385
1,025,858
759,199
798,009
804,771
271,478
341,456
648,883
645,220
616,402
212,778

ที่มา : truehits award (2007a)

ตารางที่ 4.12 : เว็บยอดนิยม 20 อันดับแรกของป 2550
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เว็บยอดนิยม ป 2550
www.sanook.com
www.kapook.com
www.mthai.com
www.manager.co.th
teenee.com
www.dek-d.com
www.playpark.com
www.sf.in.th
www.exteen.com
www.siamza.com

UIP
300,731
180,994
142,395
138,595
129,577
108,006
99,854
93,939
90,776
84,769

ที่มา : truehits award (2008)

จํานวนคลิ๊ก
7,280,864
2,630,593
1,775,782
1,560,703
2,656,594
1,945,189
2,555,185
2,743,418
586,735
1,094,862

ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เว็บยอดนิยม ป 2550
www.asiasoft.co.th
www.pramool.com
www.yenta4.com
www.postjung.com
www.bloggang.com
www.narak.com
www.siamzone.com
www.uploadtoday.com
www.meemodel.com
www.hunsa.com

UIP
83,511
80,333
80,088
79,584
75,967
74,652
69,149
68,826
66,921
66,728

จํานวนคลิ๊ก
1,074,232
1,558,255
1,285,123
1,150,069
474,338
1,041,982
878,003
405,667
863,194
768,799
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3.2.2. ผูจัดการออนไลน (2544)
แมวาจะกาวเขาสูโลกอินเทอรเน็ตชากวาเครือเนชั่น แตเมื่อเครือผูจัดการเริ่ม
บุกเบิกการทําสื่อทางอินเทอรเน็ตดวยเว็บผูจัดการออนไลน เครือผูจัดการก็ประสบความสําเร็จ
ในการทําขาวออนไลนไดอยางงดงาม เว็บผูจัดการออนไลนเริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในป 2542 และ
ปรับตัวอีกครั้งในตอนตนป 2544 ใหกลายเปนเว็บขาว 24 ชั่วโมงที่มีความสําคัญในตัวเอง ไมได
เปนเพียงสว นขยายหรือส วนเสริมของสื่อหนังสือพิมพ นอกเหนื อจากที่ใ ชพนักงานรว มกั บ
หนังสือพิมพผูจัดการรายวันแลว เว็บผูจัดการออนไลนยังมีพนักงาน ทีมขาวสืบสวนสอบสวน
และทีมบรรณาธิการเฉพาะสวนของตนเองอยูกวา 40 คน ที่สามารถอัพเดท (update) ขาวได
ดว ยตัว เองตลอด 24
ชั่วโมง และบางขา วยังถูกนําขึ้นเว็ บไซตกอนการวางตลาดของ
หนังสือพิมพผูจัดการรายวันอีกดวย นอกจากนี้ ตัวเว็บไซตยังมีคอลัมนของตนเองที่เผยแพร
เฉพาะในเว็บไซตเทานั้นอีกดวย นอกเหนือจากการเปนตนคิดใหปรับเว็บผูจัดการออนไลนเปน
เว็บขาว 24 ชั่วโมงแลว คํานูณ สิทธิสมาน กลาววา ในชวงแรกๆนั้น สนธิ ลิ้มทองกุล ผูกอตั้ง
เครือหนังสือพิมพผูจัดการ ยังคอยดูแลกํากับคนทํางานออนไลนอยูอยางสืบเนื่อง โดยเปด
เว็บไซตอานอยูเปนประจํา คอยชี้แนะเมื่อเห็นขอผิดพลาดขึ้นบนเว็บไซต ตั้งเปายอดผูอานเฉลี่ย
รายวัน (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ : 266-268) ซึ่งดูคลายเปนลักษณะเดียวกับการทํายอดขาย
ของสินคาชนิดอื่นๆเชนกัน
ตนทุนคารายจายเฉพาะของเว็บไซตผูจัดการออนไลนสําหรับสวนงานตางๆ
ดังกลาวขางตนนั้น ตกเฉลี่ยเดือนละ 2-3 ลานบาท (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ : 266) อันที่จริง
แลว ตนทุนดังกลาวสําหรับการเปดเว็บขาวนั้น ก็คลายกับคาใชจายสําหรับการเปดหนังสือพิมพ
หัวใหมในเครือของตนเอง ตางกันเพียงวาตนทุนคาใชจายสวนที่สูงที่สุด คือ คากระดาษทํา
หนั ง สื อ พิ ม พ รวมทั้ ง แท น พิ ม พ แ ละระบบจั ด จํ า หน า ยนั้ น สามารถลดลงไปได ทั้ ง หมด และ
สามารถมาใชเปนคาใชจายในสวนอื่นๆอันเปนจุดตางของเว็บขาว เชน คาติดตั้งและบํารุงวัสดุ
อุป กรณ ดา นคอมพิว เตอร และอิน เทอร เ น็ ต คา จา งพนั ก งานและที ม งานที่ ต อ งคอยดู แลและ
อัพเดทขาวอยูตลอดเวลา เปนตน และหากเว็บไซตเปนที่นิยมมากๆแลว ก็สามารถหารายไดเขา
มาจากการขายพื้นที่โฆษณาบนหนาเว็บไซต ซึ่งสนนราคาอยูตั้งแตระดับหลักหมื่นถึงหลักแสน
และตอมากลายเปนรายไดหลักของเว็บไซตผูจัดการออนไลนดวยซ้ํา (นริศรา สายสงวนสัตย,
ภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย, และ กฤษณนัยย พิรยารังสรรค, สัมภาษณ, 2 มกราคม 2552)
หลังจากเริ่มดําเนินการเปนเว็บขาว 24 ชั่วโมงแลว เว็บผูจัดการออนไลนก็
ไดรับความนิยมจากผูอานคนไทยทั้งในแตตางประเทศมากขึ้นโดยลําดับ จนถึงขั้นติดอันดับที่
หกของเว็บไซตทุกชนิดของไทยในป 2546 แลวขึ้นไปรักษาความนิยมเปนอันดับสามถึง 3 ป
ติดกันตั้งแตป 2547-2549 และตกเปนอันดับที่สี่ในป 2550 (ดูตารางที่ 4.8 ถึงตารางที่ 4.12)
ในแง ป ริ ม าณปริ ม าณผู อ า นเว็ บ ผู จั ด การออนไลน โดยวั ด จากหมายเลขไอพี ข องเครื่ อ ง
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คอมพิวเตอรที่ไมซ้ํากัน (unique IP: UIP) ในแตละวันนั้น สถิติสําหรับเว็บผูจัดการฯเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงจากป 2547-2549 (ดู แผนภาพที่ 4.13)
ในขณะที่จํานวนคลิ๊ก โดยวัดจากปริมาณการเรียกดูเว็บเพจ (pageview) นั้น เปนไปในทาง
เดียวกัน คือ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระหวางป 2547-2549 เชนกัน (ดู แผนภาพที่ 4.14)
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แผนภาพที่ 4.14 : จํานวนคลิ๊กเว็บผูจัดการ
แผนภาพที่ 4.13 : จํานวนผูใ ชเว็บผูจัดการ
ออนไลนตอวัน (PV)
ออนไลนตอวัน (UIP)
ที่มา: สรางกราฟจาก truehits (2004, 2005, ที่มา: สรางกราฟจาก truehits (2004, 2005,
2006a, 2007a, 2008)
2006a, 2007a, 2008)
การคํานวณสถิติ UIP และจํานวนคลิ๊กของเว็บหนึ่งๆในแตละวันนั้น เว็บไซต
truehit คิดจากการนับรวมสถิติตลอดทั้งป แลวหารดวยจํานวนวัน นี้หมายความวา สถิติในป
2548 จะไดมาก็เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม 2549 แลว ในขณะที่สถิติในป 2549 จะไดมาเมื่อถึงวันที่
1 มกราคม 2550 แลวนั่นเอง จากกราฟจะเห็นไดวาจํานวนผูอานเว็บผูจัดการออนไลน
เพิ่มขึ้นดวยอัตราสูงที่สุดในชวงระหวางป 2547 กับ 2548 (จะเห็นไดวาชวงระหวางป 25472548 นั้น กราฟมีความชันมากที่สุด เมื่อเทียบกับตลอดชวง 2546-2550) กลาวคือคือ จากเดิม
35,621 UIP/วัน (ในป 2547) เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวกลายเปน 80,653 UIP/วัน (ในป 2548) ในขณะ
ที่จํานวนการอาน จาก เดิม 517,178 คลิ๊ก/วัน (ใน 2547) เพิ่มขึ้นมากกวาหนึ่งเทากลายเปน
1,277,990 คลิ๊ก/วัน (ในป 2548) ความเปลี่ยนแปลงเชิงสถิตินี้สอดคลองกับบริบทสถานการณ
ทางการเมืองทั้งที่เปนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของสนธิ ลิ้มทองกุล และเครือผูจัดการ ผาน
รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร และความพยายามปดกั้นขาวสารในสื่อกระแสหลัก ทําใหคน
ทั่วไปตองติดตามขาวสารทางเว็บผูจัดการออนไลน
อัตราการเพิ่มขึ้นผูอานเว็บผูจัดการฯ (ทั้ง UIP และจํานวนคลิ๊ก) ลดลงไปบาง
ในป 2549 กลาวคือ ปริมาณผูอานเพิ่มอีกเพียง 50% กลายเปน 126,069 UIP/วัน ในป 2549
และปริมาณการอานเพิ่มอีกประมาณ 30% กลายเปน 1,568,980 คลิ๊ก/วันในป 2549 (คือ กราฟ
ชันนอยลง) ทั้งนี้เพราะสถานการณการเมืองและการปดกั้นสื่อกระแสหลักนั้น เริ่มคลี่คลายแลว
การเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลกลายเปนหัวขอขาวสําคัญของทั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ
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สังคมไทยโดยรวมแลว สวนในชวงระหวางป 2549 กับป 2550 นั้น อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผูอานเว็บผูจัดการฯ เริ่มลดนอยถอยลงแลว มีปริมาณผูอานและการอานเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย ทั้งนี้อาจหมายความวาเว็บผูจัดการออนไลนนั้น ไดกลายเปน “สื่อกระแสหลัก” บนโลก
อินเทอรเน็ตไปเรียบรอยแลว ทําใหไมมีผูอานหนาใหมเพิ่มขึ้นมากนัก
ดวยจํานวนผูอานมหาศาลและดวยกระบวนการทําขาวเนน “ความเร็ว” อยาง
มากของผูจัดการออนไลน อีกทั้งตัวเว็บยังมีลักษณะเปนอินเตอรแอ็คทีฟ (interactive) สามารถ
สะทอนปฏิกิริยาของผูอานไดอยางทันทีทันใด จากการเปดใหแสดงความคิดเห็นทายขาว ทําให
รับรูกระแสสังคมขณะนั้นๆไดอยางดีวาคิดเห็นอยางไรในเรื่องหนึ่งๆหรือมองนักการเมืองคน
หนึ่งๆอยางไร มีหลายครั้งเมื่อมีการนําขาว คําพูด หรือคําใหสัมภาษณของนักการเมืองขึ้นเว็บ
ผูจัดการออนไลนแลว หากถูกคนทั่วไปวิพากษวิจารณ นักการเมือง (ซึ่งแนนอนวาตองติดตาม
อานเว็บผูจัดการออนไลนดวยเชนกัน) ก็จะออกมาแสดงความเห็นแยง ตอบโตหรือแกขาวทันที
นี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทและอิทธิพลของเว็บผูจัดการออนไลนไดอยางดี อยางไรก็ตาม ในทาง
กลับกัน ปรากฏการณลักษณะนี้อาจกลาวในอีกแงหนึ่งไดวา เว็บผูจัดการฯไดยึดโยง หรืออาจถึง
ขั้นผูกขาด ความสนใจของผูคนในโลกไซเบอรไวไดอยางมีนัยสําคัญ
ตารางที่ 4.13 : อันดับเว็บขาวยอดนิยมป 2548 ตารางที่ 4.14 : อันดับเว็บขาวยอดนิยมป 2549
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เว็บไซต
www.manager.co.th
www.dailynews.co.th
www.matichon.co.th
www.komchadluek.net
www.siamsport.co.th
www.mcot.net
www.virginradiothailand.com

www.bangkokbiznews.com
www.ch7.com
www.thailandsportsonline.com

www.nationmultimedia.com
www.managerradio.com
www.ubctv.com
www.itv.co.th
www.dseason.com
www.tv5.co.th
www.gotomanager.com
www.thannews.th.com
www.naewna.com
www.positioningmag.com

ที่มา : truehits (2006b)

UIP
80,653
32,968
27,466
20,242
16,289
14,844
12,793
10,210
7,237
6,985
6,272
5,108
4,902
3,586
3,497
3,435
2,911
2,614
2,613
2,591

PV
1,277,990
275,886
315,180
64,766
128,745
121,294
71,543
48,638
28,267
62,874
24,577
19,967
8,050
15,391
43,910
16,562
10,177
13,268
4,241
9,512

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เว็บไซต
www.manager.co.th
www.siamsport.co.th
www.dailynews.co.th
www.matichon.co.th
www.komchadluek.net
www.mcot.net
www.virginradiothailand.com

www.bangkokbiznews.com
www.ch7.com
www.nationmultimedia.com

www.udondee.com
www.managerradio.com
www.atimemedia.com
www.thailandsportsonline.com

www.truevisionstv.com
www.gossipstar.com
www.itv.co.th
www.naewna.com
www.posttoday.com
www.nationchannel.com

UIP
126,069
51,380
41,873
40,147
28,638
28,601
18,740
16,654
11,683
10,883
10,672
10,363
9,901
8,852
6,284
6,106
5,657
5,626
5,297
4,838

PV
1,568,980
397,385
271,478
341,456
137,836
245,363
104,305
103,692
48,942
49,475
25,704
39,032
42,433
51,011
10,318
61,886
26,467
28,408
21,593
11,511

ที่มา : truehits (2007b)

ยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเว็บอื่นๆ โดยจํากัดลงไปในกลุมประเภทของ
เนื้อหาอินเทอรเน็ตเฉพาะในหมวดเว็บขาวสาร เว็บไซตผูจัดการออนไลน สามารถดึงความ
สนใจของผูใชใหมาคลิ๊กและบริโภคขาวสารที่เว็บของตนเองไดมากเปนอันดับหนึ่งในหมวดสื่อ
และทิ้งหางอันดับสองมากกวาหนึ่งเทาตัว มาตลอด 6 ปตอเนื่องกัน (ดู ตารางที่ 4.13 และ
ตารางที่ 4.14) ก็จะยิ่งทําใหเห็นไดชัดขึ้นวาแมแตในระดับการใหบริการเชิงเนื้อหาอินเทอรเน็ต
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การชวงชิงตลาดผูบริโภคเนื้อหา (หรือศัพททางรัฐศาสตรเรียกวา “การแยงชิงมวลชน”) ก็ใชวา
จะเปนไปโดยเสรีเสียทีเดียว เพราะมีการครอบงําในระดับหมวดหมูประเภทของเนื้อหาอยูบาง
แม จ ะไม ชั ด เจนเท า ในตลาดการให บ ริ ก ารเข า ถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต และตลาดโครงข า ยพื้ น ฐาน
อินเทอรเน็ตก็ตาม ดังที่ผูใชหลายคนถือวาเว็บผูจัดการออนไลนนั้น เปน “สื่อกระแสหลัก” บน
โลกอินเทอรเน็ตเลยทีเดียว (นริศรา สายสงวนสัตย, ภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย, และ กฤษณนัยย
พิรยารังสรรค, สัมภาษณ, 2 มกราคม 2552)
3.2.3. ประชาไทดอทคอม (2547)
เว็บไซตประชาไทดอทคอมถือเปนเว็บไซตนองใหมที่เกิดขึ้นในรุนหลังๆ ตัว
เว็บไซตนั้นถือกําเนิดมาจากความคิดของจอน อึ๊งภากรณ ที่อยากใหสังคมไทยมีสื่ออิสระสําหรับ
ภาคประชาสั ง คม รายงานข า วเกี่ ย วกั บ ซึ่ ง ได แ รงบั น ดาลไใจมาจากเว็ บ ไซต มิ น ดานิ ว ส
(mindanews.com) ซึ่งเปนสื่ออิสระของฟลิปปนส จึงไดรวบรวมเหลาสมาชิกวุฒิสภา, นัก
กิจกรรมสังคม, นักวิชาการดานสื่อมวลชน และสื่อมวลชน จัดตั้งเปน “โครงการวารสารขาวทาง
อินเตอรเนทเพื่ อการศึกษาและสุขภาวะของชุมชน” ภายใต วัตถุ ประสงค เพื่อจัดทํ าเวบไซต
วารสารขาวและสาระบันเทิงสําหรับประชาชนทั่วๆไป โดยใหมีมุมมองในการติดตามขาวสารที่
รอบดาน และเปนชองทางการสื่อสารสําหรับประชาชนในทุกระดับ และเปนการดําเนินการแบบ
ไมแสวงผลกําไร ตัวเว็บไซตประชาไทเปดดําเนินการอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 6
กันยายน 2547 (เกี่ยวกับประชาไท, มปป.)
นอกเหนือจากอัตลักษณสําคัญของประชาไทที่เปนสื่อสําหรับองคกรภาคประชา
สังคมแล ว ช ว งเริ่มแรกที่ ถื อกําเนิดขึ้นมานั้น ประชาไทเกิ ดขึ้นในช วงที่ ความรุ นแรงในสาม
จังหวัดภาคใตเปนประเด็นสําคัญระดับประเทศ สืบเนื่องจากเหตุการณปลนปนเมื่อวันที่ 4
มกราคม 2547
และความรุนแรงนอยใหญตอเนื่องตลอดป โดยเฉพาะเหตุการณยิงถลม
มัสยิดกรือเซะเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 และเหตุการณตากใบที่ชาวบานในสามจังหวัดภาคใต
เสียชีวิตในระหวางการควบคุมของเจาหนาที่รัฐมากถึง 78 คน นี้ทําใหประชาไทใหความสนใจ
อยางมากกับประเด็นปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตอยางตอเนื่อง ในเชิงสถิติแลว แม
ประชาไทจะไมได เ ปนสื่ อกระแสหลักที่ เ ปนที่นิยมทั่วประเทศเหมื อนอย างเว็บไซต ผูจัดการ
ออนไลนก็ตาม แตในแงกลุมผูอานเฉพาะแลว ประชาไทก็ถือไดวาเปนสื่อสําคัญสื่อหนึ่งเลย
ทีเดียว
ดังนั้น เมื่อมีปรากฏการณขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น ประชาไทเองก็เขารวมใน
กระแสวิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณ โดยมีประเด็นวาระสําคัญ คือ ไมเห็นดวยกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกรณีนโยบายทําสงครามตอตานยาเสพติด อันนํามาซึ่งปรากฏการณฆาตัด
ตอนถึง 2,000 กวาศพ และการแกไขปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต (ชูวัส ฤกษศิริสุข,
สัมภาษณ, 6 มกราคม 2552) และเนื่องจากประชาไทเปนที่นิยมในหมูคนทํางานดานประชา
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สังคม ดังนั้น เว็บไซตนี้จึงเปนเสมือนตัวแทนเสียงและเปนพื้นที่การสื่อสารระหวางกันเองของ
พลังทางการเมืองในภาคประชาสังคมอีกดวย
ทั้งเว็บไซตผูจัดการออนไลน พันทิปดอทคอม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประชาไท
ดอทคอมนั้น แมวาจะมีปริมาณการถูกอานที่แตกตางกันไมนอย แตก็ถือไดวาเปนเว็บขนาดใหญ
และไดรับความนิยมอยางสูงในแตละวงการ กลาวคือ เว็บผูจัดการออนไลนไดรับความนิยมใน
แวดวงขาวสาร เว็บพันทิปดอทคอมเปนที่นิยมในหมูผูใชเว็บบอรดทั่วไป ซึ่งคุยกันทุกเรื่องและ
โดยเฉพาะหองราชดําเนินของเว็บแหงนี้ที่มีการสนทนาและไหลเวียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การเมืองเปนสําคัญ สวนเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและเว็บประชาไทดอทคอมไดรับความนิยม
ในกลุมคนทํางานในภาคประชาสังคมทั้งที่เปนนักวิชาการ นักคิด นักเคลื่อนไหวทางสังคม ฯลฯ
ในป 2548-2549 อันเปนชวงของการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น เว็บไซตทั้งสี่แหงนี้ จึงมี
สวนสําคัญยิ่งในการกําหนดทิศทางความขัดแยงและการเคลื่อนไหวตางๆ ทั้งในโลกกายภาพ
และโดยเฉพาะในโลกไซเบอร
3.3. การควบคุมกํากับและเซ็นเซอรเว็บไซต
3.3.1. กระทรวงไอซีที สํานักงานตํารวจแหงชาติ และตํารวจไซเบอร
ความเปนที่นิยมและการเติบโตขยายตัวอยางสูงมากของการผลิตและบริโภค
เนื้อหาอินเทอรเน็ตในแงตางๆอยางหลากหลาย ทําใหเริ่มปรากฏมีเนื้อหาบางประเภทที่ “ไม
เหมาะสม” สําหรับ ผูใ ชอินเทอรเน็ตบางกลุม โดยเฉพาะที่ หว งกันมาก คือ เยาวชน เนื้อหา
เหลานี้มีตั้งแตเรื่องที่มีความเปนการเมืองนอย เชน เว็บไซตลามก สอนัยทางเพศอยางโจงแจง
ขายของผิดกฎหมาย เปนตน ไปจนถึงเรื่องที่มีความออนไหวทางการเมืองสูง เชน เว็บไซตที่
“เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ” หรือเว็บไซตที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เปนตน ดังนั้น จึงเริ่ม
มีการกลาวขานกันถึงเรื่องการควบคุมกํากับ ไปจนถึงขั้นเซ็นเซอรปดกั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ต
เหลานี้ และองคกรภาครัฐก็เริ่มเขามามีบทบาท “จัดระเบียบ” เนื้อหาอินเทอรเน็ตดังกลาว โดยมี
องคกรวิชาชีพผูใหบริการอินเทอรเน็ตและผูใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ตเขามีบทบาทดวย
เชนกัน
แต เ ดิ ม มา การติ ด ตามควบคุ ม กํ า กั บ เนื้ อ หาอิ น เทอร เ น็ ต มี ป รากฏอยู บ า ง
บางสวน โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีศูนยขอมูลขอสนเทศทําหนาที่ติดตามตรวจสอบ
เนื้อหาของเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บขายซีดีลามก เว็บภาพอนาคาร และโดยเฉพาะเว็บ
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เปนตน และอาศัยประชาชนใหความรวมมือชวยแจงเบาะแสตางๆ
ผานทางเว็บไซต www.police.go.th ซึ่งกอตั้งโดย พตอ.ญาณพล ยั่งยืน รองผูอํานวยการศูนย
ขอมูลขอสนเทศ เมื่อไดเบาะแสแลว ทีมงานจะสืบสวนหาหมายเลขไอพีของผูสรางเนื้อหานั้นๆ
แลว ประสานไปยั ง ผู ใ ห บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ซึ่ง เป น เจา ของหมายเลขไอพี นั้ น เพื่ อขอข อมู ล

152

หมายเลขโทรศัพท (caller ID) ของผูใชอินเทอรเน็ตรายนั้นๆ (ซึ่งกลายเปน "ผูตองสงสัย" ไป
แลวในขั้นนี้) ที่ทําการเชื่อมตอเขามา แลวจึงประสานกับตํารวจในทองที่ของหมายเลขโทรศัพท
นั้นๆเพื่อเขาจับกุมผูตองสงสัยมาทําแผนและสงฟองศาลตอไป นอกจากนี้ ศูนยขอมูลขอสนเทศ
ยังมี “มือปราบ” ประจําศูนยจํานวน 3 คนคอยตรวจสอบเว็บไซตตางๆอยูเปนประจํา โดยรวมมือ
กับแฮ็กเกอรบางบางครั้งสําหรับกรณีที่ตองใชความเชี่ยวชาญพิเศษ (พิรงรอง รามสูต และนิธิมา
คณานิธินันท, 2547 : 49-51)
ตอมา เมื่อมีการตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอไปนี้จะ
เรียกวา “กระทรวงไอซีที”) ขึ้นในป 2545 ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของพตท.ทักษิณ
นั้ น 1 กระทรวงไอซี ที ยั ง ไมมีห นว ยงานเฉพาะที่รับ ผิดชอบดา นการดูแ ลเนื้ อ หาอิน เทอร เ น็ ต
โดยเฉพาะ จึงไดตั้งตํารวจไซเบอร (Cyber Inspector) หรือ “คณะกรรมการสืบสวน ปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร” ขึ้นเมื่อกลางป 2546 โดยมีพตอ.ญาณพล ยั่งยืน เปน
หนึ่ ง ในคณะกรรมการตํ า รวจไซเบอร มี ห น า ที่ ค วบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลเนื้ อ หาที่ ไ ม เ หมาะสมใน
อินเทอรเน็ต เชน เว็บลามก เว็บหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือเว็บที่ “เปนภัยตอความมั่นคง
ของชาติ” (พิรงรอง รามสูต และนิธิมา คณานิธินันท, 2547 : 49-51)
กระบวนการป ด กั้ น เนื้ อ หาเว็ บ ไซต ที่ ไ ม เ หมาะสมของตํ า รวจไซเบอร นั้ น
ประกอบดวย 2 สวน สวนแรก คือ การปดกั้นโดยคณะกรรมการผูพิจารณาซึ่งมาจากหนวยงาน
9 แหง ไดแก กระทรวงไอซีที, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงยุติธรรม,
สํานักขาวกรองแหงชาติ, สํานักงานตํารวจแหงชาติ, คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.), การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.), องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
(ทศท.) ใชวิธีการลงคะแนนผานทางล็อคอินในเว็บไซตของกระทรวงไอซีที โดยตองมีอยางนอย
6 เสียงจากทั้งหมด 9 เสียง จากเมื่อมีมติใหวาเว็บไซตนั้นๆสมควรถูกปดกั้น คณะทํางานฝาย
เทคนิค ซึ่งเปนทีมเจาหนาที่ของกสท.จํานวน 3 คนจะสงชื่อเว็บไซตดังกลาวไปใหกับผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตทั้งในสวนที่เปนเชิงพาณิชยและสวนที่เปนภาคการศึกษา (ตามมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนตางๆ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ) ทั้งหลาย เพื่อใหทําการปดกั้น สวนที่สอง การปดกั้น
โดยคณะทํางานฝายเทคนิคชุด 3 คนดังกลาวขางตน ซึ่งคอยตรวจสอบคนหาเว็บไซตที่มีเนื้อหา
1

ในแงพลวัตทางการเมือง อาจกลาวถึงที่มาของกระทรวงไอซีทีเชนนั้น แตอันที่จริง กระทรวงไอซีที
ไดรับการออกแบบและพัฒนาทางความคิดมากอนหนานั้นระยะหนึ่งแลว โดยเปนผลงานเชิงนโยบายของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (กทสช.) ซึ่งมีเนคเทคเปนเลขาธิการ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กลาว
วาถึงการเกิดขึ้นของกระทรวงนี้วา “กอนถึงป 2545 นั้น กรรมการชุดนี้มีผลงานคอนขางมาก ผลงานสําคัญคือ
การจัดตั้งกระทรวงไอซีที เราคิดวาเปนผลงานที่ยิ่งใหญมากที่จะ launch ใหเรา take off เขาสูยุคไอซีทีของ
ประเทศไทย” แตดูเหมือนวาจะมีปญหาเชิงการเมืองระหวางองคกรเล็กนอย จึงทําใหบทบาทและการดําเนินงาน
ของกระทรวงไอซีทีไมเปนไปตามที่ NITC และทวีศักดิ์คาดหวังเอาไว (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สัมภาษณ, 3
สิงหาคม 2552)
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ไมเหมาะสมอยูเปนประจํา คณะทํางานชุดนี้มีอํานาจเต็มในการปดกั้นเว็บไซตบางแหงไดใน
กรณีเรงดวน (เชน ภาพอนาจารเด็ก) โดยไมตองผานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 9 คน
ดังกลาวขางตน หลังจากถูกปดกั้นแลว หากเว็บไซตนั้นๆปรับปรุงเนื้อหาของตนเองแลว ก็
สามารถรองขอใหคณะทํางานฝายเทคนิคยกเลิกการปดกั้นไดเชนกัน (พิรงรอง รามสูต และนิธิ
มา คณานิธินันท, 2547 : 49-51)
ตารางที่ 4.15 : สถิตคิ วามนิยมเกมสแร็คนาร็อคออนไลน (2548-2550)
ป
อันดับที่ เว็บไซตเกมสแร็คนาร็อค
UIP
จํานวนคลิ๊ก
2546
5 www.ragnarok.in.th
28,749
248,474
2547
5 www.ragnarok.in.th
29,494
401,947
2547
19 www.asiasoft.co.th
11,939
144,863
2548
6 www.ragnarok.in.th
41,172
458,346
2548
10 www.asiasoft.co.th
30,001
292,301
2549
6 www.asiasoft.co.th
70,057
844,413
2550
11 www.asiasoft.co.th
83,511
1,074,232
ที่มา : ขอมูลจาก truehits (2004, 2005, 2006a, 2007a, 2008)
สํ า หรั บ กระทรวงไอซี ที เ องนั้ น ได ทํ า งานด า นการกํ า กั บ ดู แ ลเนื้ อ หาที่ ไ ม
เหมาะสมในอินเทอรเน็ตอยูบาง โดยเฉพาะปญหากรณีเกมสชื่อแร็คนาร็อค (Ragnarok) ซึ่ง
แทบจะเรี ย กไดว าเป น งานรู ป ธรรมชิ้น แรกของกระทรวงเลยที เ ดีย ว แร็ ค นาร็ อคเปน เกมส
ออนไลนแบบผูเลนหลายคนเขาไปเลนเกมสดวยกันผานอินเทอรเน็ต เกมสนี้พัฒนาขึ้นโดย
บริษัทเกมสในประเทศเกาหลีใต และเปนที่นิยมทั่วโลก มีผูเลนราว 4 ลานคน เกมสนี้เขามาใน
เมืองไทยครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2545 โดยบริษัท เอเชียซอฟท จํากัด (Asia Soft Co.Ltd.) เปนผู
ใหบริการเซิรฟเวอร กอใหเกิดกระแสการ “ติดเกมส” ในหมูนักเรียนนักศึกษาจํานวนมาก จน
กระทรวงไอซีทีตองประชุมและประสานงานกับบริษัท เชียซอฟท เพื่อออกมาตรการควบคุม
ตางๆ อยางตอเนื่อง จนถึงขั้นปดกั้น เชน ขึ้นทะเบียนผูเลนเกมสและรับรหัสกอนล็อคอินเขาเลน
เกมส เพื่อใหมีขอมูลผูเลนและระยะเวลาในการเลน, ขอใหรานคาอินเทอรเน็ตไมรับเด็กในชุด
นักเรียนเขาใชบริการในระหวางเวลาเรียน และหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเขารานหลัง 22.00 น.
กระทั่ง สั่งปดเซิรฟเวอรเกมสแร็คนาร็อคเปนเวลา 1 เดือน และใหรานคาอินเทอรเน็ตปดบริการ
ชวง 22.00-6.00 น. และในที่สุด กระทรวงไอซีทีก็ “จัดระเบียบ” เกมสแร็คนาร็อคดวยการ
กําหนดใหเฉพาะผูที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไปเทานั้นที่เลนได โดยตองนําบัตรประชาชนมาขอ
ล็อคอินและรหัสผานที่ที่ทําการไปรษณีย พรอมเสียคาเลนครั้งละ 30 บาท เปนตน (พิรงรอง
รามสูต และนิธิมา คณานิธินันท, 2547 : 48) กระนั้นก็ตาม เกมสแร็คนาร็อคออนไลนก็ยังคงเปน
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ที่ นิ ย มในหมู ค นไทยอยู ไ ม น อ ย ทั้ ง เว็ บ ไซต www.ragnarok.in.th
และเว็ บ ไซต
www.asiasoft.co.th ซึ่งเปนบริษัทนําเขาเกมสนี้ ยังคงมีสถิติผูเยี่ยมชมติดอันดับหนึ่งในยี่สิบ
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2546-2550 (ดูตารางที่ 4.15)
นอกจากมาตรการดังกลาวนี้ กระทรวงไอซีทียังทําการควบคุมกํากับเนื้อหา
เว็บไซตที่ไมเหมาะสมดวยวิธีอื่นๆอีก เชน การรับสมัครนักเรียนนักศึกษามาเปนอาสาสมัคร
เพื่อทํางานรวมกับตํารวจไซเบอรคนหาและตรวจสอบเว็บไซตไมเหมาะสม รวมทั้งทุกๆครึ่ง
เดือน อาสาสมัครเหลานี้จะคอยติดตามตรวจสอบวาผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายตางๆไดทําการ
ปดกั้นเว็บไมเหมาะสมตามรายชื่อของตํารวจไซเบอรแลวหรือไม รวมทั้งการวางแผนรวมกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดทํา "เว็บไซตถัง
ดํา" ซึ่งรวบรวมรายชื่อเว็บไซตไมเหมาะสม โดยมีอาสาสมัครจากทั้งสามกระทรวงชวยแจง
เบาะแส และสราง “โปรแกรมถังดํา” สําหรับใหผูปกครองดาวนโหลดไปติดตั้งไวที่คอมพิวเตอร
เพื่อบล็อกการเขาถึงเว็บไซตตางๆที่มีรายชื่ออยูในเว็บไซตถังดํา (พิรงรอง รามสูต และนิธิมา
คณานิธินันท, 2547 : 53)
อยางไรก็ตาม ขณะนั้นประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่รองรับเรื่องการปด
กั้ น เว็ บ ไซต โ ดยตรง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง ร า งโดยคณะกรรมการเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
แหงชาติ (กทสช.) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ที่ผลักดันโดยเนคเทคนั้น มีอยู 2 ฉบับ ไดแก ราง
พรบ.วาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (computer crime) และรางพรบ.วาดวยคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (data protection) ซึ่งไดเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปตั้งแตเมื่อป 2545
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรนั้น ยังไมสามารถออกเปนกฎหมายไดจนกระทั่งเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2550 จึงผานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ตั้งขึ้นโดยคณะรัฐประหาร ออกมาเปน
พรบ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม
2550 และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการควบคุมกํากับอินเทอรเน็ตไทยอยางใหญ
หลวง และเต็มไปดวยมิติทางการเมืองของการผานกฎหมายและการใชกฎหมาย สวนกฎหมาย
การคุ มครองข อมู ลส ว นบุค คลนั้น ยั งไม สามารถผานสภาออกมาเปนกฎหมายไดจนกระทั่ ง
ปจจุบัน
ดังนั้น ในชวงกอนที่จะมีพรบ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรประกาศใช
ตํารวจหรือแมแตศาลจึงไมมีอํานาจการสั่งปดเว็บไซต ทําไดเพียงการขอขอมูลเกี่ยวกับการใช
อิ น เทอร เ น็ต เท า นั้น ดัง ที่ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าเคยมีบั นทึก ถึงสํ านัก งานตํ า รวจแหง ชาติ
(คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2549) เพื่อตอบขอสงสัยในเรื่องขอบเขตอํานาจของตํารวจ ซึ่งอางถึง
กรณี มี เ ว็ บ ไซต ที่ มี ก ารเล น พนั น ทายผลฟุ ต บอลทางอิ น เทอร เ น็ ต โดยใช บ ริ ก ารเข า ถึ ง
อินเทอรเน็ ตของบริษัท เอเชียอินโฟเน็ ต จํากัด วา การสั่งป ดเว็บไซตที่เผยแพรภาพลามก
อนาจารหรือทําผิดกฎหมายอื่นนั้น เจาพนักงานตํารวจไมอาจทําไดเอง และไมอาจขอใหศาลสั่ง
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ปดไดเชนกัน เพราะไมมีกฎหมายใดระบุไวเปนการเฉพาะ ทั้งนี้แมมีกฎหมายที่ใกลเคียง คือ
พรบ.การพิมพ พ.ศ.2484 มาตรา 91 แตก็เนนไปที่สิ่งพิมพ ไมไดระบุถึงเว็บไซต อยางไรก็ตาม
สิ่งที่เจาพนักงานตํารวจอาจกระทําได คือ การแจงให กทช.ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตการ
ใหบริการอินเทอร เน็ตได2 การออกหมายเรียกเอกสารหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต เปนตน เพื่อใหเขาถึงขอมูลทางโทรคมนาคมหรือขอมูลทางอินเทอรเน็ต
เช น ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่ ใ ชเ ชื่อมตออินเทอรเ น็ต รายละเอียดการเชื่อมตอที่ ร ะบุ
ระยะเวลาล็อกอิน (login) และล็อกเอาท (logout) ของผูใชฯที่เปดเว็บไซตไมเหมาะสม เปนตน
นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา พนักงานสอบสวนสามารถกระทําได ไมขัดตอมาตรา 37
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ป 2540 แตอยางใด เพราะไมใชขอความในสิ่งสื่อสารที่บุคคล
ติดตอกัน ซึ่งตองหามตามมาตรา 37 แหงรัฐธรรมนูญ ป 2540 3
กระนั้นก็ ต าม แมจ ะไม มีอํานาจกฎหมายรองรั บอย างชั ด เจน แต การปดกั้ น
ควบคุม จัดเรตติ้งเว็บไซตโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงไอซีที และกสท. รวมทั้งผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตบางราย ก็มีพัฒนาการเรื่อยๆมาและมีสถิติเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมี
สาเหตุของการปดกั้นหลากหลาย ดังไดกลาวมาแลว สิ่งที่นาสนใจสําหรับวิทยานิพนธชิ้นนี้ การ
ปดกั้นเว็บไซตดวยสาเหตุที่ออนไหวทางการเมือง กลาวคือ ทามกลางกระแสการปดกั้นเว็บไซต
เหลานี้ เว็บไซตที่มีบทบาททางการเมืองชวงขับไลรัฐบาลทักษิณอยางแข็งขันก็ถูกปดกั้นดวย
เชนกัน ทั้งที่เปนเว็บไซตฝายขับไลรัฐบาล อยางเว็บไซต FM9225.net, เว็บไซตไทยอินไซเดอร
และเว็บไซต corruptionwatch.net ซึ่งถือเปนพันธมิตรใกล ชิดของเว็บไซตผูจัดการออนไลน
รวมทั้งตัวเว็บไซตผูจัดการฯเองก็ถูกปดกั้นอยูชวงหนึ่ง และฝายที่ทั้งไมไดขับไลรัฐบาลสุดกูหรือ
สนับสนุนรัฐบาลสุดใจอยางเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ถูกปดกั้นเว็บบอรดไมใหใชเขียน/
1

มาตรา 9 แหง พรบ.การพิมพ พ.ศ.2484 ระบุวา “เมื่อปรากฏวาไดมีการโฆษณาหรือเตรียมการ
โฆษณาสิ่งพิมพใดๆ ซึ่งเจาพนักงานการพิมพเห็นวาอาจจะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เจาพนักงานการพิพมอาจมีคําสั่งเปนหนังสือแกผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะหรือมีคําสั่งทั่วไปโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาหรือหนังสือพิมพรายวันหามการขายหรือจายแจกสิ่งพิมพนน ทั้งจะใหยึดสิ่งพิมพนั้นดวยก็
ได...”
2
โดยอาศัยประกาศ กทช. เรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต” ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2548 ขอ 13 และ 14 ซึ่งกําหนดใหกทช.สามารถระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯได
ในกรณี ต องรั ก ษาความสงบเรี ยบร อยหรื อศี ลธรรมอั นดี ของประชาชน หรื อกรณี ที่ ผู รั บใบอนุ ญาตละเลย
มาตรการเพื่อสังคม ที่ตองระวังไมใหผูใชบริการนําเครือขายอินเทอรเน็ตไปใชโดยมิชอบ หรือเผยแพรขอมูลอัน
อาจทลายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3
มาตรา 37 แหงรัฐธรรมนูญ ป 2540 ระบุวา “...การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมี
ติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอ
ถึงกัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
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อาน การแทรกแซงอินเทอรเ น็ต ที่กลาวไดวา เปนไปโดยถู กกฎหมาย (ตามการตีความของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาวขางตน) ในชวงการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น ปรากฏ
เพียงครั้งเดียว คือ กรณีที่การขอขอมูลผูที่โพสตขอความหมิ่นศาลลงในเว็บพันทิปฯซึ่งสืบเนื่อง
จากคําตัดสินจําคุกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ในขณะที่กระบวนการแทรกแซงและปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตดังกลาวคอยๆ
เพิ่มขึ้นอยางสืบเนื่อง ก็เริ่มปรากฏมีความพยายามฝาขามแนวดานการปดกั้นดังกลาวโดยใช
เทคนิคเชิงโปรแกรมมิ่ง (programming) ของบรรดาแฮ็กเกอรทั้งไทยและเทศ รวมทั้งการจัด
สัมมนาของคณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เพื่อ
อภิปรายถึงผลกระทบของการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริยใน
เว็บบอรด โดยเชิญเจาของเว็บไซตพันทิปดอทคอม, เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน รวมทั้ง
เว็บ ไซต ประชาไทดอทคอมเขารวมอภิปรายดว ย (พัฒนาการการปดกั้ นเว็บไซตแ ละความ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวของสามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.16) กระแสตอตานการปดกั้นนั้น เติบโต
ควบคูไปกับกระแสการปดกั้นเว็บไซตที่เพิ่มขึ้นอีกอยางมากมายหลังเหตุการณรัฐประหาร 2549
และยังคงขยายตัวคูขนานกันมาจนกระทั่งปจจุบัน (2552) ซึ่งกลายเปนกระแสวิพากษวิจารณ
เรื่อง “เว็บหมิ่นฯ” อันเปนเรื่องที่ออนไหวทางที่สุดของการเมืองไทย
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ตารางที่ 4.16 : เว็บไซตที่ถูกเซ็นเซอรและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของ
ป 2545
23 ก.พ. 47
28 ส.ค. 47
24 พ.ย. 47
6 ธ.ค. 47
4 ม.ค. 48
2 เม.ย. 48

6 พ.ค. 48
21-28 มิ.ย.
48
25 ม.ค. 49
28 ม.ค. ถึง
1 ก.พ. 49
1 ก.พ. 49

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) มีคําสั่งใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตทุกรายทําการบล็อกเว็บไซตพูโล pulo.org
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแบงแยกดินแดนในสามจังหวัดภาคใต ดวยเหตุผลดานความมั่นคงแหงชาติ
มีเว็บที่ถูกบล็อกโดย สตช.ทั้งหมด 11,510 เว็บ โดยมีเว็บที่ถูกบล็อกดวยเหตุผลดานความมั่นคงแหงชาติ 812
เว็บ (7% ของทั้งหมด)
มีการคนพบวา บริษัทเคเอสซี ผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายหนึ่งของไทย ทําการบล็อกพร็อกซี่เซิรฟเวอร (proxy
server) ทั้งหมดไดเปนผลสําเร็จ
เว็บที่ถูกบล็อกดวยเหตุผลดานความมั่นคงแหงชาติ (ซึ่งประกอบดวยเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ
เนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนกลุมกอการในสามจังหวัดภาคใต) เพิ่มเปน 11% ของทั้งหมด 19,051 เว็บไซต
เว็บ ‘Blood Siam’ เว็บไซตภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาแบบ ultra-nationalist รวมทั้งเว็บสํารองทั้งหมด ถูกบล็อก
เว็บสตช.จัดทําหนาเว็บเปนภาษาอังกฤษเชิญชวนคนที่พูดภาษาอังกฤษรายงานเว็บที่ควรถูกบล็อก
พบวา บริษัทเคเอสซี, กสท. ไดจัดทําหนาเว็บ “เว็บไมเหมาะสม” ขึ้นแสดงผลการเขาถึงเว็บไซตที่ไดถูกปดกั้นไป
แลว โดยระบุขอความวา “ขออภัยในความไมสะดวก เนื่องจากมีรูปภาพ หรือขอความที่ไมเหมาะสม ในเว็บไซตที่
ทานตองการเขาชม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่...” และเว็บไซตบางแหงจะปรากฏหนาเว็บของ สตช.แสดงขอความ
วา “ ขออภัย ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติขอระงับการเชื่อมตอมาที่เว็บไซตนี้ เนื่องจากมีรูปภาพ หรือขอความ
ที่ไมเหมาะสม เชน ลามกอนาจาร การพนัน หรือเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่...”
มีการแนะนํา ‘Web Accelerator’ proxy software ของ Google (http://webaccelerator.google.com/) เพื่อใช
สําหรับฝาขามการบล็อกเว็บไซตได
สตช. และกระทรวงไอซีที ทําการบล็อกเว็บไซต fm9225.net ของคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 92.25 MHz และเว็บไซต
thai-insider.com ของเอกยุทธ อัญชันบุตร ซึ่งมีเผยแพรเนื้อหาวิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณอยางหนักหนวง
กรมประชาสัมพันธ และกสท. ทําการบล็อกเว็บไซตผูจัดการออนไลน
หลังเปดดําเนินการมาได 19 วัน มีผูเยี่ยมชมทั้งหมด 40,000 คลิ๊ก และไดรับคํารองกรณีการคอรรัปชั่นถึง 900
คํารอง เว็บไซต Corruptionwatch.net ซึ่งกอตั้งโดย คุณหญิงจารุวรรณ, อลงกรณ พลบุตร, วีระ สมความคิด,
ตอตระกูล ยมนาค ถูกบล็อกโดยบริษัทผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง ThaiDreamHost ซึ่งอยูในเครือ Naptec
มีการเปดตัวเว็บไซต ThaiCyberCop.com เพื่อใชเปนชองทางสําหรับใหประชาชนใหขอมูล
เกี่ยวกับสื่อลามกแกเจาหนาที่ (โดยมีโลโกดังแสดงในภาพทางขวา)

8 พ.ค. 49 โปรแกรมตอปลั๊ก Torpark.exe ถูกเขียนขึ้น และกระจายไปใหคนทั่วไปใชสําหรับทําการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
เพื่อฝาขามการบล็อกเว็บไซต
29 มิ.ย. 49 กระทรวงไอซีทีเปดตัวเว็บ www.me.or.th และ www.me.in.th (Media Evaluation System Project) ตามมติครม.
เมื่อเดือนตุลาคม 2548 ดวยงบประมาณ 15 ลานบาท เพื่อจัดเรตติ้ง (rating) สื่อทีวี วิทยุ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต
และเกมสคอมพิวเตอร และกําลังเชิญชวนคนจํานวน 5,000 คนลงทะเบียนเปนอาสาสมัครรวมจัดเรตดังกลาว
1 ก.ค. 49 มีการแนะนําใหคนไทยใชเว็บไซต www.anonymouse.org เว็บไซตที่สรางขึ้นเพื่อทําการหลบเลี่ยงการบล็อก
เว็บไซตและใชไดผลอยางดีในการฝาขาม “กําแพงเมืองจีนในโลกไซเบอร” (Great Firewall of China) ของจีน
23 ก.ค. 49 มีการแนะนํา ‘ScatterChat’ โปรแกรมที่พัฒนาโดยแฮ็กเกอรสําหรับปองกันการถูกตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลใน
ระหวางการสนทนาออนไลนผานการแชท (chat)
28 ก.ค. 49 ศาลอาญา ขอใหฝายปราบปรามอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตรวจสอบหมายเลขไอพีของผูโพสต
ขอความหมิ่นศาลในเว็บพันทิปฯหลังจากมีคําพิพากษาจําคุกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปนเวลา 4
ปโดยไมรอลงอาญา (เว็บพันทิปฯปดตัว 2 วัน)
28 ก.ค. 49 เว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (ซึ่งใชบริการของ thaimisc.com) ถูกปดลง ดวยเหตุผลที่มีขอความหมิ่น
สถาบันฯ โดยทศพล ตั้งเติมศักดิ์ เจาของ thaimisc.com อางวาเปนการตัดสินใจของตนเอง
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3.3.2. ทีมงานเว็บพันทิปดอทคอม 1
ทามกลางกระแสการควบคุ มกํากับเว็ บไซต หรือเนื้อหาบนอินเทอรเ น็ตของ
ภาครัฐนั้น ทางกลุมผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตก็มีความเคลื่อนไหวอยูดวยเชนกัน
ในฐานะเปนการกํากับตนเอง (self-regulation) องคกรที่มีการเคลื่อนไหวที่เปนกิจลักษณะแหง
หนึ่ง คือ สมาคมผูดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) (ซึ่งมีพตอ.ญาณพล ผูมี
บทบาทสําคัญในตํารวจไซเบอรเปนนายกสมาคม) เปนการรวมตัวของผูดูแลเว็บไซตตางๆ
โดยรวมตัวเปนชมรมผูดูแลเว็บไทยกอนในป 2542 และตอมาจึงจดทะเบียนตั้งเปนสมาคมเมื่อ
2545 เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพผูดูแลเว็บไซต (webmaster) ตอมาไดตั้งสภาวิชาชีพ
ผูดูแลเว็บ (Webmaster Council of Thailand) เพื่อคอยดูแลกํากับสมาชิกผูประกอบวิชาชีพ
ผูดูแลเว็บไซตใหเปนไปตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ รวมทั้งรับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับเนื้อหา
บนอินเทอรเน็ตตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งโครงการอินเทอรเน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน (Thai
Clean Net) และเว็บไซต thaicleannet.com เพื่อเปนศูนยขอมูลดานภัยอินเทอรเน็ต และเปน
ศูนยความรูเพื่อสราง “ภูมิคุมกัน” ใหกับเยาวชนไทย โดยไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีปรเมศวร มินศิริ (เจาของเว็บไซตยอด
นิยมอันดับหนึ่งของไทย sanook.com เดิม และเจาของเว็บไซตยอดนิยมอันดับสองของไทยใน
ปจจุบัน) อุปนายกสมาคมผูดูแลเว็บไทย เปนผูจัดการโครงการ
นอกจากกิจกรรมดังกลาว มาตรการการควบคุมกํากับเนื้อหาอินเทอรเน็ตที่
นาสนใจอีกประการหนึ่งสําหรับวิทยานิพนธชิ้นนี้ คือ มาตรการของเว็บไซตพันทิปดอทคอม
เนื่องจากเว็บไซตพันทิปดอทคอมเนนการทําตัวเปนเว็บบอรดยอดนิยมของคนไทยที่มีผูคนมา
ตั้งกระทูและรวมแสดงความคิดเห็นมากมาย หลากหลาย ทําใหเจาหนาที่เว็บพันทิปตองสราง
กลไกการกํากับเนื้อหาของเว็บไวหลากหลาย ไดแก
กลไกแรก โปรแกรมกลั่นกรองคําสําคัญ โดยกําหนดคํา กลุมคํา หรือวลีที่
ตองการปดกั้น โดยเนนที่คําหยาบคายและคําที่มีนัยทางเพศ โดยขอความที่จะโพสตขึ้นในเว็บ
บอรดนั้น จะถูกกลั่นกรองจากโปรแกรมเหลานี้กอนขึ้นแสดงจริง กลไกนี้ปดกั้นไดระดับหนึ่ง
เพราะผูโพสตกระทูที่จงใจฝาฝนก็สามารถใชคําที่มีลักษณะใกลเคียงกันได อยางไรก็ตาม ในหวง
เวลาที่หองราชดําเนิน อันเปนหองสนทนาเกี่ยวกับการเมืองของเว็บพันทิปฯนั้น ไดกลายเปน
สมรภูมิตัวอักษรระหวางกลุมสนับสนุนรัฐบาลกับกลุมตอตานรัฐบาล และหลายฝายเห็นวาหอง
ราชดําเนิน “ถูกยึด” โดยฝายแรกไปแลวนั้น ปรากฏมีคําตัดพอของกลุมตอตานรัฐบาล วาคํา
สําคัญบางคําถูกกลั่นกรองออกไป เชน คําวา “แคน ไทเมือง” ซึ่งเปนนามแฝงของผูเลนเว็บบอรด
หองราชดําเนินที่วิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณคนสําคัญนั้น หากใสเขาไปในกระทูหรือการแสดง
ความคิดเห็นใดแลว กระทูหรือความคิดเห็นนั้น จะไมถูกแสดงขึ้นเลย เปนตน ผูเขียนไมทราบวา

1

ขอมูลในสวนนี้ ไดมาจาก พิรงรอง รามสูต และนิธิมา คณานิธินันท (2547: 76-78) เปนหลัก
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เปนจริงหรือไม เพราะไมไดทําการทดสอบดู แตเหตุการณลักษณะนี้ เกิดขึ้นทามกลางกระแส
ความเห็นที่วาผูดูแลเว็บพันทิปฯนั้น “ถูกซื้อ” โดยกลุมคนใกลชิดของพตท.ทักษิณไปเสียแลว อัน
เปนประเด็นที่ออนไหวมากดังจะไดอภิปรายตอไปในหัวขอเว็บพันทิปฯในบทที่ 6
กลไกที่สอง การใชอาสาสมัครชวยตรวจสอบเนื้อหา โดยแจงลบกระทูเมื่อ
พบขอความที่ไมเหมาะสม โดยเกณฑพื้นฐานในการพิจารณาความไมเหมาะสมของเนื้อหานั้น
พันทิปไดจัดตั้ง “กฎ กติกา มรรยาท” ในการใชเว็บพันทิปไว ซึ่งผูเขียนเห็นวามีลักษณะคอนขาง
รัดกุมมากเมื่อเทียบกับเว็บบอรดอื่นๆ เพราะมีมากกวา 20 ขอ กฎกติกามารยาทเหลานี้ถือไดวา
คิดขึ้นเพื่อเตรียมสําหรับรับมือกับกรณีตางๆมากมายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกรณีการใชพื้นที่ไซ
เบอรแหงนี้ในเชิงเปาหมายทางการเมืองหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง ดังแสดงใน
กลองขอความที่ 1 ตัวอยางเชน ใน “คําแนะนํา” ขอที่ 7 เรื่องการใสรายผูอื่นที่ไมใชบุคคลหรือ
นิติบุคคลสาธารณะและโดยขาดแหลงขอมูลอางอิงชัดเจน หรือในขอ 1, 4 และ 5 ของขอพึงตอง
ปฏิบัติ โดยเฉพาะขอ 1 ซึ่งเนนไปที่การหามวิจารณพาดพิงถึงสถาบันกษัตริยและราชวงศ อัน
เปนประเด็นแกนใหญใจกลางของความขัดแยงทางการเมืองชวงขับไลรัฐบาลทักษิณในป 25482549 เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีขอขอความรวมมือโดยเฉพาะจากผูใชในหองราชดําเนิน อัน
เปนหองสนทนาเกี่ยวกับการเมืองที่ผูเขียนคัดมาอีกดวย ขอความที่เนนตัวเขมเหลานี้ ลวนเปน
ประเด็ น ที่ ออ นไหวต อ สมรภูมิ ท างความคิ ด คํ าพูด หรือ ข อ ความที่ เ กิ ดขึ้ นในห อ งราชดํา เนิ น
เว็บไซตพันทิปดอทคอม ในระหวางชวงการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงเพื่อขับไล (และสนับสนุน)
รัฐบาลทักษิณเปนอยางมาก จนกระทั่งหลายฝายคิดวาผูดูแลเว็บไซตพันทิปฯสูญเสียความเปน
กลางและคงถูกซื้อจากอีกฝายหนึ่งไปแลว1 ในขณะที่มีบางสวนเขาใจและเห็นใจความพยายาม
และความยากลําบากในการรักษากฎกติกามารยาทตางๆของทีมงานโดยไมถูกกลาวหาวา
ลําเอียงไปขางใดขางหนึ่งได2
กลไกที่สาม คือ ระบบการติดตามตัวผูใชบริการ โดยทีมงานพันทิปเห็นวาระบบ
นี้จะชวยเพิ่มระดับความรับผิดชอบของผูโพสตขอความได ทั้งนี้ กอนจะโพสตขอความหรือตั้ง
กระทูในหองสนทนาหองใดหองหนึ่งไดนั้น ผูใชจะตองลงทะเบียนเปนสมาชิกกอน ซึ่งมีทั้งแบบ
ชั่วคราว และแบบถาวร แบบชั่วคราวนั้น ผูใชจะตองใหขอมูลอีเมลที่ติดตอไดจริง เพื่อใหทางพัน
ทิปสงชื่อล็อคอินและรหัสผานไปให สวนสมาชิกแบบถาวรนั้น ผูใชจะตองทําการของอีเมลจาก
เว็บไซต khonthai.com ซึ่งจะตองกรอกรายละเอียดขอมูลและประวัติสวนตัวทั้งหมด โดย

1

เปนความเห็นของหลายๆคนที่เปนสมาชิกหองราชดําเนิน และรวมทั้งนิรันดร เยาวภาว เว็บมาสเตอร
เว็บไซตผูจัดการออนไลน (นิรันดร เยาวภาว, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2552)
2
เชนความเห็นของสมบัติ บุญงามอนงค หรือนามแฝงที่ใชในการเลนเว็บบอรดพันทิปฯ คือ “บ.ก.ลาย
จุด” (สมบัติ บุญงามอนงค, สัมภาษณ, 11 มิถุนายน 2552)

160

คาดหวังไววาหากเกิดปญหาหรือกรณีพิพาทขึ้น ก็จะสามารถติดตามตรวจสอบระบุหาตัวบุคคล
จริงที่เปนผูโพสตขอความลงในเว็บพันทิปฯได
กลองขอความที่ 1 : กฎ กติกา มรรยาท การใชเว็บพันทิปดอทคอม
คําแนะนําในการเขารวมกิจกรรม :
1. ตรวจดูวามีกระทูท
 ม
ี่ ีเนื้อหาในทางเดียวกับทีก
่ ําลังจะตัง้ กระทู เพื่อจะไดไมเปนการซ้ําซอนกัน
2. ใชขอความที่สุภาพ เพือ
่ เปนการแสดงความจริงใจในการเขารวมกิจกรรมตอสังคม
3. ตั้งกระทูใ หตรงกับเนื้อหาของแตละกลุม
 เพียงกระทูเดียวเทานัน
้ ดังนั้นจึงควรจะทําความเขาใจถึงลักษณะของแตละ
กลุม
 ใหดก
ี อนตั้งกระทู
4. เปดใจใหกวาง ยินดีรับฟงและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผูอื่น พึงตระหนักอยูเสมอวานี่เปน
เสมือนสังคมหนึ่งที่เปดกวางตอสาธารณะ
5. การเสนอความเห็นตอกระทูใดๆ พึงระลึกเสมอวา มีผอ
ู านที่แตกตางกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนัน
้ จึงควร
ระมัดระวังในการใชขอความ เชน ขอความที่สอไปในทางอนาจารเกินกวาเหตุ หรือมีผลยัว่ ยุทางกามารมณ ขอความที่
อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด ซึ่งอาจนําไปสูก
 ารทะเลาะเบาะแวง ขอความที่มีเนือ
้ หาขัดตอกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดี
ของสังคม ขอความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เปนตน
6. พึงตระหนักอยูเสมอวา การเสนอคําถามหรือความเห็นตอสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบตอทุกขอความที่ไดเสนอไป
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดบรรทัดฐานอันดีตอสังคมอินเตอรเนตสืบไป
7. ไมใชเว็บไซทแหงนี้ เสนอขอความซึ่งเปนการใสรายผูอื่น ซึ่งไมใชบค
ุ คลหรือนิตบ
ิ ุคคลสาธารณะ อัน
ขอความเหลานัน
้ แหลงขอมูลทีอ
่ างอิงที่ชัดเจน
8. ไมใชนามแฝงของผูอน
ื่ โดยเจตนา อันอาจทําใหผอ
ู ื่นเขาใจผิดในความเปนเจาของขอความนั้น
9. หากมีความผิดพลาดในการตั้งกระทู เชน ผิดพลาด ซ้าํ ซอน ขอความไมครบหรือคลาดเคลื่อน ตั้งกระทูผิดกลุม
 เจาของ
กระทูสามารถแจงความขอถอนกระทูไดโดยคลิก ภายในกระทู
ขอพึงตองปฏิบัติในการรวมแสดงความเห็นในกระทู :
1. หามเสนอขอความหรือเนื้อหาอันเปนการวิพากษวิจารณ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย และราชวงศ เปนอัน
ขาด
2. หามเสนอขอความหรือเนือ
้ หาที่สอ
 ไปในทางหยาบคาย กาวราว เกินกวาที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได
3. หามเสนอขอความหรือเนือ
้ หาที่สอ
 ไปในทางลามก อนาจาร
4. หามเสนอขอความอันมีเจตนาใสความบุคคลอื่น ใหไดรบ
ั การดูหมิน
่ เกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไมมี
แหลงที่มาของขอมูลอางอิงที่ชด
ั เจน
5. หามเสนอขอความอันเปนการทาทาย ชักชวน โดยมีเจตนากอใหเกิดการทะเลาะวิวาท หรือกอใหเกิดความ
วุนวายขึ้น โดยมูลแหงความขัดแยงดังกลาว ไมใชการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเชนวิญูชน พึงกระทํา
6. หามเสนอขอความกลาวโจมตี หรือวิพากษวิจารณในทางเสียหายตอ ศาสนา หรือคําสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
7. หามใชนามแฝงอันเปนชื่อจริงของผูอ
 ื่น โดยมีเจตนาทําใหสาธารณะชนเขาใจผิด และเจาของชือ
่ ผูนั้นไดรับความ
เสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
8. หามเสนอขอความอันอาจเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงขึ้นในระหวางสถาบันการศึกษา หรือระหวางสังคมใดๆ
9. หามเสนอขอมูลสวนตัวของผูอ
 ื่น เชน เบอรเพจ, e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท โดยมีเจตนากลัน
่ แกลงให
ผูอน
ื่ ไดรับความเดือดรอนรําคาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีเบอรเพจหรือโทรศัพท เนื่องจากเปนขอมูลที่มโี อกาส
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเปนสื่อที่สามารถใชในการกลั่นแกลงไดงา ยกวาชนิดอืน
่ PANTIP.COM จึงไมมีวัตถุประสงค
ในการเปนสือ
่ กลางในการนําเสนอ
10. หามเสนอขอความหรือเนือ
้ หาอันเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
ขอสงวนสิทธิ์ในการลบขอความหรือกระทู :
1. กระทูท
 ี่มีผูแจงความใหลบ โดยทีมงาน PANTIP.COM ขอสงวนสิทธิพ
์ จ
ิ ารณากอนดําเนินการ และถือวาการตัดสินนั้น
เปนอันสิ้นสุด
2. กระทูท
 ี่ผูนาํ เสนอเจตนาใหมซ
ี ้ําซอนในกลุมตางๆ หลายกลุมโดยไมจาํ เปน
3. กระทูท
 ี่นําเสนอผิดกลุม หรือซ้ําซอนในกลุม
 เดียวกัน
4. กระทูท
 ี่มีเจตนาในเชิงการคา ซึ่งควรจะอยูใ นบริเวณทีจ
่ ัดไวใหคอ
ื PantipMarket.com ทีไ
่ ดเตรียมพืน
้ ทีไ
่ วใหแลว
เทานัน
้
ขอขอความรวมมือจากผูเขารวมกิจกรรมในแตละหองสนทนา (คัดลอกมาเฉพาะหองราชดําเนิน) :
•
พึงตระหนักอยูเสมอวา การเสนอคําถามหรือความเห็นตอสังคม ควรจะตองมีความรับผิดชอบตอทุกขอความที่ไดเสนอ
ไป เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่เกี่ยวของ
•
พึงตระหนักอยูเสมอวา ความศรัทธาหรือความชืน
่ ชมตอบุคคลทางสังคมหรือการเมือง ทั้งดานผลงานหรือตัว
บุคคล เปนความคิดเห็นและสิทธิสวนบุคคล การเสนอความคิดเห็นที่พาดพิงตอความศรัทธาดังกลาว อาจ
ลอแหลมตอการทะเลาะวิวาทไดโดยงาย หากมีการใชขอความที่สอไปในทางเยยหยัน เสียดสี ดูหมิน
่ ดูแคลน
กาวราว หยาบคาย ตอบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาว
ที่มา : กฎ กติกา มรรยาท การใชเว็บพันทิปดอทคอม (มปป. : ออนไลน)
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ในกรณีที่เกิดปญหาขึ้น และเจาหนาที่จากภาครัฐตองการติดตามตัวผูโพสต
ขอความในเว็บพันทิปฯนั้น ทีมงานพันทิปฯไดวางขั้นตอนการพิจารณาตางๆในกระบวนการ
ติดตามตัวไวคอนขางละเอียด 4 ขั้นตอน (ดูแผนภาพที่ 4.15 ประกอบ) เพื่อใหไดดุลยระหวาง
การรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูใช การปกปองขอมูลสวนบุคคล การใหความ
เปนธรรมแกผูเสียหายที่ถูกพาดพิงหรือกลาวถึงในเว็บไซต และความเปนไปไดในการติดตาม
สืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ ขั้นตอนทั้งสี่ ไดแก
ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง การพิ จ ารณาว า ผู ถู ก กล า วหาเป น สมาชิ ก ของเว็ บ พั น ทิ ป ฯ
หรือไม? ถาไมไดเปนสมาชิก ก็ใหสงมอบขอมูล หมายเลขไอพี (IP address) ใหแกเจาหนาที่
ตํารวจและผูเสียหายไดทันที โดยไมจําเปนตองขอดูหมายศาล เพราะทีมงานเห็นวาเปนไปได
อยางมากที่จะเปนการใชพื้นที่เว็บพันทิปฯเปนเครื่องมือในการทําลายผูอื่น แตถาผูถูกกลาวหา
เปนสมาชิกของเว็บไซตพันทิปฯ ทีมงานก็จะขอดูหนังสือราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(สตช.) จากหนวยงานยอยที่เปนเจาของคดี พรอมกับรายละเอียดการรองเรียน เพราะโดยปกติ
หนังสือของสตช.มักไมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอฟองรอง
ขั้นที่สอง เปนการพิจารณาวาเนื้อหานั้นๆขัดกับขอกฎหมายหรือไม? เพื่อไมให
การพิจารณามีความยุงยากซับซอนเกินไป ทางทีมงานจะใชกฎหมายพื้นฐานอยางรัฐธรรมนูญ
ในหมวดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือหมวดอื่นๆ เปนเกณฑในการพิจารณาเทานั้น ถา
ไมขัดรัฐธรรมนูญ ทีมงานเห็นวาจะตองปกปองขอมูลสวนบุคคลของผูโพสตขอความใหไดมาก
ที่สุด โดยจะสงมอบขอมูลหมายเลขไอพีใหแกตํารวจ ก็เฉพาะในกรณีที่มีหมายศาลมาเทานั้น
แตถาขอความที่โพสตโดยผูถูกกลาวหาคนนั้นๆเขาขายขัดรัฐธรรมนูญจริง ก็จะทําการติดตอกับ
สมาชิกคนนั้น เพื่อจะไดสามารถพูดคุยและชี้แจงในประเด็นรายละเอียด
แตกอนที่จะพูดคุยกันได ก็ตองผานขั้นตอนที่สาม คือการพิจารณาวาขอมูลที่
สมาชิกใหไวนั้น เปนจริงและสามารถใชติดตอไดหรือไม? เพราะในหลายๆกรณี ผูใชบริการเว็บ
พันทิปฯเพียงแตนําขอมูลตามที่ปรากฏในบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการของผูอื่นมากรอก
ขอมูลในขั้นตอนการสมัครเทานั้น ซึ่งถาเปนเชนนี้จริง ก็เทากับวาไมสามารถติดตามตัวผูใชคน
นั้นๆได นอกจากนี้ ยังมีกรณีความผิดพลาดอื่นๆที่อาจเปนได เชน เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท
ติดตอไปแลว หรือผูใชคนนั้นๆไมอยูในเมืองไทย เปนตน ในกรณีที่ติดตอกับสมาชิกคนนั้นได
ทีมงานพันทิปฯจะพยายามเขาชวยไกลเกลี่ยเพื่อใหทั้งสองฝายสามารถประนีประนอมตอกัน
แตถาไมสามารถติดตอสมาชิกคนนั้นๆได ทีมงานพันทิปฯก็จะมอบขอมูลหมายเลขไอพีใหแก
ตํารวจ และจะพิจารณาตอไปในขั้นตอนที่สี่วาเจาหนาที่ตํารวจตองการขอมูลสวนบุคคลของผูใช
คนนั้นดวยหรือไม? ถาไมตองการ กระบวนการทั้งหมดก็จะสิ้นสุด แตถาตํารวจตองการขอมูล
สวนบุคคลดวย ก็จําเปนจะตองมีหมายศาลมายืนยันเชนกัน บนหลักการปกปองขอมูลของผูใช
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
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เกิดกรณี
พิพาท

1. ผูถูกกลาวหาเปน
สมาชิกไหม?

ใช

ขอดูหนังสือราชการ สตช.
จากหนวยงานเจาของคดี
พรอมรายละเอียดการรองเรียน

ไม
ใหขอมูล IP แกตํารวจ
และผูเสียหายทันที

ใช

2. เนื้อหาที่โพสตขัด
รัฐธรรมนูญไหม?

ติดตอสมาชิกเพื่อ
พูดคุยและชี้แจง

ไม
ใหขอมูลแกตํารวจ
ก็ตอเมื่อมีหมายศาลเทานั้น
ใหขอมูล IP
แกตํารวจ

ไมได

3. ขอมูลสมาชิกเปน
จริง&ติดตอไดไหม?
ใช

จบกระบวน
การ

ไม

4. เจาหนาที่ตองการ
ขอมูลบุคคลไหม?

พยายามชวยไกล
เกลี่ยประนีประนอม

ใช
ขอหมายศาล

แผนภาพที่ 4.15 : ขั้นตอนการพิจารณาในการติดตามตัวผูใ ชบริการเว็บพันทิปดอมคอท
ที่มา : ปรับแกเล็กนอยจาก พิรงรอง รามสูต และนิธิมา คณานิธินันท (2547: 142)
กระบวนการขั้นตอนตางๆในการติดตามตัวผูตั้งกระทูหรือโพสตความคิดเห็น
เหลานี้ ถูกนํามาใชในชวงเหตุการณการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ โดยเฉพาะชวงที่มีการ
วิพากษวิจารณศาลในกรณีการตัดสินจําคุกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยไมรอลง
อาญา ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นกันอยางมากและเขาขายหมิ่นศาล จนนําไปสูกระบวนการ
ติดตามตัวผูโพสตไปดําเนินคดี และนําไปสูการแตกกระสานซานกระเซ็นของกลุมสนับสนุน
รัฐบาลทักษิณบนอินเทอรเน็ต
กลไกและกระบวนการตางๆในการควบคุมกํากับเนื้อหาของเว็บไซตพันทิป
ดอทคอมนั้น หากเปรียบเทียบกับมาตรการและกลไกของภาครัฐแลว กลาวไดวาเว็บไซตพันทิป
ฯนั้นดําเนินการไดอยางคอนขางรัดกุม พยายามที่จะเปนกลางใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
โดยทีมงานผูดูแลเว็บไซตจะไมมีความสัมพันธสวนตัวกับผูใชเว็บบอรดไมวาจะฝายใดก็ตาม
(สมชาย แซอึ้ง, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2552) และดําเนินมาตรการโดยสรางสมดุลระหวางการ
ปกปองเสรีภาพของบุคคลกับการรักษาความสงบของเจาหนาที่บานเมืองไดอยางนาสนใจ แต
แมกระนั้นก็ตาม ครั้นในหวงยามที่หองสนทนาในเว็บพันทิปฯกลายเปนสมรภูมิความขัดแยงและ
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยางชนิดแตกขั้วแยกขางอยางชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนั้น ยอม
เปนการยากลําบากยิ่งที่ฝายผูรักษากฎระเบียบจะไมถูกกลาวหาวาเอียงขาง ไมวาเรื่องนั้นจะ
เปนความจริงหรือไม หรือเปนความจริงมากนอยเพียงใดก็ตาม ขอปญหาวาดวยการควบคุม
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กํากับเนื้อหาอินเทอรเน็ตดูจะยังคงเปนขอถกเถียงที่ไมลงตัวและดํารงอยูอยางสืบเนื่องตอไปอีก
นาน โดยเฉพาะเมื่อขอถกเถียงเขาไปคาบเกี่ยวกับประเด็นออนไหว เชน ประเด็นทางการเมือง
และโดยเฉพาะสําหรับสังคมไทย คือ เรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย เปนตน

4. สรุป : อํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทย
เทคโนโลยีทุกชนิดยอมมีมิติเชิงอํานาจและมีความเปนการเมืองอยูในตัวเองดวยกัน
ทั้งสิ้น ยิ่งเทคโนโลยีชนิดนั้นมีลักษณะเปน “ระบบเทคโนโลยี” และมี “ขนาดใหญ” มากขึ้นเทาใด
ก็ยิ่งมีมิติเชิงอํานาจและความเปนการเมืองอยูดวยมากขึ้นเทานั้น การเมืองและอํานาจดังกลาว
มีทั้งที่เกิดขึ้นในระหวางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีนั้นๆขึ้น และที่เปนผลมาจากโครงสรางระบบ
เทคโนโลยีนั้นๆที่เอื้อหรือไมเอื้อตอการกระทําสิ่งตางๆ ในบทนี้ เนนไปที่การเมืองและอํานาจ
ชนิดแรก ซึ่งแสดงออกผานการแขงขันชวงชิงกันขององคกรตางๆเพื่อควบคุมจั ดการและมี
อํานาจเหนือเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทยในระหวางพลวัตของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ในชวงตางๆ อํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทยสามารถสรุปแยกแยะไดเปน 3 มิติ ดังนี้
4.1. มิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตที่กลาวถึงในวิทยานิพนธชิ้นนี้ แบงเปน 3 ชั้น คือ ชั้นโครงขายพื้นฐาน, ชั้น
ใหชองทางการเขาถึงอินเทอรเน็ต, และชั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ต เพื่อความสะดวกในการอางอิง
ถึงแผนภาพอยางสอดคลองกัน ในที่นี้ จะแบงชั้นโครงขายพื้นฐานออกเปนอีก 2 ชั้น คือ (1) ชั้น
โครงขายพื้นฐานเชื่อมตอระหวางประเทศและระดับชาติ และ (2) ชั้นโครงขายพื้นฐานเชื่อมตอ
ภายในประเทศ การเขาถึงเนื้อหาอินเทอรเน็ตหนึ่งๆ (เชน เว็บไซตแหงหนึ่ง) จําเปนตองอาศัย
เทคโนโลยีชนิดตางๆมากมายมหาศาล ที่เชื่อมตอกันเปนระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตขนาด
ใหญ และทํางานรวมกันในการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณตางๆ จากตารางที่ 4.17 จะเห็นได
วาการเขาใชบริการหรือเขาถึงเนื้อหาอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนเนื้อหาประเภทเว็บไซต เว็บ
บอรด เว็บบล็อค วิทยุออนไลน หรือโทรทัศนออนไลนนั้น เนื้อหาเหลานี้จะสามารถถูกเขาถึงได
ก็ตอเมื่อมีระบบเทคโนโลยีทั้งแผนภาพนี้รองรับไวและทํางานทั้งระบบ เปนกระบวนการขั้นตอน
ผานอุปกรณและเทคโนโลยีตางๆ ดังนี้
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(1) ผูใชเองจะตองเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต โดยล็อกอินผานระบบการใหบริการ
ชองทางการอินเทอรเน็ต (ISPs) รายหนึ่ง (2) เนื้อหาเหลานี้จะถูกเขาถึงโดยผานโครงขาย
โทรคมนาคมพื้นฐานเชื่อมตอภายในประเทศทั้งที่เปนแบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) หรือ
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา (PSTN) รวมทั้งระบบโครงขายเอทีเอ็มหรือสายเชา (lease line)
ประเภทตางๆ เพื่อเรียกขอมูลจาก (3) คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรที่ทําหนาที่เปนเว็บโฮสติ้ง ซึ่งสวน
ใหญจะตั้งอยูที่(4) ศูนยขอมูล (Data Center) ซึ่งใหบริการรับฝากเครื่องเซิรฟเวอรดวย ถาขอมูล
เนื้อหาอินเทอรเน็ตไมไดอยูที่ระบบใหบริการอินเทอรเน็ตนั้นๆ คําสั่งขอขอมูลดังกลาวก็จะตองวิ่ง
ขึ้นไปที่อื่น กรณีเว็บนั้นๆอยูภายในประเทศ คําสั่งขอขอมูลจะวิ่งไปที่ (5) ชุมสายอินเทอรเน็ต
ภายในประเทศ เพื่อวกกลับลงมาสู (6) ระบบใหบริการอินเทอรเน็ตของรายอื่น ซึ่งเชื่อมตอกับ (7)
เว็บโฮสติ้งเครื่องที่เก็บขอมูลของ (8) เว็บไซตตัวที่ตองการเขาถึง แตถาเว็บไซตนั้นๆอยู
ตางประเทศ คําสั่งขอขอมูลก็จําเปนจะตองวิ่งไปที่ (9) เกตเวยอินเทอรเน็ตเขา/ออกประเทศ (หรือ
เกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ) เพื่อวิ่งตอผาน (10) สายใยแกวนําแสงไปที่ (11) สถานี
รับสงดาวเทียม หรือ (12) ที่จุดเชื่อมตอสายเคเบิลใตน้ํา เพื่อออกสูเครือขายอินเทอรเน็ตของโลก
ตอไป เมื่อไดขอมูลเนื้อหาเว็บไซตนั้นๆมาแลว ขอมูลก็จะวิ่งยอนกลับไปตามอุปกรณตางๆ
ตามที่วิ่งมา (กรณีนี้เปนเพียงตัวอยางพื้นฐาน กรณีจริง จะมีเทคนิคอีกมากมาย เพื่อลดความ
ลาชาของการวิ่งหาขอมูล เชน ระบบพร็อกซี่เซิรฟเวอรที่ติดตั้งไวตามอุปกรณตางๆ เปนตน)
พิจารณาในมิติเ ชิงโครงสร างเทคโนโลยีแลว อุปกรณแต ละชิ้ นที่อยู ใ นแตล ะชั้นทาง
เทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต จะมีราคาและประสิทธิภาพแตกตางกันไป ราคาของอุปกรณเหลานี้
จะเปนตัวพิจารณาภาวะการผูกขาดของระบบเทคโนโลยีในแตละชั้นไดระดับหนึ่ง กลาวคือ ใน
ชั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ต ตัวเทคโนโลยี (หรือเรียกวา “แอพพลิเคชั่น” จะถูกตองกวา) ที่ใชการผลิต
เนื้อหาอินเทอรเน็ตอยางเว็บไซตหรือเว็บบอรดนั้น นับวามีราคาถูกที่สุด ทําใหชั้นนี้เปนชั้นที่มี
ลักษณะการรวมศูนยของระบบนอยที่สุด การสรางเนื้อหาอินเทอรเน็ตก็ไมใชเรื่องยากจนเกินไป
ดังที่เห็นในปจจุบันวามีเว็บไซตและเนื้อหาอินเทอรเน็ตประเภทอื่นๆอยูอยางมหาศาล
สําหรับอินเทอรเน็ตชั้นใหบริการชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต ในสวนที่เปนระบบเว็บโฮส
ติ้งนั้น ก็นับวาเปนระบบกระจายศูนยเชนกัน เพราะผูที่ประสงคจะใหบริการเว็บโฮสติ้งนั้น เพียง
แคมีคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องทําเปนเซิรฟเวอร ก็สามารถประกาศใหบริการเว็บโฮสติ้งไดแลว
เชนกัน (ภูมิจิต ศิระวงศประเสริฐ, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2552) แตในสวนที่เปนระบบบริการ
ชองทางเขาถึง (ISPs) และศูนยขอมูลรับฝากเครื่องเซิรฟเวอรนั้น เปนระบบที่ตองอาศัย
เครือขายอุปกรณตางๆมากขึ้น และตองการเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบมากขึ้น ทํา
ใหตองลงทุนเพิ่มขึ้น ระบบบริการชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ตจึงมีลักษณะรวมศูนยมากขึ้นกวา
(หรือกลาวคือมีจํานวนนอยกวา) ระบบเว็บโฮสติ้ง
กระนั้นก็ตาม เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในชั้นที่ 2 นี้ ก็ยังมีลักษณะผูกขาดรวมศูนยนอย
กว า อิ น เทอร เ น็ ต ในชั้ น โครงข า ยพื้ น ฐาน สํ า หรั บ โครงข า ยโทรคมนาคมสื่ อ สารเชื่ อ มต อ
ภายในประเทศ เชน ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา, ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง, โครงขาย
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เอทีเอ็ม หรือสายเชานั้น นับไดวามีลักษณะที่กระจายศูนยคอนขางมาก เพราะตัวเทคโนโลยีเอง
ถูกออกแบบมาใหมีลั ก ษณะเป น ระบบเครือขาย เพื่อปองกั นกรณี ที่ โหนดใดโหนดหนึ่ งหรื อ
เสนทางใดเสนทางหนึ่งของระบบถูกทําลายหรือมีปญหาไมสามารถใชงานได ก็สามารถใชโหนด
หรือเสนทางอื่นๆได อยางไรก็ตาม สําหรับโครงขายพื้นฐานเชื่อมตอภายนอกประเทศและ
ระดับชาติ ซึ่งไดแก อุปกรณที่เปนเกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ รวมทั้งสวนที่เปนสถานี
รับ ส ง ดาวเที ย มและสถานี เ ชื่อมต อเคเบิล ใต น้ํ า และชุ ม สายอิ น เทอร เ น็ ต ภายในประเทศนั้ น
เนื่องจากตองอาศัยการลงทุนคอนขางสูงมาก ทําใหอุปกรณเทคโนโลยีในสวนนี้ มีลักษณะรวม
ศูนยคอนขางมาก ทั้งนี้หากประเทศหนึ่งๆ สามารถจัดตั้งใหมีอุปกรณและสถานีเหลานี้ไดหลาย
แหง ก็จะทําใหระบบมีลักษณะของการกระจายศูนยมากขึ้น
4.2. มิติเชิงเทคนิค
แม ราคาค า ใชจายในการเขาถึงหรื อเป นเจาของอุ ปกรณ ย อยๆแตล ะชนิดของระบบ
อินเทอรเน็ตจะเปนตัวกําหนดลักษณะการกระจายศูนยหรือรวมศูนยของตัวระบบอยูระดับหนึ่งก็
ตาม แต ใ นเชิ ง เทคนิ ค แล ว ป จ จั ย ที่ ทํ า ให ร ะบบอิ น เทอร เ น็ ต ของประเทศไทยในแต ล ะชั้ น มี
ลักษณะเปดหรือปดตอการเขาไปของเกี่ยวของกลุม/องคกร/บริษัทมากนอยแตกตางกันไปนั้น
ยังมีปจจัยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ในที่นี้ขอเรียกวา “เศรษฐกิจและการเมืองเรื่องการพัฒนาระบบ
อินเทอรเ น็ ต ” ซึ่งมี อยู สูงมากอีก ดว ย ในชั้ นเนื้อหาอินเทอร เ น็ ต และในชั้นช องทางเข าถึ ง
อินเทอรเน็ต สวนที่เปนเว็บโฮสติ้งนั้น กลาวไดวา เปดกวางตอกลุมองคกรตางๆใหเขาถึงหรือ
เขามาสรางเนื้อหา หรือเปดใหบริการไดมากที่สุด กลุมองคกรใดอยากสรางเว็บของตนเอง หรือ
เปดใหบริการเว็บโฮสติ้งขึ้นมาก็ไมเปนการยากเกินไป ทั้งในเชิงเทคนิคและคาใชจาย ในทั้ง 2
สวนนี้ นับเปนการแขงขันกันอยางคอนขางเสรีที่สุด เมื่อเทียบกับชั้นอื่นๆ
อย า งไรก็ ต าม ความเป ด กว า งต อ กลุ ม องค ก รต า งๆ เริ่ ม มี น อ ยลง เมื่ อ พิ จ ารณาผู
ใหบริการชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต (ISPs) และศูนยขอมูลรับฝากเครื่องเซิรฟเวอร รวมทั้งผู
ใหบริการในชั้นโครงขายพื้นฐาน ซึ่งมีความเปนการเมืองของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอยู
อยางชัดเจน ทั้งที่การตอสูแขงขันในชั้นเดียวกันและแบบผสมผสานเทคโนโลยีทั้งสองชั้นเขามา
อยูในระนาบเดียวกัน กลุมองคกรที่เขารวม หรือกลาวในภาษาทางทฤษฎี คือ กลุมผูรวมสราง
ระบบนั้น มีมากหนาหลายตาและที่มีอํานาจและบทบาทสําคัญนั้น มีอยูไมกี่ราย เชน องคกรซึ่ง
บุกเบิกการพัฒนาอินเทอรเน็ตไทยอยางเนคเทค องคกรที่มีสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
อยางกสท. (กอนมี กทช.) บริษัทเจาของโครงขายพื้นฐานภายในประเทศอยางทรูคอรปและทีที
แอนที และเจ าของดาวเทีย มสื่อสารระหวางประเทศอยางเครื อชินคอรป รวมทั้งบริษั ทผูใ ห
บริการชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ตที่เปนรายใหญ เชน ซีเอสล็อกซอินโฟ (เครือชินคอรป) เอเชีย
อินโฟเน็ต (เครือทรูคอรป) บริษัทเจไอเน็ต (เครือจัสมิน) เปนตน
แตละองคกรและบริษัทลวนใชกลยุทธและเทคนิควิธีตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งความเปนเจา
ตลาด สิทธิอํานาจในการกํากับดูแล รวมทั้งการพัฒนาอินเทอรเน็ตไทย ตั้งแต (1) การใชขอ
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ไดเปรียบเชิงระยะทางของเอเน็ตในการลดราคาคาบริการเพื่อเพิ่มยอดปริมาณลูกคา (2) การขยาย
ปริมาณแบนดวิธระหวางประเทศดวยสาเหตุของการประหยัดขนาดการผลิต ซึ่งสงผลใหเกิดการ
ผูกขาดปริมาณแบนดวิธระหวางประเทศของอินเทอรเน็ตไทยอยูในมือบริษัทไมกี่รายของซีเอส
ล็อกซอินโฟ และทรูคอรป (3) การอาศัยขอไดเปรียบที่เปนเจาของโครงขายมาจัดทําเปนแพ็คเกจ
การใชบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตควบคูกันไปของซีเอสล็อกซอินโฟและทรูคอรป (4) การใชอํานาจ
สั่งยายการเชื่อมตออินเทอรเน็ตภายในประเทศของไทยทั้งหมดมาที่ชุมสายของกสท. ซึ่งทําใหทั้ง
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจและอํานาจการควบคุมอินเทอรเน็ตไทยโดยเฉพาะในทางเทคนิคกลับมา
อยูในมือกสท.ชนิดเกือบรอยเปอรเซ็นต โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงวากสท.ยังเปนเจาของชุมสาย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (IIG) และโครงขายพื้นฐานอินเทอรเน็ตในสวนที่ตอกับตางประเทศ
(สถานีดาวเทียม และสถานีเชื่อมตอเคเบิลใตน้ํา) อีกดวย
กลาวโดยรวมในมิติเชิงเทคนิคแลว อินเทอรเน็ตของไทยในชั้นชองทางเขาถึงและชั้น
โครงขายพื้นฐานทุกชนิดนั้น มีลักษณะคอนขางผูกขาด เพราะเปนระบบปดอยูในกลุมองคกรผู
ใหบริการไมกี่รายเทานั้น กลาวคือ มีผูใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตอยูเพียง 18 ราย (กอนป 2548)
และขอสําคัญคือในบรรดา 18 รายนี้ มีผูใหบริการรายใหญอยู 6 รายที่เปนเจาของแบนดวธิ ระหวาง
ประเทศรวมกันมากถึง 91% (นับเฉพาะถึงเดือนมิถุนายน 2544) ขอสําคัญที่แสดงใหเห็นภาวะการ
ผูกขาดและปดตอองคกรไมกี่รายมากขึ้นไปอีก คือ ในกลุมผูใหบริการรายใหญนั้น หลายรายเปน
บริษัทในเครือเดียวกับผูใหบริการโครงขายพื้นฐานอินเทอรเน็ต เชน ซีเอสคอมมิวนิเคชัน่ ภายหลัง
รวมกับล็อกซอินโฟ กลายเปนซีเอสล็อกซอินโฟ และอยูในเครือชินคอรป ซึ่งเปนเจาของดาวเทียม
ไทยคม บริษัทดาวเทียมเพียงแหงเดียวของประเทศไทย, เอเชียอินโฟเน็ตและเคเอสซี อยูใ นเครือท
รูคอรป ซึ่งเปนเจาของโครงขายโทรศัพทพื้นฐานในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล, เจไอเน็ต ใน
เครือจัสมิน ซึ่งมีบริษัททีทีแอนที เจาของโครงขายโทรศัพทพื้นฐานในพื้นที่ตางจังหวัด อยูในเครือ
จัสมินดวยเชนกัน เปนตน นอกจากนี้ หลังจากถูกโอนอํานาจไปอยูในมือของ กทช.แลว กสท.ซึ่ง
เปนเจาของโครงขายพื้นฐานดานอินเทอรเน็ตมากมาย ทั้งโครงขายเอทีเอ็ม, โครงขายสายเชา
ตางๆ, ชุมสายอินเทอรเน็ตในประเทศ, เกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ, สถานีรบั สงดาวเทียม,
และสถานีเชื่อมตอเคเบิลใตน้ํา ก็หันมาเปดใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต (ISPs) ดวยเชนกัน
ลักษณะการเปนเจาของอุปกรณและระบบตางๆทั้งภายในชั้นและขามชั้นระหวางชั้นชองทางเขาถึง
อินเทอรเน็ตและชั้นโครงขายพื้นฐานดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นอยางชัดเจน วาระบบอินเทอรเน็ตไทย
ในทั้งสองชั้นนี้ มีลักษณะเปดตอกลุมทางสังคมที่เกี่ยวของนอยมาก
4.3. มิติเชิงสถาบัน
แม ชั้ น เนื้ อ หาอิ น เทอร เ น็ ต จะเป น ชั้ น ที่ มี ค วามเป น การเมื อ งของการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีนอยที่สุดและมีการแขงขันกันอยางเสรีที่สุด แตในมิติเชิงสถาบันแลว ชั้นเนื้อหา
อินเทอรเน็ตลวนถูกอํานาจทางการเมืองอีกชนิดหนึ่งควบคุมกํากับ รวมทั้งแทรกแซงและถึงขั้น
ปดกั้นการเขาถึงมากนอยแตกตางกันไป การแทรกแซงปดกั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ตนี้ เกิดขึ้นมา

168

พร อมกั บ กระแสการควบคุ มกํากับเนื้อหาอินเทอรเ น็ต ในแง ของความหว งใยตอการเข าถึ ง
เนื้อหาอินเทอรเน็ตในสวนที่ลามกอนาจารของเยาวชน แลวขยายประเด็นไปสูเรื่องการพนันและ
การขายของผิดกฎหมายบนอินเทอรเน็ต กระทั่งเรื่องที่มีความออนไหวทางการเมืองสูง คือ
ขอหาเปนเว็บไซตที่มีเนื้อหาเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ และขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เมื่อมาถึ งประเด็ นขอหาทั้ งสองประการดังกลาว อินเทอร เ น็ ต ในชั้ นการใหบ ริ การเนื้อหาจึง
กลายเปนพื้นที่ที่มีความเปนการเมืองและการตอสูเชิงอํานาจสูงมากเชนกัน องคกรสําคัญที่มี
บทบาทดังกลาว คือ อยางกระทรวงไอซีทีและตํารวจไซเบอรพรอมกับคําสั่งตอเนื่องถึงกสท.ใน
ฐานะที่รวมศูนยควบคุมอินเทอรเน็ตไทยทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงโครงสรางเทคโนโลยีไวอยาง
สําคัญ
ในแงของปฏิบัติการทางการเมืองแลว เนื้อหาอินเทอรเน็ตหรือเว็บไซตนั้น สามารถ
สงผลกระทบทางการเมืองไดอยางสูงมาก ดังนั้น เนื้อหาอินเทอรเน็ตจึงกลายเปนปลายยอดที่
สําคัญของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่ทําใหกระบวนการแทรกแซงและปดกั้นเว็บไซตนั้น
ตองมีอํานาจครอบคลุมยอนกลับไปถึงอินเทอรเน็ตในชั้นโครงขายพื้นฐานและชั้นใหบริการการ
เขาถึงอีกดวย เพราะการสั่งบล็อกเว็บไซตแตละครั้งหรือแตละแหงนั้น หมายถึงการมีขอวินิจฉัย
บางประการตอเนื้อหาอินเทอรเน็ต แลวสงผลยอนกลับไปจัดการที่เทคโนโลยีทั้งสองชั้นนี้เปน
สําคัญ ความเปนการเมืองของกระบวนการดังกลาวนี้ ยิ่งซับซอนขึ้นไปอีกเมื่อพิจารณาถึงผู
ใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ตในลักษณะที่ใหผูใชสามารถสรางเนื้อหาได (เชน เว็บบอรด เปน
ตน) เพราะกลายเปนผูควบคุมกํากับเนื้อหาที่อยูตรงกลางระหวางผูใชทั่วไปกับองคกรภาครัฐที่มี
ผูกขาดอํานาจควบคุมกํากับอีกทอดหนึ่ง ความพยายามสรางกลไกการควบคุมกํากับเนื้อหา
อินเทอรเน็ตของทีมงานเว็บไซตพันทิปดอทคอมเปนตัวอยางสําคัญของความซับซอนดังกลาว
มิติเชิงสถาบันในที่นี้นั้น มิติหมายถึง เฉพาะตัวสถาบันที่เปนองคกรเทานั้น แตหมายถึง
แบบแผนความสัมพันธระหวางกลุม/องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตทั้งระบบ ซึ่งถูก
กํากับไวดวยกฎหมายหรือกติกาแบบไมเปนทางการ ในเชิงสถาบันแลว ระบบอินเทอรเน็ตของ
ไทยสามารถพิจารณาไดเปน 2 ระบบ ระบบแรก (เปนสวนหลัก) คือ สวนที่เปน “องคกรผู
ควบคุมกํากับตามกฎหมาย (และกฎกติกา)” ประกอบดวย องคกรตางๆ 4-5 องคกร โดยที่
3-4 องคกรแรกเปนหนวยงานภาครัฐ และองคกรประเภทสุดทาย เปนผูดูแลระบบที่อยูในดังนี้
(1) กทช. มีหนาที่กํากับกติกาและใหใบอนุญาต ผูประกอบการโครงขายพื้นฐาน
อินเทอรเน็ตและผูใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตประเภทตางๆ เพื่อปองกันการผูกขาดการคา
และเพื่อสงเสริมการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม โดยใช พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ.2544 (แตกอนหนาที่จะมี กทช. นั้น กสท.ยังคงสามารถมีอิทธิพลในการควบคุมกํากับผูให
บริการเขาถึงอินเทอรเน็ตไดอยูพอสมควร)
(2) กระทรวงไอซีที และตํารวจไซเบอร ในฐานะผูดูแลเนื้อหาที่ไมเหมาะสมใน
อินเทอรเน็ตทุกชนิด โดยมีอํานาจสั่งการตอ ผูดําเนินการเว็บไซต/เว็บบอรด/วิทยุออนไลน/
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โทรทัศนออนไลน ผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง ผูใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต ใหทําการปดกั้น
เว็บไซตไมเหมาะสมได
(3) กรมประชาสัมพันธ มีอํานาจกํากับเนื้อหาวิทยุและโทรทัศนของไทย ตาม พรบ.
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 ซึ่งสามารถตีความไดวามีอํานาจกํากับ ผู
ใหบริการวิทยุออนไลนและโทรทัศนออนไลน ไดดวยเชนกัน
(4) เว็บมาสเตอร ของเว็บไซตหรือเว็บบอรดตางๆ มีอํานาจในการกํากับพฤติกรรม
รวมทั้งปดกั้นหรือลบเนื้อหาบางสวนของผูใชบริการเว็บไซตหรือเว็บบอรด โดยผาน “กฎกติกา
มารยาท” ในการใชเว็บที่ตั้งกันขึ้นมา
บทบาทขององคกรภาครัฐในฐานะเปนผูกํากับเชิงนโยบายอยางกระทรวงไอซีทีและกทช.
นั้น มีประเด็นปญหาความเปนการเมืองอยูสูง ดังที่ทวีศักดิ์เคยใหสัมภาษณไววา “คําวา yes กับ
no กับ maybe มันเปนเงินเปนทอง ทําใหกลาแสดงเงิน [บางครั้งบอก] no เอาไวกอน เดี๋ยวคอย
yes ก็ได คือไดเงินแลวก็ yes เร็ว ๆ ก็ได” (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2552)
การเปลี่ ยนแปลงอํ านาจการกํากั บอิ นเทอร เน็ ตไทยจากกสท.ไปอยู ในมื อของกทช. การปรั บ
โครงสรางการใหใบอนุญาตประกอบกิจการอินเทอรเน็ตเปน 3 ประเภท เพื่อปองกันการใชขอ
ไดเปรียบในการเปนเจาของโครงขายมาใชเพิ่มสวนแบงตลาด รวมทั้งกฎหมายและประกาศกทช.ที่
เกี่ยวของซึ่งออกมาอยางตอเนื่อง นโยบายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาถูกของกระทรวงไอซีที
ล วนมี ผลตอการเคลื่อนย ายฐานอํ านาจการควบคุมอินเทอร เน็ ตว าจะไปอยู ในมื อใคร หรื อจะ
กระจายอํานาจออกไปไดมากนอยเพียงใดเชนกัน
นอกจากนี้ แบบแผนความสัมพันธขององคกรตางๆที่เกี่ยวของตามระบบแรก (คือ มีการ
คนกลุมหนึ่งเปนตัดสินวาเรื่องใดพูดได) นั้น มีความเปนไปไดคอนขางมากที่จะเกิดการละเมิด
เสรีภาพของผูใชบริการทั้งที่เปนผูใหบริการที่ตองใชบริการเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานลงไป (เชน ISPs
ตองใชบริการของผูใหบริการโครงขาย เปนตน) และผูใชปลายสุด (end users) คือ ผูอานเนื้อหา
อินเทอรเน็ต เพราะผูตัดสินนั้น มีอํานาจคอนขางมาก แมจะมีกฎหมายและกฎกติกาคอยกํากับอยู
ก็ตาม เพราะบางครั้งองคกรเหลานี้ แสดงบทบาทคอนขางเปนไปในทางการควบคุมรักษาความ
สงบเรียบรอยบนอินเทอรเน็ต มากกวาการใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะความ
คิดเห็นทางการเมือง และสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องสถาบันกษัตริยและความมั่นคงของชาติ ซึ่งเปน
ประเด็นที่ยังคงถกเถียงกันไมลงตัว (controversial issue) และกลาวไดวาเปนสวนที่เปน จุดสะดุด
ยอนกลับ (reverse salient) ของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เพราะเปนประเด็นที่มีความยืดหยุนใน
การตีความคอนขางสูง (interpretative flexibility) และแตละฝายลวนตีความกันไปในแตละแบบ
ของตนเอง
ดังนั้น ในทางปฏิบัติ อินเทอรเน็ตไทยมีระบบที่สองรองรับอยูดวย ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน
“ระบบถวงดุลผานกระบวนการยุติธรรม” แบบแผนความสัมพันธระบบนี้ไมคอยไดรับความ
สนใจในแวดวงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไทยมากนัก แตมีผลอยางมากใน
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ทางการดําเนินธุรกิจ และโดยเฉพาะในหวงเวลาที่มีการใชอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและถูกปดกั้นเซ็นเซอรโดยองคกรภาครัฐ ไดแก
(1) ศาลแพง : ผูประกอบการอินเทอรเน็ตในชั้นตางๆ (ผูใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ต,
เว็บโฮสติ้ง, ISPs, ชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศ, เกตเวยเขา/ออกตางประเทศ, โครงขาย
ภายในประเทศ, โครงขายเขา/ออกตางประเทศ) สามารถฟองรองตอศาลแพงได หากผูใหบริการ
หนึ่งๆละเมิดสัญญาการคาบริการที่ทํากันไวตาม พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส (2544) อันเปน
กฎหมายกํากับการทางธุรกิจระหวางผูใหบริการในชั้นตางๆของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
(2) ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ : ผูประกอบการอินเทอรเน็ตในชั้นตางๆ
(ดังกลาวในขอ (1)) สามารถฟองรองตอศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่องคกร
ภาครัฐที่ทําหนาที่ควบคุมกํากับ (กรมประชาสัมพันธ, กระทรวงไอซีที, ตํารวจไซเบอร, กทช.) มี
พฤติกรรมไมเหมาะสม โดยอางอิงสิทธิในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 (เชน มาตรา 37, 39 หรือ 40
เปนตน) เพื่อขอใหชวยยับยั้งหรือยกเลิกคําสั่งหรือการใชอํานาจในทางมิชอบไดเชนกัน
ระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไทย ตามที่แจกแจงออกเปน 3 มิติดังที่กลาวมานี้ หาก
พิจารณาเฉพาะในมิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยีลวนๆแลว จะมองไมเห็นอะไรมากนัก แตหาก
พิจารณาผานมิติเชิงเทคนิคและเชิงสถาบันแลว จะทําใหเราเห็นถึงอํานาจเชิงโครงสรางที่แฝงฝง
อยูมากมายภายในระบบอินเทอรเน็ตของไทย ทั้งอํานาจในฐานะที่เปนเจาของหรือในสวนที่เปน
ผูควบคุมทางเทคนิคของอุปกรณทางเทคโนโลยีในชั้นตางๆของอินเทอรเน็ต (มิติเชิงเทคนิค)
และอํานาจในฐานะที่เปนผูกํากับดูแลแบบแผนความสัมพันธของกลุมองคกรตางๆที่เกี่ยวของกับ
การทําใหระบบอินเทอรเน็ตไทยทํางานไดเปนปกติและมีเสถียรภาพ (มิติเชิงสถาบัน)
ดวยเหตุนี้ เมื่อมีการใชอินเทอรเน็ตเคลื่อนไหวทางการเมืองไรความรุนแรงเกิดขึ้นครั้ง
หนึ่งๆ อํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทยที่ซอนเรนอยูในระบบมากมาย จึงแสดงตัวออกมา
ในแงที่สงผลชั้นที่สองในการเอื้ออํานวยหรือเปนอุปสรรคตอการใชอินเทอรเน็ตเพื่อสื่อสารทาง
การเมืองอีกดวย กลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองผานเว็บไซตแตละแหงนั้น นอกจากจะตองตอสูทาง
ความคิดกับฝายอื่นแลว ยังตองทั้งตอสูและ/หรือรวมมือกับกลุมองคกรอื่นๆที่ยึดกุมอํานาจเชิง
โครงสรางในแตละสวนแตละชั้นของอินเทอรเน็ตไทย เพื่อใหสามารถสรางเนื้อหาทางการเมืองตาม
ประสงคของตนและเผยแพรเนื้อหาเหลานี้ ผานโครงสรางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ไปถึงมวลชน
ผูอาน/ใชบริการ กลายเปนปฏิบัติการทางการเมืองอันทรงพลังมากเพียงพอที่จะกระทบโครงสราง
อํานาจทางการเมืองในระดับภาพรวมตามทิศทางที่ตนเองประสงคไดอีกทอดหนึ่งดวย ☯

บทที่ 5
บริบททางการเมืองกอนและระหวางขับไลรัฐบาลทักษิณ

ก อ นเข า ถึ ง ตั ว เนื้ อ หาว า มี ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต เป น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารหลั ก ในการ
เคลื่อนไหวไรความรุนแรงระหวางการขับไลรัฐบาลทักษิณในป 2548-2549 และการตอสู
ดังกลาวมีพลวัตทางเทคโนโลยีอันเกิดจากเงื่อนไขเชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทย
อยางไรในบทที่ 6 และ 7 นั้น ในบทนี้จะไดกลาวถึงบริบทและความเปนไปทางการเมืองที่
แวดลอมชวงเหตุการณดังกลาวเสียกอน โดยจะแบงเปน 2 ชวงใหญๆโดยใชการเกิดขึ้นของ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปนแกนการแบงชวงเวลา คือ ชวงกอนขับไลรัฐบาล และ
ชวงระหวางการขับไลรัฐบาล
สําหรับชวงแรกนั้น วิทยานิพนธชิ้นนี้เริ่มที่จุดที่รัฐบาลทักษิณอยูที่จุดสูงสุดของอํานาจ
และแทรกแซงโครงสรางอํานาจการเมืองไทยเรียบรอยแลว อันเปนจุดเริ่มตนของ “ขาลง” ของ
รัฐบาลทักษิณ ตอดวยกระแสการวิพากษวิจารณเรื่องพระราชอํานาจ อันเปนประเด็นที่สงให
กระแสตอตานรัฐบาลทักษิณสามารถจุดติดขึ้นอยางเชี่ยวกราก และเปนกระแสเดียวกันกับที่ทํา
ใหรายการเมืองไทยรายสัปดาหของสนธิ ลิ้มทองกุล ถูกถอดออกจากโทรทัศนชอง 9 เหตุการณ
ถอดถอนรายการของสนธิครั้งนี้ถือเปนจุดตัดสําคัญยิ่งที่ทําใหขบวนการตอตาน (ยังไมถึงกับ
“ขับไล”) รัฐบาลทักษิณปรากฏขึ้นในสถานที่สาธารณะ สืบเนื่องจากการจัดรายการเมืองไทยราย
สัปดาหสัญจรของสนธิเพื่อเรียกรองใหมีการถวายคืนพระราชอํานาจ ชวงนี้เปนชวงที่บางคน
เรียกวา “ปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล” ในขณะที่บางคนเรียกวา “ขบวนการถวายคืนพระราช
อํานาจ” ชวงการตอตานรัฐบาล หรือชวงกอนการขับไลรัฐบาลนั้น สิ้นสุดลงที่การถือกําเนิดขึน้ มา
ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในฐานะแกนกลางในการประสานเครือขายขับไล
รัฐบาลทั่วประเทศ และนําไปสูชวงที่สองของบทนี้ คือ ชวงการขับไลรัฐบาล
ชวงที่สองนี้ ประกอบดวยคลื่นการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาล 3 ลูก (ตามเกณฑการแบง
ชวงเวลาของเกษียร เตชะพีระ (2550 : 96-109)) คลื่นลูกแรก คือ การเคลื่อนไหวของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมีบทบาทสูงในชวงกอนการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549
จากนั้นเปนชวงที่คลื่นลูกที่สอง คือ กระบวนการ “ตุลาการภิวัตน” ขึ้นมามีบทบาทสูงในการ
จัดการกับอํานาจของรัฐบาลทักษิณ และตามมาดวยคลื่นลูกสุดทาย คือ สิ่งที่เกษียรตั้งชื่อวา
“กองทัพภิวัฒน” ซึ่งประกอบดวยการเคลื่อนไหวขององคอํานาจในกองทัพเหลาตางๆ โดยที่
ประธานองคมนตรีเปนผูมีบทบาทนํา กระแสคลื่นลูกนี้จบลงที่เหตุการณรัฐประหาร
จากภาพบริบ ทการเคลื ่อ นไหวทางการเมือ งขององคอํ า นาจฝา ยตา งๆแวดลอ ม
เหตุการณทั้งชวงกอนและระหวางขับไลรัฐบาลทักษิณ ในตอนทายของบทนี้ จะไดทําการสรุป
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ภาพรวมออกมาเปนแผนภาพ 2 ชิ้นวาดวยการแทรกแซงทางอํานาจในยุคที่รัฐบาลทักษิณขึ้นสู
จุดสูงสุด และชว งที่มีการปะทะกันขององคอํานาจฝายตางๆในการเมืองประชาธิปไตยไทย
อยางโกลาหล โดยขยายขอบเขตการพิจารณาไปถึงอํานาจที่ไมเปนทางการ อยางสื่อมวลชน
และการเมืองภาคประชาชน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวโยงกับการเคลื่อนไหวไรค วาม
รุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตตอไป
1. บริบทสถานการณกอนการเกิดขึ้นของพันธมิตรฯ
เหตุการณการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณในชวงป 2548-2549 นั้น บทบาทสําคัญ
ไมนอยประการหนึ่ง อยูที่เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือเครื่องมือที่จะเปนชองทางใหมนุษย
ไดสื่อสารทางการเมืองระหวางกันและกัน เพราะในแงหนึ่ง แมรัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
ผิดพลาดมากขนาดไหน มีการคอรรัปชั่นมากเพียงใด มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีความไม
สงบในสามจังหวัดภาคใตและกรณีนโยบายทําสงครามกับยาเสพติดเพียงใด มีการแทรกแซง
สถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยและความสัมพันธเชิงอํานาจในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ของไทยมากนอยเพียงใดก็ตาม แตชองทางในการสื่อสารทาง
การเมืองเพื่อวิพากษวิจารณรัฐบาลถึงความไมเหมาะสมหรือผลกระทบดานลบตางๆของสิ่ง
เหลานี้ มีนอยลงเรื่อยๆ ประกอบกับชวงป 2544-2546 จัดไดวาเปนขาขึ้นของรัฐบาลทักษิณ ที่
สรางความหวือหวาแปลกใหมและแกปญหาหลายๆอยางใหกับ สังคมไทย ทําใหความชอบ
ธรรมของรัฐบาลทักษิณมีสูงมาก เมื่อบวกเรื่องเหลานี้เขากับเรื่องการแทรกแซงสถาบันอํานาจ
ตางๆในสังคมไทย และโดยเฉพาะการแทรกแซงสื่อมวลชนตางๆ ทําใหพลังในสื่อสารทางการ
เมืองระหวางคนในสังคมไทยดวยกันเอง หรือพลังในการวิพากษวิจารณรัฐบาลนั้น ออนแอลง
เรื่อยๆ
สื่อกระแสหลักตางๆทั้งถูกครอบงําและแทรกแซงอยางมาก (เหตุการณสําคัญคุกคามสื่อ
5 ปใตเงา”ทักษิณ”, 2549 : ออนไลน) โทรทัศนชอง 3 ของตระกูลมาลีนนท ซึ่งมีประชา มาลี
นนท เปนสวนหนึ่งอยูในรัฐบาล ชอง 5 เปนของกองทัพบก ซึ่งชวงกอนป 2549 ก็ยังคงไมแข็ง
ขืนตอรัฐบาลทักษิณ ชอง 9 และชอง 11 เปนของอสมท.และกรมประชาสัมพันธ ซึ่งก็อยูในการ
ควบคุมดูแลของรัฐบาลอยูแลว ชอง iTV ซึ่งเปนชองใหมหลังป 2535 และหวังใหเปนโทรทัศน
ภาคประชาชนก็ถูกเครือชินคอรปเขาซื้อหุนเขายึดครองเรียบรอย ในขณะที่วิทยุเองโดยทั่วไปก็
เปนของทหารและรัฐอยูแลว1 พตท.ทักษิณเองยังเปดรายการ “นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน”
ทุกๆวันเสารเพื่อทําตัวเปนสื่อสารมวลชนเองดวย และสิ่งที่พูดคุยในรายการนี้ ก็จะถูกนํามา
เผยแพรตอในฐานะเปนขาวอีกตอหนึ่งดวย ดังนั้น รายการนี้จึงมีบทบาทถึง 2 ประการเลย
1

ดูรายละเอียดโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองในวิทยุและโทรทัศนไทยที่ศึกษาไวอยางดีไดใน อุบลรัตน
ศิริยุวศักดิ์ (2544)
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ทีเดียว สื่อมวลชนที่ยังคงเปนอิสระเพียงพอเพียงประเภทเดียว คือ หนังสือพิมพ ซึ่งก็คอยๆถูก
คุกคามอยูอยางตอเนื่อง และมีการแทรกแซงอยางโจงแจงที่สุดในกรณีการเขาชอนซื้อหุนเครือ
หนังสือพิมพมติชนและเครือหนังสือพิมพบางกอกโพสต โดยบริษัทแกรมมี่ฯ ดังจะกลาวถึง
ขางหนา
เมื่อพิจารณาจากบริบทการยึดกุมเทคโนโลยีชองทางการสื่อสารตางๆระหวางประชาชน
ไทยเหลานี้แลว อินเทอรเน็ตจึงมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารทางการเมืองและวิพากษวิจารณ
รัฐบาลที่ควบคุมไดยากที่สุด แมจะมีความพยายามจะควบคุมอินเทอรเน็ตในหลายๆดานก็ตาม
1.1. กระแสวิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณ : เริ่มตน “ขาลง”
“ขาลง” ของรัฐบาลทักษิณนั้น มีมาตั้งแตป
2547
แลว โดยเริ่มเปนกระแส
วิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณ (ยังไมถึงขั้นตอตาน หรือขับไล) อยางนอยมี 2 เหตุการณสําคัญ
เหตุการณแรก คือ การตีพิมพหนังสือเรื่อง “รูทันทักษิณ” ซึ่ง ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง เปนผู “ระดม
14 ขุนพลคนรูทัน” ทําการวิเคราะหแงมุมตางๆในยุคทักษิณทั้งดานการเมือง ดานนโยบาย ดาน
กฎหมาย ด า นสื่ อ สารมวลชน และด า นแก น คิ ด นั้ น ตี พิ ม พ ค รั้ ง แรกในเดื อ นมี น าคม 2547
จํานวน 5,000 เลม และไดรับความนิยมสูงถึงขั้นตีพิมพครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกันเลยอีก 25,000
เลม ถัดจากนั้น หนังสือเรื่อง “รูทันทักษิณ 2” ซึ่ง “ระดม [อีก] 16 ขุนพลคนรูทัน” วิเคราะหทั้ง
ตัวนายกฯเอง ดานเศรษฐกิจ การเมือง การตางประเทศ การใชรัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมและการ
พนัน ก็ออกติดตามมาในเดือนสิงหาคม 2547 อีกจํานวน 15,000 เลมเชนกัน กิจกรรมเหลานี้
แม ว า หนั ง สื อ จะมี ย อดขายดี แ ละมี ก ารตี พิ ม พ ซ้ํ า หลายครั้ ง ก็ ต าม แต ก็ เ ป น กิ จ กรรมการ
วิพากษวิจารณวิชาการ ยังไมมีผลกระทบในทางการเมืองระดับมวลชนมากนัก
เหตุการณที่สอง เกิดในเดือนกันยายน 2547 ก็มีการชุมนุมตอตานรัฐบาลทักษิณอยาง
จริงจังมากขึ้น การตั้ง “กลุมประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก” มีแกนนําประกอบดวย น.อ.ต.
ประสงค สุนศิริ, เอกยุทธ อัญชันบุตร (ประธานบริหารเครือโอเรียนเต็ลมารทกรุป), ประชัย
เลี่ยวไพรัตน (เจาของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)) , อมรินทร คอมันตร, พล.ท.เจริญ
ศักดิ์ เที่ยงธรรม, สมาน ศรีงาม, ประพันธ คูณมี, และเพียง ยงหนู กลุมดังกลาวนี้เคยจัดการ
ชุมนุมปราศรัยไปหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2547 ที่ทองสนามหลวง และกระจายเสียง
ผานทางวิทยุคลื่น 92.25 MHz รวมทั้งผานวิทยุออนไลนทางเว็บไซต www.fm9225.com ของ
คลื่น 92.25 MHz และเว็บไซต thai-insider.com ของเอกยุทธ อัญชันบุตร อยางไรก็ตาม การ
เคลื่อนไหวดังกลาวนี้ ไมสามารถสรางกระแสตอบรับจากมวลชนวงกวางไดมากนัก สวนหนึ่ง
เปนเพราะกลุมแกนนําอยางนอง 2 คน คือ เอกยุทธ อัญชันบุตร และประชัย เลี่ยวไพรัตน
ในขณะนั้น กําลังมีปญหาความขัดแยงทางธุรกิจกับเครือชินวัตร ทําใหเกิดขอกังขาในสาธารณะ
และการเคลื่อนไหวจึงมีความชอบธรรมไมเพียงพอ นอกจากนี้ ยังเปนการเคลื่อนไหวในชวง
ประมาณ 4 เดือนกอนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหมที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2548 ดวย
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กิจกรรมและกระแสการวิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณยังคงมีอยางตอเนื่องในป 2548 แต
เนื่องดวยบริบทสถานการณและโครงสรางพื้นฐานการยึดกุมอํานาจทางเทคโนโลยีการสื่อสารใน
ลักษณะดังกลาวนี้ ทําใหในชวงป 2546 ถึงตนป 2548 นั้น แมรัฐบาลจะดําเนินนโยบายผิดพลาด
หรือมีความไมชอบมาพากลในรัฐบาลมากนอยเพียงใดก็ตาม กระแสการตอตานรัฐบาลทักษิณก็
ยังไมถึงขั้นที่จะสามารถ “จุดติด” ขับไลรัฐบาลหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได
มากมายนัก กลาวอีกนัยหนึ่ง อํานาจของรัฐบาลทักษิณ แมจะถูกสั่นคลอนหรือลดความชอบ
ธรรมไปบาง แตก็ยังไมถึงขั้นที่สามารถกอใหเกิดการเพิกถอนการยินยอมหรือการใหความชอบ
ธรรมตอรัฐบาลทักษิณไดจนถึงขั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญได
1.2. การ “จุดติด” กระแสวิพากษวิจารณ/ตอตานรัฐบาลทักษิณ
กระทั่งในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548 เกิดชุดเหตุการณสําคัญหลายประการที่
แวดลอมประเด็นเรื่องการกาวลวงพระราชอํานาจ ซึ่งเริ่มกอใหเกิดการตื่นตัวทางการเมืองของ
สังคมไทยถึงระดับที่สามารถสั่นคลอนเสถียรภาพความชอบธรรมของรัฐบาลไดอยางสําคัญ เริ่ม
ตั้งแตการตีพิมพหนังสือเรื่อง “พระราชอํานาจ” ออกเมื่อตนเดือนสิงหาคม 2548 โดย ประมวล
รุจนเสรี สส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย จนทําใหเปนที่ไมพอใจของกรรมการพรรค
หลายคนถึงขั้นที่นายประมวลอาจถูก “ขับออกจากพรรค” จากนั้น ในเมื่อวันที่ 6 กันยายน
2548 ทามกลางกระแสการวิพากษวิจารณอยางมากในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องพระราชอํานาจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวมกับสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย จัดการสนทนา
สาธารณะเรื่อง “พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย” ขึ้นที่หองประชุมจี๊ด เศรษฐบุตร คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดเชิญผูรวมสนทนา คือ ประมวล รุจนเสรี, แกวสรร
อติ โ พธิ (วุ ฒิ ส มาชิ ก กรุ ง เทพฯ ขณะนั้ น) และสนธิ ลิ้ม ทองกุ ล ดํ า เนิ น รายการโดย รศ.ดร.
นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนทนากันในหัวขอ
หลักๆ 3-4 ประการที่เกี่ยวของกับเรื่องพระราชอํานาจ อันไดแก กรณีการออกหนังสือพระราช
อํานาจของนายประมวล กรณีการเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงผูวาสํานักงานตรวจเงินแผนดินคน
ใหม แทนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา1 รวมทั้งกรณีการโยกยายตําแหนงทหารประจําป 2548
1

สืบเนื่องจากเมื่อ 24 มิถุนายน 2546 สมาชิกวุฒิสภา 8 คน นําโดย พตอ.สุรพงศ ไผนวล สว.บุรีรัมย
ยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตีความกระบวนการสรรหา คุณหญิงจารุวรรณ ดวยเหตุผลวาคณะกรรมการสรรหา
เสนอชื่อตอวุฒิสภาผิดเงื่อนไข คือ เสนอ 3 ชื่อ แทนที่จะเปน 1 ชื่อ (ในขั้นตอนการสรรหานั้น คณะทํางาน
ตรวจสอบของวุฒิสภาเห็นวาเสนอชื่อคนเดียวเปนการ “มัดมือชกเกินไป” จึงใหเสนอมา 3 ชื่อ) ในวันที่ 6
กรกฎาคม 2547 ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวากระบวนการสรรหา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา มาดํารง
ตําแหนงผูวา สตง. เปนไปโดยมิชอบ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงเห็นวาคําวินิจฉัยที่วาการสรรหาไม
ชอบนั้น เทากับคุณหญิงจารุวรรณพนตําแหนงผูวา สตง.แลว จึงเสนอบรรจุวาระการแตงตั้งผูวา สตง.คนใหม
เขาไปวุฒิสภา และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 วุฒิสภาไดลงมติเสนอแตงตั้งนายวิสุทธิ์ มนตริวัต เปนผูวา

175

สองกรณีหลังนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไมลงพระปรมาภิไธยโปรดเกลาฯเปนเวลานาน
กวาประเพณีปกติจนทําใหเกิดการถกเถียงตีความอยางกวางขวาง มีผูเขารวมในการสนทนา
สาธารณะครั้งนี้มาก โดยมีการถายทอดสดผานโทรทัศนวงจรปดไปยังหองขางเคียง และบริเวณ
โถงใตถุนตึก
ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห เมื่อวันศุกรที่ 9 กันยายน 2548 นั้น สนธิ ลิ้มทองกุล
ไดอภิปรายสืบเนื่องเนนประเด็น 4 ประเด็นเกี่ยวกับการกาวลวงพระราชอํานาจของรัฐบาล
ทัก ษิ ณ ได แ ก กรณี ก ารทํ าบุ ญ ในวั ด พระแก ว กรณี ส มเด็ จ พระสัง ฆราช 1 กรณี ก ารโยกย า ย
นายทหารประจําป 2548 และกรณีคุณหญิงจารุวรรณ ปดทายรายการดวยการอานบทความ
เรื่อง “ลูกแกะหลงทาง” (ซึ่งไดอานปดทายการสนทนาสาธารณะเรื่อง “พระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย” ขางตน) อันมีเนื้อความเกี่ยวกับ “พอของลูกๆ 60 กวาลานคน” กับ “ลูกชาย
คนโต” ที่เปน “ลูกแกะหลงทาง” การอภิปรายในครั้งนี้ รวมทั้งการอานบทความเรื่องลูกแกะหลง
ทางนี้ ทําใหอีก 6 วันตอมา คือในวันที่ 15 กันยายน 2549 รายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอด
ออกจากผังรายการของชอง 9 อสมท. ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ อสมท.ใหเหตุผลในการถอด
รายการดังกลาววา เปนเพราะ “จาบจวงสถาบันฯ”2 เหตุการณนี้เปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหสนธิ หัน
มาใชวิธีจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ดังจะกลาวถึงตอไป
นอกจากการแทรกแซงสื่อในเครือผูจัดการดวยการปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห
ดังกลาวแลว ในเวลาไลเลี่ยกันอยางยิ่งนั้น วันที่ 12 กันยายน 2548 บริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย
สตง.แทนคุ ณ หญิ ง จารุ ว รรณ เมณฑกา และนํ า ขึ้ น ทู ล เกล า ให พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย (ภายใน 90 วันตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ) การลงมติของวุฒิสภานี้ เกิดขึ้นเพียง 1 สัปดาหหลังจาก
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกคุณหญิงจารุวรรณ เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2548 อันเปนวันฉัตรมงคล ที่สุด เมื่อครบกําหนด 90 วันในวันที่ 13 กันยายน 2548 แลว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ยังทรงไมลงพระปรมาภิไธยโปรดเกลาฯแตงตั้ง
1
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 วิษณุ เครืองาม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ไดลงนามในประกาศ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่องแตงตั้งผูปฏิบัติหนี่สมเด็จพระสังฆราชและคณะผูชวย ตอมาวันที่ 2
กรกฎาคม 2547 รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดแกขเพิ่มเติมพรบ.คณะสงฆ และสนับสนุนใหมหาเถรสมาคม
แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ซอนกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทั้งที่ยัง
ดํารงพระชนมอยู ซึ่งสนธิเห็นวาเปนการสรางสภาวะใหเกิดสังฆราช 2 พระองคและจะเกิดความขัดแยง
แตกแยกในหมูพุทธศาสนิกชนไทย ทั้งยังเปนเหมือนการสถาปนาพระสังฆราชขึ้นมาใหม ซอนกับองคที่พระ
เจ า อยู หั ว ทรงสถาปนาไว คํ า นู ณ เห็ น ว า เป น การแทรกแซงพุ ท ธศาสนาและละเมิ ด พระราชอํ า นาจของ
พระมหากษัตริย (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ: 53-54)
2
หลังจากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ไดเปนโจทยยื่นฟองนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผูกอตั้งหนังสือพิมพผูจัดการ
พรอมกับนางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์ พิธีกรรายการเมืองไทยรายสัปดาห ฐานความผิดดูหมิ่นเจาพนักงาน
และคดีแพงฐานความผิดละเมิด เรียกคาเสียหาย จํานวน 500 ลานบาท กรณีวิพากษวิจารณการตั้งผูทําหนาที่
แทนสังฆราช และนําบทความ “ลูกแกะหลงทาง” มาเผยแพร (ขอมูลจาก เหตุการณสําคัญคุกคามสื่อ 5 ปใต
เงา“ทักษิณ”, 2549 : ออนไลน)
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จํากัด (มหาชน) เขาชอนซื้อหุนบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) จํานวน 32.23% และ ซื้อหุน
บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) อีก 23.6% จากกองทุนตางประเทศ นายไพบูลย ดํารง
ชัยธรรม เจาของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เปนที่ทราบกันทั่วไปวามีความ
ใกลชิดสนิทสนมอยางยิ่งกับพตท.ทักษิณ ทําใหเขาใจกันไดทั่วไปวานี่เปนเหตุการณใหญอีกครั้ง
หนึ่งในการแทรกแซงสื่อของรัฐบาลทักษิณ ในขณะที่กอนหนานั้นไมนาน บรรณาธิการบริหาร
ของบางกอกโพสต เพิ่งถูกสั่งยายออกจากตําแหนง และบรรณาธิการขาวที่รายงานเรื่องรอยราว
ในสนามบินสุวรรณภูมิ ก็ถูกบริษัทใหออกอยางไมเปนธรรม การซื้อหุนสื่อใหญทั้งสองแหงจึง
กอใหเกิดปฏิกิริยาโตตอบอยางมาก บริษัทแกรมมี่ถูกกดดันจากสังคมไทยหนักหนวงในเรื่อง
การซื้อหุนของมติชนและบางกอกโพสต จนในที่สุด ไพบูลย ดํารงชัยธรรม จึงตองยอมขายหุน
จํานวน 12% (หุนละ 11.10 บาท) คืนใหกับมติชน ลดสัดสวนการถือหุนมติชนในมือของแกรมมี่
ลงเหลือ 20% (ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ, 2548 : 11-12)
ในขณะเดียวกัน เหตุการณการแทรกแซงสื่ออยางตอเนื่องกระทั่งมาถึงเหตุการณครั้งนี้
ทําใหมีการประชุมนักหนังสือพิมพอาวุโสจากสื่อเครือตางๆของไทย และโดยเฉพาะมีสนธิ ลิ้ม
ทองกุล แหงเครือผูจัดการ และขรรคชัย บุนปาน แหงเครือมติชน เดินทางมารวมประชุมดวย
และเปนจุดเปลี่ยนสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหสื่อเหลานั้น หันมามีบทบาทเชิงรุกในการตอตาน
รัฐบาลอยางจริงๆ อันมีผลใหการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนสามารถเชื่อมโยงถึงกันจน
เกิดเปนพลังทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและรัฐบาล
อยางไรก็ตาม หลังเหตุการณนี้ สื่อในเครือมติชนยังไมมีบทบาทเชิงรุกตอรัฐบาลมากนัก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะยังคงตองจัดการสะสางปญหาทางการเงินหลังจากเหตุการณการถูกชอนซื้อ
หุ น อี ก ส ว นหนึ่ ง อาจเป น เพราะยั ง คงธํ า รงจุ ด ยื น การเป น เพี ย ง “กระจก” สะท อ นสั ง คม นี้
แตกตางอยางสําคัญกับสื่อเครือผูจัดการ หันมาเปน “ตะเกียง” สองชี้นําทางใหสังคม โดยยึด
ประเด็นสําคัญวาดวยความไมชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณหลักๆ 2 ประการ คือ คอรรัปชั่นและ
กาวลวงพระราชอํานาจ ซึ่งไดถูกรอยเรียงเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกันผานกรณีคุณหญิงจารุ
วรรณ เมณฑกา
การเคลื่อนไหวของสนธิ ลิ้มทองกุล หลังรายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดออกจาก
ชอง 9 นั้น เปนจุดเริ่มตนของ “กระแสคลื่นการรณรงคทางการเมืองเพื่อโคนรัฐบาลทักษิณ” ซึ่ง
เกษียร เตชะพีระ เห็นวาไดทยอยเคลื่อนตัวซัดสาดเขามาเปน 3 ระลอก คือ (1) ปรากฏการณ
สนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในชวงกันยายน 2548 – เมษายน
2549 (2) ตุลาการภิวัฒน ระหวางเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2549 (3) กองทัพภิวัตนกับ
รัฐประหาร ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2549 (เกษียร เตชะพีระ, 2550 : 97)
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1.3. ปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล หรือ ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ
หลังจากรายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดออกจากชอง 9 แลว สนธิตั้งโตะแถลงขาว
วาจะจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหตอไป แตจะเปนการไปจัดรายการในสถานที่ตางๆ โดยใช
ชื่ อ ร า ย ก า ร “เ มื อ ง ไ ท ย ร า ย สั ป ด า ห สั ญ จ ร ” เ ริ่ ม แ ร ก จั ด ที่ ห อ ป ร ะ ชุ ม ศ รี บู ร พ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) และภายหลังยายมาจัดประจําที่อาคารลีลาศ สวน
ลุมพินี เนื่องจากผูชมเพิ่มมากขึ้น
ในการจัดรายการแตละครั้ง ในขณะที่กลุมผูไมเห็นดวยกับรัฐบาลทักษิณก็จะเริ่มรวมตัว
กันเขามาในรายการนี้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งในแงคนฟงและคนรวมอภิปราย กระทั่งการจัดรายการ
ครั้งที่ 14 เมื่อวันศุกรที่ 13 มกราคม 2549 เปนตนไปที่เริ่มมีการเดินขบวนไปทําเนียบรัฐบาล
และตอมายกระดับเปนการชุมนุมใหญขับไลรัฐบาลในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 กอนที่กลุมผู
ต อ ต า นและขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ จะรวมตั ว กั น ครั้ ง ใหญ ก ลายเป น “พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย” และชุมนุมครั้งแรกในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2549
ในรายการเมืองไทยรายสัปดาหที่กลายเปนเวทีปราศรัยไปแลวนั้น จะมีคนที่ไมเห็นดวย
กับการกระทําของสนธิ ลิ้มทองกุล มาถือปายไลสนธิ เชน “นายสนธิหยุดสรางความแตกแยก”
เปนตน หรือเดินแจกใบปลิวตางๆ ทั้งที่สํานักงานบานพระอาทิตยและที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และในชวงหลังที่ยายมาที่สวนลุมพินี ก็มีการขัดขวางโดยลูกจางกรมอุทยานฯจํานวนหนึ่งมา
อยางตอเนื่อง ทั้งการหันลําโพงของรถขยายเสียง แลวพูดใสเวทีรายการเมืองไทยรายสัปดาห
และมีการปะทะกันยอยๆอยูหลายสัปดาหติดตอกัน ในการจัดรายการครั้งที่ 14 ในวันที่ 13
มกราคม2549 ซึ่งมีเปดตัวผูสนับสนุน ไดแก น.ต.อ.ประสงค สุนศิริ (จากกลุมประชาชนเพื่อชาติ
และราชบัลลังก ที่เคลื่อนไหวเมื่อปลายป 2547) พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ ตลอดจน
วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) อีกจํานวนหนึ่ง มีการรบกวนโดยมีการปาประทัด
ยักษ สนธิจึงนําผูชมจํานวนมาก เดินเทาจากสวนลุมพินีไปที่หนาทําเนียบรัฐบาล ซึ่งถือไดวา
เปนการ “เคลื่อนม็อบ” ครั้งแรก และนําโดยตัวสนธิ ลิ้มทองกุลเอง1 เหตุการณการเดินขบวนครั้ง
นี้ กลาวไดวาเปนการประเมินมวลชน วากระแสความไมพอใจรัฐบาลทักษิณนั้น มีสูงเพียง
พอที่ จ ะทํา ให ม วลชนพร อ มร ว มเคลื่ อ นขบวนแล ว หรือ ไม ดั งตอ มาในรายการเมือ งไทยราย
สัปดาหสัญจรครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 สนธิจึงไดประกาศการนําเดี่ยวการชุมนุม
ใหญขับไลรัฐบาลทักษิณในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 2
1

สนธิใหสัมภาษณไววาในวันนั้น มีผูเขารวมฟงรายการกลุมหนึ่ง “เรียกรองให พลตํารวจเอกประทิน
เปน ผูนํา มวลชนเดินขบวนไปทํ าเนียบรัฐบาล ตอนแรกทานก็ค งไม คิ ดที่จ ะเดิน แตอ าจขัดเสี ยงเรีย กรอง
ไมได…ในนาทีสุดทายผมก็ตัดสินใจรวมเดินกับทานดวยเพื่อชวยเรียกคน” และ “...ผมไมไดเปนคนนํา ผมแค
เดินไปดวยเพราะตองการไปเปนเพื่อนเทานั้น” (ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ, 2550 : 104-105)
2
สนธิ ใหสัมภาษณตอบประเด็นการเปลี่ยนจาก “นักสื่อสารมวลชน กลายมาเปนผูนําม็อบ” ไววา
หลังจากการไดรับเชิญใหขึ้นไปพูดบนรถเครื่องขยายเสียงของกลุมของนายสมาน ศรีงาม (หนึ่งในแกนนํากลุม
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อยางไรก็ตาม เพียง 10 วันหลังจากสนธิเคลื่อนม็อบจากสวนลุมพินีไปที่หนาทําเนียบ ก็
เกิดเหตุการณอันเปนฟางเสนสุดทายที่ทําใหกระแสความไมพอใจรัฐบาลทักษิณขึ้นสูงสุดจน
สามารถ “จุดติด” กระแสขบวนการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลได เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549
ตระกูลชินวัตร (ของ พตท.ทักษิณ) และตระกูลดามาพงศ (นามสกุลเดิมของคุณหญิงพจมาน
ภริ ย า พตท.ทั ก ษิ ณ ) ได ข ายหุ น ในเครื อ เอไอเอส ให กั บ บริ ษั ท เทมาเส็ ก โฮลดิ้ ง จํ า นวน
1,487,740,000 หุน หรือ 49.595% ของจํานวนหุนทั้งหมดของ AIS ผานทางบริษัท ซีดาร โฮล
ดิ้งส โดยทั้งสองตระกูลไดรับเงินจากการขายหุนเปนจํานวนถึง 73,000 ลานบาทโดยไมตองเสีย
ภาษี การขายหุนในระดับราคาดังกลาว ทําใหเกิดความขัดเคืองใจตอสังคมไทยอยางยิ่ง เหตุใด
จึงไมตองเสียภาษีใดๆเลย นอกจากนี้ การขายหุนดังกลาว ยังสอเจตนาความไมชอบมาพากล
อยางชัดเจนอีกประการหนึ่ง คือ เปนการขายหุนทันทีในวันแรกที่พรบ.การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช1 พรบ.ฉบับที่ 2 นี้ ไดทําการแกไขเรื่อง
สัดสวนการถือหุนโดยคนตางดาว ในกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงขาย2 ที่กําหนดไวในพรบ.โทร
คมฯฉบับพ.ศ.2544 อีกดวย
เหตุการณการขายหุนนี้ ทําใหมีผูคนเรือนหมื่นเดินทางมาเขารวมการชุมนุมใหญเพื่อขับ
ไลทักษิณไดเกิดขึ้นครั้งแรก ที่ลานพระบรมรูปทรงมา ในค่ําวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งนํา
เดี่ยวโดยสนธิ ลิ้มทองกุลนั้น การชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นได เพราะความชอบธรรมมีสูงมาก สนธิได
อานฎีกาบนเวทีและนําไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยแยกเปน 2 สาย สนธินําฎีกา
ไปมอบใหพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ณ บานสี่เสาเทเวศร สวนสโรชา พรอุดมศักดิ์ พิธีกรที่
ประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก) ซึ่งเปนอีกกลุมหนึ่งที่ไปที่หนาทําเนียบรัฐบาลกอนขบวนของรายการ
เมืองไทยรายสัปดาหจะไปถึงแลวนั้น สนธิ “...ก็เลยตัดสินใจวา สื่อมวลชนก็เปนผูนําม็อบได เปนการนําม็อบ
โดยการนําความจริงมาเสนอตอมวลชน...” และการประกาศชุมนุมใหญวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 นั้น สนธิก็
ได “คิดเรียบรอยแลววาถึงเวลาที่คุณทักษิณตองออกแลว” (ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, เพิ่งอาง : 104-105.)
1
พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน
ศุกรที่ 20 มกราคม 2549 โดยมาตรา 2 ระบุใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถุดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และการขายหุนดังกลาว เกิดขึ้นในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2549 อันเปนวันทําการวันแรกของธุรกิจและ
ราชการทั้งหลาย (เวนวันหยุดเสาร-อาทิตย)
2
ในมาตรา 3 ของพรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ระบุใหแกไขขอความ
ในวงเล็บ (1) ของมาตรา 8 วรรคสาม (ของ พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544) โดยแตเดิมใน
พรบ.ฉบับแรกนั้น กิจการโทรคมนาคมประเภทที่มีโครงขาย ถูกระบุไวใหตองขอใบอนุญาตประเภทที่ 2 และ
3 แตในพรบ.ฉบับที่ 2 (ป 2549) นี้ ไดมีการตัดขอความที่วา “...และตองมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมี
สัญชาติไทยไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตองมีกรรมการไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสญชาติไทย
ดวย” ดังนั้น จึงหมายความวา ขอกําหนดที่วา คนตางชาติ (เชน บริษัทเทมาเส็กฯของสิงคโปร) ถือหุนได
เพียง 25% และมีสัดสวนเปนกรรมการได 1 ใน 4 และอาจเปนผูมีอํานาจกระทําการทางนิติบุคคลไดนั้น ถูก
ยกเลิกไปนั่นเอง
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ทํางานคูกันมาตลอดตั้งแตรายการเมืองไทยรายสัปดาห นําฎีกาไปมอบใหสํานักพระราชวัง ณ
วัดพระแกว รวมทั้งตอนกลางดึก สนธิยังไดรางหนังสือขึ้นมาใหม เดินทางไปมอบใหแก พล.อ.
สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก ที่กองทัพอีกดวย
ในการชุมนุ มวั นนั้น แกนนําของพันธมิต รฯที่มาจากสายภาคประชาสังคม (ในเวลา
ตอมา) อยางพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงคประชาธิปไตย (ครป.), สุริยะใส กตะ
ศิลา เลขาธิการ ครป. นั้น ยังเปนเพียงผูมารวมสังเกตการณ ยังไมไดมีบทบาทอะไร ในขณะที่
กลุมคนที่รวมมืออยูดานหลังของเวทีชุมนุมวันนั้น คือ นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ, ประพันธ
คูณมี และอีกหลายคน ซึ่งเคยเคลื่อนไหวเมื่อปลายป 2547 ในนามกลุมประชาชนเพื่อชาติและ
ราชบัลลังกดังกลาวขางตน
ในขณะที่ง านเขี ย นบางชิ้ น เรีย กชว งเวลาระหวา งการเคลื่ อ นไหวของสนธิ นั บ ตั้ ง แต
รายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดออกจากโทรทัศนชอง 9
กระทั่งการชุมนุมวันที่ 4
กุมภาพันธ 2549 นี้วา “ปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล” (บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, 2548ก และ
2548ข) แตงานเขียนบางชิ้นก็เรียกวา “ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ” (อุเชนทร เชียงแสน,
2551) เนื่องจากวาระที่สนธิประกาศอยูตลอดเวลาที่ออกมาเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลทักษิณวา
ตองการใหเกิดการ
“ถวายคืนพระราชอํานาจ” เพื่อใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
“พระราชทานผูนําในการปฏิ รูปทางการเมือง” เพื่อให “ดํา เนิ นการจัดโครงสรางองคกรทาง
การเมืองใหม” โดยมีวิธีการเฉพาะที่สําคัญคือ “การยกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” (สนธิ ลิ้มทองกุล
และสโรชา พรอุดมศักดิ์, 2549 : 341 อางถึงใน อุเชนทร เชียงแสน, 2551 : 12)
1.4. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เครื อ ผู จั ด การนั้ น กล า วได ว า เป น สื่ อ มวลชนที่ มี พ ลั ง ในการสื่ อ สารค อ นข า งมาก
โดยเฉพาะในโลกอินเทอรเน็ต แตสําหรับในแงการเมืองแบบมวลชนแลว นาจะยังไมมีทักษะ
เพียงพอในการนํามวลชนเดินขบวน นี้จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหตองประสานแนวรวมกับนัก
เคลื่อนไหวภาคประชาสังคมที่มีประสบการณสูงในการเคลื่อนไหวกับชาวบานในพื้นที่ตางๆมา
กอน จึงไดมีการติดตอกันระหวางเครือผูจัดการกับองคกรภาคประชาสังคมตางๆ และในวันที่ 8
กุมภาพันธ 2549 มีการประชุมกันที่บานพระอาทิตย และเปดตัวเปน “พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” ขึ้นอยางเปนทางการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 25491
1

คํานูญอธิบายกระบวนการชวงนี้วา อันที่จริงไดมีการสนทนากันอยางนอยตั้งแตกอนวันที่ 20
มกราคม 2549 (อันเปนวันที่สนธิประกาศนําเดี่ยวการชุมนุมใหญในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549-ผูเขียน) แลว
แตเครือผูจัดการขอใหการเขารวมเปนพันธมิตรนั้นเกิดขึ้นหลังการชุมนุมวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 “เพราะ
พวกเราตองการใหภารกิจที่รวมกันออกแบบและกําหนดทิศทางกันมาแตตน โดยปฏิบัติขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ไป
แลวเมื่อวันที่ 11 และ 18 พฤศจิกายน 2548 ในรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ 8 และ 9 [“สนธินํา
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แม จ ะมี ค วามไม ล งรอยกั น อยู บ า งในการรวมตั ว กั น ระหว า ง “เครื อ ข า ยองค ก รภาค
ประชาชน” กับ “ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ” ดังที่พิภพ ธงไชย เคยใหสัมภาษณไวถึง
การเคลื่อนไหวถวายคืนพระราชอํานาจวา “...สงผลเสียตอการเติบโตของประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม...เปนการถอยหลังเขาคลอง” แตเขาใจได เนื่องจากกลุมของสนธิ “...ไมรูจะจัดการกับ
ทักษิณอยางไร...” (พิภพ ธงไชย : ‘การใชวาทกรรมเรื่องราชอํานาจเปนการถอยหลังเขาคลอง’,
2549) แตก็มีการวมตัวกันของ 2 กลุมนี้ โดยสุริยะใส กตะศิลา ใหสัมภาษณสรุปสาเหตุที่เขา
รวมกันเปนพันธมิตรฯนั้น เปนเพราะองคกรภาคประชาชนมีความเห็นรวมกัน 3 ประเด็น คือ (1)
รัฐบาลทักษิณหมดความชอบธรรมแลว จึงควรลาออก (2) เสนอใหมีการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2
และ (3) สถานการณขณะนั้นตองการความรวมไมรวมมือเพื่อทําใหการเมืองเดินหนาไปใน
แนวทางประชาธิปไตยและเปนไปตามรัฐธรรมนูญ (สัมภาษณสุริยะใส กตะศิลา: ลมทักษิณไม
พอ ตองลมระบอบทักษิณ, 2549. อางในอุเชนทร เชียงแสน, 2551) ดังนั้น ในการชุมนุมวันที่
11 กุมภาพันธ 2549 นั้น สุริยะใสจึงระบุวา ตัวแทนองคกรภาคประชาชนจะขึ้นเวทีปราศรัยใน
ประเด็นตางๆที่ “เวทีวันที่ 4 ของคุณสนธิขาดไป” 4-5 ประเด็น เชน เรื่องการจัดทําขอตกลง
การคาเสรี (FTA), การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, การแกไขความยากจน, การคอรรัปชั่น, และการ
แทรกแซงสื่อ
การรวมตัวของทั้ง 2 กลุม จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการเคลื่อนไหวในเวลาตอมา
เป น ไปอย า งทะมั ด ทะแมง เพราะพิ ภ พ สมศั ก ดิ์ สมเกี ย รติ และสุ ริ ย ะใส มี ทั ก ษะในการ
เคลื่อนไหวมวลชน ในขณะที่สนธิและเครือผูจัดการมีโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสาร ทั้งสื่อเกา
และสื่อใหม อยางครบวงจร ทําใหกลายเปน “การชุมนุมยุคโลกาภิวัตน” หรือบางคนเรียก “ม็อบ
3 G” (สรกล อดุลยานนท, 2548) คลายกับ “ม็อบมือถือ” เมื่อครั้งการชุมนุมขับไลรัฐบาลพล.อ.สุ
จินดา คราประยูร พ.ศ.2535 ที่ผูรวมชุมนุมสวนใหญใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารและ
กระจายขาวสารกัน แต “มอบ 3 G” ในป 2548 นี้ ใชเทคโนโลยีขั้นสูงกวามาก และเปน
เทคโนโลยีที่มีลักษณะ “หลอมรวม” เทคโนโลยีสื่อสารชนิดตางๆเขามาดวยกัน โดยเฉพาะวิทยุ

กลาวคําสัตยปฏิญาณถวายคืนพระราชอํานาจ” และ “แฉ “เหยียน ปน” นายหนาพรรคไทยรักไทยในจีน” ผูเขียน] ไดจบลงโดยสมบูรณ ณ ลานพระราชวังดุสิตอยางที่ตั้งใจไว” (ดู คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ : 25)
สวนสุริยะใสใหสัมภาษณใหประเด็นนี้วา สนธิติดตอคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
มากอนวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 (ไมอาจทราบไดวาเปนกอน 20 มกราคม 2549ดวยหรือไม) ทางครป.สง
พิทยา วองกุล และสุวิทย วัดหนู ไปรวมพูดคุย และเสนอเงื่อนไข 2 ขอ คือ ใหเอาประเด็นเรื่องนายกฯ
พระราชทานหรือการถวายคื นพระราชอํานาจออกไป และตองยึดแนวทางสันติวิธี ซึ่งสุดทาย สนธิ ยอม
ทั้งหมด จากนั้น วันที่ 6 กุมภาพันธ 2549 คํานูณโทรศัพทวา “เหนื่อยแลว ไมไหวแลวนะ มาชวยกันดีกวา”
สุริยะใสจึงนัดประชุมเอ็นจีโอและสงตัวแทนกวา 10 คนไปรวมพูดคุยวางกระบวนการทํางานและโครงสราง
พันธมิตรฯ รวมกันกับสนธิ
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โทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต การรวมตัวกันของคน 2 กลุมดังกลาวจึงเปนจุดที่เชื่อม
ปฏิบัติการทางการเมืองออนไลนกับออฟไลนเขาดวยกัน 1
โครงสรางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแรกตั้งนั้น ไมไดมีแกนนําเพียง 5 คน
(คือ สนธิ ลิ้มทองกุล, จําลอง ศรีเมือง, พิภพ ธงไชย, สมศักดิ์ โกศัยสุข สมเกียรติ พงษไพบูลย
รวมทั้ง สุริยะใส กตะศิลา ในฐานะผูประสานงานแกนนําทั้ง 5 คน) ดังปรากฏในเวลาตอมา แต
ประกอบดวยคณะกรรมการ 15 คนเปนผูเสนอประเด็นและขอมูลตางๆ โดยแกนนํา 5 คน
ดังกลาวเปนผูตัดสินใจสูงสุด โครงสรางพันธมิตรฯเมื่อแรกกอตั้งและเปดตัวอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 (เปดตัวแลว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, 2549)
ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 15 คน ที่ปรึกษา 3 คน และองคกรแนวรวมอีก 3-4 องคกร
คณะกรรมการจํานวน 15 คน ไดแก 1. พิทยา วองกุล (ประธาน คณะกรรมการรณรงค
ประชาธิปไตย (ครป.) 2. พิภพ ธงไชย (ที่ปรึกษา ครป.) 3. เรวดี ประเสริฐเจริญสุข (ประธาน
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 4. รสนา โตสิตระกูล (เครือขาย 30
องคกรตานคอรรัปชั่น) 5. ไชยวัฒน สินสุวงศ (นักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน) 6.
ตัวแทนของสนธิ ลิ้มทองกุล 7. ปรีดา เตียสุวรรณ (เครือขายนักธุรกิจเพื่อการปฏิรูปการเมือง) 8.
สมเกียรติ พงษไพบูลย (นักวิชการ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา) 9. สมศักดิ์ โกศัยสุข (องคกร
ดานแรงงาน) 10. ศิริชัย ไมงาม (องคกรดานแรงงาน) 11. เพียร ยงหนู (องคกรดานแรงงาน)
12. สุวิทย วัดหนู (องคกรสลัมเพื่อประชาธิปไตย) 13. กชวรรณ ชัยบุตร (เลขาธิการสหพันธ
นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย) 14. วีรพล โสภา 15. อวยชัย วะทา
ที่ปรึกษา 3 คน ไดแก ระพี สาคริก, สุลักษณ ศิวรักษ,ปราโมทย นาครทรรพ องคกร
แนวรวมอีก 3-4 กลุม ไดแก (1) กลุมผูทรงคุณวุฒิทางสังคม มี นายสุเทพ อัตถากร เปนแกนนํา
(2) กลุมวุฒิสภาเพื่อการปฏิรูปการเมือง ขณะนั้น มีสว.ประกาศเขารวม 9 คน เชน นพ.นิรันดร
พิทักษวัชระ, เจิมศักดิ์ ปนทอง, การุณ ใสงาม, ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เปนตน (3) เครือขาย
นักวิชาการเพื่อการปฏิรูปการเมือง นําโดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และบรรเจิด สิงคะเนติ
จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (4) กลุมเครือขายองคกรชาวบานในตางจังหวัด
ขณะนั้นยังไมไดมีการประกาศชื่อองคกรที่ประสานงานแลวอยางชัดเจน
พิจารณาจากโครงสรางพันธมิตรฯเมื่อแรกตั้งดังกลาว กลาวไดวา การรวมตัวกันครั้งนี้
เปนผลมาจากปญหาตางๆของรัฐบาลทักษิณที่คอยๆสะสมมากขึ้นๆในชวง “ขาลง” และแสดงให
1

อยางไรก็ตาม สุริยะใส กตะศิลา ใหสัมภาษณในภายหลังวา มวลชนที่รวมกับพันธมิตรฯสวนใหญ
เปน “แฟนคลับ” ของสนธิ และอีกสวนมาจากองทัพธรรมของจําลอง ศรีเมือง ในขณะที่สามแกนนําจากภาค
ประชาสังคมนั้น สามารถดึงกลุมองคกรพัฒนาเอกชนเขามาไดนอย ในขณะที่ดึงนักวิชาการและผูนําทางสังคม
(ซึ่งไมมีมวลชนแต “เสียงดัง” และตะขิดตะขวงใจแกนนําอีก 2 คนที่เหลือ) ใหรวมกับพันธมิตรฯไดจํานวนมาก
รวมทั้งสื่อมวลชน ซึ่งสุริยะใสเห็นวาหลังจากที่แกนนําฝายภาคประชาสังคมจะเขารวมนั้น สื่อสวนใหญเปด
พื้นที่ใหกับการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณมากขึ้นเมื่อเทียบกับตอนปรากฏการณสนธิ ซึ่งเครือผูจัดการ
เคลื่อนไหวอยูเพียงลําพัง (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 222-223)
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เห็นถึงโครงสรางของประเด็นที่รัฐบาลทักษิณขาดความชอบธรรมไดระดับหนึ่ง กลาวคือ 1)
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากนโยบายทําสงครามกับยาเสพติด ชวงป 2546 และความ
ผิดพลาดในการแกไขปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งคดีการอุมหายทนายสมชาย นี
ละไพจิตร ตั้งแตตนป 2547 เปนตนมา 2) การตอตานทําขอตกลงเจรจาการคาเสรี (FTA)
ซึ่งไดรับการตอตานอยางมากเมื่อครั้งการประชุมเซ็นสัญญาเอฟทีเอกับสหรัฐอเมริกาที่เชียงใหม
เมื่อตอนตนป 2548 ก็มีการชุมนุมใหญตอตานเอฟทีเอ จนเปนผลสําเร็จ ประเด็นนี้ ทําใหเกิด
แนวรวมจากองคกรภาคประชาชนจํานวนมากเปนฐานหลัก 1 ใน 2 ฐาน 3) กระแสตอตาน
นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่เปนการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)
และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งถูกแปรรูปไปแลวทั้ง 2 แหง ประเด็นนี้ ทํา
ใหเ กิดแนวรวมจากสายแรงงานและสหภาพรัฐวิสาหกิจจํ านวนมากอันเป นอีกฐานหนึ่งของ
ขบวนการภาคประชาชนที่เขารวม 4) การดําเนินการที่ถูกมองวา “กาวลวง” สถาบัน
พระมหากษัตริย กรณีการทําบุญในวัดพระแกว กรณีสมเด็จพระสังฆราช1 กรณีการโยกยาย
ทหารป 2548 และกรณีคุณหญิงจารุวรรณ และ 5) ปญหาคอรรัปชั่นตางๆอีกหลายกรณี
หลังจากนั้น พตท.ทักษิณตัดสินใจประกาศยุบสภาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 และให
มีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 2 เมษายน 2549 การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในชวงเวลากวาหนึ่งเดือนถึงสองเดือน อันเปนการ “รับไมตอ” จากการเคลื่อนไหว
ในชวงปรากฏการณสนธิ และรวมกันเปนสิ่งที่เกษียรเรียกวาคลื่นระลอกแรกของกระบวนการ
โคนรัฐบาลทักษิณนั้น จะไดกลาวตอไปขางหนา
2. การเคลื่อนไหวทางอํานาจหลังกําเนิดพันธมิตรฯ
2.1. การเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ : กอนเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549
หลังจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศตัวอยางเปนทางการและจัดการ
ชุมนุมเพื่อขับไลรัฐบาลทักษิณในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2549 เปนครั้งแรกในนามพันธมิตรฯแลว
นั้น ดูเหมือนวาพันธมิตรฯไดกลายเปนจุดศูนยรวมของกระแสความเคลื่อนไหวของประชาชน
1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 วิษณุ เครืองาม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ไดลงนามในประกาศ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่องแตงตั้งผูปฏิบัติหนี่สมเด็จพระสังฆราชและคณะผูชวย ตอมาวันที่ 2
กรกฎาคม 2547 รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดแกขเพิ่มเติมพรบ.คณะสงฆ และสนับสนุนใหมหาเถรสมาคม
แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ซอนกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทั้งที่ยัง
ดํารงพระชนมอยู ซึ่งสนธิเห็นวาเปนการสรางสภาวะใหเกิดสังฆราช 2 พระองคและจะเกิดความขัดแยง
แตกแยกในหมูพุทธศาสนิกชนไทย ทั้งยังเปนเหมือนการสถาปนาพระสังฆราชขึ้นมาใหม ซอนกับองคที่พระ
เจ า อยู หั ว ทรงสถาปนาไว คํ า นู ณ เห็ น ว า เป น การแทรกแซงพุ ท ธศาสนาและละเมิ ด พระราชอํ า นาจของ
พระมหากษัตริย (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ : 53-54)
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กลุ ม ต า งๆที่ ไ ม พ อใจรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ มี ก ลุ ม ผู ค นมากมายเข า ร ว มการชุ ม นุ ม อย า งคึ ก คั ก
หลากหลายกลุม และไดจัดการชุมนุมอีกหลายครั้งเพื่อขับไลรัฐบาลทักษิณ (ดังแสดงในตารางที่
5.1) พันธมิตรฯประกาศชุมนุมครั้งใหญเพื่อขับไลรัฐบาลอีกครั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2549
(แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 1/2549, 2549) เกาวันตอมา คือ
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 พลตรีจําลอง ศรีเมือง ประกาศเขารวมกับพันธมิตรฯเพื่อขับไล
รัฐบาลทักษิณ ทําใหพันธมิตรฯไดมวลชนหลักอีกกลุมมาดวย คือ กองทัพธรรมและเครือขาย
สันติอโศก
ตารางที่ 5.1 : การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
11 ก.พ.2549 เปดตัว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในการชุมนุมที่ลานพระ
บรมรูปทรงมา
26 ก.พ.2549 ชุมนุมที่สนามหลวง; พล.ต.จําลอง ศรีเมือง เขารวมครั้งแรก ไดรับเชิญ
ใหเปนแกนนํารวม
27 ก.พ.2549 ทดลองเคลื่อนขบวน 1.5
แสนคน จากสนามหลวง ไปอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย เพื่อดูริ้วขบวน เรื่องความปลอดภัย
5 มี.ค.2549 ชุมนุม ที่สนามหลวง
14 มี.ค. 2549 การเคลื่อนขบวนใหญ จากสนามหลวงไปทําเนียบรัฐบาลระหวางมีการ
ประชุมครม.; ปกหลักชุมนุม ณ สี่แยกสะพานมัฆวานรังสรรค สลับกับสี่
แยกสวนมิสกวัน & ถ.พิษณุโลก ขางทําเนียบฯ (คนรวม ราว 3 แสน)
ชุมนุมตอเนื่องยืดเยื้อ
23 มี.ค. 2549 พันธมิตรฯขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานโดยใชมาตรา 71 ณ เชิงสะพาน
มัฆวานรังสรรค
26 มี.ค. 2549 พันธมิตรฯกระจายการชุมนุมไป กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
สถานทูตสิงคโปร สีลม สนามกีฬาแหงชาติ สยามสแควร สุขุมวิท;
29 มี.ค.2549 ชุมนุมที่สยามพารากอน
การเขารวมขับไลรัฐบาลทักษิณของคนกลุมตางๆโดยมีพันธมิตรฯเปนศูนยรวมนั้น ทํา
ใหก ารต อ ต า นรั ฐ บาลทั ก ษิณ รวมตัว กันขึ้ นอย างเป นกิจ จะลั ก ษณะและเปน รูป ธรรมมากขึ้ น
ในขณะที่ พันธมิตรฯประกาศชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งจะยิ่งทําใหกระแส
การตอตานและขับไลรัฐบาลยิ่งชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พตท.ทักษิณเริ่มตระหนักถึงแนวโนม
1

อางจาก แถลงการณ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 6/2549 (2549) เนื้อหาในมาตรา
7 แหงรัฐธรรมนูญ 2540 เขียนไววา “ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณี
นั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
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ความเสียเปรียบทางการเมืองของตน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 จึงไดประกาศยุบสภา และ
จัดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 2 เมษายน 2549 ทั้งนี้เพื่ออาศัยความไดเปรียบในฐานะที่ตนเอง
เปนรัฐบาล ทั้งที่เปนความไดเปรียบเหนือพรรคการเมืองอื่นๆและเพื่อดึงการเมืองนอกระบบ
รัฐสภาใหกลับเขามาอยูในระบบรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง อันจะทําใหการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯลด
ความชอบธรรมลง โดยอางวาเพื่อเปนการพิสูจนวาประชาชนยังสนับสนุนตนเองและพรรคไทย
รักไทยมากนอยเพียงใด อยางไรก็ตาม พันธมิตรฯยังคงยืนยันจัดการชุมนุมขับไลรัฐบาลตอไป
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2549 ตามกําหนดเดิม พรอมทั้งประกาศแตงตั้ง “คณะผูตัดสินใจสูงสุด”
สํ า หรั บ ร ว มกํ า หนดและตั ด สิ น ใจการเคลื่ อ นไหวต า งๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น เอกภาพและ
ประสิทธิภาพของของพันธมิตรฯ 5 คน โดยเชื้อเชิญใหพลตรีจําลอง ศรีเมือง เขารวมเปนหนึ่งใน
แกนนําอีกดวย (แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 2/2549, 2549) และมี
ผูรวมชุมนุมราว 2 แสนคน (แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 4/2549,
2549)
เวลาเที่ยงคืนของวันตอมา คือในวันที่ 27 กุมภาพันธ พันธมิตรฯไดประกาศยื่นคําขาด
ขีดเสนเวลา 5 วันสุดทาย ใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรออกจากตําแหนง และใหกองทัพธรรมเปน
แกนนําจัดกิจกรรมตอเนื่องเรียกรองประชาธิปไตยระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม
2549 ที่ทองสนามหลวง พรอมทั้งจะจัดการชุมนุมอีกครั้งในวันอาทิตยที่ 5 มีนาคม 2549 เวลา
16.00 น. ซึ่งกําหนดเปนเสนตายสุดทายที่พตท.ทักษิณตองตัดสินใจ (แถลงการณพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 5/2549, 2549)
ในขณะเดียวกัน พันธมิตรฯและพรรคฝายคานก็หาทางรับมือกับสภาวะเงื่อนไขใหมทาง
การเมือง โดยประกาศไมใหความชอบธรรมตอการยุบสภาและกําหนดวันเลือกตั้งใหมอยาง
รวดเร็วเกินเหตุ อันเปนเหตุใหในที่สุด พรรคฝายคาน 3 พรรค อันไดแก พรรคประชาธิปตย
พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศไมลงรับสมัครแขงขันการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น และมีการ
รณรงค “Vote No Vote” ทั้งจากพันธมิตรฯและจากฝายตางๆใหประชาชนออกมาใหสิทธิ
เลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 ดวยการกาชอง “ไมประสงคลงคะแนน” อันเปน 2 มาตรการ
การบอยคอตทางการเมืองครั้งสําคัญ จนทําใหผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยเปนพรรคที่ลงรับ
การเลือกตั้งเพียงพรรคเดียว ซึ่งตามเงื่อนไขของกฎหมายเลือกตั้งแลว จําเปนตองไดคะแนน
เสียงมากกวา 20% ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในเขตที่ตนลงแขงขัน จึงจะถือ
วาชนะการเลือกตั้งในเขตนั้นๆ ในเดือนมีนาคม 2549 เปนเดือนที่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวทาง
การเมืองอยางคึกคักที่สุดครั้งหนึ่งของไทย ทั้งที่เปนฝายตอตานในนามพันธมิตรฯ และพรรค
ฝายคาน 3 พรรค รวมทั้งพรรคไทยรักไทยและมวลชนฝายสนับสนุน
กอนที่จะมีการชุมนุมใหญอีกครั้งของพันธมิตรฯในวันที่ 5 มีนาคม 2549 นั้น การ
เคลื่อนไหวมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณไดเริ่มตนขึ้นเพื่อเรียกคืนความชอบธรรมใหกับ
รัฐบาลทักษิณ วันที่ 2 มีนาคม 2549 ขบวนอีแตนจากภาคเหนือและขบวนคาราวานคนจนจาก
ภาคอีสานประกาศเคลื่อนขบวนจากทั้งสองภูมิภาคโดยรถอีแตน เดินทางเขากรุงเทพฯเพื่อ
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สนับสนุนพตท.ทักษิณใหเปนนายกรัฐมนตรีตอไป วันที่ 3 มีนาคม 2549 พรรคไทยรักไทย
จัดการปราศรัยใหญเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ที่ทองสนามหลวงอันเปนสถานที่เดียวกับที่พันธมิตรฯ
จะจัดการชุมนุมเชนกัน ในการจัดปราศรัยครั้งนี้ มีขาวกระจายทั่วไปวามีการเกณฑคนกวา 2
แสนโดยสารรถเมลกวา 3,000 คันจากตางจังหวัดมาชุมนุมที่สนามหลวง (เกษียร เตชะพีระ,
2550 : 16)
อยางไรก็ตาม พันธมิตรฯสามารถจัดใหมีการชุมนุมในวันอาทิตยที่ 5 มีนาคม 2549 ที่
ทองสนามหลวงไดตามกําหนดเดิม และในค่ําวันนั้นไดมีการทดลองเคลื่อนขบวน 1.5 แสนคน
จากสนามหลวง ไปอนุสาวรียประชาธิปไตย เพื่อซอมดูรูปขบวนและเรื่องความปลอดภัย เพื่อ
สําหรับเคลื่อนไหวใหญในอีก 9 วันตอมา คือวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2549 ซึ่งพันธมิตรฯได
เคลื่อนขบวนครั้งใหญ (ราว 3 แสน) จากสนามหลวงไปกดดันพตท.ทักษิณที่ทําเนียบรัฐบาล
ระหวางที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี พรอมกับประกาศปกหลักชุมนุมตอเนื่องยืดเยื้อ ณ สี่แยก
สะพานมัฆวานรังสรรค และที่สี่แยกสวนมิสกวัน รวมถึงถนนพิษณุโลก ขางทําเนียบฯ ดวยหวัง
วาจะสามารถกดดันใหพตท.ทักษิณลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีได แตพตท.ทักษิณยัง
ยืนยันไมยอมลาออก และขูวาพรอมจะประกาศสภาวะฉุกเฉินทันทีหากการชุมนุมมีความรุนแรง
เกิดขึ้น
เมื่อพันธมิตรฯเห็นวาแมปกหลักชุมนุมยืดเยื้อมาเกือบ 2 สัปดาหและไมวาจะใช
มาตรการมวลชนกดดันเพียงใด เทาที่ผานมา ก็ยังไมสามารถทําใหพตท.ทักษิณลาออกจาก
ตําแหนงได และการเมืองเริ่มเดินไปสูทางตัน ทามกลางกระแสการเรียกรองใหใชมาตรา 7 แหง
รัฐธรรมนูญป 2540 เพื่อใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชวยหาทางออก ในที่สุดในคืนวัน
พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549 พันธมิตรฯจึงไดประกาศขอนายกฯพระราชทาน (แถลงการณ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 6/2549, 2549) ที่เวทีการชุมนุมเชิงสะพาน
มัฆวานรังสรรค เพื่อเปลี่ยนสภาวะเงื่อนไขใหมทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง นับเปนเหตุการณ
สําคัญที่ทําใหเริ่มตนเกิดรอยราวอยางรุนแรงและลึกซึ้งทั้งในกลุมแกนนําดวยกันเองและใน
ขบวนการประชาชนที่ เ ขารว มขั บ ไลรัฐ บาลทักษิณในนามพั นธมิ ต รฯ ซึ่งจะไดอธิ บ ายต อไป
ขางหนา
ในระหวางที่รอพระบรมราชวินิจฉัยนั้น ในวันอาทิตยที่ 26 มีนาคม 2549 พันธมิตรฯได
เปลี่ยนยุทธวิธีการเคลื่อนไหวมวลชน ในชวงเวลาสัปดาหสุดทายกอนการเลือกตั้งวันที่ 2
เมษายน 2549 โดยใหกลุมผูชุมนุมสวนหนึ่งยังคงปกหลักอยูที่หนาทําเนียบรัฐบาล แตอีกสวน
หนึ่งใชวิธี “ดาวกระจาย” เคลื่อนขบวนยอยไปชุมนุมตามสถานที่ตางๆเพื่อสื่อสารกับคนกลุม
ตางๆที่อยูในสถานที่แตละแหง ตัวอยางเชน (1) อาคารศรีจุลทรัพยอันเปนที่ตั้งของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อกดดันใหกกต.ลาออก เพราะไมยอมตรวจสอบการ
กระทําผิดการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย เชน การวาจางผูสมัครพรรคเล็กใหลงรับสมัคร
เลือกตั้ง ดังกลาวแลวขางตน เปนตน (2) ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเรียกรองใหพิจารณาคุณสมบัติ
การเปนนายกรัฐมนตรีของพตท.ทักษิณ (3) ศาลปกครอง เพื่อเรียกรองใหพิจารณาไมให
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ความชอบธรรมตอการประกาศยุบสภาและกําหนดการเลือกตั้งใหม (4) สถานทูตสิงคโปร เพื่อ
ประทวงเรื่องการซื้อขายหุนบริษัทเอไอเอสกับบริษัทเทมาเส็กโฮลดิ้งฯ (5) ยานถนนสีลม สนาม
กีฬาแหงชาติ ยานสยามสแควร และยานสุขุมวิท (รวมทั้งการชุมนุมที่หนาหางสยามพารากอน
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 25491) เพื่อกระตุนใหกลุมนักธุรกิจที่ยังนิ่งเฉยตอสถานการณ
การเมือง ออกมารวมเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวที่ยานถนนสีลมนั้น สวนหนึ่งนับวาไดรับการ
ขานรับจากประชาชนยานนั้นอยางดี โดยเฉพาะเกิดเหตุการณ “เจไก ซอยละลายทรัพย” ในวันที่
27 มีนาคม 2549 ซึ่งออกมาตะโกน “ทักษิณ...ออกไป!!” ตอหนาพตท.ทักษิณและคณะ ระหวาง
กําลังรับประทานอาหารอยูที่รานคายานซอยละลายทรัพย
ทางฝายสนับสนุนรัฐบาลนั้น การเดินทางของขบวนอีแตนจากภาคเหนือและขบวน
คาราวานคนจนเป น ข า วใหญ ไ ปทั่ ว เช น กั น (แม จ ะได รั บ ความสนใจจากสื่ อ น อ ยกว า การ
เคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ) ทั้งสองขบวนใชเวลาราว 2 สัปดาหเดินทางมาบรรจบกันที่ชานเมือง
กรุงเทพฯ และพตท.ทักษิณ ขณะยังเปนรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู เดินทางไปตอนรับดวย
ตัวเอง จากนั้นทั้งสองขบวนซึ่งไดรวมกันเปนคาราวานคนจนไดเคลื่อนยายไปปกหลักชุมนุมอยู
ที่สวนจตุจักรเพื่อเลี่ยงการปะทะกันกับกลุมผูชุมนุมของพันธมิตรฯ ตอมาวันที่ 24 มีนาคม 2549
พรรคไทยรักไทยไดจัดใหมีการปราศรัยใหญที่ทองสนามหลวง พรอมกับดอกกุหลาบแดงและ
การใหกําลังใหญอยางคับคั่งจากคาราวานคนจน กรุงเทพฯในชวงนั้น จึงมีทั้งกลุมประชาชนไทย
ที่มาชุมนุมตอตานและสนับสนุนรัฐบาลดํารงอยูอยางชัดเจนเปนกิจลักษณะเปนครั้งแรก
กอนจะถึงกําหนดการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 เหตุการณเผชิญหนากันระหวาง
ผูชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลกับสื่อในเครือเนชั่น วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 กลุมคาราวานคน
จนไดเคลื่อนขบวนไปปดลอมอาคารเนชั่นทาวเวอร อันเปนที่ตั้งของหนังสือพิมพคมชัดลึก เพื่อ
ประทวงในกรณีที่ตีพิมพคําสัมภาษณของสนธิ ลิ้มทองกุล ลงในฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2549 โดย
เห็นวาเปนคําสัมภาษณที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และเพื่อเรียกรองใหสํานักพิมพคมชัดลึก สง
ตัวนักขาวที่ไปสัมภาษณสนธิ ออกมายืนยันวาสนธิพูดเชนนั้นจริงหรือไม การปดลอมดําเนินไป
ทั้งวัน จนในที่สุด หนังสือพิมพคมชัดลึกไดออกมาแถลงวาในกรณีดังกลาวเปนความผิดพลาด
ของตนเอง และแสดงความรับผิดชอบโดยการหยุดการดําเนินการ 3 วัน
หลังการชุมนุมใหญที่สยามพารากอนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 แลว พันธมิตรฯ
ตัดสินใจยุติการชุมนุมชั่วคราว เพื่อใหผูรวมชุมนุมเดินทางกลับไปเลือกตั้ง โดยนัดหมายใหมา
รวมพลกันใหมในวันที่ 7 เมษายน 2549 (คนเรือนแสนยึดพารากอนยกพลบุกกกต.วันนี้รวมตัว

1

มีการนําเพลง “คนหนาเหลี่ยม” อันโดงดัง มาเปดประกอบการชุมนุม สรางความครื้นเครงคลาย
ความตึงเครียดของการเผชิญหนาทางการเมืองไปไดมาก (คนหนาเหลี่ยม, 2549) ขณะเดียวกันก็สามารถสรุป
สาระเนื้อหาพฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณที่ขบวนการขับไลฯตองการสื่อออกไปไดอยางรวบรัดภายในเวลา
เพียง 10 นาที ดังจะอภิปรายเกี่ยวกับเพลงนี้ตอไปขางหนา
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ใหม7เมษา, 2549) ในขณะที่ขบวนคาราวานคนจนก็ยุติการเคลื่อนไหวและเดินทางกลับถิ่นฐาน
ของตนเอง เพื่อทําการเลือกตั้งเชนกัน
ในวันที่มีเลือกตั้งอันเปนการตอสูทางการเมืองในระบบรัฐสภานั้น แมจะมีการไมใ ห
ความรวมมือทางการเมือง โดยการฉีกบัตรเลือกตั้งอันโดงดังของรศ.ดร.ไชยันต ไชยพร แหง
คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ รวมทั้งการกรีดนิ้วและการฉีกบัตรในพื้นที่ตางจังหวัด (ตะลึงอ.จุฬาฯฉีก
บัตรตานระบอบทักษิณ, 2549) และแมวาผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยไดคะแนนเสียงนอยกวาผู
กาชอง “ไมออกเสียง” แตผลการเลือกตั้งยังคงปรากฏวาพตท.ทักษิณและพรรคไทยรักไทยได
คะแนนเสียงมากที่สุดจํานวน 16 ลานเสียงจากผูมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดราว 29 ลานคน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 56.45 (30 ศูนยกลางจังหวัดไมเอาไทยรักไทย, 2549) ผลการเลือกตั้งนี้ทําให
พรรคไทยรักไทยไดกลับมาเปนรัฐบาลและพตท.ทักษิณกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีไดอีกครั้งหนึ่ง
อยางไรก็ตาม หลังจากการเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางกะทันหัน ในคืน
วันที่ 3 เมษายน 2549 พตท.ทักษิณไดออกมาประกาศผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ วาจะขอ
“เวนวรรคทางการเมือง” โดยไมขอรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี พรอมกับขอลาพักราชการระยะ
ยาวจากตําแหนงรักษาการนายกฯ (คําแถลงทักษิณไมรับตําแหนงนายกฯ, 2549) ตั้งแตวันที่ 5
เมษายน 2549 เปนตนไป โดยใหพล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย รองนายกฯ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ทําหนาที่รักษาการแทน การไมขอรับตําแหนงดังกลาวทําใหความขัดแยง
ทางการเมืองซึ่งสอเคาจะเขาสูภาวะทางตันจนพันธมิตรฯตองใชยุทธวิธีขอนายกพระราชทานนั้น
คลี่คลายลงไปอีกครั้งหนึ่ง
2.2. ตุลาการภิวตั น : หลังเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549
ในวันที่ 25 เมษายน 2549 ซึ่งเปนวันเดียวกับที่กกต.มีมติใหมีการรับสมัครและเลือกตั้ง
ใหมใน 13 เขตที่ผูสมัครไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละ 20 โดยเปดรับสมัครวันที่ 26 เมษายนและ
ใหเลือกตั้งใหมวันที่ 29 เมษายนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสกับคณะ
ตุลาการ 3 ศาล (ศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ) ในโอกาสที่คณะตุลาการเขาเฝา
ถวายสัตยปฏิญาณกอนปฏิบัติหนาที่ โดยมีใจความวาใหชวยกันพิจารณาหาทางแกไขวิกฤต
การเมืองที่กําลังเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่มีผูสมัครพรรคเดียว ซึ่งไมเปนประชาธิปไตย พรอม
กันนี้ ไดทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่องการขอนายกฯพระราชทานโดยใชมาตรา 7 วาไมใช
การปกครองแบบประชาธิปไตย และเปนการใหพระมหากษัตริยทําเกินหนาที่ (ทรงมีพระราช
ดํารัสแกวิกฤติของบานเมืองไทย, 2549)
พระราชดํารัสนี้ นับวาทําใหขอเรียกรองเรื่องนายกฯพระราชทานของพันธมิตรฯเปนอัน
ตกไป โดยเสนอทางเลือกอื่นอันอาจกลาวไดวาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการตุลาการภิวัตน
อยางจริงจัง ภายหลังพระราชดํารัส พันธมิตรฯไดเปลี่ยนยุทธศาสตรการเคลื่อนไหวไปเปนการ
สนับสนุนการทํางานของคณะตุลาการทั้ง 3 ศาลแทน พรอมกับนัดชุมนุมสนับสนุนแนวทางการ
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แกวิกฤตโดยใชฝายตุลาการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 (แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ฉบับที่ 7/2549, 2549) ในขณะเดียวกัน พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2549 นี้ ทําใหคณะตุลาการทั้ง 3 ศาลปรึกษาหารือและประสานกันเรงดําเนินการตางๆอยาง
จริงจังในอีก 3-4 เดือนถัดมา ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 : กระบวนการตุลาการภิวัตน (เม.ย.-ส.ค.2549)
27 เม.ย.2549 ศาลปกครองไตสวนฉุกเฉินกรณีที่พรรคประชาธิปต ยยนื่ คํารองขอใหเพิกถอน
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 และ 23 เม.ย. รวมทั้งการเลือกตั้งซอมที่จะมีขึ้นในวันที่
29 เม.ย. และในวันถัดมาศาลปกครองมีคําสั่งใหกกต.ระงับการเลือกตั้งซอม ที่
กําหนดจะมีขึ้นใน 14 เขตเลือกตั้งของ 9 จังหวัดภาคใต ในวันเสารที่ 29
เมษายน 2549
8 พ.ค.2549 ศาลรัฐธรรมนูญลงมติใหการเลือกตั้ง 2 เม.ย.2549 ไมชอบดวยกฎหมาย ดวย
คะแนนเสียง 8 ตอ 6 เสียง และควรใหมีการจัดการเลือกตั้งใหม ดวยคะแนนเสียง
9 ตอ 5
23 พ.ค.2549 ศาลแขวงสงขลา ยกฟองคดีประชาชนฉีกบัตรเลือกตั้งประทวง โดยถือเปนการใช
สิทธิโดยสันติวิธเี พื่อตอตานการเลือกตั้งทีไ่ มชอบดวยรัฐธรรมนูญ
29 มิ.ย.2549 ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งกกต.ทีใ่ หใชตรายางประทับแทนกากบาทบัตรเลือกตั้ง
13 ก.ค.2549 ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองอัยการสูงสุดใหยุบ 5 พรรค (รวมทั้งพรรคไทยรักไทย
และพรรคประชาธิปต ย) ในขอหาผิดพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง
25 ก.ค.2549 ศาลอาญา มีคาํ พิพากษาจําคุก กกต. 3 คน คนละ 4 ป และเพิกถอนสิทธิเ์ ลือกตั้ง
คนละ 10 ป โดยไมรอลงอาญา ฐานปลอยใหมีการเวียนเทียนรับสมัครสมัคร
เลือกตั้งในวันที่ 23 เมษายน 2549
10 ส.ค.2549 ที่ประชุมใหญศาลฎีกาประชุมสรรหาผูสมควรไดรับเสนอชื่อเปนกกต. 10 คน
เพื่อสงใหสว.คัดเหลือ 5 คนทําหนาที่กกต.ชุดใหม
ที่มา : เกษียร เตชะพีระ (2550: 99-100)
อํานาจตุลาการไทยไดเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสภาวะแวดลอมทางการเมืองครั้งสําคัญ
เริ่มตนจากการระงับการเลือกตั้งซอมวันที่ 29 เมษายน 2549 ตามมาดวยการพิพากษาของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ซึ่งลงมติดวยคะแนนเสียง 8 ตอ 6 เสียง ให
การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 เปนโมฆะ เพราะไมชอบดวยกฎหมาย และควรใหมีการจัดการ
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เลือกตั้งใหม ดวยคะแนนเสียง 9 ตอ 5 1 คําพิพากษานี้ ทําใหพตท.ทักษิณ ที่อยูระหวางการลา
พักราชการ และพรรคไทยรักไทย ตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหม เพราะการพิพากษาโมฆะ
การเลือกตั้งนั้น เทากับทําใหอํานาจทางการเมืองจากการเลือกตั้งที่อยูในมือพรรคไทยรักไทย
แลว เปนอันตองหลุดมือไปอีก จึงทําใหเกิดกระแสขาววาพตท.ทักษิณจะกลับมารับ หนาที่
รักษาการนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง พรอมกับจะนําพรรคไทยรักไทยสูศึกการแขงขันเลือกตั้งรอบ
ใหมที่จะมาถึง ซึ่งที่ประชุมรวมระหวาง กกต. กับ 20 พรรคการเมือง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2549 ไดมีมติกําหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 22 ตุลาคม (ตอมาเปลี่ยนเปนวันที่ 15 ตุลาคม 2549
เพราะวันที่ 22 ตุลาคม ตรงกับวันสําคัญของศาสนาอิสลาม)
สําหรับพันธมิตรฯนั้น หลังจากการชุมนุมวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 เพื่อนอมรับพระราช
ดํารัสปฏิเสธการใชมาตรา 7 ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสนับสนุนแนวทางศาลแลว ก็
ไดหยุดการชุมนุมชั่วคราว เพราะความชอบธรรมในการชุมนุมไมเพียงพอ เนื่องจาก พตท.
ทักษิณประกาศเวนวรรคทางการเมืองและกระบวนการตุลาการภิวัตนกําลังทํางานอยางจริงจัง
(สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 211 และ 214) แตเมื่อมีกระแสขาววาพตท.ทักษิณจะกลับเขาสู
การเมืองอีกครั้งหนึ่ง พันธมิตรฯจึงไดออกแถลงการณ ฉบับที่ 8/2549 วันที่ 17 พฤษภาคม
2549 เพื่อย้ําจุดยืนขับไลพตท.ทักษิณใหพนไปจากอํานาจทางการเมืองอยางถาวร พรอมกับนัด
เดินขบวนจากลานพระบรมรูปทรงมา ไปศาลฎีกา วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2549 เพื่อ
สนับสนุนแนวทางศาล
ตามติดดวยการเปดประเด็นใหมเรื่อง “ปฏิญญาฟนแลนด” โดยการเขียนบทความเรื่อง
“ยุทธศาสตรฟนแลนด : แผนเปลี่ยนการปกครองไทย” ตอนที่ 1 และ 2 ของนายปราโมทย นาค
รทรรพ ที่ปรึกษาของพันธมิตรฯ และคอลัมนิสตของหนังสือพิมพผูจัดการ ลงในเว็บไซตผูจัดการ
ออนไลนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 บทความทั้งสองกลาวอยางหนักหนวงวาพ.ต.ท. ทักษิณ
ไดสมคบคิดกับอดีตผูนําพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย เพื่อลมลางราชวงศจักรี ยึดอํานาจ
การปกครองราชอาณาจักรไทย กอตั้งสาธารณรัฐคอมมิวนิสต และลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จากนั้น สนธิ ลิ้มทองกุลย้ําประเด็นของปราโมทย โดยการอภิปรายเรื่องนี้ใน
รายการเมืองไทยรายสัปดาห ซึ่งกลับมาใหมอีกครั้งในรูปคอนเสิรตการเมือง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2549 รวมทั้งย้ําซ้ําประเด็นดวยการจัดการสัมมนาเรื่องปฏิญญาฟนแลนด ขึ้นใน
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเผยแพรเรื่องนี้
ออกสูสาธารณะ เพียงหนึ่งวันหลังจากพตท.ทักษิณกลับเขาปฏิบัติหนาที่รักษาการนายกฯอีก
ครั้งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549

1

อีกทั้งยังมีการวินิจฉัยของศาลแขวงสงขลาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 โดยมีคําสั่งยกฟองในคดีที่
ประชาชนฉีกบัตรเลือกตั้งประทวง โดยถือเปนการใชสิทธิโดยสันติวิธีเพื่อตอตานการเลือกตั้งที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ
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ในเวลาตอมา มีการใชแนวทางตุลาการเพื่อกระบวนการทางการเมืองอยางจริงจัง อยาง
นอย 3 กรณี กรณีที่หนึ่ง การยื่นหนังสือของสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 29 คน ตอศาลรัฐธรรมนูญ
โดยผานประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 เพื่อวินิจฉัยกรณีการกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่รักษาการนายกรัฐมนตรีของพตท.ทักษิณวาไมชอบดวยกฎหมาย
กรณีที่สอง การยื่นคํารองของส.ว. 35 คนขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา กกต. ทั้ง 3
คนขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญและตองพนจากตําแหนง
กรณีที่สาม การยื่นฟองกันไปมาของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยเกี่ยวกับ
กรณีการจางพรรคเล็กของทั้งสองพรรคในฐานะเปนการทําผิดพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง จนมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีพรรคการเมืองใหญจางพรรคเล็ก
ใหสงลงสมัครรับเลือกตั้ง ถึงขั้นที่มีการเชิญพลเอกธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา แกนนําพรรค
ไทยรั ก ไทย และรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม เข า ชี้ แ จงในฐานะที่ ถู ก พาดพิ ง ระหว า ง
กระบวนการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง อี ก ด ว ย และต อ มาในวั น ที่ 27
มิ ถุ น ายน 2549
คณะอนุกรรมการชุดนี้มีมติเปนเอกฉันท ใหอัยการสูงสุด ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่ อ
พิจารณายุบพรรคการเมือง 5 พรรค คือ พรรคประชาธิปไตยกาวหนา พรรคพัฒนาชาติไทย
พรรคแผนดินไทย พรรคประชาธิปตย และพรรคไทยรักไทย กรณีฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง (และศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549)
อยางไรก็ตาม กรณีที่สามนั้น กวาจะสามารถวินิจฉัยจนสามารถมีคําพิพากษาออกมาได
นั้น ก็ตองกินเวลาไปอีกเกือบ 1 ป ในขณะที่การเมืองไทยตองประสบเหตุการณรัฐประหารไป
เสียกอนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และมีความโกลาหลทางการเมืองหลังจากนั้นอีกมากมาย
นัก ทั้งการจัดตั้งอํานาจใหมภายใตรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ (คมช.) ซึ่งแปรรูปจากคณะรัฐประหารอีกตอหนึ่ง
สําหรับกรณีที่สองนั้น ไดสรางความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในชวงแหงอํานาจในรัฐบาล
ทักษิณ แตก็ดูเหมือนจะเปนปฏิบัติการไกลที่สุดแลวเทาที่กระบวนการตุลาการภิวัตนจะไปได1
กลาวคือ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 นั้น ศาลอาญาไดมีคําพิพากษาจําคุก กกต. 3 คน คือ
พล.ต.วาสนา เพิ่มลาภ, นายปริญญา นาคฉัตรีย, นายวีระชัย แนวบุญเนียร ศาลอาญาใหจําคุก
4 ป โ ดยไม ร อลงอาญา และให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง 10 ป กรณี ค วามผิ ด ที่ กกต.ออก
หนังสือเวียนถึง กกต.เขตที่จัดใหมีการเลือกตั้งรอบใหมในวันที่ 23 เมษายน 2549 วาสามารถ
1

ตอคําถามที่วาเหตุใดพันธมิตรฯจึงตองออกมานัดชุมนุมครั้งใหญอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 20 กันยายน
2549 อันนํามาซึ่งแนวโนมความเปนไปไดที่จะมีการปะทะกันกับกลุมมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ และใน
ที่สุดกลายเปนกอใหเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทั้งที่ในระหวางนั้น กระบวนการตุลาการภิวัตน
กํา ลั ง ทํ า งานไปอย า งขมั ก ขเม น สุ ริ ย ะใส เคยให สัม ภาษณ ไ ว ว า ที่ นัด ชุ ม นุ ม นั้ น เป น เพราะ “พัน ธมิ ต รฯ
วิเคราะหวาตุลาการภิวัตนจัดการไดแคกกต. ไมสามารถจัดการกับทักษิณได จึงนัดชุมนุม” ทั้งยังกลาววา “อัน
ที่จริง กรรมการสมัชชาระดับจังหวัดไดลงมติและเสนอใหแกนนํา 5 คนนัดชุมนุมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549
แลว แตแกนนําคิดวาตุลาการภิวัตนกําลังเริ่มทํางาน ควรจะรอดูไปกอน” (สุริยะใส กตะศิลา, 2550: 214-5)
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รับผูสมัครที่ยายมาจากเขตอื่นได ซึ่งเปดโอกาสใหผูสมัครแตละคนสามารถลงรับสมัครไดหลาย
เขตเลือกตั้ง นอกจากนี้ กกต.ยังสั่งไมใหปลอยตัวชั่วคราว จนในที่สุดทั้งสามยอมลาออกจาก
ตําแหนงกกต. คําพิพากษาดังกลาว ไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณศาลทั้งในโลกกายภาพและ
โลกอินเทอรเน็ต (โดยเฉพาะในเว็บไซตตางๆที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ) อยางไมเคยปรากฏมา
กอน จนทําใหวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ศาลอาญาออกหมายเรียกกลุมคนที่ละเมิดและหมิ่นศาล
กรณีดังกลาว ซึ่งมีถึง 16 คน อาทิเชน นายชูวิทย กมลวิศิษฎ รองหัวหนาพรรคชาติไทยใน
ขณะนั้น และ นายธนา เบญจาธิกุล ทนายความสวนตัวของพตท.ทักษิณ เปนตน พรอมกันนั้น
ศาลอาญายังไดประสานกองปราบปราม ติดตามเสาะหาบุคคลที่เขาไปโพสตขอความดูหมิ่นศาล
ในอินเทอรเน็ตอีกดวย (กรณีเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต จะกลาวถึงในรายละเอียดตอไปในบทที่ 7)
อยางไรก็ตาม กอนหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงจะมีมติเอกฉันทใหอัยการ
สูงสุดสั่งฟองในคดียุบพรรคการเมือง 5 พรรคดังกลาวขางตนเพียงเล็กนอย พตท.ทักษิณไดกลับ
เขารับหนาที่รักษาการนายกรัฐมนตรีใหมอีกครั้งไดยังไมถึงหนึ่งเดือน เมื่อเห็นวาฝายตนเริ่มจะ
ถูกตีโตจนตองถอยรนในสนามอํานาจตางๆของเมืองไทย โดยกระบวนการตุลาการภิวัตน พตท.
ทักษิณจึงไดเปลี่ยนไปใชยุทธวิธีตอสูทางการเมืองใหม โดยเขียนจดหมายสวนตัว ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2549 ไปถึงประธานาธิบดีจอรจ บุช ผูลูก แหงสหรัฐอเมริกา เพื่อหวังใชการไดรับ
ความชอบธรรมในสนามความสัมพันธระหวางประเทศที่ชื่นชอบระบอบประชาธิปไตยเขามา
แกไขความชอบธรรมภายในประเทศของรัฐบาลของตนที่ลดลงอยางนาใจหาย (เปดจ.ม.โตตอบ
‘ทักษิณ-บุช’, 2549)
ยุทธวิธีใหมนี้ดูจะไมไดผลอะไรนัก เพราะจดหมายที่ตอบกลับจากประธานาธิบดีบุชนั้น
เปนการแบงรับแบงสูทางการทูตเทานั้น โดยไมไดแสดงปฏิกิริยาทาทีเขาขางรัฐบาลทักษิณแต
อยางใด ยุทธวิธีนี้จึงเพียงนํามาซึ่งการวิพากษวิจารณกันภายในประเทศและกลายเปนประเด็น
เล็กๆอีกประเด็นหนึ่งใหฝายพันธมิตรฯและขบวนการตอตานรัฐบาล นํามาโจมตีความชอบธรรม
ของ พตท.ทักษิณอีกครั้ง เชน ประเด็นที่พตท.ทักษิณลงนามทายจดหมายวา “นายกรัฐมนตรี”
แทนที่ จ ะเป น “รั ก ษาการนายกรั ฐ มนตรี ” และใช คํ า ว า “ประเทศไทย” แทนที่ จ ะเป น
“ราชอาณาจักรไทย” ซึ่งสภาทนายความไดนํามาเรียกรองในเวลาตอมา รวมถึงการขึ้ นเวที
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ของนายไกร
ศักดิ์ ชุณหวัณ เพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องจดหมายจากทักษิณถึงบุช รวมทั้งการกลาวลอเลียน
เรื่ อ งจดหมายถึ ง “พ อ บุ ช ” ของสนธิ ที่ วิ พ ากษ วิ จ ารณ เ หน็ บ แนมในเมื อ งไทยรายสั ป ดาห
(คอนเสิรตการเมือง) วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 รวมทั้งการลงขาวการทําพิธี
มอง “หลวงพอบุช” ลอเลียนพตท.ทักษิณของผูจัดการออนไลนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2549
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2.3. กองทัพภิวตั น
ไมถึงหนึ่งสัปดาหหลังจากเปดประเด็นเรื่องจดหมายจากทักษิณถึงบุช พตท.ทักษิณได
เปดประเด็นใหมเพิ่มอีกประเด็นอันสืบเนื่องจากการขอลาออกของนายวิษณุ เครืองาม รักษาการ
รองนายกรั ฐ มนตรี และการลาบวชของนายบวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
(ขณะนั้น) พตท.ทักษิณไดกลาวโทษ ตอหนาที่ประชุมหัวหนาสวนราชการระดับสูงทุกกระทรวง
ทบวงกรมกวา 500 คนที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ถึง “บุคคลซึ่งดูเหมือนมี
บารมีนอกรัฐธรรมนูญ” วาเขามาสั่งการวุนวายการบริหารราชการแผนดินทั้งที่ไมมีอํานาจหนาที่
เพื่อบอนทําลายรัฐบาล และกดดันใหนายวิษณุและนายบวรศักดิ์ลาออก ประเด็นเรื่อง “ผูมีบารมี
นอกรัฐธรรมนูญ” นี้ แทนที่จะคืนความไดเปรียบกลับมาใหแกพตท.ทักษิณ กลับกลายเปนการ
สรางการวิพากษวิจารณอยางหนักหนวงยิ่งกวาประเด็นจดหมายถึงบุช วาพตท.ทักษิณหมายถึง
ใครกันแน และไมวาจะดวยตั้งใจหรือไมก็ตาม ประเด็นใหมนี้ไดกลายเปนการเปดแนวรบเพิ่มขึ้น
อีกดาน ทําใหสถาบันกองทัพทุกเหลาทัพเริ่มเคลื่อนไหว ทั้งการเดินสายบรรยายของพล.อ.เปรม
ติณสูลานนท แกนักเรียนนายรอย (ทัพบก) นักเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรืออากาศ สลับ
ไปกับปฏิบัติการตอบสนองของแมทัพนายพลตางๆจากเหลาทัพตางๆจนกระทั่งนําไปสูการถูก
โคนอํานาจรัฐบาลทักษิณในที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 5.3
ทามกลางกระแสการตั้งคําถาม คาดเดาวาผูมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญคือใครบาง การ
เคลื่อนไหวของสถาบันกองทัพเริ่มจากวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ได
นํานายทหารชั้นผูใหญอยางพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ไปรวมในการ
บรรยายพิ เ ศษแก นั ก เรี ย นนายร อ ยและข า ราชการโรงเรี ย นนายร อ ยพระจุ ล จอมเกล า ฯ
(นครนายก) ย้ําถึงความเปน “ทหารของพระเจาอยูหัว” โดยเปรียบเทียบทหารอาชีพเปนเหมือน
มา แขง ในขณะที่ “…รั ฐ บาลก็ เ หมือ นกั บ จ อ กกี้ คื อเข า มาดู แลทหาร แต ไ ม ใ ช เ จา ของทหาร
เจา ของทหารคื อ ชาติ และพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู หัว ...” (พล.อ.เปรมปลู กจิ ต สํ า นึก นาย
รอยจปร.เปนทหารของชาติ ทหารของพระเจาอยูหัว, 2549) ความเปรียบดังกลาวนี้เปนการชัก
ธงศึกของทหารตอรัฐบาลทามกลางวิกฤตการณการเมืองอยางชัดแจง
ห า วั น หลั ง จากการบรรยายนี้ ปฏิ บั ติ ก ารในวงการทหารเกิ ด ขึ้ น อย า งเป น รู ป ธรรม
กลาวคือ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 ไดมีคําสั่งเรงดวนใหโยกยายทหารนอกฤดูกาล ลงนาม
โดย พล.ท.อนุพงษ เผาจินดา (แมทัพภาคที่ 1) ดวยความเห็นชอบของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
(ผูบัญชาการทหารบก : ผบ.ทบ.) โดยใหพล.อ.วิชิต ยาทิพย รอง ผบ.ทบ.เปนประธานการ
คัดเลือกผูที่จะถูกโยกยาย ผลการคัดเลือกปรากฏวานายทหารใกลชิดเหลานายพล ซึ่งเปนอดีต
นักเรียนเตรียมทหารรุน 10 เพื่อนรวมรุนเดียวกับ และเปนฐานอํานาจในกองทัพใหกับ พตท.
ทักษิณ ที่คุมกําลังอยูในกรุงเทพฯ ไดถูกโยกยายออก และสับเปลี่ยนใหนายทหารระดับนายพัน
ที่ไดรับความไววางใจจาก “ทหารของพระเจาอยูหัว” เขามาแทนที่ (ยายฟาฝา ‘ยังเติรก’ ตท.10
สกัดขุมกําลัง ‘ทักษิณ’ ลือ...หวาดระแวง ‘ปฏิวัติ’, 2549)
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ตารางที่ 5.3 : กระบวนการกองทัพภิวัตน (ก.ค.-ก.ย.2549)
14 ก.ค.2549 พล.อ. เปรม ติณสูลานนทบรรยายที่โรงเรียนนายรอย เปดประเด็น “รัฐบาล
จอกกี้”
19 ก.ค.2549 คําสั่ง “ฟาผา” โยกยายนายทหารระดับผูบ ังคับการกองพันของกองทัพภาคที่
หนึ่งระลอกใหญนอกฤดูกาล ซึ่งเปนเหลาทหารที่สนิทกับพตท.ทักษิณออก
นอก กทม.
20 ก.ค.2549 พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพภาคที่ 3 ตอบโตฝายการเมือง
28 ก.ค.2549 พล.อ.เปรมบรรยายที่โรงเรียนนายเรือ หัวขอ “การเสริมสรางการเปนผูนํา
ดวยหลักคุณธรรม ความพอเพียง และความเสียสละ”
16 ส.ค.2549 พล.ร.อ.บรรณวิทย เกงเรียน (รองปลัดฯกระทรวงกลาโหม) แสดงความไม
พอใจที่กองทัพถูกการเมืองแทรกแซง
30 ส.ค.2549 4 นายพลจาก 3 เหลาทัพสังกัดสํานักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม เขาชื่อ
สงหนังสือรองเรียนการแตงตั้งโยกยายนายทหารอยางไมเปนธรรมถึง
ประธานองคมนตรี และพล.อ.มนตรี สุภาพร (จเรทหารทั่วไป) แสดง
ความเห็นเรื่องทหารเปนเบีย้ ลางนักการเมือง
31 ส.ค.2549 พล.อ.เปรมบรรยายที่โรงเรียนนายเรืออากาศ หัวขอ “ตามรอยพระยุคลบาท
กับการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศของทหารอาชีพ” ตอนหนึ่งกลาวถึง
“คนไมดีแตมีเงิน”
19 ก.ย.2549 รัฐประหาร นําโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก
ที่มา : เกษียร เตชะพีระ (2550: 102-107)
ในวาระที่ครบกําหนด 135 วันหลังการยุบสภา ซึ่งพตท.ทักษิณประกาศไปเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ 2549 มีใหรัฐบาลรักษาการหมดอํานาจหนาที่ ในวันเดียวกันกับคําสั่งเรงดวน
โยกยายทหารดังกลาว พันธมิตรฯไดออกแถลงการณ ฉบับที่ 10/2549 ขึ้นมาประสานแนวรบกับ
กระบวนการกองทัพภิวัตนดังกลาว พรอมกับประกาศ “เรียกรองใหขาราชการ ทหาร ตํารวจ
และคนไทยทั่วประเทศร วมแรง รวมใจ และเสียสละเพื่อพิทักษปกปองสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย...” และ “…ขอขอบคุณการประกาศจุดยืนของนัก เรียนเตรี ยมทหารรุ น 10
หลายท า นที่ ไ ด ป รั บ จุ ด ยื น ใหม ที่ ถู ก ต อ ง คื อ ประกาศตนเป น ทหารในพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว” วันรุงขึ้น พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพภาคที่ 3 ไดออกมากลาวสําทับย้ําใหเห็น
ถึงเจตนาของกองทัพที่จะเคลื่อนไหวตอบโตฝายการเมือง (แมทัพภาคที่ 3 อัด ‘ทหารเลว’
สอพลอนายกฯ ปลอยขาวใสราย, 2549)
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จากนั้น พล.อ.เปรม ไดเดินสายบรรยายพิเศษตอ ใหแกนักเรียนนายเรือ ณ โรงเรียน
นายเรือ (สมุทรปราการ) หัวขอ “การเสริมสรางการเปนผูนํา ดวยหลักคุณธรรม ความพอเพียง
และความเสียสละ” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ความตอนหนึ่งวา “คนเปนผูกําหนดแนวทาง
ใหกับหนวยนั้น องคกรนั้น ถาไมมีคุณธรรมและจริยธรรม ทุกอยางก็ลมเหลวหมด จะมีการโกง
การกิน การเห็นแกพรรคพรวก การเห็นแกญาติพี่นอง การเห็นแกทุกสิ่งทุกอยาง เพราะวาเขา
ไมมีคุณธรรมและไมมีจริยธรรม...” (เปรม ติณสูลานนท, 2549) อีกครึ่งเดือนถัดมา คือในวันที่
16 สิงหาคม 2549 พล.ร.อ.บรรณวิทย เกงเรียน (รองปลัดฯกระทรวงกลาโหม) ก็ไดออกมา
แสดงความไมพ อใจที่ กองทัพ ถู ก แทรกแซงจากภาคการเมื อ งเชน กัน (“บรรณวิ ท ย ” ข อ งใจ
การเมืองจุนตั้งปลัดกห. โวยอาวุโสสุดโดนแซง อางตท.7 ขวาง “เสธ.อู”, 2549)
ฐานะความเสียเปรียบและการถอยรนในหลายๆประเด็นของรัฐบาลทักษิณปรากฏให
เห็นอยางสืบเนื่อง นอกเหนือจากถูกบุคคลสําคัญในเหลาทัพตางๆปฏิบัติการทางการเมืองเชิง
รุกอยางหนักหนวง และกกต.ซึ่งเปนพันธมิตรทางอํานาจกับพตท.ทักษิณก็ไดถูกตัดสินจําคุกไป
แลวในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 พตท.ทักษิณยังถูกตะโกนบริภาษวา “นายกฯ...คนเลว...
ออกไป” ระหวางที่เปนประธานงานเปดตัวหนังสือ ที่สยามพารากอน จนเกิดเหตุชุลมุนระหวาง
กลุมสนับสนุนและกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549 และมีการปะทะกัน
ระหวางทั้งสองกลุมอีกครั้ง ระหวางที่พตท.ทักษิณเปดงานอุทยานเรียนรู “Digital TK Park” ที่
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2549 ถึงขั้นมีผูบาดเจ็บ 3 ราย
ทามกลางสภาวะดังกลาว พตท.ทักษิณไดเปดประเด็นใหมอีกครั้งหนึ่ง ไมวาจะเปนจริง
หรื อไม ก็ต าม แต เ พื่อ พยายามแกไ ขสภาวะเสี ย เปรีย บดั งกลา ว ในวันที่ 24 สิ ง หาคม 2549
ตํารวจอางวาขัดขวางแผน “คารบอมบ” ลอบสังหารรักษาการนายกรัฐมนตรีสําเร็จ โดยตรวจพบ
วัตถุระเบิดในรถตองสงสัยใกลบานพตท.ทักษิณ และสามารถกูระเบิด ซึ่งผูเชี่ยวชาญระบุวาเปน
ระเบิดที่มีรัศมีทําลายหนึ่งกิโลเมตร ทั้งยังไดจับกุมทหารสังกัดกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) จํานวนหนึ่งเปนผูตองหา พตท.ทักษิณจึงไดสั่งปลดพล.อ.พัลลภ ปนมณี รอง
ผอ.กอ.รมน.ทันที
การปลดพล.อ.พัลลภดังกลาว ทําให 2 วันตอมา พล.ต.จําลอง ศรีเมือง
แกนนํ าพั นธมิ ต รฯ และเพื่ อ นร ว มรุ น ของพล.อ.พั ล ลภ ได เ ขี ย นจดหมายเป ดผนึ ก ถึ ง พตท.
ทักษิ ณ ให ร ะบุ เหตุผลที่ชั ด เจนในการปลด พล.อ.พัล ลภ พน จากตํา แหน งรองผอ.กอ.รมน.
เนื่องจากเห็นวา ร.ท.ธวัชชัย กลิ่นชนะ ผูตองหา เคยเปนคนขับรถของพล.อ.พัลลภ ในขณะที่มี
คนจํานวนหนึ่งไดไปชุมนุมหนาบานของ พล.อ.เปรม เพื่อขอชีวิต พตท.ทักษิณ กอใหเกิดการ
วิพากษวิจารณวาเปนการใหรายพล.อ.เปรมวาอยูเบื้องหลังเหตุการณวางระเบิด รวมทั้งมีผล
สํารวจที่ระบุวาคนกรุงเทพฯสวนใหญไมคิดวาเปนแผนลอบสังหาร แตเปนการสรางสถานการณ
ของฝายรัฐบาลมากกวา และกระแสวิจารณวารัฐบาลอยูเบื้องหลังการชุมนุมหนาบานพล.อ.เปรม
ในขณะที่หลายฝายเชื่อวาทหารตองการลอบสังหารพตท.ทักษิณจริง
อยางไรก็ตาม ประเด็น “คารบอมบ” ดังกลาว ไมไดทําใหกระบวนการกองทัพภิวัตน
หยุดลงได ในวันที่ 30 สิงหาคม 2549 นายพลสี่คนจากสามเหลาทัพที่สังกัดสํานักงานรอง
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ปลัดกระทรวงกลาโหม ไดเขาชื่อกันเพื่อสงหนังสือรองเรียนถึงพล.อ.เปรม ประธานองคมนตรี
ถึงกรณีการแตงตั้งโยกยายนายทหารอยางไมเปนธรรม (4 นายพลยื่นจม.ปธ.องคมนตรี รอง
ยายทหาร คําสั่งมิชอบ-สนองนักการเมือง ไอซ ชี้ไรวินัย-แฉเด็ก บรรณวิทย, 2549) พรอมกับ
การออกมาแสดงความเห็นของ พล.อ.มนตรี สุภาพร (จเรทหารทั่วไป) ในวันเดียวกัน ถึงเรื่องที่
ทหารเปนเบี้ยลางนักการเมือง (มนตรี ย้ํากลางวงสภากห. ทหารเบี้ยลางนักการเมือง, 2549)
วันรุงขึ้น คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 พล.อ.เปรมยังคงเดินสายบรรยายพิเศษรอบ
สุดทายในหวงเวลานี้ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ในหัวขอ “ตามรอยพระยุคลบาทกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศของทหารอาชีพ” ความตอนหนึ่งเกี่ยวกับ “คนไมดีแตมีเงินซึ่งจะถูก
พระสยามเทวาธิราชสาปแชง” ยังคงเปนการโจมตีรัฐบาลและพตท.ทักษิณอยางชัดเจน แมวาจะ
ไมไ ด เ อ ย ชื่อก็ ต าม วา “…แต ค นมีเ งิน จะต องดู ใ ห ดี วา เขามี เ งิน มาได อยา งไร มาด ว ยความ
ซื่อสัตยสุจริตหรือไม หรือวามาดวยการฉอราษฎรบังหลวง...ใครก็ตามแมเพียงแตคิดจะยึดถือ
[บานเมือง] เปนของตนเอง หรือของพรรคพวกของตนเอง เพื่อประโยชนอันไมชอบธรรม...จะพบ
กับความหายนะในที่สุด พระสยามเทวาธิราชจะปกปองคุมครองคนดีของชาติบานเมืองเสมอ
และจะสาปแชงคนไมดีใหมีอันตองตกทุกขไดยากแสนสาหัสตลอดชีวิต...” (‘เปรม’ ย้ําสํานึกทหาร
อาชีพ ใหถอยหาง ‘คนไมดีแตมีเงิน’, 2549)
ในอีกดานหนึ่งของปฏิบัติการเดินสายบรรยายพิเศษของพล.อ.เปรมและปฏิบัติการ
ทางการเมืองตางๆในวงการทหารดังกลาวขางตน ทหารชั้นผูใหญจํานวนหนึ่งก็เริ่มวางแผน
รัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลทักษิณตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 อันเปนชวงเริ่มตนของ
ปฏิบัติการกองทัพภิวัตนแลวเชนกัน ขาวลือเรื่องการรัฐประหารหนาหูขึ้นเรื่อยๆ ควบคูไปกับ
ความกระฉับกระเฉงของกระบวนการกองทัพภิวัตนดังกลาวขางตน จนกระทั่งหลังจากที่พตท.
ทักษิณออกเดินสายกวา 10 วันเพื่อรวมประชุม 3 แหงในตางประเทศ (รวมประชุมอาเซมที่
ฟนแลนด, รวมประชุมกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใดที่คิวบา, และรวมประชุมสหประชาชาติที่
นิวยอรค สหรัฐอเมริกา) ในวันที่ 13 กันยายน 2549 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการ
ทหารบก จึงตองออกมากลาวปฏิเสธกระแสขาวดังกลาวและชี้วาเปนการปลอยขาวเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดรัฐประหาร แตแลวพล.อ.สนธิ ก็ไดทํารัฐประหารจริงๆในคืนวันที่ 19 กันยายน 2549
ระหวางที่พตท.ทักษิณกําลังจะขึ้นกลาวปราศรัยในที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติที่กรุง
นิวยอรค และเพียงหนึ่งวันกอนหนาที่พันธมิตรฯนัดชุมนุมใหญครั้งสุดทายในวันที่ 20 กันยายน
2549 โดยอางวาเพื่อปองกันการปะทะกันของมวลชนฝงพันธมิตรฯกับมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาล
ทักษิณดังที่มีกระแสขาวมาอยางตอเนื่อง
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 นับเปนจุดสิ้นสุดกระบวนการเคลื่อนไหวโคนลมอํานาจ
ของรัฐบาลทักษิณที่ดําเนินมาตั้งแตเดือนกันยายน 2548 ผานปรากฏการณสนธิ การเคลื่อนไหว
ชุ ม นุ ม ของพั น ธมิ ต รฯ กระบวนการตุ ล าการภิ วั ต น และกระบวนการกองทั พ ภิ วั ต น ใน
ขณะเดียวกันเปนจุดเริ่มตนอยางชัดเจนที่สุดของความแตกแยกทางการเมืองในสังคมไทยที่ราว
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ลึกกวาเดิม ลงไปในทุกสถาบันตั้งแตสถาบันสูงสุด จนถึงสถาบันครอบครัว และไมสามารถ
เยียวยาแกไขไดโดยงายมาถึงกระทั่งปจจุบัน
กลาวโดยสรุป ขบวนการโคนลมอํานาจของรัฐบาลทักษิณในชวงป 2548-2549 นั้น เกิด
จากเครื อ ข า ยแนวร ว มของสถาบั น อํ า นาจจํ า นวนมากทั้ ง ที่ อ ยู ใ นและนอกโครงสร า งอํ า นาจ
ทางการ และคอยๆขยายแนวรวมการตอสูเรื่อยมา เริ่มจากการวิพากษวิจารณในหมูประชา
สังคม วงวิชาการ และสื่อมวลชนอยางกระจัดกระจายในชวงป 2547 ถึงกลางป 2548 เกี่ยวการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและความฉอฉลดานตางๆของรัฐบาลทักษิณ ผานการจุดกระแสดวยเรื่อง
การกาวลวงพระราชอํานาจ และเกิด “ปรากฏการณสนธิ” โดยมีรายการเมืองไทยรายสัปดาห
สั ญ จรเป น หั ว หอก กระทั่ ง เกิ ด เป น พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยในที่ สุ ด เมื่ อ เดื อ น
กุมภาพันธ 2549 พันธมิตรฯมีบทบาทโดดเดนในชวงเดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน 2549 อัน
เปนชวงเวลากอนการเลือกตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2549 หลังจากนั้น บทบาทในการขับไลรัฐบาล
ทักษิณดูจะไปตกอยูกับฝายตุลาการผานกระบวนการ “ตุลาการภิวัตน” กระทั่งในชวงทายกอน
รัฐบาลทักษิณหมดอํานาจลงนั้น บทบาทในการขับไลรัฐบาลไปตกอยูที่สถาบันทหารโดยผาน
กระบวนการ “กองทัพภิวัตน” ในชวงตุลาการภิวัตนและกองทัพภิวัตนนั้น พันธมิตรฯมีบทบาท
นอยลงเหลือเพียงการออกแถลงการณและจัดการชุมนุมยอมๆเพื่อสนับสนุนแนวทางการทํางาน
ของศาล (ในชวงตุลาการภิวัตน) หรือเรียกรองบทบาท และสนับสนุนจุดยืนของกองทัพ ใหเขา
รวมขับไลรัฐบาลทักษิณ
กระบวนการเพิ ก ถอนความยิ น ยอมต อ อํ า นาจของรั ฐ บาลทั้ ง หมดนี้ เป น ปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองจากการกระทําของรัฐบาลทักษิณระหวางป 2546-2548
ที่มีทั้งนโยบายและ
ปฏิ บั ติ ก ารเข า ไปแตะต อ ง แทรกแซง และปรั บ รื้ อ โครงสร า งสถาบั น อํ า นาจต า งๆของการ
เมืองไทยอยางเปนระบบเพื่อรวมศูนยอํานาจทั้งหมดมาอยูที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ตั้งแต
ระดับสูงสุด อยางสถาบันพระมหากษัตริย องคมนตรี เรื่อยมาถึงรัฐสภา ระบบขาราชการ ทหาร
ตํารวจ องคกรอิสระ อยางศาลรัฐธรรมนูญ กกต. สตง. ปปช. สื่อมวลชนทั้งที่เปนโทรทัศน วิทยุ
หนังสือพิมพ กระทั่งอินเทอรเน็ต (ในชวงป 2547-2549) จนถึงระดับมวลรากหญา การ
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณและการจัดตั้งมวลชนฝายสนับสนุนรัฐบาลเขาตอสูกับฝายขับไล
รัฐบาลในชวงป 2548-2549 (และเรื่อยมาจากหลังรัฐประหารจนถึงป 2552 ในปจจุบัน) จึงเปน
กระบวนการที่องคอํานาจนอยใหญในสังคมไทยตื่นตัวขึ้นสรางเคลื่อนไหวอยางขนานใหญ และมี
ผลกระทบทุกภาคสวนของสังคมไทย ทั้งนี้ หากแบงชั้นทางอํานาจในสังคมไทยเปน 3 ชั้น
ไดแก (1) ชั้นการเมืองในระบบ, (2) ชั้นสื่อมวลชน ในฐานะที่เปนตัวเชื่อมการเมืองในระบบกับ
อํานาจในชั้นที่สาม คือ (3) ชั้นการเมืองแบบมวลชนหรือการเมืองภาคประชาชนแลว พฤติกรรม
ของรัฐบาลทักษิณชวงป 2546-2548 สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 5.1 ในขณะที่การกระเพื่อม
เคลื่อนไหวขององคอํานาจนอยใหญในการเมืองในชวง 2548-2549 สามารถแสดงไดดัง
แผนภาพที่ 5.2 (ดู 2 หนาทายบท)
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เนื้อหาที่จะศึกษาในวิทยานิพนธชิ้นนี้ จะเนนกลาวถึงชวงเวลาตั้งแตรายการเมืองไทย
รายสัปดาหถูกปลดออกจากชอง 9 อสมท. เกิดเปนปรากฏการณสนธิ ตอดวยการเคลื่อนไหว
ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และกระบวนการตุลาการภิวัตน ซึ่งเปนชวงเวลากลุม
อํานาจทางการเมืองทั้งหลายในแตละชั้นมีการปะทะสังสรรคกันอยางมหาศาล โดยจะไมไดเนน
ถึงชวงกองทัพภิวัตนและรัฐประหาร เพราะเปนชวงที่การเคลื่อนไหวของฝายตางๆโดยมีประเด็น
เรื่องกองทัพเปนศูนยกลางนั้น ยังมีไมมากนักเนื่องจากฝายกองทัพเองก็พยายามเคลื่อนไหวให
โจงแจงนอยที่สุดเชนกัน ในขณะเดียวกัน ขอบเขตเวลาที่วิทยานิพนธชิ้นนี้จะศึกษาจะสิ้นสุดลง
ที่เหตุการณรัฐประหาร เพราะหลังเหตุการณรัฐประหารแลว สถานการณและเงื่อนไขแวดลอม
ทางการเมืองของเมืองไทยก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก เกินกวาจะนํามาผนวกอยูใน
ขอบขายชวงเวลาการศึกษาของวิทยานิพนธชิ้นนี้ได ☯
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แผนภาพที่ 5.1 : การรวบอํานาจและแทรกแซงโครงสรางสถาบันอํานาจการเมืองไทยของ
รัฐบาลทักษิณ (2546-2548)
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แผนภาพที่ 5.2 : การเคลื่อนไหวตอสูขององคอํานาจนอยใหญในการเมืองไทยชวงขับไลรฐั บาล
ทักษิณ (2548-2549)

บทที่ 6
อินเทอรเน็ตกับการเคลื่อนไหวขับไลรฐั บาลทักษิณ:
กอนเหตุการณมาตรา 7

หลังจากไดเห็นภาพอํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทยอันเปนเสมือนเงื่อนไขเอื้อ
หรืออุปสรรคตอการใชอินเทอรเน็ตในบทที่ 4 และภาพรวมบริบทการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ขององคอํานาจฝายที่ดําเนินอยูในชั้นอํานาจตางๆดังแสดงในบทที่ 5 แลว ในบทที่ 6 และ 7 นี้จะ
ได กล าวถึ ง กลุ ม พลั ง ทางการเมือ งฝ า ยต า งๆที่ ใ ช เ งื่ อ นไขสนั บ สนุ น เชิ ง โครงสร า งของระบบ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไทย มาใชในปฏิบัติการทางการเมือง โดยจะนํากรอบความคิดเรื่องการ
สื่อสารกับปฏิบัติการไรความรุนแรงมาวิเคราะหการใชอินเทอรเน็ตของกลุมพลังทางการเมือง
ฝายตางๆ ทั้งนี้ ตามที่ไดนิยามขอบเขตเสนแบงเรื่อง “ความรุนแรง” และ “ไรความรุนแรง” ที่
จํากัดอยูที่เรื่องความรุนแรงทางกายภาพ ดังกลาวไวในบทที่ 3 แลว การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองโดยไรความรุนแรงนั้น ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในฝายขับไลรัฐบาลเทานั้น แตยังรวมถึงฝาย
สนับสนุนรัฐบาล และฝายตอตานมาตรา 7 อีกดวย กลาวไดวา ทั้งสามฝายตางเปนกลุมพลังที่
ลงหลักปกฐาน (establish) ทางอํานาจบนโครงสรางอํานาจของอินเทอรเน็ตไทยโดยเฉพาะใน
ชั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ตแลว จนสามารถนําอินเทอรเน็ตมาใชสรางอิทธิพลทางการเมืองในแงการ
แสดงความคิดเห็นตางๆไดอยางมีพลัง
สําหรับในบทนี้ จะเริ่มตนดวยฝายที่ใชอินเทอรเน็ตในการขับไลรัฐบาล นําโดยเว็บไซต
ผูจัดการออนไลน โดยมีสื่ออื่นๆในเครือผูจัดการทั้งหมดเปนฐานกําลัง โดยจะใหภาพวาเงื่อนไข
สนับสนุนเชิงโครงสรางที่เว็บผูจัดการฯไดลงหลักปกฐานไวแลวอยางดี ดวยการเปนที่นิยมถึง
ขนาดติดอันดับหนึ่งเว็บขาวของไทยตลอดหลายปที่ผานมานั้น มีการจัดระบบการทําขาวและ
ผลิตเนื้อหาทางการเมืองอยางไร เมื่อถูกนํามาใชเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อขับไลรัฐบาลนั้น
เครือผูจัดการฯมีการสนทนากับฝายรัฐบาลอยางไร และเมื่อเปนวิธีการเปนการระดมฝายที่สาม
แลว มีระดมสรรพกําลังอยางรอบดานครอบคลุมอยางไร ใชยุทธวิธีอะไร สัมพันธกันระหวางโลก
ไซเบอรกับโลกกายภาพอยางไร จากนั้น เว็บไซตผูจัดการฯและสื่อที่เกี่ยวของถูกแทรกแซงปด
กั้น ดวยเงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสราง ทั้งในสวนที่เปนมิติเชิงเทคนิคและมิติเชิงสถาบัน ของระบบ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไทยอยางไร เงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสรางนี้ นอกจากจะจัดการกับเว็บ
ผูจัดการฯ ซึ่งไมไดผลมากนักแลว ยังไดจัดการกับเว็บไซตแนวรวมขับไลรัฐบาลอีก 3 แหงอยาง
ไดผล จนทั้ง 3 เว็บนี้ กลาวไดวา ถูกตัดตอนใหฝอไปตั้งแตชวงที่เพิ่งถือกําเนิดขึ้นใหมๆ และ
ลดทอนพลังไประดับหนึ่งทีเดียว
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นอกเหนือจากฝ ายขับไลรัฐบาลแลว ฝายสนับสนุ นรั ฐบาลยั งได ใ ชอินเทอรเ น็ ตเพื่อ
เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรงทางกายภาพ ตอบโตฝายขับไล และหนุนเสริม
ความชอบธรรมใหกับรัฐบาล โดยอาศัยเงื่อนไขสนับสนุนเชิงโครงสราง ซึ่งในที่นื้ คือ “หองราช
ดําเนิน” แหงเว็บไซตพันทิปดอทคอม ซึ่งเปนเว็บบอรดสาธารณะยอดนิยมและไดลงหลักปกฐาน
ในโครงสรางอินเทอรเน็ตไทยอยางดี เพื่อเปนพื้นที่สําคัญในการรวมตัวกัน และสามารถเบียดขับ
กลุมขับไลรัฐบาลที่อยูในหองราชดําเนินออกไป แลวยึดกุมพื้นที่นี้ ปฏิบัติการการใชหองราช
ดําเนินในการสื่อสารสนับสนุนรัฐบาลที่เกิดขึ้นในหองราชดําเนิน พรอมกับเครือขายเว็บแนวรวม
สนับสนุนรัฐบาลอีกจํานวนหนึ่งนั้น แมจะไมถึงกับสามารถทัดทานคัดงางกับเว็บผูจัดการฯได
อยางสมน้ําสมเนื้อก็ตาม แตก็กลาวไดวา สามารถใชอินเทอรเน็ตในมิติเชิงประเด็น/เนื้อหาทํา
การเคลื่อนไหวกอเกิดพลังแนวตานฝายขับไลไดอยางนาสนใจทีเดียว
กลุมสนับสนุนรัฐบาลใชอินเทอรเน็ตในมิติเชิงประเด็นใน 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง “ทักษิณ
และสนธิ” และเรื่องสื่อที่ไมเปนกลาง ในทั้งสองประเด็นนี้ กลุมเคลื่อนไหวเริ่มตนดวยการสนทนา
กับฝายตรงขาม แลวขยับไปเปนการปรับความเทาเทียมทางอํานาจกับฝายขับไลรัฐบาล (หรือ
ในที่นี้มีเว็บไซตผูจัดการออนไลนเปนตัวแทนในโลกไซเบอร) โดยที่ในประเด็นเรื่อง “ทักษิณและ
สนธิ” มีการตั้งเว็บไซต sondhi-mgr.com ขึ้น ซึ่งกลาวไดวาเปนการแทรกแซงไรความรุนแรง
(nonviolent
intervention) และเปนการระดมฝายที่สามในขณะเดียวกัน เพราะในขณะที่
ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจของสนธิกําลังขึ้นสูขึ้นการเปนกระแสของสังคม เว็บไซตนี้ก็
ตั้งขึ้น เพื่อโจมตีตั วสนธิ ลิ้มทองกุล ใหกับ ฝายที่สาม ซึ่งก็คือมวลชนคนในสั งคมที่เ ปนฐาน
ความชอบธรรมใหกับขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจของสนธิอยูมาก สวนประเด็นเรื่องสื่อ
ไมเปนกลางนั้น การปรับความเทาเทียมทางอํานาจกับกลุมสื่อ “ที่ไมเปนกลาง” นั้น มีทั้งที่เปน
การไมใหความรวมมือ (non-cooperation) โดยรณรงคคว่ําบาตรสื่อ และการแทรกแซงไรความ
รุนแรง โดยตั้งเว็บไซตคูขนานขึ้นมาตรวจสอบและวิพากษวิจารณสื่อใหมวลชนคนไทยที่รูสึก
“ไมไดรับความเปนธรรม” จากสื่อเหมือนๆกัน ไดเขารวมกันเพิกถอนความยินยอมหรือการ
ยอมรับตอการทําขาวของสื่อนั้นๆ
ในบทที่ 6 นี้ จะศึกษาถึงชวงกอนที่ฝายขับไลรัฐบาลจะประกาศขอใชมาตรา 7 เพื่อขอ
นายกรัฐมนตรีพระราชทาน กลุมพลังทางการเมืองบนอินเทอรเน็ตที่ปรากฏ จึงยังคงมีเพียง 2
กลุมเทานั้น ในขณะที่บทที่ 7 จะกลาวถึงชวงการใชมาตรา 7 เปนตนไป ซึ่งทําใหกลุมพลังทาง
การเมืองเปลี่ยนรูปกันใหม กลายเปน 3 ฝาย และทําใหการเมืองเรื่องขับไลรัฐบาลซับซอนขึ้นไป
อีก
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1. เว็บไซตผูจัดการออนไลน: ผูนําเว็บขับไลรัฐบาลทักษิณ

เว็บผูจัดการออนไลน ซึ่งไดผานชวงการพัฒนาอินเทอรเน็ตของไทยมาจนกลายเปน
หนึ่งในเว็บไซตที่มีอิทธิพลทางการเมืองของไทยอยางมากเว็บหนึ่ง ดังอธิบายแลวในบทที่ 4 นั้น
เมื่อถึงป 2548-2549 เว็บแหงนี้กลายเปนผูนําสําคัญในโลกไซเบอร ที่ใชศักยภาพและสมรรถนะ
ของอินเทอรเน็ตไทยอยางเต็มกําลัง โดยเฉพาะเรื่องความเร็วของอินเทอรเน็ต ความสามารถใน
การบรรจุเนื้อหาขนาดใหญอยางคลิปเสียงและคลิปวิดีโอ เพื่อสื่อสารผานอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง เปนตน นํามาเปนเครื่องมือในการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณไดอยางทรงพลัง ในสวนนี้
จะไดกลาวถึงสภาพความเปนไปของเว็บไซตผูจัดการออนไลน รวมถึงสื่ออื่นๆในเครือผูจัดการที่
เกี่ยวของ โดยเริ่มจากการออกแบบและวางระบบทั้งทางเทคโนโลยีและกระบวนกําลังคนในการ
ผลิ ต เนื้ อ หาอย า งสลั บ ซั บ ซ อ นและแปลกใหม ในฐานะที่ เ ป น การใช เ งื่ อ นไขสนั บ สนุ น เชิ ง
โครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตมาเปนเครื่องมือในการเปนเว็บขาวอันดับหนึ่งของไทย จากนั้น
จะไดกลาวถึงเปนภาคปฏิบัติการทางการเมืองไรความรุนแรงโดยเว็บไซต ในชวงตางๆ ซึ่ง
เปลี่ยนไปพรอมกับวิธีการที่เปลี่ยนจากการสนทนากับฝายตรงขามกลายมาเปนการระดมฝายที่
สาม นับตั้งแตชวงกอนการเคลื่อนไหว ชวงกระแสขึ้นสูง ไปจนถึงชวงที่เกิดปรากฏการณสนธิ
ลิ้มทองกุล และคลี่คลายตอในชวงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในหัวขอสุดทาย (หัวขอ
ที่ 1.4) จะไดกลาวถึงเงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทย ซึ่งขบวนการ
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลไดเผชิญกับมาตรการตอบโตจากทางฝายรัฐบาล โดยการแทรกแซง
เทคโนโลยีการสื่อสาร 2 ชนิด คือ โทรทัศนเอเอสทีวี และเว็บไซตผูจัดการออนไลน
1.1. เงื่อนไขสนับสนุนเชิงโครงสราง
1.1.1. ระบบการทําขาวแบบขามสื่อของเครือผูจัดการ: เว็บผูจัดการออนไลน
เปนศูนยกลาง
เว็บไซตผูจัดการออนไลนไดรับความนิยมเปนอันดับหนึ่งในหมวดเว็บขาวชนิด
ทิ้งหางอันดับสองมากกวาหนึ่งชวงตัว และติดอันดับ 1 ใน 5 เว็บยอดนิยมในหมวดทั่วไป และ
เปนมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2546 ถึงปจจุบัน จนเปนสวนสําคัญที่ทําใหสื่อในเครือผูจัดการ
สามารถกําหนดวาระของสังคมได กระทั่งสามารถทะลุทะลวงแนวรั้วการปดกั้นควบคุมขอมูล
ขาวสารของรัฐบาลได การที่มีพลังและลงหลักปกฐานอยูในโครงสรางเนื้อหาอินเทอรเน็ตไทยได
มากเชนนี้ ตองอาศัยการออกแบบและวางระบบการทําขาวที่ประสานทั้งกําลังคนและศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีไดอยางประสิทธิภาพ จนกลาวไดวามีระบบที่ซับซอนที่สุดในบรรดาเว็บไซต
ตางๆที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองในชวงป 2548-2549 ระบบทําขาวของเครือ
ผูจัดการมีความนาสนใจตรงที่ทีมงานภายในองคกรจะใชเว็บผูจัดการออนไลนเปนศูนยกลางของ
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สื่ออื่นๆทั้งโทรทัศน วิทยุ ฯลฯ และเนนที่ “ความเร็ว” ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร สื่อตางๆใน
เครือผูจัดการนั้น ใชวิธีการทําขาวแบบ “หลอมรวมสื่อ” (media convergence) หรือ “ขามสื่อ”
(cross-media) โดยใชสื่ออินเทอรเน็ต หรือผูจัดการออนไลนเปนศูนยกลางของสื่ออื่นๆทั้งหมด
และใชเนื้อหารวมกัน ทั้งนี้ ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ เพื่อลดตนทุนในการทําธุรกิจสื่อ และ
เพื่อใหสามารถกําหนดวาระ (set agenda) ตอสังคมไดผานหลายชองทางพรอมๆกัน โดยมี
ระบบการทําข า วดั งนี้ (ข อมู ล ในหัว ขอนี้ ส ว นใหญไดจ าก รอมฎอน ป ญจอร , สั ม ภาษณ, 8
มกราคม 2552)
โตะขาวแตละโตะจะมีนักขาวสนามออกไปลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทําขาว โดยใช
วิธีการแบบแบงปนทรัพยากรเชนเดียวกัน สวนหนึ่งเพื่อความประหยัดดวย เชน ในบางครั้ง ทีม
ของโต ะ ข า วแต ล ะโต ะ จะลงสนามเพื่ อ สั ม ภาษณ ห รื อ เก็ บ ข อ มู ล ในสถานการณ ด ว ยรถคั น
เดียวกันกับทีมขาวโทรทัศนเอเอสทีวี ซึ่งไปเก็บภาพขาวสถานการณดวยเชนกัน มิติของการ
รายงานขาวที่สําคัญประการหนึ่ง คือ “ภาพ” ซึ่งในกรณีมีการชุมนุมนั้น เครือผูจัดการจะชาง
กลองสําหรับภาพนิ่ง แบบครบทีม 3-5 คนเพื่อตามเก็บภาพตางๆมาแสดงบนเว็บ เพราะ “ภาพ
สําคัญกวาเนื้อหาเสียอีก” การสงภาพขาวจากชางภาพของผูจัดการขึ้นเว็บผูจัดการออนไลน ก็
จะใชวิธีสงทางอินเทอรเน็ตผานมือถือบาง หรือใชความไดเปรียบเรื่องสถานที่ตั้งของสํานักพิมพ
บานพระอาทิตยที่อยูใกลสถานที่ชุมนุม โดยใชมอเตอรไซควิ่งนําการดความจํา (memory stick)
ของกลองดิจิตอล มาสงที่สํานักพิมพบานพระอาทิตย
ในสถานการณ ชุ ม นุ ม นั้ น นั ก ข า วภาคสนามในเครื อ ผู จั ด การ จะทํ า หน า ที่
แตกตางจากนักขาวของสํานักอื่น กลาวคือ จะไมจดเนื้อหาบนเวทีการชุมนุม เนื่องจากใหทีมมอ
นิ เ ตอรซึ่ ง อยู ใ นสํ า นั ก พิ ม พ บ า นพระอาทิ ต ย ค อยเฝ า อยู ที่ ห น า จอเพื่ อ จดแทน ส ว นนั ก ข า ว
ภาคสนามจะคอยอยูรอบนอกบริเวณการชุมนุมหรือหลังเวที เพื่อสัมภาษณเพิ่มเติมผูที่มารวม
ปราศรัยบนเวที และตองอยูเฝาเวทีชุมนุมตลอดเวลา เพื่อวาเมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติตางๆ ก็
พรอมที่จะทําขาวใหครอบคลุมในทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ชุมนุม
ขาวที่ทําในสนามจะถูกสงตรงเขามาที่แตละโตะขาว ซึ่งมีบรรณาธิการประจํา
โตะ คอยพิจารณาวาขาวใดบางควรนําขาวขึ้นสูเว็บผูจัดการออนไลน หรือควรปรับอยางไรบาง
บรรณาธิการเหลานี้จะสามารถนําขึ้นเว็บในสวนที่เปน “หนาแรก” ของเซ็คชั่นของตนเองไดโดย
อิสระเลย และทําไดอยางตลอด 24 ชั่วโมง ไมมีรอบการปดขาวเหมือนหนังสือพิมพกระดาษ
ทั้ ง นี้ เ พราะข า วบนอิ น เทอร เ น็ ต ต อ งการ “ความเร็ ว ” ผู จั ด การออนไลน ไ ม ใ ช ร ะบบกอง
บรรณาธิการรวมศูนยของทั้งฉบับเหมือนหนังสือพิมพกระดาษ แตใชการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจออกไป
ในแงการทําขาวเพื่อขึ้นสูเว็บไซตนั้น ระบบการ “ขึ้นขาว” ของเว็บผูจัดการฯถูก
ออกแบบใหสามารถขึ้นขาวไดทางอินเทอรเน็ต จากสถานที่ใดก็ไดทั่วโลกหากมีรหัสผาน แต
บรรณาธิการขาวหรือนักขาวของแตละโตะนั้น จะสามารถขึ้นขาวไดเฉพาะแคในสวนรับผิดชอบ
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ของตนเองเทานั้น ดวยเหตุที่ตองกระจายภาระงานในการขึ้นขาว เพราะตองการใหเว็บมีความ
ไวในการปรับใหทันเหตุการณ (update) ขาวตางๆ ดังนั้น ตัวเว็บจึงไดรับการออกแบบใหใชงาน
งาย มีตัวเลือก (template) 4-5 แบบ สําหรับใหผูที่จะขึ้นขาวเลือก ทั้งรูปแบบการจัดหนาขาว
(artwork) โทนสี ตําแหนงใสภาพ “ความเร็ว” ในการขึ้นขาว เปนปจจัยสําคัญมากสําหรับเว็บ
ขาวในการแขงขันกับเว็บขาวอื่นๆ เว็บผูจัดการออนไลนถึงขั้นที่ทําการขึ้นขาวกอน “แลวมาใส
เนื้อหาทีหลัง” ทั้งนี้ เพื่อใหระบบการขึ้นขาวทําการแสดง “ตัวเลขเวลาวาเราขึ้นกอน (เว็บคูแขง
อื่น) 10 นาที” เปนตน
อยางไรก็ตาม เว็บผูจัดการออนไลน จะมีทีมเว็บมาสเตอร ทําหนาที่ดูภาพรวม
ของทั้งเว็บอยู ทีมนี้พิจารณาวาควรดึงขาวประจําเซ็คชั่นจากโตะขาวใด มาขึ้นเปน “ขาวนํา” ที่
หนาแรกสุดของเว็บ ในสถานการณพิเศษ เชน การนัดชุมนุมใหญ หรือในสถานการณเลือกตั้ง
เปนตน ทีมเว็บมาสเตอรจะทําการปรับหนาเว็บใหม (หนาแรกสุดของเว็บ) ใหเขากับบรรยากาศ
ของสถานการณ และกระบวนการ “ขึ้นขาว” บางครั้ง อาจไมไดขึ้นที่เซ็คชั่นใด หรือโตะขาวยอย
ใดๆ แตสงไปที่ทีมเว็บมาสเตอรโดยตรง บางครั้ง หากสถานการณเรงดวนมากหรือตองการ
“ความสดใหม” ของขาวมากๆ เชน ขาวการปะทะกัน เปนตน จะใชวิธี “โทรสง” กลาวคือ นักขาว
ในสนามจะโทรศัพทเขาหาทีมเว็บมาสเตอร แลวรายงานสถานการณขณะนั้นทางคําพูด เพื่อให
ทีมเว็บมาสเตอรเรียบเรียงอีกตอหนึ่ง
นอกจากนี้ ในเว็บผูจัดการออนไลน จะมีทีมทํา breaking news ซึ่งเรียกวา “ทีม
เฝาฟง” หรือทีมมอนิเตอร ประมาณ 10 คน คอยฟงเรื่องราวตางๆจากวิทยุและโทรทัศน (จาก
สื่อทุกหัว ไมเฉพาะสื่อในเครือผูจัดการ) โดยเฉพาะฟงจากขาวตนชั่ วโมง วาขณะนั้นมีขาว
อะไรบาง เพื่อพิมพขึ้นสูเว็บผูจัดการฯ ทั้งนี้ ยังคงเปนไปตามตรรกะเดิม คือ เพื่อ “ความเร็ว”
ของการเป นเว็ บ ข าว ซึ่งบางครั้ งก็มีความผิ ดพลาดบาง แตก็ ถื อวา เปนที มงานที่ สําคัญมาก
เพราะผูอานเว็บผูจัดการออนไลนจํานวนมากคอยติดตามขาวในสวน breaking news นี้
เนื้ อ หาจากเว็ บ ผู จั ด การออนไลน นี้ จะถู ก ที ม ข า วผู จั ด การรายวั น ซึ่ ง เป น
หนั ง สื อ พิ ม พ ก ระดาษ นํ า มาปรั บ (rewrite) ใหม ใ นตอนเย็ น เพื่ อ เป น เนื้ อ หาสํ า หรั บ ลงใน
ตัวหนังสือพิมพกระดาษของตนเองอีกทอดหนึ่ง หรือบางครั้ง ในระหวางวัน ขาวบางชิ้นจากเว็บ
ผูจัดการฯจะถูกนํามาทําขาวตอในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อลงในหนังสือพิมพในรอบปดขาว
ตอนเย็น
สวนวิทยุผูจัดการ จะมีผูประกาศขาวหรือผูดําเนินรายการประจําของตนเอง
บางครั้งนําเนื้อหาจากเว็บผูจัดการฯมาอานในรายการของตน หรือในชวงรายงานขาวตนชั่วโมง
และบางครั้ง จะมีการใหนักขาวสนามจากโตะขาวตางๆ (ของหนังสือพิมพ) โทรศัพทเขามา
รายงานสถานการณในพื้นที่ สวนรายการตางๆในโทรทัศนเอเอสทีวี ก็เชนกัน คือ นําเนื้อหา
จากเว็บผูจัดการออนไลนมาเลาในรายการ ผสมกับการทําขาวของทีมนักขาวเฉพาะของตนเอง
บางในบางครั้ง ทั้งวิทยุและโทรทัศนในเครือผูจัดการนั้น จะมีทีมทําขาวของตนเองดวย และ
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บางครั้ง เมื่อเห็นขาวที่นาสนใจจากเว็บผูจัดการออนไลน ก็จะสงนักขาวของตนเองลงไปทําขาว
เพิ่มเติม
ดังนั้น ในแงภาพรวมความสัมพันธระหวางสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และ
เว็บไซตของเครือผูจัดการแลว สื่อแตละชนิดหรือแตละหัวจะมีทีมงานของตัวเอง แตใชขอมูล
รวมกัน เชน โทรทัศนไดสัมภาษณการแถลงขาว หรือสัมภาษณบุคคลอื่นออกรายการ ทีมงาน
เว็บผูจัดการฯก็เอาขอมูลจากโทรทัศนนี้มาเขียนเปนขาว รวมทั้งนําวิดีโอคลิปการสัมภาษณบาง
ชวงมาใสไวในเว็บไซตดวย ขณะเดียวกัน ขาวบางชิ้นที่ทีมงานผูจัดการออนไลนใหนักขาว
ภาคสนามทําขาวมาขึ้นเว็บ ทีมงานโทรทัศนก็อาจเอาไปอานออกรายการหรือออกวิทยุเชนกัน
นอกจากนี้ ในแงของบุคลากรแลว พนักงานเครือผูจัดการบางคนก็ทําหลายหนาที่ ทั้งโทรทัศน
วิทยุ หนังสือพิมพ และเว็บไซตดวยเชนกัน เชน คํานูณ สิทธิสมาน นักขาวอาวุโสของเครือ
ผูจัดการนั้น ทั้งเปนผูดําเนินรายการ “สภาทาพระอาทิตย” ซึ่งออกทั้งโทรทัศนและวิทยุ และ
เขียนบทความลงผูจัดการออนไลนในคอลัมน “ขาวปนคน คนปนขาว” ในนาม “เซี่ยงเสาหลง”
และในคอลัมน “หนากระดานเรียงหา” เปนตน
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของเว็บผูจัดการฯนั้น คือ การใหแสดงความคิดเห็น
ทายขาวได ในชวงสถานการณที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกันอยางรอนแรงนั้น เนื้อหาของ
เว็บผูจัดการฯในสวนที่เปนความคิดเห็นจากผูอานนั้น จะมีความรอนแรงตามไปดวย ถึงขั้นที่
เรียกไดวาเกิดการ “โจมตี” ผานชองทางการใหแสดงความคิดเห็นทายขาวนี้ (ดังจะกลาวใน
รายละเอียดตอไป) เว็บผูจัดการฯจึงใหตองมีการวางระบบการลบความคิดเห็น (comment) โดย
ใชทีมนักขาวรุนเล็ก ทําหนาที่เพียงประการเดียว คือ คอยติดตามตรวจสอบและลบความคิดเห็น
ที่ “แรงๆ” หรือ “หยาบคาย” นอกจากนี้ ระบบโปรแกรมการดูแลความคิดเห็นนั้น จะมีตัวเลือก
ใหสําหรับบรรณาธิการผู ขึ้นขาววาจะเปดใหผู อานแสดงความคิดเห็ นไดหรื อไม เช น ขา วที่
เกี่ยวกับราชวงศนั้น โดยปกติจะไมเปดใหแสดงความคิดเห็น (พรภัสสร สุขะวัฒนะ, สัมภาษณ,
15 มกราคม 2552)
นอกจากนี้ เมื่อแรกเริ่มของชวง “ปรากฏการณสนธิ” นั้น เว็บผูจัดการออนไลน
จะใหทีมสนับสนุนทางเทคนิค ซึ่งเปนผูออกแบบระบบการขึ้นขาวและระบบการลบความเห็น
ผูอานในเว็บดวยนั้น ทําการวิเคราะหวาโครงสรางพื้นฐานของเว็บไซตวามีความพรอมสําหรับ
รับมือกับการถูกโจมตีในชวงเคลื่อนไหวเพื่อขับไลรัฐบาลมากนอยเพียงใด ระบบทางเทคนิคดาน
ความปลอดภัยของเว็บผูจัดการออนไลน (web/internet security) นั้น เปนเรื่องสําคัญและเปน
ความลับมาก เครือผูจัดการไดลงทุนทั้งเงินและกําลังคนกับการปรับปรุงอุปกรณและระบบตางๆ
เพื่อปองกันการโจมตีไวสูงไมนอย (จะกลาวถึงในรายละเอียดการถูกโจมตีทางเทคนิคในหัวขอ
1.4.2)
การออกแบบและวางระบบการทําขาวสารและขอมูลตางๆของเครือผูจัดการที่
อาศัยเงื่อนไขอันเปนประโยชนของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาวางใหเว็บผูจัดการออนไลนเปน
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ศูนยกลางดังกลาวขางตน ทําใหเมื่อเริ่มตนของปรากฏการณสนธินั้น เว็บผูจัดการออนไลนยิ่งมี
ความโดดเดนมากยิ่งขึ้น เพราะเว็บสามารถรายงานขาวสารไดอยางทันสถานการณ ตลอดทั้งวัน
ทั้งยังสามารถตอบโตกับสถานการณที่เกิดขึ้นในรอบวันไดอยางทันทวงทีอีกดวย ลักษณะการ
ทําขาวดังกลาวนี้ หลายครั้ง ทําใหเว็บไซตผูจัดการฯกลายเปนผูนําในการกําหนดวาระทาง
การเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการขับไลรัฐบาลทักษิณ ซึ่งมีสนธิ ลิ้มทองกุล ออกหนาเปน
ผูนําขบวนการดวยแลว ยิ่งทําใหหลายฝายเขามาบริโภคขอมูลจากเว็บไซตผูจัดการออนไลน
และสื่ออื่นๆในเครือผูจัดการอยางมหาศาลเลยทีเดียว อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีดังกลาวแลว ศักยภาพดานเนื้อหาหรือมิติของการสรางวาระทางการเมืองของสื่อ
ในเครือผูจัดการนั้น ก็มีผลตอการกําหนดทิศทางความเปนไปทางการเมืองมิใชนอยเชนกัน ดังที่
รายการเมืองไทยรายสัปดาหของสนธิ ลิ้มทองกุล ไดพิสูจนใหเห็นแลว
1.1.2. รายการเมืองไทยรายสัปดาหและเว็บผูจัดการออนไลน: ภาพรวมใน
สภาวะปกติ
ความเปลี่ยนแปลงตอการกอกระแสตอตานรัฐบาลทักษิณนั้น ปจจัยที่มีสวน
สําคัญประการหนึ่ง คือ รายการเมืองไทยรายสัปดาห อันเปนรายการวิเคราะหเรื่องราวตางๆทาง
สังคมและโดยเฉพาะการเมืองของไทย ที่ผลิตโดยสนธิ ลิ้มทองกุล ผูกอตั้งสื่อเครือผูจัดการ
ออกอากาศทางโทรทัศนชอง 9 อสมท. เริ่มแรกจัดทําขึ้นเปน “เมืองไทยรายวัน” ออกทุกวัน
ตั้งแตเมื่อป 2544 (ขณะนั้น สนธิ ยังไมไดลงมาดําเนินรายการเองทุกครั้ง) และตอมาป 2546
ถูกลดเวลาเหลือสัปดาหละ 1 วัน จึงกลายเปน “เมืองไทยรายสัปดาห” โดยมีสนธิเปนผูดําเนิน
รายการเอง รายการนี้มีอิทธิพลในสังคมไทยอยางสูง เพราะเปนที่นิยมของกลุมคนที่ติดตาม
เรื่องราวความเปนไปของบานเมืองอยางมาก จนทําใหคําพูดและการวิเคราะหเรื่องราวตางๆของ
สนธิ ลิ้มทองกุล สามารถมีผลกระทบในเชิงนโยบายและตอวงการการเมืองไดไมนอยทีเดียว ขอ
ที่นาสนใจในที่นี้ คือ ในชวงแรกนั้น สนธิอภิปรายสนับสนุนและแกตางใหกับรัฐบาลทักษิณแทบ
จะทุกแงมุม และมีสวนทําใหฐานความชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณมีความแข็งแกรงไมนอย
ทีเดียว ในขณะที่ชวงหลัง สนธิเองกลับเริ่มเปลี่ยนทาทีหันมาวิพากษวิจารณรัฐบาลอยางรุนแรง
หนักหนวงขึ้นโดยลําดับ ซึ่งเปนผลใหสื่อในเครือผูจัดการทั้งหมด รวมทั้งเว็บไซตผูจัดการฯ
เปลี่ยนทาทีตอรัฐบาลทักษิณดวยเชนกัน
ชวงเวลาตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ซึ่งรายการเมืองไทยรายสัปดาห
ออกอากาศครั้งแรก กระทั่งถึงวันที่ 9 กันยายน 2548 ซึ่งออกอากาศเปนครั้งสุดทาย กอนถูก
ถอดออกจากชอง 9 ในวันที่ 16 กันยายน 2548 นั้น รายการเมืองไทยรายสัปดาหมีทั้งหมด 108
ตอน สนธิไดอภิปรายในประเด็นปญหาตางๆทั้งหมด 299 ประเด็น ในบรรดาประเด็นนานาชนิด
นั้น เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองมีทั้งหมด 169 ประเด็น (ธิดารัตน, 2548: 55, 59) ในแต
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ละป สามารถแยกแยะการกลาวอภิปรายพาดพิงถึงประเด็นตางๆในรายการนี้ไดใน แผนภาพที่
6.1 และ ตารางที่ 6.1
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2547 (12 เดือน ม.ค.-ธ.ค.)

2548 (9 เดือน ม.ค.-ก.ย.)

แผนภาพที่ 6.1: กลุมประเด็นที่อภิปรายในรายการเมืองไทยรายสัปดาห (ก.ค.2546- ก.ย.2548)
ที่มา: ธิดารัตน (2548: 68-70, 84-86, 92-95, 100-101, 108 และ 111-113)
หมายเหตุ: บางประเด็นถูกจัดไดอยูในมากกวา 1 กลุมเนื้อหา
ตามการแยกแยะของธิดารัตน (2548) นั้น การอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการใน
ระบอบประชาธิปไตย ไดแก เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดกรุงเทพฯ กระบวนการสรรหาคณะกรรมการองคกรอิสระตางๆ การอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรี การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การดําเนินงานของพรรคการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง
และการปรับคณะรัฐมนตรี ในขณะที่การอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐบาล กับ
เรื่องการแกไขปญหาของรัฐบาล จะแตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ การอภิปรายเรื่องนโยบาย
และโครงการของรัฐบาล ครอบคลุมเรื่องนโยบายและโครงการของรัฐบาล เรื่องการดําเนินงาน
และปฏิบัติงานของรัฐบาล กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด โครงการ มาตรการตางๆ
ที่รัฐบาลผลักดัน รวมทั้งภาพรวมนโยบายทั้งหมดของรัฐบาล เชน เรื่อง นโยบายของรัฐที่เนนแต
ดานเศรษฐกิจ ไมเนนเรื่องคุณธรรม, รัฐบาลไมมีความจริงใจในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, พรรค
การเมืองที่ไดเปนรัฐบาลมักจะไมถูกกับสื่อมวลชนเสมอ, นโยบายประชานิยมนําไปสูอํานาจนิยม
เปนตน ในขณะที่ การอภิปรายเกี่ยวกับการแกไขปญหาของรัฐบาลนั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับปญหา
สามจังหวัดภาคใต กรณีเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ กรณีทุจริตกลายางพารา การ
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ตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปญหาภัยแลง เปนตน สําหรับเรื่องตํารวจในสังคมไทยเปนการ
อภิปรายเปนกรณีพิเศษเฉพาะกิจไป แตมีสาระสําคัญเพียงประเด็นเดียว คือ ตักเตือนตํารวจวา
ควรรูหนาที่ของตนเอง (ดังแสดงในตารางที่ 6.1)
ตารางที่ 6.1: ประเด็นที่อภิปรายหรือพาดพิงมากที่สุดในรายการเมืองไทยรายสัปดาหในแตละป
กลุมเนื้อหา
กระบวนการใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
นโยบายและ
โครงการของ
รัฐบาล
การแกไขปญหา
ของรัฐบาล
การปฏิบัติตนของ
นักการเมือง
ตํารวจใน
สังคมไทย
สถาบัน
พระมหากษัตริย

2546 (ก.ค.-ธ.ค.)
วาทะเรื่องการมอง
การเมืองตามความเปน
จริง &การเมืองเรื่อง
ผลประโยชน
หลากหลาย
ไมมีเรื่องใดโดดเดน
ไมมี
ผลประโยชนทับซอน
ของนายกฯ & การนํา
ญาติมารับตําแหนง
สําคัญ

ประเด็นที่อภิปรายหรือพาดพิงถึงมากที่สุด
2547 (ม.ค.-ธ.ค.)
2548 (ม.ค.-ก.ย.)
การเลือกตั้งในระดับตางๆ เรื่อง
ขอบกพรองของ
พรรคการเมือง & การอภิปรายไม
รัฐธรรมนูญ 2540
ไววางใจ
หลากหลาย
ไมมีเรื่องใดโดดเดน
การแกปญหาสามจังหวัดภาคใต
ผลประโยชนทับซอนของนายกฯ,
การนําญาติมารับตําแหนงสําคัญ,
การบริหารงานของนายกฯ

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,
รัฐบาลไมเนนพัฒนา
ประเทศในแงจริยธรรมและ
คุณธรรม
การแกปญหาสามจังหวัด
ภาคใต & กรณี CTX
นักการเมืองหลงลืมพระ
ราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย

[สาระสําคัญ] ตํารวจควรรูหนาที่ของตนเอง

[ประเด็นสําคัญ] พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย, แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, กรณีการ
แตงตั้งรักษาการสมเด็จพระสังฆราช, การแกปญหาภาคใต, การคอรรัปชั่น, กรณีผูวา สตง.

ที่มา: ธิดารัตน (2548: 70, 86-87, 95, 102, 109 และ 113)
สวนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย ธิดารั ตนไมไดแยกแยะไวอยางชัดเจนว า
ประเด็นอะไรมีมากที่สุด แตประเด็นที่ยกมาในตารางที่ 6.1 นั้น เปนประเด็นที่สําคัญๆและจะมี
ผลตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเครือผูจัดการ รวมทั้งขบวนการตอตานและขับไลรัฐบาล
ทักษิณตอไป จากตารางที่ 6.1 จะเห็นไดวา การอภิปรายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยทั้ง
โดยตรงหรือพาดพิงถึงโดยออนั้น มีจํานวนครั้งมากที่สุด คือ 48 ครั้ง และมีปริมาณการอภิปราย
พาดพิงถึงเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ครั้งในป 2546 (8 ครั้ง
ใน 6 เดือน) และ 2547 (13 ครั้งใน 12 เดือน) กลายเปนเดือนละ 3 ครั้ง ในป 2548 (27 ครั้ง ใน
9 เดือน) ดังนั้น ถานับวาในแตละเดือน มี 4 สัปดาห และเนื่องจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห
ออกอากาศทุกสัปดาห จึงเทากับวา ในป 2548 นั้น สนธิอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยเกือบจะทุกสัปดาหเลยทีเดียว
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ตารางที่ 6.2: รายการเมืองไทยรายสัปดาหที่นําเสนอในเว็บผูจัดการออนไลนในชวงป 2548
วันที่ขึ้นเว็บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1 ม.ค.
8 ม.ค.
15 ม.ค.
22 ม.ค.
29 ม.ค.
5 ก.พ.
12 ก.พ.
19 ก.พ.
26 ก.พ.
5 มี.ค.
12 มี.ค.
19 มี.ค.
26 มี.ค.
2 เม.ย.
16 เม.ย.
23 เม.ย.
30 เม.ย.
7 พ.ค.

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

14 พ.ค.
21 พ.ค.
28 พ.ค.
4 มิ.ย.
11 มิ.ย.
18 มิ.ย.
25 มิ.ย.
2 ก.ค.
9 ก.ค.
16 ก.ค.
23 ก.ค.
30 ก.ค.
6 ส.ค.
20 ส.ค.
27 ส.ค.
3 ก.ย.
10 ก.ย.

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

พาดหัวบทถอดเทปรายการที่ขน
ึ้ ในเว็บ
สนธิเผย “น้ําใจไทย” ชนะใจตางชาติ หลังเจอคลื่นยักษถลม
'สนธิ'จวก'ภราดร'เรื่องเงินบริจาค-ใชหยินหยางอธิบาย'สึนามิ'
'สนธิ'ชี้โยกพิสูจนศพสึนามิใหตํารวจไมผิด แตยอมรับเห็นใจหมอพรทิพย
"สนธิ" แนะตั้งกรรมการอิสระสอบรถไฟใตดินชนกัน
'สนธิ'เผยหมดเปลือกเบื้องหลังคาเงินบาทลอยตัว
สนธิแนะ 6 ก.พ.นี้ใช 4 วินาทีแหงประชาธิปไตยใหคุมคา
'สนธิ'หนุนอภิสิทธิ์นําทัพปชป.พรอมชําแหละจุดออนทรท.
"สนธิ" คานโซนนิ่งพื้นที่ภาคใต
“สนธิ” มองสังคมไทยเพี้ยน ตําหนิ “ตบนม” โชว
"สนธิ"ชี้"หลวงตาบัว" ถวายฎีกาเพื่อปกปองศาสนา
ชี้ "ครม.แมว2/1"เนนสรางความสมดุลของ"กลุมวังตางๆ" มากกวาเนื้องาน
'สนธิ' ชี้ 'มหาจําลอง' ประทวงเบียรชางเปนเรื่องการเมือง
"สนธิ"ชี้ ราคาน้ํามันอิงสิงคโปรเพราะผูบริหารมีสวนไดเสีย
"สนธิ" ชี้เบื้องหลังมาเฟย มีสีกากีหนุนหลัง!!!
สนธิระบุ การศึกษาปจจุบันทําเพื่อการคา
'สนธิ'วิพากษประเด็นรอน'ความขัดแยงจีน-ญี่ปุน'
“สนธิ” หนุน ปปง. ตรวจทรัพย “วรพจน” เคลียรเรื่องเครื่องตรวจระเบิด
“สนธิ”แชงคนตนคิด"ครม.สัญจรในปราสาทหิน" – เสนอทางออก
เครื่องเอกซเรย"สุวรรณภูมิ"
สนธิ จวกยับ ส.ว. ไมรักในหลวง-ดับเบิลสแตนดารด !!
“สนธิ” ติง “นายกฯ” ตั้งสัจจะอธิษฐานเรื่องครอบครัวไมเหมาะสมกับสถานะ
'สนธิ'จวก ส.ส.ที่ถอนชื่อคานทูลเกลาฯ ผูวาสตง.ไมมีศักดิ์ศรี
สนธิ แฉ “ทุจริตกลายาง” ยันชัดไมไดคุณภาพ พรอมวอนอยารังแกเกษตรกร
“สนธิ”ชี้ผลสอบซีทีเอ็กซยังคาใจสังคม-จี้"ทักษิณ"พักงาน“สุริยะ” กูศรัทธาคืน
สนธิกราบเทานายกฯแก “ทุจริตกลายาง” อยาใชอารมณ ชี้รับนองไทยทํา"บาๆบอๆ"
"สนธิ" จวกแนวคิดเปดบอนเสรี-โยงราคาน้ํามันทําสังคมลมสลาย
"สนธิ"จวกลงมติอภิปรายไมไววางใจ"สุริยะ" ยึดมติพรรคจนไรมโนธรรม
"สนธิ" ชี้อังกฤษโดนถลมไมแปลก จวกประชาชนไมไดอะไรจากแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สนธิ "เห็นใจนายกฯ" มรสุมรุมเราเพราะคนรอบตัว
"สนธิ" ชี้นโยบายประชานิยมปูทางสูอํานาจนิยม
"สนธิ"ฟนธงหากยังแกปญหาแบบคูขนานภาคใตจะไมมีวันสงบ
"สนธิ" ชี้ ปรับครม.เพื่อกลบกระแสคอรรัปชั่น-สลายกกกวน
"สนธิ" รับไมได ปตท.บอกไดกําไร 6 หมื่นลานจิ๊บจอย
"สนธิ"ยกหนังสือพระราชอํานาจเตือนสติรัฐบาลอยาหลงลืมในหลวง
สนธิติง"แหมม"ติดภาพลวง ของใจแปรรูปปตท.-กฟผ.ทําเพื่อใคร
"สนธิ" เชื่อนายกฯ จงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริยเกินรอยแตเตือนสติบางเรื่อง
ที่ละเลย

จํานวน
คลิ๊ก
48,262
54,443
15,816
18,552
41,678
16,719
50,161
19,937
28,632
24,179
8,051
44,082
15,491
23,686
23,368
15,577
23,821
39,437
46,762
28,647
41,513
N/A
16,416
35,708
21,922
60,873
42,941
38,230
14,450
15,330
35,110
40,812
23,030
82,996
49,580

ที่มา: รวบรวมจากเว็บผูจัดการออนไลน เซคชั่นเมืองไทยรายสัปดาห
http://www.manager.co.th/thailandweekly)

หลั ก การสํ า คั ญ ของเครื อ ผู จั ด การในการผลิ ต สื่ อ นั้ น คื อ เน น การใช เ นื้ อ หา
เดียวกันหรือสืบเนื่องกันแลวใชขามสื่อ (cross-media) รายการเมืองไทยรายสัปดาหนั้น นอกจาก
จะแพรภาพทางโทรทัศนชอง 9 และทางวิทยุผูจัดการ แลว หลังการถายทอดสดรายการดังกลาว
ทางโทรทัศน จะมีการถอดเทปการอภิปรายของสนธิ ขึ้นสูอินเทอรเน็ตทุกครั้ง โดยปกติจะเปนวัน
เสาร หรือหนึ่งวันหลังจากรายการออกทางชอง 9 สถิติในการเขาไปอานบทถอดเทปรายการ
เมืองไทยรายสัปดาหแตละครั้งโดย ทางเว็บผูจัดการออนไลนนั้นก็มีอยูไมนอยเชนกัน กลาวคือ
หากนับเฉพาะป 2548 ซึ่งมีการอภิปรายอยูทั้งหมด 35 ครั้ง นั้น จํานวนการเขาอานบทถอดเทป
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รายการเมืองไทยรายสัปดาหนั้น นอยที่สุด 8,051 ครั้ง และมากที่สุด 82,996 ครั้ง1 หรือโดยเฉลี่ย
แลว แตละบทถอดเทปนั้น มีการอานประมาณ 31,606 ครั้งเลยทีเดียว (ดูตารางที่ 6.2) หาก
นับวาจํานวนการอาน 1 ครั้งเทากับ 1 คนแลว ก็จะยิ่งนับไดวาบทถอดเทปรายการเมืองไทยราย
สัปดาหที่ขึ้นในเว็บผูจัดการออนไลนนั้น มีผูอานในปริมาณที่สูงไมนอยทีเดียว
1.2. การสนทนากับฝายตรงขาม: กระแสตอตานรัฐบาลทักษิณขึ้นสูง
สัญญาณความเปลี่ยนแปลงที่รายการนี้เริ่มเปลี่ยนจากการ “แกตัว” หรือสรางความชอบ
ธรรมใหรัฐบาล จนกลายมาเปนการวิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณอยางดุเดือนและรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆนั้น อาจพิจารณาไดจากบทความในคอลัมน “ขาวปนคน คนปนขาว” ของ “เซี่ยงเสาหลง”
(นามแฝง) อั นเป นคอลั มน วิ เคราะห การเมื องในเครื อผู จั ดการที่ ได ชื่ อว าเฉี ยบคมและไวต อ
สถานการณมากที่สุดคอลัมนหนึ่งของสื่อที่วิเคราะหการเมืองไทย เจาของนามปากกานี้ กลาวกัน
ว า คื อ คํ า นู ณ สิ ท ธิ ส มาน ซึ่ ง เป น ทั้ ง “มื อขวา” ของสนธิ และเป น โปรดิ ว เซอร ข องรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห และบางครั้งสนธิเองก็เปนผูเขียนดวยเชนกัน เซี่ยงเสาหลงไดเขียนชุด
บทความเรื่อง “จากกัลยาณมิตร ถึงนายกฯทักษิ ณ ชิ นวัตร” ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาตอรายการ
“นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” ในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2548 อันเปนชวงสถานการณที่
ความชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณลดระดับลงอยางรวดเร็ว พรอมกับการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของ
กระแสตอตานรัฐบาลทักษิณเชนกัน จนทําใหพตท.ทักษิณไดกลาวไวในรายการวันนั้นวา ขณะนี้
กําลังมี “ขบวนการลมลางรัฐบาล”
ชุดบทความดังกลาวออกเปนตอนๆทางหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน และเว็บผูจัดการ
ออนไลนจํานวน 16 ชิ้น ตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2548 2 โดยยังเปนการ
สนทนากับรัฐบาล ในลักษณะพยายาม “เตือน” ใหพตท.ทักษิณ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมทั้ง
ตอบโตวิธีคิด วิธีอธิบายเหตุการณเรื่องราวตางๆ ซึ่งยึดกุมวิทยุรายการ “นายกฯทักษิณคุยกับ
ประชาชน” อยูทุกวันเสารในขณะนั้น เนื้อหาของชุดบทความนี้เกี่ยวกับการวิพากษวิจารณ
นโยบายประชานิยม ความไมโปรงใส คอรรัปชั่นในโครงการตางๆมากมาย ตลอดจนความ
ประพฤติ ไ ม เ หมาะสมของรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ โดยเฉพาะเรื่ อ งก า วล ว งพระราชอํ า นาจของ
1

ครั้งที่ไดรับการอานมากที่สุดนี้ สนธิพูดถึงกรณี “แหมม เบนโล” จึงนับวานาสนใจไมนอยที่เรื่องราว
ฉาวๆคาวๆของดาราทําใหเนื้อหาของเมืองไทยรายสัปดาหถูกอานเปนจํานวนมาก ดุจเดียวกับที่คอลัมน “ซอ
เจ็ด” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องในมุงของดาราตางๆ เปนคอลัมนที่มีชื่อเสียงและมีผูอานมากที่สุดคอลัมนหนึ่ง
ของเว็บไซตผูจัดการออนไลน
2
ปจจุบัน ผูเขียนสามารถเขาถึงชุดบทความดังกลาวผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียง 4 ชิ้นหลังสุดเทานั้น
ทําใหสามารถเก็บสถิติผูเขาอานชุดบทความนี้ไดเพียง 4 ชิ้นเทานั้น คือ ตอนที่ 13 (12,482 คลิ๊ก) ตอนที่ 14
(22,959 คลิ๊ก) ตอนที่ 15 (25,622 คลิ๊ก) และตอนที่ 16 (26,319 คลิ๊ก) ขอมูลเนื้อหาบทความในชวงกอนหนา
นั้น จึงใชจากหนังสือรวมชุดบทความนี้แทน (โปรดพิจารณา เซี่ยงเสาหลง (นามแฝง), 2548ค)
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พระมหากษัตริย ไดแก (1) กรณีแตงตั้งสังฆราช ในบทความตอนที่ 5 เรื่อง “เรงยุติสภาวะ
สังฆราช 2 องค” (2) กรณีการออกหนังสือ “พระราชอํานาจ” ของประมวล รุจนเสรี ในบทความ
ตอนที่ 13 เรื่อง “ ‘พระราชอํานาจ’ หนังสือดีที่นายกฯลืมแนะนํา ครม.” (3) กรณีการแตงตั้ง
โยกยายทหารป 2548 ในบทความตอนที่ 14 เรื่อง “ในหลวงยังทรงเปนจอมทัพไทย ทั้ง
กฎหมายและประเพณี” (4) กรณีการดํารงตําแหนงของคุณหญิงจารุวรรณ ในบทความตอนที่
15 เรื่อง “ประธานวุฒิสภาตองลาออก เปดทางใหวุฒิสภาแกปญหา สงเรื่องกลับศาลรัฐธรรมนูญ”
กลาวเฉพาะกรณีคุณหญิงจารุวรรณนั้น คอลัมนิสตในเครือผูจัดการไดเขียนบทความอยางนอย
อีก 2 ชิ้นเผยแพรเว็บผูจัดการออนไลนในชวงเวลาเดียวกัน คือ “ตองหยุดยั้งการละเมิดใน
หลวง!” โดยสิริอัญญา (นามแฝง) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และเรื่อง “คุณหญิงจารุวรรณ
เมณฑกา ในสมรภูมิตอสูกับพันธมิตรกังฉินของแผนดิน” โดยเซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2548 โดยมีผูเขาอานบทความทั้งสองเปนจํานวนกวา 60,000 ครั้ง และ 18,756
ครั้งตามลําดับ (สิริอัญญา (นามแฝง), 2548; และเซี่ยงเสาหลง (นามแฝง), 2548ก)
นอกจากนี้ ที่นาสนใจเพิ่มเติมอีกประการ คือ ตัวบทความตอนที่ 15 ที่นําขึ้นเว็บ
ผู จั ด การออนไลน นี้ เป น ที่ ม าของบทความเรื่ อ ง “ลู ก แกะหลงทาง” ซึ่ ง เป น ข อ ความในส ว น
ความคิดเห็นทายบทความ1 และคํานูณ สิทธิสมาน ไดนําขอเขียนเรื่อง “ลูกแกะหลงทาง” นี้มา
เขียนใหมเปนบทความเรื่อง “พอของแผนดิน – ลูกแกะหลงทาง” พรอมใสคลิปเสียงเพลง “ความ
ฝ น อั น สู ง สุ ด ” ในคอลั ม น ห น า กระดานเรี ย งห า ของตนเองในผู จั ด การรายวั น และลงในเว็ บ
ผูจัดการออนไลน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 เวลา 18.18 น. พรอมกับ “…ก็อบปออกมาพิมพ
แนบไป...” ในแฟมสคริปตและขอมูลเตรียมสําหรับการอภิปรายของสนธิในรายการเมืองไทยราย
สัปดาห ซึ่งออกอากาศเปนครั้งสุดทายกอนถูกถอดออกจากชอง 9 ในวันที่ 15 กันยายน 2548
ดั ง กล า วแล ว ข า งต น บทความนี้ ได รั บ ความนิ ย มมาก และมี จํ า นวนผู เ ข า มาอ า นมากกว า
240,000 คน และผูรวมลงความเห็นมีมากถึง 2,618 ความเห็น กระทั่งคํานูณกลาววา “มีบุคคล
นิรนามสมองใสนําไปพิมพรวมเลมขาย...” 2 เลยทีเดียว นี้เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการ
ขามสื่อกันไปมาระหวางอินเทอรเน็ตกับโทรทัศน และอิทธิพลของขอเขียนและบทความทาง
อินเทอรเน็ตของเว็บผูจัดการออนไลนที่มีผลตอชวงเริ่มตนของกระแสธารความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองครั้งใหญ
1

เซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) (2548ข) บทความเรื่อง “ลูกแกะหลงทาง” เซี่ยงเสาหลง กลาววาไดมาจาก
ความคิดเห็นที่ 9 โพสตของนามแฝง “555” (ไมพบ “ความคิดเห็นที่ 9 นี้แลวในหนาเว็บปจจุบัน)
[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9480000120084] เขาถึงเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2552 (อาน 25,854 ครั้ง)
2
คํานูณ สิทธิสมาน (2549: 60) ตัวเลขผูอานกวา 240,000 คนนั้น ไดมาจากในหนังสือเลมนี้ แตจาก
การทดลองเขาถึงบทความนี้ทางเว็บผูจัดการออนไลน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ผูเขียนพบตัวเลขผูอานเพียง
125,028 คนเทานั้น [http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9480000123149]
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1.3. การระดมฝายที่สาม
1.3.1. ชวงปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล หรือ ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ
(1) รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร
หลังจากรายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดออกจากโทรทัศนชอง 9 แลว
วิธีการเคลื่อนไหวของเครือผูจัดการก็เปลี่ยนจากการสนทนากับฝายรัฐบาลโดดๆ ไปเปนการ
ระดมพลังทางการเมืองจากฝายที่สามรวมดวย ฝายที่สามเหลานี้ คือ มวลชนคนไทยที่ไมพอใจ
พฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณในขณะนั้น สนธิ ลิ้มทองกุล ยังคงจัดรายการอยูเชนเดิม แตเปลีย่ น
ให เ ป น “รายการเมื อ งไทยรายสั ป ดาห สั ญ จร” ออกนอกสถานที่ ทํ า ให ผู ค นมากมายที่ เ คย
ติดตามมรายการผานทางโทรทัศนและอยูกับบาน ก็เปลี่ยนเปนออกมาในสถานที่สาธารณะรวม
ชมรายการนี้ดวย จนคลายเปนการจัดชุมนุมกลายๆ (แตยังเปนการชุมนุมแบบอยูกับที่) ทําให
รายการเมื อ งไทยรายสั ป ดาห สั ญ จรถูก เรีย กขานว า เป น “ปรากฏการณ ส นธิ ลิ้ มทองกุ ล ” ที่
กลายเปนกระแสและวาระทางสังคมการเมืองไปเสีย การวิพากษวิจารณรัฐบาลอันรุนแรงหนัก
หนวงในรายการนี้ยังคงใชกระบวนการเดิมคลายตอนที่ยังทํารายการเมืองไทยรายสัปดาหใน
หองสงชอง 9 แตลักษณะการเผยแพรเนื้อหาใหกระจายออกไปนั้น ครอบคลุมกวางขวางและ
รอบดานขึ้นอีกมาก การจัดรายการทุกครั้งนั้นจะมีการถายทอดสัญญาณผานดาวเทียม ออกสู
สถานีโทรทัศ นเอเอสทีวี วิท ยุผูจัดการ เชิญชวนใหสถานี เคเบิล ทีวีและสถานี วิทยุชุ มชนรับ
สัญญาณภาพและเสียงไปถายทอดตอ มีการถอดเทปนําขึ้นเว็บผูจัดการออนไลนพรอมคลิป
เสียงและคลิปวิดีโอ จัดจําหนายเปนวิดีโอดีวีดี และรวมเลมเปนหนังสือ เรียกไดวาสนธิใชสื่อทุก
ชนิดที่มีอยูในมือของตนที่เครือผูจัดการ ระดมมาเปนเครื่องมือในการเผยแพรเนื้อหาชนิดหมด
หนาตักเลยทีเดียว
สําหรับสถานีวิทยุชุมชนนั้น นอกจากถายทอดสดผานศูนยขาวภูมิภาคใน
เครือผูจัดการ 5 แหง คือ ศูนยขาวเชียงใหม, ศูนยขาวขอนแกน, ศูนยขาวศรีราชา, ศูนยขาว
ภูเก็ต, ศูนยขาวหาดใหญ–สงขลา แลว หลังรายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดจากชอง 9 แลว
เว็บผูจัดการออนไลน ซึ่งโดยปกติจะใหพื้นที่แกรายการเมืองไทยรายสัปดาหอยูแลวดวยนั้น
สรางหนาพิเศษแบบปอบอัพ (pop-up page) เพื่อ “ขอเชิญวิทยุชุมชนทุกสถานีทั่วประเทศไทย
เขารวมเปนเครือขาย ถายทอดสัญญาณเสียง เพื่อเผยแพรความจริงใหประชาชนไดรับรู” โดยใช
วิ ธี ก ารรั บ สั ญ ญาณเสี ย งแบบข า มสื่ อ เช น เคย คื อ โดยผ า นเว็ บ ไซต วิ ท ยุ ผู จั ด การ
(www.managerradio.com) ทั้งนี้ มีสถานีวิทยุชุมชนตางๆเขารวมเปนเครือขายถึง 82 สถานีใน
41 จังหวัดดังแสดงในตารางที่ 6.3
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ตารางที่ 6.3: สถานีวิทยุชุมชนที่เขารวมเครือขายถายทอดเสียงเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร
ภาคอีสาน

1. อุดรธานี

FM 94.25, 102.75, 103.25, 105,
105.25, 106 MHz

ภาคตะวันออก

16. ระยอง
17. ชลบุรี

2. สุรินทร
3. ขอนแกน
4.
5.
6.
7.

FM 96.0, 103.25, 104.25 MHz
FM 89.5, 91.75, 101, 103.75,
103.25, 104, 106.75 MHz

ศรีสะเกษ
รอยเอ็ด
บุรีรัมย
นครราชสีมา

FM 96.25 MHz
FM 93.25 MHz
FM 93.0, 99.0, 104.5 MHz
FM 94.75, 103.25 MHz
FM 96.0, 96.25, 102.75,
8. อุบลราชธานี
104.75 MHz
FM 88.60, 90.0, 98.75,
9. สกลนคร
102.75, 103.0 MHz
10. หนองบัวลําภู
11.
12.
13.
14.
15.

นครพนม
สระแกว
กาฬสินธุ
เลย
หนองคาย

FM 89.0, 91.0, 101.5,
108.0 MHz
FM 103.25 MHz
FM 100.25 MHz
FM 91.25, 92.35 MHz
FM 94.25 MHz
FM 92.5, 100.0 MHz
กรุงเทพฯ

41. กรุงเทพฯ
เขตพระนคร
เขตจตุจักร
เขตดอนเมือง
เขตหนองแขม
เขตสาธร

FM 103.25 MHz
FM 97.75 MHz
FM 97.75 MHz
FM 107.25 MHz
FM 107.85 MHz
FM 92.25 MHz

FM 96.25, 97.75, 106.0 MHz
FM 88.90, 97.25 MHz
ภาคใต

18.
19.
20.
21.
22.
23.

ยะลา
พังงา
สงขลา
พัทลุง
นราธิวาส
ภูเก็ต

FM 104.25 MHz
FM 103.25 MHz
FM 103.75 MHz
FM 103.0 MHz
FM 103.25 MHz
FM 106.00 MHz
ภาคเหนือ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

เชียงใหม
เชียงราย
พะเยา
นาน
ลําปาง
พิษณุโลก
แพร

FM 100.25, 102.25, 103.25
FM 104.0, 101.5 MHz
FM 104.0 MHz
FM 104.0 MHz
FM 92.0 MHz
FM 92.0 MHz
FM 94.0 MHz
ภาคกลาง

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ปทุมธานี
อยุธยา
กาญจนบุรี
นครปฐม
ลพบุรี
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สมุทรปราการ
นครสวรรค

FM 87.75, 97.75 MHz
FM 97.75 MHz
FM 93.25 MHz
FM 106.25 MHz
FM 94.0 MHz
FM 96.75 MHz
FM 92.5, 95.75 MHz
FM 93.25 MHz
FM 103.25 MHz
FM 101.25 MHz

ที่มา: http://www.manager.co.th/popup/popup135.aspx1

1

ผูเขียนเขาถึงเว็บเพจนี้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ในหนานี้ไมมีระบุขอมูลสถานะวันเวลา แตจาก
เนื้อหาแลว คาดวานาจะเปนกอนวันที่ 27 มกราคม 2550
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ตารางที่ 6.4: รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรและสถิติผูอานทางเว็บ
ครั้ง
วันที่แสดง
ที่
รายการ
1
23 ก.ย.2548
2
30 ก.ย.2548
3
7 ต.ค.2548
4
14 ต.ค.2548
5
21 ต.ค.2548
6
28 ต.ค.2548
7
4 พ.ย. 2548
8
11 พ.ย.2548
9
18 พ.ย.2548
10 25 พ.ย.2548
11 9 ธ.ค.25481
12 16 ธ.ค.2548
13 23 ธ.ค.2548
14 13 ม.ค.2549
15 20 ม.ค.2549
นัดพิเศษ “วันกูชาติ”
4 ก.พ.2549
16 11 มี.ค.2549
17 17 มี.ค.2549
18 24 มี.ค.2549

พาดหัวบทถอดเทปรายการที่ขนึ้ ในเว็บ
“สนธิ” เปลือยธาตุแท “ทักษิณ”
แฉ “หนองงูเหา” อภิมหาโกง
แฉวิชามารรัฐตํารวจ
เปดโปงเสนทางรวย “ทักษิณ”
สนธิยันไมเคยใหทักษิณ “ชวย”
“สนธิ” เยย “ทักษิโณโพธิสัตว” ขาดบารมี 10 ทัศ
แฉตระกูลชิน ฯ ทิ้งหุน 1 แสนลาน
สนธินํากลาวคําสัตยปฏิญาณถวายคืนพระราชอํานาจ
แฉ “เหยียน ปน” นายหนาพรรคไทยรักไทยในจีน
เบื้องหลังสารพัดวิชามาร “นายหญิง”
แจง “รัฐบาลถังแตก”
เปดโปงขบวนการปลนกลางแดด
“สนธิ” แฉสงทายป “ทักษิณ” กินเมือง
แฉขอตกลง FTA เพื่อพวกพอง ทําเศรษฐกิจไทยพังพินาศ
“สนธิ” ลั่น 4 ก.พ.ขอนําพลังมหาชนเช็กบิล “แมว”
“สนธิ” สับ “แมว” หมดความชอบธรรม - จาบจวงในหลวงหลายรอบ

สถิตผิ ูอาน
ทางเว็บ
185,617
220,266
142,920
181,270
167,276
143,764
251,329
187,577
211,661
256,494
119,903
157,567
111,549
107,687
92,505
83,747

“สนธิ” รับคําทาขึ้นเวทีประชัน “ทักษิณ”
“สนธิ” สุดทนพฤติกรรม “ทักษิณ” จาบจวงไมเลิก
“สนธิ” ย้ําจําเปนใช ม.7 ขอนายกฯ พระราชทาน

46,540
63,636
59,211

ที่มา: รวมรวมจากเว็บผูจัดการออนไลน (http://www.manager.co.th/thailandweekly)
สวนการติดตามอานบทถอดเทปรายการนั้น ความแตกตางสําคัญประการ
หนึ่ง ระหวางเมืองไทยรายสัปดาห กับ เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร คือ การไดรับกระแสการ
ตอบรับจากคนทั่วไปอยางมหาศาล กลาวเฉพาะเว็บผูจัดการออนไลนที่ถอดเทปคําตอคําการ
อภิปรายในรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรมาขึ้นเว็บนั้น เดิมที่มีปริมาณการอานเมืองไทย
รายสัปดาหทางเว็บผูจัดการฯโดยเฉลี่ยเปน 31,606 ครั้งในแตละบทถอดเทป และในครั้งหลังสุด
กอนถูกปลดนั้น มีสถิติการอาน (ขึ้นเว็บเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2548) เพียง 49,580 ครั้ง
ตัวเลขสถิติการอานนี้กระโดดไปเปน 185,617 ครั้ง และ 220,266 ครั้ง ในการติดตามอาน
รายการเมืองไทยรายสัปดาหครั้งที่ 1 และครั้ง 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ตามลําดับ (ดู
1

สนธิ ประกาศงดรายการสําหรับวันศุกรที่ 2 ธ.ค.2548 ไปหนึ่งครั้ง กระแสคําพูดแบบ “อิงกําแพงวัง”
ลดลง หลังจากมีผูใหญหลายคนออกมาเตือนวา “ไมควรนําสถาบันฯมาเลนกัน” (เปลว สีเงิน (นามปากกา),
2549: 226-7)
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ตารางที่ 6.4 และแผนภาพที่ 6.2) นี้สวนหนึ่งเปนเพราะสถานการณทางการเมืองในขณะนั้นดวย
เชนกัน ดังที่กลาวไปแลวขางตน ภาพรวมรายการเมืองไทยรายสัปดาหและสถิติผูอานทางเว็บ
สามารถแสดงไดดังแสดงใน แผนภาพที่ 6.2
เมืองไทยรายสัปดาห
ในชอง 9

ชวงชุมนุม
เคลื่อนไหว

ชวงการอภิปรายอยูกับที่ ของ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร
251,329

59,211

63,636

83,747

107,687

92,505

111,549

157,567
119,903

187,577
143,764

181,270

211,661

46,540

23,030

40,812

35,110

15,330

50,000

14,450

38,230

100,000

49,580

82,996

150,000

167,276

142,920

200,000
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250,000
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แผนภาพที่ 6.2: สถิติผูอานเมืองไทยรายสัปดาหทางเว็บผูจัดการฯ
ที่มา: ประมวลจากเว็บผูจัดการออนไลน (http://www.manager.co.th/thailandweekly)
จากแผนภาพที่ 6.2 จะเห็นไดวา ชวงกระแสไดรับความนิยมสูงของรายการ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร จัดไดวาอยูชวงครั้งที่ 1-14 อันเปนชวงที่สนธิและเครือผูจัดการยัง
เปน การอภิ ป รายอยูกั บ ที่ ไม ไ ด เ คลื่อ นไหวหรือ เดิ นชุ มนุ มประท ว งแต อย า งใด ดั งที่ ส นธิ ใ ห
สัมภาษณกับนิตยสารสารคดีไวในภายหลัง (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2549) เกี่ยวกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นในการจัดรายการครั้งที่ 14 วา “...ตั้งแตจัดรายการมาก็ไมเคยคิดที่จะเดิน” และ “ตอนนั้น
ผมคิดวาคงยังไมถึงขั้นที่จะตองไปไลคุณทักษิณ คิดวาเขานาจะแกไขตัวเองได...” (ภิญโญ ไตร
สุริยธรรมา, 2550: 104) หลังจากเริ่มมีการชุมนุมครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 แลวสถิติ
ผูอานรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรทางเว็บผูจัดการออนไลน เริ่มตกลงเกือบเทาภาวะ
ปกติเมื่อครั้งยังเปนรายการเมืองไทยรายสัปดาหในชอง 9 อยู
ช ว งแรกๆนั้ น รายการเมื อ งไทยรายสั ป ดาห สั ญ จรเน น การให ข อ มู ล กั บ
มวลชนผูชมรายการ เกี่ยวกับความไมชอบมาพากลของการบริหารงานภายใตรัฐบาลทักษิณ
การเป ด โปงทุ จ ริ ต ภายใต รั ฐ บาล รวมทั้ ง การเป ด ให ป ระชาชนทั่ ว ไปส ง ข อ มู ล มาทั้ ง มาทาง
จดหมายปกติและทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส มีการสงขอมูลเขามาจํานวนมาก
ทีมงาน
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ผูจัดการก็เลือกสรรและตรวจสอบบางประเด็นที่นาสนใจ นําขึ้นมาอภิปรายในรายการ เชน เรื่อง
โรงงานยาสูบที่เชียงใหม เรื่องนองสาวนายกฯเอาเครื่องบินขนคนไปงานวันเกิดตัวเอง (คํานูณ
สิทธิสมาน, 2548) และนี้กลายเปนที่มาของ “40 คําถามจากสนธิ ถึงทักษิณ” (นิรันดร เยาวภาว,
สัมภาษณ, 15 มกราคม 2552)
สําหรับการชุมนุมใหญในวันที่ 4 ก.พ.2549 อันถือวาเปนการจบ
กระบวนการของ “ปรากฏการณสนธิ” นั้น คํานูณ สิทธิสมาน อธิบายถึงการออกแบบเนื้อหาบน
เวทีการชุมนุม วาเปนการประยุกตจากผังรายการโทรทัศนแตละรายการมารอยเรียงใหเต็ม 1
คื น รวมทั้ ง พิ ธี ก รบนเวที ก็ เ ป น ผู ป ระกาศข า วจากโทรทั ศ น เ ช น กั น นี้ แ สดงได เ ห็ น ถึ ง ความ
สื บ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงกั น ระหว า งการทํ า ให เ วที ชุม นุ ม เป น เหมื อ นรายการโทรทัศ น และในทาง
กลับกัน รายการโทรทัศนเปนเวที “ไฮดปารคทางการเมือง” ดังที่สนธิทํามาตลอดชวงจัดรายการ
เมืองไทยรายสัปดาห (ยังไมมีคําวา “สัญจร” ตอทาย) และวาระทางการเมืองของรายการ
โทรทัศน ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเปลี่ยนมาเปนเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ภายใต “การชูธง 2 ผืน” คือ
“พึ่งพระบารมี” และ “ถวายคืนพระราชอํานาจ” ดังที่คํานูณกลาวไวในหนาเดียวกันวา “...เนื้อหา
การชุมนุมวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2549 ก็คือบทสรุปรวบยอดเนื้อหารายการเมืองไทยรายสัปดาห
สัญจรที่ดําเนินตอเนื่องมา 15 ครั้งกอนหนา ซึ่งเปนขั้นตอนพัฒนาการตอเนื่องของการนําเสนอ
เมื่อครั้งยังอยูในจอชอง 9 ในชื่อรายการที่ยังไมมีคําวาสัญจรตอทาย” (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549
จ: 25) การเคลื่อนไหวภายใตการนําของสนธิ ลิ้มทองกุล บางครั้งถูกขนานนามเปน “ขบวนการ
ถวายคืนพระราชอํานาจ” ดวย (อุเชนทร เชียงแสน, 2551)
1

(2) การเคลียรความชอบธรรมใหกับตนเองของสนธิ
ความน า สนใจประการหนึ่ ง ของสนธิ ลิ้ ม ทองกุ ล และเครื อ ผู จั ด การ คื อ
ตั้งแตป 2544 ที่พตท.ทักษิณชนะการเลือกตั้งไดขึ้นมาเปนนายกฯใหมๆนั้น เปนที่ทราบกัน
ทั่วไปวารายการเมืองไทยรายวัน (ในชวง 2544-2546) และรายการเมืองไทยรายสัปดาห (ใน
เวลาตอมา 2546-2548) รวมทั้งตัวสนธิเองนั้น ใหการสนับสนุนและสรางความชอบธรรมใหกับ
นายกฯคนใหมนี้อย างมาก เมื่อครั้งที่เ ชิญพตท.ทักษิณ (ซึ่งไดรับ ตํ าแหน งแล ว ) นั้ นมารว ม
รายการเมืองไทยรายวันนั้น สนธิถึงขั้นลงมาเปนผูดําเนินรายการดวยตนเอง และพูดคุยกันอยาง
ดีเลยทีเดียว (บทบรรณาธิการ, ใน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, 2550) นอกจากนี้ รายการเมืองไทย
รายวันและในชวงแรกๆของรายการเมืองไทยรายสัปดาหนั้น หลายครั้งสนธิเองก็ไดอธิบาย “แก
ตาง” โนมนาวใหผูชมรายการของเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลทักษิณ เชน “ตัวทานเปนคนดีมีเจตนาดี
1

ประเด็นเรื่องความตอเนื่องเชื่อมโยงระหวางการออกแบบรายการทีวีกับรายการบนเวทีการชุมนุมนี้
ผูเขียนไดมาจากเกษียร เตชะพีระ (2550: 13 อางอิงทายหนาหมายเลขที่ 9) สวนประเด็น “ไฮดปารคทาง
การเมือง” โดยใชรายการโทรทัศนของตนนั้น ผูเขียนประยุกตมาจากความคิดเรื่อง “ไฮดปารคออนไลน” ใน
การสัมภาษณรอมฎอน ปญจอร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552
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ถาขอมูลถูกตองผมเชื่อวานายกฯคนนี้ตัดสินใจถูกตอง และขอมูลที่นายกฯคนนี้ตัดสินใจผิด
หลายครั้งผมเชื่อรอยเปอรเซ็นตวาเปนเพราะขอมูลที่มาถึงตัวไมถูกตอง” เปนตน กระทั่งใน
บางครั้ง ถึงขั้นที่เปนการในวิธีการสรางการนับถือตัวบุคคล (cult) มาสรางความชอบธรรม
ใหแกพตท.ทักษิณดวยในลักษณะที่วาใหเชื่อในตัวพตท.ทักษิณ เชนวา “นายกฯคนนี้ซึ่งเปน
นายกฯที่ใชไดในสังคม ณ วันนี้ นําประเทศผานไปรอดได มีขอบกพรองบางประการ แตเมื่อชั่ง
น้ําหนักแลว บวกมีมากกวาลบ ก็ยังเปนนายกฯที่ดีที่สุด” เปนตน (สนธิ ลิ้มทองกุล และสโรชา
พรอุดมศักดิ์, 2548ก: 236-239) และคําพูดเหลานี้ก็ไดถูกฝายสนับสนุนรัฐบาลทักษิณนํามายอน
เกร็ดสนธิดวยเชนกัน ดังจะกลาวถึงตอไปขางหนา
ดังนั้น เมื่อสนธิและเครือผูจัดการเริ่ม “กลับลํา” เปลี่ยนจากการอภิปราย
สนับสนุนใหความชอบธรรมกับรัฐบาลทักษิณ กลายมาเปนการอภิปรายคัดคานวิพากษวิจารณ
กระทั่งในที่สุดกลายเปนการโจมตีทําลายความชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณตอไปนั้น ทําใหเขา
เองจําเปนตองมีวิธีการในการใหเหตุผลสรางความชอบธรรมแกตนเองเชนกัน วาเหตุใดจึ ง
เปลี่ยนจากมิตรรัก กลายมาเปนศัตรูคูตอสูทางการเมืองชนิด “ตายเปนตาย เจงเปนเจง” ได
วิ ธี ก ารแรกเป น ไปตามเนื้ อ ผ า ของการวิ พ ากษ วิ จ ารณ อ ย า งใช เ หตุ ใ ช ผ ลต อ รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ
กลาวคือ การเขียนชุดบทความเรื่อง “จากกัลยาณมิตร ถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร” 16 ตอนของ
เซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) ดังกลาวแลวขางตน
สวนอีกวิธีการหนึ่ง คือ การเปดเผย “ความรูสึกสวนตัว” ดังที่สนธิทําได
อยางจับใจในการเรียกประชุมพนักงานเครือผูจัดการทั้งหมดเมื่อเย็นวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549
กอนจะนําเดี่ยวการชุมนุม “กูชาติ” ในวันถัดไป ซึ่งเปนวันสําคัญในฐานะการจบภารกิจที่ไดทํามา
อยางตอเนื่องตั้งแตปลายเดือนกันยายน 2548 ดังที่คํานูณกลาวไว และแนนอนวายอมเปนไป
ตามหลักการของเครือผูจัดการที่ยึดการใชเนื้อหาชนิดเดียวกันนําไปใชในสื่อหลากหลายชนิด
(ดังที่จะกลาวถึงตอไปขางหนา) กิจกรรมการ “เปดใจ” ครั้งนี้จึงถูกถายทอดออกทางเอเอสทีวี
และผานทางเว็บไซตดวยเชนกัน ซึ่งเทากับไมใชเพียงการ “เคลียรตัวเอง” ใหกับพนักงานเครือ
ผูจัดการเทานั้น แตยังรวมไปถึงกลุมเปาหมายที่สําคัญกวา คือ มวลชนที่เฝาติดตามรายการ
โทรทัศนทางเอเอสทีวีนั่นเอง ในวันนั้น สนธิไดกลาว “เปดใจ” โดยเฉพาะเปดเผยความรูสึก
สวนตัวและเปนประโยคสําคัญที่คํานูณนํามาอางอิงตอ “ปรากฏการณสนธิฯ” ที่เขาถือวาเปน
เอกสารเรียบเรียง “356 วันแหงการโคนลมระบอบทักษิณ” วา
“ป ก ว า ๆที่ ผ า นมานี้ มั น มี ค วามรู สึ ก โกรธตั ว เอง โกรธมาก ช ว ง
หลังๆที่ไปออกรายการเมืองไทยรายสัปดาหกับแอม [สโรชา พรอุดมศักดิ์
พิธีกรคูกับสนธิ-ผูเขียน] ที่ชอง 9 คํานูณเปนพยานได ไปทุกครั้ง ผมจะอวก
ทุกครั้ง ผมบอก...ไอนูณ...ไอหาวันนี้กูตองมาชวยไอทักษิณอีกแลวเหรอวะ
มันเหนือกวาทุกสิ่งทุกอยางที่มันเคยขมขื่นในใจ...” (คํานูณ สิทธิสมาน,
2549จ: 41 และ 298)
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ประโยคนี้ทําใหเห็นวาสนธิเองก็รูสึกอึดอัดกับการสรางความชอบธรรมของ
ตนใหกับรัฐบาล แตยังทําอะไรไดไมมาก ไดแตขมขื่นใจ จุดสําคัญอีกประการ คือ สนธิยังเลาถึง
เหตุการณการไดรับจดหมายจากแพทยหญิงผูหนึ่ง (ซึ่งเจาตัวเลาวา “...ใสชื่อจริงมาเลย ชื่อ
โรงพยาบาล...”) วาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเขาเปลี่ยนจุดยืน คํานูณเองถึงกับยกยองแพทยหญิง
คนนี้ไววา “แพทยหญิงทานนี้จะเปนใครก็ตาม ถาทานมีโอกาสไดอานหนังสือของผม [หมายถึง
เรื่อง “ปรากฏการณสนธิ...”-ผูเขียน] ขอไดโปรดรับรูวาทานมีคุณูปการใหญหลวงกับสังคมไทย”
(คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ: 49) สนธิใชสํานวนการเลาเรื่องเหตุการณนี้อยางกินใจอีกครั้งหนึ่ง
เชนกัน วา
“...ผมจําไดวามีอยูครั้งหนึ่งในเมืองไทยรายสัปดาห ผมพูดปกปอง
เรื่องการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตวา การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตนั้น
ขอดีมีอยางไร ขอเสียมีอยางไร แตขอดีมีมากกวาขอเสีย คุณหมอคนนั้น
เขียนมา ที่ผมเจ็บปวดที่สุดแลวผมน้ําตาซึมเลย แตผมไมเคยเลาเรื่องนี้ให
ใครฟงเลย ไมเคยเลา ครอบครัวผมก็ไมเคยเลา คํานูณก็ไมเคยเลา ไมเคย
เลาใหใครฟง จุดนั้นเปนจุดเปลี่ยนในชีวิตของผม เขาบอกวา คุณสนธิ...คุณ
เปนคนที่มีปญญา คุณมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นไมมีในการอธิบายเรื่อง
ใหคนคลอยตาม บอก...ทั้งๆที่ดิฉันรูวาสิ่งที่คุณพูดนั้นผิด...ไมใช...แตดิฉัน
อดไมไดที่จะคลอยตามคุณ แตพอหลังจากรายการเลิกแลว ดิฉันเพิ่งรูวา
ดิฉันหลงกลคุณ
ผมแคนตัวเองมาก ผมช้ําใจตัวผมเองมาก ช้ําจนไมรูจะช้ําอยางไร
ผมก็เลยตัดสินใจวา เอาเถอะวะ...มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ใหมันเกิด
เพราะผมรูวาการตอสูกับทรราชอยางทักษิณ ชินวัตรนั้น เราไมไดตอสูกับ
คนที่ไมเห็นดวยกับเรา ใครที่ไมเห็นดวยกับผม หรือผมไมไดเห็นดวยกับ
คนอื่นเนี่ย...เราจะตอสูดวยเหตุและผล เราจะตอสูดวยตรรกะ แตเราจะไม
รังแกซึ่งกันและกัน เพราะเราเปนมนุษยซึ่งมีจิตวิญญาณ เราเปนมนุษยที่มี
ธรรมนําหนา แตผมรูวาสูกับคนๆนี้...ผมตองโดนเขากลั่นแกลงสารพัด ทุก
ประการ ทั้งกลั่นแกลง ทั้งใสรายปายสี ทั้งสาดโคลน ทั้งใชอํานาจรัฐ แตผม
ก็ตัดสินใจเดินหนาไปแลว ผมก็บอกวาเปนยังไงเปนกัน ชางมันเถอะ
นั่นคือที่มาของเมืองไทยรายสัปดาห...ที่เริ่มเปลี่ยนแปลง...”
(คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ: 299)
คํากลาวขางตน ยิ่งย้ําใหเห็นวาสนธิรูสึกขมขื่นใจ ช้ําใจ ทั้งโกรธทั้งแคน
ตัวเองเพียงใดถึงขนาด “น้ําตาซึม” ทั้งยัง “ไมบอกใคร” จนกระทั่งในที่สุดจึงลุกขึ้นมาสู การตอสู
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เคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกสรางใหภาพขั้วตรงขาม (contrast) (ไมวาใครจะชั่วหรือจะดีจริงหรือไมก็
ตาม) วาตองตอสูกับ “ทรราชอยางทักษิณ ชินวัตร” ซึ่งจะ “กลั่นแกลงสารพัด...ทั้งใสรายปายสี
สาดโคลน ใชอํานาจรัฐ” ในขณะที่ผูนําขบวนขับไลทรราชนั้น “เปนมนุษยที่มีจิตวิญญาณ” และ
“มีธรรมนําหนา” จึงจะ “ตอสูดวยเหตุและผล ไมรังแกกัน”
ตอนทายของการ “เปดใจ” นี้ สนธิยังไดกลาวขอความอันเรียกไดวาเปน
“วรรคทอง” ที่หลายคนในขบวนการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณนําไปกลาวถึงอยูเนืองๆ วา
“ผมตายไปผมกลั วอะไรมากที่สุด ผมกลัวที่สุดคือคนที่พูดถึงผม [วา ] สนธิเ หรอ...แมงรับ ใช
ทักษิณ แตผมจะมีความสุขมาก ถึงดวงวิญญาณอาจจะอยูในนรกขุมไหนก็ตาม ที่จะมีคนบอก
สนธิเหรอ...มันยังดีนะ...ที่มันยังกลับตัวทัน...” (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ: 301) ประโยคที่เนน
เขมนั้ น ไปปรากฏเป น “มุ มมองบรรณาธิก าร” ซึ่ งปน คํ า โปรยกล า วถึ ง บทความของสนธิ ที่
รวมอยูในงานบรรณาธิการของเจิมศักดิ์ ปนทอง เรื่อง “รูทันทักษิณ 4” ดวยเชนกัน (ดู สนธิ ลิ้ม
ทองกุล, 2549)
ดั ง นั้ น การอธิ บ ายกระบวนการเปลี่ ย นจุ ด ยื น ของสนธิ โดยใช มิ ติ เ รื่ อ ง
ความรู สึ ก ส ว นตั ว ดั ง กล า วข า งต น นั้ น จึ ง นั บ ได ว า เป น การสร า งความชอบธรรมให กั บ การ
เคลื่อนไหวของตนเอง พรอมกับเปนการลดความชอบธรรมของฝายตรงขามประการหนึ่ง แตที่
สําคัญกวาวิธีการอื่น คือ วิธีการนี้ไดสรางความรูสึกไววางใจ เชื่อมั่น หรือกระทั่งศรัทธาในตัว
บุคคล (คือสนธิเอง) ในขณะที่สรางความรูสึกทางลบใหกับตัวบุคคลของฝายตรงขาม (คือพตท.
ทักษิณ) ไปในขณะเดียวกันอยางไดผลชนิดที่ติดตาตรึงใจคนทั่วไปที่กําลังรับชมการ “เปดใจ” นี้
ผานทางเอเอสทีวีไดอีกมากทีเดียว
(3) ขาว/บทความยุทธศาสตร ในเว็บผูจัดการออนไลน
นอกจากการถอดเทปรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรขึ้นเว็บผูจัดการ
ออนไลนแลว ในชวงแรกของการระดมฝายที่สามเพื่อ “กอกระแส” ตอตานรัฐบาลทักษิณนั้น
นักขาวในเครือผูจัดการทุกโตะ โดยเฉพาะทีมขาวพิเศษ ถูก “กําหนด” จากสนธิ ในฐานะ “นาย
ใหญ” ใหทําขาววิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณทุกแงมุมทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องสาธารณะ ตั้งแต
ขาวบันเทิงถึงขาวกีฬา ตัวอยางเชน (1) โตะขาวบันเทิง ทําการสัมภาษณดาราตางๆ วามี
ทัศนคติอยางไรตอรัฐบาล รวมทั้งมีการทําขาว “คาวๆ” อยาง “เบนโลออเล็ก” (ออเล็กสะอื้นปด
ทองกับบิ๊กทรท., 2548, ออนไลน) ซึ่งถูกเปดประเด็นขึ้นโดย เอกยุทธ อัญชันบุตร เจาของ
เว็บไซตไทยอินไซเดอร อันเปนเว็บแนวรวมขับไลรัฐบาลทักษิณอีกแหงหนึ่ง และถูกปดลงอยาง
รวดเร็วหลังจากเปดดําเนินการไดเพียงไมนาน เปนตน (2) โตะขาวเศรษฐกิจ ทําขาวเกี่ยวกับ
ความลมเหลวในการบริหารของรัฐบาลทักษิณ (3) โตะขาวปริทรรศน เมื่อมีการชุมนุมจริง โตะ
ขาวปริทรรศจะทําภาพขาววิถีชีวิตการชุมนุม แฟชั่นของผูมารวมชุมนุม โดยเฉพาะสัมภาษณ
กลุมดารานักแสดง ซึ่งเทากับเปนการดึงดูดใหผูคนเขามาอานเว็บผูจัดการออนไลนมากขึ้น

220
เพราะอยากฟงความเห็นของดารานักแสดง (4) ทีมขาวพิเศษ ทําขาวสื่อภายใตการคุกคามของ
ระบอบทักษิณ รวมทั้งนโยบายประชานิยม ซึ่งทําขาวออกมาเปนชุดตอเนื่อง ทั้งนโยบายเอื้อ
อาทรตางๆ นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน ฯลฯ เฉพาะทีมขาวพิเศษนั้น การทําขาวจะเปนไป
ในลักษณะ “ขาวยุทธศาสตร” กลาวคือ ใชวิธีการเขียนขาวโดยเอาประเด็นที่ตองการจะชี้นํา
ขึ้นมาเปนหลัก แตนําเสนอประเด็นเพื่อความเขาใจของสาธารณะดวย เชน ทําขาวปญหาจาก
นโยบายประชานิย ม โดยอธิบายใหผูอานเขาใจอยางเปนระบบวานโยบายประชานิยมเปน
อยางไร มีผลกระทบอยางไรบาง (รอมฎอน ปญจอร, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2552)
นอกจากการทําขาวโดยทีมขาวเองแลว ยังมีการระดมพลังทางการเมือง
จากฝ ายที่สามโดยใชบทความต างๆ ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน “บทความยุ ท ธศาสตร” ขึ้ นเว็บ
ผูจัดการออนไลนอีกจํานวนหนึ่ง ที่สําคัญๆ อาทิเชน
(1) คําเทศนาของหลวงตามหาบัว (27 กันยายน 2548) ที่กลาววารัฐบาล
จะเอาระบบประธานธิบดีเขามาในประเทศไทย บทความนี้นําขึ้นเว็บผูจัดการออนไลนหลังจาก
การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ 1 ไปแลว และยังเปนชวงเริ่มตนการเคลื่อนไหว
อยางจริงจัง มีผูเขามาอานบทความนี้ทางเว็บผูจัดการฯถึง 36,430 คน นับวาเปนอีกหนึ่ง
“บทความยุทธศาสตร” ที่มีอิทธิพลลดความชอบธรรมของรัฐบาลและสรางความชอบธรรมใหกับ
สนธิและเครือผูจัดการในการเคลื่อนไหว สวนหนึ่งเพราะผูพูดเปนพระที่ไดรับความนับถืออยาง
สูงโดยเฉพาะในแถบภาคอีสาน และยังเคยรณรงค “ผาปาชวยชาติ” เมื่อครั้งที่ไทยประสบวิกฤต
เศรษฐกิจอีกดวย ในขณะเดียวกัน เนื้อหาประเด็นหลักของบทความนี้ มุงเรื่องการนําระบบ
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี เขามาแทนที่ระบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริยเปนประมุข อัน
เปนจุดออนไหวที่สุดของสังคมไทย
และเปนประเด็นที่สนธิชูเปนธงนํามาตั้งแตแรกเริ่ม
เคลื่อนไหวผานรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร (หลวงตาลั่นขวางประธานาธิบ ดี-เตือน
ทักษิณจบแบบเทวทัต, 2548, ออนไลน; หลวงตามหาบัว เทศนเรื่อง เทวทัตยังรูโทษ ฉบับเต็ม,
2548, ออนไลน)
นอกจากนี้ บทความยุทธศาสตรชิ้นนี้ยังเปนอีกครั้งหนึ่งที่สนธิไดนําเรื่อง
ศาสนาเขามาเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของเครือผูจัดการ (นอกเหนือจากการที่วัดปาบานตาด
ของหลวงตามหาบัว ยังไดเปนสถานที่จัดเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2548 อีกดวย) และยังเปนอีกครั้งที่เรื่องศาสนาและพระมหากษัตริยถูกนํามารวมไว
ดวยกันในการเคลื่อนไหวที่ตอมากลายเปน “กูชาติ 4 กุมภาฯ” ของเขาในเวลาตอมา ดังที่เขาย้ํา
ไวในรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ 1 (23 กันยายน 2548) ซึ่งทั้งสรางความชอบ
ธรรมใหกับตนเองและลดความชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณลง วา “...ชาตินั้นประกอบดวย 2
อยางเทานั้นเองใหจําเอาไว ประกอบดวยศาสนาและพระมหากษัตริย ไมใชอยางอื่น ไมใช 30
บาทรักษาทุกโรค ไมใชอะไรทั้งสิ้น...” (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ)
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ขอที่ทําใหเห็นถึงความสําคัญและอิทธิพลของการตีพิมพบทความนี้ลงทั้งใน
หนังสือพิมพผูจัดการรายวันและเว็บผูจัดการออนไลนไดอยางดี คือ การตอบโตกลับจากรัฐบาล
กลาวคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ไดยื่นฟองบริษัทแมเนเจอรมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) เจาของนสพ.
ผูจัดการและพวก ฐานหมิ่นประมาท ในกรณีตีพิมพคําเทศนาดังกลาว โดยเรียกคาเสียหาย 500
ลานบาท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 (นายกฯฟอง ผูจัดการ หมิ่นฯเรียกอีก 500 ลาน, 2549:
ออนไลน)
(2) บทความ “ปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล” (17 พฤศจิกายน และ 8
ธันวาคม 2548) ในจุดเริ่มแรกของการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลทักษิณนั้น แมจะเปน “ขาลง” ก็
ตาม แตอํานาจของรัฐบาลทักษิณที่สั่งสมมาผานการแทรกแซงระบบตางๆและยึดกุมความชอบ
ธรรมจากคนชนบทผานนโยบายประชานิยมนั้น ยังมีอยูมิใชนอย หลังจากรายการเมืองไทยถูก
ถอดออกจากชอง 9 นั้น การเคลื่อนไหวทางการเมืองทาทายอํานาจและความชอบธรรมรัฐบาล
ทักษิณผานรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ไมไดรับการสื่อสารถายทอดในสื่อกระแสหลัก
ของไทยเลย บุญรักษ บุญญะเขตมาลา นักวิชาการดานการสื่อสารมวลชนและเปนคอลัมนิสต
คนหนึ่งของหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน เห็นวาการเคลื่อนไหวนี้ควรเปน “ขาวใหญ” จึงเขียน
บทความเรื่อง “ปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล” ขึ้น 2 ตอน (บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, 2548ก
และ 2548ข) โดยเรียกการเคลื่อนไหวดังกลาววา “ปรากฏการณสนธิ”
ในบทความตอนที่ ห นึ่ ง นั้ น บุ ญ รั ก ษ ไ ด อ ธิ บ ายว า รายการเมื อ งไทยราย
สัปดาหสัญจร (อยางนอย 8 ครั้ง จนถึงกอน 17 พฤศจิกายน 2548) นั้น ไมมีการถายทอดสวน
หนึ่งสวนใดในฟรีทีวีทั้ง 5 ชองของไทยเลย นอกจากรายการสมัคร-ดุสิต ที่จัดในชอง 5 และชอง
9 ซึ่งคอยเหน็บแนมเล็กนอยเนืองๆ สวนสถานีโทรทัศน ASTV News1 ก็ถูกรุมกลั่นแกลง
พยายามจะใหไมสามารถดําเนินงานตอไปได ในขณะที่เครือขายเคเบิลทีวีทองถิ่น ซึ่งโดยปกติ
มักจะรับสัญญาณจาก ASTV ไปถายทอดซ้ํา ก็ถูกสั่งระงับการถายทอดอยูเปนประจํา
นอกจากนี้ หนั งสื อพิมพ กระแสหลักที่มียอดจําหนายมากๆก็แทบไมไดเสนอเรื่องราวความ
เคลื่อนไหวของรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรเชนกัน มีเสนอบางเพียงความคิดเห็นวิจารณ
สั้ นๆ ไมไดนําเสนอข อมู ล และข อคิดเห็น เชิงโตแยง อยางเป น ระบบ ดั งนั้ น ช อ งทางในการ
ติดตามเรื่องราวของรายการเมืองไทยรายสัปดาหและการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลทักษิณ จึงมี
เพียงแหงเดียว คือ ในสื่อเครือผูจัดการ อยางหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน และเว็บผูจัดการ
ออนไลน เปนตน
บทความตอนที่สองนั้น บุญรักษอธิบาย “ปรากฏการณสนธิ” ในฐานะเปน
“วารสารศาสตรสายพันธุใหม” (บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, 2548ข) (ในขณะที่บทความตอนที่
หนึ่ง ยังเรียกดวยคําที่เขาใจยากอยูวาเปน “วารสารศาสตรเชิงโครงสรางและระบบ”) โดยบุญ
รักษอางถึงบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ The Nation เขียนโดยคอลัมนิสตชื่อ Bangkokian

222
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ซึ่งใหนิยามสื่อตางๆของไทยหลายฉบับไวอยางหวือหวา รวมทั้ง
นิยามสื่อในเครือผูจัดการวาประกอบดวย “วารสารศาสตรอยูสามสายพันธุ กลาวคือ radical
journalism (วารสารศาสตรตํารับรุนแรง) militant journalism (วารสารศาสตรแบบสูรบ) และ
suicide-bomb journalism (วารสารศาสตรแนวพลีชีพ) บุญรักษสรุปบทบาทของเครือผูจัดการ
วา “ดูเหมือนวาหากเราจะนําเอาองคประกอบทางความคิดใหมๆ ที่สนธิ ลิ้มทองกุลเพิ่งจะ
ประกาศนั้น1มาผสมผสานกับกิจกรรมตางๆ ของ "เมืองไทยรายสัปดาห" กอนหนานี้ มีเคาลางวา
เขากําลังจะสรางวารสารศาสตรสายพันธุใหมขึ้นมาอยางเต็มรูป นั่นก็คือ เปนวารสารศาสตรที่ไม
เปนเปนกลาง ทวามีเปาหมายที่จะสรางความสัมพันธกับประชาชนอยางใกลชิดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ก็
เพื่อการรวมมือกันหาทางปฏิรูปชีวิตทางการเมืองไทยใหมีความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
มากขึ้น” (Bangkokian, 2005)
บทความตอนที่หนึ่งนี้ มียอดผูอานทางเว็บผูจัดการออนไลนมากพอสมควร
คือ 21,809 คน (ขอมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2552) แตผลกระทบตอเนื่อง คือ ทําใหคําวา
“ปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล” ถูกใชเรียกกันขานอยางกวางขวางในสื่อตางๆทั้งของไทยและ
ตางประเทศ และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการเคลื่อนไหวของรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร
ไดรับการถายทอดผานสื่อตางๆมากขึ้นอยางมาก สวนบทความชิ้นที่สองนี้ มียอดผูอานไมนอย
เชนกัน คือ 15,369 คน (ขอมูล ณ 12 มีนาคม 2552) ทั้งสองบทความนี้ เปนงานที่ทีมงาน
อาวุโสหลายคนในเครือผูจัดการชอบอยูมาก2 เพราะแมจะเปนการเขียนโดยนักวิชาการอิสระก็
ตาม แตหากพิจารณาในแงยุทธศาสตรแลว ถือวาทําใหสิ่งที่สนธิ ลิ้มทองกุล และเครือผูจัดการ
เคลื่อนไหวอยูในขณะนั้น ไดรับความชอบธรรมอยางสูงมากขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
ในสถานการณที่รัฐบาลมีพฤติกรรมยึดครอง/แทรกแซงสื่อและสถาบันทางการเมืองตางๆของ
ไทยอยูอยางมหาศาล
ชุดบทความทั้งสองชุดดังกลาวขางตน เปนหนึ่งตัวอยางของ “บทความ
ยุทธศาสตร” ที่เปนทัศนะของนักคิดหรือผูนําทางสังคมที่มีอิทธิพลตอความคิดของคนในสังคม
และไดกลายมาเปนเครื่องมือการสื่อสารชนิดหนึ่ง ผสมผสานไปกับ “ขาวยุทธศาสตร” ดังกลาว
แลวขางตน ในการระดมพลใหหมูมวลผูอานเขามาอานเว็บไซตผูจัดการฯมากขึ้น หรืออีกนัย
1

ตัวอยางเชน "ผม [สนธิ] เปนสื่อมวลชนที่ไมเปนกลาง", "นับแตนี้ตอไปไมใชสนธิ ลิ้มทองกุลคนเดิม
อีกตอไปที่นึกจะทําอะไรก็ทําไดตามใจตัวเอง-หากแตจะตองถามประชาชนและองคกรประชาชนตางๆ ที่ให
ความเมตตาโอบอุม", "จุดยืนที่ไมวันทรยศตอความเมตตาของประชาชน" และ "จุดยืนทําหนาที่สื่อเปนยาม
เฝาแผนดิน ที่จะตอสูในสามประเด็นหลักคือ (1) เพื่อใหรัฐบาลบริหารบานเมืองดวยความโปรงใสทั้งในอดีต
และอนาคต (2) เพื่อสิทธิเสรีภาพของสื่อไมใหมีการปดกั้น และ (3) เพื่อใหมีการปฏิรูปการเมืองเพราะเห็นวา
บานเมืองจะเดินตอไปไมไดหลังจากมีการตั้งโตะกินรวบ” อางโดยผูเขียน จากบทความเดียวกันของบุญรักษ
บุญญะเขตมาลา (2549ข)
2
รวมทั้งตอมากลายมาเปนชื่อหนังสือบันทึกเรื่องการโคนลมรัฐบาลทักษิณที่เขียนโดยคํานูณ สิทธิ
สมาน (2549) และพูดถึงบทความนี้อยูที่ดานในของหนังสือดวยเชนกันในหนา 95-96

223
หนึ่ง เปนการแผอิทธิพลตอสูชวงชิงพื้นที่การสื่อสารทางการเมืองแขงกับการครอบงําสื่อของ
ฝายรัฐบาลไดอยางทรงพลังและรอบดาน
1.3.2. เวทีพันธมิตรฯ: แหลงผลิตเนื้อหาของสื่อเครือผูจัดการ
หลังการชุมนุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งนําเดี่ยวโดยสนธิ ลิ้มทองกุล
และที่ทีมงานเครือผูจัดการถือเปนการจบกระบวนการเคลื่อนไหวของขบวนการถวายคืนพระ
ราชอํานาจที่ดําเนินมาตั้งแตเดือนกันยายน 2548 นั้น บทบาทการเคลื่อนไหวระดมพลังทาง
การเมืองของมวลชนยายไปอยูที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ถือไดวา “รับไมตอ”
และมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรงอยางคึกคักและขนานใหญทั้งในกรุงเทพฯ
และตามตางจังหวัด รวมทั้งมีกลุมองคกรและเครือขายตางๆในตางจังหวัดจัดตั้งตนเองขึ้นมาใน
นาม “พันธมิตรฯ” ประจําจังหวัดนั้นๆ ทั้งจัดกิจกรรมในจังหวัดตนเองและเดินทางเขากรุงเทพฯ
เพื่อรวมกับพันธมิตรฯที่มีแกนนํา 5 คนในกรุงเทพฯอีกดวย
ในชวงนี้ เว็บผูจัดการออนไลน รวมทั้งสื่อทุกแขนงในเครือผูจัดการ ยังคงมี
ความสัมพันธใกลชิดกับขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณ มากถึงขั้นกลาวไดวาเปน “กระบอกเสียง
ให” กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นิรันดร เยาวภาว เว็บมาสเตอรของเว็บไซต
ผูจัดการออนไลน ใหความเห็นในประเด็นความสัมพันธระหวางสื่อในเครือผูจัดการกับพันธมิตรฯ
โดยเฉพาะเรื่องการเปน “กระบอกเสียง” นี้ไวอยางนาสนใจวา
“…ก็สัมพันธเปนสื่อหลักเลยที่นําเสนอความเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ [สวน
หนึ่งเพราะ] ผูกอตั้งคือ สนธิ ลิ้มทองกุล ก็เปนแกนนําพันธมิตรฯ แลวก็เราก็เห็นวาการ
เคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ซึ่งแมจะไมใชองคกรที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย แตก็
เปนกลุมคนที่รวมตัวกันตามรัฐธรรมนูญ เรามีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหว ประเด็นที่พันธมิตรฯ
เคลื่อนไหวก็เปนประเด็นของสังคมสวนใหญ ซึ่งทุกคนรูและอยากจะรู คนอาจจะมองวา
เปนกระบอกเสียงใหพันธมิตรฯ แตวาคุณตองดูวาพันธมิตรฯคือใคร พันธมิตรฯไมใช
กลุมคนเล็กๆไมกี่กลุม แลวก็มาเคลื่อนไหวดวยประเด็นสวนตัว เพื่อใหคุณสนธิไดเปน
รัฐมนตรี เพื่อใหคุณสนธิไดประมูลรถไฟฟาได มันไมใช งานหลักของแตละคนเปนงาน
เพื่อสวนรวมทั้งนั้น…[ดังนั้น] เราเต็มใจยินดีที่จะทําหนาที่ในการเปนสื่อใหกับพันธมิตรฯ
ซึ่งก็คือเปนสื่อใหกับสังคมสวนรวมทั้งหมด ถางานของพันธมิตรประสบความสําเร็จ
สวนที่จะไดก็คือสังคมทั้งหลาย ไมใชวาผูจัดการจะไดดิบไดดี ไดขึ้นเงินเดือนทุกคน ได
โบนัสกันคนละ 5 เดือน 6 เดือน ไมใช มันคือสังคมทั้งหมดได”
(นิรันดร เยาวภาว, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2552)

224
คํ า สั ม ภาษณ นี้ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ อั น แนบแน น เป น เนื้ อ เดี ย วกั น
ระหวางสื่อในเครือผูจัดการกับพันธมิตรฯไดอยางดี โดยเฉพาะการใชสรรพนาม “เรา” ใชสลับไป
มาทั้งที่หมายถึงพันธมิตรฯ (ในประโยคที่วา “เรามีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหว”) และเครือผูจัดการ (ใน
ประโยคที่วา “เราเต็มใจยินดีที่จะทําหนาที่ในการเปนสื่อใหกับพันธมิตรฯ”)
ความแตกตางที่สําคัญประการหนึ่งของสื่อในเครือผูจัดการ ระหวางสมัยที่รวม
เคลื่อนไหวกับขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ กับสมัยที่เปนกระบอกเสียงใหกับพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือ ในขณะที่ยุคแรกนั้น เปนการเคลื่อนไหวที่นําเดี่ยวโดยสนธิ ลิ้ม
ทองกุ ล และมีกลุม ผูนํา และนั ก คิดคนอื่ น ๆรว มบา งอีก เล็ กน อย (เช น พล.ต.อ.ประทิ น สั น ติ
ประภพ, อัมรินทร คอมันตร, หรือ นตอ.ประสงค สุนศิริ เปนตน) แตยุคหลังที่เปนพันธมิตรฯนั้น
ผลจากการที่แกนนําในภาคประชาสังคม อยางพิภพ ธงไชย, สมศักดิ์ โกศัยสุข, สมเกียติ พงษ
ไพบูลย, และสุริยะใส กตะศิลา เขารวมดวย ทําใหแมจะมีแกนนําตรงกลางอยู 5 คน แตก็มีผูนํา
และนักกิจกรรมทางสังคมการเมืองนอยใหญทั้งมีและไมมีชื่อเสียง เขารวมดวยมากมายมหาศาล
โดยอาศัยเครือขายความสัมพันธทางสังคม (social network) ที่รูจักและไววางใจในกันและกัน
ชักชวนสืบตอเนื่องใหเขารวมขบวนการไดอยางมากมาย เพิ่มขึ้นกวาเดิมอีกมาก
ดังนั้ น ในแงข องพื้นที่ท างการเมือ งในโลกกายภาพ คื อ เวที การชุ มนุ ม ของ
พันธมิตรฯนั้น จึงประกอบดวยมีผูคนมากหนาหลายตาทั้งที่มีชื่อเสียงและไมมีชื่อเสียงในสังคม
ขึ้นเวทีไปอภิปราย ปลุกระดม บอกเลาเรื่องราว และทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการขับไลรัฐบาลทั กษิณอีกมากมายมหาศาล ในขณะเดียวกัน เมื่ อพิจารณาในโลกการ
สื่อสารและในโลกไซเบอรแลว เนื้อหาและเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในเวทีพันธมิตรฯและเรื่องราว
ตางๆในที่ชุมนุมจึงเปนทั้งวัตถุดิบ และบางครั้งเปนแหลงผลิตเนื้อหาสําเร็จรูปอยางดีและสําคัญ
ยิ่งในชวงเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ ที่ปอนใหกับสื่อในเครือผูจัดการ โดยเฉพาะเว็บไซต
ผูจัดการออนไลนอีกดวย
พิจารณาเฉพาะชวงที่พันธมิตรฯมีบทบาทสูงสุดทางการเมืองในตลอดชวงป
2549 คือตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2549 อันเปนวันเริ่มแรกของการชุมนุมอยางตอเนื่องตามสถานที่
ตางๆในกรุงเทพฯ ตามสโลแกนที่วา “ยืดเยื้อยาวนาน ไมจบไมเลิก” กอนที่จะยุติการชุมนุมไปใน
วันที่ 30 มีนาคม 2549 เพื่อใหทุกฝายกลับไปเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน
2549 และกลับมาชุมนุมกันใหมอีกครั้งในวันที่ 7-8 เมษายน 2549 เพื่อตอบโตตอสถานการณ
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประกาศเวนวรรคทางการเมืองของพตท.ทักษิณนั้น ในชวง
เวลา 28 วันนี้ เวทีพันธมิตรฯไดกลายเปนพื้นที่ทางการเมืองกายภาพที่รองรับผูคนจํานวนมาก
ถึงอยางนอย 346 คน (หรือคณะบุคคล หรือองคกร) ผูคนเหลานี้ไดชวยผลิตเนื้อหาทั้งที่เปน
คลิปเสียงและคลิปวิดีโอใหสื่อในเครือผูจัดการ (นับเฉพาะคลิปเสียงและคลิปวีดีโอที่ไมซ้ํากัน)
อยางนอยถึง 860 คลิปเลยทีเดียว (เฉลี่ยวันละ 30-31 คลิป) ทั้งนี้กลุมบุคคลที่ขึ้นเวทีพันธมิตรฯ
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ในชวงเวลานี้สามารถแยกแยะไดตามลักษณะของเนื้อหาเปน 2 ประเภท คือ เนื้อหาประเภทการ
ปราศรัย/อภิปรายตางๆ กับเนื้อหาที่เปนการแสดงเชิงวัฒนธรรม (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ก.)
ตารางที่ 6.5: ผูปราศรัย/อภิปรายบนเวทีของพันธมิตรฯ ตารางที่ 6.6: ศิลปนทีข่ ึ้นเวทีพันธมิตรฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

จํานวนคลิป
การุณ ใสงาม สว.บุรีรัมย
12
ไชยวัฒน สินสุวงศ อดีตหัวหนาพรรคพลังธรรม
12
ภูวดล ทรงประเสริฐ คณะสังคมศาสคร ม.เกษตรศาสตร
11
ศิริชัย ไมงาม ประธานสหภาพแรงงาน กฟผ.
11
สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
11
สมบูรณ ทองบุราณ ส.ว.ยโสธร
10
เสรี วงษมณฑา ผูอํานวยการโครงการการจัดการดุษฎีบัณฑิต
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รสนา โตสิตตระกูล เครือขาย 30 องคกรตานคอรรัปชัน
9
ศาสตรา โตออน คณะนิติศาสตร ม.รังสิต
9
เพียร ยงหนู ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ
8
ดนัย อนันติโย อุปนายกฝายกิจการพิเศษ สภาทความ
7
วิไลวรรณ แซเตียว ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
7
บุญยอด สุขถิ่นไทย
6
พ.อ.วินัย สมพงษ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย
6
วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน
6
สุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการ
6
ปฏิรูปสื่อ
กิตติชัย ใสสะอาด ฝายกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
5
มาลีรัตน แกวกา สว.สกลนคร
5
วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน ผอ.สถาบันสหัสวรรษ
5
สังศิต พิริยะรังสรรค รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
5
สังคมแหงชาติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

วงซูซู
ประทีป ขจัดพาล
สีแพร เมธาลัย
โฮป และแฟมิลี่
เศก ศักดิ์สิทธิ์
วงฆารวาส จากกองทัพธรรม
ไก แมลงสาบ
วงแฮมเมอร
วงคาราวาน
ฮิวโก และวงสิบลอ
พัด กูชาติ
วงคาราวานไมเนอร
ชัย บลูส
วงภูมิบรรทัด
ตี๋ ภูธร
นิด กรรมาชน
บี๋ คณาคํา
ปู พงษสิทธิ์
วงไดมอนด ผูพิการทางสายตา
ศรัณยู วงศกระจาง

จํานวนคลิป
11
9
9
8
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4

ที่มา: รวบรวมจากผูจัดการออนไลน, คอลัมน
“ชุมนุมกูชาติ”
หมายเหตุ: บางคนอาจปรากฏอยูใ นคลิปเดียวกัน ดังนั้นจึงไมนับผลรวมจํานวนคลิปทัง้ หมด

ตารางที่ 6.7: จํานวนคลิปทีม่ ีเนื้อหาของแกนนําพันธมิตรฯ
จํานวนคลิป

1. สนธิ ลิ้มทองกุล (แกนนําพันธมิตรฯ)
52
2. ปรากฏชื่อคลิปในนาม “แกนนําพันธมิตรฯ”
28
3. สมศักดิ์ โกศัยสุข (แกนนําพันธมิตรฯ)
19
4. จําลอง ศรีเมือง (แกนนําพันธมิตรฯ)
16
5. สมเกียรติ พงษไพบูลย (แกนนําพันธมิตรฯ)
15
6. พิภพ ธงไชย (แกนนําพันธมิตรฯ)
10
7. สุริยะใส กตะศิลา (ผูประสานงานพันธมิตรฯ)
6
ที่มา: รวบรวมจากผูจัดการออนไลน คอลัมน “ชุมนุมกูชาติ”
หมายเหตุ: บางคนอาจปรากฏอยูในคลิปเดียวกัน ดังนั้นจึงไมนับผลรวม
จํานวนคลิปทัง้ หมด
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ประเภทแรก คือ กลุมคนที่ขึ้นไปปราศรัย อภิปราย และสนทนาทั่วไป ตลอดจน
เปนแขกรับเชิญที่มารวมในรายการตางๆของสถานีโทรทัศนเอเอสทีวี ผูมารวมในการผลิต
เนื้อหาสวนนี้มีหลากหลายอาชีพและสถานภาพ ทั้งที่เปนนักคิด นักวิชาการ ที่โดดเดน คือ เสรี
วงษมณฑา, ภูวดล ทรงประเสริฐ แหงคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปนตน;
ผูนําทางศาสนา เชน สมณะโพธิรักษ แหงสํานักสันติอโศก (พุทธ), พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ
(พุทธ), เสาวนีย จิตตหมวด (อิสลาม), บาทหลวงวิชัย โภคทวี (คริสต) เปนตน; นักกิจกรรมและ
นักเคลื่อนไหวทางสังคม เชน เดช พุมคชา นักกิจกรรมอาวุโสยุค 14 ตุลา, อังคณา นีละไพจิตร,
นารี เจริ ญ ผลพิ ริ ย ะ เป น ต น ; นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา เช น กชวรรณ ชั ย บุ ต ร แห ง สหพั น ธ นิ สิ ต
นักศึกษาแหงประเทศไทย และยศ ตันสกุล ประธานกลุมนักเรียนเพื่อประชาธิปไตย เปนตน;
นักการเมือง เชน เสนาะ เทียนทอง หัวหนากลุมวังน้ําเย็นและอดีตสส.พรรคไทยรักไทย และชิง
ชัย มงคลธรรม หัวหนาพรรคความหวังใหม เปนตน; อดีตทูต เชน กษิต ภิรมย, อัษฎา ชัยนาม
และสุรพงษ ชัยนาม เปนตน; ทนายความ เชน วรินทร เทียมจํารัส สภาทนายความ เปนตน;
สมาชิกวุฒิสภา อยางเจิมศักดิ์ ปนทองเอง ซึ่งเปนส.ว.กรุงเทพฯ, การุณ ใสงาม ส.ว.บุรีรัมย, นิ
รันดร พิทักษวัชระ ส.ว.อุบลราชธานี และไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ส.ว.นครราชสีมา เปนตน; อดีต
ทหารและตํารวจ เชน พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ, พล.อ.สายหยุด เกิดผล เปนตน; องคกร
พัฒนาเอกชน เชน รสนา โตสิตระกูล, ชัยพันธ ประภาสวัตร (ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน), วิฑูรย
เลี่ยนจํารูญ (FTA Watch), นิมิตร เทียนอุดม (เครือขายผูติดเชื้อ); สหภาพแรงงาน เชน ศิริชัย
ไมงาม สหภาพแรงงาน กฟผ. และวิไลวรรณ แซเตียว คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
เปนตน ฯลฯ บุคคลเหลานี้นับรวมแลวมีอยูอยางนอยถึง 199 คน และอีก 35 องคกร (เนื่องจาก
ไมทราบชื่อตัวแทนขององคกรนั้นๆ) ขึ้นเวทีในนามองคกรหรือคณะบุคคล ทั้งนี้ ยังไมนับรวมถึง
แกนนําและผูประสานงานพันธมิตรทั้ง 6 คน ซึ่งตอมาเรียกไดวากลายเปน “ดารายอดนิยม” ไป
เลยทีเดียว กลุมคนที่ขึ้นเวทีพันธมิตรฯอภิปรายเนื้อหาตางๆและปรากฏในคลิปเสียงและคลิป
วิดีโอมากที่สุด 20 อั นดับแสดงสามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.5 สว นจํานวนคลิ ปที่ เปนการ
ปราศรัยของแกนนําพันธมิตรฯสามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.7
ประเภทที่ ส อง ของเนื้ อ หาที่ ผ ลิ ต ขึ้ น บนเวที พั น ธมิ ต รฯ คื อ การแสดงทาง
วัฒนธรรม นอกเหนือจากมีกวี อยางนอย 9 คน อาทิ เนาวรัตน พงษไพบูลย, วิสาขา กัลยาณ
พงศ ลูกสาวของอังคาร กัลยาณพงษ เปนตน ขึ้นอานบทกวีแลว ยังมีมีศิลปน ดารา นักแสดง
กลุมหรือคณะทางวัฒนธรรมตางๆ รวมทั้งวงดนตรี ที่ขึ้นแสดงดนตรี, เลนเปยโน อยาง พ-วง
เดือน และณัฐ ยนตรรักษ, ดนตรีแจส โดย วง Brown Sugar Jazz Band, เลนกูเจิ้ง โดย รุงฉาย
เย็นสบาย นิสิตภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ, แสดงงิ้ว 5 ครั้ง
จากคณะงิ้วธรรมศาสตร, เลนลําตัด โดยคณะลําตัดธรรมศาสตร, แสดงหมอลํา โดยกลุมหมอลํา
ลุมน้ําโขง, แสดงมโนราห โดยคณะโนราหเมืองคอน (จังหวัดนครศรีธรรมราช), เชิดหนังตะลุง
โดยคณะหนังตะลุงคนเมืองคอน, แสดงนาฏศิลปชุดกฤษดาภินิหาร, โชวมิวสิกวิดีโอ, ทําพิธีกง
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เต็กลอเลียนการเมืองเพื่อสงวิญญาณรัฐบาลทักษิณ, แสดงการตีกลองยาวสะบัดชัย โดยทีมงาน
คนลานนา เพื่อเอาฤกษเอาชัยในวันที่พันธมิตรฯอานฎีกาขอนายกฯพระราชทาน, จัดแสดง
แฟชั่นโชว โดย ทราย วรรณพร ฉิมบรรจง และกลุมศิลปนกูชาติ, แสดงเกมสทศโกง และจัด
แสดงศาลจําลอง 1 ครั้งโดยศูนยนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งคลิปมิวสิควิดีโอ
“เพลงหนาเหลี่ยม” อันลือเลื่อง ที่แตงเนื้อหาโดยผูไมประสงคออกนามอีกดวย ผูคนที่ขึ้นแสดง
เนื้อหาทางวัฒนธรรมบนเวทีพันธมิตรฯนั้น นับรวมไดอยางนอย 104 คนหรือกลุมบุคคล กลุม
คนที่ขึ้นเวทีพันธมิตรฯเพื่อแสดงกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและปรากฏในคลิปเสียงและคลิปวิดีโอ
มากที่สุด 20 อันดับแสดงสามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.6
การที่มีบุคคลผูมีชื่อเสียงเปนที่นับหนาถือตาในสังคมจํานวนกวา 300 คน (หรือ
คณะบุคคล) ขึ้นพูดอภิปรายและแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมบนเวทีพันธมิตรฯเกี่ยวกับการขับ
ไลรัฐบาลทักษิณในชวงของการระดมมวลชนนั้น มีผลไมนอยตอการเพิ่มขึ้นความชอบธรรมของ
ขบวนการขับไลรัฐบาล เพราะคนทั่วไปมักเชื่อถือบุคคลผูมีชื่อเสียงเหลานี้อยูแลว นี้หากกลาว
โดยหยิบยืมทฤษฎีของการโฆษณาการตลาดทั้งหลาย ซึ่งมักอาศัยบุคคลผูมีชื่อเสียงในวงการ
ตางๆมาเปนพรีเซ็นเตอร (presenter) ใหกับสินคาของตนเอง กรณีนี้ก็เชนกัน กลาวไดวา
“สินคา” ใน “ตลาดการเมือง” แหงนี้คือ “การขับไลรัฐบาลทักษิณ” หรือ “ความเลวรายของรัฐบาล
ทักษิณ” เปนตน และมีพรีเซ็นเตอรที่มากหนาหลายตาจากแทบทุกวงการขึ้นเวทีพันธมิตรฯเปน
ผูกลาวถอยคําในทิศทางที่สนับสนุนสินคาทางการเมืองดังกลาว แนนอนวาทั้งเสียงคําพูด ภาพผู
พู ด ท า ที แ ละบรรยากาศขณะนั้ น ย อ มถู ก ปรั บ แปลงกลายเป น สื่ อ สั ญ ญาณภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร แลวสงผานสื่อทุกแขนงของเครือผูจัดการ โดยเฉพาะโทรทัศน
เอเอสทีวีและเว็บไซตผูจัดการออนไลน ซึ่งเทากับเปนการนําอัตลักษณ (identity) ที่มีอยูในโลก
กายภาพ มาใชสงเสริมความเขมแข็งของการสื่อสารในโลกไซเบอรใหนาเชื่อถือมากขึ้นไปอีก
จนสามารถสงผลกลับมาหนุนเสริมความชอบธรรมใหกับขบวนการขับไลรัฐบาลไดอยางมีพลัง
นี้เมื่อเทียบกับชุมชนการเมืองไซเบอรในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม
ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอถัดไปแลว พลังทางการเมืองที่ชวยเกื้อหนุนความชอบธรรมของรัฐบาล
ทักษิณนั้น นอยกวาอยางเห็นไดชัด เพราะบุคคลผูเปนแกนหลักในการผลิตเนื้อหา (ตั้งกระทู
และแสดงความคิดเห็น) สนับสนุนรัฐบาลทักษิณนั้น สวนใหญมิไดและไมสามารถเปดเผยตัวตน
ที่แทจริงของตนเองตอผูอานหรือผูบริโภคเนื้อหาเหลานั้นได ดังที่มีการถกเถียงกันในกระทูหนึ่ง
วาดวยการเปดเผยตัวตนของคนที่จัดทําเว็บไซตคนผานฟา โดย “มังกรดํา” (นามแฝง) ซึ่งเปน
แกนสํ าคั ญ คนหนึ่ ง ในกลุมผูส นั บ สนุ นรัฐ บาลทั กษิ ณ ไดต อบกระทูนั้น ไปว า เนื่ อ งจากคนทํ า
เว็บไซตกําลังทําเรื่องที่คอนขางละเอียดออนและเกี่ยวของกับความปลอดภัยของตัวเอง จึงไม
อาจเปดเผยตัวตนของตนเองได ดังนั้น “มังกรดํา” จึงเสนอใหผูอานไมสนใจวาใครเปนคนผลิต
เนื้อหาเหลานี้ แตเขาอยากใหสนใจที่ตัวเนื้อหามากกวาวามีขอมูลขอเท็จจริงและมีการอภิปราย
ดวยเหตุดวยผลมากนอยเพียงใด
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นอกจากการไดผูคนมากหนาหลายตาขึ้นกลาวถอยคําหรือแสดงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสื่อสารทางการเมืองในการขับไลรัฐบาลทักษิณอยูเปนประจําแลว นักคิดนักกิจกรรมบางคน
ที่มีศักยภาพในการเขียน/พูดอธิบายวิเคราะหเหตุการณตางๆในบานเมือง หรือทํางานดานสื่อ
หรืออยูวงการสื่ออยูแลว กลุมคนเหลานี้จัดไดวามีศักยภาพสูงในการรวมผลิตรายการเพื่อรองรับ
เนื้อหาตางๆใหสื่อในเครือผูจัดการไดเลยทีเดียว ในชวงเวลาที่มีการขับไลรัฐบาลทักษิณ คนกลุม
นี้จึงกลายมาเปนกําลังสําคัญอีกสวนหนึ่งที่รวมออกแบบและผลิตรายการที่มีเนื้อหาเชิงการเมือง
ตางๆใหแกเครือผูจัดการและเวทีพันธมิตรฯอีกดวย คนกลุมนี้อาทิเชน
1) เจิมศักดิ์ ปนทอง ไดนําชื่อหนังสือ “รูทันทักษิณ” อันเปนหนังสือรวบทัศนะ
ของนักคิดนัดวิชาการและปญญาชนสาธารณะทั้งหลายที่มีตอนโยบายและพฤติกรรมดานตางๆ
ของพตท.ทักษิณ มาจัดและผลิตเปนรายการสนทนาบนเวทีพันธมิตรฯ โดยอภิปรายวิเคราะห
แงมุมตางๆเกี่ยวกับรัฐบาลทักษิณ และมีแขกรับเชิญผลัดเปลี่ยนกันมารวมอภิปรายจํานวนมาก
(นับคลิปรายการรูทันทักษิณได 20 คลิป)
2) อัญชลี ไพรีรัก ซึ่งไดมาทํางานรวมกับเครือผูจัดการในชวงตนของการ
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณของพันธมิตรฯ โดยไมไดเปนพนักงานในเครือผูจัดการแตอยาง
ใด อัญชลีไดรวมผลิตและดําเนินรายการเลาขาวในชื่อตางๆตามสถานที่ที่พันธมิตรฯไปชุมนุม
เชน หองขาวมัฆวาน, หองขาวหนาทําเนียบ, สี่แยกขาวมิสกวัน และหองขาวสยามพารากอน
(นับรวมคลิปที่อัญชลีดําเนินรายการไดถึง 24 คลิป) โดยดําเนินรายการคูไปกับยุทธิยง ลิ้มเลิศ
วาที ซึ่งเปนพนักงานของเครือผูจัดการมาตั้งแตป 2546 แลว (17 คลิป) รวมถึง บุญยอด สุขถิ่น
ไทย ที่แวะเวียนผลัดเปลี่ยนมารวมเปนผูดําเนินรายการในบางครั้ง (นับคลิปของบุญยอดได 6
คลิป)1
3) ทั้งนี้ ยังอาจนับรวมยอนไปไดถึง ปานเทพ พัวพงษพันธ ที่เพิ่งมาทํางาน
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เดิมที อัญชลี ไพรีรัก จัดรายการวิทยุอยูที่รายการ “จับชีพจรขาว” คลื่นเอฟเอ็ม 96.5 MHz และ
วิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณอยางตรงไปตรงมาตั้งแตชวงแรกๆหลังขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีเมื่อป 2544 ตอมา
รายการนี้จึงตองยุติไป เนื่องจากมีการแทรกแซงทางการเมือง อัญชลีจึงไดรับการชักชวนจากประชัย เลี่ยวไพ
รัตน แหงเครือทีพีไอ ใหมาจัดทํารายการวิทยุที่คลื่นเอฟเอ็ม 92.25 MHz อัญชลียังคงวิพากษวิจารณรัฐบาล
ทักษิณตรงไปตรงมาเชนเดิม จึงขมขูคุกคามจนตองลาออกอีกครั้ง ในที่สุดจึงและหลังการชุมนุมตอเนื่องของ
พันธมิตรฯในชวงเดือนมีนาคม 2549 นี้แลว อัญชลียังคงขึ้นเปนพิธีกรใหกับรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห
สัญจร คอนเสิรตการเมือง” ตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม 2549 เรื่อยมา ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ออกมาจากการ
ทํางานเปนผูสื่อขาวภาคสนามใหกับชอง 3 และมารวมงานกับเครือผูจัดการ ตั้งแตป 2546 โดยเปนพิธีกรใน
รายการ “ยามเชาริมเจาพระยา” และ“สภาทาพระอาทิตย” สวนบุญยอด สุขถิ่นไทย เคยเปนผูดําเนินรายการ
วิทยุสไมลเรดิโอ 5 รวมกับอัญชลี ไพรีรัก ในราวป 2539 บุญยอด ถูกปลดออกจากสถานีโทรทัศนชอง 3
อยางกะทันหันหลังกลับมาอานขาวในรายการ “ขาววันใหม” ในชวงป 2548 ไดไมนาน ตัวบุญยอดเองเชื่อวา
เปนเพราะเขาวิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณอยางตรงไปตรงมา เมื่อมีการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ เขาก็
เปนอีกคนหนึ่งที่เขามารวมทัพอยางใกลชิดดวยเชนกัน
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กั บ เครื อ ผู จั ด การฯเมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2548 อั น เป น ช ว งที่ ส นธิ ลิ้ ม ทองกุ ล เริ่ ม หั น มา
วิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณอยางหนักหนวงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรายการเมืองไทยรายสัปดาห จน
ในที่สุดรายการถูกถอดออกจากชอง 9 ในตนเดือนกันยายน 2549 กอนหนานั้น ปานเทพเคย
เปนทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจภาคใต ของรัฐบาลทักษิณ 1 แตถอนตัว
ออกมาเนื่องจากมีความเห็นไมตรงกัน ปานเทพไดเปดคอลัมน “บันทึก 2550” ไวในเว็บไซต
ผูจัดการออนไลน ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2549 (หลังเหตุการณการขายหุนเอไอเอส 73,000
ลานบาทได 2 วัน) และเขียนเรื่อยมาจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เลยทีเดียว รวมทั้งสิ้น 138
บทความ (ปานเทพ พัวพงษพันธ, มปป.)
ลั ก ษณะการที่ เ ครื อ ผู จั ด การสามารถกลายเป น สถานที่ ร องรั บ ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวนี้ ยังสืบเนื่องเรื่อยไปถึงหลังเหตุการณรัฐประหาร 2549 อันเปน
ชวงที่พันธมิตรฯลดบทบาทของตัวเองบนทองถนนลงไปอีกดวย หลายคนไดเรียนรูถึงพลังของ
ตนเองวาสามารถรวมเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (ในที่นี้ คือ สามารถผลิตเนื้อหาการสื่อสารทาง
การเมือง) ไดอยางไร จํานวนหนึ่งจึงไปรวมตัวกั นที่เครือผูจัดการฯแทน หลายคนที่ ขึ้นเวที
พันธมิตรฯหรือเขารวมเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณรวมกับพันธมิตรฯนั้น ไดกลายมาเปน
คอลัมนิสตหรือผูผลิตรายการหรือผูดําเนินรายการใหกับสื่อในเครือผูจัดการทั้งสี่ชนิดขางตนอยู
ไมนอย อาทิเชน
1) เจิมศักดิ์ ปนทอง หลังเหตุการณรัฐประหาร ไดเปลี่ยนชื่อรายการ “รูทัน
ทั ก ษิ ณ ” ให ก ลายเป น รายการ “รู ทั น ประเทศไทย” และผลิ ต เนื้ อ หาการอภิ ป รายวิ เ คราะห
ปรากฏการณท างการเมื อ งและเศรษฐกิ จต างๆ พรอ มกั บ มี แขกรั บ เชิ ญต างๆร ว มวิ เ คราะห
เชนเดิม และออกอากาศทางโทรทัศนเอเอสทีวี เนื้อหาที่ผลิตในรายการนี้ จะถูกนํามาถอดเทป
หรือเขียนสรุปเปนบทความในชื่อเดียวกันเปนจํานวนมากกวา 200 บทความเรื่อยมากระทั่ง
ปจจุบัน (25 สิงหาคม 2552)1
2) การุณ ใสงาม (ส.ว.บุรีรัมย) ซึ่งนอกจากจะผลิตรายการชื่อ “ตรงไปตรงมา”
ออกอากาศทางโทรทัศนเอเอสทีวีแลว ยังเปดคอลัมนชื่อเดียวกันนี้ในเว็บไซตผูจัดการออนไลน
ซึ่งก็หมายถึงลงในผูจัดการรายวันดวย ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2549 ถึง 23 ตุลาคม 2550 นับ
รวมไดจํานวน 55 บทความ (การุณ ใสงาม, มปป.)
3) อมร อมรรัตนานนท ซึ่งเปนอดีตเลขาธิการเครือขายเดือนตุลา ชวงป
2540-2542 และไดเขารวมกอตั้งพรรคไทยรักไทยตั้งแตเริ่มแรกโดยการชักชวนของภูมิธรรม
เวชยชัย แตภายหลังลาออกจากพรรคไทยรักไทยเพราะมีปญหาความขัดแยงภายในกองทุน
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เทาที่สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตผูจัดการออนไลน ยอนกลับไปถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 มี
บทความในคอลัมน “รูทันประเทศไทย” ถึง 200 บทความ แสดงวา มีบทความในคอลัมน “รูทันประเทศไทย”
(ซึ่งผลิตและรวบรวมขอมูลกันไวตั้งแตสมัยเปนรายการ “รูทันทักษิณ”) มากกวา 200 บทความ แตไมทราบวา
มีมากถึงเทาใด (ดูเพิ่มเติม เจิมศักดิ์ ปนทอง, มปป.)
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ฟนฟูหนี้สินเกษตรกร ซึ่งอมรไดรับแตงตั้งจากสมศักดิ์ เทพสุทิน ใหเปนรองเลขาธิการกองทุนฯ
ครั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ อมรจึงแถลงขาวประกาศเขารวมการขับไลดวย
เชนกัน อมร ไดเปดคอลัมน “ฅ.เลือกขาง” ในเว็บผูจัดการออนไลนและเขียนบทความตั้งแตวันที่
7 กันยายน 2549 (กอนรัฐประหารไมถึง 2 สัปดาห) จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2550 รวมทั้งสิ้น
41 บทความ
ปริมาณเนื้อหาดังกลาวที่ผลิตขึ้นมาจากผูคนจํานวนมากที่ขึ้นเวทีพันธมิตรฯ
ภายในเวลาเพียงราวหนึ่งเดือนนั้น ไดถูกนําไปใชโดยเครือผูจัดการอยางคุมคายิ่ง ชนิดที่หาก
กลาวดวยศัพทวงการโทรคมนาคมปจจุบัน อาจเรียกไดวาเปน “เลนสาม/สี่ตอ” (triple/quadruple
play) กลาวคือ สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงตอไป หรือใชเปนเนื้อหาสดๆ สําหรับ
สื่ออีกอยางนอย 3-4 ชนิด ไดแก (1) เปนเนื้อหาสําหรับรายการโทรทัศนใหสถานีโทรทัศนเอเอส
ทีวี (2) เปนเนื้อหาในเชิงเสียงใหกับสถานีวิทยุ ทั้งวิทยุและโทรทัศนของเครือผูจัดการนั้น
สามารถรับฟง/ชมไดทั้งจากเครื่องรับวิทยุและจานรับสัญญาณดาวเทียม (ตามลําดับ) ที่มีผูซื้อไป
ติดตั้งจํานวนมาก และจากเว็บไซตผูจัดการออนไลน (3) เนื้อหาการอภิปรายหรือการแสดง
ตางๆยังสามารถกลายมาเปนประเด็นการเขียนขาวและสัมภาษณเพิ่มเติม1 หรือนําคําอภิปราย
หรื อคํ าแถลงตางๆมาถอดเทปทั้งหมด ใหกับ หนังสือพิมพทั้งที่ เปนผูจัดการรายวัน และขึ้ น
เว็บไซตผูจัดการออนไลน (4) นอกจากนี้ เครือผูจัดการ ยังนําเนื้อหาเหลานี้ รวมทั้งบันทึก
รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร 15 ครั้งชวงเดือนกันยายน 2548-มกราคม 2549 และการ
อภิปรายเรื่องพระราชอํานาจ 2 ครั้งเมื่อเดือนกันยายน 2548 มาผลิตเปนวีซีดี (Video CDs) อีก
กวา 1,000,000 แผน
การแผขยายอํานาจการสื่อสารทางการเมืองเกี่ยวกับเนื้อหาการขับไลรัฐบาล
ทักษิณในระดับที่กวางขวาง โดยมีผูคนมากมายมารวมเปนผูผลิตเนื้อหาดังอภิปรายแลวขางตน
นั้น ทําใหคํานูณ สิทธิสมาน มั่นใจถึงขั้นอางผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 วาจํานวน
14 ลาน ซึ่งประกอบดวยกลุมคนที่เลือกพรรคอื่นที่ไมใชพรรคไทยรักไทยและกลุมคนกาชอง “ไม
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นักขาวในเครือผูจัดการจะแบงบทบาทกันผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมแตกตางไปจากนักขาวของ
สื่อคายอื่นๆ คือ นักขาวที่อยูในสนาม จะไมจดบันทึกคําพูดของผูที่ขึ้นเวที เพราะหนาที่นี้เปนของพนักงานที่
อยูที่สํานักงาน ซึ่งจะจดบันทึกอยูแลวจากการเฝาหนาจอโทรทัศน หนาที่ของนักขาวในสนาม คือ รายงาน
บรรยากาศและมองหาประเด็นและบุคคลที่จะสัมภาษณเพิ่มเติมจากหลังเวทีพันธมิตรฯ นอกจากนี้ นักขาวใน
เครือผูจัดการ จะสามารถเขาถึงพื้นที่ชั้นในสุดอยูประชิดติดดานหลังเวที และบุคคลที่ขึ้นเวทีพันธมิตรฯเหลานี้
(หรือแกนนําพันธมิตรฯทั้งหาคน) ไดงายกวานักขาวคายอื่น เนื่องจากนักขาวทั่วไปจะเขาถึงไดเพียง “พื้นที่
สําหรับนักขาว” (ซึ่งอยูหางออกมาทางดานหลังของเวทีพันธมิตรฯ คนทั่วไปจะเขาไมได และเปนพื้นที่ที่กันไว
เฉพาะใหนักขาว ซึ่งตองสวมปลอกแขน “บัตรนักขาว” เขาถึงได) แตนักขาวในเครือผูจัดการจะมี “บัตรพิเศษ”
กวานักขาวของคายอื่นอีกหนึ่งขั้น ทําใหสามารถเขาไปพื้นที่ชั้นในสุดที่หลังเวทีพันธมิตรฯไดเลย และทําใหรู
ขอมูลมากกวาหรือเร็วกวาคายอื่นเล็กนอย เชน “...รูวาคุณสนธิขึ้นเมื่อไหร หรือรูกําหนดการตางๆ หรือรูวา
ใครอยูขางในหลังเวทีบาง” เปนตน (รอมฎอน ปนจอร, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2552)
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ประสงคลงคะแนน” นั้น วาทั้ง 14 ลานคนเปนผลงานจากการทํางานอยางหนักของทีมงานใน
เครือผูจัดการเลยทีเดียว (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ: 254)
แมวาจะมีผูคนที่ขึ้นเวทีพันธมิตรฯเปนผูผลิตเนื้อหา “ปอนใหกับ” สื่อในเครือ
ผูจัดการอยางมากหนาหลายตาก็ตาม แตก็ไมทําใหทิศทางการสื่อสารกระจัดกระจายตัวมากนัก
เพราะเปาหมายไดถูกกําหนดไวคอนขางชัดเจน คือ การขับไลรัฐบาลทักษิณ ดังนั้น ใครก็
ตามที่ขึ้นเวทีและพูดอภิปรายดวยแนวเรื่อง (theme) ทํานองดังกลาว หรือเปนไปในลักษณะ
สนั บสนุนเปาหมายดังกลาว ก็สามารถกลายมาเปนผูรวมอยูในขบวนการเคลื่ อนไหวขับ ไล
รัฐบาลทักษิณนี้ไดทั้งสิ้น แมกระทั่งคนที่เคยรวมมือกับรัฐบาลทักษิณกอตั้งพรรคไทยรักไทย
อยาง อมร อมรรัตนานนท ยังสามารถขึ้นเวทีพันธมิตรฯได และเปนประเด็นวิพากษวิจารณกัน
อยูพอสมควร วาเหตุใดจึงปลอยใหคนในฝงรัฐบาลทักษิณ ขึ้นเวทีได ซึ่งก็ไดรับคําตอบจากกลุม
แกนนําพั น ธมิ ตรฯว า เพราะเขาเปลี่ยนแปลงความคิดของตั วเองแลว และหั นมารว มขับ ไล
ทักษิณดวยกัน
อยางไรก็ตาม แนวประเด็นและทิศทางการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลที่เกิดจากการ
รวมตัวอันหลากหลายดานพื้นภูมิความคิดของกลุมคนที่เขารวมนั้น ไดแตกออกเปน 2 แนวทาง
และกอเกิดเปน “กลุมที่สาม” ที่ไมใชกลุมสนับสนุนรัฐบาลหรือตอตานพันธมิตรฯ (ซึ่งถือเปนสอง
กลุมแรกในเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณในวิทยานิพนธนี้ และจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป) การที่
พันธมิตรฯใชมาตรา 7 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เพื่อขอนายกฯพระราชทาน ทําใหกลุมพลัง
ทางการเมืองจํานวนหนึ่ง เชน เว็บประชาไท และเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปนตน ซึ่งมีพื้นที่
การสื่อสารทางการเมืองของตนเองลงหลักปกฐานอยูในโครงสรางเนื้อหาอินเทอรเน็ตไทยอยูแลว
และแตเดิมก็ไมถึงกับเขารวมอยางเต็มที่ตั้งแตสมัยเปนขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจอยูแลว
เมื่อถึงตอนนี้จึงไดแตกทัพออกมา
เมื่อพันธมิตรฯ เลือกวาจะจัดแนวเรื่องการสื่อสารทางการเมืองโดยการเรียกรอง
ขอนายกฯพระราชทานนั้น ทําใหไมสามารถรวมทางกับองคกรภาคประชาสังคมจํานวนหนึ่งไดอีก
ตอไป เนื่องจากองคกรภาคประชาสังคมเหลานี้ไมเห็นดวย โดยปกติประชาสังคมกลุมนี้มักจะ
เลือกสื่อสารความคิดของตนเองผานทางเว็บไซตประชาไทและเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
มากกวาอยูแลว จึงแนใจขึ้นอีกวาจะไมใชพื้นที่/เวทีของพันธมิตรฯเพื่อเปนจุดเผยแพรเนื้อหา
ทางการเมืองที่ตนเองตองการสรางขึ้น ปรากฏการณนี้เมื่อมองจากภายในขบวนดวยกันเองแลว
จะเห็นไดวาทําใหกลุมหรือขบวนของตนเองมีเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น แตเมื่อมองใน
แง ภาพรวมแล ว ก็เปนการบั่นทอนสรรพกําลังของผู รวมสรางเนื้ อหาไปดวยเช นกั น (โปรดดู
รายละเอียดเกี่ยวกับ “กลุมที่สาม” นี้ในบทที่ 7 ตอไปขางหนา)
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1.4. เงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสราง เทคนิค และสถาบัน
ปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นไหวไร ค วามรุ น แรงของกลุ ม ขั บ ไล รั ฐ บาล โดยมี ส นธิ ลิ้ ม ทองกุ ล
ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจของเขา รวมทั้งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปนแกน
นํานั้น มีสื่อตางๆในเครือผูจัดการเปนเครื่องมือหลักในการสื่อสาร ในปฏิบัติการดังกลาว มี
เทคโนโลยีการสื่อสารที่สําคัญยิ่ง 2 ชนิดที่ทําใหกลุมเคลื่อนไหวนี้ทรงพลังมากถึงขนาดสั่นคลอน
ความเขมแข็งของเครือขายอํานาจของรัฐบาลทักษิณได คือ โทรทัศนเอเอสทีวี (ASTV หรือ Asia
Satellite TV) และเว็บไซตผูจัดการออนไลน (www.manager.co.th) มาตรการตอบโตประการ
หนึ่งที่กลุมเคลื่อนไหวไรความรุนแรงเพื่อขับไลรัฐบาลกลุมนี้จะตองเผชิญ คือ เงื่อนไขจํากัดเชิง
โครงสราง ที่แสดงตัวขึ้นขวางกั้นศักยภาพของการใชอินเทอรเน็ตเพื่อปฏิบัติการทางการเมือง
ของกลุมนี้
ในทามกลางภาพใหญของสมรภูมิการขับไลรัฐบาลนั้น เงื่อนไขเชิงโครงสรางของอํานาจที่
ไมไดมีเฉพาะในระบบอินเทอรเน็ตลวนๆและยังครอบคลุมคาบเกี่ยวไปถึงโทรทัศนออนไลนอีก
ดวยนี้ จึงกลายเปนสมรภูมิยอยๆของการตอสูกันระหวางฝายที่พยายามจะทําใหเทคโนโลยีทั้ง
สองชนิ ด นี้ ใ ช ก ารไม ไ ด กั บ ฝ า ยที่ พ ยายามที่ จ ะต อ สู ต า นทานด ว ยหนทางต า งๆเพื่ อ ที่ จ ะให
เทคโนโลยีทั้งสองดําเนินการไดเปนปกติ เพื่อใหสามารถสื่อสารทางการเมืองในการเคลื่อนไหวขับ
ไลรัฐบาลตอไปไดเชนกัน อาศัยสํานวนของยีน ชารป ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้อาจเรียกไดวาเปน
“พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง” (Technological dynamic of nonviolent
action) ซึ่งจะอภิปรายอีกครั้งในบทที่ 8
1.4.1. ระบบการแพรภาพของเอเอสทีวแี ละการปดกั้น
ระบบการถายทอดสัญญาณโทรทัศนเอเอสทีวีนั้น คอนขางสลับซับซอน ใชทั้ง
เทคโนโลยีแพรภาพผานดาวเทียม และอินเทอรเน็ตผสมผสานกันไดอยางนาสนใจ กลาวคือ
(พิจารณาแผนภาพที่ 6.3 ประกอบ) โดยปกติแลว รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร รวมทั้ง
กิจกรรมการวิพากษวิจารณหรือตอตานรัฐบาลทักษิณทั้งที่เปนกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรม
ทางการเมืองนั้น จะถูกถายทอดออกทางเอเอสทีวี โดยเริ่มตนที่การใชรถโมบายล (Mobile Car)
ซึ่งนํามาประยุกตใชสําหรับการถายทอดสัญญาณโทรทัศนโดยติดตั้งอุปกรณจานสายอากาศ
ขนาดเล็ก ทํา การสงวิ ดีโ อสตรี มขึ้ น สู ด าวเที ย ม “ไทยคม
1” โดยใชบ ริ ก ารโกลบแซท
(GLOBESAT service) ซึ่งเปนสื่อสารผานดาวเทียม ที่ดําเนินการโดยการสื่อสารแหงประเทศไทย
(กสท.) บริการโกลบแซทจะสงสัญญาณวิดีโอสตรีมนี้ตอไปยังจานสายอากาศขนาดเล็กที่ติด
ตั้งอยูที่บริษัท ไทยเดย ด็อทคอม จํากัด ซึ่งตั้งอยูที่บานพระอาทิตย ในกรุงเทพฯ และเปนที่ตั้ง
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ของสถานีโทรทัศนเอเอสทีวี1 จากนั้น สถานีโทรทัศนเอเอสทีวีจะสงวิดีโอสตรีม โดยผานบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ไปยังบริษัทเอเชียไทมออนไลน และตั้งอยูที่ฮองกง และเปนเจาของ
ชองสัญญาณโทรทัศนเอเอสทีวี2 และเปนผูวาจางบริษัท ไทยเดย ด็อทคอม ใหผลิตเนื้อหาปอน
รายการ3

แผนภาพที่ 6.3: ระบบการสงสัญญาณแบบบูรณาการของโทรทัศนเอเอสทีวี
หลังจากนั้น ที่ฮองกงนี้ สัญญาณเอเอสทีวีจะถูกอัพลิ๊งค (uplink) สงขึ้นสู
ดาวเทียม 2 ดวง ไดแก 1) ดาวเทียม NSS-6 ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทนิวสกาย แซทเทลไลท
(NewSkies Satellite) สัญชาติเนเธอรแลนด เพื่อแพรภาพกลับลงมายังผูเชาจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมที่พื้นโลก ครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก บางสวนของพมา ไทย ลาว
1

บริษัท ไทยเดยด็อทคอม ไดทําขอตกลงสัญญาใชบริการ GLOBESAT กับ กสท. ไวตั้งแต วันที่ 18
มีนาคม 2547 หมายความวา เอเอสทีวี เริ่มใชระบบการถายทอดสดกิจกรรมหรือรายการนอกสถานที่ตั้งแต
18 มีนาคม 2547 เปนตนมา
2
ขอมูลระบบการสงสัญญาณในขั้นตอนที่อยูภายในประเทศ อางอิงจาก ศาลปกครองกลาง (2549: 2)
3
อันที่จริงแลว บริษัทเอเชียไทมนี้ เปนของเครือเอ็มกรุป ซึ่งมีสนธิ ลิ้มทองกุลเปนผูถือหุนใหญเชนกัน
(อางจาก ทักษิณ-สนธิเวลาเปลี่ยน ผลประโยชนเปลี่ยน ?, มปป.)
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กั ม พู ช า เวี ย ดนาม มาเลเซี ย สิ ง คโปร บางส ว นของจี น ตอนใต อิ น โดนี เ ซี ย และบรู ไ น 2)
ดาวเทียม Intelsat America 5 ของบริษัทพิทสเบิรก อินเตอรเนชั่นแนล เทเลคอมมิวนิเคชั่น
แซทเทลไลท(Pittsburgh International Telecommunication Satellite Co.Ltd.) ใน
สหรั ฐอเมริกา เพื่ อแพรภาพกลั บ มายังพื้นโลกครอบคลุ มบริ เ วณประเทศสหรั ฐอเมริกาและ
แคนาดา นอกจากนี้ สําหรับผูรับชมเอเอสทีวีผานทางอินเทอรเน็ตนั้น บริษัท ไทยเดย ด็อท
คอม ใชบริการเว็บแคสติ้ง (webcasting) ของบริษัทอินเทอรเน็ต เซอรวิส แอนด โซลูชั่น โพร
วายเดอร (Internet Service and Solution Provider Co.Ltd.) หรือ ไอเอสเอสพี (ISSP) ลงนาม
สัญญาขอตกลงการใชบริการตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 แลว
จากแผนภาพที่ 6.3 จะเห็นไดวากระบวนการการสงสัญญาณแพรภาพของเอ
เอสทีวีนั้น ตองผานเทคโนโลยีชนิดตางๆหลากหลายขั้นตอน นี้ทําใหการแทรกแซงหรือปดกั้น
การสงสัญญาณของเอเอสทีวีมีอยูหลายจุดและดวยหลากหลายวิธีการเพิ่มขึ้นไปดวยเชนกัน ใน
กระบวนการหลังจากที่เอเอสทีวีสงสัญญาณไปที่ฮองกงแลวนั้น รัฐบาลไมสามารถแทรกแซง
อะไรได เพราะอยูในอํานาจอธิปไตยของประเทศจีน ไมใชขอบเขตอํานาจของรัฐบาลไทย แต
ขั้นตอนกอนหนานั้น เปนการดําเนินการอยูภายในประเทศไทย ซึ่งสามารถปดกั้นหรือแทรกแซง
ได
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ซึ่งเปนชวงหลังจากการทดลองนําผูเขารวม
รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ 14 เดินขบวนจากสวนลุมพินี ไปที่หนาทําเนียบรัฐบาล
แลว และเปนวันเดียวกับที่สนธิประกาศนัดการชุมนุมใหญครั้งแรกเพื่อขับไลทักษิณในวันที่ 4
กุมภาพันธ 2549 ผานรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ครั้งที่ 15 นั้น กรมประชาสัมพันธใน
ฐานะที่เปนองคกรกํากับดูแลเนื้อหาและกิจการโทรทัศนและวิทยุของไทย ไดมีคําสั่งใหกสท.ทํา
การระงับการให บริ การโกลบแซทแก เอเอสทีวี ดว ยเหตุผลวา “ไมป รากฏวาสถานี โทรทั ศ น
ASTV ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสถานีเพื่อแพรภาพออกอากาศ อันเปนการดําเนินการสงวิทยุ
โทรทัศนเพื่อใหบริการแกสาธารณะ หรือแกชุมชน โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต” อันเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยพรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2498 1 กสท. จึงไดมีหนังสือไปแจงบริษัทไทยเดยด็อทคอมวาจะระงับการใหบริการดังกลาวเปน
การชั่วคราวตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2549 ในสวนการแพรภาพผานทางอินเทอรเน็ตนั้น
หลังจากระงับการใหบริการโกลบแซทแลว กสท.พบวาการแพรภาพเอเอสทีวีทางอินเทอรเน็ต
ยังคงมีการดําเนินการอยู ดังนั้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 กสท.จึงไดมีหนังสือไปยังบริษัทไอ
เอสเอสพี ใ ห ร ะงั บ การให บ ริ ก ารเว็บ แคสติ้ง แกเ อเอสที วีเ ชนกั น ทั้ งนี้ โ ดยอา งคํา สั่ ง ของกรม

1

ศาลปกครองกลาง (2549: 3 และ 6); ขณะนั้น ยังไมมีคณะกรรมการกิจการสื่อสารแหงชาติ (กสช.)
และพรบ.เกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศนฉบับใหม ยังไมไดดําเนินการเชนกัน พรบ.การประกอบกิจการวิทยุและ
โทรทัศน ฉบับใหม เพิ่งจะผานสภาออกมาในป 2550
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ประชาสั ม พั น ธ แต ยั ง ไม ทั น ที่ บ ริ ษั ท ไอเอสเอสพี จ ะดํ า เนิ น การใดๆ เครื อ ผู จั ด การก็ ไ ด
ดําเนินการนํากรณีนี้ขึ้นฟองรองและขอความคุมครองตอศาลปกครอง
ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 วา แมเอเอสทีวี
จะไมไดมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนก็ตาม แตเพื่อเปนการปกปองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตามมาตรา 39 แหงรัฐธรรมนูญป 2540 เอเอสทีวีจึง
ไดรับความคุมครองชั่วคราวใหสามารถดําเนินกิจการโทรทัศนไดตอไป และศาลไดมีคําสั่งให
กสท.เป ด ให บ ริ ก ารโกลบแซทแก เ อเอสที วี ดั ง เดิ ม ดั ง นั้ น การแพร ภ าพเอเอสที วี ผ า นทาง
อินเทอรเน็ตจึงเทากับไดรับความคุมครองดวยเชนกัน และบริษัทไอเอสเอสพีจึงไมไดดําเนิน
ระงับการใหบริการแตอยางใด
อยางไรก็ตาม มีการปดกั้นการแพรภาพสัญญาณเอเอสทีวีที่เครือขายเคเบิลทีวี
ทองถิ่นรับไปแพรภาพตอ โดยผูใหบริการเคเบิลทีวีในจังหวัดตางๆมักถูกสั่งไมใหแพรภาพตอ
อยูบอยๆ เชน ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2548 (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549จ) เครือขายเคเบิลทีวี
ทองถิ่นถูกบีบใหตัดสัญญาณ ASTV News1 (หรือ ASTV1) ตอกรณีนี้ ทีมงาน ASTV จึงได
เชื่อมตอสัญญาณรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรและแพรภาพผานชอง Esan Discovery
(หรือ ASTV 3) ควบคูกันไปดวย เริ่มตั้งแตวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ขาวการเพิ่มชอง
ทางการแพรภาพรายการเมืองไทยรายสัปดาห นี้ถูกประกาศผานเว็บผู จัดการออนไลน ดว ย
เชนกัน และที่นาสนใจ คือ มีผูเขาอานเปนจํานวน 12,037 ครั้ง (ASTV เพิ่มชองถายทอด
เมืองไทยรายสัปดาหฯ ทาง ESAN Discovery, 2549: ออนไลน) นี้แสดงใหเห็นถึงวาไม
เพียงแตผูผลิตเนื้อหาอยางเครือผูจัดการที่จะผลิตเนื้อหาแบบเชื่อมโยงขามสื่อ แตผูบริโภค
เนื้อหาก็พยายามเขาถึงเนื้อหาโดยเชื่อมโยงขามสื่อเชนกัน 1
1

อยางไรก็ตาม การแทรกแซงระบบการแพรภาพยังคงมีอยูเนืองๆในขั้นอื่นๆที่ไมเกี่ยวกับเครือ
ผูจัดการเอง ดังกรณีหนึ่งที่นาสนใจ คือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 กอนการชุมนุมใหญของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพียง 3 วัน ผูประกอบการเครือขายเคเบิลทีวีทองถิ่นในตางจังหวัดไดรับการ
ประสานงานจากผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัด ใหระงับการถายทอดสดบรรยากาศการชุมนุมที่สนามหลวงใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2549 ของชองเอเอสทีวี 1 นิวส 1 โดยอางเปนคําสั่งของเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกฯในขณะนั้น คําสั่งดังกลาวทําใหผูประกอบการทองถิ่นคนหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีรูสึกลําบากใจ
กลายเปนหนังหนาไฟ ที่อยูระหวางแรงบีบ 2 ดาน ดานหนึ่งคือคําสั่งจากรัฐ ซึ่งมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการได สวนอีกดานหนึ่ง คือ ลูกคาที่เปนสมาชิก เพราะ ทุกครั้งที่จะตองระงับการถายทอดเชนนี้ ก็
จะตองไดรับคําตอวาจากลูกคาและบางรายอาจบอกเลิกเปนสมาชิกไปเลยทีเดียว ในขณะที่ผูประกอบการที่
จังหวัดรอยเอ็ด ใชไหวพริบหาทางออกดวยการใหความรวมมือระงับการออกอากาศจริง แตหันไปใชวิธีตั้งจอ
โปรเจ็กเตอรที่หลังวัด แลวใชรถวิ่งประกาศในตัวเมืองใหคนทั่วไปรับทราบวาสามารถติดตามเหตุการณการ
ชุมนุมไดที่สถานที่ดังกลาวแทน ดังคําสัมภาษณที่นาสนใจตอนหนึ่งของผูประกอบการคนนี้วา “พอผมใชรถแห
ไปเชิญชวนประชาชนมาดู ก็มีเจาหนาที่ตํารวจมาสั่งหามไมใหทํา ซึ่งผมไมเขาใจวาหามทําไม เพราะเงินคา
น้ํามันก็เปนของผม รถแหก็เปนของผม พื้นที่ตั้งก็เปนของผม และเปนสิทธิที่ผมจะทําดวย ตอนนี้ผมลงทุนซื้อ
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กรณีการปดกั้นเอเอสทีวีดังกลาวขางตนนี้ หากวิเคราะหผานกรอบความคิดมิติ
ตางๆของระบบเทคโนโลยีใน 3 มิติแรก ซึ่งประกอบดวยมิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยี มิติเชิง
เทคนิค และมิติเชิงสถาบัน (ดังแสดงไวในบทที่ 2) แลว จะเห็นไดวาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
หนึ่งๆนั้น ลวนเกี่ยวโยงกับอํานาจเชิงโครงสรางซึ่งแฝงฝงอยูทั่วไปหมดในเทคโนโลยีสวนตางๆ
ที่ประกอบกั นขึ้นมาเปนโครงสรางระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ ยิ่งระบบเทคโนโลยี มีความ
สลับซับซอนมากเพียงใด (ดังในกรณีนี้) ก็ยิ่งทําใหมีเงื่อนไขเชิงสถาบันและเชิงเทคนิคตางๆเขา
มาเกี่ยวของระบบเทคโนโลยีนั้นๆมากขึ้นเพียงนั้น (ดูตารางที่ 6.8)
ในมิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยีแลว กรณีนี้ ใชระบบเทคโนโลยีหลากหลาย หาก
นับเฉพาะในฟากระบบการสงสัญญาณแพรภาพนั้น มีตั้งแต (1) เทคโนโลยีดาวเทียม 3 ดวง
(คือ ไทยคม 1, NSS-6, และดาวเทียม Intelsat America 5 (2) เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 2 ระบบ
(คือ สําหรับสงสัญญาณไปที่ฮองกง กับทําเว็บแคสติ้ง) (3) เทคโนโลยีเกี่ยวกับการถายทําและ
สงสัญญาณวิดีโอ (อยางนอยที่ รถโมบายล, สตูดิโอเอเอสทีวี) หากพิจารณาระบบเทคโนโลยี
ฟากการรับสัญญาณดวยนั้น ก็จะมี (1) เทคโนโลยีการเขาถึงอินเทอรเน็ต (ซึ่งตองผานระบบ
โครงสร า งพื้ น ฐานของทั้ ง ผู ใ ห บ ริ ก ารโครงข า ยพื้ น ฐานและผู ใ ห บ ริ ก ารเข า ถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต
(Internet Service Provider: ISP) (2) เทคโนโลยีจานสายอากาศขนาดเล็กสําหรับรับสัญญาณ
ดาวเทียม
ตารางที่ 6.8: โครงสรางระบบเทคโนโลยีและมิติเชิงสถาบันและกฎหมายในระบบการแพรภาพ
ของเอเอสทีวี
มิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยี
รถโมบายล &
สถานีโทรทัศนเอเอสทีวี
ดาวเทียม ไทยคม 1
อินเทอรเน็ต-เว็บแคสติ้ง

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
(สงสัญญาณ ASTV ไปฮองกง)
ดาวเทียม NSS-6
ดาวเทียม Intelsat America 5

มิติเชิงเทคนิค
(กลุมทีเ่ ขาถึงเทคโนโลยี)
บริษัท ไทยเดย ดอทคอม จํากัด
กสท. และ บริษัทไทยคม (ในเครือ
ชินคอรป),
ไอเอสเอสพี และ กสท.

มิติเชิงสถาบัน
• กรมประชาสัมพันธ ใชอํานาจผาน
พรบ.วิทยุและโทรทัศนฯ (2498)
และกฎกระทรวงที่ 14 (2537)
• ศาลปกครอง พิจารณาคดี
ฟองรอง โดยอางอิงมาตร 37 และ
39 ของรัฐธรรมนูญ 2540 และ
พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(2544)

กสท., บริษัท Asia Time Online
บริษัท NewSkies Satellite
บริษัท Pittsburgh International.

กฎหมายสากลฉบับอื่นๆ

เกาอี้เพื่อเอาไวใหประชาชนมาชมประมาณ 50 ตัวแลว โดยทุกอยางลวนเปนเงินของผมทั้งนั้น” (สภากาแฟ
แตกคอการเมือง, 2549 : ออนไลน).
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ในมิติเชิงเทคนิคแลว มีกลุมทางสังคมที่เขาไปของเกี่ยวกับเทคโนโลยีแตละ
ชนิดเปนจํานวนมาก กลาวเฉพาะในแงระบบการสงสัญญาณแพรภาพ (กลาวคือ ไมนับระบบ
การรั บ สั ญ ญาณภาพและเสี ย งทางฝ ง ผู ช ม) นั้ น กลุ ม ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งในส ว นขั้ น ตอน
ภายในประเทศไทย มีตั้งแต (1) บริษัทไทยเดยฯในฐานะผูผลิตเนื้อหา (2) กสท.ซึ่งใหบริการโก
ลบแซทและดูแลผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยาง (3) บริษัทไอเอสเอสพี ซึ่งดูแลระบบเว็บแคสติ้ง
อีกตอหนึ่ง (4) บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเจาของดาวเทียมไทยคม 1 ที่ กสท.ขอ
เชาใชเพื่อใหบริการโกลบแซท บริษัทไทยคมฯยังเปนบริษัทยอยของ (5) บริษัท ชินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทในตระกูลเดียวกับพตท.ทักษิณ ที่กําลังถูกตอตานอยางหนักผาน
การเคลื่อนไหวของเครือผูจัดการและรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร สวนกลุมทางสังคมที่
เกี่ยวของในขั้นตอนของระบบการสื่อสารที่อยูนอกประเทศไทย ไดแก (1) กสท. ซึ่งอยูบริเวณ
รอยตอระหวางภายในกับภายนอกประเทศ เปนเจาของโครงขายพื้นฐานสําหรับสงสัญญาณ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงออกนอกประเทศ (2) บริษัทเอเชียไทมออนไลน ที่ฮองกง ในฐานะ
ผูดําเนินการอัพลิงคสัญญาณขึ้นสูดาวเทียมอีก 2 ดวง (3) บริษัทนิวสกายเซทเทลไลท และ (4)
บริษัทพิทสเบิรกฯ ซึ่งดําเนินการดาวนลิ๊งคสัญญาณดาวเทียมครอบคลุม 2 พื้นที่ในโลก
สวนในมิติเชิงสถาบันนั้น มีการทํางานทั้ง 2 ระบบ (ตามที่สรุปไวในหัวขอ 4.4
ของบทที่ 4) สําหรับระบบ“องคกรผูควบคุมกํากับตามกฎหมาย” นั้น มีดังนี้ (1) เนื่องจาก
ขณะนั้นยังไมมีการตั้ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.)
ขึ้นทํ า ใหอํานาจในการกํากั บ ดูแ ลวิท ยุแ ละโทรทั ศ นไ ทยยังอยู กับ กรมประชาสัมพันธ ระบบ
โทรทัศนอยางเอเอสทีวี แมมีสวนที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต จึงอยูภายใตการกํากับดูแลของกรม
ประชาสัมพันธดวยเชนกัน ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ ในฐานะที่เปนองคกรผูกํากับดูแลเนื้อหา
ของวิทยุและโทรทัศนไทย จึงสามารถใชอํานาจของตนตาม พรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน พ.ศ.2498 รวมทั้งกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2537) ที่ออกตามความในพรบ.ดังกลาว
สั่งให กสท. ซึ่งอยูภายใตอํานาจตามพรบ.ฉบับนี้ ระงับการใหบริการแกบริษัทไทยเดยด็อทคอม
(2) เนื่องจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ยังไมมีบทบาทอํานาจในการ
กํากับดูแลอินเทอรเน็ตไทยอยางเปนกิจลักษณะในชวงนั้น กสท. จึงยังคงสามารถสั่งใหบริษัทไอ
เอสเอสพีระงับบริการเว็บแคสติ้งแกเว็บไซตผูจัดการออนไลนไดเชนกัน
สวนระบบที่สองในมิติเชิงสถาบันของระบบอินเทอรเน็ตไทย คือ “ระบบถวงดุล
ผานกระบวนการยุติธรรม” ก็ทํางานในกรณีนี้เชนกัน กลาวคือ บริษัทไทยเดยด็อทคอม ฟองศาล
ปกครองกลาง โดยอ า งข อ กฎหมายอย า งรอบด า น ว า การดํ า เนิ น กิ จ การของตนไม ขั ด ต อ
กฎหมายสากล และพรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 ทั้งยังอางวาการกระทํา
ของบริ ษั ท ไอเอสเอสพี ถ า ระงั บ การให บ ริ ก ารเว็ บ แคสติ้ ง จริ ง ก็ จ ะขั ด ต อ มาตรา 37 ของ
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รัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศักราช 25401
และพรบ.วาดว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ซึ่งไดทําสัญญาตกลงการซื้อขายบริการไวตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม
2548 แลว นอกจากนี้ การกระทําของทั้งกรมประชาสัมพันธ กสท. และบริษัทไอเอสเอสพี ยัง
เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงควมคิดเห็นของสื่อมวลชน และมีลักษณะเปนการสั่งปด
โรงพิมพ ซึ่งขัดตอมาตรา 39 วรรคสาม แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25402 อีกดวย
กระบวนการดังที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ จึงเปนเงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสรางของระบบ
อินเทอรเน็ตไทยที่แสดงตัวผานมิติทั้งสาม ซึ่งมีองคกรควบคุมกํากับอยางกรมประชาสัมพันธ
เนนแสดงบทบาทแบบรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย และในขณะที่ทีมงานเว็บไซตตอสูทัด
ทานดวยระบบถวงดุล ซึ่งในกรณีนี้ใหน้ําหนักกับการปกปองเสรีภาพเปนสําคัญ กรณีนี้เกิด
ขึ้นกับเทคโนโลยีของเอเอสทีวีและมีเว็บไซตผูจัดการออนไลนเขามาเกี่ยวของบางเล็กนอยใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบแพรภาพโทรทัศน ในขณะที่กรณีถัดไป เปนเงื่อนไขจํากัดเชิง
โครงสรางที่เกิดขึ้นกับตัวเว็บไซตผูจัดการออนไลนเอง ซึ่งเปนเสมือน “กลองดวงใจ” ของเครือ
ผูจัดการเลยทีเดียว
1.4.2. การปดกั้นและโจมตีเว็บผูจัดการออนไลน และเว็บแนวรวม 3 แหง
นับแตเครือผูจัดการเริ่มเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลหลังจากวันที่ 16 กันยายน
2548 ที่รายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดจากชอง 9 จนเกิด “ปรากฏการณสนธิ” นั้น เว็บ
ผูจัดการออนไลนอันเปนศูนยกลางสําคัญในการผลิตขาวสารของเครือผูจัดการ (ดังอธิบายไป
แลวในหัวขอ 1.1.1 บทที่ 6) และเปนชองทางการสื่อสารที่ทรงพลังอยางยิ่งในหวงสถานการณที่
สื่ออื่นๆถูกปดกั้นนั้น ตกเปนเปาหมายของความพยายามปดกั้น แทรกแซงหลากหลายวิธีการ
และอยางตอเนื่องเชนกัน โดยใชผูที่อํานาจเหนือเงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ต
ไทย (ดังแจกแจงไวแลวในหัวขอที่ 4 บทที่ 4) วิธีการ “ปดเว็บไซต” ผูจัดการออนไลน และ
1

มาตรา 37 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ระบุวา “(วรรคแรก) บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย (วรรคที่สอง) การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน
รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
2
มาตรา 39 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ระบุวา “(วรรคแรก) บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น (วรรคที่สอง) การจํากัด
เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความ
เสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน (วรรคที่สาม) การสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง
หรือสถานีวิทยุโทรทัศน เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได (วรรคที่สี่)...”
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เหตุการณตางๆที่เว็บผูจัดการฯประสบมา โดยมองผานมิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยีและผูเขาถึง
ในมิติเชิงเทคนิค สามารถแยกแยะเปน 3 จุด1 ไดแก
(1) การปดกั้นที่ผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง (Web-hosting Provider): ในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2548 มีความพยายาม (จากคนกลุมใดไมมีการระบุไว) ที่จะหาขอบัญญัติทาง
กฎหมายในการสั่งใหบริษัทไอเอสเอสพี ซึ่งเปนผูใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตรายหนึ่งของไทย
ที่ใหบริการเว็บแคสติ้งแกเอเอสทีวี และใหบริการเว็บโฮสติ้งแกเว็บผูจัดการออนไลน ทําการตัด
สัญญาณเว็บผูจัดการฯออกเสีย แตวิธีการนี้จะใชไดเฉพาะกับเว็บไซตซึ่งกระทําผิดอยางชัดเจน
เชน เว็บลามก หรือคาของผิดกฎหมาย เปนตน และตองสามารถพิสูจนใหเชื่อแนไดวาเปน
ความผิดอยางแทจริง มิใชเปนเพียงการใชกฎหมายเพื่อกลั่นแกลงเว็บไซตนั้นๆ เนื่องจากความ
พยายามในครั้งนั้น ไมมีการออกคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมายให
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด การใชอํานาจผานเงื่อนไขเชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทย
เพื่อจํากัดศักยภาพของเว็บผูจัดการฯจึงไมอาจเกิดขึ้นจริงได
ในประเด็นผูออกคําสั่งนั้น นิรันดร เยาวภาว เว็บมาสเตอรของเว็บผูจัดการ
ออนไลนใหสัมภาษณเพิ่มเติม วา ทนายความของ พตท.ทักษิณคนหนึ่ง ซึ่งอยูในกรรมาธิการ
คมนาคม สภาผู แ ทนราษฎร และดู แ ลเรื่ อ งการสื่ อ สารด า นต า งๆของไทย ได ใ ห
การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) หาทางปดเว็บผูจัดการ ดวยเหตุผลวาสรางความแตกแยก
แตไมสามารถปดได เพราะขณะนั้นยังไมมีขอกฎหมายเกี่ยวกับการปดเว็บไซต สวนเหตุผลเรื่อง
การสรางความแตกแยกนั้น จําเปนตองพิจารณาเปนกรณีๆไปวา ขาวชิ้นใดลงเมื่อวันใดที่สราง
ความแตกแยก รวมทั้ งตองเกี่ ย วพันกับ สถาบันอีกแห งหนึ่ ง คือ ศาล ซึ่งต องเปนผู ชี้ขาดวา
เว็บไซตนั้นสรางความแตกแยกจริงหรือไม (นิรันดร เยาวภาว, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2552)
(2) การปดกั้นที่ผูใหบริการรับฝากเครื่องเว็บเซิรฟเวอร (Data Center):
เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอรนั้น โดยปกติจะตองตั้งอยูที่สถานีปฏิบัติการ
เครือขาย (Network Operation Center: NOC) ของบริษัทผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง สําหรับกรณี
เว็บไซตของผูจัดการออนไลนนั้น เนื่องจากบริษัทไอเอสเอสพี ซึ่งใหบริการเว็บโฮสติ้งแกเว็บ
ผูจัดการฯ มีสถานีปฏิบัติการเครือขายอยูที่อาคาร กสท. (สํานักงานใหญที่เขตบางรัก กรุงเทพฯ)
ดังนั้น จึงใชบริการศูนยขอมูล (Data Center) ของ กสท.ซึ่งเปดใหบริการรับฝากเครื่องเว็บ
เซิรฟเวอรดวย ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2549 ไดปรากฏมีการคําสั่งภายใน กสท. ใหดําเนินการ
บล็ อ คช อ งสั ญ ญาณเพื่ อ กี ด กั น ไม ใ ห ผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ที่ เ ข า ถึ ง ข อ มู ล จากบริ ษั ท ผู ใ ห บ ริ ก าร
อินเทอรเน็ต (ISPs) รายอื่นๆ เขาถึงเว็บไซตผูจัดการออนไลนได กลาวคือ เปนการกัน (Isolate)
1

ขอมูลและวิธีแยกแยะการปดเว็บไซตผูจัดการออนไลน ทั้ง 4 ประเภท ผูเขียนไดมาจาก ปญจภัทร
อังคสุวรรณ (2549 : ออนไลน).ทั้งนี้ ผูเขียนนํามาปรับคําเรียกใหม โดยแสดงใหเห็นถึงมิติเชิงโครงสราง
เทคโนโลยีแ ละมิติเทคนิค ของผูที่เขา ถึ งเทคโนโลยีแ ตล ะประเภทมากขึ้น ว า ณ จุ ด ใดบนโครงสรา งทาง
เทคโนโลยี และที่กลุมองคกรใดบางที่จะเปนเปาหมายในการปดกั้นได
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เว็บผูจัดการใหอยูนอกระบบอินเทอรเน็ตของประเทศไทยนั่นเอง แตวิธีการนี้ตองใชเอกสารสั่ง
การภายในของ กสท. เพื่อใหทีมวิศวกรดําเนินการดังกลาว เพราะการกระทําเชนนี้จะกอใหเกิด
ความเสี ย หายขึ้ น และจํ า เป น ที่ ต อ งมี ผู รั บ ผิ ด ชอบ การสั่ ง การเพี ย งวาจาจากปากของ
คณะอนุกรรมการจึงไมเพียงพอตอการตัดสินใจของทีมวิศวกรที่จะดําเนินการได
กระนั้นก็ตาม วิธีการที่ใชเงื่อนไขเชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทย ในปด
กั้นเว็บผูจัดการฯแบบที่สองนี้ ก็ยังปรากฏผลจริงอยูบาง เพราะทําใหเว็บผูจัดการออนไลน ผลิต
เนื้อหาเผยแพรบทความ 3 ชิ้นตามมาอยางตอเนื่อง เพื่อสื่อสารกับผูอานในการแกปญหาการปด
กั้นดวยวิธีนี้ กลาวคือ ในวันศุกรที่ 27 มกราคม 2549 เว็บไซตผูจัดการไดลงบทความเรื่อง “
“กสท” สกัดผูอานตางประเทศเขาเว็บผูจัดการ!” (2549 : ออนไลน) เปดเผยวา ผูอานใน
ตางประเทศไดรองเรียนเขามายังทีมงานเว็บไซตผูจัดการออนไลนวาไมสามารถเขาชมเว็บไซตได
และจากแหลงขาวภายใน กสท. ระบุวามีคําสั่งใหปดกั้นการเขาชมของผูชมจากตางประเทศจริง แต
เปนการสั่งทางวาจาอยางลับๆ กับทีมวิศวกรของ กสท.เพียง 2-3 คนเทานั้น บทความนี้ยังได
แนะนํ า ให ผู อ า นจากต า งประเทศเข า อ า นเว็ บ ผู จั ด การฯใน URL
อื่ น แทน คื อ ที่
http://www2.manager.co.th
ในวันรุงขึ้น คือ วันเสารที่ 28 มกราคม 2549 เว็บผูจัดการฯเริ่มดําเนินการตอสู
ทัดทานการใชอํานาจเชิงโครงสรางดังกลาว ดวยวิธีการในมิติเชิงเทคนิค โดยผลิตเนื้อหาบทความ
สืบเนื่องชิ้นที่สอง เรื่อง “Trick เล็กๆ สําหรับเด็กนอก หากเขา MGR online ไมได !?!” (2549 :
ออนไลน) แนะนําผูชมจากตางประเทศเกี่ยวกับเทคนิคในการหลบเลี่ยงการบล็อค เพื่อใหสามารถ
เขาชมเว็บผูจัดการฯได โดยหากไมสามารถเขาเว็บ www2.manager.co.th ได ก็ใหใชวิธีเปลี่ยน
หมายเลขไอพี (IP address) ของพร็อคซี่เซิรฟเวอร (proxy server) ใหเปน 1 ใน 9 แบบทีบ่ ทความ
นี้ระบุไวใหโดยอางอิงตามเว็บไซต ‘Alive
Proxy’
(http://www.aliveproxy.com/proxylist/proxies.aspx/Thailand-th) เพื่อปลอมแปลงไอพีแอดเดรสใหเสมือนวาเขาเว็บผูจัดการฯจากใน
ประเทศไทย
จากนั้น อีก 1 สัปดาหถัดมา ในวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2549 บทความอีกชิ้นหนึ่ง
เรื่อง “3 วิธีรับมือ หากคนไทยในประเทศ เขา MGR online ไมได !?! ” (2549 : ออนไลน) ซึ่ง
แนะนํ าวิ ธี ทั ดทานอํ านาจดั งกล าวโดยใช ความรู ทางเทคนิ คก็ ถู กผลิ ตขึ้ นในเว็ บไซต ผู จั ดการ
ออนไลน เ ช น กั น บทความนี้ แ นะนํ า เทคนิ ค หลบเลี่ ย งการบล็ อ ค สํ า หรั บ กรณี ผู อ า นที่ อ ยู
ภายในประเทศถูกบล็อคไมใหเขาถึงเว็บผูจัดการฯเชนกัน โดยใชหลักการทํานองเดียวกัน คือ
เปลี่ยนที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอรจากของไทย ใหเปนของตางประเทศ โดยอางอิงจากเว็บ “Public
Proxy Servers” (http://www.publicproxyservers .com/page1.html) เพื่อปลอมแปลงหมายเลขไอ
พีใหเสมือนวาเขาถึงเว็บไซตผูจัดการออนไลนดวยเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในตางประเทศ
นอกเหนือจากวิธีการบล็อคดังกลาวแลว วิธีการแทรกแซงในทางกายภาพดื้อๆ
ดุนๆอยาง “การดึงปลั๊ก” เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเว็บเซิรฟเวอรของเว็บผูจัดการออนไลน (ซึ่ง
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ตั้งอยูที่อาคาร กสท. บางรัก) ซึ่งจะทําใหไมวาใครก็ไมสามารถเขาถึงเว็บผูจัดการฯไดนั้น ก็มี
ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นเชนกัน อยางไรก็ตาม วิธีการนี้ยังไมมีการใชจริง มีเพียงกระแสขาว
ทํานองนี้มาตลอดในชวงที่หลายฝายพยายามหาทางปดเว็บไซตผูจัดการ ทั้งนี้เพราะเกรงจะมี
ผลกระทบที่ไดรับจากสังคมและการเมืองกลับมาอยางหนักหนวงรุนแรงเกินรับไหว1
(3) การโจมตีตัวเครื่องคอมพิวเตอรเว็บเซิรฟเวอรโดยตรง: วิธีการนี้ตอง
อาศัยการวาจางแฮ็กเกอร (hacker) หรือนักโจมตี (attacker) ซึ่งมีทักษะในการเจาะระบบรักษา
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอรระบบเครือขายเปนอยางสูง ในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
2548 อั น เปน ช ว งที่ ก ระแสวิ พ ากษ วิจ ารณ รั ฐ บาลทั กษิ ณมี อยู สูง มาก รายการเมื อ งไทยราย
สัปดาหในชอง 9 วิพากษวิจารณรัฐบาลอยางหนักหนวงรุนแรง พรอมกับที่เซี่ยงเสาหลง
(นามแฝง) เริ่มเขียนบทความชุด “จากกัลยาณมิตร ถึงนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร” ออกมาแลวนั้น
ไดมีความพยายามวาจางบุคคลลักษณะนี้เพื่อใหดําเนินการปดเว็บไซตผูจัดการฯ และมีขาวเล็ด
ลอดมาวาสามารถหาคนรับจางไดแลวในชวงเดือนตุลาคม 2548
ตอมาชวงหลังพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2549
เว็บไซตผูจัดการฯเผยแพรอีกหนึ่งบทความ เพื่อประกาศวาตัวเว็บไซตไดถูกโจมตีจากโปรแกรม
มัลแวร (Malware) ซึ่งถูกเขียนขึ้นและนําไปกระจายในเว็บบอรดตางๆปะปนไปกับรูปงานเฉลิม
ฉลองสิริราชสมบัติ เมื่อคนทั่วไปเปดเว็บนั้นๆ มัลแวรตัวนี้ก็จะเขามาอยูในเครื่องคอมพิวเตอร
ของผูอาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหการเขาสูเว็บผูจัดการฯชาลงอยางเห็นไดชัด (คํานูณ
สิทธิสมาน, 2549จ: 272-273) วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 เว็บผูจัดการฯจึงลงบทความอีกหนึ่ง
ชิ้น ประกาศวาไดถูกกอกวนจากมัลแวรซึ่งมีคาความรุนแรงในการทําลายอยูในระดับสูง (High)
มัล แวร นี้พยายามจะสกั ดกั้นหนทางเขาเว็ บ โดยคอมพิวเตอรที่ติดมัล แวรตั วนี้ จะพยายาม
เชื่อมตอเขาสูเว็บไซตผูจัดการออนไลน (หรือในทางเทคนิค คือ การเรียกขอขอมูลเว็บผูจัดการฯ
จากคอมพิวเตอรที่เปนเว็บเซิรฟเวอรของเว็บผูจัดการฯ) ตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลใหเกิดความ
ลาชาในการตอบสนองตอผูใช ทีมงานเว็บผูจัดการฯรับมือกับการโจมตีทางเทคนิคครั้งนี้ โดย
การเสนอแนะใหผู อานที่คิดว าจะติดมัลแวรนี้ใ หเ ขาไปที่เว็บไซตข อง Ad-Aware
(จาก
http://www.lavasoftusa.com/software/adaware) เพื่ อ ดาวน โ หลดโปรแกรมสแกนมั ล แวร ม า
ติดตั้งเสีย (ผูจัดการออนไลนเจอแฮกเกอรมือดีปวน (อีกแลว), 2549 : ออนไลน) 2
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ประเด็นนี้ ผูเขียนไดมาจากการพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเปนเจาหนาที่คนหนึ่งของกสท.ในขณะนั้น
ขอขอบคุณ อาทิตย สุริยะวงศไพศาล นักพัฒนาระบบ บริษัท Open Dream ที่ชวยอธิบายสราง
ความเขาใจพื้นฐานใหแกผูเขียนเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบระบบเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอินเทอรเน็ตมาก
ขึ้น (อาทิตย สุริยะวงศไพศาล, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2552) อยางไรก็ตาม หากปรากฏมีความเขาใจ
ผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ยอมเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว
2
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จากการสัมภาษณเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 นั้น ปญจภัทรกลาวแกผูเขียน
วา ในชวงที่รัฐบาลทักษิณยังอยูในอํานาจนั้น เว็บผูจัดการฯยังไมถูกโจมตีในทางเทคนิคมากนัก
แมจะมีบางก็ตาม ทั้งนี้อาจเปนเพราะมาตรการดานอื่น (เชน กฎหมาย และการฟองรองตางๆ
เปนตน) ยังสามารถนํามาใชกับเครือผูจัดการไดอยู จวบจนกระทั่ง รัฐบาลทักษิณถูกโคนไปโดย
การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ในชวง 3 เดือนแรกหลังจากนั้น เว็บผูจัดการฯถูก
โจมตีทางเทคนิคอยางหนักหนวง โดยไมอาจระบุที่มาไดอยางชัดเจนวามาจากที่ใด (ทําไดเพียง
การคาดคะเน) จนทําใหตองมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีปองกันความปลอดภัย (internet
security system) กันใหมอยางขนานใหญเลยทีเดียว (ปญจภัทร อังคสุวรรณ, สัมภาษณ, 22
มกราคม 2552)
ตารางที่ 6.9: ชุดบทความตอบโตความพยายามปดกั้นเว็บไซตผูจัดการออนไลน
วันที่
26 ม.ค.2549
27 ม.ค.2549
28 ม.ค.2549
3 ก.พ.2549
25 ก.ค.2549

จํานวน จํานวน
คลิ๊ก ความเห็น
คูมือการปดเว็บไซตผูจัดการออนไลน
27,467
216
“กสท” สกัดผูอานตางประเทศเขาเว็บผูจัดการ!
17,870
506
Trick เล็กๆ สําหรับเด็กนอก หากเขา MGR online ไมได !?! 115,702
308
3 วิธีรับมือ หากคนไทยในประเทศ เขา MGR online ไมได !?! 35,918
97
ผูจัดการออนไลนเจอแฮกเกอรมือดีปวน (อีกแลว)
50,518
298
ชื่อบทความ

หมายเหตุ : ขอมูลสถิติผูอานและผูแสดงความคิดเห็น ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550
ขอที่นาสนใจประการหนึ่ง คือ ชุดบทความดังกลาวขางตน รวมทั้งบทความ
เรื่อง “คูมือปดเว็บไซตผูจัดการฯ” ซึ่งปญจภัทรเขียนขึ้นมา เพื่อ “เลนโจก” (คําของปญจภัทรเอง
ในการใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552) ยอนศรความพยายามปดกั้นเว็บผูจัดการฯ คือ
บทความทั้งหมดนี้ (ดู ตารางที่ 6.9 ประกอบ) มีผูใหความสนใจเขามาอานจํานวนมาก โดย
บทความที่ 1, 2, 4 และ 5 นั้น มีผูอานถึง 27,467; 17,870; 35,918 และ 50,518 คนตามลําดับ
ซึ่งก็แสดงใหเห็นถึงความตื่นตัวของผูอานและการเตรียมรับมือตอการปดกั้นและโจมตีเว็บไซต
ผูจัดการออนไลนอยูแลว สําหรับบทความที่สาม ซึ่งแนะนําวิธีแกปญหาการเขาเว็บผูจัดการฯ
ใหกับผูอานตางประเทศนั้น มีความนาสนใจมากเปนพิเศษ เพราะสถิติผูเขาอานนั้น มีมากถึง
115,702 คนเลยทีเดียว ตัวเลขหลักแสนนี้ นอกเหนือจากแสดงใหเห็นเบื้องตนวาอาจมีผูอาน
ทั่วไปอยากรูวาผูอานจากตางประเทศจะแกปญหาการปดกั้นไดอยางไรแลว ความหมายที่
เปนไปได 2 ประการ คือ ในชวงนั้น ผูอานจากตางประเทศจํานวนมากถูกปดกั้นไมใหเขาถึงเว็บ
ผูจัดการฯจริง หรือมีผูอานจากตางประเทศจํานวนมากที่ตองการเตรียมตัวรับมือหากไมสามารถ
เข า เว็ บ ผู จั ด การฯได จ ริ ง ตั ว เลขดั ง กล า วจึ ง นั บ เป น ความพยายามสื่ อ สารระหว า งตั ว เว็ บ
ผูจัดการฯกับผูอานอยางไดผลไมนอยทีเดียว
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การโตตอบความพยายามตางๆในปดกั้นเว็บผูจัดการฯโดยวิธีการเขียนบทความ
เปดเผยวิธีการตางๆทั้งหมดออกมานั้น นับวาเปนยุทธวิธีที่นาสนใจอยางยิ่งและใชกันทั่วไปใน
บรรดาเว็บที่มีแนวโนมจะถูกปดกั้นจากผูมีอํานาจ เพราะเปนการทําใหกิจกรรมที่ทํากันในที่ลับ
ถูกเปดเผยออกมาอยูในที่แจง และเปนการขมขวัญอีกฝายไดอยางดี ทั้งยังเปนการสื่อสารให
ผู อ านเตรี ยมรั บมื อล วงหน าอี กด วย อย างไรก็ ตาม วิ ธี การนี้ มั กเผชิ ญกั บยุ ทธวิ ธี การตอบโต
ยอนกลับโดยการถากถางจากวาเปนการ “ปลอยขาว” หรือ “สรางกระแสขาว” ใหฝายตัวเอง
ไดเปรียบมากขึ้น หรือใหมีคนสนใจฝายตนเองมากขึ้น ในขณะที่ “กระแสเริ่มตกแลว” เปนตน
อยางไรก็ตาม แมเว็บไซตผูจัดการออนไลนก็สามารถ “รอดพน” ความพยายาม
ปดกั้นเว็บในลักษณะตางๆดังกลาวขางตน และ “อยูรอด” มาไดจนสามารถแสดงบทบาทเปน
ฐานที่มั่นใหญในโลกไซเบอรของกลุมขับไลรัฐบาลไดอยางเขมแข็ง ทามกลางการเผชิญกับการ
แทรกแซงหรือขูวาจะแทรกแซงจากอํานาจเชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทยเปนจํานวน
มาก แตกอนหนานั้นราวครึ่งป เว็บไซตขนาดเล็กกวาและเพิ่งเกิดขึ้นใหมกวาอีก 3 แหง ที่ถือได
ว า แนวร ว มขั บ ไล รั ฐ บาลเช น กั น นั้ น ไม ส ามารถ “รอดพ น ” การแทรกแซงจากอํ า นาจเชิ ง
โครงสรางดังกลาวได และทําใหพลังทางการเมืองแนวรวมจากเว็บไซตทั้งสามแหงนี้หดหายลง
ไปมากที เ ดี ย ว จนดู จ ะไม มีบ ทบาทเดน ในเวลาตอ มาแมว า บางเว็ บ จะสามารถกู กลั บ คืน มา
ดําเนินการไดดังเดิมก็ตาม
เว็บไซตแรก คือ เว็บไซตไทยอินไซเดอร (www.thai-insider.com) ซึ่งกอตั้ง
โดยเอกยุทธ อัญชันบุตร ประธานบริหารเครือโอเรียนเต็ลมารท กรุป เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2548 และเปดตัวเมื่อ 11 มิถุนายน 2548 เพื่อเปดเผยขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรัฐบาลทักษิณ
ในชวงที่เอกยุทธเองประกาศตัวเปนผูที่จะเขารวมโคนลมรัฐบาลทักษิณ เว็บไซตแหงนี้ไดเคย
ผลิตเนื้อหา เชน เรื่องเกี่ยวกับความไมเหมาะสมสําหรับการลงสมัครชิงตําแหนงเลขาธิการ
สหประชาชาติ ของนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เรื่องผลประโยชนในตลาดหุนที่มีนักการเมือง
เกี่ยวของ และกรณีความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งมีการนําเสนอขาวพาดพิง
นักการเมืองฝายรัฐบาลบางคนวาหวังฮุบบริษัททีพีไอ เปนตน เพียงหนึ่งสัปดาหหลังการเปดตัว
ของเว็บไซต คือ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2548 กระทรวงไอซีทีไดมีคําสั่งใหปดเว็ปไซตนี้ โดย
ระบุเหตุผลวาเว็บไซตนี้เผยแพรขอมูลที่ไมเปนความจริง และสงผลกระทบตอความมั่นคงของ
ชาติ (นพพร ชูเกียรติศิริชัย, 2548)
เว็ บ ไซต ที่ ส องที่ถูกแทรกแซง คือ เว็ บไซต ของสถานีวิ ท ยุชุมชนเอฟเอ็ม
92.25 MHz (www.fm9225.com) และมี อัญชลี ไพรีรัก ผูดําเนินรายการคนสําคัญอีกคนหนึ่งที่
กลาวิพากษวิจารณเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลทักษิณมาตลอด จนตัวของอัญชลีเองถูกขมขูคุกคาม
ถึงขั้นจะเอาชีวิตตัวเธอเองและชีวิตของญาติพี่นองอีกดวย (อัญชลี ไพรีรัก : ผูหญิงที่กลัวจนตอง
กลา, 2549: ออนไลน) สถานีชุมชน FM 92.25 MHz มีบริษัท ทีพีไอ จํากัด (มหาชน) เปน
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ผูสนับสนุน เคยมีการจัดกิจกรรม แจสอินเดอะปารค มา 2 ครั้ง ซึ่งมีการนําประเด็นขาวปญหา
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาอภิปรายใหผูเขารวม
งานรับฟง โดยมีวิทยากรอยาง พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง), นายเอกยุทธ อัญชันบุตร
และฯลฯ รวมอภิปราย กระทั่ง วันที่ 21 มิถุนายน 2548 อัญชลี ไดรับอีเมลลจากนายสุรชัย นิล
แสง (ตํารวจไซเบอร กระทรวงไอซีที) ลงนามในคําสั่งปดเว็ปไซต www.fm9225.com โดยให
เหตุผ ลวา “เพื่ อตรวจสอบวามี การจดทะเบียนและเผยแพรถู กตองตามวั ต ถุป ระสงคหรือไม
เนื่องจากมีอาสาสมัครรองเรียนเขามาวา มีขอความไมเหมาะสม ประกอบกับมีการเผยแพร
เอกสารหลักฐานบางสวนที่คอนขางรุนแรง และจะเขาไปตรวจวาการใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อ
กระจายเสียงไปทั่วโลก ถือเปนวิทยุชุมชนหรือไม” (นพพร ชูเกียรติศิริชัย, 2548)
เว็บไซตที่สาม คือ เว็บคอรรัปชั่นว็อทช (www.corruptionwatch.net) กอตัง้
โดย คุณหญิงจารุวรรณ เมฑะกา ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญคนหนึ่งในการตรวจสอบงบประมาณ
แผนดินในสมัยรัฐบาลทักษิณในฐานะผูวาการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.), อลงกรณ พล
บุต ร สมาชิ ก พรรคประชาธิ ปต ย , วี ระ สมความคิด และ ตอ ตระกูล ยมนาค นายกสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ตัวกลุมคอรรัปชั่นว็อทชนั้นรวมตัวกันตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม
2549 ในขณะที่ตัวเว็บไซตนี้เปดดําเนินการครั้งแรกในวันที่ 9 มกราคม 2549 อันเปนชวง
รอนแรงที่สุดของขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ โดยมีวัตถุประสงคเดียวกับที่คุณหญิงจารุ
วรรณกระทํามาตลอด คือ ตรวจสอบการคอรรัปชั่นโดยเฉพาะของรัฐบาลทักษิณ พรอมดวยคํา
ขวัญที่ปรากฏบนเว็บไซตวา “จับตากลโกง เปดโปงคอรรัปชั่น” ดังนั้น หลังเปดดําเนินการมาได
เพียง 19 วัน และไดรับการตอบรับคอนขางดี กลาวคือ มีผูเยี่ยมชมทั้งหมด 40,000 คลิ๊ก และได
รับคํารองกรณีการคอรรัปชั่นถึง 900 คํารอง ในวันที่ 28 มกราคม 2549 หรือเพียง 3 วัน
หลังจากที่กรมประชาสัมพันธมีคําสั่งให กสท. ระงับการใหบริการสงสัญญาณผานดาวเทียมแก
เอเอสที วี ดังกล าวแลว ข างตน ผู ดูแ ลเว็บไซตค อรรัปชั่นว็อทชก็ ได รับจดหมายจาก บริษัท ผู
ใหบริการเว็บโฮสติ้ง ThaiDreamHost ในเครือ Naptec วาจะทําการปดเว็บไซตแหงนี้ในวันที่ 1
กุมภาพันธ 2549 โดยไมไดระบุเหตุผลใดๆ ซึ่งอลงกรณและวีระคาดวานาจะเปนผลมาจากความ
กลัวจากถูกกดดันจากเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ วาจะปดเว็บเซิรฟเวอรทั้งเครื่อง ซึ่งจะทําใหมี
ผลกระทบกับลูกคารายอื่นๆไปดวยทั้งหมด (ประมวลขอมูลจาก Anti-corruption website will
be closed, 2006; Plug pulled on website tracking graft - Government thought to be
behind move, 2006; Anti-graft website shut down after 19 days, 2006; Anti-graft site
demands explanation, 2006. อางใน Ron (pen name), 2007)
มาตรการตอบโตที่ฝายขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงตองเผชิญในทั้งที่
เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีการแพรสัญญาณโทรทัศนเอเอสทีวี และระบบเทคโนโลยีของเว็บไซต
ผูจัดการออนไลนนั้น นับเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันสลับซับซอนของอํานาจ
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ทั้งเชิงโครงสรางทางสังคมและการเมืองของระบบเทคโนโลยีหนึ่งๆ และแสดงใหเห็นถึงวาเมื่อ
ขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงหนึ่งๆ ที่ใชระบบเทคโนโลยีหนึ่งๆเปนเครื่องมือนั้น ระบบ
เทคโนโลยีนั้นๆมิไดอยูโดดๆเฉพาะตัวเทคโนโลยีเอง แตอยูภายใตกรอบเงื่อนไขเชิงโครงสราง
เต็มไปหมด อํานาจเชิงโครงสรางของระบบเทคโนโลยีนั้นๆ ไดรอยรัดองคกรและอํานาจยอย
อื่นๆเขามาของเกี่ยวกันมากมาย และกลายเปนพื้นที่ตอสูทางการเมืองซอนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
นอกเหนือจากการตอสูทางการเมืองเพื่อขับไลรัฐบาลแลว พื้นที่ที่ซอนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี้มีทั้ง
สว นที่ปดกั้ นเป นอุปสรรคตอตัวขบวนการ และสว นที่เ ปดชองใหตั วขบวนการสามารถต อสู
ตานทานกลับไปดวยเชนกัน
โครงสร า งอํ า นาจที่ ป รากฏตั ว เหนื อ ส ว นย อ ยต า งๆของระบบเทคโนโลยี ใ น
ภาพรวมนี้ ลวนเปนผลมาจากพัฒนาการเชิงโครงสรางขององคอํานาจลักษณะตางๆที่คลี่คลาย
ตัวเรื่อยมา ดังอภิปรายแลวในบทที่ 4 ปรากฏการณดังอภิปรายมาขางตนนั้น ดังนั้น เมื่อมีการ
ใช “เงื่อนไขสนับสนุนในเชิงโครงสราง” ของระบบอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ก็
เปนธรรมดาอยูที่เอง ที่กลุมเคลื่อนไหวดังกลาวจะตองเผชิญกับ “เงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสราง”
ดวยเชนกัน สิ่งที่กลุมเคลื่อนไหวไรความรุนแรงทั้ง 4 เว็บไซตเผชิญนั้น กลาวไดวา เปน
“ภาคปฏิบัติการของอํานาจเชิงโครงสราง” ของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทย ที่ปรากฏ
ขึ้นในสถานการณจริงทางการเมือง และกลายเปน “พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความ
รุนแรง” ที่ขบวนการเคลื่อนไหวจะตองเผชิญอยูเสมอ แตมักไมเปนที่ปรากฏในงานเขียนดาน
สันติวิธีและการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรงทั้งหลายที่มีอยูมากนัก
นอกเหนือจากพลวัตทางเทคโนโลยีที่ขบวนการเคลื่อนไหวโดยไรความรุนแรง
เพื่อโคนลมรัฐบาลจะตองเผชิญแลว ในกรณีขบวนการตอตานรัฐบาลทักษิณนี้ แตกตางจาก
กรณีศึกษาทั่วไปที่ปรากฏในงานศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงอื่นๆ เพราะ
ยังมีพลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรงที่กลุมตอตานรัฐบาลจะตองเผชิญ อยูอีก 2 ประการ คือ
1) กลุมสนับสนุนรัฐบาล ซึ่งก็ใชปฏิบัติการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงเปนหลัก
โดยใชเครื่องมือการสื่อสารหลากหลายชนิด รวมทั้งผานทางอินเทอรเน็ตดวยเชนกัน สําหรับ
วิทยานิพนธนี้แลว ไมวากลุมสนับสนุนรัฐบาลตองการจะใชความรุนแรงเพื่อบรรลุเปาหมายทาง
การเมืองหรือไมก็ตาม แตกลุมสนับสนุนรัฐบาลนี้ก็เชนเดียวกับกลุมตอตาน/ขับไลรัฐบาล ที่ถูก
ตรรกะของปฏิบัติการไรความรุนแรงบังคับใหตองดําเนินยุทธศาสตรการเคลื่อนไหวแบบไมใช
กําลังความรุนแรงทางกายภาพเขาหักหาญ กลุมนี้จะไดกลาวถึงในหัวขอถัดไป
2) กลุมไมเอามาตรา 7 ซึ่งเปนกลุมที่รวมตอตานรัฐบาลมาดวยกันในชวงแรก
แตเมื่อกลุมพันธมิตรฯใชมาตรา 7 ประกาศขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน จึงไดแยกตัวออกมาตั้ง
คําถามกับกลุมตอตานรัฐบาล แตกลุมนี้ก็ไมไดเขารวมกับกลุมสนับสนุนรัฐบาล กลุมไมเอามาตรา
7 นี้มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และนักกิจกรรมดานสื่อ (media activists) ที่เว็บไซต
ประชาไทดอทคอมเปนหัวหอก กลุมนี้จะไดกลาวถึงในบทที่ 7 ตอไปขางหนา
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2. แนวรวมเว็บไซตสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
ในขณะที่แนวรวมกระบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณโดยโลกกายภาพนั้น ประกอบดวย
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน และตอมาหลังการเสนอขอเรียกรอง
ใหใชมาตรา 7 แนวรวมไดขยายไปสูฝายตุลาการ สถาบันทหาร รวมทั้งบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริยในบางครั้ง ดังกลาวแลวในบทที่ 5 แนวรวมของฝายสนับสนุนรัฐบาลทักษิณก็
ได ร วมตั ว และมี ก ารจั ด ตั้ ง กั น อย า งหลวมๆ โดยมี พ ตท.ทั ก ษิ ณ และพรรคไทยรั ก ไทยเป น
ศูนยกลาง และภาคประชาชนในนาม “คาราวานคนจน” เปนหลัก (ดูแผนภาพที่ 5.2 ในบทที่ 5
ประกอบ)
สวนการตอสูทางการเมืองในโลกไซเบอรนั้น ดําเนินไปตลอดชวงกวา 1 ปในระหวางป
2548-2549 ทั้งในชวงที่พันธมิตรฯมีบทบาทเดนและลดบทบาทลงไป ทั้งนี้โดยมีเว็บไซต
ผูจัดการออนไลนเปนหัวหอกสําคัญในกลุมเว็บที่ขับไลรัฐบาลทักษิณ แผอํานาจการสื่อสารและ
การกําหนดวาระทางการเมืองปกคลุมอาณาบริเวณขอมูลขาวสารทางการเมืองในโลกไซเบอรไว
อยาง “อยูหมัด” พรอมกับเว็บอีกจํานวนหนึ่ง เชน เว็บ FM9225.net, เว็บไทยอินไซดเดอร เปน
ตน ซึ่งถูกปดตัวลงอยางรวดเร็วดวยอํานาจของกระทรวงไอซีทีในฐานะสถาบันผูดูแล “เนื้อหาที่
ไมเหมาะสม” ในอินเทอรเน็ตของไทย
ในอีกดานหนึ่ง เครือขายเว็บที่สนับสนุนรัฐบาล เพิ่งเริ่มกอตั้งขึ้นและกระจายตัวกัน
(อยางไมเปนระบบ) เขาห้ําหั่นกับสถาบันหรือกลุมอํานาจตางๆที่พยายามขับไลรัฐบาล (ดัง
แสดงในตารางที่ 6.10) อาทิเชน หองราชดําเนิน แหงเว็บพันทิปดอทคอม ซึ่งเกิดจากการที่
กลุมคนที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ อาศัยเงื่อนไขขอไดเปรียบเชิงโครงสรางที่เว็บพันทิปฯเปนที่
นิยมอยางสูงในบรรดาผูบริโภคเนื้อหาอินเทอรเน็ตไทย เขาไป “ยึดพื้นที่” จนเปนผลทําใหเกิด
การแปรทัพแยกตัวออกมาของกลุมคนที่ไมพอใจ มารวมตัวใหมกลายเปนเว็บเสรีไทยในเว็บ
บอรดเชนกัน ทําใหหองราชดําเนินกลายเปนเปนคูปรับสําคัญในโลกไซเบอรของเว็บผูจัดการ
ออนไลน, เว็บทักษิณแฟนคลับและเว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ ซึ่งมุงโจมตีสถาบันศาล,
เว็บคนผานฟามุงโจมตีสื่อมวลชน, เว็บวิทยุชุมชนคนแท็กซี่และเว็บวิทยุชุมชนคนรักอุดร
ซึ่งเปนทั้งเว็บและวิทยุออนไลน และวิทยุชุมชนไปในตัว ใชในการเปนพื้นที่สาธารณะสําหรับ
ประชาชนรากหญาที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ แบบเดียวกับที่เว็บผูจัดการฯมีบทบาทในเปนพื้นที่
สาธารณะสําหรับประชาชน (ซึ่งสวนใหญเปนชนชั้นกลางในกรุงเทพฯและตามหัวเมืองใหญ) ที่
ขับไลรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีการเปดเว็บไซต sondhi-mgr.com ที่จัดทําขึ้นมาเพื่อโจมตีตัว
สนธิ ลิ้มทองกุล เปนการโดยเฉพาะดวยเชนกัน (เว็บระอุศึกถลม-เชียรทักษิณ แกะรอยซุม
มือปนรับจางปวน, 2549 : ออนไลน) รวมทั้งเว็บมนุษยดอทคอมที่มุงโจมตีสถาบัน
พระมหากษัตริย และฝายขับไลรัฐบาลกลาวอางวา เว็บนี้ไดรับการสนับสนุนโดยพรรคไทยรัก
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ไทย ในขณะที่ฝายสนับสนุนรัฐบาลรวมทั้งพรรคไทยรักไทยเอง ไมเคยออกมายอมรับทั้งยัง
ปฏิเสธอีกดวย 1
1

ในปจจุบัน นอกเหนือจากหองราชดําเนิน แหงเว็บพันทิปฯแลว เว็บไซตของกลุมแนวรวมที่สนับสนุน
รัฐบาลทักษิณนั้น ถูกบล็อกไปเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ได จึงจําเปนตองศึกษา
เว็บสนับสนุนรัฐบาลทักษิณจาก 2 แหลง แหลงแรก โดยวิธีการเขาถึงผานเครื่องมือทางเว็บไซตอื่นที่คลัง
เว็บไซต (web.archive.org) ซึ่งจะคอยสุมเก็บขอมูลเว็บตางๆทั่วโลกไวเปนคลังของตนเอง เพื่อใหผูใช
สามารถเรียกขอมูลกลับมาอานไดอีกครั้งหนึ่งวาเว็บนั้นๆในวันนั้นๆมีลักษณะหนาตาและเนื้อหาเปนอยางไร
อยางไรก็ตาม ขอมูลที่เก็บในคลังเว็บไซตนี้ แมมีขอดีตรงที่ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลปฐมภูมิโดยตรง แตมีขอ
ออน คือ ไมมีความสมบูรณครบทั้งหมด กลาวคือ ไมไดเก็บขอมูลไวทุกวัน และไมไดเก็บขอมูลไฟลทุกไฟล
ดังนั้น ขอมูลที่ไดจึงไมครบถวน แตอยางนอยก็สามารถทําใหเห็นภาพรายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับเว็บที่
ไมไดทําการแลวในปจจุบันไดเพิ่มขึ้นบาง
แหลงที่สอง คือ โดยอาศัยขอมูลจากเว็บผูจัดการฯ ซึ่งไดรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซตตางๆที่
พุงโจมตีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขบวนการตุลาการ กองทัพ และสถาบันพระมหากษัตริย ในขณะ
ที่สนับสนุนการทํางานของรัฐบาลทักษิณทําเปนขาวหรือเขียนเปนบทความอยางตอเนื่อง ในแงหนึ่งนี้เปนทั้ง
การรวบรวมแนวรวมกลุมที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณทั้งในโลกออนไลนและเปนทั้งการตอบโตเว็บกลุมเหลานี้โดย
แสดงใหเห็นวาเว็บเหลานี้ “อยูในสายตา” ของพันธมิตรฯและเครือผูจัดการมิไดขาด และในอีกแงหนึ่ง ยังเปน
การเปดเผยหรือ “แฉ” ใหมวลชนที่ตอตานรัฐบาลทักษิณไดรับรูกลุมดังกลาวอีกดวย แตการใชขอมูลในแหลงที่
สองนี้ ผูเขียนสังวรณไวเสมอวาเปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ตรงขามกับเว็บสนับสนุน
รัฐบาลที่กําลังจะศึกษาในสวนนี้ บทความที่เว็บผูจัดการฯกลาวถึงเว็บฝายสนับสนุนรัฐบาล มีดังนี้
วันที่
6 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548
5 มิ.ย. 2549
7 มิ.ย. 2549
21 มิ.ย. 2549
22 มิ.ย. 2549
14 ก.ค. 2549
15 ก.ย. 2549
16 ก.ย. 2549
16 ก.ย. 2549

ชื่อบทความ/ขาว
1. "อีแอบ" ซุมปนเว็บโจมตี "สนธิ"
2. วิชามารไมเคยตาย ปลอย"ใบปลิว-ซีดี"ถลม"สนธิ"
3. เว็บ ‘แฟนคลับทักษิณ’ ดาศาลสัตวนรก
4. เปดขุมขายไทยรักไทยบนเว็บไซต
5. เจาะลึกดี.เจ. จอมปวน “ขวัญชัย ไพรพนา” สูเพื่อทักษิณ
6. เว็บระอุศึกถลม-เชียรทักษิณ แกะรอยซุมมือปนรับจางปวน
7. ขบวนการใตดินโจมตี “ปา” ผานเว็บไซต
8. “ไกรศักดิ์” แฉเคยเห็นสลิป คนในรัฐบาลสงเงินหนุนเว็บมนุษยฯ
9. “สนธิ” แฉกระบวนการสุดชั่ว-ผลิตเว็บ “มนุษยดอตคอม” ลมสถาบัน
10. “รีพอรตเตอร” อางผลสอบดีเอสไอ แกตางคน ทรท.เอี่ยวเว็บมนุษยฯ

จํานวนการอาน
N/A
21,645 ครั้ง
40,604 ครั้ง
23,450 ครั้ง
3,661 ครั้ง
5,723 ครั้ง
39,677 ครั้ง
7,991 ครั้ง
10,072 ครั้ง
4,259 ครั้ง

อั น ที่ จ ริ ง ยั ง มี แ หล ง ข อ มู ล อี ก แหล ง หนึ่ ง ที่ น า จะเข า ถึ ง ได คื อ การสั ม ภาษณ บุ ค คล เมื่ อ วั น ที่ 12
มิถุนายน 2552 ผูเขียนไดมีโอกาสติดตอทางโทรศัพท เพื่อขอสัมภาษณเจาของนามแฝง “มังกรดํา” (ซึ่งเปนผู
มีบทบาทสําคัญในการตอสูสนับสนุนรัฐบาลทักษิณในโลกอินเทอรเน็ต) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและทัศนะของ
กลุมคนที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ และไดรับการตอบตกลงเปนที่เรียบรอยแลว แตเมื่อถึงวันนัดหมาย คุณ
“มังกรดํา” ไดขอยกเลิกการใหสัมภาษณของผูเขียน ดวยเหตุผลวา “มีเหตุใหยังไมอยากไปนั่งคุยกับใครในชวง
นี้” ผูเขียนเขาใจเอาเองวานาจะมีสาเหตุมาจากการเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมคนเสื้อแดงใหมอีก
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ตารางที่ 6.10 : แนวรวมกลุมขับไลและสนับสนุนรัฐบาลทักษิณทั้งออฟไลนและออนไลน กอนรัฐประหาร 2549
กลุมอํานาจที่ขบั ไลรัฐบาล
กลุมอํานาจที่สนับสนุนรัฐบาล
ออฟไลน
ออนไลน
ออนไลน
ออฟไลน
เว็บเสรีไทยในเว็บบอรด
หองราชดําเนิน
พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย
สนธิ ลิ้มทองกุล
สื่อมวลชน
พรรคฝายคาน
สถาบันตุลาการศาล
สถาบันกองทัพ
สถาบันพระมหากษัตริย

เว็บผูจัดการออนไลน
เว็บวิทยุผูจัดการ & เว็บ
วิทยุชุมชน FM9225.net

แหงเว็บพันทิปดอทคอม
เว็บวิทยุชมุ ชนคนแท็กซี่
& เว็บวิทยุชุมชนคนรักอุดร
sondhi-mgr.com
เว็บคนผานฟา
เว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ

พตท.ทักษิณ
&
พรรค
ไทยรักไทย
& กกต.

เว็บทักษิณแฟนคลับ
-ไมม-ี
เว็บมนุษยดอทคอม
(ถูกฝายขับไลรัฐบาลอางวา
สนับสนุนโดยพรรคไทยรักไทย)

อยางไรก็ตาม ในวิทยานิพนธชิ้นนี้ จะศึกษาเว็บแนวรวมสนับสนุนรัฐบาล โดยเนนไป
เฉพาะเพียง 4 แหงเทานั้น ไดแก (1) หองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอมฯ ซึ่งถือเปน
ศู น ย ก ลางและฐานที่ มั่ น ในโลกไซเบอร ข องกลุ ม สนั บ สนุ น รั ฐ บาลและมี บ ทบาทตลอดช ว ง
เหตุการณขับไลรัฐบาล (2) เว็บ sondhi-mgr.com ซึ่งมีบทบาทเฉพาะในชวงขบวนการถวาย
คืนพระราชอํานาจเปนสําคัญ (3) เว็บคนผานฟา ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุมผูใชหองราชดําเนินรวมตัว
กันตั้งขึ้นในชวงหลังการเลือกตั้ง 2 เมษาฯ และ (4) เว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ เว็บนี้มี
บทบาทในแงการรับมือกับคลื่นตุลาการภิวัตนที่โหมเขาใสรัฐบาลทักษิณคอนขางมากอันเปน
ชวงเวลาหลังการใชมาตรา 7 แลวซึ่งจะกลาวถึงในบทที่ 7 ตอไป
ในหัวขอนี้ จะไดกลาวถึงความเปนไปในหองราชดําเนิน ในฐานะที่เปนเงื่อนไขสนับสนุน
เชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทย ที่ฝายสนับสนุนรัฐบาลชวงชิงมาใชเปนฐานที่มั่น โดย
เริ่มจากชวงที่พื้นที่ไซเบอรแหงนี้กําลังจะกลายเปนพื้นที่หลักในการ “แยกขาง” เปนฝายตานและ
ฝายหนุนรัฐบาล จนในที่สุดกอตัวกลายเปนศูนยกลางสําหรับกลุมสนับสนุนรัฐบาล จากนั้นจะ
ครั้งหนึ่งในชวงสุดสัปดาหกอนหนานั้น นี้ทําใหในเนื้อหาในชวงนี้มีขอออนตรงที่ยังขาดแงมุมและขอมูลจาก
กลุมที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณไปอยางนาเสียดาย
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กลาวถึงมิติเชิงประเด็น/เนื้อหาที่กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณที่อยูในโลกไซเบอรในชวงกอน
มาตรา 7 หยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นในการสรางความชอบธรรมใหรัฐบาลทักษิณ ในขณะที่
พยายามลดความชอบธรรมของเครือขายขบวนการขับไลรัฐบาล ประเด็นในชวงนี้ประกอบดวย
2 เรื่องหลักๆ ไดแก (1)
การตั้งคําถามตอสนธิ ลิ้มทองกุลและพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย และสนับสนุนหรือแกตางใหกับรัฐบาลทักษิณ และ (2) เรื่องสื่อมวลชนที่ “ไม
ความเปนกลาง” เปนสําคัญ
2.1. หองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม : เงื่อนไขสนับสนุนเชิงโครงสราง
หากขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณมีเว็บผูจัดการออนไลนเปนฐานที่มั่นในโลกไซเบอร
แลว หองราชดําเนิน ในเว็บพันทิปดอทคอม ซึ่งไดลงหลักปกฐานอยูในระบบอินเทอรเน็ตไทย
ในชั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ตเปนอยางดี จนกลายเปนเว็บบอรดสนทนาทางการเมืองที่ไดรับความ
นิ ย มเป น อั น ดั บ ต น ๆของสั ง คมไทยนั้ น ก็ ถื อ ได ว า เป น ฐานที่ มั่ น ในโลกไซเบอร ข องกลุ ม ที่
สนับสนุนรัฐบาลทักษิณเชนกัน เปนที่กลาวขานกันทั่วไปวาเว็บพันทิปฯ โดยเฉพาะหองราช
ดําเนินนั้น แตไหนแตไรมาก็มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงทางการเมืองอยางมีเหตุมีผล นาเชื่อถือ
พอสมควร ประกอบด ว ยคนหลากหลายกลุ ม หลากหลายแนวความคิ ด และอุด มการณ แต
ภายหลังได “ถูกยึด” โดยกลุมคนที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ และเกิดกระบวนการเซ็นเซอรความ
คิดเห็นที่ตอตานรัฐบาล รวมทั้งการ “ยึดอมยิ้ม” อันแสดงถึงสิทธิในการเขาใชหองสนทนาอีกดวย
โดยระบบกํ า กั บ เนื้ อ หาที่ เ ว็ บ พั น ทิ ป ฯใช “กฎ กติ ก า มารยาท” เป น เกณฑ ใ นการพิ จ ารณา
(ดังกลาวแลวในหัวขอ 3.3.2 บทที่ 4) จนเปนเหตุใหคนกลุมอื่นๆเริ่มเบื่อหนาย และออกไปจาก
หองราชดําเนิน มีทั้งที่ไปตั้งเว็บบอรดใหมเอง และแบบที่ยายไปถกเถียงกันในเว็บบอรดหรือ
ความเห็นทายขาวของเว็บผูจัดการออนไลนก็มี ในหัว ขอนี้จะกลาวถึงความเปนมาเป นไป
ในชวงเหตุการณที่กลุมสนับสนุนรัฐบาลปรากฏตัวขึ้นที่หองราชดําเนิน แลว “เบียดขับ” กลุม
ตอตานรัฐบาลออกไป จนสามารถ “เขายึด” จากหองราชดําเนิน อันเปนการใชเงื่อนไขสนับสนุน
เชิงโครงสรางที่ลงหลักปกฐานเอาไวแลวของพื้นที่ไซเบอรแหงนี้ มาเปนฐานที่มั่นของปฏิบัติการ
ทางการเมืองของกลุมตนเอง
2.1.1. ภาพรวมเชิงปริมาณ
ความเปลี่ยนแปลงในหองราชดําเนินนั้น สามารถพิจารณาไดจากสถิติจํานวน
กระทูและจํานวนการแสดงความคิดเห็นตั้งแตตนป 2548 จนถึงหลังรัฐประหาร 2549 ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 6.4 และแผนภาพที่ 6.5 สถิติการตั้งกระทูและจํานวนการแสดงความคิดเห็นใน
หองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม ระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึง ตุลาคม 2549 นั้น แสดง
ใหเห็นแนวโนมของสถานการณทางการเมืองไดอยางดี จากแผนภาพ จะเห็นแนวโนมใหญๆ
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แบงไดเปน 5 ชวง คือ 1. ชวงสภาวะปกติถึงชวงเริ่มของปรากฏการณสนธิ (กอนพฤศจิกายน
2548)
2. ชวงที่ปรากฏการณสนธิกลายเปนประเด็นหลักของสังคมการเมืองไทยแลว
(พฤศจิกายน 2548 ถึงมกราคม 2549) 3. ชวงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (เดือน
กุมภาพันธ-เมษายน 2549) 4. ชวงตุลาการภิวัตน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2549) และ 5. ชวง
กองทัพภิวัตนและหลังรัฐประหาร (สิงหาคม 2549 เปนตนไป)
ในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2548 อันเปนชวงสภาวะปกติในหองราชดําเนิน
นั้น การปะทะกันทางการเมืองในโลกออนไลนยังไมรอนแรงมากนักนั้น มีการตั้งกระทูโดยเฉลี่ย
แลว 133 กระทู/เดือน (มากกวา 4 กระทู/วัน) และมีการแสดงความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเปนจํานวน
3,797 ความเห็น/เดือน (127 ความเห็น/วัน หรือชั่วโมงละ 5 ความเห็น) ครั้นถึงชวงที่สอง
(เดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงมกราคม 2549) เปนชวงขึ้นสูงสุดของปรากฏการณสนธิและ
รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร กอนที่จะเกิดการเดินขบวนชุมนุมกันอยางจริงจังในตนเดือน
กุมภาพันธ 2549 นั้น จํานวนกระทูในหองราชดําเนินเพิ่มขึ้น 3 เทาเปนโดยเฉลี่ย 409 กระทู/
เดือน (มากกวา 10 กระทู/วัน) และการแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้น 3 เทาเชนกัน คือ โดยเฉลี่ย
10,382 ความเห็น/เดือน (346 ความเห็น/วัน หรือชั่วโมงละมากกวา 14 ความเห็น) นี้แสดงให
เห็นได “แนวรบ” ทางการเมืองบนโลกออนไลนนั้นกอรูปและเริ่มปะทะกันเปนที่เรียบรอยแลว
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แผนภาพที่ 6.4 : จํานวนกระทูในหองราชดําเนิน เว็บ pantip.com (ม.ค.2548ต.ค.2549) 1
1

ขอมูลเดือนสิงหาคม 2549 ของทั้งแผนภาพที่ 6.4 และ แผนภาพที่ 6.5 มีถึงเพียงวันที่ 20 เทานั้น
ขอมูลหลังจากนั้น รวมทั้งเดือนกันยายน 2549 ทั้งเดือนนั้น นาจะเปนผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นราวเดือน
มีนาคม 2550 ซึ่งฮารดดิสคที่เก็บกระทูในหองราชดําเนินเกิดเสียหายขึ้นมาอยางกะทันหัน ซึ่งทางทีมงาน
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แผนภาพที่ 6.5 : จํานวนการแสดงความเห็นในหองราชดําเนิน เว็บ pantip.com
(ม.ค.2548-ต.ค.2549)
ครั้นถึงชวงการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้น จะเห็น
ไดอยางชัดเจนวา ปริมาณกระทูและการแสดงความคิดเห็นเปนไปอยางรอนระอุในชวงระหวาง
เดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2549 การเมืองในโลกกายภาพรอนแรงที่สุด คือ พันธมิตรประชาชน
เพื่ อ ประชาธิ ป ไตยก อ ตั ว ขึ้ น แล ว และกํ า ลั ง เคลื่ อ นไหวกั น อย า งต อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ มี ก าร
ประกาศยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 2 เมษายน 2549 สถานการณทางการเมือง
ผันผวนปนปวนกันเต็มที่ มีเหตุการณที่สําคัญมากมาย ทั้งการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯและ
กลุมยอยอื่นๆเพื่อรณรงคกาชองไมลงคะแนน (Vote for No Vote) การประกาศไมลงสมัคร
แขงขันรับเลือกตั้งของ 3 พรรคเล็ก (พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน) การ
ปดลอมอาคารเนชั่นทาวเวอรโดยคาราวานคนจน การประกาศเวนวรรคทางการเมืองของพตท.
ทักษิณ หลังพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งและหลังการเขาพบในหลวงเปนการเรงดวนกวา
กําหนดปกติ ฯลฯ ในชวงนี้ การปะทะกันในโลกออนไลนก็รอนระอุไปดวยเชนกัน กลาวคือ
จํานวนกระทูเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3 เทา คือกลายเปน 1,155 กระทู/เดือน (ประมาณ 39 กระทู/
วัน) และ 27,037 ความเห็น/เดือน (901 ความเห็น/วัน) เชนกัน กลาวคือ ในทุกๆชั่วโมงตลอด
ทั้งวันทั้งคืน จะมีการแสดงความเห็น 38 ครั้ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง มีการแสดงความเห็น 3 ครั้ง
สามารถกูกลับมาไดจํานวนหนึ่งจากระบบสํารองขอมูล แตไมทั้งหมด (ขอมูลจากจดหมายอิเล็คทรอนิคสของ
สมชาย แซอึ้ง ผูดูแลหองราชดําเนิน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่ตอบขอสงสัยของผูเขียนที่เขียนไปถามใน
ประเด็นนี้)
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ในทุกๆ 5 นาที ในความเปนจริง คงไมมีใครสามารถนั่งแสดงความเห็นตลอดทั้งวันทั้งคืนได
และคงมีอัตราการแสดงความคิดเห็นในแตละชวงของวันไมเทากัน แตจากคาเฉลี่ยนี้ แสดงให
เห็นถึงความเห็นชุมชนการเมืองในโลกออนไลนในระดับชีวิตประจําวันไดอยางดี
จากแผนภาพทั้งสอง หากเวนเดือนมิถุนายน 2549 อันเปนชวงเวลา “พักรบ”
ของทุกฝาย เนื่องในพิธีการฉลองครบรอบ 60 ปการครองราชยของพระเจาอยูหัว (ซึ่งจํานวน
กระทูและการแสดงความคิดเห็นเพลาลงเชนกันคือ 243 กระทู และ 7,895 ความเห็น) จะเห็นได
วาในชวงที่สาม (เดือนพฤษภาคม, กรกฎาคม และสิงหาคม) อันเปนชวงที่การเคลื่อนไหวของ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพลาลงไป ในขณะที่กระแสตุลาการภิวัตนขึ้นมาแทนที่ มี
เหตุการณสําคัญ 2 เหตุการณ คือ การตัดสินใหการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 เปนโมฆะ
และพิพากษาจําคุกกกต. 3 คน จํานวนกระทูกลับมาอยูในระดับใกลเคียงกับชวงปรากฏการณ
สนธิ คือโดยเฉลี่ย 414 กระทู/เดือน (14 กระทู/วัน) และ 10,636 ความเห็นตอเดือน (355
ความเห็น/วัน หรือ 15 ความเห็น/ชั่วโมง) อยางไรก็ตาม ในเชิงเนื้อหาแลว ชวงนี้เปนชวง
รอนแรงอีกครั้ง เนื่องการมีการพิพากษาจําคุกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 3 คน
กอใหเกิดการวิพากษวิจารณศาลกันอยางหนักหนวงในหองราชดําเนินนี้ จนถึงขั้นที่ผูดูแลเว็บ
พันทิปตองขอปดบริการการใชหองราชดําเนินไป 3 วันเลยทีเดียว (ดูรายละเอียดในหัวขอที่ 2
บทที่ 7) ชวงสุดทาย คือ ชวงกองทัพภิวัตนและหลังรัฐประหารเปนตนไปนั้น ความรอนแรงใน
หองราชดําเนินกลับมาอยูในระดับครึ่งกลางระหวางสภาวะปกติกับชวงปรากฏการณสนธิ คือ
จํานวน 256 กระทู/เดือน และ 7,438 ความเห็น/เดือน
สภาวะการขึ้นลงของสถิติการใชบริการในหองราชดําเนิน ทั้งในแงปริมาณกระทู
และการแสดงความคิดเห็นเหลานี้ สะทอนใหเห็นภาพรวมในเชิงปริมาณของความรอนแรงทาง
การเมืองในพื้นที่สาธารณะแหงหนึ่งของโลกไซเบอร ที่สัมพันธกับการเมืองในโลกกายภาพอยาง
เหนียวแนน กระทั่งมีผลกระทบตอกันและกันไปมาอีกดวย ดังจะไดกลาวถึงตอไปขางหนา ถัด
จากนี้ จะเปนภาพรวมในเชิงคุณภาพที่ปรากฏขึ้นในหองราชดําเนินในชวงเวลาดังกลาว
2.1.2. สภาพทั่วไปของการใชและผูใช
ในชวงกอนป 2548 จนกระทั่งถึงชวงปรากฏการณสนธินั้น การพูดคุยกันใน
หองราชดําเนินจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองในขณะนั้นๆ หัวขอหลักๆ ไดแก เรื่อง
“กฎหมายขายชาติ” 11 ฉบับ, กรณีเขื่อนปากมูล, คดีซุกหุนของพตท.ทักษิณ (รอบแรก), กรณี
บริษัทชินคอรปเขาถือหุนใหญในสถานีโทรทัศนไอทีวี, การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อันเปนผลพวงมา
จาก “กฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ”), การเคลื่อนไหวตอตานการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิต
(กฟผ.), กรณีคุณหญิง จารุวรรณ เมฑะกา ผูวาการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.), กรณีการ
ทุจริตกลายางพารา, กรณีการทํางานของกกต., ความรุนแรงในกรณีตากใบ, กรณีคลื่นวิทยุ FM
92.25, รวมทั้งการเคลื่อนไหวของรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ตลอดจนกรณีการ
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แทรกแซงองค ก รอิ ส ระและการแทรกแซงสื่ อ วาทะต า งๆของพตท.ทั ก ษิ ณ และกรณี ก าร
คอรรัปชั่นตางๆ และทุกครั้งที่มีการอภิปรายงบประมาณหรืออภิปรายไมไววางใจในรัฐสภา
เกิดขึ้น ก็จะมีการนําขอมูลมาโตแยงกันเปนปกติ เชนกัน 1
สภาพทั่ ว ไปในห อ งราชดํ า เนิ น ก อ นการก อ เกิ ด ของพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยในตนเดือนกุมภาพันธ 2549 นั้น มีการใหขอมูลและชี้แจงเหตุผลกันตามปกติ เชน
ในชวงที่มีการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ก็มีการอางอิงคําพูดของสนธิ ลิ้มทองกุล ที่
พูด มาถกเถียงกัน มีการถายคลิปวิดีโอหรือนําไฟลวิดีโอซีดีที่แจกในสถานที่จัดรายการมาอัพ
โหลดขึ้นเว็บไซต YouTube และเว็บอื่นๆเพื่อประกอบการถกเถียงอภิปราย โดยเนนการให
ขอมูลเปนสําคัญ อาจมีการแบงขางกันบาง แตยังไมมีการแบงฝกแบงฝายเปนฝายรัฐบาล ฝาย
คานชัดเจนนัก (แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2552 : ตอบเปนความเห็นที่
3; สมชาย แซอึ้ง, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2552)
ผู ดู แ ลห อ งราชดํ า เนิ น วาดภาพเกี่ ย วกั บ ห อ งราชดํ า เนิ น ว า ในช ว งก อ น
ปรากฏการณสนธินั้น การแบงฝกฝายยังไมปรากฏชัดเจนนัก แตอาจประเมินภาพคราวๆไดวามี
ฝาย “เชียรไทยรักไทย” กับ “เชียรประชาธิปตย” อยูในสัดสวนประมาณ 70 : 30 โดยที่ชวงนั้น
ยังไมมีฝาย “เชียรสนธิ (ลิ้มทองกุล)” ครั้นถึงชวงที่มีการเคลื่อนไหวผานรายการเมืองไทยราย
สัปดาหนั้น สัดสวน “ขาประจําทักษิณ” เพิ่มขึ้นมาอยูประมาณ 80-85% เนื่องจากฝายเชียรไทย
รักไทยมี “ขอมูลเชิงลึก” ระดับที่มาจากในที่ประชุมพรรคไทยรักไทยเลยทีเดียว และสามารถ
อภิปรายโตแยงและใหขอมูลเสริมได “เกือบทุกจุด” ชวงนั้นเริ่มมีกลุมที่ “นิยมสนธิ” เกิดขึ้น แต
เมื่อรวมกับกลุมที่ “นิยมประชาธิปตย” รวมทั้งฝายกลางๆอีกเล็กนอย สัดสวนเปนเพียง 15-20%
เทานั้น (สมชาย แซอึ้ง, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2552)
อยางไรก็ตาม แคน ไทเมือง ผูเลนเว็บบอรดระดับ “ตํานานของหองราชดําเนิน”
ใหความเห็นวาชวงนั้น หองราชดํ าเนิน “ยั งไมโดนยึด” โดยอางอิงผลโหวตภายในหองราช
ดําเนิน ซึ่งมักกระทํากันอยูเปนประจํา มีการโหวตครั้งหนึ่ง (เมื่อ 24 ธันวาคม 2548) ตั้งคําถาม
วา “คุณวาทักษิณขายชาติ จริงหรือ?” ผลโหวตปรากฏวาจากจํานวนผูรวมโหวตทั้งหมด 638
1

แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2552. แคน ไทเมือง (นามแฝง) เปนผูไดชื่อวา
เปนผูเลนเว็บบอรดระดับ “ตํานานของหองราชดําเนิน” เดิมที ผูเขียนสงจดหมายอิเล็คทรอนิคสแนะนําตัวเอง
เพื่อขอเขาสัมภาษณเปนขอมูลประกอบวิทยานิพนธ พรอมกับแนบแนวคําถามสัมภาษณจํานวนหนึ่งไปดวย
แคน ไทเมือง (นามแฝง) ตอบกลับมาวาขอตอบคําถามแตละขอ โดยโพสตขึ้นในเว็บบอรดสวนตัว คือ ที่เว็บวี
โอเพนมายด ซึ่งเปนเว็บบอรดของกลุมที่แยกตัวออกมาจากหองราชดําเนิน เพื่อใหสมาชิกคนอื่นๆชวยกันรวม
ตอบคําถามสัมภาษณของผูเขียนดวยเชนกัน ดังนั้น การสัมภาษณแคน ไทเมือง (นามแฝง) ในครั้งนี้ จึง
กลายเปนการสัมภาษณทางเว็บบอรด We Open Mind เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี ทั้งยังไดรับคําตอบและขอมูลอยางละเอียดลออมากอีกดวย ขอมูลในยอหนานี้ไดมาจากการตอบ
คําถามในเว็บบอรดดังกลา ว โดยแสดงเปนความเห็น ที่ 2
(http://www.weopenmind.com/board/index.php
?topic=11277.msg 72651#msg72651)
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คน (ล็อกอิน) มีสวนที่เห็นดวยอยู 458 ล็อกอิน (71.79%) ในขณะที่ไมเห็นดวยมี 148 ล็อกอิน
(23.20%) และไมมีความเห็นอีก 32 ล็อกอิน (5.02%) (แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ,
อางแลว)
กระบวนการจัดตั้งกลุมนิยมทางการเมืองนั้น ผูดูแลหองราชดําเนินใหความเห็น
วา อันที่จริงแลวนั้น มีมาแตไหนแตไรแลว และมีทุกฝาย ไมไดมีเฉพาะฝายสนับสนุนรัฐบาล
เทานั้น แตยังมี “หนามาของสนธิ” ซึ่งเขามาในชวงปรากฏการณสนธิ ดวยเชนกัน กลุมจัดตั้ง
ของทุกฝายมีทั้งที่เปนแบบชงประเด็น หนุนขอโตแยง รวมทั้ง “การปวน” เสียดสี โดยไมไดนํา
ขอมูลมาแลกเปลี่ยน หรือบางครั้งเปนการใหขอมูลที่เปนความจริงเพียงครึ่งเดียว ฯลฯ และ
สามารถจับไดอยูหลายครั้งดวยการตรวจสอบขอมูลภายใน เชน สมัครสมาชิกหองราชดําเนิน
หลายล็อกอิน (login) โดยใชหมายเลขไอพีของเครื่องคอมพิวเตอรเดียวกัน เปนตน (สมชาย แซ
อึ้ง, สัมภาษณ, อางแลว)
อยางไรก็ตาม ในสายตาของฝายผูเลนในหองราชดําเนินกลุมที่ตอตานรัฐบาล
ทักษิณนั้น การจัดตั้งวอรรูม (war room) ของไทยรักไทยเกิดขึ้นจริง โดยการสมัครล็อกอินเรียง
กันเปนชุดๆ โดยเฉพาะหมายเลขสมาชิกกอนและหลังเลขที่ 50,000 เล็กนอย กลุมจัดตั้งของ
รัฐบาลทักษิณจะเขามาใหขอมูลในหองราชดําเนินเปนระยะๆตามแตกระแสประเด็นขาว เชน
กรณีทุจริตกลายางพารา, กรณีไอทีวี, หรือกรณีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดซีที-เอ็กซ รวมถึงกรณี
สนามบินสุวรรณภูมิ และกรณีคุณหญิงจารุวรรณ ตลอดจนกรณีลูกสาวพตท.ทักษิณ เปนตน
(แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, อางแลว : ตอบเปนความเห็นที่ 2)
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของการใช บ ริ ก ารเว็ บ บอร ด หรื อ กระดานสนทนาในห อ งราช
ดําเนิน เว็บพันทิปฯ หรือพฤติกรรมประเภทตางๆของ “อมยิ้ม” 1 ในชวงกระแสการเมืองรอนแรง
นั้น อาจวาดภาพใหเห็นไดจากกระทู “หักหลังอมยิ้มราชดําเนิน ออนเว็บบอรด” ซึ่งตั้งขึ้นโดย
“นายชด” (นามแฝง) ในชวงเวลากอนปใหม 2549 หลังจากผานบรรยากาศขะมุกขะมัวของ
ความรู สึ ก ว า มี ข บวนการจั ด ตั้ ง ทางการเมื อ งเข า มาอยู ใ นห อ งราชดํ า เนิ น อยู ร ะยะหนึ่ ง
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง กระทู นี้ ขึ้ น เจ า ตั ว กล า วอธิ บ ายไว ว า “...นี่ เ ป น ทางออกของเสรี ภ าพทาง
ความคิดของผมที่สามารถทําได จึงตั้งกระทูนี้ เพื่อบอกเพื่อนชาวราชดําเนินวา ตอใหเอาผามา
ปดตา เอามือมาปดปาก เอาหินมาอุดหูผม แตจะมาปดกั้นความคิดของผมในฐานะประชาชนที่มี
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น ‘ไม ได’ ครับ” (จากความเห็นที่ 27) และอธิบายเปาหมาย
ที่หวังไววา “…ผมเชื่อวา หลังจากกระทูนี้ไดออกมาใหอานกัน ก็จะทําใหอมยิ้มแปลกๆบางทาน
ไดรูตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม ซึ่งผมหวังวา จะเปนการดี” (จากความเห็นที่ 148)
(นายชด (นามแฝง), 2548 : ออนไลน)
1

คําวา “อมยิ้ม” เปนคําเรียกชื่อล็อกอินของผูเลนเว็บบอรดราชดําเนิน ซึ่งหลังจากที่แตละคนจะตอง
สมัครเปนสมาชิกแลว ก็จะไดรับชื่อล็อกอิน หรือ “อมยิ้ม” เพื่อใชเปนนามแฝงสําหรับเรียกขานกันไดในการ
สนทนากัน
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พฤติกรรมของผูใชหองราชดําเนินนั้น “นายชด” (นามแฝง) ไดแยกแยะไวอยาง
ละเอียดและสามารถนับรวมไดถึง 22 ประเภท (บวกกับ 1 ประเภทที่มีผูแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ในกระทูนี้ชวยแนะนํามา กลายเปน 23 ประเภท) ในที่นี้ ขอจัดหมวดหมูพฤติกรรมผูเลนเว็บ
บอรดราชดําเนินใหมออกเปน
5 ประเภทและยกมาเฉพาะ 2 ประเภทที่เกี่ยวกับเนื้อหา
วิทยานิพนธชิ้นนี้ คือ กลุม “อมยิ้มจัดตั้งทางการเมือง” และกลุม “อมยิ้มถกเถียงการเมือง” 1
1

อีก 3 หมวด ไดแก กลุมอมยิ้มทั่วไป, กลุมอมยิ้ม (ทําตัวเปน) ผูรู และกลุมอมยิ้มทีมงาน (พันทิป)
สําหรับกลุมหลังสุดนี้เปนผูเลนเว็บบอรดทั่วไปที่เปนอาสาสมัครของทีมงานพันทิป และแฝงตัวปะปนอยูในผู
เลนเว็บบอรดทั่วไป “นายชด” ไมไดอธิบายถึงกลุมอมยิ้มทีมงานนี้ไวบนเว็บบอรด กลาวเพียงวา “อมยิ้มที่วา
นะ หักหลังอมยิ้มดวยกัน หลังไมค ครับ (“หลังไมค” หมายถึงการติดตอกันเองโดยไมโพสตเปนขอความใน
หนากระดานสนทนา”-ผูเขียน) อันนั้น นากลัวกวากันเยอะ แถมพวงดวยขอหาแทงขางหลังเพื่อน อีกตะหาก
บอก หนาจอไมไดครับ แตพอรูวาใครบางที่ชอบแทงขางหลังเพื่อนๆที่มีอมยิ้ม โดยเขานั้นบางทีไมผิดหรอก
แตโดนเสนกวยจั๊บ แกลงเอา” (จากความเห็นที่ 157 กระทูเดียวกัน) สําหรับอมยิ้ม (ทําตัวเปน) ผูรู โปรดดู
อางอิงทายหนาหมายเลขที่ 1 (ชื่ออมยิ้มทั้ง 22 ประเภทยอย ผูเขียนยังคงใชชื่อตามที่ “นายชด” (นามแฝง)
ตั้งขึ้น ผูเขียนตั้งชื่อใหมเฉพาะชื่อหมวดหมู 5 ประเภทใหญเทานั้น)
สวน “อมยิ้มทั่วไป” นั้น ประกอบดวยผูใช 6 ประเภท (1) อมยิ้มหลอเทหทําตัวเปนพระเอก คือ
สรางภาพตนเองใหดูดี “แตเรื่องการเมืองแทบไมออกความเห็นเลย ทาทางมาเบงกลามโชวและยิ้มเผลแบบ...
(ชื่อดาราคนหนึ่ง-ผูเขียนตัดออกไป)...อยางเดียวจริงๆ” (จากความเห็นที่ 75) (2) อมยิ้มพระรอง ซึ่งบางครั้ง
เมื่อตนเองถูก “รุมอัด” ก็จะใชชื่ออมยิ้มอีกชื่อหนึ่งออกมาเปนพระรอง มาชวยเถียงแทน เพื่อใหผูอานคนอื่น
รูสึกเห็นใจคนที่ถูก “รุมอัด” อยู ในขณะที่อมยิ้มพระรองบางประเภทก็ “ดาตัวเอง” เพื่อเรียกรองความสนใจใน
กรณีที่ไมมีใครสนใจ และ “...พอคนเขามาสนใจ ไอพระรองนั่นก็เฟดหายตัวไป...” (จากความเห็นที่ 1) “บางที
ในหนึ่งกระทู มีพูดกันจริงๆสองคน ดีไมดี คนเดียวก็มี แตมองเขาไปโอ....อมยิ้มตางชื่อกันทั้งนาน…บางคน
อมยิ้มหนึ่ง ไมสะใจ หามาเพิ่มซะงั้น เพื่อทําเปนคูดูโอ การเมืองก็มี… บางคนพออยูไปนานๆ...มันแกหงั่กๆไป
แลว ก็ไปเอาอมยิ้มมาใหมอีกอัน ใหดูสาวปง ใหหนุมๆมาแทะโลมเลน” (จากความเห็นที่ 5) (3) อมยิ้มดา
คายตัวเอง กลาวคือ มีอมยิ้มที่เปนแฟนคลับของรัฐบาลทักษิณ แตก็มีอมยิ้มเอาสําหรับดารัฐบาลทักษิณดวย
เชนกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการ “…หลอกลอสองทาง เก็บขอมูลไปใหพระเอก...ในอีกอมยิ้มเอาไวเลนโชวสาวนะ”
(จากความเห็นที่ 1)
(4) อมยิ้มลอหนุมๆ โดยที่เจาตัวเปนผูชายแตปลอมเปนผูหญิง เพราะ “ชอบลอ หรือแกลงหนุมๆที่
ไกออน แลวทะลึ่งอยากหาสาวในเว็บบอรด” (จากความเห็นที่ 1) (5) อมยิ้มกวนทีน โดยตั้งชื่ออมยิ้มของ
ตนเองใหพองหรือคลายกับคนอื่น “...เหมือนประกาศจะๆไปเลยวา ขาฯนี่ เปนปรปกษกะเอ็ง ไมมีทางที่จะไป
เปนพวกเดียวกันหรอกครับ เชน (สมมติ) อมยิ้มชื่อ 100400 มีอยูแลว แตก็มีคนอยากจะกวนใชอมยิ้มชื่อ
100401 หรือ 104000 ใหคนสับสนเลนซะงั้น” รวมทั้งบางครั้งก็เหมือนบอกใบใหรูวาเปนชื่อสามชื่อของผูใชคน
เดียวกัน “...เชน (สมมติ) ขี้ครอกสังคม, ชี้ครอกสังคม, **ขี้ครอกสังคม**...” (จากความเห็นที่ 1) (6) อมยิ้ม
พวกเมาแลวคุยเรื่องใตสะดือสลับการเมือง (จากความเห็นที่ 67) (7) อมยิ้มเสียงในฟลม ซึ่งมีอยู
มากมายและดูจะไมมีอะไรมากไปกวาการเขามาเปนสีสันประกอบเรื่องดวยขอความเชน “ชะแวปปปป มาราย
ตัวแลวครับบบบบ” หรือ “5555 ขําจังเลย เอิ๊กๆ” (จากความเห็นที่ 153) (8) อมยิ้มแมยกพอยก ซึ่งสวนใหญ
จะตามติด “อมยิ้มพระเอก” หรือ “อมยิ้มด็อกเตอร” ทั้งนี้ “ไมวา อมยิ้มหลักจะไปโพสตที่ไหน จะตองเขาไป
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กลุมแรก “อมยิ้มจัดตั้งทางการเมือง” ประกอบดวยอมยิ้มตางๆ 5 ประเภท
ประเภทแรก คือ อมยิ้มแบบดาอยางเดียว กลาวคือ อมยิ้มบางชื่อนั้น เมื่อ “นายชด” ลอง
สืบคนดูภายในหองราชดําเนิน (ซึ่งเปนฟงกชันที่เว็บพันทิปฯมีไวใหบริการดวย) ก็พบวา “...มี
แตเขาไปดาอยางเดียว ไมเคยแสดงความคิดเห็นเลย” ซึ่ง “นายชด” ใหความเห็นวาถือเปน
พฤติกรรมผิดปกติ เพราะโดยปกติแลว ควรจะตองมีทั้งการแสดงความคิดเห็นผสมกับการดา
ดวย (จากความเห็นที่ 10) การดาในลักษณะดังกลาวนี้หลายครั้งผิดกฎกติกาของทางผูดูแลหอง
ราชดําเนินและจะถูกยึดอมยิ้ม แตไมชวยแกปญหาไดเพราะ “ดาแลวอมยิ้มโดนยึดไป (โดนยึด
ชื่อล็อกอิน-ผูเขียน) มันก็เอาอันใหมมาสมัคร เดี๋ยวเดียวก็มีปากจัดเบอรสองออกมาดาอีก” (จาก
ความเห็นที่ 1)
ประเภทที่สอง คือ อมยิ้มเจมสบอนด หรืออมยิ้มลูกจางการเมือง โดยปกติ
ไมคอยไดล็อกอินเขามาแสดงความเห็นหรือตั้งกระทูบอย แตเมื่อมา ก็จะมาพรอมๆกันเปนหมู
คณะ และจะมาก็ตอเมื่อ “...กระแสขาวของเจานายเริ่มแย เสียงเริ่มหาย” ทั้งนี้ “นายชด” ตั้ง
ขอสังเกตสําหรับกลุมนี้ไวอยางละเอียดวา
เอกลักษณ คือ พวกนี้จะเปนเหมือนพวกตัดสติ๊กเกอรรถยนตครับ มาทีก็มาโปะ
ข อ ความคล า ยๆกั น ไว ทุ ก กระทู แล ว ก็ ตั ด แต ง รี ด ให เ รี ย บอี ก หน อ ย ก็ ก ลายเป น
ความเห็ น แล ว ... บางที เ ซิ ร ช ดู ข อ ความที่ โ พสต ใ นกู เ กิ้ ล เจอแล ว ตกใจ บอร ด ไหน
สาธารณะ พอปะไวเหมือนกันหมดเลย ทุกบอรด แตคนละชื่อ เทานั้นเอง
บางทีเตรียมขอมูลมาดีหนอย คือเตรียมมาปะ มากกวาหนึ่งพารากราฟ เชน
เตรียมมาสองพารากราฟ (นายมันใหมามั๊ง) พอโดนถามโดนซัก เอะตอบไดวอย ตอบ
ดีดวย เออทาจะเกงจริง แตความมันแตกตอนมีคนยอนถามรายละเอียดนี่สิ มันใบแดก
ไปเลย เครื่องจอดไปซะเฉยๆ ไดแต “ครับ 555 เอิ๊กๆ” “ ไปอานใหมดิไอฟาย” อะไร
ทํานองนี้
บางคนหนักกวานั้นครับ แบบวานายเตรียมมาให 2 พารากราฟ เอาไวตอบ
พารากราฟที่สองเมื่อเขาตาจน ที นี้ พอเขาตาจน แตคําถามนะมันดันคนละอยางและไม
ตอเนื่องกับคําตอบแรก
มันก็เอาพารากราฟที่สองที่นายใหมาตอบไป เทานั้น
แหละ งงกันทั้งกระทู วามันพูดเรื่องอะไร 55555555555555555 กระเจิงไป (จาก
ความเห็นที่ 10)
คลองพวงมาลัยใหทานเจาของอมยิ้มที่ตั้งกระทูเปนประจํา สังเกตไดจากคําพูดครับ เชน "เขามาใหกําลังใจ
คุณ.ก..นะคะ", "เรื่องนี้ ผมเห็นดวยกับ คุณ ก. สุดๆ", "กระทู คุณภาพ ในราชดําเนินที่ดิฉันตาม มาตลอด ก็ของ
คุณ ก.นี่แหละคะ กระทูอื่นๆเห็นแลว ไมอยากอานเลย ยิ่งกระทูของนาย ข.งี้ นาย ค.ขายโรตี งี้ อิฉันไมอาน
เลยเจาคะ รักนาย ก.คนเดียว" หรือ "เขามาเชียรพี่ ก. ครับ " (จากความเห็นที่ 154 - สรรพนาม ก. ข. ค.
เปลี่ยนโดยผูเขียน)
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ประเภทที่ ส าม ของอมยิ้ม จั ด ตั้ ง ทางการเมือง คื อ อมยิ้ ม แมงดากระทู ซึ่ ง
“นายชด” (นามแฝง) นิยามไววา “คือ พวกชอบเกาะกระทูชาวบานที่เขามีสาระอยางหนึ่ง แตมัน
เกาะเขาไป แฝงเขาไปทําเปนพวก แลวเบนเรื่องใหไปเขาทางของนายมัน” (จากความเห็นที่ 26)
อมยิ้มประเภทนี้แบงยอยออกไดเปนอีก 3 กลุม สองกลุมแรก คือ กลุมนิยมไทยรักไทยและ
กลุมนิยมประชาธิปตย ซึ่งสวนใหญ “นายชด” เห็นวาไมใช “ตัวจริง” ของแตละฝาย เพราะถา
มาจากแตละฝายจริงจะตอง “มีความรู มีขอมูล มีเหตุผลดีๆมาถกเถียงกัน” สวนกลุมที่สาม คือ
กลุมที่สรางกระแสใหคนทะเลาะกัน ซึ่งจะ “...มาเกาะใครก็ตามที่ดานายกฯ แลวสิงเขาพวก
แต...ไมไดมาเกาะอยางเดียว แตมาสรางกระแสใหคนทะเลาะกันดวยเรื่องที่ไมมีมูลจริงหลาย
เรื่อง” (จากความเห็นที่ 26)
ประเภทที่สี่ คือ อมยิ้มลูกผูชาย ซึ่งจะออกมาแสดงความเห็น “...ทันทีที่ส.ส.
ฝายที่คนกราบไหวอยูนั้น มีขาวฉาวๆ คาวๆ หนุมๆเหลานี้จะออกมาแสดงตนเปนลูกผูชายกัน
เปนหนากระดานเพื่อปกปอง สตรี แต..หากเปนสตรีอื่นที่ไมใชพวกพรรคที่เขาบูชา เขาก็จะดา
เหมือนตนเองเปนพวกแมงกะจั๊วะคุมซอง...ไปเลย...เพราะสตรีอื่น ถือวาไมตองไปปกปองยก
ยอง แตจะปกปองยกยองเฉพาะ ‘สตรีของนาย’ ” (จากความเห็นที่ 75)
ประเภทที่หา ของอมยิ้มจัดตั้งทางการเมือง คือ อมยิ้มลูกศิษยนักการเมือง
(จากผูใชบริการเว็บบอรดอีกหนึ่งคนที่ใชนามแฝงวา “ลูกไทยหลานไทย”) มีพฤติกรรมคือ “เอา
บทความของนักการเมืองทานนั้นมาใหอานทุกวัน...เวลา ใครดานักการเมืองสองทานนั้น ทีมอม
ยิ้มสาม-สี่ความเห็นขึ้นมาใหความเห็นเปนชุด ผมเคยจับเวลาแลวในแตละความเห็นเฉลี่ยอยูที่ 7
นาที” (จากความเห็นที่ 49)
กลุมที่สองของผูเลนเว็บบอรดหองราชดําเนิน ผูเขียนตั้งชื่อใหมวาเปนกลุม
“อมยิ้มถกเถียงการเมือง”1 ซึ่งประกอบดวยอมยิ้มที่ “นายชด” แยกแยะไว 6 ประเภท ไดแก
1

อมยิ้มอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคลาย “อมยิ้มถกเถียงการเมือง” แตผูเขียนแยกหมวดหมูออกมา
โดยใหชื่อวา “อมยิ้ม (ทําตัวเปน) ผูรู” ซึ่งประกอบดวยอมยิ้ม 3 ประเภทตามการแยกแยกของ “นายชด”
(นามแฝง) ไดแก (1) อมยิ้มนักขาว ซึ่งจะเอาเนื้อหาจากเว็บไซตขาวมาลงไวในกระทู โดยที่ “…มาโพสตเอา
แตเชาตรู ทําเปนวาขานี่ทันเหตุการณเหลือหลาย ที่แทก็...ไปโพสตขาวลงมา แลวก็ตั้งกระทูซะ พอคนมา
ตอบ ก็ออกความเห็นกันไปตามกระแสขาว...” ขอที่นาสนใจ คือ มีการโพสตขาวจากสื่อทั้งสองคาย คือ “ทีนี้
เวลาเขาตอกรกัน มันก็ตองมีอางอิงกันหนอย ฟากหนึ่งก็เอาขาวจากคายหนึ่งมา ซึ่งเปนคายคนรูทันทักษิณ
สวนอีกคายก็เอาคายคนของทักษิณมา ทีนี้ไอขาวเดียวกันมันก็กลายเปนขาวทะเลาะกันไป เพราะสื่อมันมีสอง
ฟาก ขาวเดียวกัน แตเขียนขาวเขาขางพวกตางกัน ตางฝายตางก็เอามาปะ...” (จากความเห็นที่ 67) (2) อม
ยิ้มรางทรงนักวิชาการ มีพฤติกรรมแบบเดียวกับอมยิ้มนักขาว แตเปนเนื้อหาทางวิชาการแทนที่จะเปน
เนื้อหาเกี่ยวกับขาวสาร กลาวคือ “บางวันตั้งกระทูนาฟงนาอานมากๆ คนเขามามีแตชม โอยเกงจัง ขอมูล
เยอะจัง จริงๆเปลาหรอกครับ มันแอบไปเอาบทความมาจากเว็บอื่น แตทําเนียน คือ เอามาอยางละนิดละ
หนอย คนก็ไมรู ขืนลอกมาทั้งดุน คนจับได หนาจะแตกแหกกลางถนนราชดําเนินเปลาๆ แตมีคนหลงเออออ
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ประเภทแรก คือ อมยิ้มอานอยางเดียว นานๆออกความเห็นคมกริบ ซึ่งมีอยูไมนอย และ
“นายชด” ถือวานาชื่นชม (จากความเห็นที่ 26) ประเภทที่สอง คือ อมยิ้มสนุกสนาน ซึ่งมี
ลักษณะไมจริงจังเครงเครียดกับการสนทนาอยางเอาเปนเอาตาย วิจารณทุกคนตรงไปตรงมา
ตามที่คิดและไมมีฝกฝาย ดังที่ “นายชด” (นามแฝง) บรรยายไววา “พวกนี้ ไมคิดอะไรมากหรอก
เนนหนุกหนาน...พูดไดทุกเรื่องไมซีเรียส ไมฝกฝายใครทั้งนั้น...และจะแฝงอะไรใหเพื่อนใหนอง
ใหพี่ไดคิด แตก็ไมบาจนถึงขนาดเอาเปนเอาตายอะไรนัก เกลียดก็บอกเกลียด รักก็บอกรัก จน
ก็บอกจน รวยก็บอกจน เพราะกลัวโดนไถ ดาไดตั้งแตนายกฯยัน คนครัวของพรรคฝายคาน ไม
สนวาใครจะมองวาเปนลิ้นสองแฉก หรือนกสองหัว ไมแครครับ เพราะกลุมนี้เขาคิดเหมือนผม
คิดวาเราเปนประชาชน เราเปนนายพวกนักการเมืองที่เราเลือก ไมไดเปนขี้ขาใหใครมาขม มา
รังแก ทําดีก็ชม ทําชั่วก็ดา ทําบาๆมา ก็บากลับ แกผามาก็ดูตาถลน...เพราะคุยไดกะทุกฝาย”
อมยิ้มประเภทนี้มีจํานวนไมมาก และ “นายชด” ก็จัดตัวเองอยูในคนกลุมนี้ (จากความเห็นที่ 26)
ประเภทที่สามของกลุมอมยิ้มถกเถียงการเมือง คือ อมยิ้มหาความรู กลาวคือ
เป น ผู เ ล น เว็ บ บอร ด ห อ งราชดํ า เนิ น ประเภทที่ เ ข า มาเพื่ อ ขอข อ มู ล ไปทํ า รายงานหรื อ เพื่ อ
การศึกษา ซึ่ง “นายชด” (นามแฝง) เห็นวานาชมเชยในความใฝรู (จากความเห็นที่ 26) ประเภท
ที่สี่ คือ อมยิ้มมีเหตุผล/ขอมูล ซึ่งโดยปกติแลวจะ “…ตั้งกระทูนาอาน มีเหตุผล มีขอมูลมาบอก
กลาว…” (จากความเห็นที่ 26) แตอมยิ้มประเภทนี้มีนอยลงเรื่อยๆ เพราะ “เสียดาย พวกแมงดา
เกาะกระทูและพวกพระรอง (หมายถึงอมยิ้มพระรอง) ปวนกระทูเดี๋ยวนี้มีมาก เพราะพวกนี้มันไม
อยากใหคนรูความจริงมากเดี๋ยวมันหากินไมได ทายสุด คนดีๆตอแต ก็เลยหายไป อมยิ้มดีๆ
หายไปเยอะ มาใหมมีดีนอย ครับ แตก็มี” (จากความเห็นที่ 26)
ประเภทที่ ห า คื อ อมยิ้ ม ภาพเสี ย ดสี ก ารเมื อ ง เป น กลุ ม ที่ มั ก ไม แ สดง
ความเห็ น ทางการเมื อ งอะไรมากนั ก แต จ ะมี ภ าพประกอบที่ บ ง บอกถึ ง การวิ จ ารณ เ สี ย ดสี
การเมืองไดอยางดีและกอใหเกิดการถกเถียงสนทนาไปหลากหลาย ดังที่ “นายชด” (นามแฝง)
บรรยายไววาอมยิ้มประเภทนี้ “…ตองมีภาพประกอบ มันถึงตื่นตาตื่นใจ...เนื้อหานะ ไมมีอะไร
เลย แต ภ าพบางที มั น ทั้ ง แดก ทั้ ง ดั น ได ม ากมาย ทํ า ให ค นตี ค วามให ค วามเห็ น กั น ออกมา
หลากหลาย กระทูแบบนี้บางทีก็ดี คือสูกันดวยภาพเสียดสี เหมือนเราดูการตูนการเมือง” (จาก
ไปมากมาย หญิงบางทานถึงกับเผลอตัวเรียกวาอาจารยไปนั่น” “นายชด” (นามแฝง) เรียกอมยิ้มกลุมนี้อีก
แบบวา “ด็อกเตอรกูเกิ้ลเซิรช” (จากความเห็นที่ 67) และ (3) อมยิ้มหนังสืองานศพ ซึ่งมักจะเอาบทความ
นาสนใจจากหนังสือที่แจกในงานศพมาตั้งเปนกระทู โดยไมบอกที่มาของเนื้อหานั้น ดังที่ “นายชด” (นามแฝง)
ยกกรณีตัวอยางขึ้นมาวา “ผมจําได มีไอนองคนหนึ่งมันหลังไมคมาถามผมเกี่ยวกับเรื่องทานอาจารยปรีดี วาที่
กระทูนั้นกระทูโนนมันพูดจริงอะเปา...ผมก็เลยแวบไปดู...อานไปอานมา เอะเรื่องนี้เราก็รูนี่หวา คิดอยูพักใหญ
เดินเขาหองหนังสือที่บาน ไปหาหนังสือแจกงานศพอดีตนายกที่มาจากทหาร ออ เจอแลว เลมนั้น เขาลงเรื่อง
เกี่ยวกับทานอาจารยปรีดีไวอื้อเลย เฮย...ลอกมาตอบนี่หวา...เอาเรื่องมาจากหนังสือแจกงานศพ” “นายชด”
(นามแฝง) เรียกอมยิ้มประเภทนี้อีกฉายาหนึ่งวา “ด็อกเตอรสัปเหรอ” (จากความเห็นที่ 67)
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ความเห็นที่ 26) แตก็เชนกันกับอมยิ้มมีเหตุผล/ขอมูล อมยิ้มภาพเสียดสีการเมืองนั้นก็มีนอยลง
และชวงหลังมี “...มือดี ขอย้ําวามือดีมากๆ เปลี่ยนกระแสกลายไปเปนรูปวาบหวามกันไปหมด”
(จากความเห็นที่ 26)
ประเภทที่หกในหมวดหมูอมยิ้มถกเถียงการเมือง คือ อมยิ้มกวี โดยจะถกเถียง
ทางการเมืองดวยภาษาเชิงกวีนิพนธ “เขาสนใจการเมืองเชิงภาษาวรรณกรรม คือ ถายทอด
ออกมาในรูปของคํากลอน กาพยฉันท...กลั่นออกมาเปนคํากลอนนี่ เปนอะไรที่วิจิตรดี บางเรื่อง
พูดเปนขอความอาจดูแรง แตเปนกลอนแมจะแรงก็นาฟง” (จากความเห็นที่ 75) แตหลายครั้งก็
จะมี “คนที่ไมใชนักกลอน” เขาไปตอกลอน “...ทําใหกระทูเขาเสียไป ก็มี ก็เลยไมคอยมีคนเขา
(ไปอานกระทูนั้น-ผูเขียน)” และกระทูบทกวีที่แตงโดยคนที่ไมใชนักเลงกลอนบางครั้งก็อานไมรู
เรื่องเลย ดังที่ “เคยมีกระทูหนึ่ง...อานแลวก็ขําดี มันไดอารมณไปอีกแบบ ขนาดมันดา มันก็ดา
เปนกลอน สรุปกระทูนั้นคนที่ไมรูเรื่องมาอาน...เปนกระทูคํากลอนเกี่ยวกับ ฟาย และ อาเฮีย
เพราะมีแตคําวาฟาย กะ อาเฮีย เต็มไปหมด” (จากความเห็นที่ 75)
ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและตั้งกระทูในหองราช
ดําเนินตามที่อรรถาธิบายมาขางตน พอจะแสดงใหเห็นวาการสนทนาหรือการผลิตเนื้อหาในหอง
ราชดําเนินนี้ ไมใชเรื่องไรเดียงสาทางการเมืองเลย ตรงกันขาม กลับมีลักษณะหักเหลี่ยมเฉือน
คม หลอกลอและยอกยอนทั้งในแงการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนทางการเมืองของผูใชบริการ
หองราชดําเนินแตละคนแตละกลุมอยางสลับซับซอนทีเดียว ที่นาสนใจประการหนึ่ง คือ หอง
ราชดําเนินอันเปนเว็บบอรดสาธารณะดานการเมืองนั้น นาจะมีผูมีความรูทางเทคนิควิทยาการ
ดานคอมพิวเตอรใชบริการรวมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยูดวยไมนอย ดังที่ปรากฏมี
นักเขียนโปรแกรม (โปรแกรมเมอร) เขียนโปรแกรมขึ้นตรวจสอบภาวะการจัดตั้งขึ้นดวย
2.1.3. การตรวจสอบการจัดตั้ง
ดวยเหตุที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นในหองราชดําเนิน และหลายคนรูสึกวามี
กระบวนการจัดตั้งกลุมคนเขามาเพื่อเชียรทั้งฝายสนับสนุนและฝายตอตานรัฐบาล จึงมีความ
เคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบและทาทายความเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยเชนกัน กรณีที่นาสนใจ
อาทิเชน ในกระทู “รวมพลังปรากฏการณม็อบONLINE...” ซึ่งตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 25491
มีผูที่เปนโปรแกรมเมอรที่ทํางานดานฐานขอมูล ทดลองเขียนโปรแกรมเล็กๆขึ้นมาวิเคราะห
ขอมูลคนตอบกระทู โดยทดลองวิเคราะหและจัดทําขอมูลเฉพาะผูที่เลนเว็บบอรดในหองราช
ดําเนินในชวงกลางเดือนมกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2549 และเนนตอบเฉพาะกระทู
เกี่ยวกับสนธิหรือนายกฯทักษิณเทานั้น ไดขอมูลที่นาสนใจดังตารางที่ 6.11
1

ขอมูลจาก ความคิดเห็นที่ 203 ตอบโดยคุณ sungod (นามแฝง) [ตอบเมื่อ 7 ก.พ. 49 02:11:57 ] ใน
เวลาในขวดแกว (นามแฝง) (2549 : ออนไลน)

260

ตารางที่ 6.11 : การตรวจสอบกระบวนการจัดตั้งในหองราชดําเนิน
1. ผูตอบกระทู ที่ประเดิมกระทูนี้เปนการตอบครั้งแรก หลังจากไมไดเลนมานาน (ถาเลขสมาชิกมากกวา 200,000
อาจจะเปนการตอบครั้งแรก ตั้งแตสมัครมา)
จํานวน
จํานวน
วันที่ตอบ
วันที่ตอบ
เลข
เลข
ตอบ/
นามแฝง
ที่ตอบ/
กระทู

ค
รั
ง
้
กระทูครั้ง
สมาชิ
ก
สมาชิก
นามแฝง
ตั้ง
ตั้งกระทู
แรก
แรก
กระทู
tonhid
0
6 ก.พ. 49
236858
Kit_tawan
0
6 ก.พ. 49 206146
ฉนวน
0
6 ก.พ. 49
216901
pichitmarn
0
6 ก.พ. 49 063734
ฒอมนอย
0
6 ก.พ. 49
239011
พอตางแดน
0
6 ก.พ. 49 234414
varu
0
6 ก.พ. 49
141310
wnicha
0
6 ก.พ. 49 170427
ชาติมา
0
6 ก.พ. 49
239075
skogkatt
0
6 ก.พ. 49 211556
sakda99
0
6 ก.พ. 49
219492
**ชายใหญ
0
6 ก.พ. 49 094260
แดง ตากสิน
0
6 ก.พ. 49
196228
**
หนูเพ็ญ
0
6 ก.พ. 49
172351
Woops!!
0
6 ก.พ. 49 238673
ยมบาล
0
6 ก.พ. 49
140770
SIMONs
0
6 ก.พ. 49 122347
นายบื้อ
0
6 ก.พ. 49
096010
hmon
0
6 ก.พ. 49 011555
2. ผูตอบกระทู ที่ตอบหรือตั้งไมเกิน 10 ครั้ง (นับจาก
3. ผูตอบกระทู ที่เพิ่งสมัครสมาชิกเร็วๆนี้ (เลขสมาชิก
220,000 up)
กลางเดือนมกราคม)
จํานวน
จํานวน
วันที่ตอบ
เลข
วันที่ตอบ
เลข
ที่ตอบ/
ที่ตอบ/
กระทูครั้ง
สมาชิก
นามแฝง
นามแฝง
กระทูครั้ง
ตั้ง
ตั
ง
้
สมาชิก
แรก
แรก
กระทู
กระทู
wongpro
ลี้กาย
naray14
c0mz
Mr J.
sainamsiam
ปาน46
ดอกฝายบาน
TomCody
อุยสิงห
บิค
ปลากาง
มั่นใจ ใชได
เลย
mr_jack
krabeerpa
rtee7@
Mr.Destiny
ดวยคนจิ
กระตายหมอ
จันทนี
kpbb
คนหา หนทาง
KAFFiR
Quick beam
OscaMee
Juste

1
2
5
1
1
7
7
6
1
7
3
2
2

22 ม.ค.
22 ม.ค.
18 ม.ค.
5 ก.พ.
5 ม.ค.
2 ก.พ.
5 ก.พ.
26 ม.ค.
5 ก.พ.
17 ม.ค.
28 ม.ค.
3 ต.ค.
31 ม.ค.

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
48
49

203196
235425
158177
112148
107419
238216
128924
237031
229296
170132
098713
186707
209118

2
1
7
3
6
10
3
3
8

4 ก.พ.
5 ก.พ.
18 ม.ค.
4 ก.พ.
7 ม.ค.
30 ม.ค.
3 ก.พ.
2 ก.พ.
22 ม.ค.

49
49
49
49
49
49
49
49
49

079366
224271
225976
220757
176407
237794
144154
194269
236081

2
2
4
8

23 ม.ค.
17 ม.ค.
4 ก.พ.
1 ก.พ.

49
49
49
49

125719
171869
226309
200384

นกจิ๋ว
ดาบเงิน
จําใจอยู สู
ตอไป
คุณครูมิโดริ
AmmyTr
dianumcha
เหรียญ2ดาน
bubble bursts
สงสัยใฝรู
คนหา หนทาง
กระตายหมอ
krabeerpa
rtee7@
Mr.Destiny
ดอกฝายบาน
TomCody
sainamsiam
ลี้กาย
Woops!!
พอตางแดน
ชาติมา
ฒอมนอย
tonhid
OscaMee

13
19
35

19 ม.ค. 49
17 ม.ค. 49

224493
230699
227414

11
20
18
20
16
412
8

13 ม.ค. 49
19 ม.ค. 49
22 ม.ค. 49
2 ก.พ. 49
17 ม.ค. 49
25 ม.ค.49
22 ม.ค. 49

234526
234607
228658
236799
229850
230886
236081

30 ม.ค.
5 ก.พ.
18 ม.ค.
4 ก.พ.
26 ม.ค.
5 ก.พ.
2 ก.พ.
22 ม.ค.
6 ก.พ.
6 ก.พ.
6 ก.พ.
6 ก.พ.
6 ก.พ.
4 ก.พ.

237794
224271
225976
220757
237031
229296
238216
235425
238673
234414
239075
239011
236858
226309

10
1
7
3
6
1
7
2
0
0
0
0
0
4

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

ที่มา : หองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม

ผูตั้งกระทูคนนี้ชี้ใหเห็นอยางนาสนใจวา จากตารางนี้ “...มีขอมูลแปลกเยอะ
ครับ อยางคุณ สงสัยใฝรู ตั้งแต 25 ม.ค. 49 - 6 ก.พ. 49 เพียง 12 วัน แกตอบไป 412 กระทู” ทั้ง
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ยังใหความเห็นเชิงประชดประชันไวอีกวา “...ผมไมคิดวาขอมูลเหลานี้ จะเปนการบอกวามีฝาย
จัดตั้งหรอกนะครับ...นาจะเปนเรื่อง บังเอิญ มากกวา บังเอิญที่คนที่นานๆจะตอบกระทูที หรือ
ไมไดตอบมาเปนป หรือเพิ่งสมัครมาใหม มาตอบกระทูนี้ซะเยอะ บังเอิญ จริงๆครับ” (ในความ
คิดเห็นที่ 204)
ในขณะที่อีกกระทูหนึ่ง เรียกรองใหมีการแสดงหมายเลขไอพีของผูตั้งกระทูและ
ผูแสดงความเห็นในหองราชดําเนิน เพื่อปองกัน “พวกวอรรูม” ทั้งที่เปนทีมงานพรรคไทยรักไทย
และของสนธิ ลิ้มทองกุล เขามา “ปนกระทู” โดยเชิญชวนใหมีการโหวตกัน ผลโหวตปรากฏวา
เห็นดวยวาตองแสดงหมายเลขไอพี 588 คน (88.16%) ในขณะที่ไมเห็นดวยวาตองแสดง
หมายเลขไอพี 79 คน (11.84%) (batseboy (นามแฝง), 2549 : ออนไลน) แมประเด็นของ
กระทูนี้จะเกี่ยวของกับขอถกเถียงทางความคิดเรื่องเสรีภาพและสิทธิความเปนสวนตัวในโลก
ออนไลน แตผลโหวตที่ปรากฏออกมา ก็แสดงใหเห็นถึงความรูสึกของผูเลนเว็บบอรดที่มีตอตัว
หองราชดําเนินไดไมนอยทีเดียว
สว นถัดไปจะไดกลา วถึงการแตกแยกออกเปนฝกฝายทางการเมื องที่ แสดง
จุดยืนกันอยางชัดเจนระหวางฝายที่ตอตานและขับไลรัฐบาลกับฝายที่สนับสนุนรัฐบาล ซึ่งเปน
ชวงที่กระบวนการสนทนากันดวยเหตุผลและขอมูลเปลี่ยนไปกลายเปน “การตอสูเขมขนลุยสาด
โคลนกันโดยไมฟงเหตุฟงผล” (คําของแคน ไทเมือง) (แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, อาง
แลว : ตอบเปนความเห็นที่ 3) กระทั่งฝายสนับสนุนรัฐบาลไดชัยชนะไปดวยปริมาณที่มากกวา
2.1.4. การแตกเปนฝกฝาย :
กลุมคนผานฟา+กลุมรักเมืองไทยฯ VS ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด
เนื่องจากวิทยานิพนธชิ้นนี้ไมไดเนนศึกษาถึงแรงจูงใจ (motive) ที่อยูเบื้องหลัง
การกระทําทางการเมือง แตศึกษาผลที่ปรากฏขึ้น ดังนั้น จึงจะไมทําการตรวจสอบลงลึกใน
ประเด็นวามีการจัดตั้งหรือรับจางกันจริงหรือไม หรือใครถูกจัดตั้งมาบาง แตจะศึกษาในลักษณะ
วาเกิดการแบงฝกฝายทางการเมืองกันอยางไร และแตละฝายบริหารจัดการกลุมของตนเองเพื่อ
ตอสูทางการเมืองในหองราชดําเนินนี้อยางไร
พิจารณาจากเนื้อหากระทูแลว พบวาในหองราชดําเนิน มีการกอตัวและรณรงค
ตอตานสนธิ ลิ้มทองกุล ในวันเดียวกับการ “ชุมนุมกูชาติ 4 กุมภาฯ” ที่กระทู “พลังเงียบรวม
พลังที่กระทูนี้ “สนธิออกไป!” หยุดทํารายประเทศชาติ” (jacket_jung (นามแฝง), 2549 :
ออนไลน) และรวมตัวกันเปน “ม็อบออนไลน” อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2549 ที่กระทู
“รวมพลังปรากฏการณม็อบONLINEเช็คบิลขับไลสนธิ!” (เวลาในขวดแกว (นามแฝง), 2549
: ออนไลน) เพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวชุมนุมของสนธิ (ซึ่งประกาศจะชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 11
กุมภาพันธ 2549) โดยกระทูที่สองนี้เห็นเชนเดียวกับหลายคนที่คัดคานสนธิ ทั้งสองกระทูที่นัด
รวมพลังตอตานสนธินั้น ไดรับการตอบรับอยางลนหลาม โดยมีผูมารวมแสดงความคิดเห็นมาก
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ถึง 789 และ 759 ความเห็นตามลําดับ ถือเปนกระทูที่มีจํานวนการแสดงความเห็นมากเปน
อันดับที่ 6 และ 7 (ตามลําดับ) จากทั้งหมด 6,559 กระทู (ในรอบ 11 เดือนที่จํากัดขอบเขต
ศึกษาหองราชดําเนินไว) เลยทีเดียว ถือไดวาเปนการรวมตัวกันของกลุมคนที่ไมเห็นดวยกับ
ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจของสนธิ ลิ้มทองกุล ครั้งแรกอยางเปนกิจจะลักษณะในหอง
ราชดําเนิน ตอมา หองราชดําเนินเริ่มแตกเปนฝกฝายอยางชัดเจนในชวงเดือนกุมภาพันธ 2549
เริ่มจากจากมีการเกิดขึ้นของกลุม “คนผานฟา” ซึ่งเกิดขึ้นกอนหนานั้นเล็กนอย ติดตามดวย
“ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด” และ “กลุมรักเมืองไทยใหกําลังใจนายกฯ” โดยที่กลุมแรกและ
กลุมที่สามสนับสนุนรัฐบาล สวนกลุมที่สองตอตานรัฐบาล
กลุมคนผานฟา มีสมาชิกแกนหลัง 13 คน นําโดย “นักเลงโบราณ” (นามแฝง)
เปนกลุมที่มาจากเว็บบอรดการเมืองของเว็บไซตสนุกดอทคอม (sanook.com) และภายหลัง
ในชวงเดือนเมษายน 2549 ไดจัดทําเว็บไซตคนผานฟา (konpanfa.org) ขึ้นคูขนานกับหองราช
ดําเนิน โดยมีเนื้อหาตอตานสื่อกระแสหลัก เชน มติชน ไทยรัฐ เนชั่น และผูจัดการ เปนตน
ต อ มามี ก ารแตกตั ว ต อ มาเป น กลุ ม วายุ พั ก ตร โดยมี น ามแฝง “ทั ช ภู มิ ” (หรื อ “มดชมพู ” อี ก
นามแฝงหนึ่ง) เปนแกนนํา กลุมคนผานฟาเริ่มเปนที่รูจักในหองราชดําเนินในแงตั้งกระทูโจมตี
กลุมตอตานรัฐบาล ครั้นเมื่อมีการจัดอภิปรายเรื่อง “เปดแฟมความคิดสัญจรกับฅนผานฟา ครั้งที่
1” ที่อาคารฐานเศรฐกิจ (และมีวีระ มุสิกพงศ แกนนํากลุมตอตานประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ
ในยุคหลังรัฐประหาร ไปรวมอภิปรายดวย) นั้น นามแฝง “มังกรดํา” ก็ขึ้นมามีบทบาทนําในกลุม
คนผานฟาแทน
สวนขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรดเกิดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ 2549 นํา
โดย *bonny (นามแฝง) เสนอเขาชื่อกันตั้งกลุมตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 และสามารถ
รวบรวมชื่อไดทั้งหมด 294 คน ในวันที่ 21 ก.พ. 2549 (ณ เวลา 18.55 น.) การเกิดขึ้นของ
ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรดนั้น เปนเพราะมีความเห็นกันวาในชวงนั้น “…เกิดความไมปกติ
ทั้งในเวปบอรดและในแวดวงการเมือง มีการแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเว
ปบอรด โดยบุคคลกลุมหนึ่งที่มีที่ไปชัดเจนในการรับใชนักการเมือง” (จาก *bonny (นามแฝง),
2549ก : ออนไลน) โดยที่ “...กลุมที่ตอตานรัฐบาล มักถูกรุม ถูกรังแก การดา เสียดสี ประจาน
ทําใหเปนตัวตลก” (แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, อางแลว : ตอบเปนความเห็นที่ 2)
การเมืองในหองราชดําเนินรอนแรงมาก มีการลบกระทูเปนประจํา ซึ่งหลายคนระบุวาเปนไป
ดวยเหตุผลทางการเมือง ในขณะที่ผูดูแลเว็บใหเหตุผลวาเปนเรื่องเนื้อหาและภาษาในการ
ถกเถียง (สมชาย แซอึ้ง, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2552) ความรอนแรงนี้ถึงขั้นที่ *bonny ผู
ประกาศชักชวนกอตั้งขบวนการเสรีไทยในเว็ บบอรดลงทายกระทู ที่ แบงบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกแตละคนไววา “กระทูนี้จะยืนอยูถึงสิ้นวันหรือไม ชวยกันดูแลดวยนะครับ” วัตถุประสงค
เริ่มแรกของกลุมที่เสนอโดย *bonny (นามแฝง) มี 3 ประการ ไดแก “1) กดดันและเรียกรอง
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อยางสงบในเวปบอรดใหนายกรัฐมนตรีลาออก 2) ดูแลซึ่งกันและกันใหการแสดงความคิดเห็น
ในเวปบอรดเปนไปอยางชอบธรรม ปกปองการแสดงความคิดเห็นโดยประชาชนผูรักความเปน
ธรรมทุกอมยิ้ม 3) รวมกันประณามและหาทางแกไขกอบกูสถานการณของเวปบอรดใหรอดพน
จากเงื้อมมือของกลุมทุนการเมือง” และมีการแบงบทบาทหนาที่กันดังนี้ (*bonny (นามแฝง),
2549ข : ออนไลน; Soft Heart True Love! (นามแฝง), 2549 : ออนไลน)
1) ฝายวิชาการ ทําหนาที่ “สนับสนุนขอมูล และแสดงความคิดเห็นดวยเหตุ
ดวยผลเพื่อตอสูกับฝายตรงขาม ฝายนี้ก็ขอคนที่มีความคิดอานดีๆ มีความรูความสามารถ มี
ความสุภาพ มารวมดวยชวยกัน” มีผูมารวมลงชื่อทําหนาที่ฝายวิชาการมี 9 รายชื่อ ไดแก
นามแฝง รักษสยาม, Haa (batseboy), R O S, saat, apichan, Hpb, แตจิ๋ว, jerasak, กอนหิน
ขางสนาม
2) ฝายสืบเสาะ หรือ สปาย “ฝายนี้จะลาดตระเวน ไปทั่วบอรด เพื่อไปลวงตับ
ฝายตรงขาม หรือ หยิบเอาความลับของขบวนการอมยิ้มจัดตั้งที่ไมชอบมาพากลมาตีแผใหเพื่อน
สมาชิกรับทราบ หรือ หยิบเอาขอความเปนๆ หลุดๆ ของขบวนการอมยิ้มจัดตั้งมาบอกกลาว
หรือ สงคําเตือนเพื่อนสมาชิกวา อยาหลงคลิกเขาไปกระทูไหนบาง เหลานี้เปนตน พูดงายๆ วา
เปนนักจับผิดตัวยง” มีผูรวมลงชื่อฝายนี้เพียง 3 ชื่อ ไดแก นามแฝง เช็คบิล, The Navigator,
NineDev
3) ฝายทะเบียนและประสานงาน ทําหนาที่ “เหมือนกับประชาสัมพันธของ
กลุ ม คอยอั พ เดทข อ มู ล จํ า นวนสมาชิ ก แจกข า วสารให ส มาชิ ก เพราะจากนี้ ไ ปอาจต อ ง
ติดตอกันหลังไมคมากขึ้น” มีผูมารวมลงชื่อทําหนาที่ฝายนี้ 6 รายชื่อ ไดแก นามแฝง ลั่นทมสี
แสด, แบงฝน..ปนรัก, ประกายดาว, ลูกไทย หลานไทย, Abraxas, Nativeสยาม
4) ฝายบู หรือ ชางกลเวปบอรด ทําหนาที่ “ปกปองสมาชิกในกลุมดวยกัน
เมื่อเห็นวา เพลี่ยงพล้ํา หรือถูกรังแกดวยคําพูด หรือ ถูกรุมยําแบบหมาหมู สมาชิกมาขอความ
ชวยเหลือจากนักรบเหลานี้ไดครับ” ฝายนี้มีผูมาลงชื่อมากที่สุดถึง 20 คน ไดแก นามแฝง เช็ค
บิล, รักษสยาม, NineDev, พังเภา, jezo, ฮาเตะ, apichan, ปกซายตัวจี๊ด(ล่ําจัง), Suraphan07,
cha_srt, Prometheus, The Titan, นองทิมมี่, Mr. Thailand, ปฐม ณ คลองบางหลวง, มารราย
พายแพรัก, DtonNA, โรบี้ บัคโจ, armeh, กอนหินขางสนาม
“ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด” ไดออกแถลงการณทันทีหลังตั้งกลุมกันได
เพียงวันเดียว โดยมีสมาชิกผูเขารวมทายแถลงการณอยู 164 ชื่อ เนื้อหาแถลงการณนี้เรียกรอง
ใหพตท.ทักษิณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ลาออกจากตําแหนงทันทีดวยเหตุผล 6 ประการ คือ
(1) ละเมิดหลักตรวจสอบถวงดุลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 2540, (2) แกไขปญหาเรื่อง
คอรรัปชั่นไมได มีแตทําใหยิ่งคอรรัปชั่นกันรุนแรงมากขึ้น, (3) ประเมินทางแกปญหาในสาม
จังหวัดภาคใตผิดพลาดมาตลอด และหลายครั้งยิ่งทําใหสถานการณเลวรายลงไปอีก, (4) ไมมี
จริยธรรมเพียงพอและมีผลประโยชนทับซอน, (5) ปดกั้นสื่อ และ (6) สรางความราวฉานระหวาง
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คนในชาติหลายครั้ง (ขบวนการเสรีไทยเวปบอรด, 2549 : ออนไลน) 1 กลุมนี้ยังไดออก
แถลงการณอีกครั้งเพื่อแสดงความยินดีดวยกันเองในโอกาสที่พตท.ทักษิณประกาศยุบสภาและ
ใหมีการเลือกตั้งใหม เพราะถือวาเปน “ชัยชนะของเรา” และเปน “ชัยชนะของประเทศชาติ”
(*bonny (นามแฝง), 2549ค : ออนไลน)
อยางไรก็ตาม ภายหลัง กลุมตอตานรัฐบาลทักษิณถูก “ยึดอมยิ้ม” หรือถูกยึด
สมาชิกภาพจากหองราชดําเนินคอนขางมากและอยางตอเนื่องในชวงเดือนกุมภาพันธ 2549 “…
จนทําใหสมาชิกไมอาจรวมตัวกันเปนกลุมกอนเพื่อตอตานพตท.ทักษิณ ชินวัตรในเว็บบอรด
การเมืองของพันทิปดอทคอมไดอีกตอไป...” (*bonny (นามแฝง), 2550 : 28) จึงคอยๆทยอยกัน
ไปรายงานตัวที่เว็บบอรดแหงใหมที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2549 โดยมี
นามแฝง “แคน ไทเมือง” และ “RidKun” เปนผูริเริ่มดําเนินการเชาโฮสต ชื่อเว็บ “เสรีไทยในเว็บ
บอรด” (forum.serithai.net) (แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, อางแลว : ตอบเปนความเห็น
ที่ 2)
ปรากฏการณการ “ยึดอมยิ้ม” ดังกลาวนี้ คือ ภาคปฏิบัติหนึ่งของอํานาจเชิง
โครงสร า งในการควบคุ ม กํ า กั บ เนื้ อ หาอิ น เทอร เ น็ ต ของที ม งานพั น ทิ ป ฯ ซึ่ ง ใช “กฎ กติ ก า
มารยาท” เปนเกณฑอางอิง (ดังที่อธิบายไวที่หัวขอ 3.3.2 ของบทที่ 4) อยางไรก็ตาม ประเด็น
ดังกลาวยอมเปนเรื่องออนไหว และถกเถียงกันไมลงตัว (controversial)
แคน ไทเมือง
(นามแฝง) ใหความเห็นเพิ่มเติมวา “…การแสดงความคิดเห็นในหวงวิกฤติกอนมีการปฏิวัติ
สมาชิกฝายตอตานรัฐบาลตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมทําผิดกติกาที่เขมงวดเกินเหตุ
โดยเฉพาะฝายตอตาน ในขณะที่อมยิ้มฝายเชียรรัฐบาลเลนอะไรก็ได รุมตี รุมทุบสมาชิกฝาย
ตอตานยังไงก็ได” (แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, อางแลว : ตอบเปนความเห็นที่ 2)
ในขณะที่จากการสัมภาษณคุณสมชาย แซอึ้ง ผูดูแลหองราชดําเนิน ใหความเห็นกรณีนี้วาจริงๆ
แลวยึดอมยิ้มทั้งสองฝายและฝายสนับสนุนรัฐบาลสามารถโตแยงทุกประเด็นดวยขอมูลที่ลึก
มากกวา บรรยากาศในชวงนั้น “...สมาชิกในราชดําเนินเนี่ยถูกยึด log in เยอะมาก ทั้งสองฝาย
เพีย งแต ว า ณ ชว งตรงนั้ น เรี ย กได วาฝ า ยที่ ต รงข า มรั ฐ บาลจะค อ นขา งเสีย เปรี ยบ เพราะว
1

ป จ จุ บั น กระทู นี้ ค วรจะย า ยไปอยู ที่ ค ลั ง กระทู แ ละมี URL
คื อ
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/ P4095550/P4095550. html แตไมสามารถ
คนพบกระทูนี้ในคลังกระทูของหองราชดําเนินแลว คาดวานาจะถูกลบไปดวยเหตุผลบางประการ ซึ่งเปน
สาเหตุเดียวกับที่ทําใหทางกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณเห็นวาหองราชดําเนินและเว็บมาสเตอรถูกยึดโดยฝาย
พรรคไทยรักไทยแลว ผูเขียนเขาถึงเนื้อหาของกระทูนี้ผานขอมูลจากการสัมภาษณ แคน ไทเมือง (นามแฝง)
ทางเว็บบอร ด We
Open
Mind
เมื่อวัน ที่ 2
กรกฎาคม 2552
ในความเห็นที่ 46
(http://www.weopenmind.com/board/index.php?topic=11277.msg72655#msg72655); และไดรับขอมูล
จากแคน ไทเมือง (นามแฝง) ถึง link ที่เชื่อมโยงตอสูเนื้อหาเดียวกันที่อยูในบล็อกสวนตัวของ *bonny
(นามแฝง) ที่ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id
=honeybonny&month=022006&date=12&group=2&gblog=11 [เขาถึงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552]
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สัดสวนสมาชิกถูกยึด log in เนี่ยจะเปนฝายตรงขามรัฐบาลซะเยอะ…[ในขณะที่] สมาชิกฝายที่
นิยมไทยรักไทยนั้น สามารถหาขอมูลมาแยงไดเกือบตลอด เกือบทุกขอ พอฝายตรงขามรัฐบาล
ไมสามารถหาเหตุผลมาโตแยงไดก็เริ่มจะมาเสียดสี มาชวนทะเลาะ พอผิดกฎมาก ๆ เขา เราก็
ตองทําการยึด log in เพื่อไมใหบอรดมันปวน แตกลับกลายเปนวา ทําใหฝายที่แอนตี้รัฐบาลมอง
ว า บอร ด เราโดนซื้ อ บอร ด เราโดนฝ า ยรั ฐ บาลโดนคุ ณ ทั ก ษิ ณ ซื้ อ ไปแล ว ” (สมชาย แซ อึ้ ง ,
สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2552)
สวนกลุมรักเมืองไทยใหกําลังใจนายกฯนั้น เริ่มรวมตัวขึ้นเชนกันในวันที่ 11
กุมภาพันธ 2549 นําโดย uggie* (นามแฝง) และสามารถรวบรวมรายชื่อไดถึง 1,504 รายชื่อ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 (เมื่อเวลา 11:56 น.) ดวยจุดยืนทางการเมืองตามที่สนับสนุนรัฐบาล
ทักษิณ กลุมคนผานฟาและกลุมรักเมืองไทยใหกํ าลังใจนายกฯจึ งเรียกไดวากลายเปนกลุม
เดียวกันไปโดยปริยายและมีสมาชิกหลายคนของกลุมคนผานฟา (เชน นักเลงโบราณ (นามแฝง)
และมังกรดํา (นามแฝง) เปนตน) ที่เขาชื่อรวมอยูในกลุมรักเมืองไทยใหกําลังใจนายกฯดวย
เชนกัน มีการเคลื่อนไหวจากโลกออนไลนไปสูโลกออฟไลนโดยการนําบทความที่โพสตโดย
ขนมตม (นามแฝง) เรื่อง “****นี่คือขอเขียนที่ดีที่สุดของราชดําเนินที่ผมเคยอาน(The Best
Article)***” (ขนมตม (นามแฝง), 2549ก : ออนไลน) ไปแจกในการชุมนุมของคาราวานคนจนที่
สวนจตุจักรในชวงเดื อนกุมภาพันธ 2549 และมีสมาชิกจากทั้งสองกลุมขึ้ นอภิปรายบนเวที
คาราวานคนจนเชนกัน เชน นามแฝง “ทัชภูมิ” และ “นักเลงโบราณ” เปนตน ตอมา กลุมคนผาน
ฟา เริ่มจัดตั้งเว็บไซตแยกออกมาในชื่อเดียวกัน และเปดรายการวิทยุเปนของตนเองที่คลื่น
Wisdom Radio FM105.0 MHz กระทั่งหลังรัฐประหาร 2549 ก็มีการจัดทําหนังสือเรื่อง “ไม
เปรม” มีเนื้อหาโจมตีประธานองคมนตรี โดยมีการสัมภาษณนายสมัคร สุนทรเวช อีกดวย (แคน
ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, อางแลว : ตอบเปนความเห็นที่ 2) บทบาทของแตละคนใน
หองราชดําเนินที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณนั้น สามารถแยกแยะไดเปนดังนี้1
1) ฝ า ยวิ เ คราะห ก ารเมื อ งและเป น “นั ก รบไซเบอร ” ที่ เ คลื่ อ นไหว
การเมืองในโลกจริงดวย เชน นามแฝง “ขนมตม”, “grassroot”, “มังกรดํา”, “Trat Killer”, “ภิ
เภกอินเตอร”, และ “นักเลงโบราณ”, “นายจันทรมาแลว”, “ทัชภูมิ” (หรืออีกนามแฝงหนึ่ง “มด

1

ขอมูลนี้ประมวลจากขอมูล 2 แหลง แหลงที่หนึ่ง แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, อางแลว :
ตอบเปนความเห็นที่ 2 และ 22; และแหลงที่สอง คือ มาจิโกะ (นามแฝง) (2550 : ออนไลน) ซึ่งใหขอมูล
บทบาทของสมาชิกหองราชดําเนินแตละคนจากมุมมองของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ แตเนื่องจากเปน
บทความที่เขียนขึ้นหลังรัฐประหาร 2549 แลว ขอมูลที่นํามาใชในที่นี้จึงคัดเฉพาะบุคคล/นามแฝงที่คาดวามี
บทบาทอยูในชวงกอนรัฐประหาร 2549 ขอขอบคุณบทความแคน ไทเมือง (นามแฝง) สําหรับขอมูลแหลงที่
สองนี้
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ชมพู”), “*บังสุกุล*”, เลิศภพจบพสุธา และ “ชีพ ชูชัย” (หรือ “อินทรียกายสิทธิ์” (นามแฝงของชู
ชีพ ชีวะสุทธิ์ เจาของเว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะกลาวตอไปในบทที่ 7) เปนตน
2) ฝ า ยข อ มู ล ได แ ก “หนู เ อง” (นามแฝง) ซึ่ ง ให ข อ มู ล เบื้ อ งหลั ง เรื่ อ งของ
สนามบินสุวรรณภูมิ; “เหนื่อยนักก็พักกอน” (นามแฝง) ใหขอมูลเรื่องเทคโนโลยีบรอดแบนดและ
เงินกู Exim Bank กับพมา; “มาหาอะไร” (นามแฝง) – ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร
เศรษฐกิจและขอมูลยอนหลังตางๆ; “X_CU” (นามแฝง) ใหขอมูลเชิงกฎหมาย; นามแฝง “วัง
หนา” “ปศาจเงินตรา” และ “Sky” ใหขอมูลอื่นๆ
3) ภาพถายและการตูน เชน นามแฝง “มังกรดํา” และ “CraZyBMW” คอย
ถายภาพการชุมนุมในมุมที่ไมเห็นจากสื่อกระแสหลักและสื่อในเครือผูจัดการ;
นามแฝง
“juninho” ซึ่งวาดการตูนลายเสนหยาบๆเนื้อหาลอการเมืองตอกลุมพันธมิตรฯ เปนตน
4) นักจัดกิจกรรมประจําหองราชดําเนิน เชน “uggie*” ซึ่งเปนแกนนําฝาย
ทะเบียนรายชื่อของกลุมรักเมืองไทยใหกําลังใจนายกฯ; และนามแฝงอื่นๆ เชน “อางขาง”,
“นางสาวหมอนทอง”, “เพดาน ชางฝน”, “สาละวิน”, “ขยะสังคม”, “รื่นฤดี...V2”, “chiangraiplus”,
“kung lee”, “PKT”, “RoppongiHills”, “ยี่หรา@” เปนตน ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ
ปริมาณกําลังความสามารถการแยงชิงพื้นที่ในหองราชดําเนินของแตละฝายนั้น
สามารถพิจารณาไดจากจํานวนการตั้งกระทูที่สมาชิกของแตละกลุมตั้งขึ้น และจํานวนการแสดง
ความคิดเห็นในแตละกระทู1 โดยพิจารณาชวงเวลา 11 เดือนชวงเวลาระหวางการเริ่มตนกระแส
ขับไลทักษิณชวงปรากฏการณสนธิ ในเดือนกันยายน 2548 จนถึงการทํารัฐประหารวันที่ 19
กันยายน 2549 แลว (ขอมูลไมรวมถึงเดือนกันยายน 2549 เพราะในฐานขอมูลคลังกระทูของ
หองราชดําเนินนั้น เก็บไวเฉพาะถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2549 แลวกระโดดไปเปนเดือนตุลาคม
2549 เลย ดวยเหตุผลดังอธิบายแลวอางอิงทายหนาหมายเลข 1) จะเห็นไดวา กลุมรักเมืองไทย
ใหกําลังใจนายกฯ ซึ่งมีจํานวนสมาชิกมากกวานั้น มีปริมาณการตั้งกระทูมากกวา และมีผูเขา
มารวมแสดงความคิดเห็นในแตละกระทูที่ตั้งขึ้น2มากกวาของกลุมเสรีไทยในเว็บบอรดอยางมาก
ประมาณ 70 : 5 ดังแสดงในตารางที่ 6.12 และสามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 6.6 และแผนภาพ
ที่ 6.7

1

รายชื่อของทั้งสองกลุมนั้น โดยหลักการแลว ไมนาจะซ้ํากัน และผูเขียนไดทําการตรวจสอบรายชื่อของ
ทั้งสองกลุมอีกครั้งหนึ่งแลว ก็พบวาไมมีการซ้ํากันทั้งในแงซ้ํากันเองภายในกลุม และชื่อซ้ําซอนกันขามกลุม
2
สําหรับ จํานวนการแสดงความคิดเห็นนั้น ไมไดแจงนับลึกลงไปวาแตละชื่อของแตละกลุมมีการแสดง
ความคิดเห็นกี่ครั้ง (เพราะไมมีขอมูล) แตนับจากจํานวนความเห็นที่เขามาโตตอบกันในกระทูที่แตละกลุมตั้งขึ้น
คลายเปนการนับความนิยมของแตละกระทูโดยใชเกณฑจํานวนการแสดงความคิดเห็นนั่นเอง ดังนั้น ในกระทู
หนึ่งๆของแตละฝาย อาจมีทั้งกลุมตนเองและกลุมอื่นๆเขามาโตตอบหรือรวมแสดงความเห็นไดเชนกัน
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ตารางที่ 6.12 : สัดสวนกลุมตอตานและสนับสนุนรัฐบาล ในหองราชดําเนิน (ก.ย.2548-ส.ค.2549)
กลุมเสรีไทยในเว็บบอรด
กลุมรักเมืองไทยใหกําลังใจนายกฯ
กลุมอื่นๆ*
จํานวนรวมทั้งหอง

จํานวนสมาชิก
294 ชื่อ
1,504 ชื่อ
---

กระทู สัดสวน
282 4.30%
4,649 70.88%
1,628 24.82%
6,559
100%

ความเห็น สัดสวน
8,480 5.25%
118,575 73.38%
34,544 21.38%
161,599
100%

หมายเหตุ ‘ * ‘ : คํานวนจากจํานวนรวมทั้งหมด ลบดวย 2 กลุมขางตน
ที่มา : คํานวณจากตัวเลขที่ประมวลจากคลังกระทูเกาใน http://www.pantip.com/café
กลุม
 เสรีไทยในเว็บบอรด
282 กระทู
(4%)

กลุม
 อื่นๆ
1,628 กระทู
(25%)

กลุม
 เสรีไทยในเว็บบอรด
8,480 ความเห็น
(5%)

กลุม
 อื่นๆ
34,544 ความเห็น
(21%)

ทัง้ หมด
6,599 กระทู
กลุม
 รัก เมือ งไทย
ใหกํา ลังใจนายกฯ
4,649 กระทู
(71%)

ทัง้ หมด
161,599 ความเห็น
กลุม
 รัก เมือ งไทย
ใหกํา ลังใจนายกฯ
118,575 ความเห็น
(74%)

แผนภาพที่ 6.6 : จํานวนกระทูของแตละกลุม
ระหวาง ก.ย.2548 - ส.ค.2549

แผนภาพที่ 6.7 : จํานวนความเห็น ในกระทูที่ตั้งโดย
แตละกลุม ระหวาง ก.ย.2548ส.ค.2549
ที่มา : คํานวณจากตัวเลขที่ประมวลจากคลังกระทูเกาใน http://www.pantip.com/café

ตามทาทีทางทฤษฎีปฏิบัติการไรความรุนแรงของยีน ชารป (1973) ที่เห็นวา
ปฏิบัติการไรความรุนแรงเปนวิธีการประการหนึ่งที่คลายปฏิบัติการทางทหาร และนักปฏิบัติการ
ไรความรุนแรงตองมีวินัยอยางสูง คลายทหารเลยทีเดียว เพียงแตเปนทหารที่ไมใชความรุนแรง
และหากพิจารณาวางานเขียนในสไตลที่ดุดันและมีเปาหมายทางการเมืองอยางชัดเจนวาเปน
เสมือน “militant journalist” ดังคําเปรียบเปรยของบุญรักษ บุญญะเขตมาลา (2548ข) แลว เรา
อาจพิจารณาปริมาณกระทูและการแสดงความคิดเห็นของทุกฝายในฐานะเปน “กําลังทหาร” ก็
เปนได นี้ทําใหสามารถเปรียบเทียบความแตกตางของกําลังทหารของทั้งฝายสนับสนุนรัฐบาล
และตอตานรัฐบาล รวมทั้งฝายอื่นๆ ไดดังแสดงในแผนภาพที่ 6.8 ซึ่งสมมติให “ทหารมา” เปน
ตัวแทนของจํานวนกระทู และ “ทหารราบ” แทนจํานวนการแสดงความคิดเห็น โดยมีอัตราสวนดัง
แสดงในแผนภาพ จากแผนภาพจะเห็นไดวาใน “สมรภูมิรบ” ที่หองราชดําเนินนั้น ฝายตอตาน
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รัฐบาล (ขวาบน) มี “กําลังทหาร” นอยนิดเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับฝายสนับสนุนรัฐบาล (ซาย
บน) ทั้งนี้ โดยมีฝายอื่นๆ (ลาง) เปนตัวแปรที่คอยยืนเฝาดูสังเกตการณและอาจรวมสนทนา (รวม
รบ) บางในบางครั้ง
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺

(ทหารมา 1 กอง: 200 กระทู)
(ทหารราบ 1 กอง: 2,000 ความเห็น)

☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺ ☺☺

☺ ☺

☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺

☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

กลุมสนับสนุนรัฐบาล
[ทหารมา 23 กอง; ทหารราบ 60 กอง]
☺

☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺

กลุมตอตานรัฐบาล
[ทหารมา 1.5 กอง; ทหารราบ 4.5 กอง]
☺

☺ ☺ ☺

☺

☺ ☺

☺

☺ ☺ ☺

☺

☺ ☺

☺

☺ ☺

กลุมอื่นๆ : [ทหารมา 8 กอง; ทหารราบ 17 กอง]

แผนภาพที่ 6.8 : แบบจําลองกําลังทหารแทนปริมาณกระทู/ความของแตละฝายในหองราชดําเนิน

อยางไรก็ตาม แคน ไทเมือง (นามแฝง) ใหความเห็นวา ในจํานวนสมาชิกของ
ฝายตอตานและฝายสนับสนุนรัฐบาลที่ตางกันอยางมหาศาลนั้น หากพิจารณาเฉพาะรายชื่อคน
โพสตขาประจําที่คุนเคยกันอยู ก็มีจํานวนไมแตกตางกันมากเทาใดนัก สวนใหญที่จะแตกตางกัน
มากมักเปนชวงที่ระดมกันเขามาในราชดําเนินเพื่อใชโหวตกระทูแนะนํา “...เชนบางครั้งกระทู
ฝายทักษิณ เปดขึ้นมาไมกี่นาทีก็ไดรับการโหวตขึ้นกระทูแนะนํา ซึ่งปกติ "กระทูแนะนํา" ในหอง
ราชดําเนิน จะตองมีสมาชิกกดโหวตใหจํานวนมาก (ไมแนใจวาถึง 100 สมาชิกหรือไม)…การ
ระดมสมาชิ กเขามามาก ๆ บางที จะไม คอยมีการแสดงความคิดเห็นเสริมเพิ่มเติม นอกจาก
"โหวตคะ โหวตครับ" ” (แคน ไทเมือง (นามแฝง), สัมภาษณ, อางแลว : ตอบเปนความเห็นที่
31)
กระนั้นก็ตาม ผลที่ปรากฏขึ้น คือ สมาชิกผูใชบริการหองราชดําเนินในเว็บพันทิป
ดอทคอม ปกที่ตอตานรัฐบาลนั้น ในที่สุดก็ตองพายและถอยลาจากพื้นที่แหงนี้ ไปเปดเว็บบอรด
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แหงใหมเปนของตนเอง แลวแวะเวียนกลับมาที่หองราชดําเนินนี้บางเปนครั้งคราว ดังนั้น พื้นที่
ทางการเมืองในโลกไซเบอรแหงนี้ จึงกลายเปน “ถูกยึด” เปนฐานที่มั่นโดยกลุมสนับสนุนรัฐบาล
ทักษิณไปโดยปริยาย สวนถัดไปจะไดกลาวถึงการเคลื่อนไหวของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
โดยผานตัวอักษรในเว็บบอรดแหงนี้เปนหลัก รวมทั้งจากเว็บไซตอื่นๆที่เปนแนวรวมเดียวกัน
ในอี ก 2 หั ว ข อ ถั ด ไป จะกล า วถึ ง การเคลื่ อ นไหวเชิ ง ประเด็ น /เนื้ อ หาบน
อินเทอรเน็ตของกลุมสนับสนุนนี้ ซึ่งเปนการใชขอมูลขาวสาร แนวคิดหลักการทางทฤษฎีตางๆ
ทักษะทางตรรกะและตีความ การอางเหตุอางผล และโดยเฉพาะศิลปโวหารในการโนมนาวจูงใจ
ผูอาน มาใชในการตอกรกันอยางเต็มที่ ในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะ 2 ประเด็นที่เกิดขึ้นกอนการ
ใชมาตรา 7 ไดแก เรื่องความไมชอบธรรมของสนธิ ลิ้มทองกุลและขบวนการถวายคืนพระราช
อํานาจ และเรื่องความไมเปนกลางของสื่อมวลชนที่หันไป “เขาขาง” ฝายขับไลรัฐบาล เนื่องจาก
อํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทยยังไมไดขยายแผคลุมซอกซอนและกวางขวางเหมือน
ดังกรณีจีน (ดูบทที่ 2) ดังนั้น การเคลื่อนไหวในชวงนี้ จึงกลาวไดวาเปนการปะทะในเชิงประเด็น
โตแยงคอนขางลวน เพราะบทบาทของเงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางเหนือเว็บไซตนั้น มีเพียง
เล็กนอย เชน การลบกระทูหรือความคิดเห็น โดยทีมงานผูดูแลหองราชดําเนินโดยอางอิง “กฎ
กติกา มารยาท” ตางๆ เปนตน
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2.2. ปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (ประเด็นที่ 1) : วาดวยทักษิณและสนธิ
2.2.1. การสนทนากับฝายตรงขาม : ในหองราชดําเนิน

ประเด็นแรกสุดของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณที่เคลื่อนไหวและผลิตเนื้อหา
ออกมาโรมรันพันตูกับกลุมตอตานรัฐบาลในหองราชดําเนิน เปนเรื่องวาดวย “ความดีงามของ
รัฐบาลทักษิณ” และ “ความเลวรายของสนธิ ลิ้มทองกุล” สําหรับในหองราชดําเนินนั้น กระทู
เรื่อง “****นี่คือขอเขียนที่ดีที่สุดของราชดําเนินที่ผมเคยอาน (The Best Article)***” (ขนม
ตม (นามแฝง), 2549ก : ออนไลน) เปนตัวแทนความคิดของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณใน
ประเด็นดังกลาวไดคอนขางชัดเจน กระทูนี้เปนกระทูที่ไดรับความนิยมสูงมาก กลาวคือ มีผูเขา
มาแสดงความคิดเห็นมากถึง 879 ความเห็น หรือมากเปนอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 6,559 กระทู
ในรอบ 11 เดือน (ผูเขียนจํากัดขอบเขตเวลาในการศึกษาหองราชดําเนินไวที่ตั้งแตวันที่ 2
กันยายน 2548 ถึง 20 สิงหาคม 2549) เนื้อหาในกระทูนี้ไดกลายมาเปนใบปลิวแจกในที่ชุมนุม
ของคาราวานคนจนดังกลาวขางตน มีเนื้อหาแบงเปน 3 สวน สวนแรกเขียนถึง “คุณสนธิ (ตอน
จอมบงการ)” สวนที่สองเขียนถึง “คุณทักษิณ(ตอนคบคนชั่วเปนมิตร)” สวนที่สามเขียนถึง “ปวง
ชนชาวไทย (ตอน กบเลือกนาย 2)” กระทูนี้มีเนื้อหาที่เขียนไดคอนขางจับใจ และใชสํานวนแบบ
คนอึดอัดและจริงใจ วิเคราะหวิจารณสนธิ นักการเมือง ทหาร และผูมีอํานาจของไทยทั้งหลายได
ละเอียด แจกแจงความดีของทักษิณไดอยางคอนขางชัดเจน กลาวถึงคนไทยไดอยางนาจูงใจ
และมีเนื้อหาบางสวนของตอนแรกดังนี้
“ถึงคุณสนธิ (ตอน จอมบงการ)
ประเทศชาติกําลังลมจม...ทักษิณอาสามาแก...คนไทยลืมตาอาปากได...สนธิทําอะไร...
นอนกลางดินทั่วไทย...นายกไทย...ตอใหแสรงทําก็ดีกวา คนดีที่ไมเคยทําอะไร...สนธิทําอะไร...
ยาเสพติดทั่วไทย...พอแมกลุมใจหมดปญญาชวยลูก...ทักษิณมา ยาหมดไป...สนธิทําอะไร...
สนามบินสี่สิบชาติ...ทักษิณไมมา อีกกี่สิบชาติจะไดเห็นไดภูมิใจสุวรรณภูมิ...สนธิทําอะไร...
การศึกษาคือคําตอบ...ดีแตพูด...ทักษิณเปลี่ยนเงินหวยเปนทุนใหลูกหลานไทย...สนธิทําอะไร...
ปราบอิทธิพลมืดทั่วแผนดิน ชวยคนจน...สําเร็จหรือเปลาไมรู...แตทักษิณตั้งใจ...สนธิทําอะไร...
ผูวาซีอีโอ...ดูเหมือนตลกเมื่อเริ่ม แตผลกระทบหยั่งรากลึกซึ้ง...ทักษิณมุงมั่น...สนธิทําอะไร...
เขมรบุกเผาสถานทูต...ซึนามิ...พวกเราเสียขวัญ...ทักษิณออกมาพวกเราอุนใจ...สนธิทําอะไร...
จากประเทศขอทาน...ทักษิณไปเวทีไหน เรายืดคอภูมิใจวานี้นายกประเทศไทยนะ...สนธิทําอะไร...
คนจนปวย ไมมีเงิน หมดปญญารักษา...ทักษิณใหโอกาสมีชีวิตแค 30 บาท...สนธิทําอะไร...
ไมวาจะมีปญหาอะไร...ทักษิณเดินออกมาขางหนา คนไทยอุนใจ มั่นใจ...สนธิทําอะไร...
สนธิทําแค…
...สรางสถานการณใหคนทั้งชาติหวั่นไหว เพื่อใหหุนที่กลุมผูจัดการทําชอตเซลมีกําไร...
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คนนับลานกําลังมีหวังมีอนาคต...คุณแคตองการเงินเขากลุม กลาทําลายความมั่นคงชาติเชียวหรือ...
บีบทักษิณออก...ถึงออกไป ทักษิณก็ไมเดือดรอนอะไร...เศรษฐกิจพัง...ใครเดือดรอน...
คุณทุบหมอขาวประชาชน...เพราะพวกคุณมีโกดังขาวสารอยูในบาน...อางนักหนาวาเพื่อ
ประชาชน...คนเดือดรอนก็ประชาชนตาดําดํา...ลูกหลานจบใหมไมมีงานทํา...ตอนนั้นไปหดหัวที่ไหน
กันหมด...
...ผม เชื่อโดยสุจริตใจนะวา...ถาคุณทักษิณขอรองใหคนออกไปยืนสนับสนุน...จากลานพระ
รูปถึงสนามหลวงก็จะไมมีที่ใหยืน...อยาคุยนักเลย คุณสนธิ...ดาคนไมตองหยาบคายหรอกครับ...
ยกเวนคุณคิดพวกที่ไปฟงคุณเปนพวกตองการการปลุกเราอารมณ ตองลากตองจูง...คุณยังเดินหนา
ทําลายชาติตอไป...
…คุณออกมาพูดตอนประเทศชาติลมจม...ผมไมวาอะไร...แตคุณออกมาทุบหมอขาวคนทั้ง
ชาติตอนที่เขาพอมีจะกินจะใช รูสึกสุขและภูมิใจกับประเทศไดบาง...มันเห็นแกตัวเกินไป...ทักษิณ
ถูกผิดผมไมอยากจะสน...ทําใหคนจนมีความสุข...สรางสิ่งที่จับตองได ไมดีแตลมปากหลักการอยาง
คุณ...คุณรอไมไดหรือสามป...อางหลักการเล็ก (จริยธรรม) ทําลายหลักการใหญ (กฎหมายและ
ความมั่นคงของชาติ)...อยาอางประชาชนเพื่อลิดรอนสิทธิประชาชน...
…ยุติอัตตาความเปนจอมแบลกเมลของคุณเถอะครับ คุณสนธิ...กอนไมมีแผนดินจะอยู...
(ขนมตม (นามแฝง), 2549ก : ออนไลน)

ประเด็นสําคัญของกระทูนี้โดยเฉพาะเรื่องความดีงามของทักษิณดูจะอยูที่เรื่อง
ทักษิณชวยกอบกูเศรษฐกิจของประเทศและชวยพัฒนาประเทศในดานอื่นๆอีกมากมาย ทั้งยัง
เปนคนมีวิสัยทัศนสูง ฝนไกล และสามารถทําออกมาใหเปนรูปธรรมได ในขณะที่ผูมีอํานาจของ
ไทยกอนๆมา ไมสามารถทําได เพราะมีแตโกงกิน แสวงอํานาจเขาตัวเองทั้งสิ้น ที่นาสังเกต คือ
แนวการวิเคราะหความดีงามของทักษิณอยูที่เรื่องการนําพาประเทศใหเจริญรุงเรือง โดยเฉพาะ
ข อ เขี ย นนี้ มี พู ด เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศต า งๆที่ ไ ด ชื่ อ ว า พั ฒ นาไปไกลกว า ไทยแล ว อย า ง
มาเลเซีย ดูไบ สิงคโปร ซึ่งลวนเปนประเทศที่เผด็จการทั้งสิ้น ประเด็นเรื่องความดีงามของ
ทักษิ ณ จึ งไม ไ ปแตะเรื่อง “ความเปนเผด็จการ” หรื อ “ความเปนประชาธิ ป ไตย” ของพตท.
ทักษิณและรัฐบาลทักษิณแตอยางใด
นอกเหนือจากสวนที่เนื้อหาแลว สิ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับตัวขอเขียนนี้อีกประการ
คือ การเดินทางของขอเขียนชิ้นนี้ เทาที่จะตามตนตอได เดิมทีขอเขียนนี้ถูกโพสตไวในเว็บ
บอรดของนิสิตคณะรัฐศาสตร จุฬ าฯ (www.singhdam.com) (ซึ่งใชบ ริการฟรี เว็บบอรดของ
thaimisc.com บริการเดียวกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนใช) ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 โดยใช
ชื่อผูโพสตวา “เมื่อชาติมีภัย”1 ตอมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 นามแฝง “justgig” เอา

1

โพสตไวเปน 3 กระทู คือ

http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=ronnachat&topic=1804;

http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=ronnachat&topic=1805; และ
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ขอความเดียวกันนี้มาตั้งเปนกระทูในหองราชดําเนิน โดยใชชื่อกระทูวา “การเขียนเชียรคุณ
ทักษิณ ตองเปนคนรับเงินมาเขียนหรือครับ ... ผมไมไดเสนหหาอะไรคุณทักษิณ ก็แคคน
รักชาติคนหนึ่ง” (มีผูสนใจมากและแสดงความเห็นถึง 304 ความเห็น)1 และในวันถัดมา คือ
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 “ขนมตม” (นามแฝง) เอามาตั้งเปนกระทูใหมอีกอันหนึ่ง ในชื่อ “****
นี่คือขอเขียนที่ดีที่สุดของราชดําเนินที่ผมเคยอาน (The Best Article)***” (ขนมตม
(นามแฝง), 2549ก : ออนไลน) โดยกลาววาไดเจอจากกระทูแนะนําของ “uggie” (นามแฝง)
กระทูที่เอามาตั้งใหมของ “ขนมตม” ตอมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2549 “Can ไทเมือง” ยังเอา
มาตั้งเปนกระทูใหม ชื่อกระทูวา “ตอบบทความที่ดีที่สุดในราชดําเนิน...จากการคัดสรรของ
..นายขนมตม...” (82 ความคิดเห็น) (Can ไทเมือง (นามแฝง), 2549 : ออนไลน) เพื่อถกเถียง
วิจารณเกี่ยวกับประเด็นตางๆที่บทความนี้อภิปรายมาชนิดคําตอคํา ประโยคตอประโยคอีกดวย
และแสดงความเห็นวา “นี่เปนบทความที่แยที่สุดที่ผมเคยอานพบในราชดําเนิน” (ความเห็นที่ 7
ในกระทูเดียวกัน) การโตเถียงดังกลาว แสดงไดดังตารางที่ 6.13
ตารางที่ 6.13 : การโตเถียงกันระหวางกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณกับกลุมตอตานฯ
☺ กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
ประเทศชาติกําลังลมจม...ทักษิณอาสามาแก...คนไทยลืมตา
อาปากได...สนธิทําอะไร
นอนกลางดินทั่วไทย...นายกไทย...ตอใหแสรงทําก็ดีกวา
คนดีที่ไมเคยทําอะไร...สนธิทําอะไร...
ยาเสพติดทั่วไทย...พอแมกลุมใจหมดปญญาชวยลูก...
ทักษิณมา ยาหมดไป...สนธิทําอะไร
สนามบินสี่สิบชาติ...ทักษิณไมมา อีกกี่สิบชาติจะไดเห็นได
ภูมิใจสุวรรณภูมิ...สนธิทําอะไร...
การศึกษาคือคําตอบ...ดีแตพูด...ทักษิณเปลี่ยนเงินหวยเปน
ทุนใหลูกหลานไทย...สนธิทําอะไร
ปราบอิทธิพลมืดทั่วแผนดิน ชวยคนจน...สําเร็จหรือเปลาไมรู
...แตทักษิณตั้งใจ...สนธิทําอะไร
ผูวาซีอีโอ...ดูเหมือนตลกเมื่อเริ่ม แตผลกระทบหยั่งราก
ลึกซึ้ง...ทักษิณมุงมั่น...สนธิทําอะไร
เขมรบุกเผาสถานทูต...ซึนามิ...พวกเราเสียขวัญ...ทักษิณ
ออกมาพวกเราอุนใจ...สนธิทําอะไร
จากประเทศขอทาน...ทักษิณไปเวทีไหน เรายืดคอภูมิใจวานี้
นายกประเทศไทยนะ...สนธิทําอะไร
คนจนปวย ไมมีเงิน หมดปญญารักษา...ทักษิณใหโอกาสมี
ชีวิตแค 30 บาท...สนธิทําอะไร
ไมวาจะมีปญหาอะไร...ทักษิณเดินออกมาขางหนา คนไทย
อุนใจ มั่นใจ...สนธิทําอะไร
สนธิทําแค...สรางสถานการณใหคนทั้งชาติหวั่นไหว เพื่อให

กลุมตอตานรัฐบาลทักษิณ
ประเทศชาติกําลังจะลมจมจริงหรือ...ทําไมทักษิณขึ้นมาปุบ
เงินมันลอยออกมาสูตลาดทันที ทักษิณเนรมิตเงินไดอยาง
นั้นหรือ หรือวา...กู กู กู
ลองสํารวจหรือยังวา อาจสามารถโมเดล ไดรับเสียงตอบรับ
จากประชาชนอยางไรบาง...หัวเราะกิ๊กกั๊กบนซากศพนักบิน
ดีจริงหรือ
ยาเสพติดหมดไป แตความคาใจ 2,500 ศพ ยังอืมครึม เบื้อง
บนยังบอกใหทําใหกระจาง...ยาเสพติดหมดจากประเทศจริง
หรือ
สนามบิน 40 ป สําเร็จทามกลางขาวทุจริตคอรัปชั่น ถึงขนาด
เปลี่ยนตัว รมต..มันเปนอนุสาวรียแหงการโกงกินตางหาก
การศึกษาคือคําตอบ เด็กไทยอานไมออกเขียนไมได สังคม
เสื่อมทราม เปลี่ยนรมต.มากี่คน...ครูยังเดินขบวน...ทําดีจริง
หรือ
ปราบอิทธิพลมา 5 ป ทําไมยังมีบอนชัช บอน ปอ แคตั้งใจ
ยังไมพอเพราะมันคือจอมขี้โม
ผูวาซีอีโอ...คือการรวมศูนยอํานาจ จากมหาดไทยสูทําเนียบ
ขัดหลักกระจายอํานาจในรัฐธรรมนูญ มองออกไหม
จะใหคนทําสื่อออกไปสั่งการรบเชนนั้นหรือ...หนาเหลี่ยมขี้
โม
ประเทศไทยไมเคยขอทาน ไปที่ไหนก็ยังรักษาศักดิ์ศรีของ
ความภูมิใจ หากไทยรักไทยคิดวาประเทศไทยคือประเทศ
ขอทาน ก็ขอประณามและสาปแชง
เมื่อกอนคนจนก็รักษาฟรี ไมเสียซักบาท คนพอมีก็ชวยจาย
คารักษา แฟรอยูแลวนี่
มีปญหานายกไมออกหนาก็สมควรลาออกสิ...อาสามาทําไม
ไปดูหรือยังสนธิมีหุนในผูจัดการกี่บาท กี่หุน

http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=ronnachat&topic=1806 (เขาถึงเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2552)
1
justgig (นามแฝง), 2549: ออนไลน; คําวา “เสนหหา” คงรูปคําผิดไวตามตนฉบับ)
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ตารางที่ 6.13 : การโตเถียงกันระหวางกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณกับกลุมตอตานฯ
☺ กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
หุนที่กลุมผูจัดการทําช็อตเซลมีกําไร
คนนับลานกําลังมีหวังมีอนาคต...คุณแคตองการเงินเขากลุม
กลาทําลายความมั่นคงชาติเชียวหรือ
บีบทักษิณออก...ถึงออกไป ทักษิณก็ไมเดือดรอนอะไร...
เศรษฐกิจพัง...ใครเดือดรอน
นักวิชาการก็ไมเดือดรอน...มีงานทํา มีเงินใชอยูดี...ซุกหัว
เงียบอยูในรั้วมหาวิทยาลัย
พวกชนชั้นสูงอยางคุณกรณ (จาติกวณิช)...ก็ไมเดือดรอน...
หวงแตอนาคตทางการเมืองของตัวเอง
คุณทุบหมอขาวประชาชน...เพราะพวกคุณมีโกดังขาวสารอยู
ในบาน...อางนักหนาวาเพื่อประชาชน
คนเดือดรอนก็ประชาชนตาดําดํา...ลูกหลานจบใหมไมมีงาน
ทํา...ตอนนั้นไปหดหัวที่ไหนกันหมด
ทักษิณจะขายหุนก็ขายไป...เงินของเขา เขาไมให ก็สิทธิ
ของเขา...เราคนไทยก็ไมใชขอทาน
ขอแรงทักษิณทํางานใหชาติสุดกําลังก็พอแลว...ยังตองไป
ขอเงินเขาอีกหรือ...ละอายใจกันบาง
พวกเราเสียภาษีก็ลวนขอหักลดหยอนกัน...จะบาทเดียวหรือ
หมื่นลานมันก็หลักการเดียวกัน
คุณออกมาพูดตอนประเทศชาติลมจม...ผมไมวาอะไร...แต
คุณออกมาทุบหมอขาวคนทั้งชาติตอนที่เขาพอมีจะกินจะใช
รูสึกสุขและภูมิใจกับประเทศไดบาง...มันเห็นแกตัวเกินไป
ทักษิณถูกผิดผมไมอยากจะสน
ทําใหคนจนมีความสุข...สรางสิ่งที่จับตองได ไมดีแตลมปาก
หลักการอยางคุณ
คุณรอไมไดหรือสามป...อางหลักการเล็ก (จริยธรรม) ทําลาย
หลักการใหญ (กฎหมายและความมั่นคงของชาติ)
อยาอางประชาชนเพื่อลิดรอนสิทธิประชาชน

กลุมตอตานรัฐบาลทักษิณ
คนนับลานกําลังมองรัฐบาลขี้ฉอขาดคุณธรรม เอื้อประโยชน
พวกพอง เกาะกินรัฐวิสาหกิจ นี่คือขาดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจอยางหนึ่ง
ไมเดือดรอนทําไมดิ้นจังละ...ทักษิณไป เศรษฐกิจไทยพัง
จริงหรือ
ทักษิณคือเศรษฐกิจดีวางั้นเถอะ ที่วาดีมันดีสําหรับใคร พวก
ตลาดหุนใชหรือไม
คนทําการเมืองตองหวงอนาคตทางการเมืองสิ จะใหโกงกิน
ไมอายฟาดินแบบหนาเหลี่ยมไดไง...ระวังจะไมมีแผนดินอยู
ทุบหมอขาวไทยรักไทยและพวกโกงกินตางหาก สวาปามไม
บันยะบันยัง จนเบื้องบนทรงแชง องคมนตรีประสานเสียง
ปราบคนโกงกิน
สภาพเศรษฐกิจแตละชวงมันไมเหมือนกัน นั่นมิใชครั้งแรกที่
ไทยประสบปญหา แตลอยตัวคาเงินบาทตอนนั้น วากันวามี
คนรวยขึ้นแบบอึมครึมจริงหรือไม
รูหรือเปลา มาตรา 209 หามรัฐมนตรีทําธุรกิจ หากทักษิณทํา
จริง ก็ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ…เงินของเขาแนนะ ทําไม
สารภาพเร็วจัง หากเงินของเขาหากเคาสั่งขายหุนก็ติดคุกหัว
โตนะ
ไมคิดวาเปนการขอนะ คิดวา การเสียภาษีคือหนาที่...ไมใช
ออกกฎหมายวันเสาร แลวขายหุนวันจันทรนะ
ไมใชหรอก การเสียภาษีมีขอยกเวนเปนรอย ๆ ขอ...ไปเรียน
มาใหม
การตรวจสอบของประชาชนตอรัฐบาลเปนหนาที่อยางหนึ่งนะ
วันที่ 20 เกษตรกรจะมาชุมนุมอยูในกลุมมีความหวังหรือไม
แคประโยคนี้ประโยคเดียวก็เทากับพาใหประเทศชาติลมจม
อยางแทจริง
จับตองเงินกูหรือเงินที่ไดมาจากหยาดเหงื่อและความรู
นี่เคาอางรัฐธรรมนูญเลยนะ...หลักการใหญที่สุดของ
กฎหมายคือ จริยธรรม
มีตรงไหนไปรอนสิทธิ์ประชาชน.

ที่มา : Can ไทเมือง (นามแฝง) (2549 : ออนไลน)

นอกเหนือจากชุดบทความตอบโตกันดังกลาวขางตนแลว เนื้อหาที่เดนๆยังมี
การเขี ย นชุ ด บทความที่ ก ลุ ม ต อ ต า นรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ เขี ย นโจมตี “ระบอบทั ก ษิ ณ ” และกลุ ม
สนับสนุนรัฐบาลทักษิณเขียนโจมตีสนธิ ลิ้มทองกุล อีกอยางนอยฝายละ 1 ชุด กลุมตอตาน
รัฐบาลทักษิณ มีชุดบทความเรื่อง “ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึงพินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด” (9
ตอน)
เขียนเปนชุดกระทูขึ้นในชวงระหวางวันที่ 12-22 กุมภาพันธ 2549 โดย *bonny
(นามแฝง) ผูกอตั้งขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด (ดังกลาวแลวขางตน) ชุดกระทูนี้กลาวถึง
คุณสมบัติ 9 ประการที่ทําใหรัฐบาลทักษิณสูญเสียอํานาจ ไดแก “๑) สําคัญคุณคาของเงินตรา..
ผิด... ๒) มีคนดีนอย แต คนถอยเยอะ... ๓) ปากพลอย... ๔) จอมโกหก หลอกลวง ...๕) คําสั่งฆา
ประชาชน(ผูบริสุทธิ์) ...๖) ทําลายประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ... ๗) มอมเมาประชาชน ...๘)
ทุจริต ..คอรัปชั่ นเชิงนโยบาย..ผลประโยชนทับซอน... ๙) จุดจบ..คือการขายชาติ” (*bonny
(นามแฝง), 2549ง, 2549จ, 2549ฉ, 2549ช, 2549ซ, 2549ฌ, 2549ญ, 2549ฎ, 2549ฏ :
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ออนไลน) โดยเจาตัวถือชุดบทความนี้เปน “ภารกิจฉบับที่สอง” หลังจากมีแถลงการณไปเปน
ภารกิจแรก และมีวัตถุประสงค “เพื่อใหประชาชนสวนที่ไมรูไมเขาใจไดรับขอมูลอีกดานหนึ่ง
นอกเหนือจากขาวสารทางสื่อมวลชนอื่นๆ แลว” ทั้งนี้ตัวผูเขียน “อยากเสนอใหนําสงบทความนี้
เปนการเผยแพรออกไปในนามของขบวนการเสรีไทยเว็บบอรด...[โดย]…ถือเปนบทความของ
ทุกคนไมใชโดยผมคนเดียว” (*bonny (นามแฝง), 2549ฐ: ออนไลน)
ส ว นกลุ ม สนั บ สนุ น รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ได มี ก ารตั้ ง ชุ ด กระทู เ รื่ อ ง “รู ทั น สนธิ ”
(ทํานองลอเลียนกับรายการ “รูทันทักษิณ” ของเจิมศักดิ์ ปนทอง) ถึง 8 ตอน โดย mr_a
(นามแฝง) 1 กระทูทั้ง 8 ชิ้นนี้ตั้งขึ้นในวันเดียวกันทั้งหมดคือวันที่ 9 มีนาคม 2549 แตพิจารณา
จากเนื้อหาที่กลาวพาดพิงถึงเหตุการณตางๆโดยเฉพาะตอนที่ 8 แลว คาดวาเขียนขึ้นมากอน
หนานั้น นาจะเปนชวงเดือนธันวาคม 2548 ชุดกระทูนี้วิเคราะหเรื่องราวการตอสูขับไลรัฐบาล
ทักษิณที่นําโดยสนธิอยางละเอียดลออและมีพัฒนาการในชวงตางๆ โดยมีเคาโครงเรื่องแบบ
เดียวกับที่เปนที่รูกันทั่วไป กลาวคือ เรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะทางธุรกิจสื่อของสนธิที่ลมละลาย
ไปเพราะวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540 และการกอบกูฟนคืนขึ้นในชวงความสัมพันธที่ดีระหวางสนธิ
กับพตท.ทักษิณ กระทั่งหลังจากที่รายการเมืองไทยรายสัปดาห อันเปนแหลงรายไดแหลงใหญ
ของสนธิและเครือผูจัดการ ถูกปลดออกจากโทรทัศนชอง 9 อสมท. ทําใหสนธิหันมาแก “แคนสั่ง
ฟา” โดยระดมมวลชนเพื่อขับไลทักษิณลงจากอํานาจ2 “ฉากจบ” ของชุดกระทูนี้เปนไปอยาง
นาสนใจ คือ มวลชนที่ถูก “ปลุกระดม” มาเขารวมการชุมนุม และประเทศจะเปนตายร ายดี
อยางไรยังไมเปนที่แนชัด แตสนธิยังสามารถอยูรอดปลอดภัยภายใตผาเหลือง เนื้อหาของชุด
กระทูนี้โดยยอเปนดังนี้
ตอนที่ 1 : " “…นายกฯทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดเทาที่ประเทศไทยเคยมีมา…”
ไมใชคํากลาวหรือคําเชลียรของบริวารลิ่วลอของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่ยืนอยูรายลอ เพื่อรอเศษ
เนื้อ หรือเศษอํานาจ ในไทยรักไทย หรือชินคอรปที่เราเคยไดยินจนชินหูหากแตเปนคํากลาวดวยสี
หนา ทาทางและแววตาที่จริงจังเปนอยางยิ่งของสนธิ ลิ้มทองกุล ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ในครั้งหนึ่ง และถูกย้ําเปนครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547..."
ตอนที่ 2 : "หลังจากพังพาบไปกับพิษไขตมยํากุง เมื่อป 2540...“โมกุลแหงสื่อของเอชีย”
อยางสนธิ ลิ้มทองกุล ก็...ตองถึงกาลดับชีพในโลกธุรกิจ ดวยสภาพหนี้สินลนพนตัวหลายหมื่นลาน
บาท อาณาจักร เดอะเอ็มกรุป จํากัด (มหาชน) ที่เสกเปาขึ้นมาดวยลมปากและปลายลิ้น ก็ลมสลาย
พังครืนลงมาจนยากจะรับมือไหว..."

1

mr_a (นามแฝง) (2549ก, 2549ข, 2549ค, 2549ง, 2549จ, 2549ฉ, 2549ช, 2549ซ : ออนไลน)
กระทูทั้ง 8 ชิ้นถูกตั้งขึ้นในวันเดียวกันทั้งหมด คือ วันที่ 9 มีนาคม 2549 ระหวางเวลา 7.05-10.41 น.
2
ดูตัวอยางรายละเอียดเคาโครงดังกลาวนี้ไดใน เพงพินิจ (นามแฝง) (2549) และ เกษียร เตชะพีระ
(2550 : 89)
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ตอนที่ 3 : "การเปนผูดําเนินรายการโทรทัศน เปนความฝนอันสูงสุดอยางหนึ่งในชีวิต ของ
สนธิ ลิ้มทองกุล ในฐานะนักสื่อสารมวลชน และในฐานะนักธุรกิจ การเปนเจาของรายการโทรทัศน
และการเปนเจาของสถานีโทรทัศน เปนโอกาสอันสําคัญยิ่งใหญในการจะสรางรายไดมหาศาลใหกับ
ตนเอง ทั้งเพื่อการลางหนี้เกา และสรางหนี้รายไดใหม..."
ตอนที่ 4 : "ถึงแมวาในเวลา ตอมารองนายกฯวิษณุ จะชี้แจงวาดวยเหตุผลทางขอกฎหมาย
และดวยขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจของ UBC ทาง UBC จึงตองยกเลิกการถายทอดสัญญาณของ
11News1 ตลอดไป แตเหตุผลนั้นดูเหมือนวาจะไมมีเหตุผลสําหรับสนธิและเครือขายผูจัดการ แต
สนธิก็ยังคง “รอ” ดวยความอดทนตอไป...เพื่อชําระบัญชีแคน..."
ตอนที่ 5 : "ดวยปรัชญาการทําธุรกิจสื่อสารมวลชนของสนธิ ลิ้มทองกุล ที่กําหนดบทบาท
และหนาที่อันชัดเจนของสื่อวา “ตองรับใชทุน” และสื่อตองทําหนาที่แสวงหารายไดมาใหคุมคากับ
การลงทุน สื่อจึงจะยืนอยูได...การกลับมารอบใหมครั้งนี้ สนธิพุงเปาไปที่ธุรกิจโทรทัศนเปนสําคัญ
เขาวางยุทธศาสตรใหสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อเพื่อการชดใชหนี้ และสื่อโทรทัศนเปนสื่อเพื่อการหารายได
เนื่องจากเวลาโฆษณาบนสถานีโทรทัศน มีราคาสูงกวาราคาหนากระดาษมาก..."
ตอนที่ 6 : "เห็ น ได จ ากการที่ ธนาคารกรุง ไทยซื้ อเวลาโฆษณารายการเมื อ งไทยราย
สัปดาหดวยงบประมาณปละ 38,520,000 บาท หากทอนออกมาเปน 52 สัปดาหก็เทากับวารายการ
เมืองไทยรายสัปดาห มีรายไดจากธนาคารกรุงไทยเพียงรายเดียวมากถึง 740,769 บาท ตอการจัด
รายการ 1 ครั้ง ทั้งๆ ที่มีเวลาจัดรายการเพียง 1 ชั่วโมงเทานั้น..."
ตอนที่ 7 : "การถู ก สั่ ง ให พ น จากช อง 9 คื อ ฟางเสน สุ ด ทา ยที่ ตกใส บ นความสั ม พั น ธ ที่
หลงเหลือบางเฉียบระหวางสนธิกับ ทักษิณ เนื่องจากแผนการปลดหนี้ยังไมสําเร็จ แผนการแสวงหา
รายไดใหม ก็ยังไมสําเร็จตามเปาหมาย สถานภาพของอาณาจักรธุรกิจไทยเดยดอทคอม ที่แปลง
กลายมาจากแมนเนเจอรมีเดียกรุป และกําลังทําทุกวิถีทางเพื่อจะไดกลับเขาไปอยูบนกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพยอีกรอบหนึ่ง ประสบกับวิกฤติงอนแงนขึ้นมา...หากใครที่ตกอยูในอาการเดียวกับสนธิ
ยอมตองแคนกระอักเลือดเหมือนๆ กัน จะตางกันตรงที่ปฏิกิริยาโตตอบของแตละคนจะเปนเชนไร
เทานั้นเอง สําหรับสนธิแลวเขาเลือกที่จะสู สูดวยการสวมใสเสื้อ "เราจะสูเพื่อในหลวง..."
"...เมื่อถูกเบรกการพูดพาดพิง แอบอางสถาบัน ทั้งจากองคมนตรีและกระแสสังคมที่เริ่มตั้ง
คําถามมากมายกับการเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ สนธิก็เปลี่ยนประเด็นการนําเสนอมาเปนเรื่องสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชน วารัฐบาลปดกั้นการนําเสนอขอมูลขาวสารใหกับประชาชน ซึ่งเปนประเด็นที่
สนธิไมเคยเชื่อมากอน...ทําใหสื่อมวลชนจํานวนมากมีอาการรูรอนรูหนาวจนตองสําแดงอาการมีสวน
รวมกับการตอสูของสนธิ ดวยการนําเสนอขาวการตอสูของสนธิไปดวย ซึ่งก็เขาทางสนธิอีกเชนกัน
เพราะแผนการปลุกระดมสื่อใหเขามาเปนแนวรวมเพื่อไปปลุกระดมมวลชนสําเร็จไปแลว จากที่กอน
หนานี้สนธิตองสูเพื่อผลประโยชนของเขาอยูเพียงลําพัง แตวันนี้สื่อทั้งหลายไดตามกนสนธิ เพื่อ
ชวยกันปกปองผลประโยชนของสนธิ และชวยกันรักษาสิทธิเสรีภาพของสื่อ ที่สนธิไมเคยเชื่อวามีอยู
จริงกันอยางแข็งขัน..."
ตอนที่ 8 : "...การปลุกระดมประชาชนใหมารวมตัวกันที่สวนลุมพินี ในวันที่ 9 ธันวาคม
2548 เปนการวัดใจและพิสูจนความกลาหาญครั้งสําคัญของสนธิ ลิ้มทองกุล วามีมากนอยเพียงใด
และจะแสดงความรับผิดชอบตอพลังมวลชนที่ตัวเองเรียกรองออกมาอยางไร...สนธิ...แสดงใหเห็น
ความกลาหาญ...ดวยนัดประชาชนนับหมื่น ใหมารอที่สวนลุมพินี แตตัวเองกลับหลบไปอยูที่วัดปา
บานตาด...ผูนํามวลชนแบบสนธิ ผิดแผกแตกตา งจากผูนํามวลชนทุกคนที่ผานมาในอดีตทั้งใน
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ประเทศไทย และในทุกประเทศทั่วโลก เพราะสนธิเลือกที่จะอยูในที่สบาย ในที่ปลอดภัย แลวให
ประชาชนอยูในที่ที่ลําบากเผชิญอันตรายมากกวา…
...การปรากฎตัวอยูรวมขบวนการสนธิของ ประสงค สุน ศิริ ประพันธ คู ณมี สนั่น ขจร
ประศาสน และแกนนําพรรคประชาธิปตย พรอมๆ กับจํานวนกลุมคนที่สอแสดงใหเห็นวาถูกจางมา
ฟง อยางชัดเจนใน 2-3 ครั้งหลังนี้ กอใหเกิดความไมสบายใจแกประชาชนผูมาแสดงพลังดวยความ
บริสุทธิ์จํานวนมาก เพราะรูปการณทํานองนี้เคยเปนชนวนกอใหเกิดการนองเลือดและสูญเสียใน
เหตุการณพฤษภาทมิฬมาแลว...สําหรับสนธิเขาไดกําหนดเสนทางชีวิต และวางแผนสําหรับตัวเอง
ไวแลววา “เดือนมกราคม ผมจะบวช” นั่นหมายความวา สนธิรูอยูแกใจแลววาเรื่องนี้จะจบลงอยางไร
และหากมีอะไรเกิดขึ้น เขาก็จะยังคงปลอดภัย...อาศัยผาเหลืองหอหุมกายไว เพื่อการดํารงชีวิตอยู
ตอไป...นี่จึงเปนการปลุกระดมมวลชนที่ประหลาดที่สุด เทาที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย”

นอกจากชุดกระทูทั้ง 8 ชิ้นนี้แลว เนื้อหาเรื่อง “รูทันสนธิ” ชุดเดียวกันนี้ยังมีชีวิต
ในชวงอายุสั้นๆเชนเดียวกับกระทู “นี่คือขอเขียนที่ดีที่สุด...” ของขนมตม (นามแฝง) เชนกัน
เนื้อหาในชุดกระทูเรื่อง “รูทันสนธิ” ไดปรากฏในหองราชดําเนินอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 16 มีนาคม
2549 ในกระทูชื่อ “ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ” โดยผูตั้งกระทู “Phyllis” (นามแฝง) กลาววาไดรับ
มาจากทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส (Phyllis (นามแฝง), 2549 : ออนไลน) และอีกครั้งในวันที่ 14
กรกฎาคม 2549 ดวยกระทูชื่อ “ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 1 เรื่องเกาๆที่นาจดจําครับ”
(Chiangraiplus (นามแฝง), 2549: ออนไลน) โดยผูตั้งกระทู “chiangraiplus” นําเนื้อหาทั้ง 8
ตอนมาเรียงตอกันในกระทูเดียวกันเลย ในกระทูที่ตั้งโดย Phyllis (นามแฝง) นั้น “มาหาอะไร”
(นามแฝง) ไดแสดงความเห็นเปนความเห็นที่ 93 วา “แนะนําเว็บที่บอกเลาตัวตนที่แทจริงของ
จอมมารสื่อบิดเบือน…” ซึ่งเปนการเชื่อมโยงตอไปที่เว็บไซต sondhi-mgr.com ซึ่งเปนแหลง
ใหญเกี่ยวกับขอมูลและเรื่องราวโจมตีสนธิ ลิ้มทองกุลอีกดวย
2.2.2. การปรับความเทาเทียมทางอํานาจ โดยแทรกแซงไรความรุนแรง และ
การระดมฝายที่สาม : ตั้งเว็บไซต sondhi-mgr.com
เว็ บ ไซต sondhi-mgr.com เกิ ด ขึ้ น โดยไม มี ก ารระบุ อ ย า งชั ด เจนว า มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงเปนการสวนตัวกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณในหองราชดําเนินหรือไม
แตกลาวไดวาเปนอีกหนึ่งเว็บไซตของกลุมคนที่ไมพอใจการเคลื่อนไหวของกลุมขับไลรัฐบาล
ของสนธิ ลิ้มทองกุล การเกิดขึ้นของเว็บไซตนี้ถือไดวาเปนการปรับวิธีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอีก
ระดับหนึ่ง จากการสนทนากับฝายขับไลรัฐบาลเทานั้น กลายมาเปนการใชวิธีการแทรกแซงไร
ความรุนแรง โดยตั้งเว็บไซตขึ้นระดมมวลชนผูอานฝายที่สาม ซึ่งผูจัดทําคิดวานาจะมีอยูจํานวน
ไมนอยที่ไมพอใจสนธิเชนกัน การจัดตั้งเว็บไซตแหงนี้ขึ้นจึงถือเปนการปรับความเทาเทียมทาง
อํานาจของกลุมสนับสนุนรัฐบาลในชวงที่กลุมตอตานรัฐบาลขึ้นสูกระแสสูงกลายเปนวาระทาง
สังคมการเมืองไปแลว
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การเกิดขึ้นของเว็บไซต sondhi-mgr.com นั้น มีเปาโจมตีพุงไปที่สนธิ ลิ้มทอง
กุล เปนการเฉพาะ โดยจงใจตั้งชื่อเว็บไซตใหใกลเคียงกับชื่อสนธิ ลิ้มทองกุล เพื่อใหคนทั่วไป
เขาใจวาเปนเว็บไซตของสนธิหรือเกี่ยวกับสนธิ แตเนื้อหาภายในนั้น เปนการโจมตีสนธิใน
แงมุมตางๆ โดยจั่วหัวเว็บไซตวา “สนธิเพื่อประเทศ หรือเพื่อผลประโยชนสวนตน” เว็บไซตนี้
เริ่มปรากฏมีการนําบทความขึ้นเว็บเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2548 แตกวาจะมีการ
สื่อสารกับผูอานเว็บไซตอยางเปนกิจจะลักษณะก็ลวงไปอีก 1 สัปดาหใหหลัง คือ วันที่ 10
ธันวาคม 2548 ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง) ชี้แจงสาเหตุความลาชาวาอันที่จริงแลว ชื่อของ
เว็บไซตนี้ถูกแพรกระจายไปกอนที่จะมีการเปดตัว อยางเปนทางการ (ณั ฐพงษ เมธาศิราณี
(นามแฝง), 2548ก : ออนไลน) ทั้งยังถูกเว็บไซตผูจัดการฯเขียนขาวไวตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม
2548 (ดังจะอธิบายตอไป) จึงทําใหเว็บไซตนี้เปนที่รูจักกอนเปดตัวอยางเปนทางการจริง
ผูจัดทําเว็บไซตนี้อธิบายที่มาของการทําเว็บไซตว า เพราะมีการป ดกั้นการ
แสดงความคิ ดเห็ นที่ แ ตกตาง ไม ใ หป รากฏขึ้ น ในการแสดงความเห็น ทา ยขา วของเว็บ ไซต
ผูจัดการออนไลน “มีการสกรีนขอความกันละเอียดยิบทุกตัวหนังสือ จนการแสดงความคิดเห็น
ของผม และอีกหลายๆ คน ไมเคยปรากฏบนเวปไซต manager.co.th ไดเลย เรียกวาปดกั้นแบบ
100 %” (ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง), 2548ก : ออนไลน) ณัฐพงษ (นามแฝง) จึงปรึกษา
กั บ มิ ต รสหายในเว็ บ พั น ทิ ป ดอทคอม 1 แล ว จั ด ทํ า เว็ บ ไซต นี้ ขึ้ น เพื่ อ “ให ข อ มู ล อี ก ด า นหนึ่ ง ”
เกี่ยวกับสนธิ ลิ้มทองกุล
เนื้อหาชุดแรกๆของเว็บไซตนี้ คือ การเปดเผยความสัมพันธอันดีระหวางพตท.
ทักษิณกับสนธิ ลิ้มทองกุล โดยนําขอความที่สนธิ ลิ้มทองกุลเคยพูดสนับสนุนและใหความชอบ
ธรรมตอ พตท.ทักษิณ ไวในรายการเมืองไทยรายสัปดาห มาทําเปนหนังสือเลมชื่อ “ทักษิณ
เปนนายกฯที่ดีที่สุดของไทย” ขนาด 32 หนา2 พรอมทั้งใสรูปภาพบุคคลตางๆที่เกี่ยวของและ
จัดเปนรูปเลมอยางสวยงามใหดาวนโหลดกันได เนื้อหาภายในแบงเปน 3 บทหลักๆ มีการเนน
ทั้งในรูปแบบขีดเสนใตหรือยกคําพูดทั้งคําออกทําเปนกลองขอความใหเห็นชัดเจน ถึงการที่สนธิ
เคยพูดสรางความชอบธรรมใหแกรัฐบาลทักษิณไวมากขนาดไหน (และเปนเหตุใหสนธิเองตอง
1

ความสัมพันธระหวางสมาชิกในทั้งสองเว็บนี้ เปนไปไดทั้ง 2 แบบ คือ อาจมีขบวนการสนับสนุน
รัฐบาลทักษิณที่อยูในหองราชดําเนิน แตกตัวออกมาทําเว็บ sondhi-mgr หรืออาจเปนเรื่องธรรมดาที่คนที่
สนใจการเมืองกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในโลกไซเบอรจะตองรูจักกันในทางออนไลนอยูแลว
เพราะทั้งเว็บผูจัดการฯและเว็บพันทิปฯลวนเปนเว็บยอดนิยมของสังคมการเมืองไทยดวยกันทั้งคู ผูเขียนไม
สามารถหาคําตอบไดวาเปนแบบไหน
2
http://web.archive.org/web/20051207040637/http://www.sondhi-mgr.com/taksin32p.pdf อันที่
จริงเว็บนี้ยังไดนําคําพูดของสนธิที่พูดถึงพตท.ทักษิณไว มาทําหนังสือจัดรูปเลมขนาด 24 หนาใหดาวนโหลด
ดวยเชนกัน แตไฟลดังกลาวที่เก็บไวที่ http://web.archive.org/web/20051207040637/http://www.sondhimgr.com/taksin24p.pdf นั้ น ไม ส ามารถเขา ถึ ง ได แ ล ว ทั้ ง สองเลม นี้ ผู เขี ย นไม ท ราบว า มี ก ารตีพิ ม พ เ ป น
หนังสือกระดาษเพื่อจัดจําหนายหรือไม ทราบเพียงวาใหดาวนโหลดไดเทานั้น
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“เปดใจ” เพื่อ “เคลียรตัวเอง” หรือเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับขบวนการถวายคืนพระราช
อํานาจที่มีตนเองเปนผูนํา, ดูรายละเอียดในหัวขอ 1.3.1 บทที่ 6 นี้) ตัวอยางเชน
ในบทแรกวาดวยเรื่อง “ทักษิณเปนนายกฯที่ดีที่สุดของไทย” (หนา 3-7)
(บทนี้นําขอมูลมาจาก สนธิ ลิ้มทองกุล และสโรชา พรอุดมศักดิ์, 2548ก : 236-239) เนนคําพูด
ของสนธิที่กลาววา “นายกฯคนนี้ซึ่งเปนนายกฯที่ใชไดในสังคม ณ วันนี้ นําประเทศผานไปรอด
ได มีขอบกพรองบางประการ แตเมื่อชั่งน้ําหนักแลว บวกมีมากกวาลบ ก็ยังเปนนายกฯที่ดีที่สุด”
(หนา 5) หรือคําพูดแกตางใหในกรณีที่พตท.ทักษิณตัดสินใจผิด เชน “ตัวทานเปนคนดีมีเจตนา
ดี ถาขอมูลถูกตองผมเชื่อวานายกฯคนนี้ตัดสินใจถูกตอง และขอมูลที่นายกฯคนนี้ตัดสินใจผิด
หลายครั้งผมเชื่อรอยเปอรเซ็นตวาเปนเพราะขอมูลที่มาถึงตัวไมถูกตอง” (หนา 7) ผูเรียบเรียง
ยอนเกล็ดของสนธิโดยใสความเห็นไวทายบทวา “นาประหลาดใจที่คนดี เจตนาดี ของสนธิ ลิ้ม
ทองกุล เมื่อปที่แลวนี้เอง กลับกลายเปนคนราย เจตนาราย ตอชาติ บานเมือง และประชาชน ไป
ไดอยางเฉียบพลัน” (หนา 7)

ภาพประกอบบทความ
“ทักษิณเปนนายกฯที่ดีที่สุด
เทาที่ประเทศไทยเคยมีมา”

ภาพประกอบบทความ
“อีกดานหนึ่งของสนธิ”
เลม 1

ภาพประกอบบทความ “นายกฯ
ทักษิณในมุมมองสนธิ ลิ้มทอง
กุล”

ซีดี “สนธิที่คุณไมรูจัก”

ภาพประกอบบทความ “ลมแลวรวย : อีกดานหนึ่งของสนธิ เลม 2”

ภาพที่ 1 : ตัวอยางภาพประกอบบทความตางๆในเว็บ sondhi-mgr.com
ในบทที่สอง วาดวยเรื่อง “อํานาจรัฐกับเสรีภาพของสื่อมวลชน” (หนา 9-15)
(บทนี้นําขอมูลมาจาก สนธิ ลิ้มทองกุล และสโรชา พรอุดมศักดิ์, 2548ข : 169-175) สนธิ
อภิปรายกรณีที่ชูวิทย กมลวิศิษฐถูกหามออกรายการหรือถูกยกเลิกรายการชอง 7 วา “ถามวามี
รัฐบาลยุคไหนที่เขาอยากใหนักจัดรายการมานั่งดาเขา เปนเรื่องปกติ เขาก็ตองไมให โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งโทรทัศนเพราะวาวิทยุและโทรทัศนเขาเปนคนคุม...เพราะฉะนั้นแลว ตรงนี้ ผมทําใจได
ผมยอมรับกติกานี้...กติกาทางสื่อมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งโทรทัศนและวิทยุนั้นเปนกติกาที่
รัฐบาลตองคุม และถามีการเลิกรายการ อยาไปโวยวาย ตองยอมรับกติกาตรงนี้" (หนา 11-12)
พรอมกับคําหยอดทายสั้นๆของผูเรียบเรียงที่วา "สิ่งที่สนธิพูด กับสิ่งที่สนธิทํา สวนทางกันอยาง
สิ้นเชิง เมื่อถูกปดรายการเมืองไทยรายสัปดาหจริงๆ" (หนา 15)
และในบทที่สาม วาดวยเรื่อง “ชินคอรปกับการลดสัมปทานไอทีวี” (หนา
17-32) (บทนี้นําขอมูลมาจาก สนธิ ลิ้มทองกุล และสโรชา พรอุดมศักดิ์, 2548ก : 45-61) สนธิ
อภิปรายกรณีการคาลดสัมปทานไอทีวีซึ่งขณะนั้นมีชินคอรปเขาถือหุนใหญ โดยเริ่มจากการ
วิเคราะหสถานการณของฝายรัฐบาลกับฝายคานวา “ทางดานคุณทักษิณ ชินวัตร เขาก็มองวาสื่อ
ทั้งหมดอยูในมือรัฐบาล ในมือพรรคประชาธิปตย เขาก็จําเปนตองมีอะไรในมือบางซิ นี่เปนของ
ธรรมดา” (หนา 20) แลวนํามาโยงกับเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนวา “ในที่สุดแลวคนไทยยัง
เขาใจผิด สื่อมวลชนก็ยังเขาใจผิด มันไมมีสื่อเสรีในประทศ มันไมมีสื่อเสรีในโลกนี้ ไปหามาให
ผมดูสื่อที่ไหนมีเสรีบาง ไมมี มันมีแตสื่อของทุน แลวสื่อนี้ก็คือตองรับใชทุน” (หนา 23) สนธิสรุป
เรื่องกรณีการลดสัมปทานไอทีวีวา “ผมกลับคิดวาเรื่องไอทีวีไมใชเรื่องใหญ เหตุผลที่ไมใชเรื่อง
ใหญก็เพราะวาเขาไดมาซื้อกิจการกอนที่จะเขามาเปนรัฐบาล...ผมวาชินคอรปไมผิด รัฐบาลก็ไม
ผิด เพราะวาทํากอนและเปนเจตนารมณขององคกรธุรกิจที่เขาตองการลดตนทุนเพื่อใหอยูได
เพราะฉะนั้นองคกรไหนก็ตามที่เขามา เขาก็ตองตอสูเรื่องนี้” (หนา 24-25)
จากทั้ง 3 บทที่ผูเรียบเรียงนํามาใสไวในเอกสารขนาด 32 หนาที่ใหดาวนโหลด
ได ผูเรียบเรียงไดสรุปเรื่องอํานาจรัฐกับเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยนําคําอภิปรายของสนธิมา
เรียงตอกันวา
“สื่อเสรีไมมีในโลก
สื่อเปนกลางไมได
สื่อตองรับใชทุน
ผูใดมีอํานาจรัฐ ผูนั้นยอมมีสิทธิ์กาวกายสื่อ
ถามีการยกเลิกรายการ อยาไปโวยวาย ตองยอมรับกติกา
ไมมีรัฐบาลไหนอยากใหนักจัดรายการมานั่งดาเขา เปนปกติ เขาก็ตองไมให"
(หนา 31)
ผูเรียบเรียงนํากรอบคิดนี้มาอธิบายดัดหลังสื่อในเครือผูจัดการที่ออกมารณรงค
ในช ว งปรากฏการณ ส นธิ ว า "แท จ ริ ง แล ว สื่ อ ในเครื อ ข า ยผู จั ด การ ไทยเดย ด อทคอม และ
เมือ งไทยรายสั ป ดาห ไม ใ ช สื่อเสรี ไมใ ชสื่ อที่ เ ป น กลาง...หาไดรับ ใชป ระชาชนนตามที่ ปา ว
ประกาศไม แตเปนเพียงสื่อที่รับใชกลุมทุน และมุงแสวงหากําไรจากการลงทุนเทานั้นเอง" (หนา
32)
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ผลกระทบของขอมูลอีกดานที่ปรากฏบนเว็บแหงนี้นั้น ณัฐพงษ (นามแฝง) ถึง
ขั้นอางวา “…ถาเวปไซตนี้ ไมเปดเผยความจริง (ที่ปกปดไว และ ไมกลาปฏิเสธ) อีกดานหนึ่ง
ออกมา พวกคุณจะไดเห็นสนธิ ลิ้มทองกุล สารภาพบาป (บนเวทีรายการเมืองไทยรายสัปดาห
สัญจร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548-ผูเขียน) วาเคยทําผิด ทําชั่ว มาไมนอยไหม พวกคุณจะไดรับ
การขอขมา ไดยินคําขอโทษ จากปากสนธิ ลิ้มทองกุล ไหม”1 และตั้งคําถามตอไปวา “ถาเจตนา
บริสุทธิ์จริง ถาคิดจะอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริง ทําไมไมสารภาพบาป
สารภาพผิด ขอขมา ขอโทษ กอนขึ้นทําหนาที่ละครับ ปกปดไวทําไม จนกระทั่งถูกจับได (เขาใจ
วาหมายถึงถูกจับไดโดยเว็บไซตนี้-ผูเขียน) ปฏิเสธไมออก ดิ้นไมหลุดนั่นละ ถึงไดยอมเปดปาก
สารภาพ ยอมรับผิด แตก็ยังปกปดไวอีกวาทําผิดอะไรมาบาง หนักหนาสาหัสสากรรจแคไหน”
(ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง), 2548ข: ออนไลน)
หลังเหตุการณเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2548 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระ
ราชดํารัส พุงถึงพตท.ทักษิณ โดยตรง จนนํามาซึ่งการถอนฟองคดีตางๆที่พตท.ทักษิณและ
พรรคพวกไดเดินสายฟองรองสื่อมวลชนแขนงตางๆออกทั้งหมด เว็บ sondhi-mgr.com ก็นํา
พระราชดํารัสมาขึ้นไวที่เว็บเชนกัน2 ทั้งยังจับประเด็นการที่รัฐบาลทักษิณ “นอมรับ” พระราช
ดํารัสและถอนฟอง3 มาเปรียบตางกับการที่สนธิยังคงนัดจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ตอไป4 เพื่อใหผูอานไดเห็นถึงการกระทําของทั้งสองฝายตอพระราช

1

(ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง), 2548: ออนไลน). สิ่งที่สนธิกลาวในรายการเมืองไทยรายสัปดาห
สัญจร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 คือ “ผมไมใชคนไมเคยทําความผิด...58 ปที่ผานมานี้ ชั่วก็เคยทํา ผิดก็ไม
นอย แตวาอยากจะใชสวนที่เหลือของชีวิตทําเพื่อชาติบานเมือง ทําเพื่อประชาชนในฐานะที่เปนสื่อ แตเปนสื่อ
คนละแบบที่มีอยูทุกวันนี้ คือเปนสื่อที่ถึงตรงกับประชาชน ไมใชสื่อซึ่งจะตองไปนั่งกินขาวกับนายกฯ หรือไมใช
สื่อที่จะตองไปพึ่งพาคนโนนคนนี้...ผมไมใชนายสนธิคน เกาอีกตอไป ผมถือโอกาสขอขมาลาโทษพอแมพี่นอง
ทุกคนวา อดีตที่ผมเคยทําผิดพลาดอะไรไปถามีการทําก็ขออภัย ขอขมา แตวาจากนี้เปนตนไปผมจะยึดถือ
บทบาทที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พูดอยูออกมาตลอดเวลา วา ใครมีหนาที่อะไรก็ทําหนาที่นั้นให
สมบูรณแบบ และประชาชนจะไมมีปญหา สังคมไทยจะไมมีปญหา...แลวพอแมพี่นองประชาชน...จําเอาไว วัน
ไหนในอนาคต ตราบจนกระทั่งผมตาย ถาผมไปรับตําแหนงอะไรทางการเมือง แลวถาผมไมใชสื่อมวลชนของ
ทานตอไป เจอหนาที่ไหน ถุยน้ําลายใสหนาผม ถอดรองเทาตบหนาผมไดทันที” (อางอิงจาก เมืองไทยราย
สัปดาห, 2548 : ออนไลน)
2
“ทรงขอใหหยุดทะเลา บานเมืองจะอยูได” (โพสทขึ้นเว็บเมื่อ 5 ธ.ค. 48); “ทําอะไรที่ดูดี อยาคิดเกิน
เลยเถิด” (5 ธ.ค. 48);
3
“สนองพระราชดํารัส “ทักษิณ” ถอนฟอง” (6 ธ.ค. 48); “รบ.นอมรับพระราชดํารัส เลิกทะเลาะ ฟงคํา
วิจารณ-ไมตอบโต” (6 ธ.ค. 48);
4
“ “สนธิ” ไมหยุด! สั่งลุยตอ นัดชุมนุม 9 ธ.ค.ถลม “ทักษิณ” ” (6 ธ.ค. 48); “ “สนธิ” เดินหนาชน 9 ธ.ค.
ลุยแฉ “ทักษิณ” ” (7 ธ.ค. 48);
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ดํารัสของในหลวง สวนเนื้อหาอื่นๆของเว็บ sondhi-mgr โดยภาพรวมนั้น สามารถแยกแยะเปน
หมวดหมูเปน 7 กลุมประเด็น และแสดงไดดังตารางที่ 6.14
ตารางที่ 6.14 : กลุมประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บ sondhi-mgr.com
1.

กลุมประเด็น
การเปดเผยถึง
เบื้องหลังของสนธิ

2.

กิจการของสนธิ ซึ่งก็
คือบริษัทไทยเดย
ดอทคอม จํากัด และ
เครือผูจัดการฯ

3.

ความสัมพันธระหวาง
สนธิกับพตท.ทักษิณ

4.

5.

6.

7.

วิเคราะหรูปแบบ
ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมการเมือง
ของสนธิและเครือ
ผูจัดการ
การวิเคราะห
สถานการณการ
เคลื่อนไหวเฉพาะแต
ละครั้ง

การลดความนาเชื่อถือ
และความชอบธรรม
ของขบวนการขับไล
รัฐบาลทักษิณ
ขอเขียน/ขาวการ
แสดงความคิดเห็น
ของนักวิชาการ ที่เปน
ประโยชนกับฝายตน

ชื่อบทความ/โพสต
สนธิ ที่คุณไมรูจัก
“สนธิ” ที่คนยังไมรูจัก
ติดตอขอ หนังสือ “สนธิที่คุณไมรูจัก” และ ซีดี
“สนธิ”วิญูชนจอมปลอม
ดวน!หนังสือ “สนธิที่คุณไมรูจัก 1” ชุดที่ 2 พิมพเสร็จแลว!!!
อีกดานหนึ่งของสนธิ
Return of สนธิ
“เอ็มกรุป” เปนนักฉวยโอกาส
“แมเนเจอร" เพิ่มทุน 120 ลานภาระหนัก "สนธิ" ฟนธุรกิจเสาหลัก
เปดเสนทางเติบโตไทยเดย
ถอนโฆษณา “ผูจัดการ”
สนธิ ลิ้มทองกุล นักธุรกิจสื่อ ผูสรางตํานานแคนสั่งฟา
บทนํา “ลมแลวรวย” ภาค 2
ลมระรื่น มิใช ลมละลาย
รูจักอาณาจักรของ สนธิ ลิ้มทองกุลในหนังสือ "สนธิ ที่คุณยังไมรูจัก
2" ตอน ลมแลวรวย
ตีแผความมั่งคั่งของ “สนธิ” นี่หรือ “เศรษฐกิจพอเพียง”
สัมพั นธ ลึก "ทัก ษิณ- สนธิ" เหมื อนจะ แพ แต ชนะ เหมื อนจะ รั ก
แต ขัดแยง
ฝนรายของชาวประชา...หากสนธิ เกี๊ยะเซี้ยะทักษิณ
“นายกฯ” กับ “สนธิ” อดีตคบคาอะไรกันมาบาง
สนธิ ลิ้มทองกุล ไขขอของใจ “ทักษิณไมใชเพื่อนสนิท”
ศึกษา ทําความเขาใจ ศึกษา : กลุม องคกร การเมือง ศึกษา
มวลชน
ศึกษา ทําความเขาใจ ศึกษา : ปรากฏการณ"สนธิ"ศึกษา พรมแดน
แหง " สื่อ"
ศึกษา ทําความเขาใจ ศึกษา : วิธีวิทยาอดอลฟ ฮิตเลอร ศึกษา
กระบวนการจัดตั้ง
ผลสะเทือน 4 ธันวาฯ ตอ ปรากฏการณ สวนลุมพินี ผลสะเทือน เชิง
ปริมาณ
ศึกษา สถานการณ 9 ธันวาคม
ม็อบ 4 ก.พ.’‘ดวงนายกฯ’ รับไหว?
เวนวรรค รัฐธรรมนูญ มาตรา 201 ไดหรือไม?
แด...คําประกาศขอนายกพระราชทานของคุณสนธิ
คําถามถึงพันธมิตรประชาธิปไตย กรณีนายกฯพระราชทาน
โดยใชขาวจากหนังสือพิมพอื่น เชน

"แฉ!จายหัวละ 500 "ม็อบสนธิ" ปวนเมือง"

“ในพระปรมาภิไธย และพระบรมราชโองการ” เขียนโดย นิธิ เอียวศ
รีวงศ ลงหนังสือพิมพมติชน
สารจาก “ธีรยุทธ บุญมี” “สนธิ” เปนไดแคสื่อ! ไมใชผูนําม็อบ

วันที่ขึ้นเว็บ

8 ธ.ค. 48
11 ธ.ค.48
12 ธ.ค.48
14 ธ.ค.48
14 ม.ค.49
N/A
N/A
4 ธ.ค. 48
7 ธ.ค. 48
8 ธ.ค. 48
9 ธ.ค. 48
10 ธ.ค. 48
18 ม.ค.49
N/A
N/A
N/A
4 ธ.ค. 48
4
4
13
4

ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

48
48
48
48

4 ธ.ค. 48
7 ธ.ค. 48
6 ธ.ค.48
8 ธ.ค. 48
1 ก.พ.49
N/A
N/A
N/A
30 ม.ค.49

30 ธ.ค.48
23 ม.ค.49

ที่มา : ประมวลจากเว็บไซต sondhi-mgr.com โดยเขาถึงผานคลังเว็บ (web.archive.org)

นอกจากนี้ ยังมีบทความเรื่อง "พอครับ ผมกลัว...ผมไมอยากใหพี่ทะเลาะกัน"
(โพสทขึ้นเว็บเมื่อ 27 ม.ค.49) ซึ่งกลาวไดวาเขียนตอบโตบทความเรื่อง "ลูกแกะหลงทาง" อัน
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เปนบทความที่จุดชนวนใหรายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดออกจากชอง 9 และกอเกิดเปน
ขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณนี้
เหตุการณในวันที่ 13 มกราคม 2549 ที่สนธิประกาศตอผูชมรายการเมืองไทย
รายสัปดาหครั้งที่ 14 วาจะมีการเดินไปหนาทําเนียบรัฐบาลนั้น แมจะเปนปรากฏการณที่ถือได
วาเปนการยกระดับกระแสขับไลรัฐบาลขึ้นในสังคมไทย แตเหตุวุนวายที่ขึ้นทําเนียบรัฐบาล และ
จบลงดวยมีผูถูกจับกุมในขอหาบุกรุกและทําลายทรัพยสินของราชการในยามวิกาลถึง 40 คน
พรอมกับขอหา “แกนนํา-สนธิ “เผนหนี” ทิ้งเหยื่อ-ปชช.รับชะตากรรม”1 กลายเปนประเด็นที่ทํา
ใหสนธิ ลิ้มทองกุล และขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณถูกโจมตีอยางหนัก เว็บ sondhi-mgr.com
รวบรวมขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับตางๆนําขึ้นโพสทไวในเว็บตนเองเชนกัน2 พรอมกับตั้ง
คําถามวา “สนธิ ลิ้มทองกุล เหมาะสมที่จะเปนผูนําประชาชนเคลื่อนขบวนออกมาสูทองถนน
หรือไม ความรับผิดชอบของคนคนนี้มีเพียงใด เทาเมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดงา ความหวงใยตอ
ประชาชนภายใตการนําของตนเองมีเพียงใด” (ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง), 2549ก :
ออนไลน) และสรุปวา “ผูตองหาทั้ง 40 คนนี้ คือ ผลงานที่สนธิ ลิ้มทองกุล ทิ้งไวใหดูตางหนา
อยางไมรับผิดชอบ และ เปนบทเรียนที่ประชาชนจะตองจดจําไวไมใหเกิดเหตุการณซ้ํารอยแบบ
นี้ขึ้นอีก เพราะถึงเวลาจวนตัวถึงเวลาที่ภัยมา ผูนําพันธุ สนธิ ลิ้มทองกุล ก็เปนผูนําที่เลือกรักษา
ตั ว รอด ปล อ ยให ผู ต ามเผชิ ญ ภั ย เพี ย งลํ า พั ง ” (ณั ฐ พงษ เมธาศิ ร าณี (นามแฝง), 2549ก :
ออนไลน)
สําหรั บ ขบวนการเคลื่ อนไหวทางการเมื องเพื่อขับไลรัฐ บาลทักษิณนั้น เว็บ
sondhi-mgr เห็นวา “เปนการสะทอนใหเห็นวุฒิภาวะทางอารมณของคนในสังคมไทย เลือกที่จะ
ใชวิธีการปลุกกระแส ขับไล กดดันนอกระบบ มากกวาที่จะใชวิธีการตามระบบประชาธิปไตย”
ในขณะที่กระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีวิธีดําเนินการกับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมากมาย เชน “การยื่นกระทูถาม การอภิปรายไมไววางใจ การเขาชื่อถอดถอน การยื่น

1

สนธิใหคําอธิบายตอเหตุการณในวันนั้นวา “วันที่ 13 นั้น เปนวันซึ่งเราไมไดเตรียมอะไรกันเลย
เพราะวาผมก็ไมไดคิดที่จะเดินอะไรทั้งสิ้น เปนเพียงแตวาอยากจะใหกําลังใจสนับสนุนทาน พล.ต.อ.ประทิน
สันติประภพ ก็เลยคิดวาผมอยากจะรวมดวย รวมเพื่อที่จะเปนกําลังใจ แลวก็มีพอแมพี่นองก็รวมเดินไปดวย
นะครับ ผมเปนสวนหนึ่งของการเดิน ผมไมไดเปนผูนําขบวนนะครับ หลังจากนั้นแลว พอดึกๆ ขึ้นมาก็มี
เจาหนาที่ตํารวจไปเปดประตูทําเนียบฯ ก็เลยกลายเปนเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะฮะ แลวก็ทางฝายคาน ทาง
ฝายตรงกันขามเราก็พยายามโยนมาวาผมทิ้งพอแมพี่นองประชาชน ผมไมไดริเริ่มอันนั้นทั้งสิ้นเลย ผมเปน
เพียงแตวา วันนั้นผมอยากจะใหกําลังใจ พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ นะครับ” (อางอิงจาก เมืองไทยราย
สัปดาห, 2549 : ออนไลน)
2
อาทิเชน คําใหการของผูรวมขบวนไล "ทักษิณ" (16 ม.ค.49); ยอนนาที "ม็อบ"ลอมทําเนียบ (16
ม.ค.49); กรณี ม็อบ "สนธิ" ปรากฏการณ บุกทําเนียบฯ (16 ม.ค.49); แกนนํา-สนธิ “เผนหนี” ทิ้งเหยื่อ-ปชช.
รับชะตากรรม (16 ม.ค.49); “สนธิ” โบย“ประทิน”นํามอบบุกทําเนียบฯ (17 ม.ค.49) เปนตน
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ฟองตอศาลปกครอง การยื่นฟองผูตรวจการแผนดิน” (ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง), 2549ข :
ออนไลน)
ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ผู จั ด ทํ า เว็ บ ไซต sondhi-mgr
แล ว หลั ก การของระบบ
ประชาธิปไตย คือ “ตองการใหนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง และใหความสําคัญกับ “การ
เลือกตั้ง” ในแงมุม หรือนัยยะ “การยอมรับของประชาชน” และ “การใชอํานาจแทนประชาชนที่
ไววางใจ” ” การเลือกตั้งดังกลาวนั้น ไมใช “ประชาธิปไตย 4 วินาที ซึ่งพยายามจะอธิบายวา
ประชาชนมีอํานาจเพียงแค 4 วินาทีในขณะที่กาบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเปนการพยายาม
อธิบายใหเกิดการเขาใจผิด และดูถูกการตัดสินใจของประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งดูถูก
ไมเ ชื่ อวิ ธีก ารควบคุม วิ ธีการเพิก ถอน วิธีการถอดถอน วิ ธีก ารลงโทษผู ดํารงตําแหน ง ทาง
การเมืองที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ” ดังนั้น ในแงการทําใหพตท.ทักษิณพนจากตําแหนงไป จึง
เพียงแค “ถาประชาชนไมเลือก ไมลงคะแนนให พรรคไทยรักไทยและทักษิณ ชินวัตร ก็ถึงกาล
อวสาน” แตหากใชวิธีการนอกกฎหมายมากดดันใหนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งตองพน
ตํ า แหน ง ไป ณั ฐ พงษ (นามแฝง) ตั้ ง คํ า ถามว า “จะออกไปด ว ยวิ ธี ใ ด และจะมี ก ารสรรหา
นายกรัฐมนตรีคนใหม ดวยวิธีการเชนใด จะมั่นใจไดอยางไรวาหากเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม
ไดรัฐบาลใหมแลว จะไมถูกขับไลจากผูไมสมประโยชนที่แอบอางประชาชนอีก” ขบวนการขับไล
รัฐบาลทักษิณที่เกิดขึ้นนั้น จึงเปนเพียงการที่ “สนธิ กําลังใชประชาชนเปนเครื่องมือเพื่อชําระ
แคนทางการเมือง ทางธุรกิจ และชีวิตของตนเอง ดวยวิธีการนอกระบบ”
ดังนั้น คําถามตอความไมชอบธรรมของขบวนขับไลรัฐบาลทักษิณที่นําโดยสนธิ
ลิ้ ม ทองกุ ล ครั้ ง นี้ จึ ง ถู ก ขยายไปถึ ง กั บ ผู เ ข า ร ว มขบวนด ว ยเช น กั น ว า “น า แปลกใจสํ า หรั บ
นักวิชาการ และสมาชิกวุฒิสภาที่ใกลหมดวาระในอีกไมกี่วันขางหนาที่ไปรวมตัวกัน เขาชื่อ
เรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออก กลับอาศัยโอกาสนี้ผสมโรงเขาไปดวย ซึ่งไมตางจากการ
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของขบวนการนอกระบบ [และ] นาประหลาดใจที่คณบดีรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็เปนผูหนึ่งที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวนอกระบบ สนับสนุนวิธีการที่
ไมไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ” (ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง), 2549ข : ออนไลน)
เหตุการณการชุมนุมเพื่ออานคําถวายฎีกาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 เปนอีก
เหตุการณหนึ่งที่สนธิและขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจถูกตั้งคําถามจากเว็บไซต sondhimgr อยางนอย 3 ประเด็น (ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง), 2549ค : ออนไลน) ซึ่งเปนที่
วิพากษวิจารณทั่วไปในสังคมเชนกัน
ประเด็นแรก เมื่อสนธิ ลิ้มทองกุล เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณโดยอางอิง
สถาบันพระมหากษัตริยโดยใชคําขวัญวา “เราจะสูเพื่อในหลวง” เว็บไซต sondhi-mgr ก็ตั้ง
คําถามถึงความเคารพตอพระมหากษัตริยของสนธิเชนกัน สนธิถูกตั้งคําถามในเรื่องทาทางการ
แสดงออกเช น กั น ว า ไม บั ง ควรที่ “...อ า นฎี ก าร อ งทุ ก ข ที่ ถ วายต อ พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว ดวยอาการเกรี้ยวกราดอยางยิ่ ทั้งๆที่กอนอานก็ไดแสดงความเคารพตอพระบรม

284

ฉายาลักษณ ประหนึ่งวากําลังอานฎีกาตอเบื้องพระพักตรของพระองคทาน นอกจาการอาน
ฎีกาดวยลีลาการปลุกระดม การยืนเทาเอว ชี้นิ้ว ชี้กราด ลวงกระเปา และ ตะโกน ใหผูรวมชุมนุม
มีอารมณเดือดดาล เกลียดชัง โกรธแคนนายกรัฐมนตรี ดวยถอยคําที่ประดิษฐมาเปนอยางดี
หากแตเหมาะที่จะใชปลุกระดมมวลชนมากกวาถอยคําสําหรับการถวายฎีกา” ดังนั้น การชุมนุม
ถวายฎีกาของสนธิในครั้งนี้ จึงเปน “...การใชฎีกาที่ถวายตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน
เครื่องมือปลุกระดมมวลชนดวยความจงใจ…[เปนการ]…อาศัยสัญลักษณเชิงสถาบันอันเปนที่
เคารพสักการะของคนไทยทั้งชาติ มาเปนเครื่องมือทางการเมืองของตนเอง”
ประเด็นที่สอง คือ การเดินขบวนไปยังกองทัพบกในเวลาประมาณ 1.00 น.
(ของวันที่ 5 กุมภาพันธ 2549) เพื่อยื่นหนังสือกับผูบัญชาการทหารบกนั้น ณัฐพงษ (นามแฝง)
เห็นวา “...เปนการเรียกรองใหทหารเขามายุงเกี่ยวกับการเมืองอยางเปดเผยของขบวนการที่
เรียกตัวเองวาเปนนักประชาธิปไตย เรียกรองประชาธิปไตย และเคยตอตานรสช. มาแลวใน
อดีต…ไมไดแตกตางจากขบวนการประชาธิปไตยในอดีต ที่เคยไปรองขอใหจอมพลสฤษฎ ธนะ
รัชต เขามาจัดการรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม และสงผลใหประเทศไทย ตองอยูภายใตการ
ปกครองแบบเผด็จการทหารนานเกือบ 20 ป”
ประเด็นที่สาม คือ การประกาศชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2549 ทั้งๆ
ที่ไดถวายฎีกาไปแลวถึงสองทาง คือ ทางพล.อ.เปรม ที่บานสี่เสาเทเวศร โดยสนธิเดินทางไป
ดวยตัวเอง และทางสํานักพระราชวังโดยใหสโรชา พรอุดมศักดิ์ พิธีกรรายการเมืองไทยราย
สัปดาหเปนผูนําฎีกาไปสง ดังนั้น จึง “…ชวนใหคิดอยางยิ่งวาการปลุกระดมประชาชนใหกลับมา
ชุมนุมกันอีกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ โดยใชชื่อการชุมนุมวา “ปดบัญชีทักษิณ” เปนพฤติกรรม
ที่ตองการกดดันตอการทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย หรือไม” เพราะฎีกากําลังอยูในพระบรมราช
วินิจฉัย พรอมกับตั้งคําถามย้ําวา “หากจะไมรอ หรือรอไมไดที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมา
แลวนาย สนธิ ลิ้มทองกุล ถวายฎีกาไปเพื่อเหตุใด” และ “เหตุใดเมื่อถวายฎีกาแลว จึงยังตอง
ชุมนุมตอไป เจตนารมณที่แทจริงของการถวายฎีกา คืออะไรกันแน”
เว็บ sondhi-mgr จัดไดวาเปนแนวรวมเว็บสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ (โดยเนน
การตอตานสนธิ ลิ้มทองกุล โดยเฉพาะ) ในชวงตนของขบวนการขับไลรัฐบาล หากพิจารณา
จากอั ต ราการนํ า บทความขึ้ น โพสต ใ นเว็ บ และการแสดงความคิ ด เห็ น ท า ยบทความแล ว ดู
เหมือนวาความเคลื่อนไหวของเว็บไซตนี้จะคึกคักหลังวันที่ 12 ธันวาคม 2548 ตอไปจนถึงชวง
ปลายเดื อ นมี น าคมที่ พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยอ า นคํ า ประกาศขอนายกฯ
พระราชทาน มีการพาดพิ งถึงคนอื่นในพัน ธมิตรฯบาง เชน บทความเรื่อง “ “สุริยะใส” นั ก
ประชาธิปไตยกํามะลอ” (ไมมีขอมูลวันที่ขึ้นเว็บ)
ตารางที่ 6.15 : บทความ 10 อันดับแรกของเว็บ sondhi-mgr.com ที่มีผูอานมากที่สุด
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ชื่อบทความ

จํานวนอาน
(ครั้ง)
1) สนธิ กลัวอะไรกับเด็กๆ และ ใบปลิว
14,691
2) สัมพันธลึก “ทักษิณ- สนธิ" เหมือนจะ แพ แต ชนะ เหมือนจะ รัก แต ขัดแยง
13,969
3) สนธิ แกผาตัวเองชัว่ ! สูเพื่อตัวเองหรือกระเปาใคร?
13,356
4) สนธิ ลิ้มทองกุล นักธุรกิจสื่อ ผูสรางตํานานแคนสัง่ ฟา
13,300
5) หมายเหตุเวปไซต 1
12,036
6) ติดตอขอ หนังสือ “สนธิที่คุณไมรูจัก” และ ซีดี
10,372
7) ดวน!หนังสือ “สนธิที่คณ
ุ ไมรูจัก 1” ชุดที่ 2 พิมพเสร็จแลว!!!
10,269
8) “สนธิ” ที่คนยังไมรูจัก
10,133
9) หมายเหตุเวปไซต 2
9,414
10) "แมเนเจอร" เพิ่มทุน 120 ลานภาระหนัก "สนธิ" ฟนธุรกิจเสาหลัก
8,958
ที่มา : ประมวลจากเว็บไซต sondhi-mgr.com โดยเขาถึงผานคลังเว็บ (web.archive.org)
ในแงของอํานาจเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากจํานวนครั้งของบทความที่ถูก
อาน ซึ่งเปนตัววัด “กําลังความสามารถ” (capacity) ดานการสื่อสารของเว็บไซตนี้ บทความ
ตางๆที่นํามาขึ้นไวในเว็บนี้ที่ไดรับการอานมากกวา 5,000 ครั้ง จนถึงหลักหมื่น มีประมาณ 16
ชิ้นเทานั้น จากจํานวนบทความทั้งหมด 153 ชิ้นที่เก็บขอมูลมาไดจากคลังเว็บ และจากจํานวน
105 ชิ้นที่มีขอมูลจํานวนการอาน บทความ 10 อันดับแรกที่มีผูอานมากสามารถแสดงไดดัง
ตารางขางลาง โดยที่บทความที่มีสถิติการอานถัดจากอันดับที่ 10 ลงมานั้น ถูกอาน 7,003 ครั้ง
ในขณะที่บทความที่ถูกอานนอยสุด ถูกอานเพียง 23 ครั้ง อีก 93 บทความโดยเฉลี่ยแลวมีอัตรา
การถูกอาน 1,120 ครั้ง
เนื้อหาที่ปรากฏทั้งในหองราชดําเนินและที่เว็บ sondhi-mgr ดังกลาวขางตน
เป น ส ว นหนึ่ ง ของการต อ สู เ ชิ ง ประเด็ น /เนื้ อ หาที่ นํ า โดยฝ า ยสนั บ สนุ น รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ โดยมี
ประเด็นเรื่อง “ความดีงามของทักษิณ” และ “ความเลวรายของสนธิ” แกนกลาง และมีการตอบ
โตจากฝายตอตานรัฐบาลทักษิณ หรือที่ขณะนั้น กลายเปนฝายสนับสนุนสนธิ ลิ้มทองกุลไปแลว
ทั้งสองฝายตางแยงชิงความชอบธรรมมาเปนของฝายตน และลดทอนความชอบธรรมของฝาย
ตรงขาม โดยแขงกันผลิตเนื้อหาสื่อสารทางการเมืองในทิศทางของฝายตน ใหกระจายครอบคลุม
ไปในพื้นที่การบริโภคขาวสารของผูคนทั่วไปใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได
สําหรับเว็บไซต sondhi-mgr.com นั้น เกิดขึ้นในชวงที่ “ปรากฏการณสนธิ”
กลายเปนวาระทางสังคมไปเรียบรอยแลว กลาวอีกนัยหนึ่ง การเรียกรองความสนใจของสนธิ
ผานการเคลื่อนไหวโดยรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรนั้น เคลื่อนขึ้ นสูงเลยจุด critical
mass เรียบรอยแลว ลักษณะการตั้งชื่อคลายกับหรือลอเลียนชื่อบุคคลหรือองคกรที่มีชื่อเสียง
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เปนที่รูจัก โดยประสงคที่จะเปดเผยขอมูลอีกดานนี้ ศัพททางแนวคิดทฤษฎีเรียกวา “การปวน
ทางวัฒนธรรม” (culture jamming) ซึ่งเปนยุทธวิธีที่ไมจําเปนตองเนนปริมาณการสื่อสาร มาก
เทากับคุณภาพของเนื้อหาที่นําเสนอในแงความแปลกใหมที่ผูคนยังไมเคยรับทราบกอน เพราะ
เรื่ องราวของคน/องค กร/ปรากฏการณที่ มีชื่อเสี ยงเปนที่รูจัก กั นทั่ ว ไปแล ว นั้ น หากมี ข อมูล /
มุมมองในดานที่ยังไมเคยปรากฏ ยอมกลายเปนจุดสนใจของคนทั่วไปไดเปนอยางดีโดยตัวมัน
เองแลว
2.2.3. การตอบโตเว็บ sondhi-mgr โดยเว็บไซตผูจัดการออนไลน
การตอสูเชิงขอมูลขาวสาร มุมมองและประเด็น ในทามกลางสมรภูมิไซเบอรนั้น
มีพลวัตสูงอยูเสมอ การกระทําของเว็บ sondhi-mgr ยอมตองถูกตอบโตกลับจากทางเว็บ
ผูจัดการออนไลน (ซึ่ง “เปนใหญ” ในโลกไซเบอรของไทย) อยางแนนอน การตอสูกันเล็กๆใน
รอบนี้ นอกเหนื อ จากการโต กลั บ ในเชิง เนื้ อ หาแล ว การห้ํ าหั่ นกั นยั ง ขยายวงไปถึ งบริษั ท ผู
ใหบริการเว็บเซิรฟเวอรแก sondhi-mgr อีกดวย ทําใหสวนยอยๆของอํานาจเชิงโครงสรางของ
อินเทอรเน็ตจุดหนึ่ง กลายมาเปนสนามรบขนาดยอมไปดวยเชนกัน
ปฏิบัติการโจมตีสนธิ ลิ้มทองกุล โดยใชเว็บ sondhi-mgr.com ไดรับการโตตอบ
กลับดวยเชนกัน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 อันเปนชวงที่สนธิ ลิ้มทองกุล เดินสายจัดรายการ
เมืองไทยรายสัปดาหมาไดแลว 10 ครั้งนั้น เว็บผูจัดการฯไดลงบทความเรื่อง “ "อีแอบ" ซุมปน
เว็บโจมตี "สนธิ" ” (2548: ออนไลน) นอกจากบรรยายลักษณะเกี่ยวกับเว็บ sondhi-mgr และ
กลาวถึงเนื้อหาการดิสเครดิตสนธิ ที่ลามไปถึงหลวงตามหาบัวดวยแลว บทความชิ้นนี้ยังได
เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซตนี้ดวยเชนกันวา จดทะเบียนโดยนายณัฐพงษ เมธาศิราณี
เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤศจิ ก ายน 2548 โดยขอเจ า เว็ บ โฮสติ้ ง จากบริ ษั ท เซิ ร ฟ เวอร ทู เ ดย
(http://www.servertoday.net) นอกจากนี้ วันถัดมา เว็บผูจัดการฯยังไดลงขาวเพิ่มเติมอีกวา มี
การนําเนื้อหาขอมูลในเว็บไซต www.sondhi-mgr.com ไปทําเปนใบปลิวและซีดีโดยมีภาพปก
เป น พตท.ทั ก ษิ ณ กั บ สนธิ เดิ น สายแจกจ า ยคนทั่ ว ไปในย า นสะพานควาย สี ล ม เซ็ น ทรั ล
ลาดพราว ซึ่งกระทํามาตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2549 แลว (วิชามารไมเคยตาย ปลอยใบปลิว-ซีดี
ถลมสนธิ, 2548 : ออนไลน)
นอกจากนี้ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ไดมีผูเลนเว็บบอรดของเว็บผูจัดการ
ออนไลน โดยใชนามแฝงวา “สยามราช” ไดตั้งกระทูและลงขอมูลเกี่ยวกับการแจงจดทะเบียน
เว็บไซต www.sondhi-mrg.com โดยละเอียด ทั้งชื่อของนายณัฐพงษ ที่อยู เบอรโทรศัพทมือถือ
อีเมล วันที่จดทะเบียนเว็บไซต วันสิ้นสุดสัญญาของเว็บไซต รวมทั้งรายละเอียดผูใหบริการเว็บ
โฮสติ้ง พรอมหมายเลขโทรศัพท ทั้งนี้ ชวงเวลาในการตั้งกระทูนั้นหางจากบทความเรื่อง “อีแอบ
ซุมปนเว็บโจมตีสนธิ” เพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ (บทความอีแอบฯนั้น ขึ้นเว็บผูจัดการฯเมื่อ 15.38
น. สวนขอมูลในเว็บบอรดนี้ขึ้นเมื่อ 16.57 น.)
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ปฏิบัติการทั้งในเว็บผูจัดการฯและเว็บบอรดของผูจัดการฯนั้น เทากับเปนการ
ประจานการกระทําไมพึงประสงคของอีกฝายหนึ่ง กระทั่งมีอีเมลหลายฉบับสงไปยังบริษัท
เซิ ร ฟ เวอร ทู เ ดย เ พื่ อ ทั้ ง ชื่ น ชม เห็ น ด ว ย ต อ ว า ข ม ขู ต า งๆ จนกระทั่ ง นาย วู กั ว -ชาง
กรรมการบริหารบริษัท เซิรฟเวอรทูเดย จํากัด ตองออกแถลงการณตอกรณีเว็บไซต sondhimgr.com ขึ้น (วู กัว-ชาง, มปป.: ออนไลน) เพื่อชี้แจงถึงหลักการการใหบริการเว็บโฮสติ้งของบ
ริษัทวา บริษัทเปนเพียงผูใหบริการรับฝากขอมูลเทานั้น ไมไดเปนเจาของหรือถือครองเว็บไซต
(หรือโดเมนเนม) ดังกลาว ทั้งไมไดมีสวนรวมในการจัดการ จัดทําขอมูล และดําเนินการใดๆ
และลูกคาผูจดทะเบียนของใชบริการจัดตั้งเว็บไซตนั้นก็ทําตามขอบังคับของบริษัทและชําระเงิน
เรียบรอยตามเกณฑทั้งหมดแลว ผูมาขอจดทะเบียนตั้งเว็บไซตจึงมีสิทธิอันชอบธรรม ตราบ
เทาที่เว็บไซตนั้น “ไมกระทําการ หรือมีเจตนาอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะกระทําผิดกฏหมาย หรือ
บอ นทํ า ลายต อ ราชอาณาจั ก รไทย หรื อ เสี่ ย งต อ ความมั่ น คงของสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย”
สวนกรณีที่มีอีเมลไปถึงบริษัทเซิรฟเวอรทูเดยตอกรณีเว็บ sondhi-mgr.com
นั้น บริษัทเรียกรองใหโปรดเขาใจวาตัวบริษัทเปนเพียงผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง ไมไดมีสวนจัดทํา
เนื้อหา ดังนั้น อีเมลที่สงมาจึงไมไดมีผลกระทบตอผูจัดทําเนื้อหาในเว็บดังกลาว ถาตองการให
เกิดผลกระทบ ผูสงอีเมลทั้งหลายตองสงตรงไปถึงเจาของหรือผูจัดทําเว็บไซตโดยตรงมากกวา
นอกจากนี้ แถลงการณนี้ยังไดทิ้งทายแกมขมขูไวดวยโดย ทําเนื้อหาในอีเมลทั้งที่มีการขมขูและ
ชื่นชมมาเปดเผย พรอมกับระบุวาสามารถตรวจสอบหมายเลขไอพีอันเปนที่มาตนทางของอีเมล
เหลานี้ไดทั้งหมด ดังตัวอยางขางลาง
ตัวอยางอีเมลที่ไดรับ
- ติดตอสอบถาม 10 ธันวาคม 2548 20:22
ถามึงยังไมปดการใหบริการเว็บงี่เงา เดี๋ยวสวยแนๆ .. ถูกสงมาจาก ip: (xxx.xxx.xxx.xxx)
- ติดตอสอบถาม 7 ธันวาคม 2548 13:11
ชื่นชมและ ขอสนับสนุนใหเปดเผยขอมูลเยอะๆ นะคะ .. ถูกสงมาจาก ip: (xxx.xxx.xxx.xxx)
- ติดตอสอบถาม 6 ธันวาคม 2548 16:34
สุนัขรับใชคนทรราชยโกงชาติโกงแผนดิน ขอใหมีความสุขกับสิ่งที่ไดรับจากคนโกงเถอะ .. ถูกสงมาจาก ip:
(xxx.xxx.xxx.xxx) จํากัด
และอีกจํานวนมาก ..ทีมงานสามารถตรวจสอบที่มาของอีเมลไดทุกฉบับ กอนสงอีเมลใดๆ มาที่บริษัท โปรด
ทําความเขาใจบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการ ทั้งนี้ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยตรงจากเวปที่
เกี่ยวของ http://www.manager.co.th หรือ http://www.sondhi-mgr.com
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จะเห็นไดวาในประเด็นนี้ การตอสูเชิงประเด็น/เนื้อหาของฝายสนับสนุนรัฐบาล
นั้น เนนไปที่เรื่อง “ความดีงามของทักษิณ” ที่นําพาประเทศไทยใหพัฒนาเจริญรุงเรืองเทียบเทา
นานาอารยประเทศ และ “ความเลวรายของสนธิ” ที่เปนเพียงผูที่เจ็บแคนจากเรื่องธุรกิจสวนตัว
แลวใชมวลชน รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริยเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
การลางแคนของตนเองเทานั้น ในขณะที่ฝายตอตานรัฐบาลก็จะโตเถียงขึ้นมาบางบางครั้ง โดยมี
แนวเรื่องหลักอยูที่ “ความเลวรายของพตท.ทักษิณ” ในเชิงนิสัย (เชน ปากพลอย เปนตน) และ
คุณคาสวนบุคคล (เชน ถือเงินเปนใหญ เปนตน) ผสมกับเรื่องสิ่งที่รัฐบาลทักษิณกระทํากับ
โครงสรางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย เนื้อหาการโตเถียงกันในเรื่องดังกลาว ระดับหนึ่งจึง
เปนการทําใหการเมืองกลายเปนเรื่องบุคคล (personalization of politics) (Castells, 1997b :
336) และการเมืองเรื่องการแฉไปเสียเปนสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่เขาใจไดงายกวา โดยมีการเมือง
เรื่องระบบโครงสราง (structural politics) เสริมแทรกเขามาบางเล็กนอย เพราะเปนสิ่งที่คน
ทั่วไปจะเขาใจไดยากกวา วิธีการนี้ ดูแลวไมตางอะไรมากนักจากสิ่งที่อภิปรายมาจากเวที
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจรเชนกัน
ความนาสนใจประการหนึ่ง คือ ยุทธวิธีที่เว็บไซต sondhi-mgr.com นั้น ใชวิธี
“การปวนทางวัฒนธรรม” (culture jamming) โดยตั้งชื่อเว็บไซตลอเลียนชื่อบุคคล เพื่อเปดเผย
ขอมูลของบุคคลหรือองคกรที่มีชื่อเสียงเปนศูนยกลางหรือวาระของสังคมไปแลว และเปนขอมูล
ดานที่ยังไมเปนที่คุนเคยของคนในสังคม ซึ่งจะทําใหไดรับความสนใจอยางรวดเร็ว วิธีการนี้ก็
คลายกันกับสิ่งที่เมืองไทยรายสัปดาหสัญจรกระทํา คือ ในขณะที่ไมมีใครกลาวิพากษวิจารณ
รัฐบาลทักษิณและพฤติกรรมของคนรอบตัวพตท.ทักษิณอยางจริงจัง สนธิเปนคนแรกๆที่กลา
วิพากษ วิ จารณแเป ดเผยข อมู ล ทั้งลึก และลับ ที่คนทั่ว ไปยั ง ไมคอยไดลว งรูมากนัก เกี่ ย วกั บ
ตัวพตท.ทักษิณและรัฐบาลทักษิณ จึงทําใหขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจนั้น สามารถไดรับ
“ความสนใจ” จากสังคมไทยอยางมาก จนกาวขึ้นสูจุด critical mass ไดอยางรวดเร็ว และเมื่อ
มาถึงจุดที่ตองรักษาหรือตรึง “ความสนใจ” ของคนทั่วไปไวที่ตนเองนั้น ก็ยอมไมเปนการยากที่
ฝายอื่นจะใชความมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของฝายที่พยายามจะ “ตรึงความสนใจ” ของผูคนเอาไว
มาเปนเครื่องมือโฆษณาประชาสั มพันธเ พื่อ “ดึงความสนใจ” ของคนทั่ วไปใหหันมาบริ โภค
เนื้อหา “อีกดาน” ที่ตนเองจะผลิตขึ้น
ข อ มู ล ดั ง กล า วข า งต น เรี ย กได ว า เปน “ข อ มู ล เชิ ง สั ง คม” แต ใ นอี ก ด า นหนึ่ ง
สําหรับการเมืองในโลกอินเทอรเน็ตนั้น “ขอมูลเชิงเทคนิค” เกี่ยวกับการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต ซึ่งมีสวนที่จะทําใหสามารถระบุตัวบุคคลผูใช (personal identification) ไดนั้น
ก็ไดกลายเปนทั้งเครื่องมือขมขูและใชจริงอีกชนิดหนึ่งไปเชนกัน ดังที่ปรากฏในการตอสูกันไป
มาระหว า งฝ า ยสนับ สนุน สนธิ ลิ้ ม ทองกุ ล กั บ ฝ า ยเจ าของบริษั ท ผู ใ หบ ริ ก ารเว็ บ โฮสติ้ ง ของ
เว็บไซต sondhi-mgr.com ซึ่งมีทั้งการกระทําเปดเผยขอมูลจริงๆและการขูวาจะเปดเผยเทานั้น
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ลักษณะการแยงชิงความสนใจของมวลชนนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในเศรษฐกิจและ
สังคมที่อยูบนฐานขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น “ความสนใจ” ของผูคน จึง
กลายเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการทางเศรษฐกิจ ทั้งในแงการผลิต การจัด
จําหนาย และการบริโภคดวย ดังนั้น ในทางการเมืองขอมูลขาวสาร นั้น “ขอมูลคืออาวุธ” ที่
สามารถนํ า มาใช ข ม ขู แ ละใช โ จมตี ไ ด จ ริ ง อี ก ด ว ย จึ ง กล า วได ว า ยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า วนี้ เ ป น
“การเมืองเรื่องการดึง/ตรึงความสนใจ” (politics of getting /maintaining attention)1 โดยมี
ยุทธวิธีหลากหลายรูปแบบ เชน ใชการปวนทางวัฒนธรรม เนนเนื้อหาเปนการเมืองสวนบุคคล
หรือการโจมตีเชิงบุคคล และการแฉทางการเมือง เพราะเปนสิ่งที่คนทั่วไปเขาใจไดงายกวา เปน
ตน ฝายใดสามารถชวงชิงความสนใจของผูคนใหฟงและเชื่อถือในขอมูลและวาระทางการเมือง
ของฝายตนไดมากกวากัน ยอมไดชัยชนะไป

1

ผูเขียนประยุกตคํานี้มาจากหนังสือเรื่อง Thomas and Beck (1999) ซึ่งเนนวา “ความสนใจ” ของ
ผูคน คือ สินคาชนิดหนึ่งที่มีผลตอรายไดขององคกรทางเศรษฐกิจหนึ่งๆ
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2.3. ปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (ประเด็นที่ 2) : วิพากษสื่อไมเปนกลาง
ประเด็นที่สองที่กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณใหความสําคัญมาก โดยเฉพาะในชวงใกลๆ
การใชมาตรา 7 คือ เรื่องสื่อมวลชนของไทยที่ “ขาดความเปนกลาง” นําเสนอขาวดานเดียว
เฉพาะการชุมนุมของฝายขับไลรัฐบาล การวิพากษวิจารณนั้น เบื้องแรกพุงเปาไปที่สื่อในเครือ
ผูจัดการเปนสําคัญ เพราะเปน “กระบอกเสียง” ใหกับขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจและ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอด จากนั้น ก็ขยายวงการวิจารณไปถึงสื่อใน
เครือเนชั่นในฐานะที่นําเสนอขาวดานที่สนับสนุนกลุมขับไลรัฐบาล ในขณะกลุมสนับสนุนรัฐบาล
อยางคาราวานคนจน และขาวอื่นๆ กลับถูกนําเสนอในดานที่ทําใหเสียรังวัดไป และเมื่อสภา
องคกรสื่อทั้งหลาย รุกขึ้นมาปกปองเสรีภาพของสื่อมวลชน “แนวรบ” ของกลุมสนับสนุนรัฐบาล
ก็ขยายวงกลายเปนการโรมรันกับสื่อมวลชนกระแสหลักของไทยแทบทั้งหมดเลยทีเดียว
ความนาสนใจประการหนึ่งของขบวนการวิพากษสื่อของกลุมสนับสนุนรัฐบาล คือ กลุม
นี้ใชแบบแผนและมีพัฒนาการความเขมขนคลายกับวิธีการแหงปฏิบัติการไรความรุนแรง 3 ขั้น
ของ Sharp (1973) กลาวคือ หนึ่ง เริ่มดวยการโนมนาวชักจูง (persuade) ในกรณีกลุมสนับสนุน
รัฐบาลก็เริ่มดวยวิธีคลายกัน แตเปนอีกดานหนึ่ง คือ การวิจารณ (dissuade) สื่อ สอง การ
รณรงคไมใหความรวมมือหรือคว่ําบาตร (non-cooperation and sanction) สื่อหัวตางๆที่
สนั บ สนุ น ฝ า ยขั บ ไล รั ฐ บาล และสาม ยกระดั บ ไปถึ ง การแทรกแซงโดยไร ค วามรุ น แรง
(nonviolent intervention) โดยการผลิตสื่อขึ้นมาเปนของตนเองเลยทีเดียว ทั้งที่เปนสื่อเว็บไซต
และรายการวิทยุ คลายกับเปนการเอางานของสื่อมวลชนมาทําแทน ปฏิบัติการที่สืบเนื่องจาก
การตอสูในเชิงเนื้อหาทั้งสามนี้ หากกลาวในกรอบคิดเรื่องการสื่อสารกับปฏิบัติการไรความ
รุนแรงของ Martin & Varney (2003) แลว วิธีการแรก คือ การสนทนากับฝายตรงขาม สวนสอง
วิธีหลัง คือ การปรับความเทาเทียมทางอํานาจ พรอมกับระดมสรรพกําลังจากฝายที่สามไปดวย
นั่นเอง
2.3.1. การสนทนากับฝายตรงขาม : วิจารณเครือผูจัดการ เครือเนชั่น
และสภาองคกรสื่อ
หลังจากที่สื่อทั่วไปเริ่มติดตามทําขาวเผยแพร “ปรากฏการณสนธิ” หรือการจัด
รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร รวมถึงการจัดชุมนุมที่สวนลุมพินี และการเคลื่อนไหวของ
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแลว การวิพากษวิจารณสนธิ ลิ้มทองกุล ในฐานะ
สื่อมวลชน ภายในหองราชดําเนินนั้น ไดขยายวงไปเปนการวิจารณสื่ออื่นๆ กระทั่งกลายเปน
การชักธงรบกับสภาองคกรสื่อมวลชนทั้งหมดอีกดวย
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ชวงเดือนมีนาคม 2549 เกิดปรากฏการณวิวาทะวาดวยสื่อขึ้นอีกระลอกหนึ่ง
สถานีโทรทัศนชอง 7 และชอง 9 เริ่มหันมารายงานขาวการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตร
ฯโดยใชวิธี “เจาะกรอบเล็ก” ในชวงไพรมไทม (prime time) เพื่อถายทอดสดการชุมนุม ในขณะ
ที่กรอบใหญของจอโทรทัศนยังคงเปนรายการละครตอไปเชนเดิม ในการเมืองโลกออฟไลนนั้น
นายยงยุทธ ติยะไพรัช รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ในขณะ
นั้น) ก็ไดออกมาตําหนิวาทั้งสองสถานีรายงานขาวไมเปนกลาง และใหพื้นที่กับกลุมพันธมิตรฯ
และฝายที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลมากเกินไป ในขณะที่ที่ประชุมประจําเดือนมีนาคม 2549 ของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยไดพิจารณาปรากฏการณดังกลาวแลว
ออกมาปกปองโทรทัศนทั้งสองชองวา การทําเชนนั้น “นับเปนความกลาหาญที่ควรยกยองและ
ชื่ น ชม” และระบุ ว า วั น รุ ง ขึ้ น จะไปยื่ น หนั ง สื อ กั บ พตท.ทั ก ษิ ณ เพื่ อ เชิ ญ มาร ว มเวที พ บปะ
สื่อมวลชนเนื่องจากพตท.ทักษิณกลาววาไมไดรับความเปนธรรมในการเสนอขาวสารของรัฐบาล
(สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย (2549) “สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ปกปองสื่อ
ทีวี ทําหนาที่เหมาะสมแลว”, 9 มีนาคม 2549. อางในภาคผนวกของ สุขุมและสิริลักษณ, 2549)
ในโลกออนไลน ที่ ห อ งราชดํ า เนิ น เว็ บ พั น ทิ ป ดอทคอม นั้ น “*บั ง สุ กุ ล *”
(นามแฝง) ไดแสดงความเห็นตอกรณีนี้เชนกัน โดยตั้งกระทูเล็กๆหนึ่งกระทู (20 ความเห็น)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 เพื่อ “ขอประทวงชอง 7 ใหทํากรอบเล็ก 2 กรอบ” โดยรําพึงรําพัน
เปรียบตางระหวางม็อบพันธมิตรฯกับม็อบคาราวานคนจนวา “ขาวม็อบสนับสนุนนายกฯที่หมอ
ชิต ไมมีชองไหนออกขาวเลย จํานวนคนก็มากกวา จัดโดยแทกซี่กับสามลอ และคนจน โดยนํา
ครอบครัวและเพื่อนรวมอุดมการณมาเคลื่อนไหว ชอง7 ไมใหความสําคัญออกขาวเลย แตไป
ถายทอดสดม็อบสนามหลวงที่มีเงิน บริจาคหลักลานบาทจํานวนคนก็นอยนิดถึงขนาดขึ้นกรอบ
เล็กๆ ประเทศนี้ คนจนไมมีที่ยืนในสังคมแลวหรือ...ดูยอดเงินบริจาคและขายเสื้อไดมันไมได
1/100 ของม็อบผูดีเลย แตพวกเขาก็ทําดวยใจและตามสภาพกําลัง” พรอมกับเสนอวา “หากชอง
7 เปนกลางจริงตองขึ้นสองกรอบพรอมกันครับ ผมขอประทวง เพื่อใหชาวบานทั่วประเทศไดรับรู
ขาวสาร และขอใหออกขาวม็อบเดินเทาและม็อบอีแตนที่กําลังเคลื่อนพลเขากรุงดวย” (*บังสุกุล*
(นามแฝง), 2549ก : ออนไลน)
ถัดจากนั้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 OscaMee (นามแฝง) ตั้งกระทูใหญ
แสดงความเห็นโจมตีสนธิ ลิ้มทองกุลและสื่อในเครือผูจัดการอีกครั้งหนึ่ง ชื่อ “นี่คือสงครามสื่อ
"ของจริง" จาก เจาพอที่ชื่อ สนธิ ลิ้มทองกุล” (OscaMee (นามแฝง), 2549 : ออนไลน)
กระทูนี้นับเปนกระทูที่ไดรับความนิยมอยางมาก เพราะมีผูรวมแสดงความคิดเห็นมากถึง 569
ครั้ง Oscamee (นามแฝง) ยกกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยใชอํานาจสื่อทํา “สงครามสื่อ” จน
สามารถลมรัฐบาลประเทศกัวเตมาลาลงไดในพริบตา เพื่อแสดงใหเห็นวา “ "สื่อ" มีอิทธิพล
ครอบงําคนทุกชนชั้น คนรวย คนจน คนรูเยอะ คนรูนอย ทุกคนตางบริโภคสื่อ” แตประเด็น
สําคัญอันเปนจุดออนของการบริโภคสื่อคือ “พวกเขาจะไปรูไดอยางไร วาเรื่องที่เขียนในสื่อเปน
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เรื่องจริง แททุกประการ!!” จากนั้น OscaMee จึงยอนกลับมาที่กรณีพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณอยูในขณะนั้นวา “รัฐบาลทักษิณ ไมเคยกมหัวให
สื่อเลยแมกระทั่งสักครั้งเดียว และแลวเรื่องราววุนวายมันก็เกิดขึ้นจากจุดนี้ เมื่อ สนธิ ลิ้มทองกุล
นักพูดชื่อดัง และเปนเจาของหนังสือพิมพเครือผูจัดการ ประกาศสงครามกับรัฐบาลอยางเปน
ทางการและออกหนาออกตา สงผลใหเกิดกระแสตอตานรัฐบาลไปทั่วทุกแหงหน อยางที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอน” พรอมกับตั้งคําถามวาคําพูดของสนธินั้นเชื่อไดจริงมากนอยเพียงใด และตั้ง
คําถามตอการเชื่อถือในสื่อที่คนกําลังบริโภควา “ทําไมเมื่อตอนที่สนธิ ยังไมมีปญหากับรัฐบาล
เมื่อเขาพูดชมรัฐบาล คุณเชื่อ! เมื่อเขาดารัฐบาล คุณเชื่อ! เขาออกมาบอกวา ผมกลับใจได
เมื่อกอนผมเลวแตตอนนี้กลับใจแลว คุณก็เชื่อ! ผมเชื่อวาถาสนธิกลับมาพูดชมนายกฯแลวบอก
วา “ที่ผานมาผมเขาใจผิดไป” พรอมกับพูดจาโนมนาวตามประสา นักพูด พวกคุณก็จะเชื่อ และ
ม็อบก็จะสลายตัวหายไปกวาเกือบครึ่ง” (OscaMee (นามแฝง), 2549 : ออนไลน)
OscaMee (นามแฝง) ตั้งคําถามถึงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวา “...
จะเกิดกระแสรุนแรงขนาดนี้หรือไม ถาไมมีสนธิ ลิ้มทองกุล? [ทั้งนี้เพราะ] สื่อของสนธิ ลิ้มทองกุล
ทุกอยางไมวาจะเปนหนังสือพิมพ เว็บไซต หรือตัวเขาเอง ตางเขียนขาวโจมตีรัฐบาลอยาง
สม่ําเสมอ ไมวาจะดวยเรื่องอะไร” ในขณะที่ยุทธศาสตรการทําใหคนไทยเชื่อและออกมารวม
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น OscaMee (นามแฝง) กลาววาสนธิใชประเด็นเรื่องชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย มาปลุกเราเปนคําขวัญใหคนเขารวม ทั้ง “เราจะสูเพื่อในหลวง!”,
“เราจะกูชาติ”, “ทําไมตองมีพระสังฆราชสององค”, หรือ “นายกฯ จาบจวงเบื้องสูง” นอกจากนี้ ยัง
ใชวิธีจุดกระแสคนหมูมาก เพราะ “รูนิสัยคนไทยดี ที่ชอบทําอะไร ‘ที่ใครๆเขาก็ทํากัน’ ” โดยการ
ทําใหตัวเลขคนมารวมชุมนุมในสื่อตางๆมีจํานวนมากๆ เชน “มอบวันนี้ มีคนมากวา ครึ่งลาน
แลว!!!”, “นักวิชาการนักพูด นักธุรกิจมากมาย รวมกันขับไลนายกฯ”, “นักวิชาการ ผูมีชื่อเสียง
หลายท านออกมาขับไล นายกฯ”
หรือ “ตอนนี้ คนไทยทั้งประเทศ เคาไม ตองการนายก
แลววววว!!” ในขณะเดียวกันที่เว็บไซตผูจัดการออนไลน ซึ่งได “...กลายเปน Website ติด
อันดับ 1 ใน 2 ที่มีคนเขาชมมากที่สุด แต Website นี้กลับลบความคิดเห็น ที่ไมตรงกับตน
ทั้งหมดทิ้ง (เรื่องนี้ ไมมีหลักฐาน แตคุณสามารถพิสูจนไดดวยตัวเอง เลยครับ) ทําใหผูคนที่
เกลียดชังนายกอยูแลว ยิ่งปกใจเชื่อเขาไปอีกวาคนสวนใหญไมมีใครชอบนายกอีกตอไปแลว
เพราะมีแตความคิดเห็นที่เกลียดชังนายก อยูเต็ม Website ไปหมด” ในขณะเดียวกัน OscaMee
ก็ย้ําวา “ผมไมไดบอกวา สิ่งที่สนธิ พูดหาความจริงไมได” แตเขาเชื่อวา “เรื่องกวาครึ่ง จากสื่อ
ของสนธิลิ้มทองกุล เกิดจากการปนกระแสแหงความเกลียดชังดวยวาจาที่เฉียบคบมาแลวทั้งนั้น”
(OscaMee (นามแฝง), 2549 : ออนไลน)
OscaMee (นามแฝง) สรุปขอวิจารณสื่อในเครือผูจัดการและสนธิวา “การเลน
สงครามสื่อโดยใชประชาชนเปนเครื่องมือ เปนเรื่องที่เลวทรามต่ําชาที่สุดของมนุษยชาติ ยิ่งกวา
ระบอบเผด็จการมากมายนัก การทําใหคนๆหนึ่งถูกเกลียดชัง โดนวาจาที่โนมนาวปลุกระดมคน
หมูมาก เพื่อเขารวมอุดมการณของตน โดยไมสนวาสิ่งที่ตนพูดจะเปนเรื่องโกหก เพื่อทําลายคน
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อีกคนหนึ่ง คุณคิดหรือวาคนๆนี้คุณสมควรที่จะมอบหนาที่ให
เขาเปนผู ‘สื่อสารความจริง’ ใหกับคุณ” พรอมกับชี้ประเด็นให
เห็นถึงผูมีอํานาจในยุคปจจุบันวา “คนชั่วไมมีวันหมดไปจาก
โลกใบนี้ แต สิ่ ง ที่เ ราทํ า ได คื อ อย าให ค นชั่ ว เหล า นั้ นมี อํ า นาจ
เหนือคนดี อํานาจที่วานี้ไมใชอํานาจนายกรัฐมนตรี แตอํานาจ
ของจริงในยุคนี้ คือ อํานาจสื่อ ที่คุณจะไมมีวันรูเลยวาตกอยูใน
มื อ คนดี หรื อ คนชั่ ว ช า สามานย ข นาดไหน” (OscaMee
(นามแฝง), 2549 : ออนไลน)
นอกเหนื อ จากสื่ อ ที่ ถู ก ต อ ต า นอย า งหนั ก ใน
ห อ งราชดํ า เนิ น อย า งเครื อ ผู จั ด การแล ว สื่ อ ในเครื อ เนชั่ น ก็
คอยๆถูกตอตานมากขึ้นเรื่อยๆเชนกันทั้งในโลกออฟไลนและ
โลกออนไลนแ ห งนี้ เหตุ ก ารณ ใ หญ ที่สุ ด ในกรณี นี้ ดู จ ะเป น
เหตุการณที่กลุมคาราวานคนจนเคลื่อนพลจากสวนจตุจักรไป
ปดลอมอาคารเนชั่นทาวเวอร ที่ทําการของสื่อเครือเดอะเนชั่น ภาพที่ 1 : ขาวคําสัมภาษณของสนธิ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 เพื่อประทวงกรณีที่หนังสือพิมพ ลิ้มทองกุลในหนังสือพิมพคมชัดลึกที่ถูกสแกน
คมชัดลึกฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2549 ลงขาวคําสัมภาษณของ ขึ้นแสดงในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม
สนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งมีขอความตอนหนึ่งลอแหลมตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จนทําให
หนังสือพิมพคมชัดลึกแถลงขอรับผิดชอบโดยการหยุดทําขาว 3 วัน
สําหรับในหองราชดําเนินนั้น เกิดความขุนของหมองใจถึงขนาดตั้งคําถามกับ
สื่อเครือเนชั่นมาอยางนอยตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2549 แลวโดยการตั้งกระทูโหวต “คุณวาเนชั่น
แชเน็ลเปนกลางหรือไม” โดย “นายเหม็น” (นามแฝง) (2549 : ออนไลน) กระทั่งเมื่อนายสนธิ
ลิ้มทองกุลใหสัมภาษณตอหนังสือพิมพคมชัดลึกดังกลาว ก็ไดมีการตั้งกระทู “หลักฐานเทปเด็ด
มัดตัวสนธิ...” ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 ซึ่งในความคิดเห็นที่สอง MEGA-ONE (นามแฝง)
ไดสแกนคําใหสัมภาษณของนายสนธิที่ปรากฏในหนังสือพิมพคมชัดลึกขึ้นตั้งเปนกระทูในหอง
ราชดําเนิน (แสดงในภาพที่ 1 และโปรดดูขอความที่เปนชนวนเหตุในยอหนาสุดทาย) กระทูนี้
แมวาจะไมไดมีผูเขามารวมแสดงความคิดเห็นมากนัก (คือเพียง 12 ความเห็น) (Ires
(นามแฝง), 2549 : ออนไลน) แตเมื่อผนวกกับการที่สมาชิกในกลุมคนผานฟา เชน นักเลง
โบราณ (นามแฝง) เปนตน ขึ้นปราศรัยในเวทีคาราวานคนจนที่สวนจตุจักร และมีการรายงาน
ความเคลื่อนไหวและความคืบหนาของกรณีการปดลอมเนชั่นอยูตลอดเวลา (อาทิเชน กระทูของ
YoungPrinter (นามแฝง), 2549 : ออนไลน; เทพีวีนัส (นามแฝง), 2549 : ออนไลน;
<_Eminem_> (นามแฝง), 2549 : ออนไลน; และ Mars (นามแฝง), 2549 : ออนไลน; เปนตน)
รวมทั้งมีการอภิปรายแสดงความเห็นดวยไมเห็นดวย (ซึ่งสวนใหญจะเปนกระทูโหวต) กับกรณีนี้

294

และประเด็นที่สืบเนื่อง (icyZ (นามแฝง), 2549 : ออนไลน; nat1234 (นามแฝง), 2549 :
ออนไลน; เวลคัม (นามแฝง), 2549 : ออนไลน; Renka (นามแฝง), 2549 : ออนไลน) และตอ
กรณีที่พนักงานในเครือเนชั่นอยาง กนก รัตนวงศสกุล ที่แสดงอารมณผานรายการคุยขาวใน
ชองสถานีฟรีทีวีอีกดวย (::Sholl:: (นามแฝง), 2549ก, 2549ข : ออนไลน; ~Ultra_Jack~
(นามแฝง) , 2549 : ออนไลน) ก็กลาวไดวาความขัดแยงเกี่ยวกับเรื่องสื่อกระแสหลักอยางเครือ
เนชั่น, สื่ออินเทอรเน็ตอยางหองราชดําเนิน กับการเมืองวาดวยการขับไลและสนับสนุนรัฐบาล
ทักษิณ กลายเปนเรื่องเดียวกันไปแลว
ในกรณี ที่ ค าราวานคนจนเข า ล อ มอาคารเนชั่ น ทาวเวอร นั้ น สภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติไดออกแถลงการณ เรื่อง “การขมขูคุกคามของกลุมมวลชนตอวิชาชีพ
หนังสือพิมพ” (สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, 2549: ออนไลน) ขึ้นเพื่อปกปองเสรีภาพของสื่อ
และเรียกรองใหมีการดําเนินคดีกลุมผูบุกเขาลอมอาคารดังกลาว ในหองราชดําเนินนั้น tonytui
(นามแฝง) ได ตั้ ง กระทู ชื่ อ “**จดหมายถึ ง สภาการหนั ง สื อ พิ ม พ แ ห ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ การ
ทํางานของสื่อ (โดยเฉพาะหนังสือพิมพฯเชิญลงชื่อแนบทายจดหมายครับ***” (tonytui
(นามแฝง), 2549ข : ออนไลน) วันที่ 1 เมษายน 2549 เพื่อแสดงความคิดเห็นตอกรณีดังกลาว
รวมถึงเหตุการณกรณีที่กลุมพันธมิตรฯไปชุมนุมกันที่หนาอาคารศรีจุลทรัพย (ที่ทํางานของ
กกต.) และเหตุการณกรณีที่มีกลุมประชาชนเขาขัดขวางการปราศรัยของพรรคประชาธิปตย ที่
หอศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหมในวันที่ 30 มีนาคม 2549 ดวยเชนกัน วาไมเห็นดวยกับ “ความ
รุนแรงใดๆที่ละเมิดกฎหมาย” โดยเฉพาะในทั้งสามเหตุการณขางตน
อยางไรก็ตาม tonytui (นามแฝง) ไดเรียกรองตอสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
เปนชุดตอเนื่องใหดําเนินการตรวจสอบ (1) การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพบางฉบับ เชน
ผูจัดการรายวัน ซึ่งฉบับในชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2549 นั้น มีการ “ใชคําพูด การพาด
หัวขอขาว...[ดวย] คําที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะตอผูนําประเทศเปนอยางมาก” และ (2) ควร
ดํ า เนิ น การตรวจสอบข อ ร อ งเรี ย นต า งๆ เช น เรื่ อ งที่ น ายสุ รั ช ไชยพั น ธ ตั ว แทนผู ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตรับจาง ขอใหตรวจสอบจริยธรรมของหนังสือพิมพแนวหนา กรณีการเสนอภาพ
ข า วว า กลุ ม วิ น มอเตอร ไ ซค รั บ จ า งเข า คิ ว เซ็ น รั บ เงิ น ค า จ า งให ม าร ว มชุ ม นุ ม สนั บ สนุ น
นายกรัฐมนตรี และ (3)
เรื่องรองเรียนของ น.พ.สุรพงษ สืบวงศลี โฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น) ที่ขอใหพิจารณาจริยธรรมของหนังสือพิมพเดอะเนชั่น กรณีนําเสนอ
ขาวคณะองคมนตรีมีมติให พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป แทน พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพราะเปนขาวที่ไมเปนความจริง สุดทาย tonytui (นามแฝง)
เสนอใหสื่อตองมีความเปนกลางและความเปนธรรมในการนําเสนอขาวอยางรอบดาน “...มิใช
เลือกเฉพาะฝายที่ตนเองตองการเสนอและไมควรเขียนขาวหรือบทความ ที่ชี้นํา…” และ “...ควร
ใชคําที่สุภาพ เหมาะสม ไมใชอารมณ และควรใหเกียรติกับคนอื่น” เพราะแมเขาใจไดวา “...
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นักขาวหรือนักเขียนบทความบางคนไมชอบนายกฯทักษิณ แตการเขียนขาวหรือบทความก็ไม
ควรใชคําที่ไมเหมาะสม”
ผู ตั้ ง กระทู ร ะบุ ว า จะส ง จดหมายฉบั บ นี้ ไ ปให อ งค ก ร 6 แห ง ได แ ก สภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติ, สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สมาคมนักขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย, คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ กระทูนี้มีผูมารวมแสดงความคิดเห็นและ
รวมลงชื่อมากมายถึง 803 ความเห็น เปนกระทูที่มีจํานวนความเห็นมากเปนอันดับที่ 4 จาก
ทั้งหมด 6,559 กระทูในรอบ 11 เดือน (ระหวางวันที่ 2 กันยายน 2548 ถึง 20 สิงหาคม 2549)
และ “[ใน]เวลาไมถึง 2 วัน และในภาวะที่กระทูตกเร็วมาก แตมีเพื่อนๆ มาลงชื่อถึง 322 ทาน”
(tonytui (นามแฝง), 2549ก: ออนไลน) เลยทีเดียว จึงนับเปนตัวอยางกระทูชิ้นหนึ่งของหองราช
ดําเนินที่วิจารณสื่อมวลชนโดยตรงและการเมืองเรื่องสื่อในโลกออฟไลนไดอยางดี
เหตุความขัดแยงกันระหวางสื่อสองชนิดกับการเมืองที่ยืนกันอยูคนละขางได
บานปลายขึ้นอีกครั้งในหองราชดําเนิน เมื่ออมยิ้มที่ใชนามแฝงวา “วีณา” ซึ่งเจาตัวเปดเผยอยาง
ชัดเจนวาทํางานอยูที่เครือเนชั่น ปรากฏเขาในหองราชดําเนินเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2549 เพื่อ
สื่อสารกับคนผานฟาวา “ความเปนกลางไมไดแปลวาใหเมินเฉยตอสิ่งที่ผิด” (วีณา (นามแฝง),
2549ก: ออนไลน) และถกเถียงกรณีการปดลอมอาคารเนชั่นทาวเวอร จนถูกรุมไลตอน รุมทึ้ง
รุมตั้งคําถามนานาประการ ที่วีณา (นามแฝง) เองก็ไมไดใหคําตอบที่ชัดเจนเพียงพอแกผูถามได
(วีณา (นามแฝง), 2549ข: ออนไลน) grassroot (นามแฝง) ถือวานี่เปนตัวชี้วัดที่แสดงวากลุม
‘ฅนผานฟา’...ทํางานไดผล เคลื่อนไหวถูกทิศทางแลว (ซึ่งเขาใจวาหมายถึงการเคลื่อนไหวเพื่อ
“แสดงความจริงอีกดานหนึ่ง” และโจมตีสื่อในเครือเนชั่นวาไมเปนกลาง) เพราะ “สิ่งใดที่ขาศึกชม
แสดงวาโจมตีผิดที่ สิ่งใดที่ขาศึกโวย แสดงวาโจมตีไดถูกที่แลว [ดังนั้น] การปรากฏตัวของ Login
วีณา มิใชสิ่งอื่นใด...มันคือการสงสัญญาณวา...คุณ [หมายถึงกลุมคนผานฟา-ผูเขียน] ไปถูกทิศ
ถูกทางแลว....” (grassroot (นามแฝง), 2549ง: ออนไลน)
การ “ลุยเดี่ยว” ของวีณา (นามแฝง) เขามาใหหองราชดําเนินในลักษณะที่บ.ก.
ลายจุด (นามแฝง) บรรยายวาเปนการ “…ปรากฏตัว และแสดงตัวชัดเจนในชวงเวลาที่สังคมมี
คําถามตอการทํางานของสื่อ โดยเฉพาะ เนชั่น... [จึงทําใหเปนเสมือน]…ลูกกวาง ที่เดินหลงเขา
มาในทุงหญาอัฟริกา ที่เต็มไปดวยฝูงสัตวที่หิวกระหาย แมลูกกวางจะกระโดดหนีดวยความ
รวดเร็ว ช่ําชอง แตก็ยากที่จะหลุดจากวงลอมของพวกเขาได” 1 บ.ก.ลายจุดบรรยายสภาพการณ

1

คําเปรียบเปรยของ บก.ลายจุด (นามแฝง) ที่บรรยายถึงสภาพที่วีณา (นามแฝง) ถูกรุมตั้งคําถามและ
เสียดสีจากกลุมคนผานฟาในหองราชดําเนิน (จากความคิดเห็นที่ 15 ใน (วีณา (นามแฝง), 2549ค: ออนไลน)
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ที่เกิดขึ้นและใหคําแนะนําตอกลุมคนผานฟาไดอยางนาสนใจและอยางที่กัลยาณมิตรคนหนึ่งพึง
กระทํา ถือความพยายามไปพนมากกวาการแยกขั้วความขัดแยง วา
หมดกัน....เพิ่งจะไดเริ่ม ตกมาตายซะแลวทาน...เลนประกาศการไลตอนนักขาว
คนหนึ่งที่พยายามมาคุยดวย ใหเขาโกรธ แลวตางคนก็ตางดากัน [โดยที่] ทานพวกมาก
ลุยกระทูจนเขาตอบไมทัน เลยจับแขน ยกเปนชัยชนะ
นี่ถากลุมตนผานฟา คิดจะสรางคุณภาพของสื่อ โดยการดาสื่อ ไลตอนสื่อแบบนี้
ไปไดไมกี่น้ําละครับ
ภาระ กิจของตนผานฟา ควรเปนงานที่สรางสรรค ไมใชตามดาเขาอยางนั้น แต
ตองชี้ และ พยายามสื่อสาร และแนนอน ตางฝายตางเรียนรูกันตางหาก
ทําสงครามน้ําลายกันแบบนี้ จะถือมาเปนชัยชนะของกลุม ผมเกรงวา ตัวหลัก
ๆ ที่คิดเรื่องนี้คงไมไดคิดเหมือน จขกท นะครับ
ผมเสนอกิจกรรมที่สรางสรรค และ สงตัวแทนไปพบ สมาคมสื่อ และ บรรณธิ
การ นสพ ตาง ๆ เพื่อขอพูดคุยเรื่อง คุณภาพขาวดีกวา1
คําทักทวงเตือนสติของบ.ก.ลายจุด (นามแฝง) ที่มีตอกลุมคนผานฟา นับวา
ไดผลอยูบาง มีสมาชิกจํานวนหนึ่งไดสติและยินยอมรับฟงความเห็นของบ.ก.ลายจุด (นามแฝง)
อยางไรก็ตาม สถานการณความขัดแยงระหวางสองฝายดูจะไปเร็วและไปไกลเกินกวาจะกลับทิศ
กลับทางทันแลว ในที่สุด หลังจากไดอานบทความเรื่อง “เดอะเนชั่น สื่อเจาเลหจอมบิดเบือน”2
ที่ลงในเว็บไซตคนผานฟาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 วีณา (นามแฝง) จึงมาถึงขั้นความรูสึกที่
“เหลืออดกับ ‘กลุมคนผานฟา’ และ ‘ลากอน’ ราชดําเนิน” (วีณา (นามแฝง), 2549ค: ออนไลน)
ทามกลางสมรภูมิอักษรอันแหงผากดวยตรรกะ การอางอิงเหตุผล และฟาดฟน
กันดวย “ความรุนแรงทางวจีกรรม” กันชนิดเลือดตกยางออกไดหากมาเจอตัวกันจริงๆเขานั้น
ยังคงมีถอยคําแหงความเขาใจและการแสดงน้ําใจ ตอวีณา (นามแฝง) ผูถูกรุมกระหน่ําและขอ

1

บก.ลายจุด (นามแฝง) จากความคิดเห็นที่ 25 ใน grassroot (นามแฝง) (2549ง: ออนไลน); “จขกท”
เปนคํายอสําหรับใชในหองราชดําเนิน ยอมาจาก “เจาของกระทู” ในที่นี้ หมายถึง grassroot (นามแฝง) ซึ่ง
เปนผูตั้งกระทูนี้ขึ้น
2
มีการโพสตลิงค http://www.khonpanfa.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 21&Itemid=28
ไวในหองราชดําเนินเพื่อใหไปอานบทความนี้ดวยเชนกัน แตเนื่องจากเว็บคนผานฟาไดปดตัวไปตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2549 แลว ผูเขียนจึงไมสามารถเขาถึงบทความนี้ได นอกจากนี้ มีการตั้งเปนกระทูไวในหองราช
ดําเนินดวยชื่อเดียวกันเชนกัน ที่ http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P4281844/P4281844.html (ขอมูล
จาก ความคิดเห็นที่ 50 โดย “ยี่หรา@” (นามแฝง) ในยี่หรา@ (นามแฝง), 2549 : ออนไลน) แตกระทูรหัส
P4281844 ดังกลาวนี้ไมสามารถหาไดในหองราชดําเนินแลว เขาใจวานาจะถูกลบไป
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จากไปในครั้งนี้ บ.ก.ลายจุด (นามแฝง) แสดงทัศนะไวในกระทูที่วีณาบอกลาหองราชดําเนินวา
“การตอบโตกระทูกับ คุณวีณา แมจะทําใหผูหญิงคนหนึ่ง ถูกกัดกรอนทางจิตวิญญาณ (ไรพลัง)
แตมันก็แทบไมกระทบใด ๆ ตอสถาบัน Nation หรือ วงการสื่อ เทาไหรนัก ปรากฏการณที่
เกิดขึ้น จึงเปนแคเรื่องของบุคคล ตอ กลุมบุคคล...แมฅนผานฟาจะไมยอมมองขอเท็จจริงอีกดาน
ของคุณวีณา แตขอเท็จจริงอีกดานที่ Nation ผิดพลาดก็เปนน้ําหนักใหเขาตอบโตคุณอยางที่คุณ
ไมมีทางคาดคิดวา ผูคนใน Online แหงนี้จะกระทํากับกวางนอยผูเปดกวางไดขนาดนี้” และจาก
เหตุการณครั้งนี้ “...เมื่อเขี้ยวจมลงไปที่ลําคอ เราก็รูสึกไดถึงความเจ็บปวดนั้น ความดุราย เหี้ยม
ความเสียใจ ถาจะหลับตา แลวจากไป ผมก็เขาใจในการจากไปครั้งนี้ ป.ล. ...แตถาตายแลวเกิด
ใหม ก็เขามาอีกนะครับ อยาลืมเปลี่ยนชื่อ [login-ผูเขียน] ดวย” (ความคิดเห็นที่ 15 กระทู
เดียวกัน)
2.3.2. การปรับความเทาเทียมทางอํานาจ โดยไมใหความรวมมือ
และการระดมฝายที่สาม : คว่ําบาตรสือ่ มวลชน
หลังการปะทะกับเครือเนชั่นทั้งในทางกายภาพในกรณีลอมตึกเนชั่น และในโลก
ไซเบอรในกรณี “วีณา ณ เนชั่น” แลว ความรูสึกไมพอใจสื่อมวลชนทั้งหลายของกลุมสนับสนุน
รัฐบาลทักษิณยังคงดําเนินตอไป และไดขยายวงกวางออกและพัฒนาไปถึงขั้นที่มีกลุมคนผาน
ฟารวมตัวกันจากในหองราชดําเนินแลวจัดทําเว็บไซตคนผานฟา (khonpanfa.com) ขึ้นมาใน
วันที่ 9 เมษายน 2549 และเปดตัวอยางเปนทางการในวันที่ 11 เมษายน 2549 เพื่อ “รายงาน
ความจริงอีกดาน” ที่สื่อกระแสหลักที่ทําขาวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณไมได
รายงาน (จะอธิบายในหัวขอ 2.3.3 ตอไปขางหนา)
สําหรับในหองราชดําเนินนั้น กลุมสมาชิกคนผานฟายังคงเคลื่อนไหวตอไป
อย า งแข็ ง ขั น มี ก ารตั้ ง กระทู “รณรงค ค ว่ํ า บาตร สื่ อ ที่ ไ ม เ ป น กลาง ไม มี จ รรยาบรรณ”
(CraZyBMW (นามแฝง), 2549 : ออนไลน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 โดย CraZyBMW
(นามแฝง) เจาของกระทู ระบุวา “สื่อที่ประกาศตัวเองวา ทําสงครามกับฝายหนึ่งฝายใด ไมใชสื่อ
แลวครับ เปนเพียงเครื่องมือโจมตีฝายตรงขาม โปรดอยาไดสนับสนุนสื่อเหลานี้อีกตอไป เพราะ
ไมมีความเปนกลาง คุณจะไมมีทางไดความจริงจากสื่อเหลานี้ นอกจากซะวาคุณมีความสุขจะ
เสพกับขอมูลในดานที่สะใจคุณ คิดเหมือนคุณ โดยไมฟงความจริง”
กระทูนี้มีผูมารวมแสดงความเห็นดวย (เปนสวนใหญ) มากถึง 256 ความเห็น
ภายในกระทูนี้ ไดมีการนําขอมูลสื่อสินคาทั้งที่เปนสิ่งพิมพ สินคาออนไลน สถานีโทรทัศน และ
วิทยุ ที่ควรรณรงคคว่ําบาตรมาโพสทไวดวยเชนกันโดย uggie* (นามแฝง) ผูริเริ่มรณรงคเขาชื่อ
กอตั้งกลุมรักเมืองไทยใหกําลังใจนายกฯ (ในความคิดเห็นที่ 3) และ CraZyBMW (นามแฝง) (ใน
ความคิดเห็นที่ 4) (ดังแสดงในตารางที่ 6.16) กลาวเฉพาะบัญชีรายชื่อสินคาเหลานี้แสดงใหเห็นถึง
บุคคลหรือองคกรที่คนกลุมนี้พุงเปาไปหาไดอยางชัดเจน เชน สินคาในเครือผูจัดการและเครือ
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เนชั่นทั้งหมด, นิติภูมิ เนาวรัตน และอมรินทร คอมันตร เปนตน รายชื่อสินคาของเครือผูจัดการ
และเครือเนชั่นที่ uggie* ทําเปนรายการออกมานั้น ในแงหนึ่งก็แสดงใหเห็นถึงความกวางใหญ
ไพศาลของอาณาจักรสื่อของทั้งสองเครือที่เปนเจาของสื่อหลากหลายชนิดของไทยเลยทีเดียว ทั้งที่
เปนหนังสือพิมพ นิตยสาร การตูน สถานีโทรทัศน สื่อออนไลนและเว็บไซตสําหรับสื่อตางๆทีอ่ ยูใ น
เครือเดียวกันของทั้งสองแหงอีกมากมาย (เฉพาะสื่อออนไลนของเครือผูจัดการก็มีถึง 17 แหงแลว)
ตารางที่ 6.16 : สินคาในเครือผูจัดการและเครือเนชั่นที่ถูกรณรงคคว่ําบาตรในหองราชดําเนิน
สินคา : กลุมสิ่งพิมพ
1.น.ส.พ.ผูจัดการรายวัน
2.น.ส.พ.International Herald Tribune - ThaiDay
3.น.ส.พ.ผูจัดการรายสัปดาห
4.นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน
5.นิตยสาร Positioning
6.นิตยสาร Mars
7.นิตยสาร Life on Campus
8.สํานักพิมพบานพระอาทิตย
9.สํานักพิมพบุรพัฒนคอมมิคส
9.สถานีโทรทัศน ASTV
10. น.ส.พ.เดอะเนชั่น
11. น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ
12. น.ส.พ.คมชัดลึก
13. น.ส.พ.The Asian Wall Street Journal
14. น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ BizWeek รายสัปดาห
15. นิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห
16. นิตยสาร Nation Junior
17. สํานักพิมพ เนชั่นบุคส
18. สํานักพิมพ Nation BizBook
19. สํานักพิมพ NED (การตูน)
20. สถานีโทรทัศน Nation Channel
21. สถานีโทรทัศน Your TV
22. นิตยสารตาเจียหาว
23. นิตยสารการตูน Mast
24. หนังสือที่เขียนหรือแปลโดยนิติภูมิ นวรัตน ทั้งหมด
25. หนั ง สื อ ที่ เ ขี ย นหรื อ แปลโดยสนธิ ลิ้ ม ทองกุ ล
ทั้งหมด
26. หนังสือที่เขียน/แปลโดยดร.อมรินทร คอมันตร
ทั้งหมด
วิทยุ : คลื่น FM 92.25; 94.0; และ 96.5 MHz

บริการ : สื่อออนไลน
1. www.manager.co.th
2. www.mgronline.com ผูจัดการออนไลน
3. www.thaiday.com บริษัท ไทยเดย ดอทคอม จํากัด
4. www.atimes.com เอเชียไทมส
5. www.mgrweekly.com ผูจัดการรายสัปดาห
6. www.gotomanager.com ผูจัดการรายเดือน
7. www.positioningmag.com นิตยสารโพสิชั่นนิ่ง
8. www.marsmag.net นิตยสารมารส
9. www.lifeoncampusmag.com
นิ ต ยสารไลฟ อ อน
แคมปส
10. www.dajiahao.net นิตยสารตาเจียหาว
11. www.mastonline.com นิตยสารการตูน มาสท
12. www.managerradio.com คลื่นสามัญประจําบาน
13. www.astv-tv.com เอเอสทีวี อันนี้ลาสุดสิ้นใจไปแลว
14. www.burapat.com บุรพัฒน คอมมิคส
15. www.talaythai.com เว็บไซตทะเลไทย ดอทคอม
16. www.11news1.com นิวสวัน
17.
www.thailandoutlook.tv
ไทยแลนดเอาทลุ ค
แชนแนล
18. www.metvthailand.tv มีทีวีไทยแลนด
เว็บไซตของ “พวก ASTV” จํานวน 8 ชอง
1. ASTV1 NEWS1
2. ASTV2 TOC (Thailand Outlook Channel)
3. ASTV3 E-SAN Discovery (อีสาน ดิสคัฟเวอรี่)
4. ASTV4 Metro Life Channel (เมโทร ไลฟ
แชนแนล)
5. ASTV5 METV (Music & Entertainment TV)
6. ASTV6 Campus Channel (แคมปส แชนแนล)
7. ASTV7 ไทยมุสลิมเน็ทเวอรค
8. ASTV8 Manager Bizz

ที่มา : CraZyBMW (นามแฝง) (2549 : ออนไลน)
นอกจากการทําบัญชีรายชื่อดังกลาวแลว ยังมีการแจกลิงคที่เชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซตของชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ (rakmuangthai.org) เพื่อดาวนโหลดโลโกไปเผยแพรและ
ทําเปนสติ๊กเกอรติดตามทายรถดวยเชนกัน (ในความคิดเห็นที่ 49) ดังแสดงในภาพที่ 2 1

1

ลิงคที่ทําเชื่อมโยงไป คือ http://thaksin.rakmuangthai.org/forum/viewthread.php?forum_id=1& thread_id=20
เนื่องจากปจจุบันไมสามารถเขาถึงเว็บนี้ไดแลว ทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวารูปในที่ลิงคใหนั้นคืออะไร แต
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พิจารณาจากภาพกลางแลว จะเห็นไดวาสื่อที่กลุมคนผานฟาและกลุมที่ไมเห็นดวยกับพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตอตานมีอยู 4 หัวใหญๆ ไดแก 1) สื่อในเครือผูจัดการ 2) สื่อใน
เครือคมชัดลึก 3) หนังสือพิมพไทยโพสตที่มีคอลัมนิสตปากคมอยางเปลว สีเงิน และ 4) เครือ
มติ ช น ซึ่ ง เคยถู ก ไพบู ล ย ดํ า รงชั ย ธรรม หรื อ “อากู ” เจ า ของบริ ษั ท แกรมมี่ แ ละเพื่ อ นสนิ ท
ของพตท.ทักษิณ เขาชอนซื้อหุนสวนใหญจนเกือบเทคโอเวอรไดแลวเมื่อเดือนกันยายน 2548
หากไมเกิดกระแสตอตานการฮุบสื่อกันอยางขนานใหญเสียกอน

ภาพที่ 2 : โลโกแสดงการรณรงคคว่ําบาตรสื่อตางๆของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
ที่มา : http://web.archive.org/web/20060718074054/http://www.rakmuangthai.org/
viewforum.php; เขาถึงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552
ความตึงเครียดและความไมพอใจของกลุมคนในหองราชดําเนินตอสื่อมวลชน
ของไทยดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 อันเปนวันเสรีภาพ
สื่อมวลชนโลก grassroot (นามแฝง) จึงไดตั้งกระทูชื่อ “แด...วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2549
: "ดุลยพินิจ" และ "วาระซอนเรน" ของสื่อมวลชนไทย” (grassroot (นามแฝง), 2549ค:
ออนไลน) เพื่อวิจารณและตั้งคําถามกับสื่อไทยทามกลางความขัดแยงทางการเมืองครั้งนี้อยาง
ละเอียด เกรี้ยวกราด และหนักหนวง โดยอางอิงทฤษฎีกระบวนการสื่อสารพื้นฐาน “Sender (ผู
สงสาร)->Message(ขาวสาร)->Receiver(ผูรับสาร)” ดังนี้
1) ในขั้นผูสงสาร ซึ่งประกอบดวย แหลงขาว เหตุการณ กับนักขาวและ
บรรณาธิการขาวนั้น ในโลกที่มีเรื่องนับรอยนับพันเรื่องราว grassroot ตั้งคําถามวา “ผูสื่อขาว
และบรรณาธิการใชหลักการอะไรเลือกเสนอขาวนั้นและไมเสนอขาวนี้...เหตุใดเสนอแตขาวฝาย
ม็อบสนธิ-จําลองไมคอยเสนอขาวฝายที่ไมเห็นดวยกับม็อบ”
เพราะ “เพียงแคขั้นตอนนี้
ประชาชนก็ถูกบริหารการรับรูขาวสารในเบื้องตนเสียแลว”

จากการสืบคนในคลังเว็บไซตเกา ทําใหเชื่อไดวานาจะเปนรูปโลโกทั้ง 3 รูปที่แสดงไว ณ ที่นี้ ซึ่งบางภาพ
ปรากฏอยู ทั้ ง ในเว็ บ ไซต ค นผ า นฟ า (konpanfa.com)
และเว็ บ ไซต ช มรมพิ ทั ก ษ รั ฐ ธรรมนู ญ
(rakmuangthai.org)
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2) ในตัวของขาวสาร ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ สําหรับเรื่อง
วิธีการนําเสนอ grassroot อภิปรายวาทั้งการพาดหัวและการวางตําแหนงขาวในหนาสื่อลวนสื่อ
โดยนัยถึงการใหความสําคัญของขาวแตละชิ้นและ “...มีผลตอการรับรูและการสรางทัศนคติ
ทางบวกและทางลบตอผูรับสื่อทั้งสิ้น...ในขั้นตอนกําหนดวิธีการนําเสนอนี้ก็สามารถใหคุณให
โทษแกผูอานไดมากทีเดียว....” สวนเรื่องเนื้อหาสาระของขาวสาร grassroot ก็เห็นวา “…ขึ้นอยู
กับการใชดุลยพินิจของคนทําขาวลวนๆ....[ในขณะที่]หลักการเบื้องตนของการทําขาวที่ใช 5W
(What Who When Where Why) ดูเหมือนจะไดรับการดัดแปลงจนทําใหหาหลักการเดิมไมพบ
...เพราะขาวกับความคิดเห็นของผูเขียนขาวปะปนกันอยางยากที่จะแยกแยะ”
3) ในขั้นผูรับขาวสาร เฉพาะในสถานการณที่สังคมกําลังขัดแยงนั้น grassroot
เห็นวามักจะคนอยู 3 กลุม คือฝายที่สนับสนุนม็อบ ฝายที่ไมเห็นดวยกับม็อบ และฝายที่เฉยๆ
เขาตั้งคําถามอยางหนักหนวงวา “สื่อมวลชนทําขาวและเสนอขาวเพื่อใคร...เพื่อใหคนสนับสนุน
ม็อบ เพื่อโนมนาวจูงใจพวกเฉยๆ โดยไมใสใจตอกลุมผูอานที่ไมเห็นดวยกับม็อบและทําใหพวก
เขาเปนผูรายของสังคมใชหรือไม...” และซ้ําย้ําคําถามเชิงจรรยาบรรณของสื่อตอไปอีกวา “คุณใช
หลักเกณฑอะไรมาเลือกปฏิบัติตอคนอานขาวของคุณ คุณใชหลักเกณฑอะไรเลือกสนับสนุนคน
กลุมหนึ่งซึ่งเรียกรองใหนายกฯลาออกโดยไมบอกวา หลังนายกฯลาออกแลวสังคมจะไดอะไร
อยางไร..คุณไมไดมีสวนในการใหสติใดๆแกสังคมเลยใชหรือไม....คุณพรอมที่จะใหประเทศไทย
เดินไปสูความเสี่ยงภัยกับม็อบเหลานั้นใชหรือไม?”
จากคําถามขางตน grassroot เสนอตอไปวาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ทํางานของสื่อ คนทํางานสื่อลวนตองใช “ดุลยพินิจแหงตน” ทั้งสิ้น และเปนการ “ใชดุลยพินิจใน
การเสนอขาวโดยมีวาระซอนเรน (Hidden Agenda) อยางชัดเจน” พรอมกับ “พิพากษา”1
สื่อมวลชนไทยวา “มีปญหาในการใชดุลยพินิจที่ถูกตองชอบธรรมในการปฎิบัติหนาที่สื่อจริง !
สื่อมวลชนไทยกํ าลั งเผชิ ญหนากั บ คําถามและขอสงสัยด านจรรยาบรรณและจริ ยธรรมจริ ง!
สื่ อ มวลชนไทยใช สิ ท ธิ เสรี ภ าพ เกิ น ขอบเขตแห ง เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ จริ ง ! [และ]
สื่อมวลชนไทยใชดุลยพินิจโดยมีวาระซอนเรนจริง!”
เนื้อหาในกระทูนี้เขาใจวาเขียนขึ้นแลวโพสตเปนบทความหนึ่งในเว็บไซตคน
ผานฟากอนในชื่อ “ "ดุลยพินิจ" และ "วาระซอนเรน" ของสื่อมวลชนไทย” แลวจึงนํามาตั้งเปน
กระทูในหองราชดําเนินอีกครั้งหนึ่ง เพราะ grassroot (นามแฝง) ผูตั้งกระทูระบุแหลงที่มาของ
เนื้อความวามาจากเว็บไซต konpanfa.com เขียนโดย grassroot (นามแฝง) กระทูแมมีผูรวม

1

ในกระทูระบุวา “ทั้งหมดนี้เราไมเรียกวาขอกลาวหา.....แตมันเปนคําพิพากษา...ที่ผานการ สอบสวน
ไตสวน จากสถานการณรายวัน รายชั่วโมง ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัด.....นั่นคือ ทุกหนาของ นสพ.รายวันทั้ง
กรอบเชาและกรอบบาย ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา”
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แสดงความคิดเห็นเพียง 46 คน แตโดยเนื้อหาแลว นับวาสื่อสารถึงความรูสึกของกลุมคนผาน
ฟาและคนในหองราชดําเนินที่ไมพอใจสื่อไทยไดเปนอยางดี
วันตอมา (4 พฤษภาคม 2549) หองราชดําเนินไดจัดทําการประเมินใหคะแนน
การทํางานของสื่อไทยยอมๆครั้งหนึ่ง มังกรดํา (นามแฝง) ตั้งกระทูเชิญชวนใหผูเลนในหอง
ราชดําเนินทําการโหวตใหคะแนนการทํางานของสื่อมวลชน โดยระบุถึงสื่อหลักแขนงตางๆทั้งที่
เปน “สื่อสิ่งพิมพ จําพวก หนังสือพิมพ นิตยสาร (ไมนับแผนพับ ใบปลิว) สื่อวิทยุ สื่อ TV (ทั้ง ฟรี
ทีวี เคเบิ้ลทีวี)” วาในชวงที่ผานมา 3-4 เดือนซึ่งมีเหตุการณมากมาย “ตั้งแตกรณีพิพาท สัปดาห
สัญจร ที่สวนลุม-ลานพระรูป สนามหลวง พารากอน คาราวานคนจน ม็อบอีแตน จนมาถึง การ
ยุบสภา การเลือกตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2549 การฉีกบัตร การสนับสนุนการเลือกตั้ง มาจนถึง
วิกฤติการการตัดสินความ กกต.” นั้น ถาดูภาพรวมของสื่อหลักเหลานี้ โดยพิจารณาเรื่อง “การ
รายงานขาวเกี่ยวกับ สถานการณ การใหขอมูลกับประชาชน และการวิจารณในลักษณะคอลัมน
/การใหความเห็น” และมีชวงคะแนน “จาก เปนสื่อที่คอนขางแย 1-2 คะแนน ไปจนกระทั่ง เปน
สื่อที่ดีที่สุด 9-10 คะแนน” ผลการโหวตสามารถแสดงใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดของคนในหอง
ราชดําเนินไดระดับหนึ่งทีเดียว (ไมวาจะมีการจัดตั้งหรือไมก็ตาม) กลาวคือ จากจํานวนคนรวม
โหวตทั้งหมด 148 คน คนจํานวนถึง 108 คน (ประมาณ 73%) ใหเพียง 1-2 คะแนน อีก 25
คน (ประมาณ 17%) ให 3-4 คะแนน (ดังแสดงในภาพที่ 3) (มังกรดํา (นามแฝง), 2549จ:
ออนไลน)
1-2 คะแนน (108 คน)
3-4 คะแนน (25 คน)
5-6 คะแนน (5 คน)
7-8 คะแนน (6 คน)
9-10 คะแนน (4 คน)
จํานวนผูรวมโหวตทั้งหมด 148 คน

72.97%
16.89%
3.38%
4.05%
2.70%

ภาพที่ 3 : ผลการโหวตลงคะแนนใหการทํางานของสื่อไทยในหองราชดําเนิน
ที่มา : มังกรดํา (นามแฝง) (2549จ: ออนไลน)
2.3.3. การปรับความเทาเทียมทางอํานาจ โดยแทรกแซงไรความรุนแรง และ
การระดมฝายที่สาม : จัดตั้งเว็บไซตคนผานฟา
ทามกลางกระแสความไมพอใจตอสื่อกระแสหลัก โดยเฉพาะสื่อในเครือผูจัดการ
เครือเนชั่น และสภาองคกรสื่อตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองราชดําเนินมาอยางตอเนื่องตั้งแตปลายป
2548 และมีการวิพากษวิจารณ จนถึงขั้นโจมตีและดิสเครดิต (discredit) กันมากมาย กระทั่ง
หลังเหตุการณลอมอาคารเนชั่นฯ ความไมพอใจนี้ลุกลามไปถึงสภาการหนังสือพิมพแหงชาติที่
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ออกมาปกปอง “สื่อไมเปนกลาง” เหลานี้อีกดวยนั้น ในที่สุด เว็บไซตคนผานฟา (บางครั้งเขียน
“ฅนผานฟา”) จึงถือกําเนิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจาก “กลุมคนผานฟา รักษาประชาธิปไตย” ที่เริ่ม
รวมตัวกันในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปฯ โดยมีแกนนําสําคัญ (ใชนามแฝง หรือชื่อล็อกอิน)
ไดแก 1. รักพออยาทะเลาะกัน 2. นักเลงโบราณ 3. ปากไวใจดี 4. นองหญิงเจาคะ 5. พิชิตมาร
6. ทัชภูมิ 7. BenedicTar 8. Without Me 9. Super Chew 10. Bobogirl 11. Money Honey 12.
ยี่หรา 13. มังกรดํา 14. grassroot1 เว็บคนผานฟาประกาศเปดตัวอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2549 หรือเพียง 2 วันกอนหนาการประกาศแถลงมติของสื่อหัวตางๆในนาม
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ตอสถานการณความขัดแยงทางการเมืองใน
ขณะนั้น เว็บคนผานฟาถือกําเนิดขึ้นจากความไมพอใจสื่อมวลชนกระแสหลัก ซึ่งกลุมคนผานฟา
เห็นวาหันไปเขาขางพันธมิตรฯและกลุมขับไลรัฐบาลทักษิณ และนําเสนอเนื้อหาแบบ “เอียงขาง/
เลือกขาง”
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 grassroot (นามแฝง) สมาชิกคนสําคัญคนหนึ่งใน
หองราชดําเนินและอยูตรงขามกับขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณ ไดเขียน “จดหมายเปดผนึก
ถึง--กลุม "ฅนผานฟา" รักษาประชาธิปไตยและทุกกระทูที่วิพากษสื่อ” (Grassroot
(นามแฝง), 2549ข : ออนไลน) เพื่อเสนอความคิดของตนเองเรื่อง “แนวทางการปฎิรูปสื่อไทย
คู ข นานไปกั บ การปฎิ รู ป การเมื อ ง” แจกแจงสถานการณ ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของ
พันธมิตรฯและสื่อกระแสหลักในสายตากลุมคนที่ไมเห็นดวยอยางละเอียดโดยเริ่มจากการแบง
สังคมการเมืองไทยในขณะนั้น วาเกิดความขัดแยงกันระหวาง 2 ขั้วชัดเจน และนําทั้งสองขั้วมา
1

ขอมูลชื่อ 11 ชื่อแรก มาจาก คนผานฟา (2549 : ออนไลน) สวน 3 ชื่อหลัง มาจากการพิจารณา
บทบาทของทั้งสองนามแฝงที่ปรากฏในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม อนึ่ง ในรายงาน (อยางไมเปน
ทางการ) การประชุมครั้งที่ 3 ของกลุมคนผานฟานั้น มีรายชื่อ (นามแฝง) ผูเขารวมประชุม 17 รายชื่อ ไดแก
รักพอ อยาทะเลาะกัน (สมาชิกลําดับที่ 001), นักเลงโบราณ (สมาชิกลําดับที่ 003), ปากไวใจดี (008), wise
(010), มังกรดํา (012), Without me (015), นิราศภูมิเรียง (016), ยี่หรา@ (029), thaiwoman (062), Money
Honey (คุณนายจันทน) (063), ชญานุช (066), BenedicTAR (069), นองหญิง..เจาคะ (071), เล็กเกกฮวย
(075), fiber optics (076), May Man Return (096), smiling (251). ขอมูลจาก นองหญิง..เจาคะ (นามแฝง)
(2549 : ออนไลน)
ความนาสนใจประการหนึ่งของการตั้งชื่อนามแฝงเหลานี้ คือ การพยายามลอเลียน “คํา” ที่นิยมใชใน
เหตุการณการเมืองในโลกกายภาพ ตัวอยางเชน “นักเลงโบราณ” นั้นเปนคําเรียกตัวเองของสนธิ ลิ้มทองกุล
และคํา ที่คํา นูณ สิทธิสมาน ใชเรียกสนธิ สําหรับ “ปากไวใจดี” นั้ น คํ าว า “ปากไว” ยอมหมายถึงบุคลิ ก
ของพตท.ทักษิณที่ถูกหลายฝายวิพากษวิจารณวาเปนพวก “ปากไว” แตในที่นี้นําคําวา “ใจดี” มาตอทาย ยอม
สื่อความหมายกอบกูภาพลักษณของพตท.ทักษิณโดยนัยไปดวย หรือวลีที่วา “รักพออยาทะเลาะกัน” ก็เปน
วลีที่คนในสังคมพูดขึ้นมาเสมอๆ เมื่อมีเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองครั้งใหญๆของไทย รวมทั้งในครั้ง
ป 2548-2549 เรื่อยมานี้ดวย การนําคําเหลานี้มาตั้งชื่อตนเอง ซึ่งผลิตเนื้อหาสนับสนุนรัฐบาลทักษิณนั้น
ยอมใหความหมายโดยนัยไดอยางนาสนใจทีเดียว
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เปรียบตาง โดยทําใหฝายตนเองดูมีหลักการประชาธิปไตยชัดเจน วา ขั้วหนึ่งนั้น “...ตองการให
นายกทักษิณลาออกจากตําแหนงดวยวิธีการสรางม็อบกดดัน ประสานกับการสรางประชามติ
ดวยวิธีการตางๆ” ในขณะที่อีกขั้วหนึ่งนั้น “...ตองการใหการเขา-ออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เปนไปตาม ระบอบและตัวบทกฎหมาย คือออกตามวาระ ออกเพราะยุบสภา ออกเพราะ
ประชาชนทั้งประเทศไมเลือกใหกลับเขามา ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานการตัดสินใจของประชาชนทั้ง
ประเทศ มิใชดวยวิธีสรางม็อบกดดัน” ทั้งนี้โดยที่ “...ลําพังแตพรรครวมฝายคาน ม็อบสนธิจําลองและพันธมิตร ไมไดมีพลานุภาพใดๆ...” แตทาทีของสื่อมวลชนไทยในชวงเวลาดังกลาว
นั้น “...ไดเลือกขางอยางชัดเจน...ไมเพียงแตเสนอขาวสารที่ใหคุณแกฝายที่ตน เขาขาง และให
โทษแกฝายที่อยูตรงกันขามกับตนเทานั้น...แตยังมีสวนในการ สรางความเขาใจผิด บิดเบือน
ขาว และขยายความขัดแยงในสังคมใหราวฉานกันมากขึ้น...เพียงเพื่อเปาหมายทางการเมือง
เฉพาะหนา ซึ่งมิใชเปาหมายและอุดมการณของสื่อมวลชนที่พึงมี เฉกเชนอารยะประเทศทั้งปวง
...”
สื่อมวลชนไทยในขณะนั้นถูก “พิพากษา” จาก grassroot (นามแฝง) และเหลา
“สมาชิกในหองราชดําเนินผูรักความเปนธรรม” อีกครั้งหนึ่ง เปน 4 ประการ ไดแก 1) “…รวมหัว
กันกระทําการรัฐประหาร และหมายมุงลมลางรัฐบาลที่ประชาชนชาวไทยเลือกตั้งมาตาม
รัฐธรรมนูญและ กฎหมายเลือกตั้ง เปนรัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมาย และไดรับการโปรดเกลา” 2)
“…นําเสนอขาวดวยการเลือกฝายและมีอคติเปนตัวชี้นําความคิด ใสสีตีไขและสอดแทรกความ
คิดเห็นสวนตนเพื่อโนมนาวสาธารณชนใหเห็นดวยกับ การกระทําของฝายที่ตนสนับสนุน มิได
นําเสนอขาวตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ทั้งสองดาน อยางเปนธรรม” 3) แมหนังสือพิมพ
คมชัดลึกจะออกมายอมรับและแสดงความรับผิดชอบในกรณีการเสนอขาวหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ (อันนํามาซึ่งเหตุการณลอมตึกเนชั่นฯ) “…แตการบรรยายความผิดของตัวเอง ก็ยังปกปอง
ผูกระทําผิด และพยายามเอาผิดกับประชาชน(คาราวานคนจน)ที่มีความพยายามทําใหความจริง
ปรากฏออกมาสูสาธารณะ” 4) ดังนั้น สื่อมวลชนไทยแมจะปฏิเสธความรับผิดชอบใน “คํา
พิพากษา” ดังกลาวขางตน แตสื่อไดอยูในภาวะ “...วิกฤติศรทธา ไมสามารถเรียรองความ
นาเชื่อถือ และจะกลายเปนสถาบันที่นารังเกียจของสังคมในอนาคตอันใกล” ไปแลว พรอมกันนี้
grassroot (นามแฝง) เสนอมาตรการปฏิรูปสื่อ 8 ประการ1 และขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกหอง
ราชดําเนินเพื่อแสดงเปน “ประชามติ” ในนาม “คนผานฟา” อีกดวย
1

ขอเสนอการปฏิรูปสื่อทั้ง 8 ประการ ไดแก 1) จัดใหมีมาตรฐานกํากับสื่อมวลชน (คลาย ISO, มอก.
หรือ อย.) 2) จัดใหมีใบประกอบวิชาชีพนักขาว 3) จัดใหมีองคกรภาคประชาชนที่สามารถตรวจสอบถวงดุลสื่อ
ได 4) ใหมีบางมาตราในรัฐธรรมนูญ สําหรับกํากับดูแลสื่อ มิใหคุกคามสิทธิสวนบุคคลหรือสรางความเสื่อมเสีย
แกปจเจกชนโดยไรวิถีทางการตอสู พรอมกับออกเปนกฎหมายลูกเพื่อตรวจสอบถวงดุลยสื่อโดยเฉพาะ 5) ให
มีกระบวนการสรางความโปรงใสทางการเงินของสื่อในลักษณะเดียวกับที่นักการเมืองตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
6) ใหมีการกํากับดูแลสื่อโดยองคกรภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ 7) จัดทําเร
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ในวันที่ 9 เมษายน 2549 ซึ่งเปนวันที่เว็บไซตคนผานฟาเปดตัวดําเนินการนั้น
“นักเลงโบราณ” (นามแฝง) หนึ่งในผูริเริ่มกอตั้งกลุมคนผานฟาในหองราชดําเนินแหงเว็บไซต
พันทิปดอทคอม ไดเขียนแถลงการณเรื่อง “11 เมษายน --“คนผานฟา”--ตานสื่อคุกคาม
ประชาชน--!!”1 โดยวิจารณแจกแจงยกตัวอยางเรื่องที่สื่อได “บิดเบือน ใสราย บิดประเด็น ซอน
เงื่อนในการใหขาวสารกับสังคม” มากมาย อาทิเชน (1) “…การตัดตอภาพที่[มัสยิด]กรือแซะ
การใหขาวยั่วยุจนกลายเปนประเด็นเขาใจผิดในหมูพี่นองทางใต เสนอขาวเชิงใหทายผูกอการ
ไมสงบทั้งทางใตสามจังหวัด กลายเปนยิ่งสาดน้ํามันเขากองเพลิง...” (2) “...เรื่องรันเวยสนามบิน
[สุวรรณภูมิ]ราว ที่ประโคมขาวเท็จ จนโครงการของชาติเสียหายในสายตาตางชาติ” (3) “...เรื่อง
การแสดงทาทีสนับสนุนกลุมมอบ ตั้งแตสวนลุมฯ มาจนถึงลานพระรูปฯ สนามหลวง และหนา
ทําเนียบ ไลไปสยามพารากอน ฯลฯ” (4) “…จํานวนผูเดินขบวนจากเรือนหมื่น [สื่อ]ก็กลับ
ประโคมวาเปนเรือนแสน...” (5) ในกรณีจาบจวงพระมหากษัตริยนั้น “...บางสื่อก็เขาขางกันเอง
ชวยกันปกปดพวกพอง...ทั้งที่มีหลักฐานคลิปวีดิโอโจงแจง แตสื่อกลุมนี้ก็กลับใชเลหกลหลอกให
กลุมคาราวานคนจน หลงเขาไปติดกับ กลายเปนการปดลอมขูเข็ญ” และแมแตเวลาตอมาที่
รายการถึงลูกถึงคนของสรยุทธ สุทัศนะจินดา “...เอาสองฝายมาออกทีวี แตกลายเปนรายการไล
ตอนคนจนใหกลายเปนผูรายในสายตาคนทั่วไป” (6) ในขณะที่อีกดานหนึ่ง ในเหตุการณ “...การ
ปดลอมที่ กกต. [ของกลุมพันธมิตรฯ] สื่อกลับเงียเฉย ไมหยิบมาเปนประเด็น” และ (7) “...
สนับสนุนเห็นดีเห็นงาม กับการประทวงการเลือกตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2549 [และ] การทําผิด
กฎหมายตางๆในการเลือกตั้ง เชน การฉีกบัตรเลือกตั้ง แลวสนับสนุนใหคนทําความผิด
กลายเปนฮีโร”
ทั้งหมดนี้ในสายตาของนักเลงโบราณ (นามแฝง) จึงทําให “คนดีตองกลายเปน
คนเลว” และ “โจรกลายเปนคนดี”
และเกิดเปนภาวะ “โจรรองจับคนดี” และ “สื่อคุกคาม
ประชาชน” แตสื่อกลับ “…ออกมาสรางสถานการณวาสื่อถูกคุกคาม โดยจะใชสื่อที่เปนพรรค
พวกกันออกแถลงการณพรอมกันในวันที่ 11 เมษายน” ดังนั้น นักเลงโบราณ (นามแฝง) จึง
ประกาศในนามคนผานฟาวา “หากสื่อฉบับใด ลงแถลงการณฉบับดังกลาว จะเทากับวา สื่อฉบับ

ตติ้ง (rating) สื่อเปนรายฉบับ/รายการ/คอลัมน และ 8) จัดทํา priority watch list สื่อที่อยูในบัญชีที่ตองจับตา
มอง
1
อางอิงจาก นักเลงโบราณ (นามแฝง) (2549ก: ออนไลน) ผูเขียนเขาใจวานาจะมีการนําเนื้อความใน
ขอเขียนชิ้นนี้ไปโพสตไวในเว็บไซตคนผานฟาและเว็บบอรดตางๆหลายแหง ซึ่งนาจะรวมถึงหองราชดําเนิน
ดวย แตเนื่องดวยขอจํากัดในการเขาถึงเว็บไซตที่ปดตัวไปแลว ผูเขียนจึงไมสามารถคนพบขอเขียนชิ้นนี้ใน
เว็บไซตคนผานฟา ในขณะที่ในหองราชดําเนิน ผูเขียนก็ไมพบขอเขียนนี้เชนกัน อาจเปนเพราะกระทูดังกลาว
ถูกลบทิ้งไปแลว พบเพียงกระทูซึ่งมีชื่อใกลเคียงกัน คือ May Man Return (นามแฝง) (2549: ออนไลน) ซึ่งมี
ใหลิงคติดตามกระทูของคนผานฟาไปที่กระทูเลขที่ P4270473 ซึ่งคาดวาอาจเปนกระทูที่มีเนื้อความขอเขียน
ดังกลาวของนักเลงโบราณ (นามแฝง) แตก็ไมสามารถตรวจสอบไดเพราะเขาถึงไมไดแลวเชนกัน

305

นั้น รูเห็นเปนใจ และสนับสนุนพรรรคพวกกันเองในการคุกคามการรับรูขาวสารดานที่เปนจริง
ของประชาชน” และดังนั้น คนผานฟาจึง “...จึงขอเรียกรองให ทําการ ประทวงแบบสันติ เพื่อ
แสดงใหเห็นเปนสัญญลักษณโดยงดซื้อหนังสือพิมพฉบับเหลานั้นในวันที่ 11 เมษายน 2549”
ตรรกะในบทความดังกลาวขางตนนั้น นาสนใจเป นอยางยิ่ง เพราะเป นการ
อธิบายตีความเหตุการณตางๆในลักษณะกลับดานกับภาพความเขาใจของสังคมทั้งหมดเลย
ทีเดียว นี้ในแงหนึ่ง อาจพิจารณาตามจุดยืนของกลุมคนผานฟาวา ที่เปนเชนนั้นเพราะคนทั่วไป
ในสังคม “ถูกบริหารการรับรู” โดยสื่อกระแสหลัก “ที่ไมเปนกลาง” หรือในอีกดานหนึ่ง ก็อาจ
พิจารณาบนฐานจุดยืนของกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณไดวาเปนการ “ตะแบง” อธิบายตีความ
เหตุการณแบบ “ถูลูถูกัง” ใหฝายตนเองดูเปนผูยึดมั่นในความถูกตองเสมอมา อยางไรก็ตาม ไม
อยูในวิสัยของวิทยานิพนธชิ้นนี้ วา คํากลาวและการตีความของฝายใดจริง ฝายใดเท็จ กลาวได
เพียงวา เปนการตอสูกันโดยอาศัยทักษะเชิงตรรกะการใหเหตุใหผลของทั้งสองฝาย ที่ระดม
ศักยภาพความสามารถเขาห้ําหั่นในสงครามตัวอักษร (และ “สงครามน้ําลาย”) อยางเต็มอัตรา
ศึก
เว็บคนผานฟาที่เปดตัวมานั้น แมจะไดรับความสนใจอยูไมนอย โดยสมาชิกใน
กลุมนําขอมูลจํานวนคลิ๊กตอวัน ระหวางวันที่ 9-13 เมษายน 2549 มาแสดงในกระทูหองราช
ดําเนินใหสมาชิกคนอื่นๆทราบ คือ มีจํานวนการเขาชม 254 คลิ๊ก; 591 คลิ๊ก; 3,947 คลิ๊ก;
1,321 คลิ๊ก และ 5,005 คลิ๊กตามลําดับ1 ทั้งนี้ นับตั้งแตเปดดําเนินการในตนเดือนเมษายน
จนกระทั่ง “ปดตัว” อยางรวดเร็วในตอนตนเดือนสิงหาคม 2549 นั้น นอกจากเคลื่อนไหวอยูใน
หองราชดําเนินแลว กลุมคนผานฟายังดําเนินการเคลื่อนไหวตอไปในสื่ออื่นๆดวย ไดแก2
1) รายการวิทยุ 3 แหง ซึ่งจัดตั้งกันขึ้นเพื่อเผยแพรความคิดและขอมูลขาวสาร
ของตน ไดแก หนึ่ง รายการ “เปดแฟมความคิด” คลื่น FM105 MHz (Wisdom Radio) ดําเนิน
รายการโดย “มังกรดํา” (นามแฝง) และ “ปกภูมิ เดชดีหนูแกว” (นามแฝง) ชวง 13.00-15.00 น.
สอง วิทยุชุมชนที่คลื่น FM 94.25 MHz (คลื่นคนรักชาติ) ดําเนินรายการโดย “นักเลงโบราณ”
ชวง 21.00-23.00 น. และสาม ทดลองเปดสถานีวิทยุชุมชนคลื่น FM106.25 MHz ในชื่อ “คลื่น
คนผานฟาเรดิโอ” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 โดยมีผูเลนเว็บบอรดในหองราชดําเนิน เว็บพัน
ทิปฯ ที่เกาะกลุมกันมาเปนกลุมคนผานฟารวมเปดงาน ไดแก มังกรดํา (นามแฝง), นักเลง
โบราณ (นามแฝง), Thaiwoman (นามแฝง), รักพออยาทะเลาะกัน (นามแฝง) และ pichitmarn
(นามแฝง) ดําเนินรายการโดย ยี่หรา (นามแฝง) และควบคุมการสงกระจายเสียงโดย Money
Honey (นามแฝง)
1

ขอมูลสถิตินี้ ไดมาจากความคิดเห็นที่ 36 ของ “คุณนายจันทน (Money Honey)” (นามแฝง) ใน
กระทู นอกกระแส (นามแฝง) (2549ก: ออนไลน)
2
รวบรวมจาก “คลังเว็บไซต” ที่เก็บหนาเว็บของคนผานฟาในวันที่ 14 สิงหาคม 2549
[http://web.archive.org/web/20060814 104513/http://www.konpanfa.com]

306

สถานีวิทยุทั้งสามแหงยุติการทํารายการไปเดือนกรกฎาคม 2549 คาดการณ
กั น ว า สาเหตุ เ นื่ อ งจากกรณี ที่ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น วิ พ ากษ วิ จ ารณ ก รณี ที่ ศ าลอาญาได
พิพากษาตัดสินจําคุกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยผูฟงทางบานโทรศัพทเขามารวม
แสดงความคิดถึงและมีเนื้อหาถึงขั้นหมิ่นศาล (ดูเพิ่มเติมใน หัวขอที่ 2.2. บทที่ 7) คลื่นเอฟเอ็ม
105 MHz ถูกตั้งคําถามยอนกลับจากเว็บไซตผูจัดการออนไลนในเรื่องจรรยาบรรณของสื่อดวย
เชนกัน เนื่องจากผลิตรายกายโดยบริษัท ดรีมมีเดียจํากัด ในเครือทราฟฟกคอรเนอรโฮลดิ้ง
จํากัด ซึ่งมีนางสาวชยาภา วงศสวัสดิ์ บุตรสาวนางเยาวภา วงศสวัสดิ์ นองสาว พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร, นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายณัญพล จุฬางกูร เครือญาตินายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ เปน
ผูถือหุนอยูดวย (‘มังกรดํา' ชิ่ง 105 ชี้เหตุปลอยคนดาศาลหลังสงกกต.เขาคุก, 2549 : ออนไลน)
2) จัดเสวนาทางการเมือง 2 ครั้ง ไดแก “เปดแฟมความคิดสัญจรกับฅนผานฟา
ครั้งที่ 1” ที่อาคารฐานเศรฐกิจ เมื่อวันอาทิตยที่ 21 พฤษภาคม 2549 โดยมีเนื้อหาการเสวนา 5
ประเด็น ไดแก “สวาปาม Fast Food กทม. !! • ทักษิณ และ กกต. ทําไมตองเวนวรรค ? • สื่อ
ปวย ชวยกันรักษา (บรรยายโดย “มังกรดํา” และ “ปกภูมิ เดชดีหนูแกว” (นามแฝง) สองผูดําเนิน
รายการเปดแฟมความคิด คลื่นเอฟเอ็ม 105 MHz) • ศาสนากับการเมือง • ปรส. – ไลจับโจร
ปลนชาติ !!” และ "เปดแฟมความคิดสัญจรกับฅนผานฟา ครั้งที่ 2" ที่หางสรรพสินคา Union
Mall ลาดพราว
3) จัดพิมพหนังสือเรื่อง “2549 พันธมารปวนเมือง" และเรื่อง “สื่อเนา"
รวมกันเขียนโดยกลุมคนผานฟาที่รวมตัวกันในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปฯ
อยางไรก็ตาม หลังจากเปดดําเนินการไดเพียงราว 4 เดือน เว็บคนผานฟาก็ได
ประกาศยุติบทบาทของตนเองในวันที่ 9 สิงหาคม 2549 โดยใหเหตุผลวาที่ผานมาเปน “การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองแบบแหลมคม” จึงจะยุติบทบาทลักษณะการเคลื่อนไหวเชนนี้ และ
เปลี่ยนยุทธศาสตรเปนการ “...กอตั้งองคกรภาคประชาชนอยางจริงจังตอไป” อยางไรก็ตาม
หลายฝ า ยมองว า การยุ ติ บ ทบาทดั ง กล า ว มี ส าเหตุ สื บ เนื่ อ งมาจากการหมิ่ น ศาลของกลุ ม
สนับสนุนรัฐบาลทักษิณในกรณีคําตัดสินจําคุก กกต.เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 (ดูเพิ่มเติมใน
หัวขอที่ 2.2. บทที่ 7)
แมวาจะไดรับการตอบรับคอนขางดีจากกลุมคนที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ ทั้งที่
อยูในโลกไซเบอรและโลกกายภาพ แตการเคลื่อนไหวของกลุมคนผานฟา ก็ตองเผชิญกับกระแส
เสียดทานจากสมาชิกคนอื่นในหองราชดําเนินอยูบางประปราย ดังที่มีกระทูตั้งคําถามเรื่องความ
โปรงใสของกลุมคนผานฟาและเรียกรองใหมีการเปดเผยตัวตนที่แทจริงตอสาธารณะ นําโดย
นามแฝงหลักๆอยางนอย 2 คน คือ “นอกกระแส” (2549ก : ออนไลน) และ “Vincent Willem
van Gogh” (นามแฝง) มีการแสดงความไมพอใจ (และรําคาญ (YellowDog01 (นามแฝง), 2549
: ออนไลน) รวมทั้งการโตตอบอยูบาง (HOLY-ROACH (นามแฝง), 2549 : ออนไลน; และ
mr_a (นามแฝง), 2549ฌ : ออนไลน)
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ประเด็นเรื่องความโปรงใสและการเปดเผยตัวตนของแกนนํากลุมคนผานฟา
เปนประเด็นสําคัญที่ทําให “มังกรดํา” (นามแฝง) จําเปนตองออกมาชี้แจงวาแมแกนนํากลุมจะ
เกิดจากการรวมตัวในโลกไซเบอร แต “…หลักฐานการมีตัวตนจริงถูกตรวจสอบแลวจาก
หลักฐาน เอกสารของทางราชการ และถูกเก็บรักษาเอาไวในที่ปลอดภัย…” และ “…อันที่จริง
หลายคนในกลุมก็เปนที่รูจักกันในโลกจริง วาเปนใคร ทําอะไรอยู” อยางไรก็ตาม เนื่องจากงานที่
กลุมคนผานฟากําลังทําอยู เปนงานที่คอนไปทางอันตราย ทําใหบางคนจําเปนตองปดตัวเพื่อ
ความปลอดภัย ดวยหลักยึดของกลุมในเรื่อง “...กติกา รัฐธรรมนูญ และ ประชาธิปไตย รวมทั้ง
เรื่องการเปนกระจก อีกดาน สองดูภาพตัวตนที่แทจริงของสื่อบางสื่อ...” มังกรดํา (นามแฝง) จึง
เรียกรองวา “ทําไมจะตองรูวาเราเปนใคร? มาดูเนื้อหาที่เรานําเสนอดีกวา วาเราใหขอมมูลอีก
ดานที่เปนเท็จหรือเปนจริง เปนขอมูลจริง ที่ทําใหดิ้นพราดๆกันอยู จนตองออกมาดิสเครดิตกัน
ใชไหม ?” (มังกรดํา (นามแฝง), 2549ข : ออนไลน)
อันที่จริงแลว ในทางทฤษฎีของเรื่องอินเทอรเน็ตกับตัวตนนั้น ประเด็นเรื่องการ
ระบุตัวบุคคลได (identification) นั้น เปนเรื่องใหญ และมักมีขอเสนอกันวา ดวยเหตุที่ไม
สามารถระบุตัวบุคคลได ทําใหการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนโลกอินเทอรเน็ตสามารถกระทํา
ไดงายขึ้นและผูคนกลาพูดมากขึ้น แตจากกรณีนี้ แสดงใหเห็นวา คํากลาวนี้ใชไดผลเฉพาะกับ
กรณีที่ สังคมการเมืองนั้ นๆ เป นสั งคมที่อยู ใ นภาวะเผด็จการอํานาจนิยม และมี ผูที่ต องการ
ตอตานหรือทาทายอํานาจโดยอาศัยอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือเคลื่อนไหว โดยที่ตนเองยังคงอยู
ในภาวะที่มีความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพได แตในกรณีที่สังคมการเมืองเปนแบบ “สังคม
เปด” และเปนการเมืองแบบมวลชน (mass politics) ที่การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองจะสําเร็จได ก็จําเปนต องอาศัยฐานมวลชนเขาสนับสนุน ดังกรณีการขับไลรัฐบาล
ทั ก ษิ ณ นี้ การระบุ ตั ว บุ ค คลได นั้ น กลั บ ทํ า ให ไ ด รั บ ความชอบธรรมในการเคลื่ อ นไหวทาง
การเมืองมากกวา เพราะไมไดเปนการกระทํา “ใตดิน” แตอยู “บนดิน” และเปดเผยตัวตน พรอม
รับผิดชอบอยูเสมอ ดังที่เกิดขึ้นกับฝายขับไลรัฐบาลที่เปดเผยตัวตอสาธารณะ ทั้งที่ปรากฏบน
เวทีพันธมิตรฯและในเว็บไซตผูจัดการออนไลน
เงื่อนไขสําคัญยิ่งประการหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวโดยไรความรุนแรงที่ยึด
หลักทําอะไรตองเปดเผย โปรงใส มีรับผิดชอบ จะทําอะไรอยางไรจะตองมีการแจงใหสาธารณะ
รับรูกอนลวงหนา เนื่องจากจําเปนตองใหมวลชนในสาธารณะเชื่อใจและไววางใจในตัวผูนําและ
กลุมที่เคลื่อนไหว วาไมไดประสงคราย หรือทําอะไรหลบๆซอนๆที่ไมชอบมาพากล ดังนั้น เรื่อง
การกระทําโดยเปดเผยตัวตนตอหนาสาธารณะนั้น จึงถือเปนประเด็นสําคัญยิ่งหากตองการให
การเคลื่อนไหวไรความรุนแรงนั้น “ไดผล” ดังนั้น แมผูเขียนจะกลาวไดตอนตนของหัวขอนี้วา
การเคลื่อนไหววิพากษสื่อของกลุมคนผานฟาจะใชรูปแบบทั้ง 3 ขั้นตามวิธีการปฏิบัติการไร
ความรุนแรงของ Sharp (1973) ก็ตาม และการเคลื่อนไหวดังกลาวก็มีแรงสะเทือนตอสื่อกระแส
หลักที่ถูกวิพากษวิจารณอยูบางใหตองออกมาตอบโต แตการที่ไมไดเปดเผยตัวตนที่แทจริงของ
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ตนเอง แมจะอยูในโลกอินเทอรเน็ตก็ตาม ก็เทากับทําใหความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของ
กลุมตนลดลงไปอยางมาก จนไมสามารถก็ไดเกิดแรงกระเพื่อมอะไรมากนักตอการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในภาพใหญที่ฝายที่พยายามขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น คอนขางรวมตัวกันอยาง
เขมแข็ง ทั้งยังมีกระบวนการตุลาการภิวัตนและกองทัพภิวัต นเขาหนุนเสริมอีกด วย (ดูการ
อภิปรายเพิ่มเติมในหัวขอ 4.3 บทที่ 8)
3. สรุป
ภาพความเคลื่อนไหวทางการเมืองของทั้งฝายดังที่แสดงใหเห็นในบทนี้ คือ การใช
เงื่อนไขสนับสนุนเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทยเปนเครื่องมือหลักในการเคลื่อนไหว และ
เนื่องดวยเปนการสื่อสารและเคลื่อนไหวผานอินเทอรเน็ต ทําใหการตอสูทางการเมืองในครั้งนี้
เปนไปโดยไรความรุนแรง (ทางกายภาพ) ของทั้งสองฝาย ทั้งสองฝายตางใชปฏิบัติการเชิง
ประเด็น/เนื้อหาในลักษณะตางๆ เพื่อการเพิกถอนความยินยอมตออํานาจของเปาหมายของ
ตนเอง โดยเริ่ ม จากการสนทนากั บ ฝ า ยตรงข า มในประเด็ น ความไม ช อบธรรมของอี ก ฝ า ย
จากนั้นปฏิบัติการเชิงเนื้อหาก็ขยับไปเปนการปรับความเทาเทียมทางอํานาจโดยไมใหความ
รวมมือและโดยแทรกแซงไรความรุนแรง พรอมกันไปกับการระดมฝายที่สาม
อยางไรก็ตาม พลวัตเชิงอํานาจและความชอบธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกลุมปฏิบัติการไร
ความรุนแรงทั้งสองกลุมที่ซอนกันขึ้นมา อาจสรุปรายละเอียดเปนขั้นตอน เพิ่มเติมขึ้นมาจาก
กรอบทฤษฎีที่วางไวในบทที่ 2 ไดวา เริ่มแรก กลุมตอตาน/ขับไลรัฐบาล ทําการเพิกถอนความ
ยินยอมและการใหความชอบธรรมตออํานาจของรัฐบาลทักษิณ โดยใชอินเทอรเน็ตคอยๆดึงดูด
ความสนใจของมวลชนใหกลายมาเปนพลังทางการเมืองของฝายตน จนสามารถขึ้นสูจุดพลิกผัน
(critical point) ทางการเมืองไดในชวงครึ่งหลังของขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ (ราวปลาย
เดือนพฤศจิกายน 2548 เปนตนไป) และเมื่อถึงขั้นนั้น ก็ถือไดวากลุมขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น ได
กลายเปนวาระทางการเมืองไปแลว หรือกลาวในภาษาของวิทยานิพนธชิ้นนี้ คือ กลุมของสนธิ
ได “ขึ้นสูอํานาจ” โดยอาศัยการไดรับความยินยอมจากฐานมวลชนในอาณาบริเวณการสื่อสาร
ของตนเองเชนกัน
สิ่งที่กลุมขับไลรัฐบาลตองกระทําตอไปหลังจาก “ขึ้นสูอํานาจ” แลว ประกอบดวย 2 สวน
คือ ในดานหนึ่ง ก็ยังคงดําเนินการขับไลรัฐบาลทักษิณตอไปใหสําเร็จใหจงได โดยตอมาก็สงไม
ตอใหกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แตในอีกดานหนึ่ง เปนธรรมดาอยูเองที่ใครก็
ตามที่เคลื่อนไหวเลยผานจุดพลิกผันแลว ก็จําเปนจะตองรักษาความชอบธรรมทางอํานาจที่
ตนเองไดรับมาจากมวลชนในฝายตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การตรึงความสนใจของผูคนไว
ใหอยูกับฝายตนเอง ดังนั้น จึงเปนเหตุใหเกิดขบวนการเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
ซอนขึ้นมาอีกขบวนการหนึ่ง เพื่อตอตาน “กลุมขับไลรัฐบาล” คลายกับเปนขบวนการสวนกลับ
(counter movement) ซึ่งในที่นี้ ถือวากลุมดังกลาวนี้ เคลื่อนไหวโดยไรความรุนแรงเชนกัน
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เพราะเปนการเคลื่อนไหวโดยไมเกิดความรุนแรงทางกายภาพ (หรือกลาวใหชัดเจน คือ เกิด
ความรุนแรงทางกายภาพนอยมาก)
เครื่องมือที่ใชในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมสนับสนุนรัฐบาลนั้น แทนที่จะใช
เครื่องมือของตนเอง อยางที่ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจใชเว็บไซตผูจัดการออนไลน กลุม
นี้หันไปใชเงื่อนไขเชิงโครงสรางที่มีอยูแลวมาสนับสนุนกลุมตน โดยใชเว็บบอรดสาธารณะยอด
นิยมเปนฐานที่มั่น ซึ่งเทากับเปนการประหยัดการลงทุนสรางเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองของ
กลุมตนเองลงไปไดมาก สวนลักษณะปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของกลุมสนับสนุนรัฐบาลนั้น ก็
คลายกันกับกลุมขับไลรัฐบาล กลาวคือ เปนการโจมตีบุคคลและองคกรโดยใชวิธีการเปดเผย
ขอมูล การวิเคราะหวิจารณตางๆโดยมีเปาหมายแรก พุงไปที่เรื่อง “ความดีงามของรัฐบาล
ทักษิณ” กับ “ความเลวรายของสนธิ” และเปาหมายที่สอง คือ การวิพากษสื่อมวลชนในฐานะที่
ไมเปนกลาง “ลําเอียง” เขาขางฝายขับไลรัฐบาล
ทั้งกลุมขับไลและกลุมสนับสนุนรัฐบาลตางใชอินเทอรเน็ตเขาโรมรันพันตูกันในทุกแงมุม
ในดานเนื้อหา หรือในที่นี้จะเรียกวาเปน “อํานาจเชิงคุณภาพ” นั้น ก็ใชทั้งการอภิปรายในแง
ตรรกะความคิดและการตีความคําพูดและปรากฏการณตางๆ เพื่อโนมนาวชักจูงและระดมพลให
มวลชนฝายตนเองสนับสนุน และเพิกถอนความยินยอมตอฝายตรงขาม สวนในดานจํานวนการ
ผลิตเนื้อหาและจํานวนผูบริโภคเนื้อหาดังกลาวของแตละฝาย ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา “อํานาจเชิง
ปริมาณ” นั้น ตางฝายตางก็พยายามจะผลิตเนื้อหาใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได และทําการ
“แพรกระจาย” เนื้อหาดังกลาวใหเขาถึงผูฟง/ผูอาน ซึ่งคือก็ “มวลชนในโลกสื่อสาร” ใหไดมาก
ที่สุด นี้เห็นไดชัดเจนยิ่งในกรณีของกลุมขับไลรัฐบาลที่ใชเนื้อหาเดียวกันกับสื่อหลากหลายชนิด
หรือที่เรียกกันวาเปนการสื่อสารแบบ “ขามสื่อ” (cross-media) และสามารถแผอิทธิพลทาง
ความคิดและการกําหนดวาระทางการเมือง ออกไปไดกวางไกลเหนืออาณาบริเวณการรับรูของ
มวลชนคนไทยทั้งที่อยูในและนอกประเทศไดอยางกวางไกลยิ่ง ในขณะที่กลุมสนับสนุนรัฐบาล
นั้น แมจะไม ได มีฐ านทรัพยากรทางเทคโนโลยีการสื่อสารมากเท ากั บ กลุมขั บไล รัฐบาล แต
สําหรับในเว็บบอรดสาธารณะยอดนิยมดานการเมืองที่มีผูคนเขามาอานเปนจํานวนมากมาย
อยางหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอมนั้น กลุมสนับสนุนรัฐบาลก็สามารถใช “อํานาจเชิง
ปริมาณ” หรือภาษาทั่วไปอาจเรียกวา “พวกมาก” ในการเอาชนะกลุมตอตานรัฐบาลในพื้นที่
เดียวกันนี้ไดอยางคอนขางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียว
ในชวงการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กลาวถึงในบทนี้นั้น นอกจากอํานาจของปฏิบัติการ
เชิงเนื้อหาดังกลาวแลว เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทยยังไดแสดง
บทบาทเขาจํากัดการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ดวยเชนกัน วิทยานิพนธชิ้นนี้เรียกเหตุการณนี้ตาม
สํานวนของ Sharp (1973) วา “พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง” โดย
เฉพาะที่เห็นไดชัดเจน คือ เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางที่กระทําตอกลุมขับไลรัฐบาลทักษิณ
โดยการแทรกแซงระบบเทคโนโลยีสื่อสารของเอเอสทีวีและเว็บไซตผูจัดการฯ โดยผูที่กุมอํานาจ
เชิ ง สถาบั น เหนื อ ระบบอิ น เทอร เ น็ ต ไทย ทั้ ง ที่ เ ป น กรมประชาสั ม พั น ธ และอาจรวมถึ ง
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การสื่อสารแหงประเทศไทย ที่ใชอํานาจชนิดตางๆทั้งแบบทางการและที่เปนอิทธิพล สั่งใหกลุม
ผูใหบริการเว็บโฮสติ้งและผูใหบริการรับฝากเครื่องเซิรฟเวอรทําการปดกั้นการสื่อสารบางชวง
บางตอนของระบบสื่อสารทั้งสองชนิดดังกลาว รวมทั้งกรณีที่อํานาจเชิงสถาบันอยางกระทรวง
ไอซีทีและตํารวจไซเบอรเองที่ถึงขั้นสั่งปดเว็บไซต 2 แหงเลยทีเดียว
ความนาสนใจประการหนึ่ง คือ ภาคกระทําการของเงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางของ
ระบบอินเทอรเน็ตดังกลาวนี้ เปนชวงกอนมาตรา 7 ที่กลุมขับไลรัฐบาลยังมีอํานาจนอยกวา
ฝายรัฐบาล ในขณะที่ชวงหลังมาตรา 7 นั้น กลุมขับไลรัฐบาล “ขึ้นสูอํานาจ” แลว และก็เปนหวง
เวลาเดียวกันกับที่ฝายสนับสนุนรัฐบาลและกลุมไมเอามาตรา 7 ถูกจํากัดการเคลื่อนไหวโดย
เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางดังกลาวเชนกัน ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทที่ 7 ตอไปขางหนา ☯

บทที่ 7
อินเทอรเน็ตกับการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ :
ทางแพรงเหตุการณมาตรา 7
หลังจากไดภาพความเปนไปตางๆที่เกิดขึ้นชวงกอนการประกาศใชมาตรา 7 เพื่อขอ
นายกรั ฐ มนตรี พ ระราชทานของกลุ ม ขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ที่ ป รากฏมี ก ลุ ม เคลื่ อ นไหวทาง
การเมื อ งโดยไร ค วามรุ น แรงโดยใช อิน เทอร เ น็ต ทั้ งฝ า ยขั บ ไลแ ละฝ า ยสนั บ สนุ รั ฐ บาล ดั ง ที่
อรรถาธิบายไวในบทที่ 6 แลวนั้น ในบทที่ 7 นี้ สถานการณการเคลื่อนไหวทางการเมืองไรความ
รุนแรงผานอินเทอรเน็ต ยิ่งทวีความซับซอนขึ้นอีกขั้นหนึ่ง โดยมีเหตุการณมาตรา 7 เปน “ทาง
แพรง” หรือ “ทางแยก” สําคัญที่ทําใหแนวรวมตอตานและขับไลรัฐบาล ที่เคยรวมแนวทางการตั้ง
คําถามถึงความไมชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณมาโดยตลอดนั้น ตองเดินแยกออกเปนคนละสาย
กัน แนวรวมที่แยกตัวออกมานี้กลายเปนกลุมที่สามนี้ (ตอไปนี้จะขอเรียกรวมกันวา “กลุมไมเอา
มาตรา 7”) มีกลุมคณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและกลุมประชาไท เปนแกนนําสําคัญ
กลุมไมเอามาตรา 7 นี้ แตเดิมทีก็ไมไดใชชองทางการสื่อสารทางการเมืองผานชอง
เดียวกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งใชเว็บผูจัดการออนไลนและสื่ออื่นๆในเครือ
ผูจัดการ แตมีชองทางของตัวเอง คือ ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (midnightuniv.org)
และเว็บไซตประชาไทดอทคอม (prachatai.com)
ซึ่งถือไดวาเปนเงื่อนไขสนับสนุนเชิง
โครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทยที่ทั้งสองเว็บไซตตางไดดําเนินกิจกรรมตางๆจนลงหลักปก
ฐานอยูในกลุมผูอานเฉพาะจํานวนไมนอยที่อยูในภาคประชาสังคมของไทย ดังนั้น เมื่อตัดสินใจ
เดินแยกทางกัน เว็บไซตทั้งสองแหงนี้จึงเปนเสมือนทางเลือกที่สามของการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและมวลชนผูบริโภคเนื้อหาอินเทอรเน็ต ในชวงหลังมาตรา 7 เปนตนมา ซึ่งยึด
หลักการของตนที่ตั้งคําถามตอความไมชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณบนฐานกติกาประชาธิปไตย
และไมยินยอมใหมีการลมระบอบประชาธิปไตยโดยการขอใหมีผูบริหารประเทศที่ไมไดมาจาก
การเลือกตั้งดังที่ฝายพันธมิตรฯกระทํา แมวากลุมไมเอามาตรา 7 นี้ จะไมไดสนับสนุนรัฐบาล
ทักษิณทุกเรื่อง และตอตานกลุมขับไลรัฐบาลทุกประเด็น แตฝายขับไลรัฐบาลแตเดิม (ทั้งที่อยูใน
เครือผูจัดการและกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) ก็ถือวา กลุมนี้เปน “แนวรวมมุม/
ดานกลับ” ของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณไปเสีย ดังนั้น การเมืองไทยชวงนับจากการใชมาตรา
7 เปนตนไป จึงเปนเสมือนนิยายการเมืองคลาสสิคจีน คือ “สามกก” ที่มีกลุมไมเอามาตรา 7
เปนฝายที่สาม
ในบทนี้ จะไดกลาวถึงปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของประชาไทและมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่มี
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การผลิตและเผยแพรเนื้อหาสนทนากับฝายตรงขาม1 ตั้งแตชวงเริ่มแรกที่มีการขับไลรัฐบาล
ทักษิณในชวงปรากฏการณสนธิ และตอมา คือ ชวงวิวาทะของทั้งสองเว็บไซตวาดวยมาตรา 7
อันเปนประเด็นที่ทําใหตองเกิดการสนทนาภายในกลุมเคลื่อนไหวที่รวมทางกันมาแตเดิมอยาง
จริงจัง ซึ่งประกอบดวยการโตแยงกลับจากฝายพันธมิตรฯ ความอึกอักของแกนนําพันธมิตรฯใน
ปกที่มาจากภาคประชาสังคม เพราะเคยมีความใกลชิดในแงความคิดทางการเมืองกับกลุมไมเอา
มาตรา 7 มากอน และกลายเปนการปะทะขนาดยอมระหวางแกนนําพันธมิตรฯปกภาคประชา
สังคมกับแกนนํามหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอยูชวงหนึ่ง จากจุดเริ่มของทางแพรงที่ไมเห็นดวยกับ
มาตรา 7 การเคลื่อนไหวทางการเมืองไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตในชวงหลังจากนี้ จึง
สืบเนื่องเปนปฏิบัติการเชิงเนื้อหาในอีก 2 ประเด็นหลัก คือ (1) วาดวยตุลาการภิวัตน และ (2)
วาดวยพระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ประเด็นทั้งสองนี้ กลายเปนที่มาของภาคปฏิบัติการของเงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสราง
เหนือระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทย ที่ปฏิบัติการไรความรุนแรงของทั้งกลุมสนับสนุน
รัฐบาลและกลุมไมเอามาตรา 7 ตองเผชิญ สําหรับประเด็นแรก เรื่องตุลาการภิวัตนนั้น มีการ
ผลิตและเผยแพรเนื้อหาอภิปรายกันอยูไมนอยทั้งจากกลุมไมเอามาตรา 7 และกลุมสนับสนุน
รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ กล า วโดยเฉพาะกลุ ม หลั ง นี้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวทั้ ง ในโลกไซเบอร แ ละในโลก
กายภาพ เพื่ อ วิ พ ากษ ก ระบวนการตุ ล าการภิ วั ต น โดยเฉพาะในกรณี ก ารตั ด สิ น จํ า คุ ก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จนเปนเหตุใหตองแตกพายกันไปหลังจากประสบขอหา
“หมิ่นศาล” ซึ่งใชเงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางของอินเทอรเน็ตไทยผานกระบวนการยุติธรรม
สําหรับประเด็นที่สองนั้น กลุมไมเอามาตรา 7 เปนฝายนําโดดเดนในการผลิตและเผยแพร
เนื้อหาที่เ ปนการตั้งคําถามวิพากษวิจารณในเรื่องพระราชอํานาจมาตั้งแตสมัยที่กลุมขับไล
รัฐบาลทักษิณยังอยูในรูปขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจแลว เมื่อในเวลาตอมาประเด็นพระ
ราชอํานาจ ขยับขยายกลายเปนขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กลุมไมเอามาตรา 7 จึงได
เคลื่ อ นไหวโดยเป น ผู เ ป ด ประเด็ น นี้ ใ ห มี ก ารถกเถี ย งกั น ในทางวิ ช าการอย า งจริ ง จั ง โดยมี
เปาหมายสําคัญ เพื่อปองกันไมใหมีการนําขอหาหมิ่นฯมาเปนเครื่องมือทางการเมืองในการ
ทําลายฝายตรงขาม แตในที่สุด มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเองก็ตองประสบกับเงื่อนไขอํานาจเชิง
โครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทยดวยตนเอง เพราะไดรับพิษภัยจากขอหาหมิ่นพระบรมเด
1

ควรกลาวไวในที่นี้ถึงขอจํากัดของการใชขอมูลเล็กนอย ขอมูลที่ใชจากเว็บไซตทั้งสองแหงนี้ มีความ
แตกตางกัน กลาวคือ ในเว็บประชาไทนั้น ผูเขียนใชบทบรรณาธิการ ซึ่งถือไดวาเปนตัวแทนสะทอนจุดยืนและ
ทิ ศ ทางของเว็ บ ไซต ไ ด ค อ นข า งชั ด เจน ในขณะที่ เ ว็ บ มหาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น นั้ น ไม มี บ ทบรรณาธิ ก าร จึ ง
จําเปนตองอาศัยขาวสารและบทความที่เขียนโดยนักวิชาการตางๆเขียนขึ้น และถูกรวบรวมหรือเผยแพรผาน
เว็บไซตแหงนี้เปนตัวสะทอนจุดยืนและทิศทางของเว็บไซตแทน ควบคูกันไปกับการวิเคราะหแถลงการณ
ตางๆที่ออกในนาม “คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน” ซึ่งมีอยูไมถึง 10 ชิ้น เพื่อความแมนยําในการวิเคราะห
จุดยืนและทิศทางของเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
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ชานุภาพนี้เชนกัน การใชมาตรการทางกฎหมายทั้งขอหาหมิ่นศาลและหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพดั ง ปรากฏในทั้ ง สองกรณี นี้ ก อ ให เ กิ ด ประเด็ น คํ า ถามที่ น า สนใจเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ
ระหวางสันติวิธีกับกฎหมาย ซึ่งจะไดอภิปรายไวในตอนทายของบทนี้ดวยเชนกัน
1. ปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (ประเด็นที่ 3) :
มาตรา 7 และแนวรวมตอตานรัฐบาลแยกเปนสอง
ขบวนการตอตานและขับไลรัฐบาลทักษิณที่เริ่มตนโดยสนธิ ลิ้มทองกุลกับขบวนการ
ถวายคื น พระราชอํ า นาจของเขา กระทั่ ง สื บ เนื่ อ งกลายมาเป น พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยนั้น ประกอบดว ยผูคนหลากหลายกลุม เขาร วมการขับไลรัฐบาลทักษิ ณด ว ย
หลากหลายเหตุผล วาระ และประเด็นตามแตที่ตัวเองใหความสําคัญ หลังจากเคลื่อนไหวขับไล
ดําเนินไปราวเดือนเศษในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุมพันธมิตรฯเห็นวา
วิกฤติการเมืองในครั้งนี้กําลังถึงทางตัน ไมวาจะใชวิธีการใดๆก็ไมสามารถทําให พตท.ทักษิณ
ลาออกจากการเปนนายกรัฐมนตรีได ในที่สุดพันธมิตรฯจึงประกาศแนวทางการขับไลรัฐบาล
ทักษิณโดยใชมาตรา 7 เพื่อขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 และทําให
แนวรวมกลุมพลังทางการเมืองในการขับไลรัฐบาลทักษิณเปลี่ยนรูปลักษณไปอยางสําคัญ
อันที่จริง แนวโนมการขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหทรงชวยแกไข
วิกฤติการเมืองนี้ มีมาตั้งแตในชวงขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจแลว แตขณะนั้น กลุมที่เขา
รวมในขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจยังไมหลากหลายมากเทาชวงที่เปนพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ดังนั้น เมื่อพันธมิตรฯหันไปใชแนวทางมาตรา 7 นี้ รอยแยกในหมูแนวรวม
ตอตานรัฐบาลที่คอยๆปริขึ้นมาบาง ก็ปรากฏขึ้นอยางชัดเจน จนกระทั่งในที่สุด เกิดเปนกลุม
พลังทางการเมืองกลุมที่สามที่ไมเห็นดวยกับการกระทําของรัฐบาลทักษิณ แตก็ไมเห็นดวยกับ
การใชแนวทางมาตรา 7 ในการขับไลรัฐบาล หรืออาจเรียกไดวาเปนกลุม “ไมเอามาตรา 7” และ
กลุมที่สามนี้ ก็คอยๆแยกทางจากกลุมพันธมิตรฯมากขึ้นไปอีกหลังเหตุการณรัฐประหาร จน
กลายเปน กลุ มที่ อ าจเรี ย กหลวมๆไดวา “กลุ มสองไม เอา” (คือ ไมเ อารั ฐ ประหารและไม เ อา
ทักษิณ)
สําหรับในโลกไซเบอร กลุมไมเอามาตรา 7 นี้มีเว็บไซต 2 แหงเปนผูมีบทบาทนํา คือ
เว็บไซตประชาไทดอทคอม (www.prachatai.com) เว็บไซตสื่อทางเลือกที่ไดรับความนิยมอยาง
สูงในกลุมคนในภาคประชาสังคม และเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (www.midnightuniv.org)
เว็บไซตวิชาการทางเลือกที่มีบทบาทชี้นําทางความคิดใหกับสังคมไทยและในภาคประชาสังคม
อันเปนเว็บไซตซึ่งแมแต สุริยะใส กตะศิลา ผูประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ก็ยังกลาวไววาเปนเว็บไซตที่ “...ใหขอมูลเชิงวิเคราะห...ใหขอมูลดานวิชาการ ทําใหคนเขาไป
อ า นมากกว า เว็ บ ไซต ข องสื่ อ ประเภทวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น ” ในขณะที่ ก ลุ ม ผู อ า นของเว็ บ ไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น สุริยะใสก็เห็นวา “แบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน คือ กลุมที่สนับสนุน
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ทักษิณ และกลุมที่ตอตานทักษิณ ในภาวะที่เกิดการเลือกขางของทั้งสื่อเองและประชาชน”1
กลุมไมเอามาตรา 7 นี้ หากพิจารณาตามลักษณะงานศึกษาเรื่องปฏิบัติการไรความ
รุนแรงที่ไดรับอิทธิพลจาก Sharp (1973) ทั้งหลายแลว ก็แสดงใหเห็นถึงความซับซอนของ
ขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงเพื่อขับไลรัฐบาลทักษิณขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เพราะนอกจาก
กลุมที่เคลื่อนไหวไรความรุนแรงเพื่อโคนลมรัฐบาล จะตองเผชิญกับกลุมเคลื่อนไหวไรความ
รุนแรงเพื่อสนับสนุนรัฐบาลแลว ยังจะตองเผชิญกับกลุมเคลื่อนไหวไรความรุนแรง (อีกกลุม
เชนกัน) ที่ทั้งไมไดสนับสนุนการโคนลมรัฐบาลอยางไมมีขอแม และไมไดสนับสนุนรัฐบาลอยาง
เต็มตัวเหมือนกลุมที่สองเชนกัน
1.1. การสนทนากับฝายตรงขาม
1.1.1. เว็บไซตมหาวิทยาลัยเทีย่ งคืน
(1) ชวงกระแสตอตานรัฐบาลทักษิณ
เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น นั้ น กล า วได ว า เป น ที่ ร วมของนั ก คิ ด
นักวิ ชาการและนั กกิจกรรมที่สนใจปญหาทางสัง คมและทฤษฎีใหม ๆอยูเสมอ การเผยแพร
เนื้อหาของในเว็บไซตนี้จึงมีความหลากหลายสูง แตหากนับเฉพาะชวงเวลาตั้งแตตนเดือน
กันยายน 2548 ซึ่งรายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดออกจากชอง 9 กระทั่งถึงเหตุการณ
รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2549 แลว จํานวนบทความที่เผยแพรผานเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น มีทั้งหมด 379 ชิ้น (เฉลี่ยประมาณวันละ 1 บทความ) ทั้งนี้ มีบทความ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น ป ญ หาอั น เป น ที่ ม าของการขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ เช น การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ, ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต, การเจรจาการคาแบบทวิภาคีหรือเอฟทีเอ เปน
ตน และประเด็นสืบเนื่องตางๆ เชน การเมืองเรื่องพระราชอํานาจ, ปรากฏการณสนธิ, การ
ปฏิ รู ป การเมื อ งครั้ ง ที่ ส อง, การเคลื่ อ นไหวภาคประชาชนในนามพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย, และ ตุลาการภิวัตน เปนตน อยูถึง 176 ชิ้น หรือเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว (สวน
ที่เหลือเปนบทความเชิงทฤษฎีหรือเกี่ยวกับเหตุการณในตางประเทศเปนหลัก)
สําหรับในกรณีการขับไลรัฐบาลทักษิณ แตเดิมมา คณาจารยมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืนเริ่มที่จะเห็นถึงความไมชอบมาพากลของรัฐบาลทักษิณมาตั้งแตครั้งคดีซุกหุน (ภาค
หนึ่ง) เมื่อป 2544 แลว และยิ่งเห็นถึงความไมเหมาะสมของรัฐบาลทักษิณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก
เหตุ ก ารณ ก ารแทรกแซงองค ก รอิ ส ระต า งๆ การคอร รั ป ชั่ น กรณี ต า งๆที่ ค อ ยๆปรากฏขึ้ น
ตามลําดับ แตที่ทําใหกลุมคณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนรูสึกอดรนทนตอไมได คือ กรณีการ
ใชความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงในนโยบายการทําสงครามกับยาเสพติด
อันนํามาซึ่งการฆาตัดตอนกวา 2,000 ศพ และแนวนโยบายการใชมาตรการความรุนแรงในการ
1

อางอิงคําสัมภาษณเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 จาก ธิดา แยมบุปผา (2550 : 133)
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แกไขปญหาสามจังหวัดภาคใต มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเริ่มวิพากษวิจารณรัฐบาลทักษิณเรื่อยมา
แตเปนการกระทําในระดับบุคคล ผานการเขียนบทความและเปนที่เผยแพรบทความของนักคิด
นักเขียนคนอื่นๆในสังคมเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว (สมเกียรติ ตั้งนโม, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม
2552) 1
เมื่อเริ่มมีกระแสพระราชอํานาจในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548 อัน
เปนชวงเริ่มจุดติดกระแสการตอตานรัฐบาลทักษิณนั้น เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในฐานะสื่อ
ทางวิชาการที่เคลื่อนไหวทางสังคม ก็ไดเผยแพรเนื้อหาที่เกี่ยวของนี้ดวยเชนกัน เชน ในครั้งที่มี
การสนทนาสาธารณะเรื่ อ ง “พระราชอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย ”
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 อันเปรียบเสมือนเปนการ
เป ด ฉากและรวมพลกลุมต อตา นรัฐ บาลทักษิ ณครั้ งสํา คัญนั้ น สื่ อต า งๆเพี ย งแคทํ าขา วหรื อ
รายงานไวสั้นๆวามีการสนทนาดังกลาวขึ้นเทานั้น แตไมมีสื่อหนังสือพิมพฉบับใดตีพิมพบทถอด
เทปฉบับเต็มเผยแพรใหประชาชนไทยไดอานทั่วกันเลย ยกเวนเพียงสื่อในเครือผูจัดการเทานั้น
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงไดทําการคัดลอกเนื้อหาดังกลาวจากหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน และ
นํามาแสดงไว ในเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (พระราชอํานาจของพระมหากษั ตริย - สนทนา
สาธารณะ, 2548 : ออนไลน) เปนตน รวมทั้งการตีพิมพบทความวาดวยพระราชอํานาจและ
บทความวิจารณหนังสือพระราชอํานาจของประมวล รุจนเสรี อื่นๆที่ไดรับจากนักวิชาการไทย
อีก 6 ชิ้น ตลอดจนมีการเผยแพรบทความอื่นๆสืบเนื่องในหัวเรื่องที่เกี่ยวของนี้อีกเมื่อมีกระแส
ตีความมาตรา 7 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ในเหตุการณที่หนังสือพิมพมติชนและบางกอกโพสตถูกเขาชอนซื้อหุนโดย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ ซึ่งสรางความไมพอใจและกระแสตอตานมากมายในสังคมไทย ดวย
เห็นวาเปนการแทรกแซงสื่อใหญครั้งสําคัญของรัฐบาลทักษิณนั้น กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืนก็ไดรวบรวมขาวสารเหตุการณและทัศนะของนักคิดตางๆในสังคมไทยขึ้นเผยแพร กอง
บรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (2549ก, 2549ข, 2549ค : ออนไลน)
ครั้นถึงเหตุการณที่ครอบครัวชินวัตรและดามาพงศขายหุนของบริษัทเอไอ
เอสใหแกบริษัทเทมาเส็ก โฮลดิ้ง ของสิงคโปรเปนจํานวนเงิน 73,000 ลานบาทเมื่อวันจันทรที่
23 มกราคม 2549 อันเปนเหตุการณที่จุดชนวนใหกระแสการตอตานรัฐบาลทักษิณมาถึงจุดกอ
เกิดเปนกระแสขับไลรัฐบาลในระดับทั่วประเทศ กระทั่งมีการเคลื่อนไหวลารายชื่อ 5 หมื่นชื่อ
เพื่อถอดถอนพตท.ทักษิณออกจากการเปนนายกรัฐมนตรีนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนรูสึกถึงการ
คอรรัปชั่นในครั้งนี้อยางชัดเจน จึงไดประชุมรวมกันเมื่อวันศุกรที่ 28 มกราคม 2549 โดยมี
1

กลาวสําหรับปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตนั้น นับเฉพาะตั้งแตเดือนกันยายน 2548 ถึง
เหตุการณรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 เว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเผยแพรบทความเพื่อสรางองคความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ นับไดอยางนอยเปนจํานวนถึง 44 บทความ หรือประมาณ 11.6% ของ
บทความทั้งหมด 379 ชิ้น (นับตั้งแตบทความลําดับที่ 661-1047)
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ขอเสนอจากที่ประชุม 5 ประการ คือ “1) มีการยื่นรายชื่อ 5 หมื่นชื่อใหขับไลทักษิณ 2) ออก
แถลงการณประณามชินคอรป เกี่ยวกับการกระทําที่นาเกลียดในการหลบเลี่ยงการเสียภาษี 3)
ออกแถลงการณประณามตลาดหลักทรัพย, กลต., และนักกฎหมายบางคน ที่นารังเกียจกรณี
ชวยเหลือ โดยไมผิดกฎหมายเรื่องนี้ 4) เชิญชวนสื่อมวลชนใหรวมกันขุดคุยและเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ตอสังคม 5) เปดใหมีการรวบรวมความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวบนเว็บไซต ม.
เที่ยงคืน เพื่อเสนอตอสังคม” (เสียงสะทอนนักวิชาการบานนายกฯ รัฐบาลทักษิณจะอยูอยางไร,
2549 : 5. อางใน สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ก : ออนไลน)
อย า งไรก็ ต าม ในเวลาต อ มาเสี ย งส ว นใหญ ใ นที่ ป ระชุ ม คณาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น เห็ น ว า ไม ค วรขั บ ไล พตท.ทั ก ษิ ณ “เพราะไม ไ ด ทํ า ผิ ด กฎหมาย”
(สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ก : ออนไลน) ในขณะเดียวกัน คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็
ตระหนักวากลุมของตนเองไมมีความรูเกี่ยวกับกฎกติกาของตลาดหลักทรัพย (และกลต.) มาก
นัก ดังนั้น “เมื่อคนไมมีความรู และไมเขาใจจริงๆ การลารายชื่อ 5 หมื่น คงเปนไปไมได ทําให
แนวคิดนี้ตกไป” (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ก : ออนไลน)1 อยางไรก็ตาม เพื่อไมใหการ
เคลื่ อ นไหวเป น ไปตาม “...ฐานอารมณ ความรู สึ ก ชอบไม ช อบ เกลี ย ดชั ง แต . ..ควรต อ สู
เคลื่อนไหวโดยฐานความรู” (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ก : ออนไลน) คณาจารยมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืนจึงดําเนินการตามขอเสนอขอ 4 และ 5 เรื่องการสรางความรูความเขาใจและแสวงหา
ขอเท็จจริ งที่เ กิดขึ้ นและสนับสนุนใหสื่อทํางานเผยแพรความรูตอสาธารณกอน โดยทําการ
รวบรวมขอมูลความรูในลักษณะ think tank เกี่ยวกับกรณีการขายหุนชินคอรปเปนชุดบทความ
พิเศษเรื่อง “ถังความรูการขายหุนชินคอรป” (จํานวน 6 ชิ้น 14 เรื่อง2) และนําขึ้นเผยแพรใน
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อเปนฐานความรูเตรียมสําหรับดําเนินการในขอ 1-3 ตอไป
และนับจากนั้นมา ก็มีเผยแพรบทความที่เกี่ยวของกับการขับไลรัฐบาลทักษิณและวิเคราะห
ระบอบทักษิณเพิ่มเติมอยางสืบเนื่องอยางนอย 31 ชิ้น (รวมชุดบทความถังความรูฯ) รายการ
บทความที่มีเนื้อหาดังกลาว (และนับยอนกลับไปถึงบทความที่เกษียร เตชะพีระ เขียนขึ้นกอน
หนานั้นอีก 2 ชิ้น) สามารถแสดงในตารางที่ 7.1

1

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เลาใหฟงวา อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งคําถาม
กับที่ประชุมวันนั้นวาจะไลพตท.ทักษิณออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีนั้น รูแลวจริงๆหรือไมวาเขาทําผิด
อะไร? และใหอธิบายสาเหตุของการไลใหฟง (สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2552)
2
เนื่องจากเกณฑการเผยแพรบทความหนึ่งๆของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น หากบทความแตละชิ้นมี
เนื้อหานอยเกินไป ก็จะนําหลายบทความมารวมกัน เพื่อเผยแพรขึ้นเว็บในแตละครั้ง ทําใหจํานวนบทความที่
ขึ้นในเว็บไซตกับจํานวนเรื่องไมเทากัน
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ตารางที่ 7.1 : บทความเกีย่ วกับการขับไลรัฐบาลทักษิณในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
วันที่ขึ้น
เว็บ

เรื่องชื่อที่ปรากฏบนเว็บ

30 พ.ย.48
27 ม.ค.49
4 ก.พ.49

1.
2.
3.

4 ก.พ.49

4.

6 ก.พ.49

5.

6 ก.พ.49

6.

8 ก.พ.49

7.

9 ก.พ.49
9 ก.พ.49

8.
9.

นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณศึกทักษิณกับสนธิ
ขาลงรัฐบาลทักษิณ และ สองนัคราประชาธิปไตย
ถังความรูเกี่ยวกับการขายหุนชินคอรป(๑) (รวบรวมบทความ 9 ชิ้น) ไดแก
•
“คิดถึง 'ประเสริฐ นาสกุล ตุลาการที่รูธาตุแททักษิณกอนใคร?”
(ประชาชาติธุรกิจ 3 สิงหาคม 2544)
•
“จะปลอยความบกพรองโดยสุจริตไปตลอดชีวิตไดอยางไร”
บทสัมภาษณ รังสรรค ธนะพรพันธุ (ผูจัดการ 2 กุมภาพันธ 2549)
•
“ “เนติบริกร” สุวรรณ วลัยเสถียร ตบหนาประชาชนอยางรุนแรง”
โดย กาแฟดํา (กรุงเทพธุรกิจ 2 กุมภาพันธ 2549)
•
““ปรากฏการณซุกหุน ภาค 2” ในสายตาเหยี่ยวขาว” สัมภาษณ
ประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ (ประชาชาติธุรกิจ 29 มกราคม 2549)
•
“คณบดีรัฐศาสตรนําทีมตั้งโตะลารายชี่ออาจารยขับไล “ทักษิณ”“
(ผูจัดการออนไลน 2 กุมภาพันธ 2549)
•
“ผนึกกําลังลาชื่อไล “ทักษิณ”“ (ผูจัดการรายวัน 2 กุมภาพันธ
2549)
•
““ชัยอนันต” นําทีมลาชื่อจี้ “ทักษิณ” ออก-นัดแถลง 11.00 น.วันนี้”
(ผูจัดการออนไลน 2 กุมภาพันธ 2549)
•
“วิกฤตรัฐบาล - แกวสรร'งัดมาตรา216 ถอดถอนนายกฯทักษิณ”
(โพสตทูเดย ไมมีวันที่ตีพิมพ)
•
“ลาออก!ชาติหนาตอนสายๆ “ทักษิณ” โหน19ลานเสียง/แหลงชื่อ
ไล/สหรัฐเตือนอเมริกันหางม็อบ” (กองบ.ก.ไทยโพสต 3
กุมภาพันธ 2549)
ถังความรูเกี่ยวกับการขายหุนชินคอรป(๒) : รายการวิทยุ-ทักษิณคุยกับ
ประชาชน (โดยคัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับประเด็นคําชี้แจงการขายหุน
ชินคอรป และการชุมนุมของกลุมสนธิ ลิ้มทองกุล)
ถังความรูเกี่ยวกับการขายหุนชินคอรป(๓) (บทวิเคราะห 20 ประเด็นหลัก
ในดีลเทคโอเวอรกลุมชินคอรป)
ถังความรูเกี่ยวกับการขายหุนชินคอรป(๓) (ตอ) (บทวิเคราะห 20 ประเด็น
หลัก)
ถังความรูเกี่ยวกับการขายหุนชินคอรป(๔) : คําสารภาพกลางเมืองของ
นายกฯทักษิณ (เนื้อหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 209 และ 295)
จดหมายเปดผนึกถึงประชาชนไทย คําชี้แจงเรื่องการลารายชื่อ ๕ หมื่นชื่อ
ถังความรูเกี่ยวกับการขายหุนชินคอรป(๕) (มายาภาพของ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร กรณีการขายหุนชินคอรป)

11 ก.พ.49

10. Ideas are free: คําชี้แจงของทักษิณเรื่องความสุจริต

15 ก.พ.49

11. การชุมนุมเปนบอเกิดประชาธิปไตย ความอิจฉาเปนบอเกิดความเสมอภาค

18 ก.พ.49

24 ก.พ.49

12. ทักษิณคุยกับประชาชน : เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศพบและ
เรื่องขาวลือกับเอกสารปลอม
13. ถังความรูเกี่ยวกับการขายหุนชินคอรป(๖) : วิพากษยับกรณีศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลเจารัฐบาล
14. Law of the Few และทฤษฎีฟสิกส-สังคมศาสตร กรณีการขับไลทักษิณ

25 ก.พ.49

15. แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรียุบสภา และคําแถลงของนายกทักษิณ

26 ก.พ.49

16. รายการถึงลูกถึงคน คุยกับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังยุบสภาฯ

27 ก.พ.49
1 มี.ค.49
2 มี.ค.49

17. ณ วันนี้ที่ยอนกลับไปของนายกทักษิณ
18. กับปญหาคาใจในการเมืองไทยไลทักษิณ
19. แถลงการณมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและนักวิชาการทั่วประเทศ “ผาทางตัน
เวนวรรคทักษิณ ปฎิรูปการเมือง”
20. หลากความคิดเห็นในประเด็นระบอบทักษิณ

19 ก.พ.49

8 มี.ค.49
10
10
14
19

มี.ค.49
มี.ค.49
มี.ค.49
มี.ค.49

21.
22.
23.
24.

จากพฤษภาทมิฬถึงการปฏิรูปการเมือง ๔๙
การเมืองเรื่องสื่อ : สัมภาษณ สมเกียรติ ตั้งนโม
ฟองศาลจําลองไตสวนคดีทักษิณ และแถลงการณศูนยนิติศาสตร มธ.
การชุมนุมโดยสงบ เพื่อการเปลี่ยนผานการเมืองไทยอยางสันติ : คูมือการ
ชุมนุมยามวิกฤตคูมือการชุมนุมยามวิกฤต

ผูเขียน/เจาของ
เนื้อหา
เกษียร เตชะพีระ
เกษียร เตชะพีระ
กอง บ.ก. ม.เที่ยงคืน :
รวบรวมและเรียบเรียง

บท
ความ
ที่
759
815
823

กอง บ.ก. ม.เที่ยงคืน
ถอดเทป

824

มานอกและเด็กนอก
กรอบ (นามแฝง)
มานอก และเด็กนอก
กรอบ
แกวสรร อติโพธิ

825

สมเกียรติ ตั้งนโม
จรัล มานตรี (นศ.
ปริญญาเอก คณะ
วารสารฯ มธ.)
กอง บ.ก.ม.เที่ยงคืน
ถอดเทป
เจิมศักดิ์ ปนทอง,
เกษียร เตชะพีระ
กอง บ.ก.ม.เที่ยงคืน
ถอดเทป
กอง บ.ก. ม.เที่ยงคืน
รวบรวม
ประสาท มีแตม
คณะวิทยาศาสตร มอ.
กอง บ.ก. ม.เที่ยงคืน
รวบรวม
กอง บ.ก. ม.เที่ยงคืน
ถอดเทป
นิธิ เอียวศรีวงศ
ชํานาญ จันทรเรือง
คณาจารย ม.เที่ยงคืน

830
831

วิทยากร เชียงกูล, สุวินัย
ภรณวิลัย, ลัดดาวัลย
ตันติวิทยาพิทักษ
นิธิ เอียวศรีวงศ
สมเกียรติ ตั้งนโม
กอง บ.ก. ม.เที่ยงคืน
กลุมสันติอาสา

826
828

832
836
838
839
844
845
846
847
848
849
857
858
859
862
867
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ตารางที่ 7.1 : บทความเกีย่ วกับการขับไลรัฐบาลทักษิณในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
วันที่ขึ้น
เว็บ

เรื่องชื่อที่ปรากฏบนเว็บ

21 มี.ค.49

25. ขอเสนอในการผาทางตันระบอบทักษิณดวยสันติวิธี

31 มี.ค.49
5 เม.ย.49
5 เม.ย.49

26. ในความวุนวาย ไมอาจสงบนิ่ง : เหตุบานการเมืองรอน
27. ทําอยางไรในยุคหลังทักษิณ? What to do in the Post-Thaksin Era?
28. ยอนรําลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๑) : รวบรวมผลงาน นิธิ
เอียวศรีวงศ
29. ยอนรําลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๒) : รวบรวมผลงาน นิธิ
เอียวศรีวงศ
30. (1)สัตยาเคราะห (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตรไทย
31. การเคลื่อนไหว ๒๕๔๙ : รัฐประหารของคนชั้นกลาง

6 เม.ย.49
2 พ.ค.49
26 มิ.ย.49

ผูเขียน/เจาของ
เนื้อหา
พระไพศาล วิสาโล,
เจิมศักดิ์ ปนทอง
กองบ.ก.ม.เที่ยงคืน
ไมเคิล ไรท
กอง บ.ก. ม.เที่ยงคืน

บท
ความ
ที่
869
878
879
883

กอง บ.ก. ม.เที่ยงคืน

884

ชํานาญ จันทรเรือง
ศิโรตม คลามไพบูลย นศ
ปริญญาเอกรัฐศาสตร

909
958

ที่มา : คัดเลือกและแยกแยะโดยอาศัยขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(2) รวมทางเมื่อแรก แยกทางที่มาตรา 7
ในชวงแรกๆที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถือกําเนิดขึ้นมารับชวง
ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจที่นําโดยรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรนั้น มหาวิทยาลัย
เที่ยงคืนคอนขางเห็นดวยอยางเต็มที่กับกระแสการเคลื่อนไหวดังกลาว เพราะนอกจากเห็นดวย
กับการที่รัฐบาลทักษิณขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศตอไป เนื่องจากความผิดพลาด
เชิงนโยบายทั้งหลายโดยเฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงในนโยบายการทํา
สงครามกับยาเสพติดและแนวนโยบายการแกไขปญหาความไมสงบในสามจังหวัดภาคใตแลว
ยังเห็นดวยเพราะกระบวนการของพันธมิตรฯนั้น เปน “การเคลื่อนไหวที่มีความสําคัญตอการ
สรางพลังและความหมายใหกับการเมืองภาคประชาชนเปนอยางมาก” (คณาจารยมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน, 2549ก : ออนไลน) สมเกียรติ ตั้งนโม เว็บมาสเตอรของเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยง
คืนใหสัมภาษณเกี่ยวกับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ทองสนามหลวง
ในชวงนั้นไววา
ผมคิดวาถูกตอง สนับสนุนสงเสริม และเห็นดวย คืออยางนี้ บน
ขบวนรถไฟที่มุงไปสูความหายนะ คุณควรกระโดดลงมา การเมืองที่เปน
เรื่องของผลประโยชน การอิงแอบแฝงเอาธุรกิจเขาไปบิดเบือนนโยบายการ
พัฒนาของรัฐ เพื่อเอื้ออํานวยตอเครือญาติและเพื่อนฝูง ผมถือวาเปนขบวน
รถไฟสายมรณะ คุณควรกระโดดออกจากรถไฟขบวนนี้ แลวหยุดมันซะ
หรือถาคุณอยูบนขบวนรถไฟ หมายถึงอยูในระบบนี้ ซึ่งเราก็อยูไมไดเพราะ
เราไมใชนักการเมือง คุณควรจะหามลอรถไฟไหม ถาอยูนอกระบบ คุณ
ควรจะขวางทางมันไว (สุขุมและสิริลักษณ, 2549 : ออนไลน)
อยางไรก็ตาม ในขณะที่ชวงนั้น เริ่มมีการเสนอใหปฏิรูปการเมืองโดยแกไข
รัฐธรรมนูญ พรอมกับมีกระแสการเรียกรองใหขบวนการขับไลรัฐบาลใชมาตรา 7 เพื่อขอ
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นายกรัฐมนตรีพระราชทาน ซึ่งกลาวไดวาสืบเนื่องมาจากขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจที่นํา
เดี่ยวโดยสนธิ ลิ้มทองกุล และประเด็นเรียกรองนี้เปนจุดเริ่มแรกของการแตกตัวกันในกลุ ม
ขบวนการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได
เขาชื่อรวมกับนักวิชาการจากทั่วประเทศรวม 80 คน ออกแถลงการณ “ผาทางตัน เวนวรรค
ทักษิณ ปฏิรูปการเมือง” ซึ่งเปนการแสดงจุดยืนทางการเมือง 2 ประการของมหาวิทยาลัยเที่ยง
คืน ตอกระแสการขับไลรัฐบาลทักษิณอยางชัดเจน จุดยืนดังประกาศไวในแถลงการณฉบับนี้ได
สืบเนื่องมั่นคง และเขมขนขึ้นอีกหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 กระทั่ง
การทําประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550
จุดยืนทั้งสองประการ ไดแก ประการแรก การปฏิรูปการเมืองจะตองเปนไป
มากกวาระดับตัวบุคคล คือ เพียงแคการขับไลตัว พตท.ทักษิณ และตองกวางกวาเพียงการ
เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหมโดยคนไมกี่คน เพราะปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นนั้น มีมาทุกรัฐบาล
ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในรัฐบาลทักษิณ เพียงแต “ปญหาดังกลาวไมไดเห็นอยางชัดเจนและทาทาย
ตอความรูสึกของสาธารณชนเทาที่เกิดขึ้นในระบอบทักษิณ” (คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน,
2549ก : ออนไลน) ปญหาดังกลาวเปนปญหาเชิงโครงสรางที่หมักหมมมานาน สืบเนื่องจาก
เปนเพราะ...
...อํานาจในทางการเมืองที่ถูกผูกขาดไวในมือของบุคคลเพียงบาง
กลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชนชั้นนําโดยปราศจากการตรวจสอบและ
กํากับจากสังคม ขณะที่ประชาชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงและเปน
เจ า ของอํ า นาจในการกํ า หนดชะตารรมของตนเอง หรื อ กํ า หนด
ความสัมพันธกับกลุมอื่นๆ แตอยางใด
ซึ่ ง การใช อํ า นาจในลั ก ษณะเช น นี้ ไ ด ส ร า งป ญ หาทางสั ง คมและ
ความไมเปนธรรมอยางกวางขวางในสังคม เชน การใชความรุนแรงใน
นโยบายตางๆ ของรัฐ, การดําเนินนโยบายที่ตอบสนองตอผลประโยชนตอ
ภาคอุตสาหกรรม แตสรางความเดือดรอนและหายนะแกประชาชนระดับ
รากหญา, การบัญญัติและใชกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนกับตนและพรรค
พวก เปนตน (คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 2549ก : ออนไลน)
จุดยืนที่สอง คือ การปฏิเสธอํานาจนอกระบบ ทั้งที่เปนการยึดอํานาจโดย
ทหาร หรือการเรียกรองรัฐบาลพระราชทาน เพราะมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเห็นวา ทั้งสองวิธีลวน
แตไมไดทําใหประชาชนมีอํานาจในการเขาถึงและใชอํานาจไดอยางเทาเทียม รวมถึงการสราง
กระบวนการตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยสั ง คม อั น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเห็นวาจะสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมไทย และตอบสนองตอ
ปญหาของประชาชนในสังคมไทยไดจริง
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กรณีเนื้อความมาตรา 7 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่วา “ในเมื่อไมมี
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ซึ่งพันธมิตรฯตีความและนํามาใช
เพื่อขอนายกฯพระราชทานนั้น นิธิ เอียวศรีวงศ ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เขียนบทความชื่อ
เดียวกัน คือ “มาตรา 7” (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2549 : ออนไลน) อภิปรายเรื่องนี้ไวอยางละเอียด
ชัดเจน และนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในวันที่ 15 มีนาคม 2549 บทความ
เรื่อง “มาตรา 7” ของนิธินี้ อาจเปรียบไดเปนเสมือนคําอธิบายตรรกะและการประกาศจุดยืนของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนตอแนวทางการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ ซึ่งเปนจุดแยกทางกับ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ในบทความนี้ นิ ธิ ไ ล เ รี ย งประวั ติ ศ าสตร รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย ว า มี ป รากฏ
ขอความคลายในมาตรา 7 นี้ครั้งแรกในธรรมนูญ พ.ศ.2502 การปกครองของสฤษดิ์ ธนะรัชต
โดยมีขอความแทบจะเหมือนกัน ยกเวนเพียงวลีทายสุดที่กลาวถึงเพียง “ระบอบประชาธิปไตย”
เฉยๆ ไมมีวลีวา “อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” และเนื้อความทํานองเดียวกับมาตรา
ดังกลาวนี้ก็ปรากฏมีมาตลอดในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆของรัฐบาลเผด็จการ โดยไมมีวลีวา “อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ทั้งสิ้น (เชน ฉบับ พ.ศ.2515, 2519, 2520 เปนตน) และใน
รัฐธรรมนูญที่รางโดยกลุมอํานาจที่หลากหลายเขาไปมีสวนรวม (เชน ฉบับ พ.ศ.2518 และ
2521) นั้น ก็ไมปรากฏมีมาตราที่มีเนื้อหาทํานองนี้เลยดวยซ้ํา ยกเวนเพียงรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.
2540 เทานั้นที่มีปรากฏขอความดังในมาตรา 7 นี้ นิธิจึงประกาศชัดวา ดังนั้น “…ความหมาย
ของขอความทํานองมาตรา 7 จึงไมไดหมายถึงพระราชอํานาจในระบอบปกครองราชาธิราชของ
ไทยอยางแนนอน” และ “หัวใจของความหมาย [ของขอความดังกลาวนี้-ผูเขียน] จึงอยูที่ระบอบ
ประชาธิปไตย” ซึ่งนิธิกลาววา มีอยู 2 สวน คือ สวนที่เปนกติกาที่ถูกเขียนขึ้นไวเปนลายลักษณ
อักษรในกฎหมายตางๆ และสวนที่เปนประเพณีซึ่งตองเชื่อถือปฏิบัติ
นิ ธิ ย้ํ า หลั ก เกณฑ พื้ น ฐานของวลี ที่ ว า “การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” วา เปนสองสวนของวลีที่ไมอาจแยกจากกัน
ได ดังนั้น เขาจึงประกาศอยางชัดเจนอีกครั้งหนึ่งวา “การแกวิกฤตใดๆ อันเปนผลใหประเทศ
ไทยปราศจากประมุขที่เปนพระมหากษัตริยยอมทําไมได เทากันกับที่เปนผลใหระบอบปกครอง
ของประเทศไทยไมเปนประชาธิปไตย ก็ยอมทําไมไดเหมือนกัน…” และดวยเหตุนี้ เจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 คือ การพยายามอยางยิ่งที่จะ “…ไมปลอยใหมีอํานาจอันหนึ่ง
อันใดที่อาจใชไดโดยไมถูกตรวจสอบถวงดุล รวมทั้งพระราชอํานาจดวย”
ดังนั้น การตีความวลีที่วา “ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตยทรงเปนประมุข” ในมาตรา 7 วาหมายถึง การคืนพระราชอํานาจ หรือการ
พึ่งพระบารมีใหแตงตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชอัธยาศัยนั้น สําหรับนิธิแลว จึงไม
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อาจเขาใจได ผูเขียนเขาใจตามตรรกะของนิธิวา เปนเพราะเหตุผล 2 ประการ (1) การตีความให
สามารถแตงตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชอัธยาศัยนั้น ดูจะเปนประเพณีการปกครอง
ในระบอบราชาธิปไตยมากกวา และ (2) การทําเชนนั้น เทากับทําใหระบอบ “ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของไทย” สูญเสียความเปนประชาธิปไตยไป เนื่องจากเปน
กระบวนการที่ไมมีการตรวจสอบถวงดุล
ในขณะเดี ย วกั น นิ ธิ อ า งถึ ง “ประเพณี ” ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น มีหลายอยาง เชน ประเพณีที่วารัฐบาลรักษาการไมควรดําเนินการใดๆที่กอ
ใหการผูกมัดเชิงนโยบายตอรัฐบาลที่จะมาใหม หรือประเพณีที่เมื่อรัฐบาลแพโหวตกฎหมาย
สําคัญๆในสภาแลว ก็ควรกราบถวายบังคมลาออกไป เพราะความพายแพนั้นแสดงใหเห็นวา
เสียงสนั บสนุนรัฐบาลที่มีอยูในสภานั้น มีไมมากเพียงพอที่จะบริหารประเทศตอไปไดอยาง
ราบรื่น เปนตน สําหรับกรณีรัฐบาลทักษิณนั้น นิธิเห็นวา หากนายกฯรักษาการตายหรือลาออก
และไมมีสภาแลว (เพราะถูกประกาศยุบสภาไปแลว) ขอความที่วา “ประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข” ในมาตรา 7 จึงควรจะตองเปนการใช
วิธีการเดียวกับรัฐบาลที่มาจากสภา กลาวคือ ใหรองนายกฯ ขึ้นมารักษาการตอไป ดังนั้น ตาม
ตรรกะนี้ การตีความมาตรา 7 วา เมื่อตําแหนงนายกฯ รักษาการวางลงแลว พระมหากษัตริยจะ
ทรงใชพระราชอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเปนนายกฯแทนนั้น นิธิเห็นวาไมเปนไปตาม
“ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข” แตอยางใด
กลาวโดยสรุป การใชมาตรา 7 เพื่อขอพึ่งพระบารมีใหพระมหากษัตริยทรง
พระราชทานนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ยังมีรัฐบาลอยูนั้น จึงไมใชการตีความที่ถูกตอง เพราะ
ไมใชแบบปฏิบัติหรือประเพณีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุ ข แต อ ย า งใด สํ า หรั บ กรณี ก ารขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ โดยที่ ยั ง ธํ า รงรั ก ษาความเป น
ประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษัต ริย ท รงเป น ประมุข ของประเทศไทยให ได อยู นั้ น นิ ธิ เ น น ที่
กระบวนการมากกวาเพียงเรื่องเนื้อหา โดยเสนอแนวทางวา
ไมตองทําอะไรมากไปกวาที่ควรทําตามระบอบประชาธิปไตย ชวยกันระวัง
รักษาใหกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ดําเนินตอไปใหได
ประชาชนที่ชุ มนุ มกั นขับ ไล คุณทั กษิณอยูที่สนามหลวงนั้น
เป นส วนหนึ่ งของ
กระบวนการประชาธิปไตย ที่เราตองชวยกันประกันสิทธิของเขาใหมั่นคง และปลอดภัย
แกตัวเขา
นายกฯ ที่ไมอาจตอบปญหาเกี่ยวกับความซื่อสัตยของตนเองใหเปนที่พอใจของ
ประชาชนกลุมใหญ นายกฯ ที่ขึ้นครองอํานาจโดยไมมีฝายคานในสภาที่มีประสิทธิผล
สักคนเดียว อยูในตําแหนงตอไปไมไดหรอกครับ เพราะฟงคชั่นไมได ขาราชการเริ่มไม
แนใจวาจะทําตามคําสั่งดีหรือไม นักการเมืองกระโดดเรือหนี คุณทักษิณเปนมะมวงเนา
คาตนที่รอเวลารวงเทานั้น (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2549 : ออนไลน)
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จากนั้ น นิ ธิ ก ลั บ มาเน น ที่ ตั ว ระบบและกระบวนการทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งกําลังพูดถึงการปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองกันอยูวา ปญหาสําคัญอยูที่วา “เมื่อ
คุณทักษิณรวงไปแลว สังคมไทยเขมแข็งขึ้นพอจะสามารถกํากับควบคุมนายกฯ ไดหรือไม”
เพราะการเรียกรองหาอัศวินผูแกวิกฤติไดนั้น ไมชวยแกปญหาพื้นฐานของสังคมการเมืองไทย
เพราะวิธีแกปญหาของอัศวิน คือ ยกเวนกฎหมายและใหความชอบธรรมคนบางกลุม ไมวาจะ
เปนกลุมที่เปนที่นิยม หรือเปนบุคคลพระราชทาน จึงไมเหมาะกับระบบประชาธิปไตยที่เปนการ
ใหอํานาจกับคนกลุมหนึ่งขึ้นบริหารประเทศ โดยมีการตรวจสอบถวงดุลและบุคคลตองอยูภายใต
กฎหมาย
แถลงการณ “ผ า ทางตั น เว น วรรคทั ก ษิ ณ ปฎิ รู ป การเมื อ ง”
ของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และบทความเรื่อง “มาตรา 7” ของนิธินี้ นับไดวาเปนคําประกาศของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนวาดวยแนวทางการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณอยางชัดเจน วาตองใช
แนวทางภายใตระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงตองมีการตรวจสอบถวงดุลและตองอยูภายใต
กฎหมายเทานั้น และตองเปนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่กระจายอํานาจใหประชาชนสวน
ใหญสามารถเขาถึงและเปนเจาของอํานาจในการกําหนดชะตากรรมของตนเองและกําหนด
ความสัมพันธกับกลุมอื่นๆได ไมใชผูกขาดอํานาจใหกระจุกอยูกับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ความ
แตกตางทางอุดมการณในการตีความมาตรา 7 ดังกลาว จึงเปนจุดแยกทางกับพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งสําคัญ และทําใหพลังทางการเมืองในการเคลื่อนไหวโคนลม
รัฐบาลโดยใชสันติวิธีในแนวอุดมการณแบบของพันธมิตรฯครั้งนี้ ออนแอลงไปไมนอย
ตารางที่ 7.2 : บทความเกีย่ วกับการปฏิรปู การเมืองในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
10 มี.ค.49
16 เม.ย.49
17 เม.ย.49

1.
2.
3.

จากพฤษภาทมิฬถึงการปฏิรูปการเมือง ๔๙
Constitutionalism: Road Map สูอุตมรัฐที่ไรประชาชน?
การเมืองของชนชั้นนํา VS การเมืองชนชั้นตาม

25 เม.ย.49
12 พ.ค.49
13 พ.ค.49

4.
5.
6.

10 ส.ค.49

7.

วิเคราะหรัฐธรรมนูญ อํานาจวุฒิสภา และการเมืองบนทองถนน
ลูกไลประวัติศาสตร ปฏิรูปการเมือง และเรื่องประตูหมูบาน
ปฏิรูปการเมืองไทย : ยิ่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเหมือนเดิม
(บทสัมภาษณ เสนห จามริก, คัดลอกจากประชาไทออนไลน)
บทสรุปนักวิชาการ วาดวย”รัฐบาลเตาถุย”

ผูเขียน/เจาของ
เนื้อหา
นิธิ เอียวศรีวงศ
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
นิธิ เอียวศรีวงศ,
เกษียร เตชะพีระ
นิธิ เอียวศรีวงศ
นิธิ เอียวศรีวงศ
คัดลอกโดยกองบ.ก.
ม.เที่ยงคืน
นิธิ เอียวศรีวงศ

29 ส.ค.49

8.

จากโลกสามเหลี่ยม, Demagogue, ถึงการแบงฝกแบงฝาย

นิธิ เอียวศรีวงศ

วันที่ขึ้นเว็บ

เรื่องชื่อที่ปรากฏบนเว็บ

[ประกอบดวย 4 บทความยอย : ๑. ภารกิจทางการเมืองของประชาชน ๒.
การเมืองนิ่งเสียจนไมนาลงทุน ๓. หันหนาเขาหากัน ๔. ภาษี, กฎหมาย
และความชอบธรรม]

บทความ
ลําดับที่

858
894
902
919
920
1001

1020

ที่มา : คัดเลือกและแยกแยะโดยอาศัยขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
จากกรอบคิดของเอกสารทั้งสองชิ้นนี้ อาจกลาวไดวา กลุมประเด็นเนื้อหาที่
ปรากฏเปนบทความเผยแพรในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่เกี่ยวกับการขับไลรัฐบาลทักษิณ
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นั้น สามารถแบงไดเปน 2 แนวประเด็นควบคูกันไป แนวประเด็นแรก คือ เนื้อหาที่อยูรายรอบ
เรื่องการปฏิรูปการเมือง ในแงมุมที่มากกวา “ระดับตัวบุคคล...และ...กวางกวาเพียงการเขียน
รัฐธรรมนูญขึ้นใหมโดยคนไมกี่คน” นับเฉพาะชวงกันยายน 2548 ถึงกันยายน 2549 มีจํานวน 8
ชิ้น (ไมนับบทความเชิงประเด็น เชน เรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต, เรื่องเอฟทีเอ,
เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ) (ดูตารางที่ 7.2) สวนแนวประเด็นที่สอง คือ เรื่องพระราช
อํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (จะกลาวถึงรายละเอียดตอไปในหัวขอที่ 3 ของบทนี้)

1.1.2. เว็บไซตประชาไทดอทคอม
(1) ภาพรวมการผลิต/เผยแพรเนื้อหา
ประชาไทถือเปนสื่ออินเทอรเน็ตหรือเว็บขาวทางเลือกที่ไดรับความนิยมใน
หมูนักกิจกรรมทางสังคมการเมืองและภาคประชาสังคมทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นไม
นอย กลาวเฉพาะชวงที่มีปรากฏการณขับไลรัฐบาลทักษิณ โดยนับตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2548
ซึ่งเปนวันที่มีการจัดอภิปรายสาธารณะวาดวยเรื่องพระราชอํานาจที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ท าพระจั น ทร) และวิ ทยานิ พ นธชิ้นนี้ถือ เปนวัน เริ่ม แรกของขบวนการขับ ไล รัฐ บาลทั กษิ ณ
กระทั่งถึงวันที่ 19 กันยายน 2549 อันเปนวันที่ประเทศไทยถูกทํารัฐประหาร รวมทั้งสิ้น 379 วัน
ปริมาณเนื้อหาทั้งที่เปนขาว บทสัมภาษณ บทวิเคราะหถูกผลิตขึ้นทั้งจากทีมงานของประชาไท
เอง และทั้งที่เปนบทความที่ผูอานประชาไทสงมาเผยแพรผานเว็บประชาไทนั้น สามารถนับรวม
ไดเปนจํานวน 5,308 ชิ้น (ไมนับที่มีการผลิตซ้ําเนื้อหาเดิม) หรือเฉลี่ยแลวประชาไทผลิตเนื้อหา
ได 14 ชิ้น/วัน1 โดยสามารถพิจารณาแยกแยะจํานวนเนื้อหาที่ผลิตขึ้นในแตละเดือนไดดัง
แผนภาพที่ 7.1 (เดือนกันยายน 2548 นับตั้งแตวันที่ 5 เปนตนมา สวนเดือนกันยายน 2549 นับ
ถึงเฉพาะวันที่ 19 เทานั้น) ทั้งนี้ จะเห็นไดวาปริมาณเนื้อหาที่ผลิตออกมามากที่สุด คือ ชวง
เดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2549 (คือ จํานวน 513 และ 604 ชิ้นตามลําดับ) อันเปนชวงที่
การเมืองเรื่องการขับไลรัฐบาลทักษิณรอนแรงที่สุด โดยมีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เปนตัวจักรสําคัญ

1

ตัวเลขทั้งสองนี้ไดจากการรวบรวมและประมวลขอมูลเนื้อหาตางๆบนเว็บไซตประชาไทฯ โดยผูเขียน
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377

391

มิ.ย.49

ก.ค.49
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ม.ค.49

308

438
ธ.ค.48

513

433
พ.ย.48

386

400

415

600
500

จํานวนเนื้อหาทั้งหมด
5,308 ชิ้น

604

700

200
100
ก.ย.49

ส.ค.49

เม.ย.49

มี.ค.49

ก.พ.49

ต.ค.48

ก.ย.48

0

แผนภาพที่ 7.1 : จํานวนเนื้อหาที่ประชาไทฯผลิตไดในแตละเดือน (6 ก.ย.2548-19 ก.ย.2549)

ที่มา : ประมวลและคํานวณจากเว็บไซตประชาไทฯ (prachatai.com)

ตางประเทศ;
566; 11%

ตุลาการภิวัตน;
270; 5%

ขาวอื่นๆ; 816; 15%

FTA; 188; 4%
การเมืองเรื่อง
สื่อ; 166; 3%
สุขภาพ; 126; 2%
พระราชอํานาจ;
103; 2%

ไลรัฐบาลทักษิณ
821; 15%

แปรรูป; 98; 2%

คอรร ัปชั่น; 65; 1%

ขาวทองถิ่น&ประชา
สังคม; 929; 18%

ประชานิย ม; 30; 1%
ภาคใต;
1,107; 21%

กองทัพภิวัตน;
23; 0%

แผนภาพที่ 7.2 : สัดสวนเนื้อหาที่ผลิตโดยเว็บไซตประชาไทดอทคอม

ที่มา : ประมวลและคํานวณจากเว็บไซตประชาไทฯ (prachatai.com)
ในจํานวนเนื้อหาที่ผลิตโดยประชาไททั้งหมด 5,308 ชิ้นดังกลาว เนื้อหาที่
เกี่ยวของกับความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตนับวามีจํานวนมากที่สุด คือ 1,107 ชิ้น คิดเปน
สัดสวน 21% ของทั้งหมด (ดูแผนภาพที่ 7.2 ประกอบ) ในขณะที่เนื้อหาที่ประชาไทใหความ
สนใจผลิตออกมามากเปนอันดับที่สอง คือ เนื้อหาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในทองถิ่น และภาค
ประชาสังคม ตลอดจนประเด็นปญหาตางๆ เชน สิ่งแวดลอม, เรื่องสัญชาติ, สิทธิมนุษยชน,
สิทธิที่ดิน, สึนามิและภัยพิบัติอื่นๆ, เรื่องเกี่ยวกับเกษตรกร, กรณีจีเอ็มโอ, ปาชุมชน,
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ประกันสังคม, สวัสดิการ, แรงงาน, แรงงานพมา, ความยากจน, เด็ก รวมทั้งกรณีปญหาตางๆ
เชน เหมืองแรโปแตช, ทอกาซไทย-มาเลเซีย, มาบตาพุด, ปอมมหากาฬ, หินกรูด เปนตน
เนื้อหาดังกลาวนี้มีเปนจํานวน 929 ชิ้น หรือราว 18% ของทั้งหมด ตัวเลขทั้งสองนี้สะทอนกับ
จุดยืนของประชาไทที่ใหความสําคัญกับเรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตมากที่สุด และ
วัตถุประสงคของการเปนสื่อเพื่อภาคสังคมอยางชัดเจน
สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเรื่องการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น
เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆที่ประชาไทผลิตออกมา เรื่องนี้มีปริมาณมากเปนอันดับที่ 3 คือ 821 ชิ้น
(หรือ 15%) เนื้อหาที่เกี่ยวของกับหมวดนี้ อาทิเชน ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ (หรือ
ปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุล ที่เคลื่อนไหวผานรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร กอนที่จะ
รวมตัวเปนพันธมิตรฯ), เรื่องเกี่ยวกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุมขับไล
รัฐบาลทักษิณอื่นๆ, การเคลื่อนไหวตางๆของพตท.ทักษิณเองและกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ,
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพตท.ทักษิณและสนธิ, การปฏิรูปการเมือง, กรณีขาวคาร
บอมบ, กรณีจดหมายจากพตท.ทักษิณถึงจอรจ บุช รวมทั้งประเด็นปญหายอยอื่นๆที่เกิดขึ้น
ทามกลางวิกฤติการเมืองที่สืบเนื่องมาจากความขัดแยงในกรณีไลรัฐบาลทักษิณครั้งนี้ เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาอีก 4 หมวดที่เกี่ยวของกับการขับไลรัฐบาลทักษิณ แตผูเขียนแยกออกมา
จากเพื่อใหพิจารณารายละเอียดไดชัดเจนขึ้น ไดแก
(1) กระบวนการตุลาการภิวัตน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา เชน เรื่องเกี่ยวกับ
คําตัดสินของตุลาการและศาลตางๆในกรณีสําคัญๆ เชน กรณีใหระงับการแปรรูปกฟผ.เปนตน
เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง, กรณีการฉีกบัตรเลือกตั้งประทวงการเลือกตั้ง และกรณีตางๆ
เกี่ยวกับกกต. เปนตน ในหมวดนี้ ประชาไทผลิตเนื้อหาออกมาเปนจํานวน 270 ชิ้น หรือ 5.07%
(มากเปนอันดับที่ 6)
(2) การเมื อ งเรื่ อ งสื่ อ ซึ่ ง ประกอบด ว ยเนื้ อ หา เช น เรื่ อ งการสรรหา
คณะกรรมการกิจการการสื่อสารแหงชาติ (กสช.), ประเด็นที่ถูกรายงานขาวและไมถูกรายงาน
ขาว, กรณีไอทีวี, วิทยุชุมชน, วิวาทะเรื่อง “สื่อเทียม”, กรณีซื้อหุนมติชน, กรณีลอมตึกเนชั่น,
การคุกคามสํานักขาวในเครือผูจัดการ, การถอดรายการเมืองไทยรายสัปดาหออกจากชอง 9
เปนตน ประชาไทผลิตเนื้อหาในหมวดนี้ออกมาเปนจํานวน 166 ชิ้น หรือ 3.12% (มากเปน
อันดับที่ 8)
(3) การเมืองเรื่องพระราชอํานาจ อันไดแกเนื้อหา เชน ขอวิวาทะเกี่ยวกับ
พระราชอํานาจ, มาตรา 7 และนายกฯพระราชทาน, คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, กรณีการเวน
วรรคของพตท.ทักษิณ, เรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย, และปฏิญญาฟนแลนด เปนตน เนื้อหาใน
หมวดนี้ ถูกผลิตออกมาเปนจํานวน 103 ชิ้น หรือเพียง 2% (อันดับที่ 10)
(4) ในขณะที่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกองทัพภิวัตน ซึ่งรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ
องคมนตรีและฝายทหารที่เขามาเกี่ยวของกับการเมืองเรื่องขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น ประชาไทมี
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ผลิตเนื้อหาออกมานอยมาก คือ เพียง 23 ชิ้น หรือ 0.43% เทานั้น (อันดับที่ 14 หรืออันดับ
สุดทาย) สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการเคลื่อนไหวของบุคคลในวงการทหารนั้น คอนขางเปนไป
อยางเงียบและปดขาวเปนความลับ จึงไมมีขาวเล็ดรอดออกมาในที่สาธารณะมากนัก จนกระทั่ง
เกิดการรัฐประหาร เนื้อหาเกี่ยวกับกองทัพภิวัตนจึงไดกลายมาเปนประเด็นหลักของสาธารณชน
ที่สนใจเรื่องการเมือง รวมทั้งประชาไทเชนกัน
สวนประเด็นปญหาที่สืบเนื่องอื่นๆและกลายเปนสวนหนึ่งของประเด็นการ
ขับไลรัฐบาลทักษิณ เชน เรื่องการเจรจาในขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA)
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือการคอรรัปชั่นอื่นๆนั้น สามารถพิจารณาสัดสวนปริมาณการผลิต
เนื้อหาของประชาไทไดดังในแผนภาพที่ 7.2 1
จากข อ มู ล ดั ง กล า ว หากคั ด กรองเฉพาะ 10 หั ว เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ปรากฏการณขับไลรัฐบาลทักษิณและประเด็นปญหาอันเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการขับ
ไล รัฐ บาลทั ก ษิณ แล ว พิ จ ารณาปริ ม าณการผลิ ต เนื้ อ หาของแต ล ะหั ว ข อในแตล ะเดื อน โดย
นับตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2548 ถึง 19 กันยายน 2549 จะเห็นไดวา ประชาไทใหความสําคัญ
ในการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องภาคใตอยางสม่ําเสมอ โดยอยูระหวางปริมาณการผลิตมากที่สุด
163 ชิ้น (เดือนกันยายน 2548 ซึ่งเดือนนั้นเกิดเหตุการณสังหารโหด 2 นาวิกโยธินที่บาน
ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) ถึงนอยที่สุด 39 ชิ้น (เดือนเมษายน 2549) (ดังแสดงจาก
แผนภาพที่ 7.3)

1

อันดับ 4 : หมวดขาวอื่นๆ ประกอบดวยเนื้อหา เชน เศรษฐกิจ, การพัฒนา, ไอซีที, การศึกษา,
โทรคมนาคม, กลุมเดือนตุลา, หนังสือ, บันเทิง เปนตน; อันดับ 5 : เรื่องเกี่ยวกับตางประเทศ ประกอบดวย
เนื้อหาเชน เรื่องการกอการราย, ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ, อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง, การเมืองใน
พมา เปนตน; อันดับ 7 เรื่องการเจรจาในขอตกลงการคาเสรี รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับองคการการคาโลก; อันดับ
9 การเมืองเรื่องสุขภาพ รวมถึงเรื่องโรคเอดสและไขหวัดนก; อันดับที่ 11 เรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในกรณีการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) และการปโตเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) รวมถึงการเมืองทองถิ่นเรื่อง
พลังงานที่สืบเนื่องกับโครงการของกฟผ.และปตท. ตลอดจนเรื่องรานคาปลีกที่ไดรับผลกระทบจากการเปดให
บรรษัทคาปลีกขนาดใหญเขามาลงทุนในประเทศไทย; อันดับที่ 12 ปญหาการคอรรัปชั่น ไดแก เรื่องเกี่ยวกับ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กรณีสนามบินสุวรรณภูมิ, กรณีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ (CTX),
และกรณีการซุกหุน เปนตน; อันดับที่ 13 เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม เชน นโยบาย 30 บาทรักษา
ทุกโรค และนโยบายเอื้ออาทรอื่นๆ เปนตน; อนึ่ง การแบงเนื้อหาเปน 14 หมวดหมูดังกลาวเกิดจากการ
แยกแยะและรวมประเด็นยอยที่ใกลเคียงกันเขาไวในกลุมเดียวกัน ภายใตการพิจารณาโดยสังเขปของผูเขียน
เอง เพื่อการวิเคราะหสําหรับวิทยานิพนธชิ้นนี้ นอกจากนี้ ในความเปนจริงแลว เนื้อหาบางชิ้นอาจอยูได
มากกวาหนึ่งหมวดหมู เชน เรื่อ งไขหวัดนกอาจอยูห มวดตางประเทศก็ ไ ด แต เพื่อใหงา ยขึ้น สํา หรั บ การ
วิเคราะห จึงไดแยกแยะเนื้อหาตางๆโดยใชเกณฑวาหนึ่งเนื้อหาอยูไดเพียงหนึ่งหมวดเทานั้น
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แผนภาพที่ 7.3 : เนื้อหาเกี่ยวกับการขับไลรัฐบาลในแตละเดือนของประชาไท (9 ก.ย.2548-19 ก.ย.2549)

ที่มา : ประมวลและคํานวณจากเว็บไซตประชาไทฯ (prachatai.com)
สวนเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการขับไลรัฐบาล ที่เริ่มจากการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจและรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรนั้น หลังจากรายงาน
ขาวเกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องพระราชอํานาจที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว ประชาไทก็ไมได
ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณอะไรมากมายนัก ในชวงครึ่งแรก (คือราวสอง
เดือน) ที่มีการเคลื่อนไหวโดยรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ของสนธิ ลิ้มทองกุลนั้น ใน
เว็บไซตประชาไท มีการรายงานขาวสารหรือผลิตบทความอภิปรายอยูนอยมาก คือ เพียง 3
บทความในเดือนกันยายน และ 6 บทความในเดือนตุลาคม 2548 มีการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับ
กรณีที่รายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกถอดออกจากชอง 9 และเกี่ยวกับสื่อในเครือผูจัดการที่ถูก
คุกคามอยูบาง1 ในฐานะที่เปนอีกหนึ่งปรากฏการณที่รัฐบาลแทรกแซงเสรีภาพของสื่อมวลชน
1

เชน (1) “ปลดแลว รายการ “สนธิ” อางพาดพิงสถาบัน,” [www.prachatai.com/journal/2005/09/
5690.html]; (2) “หนังสือชี้แจงจากอสมท. กรณีการระงับการออกอากาศรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห”,”
[www.prachatai.com/journal/2005/09/5691.html]; (3) “สอบ. ชี้ชอง 9 ปลด “สนธิ” สิ้นยุคเสรีสื่อ,”
[www.prachatai.com/journal/2005/09/5694.html]; (4) “สนธิ หอบรายการ “เมืองไทยฯ” ขึ้นดาวเทียม,”
[www.prachatai.com/journal/2005/09/5695.html]; (5) “เจิมศักดิ์ ปอง “สนธิ” ย้ําเสรีสื่อ,”
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อยางชัดเจน ดุจเดียวกับที่รายงานขาวกรณีที่บริษัทแกรมมี่เขาซื้อหุนหนังสือพิมพมติชน การ
ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสื่อนั้นมีมากที่สุดในเดือนกันยายน 2548 คือ 42 บทความ
ประชาไทมีจุดยืนในการสนับสนุนเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยสะทอนชัดเจนไดจาก
บทบรรณาธิการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ที่กลาวถึง “กลุมเพื่อนมติชน” ที่ออกมาคัดคานการ
เขาซื้อหุนเพื่อครอบครองกิจการของเครือหนังสือพิมพมติชน วา แสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพมติ
ชนเปน “สื่อสาธารณะ” ชูวัส เขียนไววา “อยางนอยที่สุดสื่อตองทําหนาที่เปน “พื้นที่สาธารณะ”
อยางแทจริง…เพราะบน “พื้นที่สาธารณะ”เทานั้น ที่ภาคประชาชนจะปรากฏตัว แสดงความ
คิดเห็น แสดงจุดยืนทางการเมือง รวมถึงบอกกลาวเจตจํานงตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีพลัง
“ประชาไท” ขอปวารณาตัวเปน “พื้นที่สาธารณะ” เพื่อผลักดันให “การเมืองภาคประชาชน”
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2548ก: ออนไลน)
การผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวกับการขับไลรัฐบาลทักษิณเริ่มจะมีบางในเดือนพฤศจิกายน 2548
(19 ชิ้น) และคอยๆมากขึ้นเปนลําดับในเดือนธันวาคม 2548 (27 ชิ้น) และเดือนมกราคม 2549 (29
ชิ้น) ซึ่งถือไดวาเปนชวงที่รายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรขึ้นสูจุดที่กลายเปนวาระทางสังคม
การเมืองไปแลว ในชวงเดือนนี้ เนื้อหาหลักที่ถูกผลิตออกมาโดยประชาไท ยังคงอยูที่เรื่องความ
รุนแรงในสามจังหวัดภาคใต และที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องการเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคี (FTA) ซึ่ง
ขณะนั้น ประเทศไทยกําลังจัดประชุมการเจรจาการคาเสรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยูที่จังหวัด
เชียงใหม น้ําหนักเนื้อหาที่ประชาไทผลิตออกมาเริ่มมีพื้นที่ใหกับขบวนการเคลือ่ นไหวขับไลรฐั บาล
ทักษิณมากขึ้นอยางจริงจังและกาวกระโดดในเดือนกุมภาพันธ 2549 ที่มีการชุมนุม “กูชาติ” เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 ของขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจที่นําเดี่ยวโดยสนธิ มีการเกิดขึ้น
ของพันธมิตรฯในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2549 มีการประกาศยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
โดยผลิตเนื้อหาออกมาไดมากถึง 211 ชิ้น (หรือราว 7 เทาของเดือนกอนหนาในหมวดเนื้อหา
เดียวกันนี้) และมากขึ้นไปอีกถึง 316 ชิ้นในเดือนมีนาคม 2549 ซึ่งเปนชวงที่กระแสการเมืองเรื่อง
การขับไลรัฐบาลทักษิณขึ้นสูงสุด มีการเดินขบวนประทวงและรณรงคของพันธมิตรฯทั่วกรุงเทพฯ
และตามเมืองใหญในตางจังหวัดกอนกําหนดเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 จะมาถึง
นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2549 นี้ นับเปนครั้งแรกที่ประชาไทผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเมืองเรื่องพระราชอํานาจอยางจริงจัง คือ มีมากถึง 49 ชิ้น และเปนเพียงเดือนเดียวที่ผลิต
ออกมามากเทานี้ ซึ่งก็สอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เพราะเดือนนี้เปนเดือนที่พันธมิตร
ฯเคลื่อนไหวโดยชูธงใชมาตรา 7 เปนเครื่องมือในการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน ประชาไท
ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปริมาณที่มีนัยสําคัญสืบเนื่องอยูถึงเพียงเดือนเมษายน 2549 (คือ
27 ชิ้น) หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงออกมาปฏิเสธไมใชมาตรา 7 และแนะให
ตุลาการ 3 ศาลเขาแกไขวิกฤติบานเมือง
[prachatai.com/journal/2005/09/5700.html]. ทั้ง 5 บทความนี้เผยแพรในเว็บไซตประชาไทดอทคอม วันที่
15 กันยายน 2549 เขาถึงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552.
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ตารางที่ 7.3 : แถลงการณตอตานรัฐบาลทักษิณที่เว็บไซตประชาไทฯรวบรวม
วันที่ขึ้นเว็บ
15 ก.พ.49

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

16 ก.พ.49

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

แถลงการณจากองคกรตางๆ
แถลงการณ จาก พรรคแนวรวมภาคประชาชนและหนังสือพิมพเลี้ยวซาย
แถลงการณ จาก คณาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แถลงการณ จาก คณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ขาวแถลงการณ จาก วิทยาลัยวันศุกร
แถลงการณ จาก คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.) และพันธมิตร 11 เครือขาย
แถลงการณ จาก สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย(สนนท.)
แถลงการณ จาก คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขาวจดหมายเปดผนึก จาก อาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาวแถลงการณรวม จาก องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
ขาวแถลงการณ จาก ประธานวุฒิสภา
ขาวแถลงการณ จาก คณาจารยคณะรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรและคณะจารยสาขา
นิติศาสตร มช.
ขาวแถลงการณ จาก สภาอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ขาวแถลงการณ จาก เครือขายพิทักษเจตนารมณเดือนตุลา
แถลงการณ จาก กลุมพี่นองมหิดล
ขาวแถลงการณ จาก คณะกรรมการสถาบันวิชาการ 14 ตุลา ฯ
แถลงการณ จาก คณะกรรมการประสานงานองคการพัฒนาเอกชน
ิ เกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
แถลงการณ จาก นายกสมาคมนิสต
แถลงการณ จาก คณาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขาวแถลงการณ จาก องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แถลงการณ จาก เครือขายนิสิตนักศึกษาผูหวงใยประเทศไทย
แถลงการณ จาก ชมรมนักศึกษานิเทศศาสตรเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ขาวแถลงการณ จาก คณาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขาวแถลงการณ จาก คณาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
แถลงการณ จาก เครือขายองคกรภาคประชาชน
แถลงการณ จาก ศูนยประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(ศยป.)
แถลงการณ คณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนขอเรียกรองใหนายกฯลาออก
จดหมายเปดผนึก จาก กลุมนักเรียนไทยในมลรัฐฮาวาย`อิ
แถลงการณ จาก กลุมรักทองถิ่นบอนอก
แถลงการณ จาก เครือขายคัดคานฯโครงการทอสงกาซโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซียและ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง
อาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศิษยเกาจุฬาฯ )
จดหมายเปดผนึก จาก คณาจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แถลงการณ จาก สมาคมนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เครือขายประชาชนขอนแกนเพื่อประชาธิปไตย
แถลงการณ จาก แนวรวมประชาชนสุรินทรเพื่อประชาธิปไตย
จดหมายเปดผนึก จาก ทาพระจันทร ถึง สามยาน
แถลงการณ ของ กลุมนักเรียนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
จดหมายเปดผนึก จาก คณาจารย ขาราชการ พนักงานและนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร

18 ก.พ.49

37.

19 ก.พ.49
20 ก.พ.49
21 ก.พ.49

38. แถลงการณ กรณีศาลรัฐธรรมนูญยกคํารอง ส.ว. 27 คน
39. แถลงการณแกนนํานักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร ม.อุบลฯ
40. “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” นําทัพนักเขียน ไล “แมว” พนนายกฯ
41. ขาวจดหมายเปดผนึก จาก พล.ต.จําลอง ศรีเมือง ถึงนายกรัฐมนตรี
42. ขาวแถลงการณ จาก คณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
43. ขาวแถลงการณ จาก กลุมนักเรียนเพื่อประชาธิปไตย
44. จดหมายเปดผนึก จาก เขียน ธีระวิทย ถึงอธิการบดีทั่วประเทศ
45. ขาวแถลงการณ จาก กลุมกาวที่กลาเพื่อประชาธิปไตย
46. แถลงการณ จาก องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
47. ขาวแถลงการณ จาก กลุมคณาจารยผูหวงใยสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
48. ขาวแถลงการณ จาก สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
49. แถลงการณ จาก กลุมหัวเมืองฝายเหนือเพื่อประชาธิปไตย
50. แถลงการณ สมัชชาคนจน “ถามหาสํานึกของความเปนนายกรัฐมนตรี”
51. เครือขายวิชาการเพื่อประชาธิปไตย (เชียงใหม) คําแถลงฉบับที่ 1
52. เครือขายวิชาการเพื่อประชาธิปไตย (เชียงใหม) คําแถลงฉบับที่ 2
53. แถลงการณ กลุมสลึง มหาวิทยาลัยมหิดล
54. แถลงการณ เครือขายประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จ.บุรีรัมย

24 ก.พ.49

24 ก.พ.49
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ตารางที่ 7.3 : แถลงการณตอตานรัฐบาลทักษิณที่เว็บไซตประชาไทฯรวบรวม
วันที่ขึ้นเว็บ
27 ก.พ.49
28 ก.พ.49

3 มี.ค.49

4 มี.ค.49
5 มี.ค.49
6 มี.ค.49

7 มี.ค.49

แถลงการณจากองคกรตางๆ

55. แถลงการณ ฉบับที่ 2 จาก เครือขายนักวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56. แถลงการณเครือขายพุทธิกา กรณีวิกฤตจริยธรรม ของ นายกรัฐมนตรี
57. แถลงการณ จาก กลุมคณาจารยผูหวงใยสังคม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2)
58. จดหมายเปดผนึก ของ คณาจารย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
59. แถลงการณ จาก องคกรผูหญิง
60. แถลงการณยื่นคําขาดขีดเสน ใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรออกจากตําแหนง จาก พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย
61. แถลงการณฉบับที่ 3 เครือขายวิชาการเพื่อประชาธิปไตย (เชียงใหม) จุดยืนหลังการยุบสภาฯ
62. คําประกาศ “พลังพลเมือง เพื่อปฏิรูปการเมือง”
63. แถลงการณ จาก เครือขายพิทักษเจตนารมณเดือนพฤษภา 2535
64. แถลงการณเครือขายแพทยอาวุโส
65. จดหมายเปดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคการเมืองฝายคาน จาก อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
66. จดหมายเปดผนึก ถึง ประชาชนชาวไทย โดย กลุมประชาชนและนักเรียนไทยในตางประเทศ
67. แถลงการณฉบับที่ 3 เครือขายนักวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
68. แถลงการณ จาก เครือขายนักผังเมืองเพื่อสังคม
69. แถลงการณ จาก เครือขายพันธมิตรประชาธิปไตยจังหวัดตรังและสมัชชาตรัง (ฉบับที่5)
70. แถลงการณฉบับที่ ๒พันธมิตรกูชาติ กูประชาธิปไตย สงขลา
71. แถลงการณกลุมพี่นองมหิดล ฉบับที่ 2/2549
72. แถลงการณฉบับที่หนึ่ง สมาพันธนักศึกษาไทยแหงประเทศญี่ปุน
73. จดหมายเปดผนึกถึงคนไทย จาก เกษม-จอน-นิธิ-รังสรรค-อคิน ฯลฯ
74. จดหมายเปดผนึก จาก พนักงานบริการเครือขายงานบริการ
75. แถลงการณ ชมรมเภสัชชนบท กรณี วิกฤติประเทศไทย 2549 ฉบับที่ 1
76. จดหมายเปดผนึก จาก จําลอง ถึงทักษิณ ฉบับที่ 2
77. แถลงการณพันธมิตรฯ ฉบับที่ 5 เคลื่อนขบวนใหญสูทําเนียบ!!
78. แถลงการณเครือขายคนรักประชาธิปไตยสกลนคร ฉบับที่ 2
79. แถลงการณฉบับที่ 4 เครือขายประชาสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี
80. แถลงการณฉบับที่ 5 เครือขายประชาสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี
81. แถลงการณเครือขายประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จ. บุรีรัมย
82. จดหมายเปดผนึก “นักเขียนภาคอีสาน”
83. แถลงการณฉบับที่ 1 เครือขายองคกรประชาชนผูไดรับผลกระทบ จาก ระบอบทักษิณฯ
84. หนังสือ จาก กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถึงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร
85. หนังสือ จาก ศูนยประสานงานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถึงเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสิงคโปร
ประจําประเทศไทย

8 มี.ค.49
9 มี.ค.49

10 มี.ค.49
12 มี.ค.49
13 มี.ค.49

16 มี.ค.49
17 มี.ค.49
17 มี.ค.49
18 มี.ค.49

86. แถลงการณผาทางตัน เวนวรรคทักษิณ ปฏิรูปการเมือง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและนักวิชาการทั่ว
ประเทศ
87. แถลงการณ จาก คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน(กป.อพช)
88. จดหมาย จาก พนักงาน กลต. ทุกทาน(ชั้นผูนอย)
89. จดหมาย พันธมิตร ยื่นตอ กลต.
90. แถลงการณ จาก คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)
91. จดหมายเปดผนึก จาก สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยและสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย
92. แถลงการณ จาก กลุมแพทยพยาบาลเพื่อประชาธิปไตย
93. เครือขายเจตนารมณ พฤษภา”35 ยันอยาแตงตั้งนายกฯ ตามอําเภอใจ
94. 3 หมื่นเครือขายชุมชน วอน “ทักษิณ” เวนวรรคการเมือง
95.
96.
97.
98.
99.

จดหมายเปดผนึกเรื่อง ทวงคืนสถานโทรทัศนไอทีวีมาสูสื่อเสรีอยางยั่งยืน
435 คณะแพทยจุฬาฯ สงจม.เปดผนึกให “ทักษิณ” ลาออก
แถลงการณ เครือขายนักผังเมืองเพื่อสังคม ฉบับที่ 2
นักเรียนไทยในสาธาณรัฐฝรั่งเศส เรียกรองใหลาออกจากตําแหนงรักษาการนายกรัฐมนตรี
แถลงการณตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประเทศไทย จาก เครือขายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี

(ANFREL)

100. แถลงการณ จาก ศูนยขาวสารกิจกรรมนักศึกษา
101. จดหมายเปดผนึกถึงประชาชนชาวสิงคโปร จาก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
102. แถลงการณประณามผูกอกวนขมขูผูชุมนุม จาก เครือขายพันธมิตรฯ ภาคเหนือ
103. แถลงการณ เครือขายประชาสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับที่ 6
104. แถลงการณคณาจารยรัฐศาสตร 9 สถาบัน ในนามเครือขายวิชาการประชาธิปไตย ครั้งที่ 7
105. แถลงการณ จาก ประชาชนคนสามัญ
106. แถลงการณองคกรนิสิตนักศึกษาและองคกรภาคประชาชนตานนายกฯ จาก การแตงตั้ง
107. จดหมายเปดผนึกถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จาก พันธมิตรกูชาติ กูประชาธิปไตย สงขลา
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ตารางที่ 7.3 : แถลงการณตอตานรัฐบาลทักษิณที่เว็บไซตประชาไทฯรวบรวม
วันที่ขึ้นเว็บ

แถลงการณจากองคกรตางๆ
108. จดหมายเปดผนึก จาก ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย ถึงนายกรัฐมนตรี
109. แถลงการณฉบับที่ 5 เครือขายพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการเมืองภาคเหนือ

22 มี.ค.49

110. แถลงการณ เครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จังหวัด ขอนแกน ฉบับที่ 3
111. แถลงการณ ของ สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และ สภาทนายความ
112. แถลงการณกลุมประชาธิปไตยประชาชน
113. แถลงการณ จาก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถึงประชาชนชาวสิงคโปร (ภาษาอังกฤษ)
114. แถลงการณฉบับที่ 5 เครือขายประชาชนผูไดรับผลกระทบจากนโยบายทักษิณ
115. แถลงการณ “พันธมิตรฯ” ฉบับ บันทึกไวในแผนดิน
116. แถลงการณ คณาจารยธรรมศาสตร คานอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญ
117. แถลงการณ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”จังหวัด ขอนแกน”
118. แถลงการณ กลุมประชาธิปไตยประชาชน : ประชาธิปไตยไมมีทางลัด คัดคานนายกฯพระราชทาน
119. เครือขายบุรีรัมย ออกแถลงการณหาคนกลางคลายวิกฤติการเมือง
120. แถลงการณ พรรคแนวรวมภาคประชาชน
121. แถลงการณ เครือขายสันติประชาธรรม
122. แถลงการณชมรมแพทยชนบทฉบับที่ 5 เรียกรองลงคะแนนในชอง “ไมประสงคเลือกผูสมัครคนใด”
123. แถลงการณ เครือขายประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จ.บุรีรัมย ฉบับที่ 3
124. แถลงการณ ธีรยุทธ บุญมี ภาคประชาชนตองมุงมั่นและมีสติ จึงจะลางคนชั่วโกงเมืองได

23 มี.ค.49

24
25
27
28

มี.ค.49
มี.ค.49
มี.ค.49
มี.ค.49

ที่มา : ชุมนุมแถลงการณตา นทักษิณ, 2549 : ออนไลน.
จากนั้ น พร อ มๆไปกั บ บทบาทการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งที่ ค อ ยๆลดลงไปของ
พันธมิตรฯ และถูกแทนที่ขึ้นมาดวยประเด็นเรื่องตุลาการภิวัตนนั้น จุดเนนของเนื้อหาที่ประชา
ไทผลิตออกมา ก็เริ่มใหน้ําหนักตอเรื่องการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ การปฏิรูปการเมือง และ
การอภิปรายเกี่ยวกับวิกฤติการเมืองดังกลาว ลดนอยถอยลงเชนกัน พรอมกับกําลังการผลิต
โดยรวมของประชาไทที่กลับสูระดับปกติ คือ ราว 300-400 ชิ้นตอเดือน (ดูแผนภาพที่ 7.1
ประกอบ) สูระดับคงที่นับจากเดือนเมษายน 2549 (คือ ผลิตเนื้อหาออกมาเพียง 60 ชิ้น) โดย
ประชาไทเริ่มหันไปใหเนนผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการตุลาการภิวัตนควบคูกันไปแทน
ปริมาณการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับตุลาการภิวัตนนี้ดํารงอยูจนถึงเดือนกรกฎาคม 2549 อันเปน
เดือนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกตัดสินจําคุก ประชาไทผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตุลาการภิ
วัตนออกมา 70 ชิ้นในเดือนเมษายน, 50 ชิ้นในเดือนพฤษภาคม, 30 ชิ้นในเดือนมิถุนายน, 41
ชิ้นในเดือนกรกฎาคม และสืบเนื่องตอไปอีกเล็กนอยในเดือนสิงหาคม 2549 ซึ่งประชาไทผลิต
เนื้อหาเกี่ยวกับตุลาการภิวัตนออกมา 19 ชิ้น
ในเดือนกุมภาพันธมา เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมืองอยางสูงสุดในสังคมไทย กลุม
องคกรตางๆลวนสื่อสารความคิดเห็นของกลุมตนที่มีตอสถานการณทางการเมืองในชวงนั้น ผาน
ทางแถลงการณ จดหมายเปดผนึก คําประกาศ ฯลฯ จํานวนมากนับตั้งแตตนเดือนเลยทีเดียว
ประชาไทจึงเปดหนาเว็บพิเศษใหในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 ในชื่อ “ชุมนุมแถลงการณตาน
ทักษิณ” (2549: ออนไลน) เพื่อรวบรวมแถลงการณที่เกี่ยวกับวิกฤติการเมืองในครั้งนี้ทั้งที่เปนเนือ้
เกี่ยวกับการขับไลรัฐบาลทักษิณ กระทั่งถึงความไมเห็นดวยกับการเสนอขอนายกพระราชทานโดย
ใชมาตรา 7 โดยสามารถรวบรวมไดถึง 124 ชิ้นเลยทีเดียว ดังแสดงในตารางที่ 7.3
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(2) รัฐบาลทักษิณ, พันธมิตรฯ และมาตรา 7 : จุดยืนของประชาไท
เริ่มแรก (ในชวงปลายป 2548) ที่ประชาไทเขารวมในกระแสปรากฏการณ
คัดคานและวิจารณรัฐบาลทักษิณนั้น ชูวัส ฤกษศิริสุข บรรณาธิการเว็บไซตประชาไทดอทคอม
เห็นวา ปญหาขณะนั้นมีอยูหลายระดับ “…มีตั้งแตการใสรายปายสี มีปญหาที่เปนขอเท็จจริง มี
ป ญ หาในระดั บ ความไม ไ ว ว างใจ มี ป ญ หาการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ สร า งบรรทั ด ฐาน
การเมืองใหมๆ” จุดยืนของประชาไท คือ “...ไมไดดูปญหาที่รัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลทรราชย”
แตตั้งคําถามตอความชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณในหลายๆดาน เชน เรื่องการคอรรัปชั่น การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีฆาตัดตอนและการแกไขปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต
เปนตน ซึ่งประชาไทเห็นวาเปนปญหาที่ตองไดรับการพิสูจน และ “อยางนอยรัฐบาลก็ตองแสดง
ความรับผิดชอบ [โดยการลาออก-ผูเขียน] แลวคอยกลับเขามาใหม ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง” ทั้งนี้
เพื่อ ให นัก การเมื อ งและรั ฐ บาลรู จักมี ค วามรั บ ผิ ดชอบตอ ประชาชน เพื่ อ “...ทํ า ให ก ารเมื อ ง
พัฒนาขึ้น” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, สัมภาษณ, 6 มกราคม 2552)
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะปญหาฆาตัดตอน และปญหาภาคใต
นั้น เปนธงนําที่ประชาไทชูขึ้นอยางชัดเจนในการเขารวมขับไลรัฐบาลทักษิณ ธงนําดังกลาวจึง
ไดกลายเปนสิ่งดึงดูดผูคนมากหนาหลายตาที่ผลิตเนื้อหาตางๆในแนวทางเดียวกันแลวสงเขามา
เผยแพรในเว็บไซตประชาไทฯ ชูวัสกลาววา “กลุมคนที่เห็นดวย [กับธงนํา] แบบนี้จะใหความ
ยอมรับกับประชาไทสูงมาก และเปนที่มาหลักของประชาไทในการสงขาวใหเรา การเปนนักขาว
พลเมืองใหเรา เขียนบทความใหเรา คนกลุมนี้ก็เปนพวกนักวิชาการสายกาวหนา และไมอยาก
ดังทั้งหลาย คือไมเห็นดวยกับทักษิณในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหลักๆ” ในขณะนั้นกลุมอื่นๆ
ที่ขับไลรัฐบาลทักษิณ รวมทั้งกลุมของสนธิ ลิ้มทองกุล ก็ยังเห็น ประชาไทเปนแนวรวมอยู (ชูวัส
ฤกษศิริสุข, สัมภาษณ, 6 มกราคม 2552)
อยางไรก็ตาม แมจะเปนแนวรวมเดินทางเดียวกัน แตทาทีการเดินรวมทาง
มีความแตกตางกันอยูบาง ชูวัสเริ่มเขียนบทบรรณาธิการถึงเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณเปน
ครั้งแรกในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 โดยใหชื่อวา “ทักษิณ vs สนธิ : ประทานโทษ ใครกันได
ประโยชน” บทความนี้ประเมินสถานการณวา “มาถึง ณ เวลา กรณีความขัดแยงระหวาง พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับ สนธิ ลิ้มทองกุล ผูกอตั้งหนังสือพิมพผูจัดการ ก็จวนเจียนจะ
กลายเปนวิกฤติของรัฐบาลไปแลว” และวาสถานการณความตึงเครียดในขณะนั้น “เปนสภาพนา
กลัว เมื่อฝายหนึ่งเข็นม็อบออกมา ขณะที่อีกฝายก็ดํารงตนเพราะถือวาตนเองมีความชอบธรรม
(เพราะมาจากการเลือกตั้ง-ผูเขียน) และหากสถานการณบานปลาย จนเกิดการเผชิญหนา ทาง
เดียวที่จะทําลายความชอบธรรมของรัฐบาลไดก็คือเกิดความรุนแรงขึ้นในการสลายม็อบ เพราะ
ประวัติศาสตรการเมืองไทยบอกเอาไววา ความรุนแรงที่เกิดกับม็อบ (คนชั้นกลาง) เปนกุญแจ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลง” พรอมกับตั้งคําถามสําคัญกับผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากความขัดแยงครั้ง
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นี้ ดังที่ปรากฏในชื่อบทบรรณาธิการวา “แตมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางคืนสิทธิเสรีภาพ
ใหประชาชน มีกระบวนการตรวจสอบรัฐ จริงหรือ แลวถึงวันนั้นใครจะไดประโยชนกัน” (ชูวัส
ฤกษศิริสุข, 2548ข: ออนไลน)
ตอมาในชวงปลายเดือนมกราคมตอตนเดือนกุมภาพันธ ประชาไทเริ่มจะ
เห็นแนวโนมความแตกตางในเรื่องเปาหมายและวิธีการ (ends & means) ในการขับไลรัฐบาล
ทักษิณของกลุมตนเองกับกลุมอื่นๆ ชูวัสไดเขียนบทบรรณาธิการ วิจารณกระแสการขับไล
รัฐบาลทักษิณในชวงนั้นและการชุมนุม “กูชาติ” ที่ “นําเดี่ยว” โดยสนธิ ลิ้มทองกุล ไวตั้งแตวันที่
4 กุมภาพันธ 2549 ไว วา
เราพบวา [กลุมที่ขับไลรัฐบาลทักษิณ] จํานวนมาก ออกแถลงการณเพื่อแสดง
ทาทีตอการรวมชุมนุมวาเปนสิทธิ และเปนกลไกของการพัฒนาประชาธิปไตยที่รัฐตอง
ปกปองดูแล จํานวนมากที่มุงหมายถึงเปาหมายที่การเรียกรองทักษิณออกจากตําแหนง
ขณะเดียวกับที่เรียกรองใหสังคมใชวิธีการเทาที่เพียรจะหาไดจากระบบและกลไกที่มีอยู
แตประเด็น ‘วิธีการลม’ นั้นแทบจะไมเปนขาว เพราะมันไดถูก ‘เปาหมาย’ บดบังไปเสีย
หมด”
ความสําคัญมิใชอยูที่เราอับจนหนทางที่จะเปดใหระบบไดทํางาน เพราะที่จริง
เราไมไดอับจนหนทางขนาดนั้น อยางนอยการชุมนุมในวันที่ 4 กุมภาพันธที่เราควรจะ
ใชเพื่อมุงเปาหมายที่ ‘ระบบ’ เพื่อเปดใหมันไดทํางานเต็มที่ [แต] เรากลับไมอาจควบคุม
จนมันไปไกลเปนเปาหมายที่ ‘ตัวบุคคล’ (ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข, 2549ก: ออนไลน)
นาสังเกตวาในวันนั้น บรรณาธิการเว็บไซตประชาไทฯยังใชสรรพนามคําวา
“เรา” ในการสื่อสารกับสังคมและกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณซึ่งนําโดยสนธิ ลิ้มทองกุลอยู อยางไร
ก็ตาม จุดยืนในการรวมไมรวมมือกันขับไลรัฐบาลทักษิณของประชาไทเริ่มปริแยกออกมาอยาง
ชั ด เจน เมื่ อ พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย และกลุ ม ต อ ต า นรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ป ก หนึ่ ง
เรียกรองใหใชมาตรา 7 เพื่อขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน และมีองคกรภาคประชาสังคมเขา
รวมใหการสนับสนุน การเรียกรองมาตรา 7 นี้ ประชาไทเห็นวา “...เปนจุดแบงสําคัญและทําให
แตกแยก” ทั้งนี้แมวา “...กอนหนานั้นจะมีการใชสถาบันกษัตริยเขามาเปนเครื่องมือในการเปน
เหตุผลในการลมลางทักษิณ [แต] พอมีการใชมาตรา 7 ขึ้นมา ก็ไมใชละ นี่เปนการลมระบอบ
แลว” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, สัมภาษณ, อางแลว) จุดที่ประชาไทคลายกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและ
แตกตางไปจากพันธมิตรประชาธิปไตยก็คือ “ถึงรัฐบาลจากการเลือกตั้งจะเลวรายอยางไร มันก็
อยูในระบอบของมัน” ดังนั้น ณ เวลานั้นจึงทําใหจุดยืนของประชาไทตอการขับไลรัฐบาลทักษิณ
เดนชัดขึ้นมา วา “ในฐานะสื่อ จําเปนตองตั้งคําถามกับสังคมวา ไมใชวาคุณจะตะบี้ตะบันไล
ทักษิณ ผิดก็ตองวาตามกระบวนการ ไมใชลมเขาแบบลมระบอบอยางนั้น...มันไมใชเรื่องที่มีหนู
ในบาน แลวเผาบานจับหนู” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, สัมภาษณ, อางแลว)
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ในค่ํ า คื น วั น เดี ย วกั บ ที่ พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยอ า นคํ า
แถลงการณ “ฉบับบันทึกไวในแผนดิน” เพื่อขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานบนเวทีชุมนุมอยาง
เปนทางการ (วันที่ 23 มีนาคม 2549) นั้น ชูวัส ฤกษศิริสุข เขียนบทบรรณาธิการในหัวขอวา
“ความกลัวของพันธมิตรฯ” ซึ่งนาจะเปนคําเตือนแรกเริ่มกอนที่ประชาไทจะเริ่มเดินคนละสาย
กับพันธมิตรฯ เขาถึงขนาดตั้งคําถามตอ “การเมืองภายใน” ของพันธมิตรฯ ซึ่งเปนที่รูกันวา
ประกอบดวยอยางนอย 3 กลุม (หรือที่สุริยะใสเรียกวา “3 กก” (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 225))
คือ กลุมของสนธิ ลิ้มทองกุล, กลุมของจําลอง ศรีเมืองและสันติอโศก และกลุมขององคกรภาค
ประชาสังคมนําโดยตัวแทน 4 คน คือ พิภพ ธงไชย, สมศักดิ์ โกศัยสุข, สมเกียรติ พงษไพบูลย
และสุริยะใส กตะศิลา ชูวัสตั้งประเด็นนี้ไววา “...เราจะบอกไดไหมวา ขณะนี้ม็อบพันธมิตรฯ ได
กลายสภาพกลับมาเปนม็อบสนธิอยางเต็มรูปแบบแลว และองคกรตางๆ ที่รวมในพันธมิตร
กลายเปนเพียงเครื่องมือใหกับสนธิ ไมวาการนําพาของสนธิจะเปนไปดวยเจตนาดีหรือรายแอบ
แฝงอยูก็ตาม” ชูวัสเรียกรองใหแกนนําพันธมิตรฯที่มาจากภาคประชาสังคมถอนตัวออกมา โดย
เขียนไววา “ถึงที่สุด อาจจะตองถามตัวเองวา เรากําลังกลัวระบอบทักษิณมากเกินไปหรือไม และ
ถึงเวลาหรือยังที่ตองเรียกความกลากลับมาดวยการประกาศวา ‘กูไมกลัวระบอบทักษิณ’ และ
ถอนตัวออกมาตอสูอีกแนวทางหนึ่ง” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ข : ออนไลน)
ดวยเหตุนี้ หลังจากมีการประกาศแนวทางการใชมาตรา 7 อยางจริงจัง ซึ่ง
เปนชวงที่ประชาไทเห็นวา “สภาพสังคมการเมืองและกระแสตอนนั้น ถูกสื่อ ถูกนักวิชาการชักจูง
ให ทํ าอะไรก็ ได เพื่ อให ล มทั กษิ ณได จะต องเผาบ านเพื่ อไล หนู ตั วนี้ ก็ ต องเอา” ประชาไทจึ ง
กลายเปน “สื่อขวางโลก” ขึ้นมา “กลายเปนเสียงขางนอย เปนสื่อที่สวนกระแสแทบฉบับเดียวใน
ตอนนั้น” แตประชาไทก็กลาวถึงจุดยืนที่ชัดเจนของตนเองวา “ทาทีเราไมไดปกปองรัฐบาลทักษิณ
เราเพียงแตปกปองระบอบการเลือกตั้ง ระบอบประชาธิปไตยแคนั้น”
จุดยืนของประชาไทมี
ลักษณะคลายมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่มีแถลงการณออกมาวาการปฏิรูปการเมืองตองเปนไป
มากกว า ระดั บ บุ ค คลและปฏิ เ สธอํ า นาจนอกระบบไม ว า จะเป น อํ า นาจทหารหรื อ รั ฐ บาล
พระราชทาน (คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 2549ก : ออนไลน; ดูหัวขอ 1.1.2 ในบทนี้)
ประชาไทเห็นวาสื่อทั้งหลายในชวงนั้นไมไดตั้งคําถามกันมากนักวา “…ทักษิณก็เปนแคตัวบุคคล
คนหนึ่ง สิ่งที่ใหญกวาทักษิณคือระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไมควรผาน [หมายถึง ลม-ผูเขียน] ไป
พรอมกับทักษิณ” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, สัมภาษณ, อางแลว)
การติดตามตั้งคําถามตอประเด็นการชูธงเรื่องมาตรา 7 นั้น ยังสืบเนื่องมา
จนกระทั่ ง หลัง จากที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู หัว ทรงออกมารับ สั่งว าที่ จะให พ ระราชทาน
นายกรัฐมนตรีรักษาการ ตามมาตรา 7 นั้น “ทําไมไดและไมทํา” ชูวัส ไดเขียนบทบรรณาธิการ
อีกชิ้นชื่อ “ไมมีทางออกที่เรียกวา มาตรา 7 แลว“ เพื่อชี้ชวนใหกลุมเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาล
ทักษิณหยุดใชวิธีการ “นอกระบอบประชาธิปไตย” แตยังสนับสนุนอยางมีน้ําใจใหเคลื่อนไหวกัน
ไดตอไปภายใตหลักการประชาธิปไตย วา “...นาจะถึงเวลาที่ตองรับผิดชอบดวยการหยุดขอ
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เรียกรองนี้...กระนั้น เราเห็นวา นักวิชาการ สนธิ พันธมิตร และพรรคประชาธิปตย หรืออื่นๆ
ยังคงมีสิทธิเต็มภาคภูมิที่จะเดินหนารณรงคทางการเมืองตอไปตามวิถีทางภายใตหลักการ
ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ และภายใตหลักการเพื่อสรางสังคมที่อยูรวมกันอยางสงบสันติ
และสรางสรรค” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ง : ออนไลน)
โดยภาพรวมเชิงปริมาณแลว เนื้อหาที่ประชาไทผลิตออกมาเกี่ยวกับวิวาทะ
เรื่องมาตรา 7 ทั้งหมดมี 59 ชิ้น โดยสามารถแยกแยะไดเปนเนื้อหาเกี่ยวกับกลุมที่ตอตาน
มาตรา 7 จํานวน 42 ชิ้น เนื้อหาเกี่ยวกับกลุมสนับสนุนมาตรา 7 จํานวน 13 ชิ้น และเนื้อหาที่
อภิปรายทั้งสองแงมุม 4 ชิ้น (ดังแสดงในดังตารางที่ 7.4)

ตารางที่ 7.4 : เปรียบเทียบการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรา 7 ในเว็บไซตประชาไทฯ ชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2549
วันที่
27 ก.พ.
28 ก.พ.
1 มี.ค.
2 มี.ค.
3 มี.ค.

4 มี.ค.
8 มี.ค.
9 มี.ค.
10 มี.ค.
12 มี.ค.
14 มี.ค.
16 มี.ค.
18 มี.ค.
19 มี.ค.
20 มี.ค.
21 มี.ค.
22 มี.ค.
23 มี.ค.

คาน/ตั้งคําถาม/ตาน มาตรา 7 (42 ชิ้น)
ขอถกเถียงทั้งสองมุม (4 ชิ้น)
สนับสนุน มาตรา 7 (13 ชิ้น)
จดหมายจากสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ถึง สนนท. : ถอนตัวออกจาก “พันธมิตร”
☺ สนธิขอบคุณ ปชป. คว่ําเลือกตัง้ เปดทางนายกฯพระราชทาน
อธิการบดี มธ. เบรคใชมาตรา 7 - อ.จุฬาฯแนะ “แมว” เวนวรรค
มีชัย ระบุกษัตริยอยูเหนือการเมือง ขณะนี้ยังไมควรใช มาตรา7
ECONOMYTH : พันธมิตรแหงแหวน หอคอยคูพิฆาต และประชาคืนบัลลังก
นักวิชาการลงชื่อ ตานขอเสนอรัฐบาลพระราชทาน
☺ นิรันดร พิทักษวัชระ : เหตุและผลของการไมมีนายกฯชื่อทักษิณ และการมีนายกฯพระราชทาน
เครือขายพฤษภาฯ ออกโรงตานนายกฯ จากการแตงตั้ง วอนอยาปฏิเสธการเลือกตั้งสุดขั้ว
☺ จดหมายเปดผนึกจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถึงนายกรัฐมนตรีและ
หัวหนาพรรคการเมืองฝายคาน
กชวรรณ ชัยบุตร “เราไมยอมใหมีการเปลี่ยนผานอํานาจโดยไมไดมาจากประชาชน”
☺ อธิการบดี มธ. เรียกรองรักษาการนายกฯ ลาออก พรอมขอรักษาการนายกฯ
พระราชทาน
☺ อมร เสนอพึ่งบารมี “กษัตริย” ปฏิรูปการเมือง
ดร.ธงชัย เสนอ ส.ส.พรรคมหาชน เปนนายกฯรักษาการ
ราชนิกูล ตั้งคําถามถวายฎีกา เหมาะสมจําเปนหรือไม?
จดหมายสมศักดิ์ถึง นิธิ, ม.เที่ยงคืน, ประชาไท, สนนท. ฯลฯ
deja vu ทักษิณ VS นายกฯพระราชทาน, พิบูล-เผา VS สฤษดิ์
เครือขายเจตนารมณ พฤษภา”35 ยันอยาแตงตั้งนายกฯ ตามอําเภอใจ
นิธิ เอียวศรีวงศ วิพากษ : “มาตรา 7” ทางออกหรือทางตัน
มารวมกันแสดงพลังแหงความหลากหลายไมเอาทักษิณ นายกฯแตงตั้ง และความรุนแรง ตองปฏิรูปการเมืองโดยประชา
แถลงการณองคกรนิสิตนักศึกษาและองคกรภาคประชาชนตานนายกฯจากการแตงตั้ง
ชูประชาธิปไตยกลางราชดําเนิน “ไมเอานายกฯแตงตั้ง”
☺ สภา นสพ.สภาทนายฯ จับมือ เรียกรอง “ประชาสมาสัย” ลมทักษิณ ใช ม.7
หลากหลายทาทีนักวิชาการ กับ “ราชประชาสมาสัย”
พันธมิตรเสียงแตก “นายกฯพระราชทาน” เตรียมแถลง 3 ทุม
ธงชัย วินิจจะกูล : พันธมิตรฯ กับปญหานายกฯพระราชทาน
☺ ใตประกาศหยุดเลือกตั้งขอนายกฯพระราชทานปฏิรูปการเมือง
รณรงคจุดเทียนสองเรียกรอง “นายกฯ ตองมาจากการเลือกตั้ง การปฏิรูปการเมืองตองทําโดยประชาชน”
แถลงการณคณาจารยธรรมศาสตรคานอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญ
☺ แถลงการณ “พันธมิตรฯ” ฉบับ บันทึกไวในแผนดิน
กรณีนายกพระราชทาน : จดหมายเปดผนึกถึงปญญาชนและนักกิจกรรมทางสังคม
กลุมตานนายกฯจากการแตงตั้ง ชวนจุดเทียนคืนแสงสวางใหประชาธิปไตย
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ตารางที่ 7.4 : เปรียบเทียบการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรา 7 ในเว็บไซตประชาไทฯ ชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2549
วันที่

24 มี.ค.
25 มี.ค.

26 มี.ค.

27 มี.ค.
28 มี.ค.
29 มี.ค.
30 มี.ค.
8 เม.ย.
9 เม.ย.
25 เม.ย.
26 เม.ย.
27 เม.ย.
1 พ.ค.

คาน/ตั้งคําถาม/ตาน มาตรา 7 (42 ชิ้น)
ขอถกเถียงทั้งสองมุม (4 ชิ้น)
ความกลัวของพันธมิตรฯ
บทความ: เหตุผล 7 ประการ ที่ควรคัดคานการเรียกรอง “นายกฯพระราชทาน”
บทความสมศักดิ์ : วิกฤตการเมืองปจจุบัน ในบริบทของประวัติศาสตรทางภูมิปญญารวมสมัย
ถึงลูกถึงคน : มาตรา 7 ใชไดหรือไมได
วงเสวนา : นายกฯ พระราชทานกาวหนาหรือถอยหลัง
แถลงการณกลุมประชาธิปไตยประชาชน : ประชาธิปไตยไมมีทางลัด คัดคานนายกฯพระราชทาน
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล สงจดหมายเปดผนึกถึง สุลักษณ ศิวรักษ ขอจุดยืนกรณี คืนพระราชอํานาจ
กลุมอิสระลางอนุสาวรียประชาธิปไตย พรอมยื่นจดหมายถึงพันธมิตรไมเห็นดวยกับการใชมาตรา 7
บทความจากธงชัย: พระราชอํานาจแทรกแซงทางการเมือง ทางออกแบบพายแพทุกฝาย
สัมภาษณ ภัควดี : 2549 ฟาเปลี่ยนสี เมื่อพันธมิตรฯ ขอนายกฯพระราชทาน
บทความ พิชญ พงษสวัสดิ์ : สภาวะคิดมากกับมาตรา 7
จากผูอาน : นายกฯ พระราชทาน เปนมาตรการที่ไดผล และปลอดภัยจริงหรือ ?
โปรดอาน : มองสองนครา และมาตรา 7 ผาน ชัยวัฒน-เกษียร-นครินทร (1)
จาตุรนต ชี้โลกจับตาอนาคตประชาธิปไตยไทย ระบุ ม.7 เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ
เสวนา : มองสองนครา และมาตรา 7 ผาน ชัยวัฒน-เกษียร-นครินทร (จบ)
ศ.ดร.ธงชัย ถามพันธมิตรฯ จะเปนประชาธิปไตยแบบเอียงขวา?
สุภลักษณ กาญจนขุนดี : สมัชชาประชาชนเพื่อราชาธิปไตย?
การปฎิรูปประชาธิปไตยไมสิ้น (เออ?แบบวาไมตองมาตรา 7)
ไมมีทางออกที่เรียกวา มาตรา 7 แลว
ตราไวในดวงจิต : พระบรมราโชวาท “นายกฯ พระราชทาน ไมใชประชาธิปไตย”
“หอกขางแคร” The Beginning : ถึงพันธมิตรประชาชนเพื่อนายกฯ พระราชทาน
คําถามจาก “หอกขางแคร” ไทยโพสต มีคําตอบ : พันธมิตรหลัง ม.7 พิภพ ธงไชย

สนับสนุน มาตรา 7 (13 ชิ้น)

☺ พรรคประชาธิปตยเรียกรองครม. ออกยกชุด เปดทางมาตรา 7
☺ สนธิ วอนประชาแสดงพลัง หากตองการนายกฯ พระราชทาน

☺ พันธมิตรฯ ยันทักษิณตองยุติบทบาท ย้ําเฉพาะหนาตองใชมาตรา 7
☺ อลงกรณ ยืนยันการเมืองไทยนาทีนี้ ตองใชมาตรา 7

☺ แถลงการณพันธมิตรกูชาติกูประชาธิปไตย สงขลา นอมรับกระแสพระราชดํารัส

ที่มา : เรียบเรียงจากเว็บไซตประชาไทดอทคอม
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1.1.3. หองราชดําเนิน เว็บพันทิปฯ : การใชมาตรา 7 เปนการ “ดึงฟาต่ํา”
และ “ฉีกรัฐธรรมนูญ”
แนวทางการใชมาตรา 7 อันเปนประเด็นที่ทําใหมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประชา
ไท และกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณอื่นๆที่ “ไมเอามาตรา 7” แยกตัวออกมานั้น แมไมตั้งใจที่จะ
เป น แนวร ว มสนั บ สนุ น รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ แต โ ดยเนื้ อ หาแล ว เรื่ อ งนี้ ก็ ก ลายเป น ประเด็ น
วิพากษวิจารณรวมในแนวเดียวกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณเชนกัน กลุมสนับสนุนรัฐบาล
ยังคงมีฐานที่มั่นอยูในหองราชดําเนิน แหงเว็บไซตพันทิปดอทคอมเชนเดิม เนื้อหาตางๆก็ถูก
ผลิ ต ออกมาโดยบุ ค คลกลุ ม เดิ ม เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมแล ว แม ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ มาตรา 7
เหมือนกัน เพราะในเชิงปฏิบัติการแลว มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและประชาไทก็ไมไดไปไกลถึงขั้น
รณรงคตอตานสนธิและโจมตีกลุมพันธมิตรฯเหมือนดั่งกลุมสนับสนุนรัฐบาล แตในมิติเนื้อหา
ของขอวิจารณแลว ประเด็นของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ คลายคลึงกับของมหาวิทยาลัย
เที่ ย งคืน และประชาไทอยู ไม นอ ยทีเ ดีย ว โดยมี ส าระสํ า คั ญ ของคํ า วิ จ ารณ คื อ แนวทาง
มาตรา 7 เปนการฉีกรัฐธรรมนูญและใชอํานาจนอกระบบ ทั้งยังเปนการ “ดึงฟาต่ํา” อีก
ดวย กลุมสนับสนุนรัฐบาลในหองราชดําเนิน ไดผลิตเนื้อหาผานการตั้งกระทูและการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญๆของกลุมขับไลรัฐบาลอยูอยางตอเนื่อง โดย
สามารถยกตัวอยางประเด็นขอวิจารณตามเหตุการณสําคัญๆได ดังนี้
เหตุการณที่หนึ่ง ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ ประเด็นขอวิจารณของ
กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณที่มีตอแนวทางการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานนั้น มีมาตั้งแต
สนธิยังนําเดี่ยวขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจอยู มังกรดํา (นามแฝง) เปดประเด็นเรื่อง
นายกฯพระราชทานไวในหองราชดําเนิน ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2549 (กอนการประกาศของ
สนธิในวันที่ 20 มกราคม 2549 วาจะนัดชุมนุมกูชาติในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 เสียอีก) วาเขา
ตอตานความคิดนี้ ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ “1. เปนการอาจเอื้อมดึงฟาต่ํา หาเรื่องใหเบื้องสูง
ระคายเคือง แสดงถึงความไมจงรักภักดี บังอาจใชสถาบันเพื่อหวังผลทางการเมือง 2. ถอยหลัง
เขาคลองจากระบบประชาธิปไตย” และการรณรงคใหมีการถวายคืนพระราชอํานาจของรายการ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจรที่มีมาตั้งแตเดือนกันยายน 2548 นั้น มังกรดําเห็นวา “นี่คือความคิด
ในการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง” (มังกรดํา (นามแฝง), 2549ก: ออนไลน)
เหตุการณที่สอง การชุมนุมวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 ในขณะที่ *บังสุกุล*
(นามแฝง) ใชฐานเหตุผลของการรักษากฎกติกาโดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด วิจารณ
การนัด “ชุมนุมกูชาติ” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 ที่จะมีการอานฎีกาถวายในหลวงดวย เขา
ประกาศทางหองราชดําเนินอยางชัดเจนในวันที่ 31 มกราคม 2549 วา “ผมหวงรัฐธรรมนูญ
ครับ ขอคัดคานม็อบ 4 ก.พ. แบบออกนอกหนาเลย” (*บังสุกุล* (นามแฝง), 2549ค :
ออนไลน) เพราะเห็นวาขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจนั้นเปนการเลนนอกกติกา เทากับ
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เปนการฉีกรัฐธรรมนูญ สอดรับกับที่มังกรดํา (นามแฝง) วาไว ตัว *บังสุกุล* (นามแฝง) เองเห็น
วา “แมสวนตัวไมไดชอบการทํางานของนายกเรื่องโกงกิน แตผมก็ไมยอมใหหนาไหนเลนนอก
เกมส ข องกติ ก าบ า นเมื อ ง คิ ด จะล ม นายกขอให ล ม ในกติ ก าเท า นั้ น ครั บ อย า ล ม กระดาน
รัฐธรรมนูญเลย…” นอกจากนี้ การถวายคืนพระราชอํานาจนั้น เทากับเปนการ “...เอาของสูงที่
พวกเราเคารพมาปวนเปยนการเมืองที่เนาเหม็น เพื่อประโยชนเพื่อกลุมตนเทานั้น” สวนเรื่อง
คอรรัปชั่นตางๆ รวมทั้งเรื่องการขายหุนชินคอรปในราคา 73,000 ลานบาทโดยไมเสียภาษีนั้น
เขาเห็นวา “...อายุความการยึดทรัพย ยอนหลังถึงพระยาลิไท ไมตองกลัวครับ นายกผิดจริง ยึด
ไดแนนอน จงเดินมาสูกฎกติกาที่พวกเรารวมสรางกันมา กวาจะไดรัฐธรรมนูญ พวกเราเสียเลือด
เนื้อเสียเวลามามากแลว และ ความเลวรายตางๆ มาจากตัวบุคคล มิใชมาจากรัฐธรรมนูญครับ
หากมีขอไหนบกพรองก็แกไขเพิ่มเติมได อยาหักพราดวยเขาเลย ขอรองเถิดครับ” นอกจากนี้
หลังจากที่สนธิประกาศวาจะมีการชุมนุมกันอีกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2549 *บังสุกุล*
(นามแฝง) จึงไดตั้งกระทูถามย้ําอีกครั้งหนึ่ง คือ “ฎีกาอยูในพระราชวินิจฉัย แลวจะนัดมา
ชุมนุมกดดันอีกหรือไร” (*บังสุกุล* (นามแฝง), 2549ข : ออนไลน)
เหตุการณที่สาม การขอนายกพระราชทานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ขอที่
นาสนใจประการหนึ่ง คือ ขอวิจารณเรื่องการประกาศขอใชมาตรา 7 โดยพันธมิตรฯนั้น ดูจะ
ไมไดถูกผลิตออกมาโดยกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณในหองราชดําเนินมากนัก เพราะกระทูที่
เดนๆที่ไดรับความสนใจรวมแสดงความคิดเห็นในปริมาณมากๆนั้นมีไมมากนัก ที่พบมีเพียง
จํานวนหนึ่ง เชน กระทูของไฮเปอรแคท (นามแฝง) ซึ่งอีกหนึ่งคนที่อยูในกลุมผูสนับสนุนรัฐบาล
ทักษิณไดตั้ง “กระทูโหวต” เมื่อตอนดึกของคืนวันนั้น (คือเวลา 23.13 น.) ซึ่งเขาใจวาเปนชวง
หลังจากที่พันธมิตรฯไดอานแถลงการณขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานแลววา “คุณเห็นดวยกับ
การขอนายกฯพระราชทานของแกนนําพันธมิตรหรือไม” (ไฮเปอรแคท (นามแฝง), 2549:
ออนไลน) มีผูรวมโหวตทั้งหมด 221 คน โดยผูที่ไมเห็นดวยกับการขอนายกฯพระราชทานมีมาก
ถึง 192 คน (86.88%) สวนผูที่เห็นดวยมีเพียง 29 คน (13.12%)
นอกจากนี้ ยังมีกระทูเรื่อง “กรณี มาตรา 7 และ นิติภูมิ..ไดพิสูจนแลววาจง
อยาเชื่อใครงาย” ของ ขนมตม (นามแฝง) (2549ข: ออนไลน) ซึ่งไดอรรถาธิบายถึงเหตุการณ
การขับไลรัฐบาลทักษิณจากเรื่องมาตรา 7 แลวยอนกลับไปสูเหตุการณในระดับภาพรวม วามี
การขับไลรัฐบาลดวยเหตุผลตางๆนานา จนเกิดเปน “...‘กระแส’ ความเกลียดชังคุณทักษิณเพิ่ม
อยางรวดเร็ว ทั้งในหมูประชาชน โดยการชวนเชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงและพยายามสราง
ชื่อเสียงใหกับตนเองหลายคน” กระทูนี้คลายอีกหลายกระทูของขนมตม (นามแฝง) ที่ไดรับความ
สนใจไมนอย คือ มีจํานวนการแสดงความคิดเห็นถึง 298 ความเห็น ขนมตม (นามแฝง)
ยกตัว อย า งเรื่องการเป น กระแสและการเชื่อโดยฟงคนอื่ น เขามาโดยใชก รณีก ารขอนายกฯ
พระราชทานและกรณีนิติภูมิ เนาวรัตนขึ้นมาเปนประเด็นอภิปราย
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กลาวเฉพาะเรื่องแรก ซึ่งเกี่ยวกับมาตรา 7 นั้น ขนมตม (นามแฝง) กลาววาตัว
เขาเอง “...รีบไปเปดดูมาตรา 7 ทันที แตก็ไมปรากฏวาจะมีสิ่งใดบงบอกวาใหทําอยางนั้นได” แต
ในแงยุทธศาสตรแลว เขาเห็นวาการเคลื่อนไหวดังกลาวที่แพรสะพัดทําใหคนทั่วไปในสังคมเขา
รวมอุดมการณอยางมากมายนั้น เปนเพราะกระแสความเชื่อโดยปราศจากเหตุผลของผูคน
นั่นเอง เขาวิเคราะหเหตุการณโดยลําดับวา “...หลังจาก ‘นักวิชาการ’ ที่สอนนิติศาสตรใน
มหาวิทยาลัยดัง ไดจุดประเด็นนี้ขึ้นมา ทําใหกลุมพันธมิตรฯไดนําไปชูเปนประเด็นเพื่อสราง
ความนาเชื่อถือใหกับกลุมของตนเองที่จะขับไลคุณทักษิณทันที…ตอนที่กระแสรุนแรง จะมีขาว
องคการนักศึกษาจากที่นั่นที่นี่ ออกมาเคลื่อนไหว ริงโทนก็ตองเปนเสียงไลทักษิณ เด็กมัธยม
ราชนิกุล อดีตแพทย อดีตปลัดกระทรวง ก็ออกมาไลทักษิณ ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดรูเรื่องราวอะไรกัน
เลย ซึ่งทั้งนี้บางคนก็ ‘ฟง’ มาจากสนธิ และกลุมพันธมิตร...นี่คือ ‘กระแส’ กระแสของความเชื่อ
เชื่อโดยปราศจากเหตุผลมารองรับ เชื่อเพราะความเกลียดชัง เหมือนเจไก ซอยละลายทรัพย
เชื่อเพราะไดฟงจากคนที่เรียกตนเองวา ‘นักวิชาการ’ ” (ขนมตม (นามแฝง), 2549ข: ออนไลน)
ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องมาตรา 7 นั้น เทาที่พบ มีเพียงกระทูเชนของ
มังกรดํา (นามแฝง) และ บังสุกุล (นามแฝง) เทานั้นที่ประกาศชัดเจน ในขณะที่โดยภาพรวมแลว
กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณในหองราชดําเนินไมไดตั้งกระทูหรือรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ผลิตเนื้อหาตอตานมาตรา 7 อยางจริงจังและประกาศชัดเจนมากเทากับกลุมมหาวิทยาลัยเที่ยง
คืนและประชาไท กระนั้นก็ตาม ขอวิวาทะเรื่องมาตรา 7 ที่เกิดขึ้นในชวงนั้น สงผลตอพลังทาง
การเมืองของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการขับไลรัฐบาลทักษิณอยางสําคัญ
เลยทีเดียว
1.2. การสนทนาภายในกลุมเคลื่อนไหว : พลวัตของวิวาทะเรื่องมาตรา 7
จากเดิมที่พอจะมี ความรูสึกรว มกันอยูบ างวา เปนแนวรวมในการตอตานและขับไล
รัฐบาลทักษิณในฐานะที่ไมมีความชอบธรรมเพียงพอที่จะเปนผูบริหารประเทศอีกตอไป อีกทั้ง
กลุมพันธมิตรฯบางสวน และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน รวมทั้งกลุมประชาไท ยังมีความใกลชิดกัน
ทางความคิดและอุดมการณในแนวทางที่สงเสริมอํานาจของภาคประชาชนกันมาแตเดิมดวย
ครั้นเมื่อการเมืองของการขับไลรัฐบาลมาถึงจุดที่ฝายพันธมิตรฯใชมาตรา 7 เปนมาตรการตอสู
และทํ าใหไ ม อาจร ว มจุ ด ยื น เดิ น ทางเดี ยวกั น ตอ ไปได นั้ น กลุ มพั น ธมิ ต รฯทั้ ง ในป ก ที่ ม าจาก
ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจ และโดยเฉพาะปกที่มาจากภาคประชาสังคม รวมทั้งกลุมไม
เอามาตรา 7 จึงไดมีการวิสาสะสนทนาระหวางกันเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดยืนและ
ทางเลือกของแตละฝาย หรือเรียกในศัพทตามกรอบคิดเรื่องการสื่อสารกับปฏิบัติการไรความ
รุนแรงของ Martin and Varney (2003) คือ “การสนทนาภายในกลุมเคลื่อนไหว” วิวาทะเรื่อง
มาตรา 7 ที่เกิดขึ้นนั้น มีทั้งที่อยูในโลกไซเบอรผานเว็บไซตและในโลกกายภาพผานบทความ
และบทสัมภาษณในหนังสือพิมพ
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1.2.1. เว็บผูจัดการออนไลน : ขอวิจารณกลุม ไมเอามาตรา 7
หากพิจารณาอยางหยาบๆและแยกขั้วการเมืองออกเปนเพียงขาวกับดําเทานั้น
แลว อาจเห็นไดวาฝายที่ไมเอามาตรา 7 จะกลายเปนเขาไปอยูในแนวทางที่ใกลชิดกับแนวทาง
ของกลุ ม สนั บ สนุ น รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ มากขึ้ น สองวั น ก อ นที่ พั น ธมิ ต รฯจะประกาศขอนายกฯ
พระราชทานอยางเปนทางการ และทามกลางเสียงวิพากษวิจารณประเด็นนี้มากมายนั้น คํานูณ
สิทธิสมาน “มือขวา” ของสนธิ ลิ้มทองกุล 1 ไดเขียนบทความลงในเว็บไซตผูจัดการออนไลน
กลาวถึงปรากฏการณไมเอามาตรา 7 ที่เกิดขึ้นทามกลางกระแสขับไลรัฐบาลทักษิณนี้ โดยใชชื่อ
บทความวา “พึ่งพระบารมี? การตอสู 2 แนวทาง ในกลุมคนไลทักษิณ” (คํานูณ สิทธิสมาน,
2549ก: ออนไลน) โดยชี้แจงวานอกเหนือจากแนวทางมาตรา 7 หรือ “แนวทางราชประชา
สมาสัย” (ตามสํานวนของชัยอนันต สมุทวณิช นักวิชาการอาวุโสอีกคนหนึ่งของสังคมไทยที่มี
บทบาทผลักดันแนวทางมาตรา 7 ในพันธมิตรฯอยางสําคัญ ถึงขั้นชวยเขียนฎีกาใหกับสนธิใน
การชุมนุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549) ที่ “หันไปพึ่งพระบารมี ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรี
เฉพาะกิจเพื่อการปฏิรูปการเมือง โดยอาศัยมาตรา 7 รัฐธรรมนูญ 2540 มาผาทางตันการ
เมืองไทย” แลว ยังมี “อีกแนวทางหนึ่งไมเห็นดวย ไมตองการพึ่งพระบารมี ตามเหตุผลที่แสดง
ออกมาคือตองการใหประชาชนพึ่งตนเอง แกปญหาโดยใชภาคประชาชนเอง ไมเรียกรองอํานาจ
นอกระบบเขามาจัดการปญหา เพราะเชื่อวาเปนการถอยหลังเขาคลอง บางคนพูดออกมาเลยวา
เปนการถอยหลังเขาคลองยอนไปสูกอนป พ.ศ. 2475” พรอมกันนั้น คํานูณแสดงความเห็นวา
“แสดงวาคนพูดเชื่อหรือพยายามทําใหคนเชื่อวาแนวทางที่พวกตนไมเห็นดวยนั้น คือการนํา
ประเทศไทยกลับไปสูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย” (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549ก: ออนไลน)
แนวทางของฝายไมเอามาตรา 7 ที่ “หลายคนทําทายอมรับการเลือกตั้ง หลาย
คนยืนหยัดเสียงแข็งวาไมวาจะอยางไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะตอง “มาจากการเลือกตั้ง” สถาน
เดียวเทานั้น” คํานูณวิจารณวา “ดูเหมือนจะเปนทางตัน”
โดยยกเหตุการณในอดีตยุค
พฤษภาคม 2535 มาเปนตัวอยางวา หาก พล.อ.อ.สมบุญ ระหงส ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี (ใน
ฐานะที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ) แทน พล.อ.สุ จิ น ดา คราประยู ร ที่ ล าออกไปแล ว “..เลื อ ดเนื้ อ
ประชาชนที่ตายไปก็คงสูญเปลา เพราะนายกรัฐมนตรีคนใหมที่ “มาจากการเลือกตั้ง” จะมีฐาน
ภาพไมตางไปจากนอมินีของนายกรัฐมนตรีคนเกาที่ถูกขับไลออกไป…” ประเด็นนี้นั้น ไมวาจะ
โดยตั้งใจหรือไมก็ตาม ดูเหมือนคํานูณกําลังตั้งคําถามกับขอเสนอของนิธิ เอียวศรีวงศ ที่เขียน
ไวในบทความเรื่อง “มาตรา 7” (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2549 : ออนไลน) วาตามประเพณีการ
1

บทบาทของคํานูณที่มีในการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ อาจพิจารณาไดจากการประชุมของแกนนํา
พันธมิตรฯทั้ง 5 คน ซึ่งนอกจากแกนนําทั้ง 5 แลว จะมี สุริยะใส กตะศิลา ในฐานะผูประสานงานพันธมิตรฯ
เปนเขารวมประชุมคนที่ 6 และคํานูณ สิทธิสมาน รวมประชุมดวยเปนคนที่ 7
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแลว หากตําแหนงนายกฯ
รักษาการวางลง ก็ตองใหรองนายกฯ (ซึ่งมาจากรัฐสภาเชนกัน) ขึ้นมารักษาการตอไป (ดูหัวขอ
1.1.1(2) ในบทนี้ โดยเฉพาะที่หนา 324) จากนั้น คํานูณไดตั้งคําถามตอกลุมไมเอามาตรา 7 วา
หากพตท.ทักษิณชนะการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 แลว “…กลุมไลทักษิณที่เห็นวาไม
ควรพึ่งพระบารมีจะทําอยางไรกันตอไปอีก โดยเฉพาะคนที่พูดและเขียนสนับสนุนการเลือกตั้ง”
(คํานูณ สิทธิสมาน, 2549ก: ออนไลน) ประเด็นนี้ก็เชนกัน คลายกับเปนการพุงคําถามเขาใส
ประเด็นที่ชูวัส แหงประชาไทเสนอไววาพตท.ทักษิณควรลาออกจากตําแหนงเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบ จากนั้นแลวจะคอยกลับมาใหมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง (ดูหัวขอ 1.1.2(2) ในบทนี้โดย
เฉพาะที่หนา 332)
คํานูณนาจะเปนคนแรกๆที่เปดประเด็นวากลุมไมเอามาตรา 7 กลายเปน
“แนวทางมุมกลับ” หรือ “แนวรวมดานกลับ” ของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณไป เพราะเขาเห็น
วาสิ่งที่พตท.ทักษิณกลัวในขณะนั้น คือ แนวทางการใชมาตรา 7 แตสิ่งที่พตท.ทักษิณไมกลัวคือ
แนวทางยอมรับการเลือกตั้งและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น คํานูณจึงสรุปวา
“กลุมไลทักษิณที่ไมยอมรับแนวทางราชประชาสมาสัยกลายเปน “แนวรวมดานกลับ” ของทักษิณ
ไปเสียแลว! ออกมาคัดคานแถลงการณ 2 สมาคมใหญเร็วกวาทักษิณเสียอีก!! ชวยประหยัด
พลังงานใหทักษิณไปเยอะ!!!” (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549ก: ออนไลน)
ข อ วิ จ ารณ ข องคํ า นู ณ ต อ แนวทางของกลุ ม ขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ 2 แนวทาง
ดังกลาวนั้น อยูบนเสนเกณฑแบงที่เอาพตท.ทักษิณเปนศูนยกลาง ซึ่งหากเปนเชนนั้น ก็กลาว
ไดวากลุมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและประชาไทไดกลายเปน “แนวรวมมุมกลับ” ของกลุมสนับสนุน
รัฐบาลทักษิณจริง แตหากเอาเสนเกณฑแบงของกลุมไมเอามาตรา 7 เปนหลัก ซึ่งมีระบอบ
ประชาธิปไตยที่อํานาจการปกครองอยูที่ประชาชน และผูบริหารปกครองบานเมืองจะตองมาจาก
เสียงประชาชน ผานระบบการเลือกตั้งเปนหลักหมายสําคัญแลว การเมืองของปฏิบัติการไร
ความรุนแรงเพื่อขับไลรัฐบาลทักษิณก็ดูจะซับซอนมากกวาเพียงการแบงเปน 2 ขั้ว “เอาทักษิณ”
กับ “ไมเอาทักษิณ” เทานั้น ดังที่ปรากฏเปนขอลําบากใจของแกนนําพันธมิตรฯที่มาจากภาค
ประชาสังคมบนทางแพรงมาตรา 7 และขอวิวาทะกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่จะกลาวถึงใน
หัวขอถัดไป

1.2.2. แกนนําพันธมิตรฯฝายภาคประชาสังคม : ความกระอักกระอวนใจ
องคประกอบของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยเฉพาะในสวนของ
แกนนํา 5 คนนั้น มาจาก 3 กลุม และเปนการ “สนธิกําลัง” กันระหวางกลุมพลังดานสื่อของสนธิ
ลิ้มทองกุลและเครือผูจัดการ กับกลุมพลังภาคประชาสังคมนําโดยพิภพ สมศักดิ์ สมเกียรติ และ
สุริยะใส ผนวกกับกลุมพลังของจําลองและสันติอโศกอีกหนึ่งกลุม องคประกอบของ “ม็อบ
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พันธมิตรฯ” ซึ่งประชาไทเห็นวาไดกลายเปน “ม็อบสนธิ” ไปแลวหลังจากการประกาศใชมาตรา
7 ของนายกรัฐมนตรีพระราชทานนั้น (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ข : ออนไลน) สุริยะใส กตะศิลา ผู
ประสานงานพันธมิตรฯเองก็เคยตอบเรื่องนี้อยางตรงไปตรงมาเชนกันวา
ถ า พู ด ตรงๆส ว นใหญ เ ป น แฟนคลั บ คุ ณ สนธิ อี ก ส ว นก็ เ ป น ของคุ ณ
จําลอง โดยเฉพาะกองทัพธรรม สวนของภาคประชาชนหรือเอ็นจีโอ ผมคิดวา
เปนสวนนอย แตสวนที่มากับเราก็คือนักวิชาการและผูนําทางสังคม ซึ่งถานํา
โดยคุ ณ สนธิ แ ละคุ ณ จํ า ลอง นั ก วิ ช าการหรื อ ผู นํ า ชุ ม ชนบางคนอาจจะ
ตะขิดตะขวงใจ หรือวางระยะหาง แตพอเรา (หมายถึงแกนนําภาคประชาสังคม
4 คน-ผูเขียน) ซึ่งทํางานกับภาคประชาชนเขารวมกับพันธมิตรฯ มีนักวิชาการ
จํานวนมากที่มากับเรา คนเหลานี้อาจจะไมไดมีมวลชน แตเสียงของเขาดังใน
สังคม (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 222-223)
ดวยเหตุที่แกนนําภาคประชาสังคมที่อยูในพันธมิตรฯเปนตัวเชื่อมระหวางภาค
นักวิชาการ ผูนําทางสังคมตางๆ เขามาอยูในพันธมิตรฯ ครั้นประชาไทและมหาวิทยาลัยเที่ยง
คื น ตั้ ง คํ า ถามอย า งจริ ง จั ง และสื บ เนื่ อ งต อ กรณี ที่ พั น ธมิ ต รฯประกาศใช ม าตรา 7 เรี ย กร อ ง
นายกรัฐมนตรีพระราชทานดังกลาวขางตนนั้น จึงเทากับเปนการดึงกําลังสวนสําคัญที่แมจะ
“ไมไดมีมวลชน แตเสียงของเขาดังในสังคม” ออกไปจากขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณเปนอยาง
มากเลยทีเดียว
ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีพระราชทานนั้น อันที่จริงแลว กอนที่แกนนําฝาย
ภาคประชาสังคมจะเขารวมกับขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจของสนธิ ลิ้มทองกุล แลว
ประกาศตัวกลายเปนพันธมิตรฯนั้น ไดมีการยื่นเงื่อนไขขอเสนอ 1 ใน 2 ขอ คือ ใหเอาประเด็น
เรื่องนายกฯพระราชทาน หรือการถวายคืนพระราชอํานาจยกออกไป และเงื่อนไขนี้ก็ไดรับความ
ยินยอมจากสนธิเรียบรอยแลว (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 223)1 แตครั้นเมื่อถึงปลายเดือน
มีนาคม 2549 ซึ่งสุริยะใสใหสัมภาษณวาสถานการณขณะนั้นตึงเครียดมาก วิธีการกดดันรัฐบาล
ทั ก ษิ ณ แบบเดิ ม ๆที่ พั น ธมิ ต รฯคิ ด ว า จะทํ า ให พ ตท.ทั ก ษิ ณ ลาออกได ก็ ไ ม ส ามารถใช ไ ด ผ ล
กระแสกดดันจากมวลชนที่อยากใหใชมาตรา 7 ก็พุงมายังแกนนําพันธมิตรฯจึงยิ่งมีมากขึ้น
กระทั่งในที่สุด สนธิจึง “ขอปรึกษา” พรอมกับบอกวา “ผมยอมรับเลยวา เรื่อง
นี้อาจจะทําใหหลายคนไมสบายใจหรือกระทั่งมีคนถอนตัว” ขณะนั้น พิภพ ธงชัย และสมศักดิ์
โกศัยสุข แสดงจุดยืนชัดเจนวาไมเห็นดวยกับมาตรา 7 ในขณะที่สมเกียรติ พงษไพบูลย ก็แสดง
จุดยืนชัดเจนเชนกันวา “อะไรก็ไดขอใหไลทักษิณไดกอน” แกนนําฝายภาคประชาสังคมจึงขอ
เวลา 2 วันเพื่อตกลงกันวาจะเอาอยางไร และเปนชวงที่พันธมิตรฯประกาศวาจะประกาศ
1

เงื่อนไขอีกขอหนึ่ง คือ ใหยึดมั่นแนวทางสันติวิธีในการขับไลรัฐบาลทักษิณ
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มาตรการทางสังคมเพื่อผาทางตันภายใน 48 ชั่วโมง (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 229-230)
เหตุการณที่สนธิ “ขอปรึกษา” ครั้งนี้ นาจะเปนที่มาของขาวในประชาไทที่พาดหัววา “พันธมิตร
เสียงแตก “นายกฯพระราชทาน” เตรียมแถลง 3 ทุม” (พันธมิตรเสียงแตก “นายกฯพระราชทาน”
เตรียมแถลง 3 ทุม, 2549 : ออนไลน)
ในระหวาง 48 ชั่วโมงนั้น แกนนําพันธมิตรฯฝายภาคประชาสังคมไดนัดคุยกับ
เครือขายองคกรภาคประชาสังคมอื่นๆ วา “เอามั้ยกับมาตรา 7 ถาเอาจะเปนอยางไร ถาไมเอาจะ
อยูแบบไหน จะถอน [ตัว] หรือเปลา” โดยเฉพาะในประเด็นที่วา “ถาตัดสินใจถอย เราจะอธิบาย
กับมวลชนที่อยูกับเรามาตลอด 2 เดือนอยางไร เราจะเคลียรขอหาทิ้งมวลชนอยางไร” สุริยะใส
ใหสัมภาษณในเอกสารชิ้นเดียวกันนี้วา ในอีกดานหนึ่ง บํารุง บุญปญญา และนักพัฒนาเอกชน
อาวุโสคนอื่น ซึ่งไดประชุมรวมกันมากอนหนานั้นหนึ่งสัปดาหแลว และมองเห็นความตีบตันของ
สถานการณเชนกัน ถึงขั้นที่อาจมีคนเจ็บหรือตาย บํารุงจึงโทรศัพทบอกสุริยะใสวา “รอไมไดแลว
คุณตองประกาศมาตรา 7...วันนี้ไมมีอะไรสําคัญกวาการรักษากําลังของพวกเราไว เราตอง
ทํา งานอี กนาน คุ ณไม ไ ดสู ค รั้ งนี้ค รั้ง เดียว ถาคุณ หรือพี่น องประชาชนผู บ ริสุ ท ธิ์ ตอ งตาย...”
(สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 231-232)
นอกจากสภาพการณดังกลาวแลว สุริยะใสยังใหสัมภาษณอีกวาหนึ่งสัปดาห
กอนหนานั้น ยังมีกระแสขาวลือวาการที่พันธมิตรฯไมดําเนินการใหแตกหักกับรัฐบาลทักษิณ “...
เพราะพิภพและสุริยะใสเปนคนของภูมิธรรม เวชยชัย เปนคนของฝายซายในพรรคไทยรักไทยที่
ถูกสงเขามาเพื่อบล็อกการเคลื่อนไหวในแนวทางสุมเสี่ยง...” และขาววา “...มีเงินมาที่ ครป. 30
ลาน” (ครป. คือ คณะกรรมการรณรงคประชาธิปไตย ซึ่งมีพิภพเปนประธาน และสุริยะใส เปน
เลขาธิการ-ผูเขียน) รวมทั้งมีขาวปลอยในแวดวงองคมนตรีและราชนิกุลบางกลุมวา “มาตรา 7
ที่พวกพันธมิตรฯไมกลาประกาศ เพราะมีพวก ครป. ซึ่งเปน anti-royalist อยูในสวนแกนนํา...
[ซึ่ง] เปนภัยตอสถาบัน [พระมหากษัตริย]” (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 230-231)
เมื่อเงื่อนไขแรงบีบคั้นจากดานตางๆประดังเขามาหลากหลายทิศทางดังที่
สุริยะใสอธิบายขางตนนี้ ดังนั้น ในที่สุด แกนนําพันธมิตรฯฝายภาคประชาสังคม จึงเขารวมใน
การประกาศใชมาตรา 7 ดวยเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ (1) “มันไมมีทางออกจริงๆ การเมือง
เริ่มตันและไมสามารถดันตอไปได” (2) ถาไมยอมรับการใชมาตรา 7 ก็ตองถอนตัวออกจากการ
เปนแกนนําพันธมิตรฯ ซึ่งจะตองเผชิญกับขอหา “ทิ้งมวลชนและรับเงินรัฐบาล” ซึ่งเปน “ขอหาที่
แรงที่สุด” สําหรับสุริยะใส และจะเปน “ตราบาปกับ ครป. และทําให ครป.ทํางานยากขึ้น” (3)
ความปลอดภัยของผูรวมชุมนุม เพราะเกรงจะตองมีผูคนบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมาก สุริยะ
ใสกลาววา แมตัวเขาเองจะ “...ไมไดอยูในเหตุการณ 6 ตุลาฯที่ตองเจ็บปวดกับประวัติศาสตร
บางดานที่พูดกันไดนอย...” แตการตัดสินใจครั้งนี้ก็ “เปนครั้งแรกที่ [สุริยะใส] ตองฝนความรูสึก
อยางแรง…[แม] ไมเห็นดวยกับเรื่องมาตรา 7 แตก็ตองฝน” พรอมกับไมบังคับใหใครจะตองอยู
รว มกั นต อไป ถ าใครอยากถอนตัว ก็ใ หถอน สุ ริย ะใสเลาถึ งสภาพการณข ณะนั้นว า “...น อ ง
นักศึกษาหลายคนก็ถอยไปจริงๆ บางคนอึดอัดจนทํางานไมได ตองหยุดพักไป 3-4 วัน” (สุริยะ
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ใส กตะศิลา, 2550 : 232-233) ความอึดอัดและกระอักกระอวนใจนี้ยังแสดงออกผานอีกหนึ่ง
คําพูดของสุริยะใสที่แสดงความรูสึกหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงออกมารับสั่ง
ปฏิเสธมาใชมาตรา 7 พระราชทานนายกรัฐมนตรีรักษาการวา “...ก็เหมือนฟาหลังฝน ประเด็นนี้
ก็จบไป หันมาพูดเรื่องขางหนาดีกวา เพราะที่ผานมาเราก็ถูกอัดเรื่องนี้มาตลอด...” (สุริยะใส
กตะศิลา, 2550 : 234)
1.2.3. พันธมิตรฯ (ปกภาคประชาสังคม) vs มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
รองรอยการแยกทางระหวางพันธมิตรฯกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนปรากฏขึ้นผาน
การวิพากษวิจารณแนวทางการใชมาตรา 7 ที่เสนอโดยพันธมิตรฯอยางตอเนื่องนั้น ไดปรากฏ
เปนรอยราวในความสัมพันธสวนบุคคลที่รวมงานอยูในภาคสวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน
มาดวยกัน เมื่อเกิดวิวาทะขนาดยอมของแกนนําพันธมิตรฯที่มาจากภาคประชาชนกับแกนนํา
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่ปรากฏขึ้นผานหนาหนังสือพิมพเลยทีเดียว และเปนเพียงครั้งเดียวที่มี
การพาดพิงกันอยางชัดเจนของทั้งสองฝายผานสื่อเชนนี้
ในชวงทายของการหยุดพักการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณในระหวางเดือน
มิถุนายน 2549 เพื่อรวมฉลองการครองราชยครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี
ขอความบรรยายความรูสึกของสุริยะใส กตะศิลา ผูประสานงานพันธมิตรฯ และอยูในสวนนําของ
พันธมิตรฯที่มาและมีสายสัมพันธอันดีจากภาคประชาชน ที่มีตอคณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ชนิดพาดพิงตัวบุคคลถึง 3 คนปรากฏออกมาในคอลัมนชุมชนคลื่นสังคมใหม ที่เขียนโดย
สมเกียรติ พงษไพบูลย (แกนนําอีกคนหนึ่งของพันธมิตรฯ) ในหนังสือพิมพเนชั่นสุดสัปดาห
ดังตอไปนี้
สุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการ ครป. และผูประสานงาน พปป. (พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) สุดทนกลุมนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ทั้งนิธิ เอียวศรีวงศ, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อรรถจักร สัตยานุรักษ ที่มุงกลาว
โจมตี อ ย า งไม ห ยุ ด หย อ นว า พวก พปป.ขอใช ม าตรา 7 ชอบอ า งอิ ง อํ า นาจ
พระมหากษัตริยนั้นเปนพวกกระฎมพีมักงาย แตสุริยะใสขอโอกาสตอบโตบาง
วาพวกนักวิชาการเหลานี้ลวนไมเคยเคลื่อนไหว รวมทุกขรวมสุขกับประชาชน
ในสถานการณสูรบกับใคร และก็ไมเคยรวมโคนลมเผด็จการเลยแมแตครั้งเดียว
แต ก ลั บ หมกมุ น อยู กั บ การเขี ย นหนั ง สื อ และบรรยายทฤษฎี เ พ อ ฝ น แต ใ น
ห อ งสั ม มนา คนพวกนี้ ก็ น า จะได ฉ ายาเช น กั น ว า เป น พวกกระฎ ม พี ห อคอย
(สมเกียรติ พงษไพบูลย, 2549)
หลั ง จากข อ ความดั ง กล า วเผยแพร อ อกมา ธนาพล อิ๋ ว สกุ ล บรรณาธิ ก าร
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สํานักพิมพฟาเดียวกัน ซึ่งคัดคานการใชมาตรา 7 เชนกัน ถึงขั้นกลาววา “...จะไมทํางานกับ
นักวิชาการอีกแลวเหรอถึงพูดแรง” (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 236) สุริยะใสรับรูถึง
ความสัมพันธที่อาจราวฉานกันไดหากปลอยใหมีความเขาใจผิดกันในขอความดังกลาว จึงได
เขียน “จดหมายเปดผนึกถึงกลุมนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน” ตีพิมพในหนังสือพิมพ
เนชั่นสุดสัปดาหฉบับถัดมา (สุริยะใส กตะศิลา, 2549) วาสาเหตุที่ทําใหตองใชมาตรา 7 เปน
ชองทางคลี่คลายวิกฤตของบานเมืองในชวงนั้น เพราะเห็นวา “...ไมมีทางออกอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในระบบรั ฐ สภาที่ ก ลายเป น เป ด ง อ ยอยู ใ นอาการอั ม พาตมากกว า เป น โอกาสใหม ข องฝ า ย
ประชาชนหรือพลังที่เรียกกันวา 'พลังกาวหนา' “ และตอคําถามที่วาทําไมตองเสนอมาตรา 7
สุริยะใสชี้แจงวา “เพราะขาพเจาเปนคนทํางานเคลื่อนไหวมวลชน ไมมีขอหาอะไรที่รายแรงไป
กวา 'ขอหาละทิ้งมวลชน' แมจะตอวาหรือตั้งขอหาขาพเจาเปนพวกออนทฤษฎี วิเคราะหผิด ลัทธิ
แก ขาพเจาก็ยอม และแนนอนเพื่อนๆเเหลานั้นหลายคนรับไดและเขาใจคําอธิบายและมีอีก
หลายคนที่รับไมไดและไมเขาใจ แตสุดทายก็เคารพซึ่งกันและกัน”
สุริยะใสใหสัมภาษณในภายหลังวาความรูสึกดังกลาวนั้น เกิดขึ้นจริง เพราะรูสึก
อึดอัดใจและไมสบายใจกับคําวิพากษวิจารณในลักษณะที่ “เหือดแหงซึ่งความเปนกัลยาณมิตร
หรือไมไดดํารงไวซึ่งธรรมเนียมแหงการวิพากษในแบบฉันมิตร จนทําใหวาทกรรมบางวาทกรรม
ที่ศัตรูควรใชกับศัตรู บดบังเนื้อหาสาระอันสําคัญไปอยางสิ้นเชิง” (สุริยะใส กตะศิลา, 2549) และ
ไดรําพึงออกมาบนโตะอาหารระหวางชวง “พักรบ” วา “…เขาดาเรากระฎมพีมักงาย เขาก็นาจะ
เปนพวกกระฎมพีหอคอย เพราะไมไดอยูในสนาม” ออกไปจริง (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 235)
แตก็เปนไปเพื่อระบายความอึดอัดใจเทานั้น ไมไดมีอะไรมากกวานั้น ทั้งยังกําชับคนที่อยูในที่
นั้นวาอยาเอาไปเผยแพรออกไป จะหมางใจกันเปลาๆ ผูเขียนคอลัมนชุมชนคลื่นสังคมใหมนี้ก็
ยังไดรับปากเปนมั่นเปนเหมาะวาจะไมแพรงพราย แตก็ปรากฏมีขอความดังกลาวนี้ออกมาจน
ได (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 235)
อยางไรก็ตาม ขอความดังกลาวขางตนนี้ กลายมาเปนวิวาทะขนาดยอมระหวาง
สมชาย ปรีชาศิลปกุล แกนนําสําคัญคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กับสุริยะใส สมชายเขียน
บทความตอบโตขอความดังกลาวโดยตั้งชื่อวา “กระฎมพีภาคประชาชน” (สมชาย ปรีชาศิลป
กุล, 2549) คลายกับตองการสื่อถึงบทบาทของแกนนําสายภาคประชาสังคมที่อยูในพันธมิตรฯ
โดยเฉพาะในประเด็นที่สมชายเห็นวาที่ผานมา “หลายคนไมอยาก “แขวะ” พันธมิตร...มากนัก”
กลาวคือ นับแตเกิดการวิวาทะเรื่องมาตรา 7 เปนตนมา กลุมคนที่เกี่ยวของกับพันธมิตรฯมักให
คําอธิบายวา “ “คุณไมรูความจริงหรอกวามีความกดดันอยางไร”, “มีขอมูลลึกๆ ที่เปดเผยไมได
สําหรับการใชมาตรา 7” , “ถาไดเขารวมและรับรูอารมณความรูสึกกับมวลชนก็คงตองตัดสินใจ
ไปในทํานองเดียวกัน” ” สมชายเห็นวาคําอธิบายทํานองนี้เทากับเปนการขีดเสนแบง “ผูที่เขา
รวม/ไมไดเขารวม, คนนอก/คนใน” ขบวนการเคลื่อนไหว และบงวาใครมีสิทธิแสดงความเห็น
หรือตัดสินใจในประเด็นสําคัญๆ และเปนคําอธิบายที่ไมตางอะไรกับนักการเมือง ทั้งที่การมี
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เหตุผลอธิบายและรองรับการกระทําตางๆของตนเองนั้น เปนสิ่งที่ทําใหขบวนการประชาชน
เติบโต และเปนเหตุผลหนึ่งที่ใชประณามนักการเมือง
สมชายชี้แจงวาที่คัดคานการใชมาตรา 7 นั้นเปนเพราะ “การใชมาตรา 7 จะ
ไมไดเปนการสรางความเขมแข็งแกสังคมในระยะยาว” และเพราะการใชมาตรา 7 ขอนายกฯ
พระราชทานเพื่อผาทางตันนั้น “…นอกจากไมเปนประโยชนแก สังคมอยางที่ควรจะเปนแลว ก็
ยังจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางวัฒนธรรมการพึ่งพิงของภาคประชาชนให หยั่งรากลง
ลึกในสังคมไทยมากขึ้นกวาเดิม” อยางไรก็ตาม สมชายแสดงความเห็นดวยอารมณเล็กนอยวา
“ขอเสนอหรือความคิดนี้ไมใชสัจธรรมสูงสุดและอาจผิดพลาดได ถาพันธมิตรไมเห็นดวยก็ควร
โตแยงกลับมาบนฐานของการใชเหตุผล เผื่อจะชวยทําใหหูตาที่ฝาฟางของบรรดานักวิชาการจะ
ไดสวางไสวพนเหนือน้ําเนาบาง”
วิวาทะเรื่อง “กระฎมพีมักงาย”, “กระฎมพีหอคอยงาชาง” และถูกโตกลับดวยวา
ทะ “กระฎมพีภาคประชาชน” ในครั้งนี้นั้น แมจะมีความตึงกันอยูในที แตหากพิจารณาบนฐาน
ความคิดวาดวยสังคมการเมืองระบอบประชาธิปไตยแลว แกนนําพันธมิตรฯฝายภาคประชา
สังคมดูจะคิดไมตางจากกลุมไมเอามาตรา 7 สุริยะใสเองใหสัมภาษณในภายหลังวาจริงๆแลว
เรื่องมาตรา 7 ไมมีขอโตแยงใดๆในเชิงทฤษฎี “...เพราะผมเห็นดวยกับฝายที่ไมเอามาตรา 7 ผม
เห็นดวยกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ผมเห็นดวยกับนักวิชาการ ผมเห็นดวยกับเว็บไซตประชาไท
...” ขอแตกตางนั้น เปนเพียงเรื่องในทางปฏิบัติ ซึ่งสุริยะใสกลาววาดังที่ “...ผมพูดไปแลววาผม
ไมอยากทิ้งมวลชน เพราะเปนขอหาที่เลวรายที่สุดสําหรับคนที่นําในสนาม ที่วันดีคืนดีคุณก็รับ
อะไรบางอยางไมไดเพียงเพราะวาเรื่องนี้คุณคิดตางจากมวลชน แลวคุณก็ไป ตรงนั้นตางหากที่
เปนกระฎมพีมักงาย เพราะเราไมมักงายนี่แหละ เราถึงตองเจ็บปวด ถึงถูกตราหนา ถูกดาวาเปน
สายลอฟาใหคนมายึดอํานาจ เปนพวกพึ่งสถาบัน เปนการเมืองพระราชทานที่จงรักภักดี เหลานี้
เปนขอกลาวหาที่ประเดประดังเขามาตลอดเวลา” (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 233-234)
วิวาทะครั้งนี้เปนเพียงครั้งเดียวที่แสดงใหเห็นความตึงเครียดของแตละฝายที่
ปรากฏออกมา แตก็ไมถึงขั้นกระทบความสัมพันธในระดับสวนบุคคลที่ยังคงเขาใจและใหความ
เคารพในความคิดของกันและกันอยูในกลุมพลังภาคประชาสังคมที่กลายมาเปนยืนอยูกันคนละ
เสนทางหลัง “ทางแพรงมาตรา 7” แมกระนั้น ในเชิงภาพที่ปรากฏออกมาในสนามพลังของ
การเมืองวาดวยการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น พลังที่แปรผันแยกตัวออกมาในครั้งนี้ ก็
ถูกกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณหยิบฉวยนําไปใชโจมตีฝายตรงขาม (คือ พันธมิตรฯ) อยูบาง
เชนกัน ดังที่ Killer (นามแฝง) หนึ่งในกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณในหองราชดําเนิน ไดนํา
บทความของสมชายไปใชเปนอีกหนึ่งประเด็นในการ “จิกกัด” ตอกลุมเสรีไทยในเว็บบอรด (ซึ่ง
คลายเปนฝายสนับสนุนพันธมิตรฯกลายๆ) ที่แยกตัวออกไปจากหองราชดําเนิน โดยตั้งกระทูวา
“กระฎมพีหอคอย ถลม กระฎมพีสุนัขรับใช” (Killer (นามแฝง), 2549: ออนไลน) และกลาว
แสดงความเห็นตอสุริยะใสวา “เราจะพบวาคนอยางนี้มันเปนไดเพียงแคตะพุนหญาชางที่เก็บตก
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คําพูดนักวิชาการ นักการเมือง คนโนนคนนี้เอามาปะติดปะตอเรียงรอยถอยคํา ในสไตลปชป.
นักการเมืองภาคประชาชน บานเราคุณภาพมันชางต่ําตอยเสียเหลือเกิน”
นับจาก “ทางแพรงมาตรา 7” นี้เรื่อยไปจนถึงหวงสถานการณการเมืองลูกใหญ
หลังรัฐประหาร กระทั่งปจจุบัน การเมืองเรื่องขับไลรัฐบาลทักษิณ ก็ประกอบไปดวย “สามกก”
ดังกลาวขางตน โดยที่ความสัมพันธระหวางกลุมขับไลรัฐบาล (หรือกลุมพันธมิตรฯ) กับกลุมไม
เอามาตรา 7 นั้น คอยๆเห็นตางกันมากขึ้นเรื่อยๆ แมจะยังมีการเคารพความเห็นกันอยูบางกับ
พันธมิตรฯในปกภาคประชาสังคม สวนกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณก็ยังคงเดินหนาตอตาน
พันธมิตรฯ สนับสนุนรัฐบาลทักษิณตอไปอยางไมหยุดหยอน โดยมีบางครั้งบางคราวก็หยิบยืม
พลังจากกลุมไมเอามาตรา 7 มาเปนเครื่องมือเขาโจมตีกลุมพันธมิตรฯอยูเนืองๆดังแสดงเปน
ตัวอยางใหเห็นในยอหนาขางตน
2. ปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (ประเด็นที่ 4) : ตุลาการภิวตั น
หลั ง จากที่ ค ณะตุ ล าการทั้ง สามศาลได รั บ ฟง พระราชดํ ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 แลว และกําลังดําเนินการในสิ่งที่ตอมาสังคมไทยเรียกกัน
ว า “ตุ ล าการภิ วั ต น ” ทางฝ า ยกลุ ม ขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ โดยมี พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยเปนแกนนํา ซึ่งไดลวงเลยจุดที่สามารถผูกขาดการธํารงรักษาความสนใจของผูคน
ในสังคมไทยใหเปนไปตามทิศทางทางการเมืองของตนเองไดตั้งแตเมื่อครั้งประกาศแนวทางการ
ใชมาตรา 7 ไปแลวนั้น ตอบสนองตอกระบวนการตุลาการภิวัตนคอนขางนอย มีเพียงการ
แถลงการณ นอ มรับ พระราชดํา รั ส ใส เ กล าใส ก ระหม อม และจากนั้ นก็ ถ อยฉากออกมารอดู
กระบวนการตุลาการภิวัตนทํางานไปกอน ดังที่สุริยะใส ใหสัมภาษณวา “อันที่จริง กรรมการ
สมัชชาระดับจังหวัดไดลงมติและเสนอแกนนําทั้ง 5 คนใหนัดชุมนุมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549
แล ว แต ท างแกนนํ า เห็ น ว า ตุ ล าการภิ วั ต น กํ า ลั ง ทํ า งาน และ กกต. ก็ เ ริ่ ม ถู ก เช็ ค บิ ล มั น มี
ความหวัง มีโอกาส นาจะรอดูกอน” (สุริยะใส กตะศิลา, 2550 : 215)
ในระหวางนี้ ในเว็บไซตผูจัดการฯผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการตุลาการภิวัตนนอย
มากเชนกัน 1 เนื้อหาสวนใหญที่ผลิตขึ้น นอกจากปฏิบัติการเชิงเนื้อหาเรื่องใหมอีกหนึ่งประการ
คือ ปฏิญญาฟนแลนด ที่เหลาคอลัมนิสตในเว็บไซตผูจัดการฯหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นใหม
แลว (จะกลาวถึงรายละเอียดเรื่องนี้ในหัวขอ 3.1 ของบทนี้อีกที) ที่เหลือก็ดูจะเปนการเปดโปง
1

เทาที่ผูเขียนคนพบ ตัวอยางเชน คํานูณ สิทธิสมาน (2549ข: ออนไลน) ซึ่งออกมากอนกระบวนการ
ตุลาการภิวัตนจะเริ่มตนอยางจริงจัง โดยกลาวถึงคําตัดสินของศาลปกครองที่ใหยกเลิกการแปรรูปการไฟฟา
ฝายผลิต; เนื้อหาที่กลาวถึงตุลาการภิวัตนโดยตรง พบเพียง 2 ชิ้น คือ ปราโมทย นาครทรรพ, 2549ข:
ออนไลน; ชัยอนันต สมุทวณิช, 2549: ออนไลน.
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เรื่องราวรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับรัฐบาลทักษิณตอไปในลักษณะใกลเคียงกับเมื่อครั้งที่เปนขา
ขึ้นสูจุดมวลชนพลิกผัน (critical mass) ของขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจและพันธมิตรฯ
ในทางตรงขาม กลุมที่แตกตัวแยกทางออกมาจากพันธมิตรฯ เนื่องจากไมเห็นดวยกับ
แนวทางการใชมาตรา 7 นั้น กลับวิพากษวิจารณเกี่ยวกับปรากฏการณใหม คือ ตุลาการภิวัตนนี้
อยางไดน้ําไดเนื้อมากกวา แมกลุมนี้จะไมสามารถยึดกุมปริมาณความสนใจของมวลชนไดมาก
เทากับกลุมพันธมิตรฯก็ตาม แตในเชิงคุณภาพแลว นับวาไดตั้งคําถามและมีอิทธิพลตอกระแส
สังคมที่มีตอตุลาการภิวั ตนไมนอย ทั้งนี้โดยมีคณาจารย มหาวิท ยาลัย เที่ยงคืนและเว็บไซต
ประชาไทเปนแกนนําสําคัญในโลกไซเบอรเชนเดิม เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนดูจะใชวิธี
สนทนากับฝายตรงขาม โดยเนนสะกิดฉุดรั้งผานการอภิปรายตั้งคําถามตอปรากฏการณใหมนี้
มากกวาจะแสดงจุดยืนของตนเองออกมาอยางชัดแจง เหมือนดั่งที่เว็บไซตประชาไทกระทํา แต
จุดยืนและปฏิบัติการของประชาไท ก็ยังไมลอแหลมสุมเสี่ยงมากเทากับกลุมสนับสนุนรัฐบาล
ทักษิณ ที่แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณตุลาการภิวัตนอยางดุเดือด ทั้งในโลกไซเบอรและใน
โลกกายภาพ โดยเฉพาะตอกรณีการตัดสินคําคุกกกต. จนในที่สุดกลุมนี้จึงดูเหมือนตอง “แตก
พาย” และปดเว็บไซตไปบางแหงเมื่อถูกขอหาหมิ่นศาลยอนกลับจากฝายตุลาการ
2.1. การสนทนากับฝายตรงขาม
2.1.1. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เมื่อคณะตุลาการศาลตางๆเขามามีบทบาทแกไขวิกฤติทางการเมืองในครั้งนี้
มากขึ้นหลังไดรับฟงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ไดสรางปฏิบัติการเชิงเนื้อหาผานการผลิตและเผยแพรเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการตุลาการภิวัตนดวยเชนกัน ในฐานะที่เปนเรื่องใหมของการเมืองไทย
และจํ า เปน จะต อ งมี ก ารสนทนากับ ฝ า ยตรงขา มที่ส นั บ สนุน กระบวนการตุ ล าการภิ วั ต น ถึ ง
จุดออนจุดแข็งและขอบเขตอํานาจที่ควรจะเปนของกระบวนการนี้ดวย บทความที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องนี้มีจํานวนอยางนอย 8 ชิ้น สามารถแสดงไดดังตารางที่ 7.5 ในที่นี้ ผูเขียนจะยกขอ
วิพากษวิจารณจากบทความ 4 ชิ้นที่เห็นวาพอจะเปนตัวอยางแสดงความคิดเห็นและทิศทางทาง
การเมืองของเว็บไซตมหาวิทยาลัยที่มีตอกระบวนการตุลาการภิวัตนขึ้นมาดังจะอภิปรายตอไป
บทความที่หนึ่ง บทความเรื่อง “กระบวนการยุ ติธรรมตองนิ่ ง ”1 คณิ ต ณ
นคร อดี ต อั ย การสู ง สุ ด แทบจะทั น ที ที่ ก ระบวนการตุ ล าการภิ วั ต น เ ริ่ ม ทํ า งาน เว็ บ ไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไดนําบทความนี้ซึ่งตีพิมพในหนังสือพิมพมติชน เมื่อวันที่ 19 เมษายน
1

รวมอยูในบทความชื่อ “(ก) ทรราชในทางปรัชญาการเมือง (ข) กระบวนการยุติธรรมตองนิ่ง” ซึ่งเว็บ
มาสเตอรมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน นํา 2 บทความของไชยันต ชัยพร กับคณิต ณ นคร มารวมเปนหนึ่งชิ้น แลว
ขึ้นใน เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (บทความลําดับที่ 906) 19 เมษายน 2549
[www.midnightuniv.org/midnight2545/document95077.html] เขาถึงเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552
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2549 ขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของตนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2549 เปนการใชความรูวิชาการเพื่อ
ตอบสนองตอสถานการณใหมทางการเมืองอยางฉับพลัน ในบทความนี้ คณิตคาดการณถึงคดีที่
เกี่ยวของกับการเมืองวาจะตามมาไมนอย หลังการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 ดังนั้น จึง
แสดงความเปนหวงวากระบวนการยุติธรรมไทย อาจ “ไมนิ่ง” เพียงพอที่จะ “…ประสาทความ
ยุติธรรมใหผูที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักกฎหมาย” ดังที่เคยเกิดขึ้นแลวในอดีต
ในกรณีคําวินิจฉัยใหพตท.ทักษิณชนะคดีซุกหุน (ภาค 1 เมื่อป 2544) ซึ่งคณิตเห็นวา “นาจะ
เปนการวินิจฉัยคดีอยางกลาๆ กลัวๆ ตามกระแสสังคม เพราะอาจจะเกรงวา “อัศวินควายดํา” จะ
เปนอันตรายไปเสียกอนเวลาอันควร” 1
ตารางที่ 7.5 : บทความเกีย่ วกับตุลาการภิวัตนในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
วันที่เผยแพร
บนเว็บ
5 มี.ค.2549

1.

ศาลรัฐธรรมนูญกับปญหาโครงสรางและระบบวิธีพิจารณา (๑)

6 มี.ค.2549

2.

29 เม.ย.2549

3.

17 มิ.ย.2549
19 ก.ค.2549
20 ก.ค.2549
7 ส.ค.2549
18 ก.ย.2549

4.
5.
6.
7.
8.

ศาลรัฐธรรมนูญกับปญหาโครงสรางและระบบวิธีพิจารณา (๒)
(ฉบับประชาไท)
(ก) ทรราชในทางปรัชญาการเมือง (ข) กระบวนการยุติธรรม
ตองนิ่ง
ความเสี่ยงของตุลาการภิวัตน และยอนรอยปฏิญญาฟนแลนด
เกี่ยวเนื่องกับตุลาการภิวัตนและสถาบันกษัตริย
อํานาจตุลาการ คือจุดออนของประชาธิปไตยไทย?
ตุลาการภิวัตนและประชาธิปไตยเปลี่ยนผาน
ละเมิดอํานาจศาล กฎหมายมหาชน และคนขี่เสือ

เรื่องชื่อที่ปรากฏบนเว็บ

ผูเขียน/เจาของ
เนื้อหา
วรเจตน ภาคีรัตน คณะ
นิติศาสตร มธ.
วรเจตน ภาคีรัตน
ไชยันต ไชยพร,
คณิต ณ นคร
เกษียร เตชะพีระ
เกษียร เตชะพีระ
ธงชัย วินิจจะกูล
เกษียร เตชะพีระ
ชํานาญ จันทรเรือง

บทความ
ลําดับที่
852
853
906
950
977
978
998
1039

ที่มา : คัดเลือกและแยกแยะโดยอาศัยขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
คณิตแจกแจงวาองคกรในกระบวนการยุติธรรมประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ
ตํารวจ อัยการ และศาลยุติธรรม องคกรที่ “มีความหวั่นไหวตอฝายการเมืองและกระแสสังคม”
มากที่สุด คือ ตํารวจ ดังที่มักถูกเรียกวา “political officer” สวนองคกรที่หวั่นไหวนอยที่สุด คือ
ศาล ดังนั้น ตํารวจตองพยามทําหนาที่ใหถูกตองตามหลักกฎหมายมากที่สุด โดย “ตองไมลืมวา
ตามกฎหมายการสอบสวนตองเริ่มดวยการรวบรวมหลักฐานทั้งปวงในคดีอยางมีความเปนภาวะ
วิสัย ไมใชเริ่มที่การเรียกการจับหรือการขอใหศาลออกหมายจับแลวคอยหาหลักฐาน หรือคอย
หาหลักฐานเพิ่มเติมเอาทีหลัง” และในคดีที่เกี่ยวของกับการเมืองนั้น “ผูสอบสวนจะไมทําการ
สอบสวนอยางโฉงฉาง แตจะกระทําอยางเงียบเชียบที่สุด และระมัดระวังในการใหขาวเกี่ยวกับ
คดีที่กําลังดําเนินอยูอยางมาก” สวนการขอใหศาลออกหมายจับนั้น คณิตกลาววาเปนไปเพื่อให
ศาลตรวจสอบอํานาจของเจาพนักงานตํารวจ และ “ตองไมเปนไปในลักษณะเปนการใหความ
1

ในคดีนี้ ศาลวินิจฉัยใหพตท.ทักษิณชนะดวยคะแนนเสียง 8 : 7 ซึ่งที่จริงแลว จะตองแพคดีดวย
สัดสวนคะแนนเสียงเปน 7 : 6 แตชนะไดเพราะมี 2 เสียงวินิจฉัยวาเรื่องที่ ป.ป.ช. ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญนั้น
ไมอยูในอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณิตเห็นวาเปนการใชกฎหมายโดยผิดหลักการ เพราะประเด็นเรื่องศาลมี
อํานาจในการวินิจฉัยหรือไม เปน “เงื่อนไขที่ตองพิจารณากอน” (prerequisite) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเองได
วินิจฉัยใหรับเรื่องไวพิจารณาโดยเสียงขางมากไปแลว
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สะดวกแกเจาพนักงานในการใชอํานาจ” คณิตสรุปถึงทั้งสามองคกรในกระบวนการยุติธรรมของ
ไทยวา “ตอง “นิ่ง”, ตองดําเนินคดีไปตามเหตุตามผล, อยาไดใชอัตวิสัย (Subjective) ของตนใน
การดําเนินคดีและในการใชกฎหมาย, ตองระมัดระวังไมใหฝายการเมืองและกระแสสังคมเขามา
ครอบงําในการปฏิบัติ หนาที่, ตองกลาเผชิญกับความถูกตอง ตองใชกฎหมายในทางแกปญหา
ไมใชสรางปญหา เพราะมิฉะนั้นแลวบานเมืองจะขาดที่พึ่ง”
บทความที่สอง เรื่อง “มองหลากมุมตุลาการภิวัตน ความเสี่ยงของตุลา
การธิปไตย” เกษียร เตชะพีระ (2549ข : ออนไลน) อภิปรายสิ่งที่สังคมในขณะนั้นเรียกวา “ศาล
กูชาติ” หรือที่เกษียรเองเรียกวา “การใชอํานาจตุลาการเขาแทรกแซงเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดการไดมา
ซึ่งอํานาจอธิปไตย” โดยอางอิงคําที่ธีรยุทธ บุญมี เสนอขึ้นมา คือ “ตุลาการภิวัตน” ธีรยุทธเสนอ
วามีเปาหมายเพื่อ “…โตแยงทัดทานและพัฒนาใหพนจาก “แนวคิดประชาธิปไตยตามลัทธิเสียง
สวนใหญ (majoritarianism)” หรือ “ลัทธิ 16 ลานเสียง” ของพรรคไทยรักไทย ซึ่งเมื่อบวกกับ
“ลัทธิรัฐสภา” แลว “หากกาวไปสุดขั้วก็จะกลายเปนระบอบเผด็จการหรือเผด็จการโดยรัฐสภาได”
โดยที่ธีรยุทธสนับสนุนวาการกาวกายอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายตุลาการนั้นมีความชอบ
ธรรม ดวยเหตุผลหลายประการ อาทิ (1) หลังเลือกตั้ง ผูแทนไดแยงชิงตัดขาดอํานาจอธิปไตย
ไปจากประชาชน จึ ง ต อ งให ฝ า ยตุ ล าการซึ่ ง ธี ร ยุ ท ธเห็ น ว า “มี ร ากเหง า จากเจตจํ า นงของ
ประชาชนแตดั้งเดิมเชนกัน” มาตรวจสอบแกไข (2) ฝายตุลาการเนนมองผลระยะยาวที่สุดและ
กวางที่สุด จึงควรทําหนาที่ตรวจสอบฝายอื่น (3) ฝายตุลาการแยกหางจากกลุมธุรกิจมากที่สุด
จึงควรทําหนาที่ปกปองประชาชน
อยางไรก็ตาม ในบทความนี้ เกษียร เห็นแยงธีรยุทธเล็กนอย วา (1) หาก
กระบวนการตุลาการภิวัตน เขาไปกาวกายทางสังคมการเมือง “แบบไมบันยะบันยัง” แลว ก็จะ
กลายเปน “ตุลาการธิปไตย” (ไมใชประชาธิปไตย) หรือการปกครองโดยฝายตุลาการ (judicial
rule) ไมใชเพียงการตรวจสอบเชิงหลักกฎหมายของฝายตุลาการ (judicial review) เทานั้น อัน
จะทําใหศาล “ซึ่งไมไดมาจากการเลือกตั้ง” เขาไปแทนที่เสียงขางมากในฝายนิติบัญญัติแทน
และเปนไปไดที่ฝายตุลาการ “อาจถูกชักจูงใหดําเนินกระบวนการตุลาการภิวัตนไขวเขวไปตาม
อุดมการณของสียงขางนอยตางๆ (minoritarian ideologies) หรือแมแตกระแสอารมณวูบไหวชั่ว
ครูชั่วยามของเสียงขางมาก (the majoritairian passions of the moment)” ไดเชนกัน ดังนั้น
เกษียรจึงเห็นวา ที่พึ่งในการทัดทานลัทธิเสียงขางมาก อาจไมใชกระบวนการตุลาการภิวัตน
ทั้งหมดในตัวมันเอง แตเปน “วัฒนธรรมในการตีความและใชกฎหมายซึ่งวิวัฒนคลี่คลายไป
อยางเชื่องชา” ซึ่งจะเปนตัวชวยเหนี่ยวรั้งไมใหศาลใชดุลพินิจเกินขอบเขตอันเหมาะสมเชนกัน
บทความที่สาม เรื่อง “ตุลาการภิวัตน : การตีความสองแนวทาง” เกษียร เต
ชะพีระ (2549ข : ออนไลน) ดูจะเขารวมอภิปรายแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตุลาการภิ
วัตนในลักษณะ “กวนน้ําใหขุน” เลน โดยเปรียบตางการตีความสองแนวทางระหวางของธีรยุทธ
บุญมี ที่เสนอในหนังสือพิมพมติชน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 กับของชาญชัย ลิขิตจิตถะ
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ประธานศาลฎีกา ที่มีหนังสือถึงประธานวุฒิสภา (ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เชนกัน) เกี่ยวกับ
กรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกกต. 2 คนแทนตําแหนงที่วางลง
เอกสารทั้งสองชิ้นตีความในลักษณะที่เปนไปในทิศทางสนับสนุนตุลาการภิวัตนเหมือนกัน แต
เกษี ย รแสดงให เ ห็ น วา ทั้ ง สองใช ข อ เหตุ ผ ลรองรั บ ตา งกัน ถึ ง ขนาดตรงข า มกัน ที เ ดีย ว ใน 3
ประเด็น ไดแก ประเด็นแรก ในเชิงหลักการทั่วไป ธีรยุทธ อาง “แบบปฏิบัติสากล” โดยเสนอวา
กระบวนการดั ง กล า วเป น สิ่ ง ที่ ยุ โ รปเรี ย กว า ตุ ล าการภิ วั ต น ข องระบอบการปกครอง
(judicialization of politics) และอเมริกาเรียกวาการตรวจสอบฝายบริหารและนิติบัญญัติโดย
ระบบตุลาการ (power of judicial review) สวนประธานศาลฎีกา อาง “ลักษณะเฉพาะของไทย”
โดยเนนวาเปนไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ประเด็นที่สอง ในแงเงื่อนไขสถานการณพิเศษที่จําเปนตองมีกระบวนการตุลา
การภิวัตนนั้น ธีรยุทธ ตีความวาเนื่องจากเปน “สถานการณวิกฤตทางการเมืองของชาติที่กอขึ้น
โดยฝายบริหาร” สวนประธานศาลฎีกาตีความวาเปน “เหตุจําเปนเรงดวนที่เกิดสุญญากาศทาง
อํานาจนิติบัญญัติและบริหารในระหวางยุบสภา” ซึ่งเกษียรเห็นวาปลอดการเมือง เปนกลางและ
เปนเชิงเทคนิคมากกวาการตีความของธีรยุทธ ประเด็นที่สาม ในแงการตีความพระราชดํารัส
และปฏิบัติการของ 3 ศาล ธีรยุทธตีความวาตุลาการภิวัตนเปนการ “แนะนํา” ซึ่งเปน “การใช
อํ า นาจอย า งอ อ นเป น ทางอ อ ม” เป น ไปใน “เชิ ง การเมื อ ง ไม ใ ช เ ชิ ง คดี ค วาม” และ “ผู ไ ด รั บ
คําแนะนําอาจเลือกไมกระทําก็ได” ในขณะที่ประธานศาลฎีกาอางมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญวา
เปน “กรณีที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยผานทางศาล และเปนการปฏิบัติภารกิจของ
ศาลเพื่อสนองพระราชดํารัสโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเกษียรเห็นวาเปนการตีความที่ตรง
ขามกับธีรยุทธ กลาวคือ เปน “การใชอํานาจอยางแข็ง เปนทางตรงตามรัฐธรรมนูญ ไมจําแนก
เชิงการเมืองออกจากเชิงคดีความ และไมไดเปดชองใหเลือก” ขอสําคัญ คือ เกษียรตั้งคําถาม
การตี ค วามตุ ล าการภิ วั ต น ทั้ ง สองแบบว า การตี ค วามทั้ ง สองแบบนั้ น มี เ รื่ อ ง หลั ก ความ
รับผิดชอบ (accountability) อยู ณ ตําแหนงแหงที่แตกตางกันตรงไหน หรือไม อยางไร
ในบทความเรื่อง “อํานาจตุลาการคือจุ ดออนของประชาธิปไตยไทย?”
ธงชัย วินิจจะกูล (2549 : ออนไลน) อภิปรายวิจารณทั้งกระบวนการตุลาการภิวัตนที่กําลังเกิด
ขึ้นอยูในขณะนั้น และทาทีของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตออํานาจตุลาการ ได
อยางนาฟงวา การหมดความชอบธรรมของรัฐบาลนั้น มี 3 แบบ คือ (1) นโยบาย อุดมการณ
แนวคิดไมไดรับการยอมรับ; (2) ความนิยมเสื่อม ความนาเชื่อถือหมดลง และ (3) การกระทํา
ความผิด การหมดความชอบธรรม 2 ประเภทแรกนั้น ตัดสินไดดวยการเลือกตั้งใหประชาชน
เปนผูชี้ขาด (โดยถือเอาวาการทุจริตเลือกตั้งไมไดมีมากถึงขนาดสงผลอยางมีนัยสําคัญตอผล
เลือกตั้ง) สวนการหมดความชอบธรรมแบบที่ 3 นั้น จะตองตัดสินดวยอํานาจตุลาการและ
กระบวนการยุติธรรมเทานั้น
ธงชัยเห็นวาพันธมิตรฯและขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจของสนธิ ลิ้มทอง
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กุ ล นั้ น พยายามใช ม วลชนชุ ม นุ ม กดดั น และมุ ง ตั ด สิ น ความผิ ด ของรั ฐ บาลเอง โดยไม ผ า น
กระบวนการยุติธรรม และอันที่จริงแลว พันธมิตรฯและขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจไมเคย
นึกถึงอํานาจตุลาการในฐานะเปนทางเลือกในระบบที่จะจัดการกับอํานาจฉอฉลของฝายบริหาร
เลย ธงชัยเห็นวาเปนเพราะอํานาจตุลาการไดรับการพัฒนานอยมากในประวัติศาสตรการเมือง
ประชาธิปไตยของไทย กลาวคือ อํานาจตุลาการไมเคยแสดงบทบาทในการตรวจสอบรัฐและ
ฝายบริหารมาเลยในประวัติศาสตร จะมีก็เพียงศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่งตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญ 2540 ที่แสดงบทบาทอยูบาง แตธงชัยก็เห็นวาทั้งสองศาลยังขาดประสบการณอยู
มาก ดังนั้น ในวิกฤติการเมืองที่เกิดการขับไลรัฐบาลทักษิณครั้งนี้ แมจะไดเห็นความสําคัญของ
บทบาทของศาลทั้งสองอยางชัดเจน แตโดยภาพรวมของกระบวนการศาลไทยทั้งสามศาลนั้น
ธงชัยเห็นวายังแสดงบทบาทแบบ “ขาดๆเกินๆ” อยูอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก อํานาจตุลาการไมออกมาแสดงบทบาทกอนพระราชดํารัสเมื่อวันที่
25 เมษายน 2549 ดังที่ธงชัยกลาววา “ทั้งวงการตุลาการและสาธารณชนไมเคยตั้งคําถามวา
ทําไมฝายตุลาการจึงไมแสดงบทบาทดวยการเรงคดีที่เกี่ยวของโดยไมตองรอพระราชดํารัส ?”
ประการที่สอง ตุลาการแสดงบทบาทไมตรงจุด กลาวคือ ไมไดตรวจสอบอํานาจฉอฉลของรัฐบาล
แตกลับเขาไปยุงเกี่ยวกับปญหาและกระบวนการทางการเมือง ดังที่ธงชัยกลาวา “แทนที่จะ
วินิจฉัยการกระทําความผิดของรัฐบาล อันเปนมูลเหตุของปญหาทั้งหมด กลับไปสะสางปญหา
อันเกิดจากการเลือกตั้ง และการชิงไหวพริบกันทางการเมืองของทั้งสองขั้วคูขัดแยง” ทําให “มี
การวิพากษวิจารณถึงการปฏิเสธเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง โดยอาจไมมีหลักฐานชี้ชัด
แตอยางใดวาคูหาเจาปญหา สงผลตอการเลือกตั้งอยางมีนัยสําคัญอยางไร” ในขณะที่ “มีคดี
เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายรอยคดี มีคดีฟองกันไปมาขอหาหมิ่นประมาทหลายสิบคดี แตคดีที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดของนายกฯ หรือรัฐบาลกอนการเลือกตั้งกลับมีอยูไมกี่คดีตามเดิม”
ประการที่สาม แสดงบทบาทเกินเลยขอบเขตไป กลาวคือ เนื่องจากอํานาจตุลา
การมีอยูมาก คําตัดสินถือเปนสิ้นสุดและทุกฝายตองยอมรับ ดังนั้น “จึงถูกจํากัดอํานาจไวอีก
แบบ คือ มีอํานาจตัดสินตามคดีที่มีการฟองรองกันขึ้นมาเทานั้น” ดังนั้น ธงชัยจึงเห็นวา ตุลาการ
ไมควรออกมาแถลงความเห็นทางการเมืองที่ไมเกี่ยวของใดๆ กับคดีความในศาล ดังที่มีการจัด
ประชุมเพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองผานสื่อมวลชนในฐานะอํานาจฝายตุลาการ โดยเสนอให
กกต.ลาออกเพื่อเปดทางใหตุลาการ 3 ศาลเขากํากับดูแลการเลือกตั้ง ดังนั้น ธงชัยจึงสรุปวา
“ทั้งหมดนี้สะทอนการพัฒนาของอํานาจตุลาการของไทย ? และอํานาจตุลาการไดกลายเปนสวน
หนึ่งของปญหามาแตตน ?”
ขอวิจารณในบทความทั้ง 4 ชิ้นของนักวิชาการ 3 สาขาวิชา ถือไดวารวมกันถัก
ทอกรอบโครงรางเกี่ยวกับขออภิปรายเรื่องตุลาการภิวัตนไดอยางนาสนใจ โดยเริ่มจากมุมมอง
ของนั ก กฎหมายที่ มี ป ระสบการณ ต รง เป น รู ป ธรรม และเคยมองเห็ น ความ “ไม นิ่ ง ” ของ
กระบวนการยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นได โดยเฉพาะเมื่อเขาไปในเขตแดนทางการเมือง จึงออกโรง
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ตักเตือนถึงหลักการ ขั้นตอน และลักษณะที่ควรจะเปนของกระบวนการยุติธรรมไวตั้งแตเนิ่นๆ
บทความถัดมาคือนักวิชาการดานรัฐศาสตรที่ใชมุมมองเชิงทฤษฎีการเมืองยอนกลับไปอภิปราย
ถึงรากฐานทฤษฎีประชาธิปไตยเรื่องการแบงแยกอํานาจและการตรวจสอบถวงดุล เพื่อฉุดรั้ง
ไมใหอํานาจตุลาการที่กําลังเปนปรากฏการณใหมในเมืองไทยนั้น แสดงบทบาทเกินเลยจนทําให
ระบบประชาธิปไตยเสียดุลอํานาจไป ในขณะที่บทความที่สามนั้น เหมือนจะกลาวยั่วแยงเลนวา
สนับสนุนผูที่สนับสนุนกระบวนการตุลาการภิวัตนแลว ไมวาจะใชตรรกะชนิดใดหรือตรงขามกัน
เพียงใด ก็สามารถนํามาใชอางอิงการสนับสนุนนั้นๆไดทั้งสิ้น สวนบทความสุดทายของนัก
ประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งนั้ น ชี้ ป ระเด็ น ได อ ย า งเฉี ย บคมถึ ง บทบาทของอํ า นาจตุ ล าการที่ มี
ประสบการณและพัฒนาการนอยมากในการรวมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในฐานะ
เปนกลไกตรวจสอบถวงดุลที่ถูกตองเหมาะสม เพราะทั้ง (1) ขาดไป คือ ไมมีบทบาทในการ
เรงรัดกระบวนการพิจารณาคดีใดๆจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีดํารัสออกมา
(2) ไมตรงจุด คือ แทนที่จะตัดสินคดีที่เปนความผิดของรัฐบาล แตกลับไปยุงกับกระบวนการ
ทางการเมืองโดยตัดสินเรื่องคูหาเลือกตั้ง และ (3) เกินไป คือ แสดงความเห็นทางการเมืองทั้งที่
ไมเกี่ยวกับเรื่องคดีความ ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนดังกลาวนี้ จึง
เปนเสมือนพลังการฉุดรั้งองคอํานาจใหมที่จะใชในการจัดการกับรัฐบาลทักษิณ ไมใหถาโถมไร
ทิศทางหรือเปนไปตามอําเภอใจไดอยางดี
2.1.2. ประชาไท : ตุลาการภิวตั น พรรคการเมือง และกกต.
นอกเหนือจากกลุมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแลว กลุมประชาไทเปนอีกกลุมหนึ่งใน
กลุมไมเอามาตรา 7 ที่สรางปฏิบัติการเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการตุลาการภิวัตน ทั้งผลิต
เนื้อหาและเฝาติดตามสถานการณนี้อยางใกลชิด มีการผลิตเนื้อหาขาวสารและบทสัมภาษณ บท
วิ เ คราะห ต า งๆเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ อ อกมาถึ ง 270 ชิ้ น ในขณะที่ ป ฏิ บั ติ ก ารเชิ ง เนื้ อ หาของเว็ บ
มหาวิ ท ยาลัย เที่ ยงคืน จะมี ลั ก ษณะคอนไปในทางวิช าการตามลั ก ษณะที่ เ ว็ บ ไซตว างตั ว ไว
ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของประชาไทมีทาทีแบบสื่อที่ตรวจสอบอํานาจตางๆอยางเต็มที่และดุดัน
กวา ทั้ งนี้ป ระชาไทมีวั ต ถุ ประสงคที่ไม ต องการให เ กิดการกระทําที่ ไม เ ที่ ยงธรรมหรือ “สอง
มาตรฐาน”
หากพิจารณาจากคอลัมน “ใตเทา...ขอรับ” ซึ่งเปนบทบรรณาธิการของเว็บไซต
ประชาไท และถือไดวาสะทอนการกําหนดทิศทางของปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของประชาไท ทั้ง
การผลิตและบริโภคเนื้อหาในเว็บนี้ไดพอสมควร1 กลาวไดวา จากบรรดาบทบรรณาธิการรวม

1

แมประชาไทจะพยายามทําตัวใหเปนสื่อที่เขียนโดยผูอาน หรือที่เรียกกันวา “web 2.0” แตในที่นี้ก็ยัง
ถือวาบทบรรณาธิการยังคงมีผลตอทิศทางของขาวสารและเนื้อหาตางๆที่อยูในเว็บนี้อยู เพราะประชาไทไมได
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ทั้งสิ้น 30 ชิ้น ในชวงตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2548 ถึง 20 กันยายน 2549 นั้น ประเด็นที่
ประชาไทผลิตเนื้อหาอภิปรายเกี่ยวกับตุลาการภิวัตน อาจแบงไดเปนการอภิปรายเกี่ยวกับ 4
เหตุการณใหญ ไดแก การเริ่มตนของตุลาการภิวัตนและคําตัดสินโมฆะเลือกตั้ง 2 เมษาฯ, กรณี
ยุบพรรค, คํ าพิพากษาจํ าคุ ก กกต. และกรณี การเลื อก กกต.ชุ ดใหม โดยตุลาการสามศาล
ดังตอไปนี้
เหตุการณแรก คือ การเริ่มตนของกระบวนการตุลาการภิวัตนที่มาพรอมกับคํา
ตัดสินใหการเลือกตั้ง “2 เมษาฯ” เปนโมฆะ หลังจากที่ศาลมีคําตัดสินใหการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2
เมษายน 2549 เปนโมฆะเนื่องจากเปนการลงคะแนนที่ไมไดเปนไปโดยลับนั้น อํานาจตุลาการ
จึงกลายเปนองคอํานาจอีกองคหนึ่งที่จากที่เคยอยูนิ่งๆและถูกค้ําจุนดวยการยอมรับในกฎหมาย
กลายมาเปนมีปฏิบัติการทางการเมือง ซึ่งเขาสู “สมการอํานาจ” ที่จําเปนตองไดรับความยินยอม
จากประชาชนที่ยืนอยูทามกลางความขัดแยงในจุดยืนทางการเมืองอีกดวย ชูวัส เปดประเด็น
ตั้ ง คํ า ถามต อ กระบวนการตุ ล าการภิ วั ต น ด ว ยเรื่ อ ง “ความน า เชื่ อ ถื อ ” ของศาลที่ จ ะทํ า ให
ประชาชนยอมรับคําตัดสินปญหาที่เปนปญหาทางการเมือง (ไมใชปญหาขอกฎหมาย) และเรื่อง
การใช อํ า นาจตุ ล าการเกิ น ขอบข า ยและเข า ไปก า วก า ยอํ า นาจของฝ า ยบริ ห าร ไว ใ นบท
บรรณาธิการเรื่อง “ “ศาล” หนาตักสุดทายสังคมไทย” ไดอยางมีอารมณ วา
แมวาศาลปกครองและศาลฎีกาจะมีอํานาจที่ไดรับรองไวดวยกฎหมาย
โดยเฉพาะคําตัดสินที่ถือเปน “ธรรม” อันเปนที่ “ยุติ” โดยมีกฎหมายวาดวยการ
“หมิ่นศาล” เพื่อบังคับใหยอมรับและ “ยุติ” ทวา เหตุการณทางเมืองที่แบง
ฝกฝาย การ “ยุติ” นี้ ไมวาจะออกมาทางใดทางหนึ่งยอมยากที่จะทําใหเกิด
ความยินยอมพรอมดวยใจ
...การขูที่จะถอดถอนศาลปกครองของสมาชิกพรรคไทยรักไทยกอน
หนานี้...ไดสะทอนออกมาวา เครดิตของศาลปกครองนั้นกําลังถูกทาทาย อยาง
ที่ไมคอยจะมีศาลใดตองเผชิญ
การอธิบ ายผลคําพิพากษาใดๆ ดว ยขอกฎหมาย และการทํ า ให ค น
ยอมรับผลการตัดสินโดยกฎหมายนั้น เปนคนละเรื่องกับ “ความเชื่อถือ” อันเปน
หัวใจสําคัญที่สุดของสถาบันศาล (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549จ: ออนไลน)
จากนั้น ชูวัสยังไดตั้งคําถามในประเด็นรูปธรรมคลายกับธงชัยและคนอื่นๆใน
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถึงปฏิบัติการที่ดูเหมือนจะเกินเลยไปของอํานาจตุลาการ วา

เปนเว็บบอรดอิสระเหมือนดั่งหองสนทนาในพันทิปดอทคอม ดังที่ประชาไทเองก็ยอมรับวาขณะนั้นเรียกไดวา
ประชาไทเปน web 1.5 (ชูวัส ฤกษศิริสุข, สัมภาษณ, 6 มกราคม 2552)
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...คงตองยอมรับวา คําวินิจฉัยที่มีตอประเด็นการจัดคูหาเลือกตั้งที่ไม
เปนไปโดยลับนั้น ชัดเจน และปราศจากขอสงสัย ทวาความพยายามผาวิกฤติ
และหาทางออกดวยการชี้ไปถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกินกวาคํารอง แมจะเปนความ
จําเปนตามความคาดหวัง แตสุมเสี่ยงและจําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งตอการ
ใชอํานาจตุลาการกาวไป สูพรมแดนของอํานาจบริหาร
ยิ่งเมื่อการประชุม 3 ศาลในวันถัดมา ไดแถลงขอเสนอ และเสนอตัวเขา
มาชวยดูแลการเลือกตั้ง อันมีผลกดดันตอ กกต. ในทางออมดวยแลว ยิ่งเปน
เรื่องนากังวล
...เพราะเราไมมีทางรูเลยวา ศาลทานไดใชอํานาจเกินเขตของตัวเอง
หรือไม (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549จ: ออนไลน)
“ความนาเชื่อ” ของศาลที่จะใชอํานาจเกินขอบเขตหนาที่ของตนเอง และเขากาว
กายอํานาจฝายบริหารและเขตแดนทางการเมืองนั้น นําไปสูเรื่องความชอบธรรมขององคกร
อิ ส ระอย า งศาลที่ ค นกลุ ม อื่ น ทั้ ง หมดจะยิ น ยอมเชื่ อ ฟ ง เช น เดี ย วกั บ ที่ ค วามชอบธรรมของ
ผูปกครองที่จะตองมีอยูมากเพียงพอที่จะทําใหผูถูกปกครองยินยอมใหความรวมมือเชนเดียวกัน
ดังนั้น อํานาจฝายตุลาการจึงกลายเปนเขามาอยูในพื้นที่ทางการเมืองที่เต็มไปดวยพลวัตการ
ชวงชิงความชอบธรรมและการยอมรับ ทั้งจากฝายสนับสนุนและตอตานรัฐบาลทักษิณ รวมทั้ง
ฝายที่ตอตานรัฐบาล แตไมยอมใหลมระบอบประชาธิปไตย อยางกลุมไมเอามาตรา 7 ดวย
เชนกัน กลาวอีกนัยหนึ่ง ในชวงคลื่นลูกที่สองของการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น ศาลกลายมาเปน
ประเด็นหรือพื้นที่แหงปฏิบัติการตอสูทางการเมืองโดยไรความรุนแรงไปโดยปริยายเชนกัน
เหตุการณที่สอง ที่ประชาไทใหความสนใจ คือ กรณียุบพรรคการเมือง เมื่อเกิด
เหตุการณกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยวาจะยุบพรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย
และพรรคเล็กอีก 3 พรรคหรือไม ซึ่งเปนการที่อํานาจตุลาการปฏิบัติการภายในเขตแดนอํานาจ
ของตนเองแลวนั้น การตั้งคําถามและขอวิพากษวิจารณที่ประชาไทมีตอกระบวนการตุลาการภิ
วัตน จึงเขาไปเกี่ยวพันกับเรื่องการเลือกตั้ง กกต. และพรรคการเมืองดวย และกลาวไดวาขยาย
วงไปสูทฤษฎีประชาธิปไตยที่อํานาจมาจากปวงชน รวมทั้งเรื่องความชอบธรรมของการมีระบบ
พรรคการเมืองอันเปน “สิ่งชั่วรายที่จําเปน” ประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย (ชูวัส
ฤกษศิริสุข, 2549ซ: ออนไลน) และเพื่อไมใหการเมืองไทยยอนหลังไปเปนการเมืองแบบรัฐ
ราชการหรืออํามาตยาธิปไตย ชูวัสใหความสนใจตอประเด็นนี้มากถึงขั้นเขียนบทบรรณาธิการ
ดวยชื่อที่ประกาศเจตนารมณอยางชัดเจนวา “เรามาตอตานการยุบพรรคกันเถอะ” (ชูวัส
ฤกษศิริสุข, 2549ช: ออนไลน) และนําบทความที่ตนเองเขียนลงในหนังสือพิมพฉบับอื่น มาลง
ไวในประชาไทดวยอีก 3 ชิ้น ในวันเดียวกัน คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยมีสาระสําคัญ คือ
การยุบพรรคโดยเฉพาะพรรคใหญอยางประชาธิปตยและพรรคไทยรักไทยนั้น ไมวาจะยุบพรรค
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ใดพรรคหนึ่ง หรือยุบทั้งสองพรรค ลวนไมเปนผลดีกับระบบประชาธิปไตยของไทย ดวยเหตุผล
หลักๆอยางนอย 3 ประการ ไดแก
ประการแรก แมทั้งสองพรรคจะทําผิดจริง กลาวคือ พรรคประชาธิปตยผิดใน
ขอหาวาจางบุคคลใหกลาวใสรายพรรคไทยรักไทย ในขณะที่พรรคไทยรักไทยกระทําผิดในฐานะ
ที่วาจางผูสมัครพรรคเล็กใหลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อใหสมาชิกพรรคไทยรักไทยไมตอง “แขงกับ
ตัวเอง” หรือก็คือไมตองแขงกับคะแนนเสียง “Vote No Vote” แตชูวัสเห็นวา ฐานของการกระทํา
ผิดก็ไมถึงขั้นเปนภัยตอความมั่นคงถึงขนาดตองยุบพรรค เพราะการกระทําผิดดังกลาว เปนการ
กระทําผิดของกรรมการบริหารพรรคเพียงบางคนเทานั้น การยุบพรรคดวยเหตุที่สมาชิกพรรค
บางคนกระทําผิดนั้น “แม [กรรมการบริหารพรรค] จะเปนตัวแทนของพรรคตามกฎหมายก็ตาม
แตความหมายจริงๆ จะเทากับการเปนเจาของพรรคไดหรือไม อันนี้เปนเรื่องนาสงสัย” ปญหาที่
แทจริงของเรื่องนี้ ชูวัสเห็นวามาจาก “กระบวนการออกแบบระบบพรรคการเมืองที่ไมไดทําใหเกิด
“ประชาธิปไตยในพรรค” ตั้งแตสมาชิกกําหนดการบริหารในพรรคไมได กําหนดนโยบายพรรค
ไมได ตรวจสอบพรรคไมได แตตองมารับผิดชอบหากผูบริหารพรรคทําผิดพลาด” (ชูวัส ฤกษศิริ
สุข, 2549ซ: ออนไลน) มากกวา พรอมกับตั้งคําถามตอศาลรัฐธรรมนูญวาหากยุบพรรคเพราะ
ความผิดที่กระทําโดยกรรมการบริหารพรรคบางคนนั้น “…การยุบพรรคของ “มหาชน” ดวยเหตุนี้
จะขัดกับหลักการใหญเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองหรือไม” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ฌ:
ออนไลน)
ประการที่สอง เพราะ “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน” แตแมกระนั้น “…โดย
รูปธรรมแลวชองทางที่จะทําใหประชาชนเสนอนโยบายได อยางไรเสียก็ตองมาจากการรวมกลุม
เสนอ และไมวาจะเรียกการรวมกลุมนั้นวาอะไร สถานะของมันก็คือ “พรรคการเมือง” ” (ชูวัส
ฤกษศิริสุข, 2549ฌ: ออนไลน)
ผลกระทบสําคัญของการยุบพรรคการเมืองนั้น เทากับเปน
การตัดชองทางการกําหนดนโยบายของประชาชน และหลังจากที่ประชาชนไมมีพรรคการเมือง
เปนชองทางในการกําหนดนโยบายแลว อํานาจในการกําหนดนโยบายจะกลับไปอยูกับบรรดา
ขาราชการ การยุบพรรคจึง “...หมายถึงชัยชนะของระบบราชการเดิมที่มี ขาราชการ ทหาร และ
ตุลาการยุติธรรม เปนกลจักรสําคัญ” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ญ: ออนไลน) ดังนั้น ถามีการยุบ
พรรคขึ้นจริง แทนที่จะเปนการทําใหพรรคการเมืองของไทยมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น หรือ
หลาบจําวาตองไมกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งอีก แตกลับกลายเปนการทําใหการเมืองไทยถอย
หลังไปสูระบบรัฐราชการดังเดิม หรือไมเชนนั้น ก็จะเปนอีกทางหนึ่ง คือ ทําใหเกิดการ “ทําลาย
ตลาดการเมือง การแขงขันทางนโยบาย และสุมเสี่ยงที่จะทําใหเกิดสภาพพรรคการเมืองพรรค
เดียวไปในที่สุด” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ซ: ออนไลน)
ประการที่สาม พรรคไทยรักไทยมีฐานสมาชิกกวา 14 ลานในพื้นที่ภาคเหนือ
และอีสาน สวนพรรคประชาธิปตยมีสมาชิกอยูอยางนอย 9 ลานในพื้นที่ภาคใต ซึ่งหมายความ
วาทั้งสองพรรคใหญนั้น อยางนอยยังสามารถสะทอนความตองการของประชาชนในพื้นที่ได
มากกวา แตหากทั้งสองถูกยุบไป พรรคที่เหลืออยางพรรคมหาชน พรรคชาติไทย พรรคเล็ก
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อื่นๆนั้น ก็ไมนาจะสามารถสะทอนความตองการของประชาชนไดอยางเพียงพอ หรือในอีก
กรณีหนึ่ง คือ หากไมมีการเลือกตั้งไประยะหนึ่งที่คอนขางยาวนาน รัฐบาลรักษาการหากไมใช
มาจากพรรคไทยรักไทย ก็ตองเปนรัฐบาลพระราชทานตามชองทางมาตรา 7 ซึ่งก็หมายถึง “เรา
จะไดพรรคราชการ และพรรคของคณะบุคคล เขามากําหนดนโยบาย (แตไมยอมลงเลือกตั้ง) ใช
หรือไม ซึ่งหมายความวา อํานาจไมไดเปนของปวงชนชาวไทยใชหรือไม” (ชูวัส ฤกษศิริสุข,
2549ซ: ออนไลน)
กรณี “เกมสยุบพรรค” นี้ ประชาไทจึงเห็นวาไมใชเพียงเรื่องที่ตองปฏิบัติตามขอ
กฎหมายล ว นๆ แต ต อ งคิ ด กั น ไปไกลมากกว า นั้ น ดั ง นั้ น ประชาไทมุ ง ไปที่ “กลไกตาม
รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อใหคิดไปใหไกลกวาแคตัวบทของกฎหมาย” (ชูวัส ฤกษศิริสุข,
2549ซ: ออนไลน) ซึ่งก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ประชาไทจึงมีขอเรียกรองตอฝายตางๆ ในที่นี้จะ
กลาวเฉพาะตอศาลรัฐธรรมนูญเทานั้นนั้น ประชาไทได “...ขอเรียกรองใหการพิจารณาคดีที่
เกี่ยวกับการยุบพรรค คํานึงทางออกจากวิกฤติการณบนหลักการประชาธิปไตย ที่อํานาจตอง
เปนของประชาชน และทําใหเกิดการเลือกตั้งอยางเร็วที่สุด บนปรัชญาของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ
การพิทักษเจตนารมณรัฐธรรมนูญมากกวาการตกอยูภายใตกฎระเบียบบางขอ หรือการชี้นําของ
คณะบุคคลใดๆ (หากมี)” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ซ: ออนไลน)
ชูวัสสรุปสถานการณตุลาการภิวัตนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขามาคลี่คลายวิกฤติ
การเมื องในกรณี ยุ บ พรรคนี้ ดว ยคําพยากรณ วา “ผูเ ขี ยนก็ไมเ ชื่ อหรอกวา ในที่สุดแลว ศาล
รัฐธรรมนูญจะมีคําตัดสินใหยุบพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือไมยุบพรรคใดพรรคหนึ่ง เพราะไมวาจะ
ทางไหนก็ลวนไมอาจคลี่คลายปญหาทางการเมืองเวลานี้ได พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เองที่ถูก
กลาวหาวามีบทบาทครอบงําองคกรอิสระทั้งหลายก็นาจะรูดี มีแตยุบทั้งหมดหรือไมยุบทั้งหมด
เทานั้น และถาจะใหเลือก มีแตประการหลัง คือไมยุบทั้งหมด เปนคําตอบสุดทาย” (ชูวัส ฤกษศิริ
สุข, 2549ฌ: ออนไลน) ทั้งนี้เพราะพรรคการเมืองเปน “สิ่งเลวรายที่จําเปน” และชูวัสเสนอวา
แทนที่จะยุบพรรคการเมื อง ควรพัฒนาระบบใหเ อื้อใหพรรคการเมืองของไทยมีการพัฒนา
มากกวา1
1

ชูวัส อางอิงงานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงระบบพรรคการเมือง” ของ คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.) โดย ดร.บุญศรี มีวงษอุโฆษ ในฐานะรากฐานงานวิชาการของรัฐธรรมนูญ 2540 อยาง
นาสนใจ วามี 5 ประเด็นที่ควรพัฒนาพรรคการเมือง ไดแก (1) สงเสริมใหประชาชนรวมกลุมเปนพรรค
การเมืองใหมากๆ เพื่อเปนตัวแทนแนวความคิดของกลุมตนอยางจริงจัง (2) วางหลักประกันในแงของสถานะ
และเสถียรภาพของพรรคการเมือง เพื่อใหพรรคการเมืองเกิดความมั่นคงและเปนหลักสําหรับการปกครองได
มิใชเพียงกลุมฉวยโอกาสเทานั้น (3) กําหนดโครงสรางและการบริหารงานของพรรคการเมืองใหสอดคลองกับ
หลัก ประชาธิปไตย โดยเนนบทบาทของสมาชิกใหมากขึ้น (4) จัดระบบการเงินของพรรคการเมืองใหมีความ
โปรงใส เพื่อมิใหกลุมนายทุนสามารถเขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจในพรรค โดยที่ประชาชนไมมีโอกาส
ไดรับทราบเลย และ (5) กําหนดหลักเกณฑที่แนนอนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพรรคการ เมืองและ
สมาชิก เพราะสมาชิกตามโครงสรางใหมมิใชเปนเพียงตัวเลขไวอวดเทานั้นแตเปน บุคคลที่เขามามีบทบาท
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เหตุการณที่สาม คือ กรณีการพิพากษาจําคุกกกต.โดยไมรอลงอาญา หลังจาก
ที่ กกต. ถูกศาลชั้นตนพิพากษาใหจําคุกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ชูวัสเขียนบท
บรรณาธิการโดยตั้งชื่อวา “นิติปฏิวัติ!!” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ฎ: ออนไลน) คลายจะเรียก
เหตุการณนี้วาเปนเชนนั้น และมีคําถามมากมายตอกระบวนการตัดสินของศาล สําหรับคําตัดสิน
ใหจําคุกกกต.4 ปโดยไมรอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปนั้น ชูวัสเห็นวา แม “…เมื่อ
การพิจารณาเปนไปตามเหตุและผล ดุลพินิจและคําพิพากษาของศาลก็เปนเรื่องที่ควรจะยอมรับ
...” แตก็ “…ยังเต็มไปดวยเครื่องหมายคําถามวา การกระทําของ กกต.ในบทบาทหนาที่ที่ผานมา
มีทางเลือกให กกต.แคไหน และความผิดควรจะถึงขั้นนี้หรือไม...” ครั้นพอศาลมีคําแถลงเพิ่มเติม
วาไมใหกกต.ประกันตัว
ชูวัสกล าววานึกถึงบทความของสมชาย ปรี ชาศิลปะกุล แห ง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่พูดถึงหลักคิดเรื่องการประกันตัว แลวสะทอนใจออกมาวา “…แมแต
สิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องการประกันตัว คนระดับ กกต. ยังมีไมได แลวชาวบานจะเหลืออะไร”
ที่สําคัญ คือ ทามกลางกระบวนการตุลาการภิวัตนที่เกิดขึ้นมาเปนกระแสใหญ
ในระหวาง 2-3 เดือนในชวงนั้น และไมสามารถทําใหประชาชนกลุมหนึ่งรูสึกชัดเจนมั่นใจไดนั้น
ชูวัสมุงประเด็นไปที่กระบวนการศาลโดยตรง วา “เราจะพูดเรื่องเหลานี้กันในสภาพที่กฎหมาย
ไทยมีคดีหมิ่นศาลคอยปดปากในนามรักษาความสงบกันอยางไร” และเหน็บแนมเพิ่มเติมถึง
สภาวะที่เปนอยูขณะนั้นวา
บางคนเปรยวา ทําไมเหมือนจะแกลงกันเลย [เพราะคําตัดสินไมใ ห
ประกันตัว เทากับสงผลให กกต.ตองพนตําแหนงทันที-ผูเขียน] เราบอกวา เรา
ตองยอมรับคําตัดสินของศาล
บางคนบอกว า นี่ อ าจจะไม ยุ ติ ธ รรม แล ว ชาวบ า นตั ว เล็ ก ๆ จะทํ า
อยางไร เราบอกวา ระวังหมิ่นศาล
บางคนบอกวา ตองเห็นใจศาล ศาลเองก็ถูกกดดัน เราบอกวา ศาลจะ
ยอมรับการถูกกดดันไมได ไมวาจะใครที่ไหนเพราะศาลเปนที่สถิตของความ
ยุติธรรม คําตัดสินของศาลในคดีหนึ่งเปนตัวอยางใหอีกคดีหนึ่ง (ชูวัส ฤกษศิริ
สุข, 2549ฎ: ออนไลน)
สุดท าย ชู วัส เปดการดพุงใสกระบวนการตุล าการภิวัตนตรงๆในประเด็นที่
หลายฝายหวงใยในเรื่องการเมืองจะเขาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม วา “...ศาลกําลังสราง
ชองโหวมหาศาลที่ให “การเมือง” เขา แทรกแซง เพราะวันใดที่ศาลมีอํานาจปลดคณะกรรมการที่
จริงๆ จึงตองมีการวางเกณฑความสัมพันธไวในกฎหมาย และหากเกิดขอพิพาทขึ้นก็จะตองมีกระบวนการชี้
ขาดขอพิพาทที่ใหความเปน ธรรมไดเปนอยางดีดวย (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ซ: ออนไลน)
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ดูแลการเลือกตั้งไดในสถานการณที่มีผลไดผลเสียเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในอนาคตผูพิพากษาที่
ถูกแทรกแซงก็อาจจะเลือกขางกลั่นแกลงผูดูแลเลือกตั้ง ที่เปนกลางไดเหมือนกัน” (ชูวัส ฤกษศิริ
สุข, 2549ฎ: ออนไลน)
เหตุการณที่สี่ กรณีการเลือก กกต.ชุดใหม โดยตุลาการสามศาล จากทาทีการ
ตั้งคําถามของชูวัสและประชาไทตอกระบวนการตุลาการภิวัตนอยางสืบเนื่องดังแสดงขางตน
เมื่อผนวกรวมกับทาทีที่ตอตานมาตรา 7 (ดังกลาวแลวในหัวขอ 1.2 ในบทนี้) และการผลิต
เนื้อหาที่แตะกับเรื่องพระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ(ดังจะกลาวตอไปในหัวขอ
3.2 ในบทนี้ ) มาตลอด รู ป การณ จึ งทํ าให ดู ค ล า ยว า ประชาไทจะกลายเปน แนวรว มกั บ กลุ ม
สนับสนุนรัฐบาลทักษิณไปเสีย อยางไรก็ตาม ทามกลางความอึดอัดใจกับบรรยากาศทางการ
เมืองแบบผลักใหผูคนตองเลือกขางหรือแยกไปอยูเพียง 2 ขั้ว คือ “เชียรทักษิณ” หรือ “ตาน
ทักษิณ” ดังกลาว ชูวัสยังไดเขียนบรรณาธิการอีกชิ้นหนึ่ง ชื่อ “ “กระแส” นั่นเองที่ “บล็อก
โหวต”” โดยสะทอนจากผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มีลักษณะเหมือน “บล็อกโหวต” (block
vote) แลวพุงประเด็นเขาใสผลการพิจารณาเลือก กกต.ของตุลาการสามศาลเมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2549 ดวยเชนกัน โดยประกาศชัดเจนดวยคําพูดที่แฝงการเหน็บแนมวาทะเรื่อง “แนว
รวมดาน/มุมกลับ” ที่ฝายสนับสนุนมาตรา 7 มักใชกลาวถึงฝายตอตานมาตรา 7 1 วา “ใชครับ
ผมกําลังจะเขียนเรื่องซึ่งเสี่ยงที่จะถูกมองวา “เชียรทักษิณ” และ “เปนแนวรวมมุมกลับของ
ทักษิณ”“ (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ฏ: ออนไลน)
ชูวัสเริ่มพิจารณาจากกรณีการโหวตเลือกกรรมการองคกรอิสระตางๆในรัฐสภา
สมัยที่รัฐบาลไทยรักไทยยังเรืองอํานาจวา “ไมตองสงสัยหรอกครับวาที่ผานมา รัฐบาลไทยรัก
ไทยไดทําการแทรกแซงองคกรอิสระ ในขั้นตอนของวุฒิสภา ผาน ส.ว. สวนใหญ” โดยชูวัสใช
เกณฑ 2 ประการ คือ (1) โพยบนหนาสื่อ ดังที่ชูวัสเขียนไววา “โพยรายชื่อผูที่ไดรับการ
คาดหมายวาจะไดรับเลือกที่ปรากฏทางหนา สื่อมวลชนนั้นบังเอิญไปตรงกับรายชื่อผูไดรับเลือก
จริงชนิดตรงเปะเกือบทุกครั้ง” และ (2) แรงจูงใจในการเลือกกรรมการองคกรอิสระใหเปนไปเอื้อ
ตอความตองการของผูเลือก หรือการที่วุฒิสมาชิก “เสียงสวนใหญ” เลือกกรรมการองคกรอิสระ
แบบ “บล็อกโหวต” โดยเอื้อตอประโยชนของพรรคไทยรักไทยเปนหลัก
ในทํานองเดียวกัน (หรือ “เพื่อความเปนธรรม” ตามสํานวนของชูวัส) เกณฑ
ดังกลาวก็ควรนําไปใชกับกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกสรร กกต.ชุดใหมโดย
ศาลเชนกัน ซึ่งชูวัสกลาววา “ถาเราจะสรุปวาทั้งสิ่งที่พรรคไทยรักไทยทําตลอด 5 ป และสิ่งที่ที่
ประชุมใหญศาลฎีกาทํานี่คือการบล็อกโหวต ก็อาจจะใช” ทั้งยังตั้งคําถามที่ยิ่งทําใหดูเหมือน
กําลังเขียน “เชียรทักษิณ” หรือ “เปนแนวรวมมุมกลับของรัฐบาลทักษิณ” วา “สิ่งที่เราเห็นและ
ทําอยูคือ สื่อ และ ส.ว. เสียงขางนอย ตลอดไปจนถึงนั กวิชาการ (ที่ ประกาศต อตานรัฐ บาล
1

โปรดดูหัวขอ 1.2.1. เรื่อง “เว็บผูจัดการออนไลน : ขอวิจารณกลุมไมเอามาตรา 7” ในบทนี้
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ทักษิณ-ผูเขียน) เฝากนดาประณามวา ส.ว.บล็อกโหวต (ในชวง 5 ปของรัฐบาลไทยรักไทยผูเขียน) แตเลือกที่จะไมตั้งคําถามกับฝายตุลาการ (ในกรณีการเลือกกกต.ชุดใหม-ผูเขียน)” (ชูวัส
ฤกษศิริสุข, 2549ฏ: ออนไลน)
ดังนั้น ประชาไทจึงตั้งคําถามกับฝายตุลาการเองวา “หากวาที่ กกต.ไมใชคน
หนาตาชื่อเสียงเรียงนามละมายคนที่เปนศัตรูกับทักษิณและไทยรักไทย จะไดรับกระแสกดดัน
และเชียรกันขนาดนี้หรือไม” พรอมกับสรุปเชิงเสียดสีกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณวา “…ไปๆ มา
สื่อ นักวิชาการ ส.ว.เสียงขางนอยนั่นเอง ที่สรางกระแสใหเปนอํานาจในการบล็อกโหวตเสียเอง
หรือไม” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ฏ:
ออนไลน) แลวกลับมาที่ฐานหลักการการพิจารณ
ปรากฏการณขับไลรัฐบาลทักษิณที่ตองอยูบนมิติเชิงระบบของประชาธิปไตย ตอกรณีนี้วา
มันคงจะตลกสิ้นดีที่เราจะเลือก กกต. เขาไปเพราะมีมุงหมายในใจวาจะ
กํ าจั ดทัก ษิ ณ และไทยรัก ไทย เพราะถา เราคิด อยา งนี้ เราอาจจะได กกต.ที่
เปดทางใหพรรคตรงขามกับไทยรักไทยเขาเผด็จอํานาจอยูดี…นี่ไมใชการคิด
เชิ ง ระบบเอาเสี ย เลย แต เ ป น การเลื อ กนาย เลื อ กคนดี บนโครงสร า งของ
ผลประโยชนทางการเมือง…[ที่] ลองพรรคไหนขึ้นมามีอํานาจ ก็ตองพยายาม
แทรกแซงองคกรอิสระดวยกันทั้งนั้น (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ฏ: ออนไลน)
บทบรรณาธิการนี้ สะทอนใหเห็นถึงความอึดอัดใจของกระแสการเมืองที่ผูคน
ถูกผลักไสใหเลือกขาง ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้น การเมืองแบบเลือกขาง สะทอน
ออกมาเปนสิ่งที่ชูวัสเรียกวา “บล็อกโหวต” ดังในชื่อบทบรรณาธิการชิ้นนี้ และเหตุการณดังกลาว
ก็ไมเวนแมแตการเลือก กกต.โดยฝายตุลาการ รวมทั้งกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณ ซึ่งเปนเปา
คําถามของประชาไทในครั้งนี้ และดวยเหตุนี้ ประชาไทจึงยิ่งดูเหมือนกลายเปนฝายเดียวกับ
กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณมากขึ้นเรื่อยๆ แมประชาไทเองจะยืนยันเสมอวาวิพากษวิจารณ
การเมืองอยูบนหลักการมาโดยตลอด ไมเขาขางใคร
ขอวิจารณทั้งสี่เหตุการณใหญของกระบวนการตุลาการภิวัตนที่ประชาไทให
ความสนใจ ซึ่งไดแก การตัดสินโมฆะเลือกตั้ง 2 เมษาฯ, กรณียุบพรรค, คําพิพากษาจําคุก
กกต., และกรณีการเลือก กกต.ชุดใหม โดยตุลาการสามศาล นั้น โดยภาพรวมแลว กลาวไดวา
ประชาไทพยายามเสนอกรอบโครงการกํากับอํานาจของฝายตุลาการผานการตรวจสอบในฐานะ
สื่อชนิดหนึ่ง โดยมีจุดเนนอยูที่วา หากฝายตุลาการแทรกแซงฝายการเมือง (ทั้งเรื่องการจัดการ
เลื อกตั้ง, พฤติกรรมของพรรคการเมือง และของกกต.) มากเกินไป ก็จะทําใหเ กิดลั กษณะ
ทางการเมืองไทยถอยจากระบอบประชาธิปไตย ไปสูระบอบรัฐราชการมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
ฝายแรกไมไดมาจากการเลือกตั้ง แตกลับจะมีอํานาจเหนือฝายหลังซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และ
ดังนั้น อํานาจตุลาการที่เขามาแทรกแซงกระบวนการทางการเมืองผานการตัดสินเกี่ยวกับการ
กรณีปญหาตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งนั้น ในทางกลับกัน ก็ยิ่งไมทําใหเกิดความมั่นใจได
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เลยวาศาลและกระบวนการยุติธรรมเองจะไมถูกแทรกแซงกลับโดยฝายการเมือง
ในขณะที่กลุมไมเอามาตรา 7 คือเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและเว็บไซต
ประชาไท สรางปฏิบัติการเชิงเนื้อหา โดยใชฐานทฤษฎีและปรัชญาการเมืองประชาธิปไตยมา
เปนเครื่องมือชวยวางกรอบความคิดเชิงระบบเกี่ยวกับตุลาการภิวัตน กลุมสนับสนุนรัฐบาลเอง
ก็มีการเคลื่อนไหวตอบโตตอกระบวนการตุลาการภิวัตนอยางจริงจังเชนกัน แตเปนปฏิบัติการ
เชิงเนื้อหาที่คอนขางจํากัดขอบเขตการวิเคราะหอยูในเชิงกลยุทธมากกวา และมีเคลื่อนไหวโดย
ใชฐานกลไกการเมืองประชาธิปไตยและเทคนิคการตีความเชิงกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดยิบยอย
เปนอยางมาก
2.1.3. กลุมสนับสนุนรัฐบาล : โตแยงการโมฆะเลือกตั้ง 2 เมษาฯ
ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง เนื้ อ หาของกลุ ม สนั บ สนุ น รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ เพื่ อ ลดทอนพลั ง
ความชอบธรรมทางการเมืองของกระบวนการยุติธรรมที่เขามาของเกี่ยวกับการเมืองดังที่เรียก
กันวา “ตุลาการภิวัตน” นั้น ดําเนินควบคูกันไปทั้งโดยกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณในหองราช
ดําเนิน และมีชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ (และเว็บไซตชื่อเดียวกัน) เปนตัวหลักสําคัญ รวมทั้งมี
กลุมคนผานฟาเขารวมบางประปราย เกลียวคลื่นแหงการประมือกับกระบวนการศาลนั้น มี 2
ระลอก ระลอกแรก คือ เหตุการณการตัดสินโมฆะเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญมีมติออกมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 และการเคลื่อนไหวปะทะคณะตุลาการศาล
อื่นๆในกรณีอื่นๆอีกเล็กนอยในชวงเริ่มตนของกระบวนการตุลาการภิวัตน ระลอกที่สอง คือ
เหตุการณพิพากษาจําคุกกกต.ทั้ง 3 คนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 อันเปนระลอกใหญของ
กระบวนการตุลาการภิวัตนและการเขาปะทะของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ ดุจดังวาจะให
แตกหักกั นไปขางหนึ่ง จนในที่สุด กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณทั้ งที่อยูในและนอกหองราช
ดําเนินก็ตองแตกพายกันไปตามๆกันดวยขอหา “หมิ่นศาล” ซึ่งเปรียบเสมือนเปนปฏิบัติการของ
เงื่ อนไขจํากัดเชิ งโครงสร า งของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเ น็ต อีก ประเภทหนึ่ ง ที่ ข บวนการ
เคลื่อนไหวไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตเผชิญ
ในหองราชดําเนินนั้น ปฏิบัติการโหมรุกเขาใสคณะตุลาการทั้งหลายไดพัดพา
เอาตัวละครอยางนอย 4 กลุมเขามาของเกี่ยวในประเด็นการอภิปรายอยางแยกกันไมออกเลย
ทีเดียว คือ พรรคไทยรักไทย, พรรคฝายคาน คณะตุลาการ 3 ศาล, และคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง ในปฏิบัติการเชิงเนื้อหาครั้ งนี้ ไมวาจะตั้งใจทํ าใหเป นระบบหรือไม ก็ต าม แต โดย
ภาพรวมแลว เปาหมายหลักคือวิพากษวิจารณกระบวนการในทางศาล และพฤติกรรมตางๆของ
พรรคฝายคาน ในขณะที่ใหการสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เปนผูดูแลใหการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 บรรลุเปนผลใหพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งได
ขณะที่นอกหองราชดําเนินนั้น กระบวนการรับมือกับกระบวนการตุลาการภิ
วัตนมีชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญและเว็บไซตเปนหัวหอกสําคัญ โดยมีการดําเนินการยื่นจดหมาย
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อยางตอเนื่อง ตอองคกรตางทั้งกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูตรวจการแผนดินแหงรัฐสภา
รวมทั้งยื่นจดหมายตอตุลาการทั้ง 3 ศาล และแมกระทั่งกับพตท.ทักษิณ ชินวัตร เองดวยเชนกัน
โดยมีเนื้อหาที่อภิปรายคําพิพากษาของศาลในกรณีตางๆ ไดแก 1) กรณีคําแถลงจากที่ประชุม
ตุลาการ 3 ศาลที่วากกต.ทําผิดรายแรงและควรลาออกจากตําแหนง 2) กรณีคําพิพากษาของ
ศาลปกครองเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ที่ตัดสินใหพระราชกฤษฎีกาการแปรรูปการไฟฟาฝาย
ผลิตไมชอบดวยกฎหมาย และ 3) กรณีศาลรัฐธรรมนูญลงมติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ให
การเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 เปนโมฆะ
(1) ในหองราชดําเนิน
สํ า หรั บ คลื่ น ระลอกแรกว า ด ว ยการตั ด สิ น โมฆะการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 2
เมษายน 2549 นั้น มังกรดํา (นามแฝง) เปดประเด็นตั้งคําถามตอเรื่องนี้ไวในหองราชดําเนิน
ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2549 ซึ่งเปนวันที่ศาลปกครองไดทําการไตสวนฉุกเฉินกรณีที่พรรค
ประชาธิปตยยื่นคํารองขอใหเพิกถอนการเลือกตั้ง (พิพากษาจริงโดยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2549) จุดยืนของเขา คือ การตัดสินโมฆะเลือกตั้ง “...ที่ทํามาถูกตองตามกติกา
รัฐธรรมนูญ...เพียงเพราะ ปชป. และ ชท. (หมายถึงพรรคประชาธิ ปตยและพรรคชาติไทยผูเขียน) ไมมี ส.ส. ในสภา” เปนเรื่องไมถูกตอง “จะถูกสื่อตางชาติ และผูคนนานาประเทศ จะเอา
เราไปวิจารณในทางเสียๆหายๆ” (มังกรดํา (นามแฝง), 2549ค : ออนไลน)
จากนั้นอีก 3 วัน คือในวันที่ 30 เมษายน 2549 grassroot (นามแฝง) ได
ตั้งกระทูถามถึงอํานาจตุลาการวาจริงๆแลว จะสามารถคลี่คลายสถานการณสูความสมานฉันท
หรือจะทําใหสถานการณไปสูความราวลึกกันแน เขาตั้งคําถามอยางทาทายวา “กรณีที่ศาล
ปกครองพิพากษาใหชะลอการเลือกตั้งวันที่ 28 เมษายนไปกอน...ไดสรางเงื่อนไขสําคัญที่ทําให
สภาไมสามารถเปดไดภายใน 30 วัน...ศาลปกครองมีสวนทําใหกระบวนการดําเนินงานตาม
รัฐธรรมนูญตองมีอันหยุดชะงักไปหรือไม และตองมีใครเปนผูรับผิดชอบกับการที่ไมสามารถเปด
สภาไดตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว” พรอมกันนั้น เขายังไดวิจารณกระแสการกดดันของ
สื่อมวลชนที่ “ตั้งธง” ตองการใหศาลตัดสินวาการเลือกตั้งในเดือนเมษาทั้งหมดเปนโมฆะ
ประเด็นที่ทําให grassroot เห็นวาความขัดแยงในสังคมจะยิ่งราวลึกนั้น เปนเพราะ “ถาหากวา
ผลออกมาตามที่สื่อมวลชนตั้งธงไว....อํานาจตุลาการที่เปนที่หวังของทุกฝายในวันนี้...ยอมมี
สวนสรางความ หมนหมอง ความปวดราวลึกๆ ที่แอบซอนไวโดยไมมีใครกลาปริปาก...เรา
คาดคะเนไมไดวาผลลัพธที่เกิดขึ้น...คือความสามัคคี หรือความราวลึกกันแน....ชาติจะพนวิกฤติ
หรือ เกิดวิกฤติที่มากกวา ยาวนานกวา และลึกซึ้งกวา กันแน” (grassroot (นามแฝง), 2549จ:
ออนไลน)
นอกจากนี้ grassroot (นามแฝง) ยังวิจารณระบบศาลโดยทั่วไปอีกวา การ
ต อ สู ใ นกระบวนการศาลนั้ น ไม ส ามารถวิ พ ากษ วิ จ ารณ ไ ด แ ละไม มี ก ระบวนการสื่ อ สารที่
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เหมาะสม เพื่อทําใหเกิดความเขาใจแกประชาชนทั่วทั้งประเทศ กระบวนการตอสูในทางศาลจึงมี
“จุ ด บอดเพราะไม ส ามารถสร า งความเข า ใจแก คู ก รณี ที่ ขั ด แย ง กั น ได . ..[แม มี ] จุ ด ดี เ พราะ
สังคมไทยยอมรับอํานาจศาลและกมหนากมตารับคําพิพากษาแมจะสามารถสัมผัสถึงความ
ยุติธรรมไดหรือไมก็ตาม...แต...การกมหนาอดทนกล้ํากลืนของคนในชาติ มิวาเกิดขึ้นจากอํานาจ
ใดมักปรากฏผลคลายระเบิดเวลาเสมอ...หากสังคมมีระดับความอดทนต่ํา...ไมอาจรอคอยผล
ของกฎแหงกรรมได...”อารยะลงทัณฑ”....คือคําตอบสุดทาย” (grassroot (นามแฝง), 2549จ:
ออนไลน) หลังจาก grassroot ตั้งคําถามเชิงรัฐศาสตรตอคณะตุลาการแลว สองวันตอมา ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 มังกรดํา (นามแฝง) ยังไดตั้งกระทูเล็กๆอีกหนึ่งกระทู เปดประเด็นเชิง
นิติศาสตร ย้ําตออีกหนึ่งคํารบถึงเรื่องอํานาจของฝายตุลาการกับฝายบริหารตอกรณีนี้วา “ศาล
ปกครองไมมีอํานาจยกเลิกกฎหมายพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง” (มังกรดํา (นามแฝง), 2549ง
: ออนไลน)
หลังจากที่ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาใหการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 เปนโมฆะจริงดังที่มีกระแสมากอนหนา พรอมกับการ
เสนอแนะของจรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการประธานศาลฎีกา ที่วา กกต.ชุด พล.ต.อ.วาสนา เพิ่ม
ลาภ ควรลาออก เพื่อเปดโอกาสใหศาลเขาไปจัดการเลือกตั้งรอบใหม “...และมี ‘เสียงกระหึ่ม’
จากนักวิชาการบางกลุมและสื่อมวลชน เรียกรองให กกต. ชุดนี้ลาออก โดยใหเหตุผลวา ไม
ยุติธรรม...” ในขณะเดียวกันก็เริ่มเกิดการเคลื่อนไหวการฟองกันเองถึงการเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์
ของทั้งพรรคประชาธิปตยและพรรคไทยรักไทย กอเกิดเปนความระส่ําระสายกันทั่วทั้งพรรค
ป ร ะ ช า ธิ ป ต ย พ ร ร ค ไ ท ย รั ก ไ ท ย ร ว ม ถึ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
เองดวย ขนมต ม (นามแฝง) วิเคราะหประมวลเหตุการณเหลานี้แลว แตกประเด็ นการตั้ง
คํ า ถามต อ ศาลของกลุ ม สนั บ สนุ น รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ คนอื่ น ๆ แล ว อภิ ป รายพุ ง เข า โจมตี พ รรค
ประชาธิปตยแทน โดยตั้งกระทูเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ในหองราชดําเนิน วา “หรือนี่คือ
เบื้องหลังความพยายามโคน กกต.?” โดยนําขาวสารและขอมูลเหตุการณอันซับซอนและ
ยอกย อ นครั้ ง นี้ มาวางเรี ย งอย า งเป น ระบบและวิ เ คราะห ใ ห ฟ ง ถึ ง พฤติ ก รรมของพรรค
ประชาธิปตยอยางละเอียดและโดยพิสดาร (ขนมตม (นามแฝง), 2549ค: ออนไลน)
ขนมตม (นามแฝง) อางหนังสือพิมพมติชน วานายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยื่น
คํารองตอ กกต. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 วามีหลักฐานวา ผูบริหารพรรคไทยรักไทย วาจาง
ใหพรรคเล็กสงผูสมัครเลือกตั้ง โดย “...วันที่ 21 มีนาคม นายสุเทพแถลงที่พรรคประชาธิปตย
โดยเปดวิดีโอบันทึกคําใหการของนางฐัติมาวา รองหัวหนาพรรคใหญ 2 คน บอกใหสงผูสมัครใน
กรุงเทพมหานครและภาคใตแลวจะใหเงินสนับสนุน...[ครั้นถึง] วันที่ 25 มีนาคม นางฐัติมา เขา
แจงความที่กองปราบฯและพลิกคําใหการ โดยระบุ [วา] นาย สุเทพบอกวา อยากใหชวยแฉพรรค
ไทยรักไทย เพราะตองการจะโคนลม มีการเสนอผลประโยชนให 1 ลานบาท...” จากนั้น ขนมตม
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(นามแฝง) อ างหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ซึ่งนายสุเทพตอบ
คําถามของผูสื่อขาวที่วา หากศาลวินิจฉัยใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ พรรคประชาธิปตยพรอมจะ
ลงเลือกตั้งหรือไม เลขาธิการพรรคประชาธิปตยกลาวพาดพิงถึง กตต. ตอนหนึ่งวา “...ผมอยาก
ใหกกต.ออกทุกนาที ไมอยากเห็นกกต.ทําหนาที่ตอไป ไมอยากเห็นการเลือกตั้งที่ไมยุติธรรม
แตเราก็ไมมีอํานาจจะไปถอดถอนได...” ขนมตม (นามแฝง) จึงตั้งคําถาม วา “...[ใน]เมื่อการ
เลือกตั้งวันที่ 2 เมษา ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญดังที่ศาลวาไว ทําไมจึงมีการไล กกต. อยางเอาเปน
เอาตายขนาดนี้” ทั้งนี้ดูเหมือนขนมตม (นามแฝง) จะตั้งเปนคําถามสําคัญตามชื่อกระทูที่ตั้งขึ้น
คือ “หรือนี่คือเบื้องหลังความพยายามโคน กกต.?” (ขนมตม (นามแฝง), 2549ค: ออนไลน)
กระทูนี้มีผูแสดงความคิดเห็นมากถึง 344 ความเห็นอันเปนปรากฏการณปกติของกระทูที่ตั้งโดย
ขนมตม (นามแฝง) และกระทูนี้ยังไปปรากฏเปนบทความชิ้นหนึ่งในชื่อเดียวกันอยูในเว็บไซต
ของกลุมคนผานฟาดวยเชนกัน
ในทํานองเดียวกัน grassroot (นามแฝง) ไดตั้งคําถามตอพรรคฝายคาน
เปนชุดใหญเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 สอดรับกับการวิเคราะหเบื้องหลังการโคนลมกกต.ของ
ขนมตม (นามแฝง) วา “กกต. คือตนเหตุที่ทําให พรรคประชาธิปตยและพรรครวมฝายคานแพการ
เลือกตั้งจริงหรือ..? การที่ไทยรักไทยไดรับชัยชนะการเลือกตั้งเปนเพราะมีเงินมากกวา และซื้อ
เสียงไดมากกวา ใชไหม? การเปลี่ยน กกต. ก็เพื่อมิให ไทยรักไทยซื้อเสียงได ใชไหม ?...ดู
เหมือนวา กกต.จํานวน 5 คน และกลไกของ กกต.ทั่วประเทศจะ ทําใหพรรคการเมืองใด แพ หรือ
ชนะ ก็ได” ในขณะที่เขาเองเห็นวาผลการเลือกตั้งนั้นมาจากสภาพการณของทั้งสองพรรคเอง โดย
ตั้งคําถามทาทายตอไปวา “ปญหาภายในของ ปชป.ที่ประชาชนรับรู..สามารถสรางศรัทธาและ
เรียกความชื่นชมจากประชาชนไดหรือ..?” โดยเปรียบตางกับพรรคไทยรักไทยวา “ผลงานและการ
บริหารงานของทักษิณและทรท.จะไมทําใหประชาชนรูสึกดีๆไดเลยเชียวหรือ...?” และสรุปวา
“Grassroot เชื่ออยางสนิทใจวา...สําหรับสถานการณวันนี้...ตอใหกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
กกต.เปนคนที่มาจาก กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย ทั้ง 5 คน ประชาธิปตยก็ยังไมสามารถ
ชนะการเลื อกตั้ งได อยู ดี ....เป นเพราะว าเวลา ประชาชนจะลงคะแนนเสี ยงในวั นเลื อกตั้ ง...
ประชาชนไมรูหรอกวา ใครเปน กกต.กันบาง...แตประชาชนรูวา จะเลือกใครไปเปนรัฐบาล...หาก
พรรคประชาธิปตยคนหาตัวเองไมเจอ..ไมสามารถนําเสนอในสิ่งที่ดีกวา ทักษิณและ ทรท. และไม
เปลี่ยนกรอบความคิดทางยุทธศาสตร ไมหยุดเลนการเมืองแบบวาทกรรม แมจะเปลี่ยน กกต.อีก
รอยชุด..ประชาธิปตย ก็ยังเปนผูแพอยูวันยังค่ํา...เพราะการเมืองไทยไดเขาสูยุค Solution Base
แลว...มิใชการเมืองแบบ วาทะกรรมอีกตอไป.....ขึ้นอยูกับวาพรรคประชาธิปตยจะตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือไม..” (grassroot (นามแฝง), 2549ก : ออนไลน)
ดวยความสอดคลองตอเนื่องทางความคิดของทั้งสองคน ตอมาในวันที่ 17
พฤษภาคม 2549 grassroot (นามแฝง) และขนมตม (นามแฝง) (2549: ออนไลน) จึงไดตั้ง
กระทูรวมระบุวาสงถึงคณะตุลาการศาลตางๆโดยเฉพาะ grassroot (นามแฝง) เห็นวาเมื่อศาล
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รัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และให กกต.
หารือกับผูเกี่ยวของเพื่อจัดการเลือกตั้งใหมนั้น นาจะเปนทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการเริ่มตนใหม
ใชกติกาตามกฎหมายแลว แต grassroot (นามแฝง) เห็นวาปญหากลับยังไมจบ เพราะเกิดกรณี
ที่จรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการประธานศาลฎีกาออกมาใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนเสนอแนะให
กกต.เสียสละลาออกจากตําแหนง เพื่อใหศาลจะดําเนินการสรรหากรรมการการเลือกตั้งใหม ให
มากํากับดูแลการเลือกตั้งครั้งตอไปใหบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากขอกลาวหาใดๆ
ดังนั้น grassroot (นามแฝง) จึงเขียนจดหมายเปดผนึกเสนอให “ทานผูใช
อํานาจตุลาการแกวิกฤติชาติ เรียกประชุมผูที่รักษาการการใชอํานาจอธิปไตย ทั้งสามอํานาจและ
องคกรอิสระที่เกี่ยวของมาปรึกษาหารือ เพื่อหาทางออกใหแกประเทศชาติ โดยปราศจากอคติ
หลีกเลี่ยงการสื่อสารระหวางองคกรทางสื่อมวลชน” จากนั้นจัดทําแผนแกไขวิกฤติชาติใหเสร็จ
โดยเร็วและชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการปฎิบัติ “ใหปวงชนชาวไทยซึ่งเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยไดรับทราบ หากมีความจําเปนตองลงประชามติก็ใหลงประชามติ เพื่อใหปวงชนชาว
ไทย ผู เ ป น เจ า ของอํ า นาจอธิ ป ไตย ได มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ” ข อ สํ า คั ญ ที่ grassroot
(นามแฝง) วิจารณศาลทั้งโดยตรงและโดยนัยไปพรอมกัน คือ เขาเสนอวา “หากทาน ผูเกี่ยวของ
กับการใชอํานาจตุลาการเพื่อแกไขวิกฤติชาติ มีความเห็นวา จะตองดําเนินการ พิพากษา หรือ
วินิจฉัย ใหใครอยูในตําแหนง หรือ ออกจากตําแหนง ควรใชวิถีแหงกระบวนการยุติธรรม มิใชวิถี
แหงกระบวนการทางการเมืองโดยมีสื่อมวลชนเปนกลไกการทํางาน มิเชนนั้น ทานผูเกี่ยวของ
กับการใชอํานาจตุลาการเพื่อแกไขวิกฤติชาติ ทําใหประชาชนสวนหนึ่ง เห็นวา อาจจะไมเปน
ธรรมและเปนหวงถึงการใชอํานาจของทาน” (ขนมตม (นามแฝง) และ grassroot (นามแฝง),
2549: ออนไลน)
สวนขนมตม (นามแฝง) นั้น อภิปรายประเด็นดังกลาว อยางโดยนัยและ
ถนอมน้ําใจมากกวา โดยกลาววา “เมื่อไดฟง เขาพูดวา ศาลถูกล็อบบี้ หรือ อาจถูกผูมีจิตใจไม
ชอบดวยธรรม เขามาชักชวน หรือ ชักจูง ใหไปสูทางเสื่อมไดนั้น กระผมไมทราบวาคํากลาวนี้
เท็จจริงแทเพียงใด แตก็ไดสรางความไมสบายใจตอปวงกระผมเปนอยางมาก เพราะหากคํา
กลาวนั้นเปนจริงแลว ก็เปรียบเหมือนผูที่ลอยคอในมหาสมุทรที่ขาดสิ่งพึ่งพา” พรอมกับตบทาย
วา “ณ วันนี้ กระผมยังมีความเชื่อมั่น ในความเที่ยงธรรม และการใชอํานาจอธิปไตยตามหนาที่
ของทานผูพิพากษาทั้งปวง วาเปนไปตามครรลองของธรรมทั้งหลาย จึงใครไดรองขอวิงวอนตอ
ทานทั้งหลาย ไดโปรดยึดมั่นเอาประเทศชาติ นั่นคือ ความผาสุกของปวงชนเปนที่ตั้ง โดยความ
สุจริตและความยุติธรรม ดังที่ทานไดถวายสัตยปฏิญาณตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไว
เถิด” (ขนมตม (นามแฝง) และ grassroot (นามแฝง), 2549: ออนไลน) กระทูรวมของทั้งสอง
คนนี้ไดรับความสนใจมาก โดยมีผูแสดงความคิดเห็นมากถึง 531 ความเห็นเลยทีเดียว และ
กระทูนี้ยังไปปรากฏเปนบทความชิ้นหนึ่งอยูในเว็บไซตของกลุมคนผานฟาดวยเชนกัน
สําหรับในหองราชดําเนินนั้น กอนที่เกลียวคลื่นของปฏิบัติการเชิงเนื้อหา
ของการปะทะกับกระบวนการตุลาการภิวัตนในรอบแรกจะจบลง มังกรดํา (นามแฝง) ไดตั้ง
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กระทูอีกครั้งในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เพื่อระบายความอึดอัดใจตอกระบวนการศาลโดย
ภาพรวมที่มักมีความผิดพลาดอยูเสมอ วา “ทําไมเราจะตองเชื่อศาล? [หลายครั้งเรา] รูวาศาล
ตัดสิ นผิดไปจากความจริ ง” ดังกรณีมากมายในอดีต ทั้งที่ เ ปนกรณี ของไทยในอดีต และกรณี
ตัวอยางตางประเทศ เชน การตัดสินของศาลโลกที่ยกเขาพระวิหารใหกัมพูชา...หรืออยาง “คดี
เชอรี่แอน คนไมไดทําโดนจองจํา จนถึงตาย พิการ บานแตกสาแหรกขาด ตัดสินไปแลว ตาม
หลักฐานในขณะนั้น เอาชีวิต คืนมา เอาครอบครัวคืนมา เอาอิสรภาพคืนมาไดไหม?” เปนตน
(อางอิงจากกระทูหลัก และความเห็นที่ 30 ใน มังกรดํา (นามแฝง), 2549ฉ: ออนไลน)
กลาวไดวาบทบาทเริ่มตนของฝายตุลาการที่ตัดสินโมฆะเลือกตั้ง 2 เมษาฯ
และเสนอใหกกต.ลาออกเพื่อใหศาลเขาไปจัดการดูแลการเลือกตั้งนั้น เปนประเด็นสําคัญที่ทําให
กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณถึงกับอดรนทนไมไดอีกตอไป มองในเชิงกลยุทธทางการเมืองแลว
เหตุการณดังกลาวเปนสัญญาณแรกๆที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณเริ่ม
ทํางานอยางไดผล เพราะแมชัยชนะของพรรคไทยรักไทยที่ไดมาแลวจากการเลือกตั้งในครั้งนี้
ยังสามารถประกาศใหเปนโมฆะได ในขณะที่องคกรผูกํากับดูแลการเลือกตั้ง อยาง กกต. ซึ่งใน
ขณะนั้นถูกฝายขับไลรัฐบาลตั้งคําถามในแงที่เอื้ออํานวยประโยชนตอพรรคไทยรักไทยอยูไม
นอยนั้น ก็ดูจะถูกรุกอยางหนักหนวงจากกระบวนการตุลาการภิวัตนเชนกัน กลุมสนับสนุน
รัฐบาลจึงไดระดมสรางปฏิบัติการเชิงเนื้อหาและอภิปรายเรื่องราวตางๆอยางหลากหลายทิศทาง
และอยางลอแหลม ทั้งใชศิลปะวาทะ การอางอิงกลไกและขั้นตอนระเบียบการทางการเมืองที่
กระบวนการศาลอาจทําใหกระบวนการทางการเมืองลาชากวากําหนด หรือการอางอิงประเด็น
เชิงเทคนิคเรื่องความขัดกันระหวางอํานาจของศาลในการยกเลิกกฤษฎีกา รวมทั้งโจมตีพรรค
ฝา ยค า นโดยเฉพาะพรรคประชาธิ ป ต ย ตลอดจนย้ํ า เตื อนหลั ก การให ค ณะตุ ล าการต อ งใช
กระบวนการยุ ติ ธ รรม มิ ใ ช ก ระบวนการทางการเมื อ งในการแก วิ ก ฤติ ก ารเมื อ งครั้ ง นี้ หรื อ
แม ก ระทั่ ง รํ า พึ ง รํ า พั น ด ว ยความอึ ด อั ด ใจออกมาตรงๆ ถึ ง ความผิ ด พลาดของกระบวนการ
ยุติธรรมโดยภาพรวมดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาที่มีทั้งการโนมนาวชักจูงและการวิพากษวิจารณตุลา
การภิวัตนผานทางตัวอักษรในอินเทอรเน็ตนี้ หากเรียงลําดับโดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน และประชาไทแลว กลาวไดวาเนื้อหาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนคอนขางเปน
วิช าการและมี ค วามเป น นามธรรมมากที่ สุด ในขณะที่ เ นื้ อ หาของเว็บ ประชาไทมี ค วามเป น
รูป ธรรมและเกาะติ ดกั บเหตุการณมากขึ้น แตก็ไมอาจเที ยบได กั บ พลังความเกรี้ ยวกราดที่
เกิดขึ้นในหองราชดําเนินนี้ ซึ่งดูจะมีทาทีที่คอนขางแข็งกราวกวา เนนประเด็นเชิงรูปธรรมและ
รายละเอียดเชิงเทคนิคมากกวา อยางไรก็ตาม ที่นอกหองราชดําเนินนั้น การเคลื่อนไหวตอบโต
กระบวนการตุลาการภิวัตนยิ่งเปนรูปธรรมและมีรายละเอียดเทคนิคเชิงกฎหมายซับซอนมากขึ้น
ไปอีก
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(2) นอกหองราชดําเนิน
คลื่นประเด็นขอโตแยงที่ถูกนํามาใชปะทะกับตุลาการภิวัตนระลอกแรก ที่
เกิดขึ้นนอกหองราชดําเนิน ทั้งในโลกกายภาพและที่เว็บไซตชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญนั้น ชูชีพ
ชีว ะสุ ท ธิ์ (หรือ “ชี พ ชู ชั ย ” และ “อิน ทรียกายสิท ธิ์” อันเป นนามแฝงที่ ใ ชใ นห องราชดํ า เนิน)
ประธานชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ มีบทบาทในปฏิบัติการเชิงเนื้อหาครั้งนี้อยางโดดเดนในการตั้ง
คําถามวิพากษวิจารณการกระทําที่เกี่ยวของกับเหตุการณทางการเมืองของคณะตุลาการคณะ
ตางๆ โดยอางอิงและตีความขอกฎหมายอยางกวางขวางและพิสดาร ทั้งยังกลาวไดวาคอนขาง
“บี บ เค น ” ตรรกะและความหมายของคํ า ต า งๆในตั ว บทกฎหมายให เ ป น ไปในทิ ศ ทางที่ ต น
ตองการสื่อสารอีกดวย
เริ่มแรก ชูชีพ ยังไมไดรุกเขาตีในประเด็นการโมฆะเลือกตั้งโดยทันที แต
เคลื่อนไหวตอบโตกรณีการแถลงของจรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการประธานศาลฎีกา วิรัตน ชิน
วินิจกุล เลขานุการศาลฎีกา และสุทธิพล ทวีชัยการ ผูชวยเลขานุการศาลฎีกา ถึงผลการประชุม
ประธาน 3 ศาล (ศาลฎีกา, ศาลปกครอง, และศาลรัฐธรรมนูญ) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549
รวมทั้งคําใหสัมภาษณของคณะตุลาการหลายคนในที่หลายแหง โดยกลาวถึงวากกต.ทั้ง 4 ได
“...ทําผิดอยางใหญหลวง ทําความเสียหายใหแกประเทศชาติอยางมากไมสมควรใหทําหนาที่
จัดการเลือกตั้งครั้งใหมที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และตองลาออกจากตําแหนงทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อ
เปนการเสียสละเพื่อประเทศชาติและเพื่อเปนแบบอยางที่ดีตอไป” ชูชีพไดทําหนังสือสั้นๆตั้ง
คําถามบนฐานความชอบธรรม 2 ฐาน คือ รัฐธรรมนูญและพระราชดํารัส ตอประธานศาลทั้งสาม
(คือ ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา, อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด,
และผั น จั น ทรปาน ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนประธานศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ) รวมทั้ ง จรั ญ ภั ก ดี ธ นากุ ล (เลขาธิ ก ารประธานศาลฎี ก า) วิ รั ต น ชิ น วิ นิ จ กุ ล
(เลขานุการศาลฎีกา) และสุทธิพล ทวีชัยการ (ผูชวยเลขานุการศาลฎีกา) วา “1. พวกทานได
กระทําการดังกลาวโดยอาศัยอํานาจหนาที่อะไร และเปนไปตามรัฐธรรมนูญ หรือบทบัญญัติของ
กฎหมายใด” และ “2. พวกทานเขาใจวาไดกระทําการดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามพระราชดํารัส
หรือพระราชประสงค ใชหรือไม” (ชูชีพ ชีวะสุทธิ์, 2549ก: ออนไลน)
ตอมา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ชูชีพเปดแนวรุกตอศาลปกครองเปน
การเฉพาะ โดยยังคงอาศัยแกนแกนอางอิงความชอบธรรม (และทําลายความชอบธรรมของอีก
ฝายหนึ่ง) อยูที่รัฐธรรมนูญและพระราชประสงค ชูชีพและคณะไดยื่นหนังสือตอผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เพื่อ “ขอรองเรียนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญให
วินิจฉัยพระราชบัญญัติขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และใหเพิกถอนคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด” (ชูชีพ ชีวะสุทธิ์, 2549ข: ออนไลน) กรณีพิพากษาวาพระราชกฤษฎีกาการแปร
รูปการไฟฟาฝายผลิตไมชอบดวยกฎหมาย โดยอางกฎหมายหลากหลายฉบับและตีความอยาง
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กวางขวาง เริ่มจากการอางรัฐธรรมนูญ มาตรา 2761 วาไมมีเนื้อหาสวนใดที่ใหอํานาจศาล
ปกครองในการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา และอางความหมายของคําวา “พระราชกฤษฎีกา”
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพ.ศ. 2542 วาหมายถึง “บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราช
กําหนด เพื่อใชในการบริหารราชการแผนดิน” ดังนั้น ชูชีพและคณะจึงตีความอยางกวางวา “พระ
ราชกฤษฎีกาจึงเปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช มิใชเปน
กฎ หรือคําสั่ง หรือระเบียบ หรือขอบังคับ ที่ทางราชการไดตราขึ้นแตอยางใด” และดังนั้น จึง
กลาววา “...ไมพบบทมาตราใดในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติใหศาลอื่น หรือ องคกรอื่นใด หรือบุคคล
ใด มีอํานาจกลาวหาวา กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นไมชอบดวยกฎหมาย” ชูชีพและ
คณะยังไดตีความกวางไกลออกไปอีกถึงขั้นอางการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยทีเดียว วา
“ผูใดกระทําการดังกลาวถือวาไมเคารพสักการะพระมหากษัตริย และดูหมิ่นพระมหากษัตริย เขา
ลักษณะความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112” 2
อยางไรก็ตาม ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งนิยามศัพทคําวา “พระราชกฤษฎีกา” วา “คือ กฎ” และยังมี
และมาตรา 11 (2) ของพรบ.ฉบับเดียวกันนี้ที่ใหอํานาจศาลปกครองสูงสุด พิพากษาวาพระราช
กฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมายได แตคณะของชูชีพก็ยังเห็นวา “...เมื่อพิจารณาอยางถี่ถวนแลว
กฎหมายทั้ง 2 มาตราดังกลาวมีขอความขัดและ/หรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา
276 ดังกลาวขางตนแลวจึงมิอาจใชบังคับได” (ชูชีพ ชีวะสุทธิ์, 2549ข: ออนไลน)
นอกจากนี้ ชูชีพและคณะยังเห็นแยงตอความคิดเห็นทั่วไปที่วา “พระราช
กฤษฎี ก าเป น กฎหมายลํ า ดั บ รอง มี ศั ก ดิ์ ต่ํ า กว า พระราชบั ญ ญั ติ ศาลปกครองจึ ง สามารถ
พิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาได” โดยเขาแสดงความเห็นอยางกลาหาญวา “เปนความ
คิดเห็นที่ผิดอยางมาก” และ “นาจะเปนเพียงการเขาใจ หรือ ตีความกันไปเองโดยไมมีบทบัญญัติ
1

มาตรา 276 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 บัญญัติไววา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่
ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล
ดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการ
กระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ
เจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (วรรคสอง)
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครอง ชั้นอุทธรณดวยก็ได”
2
มาตรา 112 แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติไววา “ผูใด หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ แสดงความ
อาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป”
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ของรั ฐ ธรรมนู ญ รองรั บ แต อ ย า งใด” เพราะ “ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน 2542 ไมพบวามีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามที่มีการกลาวอางแตอยาง
ใด” (ชูชีพ ชีวะสุทธิ์, 2549ข: ออนไลน)
สําหรับความเห็นทั่วไปในสังคมขณะนั้นในเรื่องตุลาการภิวัตน หรือการ
ตีความแบบกาวหนาของอํานาจตุลาการ (Judicial Activism) ที่เสนอวา “…การใหอํานาจศาล
ปกครองพิพากษาวาพระราชกฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมาย เปนการถวงดุลอํานาจบริหารอยาง
หนึ่งของฝายตุลาการ” คณะของชูชีพก็เห็นแยงวา “...รัฐธรรมนูญก็ไมไดใหอํานาจการพิพากษา
วาพระราชกฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมาย” ดังนั้น นี่ “... จึงเปนการใชอํานาจเกินกวาบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ หรือเทากับเปนการกาวกายอํานาจในการดําเนินนโยบายของฝายบริหารที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนและพระราชอํานาจขององคพระมหากษัตริย” และตีความตอไป
โดยอางขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเชนเดิม วาดังนั้นการกระทําของคณะตุลาการดังกลาวจึง
“…เปนความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112” อีกเชนกัน (ชูชีพ ชีวะสุทธิ์,
2549ข: ออนไลน)
ดวยตรรกะการอภิปรายกระบวนการตีความและเหตุผลดังกลาวนี้ทั้งหมด ชู
ชีพและคณะอีก 6 คน ซึ่งประกอบดวย พิชา วิจิตรศิลป (ทนายความ), ประยูร ครองยศ
(ประธานชมรมคนรักชาติ), ชินวัฒน หาบุญพาด (กรรมการประสานงานสมาพันธพิทักษ
ประชาธิปไตย), ผูชวยศาสตราจารยเสถียร วิพรมหา (เลขาธิการองคกรเครือขายภาคประชาชน
พิทักษชาติศาสนกษัตริย), เทพพนม ศิริวิทยานันท (ประธานสมัชชาชาวนาภาคอิสาน) และ
“อาจารยมังกรดํา” (ตัวแทนกลุมคนผานฟา และเปนนามแฝงขาประจําคนสําคัญในหองราช
ดํ า เนิ น ที่ ส นั บ สนุ น รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ด ว ยเช น กั น ) จึ ง ขอให ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภาได
พิจารณาเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวามาตรา 267 แหงรัฐธรรมนูญ 2540 กับ
มาตรา 3 และ 11(2) ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 นั้น “ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงใชบังคับมิได” (เนนตามตนฉบับในเว็บไซต) ทั้งยัง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ “...ไดมีคําวินิจฉัยเพิกถอนคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่
23 มีนาคม คดีหมายเลขดําที่ ฟ14/2548 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ5/2549” (เนนตามตนฉบับใน
เว็บไซต) ที่พิพากษาพระราชกฤษฎีกาการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตวาไมชอบดวยกฎหมายอีก
ดวย (ชูชีพ ชีวะสุทธิ์, 2549ข: ออนไลน)
สําหรับประเด็นการโมฆะ “การเลือกตั้ง 2 เมษาฯ” นั้น ชูชีพกลับหันหัวรบ
ของปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของตน มุงสูคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2549
โดยเขาชื่อรวมกับ พิชา วิจิตรศิลป (ทนายความ), ประยูร ครองยศ (ประธานชมรมคนรักชาติ),
ชิน วัฒ น หาบุ ญ พาด (กรรมการประสานงานสมาพัน ธพิ ทัก ษป ระชาธิ ป ไตย),
ผู ช ว ย
ศาสตราจารยเสถียร วิพรมหา (เลขาธิการองคกรเครือขายภาคประชาชนพิทักษชาติศาสน
กษัตริย), ชูพงศ ถี่ถวน (เลขาธิการศูนยกลางประชาชนแหงประเทศไทย) และ ธรชัย ศักดิ์มังกร
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(ตัวแทนกลุมคนผานฟา) 1 เพื่อยื่นหนังสือถึงผัน จันทรปาน ในฐานะปฏิบัติหนาที่ประธานที่
ประชุมคณะตุ ลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอมกั บสงสําเนาถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน,
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, และหัวหนาพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง (ชูชีพ ชีวะสุทธิ์,
2549ค: ออนไลน) เพื่อตั้งคําถามเห็นแยงตอคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแบบวลีตอวลี และ
โดยใชการตีความหมายของแตละคําอยางพิสดารเชนเดิม ทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้
1) ประเด็น “การจัดคูหาเลือกตั้งไมเปนการลงคะแนนโดยลับ” ชูชีพและ
คณะเห็นแยงโดยอางความหมายของคําวา “ลับ” จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542
วาหมายถึง “ที่อยูในที่พนตา, ที่อยูในที่ซึ่งแลไมเห็น, ที่ปกปดหรือที่ควรปกปด, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบัง
อยู ” (เน น ตามต น ฉบั บ บนเว็ บ ไซต ) และเห็ น ว า “…ยั ง ถื อ ได ว า เป น การลงคะแนนโดยลั บ
พอสมควร” เพราะมีแผ นกั้ นสามดานบังอยู และ “...มีตัวคนที่ล งคะแนนเสียงบั งมิดอยู ทาง
ดานหนาคูหา โดยผูลงคะแนนตองกมลงกาบัตรเลือกตั้งในระดับเอวหรือสะโพก ซึ่งทําใหไมมี
ผูใดสามารถลวงรูไดวากําลังกาหมายเลขใด” ทั้งยังสําทับย้ําอีกวา “...เรื่องดังกลาวนี้สามารถทํา
การทดลองพิสูจนใหเห็นไดโดยงาย แมแตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองก็สามารถทําการทดลอง
ไดดวยตนเอง แตก็ไมไดมีการพิจารณาหาขอพิสูจนที่ชัดเจนดังกลาวแตอยางใด” ดังนั้นประเด็น
เรื่องคูหาลงคะแนนที่ตองเปนไปโดยลับ นี้ “…จึงเปนเพียงการรับฟงและวินิจฉัยไปตามการ
กล า วหาและการตั้ ง ข อ สงสั ย ที่ เ ลื่ อ นลอยของคนบางคนที่ ทํ า การละเมิ ด กฎหมายเพื่ อ ล ว งรู
ความลับโดยการแอบถายรูปจากดานหลังของคนที่กําลังลงคะแนนอยูในคูหา”
2) ประเด็น “เปนการเลือกตั้งที่ทําใหเ กิดผลของการเลือกตั้ งที่ ไม เที่ ยง
ธรรม” ชู ชี พ และคณะตั้ ง ข อ สงสั ย ว า “...การที่ มี ค นบางคนไปแอบดู ว า ผู ใ ช สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง กา
หมายเลขใด จะไปกระทบผลของการเลือกตั้งตรงไหนและอยางไร ทั้งนี้พรรคการเมืองที่ไดสงคน
ลงสมัครซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย ก็ไมไดมีการรองเรียนในเรื่องนี้แตอยางใด”
3) ประเด็น “ไมเ ปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง”
คณะของชูชีพอางความหมายของคําวา “ประชาธิปไตย” วาหมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือ
มติ ป วงชนเป น ใหญ แ ละการถื อ เสี ย งข า งมากเป น ใหญ จึ ง ตั้ ง คํ า ถามต อ ศาลว า “...ในเมื่ อ
ประชาชนสวนใหญกวา 29 ลานคนไดไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงตามหนวยเลือกตั้งไมนอยกวา
86,000 หนวย แลวจะไมเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดอยางไร” ทั้งยังตั้งคําถาม
1

ขอที่นาสังเกตประการหนึ่งของผูรวมลงนามในหนังสือของชูชีพครั้งนี้ คือ ชื่อของผูที่ลงนามใน
ตําแหนงของ “ตัวแทนกลุมคนผานฟา” ครั้งนี้ คือ “ธรชัย ศักดิ์มังกร” ในขณะที่ในจดหมายถึงผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาที่ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ดังกลาวขางตนนั้น ตําแหนง “ตัวแทนกลุมคนผาน
ฟา” เดียวกันนี้ ลงนามโดย “อาจารยมังกรดํา” ดวยความคลายกันของนามแฝง “มังกรดํา” กับนามสกุล “ศักดิ์
มังกร” ในจดหมายฉบับที่สองนี้ ทําใหนาสันนิษฐานไดวา “มังกรดํา” แกนนําคนผานฟาและผูใชนามแฝงคน
สําคัญแหงหองราชดําเนินคนหนึ่งที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณนั้น นาจะเปนคนๆเดียวกัน (โปรดพิจารณา
เพิ่มเติมใน footnote ถัดไป ในรายชื่อผูรวมลงตามในจดหมายที่ยื่นแกพตท.ทักษิณในตําแหนงคนผานฟา)
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ยอนกลับไปที่เหลาคณะผูพิพากษาเองดวยวา “...แลวทานไดอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายใดในการเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเมื่อวันที่ 2 เมษายน
2549 ทั้งหมด ซึ่งเทากับเปนการเพิกถอนการใชสิทธิ์ขอประชาชนกวา 29 ลานคน”
4) ประเด็น “เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบตามรัฐธรรมนูญ” คณะของชูชีพอาง
มาตรา 144 และ 145 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 1 วาไดใหอํานาจการควบคุมและดําเนินการ
จั ด การด า นต า งๆเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ไว กั บ กกต. ไม ใ ช ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง นั้ น “...ศาล
รัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอโตแยงที่เกิดจากการ
เลือกตั้ง”
5) ประเด็น “ใหเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” นั้น คณะ
ของชูชีพเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการวินิจฉัยเรื่องการจัดคูหาเลือกตั้งมาตั้งแตตน
แลว ดังนั้น การมีพิพากษาเพิกถอนการเลือกตั้ง และใหองคกรที่มีเกี่ยวของดําเนินการใหมีพระ
ราชกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งใหม ซึ่งเปนคําสั่งในทางการบังคับคดีนั้น ศาล
รัฐธรรมนูญไมมีอํานาจเชนกัน
1

มาตรา 144 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 บัญญัติไววา “คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและ
ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งเปนผูรักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และเปนนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง”
สวนมาตรา 145 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 บัญญัติไววา “คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ (1) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 144 วรรค
สอง (2) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตามกฎหมายตามมาตรา 144
วรรคสอง (3) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
ตามมาตรา 144 วรรคสอง (4) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวย
เลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติใน
หนวยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (5) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ (6) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่
การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทน องคการเอกชน เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามที่มอบหมาย”
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หลังจากนั้นอีก 3 วัน คือในวันที่ 27 มิถุนายน 2549 (ตามตัวเลขโพสตบน
เว็บไซต) ชูชีพและคณะชุดเดิม1ยังไดเคลื่อนไหวสืบเนื่องในประเด็นการโมฆะ “เลือกตั้ง 2
เมษายน” โดยเขียนจดหมายถึงพตท.ทักษิณเพื่อ “รองเรียนขอความเปนธรรมจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549” (ชูชีพ ชีวะสุทธิ์, 2549ง: ออนไลน) ใน
ฐานะหัวหนาพรรคไทยรักไทย และในฐานะนายกรัฐมนตรี “...ที่ตองดําเนินการจัดเตรียมรางพระ
ราชกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมกําหนด วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร...”
สาระสําคัญของหนังสือฉบับนี้คลายกับในจดหมายที่มีถึง ผัน จันทรปาน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน กลาวคือ ในประเด็นเรื่องคูหาเลือกตั้งที่มีคําวินิจฉัยออกมาวาไมเปนไป
โดยลับ ทําใหเกิดผลการเลือกตั้งไมเที่ยงธรรมนั้น ชูชีพและคณะยืนยันในฐานะประชาชนผูไปใช
สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งวา “...เปนการลงคะแนนโดยลับ โดยที่ไมมีใครสามารถสังเกตเห็นไดวา
พวกกระผมลงคะแนนกาหมายเลขใด เพราะที่คูหามีแผงกั้นทั้ง 3 ดาน โดยที่พวกกระผมตองกม
ตัวเพื่อกาบัตรเลือกตั้งในระดับเอวและสะโพก ดานที่เหลือจึงเปนดานหลังของผูลงคะแนน ซึ่ง
พวกกระผมไดลองสาธิตและพยายามสังเกตดูแลว ก็ไมสามารถ มองเห็นวาผูลงคะแนนกําลังกา
หมายเลขใด ทั้งนี้ถามีผูหนึ่งผูใดไปแอบดูแอบถายดึงภาพ ก็เปนกรณีที่เกิดขึ้นนอยและกระทําได
ยากมาก ซ้ํายังเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ไมสามารถนํามาเปนขออางหรือขอวินิจฉัยเพื่อ
ยกเลิกการเลือกตั้งดังกลาวได…” ชูชีพเห็นวาประเด็นคูหาเลือกตั้งไมเปนไปโดยลับนั้น เปน
ประเด็นหลักที่ศาลนํามาใชวินิจฉัยโมฆะเลือกตั้ง แตอันที่จริงแลว “...ผูที่รองเรียนก็ไมไดแสดง
พยานหลักฐานวามีการเห็นการกาบัตรลงคะแนนหมายเลขใด หนวยไหน อยางไร มีจํานวน
ทั้งสิ้นกี่ราย จึงเปนขอกลาวหาที่คลุมเครือไมมีน้ําหนัก และไมนานํามาใชในการพิจารณาวินิจฉัย
ที่มีผลที่มีผลเปนการเพิกถอนการใชสิทธของประชาชน กวา 29 ลานคน จากหนวยเลือก ตั้งกวา
86,000 หนวย ทั่วประเทศ”
ในหนังสือฉบับนี้ ยังพาดพิงการวินิจฉัยการเลือกตั้งของศาลรัฐธรรมนูญอีก
ว า “รั ฐ ธรรมนู ญ ได มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ชั ด เจนให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป น ผู ค วบคุ ม และ
ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง (ตามมาตรา 144) และมีอํานาจหนาที่ออกประกาศ, มีคําสั่ง, สืบสวน
สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดจากการเลือกตั้ง (ตาม
มาตร 145) ทั้งนี้รัฐธรรมนูญไมไดมีบทบัญญัติใดที่ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลอื่นใด ใน
การทําหนาที่วินิจฉัยในเรื่องของการจัดการการเลือกตั้ง ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องการจัดคูหาเลือกตั้งแตอยางใด” (เนนตามตนฉบับในเว็บไซต)
1

หนังสือฉบับนี้รวมลงนาม โดย นายพิชา วิจิตรศิลป (ทนายความ), นายประยูร ครองยศ (ประธาน
ชมรมคนรักชาติ), นายชินวัฒน หาบุญพาด (กรรมการประสานงานสมาพันธพิทักษประชาธิปไตย), ผูชวย
ศาสตราจารยเสถียร วิพรมหา (เลขาธิการองคกรเครือขายภาคประชาชนพิทักษชาติศาสนกษัตริย), นายชู
พงศ ถี่ถวน (เลขาธิการศูนยกลางประชาชนแหงประเทศไทย) และ นายธรชัย ศักดิ์มังกร (ตัวแทนกลุมคน
ผานฟา)
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และดังนั้น คําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ใหมีการเลือกตั้งใหมภายใน 60
วัน จึง “..ขัดตอ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะศาลรัฐธรรมนูญไมไดมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยเรื่องของ
การจัดการเลือกตั้ง ตั้งแตตนแลว”
ดังนั้น แทนที่จะดําเนินการใหมีการเลือกตั้งทั่วประเทศใหมภายใน 60 วัน
ตามคําสั่งของรัฐธรรมนูญ หนังสือฉบับนี้จึงเสนอ พตท.ทักษิณวา “…ขอใหทานนายกรัฐมนตรี
ไดโปรดพิจารณาเพื่อกราบบังคมทูลฯเสนอรางแกไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหมีการดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเฉพาะสวนที่เหลือจํานวน 14 เขต ใน 9 จังหวัด ตอไปทันที
โดยเร็วที่สุด เพื่อใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบทั้งสภา และดําเนินการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อเรงแกไขปญหาของประเทศโดยเรงดวนตอไป” (เนนตามตนฉบับในเว็บไซต)
จะเห็นไดวายุทธศาสตรการเคลื่อนไหวที่ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ แหงชมรมพิทักษ
รัฐธรรมนูญและคณะ คือ การดําเนินการยื่นจดหมายตอองคกรตางๆที่เปนกลไกทางการเมือง
เทาที่มีอยูในระบอบประชาธิปไตยของไทยในขณะนั้น แตในแงยุทธศาสตรเชิงประเด็นแลว
วิธีการที่โนมนาวชักจูงดวยเหตุผลที่ชูชีพใชตอบโตคําพิพากษาตางๆของคณะตุลาการคอนขาง
เปนไปในลักษณะเทคนิคเชิงนิติศาสตร ตีความตัวบทกฎหมายอยางละเอียดยิบและโดยพิสดาร
ยิ่ง ชนิดคําตอคํา วลีตอวลี ทั้ง “บีบเคน” ตรรกะเหตุผลตางๆชนิดที่ดูแลวทําใหนึกถึงบทบาท
ของ “เนติบริกร” ดังที่เปนคําศัพทลอการเมืองทั่วไปในขณะนั้นเปนอยางยิ่ง
2.2. เงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสราง เทคนิค และสถาบัน :
เหตุการณจําคุกกกต. และ ขอหาหมิ่นศาล
คลื่นระลอกที่สองที่กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณโหมรุกเขาใสกระบวนการตุลาการภิวัตน
กลาวไดวาเริ่มตนอยางจริงจัง จากประเด็นคํากลาวของ จรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการประธาน
ศาลฎีกา อีกเชนกัน นายจรัญกลาวในการสัมมนาเรื่อง “สิทธิมนุษยชน : เสนทางกระจาย
อํานาจจัดการทรัพยากรของชุมชนในมิติของนักวิชาการ” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 โดย
พาดพิงถึงคําพูดของพตท.ทักษิณที่กลาวถึงโลกาภิวัตนวา “...รัฐมหาอํานาจใชกระแสโลกาภิ
วัตนเขามาในรัฐบริวารจะกระทบตอ กฎหมายและความเปนธรรมของคนที่รัฐบริวารจะทําเพื่อ
สนองตอรัฐมหาอํานาจ…” นายจรัญเห็นวา “...ใกลเคียงกับสถานการณของประเทศไทยใน
ปจจุบันและประเทศอื่นๆ ที่เปนรัฐบริวารที่มีอะไรก็จะตองรายงานใหประเทศมหาอํานาจได
ทราบ…” ซึ่งนาจะหมายถึงการเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีบุชของพตท.ทักษิณลงวันที่ 23
มิถุนายน 2549 แตคําพูดดังกลาวยังไมกอใหเกิดการวิพากษวิจารณดวยความไมพอใจกันมาก
ในหองราชดําเนิน เทากับประเด็นตอมาที่นายจรัญกลาววา “ระบบดังกลาวทําใหประชาชนอยูใน
ฐานทุนที่เอาเงินมาคุม และอยูในฐานของผูทรงอํานาจรัฐที่ใช 16 ลานเสียง ถาคํานวณเสียงละ 1
พันบาทของผูมีอํานาจ ก็จะเปนเศษเงินของฐานทุนที่เอาเงินมาคุม ซึ่งถือวาเปนการบกพรอง
ของรัฐบริวารที่ลอกเลียนแบบประเทศมหาอํานาจ”
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ในระลอกแรกนั้น กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณที่อยูในหองราชดําเนิน แมจะเปดแนวรุก
เชิงประเด็นตอกระบวนการศาลอยางตอเนื่อง แตก็ยังสงวนทาทีอยูบาง แตจากประเด็นคําพูด
ดังกลาวของนายจรัญนั้น นักเลงโบราณ (นามแฝง) “เปดการด ชกตรงๆ” ตอฝายตุลาการ โดย
“พุงหมัด” ไปที่ จรัญ ภักดีธนากุล ถึงขนาดตั้งชื่อกระทูอยางชัดเจนวา “ลาออกเถอะครับ คุณ
จรัล” 1 เลยทีเดียว นักเลงโบราณ (นามแฝง) เห็นวาคําพูดนี้เปนการกลาวหาวา “ประชาชนรับ
เงินเพื่อการลงเลือกตั้งทั้ง 16 ลานคน [เปนขอกลาวหาที่] รุนแรงและเปนปฏิปกษตอระบอบ
ประชาธิปไตย...” เขาจึงเรียกรองตอจรัญวา “[ถา] ไมไดกลาวโดยพลอย ๆ มีหลักฐานวามีการ
วาจางจริง ขอใหนายจรัล ไดโปรดแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําพูดของตนดวย แตถานายจรัล
ไมมีหลักฐาน เปนการพูดโดยปราศจากขอเท็จจริง...นายจรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการประธาน
ศาลฎีกา สมควรจะแสดงความรับผิดชอบดวยการ “ลาออก” ”
สําหรับที่นอกหองราชดําเนินและในโลกกายภาพนั้น การเคลื่อนไหวกอรูปออกมาเปน
ชุมนุมประทวงขนาดเล็กๆเลยทีเดียว ในสถานีวิทยุแท็กซี่ (FM92.75) ซึ่งเปนสถานีวิทยุอีกแนว
รวมหนึ่งของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณนั้น ในเวลา 1.00-2.00
น. (ลวงเขาสูวันที่ 17
กรกฎาคม แลว) ไดมีผูฟงทางบานโทรศัพทเขามาแสดงความเห็นวาควรจะประทวงคําพูดของ
นายจรัญดวยเชนกัน แตยังไมมีการตอบรับอะไรอยางจริงจัง เชาวันที่ 17 กรกฎาคม 2549
กลุมของ Duke of Sarakhan (นามแฝงที่ใชในหองราชดําเนิน) โทรศัพทหานักเลงโบราณ
(นามแฝง) วานาจะไปที่ศาลฎีกาเพื่อแสดงความไมพอใจตอคําพูดของนายจรัญ และไดตกลงกัน
วาจะมีกลุมคนที่ถูกดําเนินคดีรื้อเต็นทหนาอาคารศรีจุลทรัพย (ตึก กกต.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2549 (ซึ่งมี Duke of Sarakhan รวมอยูดวย) เปนแกนนําในการประทวง พรอมกับมีการ
ประชาสัมพันธโดยการตั้งกระทูแจงโดย “ฉกรรน” (นามแฝง) ในหองราชดําเนิน สวนนักเลง
โบราณ (นามแฝง) เอง ก็ประกาศในคลื่น FM 94.25 MHz (คลื่นคนรักชาติ) ในชวง 21.0023.00 น.ของคืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 อันเปนชวงที่นักเลงโบราณ (นามแฝง) จัดรายการอยู
วันรุงขึ้น ในชวงเวลา 14.00-16.00 น. มีการประทวงนายจรัญ ภักดีธนากุล ที่หนาศาลฎีกา
ระหวางนั้น ชวงราว 14.30 น.นักเลงโบราณ (นามแฝง) โทรศัพทเขาไปแจงใหมังกรดําประกาศ
ออกทางวิทยุในชวงทายของรายการเปดแฟมความคิดวา ”ขณะนี้มีกลุมประชาชนกลุมหนึ่ง
รวมตัวกันประทวงเลขาธิการศาลฎีกา ที่หนาศาลฎีกา” โดยที่การประทวงครั้งนี้มีกลุมคนผานฟา

1

นักเลงโบราณ (นามแฝง), 2549 : ออนไลน; ในเนื้อความกระทูนี้ นักเลงโบราณ พิมพชื่อ “จรัญ”
บางครั้งเปน “จรัล” และบางครั้งก็เปน “จรัญ” ผูเขียนไมแนใจวาเปนความจงใจของผูตั้งกระทูหรือไม จึงคง
ตัวสะกดทั้ง “ญ” และ “ล” ไวตามตนฉบับเดิม ไมไดแกไขเปลี่ยนแปลงแตอยางใด รวมทั้งที่ชื่อกระทูที่ใช
คําสะกด “ล”
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เขารวมการชุมนุมดวย 5 คน แตนักเลงโบราณ (นามแฝง) ปฏิเสธวาไมไดเปนแกนนํา เพียงแค
เขารวมสังเกตการณเทานั้น1
การเคลื่อนไหวแสดงความไมพอใจในครั้งนี้ กระทําเปนระลอกตอเนื่องอีก ในวันที่ 19
กรกฎาคม 2549 โดยคนกลุมเดิมที่ประทวงที่หนาศาลฎีกามาวางพวงหรีดที่หนาศาลฎีกา และ
ไปชุมนุมที่หนาสํานักงานตํารวจแหงชาติตอเพื่อแจงความใหดําเนินคดีกับนายจรัญ นอกจากนี้
ในเวลา 11.30 น. ของวันเดียวกัน ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ ประธานชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ พรอมกลุม
คนอีกราว 30 คน ยังไดเขายื่นหนังสือรองทุกขกลาวโทษตอที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ 3 เรื่อง
ในครั้ ง เดี ย วกั น เลย ได แ ก (1)
เพื่ อ ให ดํ า เนิ น คดี กั บ สนธิ ลิ้ ม ทองกุ ล ในฐานะดู ห มิ่ น
พระมหากษัตริย2 (2) เพื่อใหดําเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คนที่เปนตุลาการเสียงขาง
มากที่วินิจฉัยใหการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 เปนโมฆะ โดยชูชีพยังคงยืนยันวา
อํานาจในการโมฆะการเลือกตั้งเปนของกกต. ตามมาตรา 144 และ 145 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2540 ไมใชของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการสั่งให
องคกรหรือบุคคลใดดําเนินการใหมีพรฎ.แกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้ง “...เนื่องจากคําสั่งทาง
บังคับคดีมีการเพิกถอนการใชสิทธิของประชาชน และยังเปนการสั่งใหแกไขกฎหมาย ซึ่งไดนํา
ความเสียหายมาสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” และ (3) รองทุกขกลาวโทษให
ดําเนินคดี ประธานศาลฎีกา (ชาญชัย ลิขิตจิตถะ) ฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา 138
(2) ที่บัญญัติใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เสนอต อ ประธานวุ ฒิ ส ภา แต ป ระธานศาลฎี ก าได มี ห นั ง สื อ ปฏิ เ สธการสรรหาผู ส มควรเป น
กรรมการการเลือกตั้ง (ลิ่วลอแมวกัดดะ แจงจับศาล รธน., 2549) 3
กระบวนการตุลาการภิวัตนดําเนินมาจนสุดทางแหงการแกปญหาวิกฤติการเมืองที่
เกี่ยวเนื่องกับการขับไลรัฐบาลทักษิณ (ตามที่กลุมพันธมิตรฯวิเคราะห) ที่เหตุการณสําคัญใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ซึ่งศาลอาญาชั้นตน มีคําพิพากษาจําคุก 3 กกต. ไดแก พล.ต.อ.
วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกกต. นายปริญญา นาคฉัตรีย และนายวีระชัย แนวบุญเนียร เปนเวลา
1

ขอมูลจาก นักเลงโบราณ (นามแฝง) จากความคิดเห็นที่ 71 (เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 49 เวลา 14:26:46)
ที่แสดงในกระทูที่เปนการถกเถียงขัดแยงของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณดวยกันเอง ใน Duke of Sarakhan
(นามแฝง), 2549: ออนไลน.
2
ในเว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญนั้น ชูชีพไดโพสตเนื้อความแจงจับสนธิในขอหานี้ไวโดยคัดลอกคําพูด
ที่สนธิกลาวเขาขายหมิ่นสถาบันฯไวอยางยืดยาวถึง 4 บทความ ดู ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549จ, 2549ฉ, 2549ช,
2549ซ : ออนไลน)
3
ในเนื้อขาว ระบุคํารองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีตอประธานศาลฎีกาวา ชูชีพอางมาตรา 183 (2)
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 แตจากการตรวจสอบ เนื้อความเรื่องการสรรหากกต.โดยศาลฎีกานั้น อยูในมาตรา
ที่ 138 (2) มีใจความวา “...(2) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง
จํานวนหาคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น”
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4 ป พรอมเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 10 ป และไมอนุญาตใหประกันตัว เหตุการณนี้ ทําให
เกลี ย วคลื่ น แห ง การเข า ปะทะกั บ ตุ ล าการภิ วั ต น ข องเครื อ ข า ยกลุ ม สนั บ สนุ นรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ
เคลื่อนมาถึงจุดแตกหักเชนกัน เพราะหากมองจากมุมของกลุมขับไลรัฐบาลแลว นี้เทากับ เปน
การตัดแนวรวมสําคัญที่คอยค้ํายันฐานอํานาจและความชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งของพตท.
ทักษิณออกไปอยางสําคัญ แตหากมองจากกลุมสนับสนุนรัฐบาล เหตุการณนี้ยอมหมายถึง
การเมื อ งเข า แทรกแซงกระบวนการยุ ติ ธ รรมแล ว จริ ง ๆ ที่ น อกห อ งราชดํ า เนิ น และในโลก
กายภาพนั้น มีกลุมคนที่สนับสนุนกกต.ไดเดินทางไปรวมตัวกันที่ศาลอาญา และแสดงความไม
พอใจตอคําตัดสินดังกลาว มีการตะโกนดาศาลดวยถอยคําที่หยาบคาย (ซึ่งไมสามารถติดตาม
ค น ได ว า เป น ถ อ ยคํ า อะไร) ขณะที่ ใ นห อ งราชดํ า เนิ น นั้ น มี ก ารตั้ ง กระทู ตั้ ง คํ า ถามและ
วิพากษวิจารณกรณีคําพิพากษาดังกลาว มีการเรียกศาลยุติธรรมโดยใชคําวา “ศาลพระภูมิ”
หรื อ “ศาลเพี ย งตา” โดยหลายฝ า ยและเว็ บ ไซต ผู จั ด การฯเห็ น ว า เข า ข า ย “หมิ่ น ศาล” (แฉ
ขบวนการจัดตั้งดูหมิ่นศาลใน ราชดําเนิน, 2549 : ออนไลน) อาทิเชน
กระทู “การพิจารณาคดีของศาล ผมวาที่คนออกมาตอตานเพราะ”1 เนื้อหากระทู
(ที่ไดขอมูลจากเว็บไซตผูจัดการฯ) มีวา “การพิจารณาคดีของศาล ผมวาที่คนออกมาตอตาน
เพราะครั้งแรกที่ศาลพระภูมิทานออกมาตัดสินวา 2 เมษายน ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะ 1.หัน
ตูดออก 2.คนเลือกโนโหวต มากกวาครึ่งนึง ของคนเลือกไปรักไทย 16/2 มาตอมาศาลพระภูมิ
ตัดสินวา กกต. ทําการเลือกตั้งไมชอบดวยกฎหมาย… ทานศาลพระภูมิ ทํายังไงให ประเทศ
เดินหนาตอไปได ชวยกันหาทางออก ถาทําไมไดทานตองลาออก” (เนนโดยผูเขียน) หรือใน
ความคิดเห็นที่ 16 ของกระทูเดียวกัน thaiwoman (นามแฝง) แสดงความเห็นไววา “555555 ก็
มันเปนพวกเปดตูดไง” และในความคิดเห็นที่ 18 nichar (นามแฝง) แสดงความเห็นไววา “ศาล
เอี้ยง เอียง คงไม...นาน” หรือในกระทู “ยิ่งกวา ...การปฏิวัติ ....ยิ่งกวา ....ประกาศกฎอัยการ
ศึก...”2 ตั้งโดย ปากไวใจดี (นามแฝง) นั้น ในความคิดเห็นที่ 36 smiling (นามแฝง) แสดง
ความเห็นไววา “จะหาความยุติธรรมไดจากที่ไหน ผูรักษายังเปนมนุษยขี้เหม็นคนหนึ่งมนุษยที่มี
กิเลสครอบงําศาลเพียงตายังมีคามากกวาดวยซ้ํา ทําไมไมมีใครทําหนังสือประจานใหโลกรูบาง
นี่หรือคือการแกไขตามรับสั่ง เศราใจ อดสู รวมทั้งสิ้นศรัทธา จริงๆ” (เนนโดยผูเขียน)
เหตุการณที่หนาศาลอาญาดังกลาว รวมทั้งการตั้งกระทูวิพากษวิจารณศาลในหองราช
ดําเนิน และในการเปดสายใหโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็นในคลื่นวิทยุ FM 105 MHz นั้น
1

http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P4572219/P4572219.html กระทูนี้ (รหัส
P4572219) ไมสามารถตรวจสอบและคนพบไดในคลังกระทูของหองราชดําเนินแลว คาดวาคงถูกลบทิ้งไป
แลว จึงจําเปนตองอางอิงขอมูลเนื้อหาจาก “แฉขบวนการจัดตั้งดูหมิ่นศาลใน “ราชดําเนิน” ,” อางแลว.
2
http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P4570523/P4570523.html กระทูนี้ (รหัส
P4570523) ไมสามารถตรวจสอบและคนพบไดในคลังกระทูของหองราชดําเนินแลว คาดวาคงถูกลบทิ้งไป
แลว จึงจําเปนตองอางอิงขอมูลเนื้อหาจาก “แฉขบวนการจัดตั้งดูหมิ่นศาลใน “ราชดําเนิน” ,” อางแลว.
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ทําใหอํานาจเชิงโครงสรางที่ปกคลุมเหนือระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต รวมทั้งเทคโนโลยีสื่อ
ชนิดอื่นๆ รุกเขาดําเนินการกับกลุมที่มีปฏิบัติการผานเทคโนโลยีตางๆดังกลาว คณะตุลาการ
มอบหมายใหผูอํานวยการ สํานักอํานวยการประจําศาลอาญา เขาแจงความดําเนินคดีเอาผิดกับ
กลุมดังกลาวในวันรุงขึ้นในขอหาละเมิดอํานาจศาล กระนั้น การแสดงความไมพอใจในหองราช
ดําเนินยังคงดําเนินตอไปสืบเนื่องจากประเด็นนี้ ในกระทูเรื่อง “ศาลอาญาเตรียมแจงความ
กลุมหมิ่นศาลหลังพิพากษา3กกต.”1 ในความคิดเห็นที่ 27 “นายกฎมรรค (dhitis)” (นามแฝง)
ไดแสดงความเห็นตอกรณีศาลแจงจับในขอหาหมิ่นศาล ไววา “แกไขไมยากหรอก...ครับ...แคแก
กฎหมายเรื่องการละเมิดอํานาจศาล...โดยใหประชาชนสามารถวิพากษวิจารณการพิจารณา
พิพากษาได...แคนี้ศาลยุติธรรมก็ตายแลวครับ...ทุกวันนี้ที่ธํารงความศักดิ์สิทธิ์อยูไดเพราะไมมี
ใครวิพากษวิจารณได...จริงๆศาลไมไดมาจากประชาชนเลย...ใครตั้งเขามาเปนก็ไมรู...แลวมา
เปนองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยไดอยางไรเมื่อไมมีที่มาจากประชาชน”
วันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ศาลอาญาไดออกหมายเรียกตัวกลุมคนที่มาใหกําลังใจอดีต
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และแสดงความไมพอใจตอการตัดสินคดีของศาลอาญาใน
กรณีดังกลาวจริงๆ จํานวน 16 คน (ชาย 6 คน หญิง 10 คน) และไดมีการนั่งบัลลังกไตสวนกลุม
คนดังกลาว (ซึ่งขณะนั้นมารายงานตัวเพียง 12 คน โดยการประสานของนายเทพพนม ศิริวิทยา
รักษ ประธานสมัชชาภาคอีสานพิทักษรัฐธรรมนูญ) ไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 (ศาลอาญา
เตรียมแจงความกลุมหมิ่นศาลหลังพิพากษา3กกต., 2549 : ออนไลน; ธนา-ชูวิทย'พรอมพวก
หมิ่นศาล18 คนรายงานตัวตอศาล, 2549 : ออนไลน; ม็อบเชียรกกต.-ทนายนายกฯเจอคดีหมิ่น
ศาล นัดฟงคําพิพากษา3 ส.ค., 2549 : ออนไลน;)2
สวนการโพสตขอความแสดงความไมพอใจตอคําตัดสินนี้ที่อยูในโลกไซเบอรนั้น ศาล
อาญาไดประสานไปยัง พล.ต.ต.วินัย ทองสอง ผูบังคับการกองปราบปราม ในฐานะหัวหนาศูนย
ขอมูลกองปราบปราม ใหติดตามเสาะหาบุคคลที่เขาไปโพสตขอความดูหมิ่นศาลดวยเชนกัน
(ทนาย'ทักษิณ'เจอขอหาหมิ่นศาลฐานวิจารณลงโทษกกต., 2549: ออนไลน)
เหตุการณที่ศาลดําเนินคดีความกับกลุมที่ดาทอวิพากษวิจารณศาลในกรณีดังกลาว
สงผลใหในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 (กอนมีการออกหมายเรียกกลุมคนที่เขาขายหมิ่นศาลใน
สื่อตางๆ 1 วัน) “มังกรดํา” และ “ปกภูมิ เดชดีหนูแกว” (นามแฝง) ประกาศขอยุติการจัดรายการ
วิทยุเปดแฟมความคิด ที่ FM105 MHz Wisdom Radio โดยใหเหตุผลวา “เนื่องมาจากความ
1

http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P4571608/P4571608.html กระทูนี้ (รหัส
P4571608) ไมสามารถตรวจสอบและคนพบไดในคลังกระทูของหองราชดําเนินแลว คาดวาคงถูกลบทิ้งไป
แลว จึงจําเปนตองอางอิงขอมูลเนื้อหาจาก “แฉขบวนการจัดตั้งดูหมิ่นศาลใน “ราชดําเนิน” ,” อางแลว.
2
หมายเรียกตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมเขาขายหมิ่นศาลครั้งนี้ ยังรวมพวงไปถึงอีก 2 คน คือ ธนา
เบญจาธิกุล ทนายสวนตัวของพตท.ทักษิณที่ใหสัมภาษณหนังสือพิมพโดยวิจารณการตัดสินดังกลาว และชู
วิทย กมลวิศิษฐ ที่โตเถียงกับกลุมสนับสนุนกกต.ดวย รวมทั้งสิ้นเปน 18 คน
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วุนวายทางดานการเมืองที่เปนอยู ซึ่งทั้งสองเกรงวาจะมีความไมปลอดภัยเกิดขึ้นหากจะทํา
หนาที่ดังกลาวตอไป” เว็บผูจัดการฯตั้งขอสังเกตวาเหตุผลที่แทจริง คือ เพราะมี “แฟนรายการ”
โทรศัพทเขาไปแสดงความคิดเห็นโดยใชถอยคําที่รุนแรงเขาขายหมิ่นศาล รายการเปดแฟม
ความคิดจึงตองยกเลิกการจัดรายการไปกอนดวยเกรงจะถูก “หางเลข” ไปดวย ('มังกรดํา' ชิ่ง
105 ชี้เหตุปลอยคนดาศาลหลังสงกกต.เขาคุก, 2549 : ออนไลน) ตอมาสถานีวิทยุอีก 1 สถานี
ของกลุมคนผานฟาก็ตองยุติไปเชนกัน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2549 “มังกรดํา” (นามแฝง) ได
ประกาศเพิ่ มเติมในห องราชดําเนินวา “ตั้งแตพรุงนี้เ ปนตนไป FM
106.25
จะหยุ ด
ชั่วคราว ประมาณ 2 สัปดาห เพื่อใหทําการจัดผังใหมทั้งหมด”
นอกจากทําใหวิทยุ 2 แหงตองปดตัวลงแลว ผลสะทอนจากเงื่อนไขเชิงโครงสรางของ
ระบบอินเทอรเน็ตที่สถาบันตุลาการมีคําสั่งใหติดตามตัวผูโพสตขอความหมิ่นศาลในหองราช
ดําเนินนั้น ยังไดพัดกระแทกมาถึงเว็บไซตคนผานฟาดวยเชนกัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2549
เว็บคนผานฟาไดประกาศยุติบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบแหลมคม “...เพื่อกอตั้ง
องคกรภาคประชาชนอยางจริงจังตอไป” โดยใหเหตุผลการปดตัววาเนื่องจากเห็นวา “...บัดนี้
สถานการณ ท างการเมื อ งที่ เ ป น ป ญ หาต า ง ๆ ได ค ลี่ ค ลายลงไปมาก กระบวนการทาง
ประชาธิปไตยไดเริ่มตนเดินไปตามครรลองตามปกติแลวและกลุมการเมืองตอตานรัฐ ที่สราง
ความเดือดรอนใหกับสังคม ไดลดบทบาทลง ประชาชนมีเวลาพักที่จะพิจารณาขอมูลขาวสารได
โดยไมถูกครอบงําทางความคิดใหหลงกระแสที่ถูกสรางขึ้นโดยเจตนา”1 สวนที่หองราชดําเนิน
เว็บพันทิปดอทคอมนั้น เว็บมาสเตอรเองก็ตองประกาศปดดําเนินไป 2 วันคือวันที่ 29-30
กรกฎาคม 2549 จากเหตุการณดังกลาวเชนกัน
อยางไรก็ตาม ขอคิดเห็นจาก “100600” (นามแฝง) ผูเลนเว็บบอรดขาประจําคนหนึ่ง
จากหองราชดําเนินและมีเพื่อนเปนสมาชิกใน 11 รายชื่อ (ที่ปรากฏในประกาศยุติบทบาทของ
กลุมคนผานฟา) แสดงให เห็นถึงความซับซ อนและการเมืองภายในของกลุมคนผานฟา อยู
พอสมควร เขาแสดงความเห็นตอการประกาศยุติบทบาทครั้งนี้ไววา รายชื่อทั้ง 11 ชื่อตามที่
ปรากฏนั้น เปนรายชื่อเมื่อตอนกอตั้งกลุมใหมๆและไดมีการลาออกจากลุมไปกอนหนาเดือน
สิงหาคม 2549 นานแลว ในขณะที่แกนนําหลักๆบางคนของกลุมคนผานฟากลับไมมีชื่ออยูใน
รายชื่อดังกลาว (ความเห็นที่ 7) แตตอมาในความคิดเห็นที่ 15 “100600” (นามแฝง) ไดแสดง
ความเห็นเพิ่มเติมหลังติดตอ “พูดคุยกับเพื่อน” จึงไดความวา “ประกาศฉบับนี้เปนเกมซอนเกม
ซอนเกมอีกที” ดังนั้นจึง “ไมรูวากกไหนออกประกาศฉบับนี้ขึ้นมา และออกประกาศมาทําไมก็ไม

1

อางอิงจากหนาแรกของเว็บคนผานฟา ที่เปลี่ยนหนาเว็บทั้งหมดใหเปนสีแดง และขึ้นขอความ
ประกาศปดตัวเว็บไซต พรอมเหตุผลดังกลาว รวมทั้งรายชื่อนามแฝงของผูรวมประกาศ อนึ่ง เนื่องจากเว็บ
จริงไมสามารถเขาถึงไดแลว ผูเขียนจึงตองอาศัยการเขาถึงหนาเว็บนี้โดยใช “คลังเว็บ” ที่ http://web.
archive.org/web/20060814104513/http://www.konpanfa.com เขาถึงเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552.
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รู” อันแสดงใหเห็นถึงวากลุมคนผานฟานั้น “…มีอยูหลายกกหลายเหลา มากๆๆๆๆ” (อางอิงจาก
ความเห็นที่ 7 และ 15 ใน 200SXCARCLUB (นามแฝง), 2549 : ออนไลน)
ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาระลอกที่สองนี้ แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันกันอยางแนบแนน
ของการเมืองในโลกกายภาพที่ดําเนินการผานสถาบันการเมืองตางๆอยางคณะตุลาการและฝาย
บริหาร รวมทั้งกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองตางๆที่เคลื่อนไหวผานสื่อหลากหลายชนิด และ
การเมืองในโลกไซเบอร ซึ่งมีทั้งที่อาศัยโลกไซเบอรเปนเครื่องมือสื่อสารกันเองและสื่อสารกับ
องคอํานาจทางการเมืองในโลกกายภาพ พื้นที่การสื่อสารและปฏิบัติการทางการเมืองดังกลาว
ได เ ชื่ อ มปริ ม ณฑลทางกายภาพและในไซเบอร จ นกลายเป น เนื้ อ เดี ย วกั น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารใน
ปริมณฑลหนึ่งๆสามารถมีผลกระทบกับอีกปริมณฑลหนึ่งไดอยางเห็นผล ทั้งที่เปนโลกไซเบอร
กระทําตอสถาบันการเมืองในโลกกายภาพ หรือในทางกลับกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง กลุ ม
เคลื่ อ นไหวไร ค วามรุ น แรงที่ ส นั บ สนุ น รั ฐ บาล 1 ได ใ ช เ งื่ อ นไขสนั บ สนุ น เชิ ง โครงสร า งของ
อินเทอรเน็ตไทยในการสรางปฏิบัติการเชิงเนื้อหารุกเขาใสสถาบันศาลในประเด็นทางการเมืองที่
ไมเปนผลดีตออํานาจของรัฐบาล ดังนั้น ในทางกลับกัน กลุมดังกลาวก็ตองเผชิญกับเงื่อนไข
จํ า กั ด เชิ ง โครงสร า งของอิ น เทอร เ น็ ต ไทยด ว ยเช น กั น ผ า นการดํ า เนิ น คดี จ ากศาลและ
กระบวนการยุติธรรมในฐานะที่เปนอํานาจเชิงสถาบันประการหนึ่งเหนือระบบอินเทอรเน็ตไทย
นอกจากนี้ ความขางตนของ “100600” (นามแฝง) ก็แสดงใหเห็นวาการเมืองวาดวย
ปฏิบัติการไรความรุนแรง ตามฐานทฤษฎีอํานาจของยีน ชารป นั้น มักมีความซับซอนและ
พลวัตสูงอยูเสมอ จนอาจเรียกไดวากลายเปน “เกมสอํานาจ” ไปเสีย เพราะนอกเหนือจากฝาย
กลุมปฏิบัติการไรความรุนแรงที่ใชโคนลมรัฐบาลที่ตนเห็นวาไมเปนธรรม จะตองเผชิญกับกลุมที่
ใชปฏิบัติการไรความรุนแรงอีกกลุมหนึ่งที่สนับสนุนรัฐบาลและกลุมไมเอามาตรา 7 แลว แมแต
ภายในกลุมสนับสนุนรัฐบาลกันเอง ก็ยังมีพลวัตและความซับซอนภายในมิใชนอยเชนกัน
เมื่อมองยอนกลับไปถึงตอนตนของหัวเรื่องตุลาการภิวัตนนี้ ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาใน
เรื่องตุลาการภิวัตนของทุกกลุมดังกลาวมาขางตนนั้น จะเห็นไดวาผูเขียนใชวิธีเรียงตามระดับ
ความดุดันและเปนรูปธรรมของเนื้อหา จากที่มีความเปนวิชาการและอภิปรายในลักษณะเปน
การทั่วไปมากที่สุดในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สูการอภิปรายเปนแบบเฉพาะกรณีมากขึ้น
บนฐานทฤษฎีการเมืองภาคประชาชนในเว็บไซตประชาไท แลวกาวไปสูรายละเอียดขั้นตอน
กระบวนการเชิ ง กลไกทางการเมื อ งในห อ งราชดํ า เนิ น และเคลื่ อ นสู ค วามเป น เทคนิ ค ทาง
กฎหมายมากที่สุดในการเคลื่อนไหวของชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาในระดับ
ความเขมขนตางๆเหลานี้ กลาวไดวายังอยูในขอบเขตที่ไมสุมเสี่ยงจนเกินไป หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ ยังอยูในขอบขายที่เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางยังไมสามารถตีโตยอนกลับอะไรไดมากนัก
1

ในกรณีนี้ยังคงเรียกวาเปน “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” อยู เพราะแมอาจมีการดาทอหรือใชคําพูด
หยาบคาย แตก็ไมมีการใชความรุนแรงทางกายภาพเกิดขึ้น
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กระทั่งในที่สุด เกิดการประทวงดวยถอยคําไมเหมาะสม ทั้งในหองราชดําเนินและที่หนาศาล
อาญา อันเปนเสนขอบแดนที่เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางทางการสามารถกระทําการไดอยาง
เปดเผย ทั้งยังมีกฎหมายรองรับอยูอยางมั่นคงอีกดวย
ดังนั้น จึงกลาวไดเปนการทั่วไปมากขึ้นวา ไมวากลุมปฏิบัติการไรความรุนแรงจะอยู
หรือไมอยูขางใดของความขัดแยงทางการเมือง แตหากมีการใชเทคโนโลยี (อินเทอรเน็ต) เปน
เครื่องมือในการเคลื่อนไหวดวยแลว ยอมเปนที่คาดการณไดที่กลุมปฏิบัติการนั้นๆจะตองเผชิญ
กับ พลวั ต ทางเทคโนโลยี ในแงที่ ถู กตอบโตจ ากเงื่อนไขเชิงโครงสรางที่ มีอํานาจเหนือระบบ
เทคโนโลยีนั้นๆเชนกัน ประเด็นอยูที่วาปฏิบัติการของกลุมเคลื่อนไหวไรความรุนแรงที่ลวงรุก
เขาไปถึงเขตแดนปฏิบัติการประเภทใดบางที่เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางจะสามารถดําเนินการ
ตอบโตได และหากเปนปฏิบัติการของอํานาจเชิงโครงสรางที่เปนไปโดยเปดเผยแลว ก็ยอม
จําเปนตองคิดคํานวณถึงมาตรการที่สามารถกระทําได โดยยังไมเสีย “รังวัด” หรือเสียความชอบ
ธรรมในสายตาของมหาชนมากขึ้นไปนัก
ตัวอยางของขอสรุปทั่วไปนี้ จะไดยกขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งในหัวขอถัดไป ซึ่งเปนกรณีที่
พลวัตเชิงเทคโนโลยีครั้งนี้เกิดขึ้นกับกลุมไมเอามาตรา 7 ซึ่งเปนกลุมที่ไมใชทั้งตอตานและ
สนับสนุนรัฐบาลสุดขั้ว เพราะกลุมไมเอามาตรา 7 นี้เริ่มกาวเทาเขาไปใน “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์”
ของอาณาบริ เ วณความคิ ด ทางการเมื อ งของไทยมากขึ้ น และอย า งเป ด เผย หากกล า ว
เปรียบเทียบกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลแลว ในขณะที่การเคลื่อนไหวของกลุมสนับสนุนรัฐบาลถูก
ตอบโตจากอํานาจเชิงโครงสรางที่แฝงฝงอยูในระบบอินเทอรเน็ตไทยดวยขอหา “หมิ่นศาล”
กลุมไมเอามาตรา 7
ซึ่งในกรณีนี้ คือ เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่เขาไปพัวพันกับ
ปรากฏการณขับไลรัฐบาลดวยนั้น ก็ถูกตอบโตจากเงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางดวยเชนกัน แต
เปนขอหา “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” กรณีขอหาหมิ่นศาลและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น
นํา มาซึ่ งคํา ถามเกี่ ย วกับ ว า การใช ก ฎหมายทั้ง สองนี้ ถือ เปน สัน ติวิ ธี หรื อไม อย า งไร ซึ่ ง จะ
อภิปรายตอไปในหัวขอที่ 4 ของบทนี้
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3. ปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (ประเด็นที่ 5) :
พระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
นั บ ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น ของขบวนการต อ ต า นรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ที่ เ ริ่ ม ขึ้ น อย า งจริ ง จั ง ในเดื อ น
กันยายน 2548 นั้น สถาบันพระมหากษัตริยของไทยก็ถูกดึงเขามาพัวพันกับความขัดแยงทาง
การเมื อ งอยู ต ลอดมา ด ว ยประเด็ น เรื่ อ งพระราชอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย ใ นระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย นับตั้งแตการเผยแพรหนังสือเรื่อง “พระราชอํานาจ” ของประมวล รุจน
เสรี และกิจกรรมอื่นๆที่สืบเนื่องของรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ประเด็นเรื่องพระราช
อํานาจ การ “จาบจวงเบื้องสูง” และเนื้อหาเกี่ยวเนื่องไดถูกผลิตและนํามาเปนปฏิบัติการเชิง
เนื้อหาหลักของเว็บไซตผูจัดการออนไลนในการโจมตีความชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณอยาง
สืบเนื่อง
กระนั้น กระแสพระราชอํานาจและการเคลื่อนไหวถวายคืนพระราชอํานาจนั้น
กอ ให เ กิ ด สั ญ ญาณแรกๆของการแตกตัว แยกทางเดิ น ของขบวนการขั บ ไล รัฐ บาลทั กษิ ณ ที่
ปรากฏขึ้ น หลั ง “ทางแพร ง มาตรา 7” เมื่ อ ครั้ ง ที่ มี ก ระแสเรื่ อ งพระราชอํ า นาจนี้ ในเว็ บ ไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ก็ไดมีการผลิตและเผยแพรเนื้อหาเชิงวิชาการขึ้นแสดงความคิดเห็น
อภิปราย และตอบโตเนื้อหา ขอความคิด และเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่อง และในเว็บไซตประชาไท ก็มี
การผลิตเนื้อหาขาวสารทั้งที่เปนของผูสนับสนุนและผูไมเห็นดวยกับกระแสพระราชอํานาจดวย
เชนกัน
หลังจากที่ขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณปรากฏขึ้นชัดเจนเปนพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยแลว การเมืองเรื่องพระราชอํานาจ ซึ่งกลายเปน “อาวุธทางการเมือง” อีกชิ้นหนึ่ง
ไปแลวนั้น ก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเปนขอหาและคดี “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” เขาซัดสาดใสฝาย
ตรงขามทางการเมืองที่ตนเองไมเห็นดวย ทั้งจากฝายที่กลาวอยูเสมอวาใชสันติวิธีในการขับไล
รัฐบาล และฝายรัฐบาลเอง เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและประชาไทก็มีปฏิบัติการเชิงเนือ้ หา
เกี่ยวเนื่องกับคดีหมิ่นฯดวยเชนกัน โดยผลิตและเผยแพรเนื้อหาตั้งคําถามตอการนําคดีหมิ่นไป
ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ทางการเมื อ ง กระทั่ ง ในที่ สุ ด เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น เองก็ ป ระสบ
โชคชะตาทางการเมืองจากขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเองดวยเชนกัน
เปนเรื่องที่นาสนใจ วา ในขณะที่ประเด็นอื่นๆในการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น ขบวนการ
ไรความรุนแรงของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะตองเผชิญกับกลุมไรความรุนแรงที่
สนับสนุนรัฐบาลซึ่งจัดขบวนกันขึ้นมาตอตาน (counter movement) เปนสําคัญ แตในประเด็น
เรื่องพระราชอํานาจและคดีหมิ่นฯนั้น กลุมสนับสนุนรัฐบาลกลับไมไดมีบทบาทโดดเดนในการ
เห็นแยงกับพันธมิตรฯและกลุมของสนธิ มากเทากับกลุมไมเอามาตรา 7 ซึ่งนําโดยเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและเว็บไซตประชาไทเปนสําคัญ ดังนั้น จึงดูเหมือนวา เฉพาะประเด็นนี้
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คูตอสูในการเมืองไรความรุนแรงเพื่อขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น กลับเปนนักวิชาการ สื่อ และกลุม
คนที่ทํางานอยูในภาคสวนประชาสังคมที่มี 2 เว็บไซตนี้เปนตัวแทนสําคัญ
อยางไรก็ต าม กอนอภิปรายถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของทั้งสองเว็บไซตนี้ จะขอ
กลาวถึงปฏิบัติการเชิงเนื้อหาอีก 2 เรื่องที่กลุมขับไลรัฐบาลเปดขึ้นมาระดมพลังจากมวลชนอีก
ระลอกเพื่อโจมตีฝายรัฐบาลทักษิณ คือ เรื่อง”ปฏิญญาฟนแลนด” ที่คอลัมนิสตหลายคนผลัดกัน
ผลิตเนื้อหาออกมาอยางสอดประสานกันและมีการจัดสัมมนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปหนึ่ง
ครั้งในรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ซึ่งกลับมาใหมในชุด “คอนเสิรตการเมือง” แลว และ
เรื่อง “เว็บไซตมนุษยดอทคอม” ที่ถูกกลาวอางวาไดรับการสนับสนุนโดยบุคคลใกลชิดในรัฐบาล
ทักษิณ
3.1. การระดมฝายที่สาม : “ปฏิญญาฟนแลนด” และ “เว็บมนุษยดอทคอม”
โดยผูจัดการออนไลน
ประเด็นหลักที่กลุมขับไลรัฐบาลนําโดยเว็บไซตผูจัดการผลิตออกมาใชเปนกรอบโครง
สําหรับเปนธงนําใชรวมกันนั้น สามารถสรุปความยนยอไดเปนเคาโครงของเรื่อง วา พตท.
ทั ก ษิ ณ จาบจ ว งพระราชอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริยทรงเป นประมุข ดังนั้น จึงตองแก ไขวิก ฤติ ค รั้งนี้ดว ยการถวายคื นพระราช
อํานาจ เพื่อใหพระองคทรงจัดสรรโครงสรางอํานาจทางการเมืองใหม และตอมาคือ เพื่อให
พระองคทรงพระราชทานนายกรัฐมนตรีเฉพาะกาล เพื่อดําเนินการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 ใน
ระหวางนี้ มีกลุมคนที่ไมเห็นดวยกับแนวทางดังกลาว กลายออกมาเปน “สองแนวทางของกลุม
คนไลทักษิณ” ซึ่งก็ถูกตั้งคําถามวายังไมมีแนวทางอะไรที่ชัดเจนในการขับไลรัฐบาลทักษิณเลย
หากไมเอาแนวทางการพึ่งพระบารมี หรือที่เรียกวา “ราชประชาสมาศัย”
นอกจาก “จาบจวงและละเมิด” พระราชอํานาจอยางสืบเนื่องแลว ในเวลาตอมา กลุม
ตอตานรัฐบาลยังพบวามีการวางแผนกันถึงขั้นจะ “ทําใหสถาบันกษัตริยเปนเพียงแตสัญลักษณ
มากที่สุด” ดังที่ปรากฏเปนแผนขอที่สี่ใน “ปฏิญญาฟนแลนด” ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขอ1 ประเด็นเรื่อง
“ปฏิญญาฟนแลนด”
อันที่จริง ถูกผลิตขึ้นโดยเว็บไซตผูจัดการออนไลนมาตั้งแตวันที่ 8
พฤษภาคม 2549 แลวโดยคํานูณ สิทธิสมาน ในเรื่อง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ...
ปฏิญญาฟนแลนด” และเรื่อง “ปฏิญญาฟนแลนด ยุทธศาสตรทักษิณ” ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2549 บทความที่สองนี้ไดอางถึงขอเขียนของปราโมทย นาครทรรพ ที่ปรึกษาของพันธมิตรฯ
และคอลัมนิสตอาวุโสของหนังสือพิมพผูจัดการ เรื่อง “วาระแหง (การกู) ชาติ” ที่ขึ้นเว็บผูจัดการ
1

เฉพาะขอ 1-3 และ 5 ไดแก 1) ยุทธศาสตรมวลชน เขาถึงรากหญา โดยมีหัวหนาชุมชนรับนโยบาย
จากรัฐบาล 2) ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว เปนรัฐบาลปกครองประเทศ 3) ระบบทุนนิยม ใหประชาชน
บริโภคมากและมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ 5) ปฏิรูประบบราชการใหมทั้งหมด และเขาไปกํากับการ
ทํางานขององคกรอิสระตางๆ (อางอิงจาก คํานูณ สิทธิสมาน, 2549ก: ออนไลน)
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ฯเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ซึ่งมีเนื้อหาสาระเปนการสรุปรวบยอด “ยุทธศาสตรทักษิณ” 5
ประการ และคํานูณกลาววามีเนื้อหาสาระคลายกันอยางยิ่งกับ “แผน 5 ขั้นของปฏิญญา
ฟนแลนด” ที่เขาเคยไดยินไดฟงมา (คํานูณ สิทธิสมาน, 2549ค, 2549ง : ออนไลน; ปราโมทย
นาครทรรพ, 2549ง : ออนไลน)
ประเด็นเรื่อง “ปฏิญญาฟนแลนด” กลายมาเปนประเด็นวิพากษวิจารณในสังคมไทย ก็
เมื่อมีการเผยแพรบทความเรื่อง “ยุทธศาสตรฟนแลนด : แผนเปลี่ยนการปกครองไทย” ตอนที่ 1
และ 2 ของปราโมทย นาครทรรพ (2549ข, 2549ค : ออนไลน) ในเว็บไซตผูจัดการออนไลนใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 บทความทั้งสองกลาวอยางหนักหนวงวาพ.ต.ท. ทักษิณ ไดสมคบคิด
กับอดีตผูนําพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย เพื่อลมลางราชวงศจักรี ยึดอํานาจการปกครอง
ราชอาณาจักรไทย กอตั้งสาธารณรัฐคอมมิวนิสต และลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
จากนั้น สนธิ ลิ้มทองกุลได “รับลูกตอ” จากปราโมทย โดยการ “เปดโปงปฏิญญาฟนแลนดสุด
อันตราย” ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห ซึ่งกลับมาใหมอีกครั้งในรูปคอนเสิรตการเมือง ครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และแนนอนวายอมกลายมาเปนอีกบทความหนึ่ง (หรือบทถอด
เทป) ในเว็บไซตผูจัดการฯ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 ดวยเชนกัน (เมืองไทยรายสัปดาห
(คอนเสิรตการเมือง) ครั้งที่ 1…, 2549 : ออนไลน) เมื่อเรื่องนี้กลายมาเปนประเด็นสาธารณะ
แลว ปราโมทยจึงไดเขียนบทความเรื่อง “ยุทธศาสตรฟนแลนด” ตออีก 3 ตอน (ตอนที่ 3, 4,
และ 5) และบทความเรื่อง “ปศาจรายจากฟนแลนด” ขึ้นเว็บผูจัดการอยางตอเนื่องในระหวาง
วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2549 อีกดวย (ปราโมทย นาครทรรพ, 2549จ, 2549ฉ, 2549ช, 2549ซ
: ออนไลน) ในระหวางนี้ เรื่องดังกลาวยังถูกย้ําซ้ําประเด็นดวยการจัดการสัมมนาเรื่องปฏิญญา
ฟนแลนด ขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เพื่อเผยแพรเรื่องนี้ออกสูสาธารณะ เพียงหนึ่งวันหลังจากพตท.ทักษิณกลับเขาปฏิบัติหนาที่
รักษาการนายกฯอีกครั้งจริงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 จากนั้น ประเด็นนี้ก็เงียบหายไปจาก
พื้นที่การสื่อสารทางการเมืองของสังคมไทยอยางรวดเร็ว
เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการเมืองเรื่องพระราชอํานาจที่ผลิตโดยเว็บไซตผูจัดการออนไลน
โดยภาพรวมตลอดหวงเวลาประมาณ 1 ปเศษ นับจากเริ่มเคลื่อนไหวเรื่องพระราชอํานาจ จนถึง
เหตุการณรัฐประหารนั้น หากพิจารณาโดยนับเฉพาะงานเขียนของคอลัมนิสตสําคัญๆในเว็บ
ผูจัดการฯ 5 คน เชน สนธิ ลิ้มทองกุล ในคอลัมน “เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร” ที่ถอดเทปมา
จากรายการอภิปรายตามสถานที่สาธารณะตางๆและถายทางโทรทัศนเอเอสทีวีในชื่อเดียวกัน,
เซี่ยงเสาหลง ในคอลัมน “ขาวปนคน คนปนขาว”, คํานูณ สิทธิสมาน คอลัมน “หนากระดาน
เรียงหา”, ปราโมทย นาครทรรพ คอลัมน “คิดถึงเมืองไทย” และชัยอนันต สมุทวณิช คอลัมน
“ชีวิตที่เลือกได” เปนตน แลว สามารถนับรวมไดถึง 49 ชิ้นเลยทีเดียว ดังแสดงในตารางที่ 7.6
กรณี “ปฏิ ญ ญาฟ น แลนด ” นี้ หากมองในแง ดี คื อ เป น การ “ดั ก คอล ว งหน า ” ไม ใ ห
เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น แตหากมองในแงราย ก็คือ เปน “มุขใหม” หรือ เปนวาระการเคลื่อนไหว
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ทางการเมื อ งชุ ด ใหม เ พื่ อ ระดมความสนใจของมวลชนกลั บ มาสู ฝ า ยตน และกระหน่ํ า ซ้ํ า
ความชอบธรรมที่ทรุดโทรมลงไปอยางมากของฝายตรงขามอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ตอสูยืดเยื้อ
กันเปนเวลายาวนาน นอกจากเรื่องนี้แลว ฝายรัฐบาลยังถูกฝายขับไลสรางประเด็นใหมอีกเรื่อง
คือ “เว็บมนุษยดอทคอม” (manusaya.com) ซึ่งผลิตเนื้อหาที่มีลักษณะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
อยางเดนชัด โดยฝายขับไลรัฐบาลโยงใยกลับมาวาเปนการกระทําของฝายรัฐบาลและมีหลักฐาน
ตางๆยืนยันวาผลิตเนื้อหาเชนนี้มาเปนเวลาราว 4 ปแลว ทั้งยังเปนการตอกย้ําความเชื่อมโยง
เสมือนวามีอยูจริงของแผนปฏิบัติการของปฏิญญาฟนแลนดอีกดวย
ณ ช ว งใกล จุดล อแหลมที่สุดของสังคมการเมืองไทย ซึ่งกระบวนการกองทั พภิวั ต น
เดินหนาไปอยางตอเนื่องและมีขาวลือหนาหูเกี่ยวกับการจะทํารัฐประหาร และพันธมิตรฯได
ประกาศนั ด หมายชุ ม นุ ม รวมพลั ง เพื่ อ ขั บ ไล พตท.ทั ก ษิ ณ (ซึ่ ง เดิ น ทางไปร ว มประชุ ม ที่
ตางประเทศตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2549) อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 20 กันยายน 2549 นั้น สนธิ
พันธมิตรฯ และเว็บผูจัดการฯก็เปดประเด็นเรื่องเว็บมนุษยดอทคอม ซึ่งมีเนื้อหาโจมตีสถาบัน
อํานาจที่อยูระดับสูงสุดของการเมืองไทยเลยทีเดียว คือ สถาบันพระมหากษัตริย วาไดรับการ
สนับสนุนจากคนใกลชิดในรัฐบาลทักษิณ
พันธมิตรฯและเว็บผูจัดการฯใชขอมูลเกี่ยวกับเว็บมนุษยดอทคอมทําลายความชอบ
ธรรมอันงอนแงนของรัฐบาลทักษิณและกลุมสนับสนุน โดยเริ่มจากการที่ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
รักษาการวุฒิสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา (ขณะนั้น) นําขอมูลเชิงลึกยิ่ง เกี่ยวกับที่มาที่ไปของ
เว็บแหงนี้ขึ้นมาอภิปรายบนเวทีเมืองไทยรายสัปดาห คอนเสิรตการเมือง ครั้งที่ 16 ที่หอประชุม
ใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 โดยกลาววา
เจาหนาที่ไดตรวจพบเว็บไซตนี้ตั้งแตตนป 2547 พรอมกับเว็บไซตพูโล (PULO) ของกลุม
แบงแยกดินแดนในสามจังหวัดภาคใต แตพตท.ทักษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดสั่ง
ปดเว็บพูโลเพียงแหงเดียว หลังจากตรวจสอบสถานที่จัดทําเว็บนี้โดยใชแฮ็กเกอรแลว พบวาอยู
ที่กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน การตรวจสอบนั้น สามารถกระทั่งระบุบานเลขที่ของคนทําเว็บ
นี้ได ที่สําคัญ คือ ไกรศักดิ์อภิปรายวาหลังจากตรวจสอบธนาคาร 3 แหงในละแวกบาน พบวามี
การโอนเงินเพื่อเปนคาใชจายในการทําเว็บ โดยมีที่มาจากประเทศไทยเปนประจําทุกๆเดือน
เดือนละ 4,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทตอเนื่องกันมาตั้งแตป 2547 และตัว
ไกรศักดิ์เองไดเคยเห็นสลิปการสงเงินจากประเทศไทยอีกดวย โดยขอความรวมมือกับเจาหนาที่
ธนาคารแหงประเทศไทย ในสลิประบุชื่อผูสงชัดเจนและเปนผูหญิงที่เกี่ยวพันกับคนสนิทใน
รัฐบาลทักษิณ ทําใหเชื่อไดวารัฐบาลมีสวนรูเห็นในการจัดทําเว็บไซตมนุษยดอทคอมแหงนี้เพื่อ
โจมตีสถาบันพระมหากษัตริยของไทย (ไกรศักดิ์แฉเคยเห็นสลิป คนในรัฐบาลสงเงินหนุนเว็บ
มนุษยฯ, 2549 : ออนไลน)

ตารางที่ 7.6 : เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเรื่องพระราชอํานาจที่ผลิตโดยเว็บไซตผจู ัดการออนไลน
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ที่

วันที่

หัวเรือ
่ ง

ผูเขียน

1.

21 ส.ค. 48

เซี่ยงเสาหลง

2.
3.
4.

22 ส.ค. 48
25 ส.ค. 48
28 ส.ค. 48

คํานูณ
เซี่ยงเสาหลง
เซี่ยงเสาหลง

5,701
7,583
22,960

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

29 ส.ค.
30 ส.ค.
5 ก.ย.
5 ก.ย.
13 ก.ย.
19 ก.ย.
10 พ.ย.
11 พ.ย.
14 พ.ย.
14 พ.ย.
15 พ.ย.

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

คํานูณ
เซี่ยงเสาหลง
ปราโมทย
คํานูณ
คํานูณ
คํานูณ
เซี่ยงเสาหลง
สนธิ
คํานูณ
ปราโมทย
เซี่ยงเสาหลง

6,816
13,895
811
8,281
4,819
6,862
42,522
187,577
6,522
4,576
20,637

16.
17.
18.
19.
20.
21.

15 พ.ย.
16 พ.ย.
17 พ.ย.
22 พ.ย.
6 ธ.ค.
27 ธ.ค.

48
48
48
48
48
48

ปราโมทย
ปราโมทย
ปราโมทย
ปราโมทย
ปราโมทย
เซี่ยงเสาหลง

2,233
8,071
4,630
11,983
20,573
51,198

22.
23.
24.
25.
26.
27.

29 ธ.ค.
3 ม.ค.
5 ม.ค.
17 ม.ค.
23 ม.ค.
31 ม.ค.

48
49
49
49
49
49

จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร (13) : “พระราชอํานาจ”
หนังสือดีที่นายกฯลืมแนะนําครม.
ประมวล รุจนเสรี จาก “การใชอํานาจฯ”ถึง “พระราชอํานาจ”
ขอควรตระหนักอยางยิ่งในประเด็น”พระราชอํานาจ”
จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร (14) : ในหลวงยังทรง
เปนจอมทัพไทย ทั้งทางกฎหมายและประเพณี !
พระราชอํานาจในมุมมองของนักวิชาการ
พระคทาจอมทัพฯและธงชัยเฉลิมพล เสริมพระราชสถานะจอมทัพไทย
พระราชอาญาไมพนเกลา
ธรรมศาสตรกับพระราชอํานาจ
จงรักภักดี
ผลพวงจากระบบ‘กึ่งประธานาธิบดี’
อยาแยกพระเจาอยูหัว ออกจากประชาชนของพระองค
สนธินํากลาวคําสัตยปฏิญาณถวายคืนพระราชอํานาจ
ลัทธิราชประชาสมาสัย กับ...การถวายคืนพระราชอํานาจ !
ถวายคืนพระราชอํานาจ-ขอพระราชทานรธน.
“ถวายคืนพระราชอํานาจฯ” หนทางเดียวที่จะรักษาทรัพยสมบัติของ
แผนดิน
ทูลเกลาถวายฎีกา-ขอพระราชทานรธน.
รัฐธรรมนูญพระราชทาน : โอกาสทีพ
่ ลาดไปยุคสุจินดา
ทักษิณควรฉวยโอกาสพึ่งพระราชอํานาจ
พระราชดํารัส ที่ยงั ไมสายเกินไป...
ระวัง ลืมพระราชดํารัส : “ถาไมระวัง เมืองไทยตาย”
“ทานดื่มน้ําพระพิพัฒนสัตยาทีไ
่ หน ?” คําถามลาสุดถึงนายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร
“ผีทไ
ี่ หนจะจงรักภักดี”: คําพูดกับกาลเวลา
ใครไมเอาประชาธิปไตยที่มีมหากษัตริยเปนประมุข?
ประชาธิปไตยที่มพ
ี ระมหากษัตริยเปนประมุข-จะไดมาอยางไร
ถวายคืนพระราชอํานาจ และ Constitutional Coup !
‘14 ตุลา’ กับ ‘พระราชอํานาจ’และ ‘สนธิ ลิ้มทองกุล’
การเดินขบวนใหญขับไลนายกฯ 4 กุมภาพันธ กับการคืนพระราช
อํานาจ (1)
การเดินขบวนใหญขับไลนายกฯ 4 กุมภาพันธ กับการคืนพระราช
อํานาจ (จบ)
“สนธิ” สับ “แมว” หมดความชอบธรรม – จาบจวงในหลวงหลายรอบ
การงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา
มาตรา7และการงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตราเปนการรักษา มิใช
ทําลายรัฐธรรมนูญ
ยุติทักษิณสมาณัติ เริ่มตนราชประชาสมาศัย
“สนธิ” สุดทนพฤติกรรม “ทักษิณ” จาบจวงไมเลิก
ราชประชาสมาสัย
พึ่งพระบารมี? การตอสู 2 แนวทาง ในกลุมคนไลทก
ั ษิณ
“สนธิ” ย้ําจําเปนใช ม.7 ขอนายกฯ พระราชทาน
นายกฯ พระราชทาน นายกฯ คนกลาง นายกฯ คนนอก
ใครทําใหในหลวงเดือดรอน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ...ปฏิญญาฟนแลนด
ปฏิญญาฟนแลนด ยุทธศาสตรทก
ั ษิณ
ยุทธศาสตรฟน
 แลนด:แผนเปลี่ยนการปกครองไทย ? (1)
ยุทธศาสตรฟน
 แลนด: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (2)
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) ครั้งที่ 1: อบอุน “สนธิ”
เปดโปง “ปฏิญญาฟนแลนด” สุดอันตราย
ยุทธศาสตรฟน
 แลนด: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (3)
ยุทธศาสตรฟน
 แลนด: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (4)
ยุทธศาสตรฟน
 แลนด: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (5-ตอนจบ)
ปศาจรายจากฟนแลนด
ชวยในหลวงของเราทําลายสถิติ
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) 16 : “สนธิ” แฉ
กระบวนการสุดชั่ว-ผลิตเว็บ “มนุษยดอตคอม” ลมสถาบัน

จํานวน
อาน
12,486

ปราโมทย
ปราโมทย
ปราโมทย
คํานูณ
คํานูณ
ปราโมทย

22,944
16,021
6,547
8,255
29,216
13,364

ปราโมทย

19,137

สนธิ
ชัยอนันต
ปราโมทย

83,747
10,904
1,063

ปราโมทย
สนธิ
ชัยอนันต
คํานูณ
สนธิ
ปราโมทย
ปราโมทย
คํานูณ
คํานูณ
ปราโมทย
ปราโมทย
สนธิ

2,387
63,636
19,148
15,320
59,211
2,201
18,700
19,992
24,119
35,562
20,379
68,866

ปราโมทย
ปราโมทย
ปราโมทย
ปราโมทย
ปราโมทย
สนธิ

30,051
21,909
28,331
11,846
12,513
45,516

28.

2 ก.พ. 49

29.
30.
31.

4 ก.พ. 49
26 ก.พ. 49
9 มี.ค. 49

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

14 มี.ค.
17 มี.ค.
19 มี.ค.
21 มี.ค.
24 มี.ค.
2 พ.ค.
3 พ.ค.
8 พ.ค.
15 พ.ค.
18 พ.ค.
18 พ.ค.
21 พ.ค.

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

44.
45.
46.
47.
48.
49.

22 พ.ค.
22 พ.ค.
23 พ.ค.
31 พ.ค.
12 มิ.ย.
16 ก.ย.

49
49
49
49
49
49

ที่มา : รวบรวมจากเว็บไซตผูจัดการออนไลน
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หลังจากไกรศักดิ์ ลงเวทีไป สนธิไดขึ้นมากลาวซ้ําย้ําประเด็นนี้และเประด็นปฏิญญา
ฟนแลนดอีกครั้ง หลังจากอภิปรายสรุปรวบยอดความผิดบาปนานาประการของ พตท.ทักษิณ
แลว และเว็บผูจัดการฯไดนําขึ้นเผยแพรเปนอีกหนึ่งบทความเชนกัน (สนธิ แฉกระบวนการสุด
ชั่ว-ผลิตเว็บ มนุษยดอตคอม ลมสถาบัน, 2549 : ออนไลน) วาคนที่รูเห็นเรื่องเว็บมนุษย
ดอทคอมนี้มีอยู 4 คน ชื่อขึ้นตนดวย “อ.อาง” ทั้งหมด และกลาววาเปนพวก “ซายอกหัก” ที่มา
หลอกใช พตท.ทักษิณ และตอมาหลอกใชทหารกับตํารวจ พรอมกับเชื่อมโยงสรุปเรื่องราวการ
กระทําของ พตท.ทักษิณที่ผานมาตลอดหลายปและเปนประเด็นที่สนธิและพันธมิตรฯเปดแนว
รุกวิพากษวิจารณมาอยางตอเนื่อง ทั้งเรื่องการมีพรรคเดี่ยว, ปฏิญญาฟนแลนด, การยุบรวม
พรรค, การจัดตั้งมวลชน, การปดกั้นสื่อ, การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, หนังสือเรื่อง The King Never
Smiles และเว็บมนุษยดอทคอมวา ทั้งหมดทั้งมวลแลว เพื่อลมลางสถาบันฯ ใหกลายเปนเพียง
สัญลักษณเทานั้น
ยังจําเรื่องตองการเปนพรรคเดียวและปฏิญญาฟนแลนดไดหรือไม กรณีมีการ
ยุบพรรค รวมพรรค และตองการเอามวลชนมาใชจัดตั้งมีการปดกั้นสื่อ (นาจะหมายถึง
หนังสือพิมพผูจัดการและหนังสือพิมพคมชัดลึก-ผูเขียน) ปดกั้นขอมูล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทําใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนสัญลักษณ มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เพื่อหาทุน มาลมศักดินาใหได” นายสนธิ กลาว และวาขบวนการเหลานี้เริ่มมาตั้งแตป
2545 ในยุคของพรรคไทยรักไทยโดยเชื่อมโยงกับตางประเทศ มีการจางฝรั่งเขียน
หนังสือทํารายพระมหากษัตริย (นาจะหมายถึงเรื่อง “The King Never Smiles”-ผูเขียน)
พรอมทั้งใหขอมูล ที่ผิดพลาดกับสื่อมวลชนในเรื่องของประชาธิปไตย รวมถึงการโอน
เงินเดือนละ 4 พันเหรียญ เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานเว็บไซตมนุษย
ดอตคอมดําเนินการมาตอ เนื่องกัน 2 ปแลว เคยมีการเสนอใหปดเว็บไซตนี้แตก็นิ่งเฉย
ตลอด
…กรณีของมนุษยดอตคอม เปนหนึ่งในกระบวนการใหญทีตองการลมสถาบัน
พระมหากษัตริย คือทําใหเปนเพียงสัญลักษณ เปนการรวมมือกันระหวางพวกซายอก
หัก กับทุนสามานย เพื่อใหกลายเปนระบอบทักษิณ เปนที่บูชาสูงสุด
(สนธิ แฉกระบวนการสุดชัว่ -ผลิตเว็บ..., 2549 : อางแลว)
จากการ “เปดแนวรุกใหม” โดยใชเรื่องเกี่ยวกับเว็บมนุษยดอทคอมของพันธมิตรฯนั้น
เว็บไซตรีพอรตเตอร ซึ่งถูกเรียกวาเปน “กระบอกเสียง” ของพรรคไทยรักไทยและหลายฝาย
เรียกวาเปน “สื่อเทียม” นํารายงานกรณีศึกษาเว็บมนุษยดอทคอม ลงนามโดย พ.ต.อ.ญาณพล
ยั่งยืน ผูบัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขึ้นมาเผยแพรในเว็บ
ของตนทั น ที (รี พ อรต เตอร อา งผลสอบดี เ อสไอ แก ต า งคน ทรท.เอี่ย วเว็บ มนุ ษ ยฯ, 2549 :
ออนไลน) รายละเอียดของรายงานฉบับนี้ (ที่อางในเว็บรีพอรตเตอรและเว็บผูจัดการฯทําขาว
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ขึ้นมาอีกทอดหนึ่งนั้น) มีวา จากการสืบสวนสอบสวนตลอดมา ยังไมพบหลักฐานบงชี้วามีคน
ไทยกลุมใดกลุมหนึ่งใหการสนับสนุนการจัดทําเว็บดังกลาว และที่ผานมา เว็บพูโลกับเว็บมนุษย
ดอทคอม “...ใชบริการเครื่องเซิรฟเวอรและเครือขายของบริษัท Netfirms ที่ตั้งอยูที่แคนนาดา
โดยใชจากบานที่เมืองลุนด ประเทศสวีเดน เปนสถานที่จัดทําเว็บ มีผูเกี่ยวของที่ไดกระทําผิดใน
เบื้องตน คือ นายชิบลีย ปูตรา เจะเงาะ (Shiblee Putra Jehngoh) และ นายอับดุลรอสะ เจะเงาะ
(Abdulrosa Basil Jehngoh)” โดยที่ปกติทั้งสองเว็บนี้จะแบงหนาที่กันทํา โดยปกปดวาผูจัดทํา
กลาวคือ เว็บพูโลเนนสรางความแตกแยกระหวางคนไทยพุทธกับไทยมุสลิม เพื่อใหเกิดการ
แบ งแยกดินแดน สวนเว็บ มนุษยดอทคอมมุงจาบจวงสถาบั นพระมหากษั ต ริย เ พื่อลดความ
ศรัทธาที่ชาวไทยมุสลิมมีตอสถาบันฯ และเมื่อมีเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองขึ้น เว็บ
พูโลก็เผยแพรขาวสารทางเว็บไซต กระดานขาว และอีเมล กลาวหาวาเว็บมนุษยดอทคอม
จัดทําโดยคนในรัฐบาล มีเซิรฟเวอรตั้งอยูในทําเนียบรัฐบาล และไดรับเงินสนับสนุนจากคนใน
รัฐบาล
รายงานที่ลงนามโดยพล.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน บุคคลสําคัญที่เปนที่รูจักกันในวงการ
อินเทอรเน็ตอยางดีในฉายาวา “มือปราบไซเบอร” รวมทั้งเนื้อหาในรายงานที่คอนขางเปนหลัก
เปนการนั้น ทําใหการทําความเขาใจในประเด็นการจัดทําเว็บมนุษยดอทคอม ที่เว็บรีพอรตเตอร
ยกขึ้ น มาอ า งนี้ ดู มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น อย า งไรก็ ต าม เว็ บ ผู จั ด การฯยั ง มี ก าร “จิ ก กั ด ”
เล็กนอยโดยกลาวถึงการรายงานของเว็บรีพอรตเตอรวา “รีบเผยแพร รายงานการสืบสวนกรณี
เว็บไซตขบวนการพูโล และมนุษยดอตคอม เพื่อแกตางใหรัฐบาลทันที” หลังจากไกรศักดิ์และ
สนธิเปดประเด็นนี้ขึ้นมา ทั้งยังกลาวถึงรายงานฉบับนี้วา “...ไมไดระบุวันที่แตอยางใด รวมทั้ง
ไมไดระบุวาเปนรายงานที่นําเสนอตอใคร” (รีพอรตเตอรอางผลสอบดีเอสไอ..., 2549 : เพิ่งอาง)
การนําขอมูลจาก พ.ต.อ.ญาณพล มาหักลางกับขอมูลของไกรศักดิ์ ทําใหเกิดเปน “สงคราม
ขอมูลขาวสาร” ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง วาใคร/สื่อใดพูดจริงพูดเท็จกันแน นอกจากนี้ ยังมีขอที่นาสนใจ
อีกประการ คือ ขาวนี้ถูกนําขึ้นเว็บผูจัดการฯใน เวลา 00.48 น. เพียง 21 นาทีหลังจากการทํา
เนื้อหาการอภิปรายของสนธิขึ้นเว็บผูจัดการฯ และเพียง 4 ชั่วโมงเศษหลังจากนําเนื้อหาของไกร
ศักดิ์ขึ้นเว็บผูจัดการฯเชนกัน นี้เปนตัวอยางหนึ่งของการทําสงครามขอมูลขาวสาร ที่ขอมูลจาก
สื่อทั้งสองคายนั้นไดเขา “ตอสูหักลาง” กันดวยความรวดเร็วระดับที่สูงยิ่ง หรืออาจเรียกไดวา
เปน “การเมืองเรื่องความเร็ว” (politics of speed) ความเร็วของปฏิบัติการดังกลาว หากเกิดใน
ปริมาณที่มากพอ (ดังที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวในภาพใหญรายรอบเหตุการณขับไลรัฐบาล
ทักษิ ณในครั้ งนี้) ย อมสงผลกระทบตอคุ ณลักษณะของความเปนการเมืองอยูไมนอย ดังจะ
อภิปรายอีกครั้งในบทที่ 8 ตอไป
นอกเหนือจากกระแสพระราชอํานาจและการถวายคืนพระราชอํานาจที่สื่อตางๆในเครือ
ผูจัดการและแนวรวมไดโหมกระพือเปนปฏิบัติการรุกเชิงเนื้อหาของกลุมตน เพื่อโคนลมรัฐบาล
ทักษิณในชวงตนของปรากฏการณการขับไลรัฐบาล และเหตุการณและพฤติกรรมตางๆของผูค น
ในฝงรัฐบาลชนิดลงรายละเอียดยิบยอยที่สนธิและเครือผูจัดการอภิปรายมาตลอดเวลาแลว
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ประเด็นเรื่อง “ปฏิญญาฟนแลนด” ที่เปดขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคม และโดยเฉพาะ สืบเนื่อง
ตอมาดวยประเด็นเกี่ยวกับคณะผูจัดทํา “เว็บมนุษยดอทคอม” ที่ไดรับการสนับสนุนโดยคน
ใกลชิดของรัฐบาลนั้น ไมวาจะเปนความจริงหรือไม หรือเปนความจริงมากนอยเพียงใด แตถือ
วาเปนการรุกดวยวาระของฝายขับไลรัฐบาลครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่คอนขางไดผลอยางดี จน
ทําใหฝงรัฐบาลและกลุมสนับสนุนจําเปนตองรีบออกมาแกตัวปฏิเสธแทบไมทันเลยทีเดียว
3.2. การสนทนากับฝายตรงขาม
3.2.1. ประชาไท
ควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของประเด็นเคลื่อนไหวเรื่องพระราชอํานาจที่แปรรูปไป
กลายเปนเรื่อง “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ที่โหมโรงผลิตขึ้นมาจากลุมขับไลรัฐบาลโดยมีสื่อใน
เครือผูจัดการเปนแกนนํา กลุมไมเอามาตรา 7 โดยเว็บไซตประชาไทไดรุกสรางปฏิบัติการสวน
กลับ โดยผลิตเนื้อหาขาวสารและความรู เพื่อเปดประเด็นโตตอบ ในลักษณะที่พยายามอภิปราย
ขยายความให “ความจงรักภักดี” ไมถูกนิยามหรือจํากัดไวในลักษณะคับแคบเพียงไมกี่แบบและ
โดยคนไมกี่ กลุ ม ส ว นมหาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคืน ถึงขั้ นลงมือ ใช วิ ช าความรูท างวิ ช าการอัน เป น
ลักษณะเดนของกลุมตนเองในการจัดถกเถียงอภิปรายสาธารณะและผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนี้ เพื่อขยายขอบฟาของประเด็นการโตแยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหเปนระบบและกลาตั้งคําถาม
ในประเด็นที่ควรถามมากขึ้น
แมประชาไทจะไมเห็นดวยกับแนวทางการใชมาตรา 7
เพื่อขอนายกฯ
พระราชทานของพันธมิตรฯ แตบทบรรณาธิการเรื่อง “ “รัก” ออกแบบไมได” ของประชาไทที่
เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 (คือหลังจากที่พันธมิตรฯประกาศขอนายกฯพระราชทานไป
แลวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549) นั้น แสดงใหเห็นไดวาประชาไทไมไดตอตานพันธมิตรฯ หรือ
เห็นดวยกับกลุมสนับสนุนทักษิณอยูทุกกรณีโดยปราศจากวิจารณญาณสวนตนใดๆ ดังในกรณี
ที่คาราวานคนจนลอมตึกเนชั่นทาวเวอรนั้น ชูวัสเห็นวาเปนอีกครั้งที่ประเด็นหมิ่นพระบรมเด
ชานุภาพถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมือง “การมาของม็อบปดเนชั่น ไมมีทาทียอมเจรจาใน
ชวงแรก ยืนกรานทาเดียววาจะตองพบผูเขียนขาวเพื่อถามความจริงใหได ก็แสดงอยูแลววา
ขอหาหมิ่นฯนี้ เกิดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายทางการเมือง” และตั้งขอสงสัย “ถาสุลักษณ ศิวรักษ (ซึ่ง
ใหสัมภาษณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยลงในนิตยสารฟาเดียวกัน-ผูเขียน) ไมไดขึ้นเวที
เคียงขางพันธมิตรฯ ไลทักษิณ ก็นาสงสัยวา “ฟาเดียวกัน” จะเผชิญกับความโดงดังเยี่ยงนี้
หรือไม” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ค: ออนไลน) (หมายถึง การถูกสํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งยึด
นิตยสารฉบับ “สถาบันกษัตริยกับสังคมไทย” ทั้งยังถูกคาราวานคนจนนํามาเผาแสดงบนเวที
ชุมนุมที่สวนจตุจักร-ผูเขียน)
นอกจากนี้
ชู วั ส แสดงความเห็ น ต อ กรณี ก ารแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของคนไทยวามีไดหลากหลายและมีลักษณะแตกตางกันไป และ
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“ความรักที่มีดวยกันหลายแบบนี้ วากันอยางถึงที่สุด ยอมทําใหสถาบันฯอยูยั้งยืนยง เผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงไดในทุกยุคทุกสมัย การตีความวามีใครบุคคลใดทําการหมิ่นฯ นั่นจึงคือการ
หมิ่นฯในพระบารมี” ชูวัสยังมีความเห็นอีกวา ขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น “...มักจะถูก
นําหยิบนํามาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง เพื่อบอกวา “มีแตฉันเทานั้นที่รักสถาบัน” ซึ่งวาไป
แล ว เป น รากฐานความคิ ด ที่ ห ยาบคายที่ สุ ด เพราะนั่ น เท า กั บ ดู ห มิ่ น พระบารมี ข อง
พระมหากษัตริยไปดวยในตัวคําพูดนั้นเอง” (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2549ค: ออนไลน)
ประชาไทยึดหลักวิจารณและตั้งคําถามกับทุกคนและทุกฝายที่เอาขอหาหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ หรือไมจงรักภักดีมาใชในทางการเมืองและยัดเยียดขอหาใหผูอื่น ชูวัสยัง
ย้ําอีกครั้งถึงเรื่องที่วาไมมีใครสามารถบงชี้ไดวาใคร “รักในหลวง” มากนอยกวาใคร ในบทความ
เรื่อง “Yellow is All Around” ซึ่งกลาวถึงปรากฏการณที่พสกนิกรไทยรวมกันใสเสื้อเหลือง
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปการครองราชย ในขณะที่ผูคนที่ไมไดใสเสื้อเหลืองจะถูก
สายตาตั้งคําถามหรือเหน็บแนมวาไมจงรักภักดี ชูวัสกลาวในประเด็นนี้วา “ไปๆ มาๆ ความ
จงรักภักดีแบบนี้กลายเปนการสรางหรือยัดเยียดใหเกิดความไมจงรักภักดีกับคนจํานวนหนึ่งไป
ไดอยางไร เราบนกันวา “หยุดบอกวาตัวเองจงรักภักดี ดวยการชี้หนาตราคนอื่นวาไมจงรักภักดี
เสียที” “ แลวยอนกลับไปที่ประเด็นเรื่อง “ปฏิญญาฟนแลนด” ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยสนธิ ลิ้ม
ทองกุล และคอลัมนิสตในเครือผูจัดการ ระหวางพักรบทางการเมือง เพื่อรวมฉลองวาระครบรอบ
60 ปการครองราชยดังกลาว วา “ไมตองสงสัยเลย คนที่เสนอเรื่องนี้เขาสูสังคม รวมไปถึงคนที่
รับรองเรื่องเหลานี้ จะถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร เหมือนที่คุณจําลอง ศรีเมือง ถูกบันทึกไว
เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร “6 ตุลา” ผมยังยืนยันแลวยืนยันเลาวา ไมมีใครมีสิทธิจะชี้บอก
คนอื่นวา เธอจงรักภักดีนอยกวาฉัน เพราะนี่คือการดูหมิ่นพระบารมีแบบหนึ่ง” (ชูวัส ฤกษศิริสุข,
2549ฉ: ออนไลน)
นอกจากการสร า งปฏิ บั ติ ก ารสวนกลั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ว าทะเรื่ องมาตรา 7 และ
นายกฯพระราชทานแล ว เว็ บ ไซต ป ระชาไทฯก็ ยั ง เป น อี ก แหล ง หนึ่ ง ควบคู ไ ปกั บ เว็ บ ไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ซึ่งนับเปนจํานวน 50 ชิ้นในชวงตั้งแตเดือนกันยายน 2548 ถึงกันยายน 2549 (ดังแสดงใน
ตารางที่ 7.7) ซึ่งกลาวไดวาสะทอนกลุมเหตุการณ 3 กลุม ไดแก
(1) ชวงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2548 กระแสพระราชอํานาจ ที่เกิดขึ้น
ตั้งแตการตีพิมพหนังสือเรื่อง “พระราชอํานาจ” ของประมวล รุจนเสรี และการอภิปรายเรื่อง “พระ
ราชอํานาจ” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 กระทั่งตอมาถึงตอนตนของ
ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจของสนธิ ลิ้มทองกุล
(2) เหตุการณการยึดนิตยสาร “ฟาเดียวกัน” ฉบับสถาบันกษัตริยกับสังคมไทย
เหตุการณการลอมตึกเนชั่นของคาราวานคนจนเพื่อเรียกรองใหหนังสือพิมพคมชัดลึกสงนักขาวที่
สัมภาษณสนธิ ลิ้มทองกุล วาสนธิไดพูดถอยคําที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพจริงหรือไม
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ตารางที่ 7.7 : เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเว็บประชาไทฯ
วันที่
6 ก.ย.
6 ก.ย.
6 ก.ย.
6 ก.ย.
6 ก.ย.
12 ต.ค.
12 ต.ค.
15 ต.ค.
22 พ.ย.

48
48
48
48
48
48
48
48
48

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9 ก.พ.
29 มี.ค.
30 มี.ค.
30 มี.ค.
30 มี.ค.
30 มี.ค.
30 มี.ค.
31 มี.ค.
31 มี.ค.
31 มี.ค.
1 เม.ย.
1 เม.ย.
1 เม.ย.
2 เม.ย.
2 เม.ย.
3 เม.ย.
4 เม.ย.
6 เม.ย.
8 เม.ย.
9 เม.ย.
11 เม.ย.
17 เม.ย.
17 เม.ย.
23 เม.ย.
25 เม.ย.
28 เม.ย.
29 เม.ย.
29 เม.ย.

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

24 พ.ค.
8 มิ.ย.
11 มิ.ย.
13 มิ.ย.
30 มิ.ย.
19 ก.ค.
20 ก.ค.

49
49
49
49
49
49
49

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

22
25
25
25
28
31

49
49
49
49
49
49

45.
46.
47.
48.
49.
50.

ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.

พาดหัวขาว/บทความ
ชวงที่ 1 : กระแสพระราชอํานาจ
แกวสรร ยัน พระราชอํานาจไมใชตรายาง
คณะนิติฯ มธ. ปวน คนฟง “พระราชอํานาจ” ถลมทลาย
พระราชอํานาจ ณ จุดเริ่มตนแหงระบอบประชาธิปไตย
วาทะ “สนธิ” พูดถึงพระราชอํานาจ อยาพูดถึง รธน.
หนังสือ “พระราชอํานาจ” วัดใจประชาชน
“ประมวล” อางบทความ ศ.ธงชัย สรางความแตกแยก
อยางนี้ตองอาน...วาทกรรมพระราชอํานาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น โดย ธงชัย วินิจจะกูล
ปาฐกถา “14 ตุลา” ธงชัย วินิจจะกูล : ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
อีกครั้งกับปาฐกถา ดร.ธงชัย วินิจจะกูล : ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
ชวงที่ 2 : เกี่ยวกับคดีหมิ่น#1
สตช. บล็อกเว็บ ม.เยล หามนําเขา “The King Never Smiles”
สตช. สั่งยึด “ฟาเดียวกัน” ฉบับสถาบันกษัตริยกับสังคมไทย
คาราวานคนจน รอง “ปา” กลาวหา “ฟาเดียวกัน”และ “คมชัดลึก” หมิ่นเบื้องสูง
ดวน! ม็อบหนุนทักษิณปดตึกเนชั่น ยังไมยอมเจรจา เรียกรองพบตัวผูเขียนขาวหมิ่นฯ
ราชเลขาธิการทูลเกลาฯหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษ “คม ชัด ลึก” แลว
ม็อบคนจนสลายตัวแลว หลังไดขอตกลงรวมกับคมชัดลึก
ม็อบคาราวานคนจนปดถนนบางนา-ตราด ดานคูขนานหนาเนชั่นแลว
บ.ก. ฟาเดียวกัน ลั่น “ผมไมกลัวคุณ” เตรียมฟองศาลปกครองกรณี สตช. ยึดหนังสือ
บ.ก.ฟาเดียวกัน ยันสิทธิเผยแพรหนังสือ ระบุยินดีตอสูตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
บก. นสพ.เมืองอุบลฯ แจงจับ สนธิ-คมชัดลึก ฐานหมิ่นเบื้องสูง
เปดใจ “ธนาพล อิ๋วสกุล” แหง “ฟาเดียวกัน”
ใบแถลงขาวอุทธรณคําสั่งหามการขายหรือจายแจก และใหยึดสิ่งพิมพฟาเดียวกัน
จดหมายอุทธรณ คําสั่งหามการขายหรือจายแจก และใหยึดสิ่งพิมพ
บ.ก. ฟาเดียวกันถูกแจงขอหา หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ผบ.ทบ.รับไมสบายใจเหตุ”สนธิ”หมิ่นเบื้องสูง
กําลังใจแด ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการวารสารฟาเดียวกัน
คปส. แถลง สตช. ขาดความชอบธรรมกรณีสั่งเก็บฟาเดียวกัน
องคกรสื่อเทศประณามการแบน “ฟาเดียวกัน”
บ.ก. ฟาเดียวกันปฏิเสธทุกขอหาพรอมสูในชั้นศาล
ถึงคิว ส. ศิวรักษ ถูกกลาวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เหตุใหสัมภาษณใน “ฟาเดียวกัน”
รวมคดีสนธิกับคมชัดลึกเปนคดีเดียวกัน
บทสนทนา : สังคมวิทยาของการจัดการความจริงเรื่องสถาบันฯ
บทความ : ขอสนับสนุน “ฟาเดียวกัน” และบทบาทของศิลปะในสังคมประชาธิปไตย
ม.เที่ยงคืน ออกแถลงการณคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เกษียร-วสันต-สมชาย อภิปราย “คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ”
อชิรวิทย เผย ตร.ไมอยากทําคดีหมิ่นฯ
สุลักษณ ศิวรักษ : สถาบันพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ
นักวิจัยวิสคอนซิลชี้ คดีหมิ่นฯคือเครื่องมือเผด็จการ !
ชวงที่ 3 : เกี่ยวกับคดีหมิ่น#2
ประกาศ “ปฏิญญาธรรมศาสตร” ตาน “ปฏิญญาฟนแลนด” ปองสถาบันยิ่งชีพ
Yellow is All Around
เสวนา นิธิ-ศรีศักดิ์-สุเนตร : พระมหากษัตริย จักรพรรดิราชและพื้นที่ทางวัฒนธรรม
บทความ ส.ศิวรักษ : พระมหากษัตริยในปจจุบัน
เสวนา: สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยกับการลงทุนทางธุรกิจ
สันติบาลฟนธงหนังสือ “เดอะคิง เนเวอรสไมล”จาบจวงเบื้องสูง
บทสนทนาจากม. เที่ยงคืน: การตอสูที่ไมสรางเครือขาย รักในหลวง หวงทักษิณvs รักในหลวง
เกลียดทักษิณ
นอกจากเสื้อเหลืองที่ใสไว “ เราทําอะไรใหพอ”
มทภ.3 ปลุกลูกเสือชาวบาน ยันมีความพยายามทําลายสถาบันเบื้องสูงจริง
แจงเหตุปดบอรด ม.เที่ยงคืน ไอซีทีขอความรวมมือ
ปดบอรดม.เที่ยงคืน เหตุพาดพิงเบื้องสูง
ม.เที่ยงคืน เดินหนาเปดเว็บบอรดเอง หลังถูก ICT ระงับ
ถวัติ ฤทธิเดช : ปญญาชนนอกระบบ นักวิพากษสถาบัน

ที่มา : เรียบเรียงจากเว็บไซตประชาไทฯ
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(3) กลุมเหตุการณชุดที่สองนี้ ทําใหทั้งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและประชาไทจับ
ประเด็นเรื่องการใชคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเปนเครื่องมือทางการเมือง และเรื่องคดีหมิ่นฯ
กลายมาเปนประเด็นวิพากษวิจารณในสังคมอีกครั้งหนึ่ง กระทั่งเกิด เหตุการณที่เว็บบอรดของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเอง ถูกปดดวยขอหาวามีถอยคําที่เขาขายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เชนกัน ประชาไทก็เปนสื่อเว็บไซตที่ใกลชิดและรายงานขาวเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูก
ปดดวยเชนกัน (ดูขาว/บทความที่ 47-49 ใน
ตารางที่ 7.7)
แมเว็บไซตประชาไทจะไมไดเปนผูนําในการสรางปฏิบัติการสวนกลับในเรื่อง
พระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มากเทากับเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ตาม
แตก็นับวาประชาไททําหนาที่เปนสื่อทางเลือกสําหรับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได
อยางโดดเดนในแงที่กลาเผยแพรเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในอีกมุมหนึ่งที่แตกตางไปจาก
ผูผลิตเนื้อหากระแสหลักอยางเว็บไซตผูจัดการออนไลน และเนื่องดวยปริมาณผูเขาอานเว็บไซต
ประชาไทที่ มี ม ากกว า เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น อยู ไ ม น อ ย ทํ า ให เ ว็ บ ไซต ป ระชาไทมี
ความสําคัญตอการขยายผลและเปนที่ระดมแนวรวมสําหรับกลุมพลังทางการเมืองในทิศทาง
ดังกลาวไดอยางมีนัยสําคัญ และกลาวไดวาเปนการเสริมการทํางานในแงอํานาจเชิงปริมาณ
ใหกับเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่มีอํานาจเชิงคุณภาพไดอยางเหมาะเจาะทีเดียว

3.2.2. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ทามกลางกระแสโหมรุกในเรื่องพระราชอํานาจที่มีมาตลอดชวงการเคลื่อนไหว
ขับไลรัฐบาลทักษิณ ตั้งแตเดือนกันยายน 2548 – กันยายน 2549 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยง
คืน เปนผูนําทางความคิดและทิศทางในการผลิตและเผยแพรเนื้อหาที่แตกตางไป ซึ่งเนนเรื่อง
การนําเรื่องพระราชอํานาจมาเปนเครื่องมือทางการเมือง ตั้งแตการวิพากษวิจารณหนังสือเรื่อง
“พระราชอํานาจ” ของประมวล รุจนเสรี ในชวงตน และตอมาเมื่อมีการนําประเด็นหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพมาใชเปนปฏิบัติการโจมตีฝายตรงขามทางการเมืองมากขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยง
คืนก็เปนกลุมแรกๆที่ริเริ่มใหมีการถกเถียงสนทนากันในที่สาธารณะวาดวยเรื่องนี้ กระทั่งในทีส่ ดุ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ตองเผชิญกับขอหานี้ดวยตนเอง ถึงกับเว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยง
คืนถูกปดลง และตองโยกยายไปใชเว็บบอรดของผูใหบริการแหงใหม และดวยนโยบายใหม ซึ่ง
สงผลตอความนิยมการใชเว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ใน
แง ข องเว็ บ ไซต แ ล ว คณาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น ยั ง คงผลิ ต และเผยแพร เ นื้ อ หาต า งๆ
หลากหลาย (ไมเฉพาะเรื่องการขับไลรัฐบาลทักษิณ) ออกมาอยางตอเนื่องเชนเดิม
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แนวประเด็นอันเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน คือ สวนที่มีแนวเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องพระราชอํานาจเนื่องจากเปนเรื่องที่ออนไหวและในเว็บไซตแหงอื่นๆก็มีนอยมากที่
สามารถผลิตและเผยแพรเนื้อหาเชิงวิพากษวิจารณและพินิจพิเคราะหไดอยางละเอียดถี่ถวนและ
แยบคาย บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระราชอํานาจนี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเผยแพร
เนื้อหาออกมาอยางตอเนื่อง และยอนกลับไปตั้งแตชวงที่มีกระแสเรื่องพระราชอํานาจในเดือน
กันยายน 2548 เลยทีเดียว มีทั้งหมด 26 ชิ้น สามารถแสดงไดดังตารางที่ 7.8
ตารางที่ 7.8 : บทความเกีย่ วกับการเมืองเรื่องพระราชอํานาจในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
วันที่ขึ้น
เว็บ

ชื่อเรื่องที่ปรากฏบนเว็บ

8 ก.ย.48

1.

9 ก.ย.48
10 ก.ย.48
10 ก.ย.48

2.
3.
4.

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย - สนทนาสาธารณะ
(คัดลอกมาจากหนังสือพิมพผูจัดการ)
พระราชอํานาจของกษัตริยและหนาที่ของประมุขแหงรัฐ
Same Old Royalism Hatches Again
บทวิจารณหนังสือเรื่อง”พระราชอํานาจ”

22 ก.ย.49

5.

deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี

23 ก.ย.49

6.

1 ต.ค.48

7.

24 ต.ค.48

8.

บารมีพระมากพนรําพัน การลองกําลังระหวางบารมีกับอํานาจใน
สังคมไทย
วาทกรรมพระราชอํานาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
(แปลจาก “Same Old Royalism Hatches Again”)
หลัง ๑๔ ตุลา ในทัศนะของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล [เผยแพรบน

29 ต.ค.48
13 ม.ค.49
13 ก.พ.49

9. ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
10. สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย
11. เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอํานาจคืน

14 มี.ค.49

12. รัฐบาล รัฐธรรมนูญ และรัฐประชาธิปไตย [ประกอบดวย 3 เรื่อง

28 มี.ค.49

13. การค้ํายันการเมืองแบบพระราชทาน

5 เม.ย.49

14. อํานาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา

22 เม.ย.49
22 เม.ย.49
23 เม.ย.49
24 เม.ย.49
26 เม.ย.49
2 พ.ค.49
6 พ.ค.49
6 พ.ค.49
8 พ.ค.49
11 พ.ค.49

[จากกระดานขาวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน หัวขอที่ 07629 - 30]

กระดานขาวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแลว บนกระดานขาวขนาด
สั้นลําดับที่ 08598]

1. มาตรา ๗ 2. ทางสองแพรงประชาธิปไตยไทย 3. อยา
ปลอยใหรัฐธรรมนูญถูกปลน]

[ประกอบดวย 2 บทความ 1. วาดวยมาตรา 7;
2. 11 มิจฉาทิฎฐิของสันติวิธี]

15. แถลงการณ ปกปองระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
16. คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษสถาบันหรือเครื่องมือ
คุกคามประชาชน (ตอนที่ ๑)
17. คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษสถาบันหรือเครื่องมือ
คุกคามประชาชน (ตอนที่ ๒)
18. ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เกษียร เตชะพีระ, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, วสันต พานิช,
ตุลย ศิริกุลพิพัฒน
19. เผด็จการจําแลง อยาตะแบงขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
20. (1)สัตยาเคราะห (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตรไทย
21. สถาบันพระมหากษัตริยภายใตรฐ
ั ธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)
22. สถาบันพระมหากษัตริยภายใตรฐ
ั ธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒)

23. คํากลาวปดการอภิปรายเรื่องพระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ
24. (ก) เหตุผล 5 ขอที่น้ํามันอาจถึง 100 ดอลล (ข) อํานาจ
อธิปไตยกับอํานาจนํา

ผูเขียน/
เจาของเนื้อหา
คัดลอกโดยกอ
งบ.ก. ม.เที่ยงคืน
วรเจตน ภาคีรัตน
ธงชัย วินิจจะกูล
สมศักดิ์ เจียมธีร
สกุล
สมศักดิ์ เจียมธีร
สกุล
ศรีศักร วัลลิโภดม

บทควา
มลําดับ
ที่
661
663
664
665
677
678

ธงชัย วินิจจะกูล

687

สมศักดิ์ เจียมธีร
สกุล

709

ธงชัย วินิจจะกูล
นิธิ เอียวศรีวงศ
นิธิ เอียวศรีวงศ,
เกษียร เตชะพีระ
นิธิ เอียวศรีวงศ

717
805
834

พิชญ พงษสวัสดิ์,
รัฐศาสตร จุฬาฯ
เกษียร เตชะพีระ,

877

คณาจารยมเที่ยงคืน

คณิต ณ นคร และ
ไพโรจน พลเพชร
พล.ต.ท.สมเกียรติ
พวงทรัพย และ
โสภณ สุภาพงษ

863

882
896
899
900
901

เกษียร เตชะพีระ,
ชํานาญ จันทรเรือง
กําพล จําปาพันธ
กําพล จําปาพันธ
สุลักษณ ศิวรักษ
เกษียร เตชะพีระ

903
909
913
914
915
918
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วันที่ขึ้น
เว็บ
26 มิ.ย.49

ชื่อเรื่องที่ปรากฏบนเว็บ
25. การเคลื่อนไหว ๒๕๔๙ : รัฐประหารของคนชั้นกลาง

ผูเขียน/
เจาของเนื้อหา
ศิโรตม คลาม
ไพบูลย

บทควา
มลําดับ
ที่
958

ที่มา : คัดเลือกและแยกแยะโดยอาศัยขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ในบรรดาบทความต า งๆที่ เ ผยแพร ผ า นเว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น
บทความขนาดยาวเรื่อง “ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา” ของธงชัย วินิจจะกูล
(2548ข : ออนไลน) ซึ่งเผยแพรในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนตั้งแตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2549 ถือเปนงานชิ้นสําคัญโดดเดนยิ่งชิ้นหนึ่งที่วิพากษวิจารณกระบวนการประชาธิปไตยของ
ไทยที่อิงอาศัยพระราชอํานาจตลอดมาตั้งแตหลังวันที่ 14 ตุลาคม 2549 บทความนี้กลาวไดวา
มีนัยวิพากษวิจารณไปถึงเรื่องพระราชอํานาจที่นําโดยขบวนของสนธิ ลิ้มทองกุล ผานรายการ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร และยังคงสามารถครอบคลุมตอมาไดถึงการเคลื่อนไหวขอนายกฯ
พระราชทานของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และทฤษฎีระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขที่อางอิงกันในมาตรา 7 อีกดวย
เปาหมายหลักของงานชิ้นนี้ คือ การชี้ใหเห็นคุณลักษณะของ “ประชาธิปไตย
แบบหลัง 14 ตุลา” (ไมใชชวงเหตุการณ 14 ตุลา) ซึ่งธงชัยชี้วามีคุณลักษณะ 3 ประการคือ เปน
การตอสูกับเผด็จการ, การตอสูกับทุน, ตอสูเพื่อสรางความสะอาดและคุณธรรมของรัฐสภาและ
รัฐบาล คุณลักษณะสองประการแรก ทําใหคนสวนใหญหลงลืมกลุมพลังทางการเมืองอีกอยาง
หนึ่งที่ฝงเงียบอยูในสังคมไทย คือ กษัตริยนิยม (royalism) ดวยเหตุที่อยู “เหนือการเมือง” สวน
คุณลักษณะประการสุดทายนั้น ไดเสริมใหสถาบันกษัตริยกลายเปนผูทรงคุณธรรมและสราง
ประชาธิปไตยใหบรรลุผล ทั้งสามประการทําใหไมมีการตั้งคําถามตอสถาบันกษัตริยในฐานะ
อุดมการณทางการเมืองชนิดหนึ่งที่ครอบงําสังคมไทยโดยแทบไมรูตัวมาตลอด
ธงชัยไลเรียงภาพพลวัตประวัติศาสตรการเมืองไทย (ในภาคหนึ่ง) ผานประเด็น
หลักเรื่องการขึ้นลงของพระราชอํานาจภายใตรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนที่ถกเถียงกันอยางมากระหวาง
ฝายกษัตริยนิยมกับคณะราษฎรในชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 กระทั่งถึงรัฐประหาร
2490 ในชวงนี้ฝายเจาพายแพ กษัตริยและราชวงศถูกทําใหอยู “เหนือการเมือง” ในความหมาย
ของการกีดกันออกไปจากพื้นที่ทางการเมือง. ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝายกษัตริยนิยม
กลับฟ นขึ้นอี กครั้ ง ดวยฝ ายเจาในเสรีไทยสายอังกฤษและอเมริ กา นอกจากนี้ ในชวงปลาย
ทศวรรษ 2490 เปนจุดเริ่มการวางรากฐานทฤษฎีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข โดยพระองคเจาธานีนิวัติย้ําวา “พระมหากษัตริยไทยเปน The Great Elect อยูแลว” ตาม
คติ “อเนกชนนิกรสโมรสรสมมติ” ธงชัยชี้วาคําอธิบายเดิมเรื่องรัฐประหารป 2490 ที่มักมองกันวา
เปนบทบาทของกองทัพบกอยางผิน-เผา แตจริงๆแลวเปนความรวมมือกันระหวางทหารบกกับ
ฝายกษัตริยนิยม และเห็นไดจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2492 ที่สนับสนุนฝายกษัตริยนิยมอยาง
มาก
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นอกจากนี้ ธงชัยยังชี้วาคําอธิบายเรื่องประชาธิปไตยระบบรัฐสภาจากการลุกฮือ
ในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 การครอบงําของทุนระดับชาติ-นานาชาติ ขจัดทุนทองถิ่นออกไป
ในยุคปฏิรูปการเมืองหลังพ.ศ.2535 ตลอดจนความสําเร็จของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540
ทั้งหมดนั้นลวนมองขามพลังการเมืองของฝายกษัตริยนิยมที่ฟนคืนมาใหมจากความสําเร็จหลัง
เหตุการณ 14 ตุลา จากการพระราชทานรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ และการโปรดเกลาเรื่องอื่นๆ
สถานะ “เหนือการเมือง” ของกษัตริยจึงเปลี่ยนจากถูกกีดกันออกไป เปนมีความสูงสงเหนือ
การเมืองฉอฉลสกปรก อันสงผลใหเกิดความรูสึกวายิ่งประชาธิปไตยตกต่ําเทาไหร พระบารมีก็
ยิ่งเปนความหวังของสังคมไทยมากขึ้นเทานั้น ทั้งหมดนี้ กลายเปนทําใหประชาธิปไตยไทยสนใจ
เพียงฝายนิยมอํานาจหรือนิยมบารมี แตไมตั้งคําถามถึงความเขมแข็งของประชาชนอยางแทจริง
ธงชัยอภิปรายตอไปในเรื่องวัฒนธรรมการเมืองวาดวยประชาธิปไตยของไทย
(ในภาคที่สอง) วาเนื่องจากสังคมไทยไมเคยแตกหักกับอํานาจแบบประเพณี ดังนั้นจึงเชื่อมั่นใน
อํานาจบารมีที่มีคุณธรรมของตัวบุคคล สงผลใหประชาธิปไตยกลายเปนแบบอํานาจรวมศูนย ที่
ไมไวใจใหประชาชนมีอํานาจตรวจสอบถวงดุลหรือเห็นตาง กระทั่งบางครั้งกลายเปนการใช
ความรุนแรงของรัฐจัดการกับ “ตัวการ” เพื่อให “ฝูงชนที่ไมรูเรื่องราวอะไร” สลายตัวไป โดย
สาธารณชนก็มักไมปฏิเสธอะไร ประชาชนในวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบนี้เปนเพียงผูคลอย
ตามรัฐและผูมีอํานาจเทานั้น โดยไมตองการพูดถึงหลักสิทธิเสรีภาพ ธงชัยชี้วาทั้งนี้เพราะตาม
ทัศนะจารีตนิยมแลว ประชาธิปไตยไมใชของไทยปจจุบัน ธงชัยชี้วาแหลงอํานาจในการสูกับทุน
ขนาดใหญ คื อ สถาบั น กษั ต ริ ย ดั ง ที่ เ กิ ด ประเด็ น พระราชอํ า นาจ 1 ซึ่ ง ธงชั ย เห็ น ว า เป น เพี ย ง
“ประชาธิ ป ไตยแบบคิ ด สั้ น ” เพราะไม ไ ด ส ง เสริ ม อํ า นาจของประชาชน แต ก ลั บ เอาอํ า นาจ
ศักดิ์สิทธิ์มาถวงดุลรัฐบาลแทน ทั้งเขายังวิพากษวิจารณและตั้งคําถามตอกลุมที่เคลื่อนไหวโดย
อางอิงเรื่องพระราชอํานาจวา “วาทกรรมพระราชอํานาจชอบอางอิงอดีต แตกลับขาดสํานึกอดีต
และวิสัยทัศนทางประวัติศาสตรโดยสิ้นเชิง พวกเขากําลังวางระเบิดเวลาลูกใหญแกประเทศไทย
ในอนาคต เปนประชาธิปไตยแบบคิดสั้น เพื่อแลกกับผลทางการเมืองระยะสั้นๆในปจจุบัน...หรือ
วาผูที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องพระราชอํานาจไมเคยคิดถึงอนาคตเลย?”
อันที่จริงในเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบคิดสั้น” นั้น ธงชัย ไดเขียนอธิบายไวกอน
หนาแลวตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 (ธงชัย วินิจจะกูล, 2548ก : ออนไลน) ซึ่งธงชัย เขียนขึ้น
เพื่อวิจารณหนังสือเรื่อง “พระราชอํานาจ” ของประมวล รุจนเสรี โดยเฉพาะ เขาแสดงจุดยืนเรื่อง
เปาหมายกับวิธีการในการเปลี่ยนแปลงภายในระบอบประชาธิปไตยไวอยางชัดเจน และยังคง
ใชไดอยางสืบเนื่องมาจนถึงกระแสมาตรา 7 และรวมทั้งเหตุการณรัฐประหาร 2549 วา

1

ประเด็นนี้สอดคลองกับความคิดของฝายสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ ที่ผลิตเนื้อหาออกมาเปดเผยถึง
เบื้องหลังการขัดผลประโยชนทางธุรกิจของสนธิ ลิ้มทองกุล วากลายเปน “แคนสั่งฟา” และเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหสนธิออกมาเคลื่อนไหวตอตานและกลายเปนขับไลพตท.ทักษิณออกจากตําแหนง
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ผูเขียนเห็นดวยอยางยิ่งวารัฐบาลปจจุบันทํารายระบอบประชาธิปไตย
ดวยการจูงจมูกประชาชน ไมสงเสริม ไมไวใจ ไมใหโอกาส แตกลับทําลายการ
มีสวนรวมของประชาชน แตหากเราตอสูจนชนะดวยวิถีทางที่ไมเห็นหัว
ประชาชนพอๆกัน เราจะชนะไปทําไม ในเมื่อเราชวยกันย่ํายีหลักการและ
วิถีทางประชาธิปไตย จนไมเหลืออะไรที่นาเคารพอีกตอไป (ธงชัย วินิจจะกูล,
2548ก : ออนไลน)
ที่ น า สนใจอี ก ประการ คื อ ในพากย ภ าษาอั ง กฤษของบทความดั ง กล า ว ที่
เผยแพรออกมากอนนั้น ธงชัยก็แสดงจุดยืนทามกลางขั้วขัดแยงระหวางฝายตอตานกับฝาย
สนับสนุนรัฐบาลทักษิณไวชัดเจนคลายกับเปนการ “ดักคอ” กลุมคนที่ชอบวิเคราะหการเมืองใน
ฐานะเปนเพียงความขัดแยงแบบ 2 ขั้ว ดังในกรณีนี้คือ “ตานทักษิณ” กับ “หนุนทักษิณ” หรือวา
ทะเรื่อง “แนวรวมมุมกลับของรัฐบาลทักษิณ” อยางที่คํานูณไดสรางขึ้น ทั้งยังย้ําประเด็นตั้ง
คําถามตอ ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจเชนกัน วา
Sorry, I am not Thaksin's supporter. I have written and talked in
many places against the current government, especially its hopeless
handling of the crisis in the Deep South. But an effort to undermine the
government by reviving the old royalism is very dangerous and must be
countered. It is easy to see short term benefits for Pramuan, and
probably for those journalist critics of Thaksin too. But this kind of short
term tactic is extremely short-sighted and very dangerous, unless all of
them truly want the royalist regime of democracy in Thailand. (Thongchai
Winichakul, 2005 : online)
ในหวงเวลาของกระแสการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น วาระเรื่องการหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ กลายมาเปนปฏิบัติการของทั้งฝายขับไลและฝายสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ มีการ
ฟองรองในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของทั้งสองฝาย และกระแสการฟองรองในคดีนี้ก็สงบไป
พักหนึ่งหลังจากที่พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2548 เรื่อง “The King can do wrong” “ถา
do wrong ไมไดเทากับดูถูกพระมหากษัตริยวาไมใชคน” และบางครั้งใหวิจารณพระมหากษัตริย
ได ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “…แตวาความจริงก็ตองวิจารณบางเหมือนกัน แลวก็ไมกลัวถา
ใครจะวิจารณวาทําไมดีตรงนั้นๆ จะไดรู เพราะวาถาบอกวาพระเจาอยูหัว ไปวิจารณทานไมได
ก็หมายความวาพระเจาอยูหัวไมเปนคน...” (อัญเชิญพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4 ธันวาคม พ.ศ.2548, 2549 : ออนไลน) อยางไรก็ตาม การฟองรองในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพกลับขึ้นมาเปนกระแสอีกระลอก โดยฉพาะกรณีที่มีการตีพิมพคําสัมภาษณของสนธิ ลิ้มทอง
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กุล ลงในหนังสือพิมพคมชัดลึก และถูกวิพากษวิจารณวาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จนเกิดกรณี
ที่คาราวานคนจนลอมอาคารเนชั่น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 เองก็ตาม รวมทั้งมีการนําขบวน
มอเตอรไซตเขาปดลอมขมขูสํานักพิมพผูจัดการ ตลอดจน การเผาและยึดวารสารฟาเดียวกัน
ฉบับสถาบันกษัตริยกับสังคมไทย เปนตน
ดังนั้น นอกจากขอถกเถียงเกี่ยวกับการตีความมาตรา 7 เพื่อขอนายกรัฐมนตรี
พระราชทานและเรื่องพระราชอํานาจแลว มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงไดเคลื่อนไหวสืบเนื่องและ
เปนรูปธรรมที่ย้ําชัดถึงจุดยืนที่ไมเห็นดวยกับการใชขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยใช
มาตรา 112 แหงประมวลกฎหมายอาญา มาเปนเครื่องมือในการขับไลรัฐบาลทักษิณ หรือแมแต
ถูก ใช ต อบโต ก ลั บ จากฝ า ยที่ ส นั บ สนุ นรั ฐ บาลทัก ษิณ เองก็ ต าม มหาวิท ยาลั ย เที่ ย งคื น ออก
แถลงการณแสดงความเห็นวา มาตรา 112 ดังกลาวไมไดถูกใชตามวัตถุประสงคเดิมที่มีขึ้นเพื่อ
“...ปองกันและลงโทษบุคคลที่ไดกระทําการใดๆ อันเปนการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง
ความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค”
แต ก ลั บ “…กลายมาเป น เครื่ อ งมื อ ในทางการเมื อ ง เพื่ อ ที่ จ ะกํ า จั ด บุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คล
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่ยืนอยูตรงกันขามกับผูมีอํานาจในทางการเมือง...” ดังนั้น เพื่อปองกัน
ไมใหขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกนําไปใชเปนเครื่องมือทางการเมือง มหาวิทยาลัยเที่ยง
คืนจึงเห็นวา “...ควรจะตองแยกแยะระหวางการกระทําที่เปนการหมิ่น หรือเปนเพียงแคการใช
ถอยคําไมเหมาะสม...” และมีขอเรียกรองรูปธรรมเพื่อใหเกิดความรัดกุมและเที่ยงธรรมในการตั้ง
ขอหาและดําเนินดคีตอผูถูกกลาวหา 3 ประการ ไดแก
1. หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตองทําหนาที่อยางตรงไปตรงมา
และเปนกลาง โดยไมตกเปนเครื่องมือของฝายหนึ่งฝายใด การกระทําใดที่ไม
เขาขายความผิดก็ตองกลาที่จะสั่งไมฟอง โดยไมจําเปนตองปลอยใหคดีดําเนิน
ตอไปในชั้นศาล
2. เพื่อไมใหเกิดการใชคดีนี้เปนเครื่องมือในทางการเมือง ตองจํากัด
ไมใหมีการริเริ่มดําเนินคดีเกิดขึ้นโดยเพียงบุคคลทั่วไป
แตตองให
คณะรัฐมนตรีมาเปนผูตัดสินใจตอการที่จะดําเนินคดีหรือไม เพื่อใหเกิดความ
รับผิดชอบในทางการเมือง หากเปนการกลั่นแกลงตอบุคคลบางคน
3. …การจะลงโทษบุคคลในความผิดนี้ตองปรากฏอยางชัดเจนทั้ง
ตั ว การกระทํ า และเจตนา มิ ใ ช เ ป น การตี ค วามกว า งขวางให ค รอบคลุ ม การ
กระทําอื่นๆ เชน การไมเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี การทะเลาะวิวาทโดยมี
คําดาเปรียบเปรย ซึ่งมิใชเปนการหมิ่นประมาท หากเปนเพียงการกระทําที่ไม
เหมาะสมตอสถาบันกษัตริย... (คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 2549ข)
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นอกจากการออกแถลงการณแลว มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนยังไดดําเนินการสราง
ปฏิบัติการสวนกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยจัดสัมมนาเรื่อ “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพใน
สังคมไทย” ขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2549 เพื่อเชิญนักคิด นักวิชาการ เจาหนาที่ในกระบวนการ
ตุลาการ นักหนังสือพิมพ และนักกฎหมาย มารวมเสนอความรูและความคิดเห็น เพื่อให
สาธารณะเกิดความเขาใจตอเรื่องนี้อยางจริงจัง ทั้งเนื้อหาในแถลงการณและเนื้อหาถอดเท
ปการสั มมนาครั้ งนี้ ก็ ถูก เผยแพร เ ปน บทความในเว็บ ไซต ม หาวิ ทยาลั ย เที่ย งคื นตอเนื่อง 4
บทความดวยเชนกัน (ดูบทความที่ 16-18 ในตารางที่ 7.8)
นอกจากนี้ ในมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเอง ก็มีการเผยแพรบทความของ เกษียร
เตชะพีระ เรื่อง “อยาทําใหพระมหากษัตริยเดือดรอน” ซึ่งเปนบทความที่สามในชุดบทความเรื่อง
“เผด็จการจําแลง อยาตะแบงขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” (เกษียร เตชะพีระ, 2549ก :
ออนไลน) เผยแพรบนเว็บไซตเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 โดยเกษียรยกพระราชดํารัสเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2548 (เรื่อ “The King can do wrong” ดังกลาวแลวขางตน) มาเตือนใจกระแสการ
ฟองรองกลาวหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในชวงนั้นอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับยกคําสัมภาษณ
ของสุลักษณ ศิวรักษ ที่ใหสัมภาษณลงในวารสารฟาเดียวกัน ฉบับสถาบันกษัตริยกับสังคมไทย
ซึ่งถูกยึดและเผาทิ้ง พรอมกับที่บรรณาธิการวารสาร ถูกตั้งขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ วา
“พระเจาอยูหัวเองรับสั่งเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจะกระเทือนไปถึงพระองคทานทุกครั้ง...
[ทานตรัสวา] เรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานภาพนั้นใหเลิกเสีย…ตอแตนี้ไปในเลิก ไมใหจับคดี
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ...ทานเสียหาย แลวคนที่ฟองรองนั้ นเอาประโยชนจากทาน ไมได
ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย” เกษียรปดทายบทความวาในวโรกาสฉลองครบสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปนี้ “...บังควรแลวหรือที่จะกอเกิดเหตุอันทําให “พระมหากษัตริยเดือดรอน” เชนนี้?”
(เกษียร เตชะพีระ, 2549ก : ออนไลน) เนื้อหาเหลานี้ เปนตัวอยางของกลุมผูผลิตเนื้อหาและ
เผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่พยายามรวมสรางปฏิบัติการทางเลือกในการกํากับ
ทิศทางการใชประเด็นพระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ไมใหเปนไปจนเกินเลย
และกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองไปเสีย
3.3. เงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสราง เทคนิค และสถาบัน :
เว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูกปด
แม ม หาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น จะลุ ก ขึ้ น มาเป น ผู นํ า ในการสร า งปฏิ บั ติ ก ารสวนกลั บ โดย
อภิปรายทําความเขาใจเรื่องพระราชอํานาจอยางรอบดานและเรียกรองไมใหมีการนําคดีหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพมาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง แตจากการที่เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
มีบทบาทโดดเดนยิ่งในการเผยแพรเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระราชอํานาจ วิวาทะเรื่องมาตรา 7
รวมทั้งคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มากมายนี้เอง ทําใหในที่สุดเว็บบอรดของมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืนก็ประสบกับขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเองดวยเชนกัน โดยมีกระบวนเหตุการณที่
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คอนขางซับซอน เกี่ยวพันกับผูใชและผูดูแลกบริหารจัดการเว็บบอรด และเปนอีกครั้งหนึ่งที่
เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทยปรากฏตัวขึ้นทามกลางกระแสความ
ขัดแยงระหวางกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองฝายตางๆ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น ใหความสําคัญกับเว็บไซตเปนหลัก ไมไดให
ความสําคัญกับสวนที่เปนเว็บบอรด แตเว็บบอรดนั้น ทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจัดใหมีขึ้น
“ตามสมัยนิยม” เทานั้น (ชํานาญ จันทรเรือง, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2552) แมกระนั้น เว็บ
บอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกลับไดรับความนิยมมากกวาเว็บไซต โดยพิจารณาจากการทํา
ลิงคของเว็บไซตอื่น อาทิ เชน เว็บไซตวิทยาลัยวันศุกร หรือเว็บไซตพรรคประชาธิปตย เปนตน
ซึ่งเชื่อมโยงมาที่เว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไมไดเชื่อมกับเว็บไซต ทั้งนี้ เว็บมาสเตอรของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนใหความเห็นวาอาจเปนเพราะเว็บบอรดมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองและ
เศรษฐกิจเปนสําคัญถึง 90% ในขณะที่เนื้อหาในเว็บไซตจะเปนเรื่องทุกชนิดไมจํากัดเฉพาะเรื่อง
เศรษฐกิจการเมือง (สมเกียรติ ตั้งนโม, สัมภาษณ, 20 สิงหาคม 2552)
ดวยความโดดเดนของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระราชอํานาจและจุดยืนของมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืนดังกลาว โดยเฉพาะจุดยืนที่ไมเห็นดวยกับมาตรา 7 และการขอนายกฯพระราชทาน
รวมทั้งสถานะความเปนวิชาการที่หนักแนนของเว็บไซต ทําใหตอมาในชวงเดือนกรกฎาคม
2549 เว็ บ บอร ด ของมหาวิ ท ยาลั ย เที่ ย งคื น จึ ง “...ถู ก เลื อ กเป น สนามประลองยุ ท ธ ห นึ่ ง ...”
“ทามกลางบรรยากาศทางการเมืองของการชวงชิงอํานาจนําทางการเมือง ระหวางฝายนิยมเจา
และฝายตอตานฯ” (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ข) (หรือระหวางฝายเห็นดวยกับมาตรา 7 กับฝายที่
ไมเห็นดวยกับมาตรา 7 (ตามความเห็นของ สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม
2552)) อยางดุเดือด จนในที่สุดทําใหเว็บบอรดแหงนี้ถูกปดกั้นการเขาถึงดวยเหตุผลวามี
ขอความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ1
ขอความที่ โพสต ในเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ ยงคื นนั้น ไมสามารถเขาถึงไดอีกแล ว
เพราะมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไมไดทําการสํารองหรือคัดลอกขอมูลเก็บไว แตจากความเห็นของ
ผูใชหลายคนที่เว็บมาสเตอรนํามาแสดงใหดู พอจะเห็นภาพคราวๆอยูบาง ดังเชน คําบรรยาย
ของสมศั ก ดิ์ เจี ย มธีร ะสกุล ผู เ ขี ย นเว็ บ บอร ด คนสํา คัญ คนหนึ่ งของเว็ บ บอร ด แห ง นี้ วา เป น
“ขอความประเภทไมใชเหตุผล ในลักษณะเอาแตดาๆๆ (มีแตดา ไมมีเนื้อหาอยางอื่น) ฯลฯ...
โพสตแบบซ้ําๆ (“ตัดแปะ” ซ้ําๆ)” โดยที่เปน “...ขอความที่มีลักษณะ “ดาเจา”...มีลักษณะ “แรง”
แตไมคอยมีเนื้อหาอะไร และมีโอกาสที่จะทําใหเปนขออางในการถูกเลนงานได [ซึ่ง] ทําใหการ
1

นอกจากนี้ หลังจากที่คณะรัฐประหารทําการยึดอํานาจในวันที่ 19 กันยายน 2549 แลว วันที่ 29
กันยายน 2549 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทั้งเว็บไซตยังถูกบล็อกปดกั้นทั้งหมด โดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอีกดวย คณาจารยมหาวิทยาลัยไดรวมกันเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีการยกเลิกการ
บล็อคดังกลาวอยางจริงจังถึงขั้นมีการฟองรองตอศาลเลยทีเดียว (ดูเพิ่มเติมใน กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน, 2549ค : ออนไลน)
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“วิจารณ” ที่มีคุณภาพกวา พลอยเดือดรอนไปดวย”1 พฤติกรรม “การดา” ซึ่งมีทั้งฝายที่เห็นดวย
และไมเห็นดวยกับมาตรา 7 นั้น บางครั้งถึงขั้นที่เพียงแคเห็นหัวขอชื่อเรื่องของกระทูแลว ก็ดา
ทันทีเลยโดยไมอานเนื้อหาภายในกระทูดวยซ้ํา นอกจากนี้ ผูเลนเว็บบอรดขาประจํายังมี “แฟน
คลับ” ของแตละคนอีกดวย ครั้นผูเลนคนนั้น “เริ่มดา” และ “ไลดา” กระทูตางๆ บรรดาแฟนคลับ
ทั้งหลายก็ไล “ตามดา” ตามผูที่ตนเองชื่นชมอยูดวยเชนกัน (ชํานาญ จันทรเรือง, สัมภาษณ, 21
สิงหาคม 2552; สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2552)
ในแงเนื้อหาแลว มีผูใชเว็บบอรดคนหนึ่งเลาวา ชวงวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2549 มีการ
โพสตขอความโดยผูที่ใชนามแฝงวา “ไขเหลือง” มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“ที่สะเทือนใจผมและผูอื่น” จากนั้น มีการนําเรื่องเหลานี้ ไปพูดคุยกันตอที่เว็ บบอรดอื่นดว ย
เชนกัน เชนที่ เว็บของเสธฯแดง (saedaeng.com)2 อยางไรก็ตาม ไขเหลือง (นามแฝง) อธิบาย
จากการถูกพาดพิง วาเขาไดโพสตขอความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยจริง แตหลังจากนั้น มีผู
ตีความขอความเหลานั้นอยาง “เกินจริง” และตีความเจตนาของผูโพสตอยาง “สนุกสนานปาก”
รวมทั้งมีขาววา ไขเหลือง (นามแฝง) “...แชงในหลวง...ตองการลมลางสถาบัน...ดาสถาบัน
หยาบคาย” ไขเหลือง (นามแฝง) ปฏิเสธวาทั้งหมดไมเปนความจริงและเขาก็ไมไดไปโพสตตอที่
ใดอีกดวย นอกจากที่เว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแหงเดียวเทานั้น สวนเรื่องที่มีปรากฏ
ขอความของเขาในเว็บบอรดแหงอื่นนาจะเปนการ “...ตัดแปะของคนอยากสรางกระแสมากกวา”
ทั้งนี้ ตัวอยางกระทูหนึ่งที่ไขเหลือง (นามแฝง) ตั้งขึ้นและเปนไปไดที่จะถูกอางวาเขาขายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ เชน กระทูเรื่อง “เรียกกษัตริยโดยไมใชคําราชาศัพท ผิดกฎหมาย
ไหม” ซึ่งไขเหลือง (นามแฝง) อธิบายวาตั้งเพราะอยากใหคนในเว็บบอรดมหาวิทยาลัยที่คืน (ที่
“ไขเหลือง” (นามแฝง) กลาววาเขาไวใจ) มาถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอยางจริงจัง นอกจากนี้ เขา
ยังรูสึกอึดอัดใจกับกระแส “คลั่งในหลวง” ดังที่เปนที่มาของนามแฝง “ไขเหลือง” โดยที่เขากลาว
วา “...ตองการรักษาสถาบันกษัตริยในฐานะที่เปนที่พึ่งทางใจ และเปนที่พึ่งทางศีลธรรมของ
ประชาชน ไมใชเปนที่พึ่งทางอํานาจและทางการบูชา” 3
ทั้งสมเกียรติ ตั้งนโม, ชํานาญ จันทรเรือง และสมชาย ปรีชาศิลปกุล ยืนยันตรงกันวา
ขอความที่เขาขายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ปรากฏอยูในเว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
1

จากผูโพสตนาม Somsak ในหัวขอ “สาเหตุที่กระดานขาวม.เที่ยงคืนถูกปด : วาดวยคําชี้แจงของ
สมเกียรติ ตั้งนโม” โพสตเมื่อ 1 สิงหาคม 2549 เวลา 6.55 น. อางในหัวขอ “4.2 จดหมายจากสมาชิก” ใน
สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ข : ออนไลน.
2
จากเรื่อง “จม.ถึงอาจารยสมเกียรติ ตั้งนโม” (เขาใจวาเขียนเปนจดหมายอิเล็คทรอนิคสถึงสมเกียรติ
ตั้งนโม โดยสงไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 เวลา 11.09 น.) อางในหัวขอ “4.1 จดหมายจากสมาชิก” ใน
สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ข : ออนไลน.
3
ไขเหลือง (นามแฝง) “ขอทําความเขาใจกับทุกฝาย” (โพสตเมื่อ 31 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.07 นาที
ในเว็บบอรดแหงใหมของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่ใชบริการของ thaiis.com) อางในหัวขอ “4.2 จดหมายจาก
สมาชิก” ใน สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ข : ออนไลน.
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นั้ น คล า ยดั่ ง ถู ก กลั่ น แกล ง เพราะซ อ นอยู ภ ายในกระทูเ ป น จํ า นวนมาก และกระจายไปทั่ ว
บางครั้งไปซอนไวอยูที่หนา 4 ซึ่งตองยอนกลับไปมากกวา 200 กระทู และเมื่อโพสตขอความ
เจาปญหาเสร็จแลว ผูโพสตก็จะแจงไปยังหนวยงานที่เฝาระวังการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใน
อินเทอรเน็ตใหมาตรวจสอบเว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (สมเกียรติ ตั้งนโม, สัมภาษณ,
อางแลว; ชํานาญ จันทรเรือง, สัมภาษณ, อางแลว; สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สัมภาษณ, อางแลว.)
เมื่อมีปรากฏการณ “การดา” กันอยางดุเดือด รวมถึงการกลั่นแกลงกันโดยใสไวในหนา
หลังๆของเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมากเขา บริษัท thaimisc.com ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ผู
ใหบริการเว็บบอรดแกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงไดมีขอความเตือนมาถึงสมเกียรติ ตั้งนโม วาให
ตรวจสอบขอความที่เขาขายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและสถาบันพระมหากษัตริยดวย กระทั่ง
ในที่สุด วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงถูกระงับการใหบริการและ
การเขาถึง1 โดยที่เจาของ thaimisc.com ชี้แจงวาไดตัดสินใจปดเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
โดยใชวิจารณญาณสวนตัวของตนเอง (Kultida Samabuddhi, 2006. อางใน สมเกียรติ ตั้งนโม,
2549ข : ออนไลน)
อยางไรก็ตาม ชํานาญ จันทรเรือง ผูมีหนาที่ดูแลเว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนให
ความเห็นวา ทางบริษัทผูใหบริการนาจะถูกกดดันมาจากเจาหนาที่รัฐอีกตอหนึ่ง (แตไมไดระบุ
วาเปนองคกรใด) โดยไมไดทําเปนหนังสือแจงเตือน เพราะจะมีหลักฐานใหถูกฟองกลับได และ
จะทําเชนนั้นได เจาหนาที่รัฐจําเปนจะตองมีหลักฐานชัดเจน รวมทั้งตองมีหมายศาลอีกดวย
ดังนั้น การปดเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จึงนาจะเปนการใชวิธีการโทรศัพทมากดดันผู
ใหบริการฟรีเว็บบอรดมากกวา สวนทางบริษัท thaimisc.com ก็นาจะเกรงวาขอความที่เขาขาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน อาจมีผลกระทบใหเครื่องเซิรฟเวอร
thaimisc.com ซึ่งใหบริการเว็บบอรดแกลูกคารายอื่นๆดวยนั้น ถูกปดลงทั้งหมด จึงไดทําการ
ระงับการใหบริการเว็บบอรดแกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเสียกอน (ชํานาญ จันทรเรือง, สัมภาษณ,
1

ครั้งนี้เปนการปดครั้งที่สาม ครั้งแรก เว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูกปด โดยผูใหบริการ คือ
thaimisc.com ใหเหตุผลวา มีการยายขอมูลไปบรรจุในฮารดดิสคที่ใหญขึ้น แตสมเกียรติตั้งขอสังเกตไววา
กอนหนานั้น ในเว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็มีขอความที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริยเชนกัน
สวนครั้งที่สอง สมเกียรติกลาววา “เปนการตัดกระทูทิ้งโดยพลการ” โดยผูใหบริการใหเหตุผลวาเนื่องจากมี
ปริมาณกระทูเกินจํานวนไปหลายพันกระทู แตสมเกียรติก็ตั้งขอสังเกตไวอีกเชนกันวา ไดขอใชบริการเว็บ
บอรดโดยตั้งคาไวที่ “ไมจํากัดจํานวนกระทู” และสาเหตุที่แทจริงแลวไมตางไปจากการถูกปดในครั้งแรก
(อางอิงจาก สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ข) ผูเขียนทดลองเขาไปที่เว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่ใช
บริการ thaimisc.com (ที่ http://www.thaimisc.com/freewebboard/ php/vboard.php?user=midnightuniv)
อีกครั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ในหนาเว็บบอรดดังกลาว ยังคงปรากฏขอความที่คาดวามีมาตั้งแตวันที่ 26
กรกฎาคม 2549 คือ “ขออภัยเวปบอรดนี้ปดใหบริการชั่วคราวครับ เวปบอรดนี้ถูก ปดโดยผูใหบริการ
เนื่องจากมีขอความพาดพิงถึง เบื้องสูง หากตองการใชงานเวปบอรดตอไปรบกวนเจาของบอรด เมล ติดตอมา
ที่ webmaster@thaimisc.com”

402
อางแลว)
เว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเริ่มเปดดําเนินการมาตั้งแตป 2543 นับกระทั่งถึง
วันที่ถูกปดเว็บบอรด รวมแลวประมาณ 6 ปนั้น มีการตั้งกระทูรวมแลวประมาณ 17,000 กระทู
และมีการโตตอบแสดงความคิดเห็นกันมากกวา 100,000 ครั้ง (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2549ข :
ออนไลน) การปดเว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในครั้งนี้ จึงทําใหเนื้อหาอื่นๆที่ถกเถียงกัน
ในเว็บบอรดแหงนี้ทั้งหมดสูญหายไป
ขอที่นาสนใจประการหนึ่งและนาจะมีผลตอพลังทางการเมืองของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ตอเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณไมมากก็นอย คือ มาตรการการดูแลเว็บบอรดแหงใหมที่เปด
ขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 โดยใชบริการของบริษัท thaiis.com
เนื่องจากเว็บ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น มีผูดูแลเพียงคนเดียว คือ สมเกียรติ ตั้งนโม สวนคณาจารยที่เหลือ
ทั้งหมด1ทําหนาที่คอยสงบทความ ใหคําปรึกษาและคําแนะนําอื่นๆ ดวยทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพียงคนเดียว ทําใหเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม
สามารถควบคุ ม และติ ด ตามเฝ า ดู เ นื้ อ หาที่ ห มิ่ น เหม ล อ แหลมได ต ลอดเวลาและอย า งทั่ ว ถึ ง
นอกจากนี้ คณาจารยสวนใหญประเมินกันวาเนื้อหาในเว็บบอรดนั้น “เปนขยะ” เสียเปนสวน
ใหญ กลาวคือ “เปนการเถียงที่ไมไดตั้งฐานอยูบนการใชขอมูลอยางสูงมากเลย แตเถียงกันแบบ
แสดงจุดยืน ไมไดมุงจะแลกเปลี่ยน” (ชํานาญ จันทรเรือง, สัมภาษณ, อางแลว) และมีผูตั้งใจ
เขียนกระทูจริงๆเพียง 20-30% เทานั้น (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สัมภาษณ, อางแลว) ดังนั้น
หลังเหตุการณครั้งนี้ คณาจารยจึงปรึกษาหารือกัน และเสนอทางออกวาควรใชนโยบายไมใหมี
การแสดงความคิดเห็นในสวนของเว็บบอรด
ดวยเหตุนี้ เว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่ฟนกลับขึ้นมาใหม จึงลดบทบาทจาก
การเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนถกเถียงของชุมชนวิชาการ กลายเปนทําหนาที่เพียงเปนที่รวมขาวสาร
เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งมีสมเกียรติ ตั้งนโม เปนผูรวบรวม และนําขึ้นโพสตในเว็บ
บอรด หรือกรณีมีผูอื่นที่เห็นสมควรใหนําเนื้อหาขาวสารบางชิ้นขึ้นโพสตในเว็บบอรด ก็จะตองใช
วิธีสงจดหมายอิเล็คทรอนิคสถึงสมเกียรติ เพื่อใหพิจารณานําขึ้นเว็บบอรดอีกทอดหนึ่ง สวน
เว็บไซตยังคงทําหนาที่เชนเดิม คือ ทําหนาที่เปน “มหาวิทยาลัย” (university) ที่มีบทความ
วิชาการในทุกประเภทสาขาวิชา (สมเกียรติใชคําวาเปน “universe”) ไมจํากัดเฉพาะขาวสารดาน
การเมืองและเศรษฐกิจเหมือนอยางเว็บบอรด (สมเกียรติ ตั้งนโม, สัมภาษณ, อางแลว)
แมวาในสวนของเว็บไซตนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนยังคงเผยแพรเนื้อหาออกมาอยาง
สืบเนื่องในอัตราเทาเดิม คือ ราว 1-2 บทความ/วัน แตในสวนของเว็บบอรดแลว นโยบายการ
1

คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มีสมาชิกแกนหลักราว 10 คน มีอาจารยจากคณะวิจิตรศิลป 1 คน,
คณะประวัติศาสตร 3 คน, ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 2 คน และจากคณะนิติศาสตรอีก 5 คน
(สมเกียรติ ตั้งนโม, สัมภาษณ, อางแลว)
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ไมใหมีการแสดงความคิดเห็นดังกลาวนี้ทําใหมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนสูญเสียพลังทางการเมืองไป
พอสมควร ดังเชนที่สุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ
(คปส.) ในขณะนั้น กลาววา ชวงกอนรัฐประหาร 2549 ซึ่ง “เกิดกระแสเรียกรองมาตรา 7
เรียกรองทหาร เรียกรองศาล กระแสชาตินิยม กระแสอํานาจนิยมมาแรงมาก คิดวายังมีคนกลุม
หนึ่งที่อึดอัดอยากจะใชพื้นที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอยู แตดวย[เว็ บ]บอร ดใหมไมเอื้อที่จะให
interactive คนที่อยากจะไปใชพื้นที่ก็ฝอไป เพราะไมมีคนตอบสนอง ความมีชีวิตชีวาก็หายไป
คนเข า ไปดู ก็ น อ ยลง คนที่ อ ยากจะเข า ไปวิ จ ารณ ไ ปถกเถี ย งก็ เ ลยเบื่ อ ๆไป ลดบทบาทลง
เนื่องจากถูกคุมกําเนิดทางการเมืองไป” (อางอิงคําสัมภาษณจาก ธิดา แยมบุปผา, 2550: 136)

การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรงของกลุมขับไลรัฐบาลทักษิณ ในแง
เนื้อหาแลว ของเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยมาโดยตลอดตั้งแตตนจนถึงเหตุการณ
รัฐประหาร ในขณะที่ขบวนการของสนธิ ลิ้มทองกุล สรางวาระประเด็นเรื่องถวายคืนพระราช
อํานาจเปนธงนํา พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (ในที่สุดก็ตอง) ใชชองทางมาตรา 7 ใน
การตอสูทางการเมือง นอกจากนี้ เว็บไซตผูจัดการออนไลนและรายการเมืองไทยรายสัปดาห
สั ญจร (คอนเสิรต การเมื อง) ก็ ยั งตอกย้ํา ประเด็นดว ยการผลิ ต ประเด็ น วาระย อยๆเกี่ย วกั บ
ปฏิ ญ ญาฟ น แลนด แ ละผู อ ยู เ บื้ อ งหลั ง การจั ด ทํ า เว็ บ มนุ ษ ยดอทคอมเพื่ อ โจมตี ส ถาบั น
พระมหากษัตริยของไทยอีกดวย ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาซึ่งมีธงนําดังกลาวนี้ เปนทั้งการดึงองค
อํานาจที่อยูในระดับโครงสรางทางการเมืองของไทย (ที่อุดมการณกษัตริยนิยมมักไมถูกมองเห็น
หากพูดตามคําของธงชัย วินิจจะกูล) ใหออกมามีปฏิบัติการทางการเมืองดวยเชนกัน และเปน
เหตุผลหลักที่ทําใหกลุมไมเอามาตรา 7 แยกตัวออกมาจากกลุมขับไลรัฐบาลทักษิณ
ในแงของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแลว อํานาจเชิงโครงสรางในทางการเมือง ก็ได
แผขึ้นปกคลุมโครงสรางระบบอินเทอรเน็ตไทยดวยเชนกันในมิติเชิงสถาบันของเงื่อนไขเชิง
โครงสรางอินเทอรเน็ต ในขณะที่กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ “แตกพาย” ไปดวยปฏิบัติการเชิง
อํานาจของโครงสรางดวยขอหา “หมิ่นศาล” ซึ่งเปนการกระทําโดยเปดเผยของกระบวนการ
ยุติธรรมและถือไดวาถูกกฎหมาย กลุมไมเอามาตรา 7 โดยที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งเปนกลุม
พลังอํานาจที่ใชอินเทอรเน็ตในการตอสูเชิงเนื้อหา ดวยการตั้งคําถามและอภิปรายเชิงวิชาการ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ม าโดยตลอด ก็ ถู ก โหมซั ด ด ว ยอํ า นาจเชิ ง โครงสร า งการเมื อ งที่ แ ผ ป กคลุ ม
อินเทอรเน็ตเชนกัน แตเปนขอหา “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” แทน
ในแงปฏิบัติการเชิงเนื้อหาแลว แมประชาไทจะเสนอวาการแสดงความจงรักภักดีควรมี
ไดหลากหลายรูปแบบ ไมถูกจํากัดอยูเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งหรือโดยกลุมใดกลุมหนึ่ง และ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเองก็พยายามจะเสนอตลอดวาขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไมควรถูก
นํามาเปนเครื่องมือทางการเมือง และตองมีผูรับผิดชอบในการริเริ่มดําเนินคดี รวมทั้งการระบุ
ความผิดตองทําใหชัดเจนทั้งตัวการกระทําและเจตนา แตในที่สุด เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
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ก็ถูกจํากัดศักยภาพการเคลื่อนไหวดวยขอหาเดียวกันนี้เอง โดยอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบ
อินเทอรเน็ต 2 ประการ ประกอบกัน คือ (1) ความซับซอนของซอนเนื้อหาในเว็บบอรด และ
ขอจํากัดในดานความทั่วถึงของการดูแลเนื้อหาเว็บบอรด และ (2) เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสราง
ในอินเทอรเน็ตไทยในมิติเชิงสถาบัน ซึ่งแสดงตัวในลักษณะคลุมเครือ ไมเปนทางการ เพราะใช
วิธีการกดดันผานผูใหบริการฟรีเว็บบอรด ซึ่งอยูในชั้นผูใหบริการชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต
(ตามเกณฑการแบงอินเทอรเน็ตเปน 3 ชั้นในวิทยานิพนธชิ้นนี้) กรณีที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น เปนอีกตัวอยางหนึ่งของพลวัตทางเทคโนโลยีที่ปฏิบัติการเคลื่อนไหว
ไร ค วามรุ น แรงจะต อ งเผชิ ญ โดยเฉพาะเมื่ อ อํ า นาจในเชิ ง โครงสร า งของระบบเทคโนโลยี
อิ น เทอร เ น็ ต นั้ น ยั ง ไม มี ก ารจั ด ระบบระเบี ย บการปกครองไว อ ย า งชั ด เจน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพียงพอ และเปนที่ยอมรับจากทุกฝาย
4. สันติวิธีกับกฎหมาย : “หมิ่นศาล” และ “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ”
จากเหตุการณกรณี “หมิ่นศาล” และ “หมิ่นพระบรมเดชนุภาพ” ดังที่ปรากฏในหัวขอที่ 2
และ 3 ของบทนี้ ในที่นี้ มีขอที่นาอภิปรายเล็กนอยเกี่ยวกับจุดยืนทางทฤษฎีสันติวิธีของผูเขียน
โดยสัมพันธกับกฎหมาย คําถามในที่นี้คือสันติวิธีจะสัมพันธกับกฎหมายอยางไร? กลาวอีกนัย
หนึ่ง การใชมาตรการทางกฎหมายถือเปนสันติวิธีหรือไม? แมวาจะมิอาจปฏิเสธไดวากฎหมาย
ดํารงอยูบนฐานของความรุนแรงซึ่งผูกขาดโดยรัฐ แตการปฏิเสธการมีอยูของกฎหมายทั้งหมด
ก็เทากับนําไปสูภาวะอนาธิปไตย ซึ่งอาจนําไปสูการเกิดความรุนแรงขึ้นทุกหยอมหญา ดังวลี
คลาสสิคของโธมัส ฮ็อบส (Thomas Hobbes) ที่กลาวไวในงานเรื่อง Leviathan วาจะเกิดภาวะที่
“ทุกคนทําสงครามกับทุกคน” (war of all against all)
กระนั้นก็ตาม การเปนสันติวิธีไมจําเปนเสมอไปที่จะตองเคารพกฎหมายหรือไมทําผิด
กฎหมายเลย ดังที่มีปฏิบัติการไรความรุนแรง (ซึ่งวิทยานิพนธนี้ถือวาเปนสันติวิธีชนิดหนึ่ง)
หลายชนิดที่ฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายและมีตัวอยางใหเห็นมากมายในประวัติศาสตรที่ผานมา
เชน การทําอารยะขัดขืนของคานธีเพื่อตอตานกฎหมายตางๆของจักรวรรดิอังกฤษ หรือการทํา
อารยะขัดขืนของมารติน ลูเธอร คิง ที่ตอตานการแบงแยกสีผิวในสหรัฐอเมริกา เปนตน ในทาง
กลับกัน การกระทําถูกตองตามกฎหมายก็ไมไดหมายถึงวาเปนสันติวิธีเสมอไป ดังที่คิง กลาวไว
วา “ทุกสิ่งที่อดอลฟ ฮิตเลอร ทําในเยอรมนี ลวน ‘ถูกตองตามกฎหมาย’...การใหความชวยเหลือ
แกชาวยิวในเยอรมนี ในสมัยฮิตเลอรถือเปนสิ่ง ‘ผิดกฎหมาย’ ” (Martin Luther King Jr., “Letter
from Birmingham Jail,” อางจากงานแปลใน ชัยวัฒน สถาอานันทและคณะ, 2549 : 144)
การเส น แบ ง ขอบเขตความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั น ติ วิ ธี กั บ กฎหมายสามารถทํ า ได
หลากหลายลักษณะ กรณีของคานธีและคิงสชวยใหเราเห็นรองรอยของเกณฑการพิจารณา
ความเปนสันติวิธีของกฎหมายประการหนึ่ง คือ เกณฑเรื่องความเปนธรรมของกฎหมาย ทั้ง
สองไมไดไมเคารพหรือตอตานกฎหมายทุกชนิดโดยไมแยกแยะ แตทั้งสองตอตานกฎหมายที่ไม
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เปนธรรม ในขณะที่ยังเคารพกฎหมายที่มีความเปนธรรมอยู กลาวคือ เมื่อฝาฝนกฎหมายที่
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมแลว ก็ยอมรับการถูกลงโทษโดยกฎหมายที่ใหญกวาหรือที่ทั้งสอง
ยังใหการยอมรับอยู เกณฑเรื่องความเปนธรรมนี้แมจะยังไมสามารถตอบคําถามไดอยางชัดเจน
วา กฎหมายที่มีความเปนธรรมถือเปนสันติวิธีหรือไม เพราะตองอาศัยการวิเคราะหใครครวญ
เพิ่มเติมตอไป แตก็เพียงพอแลวสําหรับผูเขียนที่จะกลาวไดอยางชัดถอยชัดคําวา กฎหมายที่
ไมมีเปนธรรมไมถือเปนสันติวิธี
ความไมเปนธรรมของกฎหมายสามารถแยกพิจารณาได 3 แงมุม ไดแก (1) ที่มาของ
กฎหมาย เชน กฎหมายที่มีเจตนารมณปลดเปลื้องการแสดงความรับผิดชอบของผูกระทําผิดใน
เหตุการณความรุนแรงหนึ่งๆ หรือกฎหมายที่มีกระบวนการรางโดยคณะรัฐประหาร เปนตน (2)
ตัวบทที่ถูกบัญญัติไวในเนื้อหาของกฎหมาย เชน กฎหมายที่มีเนื้อหาลิดรอนสิทธิ์เสรีภาพ เปน
ต น และ (3) การนํา กฎหมายไปบั งคับ ใช เชน การตี ค วามกฎหมายหนึ่งๆอยา งครอบคลุ ม
กวางขวางเกินเจตนารมณดั้งเดิม หรือตีความเพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง เปนตน
กฎหมายอาจไมเปนธรรมไดในทั้งสามแงมุม หรือเพียงแงมุมใดแงมุมหนึ่ง ในขณะเดียวกัน
กฎหมายหนึ่งๆอาจมีความเปนธรรมในแงมุมหนึ่ง แตอาจไมเปนธรรมในอีกแงมุมหนึ่งก็ได เชน
กฎหมายสงเสริมเสรีภาพที่ถูกออกโดยคณะรัฐประหาร เปนตน ดังนั้น กฎหมายจึงอาจไมเปน
สันติวิธีไดดวยแงมุมใดแงมุมหนึ่งหรือทั้งสามแงมุมเชนกัน
กลาวสําหรับกรณีของไทยที่มีการใชกฎหมายในการจัดการกับผูที่แสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองทั้งในกรณี “หมิ่นศาล” และ “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” นั้น แมวาจะชอบดวย
กฎหมาย แตนี้ไมถือวาเปนสันติวิธี (nonviolence) เพราะเปนวิธีการที่ไมเปนธรรม ในแงที่ถูก
นําไปบังคับใชอยางไมเปนธรรม กลาวคือ ทั้งกฎหมายหมิ่นศาลและกฎหมายหมิ่นพระบรมเด
ชานุภาพนั้น ถูกตีความอยางกวางขวางครอบคลุมพฤติกรรมหรือการกระทําตางๆมากเกินกวา
เจตนารมณดั้งเดิมที่ทําใหมีกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ขึ้น
สําหรับกฎหมายหมิ่นศาลนั้น ดังที่นิธิไดกลาวไววามีขึ้นเพื่อใชกับ “การกระทําใดๆ ก็
ตามที่ขัดขวางบิดเบือนกระบวนการไตสวนพิจารณาคดีเทานั้น ไมใชการวิพากษวิจารณคํา
พิพากษา หรือการแตงกายและนั่งไมเรียบรอยในศาล (ถาการแตงกายและการนั่งขัดขวาง
บิดเบือนการไตสวนพิจารณาคดี ก็เปนความผิด)” (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2552) การตั้งขอหา “หมิ่น
ศาล” กับผูที่แสดงความคิดเห็นเสียดสีเหน็บแนมหรือใชถอยคําไมเหมาะสมตอสถาบันศาลดังที่
ปรากฏในหองราชดําเนินนั้น ไมเกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณาคดี เพราะไดมีคําพิพากษา
ออกมาแลว ดังนั้น การใชขอหาหมิ่นศาลกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณในหองราชดําเนิน จึง
ไมถือเปนสันติวิธี
ส ว นกฎหมายหมิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพนั้ น ก็ เ ช น กั น แต มี ค วามซั บ ซ อ นขึ้ น อี ก มาก
กลาวคือ ถูกตีความอยางครอบคลุมกวางขวางอยางมากจนสามารถถูกนําไปใชเปนเครื่องมือ
หรืออาวุธทางการเมืองมาตลอดทั้งในอดีตและปจจุบัน มากกวาที่จะใชตามวัตถุประสงคเดิมที่มี
ขึ้นเพื่อ “...ปองกันและลงโทษบุคคลที่ไดกระทําการใดๆอันเปนการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ
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แสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทน
พระองค” (คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 2549ข : ออนไลน) ดังที่กลุมไมเอามาตรา 7
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไดอภิปรายเรื่องนี้ไวอยางละเอียดในหัวขอที่แลว ดังนั้น การใช
ขอหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาเปนเครื่องมือทางการเมืองจึงถือเปนการใชกฎหมาย
อยางไมเปนธรรม และจึงไมถือเปนสันติวิธีดวยเชนกัน หากกลุมที่ประกาศตนวาใชสันติวิธีใน
การเคลื่อนไหวทางการเมืองใชเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาเปนเครื่องมือในการตอสูแลว
แม ข บวนการนั้ น อาจจะยั ง มี คุ ณ ลั ก ษณะความเป น สั น ติ วิ ธี ใ นแง มุ ม อื่ น อยู แต ก็ เ ท า กั บ ว า
มาตรฐานหรือคุณภาพแหงความเปนสันติวิธีโดยภาพรวมของขบวนการเคลื่อนไหวนั้นๆออน
ดอยลงแลว จากการใชวิธีการอันไมเปนธรรมดังกลาว
5. สรุป
ในสังคมที่ผานบทเรียนการใชความรุนแรงในประวัติศาสตรการเมืองมาแตอดีตอยางใน
สังคมไทยนั้น กรอบเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรง
คอนขางมีอยูอยางแข็งแรง และทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางการเมืองจําเปน
จะต อ งใช วิ ธี ก ารโดยไร ค วามรุ น แรงในการเคลื่ อ นไหว ซึ่ ง ไม ไ ด จํ า กั ด อยู เ ฉพาะแค ก ลุ ม
เคลื่อนไหวโคนลมผูที่อยูในอํานาจเทานั้น แตยังรวมทั้งกลุมที่สนับสนุนฝายผูอยูในอํานาจดวย
นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวโดยไรความรุนแรงนั้น ไมไดถูกจํากัดการใชอยูเฉพาะเพียงหนึ่งหรือ
สองอุ ด มการณ ห รื อ เป า หมายทางการเมื อ ง กลุ ม เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งนั้ น ไม ว า จะมี
อุดมการณ เปาหมายทางการเมือง หรือแนวทางการเคลื่อนไหวชนิดใด ก็สามารถใชวิธีการของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงไดดวยกันทั้งสิ้น ขอสําคัญ คือ เมื่ออุดมการณ เปาหมายทางการเมือง
หรือแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุมๆหนึ่ง ไมสามารถ “เอาชนะใจ” หรือไดรับความยินยอม
จากกลุ ม พลั ง ทางการเมื อ งย อ ยๆกลุ ม อื่ น ๆได แ ล ว ก็ ย อ มเป น ธรรมดาที่ จ ะเกิ ด การแตกตั ว
ออกเปนกลุมตางๆ ดังเชนที่แสดงใหเห็นไวในบทที่ 7 นี้ วา ในความขัดแยงทางการเมืองนั้น ตัว
ละครที่มีสวนรวมไมไดมีแคเพียงหนึ่งหรือสองฝายเทานั้น แตยังมีฝายที่สามอีกดวย ซึ่งเปนฝาย
ที่ไมไดเขาขางหรือตอตานฝายแรกหรือฝายที่สองเสียทุกประการ นอกจากนี้ ในแตละฝาย (ของ
ทั้งสามฝาย) ก็ยังประกอบดวยกลุมยอยๆอีกหลายกลุม ซึ่งยอมจะตองมีการเมืองภายในอยูไม
นอยเชนกัน จะทําใหกลุมยอยเหลานี้เปนเอกภาพภายใตกลุมใหญกลุมเดียวกันได ก็เชนกัน
กลุมแกนกลางที่ขึ้นมานําจําเปนตองมีความชอบธรรมหรือไดรับการยอมรับมากเพียงพอ
ตัวอยางนี้มีใหเห็นทั้งที่เปนการเมืองภายในกลุมพันธมิตรฯระหวางปกคนทําสื่อในเครือ
ผูจัดการกับปกภาคประชาสังคม ซึ่งในที่สุดแกนนําพันธมิตรฯปกภาคประชาสังคม ก็ตัดสินใจ
เลือกที่จะอยูรวมในกลุมหลักตอไปทั้งที่ตองฝน แตก็เลือกที่จะฝนความรูสึกตนเองใหได สวน
พันธมิตรฯในปกที่มาจากสื่อเครือผูจัดการ ก็ยังคงยึดเปาหมายการขับไลรัฐบาลทักษิณใหได ไม
วาจะด ว ยวิธี การใดๆอยูตอไป เพราะเห็นวารัฐบาลทักษิ ณเปนอั นตรายต อชาติและสถาบั น

407
พระมหากษัตริย เกินกวาจะใหมีอํานาจดํารงอยูตอไปได ในขณะที่กลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
ก็ยึดหลักการที่เห็นวารัฐบาลทักษิณสามารถสรางความเจริญใหกับประเทศไทยดวยเปนอยางดี
แต ก ลั บ ถู ก รุ ม กลั่ น แกล ง ด ว ยวิ ธี ก ารนอกกฎหมายและไม เ ป น ประชาธิ ป ไตยที่ ผู นํ า ได รั บ
ความชอบธรรมมาจากการเลือกตั้ง สวนกรณีกลุมไมเอามาตรา 7
ก็เลือกยึดหลักการ
ประชาธิปไตยที่อํานาจตองอยูกับประชาชน ไมใชอยูที่อํานาจศักดิ์สิทธิ์ จึงไมอาจยินยอมรวม
แนวทางการขับไลรัฐบาลโดยไมสนใจวิธีการไดอีกตอไป ก็เลือกตัดสินใจกาวเดินออกมาเปนทาง
สายที่สาม
ปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น เปนปฏิบัติการทางการเมืองชนิดหนึ่ง และจําเปนตอง
อาศัยพลังของกลุมตางๆเข ารวมตัวรวมกันเคลื่อนไหวจึงจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
ดั ง นั้ น จึ ง มี พ ลวั ต ของพลั ง อํ า นาจน อ ยใหญ จ ากกลุ ม ต า งๆเข า มาเกี่ ย วข อ งมากมาย ในแง
ยุทธศาสตรการเคลื่อนไหวแลว ยิ่งมีการแตกตัวมาก ทั้งที่เปนภายในฝายตัวเอง หรือแตกตัว
ออกมาเปนฝายที่สามหรือฝายที่สี่ก็ตาม ก็จะยิ่งทําใหพลังเหลานี้ปะทะกันเองมากขึ้นเทานั้น จน
ทําใหไมอาจไปสูผลสําเร็จเปาหมายไดโดยงาย แตหากมองในแงหลักการที่แตละฝายยึดถือแลว
ก็ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่แตละฝายจําเปนจะตองยึดหลักการและแนวทางวิธีการของตนเองไว
ไมใหเปาหมายมาบดบังใหฝายตนตองยอมเขารวมกับกลุมแกนนําที่ไมเห็นดวยมากจนเกินจะ
ฝนทนไหว
ในแงของปฏิบัติการเชิงเนื้อหาผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตนั้น ทั้งสามฝายตางก็ผลิต
และเผยแพรเนื้อหาออกมาเพื่อสื่อสารทางการเมืองตามแนวทาง อุดมการณและเป าหมาย
ทางการเมืองของตนเองทั้งสิ้น ปญหาจึงขึ้นอยูกับวาใครสามารถผลิตและเผยแพรเนื้อหาออกมา
ได ท รงอิ ท ธิ พ ล ในแง ที่ ก อ ให เ กิ ด ความคิด หรื อประเด็น ใหม ๆ โน มน าวจูง ใจและสร า งความ
ยินยอมใหกับฝายตน พรอมกับลดทอนความชอบธรรมของฝายตรงขาม ไดมากกวากัน รวมทั้ง
ใครมีทรัพยากรและกําลังความสามารถที่จะสรางและเผยแพรเนื้อหาเขาถึงผูบริโภคเนื้อหาใน
ปริมาณที่มากกวากัน ทั้งที่เปนการอภิปรายวาดวยการใชมาตรา 7, ขอบเขตความเหมาะสมของ
กระบวนการตุลาการภิวัตน, และการเมืองเรื่องพระราชอํานาจ รวมทั้งคดีหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพของทั้งสามฝาย
สวนในแงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทยแลว ก็คลายกับโครงสรางอํานาจในเรื่อง
อื่นๆ กลาวคือ การตอสูทางการเมืองหนึ่งๆ ยอมตองกระทําภายใตระบบโครงสรางหนึ่งๆ ดังนั้น
เมื่อทุกฝายใชเงื่อนไขสนับสนุนของระบบอินเทอรเน็ตไทยในการตอสูทางการเมือง ก็เปนที่
คาดการณไดอยางแนนอนวาจะตองเผชิญกับเงื่อนไขจํากัดเชิงโครงสรางของระบบอินเทอรเน็ต
ไทยดวยเชนกัน ไมวาจะเปนฝายใดก็ตาม ดังที่แสดงไวในบทที่ 6 และบทที่ 7 นี้ เว็บไซตของ
กลุมขับไลรัฐบาลทั้ง 4 เว็บไซต (เว็บผูจัดการออนไลน, เว็บไทยอินไซเดอร, เว็บเอฟเอ็ม 92.25,
และเว็บคอรรัปชั่นว็อทช) และ 1 สถานีโทรทัศน (เอเอสทีวี) ลวนถูกจํากัดศักยภาพจากเงื่อนไข
อํานาจเชิงโครงสรางผานมิติเชิงสถาบัน เชน กรมประชาสัมพันธ, การสื่อสารแหงประเทศไทย,
กระทรวงไอซีที และตํารวจไซเบอร เปนตน ซึ่งกระทําลงมาที่กลุ มองคกรที่ รับผิ ดชอบดู แล
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จัดการอินเทอรเน็ตในมิติเชิงเทคนิค เชน ผูใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต ผูใหบริการเว็บโฮสติ้ง
หรือแมแตผูใหบริการรับฝากเครื่องเว็บเซิรฟเวรอ เปนตน ในขณะที่กลุมสนับสนุนรัฐบาลใน
หองราชดําเนิน ก็จําเปนจะตองอยูภายใต “กฎ กติกา มารยาท” ที่มีเว็บมาสเตอรเปนผูดูแล และ
ในที่ สุ ด ก็ ถู ก แรงกระแทกจากอํ า นาจศาลสั่ ง ค น หาและระบุ ตั ว ผู โ พสต ข อ ความหมิ่ น ศาลมา
ดําเนินคดี รวมทั้งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเองก็ถูกจํากัดศักยภาพเว็บบอรดโดยผูใหบริการฟรีเว็บ
บอรด อันเกิดจากการกดดันโดยเจาหนาที่ภาครัฐอีกทอดหนึ่ง
สถาบันและกลุมองคกรเหลานี้ลวนเปนผูกระทําการของอํานาจในรูปลักษณตางๆที่แฝง
ฝงอยูในโครงสรางทางเทคโนโลยีของระบบอินเทอรเน็ตไทย ซึ่งมีทั้งที่เปนอํานาจเชิงเทคนิคและ
อํานาจเชิงสถาบัน ที่เปนผลมาจากการตอสูแยงชิงอํานาจในระหวางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
อิน เทอร เ น็ ต ของไทยในชว งก อนที่ จะมีป ฏิ บัติ ก ารขับ ไล รัฐ บาลทั ก ษิ ณ และได ก ลายมาเป น
เงื่อนไขเชิงโครงสรางที่ทั้งคอยรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยบนอินเทอรเน็ตและในบางครั้ง
ยังไดจํากัดศักยภาพในใชอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรงของ
ฝายตางๆอีกดวย ในขณะที่กลุมเคลื่อนไหวโดยใชอินเทอรเน็ตก็พยายามตอสูตานทานโดยใช
หลักการเรื่องเสรีภาพดานตางๆ ซึ่งมีทั้งกรณีที่ไดผลและ (สวนใหญจะ) ไมไดผล ขอปญหาเรื่อง
การรักษาความสงบเรียบรอยกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น ถือไดวาเปนประเด็น
ที่ยังไมลงตัว (controversial issue) ซึ่งจะเปนเงื่อนไขสําคัญในการกํากับแบบแผนความสัมพันธ
ระหวางกลุมองคกรและอํานาจฝายตางๆที่ของเกี่ยวกับการใชระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตใน
การเคลื่อนไหวทางการเมืองไรความรุนแรง ทั้งที่เปนฝายผูมีอํานาจในการกํากับเชิงนโยบาย
ฝ า ยผู ข อ งเกี่ ย วกั บ ระบบอิ น เทอร เ น็ ต ในเชิ ง เทคนิ ค และฝ า ยผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ในการสร า ง
ปฏิบัติการเชิงเนื้อหา ☯

บทที่ 8
ขออภิปราย ขอสรุป และขอเสนอแนะ

วิ ท ยานิ พ นธ ชิ้ น นี้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระบบเทคโนโลยี ช นิ ด หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว า
“อินเทอรเน็ต” กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองชนิดหนึ่งที่เรียกวา “ปฏิบัติการไรความรุนแรง”
เพื่อตอบคําถามหลักๆ 2 ประการ คือ เรื่องอํานาจเชิงปฏิบัติการกับอํานาจเชิงโครงสรางของ
อินเทอรเน็ต กลาวคือ (1) อินเทอรเน็ตถูกใชเปนเครื่องมือในการเคลื่อนไหวไรความรุนแรง
อยางไรบาง? หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง อินเทอรเน็ตถูกใชในฐานะปฏิบัติการทางอํานาจของกลุม
เคลื่อนไหวไรความรุนแรงอยางไรบาง? และ (2) ในฐานะที่เปนระบบเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง
ภายในระบบใหญของอินเทอรเน็ตไทยนั้น ประกอบดวยความสัมพันธเชิงอํานาจที่เกี่ยวของ
อยางไรบาง และโครงสรางความสัมพันธเหลานี้สงผลอยางไรบางตอการเคลื่อนไหวไรความ
รุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต?
วิทยานิพนธฉบับนี้ตอบคําถามขอที่สองดวยบทที่ 4 โดยการพิจารณาการตอสูในเชิง
อํานาจการควบคุมผานการศึกษาประวัติศาสตรพัฒนาการของระบบอินเทอรเน็ตไทย สวน
คําถามขอแรก วิทยานิพนธชิ้นนี้ตอบอยูในบทที่ 6 และ 7 ผานการศึกษาปฏิบัติการทางการ
เมืองโดยใชอินเทอรเน็ตในชวงเหตุการณการขับไลรัฐบาลทักษิณระหวางป 2548-2549 จบลงที่
เหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ซึ่งสามารถแยกแยะกลุมพลังทางการเมือง ไดอยาง
นอย 3 กลุม คือ กลุมขับไลรัฐบาล กลุมสนับสนุนรัฐบาล และกลุมไมเอามาตรา 7 กลุมสุดทายนี้
ไมไดขับไลหรือสนับสนุนรัฐบาลทุกกรณีไปเหมือนสองกลุมแรก
ในบทที่ 8 นี้ ประกอบดวย 5 หัวขอ คือ เริ่มดวยหัวขอแรก คือ การอภิปรายในเชิง
ทฤษฎีสันติวิธี 2 ประการที่ผูเขียนพบเห็นจากกรณีศึกษาของวิทยานิพนธนี้ เพื่อเสนอใหเรา
ปรับเปลี่ยนทาทีการมองสันติวิธีใหมและเขาใจความเปนการเมืองของปฏิบัติการไรความรุนแรง
มากขึ้น จากนั้นเปนการอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของปฏิบัติการไรความรุนแรงที่เคลื่อนไหว
ผานระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต โดยประยุกตกรอบโครงรางการอภิปรายเกี่ยวกับการเมือง
แหงปฏิบัติการไรความรุนแรงของ Sharp ที่เสนอไวเปน 3 ภาคหลักๆมาใชในเวอรชั่น
อินเทอรเน็ต ไดแก
หัวขอที่สอง วาดวยลักษณะของอํานาจในยุคที่ปฏิบัติการไรความรุนแรงกระทําผาน
ระบบอินเทอรเน็ต ในหัวขอนี้จะไดอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีอํานาจ 3 ทฤษฎีและ 1 สมการ คือ
อํานาจเชิงการยินยอม (ตามทฤษฎีพื้นฐานเดิมของ Sharp) แลวอภิปรายเกี่ยวกับพลวัตของ
อํานาจที่เกี่ยวของกับเหตุการณการขับไลรัฐบาลทักษิณโดยพิจารณาผานสมการเชิงอํานาจของ
กลุมตางๆ จากนั้น จะเปนการขยายกรอบคิดเกี่ยวกับอํานาจเชิงการยินยอมไปสูกรอบทฤษฎี
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อํานาจในเชิงโครงสราง ซึ่งเปนอํานาจที่แฝงฝงอยูในระบบโครงสรางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
และไดปรากฏกายขึ้นมามีบทบาทอยางชัดเจนเมื่อครั้งที่มีการนําอินเทอรเน็ตมาใชในปฏิบัติการ
ไรความรุนแรง การอภิปรายในหัวขอนี้ (หัวขอ 2.3) จะเปนการตอบคําถามประการที่สองของ
วิทยานิ พนธ ชิ้ นนี้ ไ ปในคราวเดี ย วกัน ดว ย สว นสุ ดทา ยของหั ว ข อนี้ เป น ส ว นเพิ่ มเติ ม โดย
ทดลองขยายกรอบความคิดเรื่องอํานาจเชิงการยินยอมและอํานาจเชิงโครงสราง ใหมาอยูใน
ระนาบเดียวกันผานทฤษฎีลาสุดของ Manuel Castells คือ ทฤษฎีอํานาจเชิงเครือขาย ทฤษฎีนี้
ชวยใหเราพิจารณาระนาบอํานาจชนิดใหมที่อํานาจทางการเมืองและอํานาจทางเทคโนโลยีมี
ปฏิสัมพันธกันไปมาอยางแยกกันไมออก และสามารถเห็นถึงปริมณฑลทางอํานาจและลักษณะ
ของผูใชอํานาจชนิดใหมๆเกิดขึ้น ขามพนพรมแดนขอบเขตแบบเดิมที่มีอยู และเมื่อกลับมา
พิจารณาอํานาจทั้งในเชิงการยินยอมและเชิงโครงสรางแลว
หัวขอที่สามและสี่นั้น เปนการตอบคําถามขอแรกของวิทยานิพนธชิ้นนี้วาดวยลักษณะ
และพลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตในสัคงมไทย โดยที่หัวขอที่สาม เปน
การอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต โดยเริ่มจาก
การสํารวจและสรางภูมิทัศนทางแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช
อินเทอรเน็ตที่มีถกเถียงกันอยูในปจจุบัน เพื่อกําหนดตําแหนงแหงที่และลักษณะของปฏิบัติการ
ไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตในกรณีของไทยวาอยูในกลุมแนวคิดหรือหมวดหมูประเภทใด
ของภูมิทัศนดังกลาว จากนั้น จะไดอภิปรายเล็กนอยเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเรื่อง “การสื่อสารกับ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง” ที่วิทยานิพนธชิ้นนี้ใชในการชวยจัดระเบียบขอมูล สวนวิธีการของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ ตที่พบเห็นในวิทยานิพนธชิ้นนี้นั้น ก็ แบงเปน 3
ประเภทตามหมวดหมูเดิมที่ยีน ชารป เคยเสนอไว
หัวขอที่สี่ คือ นับวามีรายละเอียดมากที่สุด เพราะเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานการณ
จริงของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประกอบดวยอํานาจหลายฝาย ผูเขียนใหชื่อหัวขอนี้วา
“พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง” โดยเทียบเคียงกับภาคที่สามในงานคลาส
สิคของชารป (Sharp, 1973) สี่เรื่องแรกในหัวขอนี้ เปรียบเสมือนเปนเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัว
สําหรับสรางปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยอินเทอรเน็ต เริ่มจากการพิจารณาถึงวิธีที่แตละกลุม
นําเงื่อนไขสนับสนุนจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาเอื้อใหเปนประโยชนตอกลุมตนเองในการทา
ทายอํานาจของกลุมที่ตนเองไมพอใจ (แตละกลุมมี “ฝายตรงขาม” ที่แตกตางกันไป) จากนั้น จะ
ไดพิจารณาอยางรวบรัดเกี่ยวกับปฏิบัติการเชิงประเด็น/เนื้อหาและปฏิบัติการสวนกลับของแต
ละฝาย ในฐานะที่เปนประเด็นธงนําสําหรับการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงของแตละกลุม วาขอวิ
วาทะในเชิงเนื้อหากันอยางไรบาง
เรื่องที่สามในหัวขอนี้เปนการอภิปรายเกี่ยวกับขอปญหาเรื่องวาควรเคลื่อนไหวโดย
เปดเผยหรือปดเปนความลับ เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ผูที่สนใจปฏิบัติการไรความรุนแรง (ไมวาจะ
ใชหรือไมใชอินเทอรเน็ต) จําเปนจะตองพิจารณาและชารปไดอภิปรายไวในงานของเขาแลวเปน
อย า งดี ในวิ ท ยานิ พ นธ นี้ จ ะได อ ภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นไหวโดยใช
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อินเทอรเน็ต ซึ่งมักเห็นกันวาการไมตองเปดเผยตัวตนของผูเคลื่อนไหวเปนคุณลักษณะเดน
ประการหนึ่งของอินเทอรเน็ต เรื่องสุดทายของชวงการเตรียมการ คือ เรื่องยุทธศาสตรและ
ยุทธวิธีไรความรุนแรง ซึ่งมีอภิปรายกันในงานชิ้นอื่นๆอยางหลากหลายมากมาย ในที่นี้ไดตั้ง
เปนขอสังเกตเพิ่มเติมจากยุทธศาสตร/ยุทธวิธีอีกอยางละหนึ่งขอ คือ การเมืองเรื่องความสนใจ
ซึ่งอันที่จริงแลวเปนยุทธศาสตรที่ใชกันในยุคกอนอินเทอรเน็ตและยังคงใชอยางมีนัยสําคัญในยุค
อินเทอรเน็ตดวย สวนยุทธวิธีการเมืองเรื่องความเร็วนั้น แมจะเปนยุทธวิธีที่สําคัญในยุคกอน
อิ น เทอร เ น็ ต แต ถื อ ได ว า อิ น เทอร เ น็ ต ช ว ยเสริ ม สร า งให ยุ ท ธวิ ธี นี้ เ ข ม แข็ ง ขึ้ น อี ก มาก ใน
ขณะเดียวกันก็สงผลกระทบยอนกลับไปสูคุณภาวะของการเมืองและการเพิกถอนความยินยอม
อีกดวย ดังจะไดอภิปรายตอไป
สามสวนหลังของหัวขอนี้ กลาวไดวาเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง
ของพลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรงที่ใชอินเทอรเน็ต กลาวคือ เรื่องที่หา
การถูกตอบโตกลับจากผูถูกทาทายอํานาจดวยมาตรการในทางเทคโนโลยีโดยมีการปดกั้น
เว็บไซตเปนมาตรการหลัก เรื่องที่หก การรับมือกับมาตรการดังกลาวซึ่งจะไดอภิปราย 2 เรื่อง
ใหญที่เห็นวามีศักยภาพความเปนไปไดที่จะพัฒนาตอไปใหกลายเปน “วิธีการเชิงเทคนิคของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง” (technical method of nonviolent action) และเรื่องสุดทาย คือ
ทรัพยากรสําหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคอินเทอรเน็ต อันจะนํามาซึ่ง “อํานาจเชิง
ปริมาณ” ซึ่งวิทยานิพนธชิ้นนี้ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงที่
เปนแบบมวลชนดังกรณีของไทยนี้ แมไมอาจถึงขั้นเปนกลไกไปสูการเปลี่ยนแปลง แตก็สําคัญ
อยูในระดับที่จะกําหนดความไดเปรียบเสียเปรียบของแตละฝายเลยทีเดียว
หัว ข อ ที่ ห า เป น การสรุ ป ข อ ค นพบของงานวิ จั ย ในวิ ท ยานิ พ นธชิ้ น นี้ ว า ในกรณี ก าร
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณของไทยระหวางป 2548-2549 นั้น อินเทอรเน็ตสามารถทําให
ปฏิบัติการไรความรุนแรงกาวหนาไปไกลไดมากนอยเพียงใด สวนใดที่ยังไปไมถึงและนาจะ
พัฒนาไปตอ หัวขอสุดทาย คือ ขอเสนอแนะ ซึ่งเปนการอภิปรายถึงแนวโนมในอนาคตของการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต และโจทยวิจัยที่นาศึกษาตอไปใน
อนาคต
1. “ไรความรุนแรง” เทากับ “ดี” หรือไม และ “ความขัดแยงไรความรุนแรง”
งานศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการไรความรุนแรงทั้งหลายนั้น โดยมากมักมีทาทีหรือกลิ่น
อายในลั ก ษณะที่ ว า เรื่ อ งนี้ เ ป น สิ่ ง ที่ ดี ง าม ทั้ ง นี้ ค วามดี ง ามของปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรง
(nonviolent action) (หรือที่นําไปเรียกรวมกับศัพททั่วไปวา “สันติวิธี” (nonviolence)) นั้น
นอกจากวางอยูบนฐานของการที่ไมกอใหเกิดความรุนแรงแลว โดยสวนใหญยังวางอยูบนฐาน
ของอุดมการณหรือเปาหมายทางการเมืองบางชนิดของขบวนการเคลื่อนไหว ซึ่งเปนอุดมการณ
ที่ดูเหมือนทั้งผูอานและผูเขียนในแวดวงปฏิบัติการไรความรุนแรงจะใหการยอมรับไวแลว เชน
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ในงานศึกษาของ Carter, Clark, and Randle (2006) ซึ่งทําบรรณานิทัศน (annotation)
เอกสารภาษาอังกฤษที่ศึกษากรณีปฏิบัติการไรความรุนแรงทั่วโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เปนตนมามากถึง 938 กรณีนั้น สวนใหญแลว อาจแยกประเภทของปฏิบัติการเหลานี้ไดเปน 6
ชนิด ไดแก (1) การตอตานโดยไรความรุนแรง (nonviolent resistance) ตอระบอบอาณานิคม
(2) การรณรงคสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยในระบอบคอมมิวนิสต (3) การตอตานการ
เลือกตั้งฉอฉล, การกดขี่, เผด็จการ, และการปกครองโดยทหาร (4) การรณรงคสิทธิทาง
การเมือง สิทธิพลเมือง และสิทธิทางวัฒนธรรม (5) การรณรงคเพื่อความเปนธรรมทางสังคม
และเศรษฐกิจ และ (6) ปฏิบัติการไรความรุนแรงในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
จะเห็นไดวาฐานของความชอบธรรมของปฏิบัติการไรความรุนแรงทั้ง 6 กรณีนั้น อยูที่
เรื่องการตอตานอาณานิคม, เรื่องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย, การตอตานความฉอฉล การ
กดขี่ เผด็จการและทหาร, เรื่องสิทธิดานตางๆ, และเรื่องความเปนธรรมดานตางๆ ฐานทาง
อุดมการณหรือฐานทางศีลธรรมของงานศึกษาเหลานี้ ดูจะเปนที่ยอมรับกันในโลกยุคหลังนี้อยู
แลว กลาวอีกนัยหนึ่ง จึงเห็นไดวา ฐานทางศีลธรรมของงานศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการไรความ
รุนแรงนั้น คอนขางยืนอยูขางเดียวกับหรือสนับสนุนกลุมเคลื่อนไหวปฏิบัติการ
การเคลื่ อนไหวทางการเมือ งในประเทศตางๆทั่ ว โลกเหล านี้ ล ว นเป นกรณีที่ สําคั ญ
สําหรับประเทศนั้นๆและบางกรณีสําคัญในระดับโลกเลยทีเดียว ดังนั้น เหตุการณเหลานี้ยอมมี
ความซับซอนในตัวมันเอง และประกอบดวยกลุมพลังทางการเมืองหลากหลายกลุม ที่ขัดแยง
และมีความไมลงรอยไมเห็นดวยทางความคิดหรือแนวทางการเคลื่อนไหวอยูมากมาย ชองโหว
ของงานศึกษาวิจัยในแวดวงปฏิบัติการไรความรุนแรง คือ คลายกับฉายใหเห็นภาพดานเดียว
คล า ยดั่ ง ว า แม มี ค วามซั บ ซอ นของกลุ ม พลั ง ทางการเมื อ งมากมาย แต ค วามชอบธรรมทาง
ศีลธรรมของกลุมอื่นๆ ไมสามารถตานทานฐานความชอบธรรมของกลุมเคลื่อนไหวไรความ
รุนแรงได ดังนั้น คําถามจึงอยูที่วา แลวจะเปนเชนไร หากกลุมเคลื่อนไหวไรความรุนแรง ไม
สามารถสรางหรือยึดครองความชอบธรรมหรือฐานทางศีลธรรมเหนือกลุมอื่นๆไดมากเพียงพอ?
หรือจะเปนเชนไรหากในสถานการณการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงนั้นๆ เกิดการปะทะกันของ
ความชอบธรรมทางศีลธรรมหรืออุดมการณหลายชุดที่มีระดับพลังที่ไมเหลื่อมล้ํากันมากนัก?
ขอเสนอชวนถกเถียงในทางทฤษฎีสันติวิธีประการแรก คือ อันที่จริงแลว “ความดี” ของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง (รวมถึงสันติวิธีดวย) ที่มักยึดถือกันนั้น อยูที่ใด กลาวอีกนัยหนึ่ง
“ความดี” ของปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น เปนเพราะนําไปสูเปาหมาย (ends) ที่ดี หรือเปน
เพราะเปนวิธีการ (means) ที่ดี หาก “ความดี” ดังกลาวนี้เปนเพราะนําไปสูเปาหมาย “ที่ดี”
(หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง อยูบนฐานอุดมการณ “ที่ดี”) แลว คําตอบนี้ก็จะพาเราไปสูขอปญหาอีก
ชนิดหนึ่ง วา ใครจะใชเกณฑ “ความดี” ชนิดใด ซึ่งขึ้นอยูกับอุดมการณทางการเมืองของผูชี้วัด
ความดีนั้นๆอีกดวย
ปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น แมไมถึงกับไมสนใจเรื่องอุดมการณ แตก็ไมไดปดกั้น
ตนเองไมใหถูกนําไปใชโดยกลุมที่มีอุดมการณชนิดตางๆกัน กลาวคือ ไมวาคนกลุมนั้นๆจะมี
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อุดมการณชนิดใด ก็สามารถใชปฏิบัติการไรความรุนแรงไดทั้งสิ้น ยีน ชารป เองก็กลาวไวอยาง
ชัดเจนตั้งแตป 1973 แลววา “…คนมักจะทึกทักเอาวา สิ่งที่ผูคนถือวา “ดี” ก็จะเรียกสิ่งนั้นวา “ไร
ความรุนแรง” ในขณะที่เรียกทุกสิ่งที่ตนไมชอบวาเปนความรุนแรง” (ชารป, 2529 : 97)
นอกจากนี้ ชารปยังกลาวไวอีกวา ประเด็นปญหาของการตอสูทางการเมืองโดยใชปฏิบัติการไร
ความรุนแรงนั้น เปนไปไดหลากหลายขอบเขตและทิศทาง กลาวเฉพาะที่เกี่ยวของกับประเด็น
ในที่นี้ คื อ ปฏิ บัติการดั งกล า วนั้ น เปนไปไดทั้งในแง ที่เ ป น “...การต อสู เ พื่ อรั ฐ บาลหรื อ การ
ตอตานรัฐบาล...” (เนนโดยผูเขียน) (ชารป, 2529 : 96)
ที่นาสนใจ คือ ทามกลางพลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ
ในสถานการณจริงของการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงนั้น เปนไปไดเสมอที่กลุมไรความรุนแรงจะ
เผชิญปฏิบัติการไรความรุนแรงสวนกลับ (counter nonviolent action) ดังที่ Sharp ยกตัวอยาง
ไวจํานวนหนึ่ง เชน กรณีที่คนผิวดําในเมืองมอนเทโกรี รัฐอลาบามา ประกาศรณรงคตอตานการ
แบงแยกสีผิวโดยการนั่งประทวงในรถประจําทางที่แบงแยกสีผิวในเดือนพฤษภาคม 1961 กลุม
สนับสนุนการแบงแยกสีผิวก็ตอบโตดวยวิธีการไรความรุนแรงเชนกัน โดยการปดสถานีขนสงรถ
สาธารณะไมใหมีการบริการเกิดขึ้นกอนหนาที่กลุม “ผูโดยสารเสรี” (freedom rider) จะมาถึงที่
เมืองนี้เพื่อเริ่มปฏิบัติการดังกลาว อีกกรณีหนึ่งที่ Sharp ยกขึ้นมา คือ ปฏิบัติการไรความ
รุนแรงของสมาชิกกลุมตอตานคนผิวดํา คลู คลัก แคลน (Klue Klux Klan) ในเมืองแอตแลนตา
เมื่อปลายทศวรรษที่ 1960s ที่ตอบโตการกดดันของกลุมนักศึกษา โดยการขูวาจะทําการ “คว่ํา
บาตรโดยคนขาว” (white boycott) ตอรานคาใดๆที่ยกเลิกการแบงแยกจานชามชอนสําหรับคน
ผิวดํากับคนผิวขาวออกจากกัน (Sharp, 1973 : 694)
สถานการณ ใ นลั ก ษณะเดียวกับ คํ า ถามดังกล า วนี้ เกิด ขึ้นกั บ กรณี การขั บ ไลรั ฐ บาล
ทักษิณของประเทศไทย และความเหลื่อมล้ําของฐานพลังความชอบธรรมทางศีลธรรมของกลุม
ขับไลรัฐบาล ยิ่งลดนอยถอยลงไปอยางมากหลังเหตุการณ รัฐประหาร 2549 แมพลังทางการ
เมืองในเชิงปฏิบัติการและสมรรถนะดานอื่นๆจะยังมิอาจเทียบเทากับกลุมขับไลรัฐบาลทักษิณได
แตการทํารัฐประหารก็ไดเพิ่มความชอบธรรมทางศีลธรรมบนฐานอุดมการณประชาธิปไตย
(โดยเฉพาะหลักการเรื่องผูนําตองมาจากการเลือกตั้ง) ใหกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณขึ้นอีก
อยางมาก
กรณี ก ารขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ นี้ ทํ า ให เ ห็ น ได ชั ด ว า ในวงการการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น ยังขาดการศึกษาในสถานการณที่ความชอบธรรมทางศีลธรรมหรือ
พลังทางอุดมการณ มีขนาดใกลเคียงกัน หรือไมสามารถเอาชนะกันไดอยางเด็ดขาด ทั้งนี้ อาจ
เปนเพราะในหวงหลายสิบปที่ผานมา ความคิดเรื่องปฏิบัติการไรความรุนแรง มักถูกนําไปปะปน
สับสนกับเรื่องสันติวิธี และอยูในระยะ “สถาปนาตัวเอง” กลาวคือ ความพยายามศึกษาสันติวิธี
และปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น เปนไปในลักษณะสนับสนุนใหมีการใชสันติวิธีและปฏิบัติการ
ไรความรุนแรงขึ้นในสังคมการเมืองตางๆ อาจมีการกลาวบางถึงความไมสําเร็จของปฏิบัติการไร
ความรุนแรง แตก็เปนมีการอภิปรายกันคอนขางนอย ทําใหในวงการผูที่สนใจเรื่องสันติวิธีและ
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ปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น ลืมไปวา “สันติวิธี” และ “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” นั้น เปน
เครื่องมือจัดการความขัดแยงชนิดหนึ่ง ที่อาจใชไดผลหรือไมไดผลก็เปนได ขึ้นอยูกับปจจัย
หลากหลายประการ ดุจเดียวกับเครื่องมือทางการเมืองชนิดอื่นๆ
กลาวอีกนัยหนึ่ง งานศึกษาดานสันติวิธีทั้งหลาย มักมีแนวโนมของผูศึกษา/ผูเขียน/
ผู อ า นที่ จ ะยื น อยู ตํ า แหน ง แห ง ที่ เ ดี ย วกั บ ขบวนการไร ค วามรุ น แรงที่ กํ า ลั ง ต อ สู เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงไปสู “สิ่งที่ดีกวา” (ตามอุดมการณตางๆ ดังเชนที่ยกตัวอยางมาในสองยอหนาแรก)
แตไมไดยืนหางออกมาอยูในจุดที่ทําใหเห็นถึงวาสถานการณดังกลาว เปนสถานการณความ
ขัดแยงประเภทหนึ่งมีความซับซอนในตัวเอง กรณีที่สําคัญ คือ กรณีที่ฐานอุดมการณหรือฐาน
ทางศีลธรรมของทั้งสองฝายของขั้วขัดแยง อาจจะนาสนับสนุนดวยกันทั้งคู (เชน ฝายหนึ่งสูเพื่อ
ความเปนธรรม อีกฝายหนึ่งสูเพื่อประชาธิปไตย เปนตน) หรืออาจเปนเรื่องไมนาอภิรมยทั้งคู
เพราะเปนเพียงเกมสอํานาจของทั้งสองฝาย ที่ชิงไหวชิงพริบ หักเหลี่ยมเฉือนคมกันอุตลุต และ
เปนสถานการณที่เปนไปไดเสมอที่ทั้งฝายขบวนการไรความรุนแรง (ซึ่งมักถูกมองวา “ดีงาม”)
และฝายผูที่อยูในอํานาจหรือกลุมที่สนับสนุนฝายผูที่อยูในอํานาจ (ซึ่งมักถูกมองวา “ชั่วราย”) ก็
จะใชปฏิบัติการไรความรุนแรงดวยเชนกัน ซึ่งผลอาจเปนไดหลากหลายทิศทาง ตั้งแตการที่ทั้ง
สองฝายบรรลุขอตกลงและคลี่คลายความขัดแยงไปได จนถึงกรณีที่ความขัดแยงนั้นกลายเปน
ความขัดแยงที่ยืดเยื้อยาวนาน ตอสูกันไมจบไมสิ้น จนหลายฝายเริ่มรูสึกวานาเบื่อหนาย ก็
เปนไดเชนกัน
ในกรณีที่ปฏิบัติการไรความรุนแรงถูกนํามาใชในสถานการณที่พลังของอุดมการณทาง
ศีลธรรมของทั้งสองฝายมีขนาดใกลเคียงกันดังกลาว จึงไมใชเรื่องงายที่คาดหวังใหปฏิบัติการไร
ความรุนแรงจะเปนยาขนานเอกที่แกไขสภาวการณกันไดงายดายเหมือนที่งานศึกษาตางๆวาด
ภาพเอาไวใหเราเห็นกัน หากเปนกรณีแรก (คืออุดมการณของทั้งสองฝายลวนนาอภิรมยทั้งคู)
ก็ดูจะทําใหเกิดความลําบากใจกับกลุมคนที่ไมไดอยูในสนามความขัดแยงอยูพอประมาณ เพราะ
ไมรูจะเลือกสนับสนุนอะไรดี แตหากเปนกรณีหลัง (คือเปนเกมสการชวงชิงอํานาจ) ก็ดูจะยิ่งเปน
เรื่องนาเหี่ ย วแห งจิ ตใจตอผู ที่ เ กี่ย วข องอยูไ มนอยที่ตองมาวุ นวายอยูใ นสนามความขั ดแย ง
ดังกลาว ไมวาจะในฐานะ “ผูเลน” หรือ “ผูชม” (หมายถึงมวลชนผูที่จะเปนฐานสนับสนุน
ความชอบธรรม) ก็ตาม
ดังนั้น ในที่นี้ จึงเห็นไดชัดวา “ความดี” ของปฏิบัติการไรความรุนแรงและสันติวิธีนั้น
ไม ไ ด อ ยู ที่ ว า นํ า ไปสู เ ป า หมาย “ที่ ดี ” แต อ ยู ที่ ก ารเป น วิ ธี ก ารที่ ดี (หรื อ อย า งน อ ย “ดี ก ว า ”
วิธีการใชความรุนแรง) ในแงที่จํากัดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินมากกวา1 ดังที่ชารปเอง

1

ขอขอบพระคุณอาจารยชัยวัฒน สถาอานันท และอาจารยอมรา พงศาพิชญ ที่ชวยชี้ประเด็นนี้ใหแก
ผูเขียน อยางไรก็ตาม เมื่อเปนดังนี้แลว ก็อาจกลาวสืบเนื่องตอไปไดวา การเปนวิธีการที่ดีในตัวมันเองนั้น ก็
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ก็กลาวไวในเรื่องที่ 8 จาก 9 เรื่องของการแกไขมโนทัศนที่ผิดพลาดวา “ไมมีอะไรในตัว
ปฏิบัติการไรความรุนแรง ที่จะปองกันไมใหถูกนําไปใชเพื่อจุดมุงหมายที่ “ดี” หรือ “ชั่ว” ถึงแมวา
ผลทางสังคมของการใชปฏิบัติการไรความรุนแรงเพื่อวัตถุประสงคที่ “ชั่วราย” อาจจะแตกตาง
อยางยิ่งจากผลของการใชความรุนแรงเพื่อจุดมุงหมายเดียวกัน” (ชารป, 2529 : 105; Sharp,
1973 : 71) ชารปตั้งคําถามไวในเรื่อง “การลงทัณฑโดยไรความรุนแรงเพื่อจุดมุงหมายที่ ‘มิ
ชอบ’ ” ไดอยางนาสนใจยิ่งวา จะเปนอยางไรหากพรรคนาซีหันไปใชปฏิบัติการไรความรุนแรง
ทําการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตอคนยิว หรือกลุมตอตานการเหยียดผิวในสหรัฐถูกคว่ําบาตร
ทางสังคมและเศรษฐกิจโดยกลุมที่ตองการใหมีการแบงแยกสีผิว เขาตอบวาภัยคุกคามของ
พรรคนาซีก็ยังคงอยู ลัทธิเหยียดผิว ลัทธิตอตานชาวยิว และลัทธินิยมชนชั้นนําก็จะยังคงดํารง
อยูตอไป และจําเปนจะตองมีการตอตานสิ่งเหลานี้กันตอไป แตสิ่งที่สําคัญ คือ เมื่อฮิตเลอรใช
ปฏิบัติการไรความรุนแรงเปนวิธีการเพียงประการเดียวเทานั้นในการบรรลุเปาหมายของตนแลว
จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมหาศาล จะไมมีคายกักกัน ไมมีการทรมานและสังหารฝาย
ตรงขามทางการเมือง ไมมีการกวาดลางชาวยิปซี ชาวยิว ชาวยุโรปตะวันออกและคนอื่นๆ ไมมี
การบุกรุกและทิ้งระเบิดประเทศอื่นๆเลย หากนาซีใชเฉพาะมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ
เดินขบวนและอดอาหารประทวงแลว พวกเขาก็ยังคงกออันตรายไดมากอยูดี แตจะไมมีการฆา
ลางเผาพันธุหรือสงครามเกิดขึ้น (ชารป, 2529 : 285-8) กลาวอีกนัยหนึ่ง การใชวิธีการของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงเพื่อเปาหมายอัน “มิชอบ” นั้น สําหรับชารปแลว “ก็ยังดีกวาการที่คน
กลุมเหลานี้ใชความรุนแรงเพื่อบรรลุเปาหมายชนิดเดียวกัน” (Sharp, 1999 : 573)
เมื่อความดีของสันติวิธีและปฏิบัติการไรความรุนแรงอยูที่วิธีการ ไมใชเปาหมาย ดังนั้น
จึงมีขอเสนอชวนถกเถียงในทางทฤษฎีสันติวิธีประการที่สอง คือ เนื่องจากผูเขียนเห็นวาในโลก
ความเป น จริ ง ทางการเมื อ งนั้ น สถานการณ ที่ ทํ า ให ต อ งมี ก ารใช ป ฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรง
(โดยเฉพาะกรณีที่เปนระดับประเทศ) สวนใหญมักเปนสถานการณที่สลับซับซอน พลังทาง
อุดมการณแขงขันกันในลักษณะที่ “กินกันไมขาด” เพราะมักมีประเด็นยอยๆอีกมากมายที่คอย
ค้ํายันความชอบธรรมของอุดมการณ ใหญและเหตุการณใหญๆอื่นๆอีกไมนอย และบางกรณี
อาจไขวกันดวยซ้ํา ดังนั้น ในที่นี้ จึงอยากเสนอวา ทาทีของวงการผูสนใจเรื่องปฏิบัติการไร
ความรุนแรง จําเปนตองปรับเปลี่ยนทาทีบางประการ เพื่อใหเห็นและเขาใจถึง “การเมืองแหง
ปฏิบัติการไรความรุนแรง” หรือ Politics of Nonviolent Action (ดังชื่อทฤษฎีของยีน ชารป เจา
ทฤษฎีดานสันติวิธีเชิงอํานาจคนสําคัญของโลก) โดยขยายขอบเขตใหกลายเปน “ความขัดแยงที่
ไรความรุนแรง” (nonviolent conflict) ในแงที่เงื่อนไขการไมใชความรุนแรงนั้น กํากับทุกฝายที่

ไดกลายเปนเปาหมายประการหนึ่งของปฏิบัติการไรความรุนแรงและสันติวิธีไปดวยเชนกัน ขอบพระคุณ
อาจารยวีระ สมบูรณ สําหรับการชี้แนะประเด็นนี้แกผูเขียน
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เกี่ยวของกับเหตุการณการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดังในกรณีของวิทยานิพนธชิ้นนี้ คือ กํากับ
ทั้งฝายรัฐบาล ฝายขับไลรัฐบาล ฝายสนับสนุนรัฐบาล และกลุมไมเอามาตรา 7
อันที่จริง ยีน ชารป เองก็เคยกลาวเชนกัน ถึงกรณีที่ฝายผูมีอํานาจและกําลังถูกทาทาย
นั้น อาจตระหนักรูเพียงพอวา การใชกําลังปราบปรามกลุมปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น จะทํา
ใหกลุมนี้ไดรับความชอบธรรมมากขึ้น ในขณะที่ฝายตนจะสูญเสียความชอบธรรมอยางรวดเร็ว
ดังนั้น จึงกลายเปนวาทั้งฝายผูมีอํานาจและฝายกลุมปฏิบัติการไรความรุนแรง ตางใชมาตรการ
แบบใชความรุนแรงในการตอสูกัน ชารปเห็นวาหากเกิดกรณีเชนนี้ขึ้นอยางกวางขวาง ก็จะ
กลายเปนสถานการณความขัดแยงประเภทใหม ที่มีนัยสําคัญเชิงสังคมการเมืองอยางลึกซึ้งมาก
ขึ้น ผูคนทั้งหลายยังคงปฏิเสธความคิดหรือการกระทําที่ตนเห็นวาไมเปนประชาธิปไตยหรือไม
เปนธรรมของอีกฝาย ในขณะเดียวกัน ความเห็นพองรวมกันในชวงเวลาหนึ่งๆก็มักจะไมคอย
เกิดขึ้น แตละฝายก็ยังคงอยูในจุดยืนความเชื่อของตนเอง ซึ่งไมอาจประนีประนอมกันได ดังนั้น
ความขัดแยงประเภทนี้ (ซึ่งชารปเห็นวาเปนความขัดแยงชนิดพิเศษ) จึงตองการการใชการ
ใครครวญวิเคราะหที่มากขึ้น (Sharp, 1973 : 694-695)
คําถามสําคัญสําหรับชารปในกรณีนี้ คือ ปจจัยอะไรที่สําคัญที่สุดในพลวัตความขัดแยง
ชนิดพิเศษนี้ ที่จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จ ตอคําถามนี้ Richard Gregg เห็นวา ชัยชนะหรือ
ความสําเร็จจะตกกับฝายที่ยึดมั่นในการใชปฏิบัติการไรความรุนแรงมากที่สุด ในแงที่มีวินัยไร
ความรุนแรงและมีการเตรียมตัวมาอยางดีเยี่ยม มีการชําระลางจิตใจตนเองใหบริสุทธิ์ผุดผอง
และมีความรักเปนพื้นฐาน เขาใจสภาพเงื่อนไขของสังคมอยางดี มีความเปนเอกภาพและความ
เข ม แข็ ง ภายในมากกว า และได รั บ ความเคารพจากฝ า ยอื่ น ๆรวมทั้ ง สาธารณชนมากกว า
(Gregg, 1966 : 99-100 อางใน Sharp, 1973 : 703 ดัชนีทายเรื่องหมายเลขที่ 154) อยางไรก็
ตาม ชารปเห็นวา Gregg เนนหนักไปที่กลไกการเปลี่ยนทัศนะของฝายตางๆในความขัดแยง
เปนหลัก แตใหความสําคัญนอยมากกับแรงบีบคั้นกดดันในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน
ภาพที่กวางขึ้นที่จะเขามาของเกี่ยวกับกระบวนการแกไขความขัดแยงโดยไมมีการใชความ
รุนแรงดังกลาว ดังนั้น เขาจึงเห็นวาคําถามนี้ยังคงตองการการคิดวิเคราะหตอไป
ความคิดเรื่อง “ความขัดแยงแบบไรความรุนแรง” (nonviolent conflict) เคยปรากฏมีอยู
ในงานศึกษาดานสันติวิธีอยูบางแลว ตัวอยางเชนงานเรื่อง Strategic Nonviolent Conflict : The
Dynamics of People Power in the Twentieth Century ของ Peter Ackerman และ
Christopher Kruegler (1994) ซึ่งเห็นวาคําวา “อํานาจของประชาชน” (people power) ที่เริ่ม
ถูกใชเรียกครั้งแรกในกรณีการโคนลมอํานาจของเฟอรดินาน มารกอส แหงฟลิปปนสในป 1986
และตอมาคํานี้จึงถูกนํามาขยายเรียกปฏิบัติการทางตรงโดยไรความรุนแรงในกรณีอื่นในชวง
ปลายทศวรรษที่ 1980s ตอตนทศวรรษ 1990s เชน การปฏิวัติในยุโรปตะวันออกและการลุกฮือ
ของนั ก ศึ กษาจี นในป 1989 การตอ ต านรัฐ ประหารในรั ส เซียป 1991 กรณี อินทิ ฟ าด ะแห ง
ปาเลสไตน การตอสูตอตานการเหยียดผิวในแอฟริกาใต และเหตุการณ “ครูเสดภาคพลเมือง”
(Civilian Crusade) ตอตานเผด็จการนอริกา (Noriega) แหงปานามา เปนตน ทั้งสองเห็นวาคํา
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ว า อํ า นาจของประชาชนนี้ ถู ก ใช ใ นแง ก ารปลุ ก เร า ความรู สึ ก ของคน มากกว า ที่ จ ะใช อ ย า ง
เที่ยงตรง เหตุการณปฏิบัติการไรความรุนแรงดังกรณีที่กลาวมาขางตนนี้ ทั้งสองเห็นวาเปนสวน
หนึ่งของจารีตอันยาวนานและทนทานของการขับเคี่ยวกันในความขัดแยงหนึ่งๆโดยวิธีการไร
ความรุนแรง ดังนั้น ทั้งสองจึงเสนอคําวา “ความขัดแยงไรความรุนแรงอยางมียุทธศาสตร”
(strategic nonviolent conflict) เพื่อแสดงใหเห็นวาในความขัดแยงหนึ่งๆ ประชาชนใชวิธีการไร
ความรุนแรงในการบรรลุเปาหมายของตน และเปนไปอยางมียุทธศาสตรไมมากก็นอยดวย
(Ackerman and Kruegler1994 : xix-xx) จุดเนนของงานชิ้นนี้ คือ พยายามนําเสนอการเขา
เผชิญกับความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงอยางมียุทธศาสตรและการวางแผนมาอยางดี ทั้ง
สองเสนอหลักการของความขัดแยงไรความรุนแรงอยางมียุทธศาสตร 12 ประการ แลวนํามา
วิเคราะหกรณีสําคัญๆทั่วโลก 6 กรณี คือ ปฏิวัติรัสเซียครั้งที่หนึ่งระหวางป 1904-1906, การ
ตอสูของคนเยอรมันเพื่อปองกันฝรั่งเศสจากการยึดครองแควนรูห (Ruhrkampf) ในป 1923,
การตอสูเพื่อเอกราชของอินเดียป 1930-1931, การตอตานการยึดครองเดนมารกโดยนาซี ป
1940-1945, เหตุการณ หยุ ดงานของพลเรือนในเอลซัลวาดอร ป 1944 และการตอสู พรรค
คอมมิวนิสตแหงโปแลนดโดยขบวนการโซลิดาลิตี้ ป 1980-1981 อยางไรก็ตาม จุดเนนของงาน
ชิ้นนี้ ดูจะอยูที่ตัวขบวนการตอตานอํานาจโดยไรความรุนแรง มากกวาที่จะวิเคราะหถึงสภาวะที่
เงื่อนไขการไมใชความรุนแรงกํากับผูที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางการเมืองทุกฝาย
งานอีกชิ้นหนึ่งที่ดูจะกลาวถึงความขัดแยงไรความรุนแรงในความหมายใกลเคียงกับของ
ผูเขียนมากกวา คือ งานของจันจิรา สมบัติพูนศิริ (2552) เธอไดเสนอไวเชนกันในการวิเคราะห
กรณีความขัดแยงระหวาง นักศึกษาและชาวมลายูมุสลิมที่อยูขบวนการเคลื่อนไหวที่มัสยิดกลาง
ปตตานี ซึ่งใชปฏิบัติการไรความรุนแรง กับเจาหนาที่ภาครัฐ ในกรณีนี้ จันจิราเห็นวาเจาหนาที่
ภาครัฐเองก็รับมือกับกลุมผูประทวงโดยไมใชกําลังความรุนแรงเชนกัน แตใชสิ่งที่เธอเรียกวา
“งานตํารวจการประทวง” (the policing of protest) ผลคือสามารถลดความสูญเสียไมใหเกิดการ
บาดเจ็บลมตายไดทามกลางสถานการณที่ตึงเครียดเปนอยางยิ่ง และบรรลุขอตกลงในการตั้ง
กรรมการสอบสวนกรณีปญหาตางๆที่ฝายผูประทวงเห็นวาไมเปนธรรม (ดูเพิ่มเติมใน จันจิรา
สมบัติพูนศิริ, 2552 โดยเฉพาะแนวคิดนี้ ที่หนา 86) แมจะยังคงมีคําถามคางคาใจกันอยูบาง
โดยเฉพาะในหมูนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหว วาการตั้งกรรมการสอบสวนนั้น หมายถึงชัยชนะ
หรื อ ความพ า ยแพ (เพราะถู ก “เตะถ ว ง”) ก็ ต าม แต ค วามพยายามในการมองให เ ห็ น
ปรากฏการณที่ฝายตางๆที่เกี่ยวของในความขัดแยงหันมาใชมาตรการไรความรุนแรงในการ
เผชิญหนากัน ก็นับเปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง
สํา หรั บ ผู เ ขี ย นแล ว การขยายกรอบความคิ ด ไปสู เ รื่ อ งความขั ด แย ง ไรค วามรุ น แรง
ดังกลาวนี้ นาจะทําใหอาณาบริเวณทางความคิดและกรณีที่เกี่ยวของนั้น กวางขวางมากกวา
เรื่องปฏิบัติการไรความรุนแรง เพราะปฏิบัติการไรความรุนแรงแบบที่ชารปเสนอ และเปนที่
เขาใจกันอยูนั้น มีความมุงหมายเฉพาะที่จะบอกกลาวสาระสําคัญที่วา เราสามารถ (และเปนไป
ไดที่จะ) เปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือโคนลมผูที่อยูในอํานาจได โดยไมตองใชความรุนแรง

418

(ทางกายภาพ)
แตนั่นไมไดหมายความวา การใชปฏิบัติการไรความรุนแรงจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองไดเสมอไปในทุกๆกรณีโดยไมมีเงื่อนไข ดังเชนที่เสนอในวิทยานิพนธ
ชิ้นนี้ วาเงื่อนไขที่สําคัญมากประการหนึ่ง คือ ฐานพลังความชอบธรรมทางอุดมการณหรือฐาน
ทางศี ล ธรรม และในกรณี ที่ ฐ านพลั ง นี้ ไ ม ส ามารถชนะกั น ให ข าดได เราก็ จํ า เป น ต อ งมอง
สถานการณ ใ ห พนไปจากเพียงกรอบความคิดของปฏิบัติ การไร ความรุ นแรง จึงจะสามารถ
มองเห็นทางออกอื่นๆและตอบสนองตอสถานการณไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวาเราควรกลับมาสูอคติเตือนใจสําคัญๆพื้นฐานของผูสนใจสันติ
วิธีและปฏิบัติการไรความรุนแรง ที่วา
(1) ความขัดแยงนั้น ไมอาจขจัดใหหมดสิ้นไปไดจากสังคมมนุษย และเราจําเปนตองอยู
กับความขัดแยงกันตอไปตราบเทาที่มนุษยยังตองอยูรวมกัน
(2) ความดีงามที่สุดของสันติวิธีและปฏิบัติการไรความรุนแรง ไมไดอยูที่การแกไขความ
ขัดแยงใหตกไปได (และบางครั้งในสถานการณเฉพาะหนาของกรณีความขัดแยงที่ยากและ
ซับซอนนั้น ขอดีที่สุดของปฏิบัติการไรความรุนแรง อาจยิ่งจะไมไดอยูที่การสรางใหเกิดความ
เปนธรรมดวยซ้ํา) แตอยูที่วา ในกระบวนการเผชิญกับความขัดแยง ความไมพอใจ หรือความขัด
เคืองใจทางการเมืองตางๆนั้น ไมมีความรุนแรง (ทางกายภาพ) เกิดขึ้นและไมมีใครใดฝายใดๆ
ตองสูญเสียเลือดเนื้อ ซึ่งจะเปนการปองกันไมใหปญหาและความขุนเคืองหรือแคนใจขยาย
ลุกลามหรือยกระดับความรายแรงขึ้นไปอีก จนยากแกการเยียวยาได
(3)
ขอที่ควรตระหนักกัน คือ เมื่อความขัดแยงไมอาจขจัดใหหมดสิ้นไปได และ
เนื่องจากไมมีการใชความรุนแรงทางกายภาพ ทําใหความขัดแยงไมถูกกดปราบหรือ “ซุกไวใต
พรม” ความขัดแยงนั้น อาจกลายเปน “ความขัดแยงยืดเยื้อ” (protracted conflict) สิ่งสําคัญใน
กรณีเชนนี้ คือ ความอดทนอดกลั้นและความพรอมที่จะเขาใจมองเห็นถึงปญหารากฐานอันเปน
ที่มาของความขัดแยง รวมทั้งการมีความหวังและมีจินตนาการมากเพียงพอที่จะมองใหเห็นถึง
ทางเลื อ กทางออกชนิ ด ใหม ๆ เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความขั ด แย ง นั้ น ๆให อ อกมาในลั ก ษณะที่
สรางสรรคและเปนที่พอใจแกทุกฝายได
2. ลักษณะของอํานาจในยุคที่ปฏิบัติการไรความรุนแรงใชอินเทอรเน็ต
2.1. อํานาจเชิงการยินยอม (แบบปรับแตง)
แนวคิดการเคลื่อนไหวโดยไรความรุนแรงที่ใชในวิทยานิพนธชิ้นนี้นั้น ตั้งอยูบนฐาน
ทฤษฎีอํานาจที่วา อํานาจของผูปกครอง (หรือผูที่มีอํานาจเหนือกวา) ไมไดดํารงคงอยูถาวรโดย
ตัวมันเอง แตตองมีความชอบธรรมและไดรับความยินยอมจากผูใตปกครอง (หรือผูที่มีอํานาจ
นอยกวา) มากเพียงพอ ดังนั้น จึงไมจําเปนตองใชความรุนแรงในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองตามที่ตองการ แตสามารถใชการตอสูโดยไรความรุนแรง ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงกวาการใชความรุนแรง ในการเปลี่ยนแปลงได โดยใชวิธีการลดความชอบธรรม
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หรือเพิกถอนการใหความยินยอมตอผูมีอํานาจเหนือกวา ถาการเพิกถอนความยินยอมมีมากพอ
ก็จะสามารถทําใหระบบรัฐบาลเดิมลมลงได
กลาวโดยนัยของหลักการแลว การตอสูทาง
การเมืองโดยไรความรุนแรงจึงเปนการตอสูกันระหวางอํานาจ 2 ฝาย คือ ผูทาทายอํานาจ ที่มุง
ใหเกิดการเพิกถอนความยินยอมและลดความชอบธรรมของผูอยูในอํานาจ กับผูที่อยูในอํานาจ
ซึ่งมุงธํารงรักษาความชอบธรรมของตนและการไดรับความยินยอมจากผูอยูใตอํานาจ ดังที่
แสดงในจากแผนภาพที่ 8.1 (ที่สามเหลี่ยมกลางบน) กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
พยายามที่จะเพิกถอนความยินยอมตอรัฐบาลเพื่อใหระบบไมสามารถทํางานไดตามปกติ
อยางไรก็ตาม พิจารณาตามทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอมแบบที่มีการปรับแตง
(modified consent theory of power) ตามความคิดของ Burrowes (1996) แลว ในกรณีของ
ไทยนี้ ยังมีกลุมพลังทางการเมืองอีก 2 กลุมที่ทําใหการเพิกถอนความยินยอมของกลุมพันธมิตร
ฯดังกลาว ไมสามารถประสบความสําเร็จไดโดยงาย กลุมแรก คือ กลุมสนับสนุนรัฐบาล ที่คลาย
เปนการฟนคืนความชอบธรรมใหกับรัฐบาลได แตกลุมที่สําคัญกวานั้น คือ กลุมที่สอง ซึ่งใน
วิทยานิพนธนี้เรียกวา “กลุมไมเอามาตรา 7” ซึ่งเปนกลุมแยกตัวออกมาจากแนวรวมขับไล
รัฐบาลของกลุมพันธมิตรฯหลังเหตุการณที่พันธมิตรฯประกาศขอใชมาตรา 7 จากแผนภาพ จะ
เห็นไดวา กลุมไมเอามาตรา 7 จึงเปนเสมือนกลุมพลังที่สําคัญที่จะทําใหการเพิกถอนความ
ยินยอมของพันธมิตรฯไดผลหรือไมไดผล
เนื่องจากอํานาจหนึ่งๆของผูปกครองนั้น ไมไดดํารงอยูไดดวยการสนับสนุนค้ําจุนเพียง
1-2 ชั้น แตมีมากมายหลากหลายโครงสรางอํานาจยอยๆที่ค้ํายันกันอยูเปนทอดๆ ดังนั้น
กระบวนการตอสูกันระหวางการเพิกถอนกับการธํารงรักษาการไดรับความยินยอมของทั้งสอง
ฝาย จึงประกอบดวยปจจัยตางๆจํานวนมาก ซับซอน และมีพลวัตขึ้นลงอยูตลอดเวลา การ
พิจารณาบนฐานทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอมของยีน ชารปดังกลาว เปนการพิจารณา
ระบบอํานาจเปนเพียงระบบเดียว วิทยานิพนธชิ้นนี้ขยายเพิ่มเติมทฤษฎีดังกลาวใหกลายเปน
ทฤษฎีอํานาจวาดวยความยินยอมแบบปรับแตง (modified consent theory of power) ตาม
ขอเสนอของ Burrowes (1996) ที่วาอํานาจของผูปกครอง ไมไดถูกค้ํายันดวยผูอยูใตอํานาจหรือ
ประชาชนที่อยูเบื้องลางไดเพียง โดดๆเทานั้น แตหลายครั้งอํานาจรัฐบาลยังถูกค้ํายันเอาไว
ดว ยโครงสรางอํานาจย อยๆระบบอื่นๆอีก ดั งนั้น การเพิ กถอนความยินยอมตออํานาจของ
รัฐบาลที่เพียงอยางเดียว จึงไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได จําเปนตองเพิกถอน
ความยินยอมตอระบบยอยๆนั้นๆดวย ในวิทยานิพนธชิ้นนี้ ศึกษาถึงการเพิกถอนความยินยอม
ของระบบยอยอีก 2 ระบบ
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ค้ํายัน/เพิกถอน

นิ่งเฉย/เรงรัดคดี

สื่อไทย

รัฐบาล

กลุมหนุน
รัฐบาล

กลุมหนุนรัฐบาล

สนับสนุน
ดานการ
สื่อสารทาง
อินเทอรเน็ต

กลุม
ไมเอา
มาตรา 7

ตุลาการ

พันธมิตร

ศาล
MICT
ตํารวจไซเบอร
กรมประชาสัมพันธ
ผูใหบริการโครงขายพืน
้ ฐาน

กลุมไมเอามาตรา 7
& กลุมหนุนรัฐบาล

สนับสนุน
ดานการ
สื่อสารทาง
อินเทอรเน็ต

ISPs, Web-hosting Providers, Data Centers

เว็บไซต, เว็บบอรด, เว็บบล็อก, ทีวีออนไลน, วิทยุออนไลน

แผนภาพที่ 8.1 : อํานาจเชิงการยินยอมและเชิงโครงสรางในเหตุการณขับไลรฐั บาลทักษิณ
อํานาจยอยระบบแรก คือ อํานาจตุลาการ (สามเหลี่ยมขวาในแผนภาพที่ 8.1) ซึ่งแต
เดิ ม มา อํ า นาจตุ ล าการดู เ หมื อ นค อนข างจะนิ่ ง เฉย ไมไ ดมี บ ทบาทในการเร ง รัด คดี ตา งๆที่
เกี่ยวกับความผิดของรัฐบาลแตอยางใด จึงเสมือนเปนการค้ํายันอํานาจรัฐบาลไวโดยปริยาย
จนกระทั่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงมีพระราชดํารัสตอคณะตุลาการ 3 ศาล
นั้น จึงไดเกิดปรากฏการตุลาการภิวัตน มีการเรงรัดพิจารณาคดีตางๆที่เกี่ยวของ กลาวตาม
ทฤษฎีของยีน ชารปแลว กระบวนการนี้จึงเสมือนเริ่มเปนการเพิกถอนความยินยอมที่เคยให
(ผานการนิ่งเฉยไมเรงรัดคดี) ตอรัฐบาลทักษิณ อยางไรก็ตาม กลาวไดวา ในระดับหนึ่งนั้น
บทบาทเชิงอํานาจของกระบวนการตุลาการภิวัตน ก็จําเปนตองไดความชอบธรรมจากประชาชน
เช น กั น ในแงที่ แ สดงบทบาทอยู ใ นกรอบและขอบเขตที่ เ หมาะสม ไม กา วล ว งเขตแดนบาง
ประการมากจนเกินไป กลายเปน “การปกครองโดยศาล” (judicial rules) ซึ่งเปนประเด็นหลัก
ของกลุมไมเอามาตรา 7
ที่ใชในการเพิกถอนความยินยอมตออํานาจของตุลาการ ใน
ขณะเดียวกัน กลุมสนับสนุนรัฐบาลก็ยังคงตั้งคําถามตางๆ (ในเชิงเทคนิค) ตอความชอบธรรม
ของบทบาทและกระบวนการตางๆของคณะตุลาการเชนกัน
อํานาจยอยระบบที่สอง คือ อํานาจของสื่อมวลชน (กระแสหลัก) (สามเหลี่ยมซายใน
แผนภาพที่ 8.1) ที่แตเดิมมา ถูกปดกั้นและแทรกแซงจากรัฐบาลทักษิณอยางมาก จนกลายเปน
การค้ํายันอํานาจของรัฐบาลไปโดยปริยาย แตหลังจากเกิดปรากฏการณสนธิ ลิ้มทองกุลและ
โดยเฉพาะเหตุการณที่บริษัทแกรมมี่ซึ่งใกลชิดสนิทสนมกับรัฐบาลทักษิณเขาชอนซื้อหุนเครือ
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หนังสือพิมพมติชนและเครือบางกอกโพสตแลว สื่อแขนงตางๆก็เริ่มเพิกถอนความยินยอมตอ
รัฐบาลทักษิณ หันมาตอสูรายงานขาวขุดคุยเกี่ยวกับความไมชอบธรรมและความไมชอบมาพา
กลตางๆของรัฐบาล อยางไรก็ตาม ในระบบอํานาจยอยของสื่อมวลชนนี้ ก็เกิดความพยายาม
ต อ สู ไ ร ค วามรุ น แรงจากกลุ ม สนั บ สนุ น รั ฐ บาล โดยเฉพาะกลุ ม คนผ า นฟ า ที่ รุ ก ขึ้ น มา
วิพากษวิจารณ “สื่อกระแสหลัก” ทั้งหลาย โดยเฉพาะสื่อในเครือผูจัดการและเครือเนชั่นเปน
อยางมาก
2.2. สมการเชิงอํานาจของกลุมพลังการเมืองชวงขับไลรัฐบาล
เนื่ อ งจากการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งโดยไร ค วามรุ น แรง ซึ่ ง ประกอบด ว ยกลุ ม
เคลื่อนไหวหลายฝายเขาตอสูเรียกรองเพื่อใหเกิดการเพิกถอนความยินยอมตอฝายตรงขาม และ
เสริมความชอบธรรมใหกับฝายตนเอง ดังนั้น หากมองการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงของทุกฝาย
ในฐานะความขัดแยงไรความรุนแรงดังที่เสนอไปแลวนั้น จะเห็นไดวากระบวนการเผชิญหนากัน
ของอํ า นาจในการสร า งและเพิ ก ถอนความชอบธรรมของแต ล ะฝ า ยนั้ น มี พ ลวั ต ขึ้ น ลงอยู
ตลอดเวลา ในที่นี้จึงจะพิจารณาพลวัตทางอํานาจของทั้งสามฝายที่เกี่ยวของกับความขัดแยง
ทางการเมืองรายรอบเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณ ป 2548-2549 โดยใชแนวคิดสวนหนึ่งของ
ทฤษฎี “เกลียวหมุนของความขัดแยง” (conflict helix) ของ Rummel (1976) เพื่อพิจารณาให
เห็นภาพรวมของการขึ้นลงของอํานาจของแตละฝายในแตละชวงของสถานการณ
สวนหนึ่งของขอเสนอของ Rummel สามารถสรุปอยางยนยอไดวา ในแงปรัชญาแลว
ความขัดแยง คือ กระบวนการสรางสมดุลของเวคเตอรตางๆในเชิงอํานาจ ซึ่งมีทั้งแรงผลักแรง
ดึง มีทั้งการใหและการถือเอา สถานการณความขัดแยงหนึ่งๆเกิดขึ้นจากการที่ทัศนคติเปลี่ยน
รูปไปเปนผลประโยชน (interest)
โดยที่ผลประโยชน คือ เวคเตอรของอํานาจที่จะเปน
ตัวกําหนดทิศทางไปสูเปาหมายเฉพาะหนึ่งๆ สถานการณความขัดแยงดังกลาวจะถูกจํากัดดวย
ความคาดหวังและความสามารถ (capacity) ความคาดหวังในเรื่องที่เกี่ยวของหนึ่งๆจะเปน
ตัวกําหนดความคุมคา (หรือความนาเชื่อถือ) ของคํามั่นสญญา, การขมขู, อํานาจหนาที่, ความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งเรื่องความรัก ที่จะถูกดึงเขามาเกี่ยวของในสถานการณความขัดแยงหนึ่งๆ
ส ว นความสามารถเป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรที่ ตั ว ละครๆหนึ่ ง จะแสดงออกมาเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชนของตนเอง ปจจัยทั้งสามประการ คือ ความสามารถ ผลประโยชน และเจตจํานง
(หรือความนาเชื่อถือ) จะเปนตัวนิยามสถานการณความขัดแยงหนึ่งๆรวมกัน
ดังนั้น จาก
คําอธิบายดังกลาว เราจึงอาจสรางสมการเชิงอํานาจของตัวละครหนึ่งๆไดดังนี้
P = f (I x C x W)

------------- สมการ#1
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โดยที่ตัวแปรเชิงอํานาจแตละตัว มีความหมายดังนี้
P : อํานาจ (P : Power) อํานาจโดยรวมนั้น จะมีมากหรือนอย ขึ้นอยูกับตัวแปรทั้ง 3 ตัว
I : ผลประโยชน (Interest) หรือเปาหมาย ซึ่งจะเปนตัวกําหนดทิศทางการใชอํานาจวา
จะใชไปในทิศทางใด เชน สนับสนุนหรือลมลางอํานาจฝายใด หรือมุงรักษาอุดมการณ/ระบอบ
การเมืองหนึ่งๆ เปนตน
C : ความสามารถ (Capacity) ซึ่งเปนตัวกําหนดวาจะสามารถใชอํานาจพละกําลังที่มีอยู
ไปในทิศทางที่ประสงคไดมากนอยขนาดไหน ตัวแปรเรื่องความสามารถนั้น ประกอบดวยตัว
แปรยอยมากมาย เชน ทุนทรัพย, กําลังคน, กําลังเงิน ฯลฯ
W : เจตจํานง (Wills) หรือขวัญกําลังใจที่จะสู ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความเขมขนของพลัง
อํ านาจที่ ใ ช ออกไป เพราะการสู ดว ยใจที่ ไม เหมือ นกั น ผลยอมออกมาต า งกั น หรื อ การสู ใ น
ลักษณะ “จนตรอก” นั้น แมมีกําลังเชิงกายภาพอยูไมมาก แตก็อาจทําใหผลลัพธพลิกผันได
อยางไมคาดฝน
เนื่องจากทั้ง 3 ตัวแปรนี้เปนลวนเปนตัวกําหนดสถานการณความขัดแยงรวมกันทั้งสิ้น
ดังนั้น ตัวแปรเชิงอํานาจทั้ง 3 ประการนี้ ไมมีตัวใดสําคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว เพราะถาขาดตัว
ใดตัวหนึ่ง อํานาจโดยรวมก็จะหมดไปทันที (กลาวคือ หากตัวแปรบางตัวมีคาเปนศูนย ผลคูณ
โดยรวมยอมเทากับศูนย) ในขณะที่หากตัวแปรเชิงอํานาจบางสวนนอย ก็อาจสามารถทดแทน
การเพิ่มปริมาณใหกับตัวแปรตัวอื่นไดดวยเชนกัน
หากนําทฤษฎีอํานาจดังกลาว มาวิเคราะหกรณีความขัดแยงของฝายตางๆรายรอบ
เหตุการณการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณ ป 2548-2549 แลว ซึ่งตามแนวคิดของ Rummel
แลว ก็คือ กระบวนการสรางสมดุลของเวคเตอรเชิงอํานาจของฝายตางๆ จะสามารถสราง
สมการเชิงอํานาจไดดังนี้
Pa = Pp

------------- สมการ#2

f (Ia x Ca x Wa) = f (Ip x Cp x Wp)

------------- สมการ#3

หมายเหตุ : ตัวหอย ‘a’ คือ กลุมขับไลรัฐบาล (anti-government)
ตัวหอย ‘p’ คือ กลุมสนับสนุนรัฐบาล (pro-government)

จากสมการ จะเห็นไดวาสําหรับตัวแปรเรื่องเปาหมาย (Ia)นั้น ตัวสนธิ ลิ้มทองกุล ใน
ฐานะแกนสําคัญของขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น รูเปาตัวเองชัดเจนแนนอน วาจะตองไล
ทั ก ษิ ณ แน น อน โดยเฉพาะเมื่ อ ผ า นเหตุ ก ารณ ก ารนํ า มวลชนเดิ น จากสวนลุ ม พิ นี ไ ปที่ ห น า
ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549 ในขณะที่ตัวแปรเรื่องเจตจํานง (Wa) ของสนธิแลว
ก็ประกาศมาตลอดวา “ตายเปนตาย เจงเปนเจง” รวมทั้ งบุคลิกความเปนคนกลาและบาใน
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ลักษณะที่คํานูณมักบรรยายวา “ยินดีที่จะเผาธนบัตรใบละพัน เพื่อสองหาเหรียญสลึง” ทําให
ขบวนการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้นมีตัวคูณในเรื่องอํานาจไปแลวสองประการ
ตัวแปรเรื่องความสามารถ (ในการระดมทรัพยากรการตอสู) (Ca) นั้น มีอยูมากมาย
หลายตั ว แปร แต ใ นที่ นี้ จะเน น ไปที่ ค วามสามารถที่ จ ะสร า งพลั ง อํ า นาจด า นการสื่ อ สาร
โดยเฉพาะเมื่อนํามาเปรียบเทียบตัดเฉดสีภายใตกรอบเรื่องเลาโครงใหญทํานองเรื่อง “ธรรมะกับ
อธรรม” แล ว ก็ ยิ่ ง ทํ า ให ก ารต อ สู กั น ทางอํ า นาจในครั้ ง นี้ ฝ ง ขบวนการขั บ ไล รั ฐ บาล โดยมี
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและสื่อในเครือผูจัดการเปนหัวเรือใหญนั้น ไดเปรียบอยู
คอนขางมาก
ในขณะที่ตัวพตท.ทักษิณเองนั้น อันที่จริงแลว มีปจจัยเชิงอํานาจในเรื่องความสามารถ
(Cp) อยูมาก เพราะเปนรัฐบาลอยูในขณะนั้น และตลอด 4-5 ปกอนหนานั้น ก็ได แทรกแซง
ควบคุม และครอบงําในโครงสรางอํานาจของระบบการเมืองไทย ทั้งที่เปนในระบบและนอก
ระบบ อยูแทบจะเบ็ดเสร็จ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 5.1 ในบทที่ 5) แตก็ดวยเหตุเดียวกันนี้เอง
จึงอาจทําใหชะลาใจไปบางในตอนแรกๆ กลาวคือ ชวงปรากฏการณสนธินั้น แมพตท.ทักษิณจะ
มีเปาหมาย (Ip) ชัดเจนวาตองการเปนรัฐบาลตอไป แตเจตจํานง (Wp) ในการรักษาเปาหมายจึง
มีไมมากนัก เพราะประเมินแรงกระเพื่อมทางการเมืองของปรากฏการณสนธิต่ําเกินไป
รัฐบาลทักษิณไดตระหนักในระดับของการตอสูทางการเมืองครั้งนี้มากขึ้น และตัวแปร
เชิ ง อํ า นาจในเรื่ อ งเจตจํ า นงของฝ า ยรั ฐ บาล ( Wp) นั้ น ค อ ยๆเพิ่ ม ขึ้ น อย า งเป น ลํ า ดั บ เมื่ อ
เหตุการณตางๆเกิดขึ้น ตั้งแตการกอตัวขึ้นของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กระทั่งถึง
การที่ตองประกาศเวนวรรคทางการเมือง (หลังเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนการ
เรงดวนกวากําหนดปกติ) ทั้งที่ไดชัยชนะจากเลือกตั้งก็ตาม เหตุการณสําคัญที่เปนตัวจุดใหตัว
แปรอํานาจเรื่องเจตจํานงของ รัฐบาลทักษิณ เพิ่มขึ้นมาก นาจะเปนเหตุการณการตัดสินใหผล
การเลือกตั้งเปนโมฆะ ซึ่งทําใหพตท.ทักษิณตระหนักในแนวโนมวิกฤตการตอสูเชิงอํานาจครั้งนี้
ถึงขั้นยกเลิกการเวนวรรคทางการเมืองและกลับเขารับตําแหนงรักษาการนายกรัฐมนตรีดังเดิม
อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหลังจากนั้น ตัวแปรเชิงอํานาจในเรื่องความสามารถของรัฐบาล
ทักษิณ ( Cp) ก็ ลดลงไปมากอย างมีนัยสําคัญทีเ ดียว เพราะอํานาจในด านการสื่ อสาร ก็ไม
สามารถควบคุมไดดังเดิม เนื่องจากไมสามารถครอบงําและแทรกแซงสื่อมวลชนแขนงตางๆได
ดังเคย ทั้งยังมีสื่อในเครือผูจัดการกุมสภาพการสื่อสารโดยมีเว็บผูจัดการออนไลนและโทรทัศน
เอเอสทีวีเปนตัวละครสําคัญไวแลวเชนกัน ในชวงเวลาดังกลาว รัฐบาลทักษิณตอสูดวยพลังของ
เจตจํานง (Wp) ในลักษณะ “สูยิบตา” และ “ยังไงๆก็ไมออก!!” แตก็ทําไดเพียงยันการรุกไลของ
อีกฝายไวไดเทานั้น ไมสามารถตีโตกลับไปได สถานการณยิ่งเสียเปรียบขึ้นไปอีก เมื่อตอมา
สถาบันอํานาจที่สําคัญยิ่งของไทยอีก 2 สถาบัน คือ อํานาจฝายตุลาการและอํานาจของกองทัพ
เริ่มออกมาเคลื่อนไหวไปในทางที่ไมเปนผลดีตอรัฐบาลทักษิณเชนกัน ผานกระบวนการที่เรียก
กันวา “ตุลาการภิวัตน” และ “กองทัพภิวัตน”
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ขางฝายบรรดากลุมที่สนับสนุนทักษิณ โดยเฉพาะในโลกไซเบอรนั้น แมจะมีเปาหมาย
(Ip) ชัดเจนวาตองการใหกําลังใจและสนับสนุนใหพตท.ทักษิณอยูเปนนายกรัฐมนตรีตอไป แตก็
ดูจะมีตัวแปรดานกําลังความสามารถ (Cp) ไมมากเพียงพอ เพราะเปนเสมือนเพียงชนสวนนอย
ในโลกอินเทอรเน็ตซึ่งถูกกุมอํานาจการสื่อสารไวโดยอีกฝายหนึ่งอยางคอนขางอยูหมัด ในขณะ
ที่ตัวแปรดานเจตจํานง (Wp) ก็ไมไดมีมากถึงขั้นที่จะ “ตายเปนตาย เจงเปนเจง” ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาตัวแปรเชิงอํานาจทั้ง 3 ประการของทั้งกลุมการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณทั้งใน
โลกกายภาพและโลกไซเบอรแลว รัฐบาลทักษิณจึงถอยรนและเสียเปรียบขบวนการขับไลรัฐบาล
เรื่อยมา จนกระทั่งถูกโคนลมไปดวยรัฐประหารในที่สุด
สิ่งที่นาสนใจสําหรับกรณีนี้ คือ พลังทางการเมืองของฝายที่สาม สาเหตุประการหนึ่งที่
ทําใหรัฐบาลทักษิณพอจะยันแนวรุกของกลุมขับไลรัฐบาลไวไดนั้น นอกจากเรื่องเจตจํานงที่จะ
อยูในอํานาจ หรือที่คนทั่วไปเรียกกันวา “ความดื้อดาน” ของพตท.ทักษิณเอง และพลังเสริมจาก
กลุมสนับสนุนรัฐบาลที่มีอยูบางเล็กนอยแลว ยังเปนเพราะการเกิดขึ้นของกลุมไมเอามาตรา 7
ซึ่งเปนตัวแปรที่ทําใหสมการเชิงอํานาจเปลี่ยนแปลงไป กลาวไดวาอยูทั้งสองขางของสมการเชิง
อํานาจ เพราะกลุมที่สามนี้ ไมไดเขารวมในความขัดแยงครั้งนี้โดยมีรัฐบาลเปนศูนยกลาง แตมี
ระบอบประชาธิปไตยเปนศูนยกลาง จึงไมไดเห็นดวยหรือปฏิเสธรัฐบาลสุดขั้ว แตจะสนับสนุน
หรือตอตานการกระทําของแตละฝายเปนเรื่องๆไป ดังแสดงเปนสมการขางลางนี้
Pa + Pt1 = Pp + Pt2

-------- สมการ#4

f (Ia x Ca x Wa) + f (It1 x Ct x Wt) = f (Ip x Cp x Wp) + f (It2 x Ct x Wt)

-------- สมการ#5
หมายเหตุ : ตัวหอย ‘t’ คือ กลุมไมเอามาตรา 7 ซึ่งเปนพลังการเมืองฝายที่สาม (third group)
ตัวหอย ‘t1’ คือ กรณีที่ฝายที่สาม เห็นดวยกับประเด็นของกลุมตอตานรัฐบาล
หรือไมเห็นดวยกับกลุมสนับสนุนรัฐบาล
ตัวหอย ‘t2’ คือ กรณีที่ฝายที่สาม ไมเห็นดวยกับประเด็นของกลุมตอตานรัฐบาล
หรือมีความเห็นไปทางเดียวกับกลุมสนับสนุนรัฐบาล

ฝายที่สามนี้มีตัวแปรทั้งในดานเจตจํานง (Wt) และความสามารถ (Ct) คอนขางคงที่
สม่ําเสมอ แมตัวแปรดานความสามารถจะมีคา (หรือมีพลัง) ไมมากเทากับความสามารถของ
ฝายขั บไล รัฐบาลก็ ตาม แตการเขารว มหรือไมเ ขาร ว มของฝายที่สามนี้ก็ มีผลตอสมการเชิง
อํานาจไมนอยเชนกัน ดังนั้น สิ่งที่สําคัญ คือ เปาหมายทางการเมืองของฝายสาม ( It ) เพราะ
หากฝายที่สามหันเปาหมายทางการเมืองออกจากฝายใด ก็เทากับวาฝายนั้น สูญเสียพลังทาง
การเมืองจากฝายที่สามไปทั้งหมด (เพราะ It มีคาเปนศูนย คูณกับอะไร ยอมไดผลลัพทเปน
ศู น ย ) ฝ า ยที่ ส ามนี้ มี เ ป า หมายชั ด เจนในการรั ก ษาระบอบประชาธิ ป ไตยที่ อํ า นาจเป น ของ
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ประชาชน แตเดิมกอนพันธมิตรฯเสนอเรื่องมาตรา 7 นั้น กลุมที่สามนี้จะหันเปาหมายไปรวม
ทางกับกลุมขับไลรัฐบาลคอนขางมาก (It1) จึงทําใหพลังทางการเมืองของฝายขับไลรัฐบาล
ทักษิณนั้น คอนขางไดเปรียบเหนือฝายที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณ ดังสมการขางลาง
f (Ia x Ca x Wa) + f (It1 x Ct x Wt) > f (Ip x Cp x Wp) + f ( 0 x Ct x Wt)

------ สมการ#6

หรือก็คือ
f (Ia x Ca x Wa) + f (It1 x Ct x Wt) > f (Ip x Cp x Wp) + 0

------- สมการ#7

แตหลังเหตุการณมาตรา 7 แลว ทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุมที่สามนี้ ดูคลายจะหัน
ไปรวมกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลมากกวา (It2) เพราะตั้งคําถามกับเรื่องมาตรา 7 ในฐานะเปนการ
ฉีกรัฐธรรมนูญและใชอํานาจนอกระบบ ทั้งยังตั้งคําถามตีกรอบความเหมาะสมของกระบวนการ
ตุลาการภิวัตน และผลิต/เผยแพรเนื้อหาอภิปรายถกเถียงโตแยงในเรื่องพระราชอํานาจและ
โดยเฉพาะการใชคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเปนเครื่องมือทางการเมืองอีกดวย (สวนเรื่อง
กองทั พ ภิ วั ต น จะยั ง ไม เ ป น ประเด็ น ศู น ย ก ลางของแต ล ะฝ า ยมากนั ก เพราะขณะนั้ น การ
เคลื่อ นไหวภายในกองทั พ ไม ไ ด แ สดงเจตนารมณ ชัด เจนมากเท า กั บ ที่เ กิ ดขึ้ น ในเหตุ ก ารณ
รัฐประหาร) จึ งทํ า ให รูปการณ ดูค ลายวาฝายขั บ ไลรัฐ บาลสู ญ เสี ยพลังความชอบธรรมทาง
การเมืองไปจากการเดินแยกทางของฝายที่สาม ในขณะที่ฝายสนับสนุนรัฐบาลไดรับแรงเสริมใน
เชิงความชอบธรรมทางการเมืองจากการมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่คลายคลึงกันกับฝายที่สาม
และเปนเหตุใหสมการเชิงอํานาจเริ่มมีสมดุลหรือคานอํานาจกันไดมากขึ้น ดังสมการขางลาง
f (Ia x Ca x Wa) + f ( 0 x Ct x Wt) = f (Ip x Cp x Wp) + f (It2 x Ct x Wt)
------- สมการ#8

หรือก็คือ f (Ia x Ca x Wa) + 0 = f (Ip x Cp x Wp) + f (It2 x Ct x Wt)
------- สมการ#9
กลาวสําหรับวิทยานิพนธชิ้นนี้ ซึ่งเนนศึกษาการตอสูทางการเมืองโดยใชอินเทอรเน็ต
นั้น ตัวแปรเชิงอํานาจในเรื่องเปาหมาย/ผลประโยชน และเจตจํานงนั้น ทั้งสามฝายมีพลวัตใน
ลักษณะดังกลาวขางตน และไมไดมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปมากนักในยุคอินเทอรเน็ต ตัวแปร
เชิงอํานาจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางนาสนใจในยุคอินเทอรเน็ต คือ ตัวแปรตัวที่สอง วา (1) ใครมี
กําลังความสามารถมากกวากัน? และ (2) กําลังความสามารถของใคร ถูกปดกั้นแทรกแซงมาก
นอยกวากัน และใครสามารถตีฝาการแทรกแซงปดกั้นดังกลาวเพื่อนํากําลังความสามารถนั้นๆ
มาใชไดมากกวากัน จากเนื้อหาที่ศึกษาและอภิปรายไวในบทที่ 4, 6, และ 7 วิทยานิพนธชิ้นนี้
ตอบคําถามทั้งสอง โดยเสนอเปนชุดทฤษฎี 2 ชุดที่เชื่อมโยงกัน คือ (1) ลักษณะของอํานาจเชิง
ปฏิบัติการของการตอสูไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต (2) ลักษณะของอํานาจเชิงโครงสราง
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ของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไทย ในที่นี้ จะกลาวถึงคําตอบที่สองเรื่องอํานาจเชิงโครงสราง
กอน แลวจึงกลาวถึงคําตอบแรกเรื่องอํานาจเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดมากกวา
2.3. อํานาจเชิงโครงสราง
นอกจากมิ ติ ข องอํ า นาจในเชิ ง การให ห รื อ เพิ ก ถอนความยิ น ยอมของแต ล ะฝ า ยที่
เกี่ยวของในมิติตางๆของโครงสรางทางการเมืองดังกลาวมาแลว วิทยานิพนธชิ้นนี้ ขยายการ
เชื่อมโยงทฤษฎีอํานาจว าดวยความยิ นยอมแบบปรับ แตง ไปสูท ฤษฎี อํานาจเชิ งโครงสร าง
(structural theory of power) โดยเนนพิจารณาอํานาจเชิงโครงสรางของระบบเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของไทย ในฐานะที่เปนระบบเทคโนโลยีสื่อชนิดใหมที่กลุมขับไลรัฐบาลใชในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเปนอยางมาก ในขณะเดียวกัน ในระบบเทคโนโลยีชนิดนี้ ก็มีทั้งกลุม
สนับสนุนรัฐบาลและกลุมไมเอามาตรา 7 เคลื่อนไหวอยูคูขนานกับกลุมขับไลรัฐบาลดวยเชนกัน
กลาวอีกนัยหนึ่ง เหตุการณการขับไลรัฐบาลทักษิณระหวางป 2548-2549 นั้น เปนครั้งแรกของ
การเมืองไทย ที่ระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตกลายเปนระบบสนับสนุนสําคัญยิ่งในฐานะสื่อทาง
สังคมการเมืองของทุกกลุมพลังทางการเมืองที่ใชในการเคลื่อนไหวทางการเมือง (ดูสามเหลี่ยม
ดานลางในแผนภาพที่ 8.1) ทั้งที่เปนปฏิบัติการเชิงเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับ “ทักษิณและสนธิ”, วิ
วาทะเรื่องมาตรา 7, เรื่องเกี่ยวกับพระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (สามเหลี่ยม
กลางบนในแผนภาพที่ 8.1) หรือปฏิบัติการเชิงเนื้อหาเรื่องตุลาการภิวัตน (สามเหลี่ยมขวาบนใน
แผนภาพที่ 8.1) รวมทั้งเรื่องสื่อที่ถูกฝายหนึ่งเห็นวาไมมีความเปนกลาง (สามเหลี่ยมซายบนใน
แผนภาพที่ 8.1)
อินเทอรเน็ตไมใชระบบเทคโนโลยีที่เสรีหรือปราศจากการรวมศูนย ผูกขาด หรือควบคุม
เลยเสียทีเดียว อยางที่เชื่อกันทั่วไป กลาวไดเพียงวาอินเทอรเน็ตมีการควบคุมไดนอยและยาก
กวาสื่อชนิดอื่นเทานั้น อินเทอรเน็ตเปนระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ (Large Technological
System) ซึ่งประกอบดวยระบบเทคโนโลยีขนาดยอยมากมาย ในระบบยอยแตละระบบนั้น ยอม
ประกอบดวยกลุมผูสรางระบบที่เขาไปของเกี่ยวในการพัฒนาระบบอยูมากมาย กลุมผูสราง
ระบบเหลานี้ยอมตองมีปฏิสัมพันธกันภายใตแบบแผนความสัมพันธชุดตางๆ ซึ่งถูกกํากับไวทั้ง
ดวยกฎหมาย กฎกติกา และองคกรควบคุมกํากับ แบบแผนความสัมพันธดังกลาวนี้ ในแงหนึ่ง
คือ ความสัมพันธเชิงอํานาจที่กลุมองคกรตางๆแสดงบทบาทตอกันและกัน อํานาจเหลานี้ยิ่ง
แสดงตัวชัดเจนมากขึ้น เมื่อมีการนําระบบอินเทอรเน็ตไปใชในการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดย
ไรความรุนแรงดังที่ปรากฏในชวงป 2548-2549
สําหรับกรณีประเทศไทยในชวงกอนป 2548 นั้น ระบบอินเทอรเน็ตไดพัฒนาผานยุคลง
หลักปกฐานและยุคขยายตัวแลว ในทั้งสองยุคนี้ มีกลุมผูสรางระบบที่เขามาเกี่ยวของในการแยง
ชิงอํานาจหรือสรางอิทธิพลชนิดตางๆมากมาย ทั้งที่เปนองคกรภาครัฐ เชน เนคเทค กระทรวง
ไอซีที กทช. กสท. ทศท. เปนตน หรือองคกรธุรกิจโครงขายพื้นฐานและการใหบริการเขาถึง
อินเทอรเน็ต เชน ทรูคอรปและเอเซียอินโฟเน็ต ชินคอรปและซีเอสล็อกซอินโฟ ทีทีแอนทีและเจ
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ไอเน็ ต ไอเน็ ต เป น ต น หรื อ องค ก รที่ ผ ลิ ต /เผยแพร เ นื้ อ หาอิ น เทอร เ น็ ต เช น เนชั่ น พั น ทิ ป
ดอทคอม ผูจัดการออนไลน มหาวิทายลัยเที่ยงคืน และประชาไทดอทคอม เปนตน ดังนั้น จึง
กลาวไดวา สภาวะเชิงอํานาจของระบบอินเทอรเน็ตไทย ณ ชวงป 2548-2549 นั้น เปนผลจาก
การต อ สู แ ข ง ขั น ของกลุ มผู ส ร า งระบบกลุ มต างๆที่ มี ค วามสามารถในการเข าถึ ง และจัด การ
อุปกรณเทคโนโลยีในสวนตางๆของระบบเทคโนโลยีในภาพใหญทั้งหมด โดยที่หากพิจารณา
ระบบอินเทอรเน็ตไทยเปนผานมิติตางๆ 3 มิติ คือ มิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยี มิติเชิงเทคนิค
และมิติเชิงสถาบันแลว จะเห็นไดวา ผลจากการเขาไปของเกี่ยวของกลุมองคกรเหลานี้ คือ
โครงสรางอํานาจที่แฝงฝงอยูในระบบอินเทอรเน็ตของไทยทั้งในเชิงเทคนิคและในเชิงสถาบัน
คําถามวิจัยหนึ่งในสองประการของวิทยานิพนธชิ้นนี้ ที่ตั้งไววา “โครงสรางเชิงระบบของ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในประเทศไทยนั้น มีการควบคุม ตรวจสอบ หรือตอสู ตอตาน เพื่ อ
วางแผน/ออกแบบ/ปรับเปลี่ยนใหระบบเทคโนโลยีชนิดนี้ ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือของอํานาจใน
ภาคสวนตางๆอยางไร? แนวโนมในอนาคตเปนอยางไร? และจะสามารถเอื้อตอการตอสูโดยไม
ใชความรุนแรงมากนอยเพียงใด?” โดยที่แตเดิม สมมติฐานคําตอบสําหรับคําถามที่ตั้งเอาไว คือ
“ระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในสังคมไทยยังมีลักษณะเปนการตอสูชวงชิงกันในเชิงโครงสราง
ทั้งเชิงเทคนิค เชิงกฎหมาย เชิงการเมือง และเชิงเศรษฐกิจ ระหวางฝายที่พยายามควบคุม กับ
ฝายที่พยายามตอตาน แตโดยภาพรวมแลว โครงสรางของระบบมีแนวโนมไปทางรวมศูนยและ
ควบคุ ม มากกว า ที่ จ ะกระจายศู น ย อํ า นาจและส ง เสริ ม เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ”
สมมติฐานคําตอบนี้ มีสวนถูกตองอยูบาง โดยสามารถอภิปรายรายละเอียดไดดังตอนี้
ตารางที่ 8.1 : เปรียบเทียบมิติตางๆของระบบอินเทอรเน็ตไทย

ชองทาง
เขาถึง

โครงขายระดับชาติ &
เชื่อมโยงนอกประเทศ

ชั้น

โครงขายใน
ประเทศ

เนื้อหา

เทคโนโลยีระบบยอยของอินเทอรเน็ต

มิติโครงสราง
เทคโนโลยี

โครงขายนอกประเทศ (เคเบิลใตน้ํา&
ดาวเทียม)
สถานีดาวเทียมและสถานีเคเบิลใตน้ํา
เกตเวยระหวางประเทศ & ชุมสาย
ภายในประเทศ
ระบบใหบริการชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต
ศูนยขอมูล (รับฝากเครื่องเซิรฟเวอร)
ระบบเว็บโฮสติ้ง
โครงขายพื้นฐานเชื่อมตอภายในประเทศ
เนื้อหาอินเทอรเน็ต

มิติเชิง
เทคนิค

มิติเชิงสถาบัน

•
•

•

กทช. เนนสงเสริมการ
แขงขันเสรี
กระทรวงไอซีที, ตํารวจ
ไซเบอร และกรม
ประชาสัมพันธ เนน
รักษาระบบระเบียบ
ศาล พยายามสรางสมดุล
ระหวางเสรีภาพ กับ การ
รักษาระบบระเบียบ

ที่มา : ปรับปรุงใหงายขึ้น จากแผนภาพที่ 4.17 ในหัวขอที่ 4 บทที่ 4 ของวิทยานิพนธชิ้นนี้
หมายเหตุ
•
•

มิติเชิงโครงสรางเทคโนโลยี : = เปนระบบรวมศูนยมากที่สุด;
มิติเชิงเทคนิค : = เปนระบบที่ปดตอกลุมทางสังคมมากที่สุด;

= เปนระบบกระจายศูนยมากที่สุด
= เปนระบบที่เปดตอกลุมทางสังคมมากที่สุด
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ในมิติโครงสรางเทคโนโลยีและมิติทางเทคนิคนั้น ลักษณะของระบบคอนขางจะมีความ
สอดคลองกัน หากเทคโนโลยีชั้นใดมีโครงสรางทางเทคโนโลยีเปนแบบรวมศูนย ก็มักจะเปน
ระบบที่ ป ด ต อ กลุ ม ผู ส ร า งระบบที่ เ ข า ถึ ง เพี ย งไม กี่ ก ลุ ม เท า นั้ น แต ห ากเทคโนโลยี ชั้ น ใดมี
โครงสรางทางเทคโนโลยีเปนแบบกระจายศูนย ก็มักจะเปนระบบเปดที่กลุมทางสังคมตางๆ
สามารถเขาไปของเกี่ยวไดมากขึ้นดวยเชนกัน พิจารณาจากตารางที่ 8.1 จะเห็นไดวาโดย
ลักษณะทั่วไป ทั้งในเชิงโครงสรางเทคโนโลยีและในเชิงเทคนิคแลว เทคโนโลยีระบบยอยที่อยูใน
ชั้นลาง (เชน ชั้นเนื้อหาอินเทอรเน็ต และชั้นชองทางเขาถึง สวนที่เปนระบบเว็บโฮสติ้ง) จะมี
ลักษณะเปนระบบกระจายศูนยและเปดตอกลุมทางสังคมผูสรางระบบไดมากกวา เทคโนโลยีใน
ชั้นที่อยูสูงขึ้นไป (ชั้นชองทางเขาถึง ในสวนที่เปนศูนยขอมูลและระบบใหบริการชองทางเขาถึง
อินเทอรเน็ต) ซึ่งจะเปนระบบที่คอยๆรวมศูนยและปดตอกลุมผูเกี่ยวของมากขึ้น จนถึงมากที่สุด
ในชั้นโครงขายพื้นฐานระดับประเทศอยางชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศ และโครงขาย
พื้นฐานเชื่อมตอภายนอกประเทศอยางเกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ, สถานีดาวเทียม
และสถานีเคเบิลใตน้ํา
ขอที่นาสนใจประการหนึ่ง คือ ในสวนที่เปนโครงขายพื้นฐานเชื่อมตอภายในประเทศ ซึ่ง
ในเชิ ง โครงสร า งเทคโนโลยี แ ล ว มี ลั ก ษณะแบบกระจายศู น ย ตามลั ก ษณะการออกแบบ
อิ น เทอร เ น็ ต ตั้ ง แต ส มั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวงการการทหาร ที่ ต อ งการทํ า ให ข อ มู ล สื่ อ สารสามารถ
ไหลเวียนไดหลากหลายเสนทาง ไมจํากัดอยูที่เสนทางใดเสนทางหนึ่งเปนการเฉพาะ เพื่อให
ระบบการสื่อสารมีความทนทานตอการถูกทําลายคอนขางสูง แตในเชิงเทคนิคแลว เนื่องจาก
โครงขายพื้นฐานเชื่อมตอภายในประเทศ เปนระบบที่ตองลงทุนสูง จึงกลายเปนการจํากัดตอ
กลุมผูสรางระบบเพียงไมกี่กลุมที่มีเงินทุนและทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความเชี่ยวชาญมาก
เพียงพอที่จะสรางและดูแลระบบโครงขายเหลานี้ใหมีเสถียรภาพอยูตลอดเวลาได
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในมิติเชิงสถาบัน ซึ่งเปนเรื่องแบบแผนความสัมพันธ (เชิง
อํานาจ) ระหวางกลุมองคกรตางๆที่เกี่ยวของกับระบบอินเทอรเน็ตไทยแลว มิตินี้เปนมิติที่มี
ความเปนการเมืองของการบริหารจัดการระบบอินเทอรเน็ตมากที่สุดและมีขอปญหาที่ยังไมลง
รอยกัน (controversial issue) มากที่สุด หากกลาวตามภาษาของทฤษฎีระบบเทคนิคขนาดใหญ
แลว มิตินี้จะเปน “จุดสะดุดตีกลับ” (reverse salient) ที่มีผลตอพัฒนาการของระบบมากที่สุด
ระบบอินเทอรเน็ตไทยนั้น อยูภายใตอํานาจการควบคุมกํากับขององคกร 5 แหง ไดแก กรม
ประชาสัมพันธ, กระทรวงไอซีที, ตํารวจไซเบอร, กทช. และศาลหรือระบบยุติธรรม สามองคกร
แรกนั้ น ค อ นข า งเน น บทบาทไปในทางการควบคุ ม รั ก ษาความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของ
อินเทอรเน็ต เพราะกรมประชาสัมพันธนั้น ดูแลเรื่องเนื้อหาของวิทยุและโทรทัศนไทยดังที่เกิดใน
กรณีโทรทัศนเอเอสทีวี ในขณะที่กระทรวงไอซีที โดยเฉพาะตํารวจไซเบอรนั้น แทบจะเรียกได
วาเกิดขึ้นเพื่อดู แลความเหมาะสมของเนื้อหาอิ นเทอรเ น็ต เลยทีเ ดี ยว ดังที่เ กิ ดกับกรณีเ ว็บ
fm9225.net และเว็บไทยอินไซเดอร สวนกรณีที่เกิดขึ้นกับเว็บคอรรัปชั่นว็อทชและเว็บบอรด
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ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น แมไมมีการระบุอยางแนชัดวาเปนคําสั่งขององคกรใด แตก็แสดง
ใหเห็นวาองคกรนั้น เนนดูแลรักษาความเหมาะสมและความสงบเรียบรอยของอินเทอรเน็ต
มากกวาสงเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในประเด็นที่ออนไหวทางการเมือง
อยางเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยเปนตน
สวน กทช.นั้น คอนขางเนนไปในทางการสงเสริมเสรีภาพทางการคาและปองกันการ
ผูกขาดของผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตรายใดรายหนึ่ง ซึ่งยังไมไดมีบทบาทมาก
นักในกรณีการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลเมื่อป 2548-2549 ระบบที่ดูเหมือนวาจะสงเสริมเสรีภาพ
มากขึ้น ดูจะอยูที่ระบบศาล ซึ่งกลาวไดวาเปนระบบถวงดุลกับระบบการรักษาความสงบของ 3
องคกรแรก เพราะผูใชและผูประกอบการสวนตางๆของอินเทอรเน็ต สามารถฟองรองตอศาล
เพื่อขอความคุมครองหรือใหพิจารณายับยั้งและยกเลิกการกระทํามิชอบที่อาจเกิดขึ้นไดของ
องคกรตางๆ ดังที่ทีมงานของเครือผูจัดการไดพยายามตอสูทัดทานในกรณีการปดกั้นระบบ
กระจายสัญญาณของโทรทัศนเอเอสทีวี อยางไรก็ตาม กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหสืบคนขอมูลผูโพสต
ขอความ “หมิ่นศาล” เพื่อนํามาดําเนินคดีนั้น แมจะเปนไปโดยอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย แต
ประเด็นที่ยังถกเถียงกันไมลงตัวได คือ ขอบเขตความหมายของพฤติกรรมที่ “หมิ่นศาล” และ
เจตนารมณของกฎหมายปกปองการ “หมิ่นศาล” วามีขึ้นเพื่อเหตุใด
ดังนั้น สําหรับคําถามวิจัยประการที่สองของวิทยานิพนธชิ้นนี้ ที่ตั้งไววา (1) “โครงสราง
เชิงระบบของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในประเทศไทยนั้น มีการควบคุม ตรวจสอบ หรือตอสู
ตอตาน เพื่อวางแผน/ออกแบบ/ปรับเปลี่ยนใหระบบเทคโนโลยีชนิดนี้ ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ
ของอํานาจในภาคสวนตางๆอยางไร?” (2) “แนวโนมในอนาคตเปนอยางไร?” และ (3) “จะ
สามารถเอื้อตอการตอสูโดยไมใชความรุนแรงมากนอยเพียงใด?” จึงตอบคําถามนี้ไดวา
ตอบคําถามที่ (1) ระบบอินเทอรเน็ตไทยนั้น คอนขางเนนไปในทางการควบคุม
ตรวจสอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยเปนสําคัญ มากกวาที่จะสงเสริมเสรีภาพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง มี ช อ งทางเหลื อ ไว สํ า หรั บ การต อ สู ทั ด ทานพฤติ ก รรม
ดังกลาว โดยใชระบบศาลเพื่อถวงดุลอํานาจขององคกรกํากับอินเทอรเน็ต ลักษณะแนวโนม
ดังกลาวนี้ จะมองไมเห็นชัดมากนักหากพิจารณาในเชิงโครงสรางเทคโนโลยีแลว แตจะเห็นชัด
ขึ้นเมื่อพิจารณาอินเทอรเน็ตไทยในมิติเชิงเทคนิค และเห็นชัดที่สุดในมิติเชิงสถาบัน
สําหรับคําถามที่ (2) จะไดอภิปรายในหัวขอแนวโนมในอนาคตอีกครั้งหนึ่ง แตในที่นี้
สามารถตอบเบื้องตนไดวา โครงสรางของระบบอินเทอรเน็ตไทยกําลังคอยๆเปลี่ยนไปคลาย
กรณีจีนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีพรบ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เกิดขึ้น
พรอมกับกระแสการไลจับ “เว็บหมิ่นฯ” ทั้งหลาย
สวนคําถามที่ (3) นั้น ตอบได 2 ประการ ประการแรก หากกลับมาพิจารณาขอเสนอ
ของ Brian Martin ที่วาปฏิบัติการไรความรุนแรงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ตอเมื่อ
กระบวนการสื่อสาร การตัดสินใจ และปฏิบัติการของกลุมเคลื่อนไหว เปนไปภายใตโครงสราง
เทคโนโลยีที่เปนแบบกระจายศูนยอํานาจ (decentralized) เปนระบบที่มีปฏิสัมพันธกันไปมาได
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(interactive) และเอื้อตอการประสานงานกัน (cooperative) (Martin, 2001 : 42) นั้น แมใน
ระดับเนื้อหาอินเทอรเน็ตนั้น เว็บไซตหรือเว็บบอรดแตละแหงจะเอื้อตอการโตตอบไดมากนอย
แตกตางกันไป และแมการเคลื่อนไหวในกรณีของไทยครั้งนี้ จะไมถึงกับใชอินเทอรเน็ตเปน
เครื่องมือประสานงานกันเปนหลัก แตก็กลาวไดวาอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอื้อ
ตอปจจัย 2 ประการหลังนี้คอนขางมากอยูแลว ดังนั้น จึงไมนาจะเปนปญหาวาอินเทอรเน็ตจะไม
เอื้อตอการเคลื่อนไหวไรความรุนแรง สําหรับปจจัยประการแรกเรื่องความกระจายศูนยอํานาจ
นั้น ที่นาสนใจ คือ เทคโนโลยีในระดับลางๆ (อางอิงตามตารางที่ 8.1) เชน เว็บไซต หรือเว็บ
บอร ด เป น ต น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะกระจายศู น ย ม ากกว า เทคโนโลยี ใ นระดั บ บนๆ (เช น เกตเวย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ หรือสถานีเคเบิลใตน้ํา เปนตน) ดังนั้น เทคโนโลยีในระดับลางๆจึง
เอื้อตอประสิทธิภาพของปฏิบัติการไรความรุนแรงมากกวาระดับบนๆ เพราะถูกแทรกแซงปดกั้น
ไดนอยกวานั่นเอง
ประการที่ ส อง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กรณี ป ระเทศอื่ น แล ว ยั ง กล า วได อี ก ว า กรณี
อินเทอรเน็ตไทยคลายกับกรณีเซอรเบีย (ดูหัวขอ 2.1 บทที่ 2) ที่สามารถเอื้อตอการตอสูทาง
การเมืองโดยไรความรุนแรงไดระดับหนึ่ง กลาวคือ อํานาจรัฐยังไมคืบคลานเขามาควบคุมกํากับ
ชนิดเครงครัดมากนัก แมจะมีบางโดยเฉพาะผานอํานาจในมิติเชิงสถาบัน ซึ่งจะแสดงตัวใหเห็น
อยางชัดเจน เมื่อขบวนการเคลื่อนไหวที่ใช อินเทอรเ น็ต ตอสูทางการเมืองในประเด็นที่ของ
เกี่ยวกับผูที่อยูในอํานาจชวงนั้นๆ ดังกรณีที่เว็บผูจัดการออนไลน เว็บ 9225.net, เว็บไทยอินไซ
เดอร และเว็ บ คอร รั ป ชั่ น ว็ อ ช ที่ ต อ ต า นรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ และประสบกั บ อํ า นาจของกรม
ประชาสัมพันธ กระทรวงไอซีทีและตํารวจไซเบอรในชวงที่รัฐบาลทักษิณเรืองอํานาจ หรือกรณีที่
กลุ ม สนั บ สนุ น รั ฐ บาลประสบกั บ อํ า นาจของศาลเอง ในช ว งระหว า งการรณรงค ต อ ต า น
กระบวนการตุลาการภิวัตนอยางหนัก รวมทั้งกรณีที่เว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูกปด
ด ว ยสาเหตุ ที่ มี ข อ ความเข า ข า ยหมิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพ ในระหว า งช ว งการเป ด ประเด็ น
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
2.4. อํานาจเชิงเครือขาย : ภูมิทัศนใหมของการเคลื่อนไหวไรความรุนแรง
โดยใชอินเทอรเน็ต
ความเชื่ อ มโยงขยายต อ ถึ ง กั น ระหว า งอํ า นาจเชิ ง การยิ น ยอม (ของกลุ ม พลั ง ทาง
การเมื อ งฝ า ยต า งๆ) กั บ อํ า นาจเชิ ง โครงสร า ง (ของระบบอิ น เทอร เ น็ ต ไทย) นั้ น สามารถ
พิจารณาใหเห็นถึงความแนบสนิทอยูบนระนาบเดียวกันไดโดยอาศัยแนวคิดเรื่องอํานาจในสังคม
เครือขาย หรือในที่นี้อาจเรียกสั้นๆไดวา “อํานาจเชิงเครือขาย” ซึ่ง Manuel Castells เสนอไวใน
งานชิ้นลาสุดของเขาเรื่อง Communication Power (2009) ในงานชิ้นนี้ เขาไดแบงลักษณะของ
อํานาจที่เกิดขึ้นในสังคมเครือขาย (network society) ไวเปน 4 ชนิด คือ (1) อํานาจในการ
ติดตอกันในเครือขาย (networking power) (2) อํานาจของกฎกติกาของเครือขาย ซึ่งเขา
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เรียกวา “network power” (3) อํานาจที่ไดรับจากกฎกติกาของเครือขาย ซึ่งเขาเรียกวา
“networked power” และ (4) อํานาจในการสรางเครือขาย (network-making power) (Castell,
2009 : 42-49)1
Castells เสนอวาอํานาจชนิดที่สี่นี้ เปนอํานาจที่สําคัญที่สุด ประกอบดวยกลไกสําคัญ 2
ประการ คือ (1) โปรแกรมเมอร (programmer) เปนผูกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเปาหมายของ
เครือขายตางๆ ซึ่งจะมีวัตถุดิบเชิงวัฒนธรรมรวมกัน เชน มีความคิด วิสัยทัศน แผนการ และ
กรอบแนวคิดที่ใชรวมกัน เปนตน (2) ผูสับสวิตซ (switcher) เปนผูดูแลใหเครือขายยอยๆแตละ
เครื อ ข า ยสามารถเชื่ อ มต อ ถึ ง กั น และประสานงานกั น ได อ ย า งลงตั ว โดยมี เ ป า หมายและ
ทรัพยากรรวมกัน และปองกันไมใหเครือขายอื่นๆสรางความรวมมือเชิงยุทธศาสตรขึ้น เชน การ
เชื่อมตอระหวางเครือขายการเมืองกับเครือขายสื่อเพื่อสรางและเผยแพรอุดมการณทางการเมือง
หนึ่งๆ หรือการเชื่อมตอระหวางเครือขายศาสนากับเครือขายการเมืองเพื่อยกระดับความคิดทาง
ศาสนาใหเปนวาระของสังคมที่ไมไดปกครองดวยระบบศาสนจักร Castells กลาววาทั้ง
โปรแกรมเมอรและผูสับสวิตซตามแนวคิดของเขา คือ ผูกระทําการทางสังคม (social actor) แต
ไมจําเปนเสมอไปวาทั้งสองกลไกนี้ จะหมายถึงเพียงคนๆหนึ่งหรือกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ
1

อํานาจ 3 ประการแรกนั้น มีรายละเอียดดังนี้ (1) อํานาจในการติดตอกันในเครือขาย (networking
power) หมายถึง อํานาจของกลุมองคกรตางๆที่อยูในเครือขาย ซึ่งไดสรางแกนกลางของสังคมเครือขายระดับ
โลกขึ้นเหนือคนอีกกลุมหนึ่งที่ไมไดถูกนับรวมอยูในเครือขายระดับโลกเหลานี้ อํานาจชนิดนี้ทํางานผานการ
รวมคนจํานวนหนึ่งเขามา (inclusion) และกีดกันคนจํานวนหนึ่งออกไป (exclusion) ตัวอยางของอํานาจ
ประเภทนี้มีใหเห็นทั่วโลก ที่ผูคนที่อาศัยอยูในเมืองขนาดใหญอยางนิวยอรก ลอนดอน ปารีส โตเกียว ฯลฯ
สามารถติดตอสื่อสารกันอยูภายในสังคมเครือขายระดับโลกได ในขณะที่ผูคนในเมืองหางไกล เชนในแอฟริกา
พมา กัมพูชา หรือธิเบต เปนตน ถูกกีดกันออกไปจากสังคมเครือขายเหลานี้ อํานาจชนิดนี้ยังเห็นไดใน
ระดับประเทศดวย ในลักษณะที่คนในเมืองหลวงและตามหัวเมืองใหญของไทย สามารถติดตอสื่อสารหรือ
วิสาสะทางการเมืองกันผานเครือขายสื่อสารเดียวกัน ในขณะที่ชาวเขาหรือคนในสลัมในสวนที่ไมสามารถ
เขาถึงเครือขายสื่อสารเหลานี้ ถูกกีดกันใหอยูในสังคมอีกประเภทหนึ่ง
(2) อํานาจของกฎกติกาของเครือขาย (network power) หมายถึง อํานาจที่เปนตัวกําหนดมาตรฐาน
หรือพิธีการในการสื่อสารระหวางกันของคนในสังคมเครือขาย อํานาจชนิดนี้ไมไดทํางานผานการกีดกันผลัก
ไสคนกลุมหนึ่งออกไป แตทํางานผานกฎกติกาที่บังคับใชในกลุมคนที่ถูกรวมเขามาอยูในสังคมเครือขาย
เดียวกัน กฎกติกาเหลานี้อาจตอรองกันไดระหวางองคประกอบยอยๆของเครือขาย ขึ้นอยูกับวาเครือขาย
นั้นๆมีลักษณะเปดกวางมากนอยเพียงใด เชน ฉันทามติวอชิงตัน ถูกจัดตั้งขึ้นมาเปนกฎกติกาหรือมาตรฐาน
ในการติดตอกันในระบบเศรษฐกิจตลาดโลก ซึ่งทุกประเทศที่จะเขารวมในระบบเศรษฐกิจนี้ ตองสื่อสารกัน
ดวยตรรกะและภาษาของฉันทามตินี้ เปนตน (3) อํานาจที่ไดรับจากกฎกติกาของเครือขาย (networked
power) หมายถึง อํานาจของผูที่กฎกติกาดังกลาวบัญญัติไวให ในแตละเครือขายหลักๆ (หรือจะเรียกวา
“วงการ” ก็นาจะเขาใจไดงายขึ้น) จะมีกลุมองคกรผูไดรับอํานาจตามกฎกติกานี้ไปในฐานะผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุด เชน ในเครือขายทุนนิยมโลก ตลาดการเงินของโลกเปนผูมีอํานาจสูงสุด และกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ (IMF) คือผูมีความชอบธรรมในการตัดสินใจ เปนตน
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บางครั้งทั้งสองอยางนี้ทํางาน ณ จุดที่ผูกระทําการตางๆเชื่อมตอสัมพันธกัน ณ ตําแหนงตางๆ
ในโครงสรางสังคม (social structure) หรือในกรอบโครงเชิงองคการของสังคมนั้นๆ
เมื่ออํานาจที่สําคัญที่สุดของสังคมเครือขายอยูที่โปรแกรมเมอรและผูสับสวิตซ ดังนั้น
Castells จึงเห็นวาการตอตานอํานาจเดิมนั้น จึงกระทําการผานทั้งสองอยางนี้ดวยเชนกัน โดย
พยายามสรางเปาหมายใหม หรือเปลี่ยนแปลงหรือปดกั้นการเชื่อมตอของแตละเครือขาย เชน
การล็อบบี้สภาคองเกรสใหยกเลิกการสัมพันธใกลชิดกันระหวางรัฐบาลกับธุรกิจสื่อใหญๆไมกี่
แห ง โดยการท า ทายกฎต า งๆของคณะกรรมการการสื่ อ สารแห ง สหพั น ธรั ฐ (Federal
Communication Commission) ที่อนุญาตใหมีระบบกรรมสิทธิ์ขนาดใหญได เปนตน
กระบวนการตอตานอํานาจซึ่งถูกโปรแกรมไวในเครือขายนั้น ยังเกิดขึ้นทั้งผานเครือขายและโดย
เครือขายดวยเชนกัน ดังที่เกิดในกรณีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขบวนการ
เคลื่อนไหวตอตานโลกาภิวัตนที่ซีแอตเติลเมื่อป 2001 หรือในกรณีเครือขายอัลกออิดะห เปนตน
หากกลาวตามแนวคิดเรื่องอํานาจในการสรางเครือขาย (network-making power) ของ
Castells แลว การเคลื่อนไหวไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตในชวงขับไลรัฐบาลทักษิณ เมื่อ
ป 2548-2549 คือการเชื่อมตอกันระหวางเครือขายใหญ 2 เครือขาย ไดแก (1) เครือขาย
การเมือง ซึ่งประกอบดวยเครือขายยอย 2 เครือขาย คือ เครือขายการเมืองในระบบรัฐสภา กับ
เครือขายการเมืองนอกระบบ หรือก็คือ เครือขายการเมืองภาคประชาชน และ (2) เครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งเชื่อมตอระหวางเครือขายสื่อ (media network) กับเครือขายเทคโนโลยี
(technological network) อีกทอดหนึ่ง บนผืนผาของการถักทอเปนเครือขายโยงใยดังกลาวนี้
ฝายตอตานพยายามจะขยายการเชื่อมตอระหวางเครือขายตางๆใหกวางไกลออกไปไดมากที่สุด
เทาที่จะมีศักยภาพทําได สวนฝายผูอยูในอํานาจก็พยายามที่จะตัด ทําลาย หรือสกัดกั้นการ
เชื่อมตอดังกลาวนี้ใหเหลือนอยลงมากที่สุดเทาที่จะทําไดเชนกัน
สํ า หรั บ เครื อ ข า ยทางการเมื อ งนั้ น อาจเรี ย กได ว า มี ก ารกํ า หนดเป า หมายของการ
เมืองไทยไวแลว คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่งกลายมาเปนกรอบกติกาใหญของการเมืองไทย
ตลอดมา 10 ป โดยโปรแกรมเมอรที่วางเปาหมายดังกลาวนี้ เชน สภารางรัฐธรรมนูญ, องคกร
ภาคธุรกิจและองคกรภาคประชาสังคมสวนตางๆ เปนตน สวนผูสับสวิตซคนสําคัญของเครือขาย
การเมืองที่เชื่อมโยงกับเครือขายสื่อดังกลาว คือ สนธิ ลิ้มทองกุลและเครือผูจัดการ ที่กาวจาก
การเป น สื่ อ มวลชนที่ ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต เป น ศู น ย ก ลาง กลายมาเปน ผู นํ า มวลชน โดยสามารถ
เชื่อมตอกับฝายการเมืองภาคประชาชนกลายมาเปนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ผาน
ผูสับสวิตซคนสําคัญอีกคนหนึ่ง คือ สุริยะใส กตะศิลา ทําใหเกิดการสรางวาระทางการเมืองชนิด
ใหมเกี่ยวกับ “ความเลวรายของรัฐบาลทักษิณ” และ “การจาบจวงพระมหากษัตริยผูทรงความดี
งามในทุกๆดาน” ขึ้น และเผยแพรเนื้อหาทํานองนี้ผานเครือขายการสื่อสารของตนเอง โดยมี
เว็บไซตผูจัดการออนไลนเปนแกนกลางของเครือขายสื่อสาร
ในขณะที่ เ ดี ย วกั น ก็ มี เ ครื อขา ยยอยๆภายในเครือข ายอิ น เทอร เ น็ ต การเมื อ งนี้ ดว ย
เชนกัน ที่ทําการเชื่อมตอระหวางเครือขายสื่อ เครือขายอินเทอรเน็ตกับเครือขายการเมือง กอ
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ตัวขึ้นเปนสิ่งที่ Castells (2009 : 47-49) เรียกวา “อํานาจสวนกลับ” (counter power) และ
พยายามเสนอวาระ/ประเด็นอื่นเขาแขงขัน คือ (1) เครือขายของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ ที่
พยายามเสนอประเด็น “ความดีงามของรัฐบาลทักษิณที่สรางความเจริญใหกับชาติไทยในแง
ตางๆ” แตกลับ “ถูกกลั่นแกลงดวยระบบนอกกฎหมาย” และ (2) เครือขายของกลุมไมเอา
มาตรา 7 ซึ่งพยายามเสนอประเด็นวาดวย “อํานาจตองถูกกระจายใหอยูในมือประชาชน” และ
“การแกปญหารัฐบาลทักษิณ ตองไมใชอํานาจนอกรัฐธรรมนูญ” ทั้งสองเครือขายสวนกลับนี้ ก็
เชนเดียวกับเครือขายแรก คือ พยายามเผยแพรวาระทางการเมืองของตนผานเครือขายการ
สื่อสารตางๆเทาที่ตนจะสามารถเขาถึงได โดยกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณมีหองราชดําเนิน เว็บ
พันทิปดอทคอมเปนศูนยกลางของเครือขาย ในขณะที่กลุมไมเอามาตรา 7 มีเว็บมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืนและเว็บประชาไทเปนศูนยกลาง
สําหรั บ เครื อข า ยเทคโนโลยี นั้น ยั งไมมีก ารตั้ งโปรแกรมที่ ล งตั ว ว า ควรมีเ ป า หมาย
อยางไร เพราะการถกเถียงทางความคิดของแตละฝายนั้น (ทั้งกลุมที่เขาถึงเทคโนโลยีในทาง
เทคนิคและกลุมที่ควบคุมกํากับเทคโนโลยีในเชิงสถาบัน) ยังไมถึงที่จะหาขอตกลงรวมกันได
อยางชัดเจน (โดยเฉพาะขอปญหาที่ตึงตัว ตอกันอยูวาจะสมดุล น้ําหนักอยางไรระหวางการ
สงเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับ การรักษาความสงบเรี ยบรอยและความมั่นคง
ปลอดภัยของอินเทอรเน็ต) แตแมกระนั้น โครงสรางอํานาจที่แฝงฝงอยูในเครือขายเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตก็มีความชัดเจนอยูในระดับหนึ่ง (ดังสรุปแลวในหัวขอที่แลวของบทนี้) ซึ่งมีความ
ชั ด เจนเพี ย งพอที่ ผู สั บ สวิ ต ซ ที่ ค วบคุ ม อยู ใ นแต ล ะจุ ด /โหนดของการเชื่ อ มต อ เครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต จะแสดงบทบาทแทรกแซงและปดกั้นชวงรอยเชื่อมตอระหวางเครือขายการเมือง
นอกสภากับเครือขายอินเทอรเน็ต ในลักษณะตางๆอยางสําคัญในชวงการเคลื่อนไหวไรความ
รุนแรงของฝายตางๆ ดังไดอรรถาธิบายแลวในบทที่ 6 และ 7 ซึ่งวิทยานิพนธชิ้นนี้เรียกวา
“พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง” (จะกลาวถึงเรื่องนี้ในหัวขอ 4 ในบทนี้)
ทฤษฎีอํานาจเชิงเครือขายจะทําใหเห็นวาในสังคมการเมืองหนึ่งๆ ประกอบดวยองค
อํานาจจํานวนมากมายทั้งที่อยูในสวนของการเมืองและสวนของเทคโนโลยีกระจายอยูทั่วไปใน
ระนาบอํ า นาจเดี ย วกั น องค อํ า นาจเหล า นี้ คื อ โหนดๆหนึ่ ง ที่ เ ชื่ อ มโยงได รั บ การสนั บ สนุ น
ความชอบธรรมจากโหนดอื่นๆอยูเต็มไปหมด องคอํานาจหรือโหนดใดไดรับความยินยอมและ
ความชอบธรรมมาก ก็ จ ะมี อํ า นาจสู ง ขึ้ น เหนื อ องค อํ า นาจ/โหนดอื่ น ๆ (โหนดเหล า นี้
เปรียบเสมือน “ยอดภูเขา” ในแผนภาพที่ 8.2) ความชอบธรรมของแตละโหนด (หรือแตละองค
อํานาจ) จึงมีพลวัตไหลขึ้นลงสูงมาในแตละสถานการณการไดรับความยินยอมจากเครือขาย
อื่นๆ (เปรียบเสมือนโหนดตางๆที่อยูบริเวณ “เชิงเขา” ในแผนภาพที่ 8.2)

434

แผนภาพที่ 8.2 : ลักษณะอํานาจในยุคทีป่ ฏิบัติการไรความรุนแรงใชอินเทอรเน็ต
ผลประการหนึ่ง จากการที่อํานาจเชิงการยินยอมและอํานาจเชิงโครงสรางถูกเชื่อมตอ
เขาหากันอย างแนบสนิท เป นระนาบเดียวกันเปนอํานาจเชิงเครือข าย ผานการเชื่อมตอกัน
ระหว า งเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต กั บ เครื อ ข า ยการเมื อ งนั้ น ทํ า ให เ ราสามารถมองเห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิศาสตรอํานาจและลักษณะของผูใชอํานาจ ซึ่งขามพนพรมแดนอยางนอย
3 ชนิดที่เคยขีดขั้นบทบาททางการเมืองไว (นอกเหนือจากการขามพนขอจํากัดเรื่องเวลาและ
สถานที่ดังที่มักพูดกันทั่วไปในวงการศึกษาเรื่องอินเทอรเน็ต) ดังนี้
1) ขามพรมแดนโลกกายภาพกับโลกไซเบอร : เครือขายของปฏิบัติการทางการ
เมืองในยุคนี้ ไดยืดขยาย สมาน และครอบคลุมทั้งในโลกกายภาพและโลกไซเบอร เชน การ
ออกแบบเวทีชุมนุมถวายฎีกาเมื่อ 4 กุมภาพันธ 2549 ใหเหมือนรายการโทรทัศนเมืองไทยราย
สัปดาห ภาคพิเศษ หรือการถอดเทปชวงปรากฏการณสนธิมาขึ้นเว็บไซตผูจัดการออนไลน,
หรือกรณีที่มีการสแกนคําสัมภาษณที่ “เขาขายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ของสนธิ ลิ้มทองกุล
มาโพสตไวในหองดําเนิน จนเหตุการณลุกลามกลายมาเปนการลอมตึกเนชั่น รวมทั้งการปรากฏ
ตัวของ “วีณา” (นามแฝง) ในหองราชดําเนิน ซึ่งประกาศชัดเจนวาเปนพนักงานในเครือเนชั่น
และต อ งการเข า มาวิ ส าสะกั บ กลุ ม คนผ า นฟ า ในห อ งราชดํ า เนิ น เป น ต น นอกจากนี้ การ
เคลื่อ นไหวทางการเมื องในทั้งสองโลก สง ผลถึงกัน และกัน อยา งสืบ เนื่อ งเชื่อมโยงเป นเนื้ อ
เดียวกัน การเคลื่อนไหวในโลกไซเบอรสามารถสงผลกระทบถึงสถาบันการเมืองในโลกกายภาพ
ได ดั ง ตั ว อย า งสํ า คัญ คื อ กรณีข องเว็บ ไซต ผูจั ด การออนไลน และสถาบั น การเมื อ งในโลก
กายภาพก็มีการจัดการกับกลุมการเมืองในโลกไซเบอรเชนกัน ดังที่เกิดการแทรกแซงปดกั้น
เว็บไซตของทั้งสามกลุมดังกลาวแลว
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นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณที่อาจเรียกไดวาเปน “ไฮดปารคออนไลน” 1 เกิดขึ้นดวย
กลาวคือ เมื่อเครือขายสื่ออินเทอรเน็ตเชื่อมโยงอยางแนบสนิทกับเครือขายการเมือง โดยที่ผูนํา
ของสื่อเลือกที่จะมีจุดยืนทางการเมืองและกลายมาเปนผูนําทางความคิดและเคลื่อนไหวทางการ
เมืองเสียเองนั้น “เวทีทางการเมืองในโลกกายภาพ” ซึ่งไดถูกถายทอดผานสื่อในลักษณะตางๆ
อยูตลอดเวลานั้น จึงแยกไมออกจาก “เวทีทางการเมืองในโลกไซเบอร” หรือกลายเปน “เวที
ไฮด ป าร ค ออนไลน ” ดั ง ที่ อ ดี ต นั ก ข า วของหนั ง สื อ พิ ม พ ผู จั ด การอธิ บ ายไว ว า ในช ว งการ
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลนั้น…
เว็บผูจัดการฯนั้น เปนเหมือนเวทีการชุมนุม ในการ ‘ปลอยของ’ ในการปราศรัย
อยางหนึ่ง [ที่คนอื่นๆจะตองมาคอยดู/ฟง-ผูเขียน] วาวันนี้ทัศนะของคอลัมนิสต ซึ่งเปน
นั ก เคลื่ อ นไหว อย า งสํ า ราญ (รอดเพชร) หรื อ คํ า นู ณ (สิ ท ธิ ส มาน) ในคอลั ม น ห น า
กระดานเรียงหา หรือ คอลัมนิสตคนอื่น อยาง ชัยอนันต (สมุทวณิช) พูดวาอยางไร แลว
ก็วันนี้มีขาวอะไรที่เว็บผูจัดการฯนําเดน” [ตอนนั้น] เว็บผูจัดการฯมีอิทธิพลตอการ set
agenda (กําหนดวาระ) ของสังคมอยางมาก คือดูงายๆเลยวา เว็บผูจัดการฯขึ้นขาวบาง
ขาวขึ้นมา นักขาวแทบจะทุกสํานักในตอนนั้น ตองติดตามวาเว็บผูจัดการฯพูดอะไร
เพื่อที่จะดูกระแสขาววาฝงของเครือผูจัดการฯ ฝงของคุณสนธิขยับเรื่องอะไร (รอมฎอน
ปญจอร, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2552)
ดังนั้น เว็บไซต (โดยเฉพาะของผูจัดการออนไลน) จึงกลายเปนสถานที่ซึ่งผูผลิตสาร/
คอลั ม นิ ส ต /บรรณาธิ ก าร/ผู อํ า นวยการฝ า ยผลิ ต ของวิ ท ยุ &โทรทั ศ น /ดี เ จ/ผู ดํ า เนิ น รายการ
โทรทัศน กลายเปนเหมือนผูปลุกระดมทางการเมืองที่ขึ้นเวทีในโลกกายภาพดวยเชนกัน การ
ถอดเทปรายการเมืองไทยรายสัปดาหมากขึ้นเว็บ รวมทั้งบทความของปราโมทย นาครทรรพ
ที่ตั้งชื่อวา “คําปราศรัยนอกเวที” 2 ตอน (ปราโมทย นาครทรรพ, 2551ก, 2551ข : ออนไลน)
และหรือชื่อคอลัมน “ไฮดปารกลงกระดาษ” (ชัชวาลย ชาติสุทธิชัย, มปป. : ออนไลน) ใน
เว็บไซตผูจัดการออนไลน (ซึ่งมีขึ้นหลังเหตุการณรัฐประหารเปนเวลาอีก 1-2 ป) ลวนเปน
ตัวอยางที่ดีที่แสดงใหเห็นวาผูผลิตเนื้อหาตางก็ตระหนักถึงความแนบสนิทระหวางการเขียน
คอลัมนกับการขึ้นเวทีการเมืองเพื่อปราศรัย นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ “แฟนคลับ” กลาวคือ
ผูอานหรือผูเลนเว็บบอรดทั่วไปจะคอยติดตามการตั้งและเขียนกระทูของผูเลนเว็บบอรดคน
สําคัญ อยางมังกรดํา (นามแฝง), *bonny (นามแฝง) หรือ แคน ไทเมือง (นามแฝง) ในหองราช
ดําเนิน หรืออยางในเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยง ที่เมื่อนักคิดที่ตนชื่นชอบเริ่ม “ดา” กระทูอื่น
บรรดาแฟนคลับก็จะทยอยกัน “ดา” ตามดวยเชนกัน ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นชัดเจนวา ผู

1

ผูเขียนไดคําๆนี้มาจากคําเรียกของ รอมฎอน ปญจอร, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2552.
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เล น เว็บ บอรด ตา งก็ เ ริ่ มมี “มวลชนไซเบอร ” เปน ของตั ว เอง ที่ พร อมจะนํา มาใช เ คลื่ อ นไหว
ทางการเมืองไดระดับหนึ่งเชนกัน
2) ขามสื่อ (cross-media) : การเชื่อมตอระหวางเครือขายสื่ออินเทอรเน็ตกับ
เครือขายการเมืองดังที่เกิดขึ้นในกรณีของวิทยานิพนธชิ้นนี้ ยังทําใหเสนแบงพรมแดนระหวาง
ชนิดของสื่อบางลงอีกมาก การผลิตและบริโภคขอมูลขาวสารมีลักษณะเปนการคลอมขามชนิด
ของสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปน อินเทอรเน็ต, หนังสือพิมพ, วิทยุและโทรทัศน ดังนี้
2.1 ผูผลิตเนื้อหาขามสื่อ : ผูผลิตเนื้อหาตางๆสามารถสรางหรือใชเนื้อหา
เดียวกัน แลวเผยแพรกระจายออกไปผานสื่อหลากหลายชนิดมากขึ้น โดยมีอินเทอรเน็ตเปน
ศูนยกลาง ทั้งนี้ดวยเหตุผลของความคุมทุนเปนสําคัญ การใชเนื้อหาเดียวกันมีทั้งในลักษณะที่
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลย ในขณะเดียวกัน สื่อหลากหลายชนิด ก็ถูก
แปลงสภาพมาอยูบนอินเทอรเน็ตไดดวยเชนกัน กลายเปนหนังสือพิมพออนไลน (อาทิ เว็บ
ผูจัดการออนไลนและเว็บประชาไท เปนตน) วิทยุออนไลน (อาทิ วิทยุผูจัดการ, วิทยุ FM 92.25
MHz, และวิทยุแท็กซี่ เปนตน) และโทรทัศนออนไลน (อาทิ เอเอสทีวี เปนตน)
2.2 ผูบริโภคเนื้อหาขามสื่อ : นอกเหนือจากผูผลิตเนื้อหาแลว ผูบริโภคเนื้อหา
เอง ก็ รับ สื่ อ ข า มชนิ ด กั น เช น กั น ทั้ ง เพื่ อ ให เ ขา กั บ วิ ถีก ารดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วัน ของตนเองใน
ชวงเวลาตางๆ และเพื่อใหเกิดระบบสํารอง (redundancy) ในการรับขาวสารกรณีที่สื่อชนิดใด
ชนิดหนึ่งถูกปดกั้นไป ดังกรณีที่เว็บไซตผูจัดการออนไลนประกาศขาวการเพิ่มชองทางแพรภาพ
จาก ASTV1 ชองเดียวกลายเปนแพรภาพผานชอง ASTV3 ดวยเพื่อปองกันในกรณีที่ชอง
ASTV1 ถูกปดกั้น และมีผูเขาชมเนื้อหาประกาศนี้มากถึง 12,037 ครั้ง (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ
1.4.1 ในบทที่ 6) เมื่อผนวกสภาวะการขามพรมแดนระหวางโลกไซเบอรกับโลกกายภาพ เขา
กับเรื่องการบริโภคเนื้อหาขามสื่อแลว ในระดับหนึ่ง อาจกลาวไดวา ในการเมืองแบบมวลชนยุค
อินเทอรเ น็ ต นั้น ผูรับ เนื้ อหาไดกลายเปนผูชุมนุม ที่สามารถทํ าการ “ชุ มนุมทางการเมืองที่
หนาจอคอมพิวเตอร/หนาปดวิทยุ/หนาจอโทรทัศน” ไปในตัวไดดวยเชนกัน
3) ขามบทบาท (ระหวางผูผลิตกับผูบริโภคเนื้อหา) : อินเทอรเน็ตในอดีตนั้น
ผูเขียนและผูอานแยกบทบาทกันอยางชัดเจน กลาวคือ มีผูผลิตเนื้อหากลุมหนึ่งผลิตเนื้อหาให
ผูบริโภคอีกกลุมหนึ่งไดเสพรับ ศัพทเทคนิคเรียกอินเทอรเน็ตลักษณะนี้วา “เว็บ 1.0” สวน
อินเทอรเน็ตในยุคปจจุบันนั้น ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงเว็บแอพพลิเคชั่นที่เอื้อใหผูบริโภค
เนื้อหา สามารถกลายเปนผูผลิตเนื้อหาไดดวยเชนเดียวกัน หรือเรียกวา prosumer1 (มาจาก
producer + consumer) หรือศัพททางเทคนิคเรียกอินเทอรเน็ตในลักษณะนี้วา “เว็บ 2.0”
1

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดนี้ไดใน Tapscott and Williams (2008 : 124-150); เวอรไทมและเฟนวิค
(2551 : 273-308) และ ทอฟฟเลอร (2552 : 263-348).
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ตัวอยางเว็บทํานองนี้ มีตั้งแตเว็บบอรดทั่วไป เว็บบล็อก (web-blog)
ไปจนถึงเว็บไซต
wikipedia ที่ผูอานเปนผูเขียนสารานุกรมดวยเชนกัน หรือเว็บไซต youtube ที่ผูชมคลิปวิดีโอ
สามารถสรางคลิปวิดีโอแลวสงไปขึ้นในเว็บนี้ใหผูอื่นไดชมดวยเชนกัน การที่ผูเสพเนื้อหานี้
นอกจากจะเปนความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูผลิตสารกับผูรับสารแลว ยัง
ทําใหการสื่อสารทางการเมืองหนึ่งๆเพิ่มพูนพลังขึ้นไปอีกอยางมหาศาล เนื่องจากผูผลิตเนื้อหา
ไมไดถูกกระจุกผูกขาดอยูในผูเชี่ยวชาญในการสรางเนื้อหากลุมเล็กๆเพียงหยิบมือเดียวอีก
ตอไป แตกลายเปนวามวลชนผูบริโภคเนื้อหาในอินเทอรเน็ตก็สามารถกลายมาเปนผูผลิตสราง
เนื้อหาเองไดดวย ในทางการเมือง ก็เทากับเปนการมีจํานวนของผูผลิตเนื้อหาในคายการเมือง
ของตนเพิ่มขึ้นอีกมาก และยิ่งทําใหเนื้อหาความคิดทางการเมืองในคายของตนเองยิ่งถูกผลิต
ขึ้นมามากขึ้นเปนทวีคูณ ดังกรณีการใชหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม เปนฐานที่มั่นทาง
การเมืองของกลุมสนับสนุนรัฐบาล หรือกรณีเว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่มีความคึกคัก
ทางความคิดและวิชาการอยางมาก จนในที่สุดก็ถูกปดไป1
การขยายมุมมองตออํานาจออกไปอยางกวางขวางในลักษณะตางๆที่แสดงใหเห็นมา
ทั้งหมดในวิทยานิพนธชิ้นนี้ โดยเริ่มจาก (1) อํานาจวาดวยความยินยอมตอผูปกครอง ที่ (2) มี
พลวัตขึ้นลงและซับซอนแปรเปลี่ยนไปตามปจจัยเรื่องผลประโยชน ความสามารถหรือสมรรถนะ
และเจตจํานงดังที่อภิปรายใหเห็นเปนสมการเชิงอํานาจของแตละฝาย (3) อํานาจเชิงโครงสราง
ที่ ค อยค้ํ า ยั น อํ า นาจของผู ป กครองอยู เ งี ย บๆโดยไม ไ ด แ สดงตั ว อะไรชั ด เจน จนกระทั่ ง มี
ปฏิบัติการทาทายอํานาจเกิดขึ้น รวมทั้ง (4) อํานาจเชิงเครือขายที่เกิดขึ้นเมื่อเครือขายสื่อ
อินเทอรเน็ตกับเครือขายการเมืองเชื่อมโยงกันอยางแนบสนิทเปนผืนผาชิ้นเดียวกัน ทําใหเรา
สามารถมองเห็นตําแหนงแหงที่และปฏิบัติการของอํานาจในลักษณะตางๆที่แฝงฝงและกระจาย
อยูทั่วไปหมด
อํานาจดังกลาวนี้ทั้งหมด ลวนมีผลตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรง
ทั้งในแงสามารถนําศักยภาพและสมรรถนะใหมๆของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชในกิจกรรม
ทางการเมืองของตนเองไดมากขึ้น และในแงที่ตัวละครสําคัญของการเคลื่อนไหวในลักษณะ
ดังกลาว ไมไดจํากัดอยูเฉพาะเพียงนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนเทานั้น แตยัง
รวมถึงผูสับสวิตซที่ยืนอยูตามจุด/โหนดตางๆของเครือขายใหญที่เกิดจากการเชื่อมตอเครือขาย
1

นอกจากการเปนผูผลิตเนื้อหาแลว ผูบริโภคในยุคนี้ยังกลายเปน “ผูจัดจําหนาย” หรือผูเผยแพร
เนื้ อ หาไปในตัวด วย โดยการสง ลิงคแ นะนํ า บทความต า งๆไปให ค นที่รู จัก ทั้ งที่เป น การส งผ า นจดหมาย
อิเล็คทรอนิกสและโดยการโพสตลิงคไวในกระทูตามเว็บบอรดตางๆ ปริมาณการเผยแพรเนื้อหาโดยผูบริโภค
เนื้อหานั้น แมวิทยานิพนธชิ้นนี้จะยังไมศึกษาถึงประเด็นนี้ เพราะการตรวจวัดเรื่องนี้ออกมาเปนตัวเลขเชิง
สถิตินั้นยังไมสามารถทําได แตสามารถคาดการณไดวามีอยูไ มนอยทีเดียว โดยเฉพาะในกรณีที่สื่อนั้น ๆ
กลายเปนเวทีการเคลื่อนไหวทางการเมืองไปดวย
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ตางๆเขาดวยกัน ทั้งที่เปนเครือขายเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เครือขายสื่อ และเครือขายการเมือง
อีกดวย ดังนั้น เมื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาพบกับระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ การ
พิจารณาเรื่องอํานาจจึงจําเปนตองใหครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งลักษณะและภูมิศาสตรเชิง
อํานาจที่เกิดขึ้นใหมดังกลาวมาในหัวขอนี้
3. วิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต
หลังจากพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจในลักษณะตางๆที่ประกอบกันอยูในยุคที่ปฏิบัติการไร
ความรุนแรงกระทําอินเทอรเน็ตแลว หัวขอนี้จะไดอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการของปฏิบัติการไร
ความรุ น แรง โดยจะเริ่ ม ต น จากการพิ จ ารณาภู มิ ทั ศ น เ ชิ ง แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การใช
อินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อกําหนดตําแหนงแหงที่ของกรณีการเคลื่อนไหว
ของไทย วาอยูในสวนใดของภูมิทัศนแนวคิดในปจจุบัน จากนั้นจะกลาวถึงลักษณะของการ
เคลื่อนไหวไรความรุนแรงของไทย โดยพิจารณาผานโหมดการสื่อสารที่เกิดขึ้นในปฏิบัติการไร
ความรุนแรงกรณีไทย แลวขยายความกลายเปนวิธีการทั้งสามกลุมวิธี คือ การประทวงโนมนาว
ชักจูง การไมใหความรวมมือ และการแทรกแซงไรความรุนแรง โดยอางอิงตามที่ชารปเคยได
แยกแยะ 198 วิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรงเอาไว
3.1. ภูมิทัศนแนวคิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใชอินเทอรเน็ต
ในยุคอินเทอรเน็ตปจจุบันนั้น มีงานศึกษาจํานวนมากที่สรางแนวคิดเกี่ยวกับการใช
อินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวทางการเมือง เชน สงครามเครือขาย (netwar), การใชแบบนัก
เคลื่อนไหวบนอินเทอรเน็ต (internet
activism), แฮ็คติวิซึม (hacktivism), อารยะขัดขืน
อิเล็คทรอนิคส (electronic civil disobedience) รวมทั้งการกอการรายไซเบอร (cyberterrorism)
กอนการวิเคราะหเกี่ยวกับกรณีการขับไลรัฐบาลทักษิณของไทย จึงสมควรจะพิจารณาภูมิทัศน
ทางวิชาการวาดวยเรื่องนี้ เพื่อใหสามารถกําหนดตําแหนงแหงที่ของกรณีของไทยนี้ วาเปน
ปฏิบัติการทางการเมืองโดยใชอินเทอรเ น็ตประเภทใด เมื่ อเที ยบกั บแนวคิดตางๆที่มีอยูใ น
ปจจุบัน ในที่นี้ จะใชเกณฑ 2 ชนิดในการแบงกลุมแนวคิด งานศึกษา และกรณีตัวอยางที่
เกี่ยวของ ไดแก (1) เกณฑการใช/ไมใชความรุนแรง ซึ่งสามารถอางอิงตามแนวคิด “สงคราม
เครือขาย” ดังจะอธิบายตอไป และ (2) เกณฑลักษณะการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต แบงเปน
การใชในขั้นเปนเครื่องมือสื่อสาร (communicative instrumental use) และการใชในขั้นเทคนิค
แบบแฮ็คเกอร (technical hacking use)
เกณฑการใชอินเทอรเน็ตเพื่อปฏิบัติการทางการเมืองแบบใชและไมใชความรุนแรงนั้น
สอดคลองกับแนวคิดที่ไดรับการเสนอขึ้นในลําดับแรกๆของงานศึกษาในกลุมนี้ คือ แนวคิด
“สงครามเครือขาย” (netwar) ซึ่ง Arquilla และ Ronfeldt เสนอไวตั้งแตป 1993 และงานอื่นๆที่
เสนอสืบเนื่องมา (ดู Arquilla and Ronfeldt 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001a; Ronfeldt
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et al. 1998; Lesser et al. 1999 อางใน Arquilla and Ronfeldt 2001c) ทั้งสองเห็นวาการ
ปฏิวัติขอมูลขาวสารทําใหองคกรที่มีรูปลักษณเปนแบบเครือขายเปนไปได และความขัดแยง
ต า งๆก็ เ ข า ไปพั ว พั น กั บ เรื่ อ งข อ มู ล ข า วสาร “ความรู ” และการใช “อํ า นาจอย า งอ อ น” (soft
power) มากขึ้นเรื่อยๆ ผาน “ปฏิบัติการขอมูลขาวสาร” (information operation) และ “การ
จัดการการรับรู” (perception management) เปนตน ซึ่งเปนวิธีการดานสื่อที่มุงดึงดูดและหันเห
ความสนใจ มากกวาที่จะใชการบังคับ และเนนสรางแรงกระทบตอความรูสึกเชื่อมั่นในความรู
เกี่ยวกับตนเองและฝายตรงขาม ดวยเหตุนี้ ในขณะที่มีวงการการทหารเสนอแนวคิด “สงคราม
ไซเบอร ” (cyberwar) ขึ้ น มาใช อ ธิ บ ายป ก ความขั ด แย ง ทางทหาร ทั้ ง สองจึ ง เสนอแนวคิ ด
“สงครามเครือขาย” ขึ้น เพื่ออธิบายปกความขัดแยงที่มีมิติเกี่ยวกับทางสังคมมากขึ้น ใน
ความหมายที่วาการปฏิวัติขอมูลขาวสารทําใหกลุมเล็กกลุมนอยจํานวนมากที่อยูกระจัดกระจาย
กันไปตามสถานที่ตางๆอันหางไกลกัน สามารถใชเทคโนโลยีการสื่อสารใหมลาสุดนี้ เพื่อสราง
ปฏิบัติการรวมกันได
Arquilla and Ronfeldt ใชคําวา “สงครามเครือขาย” เรียกลักษณะของความขัดแยงและ
อาชญากรรมในลักษณะเครือขายที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยใชศักยภาพใหมของเครือขาย
อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตางๆ โดยนิยามความหมายไวอยาง
กวา งขวางวา สงครามเครื อข าย คื อ “องคกร หลัก คําสอน ยุ ท ธศาสตร และเทคโนโลยี ที่ มี
รูปลักษณเปนแบบเครือขาย ซึ่งถูกใชสําหรับยุคขอมูลขาวสาร" ทั้งนี้ ทั้งสองสะทอนทวิลักษณะ
ของการใชอินเทอรเน็ตไปในทางการเมืองที่มีทั้งดานบวกและดานลบ โดยแยกแยะสงคราม
เครือขายออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก สงครามเครือขายเชิงสังคม (social netwar) ซึ่งเปน
การใชอินเทอรเน็ตโดยกลุมนักเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองและภาคประชาสังคมตางๆ และ
สงครามเครือขายที่มีแนวโนมใชความรุนแรง (violence-prone netwar)1 ซึ่งครอบคลุมทั้งการกอ
การรายทางไซเบอร กลุมอันธพาลแกงกวนเมือง กลุมสุดขั้วเชิงเชื้อชาตินิยม (ethnonationalist
extremists) หรือเครือขายอาชญากรรมขามชาติ ฯลฯ
ทั้งสองยกกรณีโดดเดนที่มีการศึกษากันทั่วโลก 10 กรณี กรณีเหลานี้มีทั้งที่ใชและไมใช
ความรุนแรง และทั้ง Arquilla และ Ronfeldt ลวนถือกรณีเหลานี้เปนสงครามเครือขายทั้งสิ้น
ไดแก (1) ปฏิบัติการของกลุมซาปาติสตา ชาวนายากจนแหงรัฐเชียปาส ประเทศเม็กซิโก ที่
ตอตานรัฐบาลนับตั้ งแตการถือกําเนิดขึ้ นของเขตการคาเสรีแหงอเมริ กาเหนือ หรือนาฟตา
(Northern American Free Trade Area : NAFTA) เมื่อป 1994 เรื่อยมา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในงานจํานวนมาก เชน Ronfeldt, et al. 1998; Arquilla and Ronfeldt 2001c; รวมทั้งบางสวน
1

โดยปกติ Arquilla และ Ronfeldt จะไมไดใชคํานี้โดยตรง แตจะใชวิธีอธิบายสงครามเครือขาย
ประเภทนี้ วาเปนการกระทําของ “uncivil society” หรือถูกใชในดานมืด ดาน “ชั่วราย” เปนตน ในที่นี้ใชคํา
ขยายเพิ่มเติมที่วา “...ที่มีแนวโนมใชความรุนแรง” โดยนํามาจากการแบงสารบัญบทตางๆในงานของ Arquilla
and Ronfeldt (2001)
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ของ Jordan and Taylor 2004) (2) การรณรงคทั่วโลกเพื่อหามการใชกับระเบิดของกลุม
International Campaign to Band Landmines (ICBL) ตั้งแตป 1998 เปนตนมา (3) การ
รณรงคเรียกรองประชาธิปไตยในพมา ซึ่งดําเนินการในระดับนานาชาติ มาตั้งแตป 1996
(4) ดรักคารเทลส (Drug Cartels) เครือขายองคกรผูคายาเสพติดขามชาติ ที่มีขึ้นตั้งแตป
1995 และมีองคกรสมาชิกอยูในประเทศเม็กซิโก บราซิล จาไมกา โคลัมเบีย อัฟกานิสถาน
เอเชียใต รวมทั้งเมืองใหญๆในอเมริกาอยางนิวยอรก ฟนิกส ฮูสตัน แอตแลนตา ลอสแองเจลิส
และซานดิเอโก (5) และ (6) ปฏิบัติการของกลุมแบงแยกดินแดนชาวเชชเนียเมื่อป 19941996 และ 1999-2000 ซึ่งใชการจัดองคกรเปนแบบเครือขาย ทั้งในแงปฏิบัติการในพื้นที่และ
ปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (7) การรณรงคยับยั้งการทดลองระเบิดนิวเคลียรของกลุมกรีนพีซเมื่อป
1999 (8) การตอสูของกลุมตอตานโลกาภิวัตนในการประชุมขององคการการคาโลกที่เมืองซี
แอตเติลเมื่อป 1999 หรือที่เรียกกันวา “การประจัญบานแหงซีแอตเติ้ล” (Battle of Seattle)
(ดูเพิ่มเติมใน de Armond 2001; van Aelst and Walgrave 2004) (9) การตอสูเพื่ออิสรภาพ
ของชาวติมอรตะวันออกเมื่อป 1999 (ดูรายละเอียดใน Hill and Sen 2005) และ (10)
ปฏิบัติการของสถานีวิทยุ B-92 แหงเซอรเบีย ที่ใชวิธีสงสัญญาณผานทางอินเทอรเน็ต
ยอนกลับเขามาในประเทศ ในปฏิบัติการโคนลมรัฐบาลสโลโบแดน มิโลเซวิค เมื่อป 2000 (ดู
รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีนี้ไดในหัวขอ 2.1 บทที่ 2) ทั้งนี้ ตามความเขาใจของผูเขียนแลว ทั้ง
สิบกรณีนี้ ยกเวนเพียงกรณีที่ 4-6 เทานั้น ที่เปนสงครามเครือขายที่มีแนวโนมใชความรุนแรง
กรณีอื่นๆลวนเรียกไดวาเปนสงครามเครือขายเชิงสังคมทั้งสิ้น
แนวคิ ดสงครามเครื อข ายคื อรมใหญที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การใช อิน เทอร เ น็ ต ไปในทาง
การเมือง และสามารถใชเปนเกณฑการจัดหมวดหมูชนิดที่หนึ่งของการพิจารณาในที่นี้ ทั้งนี้
สงครามเครือขายสามารถแยกแยะเปนการใชในดานลบ คือ สงครามเครือขายที่มีแนวโนมใช
ความรุนแรง ซึ่งในที่นี้จัดใหอยูในกลุมปฏิบัติการที่ใชความรุนแรง กับดานบวก คือ สงคราม
เครือขายเชิงสังคม ซึ่งวิทยานิพนธชิ้นนี้จัดใหอยูในกลุมที่ไมใชความรุนแรง อนึ่ง ควรกลาวไว
ดวยวาที่จัดหมวดหมูเชนนี้ มิใชวาสงครามเครือขายประเภทหลังจะไมมีความรุนแรงเขามา
ผสมผสานเลยเสียทีเดียว แตที่แยกแยะไวดังกลาวนี้ เพราะสงครามเครือขายประเภทหลังนี้
คอนขางเนนใชแนวทางการไมใชความรุนแรงเปนหลัก ในขณะที่สงครามเครือขายประเภทแรก
นี้ใชแนวทางความรุนแรงเปนสําคัญ
เกณฑ ป ระการถั ด มาที่ วิ ท ยานิ พ นธ ชิ้ น นี้ ใ ช สํ า หรั บ การแยกแยะงานศึ ก ษาและกลุ ม
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช อิ น เทอร เ น็ ต ในการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง คื อ ลั ก ษณะการใช
เทคโนโลยี โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ การใชอินเทอรเน็ตในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร
(communicative instrumental uses) และการใชในเชิงเทคนิคแบบแฮ็คเกอร (technical
hacking uses) แนวคิดตามเกณฑทั้งสองประเภทนี้ เมื่อนํามาจัดประเภทรวมกับเกณฑชนิด
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แรก คือ เกณฑการใชความรุนแรง (หรือแบบ “สงครามเครือขายที่มีแนวโนมใชความรุนแรง”
กับแบบไมใชความรุนแรง (หรือก็คือแบบ “สงครามเครือขายเชิงสังคม”) ทําใหสามารถแยกแยะ
หมวดหมูไดทั้งหมด 4 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 : ภูมิทัศนแนวคิดเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
ลักษณะการใชอินเทอรเน็ต
ใชเปนเครื่องมือสื่อสาร
ขั้นเทคนิคแบบแฮ็กเกอร
(communicative instrumental use)
(technical hacking use)
การกอการรายโดยใชอินเทอรเน็ต
การกอการรายไซเบอร
สงครามเครือขายที่มี
(cyberterrorism) (Denning 2001)
แนวโนมใชความรุนแรง (Weimann 2006)
(Arquilla and Ronfeldt
2001)
แฮ็คติวิซึม (hacktivism)
แอ็คติวิซึม (activism)
สงครามเครือขายเชิง
(Jordan and Taylor 2004);
(Denning 2001);
สังคม (Arquilla and
Ronfeldt 2001)
ไซเบอรแอ็คติวิซึม (McCaughey and อารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส
(Meikle 2009)
ไมใชความรุนแรง
Ayers 2003; Gan, et al. 2004);
การประทวงไซเบอร (van de Donk,
et al 2004)
ลักษณะการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง

ที่มา : สังเคราะหขึ้นโดยวิทยานิพนธชิ้นนี้
ประเภทแรก
การใชอินเทอรเน็ตในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร (communicative
instrumental uses) และใชแนวทางความรุนแรง งานศึกษาในกลุมนี้ตัวอยางเชน งานเรื่อง
Terror on the Internet (Weimann 2006) ที่ศึกษาลักษณะการใชอินเทอรเน็ตของกลุมกอการ
รายตางๆทั่วโลก แมงานชิ้นนี้จะพูดถึงการกอการรายทางไซเบอรในบทที่ 5-6 (ซึ่งวิทยานิพนธ
ชิ้นนี้จัดอยูในการใชอินเทอรเน็ตขั้นเทคนิคแบบแฮ็คเกอร) แตก็ดูจะไมไดใหความสําคัญมากนัก
แนวทางของการศึ ก ษาเน น ไปที่ ลั ก ษณะการใช ง านในฐานะเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารมากกว า
นอกจากศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อเผยแพรหรือรวบรวมและตอสูโตแยงในเชิงขอมูลขาวสาร
ความรู และวาระทางการเมือง การระดมทุน การประสานงานระหวางกลุมตางๆในเครือขายแลว
ตัวอยางใหมๆที่กลุมกอการรายทําและถูกกลาวถึงในงานชิ้นนี้ เชน การสรางเว็บไซตใหเปน
หองสมุดเสมือน (virtual library) ที่มีเอกสาร เชน วิธีการสรางระเบิดหรืออาวุธเคมี, รูปภาพ
บุคคลหรือแผนที่จุดยุทธศาสตรตางๆที่เปนเปาหมาย เปนตน หรือคายฝกอบรมเสมือน (virtual
training camp) ที่สอนการฝกใชอาวุธ การฟตรางกาย การอยูรอดในปาหรือการลักพาตัว เปน
ตน
ประเภทที่สอง แนวคิดเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสื่อสารและเปนไปใน
แนวทางที่ไ มใ ชความรุ นแรง หรือแบบสงครามเครือขายทางสังคม อาจเรียกตาม Denning
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(2001: 241) ไดวาเปนแบบ “แอ็คติวิซึม” (activism) ซึ่งใชอินเทอรเน็ตเพื่อสนับสนุนวาระและ
ประเด็ น ข อ เรี ย กร อ งของตนเองในลั ก ษณะปกติ ไม ไ ด มี ก ารก อ กวนให ร ะบบเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตปนปวน ตัวอยางปฏิบัติการในลักษณะนี้ เชน การคนหาขอมูลขาวสารทางเว็บไซต
การสรางเว็บไซตขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลหรือเนื้อหาของตน การสงบทความวารสารหรือเนื้อหา
อื่นๆผานทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส การใชอินเทอรเน็ตในการอภิปรายขอปญหาตางๆ สราง
แนวรวมกับกลุมอื่นๆ วางแผนและประสานงานการจัดกิจกรรมตางๆ
ตัวอยางของงานศึกษาในหมวดนี้ เชน งานเรื่อง Cyberactivism (McCaughey and
Ayers, 2003) บรรณาธิการงานชิ้นนี้เสนอคํานี้ขึ้นคลายดั่งจะชี้ใหเห็นวาพื้นที่ไซเบอรไมไดถูกใช
เฉพาะการกอการรายทางไซเบอรเทานั้น แตสามารถใชในทางสรางสรรคโดยนักเคลื่อนไหว/นัก
กิจกรรมทางการเมืองตางๆเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะกาวหนาได เชน
กลุมซาปาติสตา1, กลุมสื่ออินดี้ (Indy Media), องคการนิรโทษกรรมสากล หรือกลุมสตรีนิยม
กลุมเกย หรื อชุ มชนชาติ พันธุออนไลน เปนตน งานในทํานองเดีย วกันนี้ เชน
Asian
Cyberactivism (Gan et al. 2004) ซึ่งศึกษากิจกรรมทางการเมืองออนไลนของกลุมนัก
เคลื่อนไหวในประเทศตางๆของเอเชีย หรืองานเรื่อง Cyberprotest (van de Donk et al.
2004) ซึ่งศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมบนโลกออนไลน เชน กลุมตอตานบรรษัทขาม
ชาติ, ขบวนการเคลื่อนไหวสตรีชาวดัชตออนไลน, กลุมคนพิการชาวโปรตุเกสที่ใชอินเทอรเน็ต
ในการเคลื่อนไหววาระของตน เปนตน
โดยใชแนวทางการศึกษาตามทฤษฎีขบวนการ
เคลื่ อ นไหวทางสั ง คม เช น ศึ ก ษาอุ ด มการณ ข องกลุ ม เคลื่ อ นไหว ประเด็ น การเคลื่ อ นไหว
ลักษณะองคกรและเครือขาย ยุทธศาสตรและรูปแบบกิจกรรม เปนตน
ประเภทที่สาม การใชอินเทอรเน็ตในขั้นเทคนิคแบบแฮ็คเกอร (technical/hacking
uses) เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใชความรุนแรง แนวคิดในหมวดนี้ คือ แนวคิดการกอ
การรายไซเบอร (cyberterrorism) ซึ่งเปนการรวมกันของพื้นที่ไซเบอรกับการกอการราย มีทั้งที่
เปนปฏิบัติการแฮ็คระบบดวยแรงจูงใจทางการเมืองที่จะกอความเสียหายอยางรายกาจ เชน การ
สูญเสียชีวิต หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางหนักหนวง ตัวอยางของปฏิบัติการประเภทนี้
เชน การแทรกซึมเขาไปในระบบควบคุมการจราจรทางอากาศยานและทําใหเครื่องบินสองลําชน
กัน เปนตน (Denning, 2001: 241)

1

แมกลุมนี้จะศึกษากลุมซาปาติสตา แตก็เปนการศึกษาวาเว็บไซตของซาปาติสตามีการเชื่อมโยงลิงค
กับกลุมกิจกรรมประเภทใดบางเทานั้น ไมไดศึกษาปฏิบัติการในเชิงเทคนิคแบบแฮ็คติวิซึมหรืออารยะขัดขืน
อิเล็คทรอนิคส (จะกลาวถึงตอไปขางหนา) ในที่นี้จึงจัดงานชิ้นนี้อยูในหมวดการใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ
การสื่อสารทั่วไปเทานั้น
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ประเภทที่สี่ การใชอินเทอรเน็ตในเชิงเทคนิคแบบแฮ็คเกอรเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง
ดวยแนวทางการไมใชความรุนแรง หรือแบบสงครามเครือขายทางสังคม แนวคิดที่เกี่ยวของมี
2 แนวคิด ไดแก แนวคิดแฮ็คติวิสซึม (hacktivism) และแนวคิดอารยะขัดขืนอิเล็กทรอนิคส
(Electronic Civil Disobedience) ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกัน สําหรับคําวา “แฮ็คติวิสซึม” นั้น ใช
เรี ย กกิ จ กรรมที่ ผ สมผสานกั น ระหว า งกลุ ม แฮ็ ค เกอร กั บ นั ก เคลื่ อ นไหวทางสั ง คมการเมื อ ง
ปฏิบัติการประเภทนี้ เชน การใชเทคนิคการแฮ็คคอมพิวเตอรทําการโจมตีเว็บไซตเปาหมาย
เพื่อทําใหระบบไมสามารถทํางานไดตามปกติ แตไมถึงกับกอความเสียหายอยางจริงจังตอระบบ
ตัวอยางเชน การนั่งประทวงทางเว็บ (web sit-ins), การปดลอมเสมือน (virtual blockade),
ระเบิดอิเล็คทรอนิคสที่สรางขึ้นและสงทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสโดยอัตโนมัติ (automated
email bombs), การแฮ็คเว็บไซต, การเจาะระบบคอมพิวเตอร (computer break-ins) รวมทั้ง
การใชไวรัสหรือหนอนคอมพิวเตอร (Denning, 2001: 241)
สวนแนวคิดอารยะขัดขืน งานบางชิ้นก็ถือเปนประเภทหนึ่งของแฮ็คติวิซึม (Jordan and
Taylor 2004) ในขณะที่งานบางชิ้นก็เห็นวามีความแตกตางกัน (Meikle 2009) ในที่นี้ไมมีความ
ประสงคจะอภิปรายความแตกตางในรายละเอียด แตจะนําเสนอตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงของการใช
เทคนิคอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคสนี้ ซึ่งไดเปลี่ยนลักษณะของปฏิบัติการไรความรุนแรงแบบ
ดั้งเดิมที่กระทํากันในโลกกายภาพ มาเปนปฏิบัติการบนโลกไซเบอรไดอยางชาญฉลาด เทคนิค
นี้เสนอขึ้นครั้งแรกในป 1994 โดยกลุม Critical Art Ensemble (CAE) โดยที่กลุมนี้เนนไปใน
ทางการใชกลุมผูเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรจํานวนนอยทําการตอตานทางการเมืองผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต ตอมาสมาชิกจํานวนหนึ่งหนึ่งของกลุม CAE โดยเฉพาะ Ricardo
Dominguez มีความเห็นในแนวทางอารยะขัดขืนอิเล็กทรอนิคสนี้แตกตางออกไป จึงแยกตัว
ออกมาตั้งเปน กลุม Electronic Disturbance Theatre (EDT) เพื่อขยายแนวทางของเทคนิคนี้
ใหไมจําเปนตองใชความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรขั้นสูงเหมือนดังกลุมแรก และสามารถสราง
การมีสวนรวมจากมวลชนจํานวนมหาศาลที่ใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกได
ปฏิบัติการอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคสตามแนวทางของกลุม EDT นี้เกิดขึ้นครั้งแรกใน
เดือนธันวาคม 1995 โดยกลุมที่เรียกตัวเอวา Strano Network ซึ่งทําการประทวงนโยบายการ
ทดลองระเบิดนิวเคลียรของรัฐบาลฝรั่งเศสโดยการ “นั่งประทวงเสมือน” หรือก็คือการรณรงค
เชิญชวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกใหทําการ “ถาโถม” (flooding) การเยี่ยมชมเว็บไซตเปาหมาย
พรอมๆกันทั่วโลกและกระทําซ้ําๆตลอดเวลาโดยการกดปุม “รีโหลด” (reload) หรือ “รีเฟรช”
(refresh) หนาเว็บของเว็บไซตเปาหมาย ตอมากลุม EDT จึงไดพัฒนาซอฟทแวรที่ชื่อ
“FloodNet” เพื่อใหการ “นั่งประทวงเสมือน” สามารถกระทําไดโดยอัตโนมัติมากขึ้น โปรแกรมจะ
ทําการรีโหลด/รีเฟรชหนาเว็บเปาหมายไดเองโดยไมจําเปนตองให “ผูนั่งประทวงเสมือน” คอย
กดปุมอยูเรื่อยๆ เทคนิคนี้ไดนํามาใชสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุมซาปาติสตาโดยการ
รณรรงคนั่งประทวงเสมือนตอเว็บไซตของประธานาธิบดีเม็กซิโกเปนเวลา 1 วันระหวางวันที่
29-30 มกราคม 1998 นอกจากนี้ กลุมตอตานโลกาภิวัตนที่เมืองซีแอตเติลเมื่อป 1999 อีกดวย
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ปฏิบัติการนํานั่งประทวงเสมือนเพื่อตอตานองคการการคาโลกนี้ ดําเนินการโดยกลุมที่ชื่อวา
“ฮิ ป ป อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส ” (Electrohippies) ซึ่ ง ใช เ ทคนิ ค เดี ย วกั น นี้ “ถาโถม” ใส เ ครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรของการประชุมขององคการการคาโลกใหไมสามารถทํางานสนับสนุนการประชุมได
ตลอด 5 วันของการนั่งประทวงเสมือนครั้งนี้ มีผูเขารวมมากถึง 450,000 คน (หรืออันที่จริงคือ
450,000 เครื่องมากกวา) (ดูเพิ่มเติม Jordan and Taylor 2004; และ Meikle 2009)
หากนํ า กรณี ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต ในการเคลื่ อ นไหวขั บ ไล รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ของไทยใน
ระหวางป 2548-2549 มาจัดวางตําแหนงแหงที่ลงไปในภูมิทัศนทางแนวคิดดังอรรถาธิบายมานี้
จะเห็นไดวากรณีของไทยนี้ยอมไมใช “สงครามเครือขายที่มีแนวโนมใชความรุนแรง” อยาง
แนนอน ไมวาจะเปนแบบ “การกอการรายโดยใชอินเทอรเน็ต” หรือ “การกอการรายทางไซ
เบอร” กรณีของไทยจัดไดวาอยูในประเภทการทํา “สงครามเครือขายเชิงสังคม” และมีลักษณะ
เปนแบบ “แอ็คติวิซึม” ที่ใชศักยภาพพื้นฐานของอินเทอรเน็ตในการตอสูเชิงขาวสารขอมูล แตยัง
ไมถึงระดับการใชศักยภาพขั้นสูงของอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวแบบแฮ็คติวิซึม หรือการทํา
อารยะขั ด ขื น อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส สร า งปฏิ บั ติ ก ารนั่ ง ประท ว งเสมื อ นได ลั ก ษณะของการใช
อินเทอรเน็ตแบบแอ็คติวิสซึมในกรณีปฏิบัติการไรความรุนแรงของไทยนี้ สามารถแสดงใหเห็น
ตัวอยางไดดังในหัวขอที่ 3.2 ถึง 3.5 ดังตอไปนี้
3.2. การสื่อสารกับปฏิบัติการไรความรุนแรง
คํ า ถามประการหนึ่ ง ของวิ ท ยานิพ นธชิ้นนี้ คือ “การตอสู แ บบไร ค วามรุ นแรงโดยใช
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในสังคมไทยมีลักษณะอยางไร? มีพลวัตอยางไร?” โดยที่ไดตั้งขอ
สมมติฐานของคําตอบไววา “อินเทอรเน็ตถูกใชเปนเครื่องมือตอสูไรความรุนแรงในลักษณะ 4
ประการ ไดแก พยายามโนวนาวชักจูงฝายตรงขาม, เพื่อปรับความเทาเทียมทางอํานาจ, เพื่อ
ระดมสรรพกํา ลัง จากฝ า ยที่ ส าม, และเพื่ อ สนทนาเสริ ม พลั งกั น ภายในกลุ ม เคลื่ อ นไหว ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามปดกั้นการสื่อสารทั้ง 4 ลักษณะดวยมาตรการตางๆจากฝายตรง
ขามเชนกัน ทั้งนี้มาตรการหลักจะเปนมาตรการเชิงโครงสราง”
สมมติฐานนี้มีสวนถูกอยูระดับหนึ่ง กลาวคือ ในการตอสูไรความรุนแรงในกรณีขับไล
รัฐบาลทักษิณนั้น แบบแผนความเปนไปของปฏิบัติการเชิงเนื้อหาโดยใชอินเทอรเน็ตของทั้ง 3
กลุม (ไดแก กลุมขับไลรัฐบาล, กลุมสนับสนุนรัฐบาล, และกลุมไมเอามาตรา 7) คือ เริ่มตนดวย
การใชเงื่อนไขเอื้ออํานวยจากโครงสรางของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่มีไวให เพื่อดําเนิน
ปฏิบัติการการสื่อสารทางการเมือง โดยเริ่มจากการสนทนากับฝายตรงขาม (ลักษณะที่การ
สื่อสารในแบบที่ 1) โดยผานการตักเตือน การตั้งคําถาม ไปจนถึงการวิพากษวิจารณ ขั้นตอมา
นั้น ในขณะที่กลุมขับไลรัฐบาล กระโดดขามจากลักษณะที่ 1 ไปเปนลักษณะที่ 3 คือการระดม
ฝายที่สามเพื่อขับไลรัฐบาลเลย กลุมสนับสนุนรัฐบาลใชวิธีการปรับความเทาเทียมทางอํานาจ
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กับฝายตรงขาม (ลักษณะที่ 2) (ซึ่งในที่นี้คือกลุมขับไลรัฐบาล) ผสมผสานไปกับการระดมฝายที่
สาม (ลักษณะที่ 3) โดยการรณรงคคว่ําบาตรสื่อที่ “ไมเปนกลาง” เขารวมขับไลรัฐบาล และใน
ที่สุดจึงตั้งเว็บไซตขึ้นคูขนานทั้งที่เปนเว็บโจมตีผูนําฝายขับไลรัฐบาล และเว็บวิพากษวิจารณสื่อ
ที่อยูตรงขามรัฐบาล สวนฝายไมเอามาตรา 7 นั้น คอนขางใชตรรกะเหตุผลผานการสนทนา
กับฝายตรงขาม (ลักษณะที่ 1) ตลอด ตั้งแตตอนอยูตรงขามกับรัฐบาลในชวงกอนเหตุการณ
มาตรา 7 และเมื่อครั้งที่อยูตรงขามกับกลุมขับไลรัฐบาลในชวงหลังเหตุการณมาตรา 7 เปนตน
มา ทั้งนี้ โดยมีเหตุการณมาตรา 7 เปนเหตุการณสําคัญที่ทําใหเกิดการสนทนาวิวาทะภายใน
กลุมเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาล (ลักษณะที่ 4) กระทั่งในที่สุดจึงแตกตัวออกมาเปนกลุมขับไล
รัฐบาลโดยใชมาตรา 7 กับกลุมไมเอามาตรา 7 นอกจากนี้ ทั้งสามกลุมตางของเผชิญกับ
มาตรการโตกลับจากฝายที่ตนกําลังตอสูดวย โดยที่เปนมาตรการที่เกิดจากอํานาจเชิงโครงสราง
ที่แฝงฝงอยูภายในระบบอินเทอรเน็ตของไทย (ดังกลาวแลวในหัวขอ 2.3 ของบทนี้)
อย า งไรก็ ต าม ในระดั บ ภาพรวมนั้ น การต อ สู ไ ร ค วามรุ น แรงโดยใช เ ทคโนโลยี
อิ น เทอร เ น็ ต ในกรณี ข องไทยเป น ไปในลั ก ษณะดั ง กล า วในย อ หน า ที่ แ ล ว ส ว นในระดั บ
รายละเอียดนั้น จะไดแจกแจงไวในอีก 3 หัวขอถัดไปซึ่งเปนการสรุปขอสังเกตเกี่ยวกับวิธีการทั้ง
3 ประเภทของปฏิบัติการไรความรุนแรงที่เปลี่ยนรูปมาอยูในเวอรชั่นที่ใชอินเทอรเน็ตเปน
เครื่องมือการเคลื่อนไหว ดังไดกลาวไวแลววากรณีการเคลื่ อนไหวไร ความรุนแรงรายรอบ
เหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณของไทยนั้น เปนการใชอินเทอรเน็ตแบบ “แอ็คติวิซึม” ขั้นปกติ
เทานั้น ดังนั้นลักษณะวิธีการตางๆของปฏิบัติการไรความรุนแรงที่จะกลาวถึงในที่นี้จึงดูไมมี
อะไรแปลกใหม ม ากนัก กลา วอี กนั ย หนึ่ง คื อ แทนที่ จ ะใช เ ครื่ อ งมือ สื่ อ สารชนิ ด อื่ น ๆในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร ก็เปนการใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือเผยแพรแทนเทานั้น
สวนคําถามที่วาการตอสูดังกลาวมีพลวัตอยางไร จะไดอธิบายตอไปในหัวขอที่ 4 (เรื่อง
“พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง”) ซึ่งเปนประเด็นที่กลาวไดวาสําคัญที่สุด
ของเรื่องปฏิบัติการไรความรุนแรงเลยทีเดียว เพราะในขณะที่เรื่องวิธีการของปฏิบัติการไรความ
รุนแรงนั้น แมจะเปนการแสดงใหเห็นถึงรูปแบบแปลกๆใหมๆของปฏิบัติการ (บนอินเทอรเน็ต)
แตก็ยังเปนภาพนิ่งและแสดงใหเห็นไดในลักษณะเปนการกระทําฝายเดียว (ชารป, 2529 : 187)
ส ว นเรื่ อ งพลวั ต ของปฏิ บั ติ ก ารนั้ น เป น ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในขณะ
เคลื่อนไหวตอสู ที่มีการตอบโตชิงไหวชิงพริบกันไปมาทั้งในเชิงยุทธศาสตร ยุทธวิธี และการขึ้น
ลงของอํ า นาจและความชอบธรรมของแต ล ะฝ า ย ซึ่ ง ล ว นส ง ผลต อ กุ ม ความสํ า เร็ จ ในการ
เคลื่อนไหวรณรงคทั้งสิ้น
3.3. กลุมวิธีการที่ 1 : การประทวงและโนมนาวชักจูง โดยใชอินเทอรเน็ต
โดยทั่วไปในกลุมผูสนใจเรื่องปฏิบัติการไรความรุนแรงแลว วิธีการของปฏิบัติการไร
ความรุนแรงประเภทแรก คือ การประทวงและการโนมนาวนั้น ดูจะธรรมดา ตรงไปตรงมาและ
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นาสนใจนอยกวาสองประเภทหลัง คือการไมใหความรวมมือและการแทรกแซงไรความรุนแรง
ซึ่ ง มี ค วามแปลกใหม แ ละต อ งอาศั ย ความคิ ด สร า งสรรค ม ากกว า อย า งไรก็ ต าม ในที่ นี้ จ ะ
อภิปรายสรุปลักษณะทั่วไปปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตแบบแอ็คติวิสทดังใน
กรณีของไทย โดยกลาวถึงวิธีการประเภทแรกกอน แลวจึงกลาวถึงวิธีการสองประเภทหลัง
ตอไป
ดังที่ไดกลาวไวแลว วาปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น คือ กระบวนการเชิงรุกที่กอใหเกิด
แรงกดดันในมิ ติ ตางๆ เพื่ อสรางอิ ทธิพลเหนือกลุมตางๆในสถานการณ ความขัดแย งหนึ่ งๆ
ดังนั้น แมแตเพียงการถือปายประทวงหรือสรางการแสดงหนึ่งๆที่เปนไปโดยปราศจากหรือไม
ทําใหเกิดความรุนแรงทางกายภาพตอฝายตรงขาม ก็สามารถนับเปนปฏิบัติไรความรุนแรงได
ทั้งสิ้น ทามกลางปฏิบัติการในชวงการขับไลรัฐบาลทักษิณราวหนึ่งปนั้น กลุมตางๆที่เกี่ยวของ
ลวนใชปฏิบัติการไรความรุนแรงในกลุมวิธีการชนิดแรก (คือ การประทวงและโนมนาวชักจูง)
เปนสําคัญ และหลายวิธีเปนปฏิบัติการผานทางอินเทอรเน็ต ทั้งนี้นาจะเปนเพราะอินเทอรเน็ต
นั้น เปน “สื่อทางสังคม” (social media) ชนิดหนึ่ง ที่สามารถสรางการสื่อสารในลักษณะจาก
หลายคนไปหลายคน (many-to-many) ได วิธีการดังกลาวนับไดวาปฏิบัติการทางการเมืองได
ใชศักยภาพของระบบเทคโนโลยีใหมอยางอินเทอรเน็ตไดไมนอย แมวาจะไมหวือหวาเทากับ
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองไรความรุนแรงในลักษณะแบบแฮ็คติวิซึม (ซึ่งใช
สมรรถนะของอินเทอรเน็ตในขั้นสูงขึ้นไปอีกมาทําเปนปฏิบัติการทางการเมือง) ลักษณะโดยรวม
ของการประทวงและโนมนาวชักจูงโดยผานอินเทอรเน็ต คือ การเปลี่ยนรูปแบบชนิดของสื่อที่ใช
ในการสงผานและแพรกระจายเนื้อหา จากเดิมที่เคยใชหนังสือพิมพกระดาษ วารสาร หรือวิทยุ
และโทรทัศน ก็เปลี่ยนมาเปนระบบออนไลนมากมาย
นอกเหนื อจากรู ป แบบเนื้อหาประเภทที่เ ปนตัวอัก ษรที่ สื่อสารอ านทางอิ นเทอร เ น็ต
อยางแถลงการณ บทอภิปราย บทความทางการเมือง “ขาว/บทความยุทธศาสตร” ซึ่งเปน
รูปแบบหลักของทั้งกลุมขับไลรัฐบาล กลุมสนับสนุน และกลุมไมเอามาตรา 7 แลว บทถอดเทป
การประชุมสัมมนาหรือเสวนาทางการเมืองหลายครั้งก็ถูกนํามาเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ต
ดวยเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีการใชแบนเนอร “หนาเหลี่ยม” โดยกลุมขับไลรัฐบาล การใชแบน
เนอร “สื่อไมเปนกลาง”/“ตรวจสอบจริยธรรมสื่อ” ของกลุมสนับสนุนรัฐบาล หรือการผลิตหนังสือ
และซีดีหนังสือ “สนธิที่คุณไมรูจัก” ของเว็บไซตสนธิเอ็มจีอาร (sondhi-mgr.com) ของกลุม
สนับ สนุนรัฐบาลทั กษิ ณ ซึ่ งผลิ ต ขึ้นเพื่อลดความชอบธรรมของขบวนการถวายคื นพระราช
อํานาจของสนธิ ลิ้มทองกุล
นอกจากนี้ ยังมีการปราศรัยโดยเหลานักคิดนักเขียน นักวิชาการ และผูนําทางสังคม
มากหนาหลายตา และการแสดงทั้งในทางวัฒนธรรมและในมิติอื่นๆมากมายเพื่อสื่อสารกับ
ฝายรัฐบาลใหลาออกเสีย ซึ่งเกิดขึ้นบนเวทีพันธมิตรฯ เชน การแสดงการตั้งศาลจําลองเพื่อ
พิพากษาคดีคอรรัปชั่นของรัฐบาลทักษิณ, การแสดงงิ้วธรรมศาสตร 4-5 ภาค, การแสดงลําตัด
โขน หนังตะลุง หมอลํา มโนราห กลองสะบัดชัย, ดนตรีแจส เปยโน วงดนตรีสากล กูเจิ้ง, การ

447

อานบทกวีการเมือง, พิธีกงเต็กอันเปนพิธีทําศพแบบจีนเพื่อลอเลียนการเมือง, กระทั่งการแสดง
นาฏลี ล า, แฟชั่ น โชว ล อ เลี ย นการเมื อ ง, เกมส โ ชว หรื อ แม แ ต ก ารทํ า มิ ว สิ ค วิ ดี โ อชุ ด ต า งๆ
โดยเฉพาะเพลงไอหนาเหลี่ยมอันลือชื่อ เปนตน การแสดงและการปราศรัยของคนจํานวนกวา
300
คน (หรือคณะบุคคล) เหลานี้ ลวนถูกบันทึกภาพ เสียง และวิดีโอ ออกเผยแพรใน
หลากหลายรูปแบบ แปลงสภาพเปนระบบดิจิตอล ใหอยูในรูปแบบคลิปเสียงและคลิปวิดีโอ เพื่อ
เผยแพรผานทางเว็บไซตผูจัดการออนไลน คลิปเหลานี้มีอยูมากถึงอยางนอย 860 คลิป (นับ
เฉพาะที่ ไ ม ซ้ํ า กั น ระหวา งคลิ ป เสี ย งกั บ คลิ ป วิ ดีโ อ) ในวิ ธี ก ารประท ว งโน ม น า วและชั ก จู ง นี้
อินเทอรเน็ตไดชวยทําใหสามารถสรางเนื้อหาของการสื่อสารใหมีเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล จนกลาว
ไดวาเกิดเปน “ทรัพยากรการเคลื่อนไหว” และสราง “อํานาจเชิงปริมาณ” ใหแกกลุมพลังทาง
การเมืองเจาของทรัพยากรนี้ไดอยางมาก ประเด็นนี้จะไดอภิปรายอีกครั้งหนึ่งในหัวขอที่ 4.7
3.4. กลุมวิธีการที่ 2 : การไมใหความรวมมือ โดยใชอินเทอรเน็ต
3.4.1. การขึ้นบัญชีดําเครือขายของฝายตรงขาม
ในวิ ธี ก ารของปฏิ บัติ ก ารไร ค วามรุ น แรงลํ าดั บ ที่ 93 ชาร ป ระบุ ไ ว ว า ในกรณี
ระหวางสงครามหรือระหวางการใชนโยบายการหามคาขายสินคา (embargo) กับประเทศศัตรู
นั้น รัฐบาลหนึ่งๆอาจใชวิธีทางออมในการปองกันการขนถายสินคาที่ถูกสั่งหามผานไปยังบุคคล
หรือบริษัทหนึ่งๆในประเทศที่เปนกลาง โดยใชวิธีการขึ้นบัญชีดําที่ระบุรายชื่อพอคาคนกลางที่
ถูกหามการขนสงสินคาไปยังประเทศศัตรูหรือประเทศที่เปนกลาง วิธีการนี้เปนการไมใหความ
รวมมือในทางเศรษฐกิจ ในกรณีการขับไลรัฐบาลทักษิณก็มีการใชเทคนิควิธีนี้เพื่อสรางการไมให
ความรวมมือเชนกันแตเปนไปในทางสังคมมากกวา โดยผูที่ใชนามแฝงวา “สุวรรณ-สุวาน” ได
จัดทําการขึ้นบัญชีดํา “เครือขายระบอบทักษิณ” ขึ้นจํานวน 24 คน (ดังแสดงในตารางที่ 8.3) ขึ้น
เผยแพรในเว็บไซตผูจัดการออนไลน (สุวรรณ-สุวาน (นามแฝง), มปป. : ออนไลน) โดยมีจัด
หมวดหมูทั้งในแงที่เปน “ประเภท” ของ “ลิ่วลอ” และแบบที่เปนการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร ให
ผูใชสามารถคลิ๊กเพื่อดูบทความที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลเหลานี้วาเกี่ยวของและมี
บทบาทอยางไรในการค้ํายัน “ระบอบทักษิณ” ใหคงอยูตอไปได วิธีการนี้ เรียกอีกอยางคือเปน
การประจานทางสังคมโดยผานสื่ออินเทอรเน็ต เพื่อใหคนทั่วไป (ที่ตอตานรัฐบาลทักษิณ) ได
รับรูและไมรวมสังฆกรรมดวยนั่นเอง
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ตารางที่ 8.3 : บัญชีดํา 24 บุคคลที่เกี่ยวของกับระบอบทักษิณที่ถูกนําขึ้นในเว็บผูจัดการฯ
ประเภทลิ่วลอ
ขาราชการ
ทหาร
ตํารวจ
นักโฆษณาชวนเชื่อ
รายชื่อลิ่วลอ
ค.
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีพลัง (ลูก) น้ํา
ท.

สื่อมวลชน
นักการเมือง
นักธุรกิจ
อื่นๆ
จ.

ช.
จาตุรนต ฉายแสง - หัวหนา
พรรคนอมินี

ผ.
ทองเจือ ชาติกิจเจริญ - อดีต
นักขาวเด็กรับใช “เนวิน” สู
สงครามสื่อ

ม.

พ.

ย.

พล.ต.ต.พีรพันธุ เปรมภูติ - 'มือ
ฟอก' สองมาตรฐาน
ไพบูลย ดํารงชัยธรรม - 'อากู'
จอมเชียรแขก
พล.ต.พฤณฑ สุวรรณทัต ทหารค้ําบัลลังก 'ทักษิณ'
ร.

ยงยุทธ มัยลาภ - โฆษกระบอบ
ทักษิณใน คมช.
ยงยุทธ ติยะไพรัช - 'ไอโหน'
ขางกายทักษิณ
ยรรยง พวงราช - นองใหม
ระบอบทักษิณ
ศ.

พ.ต.อ.ฤทธิรงค เทพจันดา ผกก.หัวหนากุย

ชนาพัทธ ณ นคร - "เตมูจิน" ลิ่ว
ลอไทยรักไทย

ผดุง ลิ้มเจริญรัตน - 'ขันทีหัว
ขาว' ขางกายทักษิณ

พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ ทหารพาณิชยมาแลว!
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ - นักสราง
ภาพแหง 'ระบอบทักษิณ'

ฤ.

นักวิชาการ
นักเลง
ญาติ-คนใกลชิด

รองพล เจริญพันธุ - มืออุม 'ไอ
ทีวี'

ส.
ศรีสุข จันทรางศุ - มือเขมือบ
'สุวรรณภูมิ'
ศุภรัตน ควัฒนกุล - ซูเปอร
บอรดยุคแมว
ศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย - มือภาษี
รับใชชินฯ

ห.
เหยียนปน - นายหนาคาไทยรัก
ไทย

สรยุทธ สุทัศนะจินดา - กรรมกร
ขาวรอยลานในระบอบทักษิณ
สุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล - ลิ่ว
ลอสองหัวแหงเมืองเชียงใหม
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ - ผอ.
กองสลาก กระเปาเงินของ
ทักษิณ
พล.ต.ท.สถาพร ดวงแกว –
เพื่อนแมวจอมกรางแหงแดน
อีสาน
สุวรรณ วลัยเสถียร – เนติบริกร
ตระกูลชิน

ที่มา : สุวรรณ-สุวาน (นามแฝง), มปป. : ออนไลน.
3.4.2. การคว่ําบาตรการบริโภคสินคาสื่อ
วิธีการนี้เกิดขึ้นทั้งในกลุมขับไลรัฐบาลและกลุมสนับสนุนรัฐบาล ในกรณีของ
กลุมขับไลรัฐบาลนั้น มีการทําใบปลิวแผนพับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อสินคาและบริษัท
ตางๆในอาณาจักรเครือชินคอรปที่ผูตอตานรัฐบาลทักษิณควรงดเวนการบริโภคหรือใชบริการ
แผนพับนี้มีใหดาวนโหลดไดทางอินเทอรเน็ตดวยเชนกัน สวนในกรณีของกลุมสนับสนุนรัฐบาล
การไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติการของกลุมคนผานฟาที่รณรงคคว่ํา
บาตรสินคาของสื่อในเครือผูจัดการและเครือเนชั่น โดยการทําบัญชีรายชื่อสินคาประเภทตางๆ
ของทั้งสองเครือขึ้นมาตั้งเปนกระทูไวบนอินเทอรเน็ต (ดูหัวขอ 2.3.2 บทที่ 6) นั้น นับไดวาเปน
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ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นโดยผูบริโภคในฐานะที่เปนการไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจตอสินคา
จํานวนหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยการใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสื่อสารเชนกัน อยางไรก็ตาม การคว่ํา
บาตรดังกลาวนี้จะเกิดมรรคผลมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยอยางนอย 2 ประการ คือ
จํานวนของผูเขารวมการคว่ําบาตร และความยาวนานสืบเนื่องของการคว่ําบาตร ทั้งสองปจจัย
นี้ดูจะเปนปจจัยที่ไมไดรับความสําคัญมากนักในทั้งสองกลุม

3.5. กลุมวิธีการที่ 3 : การแทรกแซงโดยไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต
3.5.1. การเปดเผยขอมูลทางเทคนิคของปฏิบัติการลับ
กอนยุคอินเทอรเน็ตนั้น วิธีการ 1 ใน 198 วิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรง
คือ “การเปดเผยตัวสายลับ” (disclosing identities of secret agents) (วิธีที่ 194 ของ Sharp
(1973 : 418)) ซึ่งเปนวิธีการที่กลุมปฏิบัติการไรความรุนแรงใชในการรับมือกับตํารวจสายลับ
โดยการเผยแพรชื่อ ภาพถาย และขอมูลรายละเอียดอื่นๆของสายลับที่ถูกคนพบ ซึ่งจะทําให
สายลับคนนั้นไมสามารถปฏิบัติภารกิจของเขาไดโดยงายอีกตอไป สําหรับในยุคอินเทอรเน็ต
เราอาจเรียกวิธีการทํานองนี้ไดวา “การเปดเผยขอมูลทางเทคนิคของปฏิบัติการลับ” (disclosing
technical information of secret operation) ซึ่งครอบคลุมทั้งปฏิบัติการและตัวบุคคลที่พยายาม
ปกปดใหเปนความลับ เพราะการไมยอมเปดเผยตัวตนของผูผลิตเนื้อหาตางๆในอินเทอรเน็ต
นั้น นอกจากจะทําใหไดรับความไววางใจและความชอบธรรมนอยลงแลว ยังจะกลับกลายเปน
“จุดออน” ใหฝายตรงขามนํามาใชโจมตีได เพราะ “ขอมูลลึกๆ” นั้น เปรียบเสมือนเปน “อาวุธ”
ชั้นดีของปฏิบัติการไรความรุนแรงในยุคสารสนเทศเลยทีเดียว การตอสูทางการเมืองโดยไร
ความรุนแรงระหวางฝายตางๆรายรอบกรณีการขับไลรัฐบาล ลวนใชวิธีการนี้เปนหนึ่งในวิธีการ
หลักในการตอสูกับฝายตรงขามอยูมาก ไดแกตัวอยางดังตอไปนี้
1) การเขียนบทความ “คูมือการปดเว็บไซตผูจัดการออนไลน” และบทความ
อื่นๆสืบเนื่องเกี่ยวกับความพยายามปดกั้นแทรกแซงเว็บผูจัดการฯ เผยแพรและบรรยายอยาง
เปนระบบถึงวิธีการตางๆในทางเทคนิค โดยเฉพาะที่เปนวิธีการใชอิทธิพลมืดในการพยายามปด
กั้นเว็บผูจัดการฯ ซึ่งไดผลทั้งในแงเปนการขมขวัญฝายตรงขามที่กระทําการอยูใน “ที่มืด” และ
ในแงไดรับความชอบธรรมจากมวลชนผูบริโภคเว็บไซตผูจัดการฯเพิ่มขึ้นอีกดวยเชนกัน (ดู
หัวขอ 1.4.2. บทที่ 6)
2) การเขียนชุดบทความของเว็บผูจัดการออนไลน เชน “เปดขุมขายไทยรัก
ไทยบนเว็บไซต” หรือ “เว็บระอุศึกถลม-เชียรทักษิณ แกะรอยซุมมือปนรับจางปวน” เพื่อเปดเผย
อยางเปนระบบถึงพฤติกรรมของกลุมเว็บไซตที่ทีมงานเว็บผูจัดการฯเห็นวาเปนพวก “รับจาง
ปวน” กลุมขับไลรัฐบาลและเว็บไซตผูจัดการฯ (ดูอางอิงทายหนา หมายเลขที่ 43 ในหัวขอที่ 2
บทที่ 6)
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3) กรณีที่สมาชิกคนหนึ่งในหองราชดําเนิน ตั้งกระทู “หักหลังอมยิ้มราชดําเนิน
ออนเว็บบอรด” กระทูนี้ แมไมถึงกับแสดงชื่อหรือนามแฝงของผูตั้งกระทูตรงๆ แตก็ไดแสดง
ทางออมโดยการบรรยายถึงลักษณะและพฤติกรรมการใชหองสนทนาทางการเมืองแหงนี้ ซึ่ง
แบงออกไดมากถึงกวา 20 ประเภท เพื่อเปนการขมขวัญใหฝายที่ตนไมเห็นดวยรับรูวา “จะมา
ปดกนความคิดของผมในฐานะประชาชนที่มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น ‘ไม ได’ ครับ”
และเพื่อใหกลุมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมานั้นเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย (ดูหัวขอ 2.1.2 บทที่ 6)
4) กรณีที่สมาชิกอีกคนหนึ่งในหองราชดําเนิน เขียนโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อ
วิเคราะหตรวจสอบขอมูลและพฤติกรรมการตั้ง/ตอบกระทูของสมาชิกหองราชดําเนินทั้งหมด วา
อยางนอย 1 นามแฝง ที่ตั้งและตอบกระทูมากถึง 412 ครั้งภายในเวลาเพียง 12 วันเทานั้น
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ตั้งหรือตอบกระทูถึงวันละ 34 ครั้งสืบเนื่องกันทุกวัน ในขณะที่คนอื่นที่ตั้ง
และตอบกระทูมากที่สุดรองลงมานั้น ทําไดเพียงแค 35 ครั้งเทานั้น ซึ่งเปนภาวะที่ผิดปกติเปน
อยางยิ่ง มีการจัดตั้งคนกลุมหนึ่งแลว เขามา “ยึด” หองราชดําเนินจริงหรือไม (ดูหัวขอ 2.1.3
บทที่ 6)
5) ผลที่เกิดขึ้นจากการพยายามเปดเผยตัวบุคคลนั้น ยิ่งเห็นไดชัดในกรณีที่
ศาลมีคําสั่งใหตํารวจสืบเสาะระบุหาตัวบุคคลที่แสดงความเห็นในหองราชดําเนินในลักษณะที่เขา
ขาย “หมิ่นศาล” จนเกิดผลกระเพื่อมใหกลุมสนับสนุนรัฐบาลตองแตกกระจายและยุติกิจกรรม
ตางๆไประยะหนึ่ง ทั้งที่เปนการประกาศยุติบทบาทและปดตัวเว็บไซตคนผานฟา และการยุติ
การจัดรายการวิทยุ 2 แหงเลยทีเดียว (ดูหัวขอ 2.2 บทที่ 7)
6) นอกจากนี้ การเปดเผย “ปฏิ บัติก ารลับ ” นี้ ยิ่งไดผลมากขึ้นไปอี ก หาก
ขอมูลที่เปดเผยออกมานั้น พบวาเปนการให “ขอมูลลวง” หรือเปนขอมูลที่ผิดปกติอยางยิ่ง ดัง
กรณีที่เว็บไซต sondhi-mgr ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลอีกดานหนึ่งเกี่ยวกับสนธิ ลิ้มทองกุล
ประสบกับความพยายามในการเปดเผย “ขอมูลเชิงเทคนิค” เกี่ยวกับผูจดทะเบียนขอเชาบริการ
เว็บโฮสติ้ง รวมทั้งขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของเว็บไซตนี้ เพื่อแสดงให
เห็นวาลวนเปน “ขอมูลลวง” ทั้งสิ้น ซึ่งก็ทําใหเว็บ sondhi-mgr เสียรังวัดไปพอสมควรเชนกัน (ดู
หัวขอ 2.2.3 บทที่ 6)
3.5.2. การปวนทางวัฒนธรรม : ละครจรยุทธยุคไซเบอร
ในวิธีการแหงปฏิบัติการไรความรุนแรงลําดับที่ 178
ชารปเสนอวิธีการ
แทรกแซงทางสังคมโดยไรความรุนแรงชนิดหนึ่งที่เรียกวา “ละครจรยุทธ” (guerrilla theater) ซึ่ง
เปนการแสดงละคร การบรรยาย การนําเสนอเรื่องราว หรือการจัดประชุมหนึ่งๆ ที่แสดงเนื้อหา
มีลักษณะเสียดสีลอเลียนเพื่อกอกวนระบบความคิดความเชื่อของคน ชารปยกตัวอยางเชน ใน
การประชุมของบรรณาธิการหนังสือพิมพในเมืองวอชิงตัน ดี ซี ชวงปลายป 1967 ระหวางที่
กําลังมีการโตเถียงกันวาจะมีจุดยืนอยูขางใดของความขัดแยงกรณีสงครามเวียดนามนั้น จูๆแสง
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ไฟทั้งหองประชุมดับลง และมีการฉายภาพยนตรแบบทันทีทันใดไปที่กําแพงหอง แสดงภาพ
หญิงชาวเวียดนามและเด็กที่ถูกผลกระทบจากระเบิดนาปาลมกําลังรองไห และภาพทํานอง
เดียวกันอีกจํานวนหนึ่ง กระทั่งในหองนั้นกึกกองไปดวยเสียงกรีดรองให “หยุดมัน! หยุดมัน!”
(Sharp, 1973 : 397)
ตัวอยางวิธีการใชละครจรยุทธของชารปนั้น เมื่อเปรียบกับวิธีการแทรกแซงทาง
สังคมโดยไรความรุนแรงในเวอรชั่นอินเทอรเน็ตแลว นาจะสอดคลองกับแนวคิดประการหนึ่งที่ใช
นักเคลื่อนไหวไซเบอรใชตอบโตปฏิบัติการทางสังคมการเมือง คือ “การปวนทางวัฒนธรรม”
(culture jamming) วิธีการนี้ปกติจะใชกันในกลุมนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผูบริโภค เพื่อตอตาน
หรือทําลายความหมายที่เหลาสถาบันทางวัฒนธรรมกระแสหลักหรือโฆษณาของเหลาบรรษัท
ทั้งหลายจัดตั้งและประโคมเผยแพรกันสิ่งที่เรียกวา “แอดส” (ads, ยอมาจาก “advertisements”)
ในทุกพื้นที่ที่พอจะหาไดในสังคมบริโภคนิยม พื้นที่เล็กๆนอยๆที่ถูกซอกซอนใชกลายเปนพื้นที่
โฆษณานี้ ถึงขั้นที่งานชิ้นหนึ่งบรรยายวามีใหผูบริโภคไดเห็นทั้งที่กนหลุมกอลฟระหวางที่กําลัง
จะเอาลูกกอลฟออกจากหลุม ที่ปากกระบวยขณะที่กําลังเติมน้ํามันรถยนต ที่หนาจอเครื่องกด
เงินอัตโนมัติระหวางที่รอเงินออกมาจากเครื่อง ที่ปายขนาดยักษที่ขึ้นอยูตามทองทุงในระหวาง
ขั บ รถไปต า งจั ง หวั ด แอดส เ หล า นี้ ที่ มี อ ยู อ ย า งมหาศาลได ซ อกซอนเข า ไปอยู ใ นพื้ น ที่ ท าง
วัฒ นธรรมจุ ด ตา งๆของกิจ วั ต รประจํ าวั น ของคนในสัง คมบริ โ ภคอย า งชุ ม โชกจนกลายเป น
“มลภาวะทางใจ” (mental pollution) (Lasn 1999: 19 อางใน Jordan and Taylor, 2006 : 82)
Mark Dery ซึ่งเปนคนแรกที่ทําใหคําวา "การปวนทางวัฒนธรรม" เปนที่รูจัก
ครั้งแรกในนิตยสาร New York Times ในเดือนธันวาคม 1990 ไดนิยามคํานี้วา หมายถึง
กิจกรรมตางๆที่เปนทั้งการแฮ็คสื่อ (media hacking) การทําสงครามขอมูลขาวสาร ศิลปะของ
การกอการราย (terror art) และสัญวิทยาจรยุทธ (guerrilla semiotics) ไปในขณะเดียวกัน ทั้งนี้
นักจัดรายการโทรทัศนและวิทยุแบบโจรสลัด (pirate TV and radio) นักลอเลียนเลนตลกผานสื่อ
และสื่อทองถิ่นที่ฉีกหนากากหรือกอกวนบรรดาโฆษณาที่เผยแพรผานทางวิทยุหรือสื่อชนิดอื่นๆ
ของเหลาบรรษัทหรือผูประกอบการยักษใหญ ดวยการทําใหความหมายที่ถูกบรรษัทเหลานี้จัด
วางเอาไว ตองกลับหัวกลับหางไปหมดนั้น ลวนนับเปนนักปวนทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น (ดูเพิ่มเติม
ใน Mark Dery 2004)
การปวนทางวัฒนธรรมเปนการตอสูเชิงสัญวิทยา มีเปาหมายทําใหความหมาย
หรือภาพลัก ษณ ที่ถูกจัด ตั้ ง และจัดวางเอาไวเหลา นี้กลับ หั ว กลั บ หางไปเสี ย เชน การตั้ งชื่ อ
ลอเลียนใหคลายกับชื่อของบุคคลหรือองคกรที่เปนเปาหมายในการตอตาน (ซึ่งสวนใหญจะเปน
ที่รูจักกันดีอยูแลวผานการโฆษณาซ้ําแลวซ้ําเลา จนบางครั้งกลายเปน “มลภาวะทางจิตใจ”
ดังกลาวแลว) เพื่อเปดเผยหรือเปดโปงเนื้อหาอีกดานหนึ่งที่เกี่ยวของ ซึ่งยังไมเคยถูกเผยแพร
โดยองคกรเจาของสัญญะนั้นๆ Jordan and Taylor จึงเห็นวา การปวนทางวัฒนธรรมเปนการ
พลิกกลับวัตถุประสงคเดิมของสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมหรือชิ้นสวนการสื่อสารเหลานี้ เพื่อ
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กอใหเกิดผล (ของการสื่อความหมายของสัญะ) เปนตรงขาม หรือที่เขาทั้งสองเรียกวา “ยิวยิตสู
ในเวอรชั่นสัญวิทยา” (semeotic version of ju-jitsu) (2006 : 82)
สภาวะที่มีแอดสอยูแพรหลายชุมโชกสังคมบริโภคนั้น ก็เปนลักษณะเดียวกับ
เนื้อหาเชิงสนับสนุนใหอเมริกาเขารวมสงครามเวียดนามในฐานะที่เปนการพิทักษโลกเสรีและ
ตอสูปกปองโลกจากลัทธิคอมมิวนิสตซึ่งเปนเรื่องราวที่มีอยูอยางแพรหลายในสมัยนั้น และก็เปน
ลักษณะทํานองเดียวกับที่ประเด็นการตอตานความเลวรายของรัฐบาลทักษิณและถวายคืนพระ
ราชอํานาจ นําโดยสนธิ ลิ้มทองกุล ผานรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ที่ปรากฏมีอยูอยาง
ชุมโชกสังคมการเมืองและสื่อไทยในชวงระหวางเดือนกันยายน-ธันวาคม 2548 ในขณะนั้น
สนธิ ลิ้มทองกุล แหงเครือผูจัดการ ไดกลายเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนศูนยกลางหรือวาระของ
สังคมไปแลว ผานเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร เพราะ ในขณะที่ไมมีใครกลาวิพากษวิจารณ
รัฐบาลทักษิณและพฤติกรรมของคนรอบตัวพตท.ทักษิณอยางจริงจัง สนธิเปนคนแรกๆที่กลา
วิ พ ากษ วิ จ ารณ เ ป ด เผยข อ มู ล ทั้ ง ลึ ก และลั บ ที่ ค นทั่ ว ไปยั ง ไม ค อ ยได ล ว งรู ม ากนั ก เกี่ ย วกั บ
ตัวพตท.ทักษิณและรัฐบาลทักษิณ ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจของสนธิจึงมีภาพลักษณ
เป น ดั่ ง ผู เ สี ย สละขั บ ไล ท รราชเพื่ อ “กู ช าติ ” และโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เพื่ อ ปกป อ งสถาบั น
พระมหากษัตริยอันเปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
การจัดตั้งเว็บไซต sondhi-mgr.com อาจนับไดวาใชหลักวิธีการแบบเดียวกับ
“การปวนทางวัฒนธรรม” หรือ “ละครจรยุทธ (ของชารป) ในเวอรชั่นอินเทอรเน็ต” เพราะตั้ง
เว็บไซตโดยใชชื่อ “sondhi-mgr” เพื่อใหคนทั่วไปที่ (อาจจะ) ชื่นชมและอยากรูจักสนธิ ลิ้มทอง
กุล เพิ่มมากขึ้น ไดเขามาอานรายละเอียดของเว็บไซต แตเนื้อหาที่เว็บไซตนําเสนอกลับเปน
การเปดเผยขอมูลอีกดานหนึ่ง หรือกลาวใหชัดเจนคือการแฉขอมูลดานมืดของสนธิ เปนการทํา
ใหความหมายและภาพลักษณที่สนธิและเครือผูจัดการไดจัดตั้งไวดังกลาวขางตนนั้น พลิกกลับ
หัวกลับหางไป กลายเปนวาแทจริงแลว การออกมาเคลื่อนไหวของสนธินั้น เปนเพียงความแคน
อันเปนผลมาจากความขัดแยงสวนตัวทางธุรกิจกับ พตท.ทักษิณ และนํามวลชนและสถาบัน
พระมหากษัตริยมาเปนเพียงเครื่องมือชําระแคนสวนตัวเทานั้น ทั้งนี้ หากอธิบายตามตรรกะ
ของทฤษฎีปฏิบัติการไรความรุนแรงแลว วิธีการนี้ก็คือการทําใหความชอบธรรมและความไวเนือ้
เชื่อใจที่ขบวนการถวายคืนพระราชอํานาจไดรับจากมวลชนอยางทวมทนนั้น เกิดความปนปวน
และกอใหเกิดเปนความกังขาตอสาเหตุที่แทจริงที่ออกมาเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาล วิธีการนี้
นับวาไดผลระดับหนึ่งเพราะเปนการนําเสนอเนื้อหาและขอมูลที่ยังไมเปนที่คุนเคยของคนใน
สังคม ทําใหไดรับความสนใจอยางรวดเร็ว
4. พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง
ในปฏิบัติการไรความรุนแรงแบบดั้งเดิมนั้น ชารปไดกลาวถึงหัวขอสําคัญยิ่งอีกหัวขอ
หนึ่ง คื อ พลวั ต ของปฏิ บัติ การไร ค วามรุน แรงในฐานะที่เ ป นเรื่ อ งราวที่ จะตอ งพิ จ ารณาเมื่ อ
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เคลื่อนไหวในสถานการณจริง ซึ่งจะตองเผชิญสิ่งตางๆมากมาย ดังนั้น เมื่อปฏิบัติการไรความ
รุนแรงใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญในการเคลื่อนไหว กลุมเคลื่อนไหวก็จะ
เผชิญกับพลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง (technological dynamic of
nonviolent action) เชนกัน ในที่นี้ไดหยิบยกบางประเด็นจากกลุมประเด็นตางๆที่ชารป ได
อภิปรายไวในฐานะเปนเรื่องที่ตองพิจารณากันใหดีเมื่อเตรียมตัวจะมีปฏิบัติการจริงและสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในสถานการณจริง
ในกรณีที่ใชอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหว สิ่งที่ต องพิจารณากอนปฏิ บัติการจริงที่
ยกขึ้นมาอภิปรายในหัวขอนี้ คือ ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาและปฏิบัติการสวนกลับในฐานะที่เปน
วาระหรือประเด็นที่ กลุ มปฏิ บัติ การจะใช เ ปนธงนําในการเคลื่อนไหว, ข อพิ จารณาเรื่องการ
เคลื่อนไหวโดยเปดเผยหรือปดเปนความลับ และยุทธศาสตร/ยุทธวิธีไรความรุนแรงในกรณีของ
อินเทอรเน็ต สวนเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานการณจริงกรณีใชอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวนั้น ใน
ที่นี้พิจารณา 3 เรื่อง คือ การตอบโตกลับดวยมาตรการทางเทคโนโลยีจากฝายผูถูกทาทาย
อํานาจ วิธีการเชิงเทคนิคของปฏิบัติการไรความรุนแรงซึ่งผูเขียนพบเห็นถึงความเปนไปไดที่จะ
พัฒนาขึ้นจากเหตุการณการเผชิญหนาในกรณีของไทย และสุดทายคือทรัพยากรการเคลื่อนไหว
ซึ่ ง จะเป น ตั ว สร า ง “อํ า นาจเชิ ง ปริ ม าณ” อั น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการสร า งความได เ ปรี ย บ
เสียเปรียบใหกับแตละกลุมพลังทางการเมือง
อนึ่ง ควรกลาวไวเล็กนอย ณ ที่นี้ วา ในหัวเรื่องพลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น
ชารป กลาวถึงแนวคิดสําคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ “ยิวยิตสูทางการเมือง” (political ju-jitsu) ซึ่ง
หมายถึ ง การที่ ก ลุ ม ปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรงอาจจะเผชิ ญ กั บ มาตรการตอบโต ที่ เ ป น การ
ปราบปรามโดยความรุนแรงทางกายภาพอยางปาเถื่อน เพื่อสลายขบวนการ แตไมจําเปนตอง
ทําใหปฏิบัติการไรความรุนแรงออนแอลงไป เพราะความรุนแรงที่กลุมปฏิบัติการถูกกระทํานั้น
จะยอนกลับไปทําใหฝายผูปราบปราม “เสียหลัก” หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สูญเสียความชอบ
ธรรมในสายตาของฝายที่สามหรือของสาธารณชน ในขณะที่กลุมนักปฏิบัติการไรความรุนแรง
กลับไดรับความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น จนกระทั่งอาจทําใหการแข็งขอของขบวนการขยายตัวเพิม่
มากขึ้น เพราะมีผูคนเขารวมเพิ่มขึ้นอีกอยางทบเทาทวีคูณ จนในที่สุด ฝายผูปราบปรามตอง
พายแพตอกลุมไรความรุนแรงไป
สําหรับกรณีของไทยนี้ ผูเขียนพบวา กระบวนการของยิวยิตสูทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
พลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรงนี้ แมจะเกิดมีขึ้นบางในกรณีของพลวัตทางเทคโนโลยีของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง แตยังไมมีพลังมากเพียงพอที่จะทําใหฝายผูใชความรุนแรงเสียสมดุล
ได ทั้งนี้เพราะมาตรการตอบโตกลับจากผูถูกทาทายจากกลุมเคลื่อนไหวนั้น ไมไดเปนความ
รุนแรงทางกายภาพ แตเปนการใชการปดกั้นแทรกแซงเว็บไซต ทําใหไมไดสรางความเสียหาย
ตอชีวิตของมนุษยมากเทากรณีปกติที่ชารปกลาวถึง สิ่งที่สูญเสียไปคือเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งแมจะเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับมนุษย แตเมื่อเทียบกับชีวิตและเลือดเนื้อของ
มนุ ษ ย ก็ ไ ม ไ ด มี ลั ก ษณะเป น รู ป ธรรมโจ ง แจ ง ต อ สายตาของสาธารณชนมากเพี ย งพอที่ จ ะ
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กอใหเกิดแรงกระแทกยอนกลับไปทําใหฝายผูปดกั้นแทรกแซงจนเสียหลักและตกลงมาจาก
อํานาจ ดังนั้น ในกรณีของ “พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง” ดังจะกลาว
ตอไปในหัวขอนี้ จึงไมเกิด “ยิวยิตสูทางการเมือง” ขึ้น
4.1. การทาทายอํานาจ : เงื่อนไขสนับสนุนทางเทคโนโลยีของแตละฝาย
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับการขับไลรัฐบาลทักษิณในระหวางป 2548-2549 นี้
เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสื่อใหมอยางอินเทอรเน็ตเปนอยางมาก กลุมแกนนําในการขับไล
รัฐบาลนั้น ไมใชเพียงกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองทั่วไป แตมีฐานมาจากการเปนสื่อมวลชนที่มี
อิทธิพลสูงในการกําหนดวาระของการเมืองไทย โดยเฉพาะรายการเมืองไทยรายสัปดาห ที่
เผยแพรในทีวีชองหลักของไทย และตอมาเผยแพรผานสถานีเอเอสทีวี ซึ่งเปนระบบเคเบิลทีวี
ผานดาวเทียมที่สามารถรับสัญญาณไดทั้งในทองถิ่นจังหวัดตางๆและในประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งยังใชอินเทอรเน็ตเปนศูนยกลางใน
การผลิตและเผยแพรขาวสารอยางครบวงจรทั้งและขามสื่อ ทั้งที่เปนสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อ
หนังสือพิมพกระดาษ รวมทั้งสื่ออินเทอรเน็ต และกระทั่งระบบดาวเทียมสื่อสารและเว็บแคสติ้ง
อีกดวย มีการจัดวางระบบความสัมพันธของเทคโนโลยีแตละชนิดอยางซับซอนเพื่อใหสามารถ
ครอบคลุมหรือรองรับกําลังการผลิตเนื้อหาการสื่อสารไดอยางครบวงจร จนกลายเปนเว็บไซต
ขนาดใหญและสําคัญแหงหนึ่งของวงการสื่อมวลชนออนไลนของไทยมาตลอด 6-7 ป และ
สามารถสื่อสารกับผูอาน/ผูฟง/ผูชมคนไทยทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศไดอยางกวางขวาง
ครั้นเมื่อมีการรณรงคเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรง กลุมขับไลซึ่งมีฐานสื่อ
อยูที่เครือผูจัดการนี้ ก็สามารถนําทรัพยากรสื่อของตนเองเทาที่มีทั้งหมดขึ้นมาใช พรอมกับรณรงค
บรรดาสื่อชุมชนทองถิ่นอยางวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวีทองถิ่นที่อยูตามจังหวัดตางๆใหเขารวมตอสู
ทางการเมืองกับตนเอง โดยการนําสัญญาณภาพและเสียงไปเผยแพรซ้ําในทองถิ่นของตน ซึ่งก็
ไดรับความรวมมือจากสื่อชุมชนทองถิ่นที่มีทัศนะทางการเมืองในแนวทางเดียวกันจํานวนมาก
ทั้งหมดนี้ ทําใหกลุมขับไลรัฐบาลสามารถแผขยายอาณาบริเวณการสื่อสารของตนออกไปไดกวาง
ใหญจนสามารถ “แหวกฝาการปดกั้นเซ็นเซอรของรัฐบาล” ออกมาเปดประเด็นวิพากษวิจารณ
ความชอบธรรมและทาทายอํานาจอันมั่นคงของรัฐบาลทักษิณ และสรางปฏิบัติการเชิงเนื้อหาใน
เรื่องตางๆนานาประการไดอยางมีพลัง และปลุกใหสังคมไทยทั้งสังคมลุกขึ้นมามีกิจกรรมทาง
“การเมืองภาคประชาชน” ไดเปนอยางมาก ทั้งในแงที่สนับสนุนและตอตานกลุมนี้
สวนกลุมไมเอามาตรา 7
นั้น แมไมไดใชเทคนิควิทยาการและจัดวางระบบทาง
เทคโนโลยีในระดับ กว างขวางเหมือนกันกลุมขั บไลรัฐบาล แต ก็กล าวได วาสามารถหยิบ ใช
ศักยภาพทางเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตมาเพียงเล็กนอย มาผสมผสานกับศักยภาพของบุคคล
และองคกร แลวสามารถขยายผลของการสรางปริมณฑลการสื่อสารโดยเฉพาะเจาะกลุมลงไปที่
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ภาคประชาสังคมไดอยางนาสนใจ เว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเปนเว็บไซตปญญาชนสาธารณะ
แหงแรกๆที่เกิดขึ้นมาในขณะที่นักคิดนักวิชาการเกี่ยวกับสาธารณะสวนใหญของไทยยังไมรุก
เขามาในพื้นที่ไซเบอรนี้ เว็บนี้จึงถือไดวาอาศัยจุดแข็งของตนเองในฐานะที่เปนนักวิชาการที่ให
ความสนใจอยางยิ่งตอประเด็นปญหาของสาธารณะและสังคม และมีการวิเคราะหที่เฉียบคม
แปลกใหม มาเปนปจจัยเสริมความเขมแข็งใหกับความนิยมของเว็บไซตของตนเอง
เว็บประชาไทนั้น แมจะเกิดขึ้นหลังสุด แตก็สามารถสรางตัวไดรับความนิยมขึ้นอยาง
รวดเร็ว โดยวางบทบาทและกลุมเปาหมายของตนเองไวอยางชั ดเจน คื อ เปนสื่อทางเลือก
สําหรับประเด็นปญหาของกลุมภาคประชาสังคม ทั้งสองเว็บไซตนี้จึงสามารถทํางานไดอยาง
สอดคลองกันเปนอยางดี กลาวคือ เว็บหนึ่งเจาะตลาดเชิงลึก กลาวคือ เปนผูจุดประเด็นหรือชี้นํา
มุมมองการวิเคราะหใหมๆในเรื่องเกี่ยวกับสังคมการเมือง อีกเว็บหนึ่งเจาะตลาดเชิงกวาง คือ
ทําตัวเปนเสมือนพื้นที่สาธารณะสําหรับใหขอมูลขาวสารของกลุมภาคประชาสังคมไดไหลเวียน
ถึงกันไปมาและสามารถเชื่อมโยงกลายเปนปริมณฑลทางสังคมผืนเดียวกันไดมากขึ้น แมกลุม
ไมเอามาตรา 7 นี้จะมีอํานาจการสื่อสารไมมากเทากับระดับของกลุมขับไลรัฐบาล แตเนื่องจาก
ภาคประชาสั ง คมเป น ส ว นสํ า คั ญ ส ว นหนึ่ ง ในกลุ ม ขั บ ไล รั ฐ บาล ดั ง นั้ น กลุ ม นี้ จึ ง สามารถใช
เงื่อนไขทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาสรางเปนพลังทางการเมืองใหกับปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของ
กลุมตนเองไดอยางมีนัยสําคัญโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณมาตรา 7 ซึ่งกลาวไดวาเปนการทา
ทายวาระประเด็ น กระแสหลั ก ของกลุ ม ขั บ ไล รั ฐ บาลที่ เ รี ย กร อ งให ใ ช ม าตรการการขอ
นายกรั ฐ มนตรี พ ระราชทาน เพื่ อ มาแทนที่ พตท.ทั ก ษิ ณ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง เป น รั ก ษาการ
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ทั้งกลุมขับไลรัฐบาลและกลุมไมเอามาตรา 7 นั้น แมจะมีจุดยืนเรื่องวิธีการขับไลแตกตาง
กัน และตางกันในแงขนาดของกําลังการผลิตเนื้อหาและการใชสื่ออินเทอรเน็ต แตเหมือนกัน
ตรงที่คอยๆลงหลักปกฐานสรางความเปนที่นิยมในสื่ออินเทอรเน็ตหรือเว็บไซตของตนเองขึ้นมา
อยางชาๆ ในขณะที่กลุมสนับสนุนรัฐบาลนั้น กลาวไดวาไมมี “ฐานที่มั่น” หรือเว็บไซตที่ลงหลัก
ปกฐานและไดรับความนิยมมากอน แตไดใชเงื่อนไขที่แอพพลิเคชั่นชนิดหนึ่งของอินเทอรเน็ต
เอื้ออํานวยให กลาวคือ ใชเว็บบอรดสาธารณะที่ไดรับความนิยมสูงอยูกอนแลว คือ หองราช
ดําเนินแหงเว็บไซตพันทิปดอทคอม มาเปน “ฐานที่มั่น” ของตนเอง แมจะเผชิญกับแรงตานจาก
กลุมตอตานรัฐบาลที่อยูในหองราชดําเนินในชวงแรก แตในที่สุด ดวยปริมาณจํานวนคน (หรือชื่อ
ล็อกอิน) ที่มากกวา ก็ทําให “ยึด” หองราชดําเนินมาเปนฐานที่มั่นทางการเมืองของตนเองได
ลักษณะการยึดครองพื้นที่สาธารณะหรือการใชพื้นที่สาธารณะเพื่อสรางเปนพื้นที่ “ขา
ประจํ า ” ทางการเมื อ งตามวาระของกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง นั้ น ไม ไ ด มี เ ฉพาะที่ เ ว็ บ บอร ด ในโลก
อินเทอรเน็ตเทานั้น แตเคยเกิดขึ้นมาแลวในสื่อวิทยุ ผานลักษณะการเปดสายโฟนอินจากผูฟง
ทางบาน ตัวอยางเชน ในรายการ “สไมรลเรดิโอไฟว ไลฟ ทอลค” ที่คลื่น FM 102.5 MHz เมื่อ
ราวป 2539 รายการวิทยุขาวสาร 24 ชั่วโมงรายการแรกของกรุงเทพฯ มีการ “เปดสายเปดใจ”
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(ตามสโลแกน “open line, open mind”) เปนสถานีแรก และมีอัญชลี ไพรีรัก เปนโปรดิวเซอร
อัญชลีเขียนเลาไววา ในครั้งนั้น มี “นักโฟนอิน” คนหนึ่งใชชื่อวา “ชูชีพ” มักจะเปนผูโทรศัพทเขา
มาแสดงความคิดเห็น วิจารณนักการเมืองไทยและวิเคราะหขาวสารสถานการณบานเมืองอยาง
รอนแรงอยูเปนประจํา และ หลังจากเริ่มกลายเปน “สายรอน” ที่ถูก “เฝาระวัง” ใหไปอยู “หลัง
ไมค” ชูชีพก็เริ่มโฟนอินเขาไปที่รายการวิทยุคลื่นอื่นๆอีกดวย (อัญชลี, 2549 : 11-15, 167-171)
ลักษณะการโฟนอินของชูชีพถูกกลาวไวอยางเปนแบบแผนวา “(1) เริ่มตน ‘เขาสาย’ ทุกๆ
เขาราวหกโมง และ (2) มาพบกันอีกหนกับอีกรายการเมื่อหลังเคารพธงชาติ จากนั้น (3) ก็จะยาย
สายไปโผลแถวๆวิทยุจราจร ซึ่งคาดกันวาเปนชวงที่ “ชูชีพ” ออกจากบานไปประกอบกิจกรรม
อื่นๆ (4) แลวกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังหาโมงเย็น และ (5) สั่งลาเมื่อกอนนอนตอนสี่ทุมตรง...เปน
อยางนี้ทุกวัน ทุกรายการ ตรงเวลา ไมเคยเจ็บ (ปวย-ผูเขียน) ไมเคยหาย (หนาไปจากวิทยุชวง
โฟนอิน-ผูเขียน)” ดวยลักษณะแบบแผนเชนนี้จึงทําใหผูฟงที่ไมมีสถานีหรือรายการวิทยุเปนของ
ตนเองคนหนึ่ง กลายเปนเสมือนดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุที่สามารถผลิตเนื้อหาสื่อสารทางการ
เมืองไดเองดวย จนถึงขั้นที่ “ไมมีผูจัดรายการขาวทางวิทยุคนไหนไมเคยรับสาย ‘ชูชีพ’ และไมมี
คนฟงวิทยุขาวคนไหนไมรูจัก ‘ชูชีพ’ ” (อัญชลี, 2549: 13; ตัวเลข 1-5 เพิ่มเติมโดยผูเขียน)
ลักษณะการโฟนอินดังกลาวของชูชีพ กลับมาใหมอีกครั้งในชวงตอตานการเคลื่อนไหว
ขับไลรัฐบาลทักษิณ โดยชูชีพโฟนอินเขาไปในรายการวิทยุของสมัคร-ดุสิต รวมทั้งรายการของดี
เจมังกรดํา (นามแฝง) ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนรัฐบาลทักษิณในหองราชดําเนิน
และกอตั้งเว็บไซตคนผานฟา รวมทั้งรายการวิทยุอีก 2-3 แหงที่สนับสนุนรัฐบาล เชนกัน
นอกจากนี้ ชื่อ “ชูชีพ” ที่ใชในการเขาสายโฟนอินทางวิทยุ ไดปรากฏเปนชื่อจริงวา “ชูชีพ ชีวะ
สุทธิ์” ประธานชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ และเจาของเว็บไซต rukmuangthai.org เมื่อครั้งปรากฏ
ตัวแถลงขาวที่หนาสํานักงาน กกต., หนาศาลฎีกา และหนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในชวง
เดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 2549 (อัญชลี, 2549 : 168) อันเปนชวงตุลาการภิวัตน ที่เปน
การขับเคี่ยวกันระหวางกกต.กับกระบวนการตุลาการของไทยในฐานะเปนการปะทะกันอีกครั้ง
หนึ่งของเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณ
ดวยเหตุที่ไมไดลงหลักปกฐานสรางเนื้อสรางตัวใหกับพื้นที่การสื่อสารของตนเองมา
ตั้งแตแรกเหมือนดัง 2 กลุมแรก อีกทั้งในการสื่อสารทางการเมืองผานหองราชดําเนินก็ยังไมได
ใชชื่อเสียงเรียงนามที่แทจริงของตนเอง ดังนั้น เมื่อเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนรัฐบาล และ
โจมตีหรือทาทายอํานาจของกลุมขับไลรัฐบาล ซึ่งเปนกระแสหลักของสังคมในขณะนั้น รวมทั้ง
ตอมาไดทาทายอํานาจของตุลาการภิวัตน แมกลุมสนับสนุนรัฐบาลจะมีพลังสามารถรวมพลผูที่มี
ทัศนะทางการเมืองไปในแนวทางเดียวกันและกอใหเกิดผลกระทบไดระดับหนึ่ง แตก็ตองเผชิญ
กับอุปสรรคขอกังขาเรื่องความเปดเผยโปรงใสอยูเปนอยางมาก
ลักษณะที่ทั้งสามฝายที่เกี่ยวของกับเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณ หยิบฉวยเงื่อนไข
เอื้ออํานวยของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต มาใชในการสื่อสารรณรงคและเคลื่อนไหวทางการเมือง
โดยไรความรุนแรง ตามทิศทางของฝายตนเองดังกลาวนี้ คือจุดเริ่มตนของพลวัตทางเทคโนโลยี
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ของปฏิบัติการไรความรุนแรง ซึ่งมีประเด็นปญหาและขอพิจารณาถึงหลักการการเคลื่อนไหว
ทั้งเรื่องความเปดเผยโปรงใส/การปดลับ เรื่องยุทธศาสตรการเคลื่อนไหวทางอินเทอรเน็ต และ
การถูกตอบโตกลับ (ในทางเทคโนโลยีเชนกัน) จากผูถูกทาทายอํานาจ รวมทั้งเรื่องความเปนไป
ได (แม จ ะไมเ กิ ดขึ้ นจริ ง) ของการเพิ ก ถอนความยิ นยอมต อระบบความสั ม พัน ธ เ ชิ งอํ า นาจ
ตามปกติในระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนประเด็นที่ผูเขียนสังเกตเห็นจากเหตุการณครั้งนี้ กอนที่
จะบรรลุสูปจจัยที่เปนตัวตัดสินแนวโนมความสําเร็จของการเคลื่อนไหวในเหตุการณครั้งนี้ ซึ่ง
วิทยานิพนธนี้ เห็นวา ปจจัยดังกลาวคือเรื่องทรัพยากรและอํานาจเชิงปริมาณ
4.2. ปฏิบัติการเชิงประเด็น/เนือ้ หาและปฏิบัติการสวนกลับ
หลังจากที่แตละฝายสามารถฉวยใชเงื่อนไขเอื้ออํานวยของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต มา
เปนเครื่องมือหลักในการสื่อสารและเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรง ตามวาระและ
ทิศทางของฝายตนเองแลวนั้น ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสรางปฏิบัติการเชิงเนื้อหา
โดยการเลือกวาระหรือประเด็นสําหรับการเคลื่อนไหว อันที่จริงแลว ไมวาเครือขายการเมืองจะ
เชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตหรือไมก็ตาม แตในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น จําเปน
จะตองมีวาระหรือประเด็นเรียกรอง เพื่อเปนฐานในการสรางความชอบธรรมใหกับฝายตน และลด
ความชอบธรรมของฝายตรงขาม หรือกลาวในภาษาทฤษฎีปฏิบัติการไรความรุนแรง คือ เพื่อ
กอใหเกิดการเพิกถอนความยินยอมตอฝายตรงขาม และเพื่อกอใหเกิดการยอมรับในฝายตนเอง
ในกรณีการขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น วิทยานิพนธชิ้นนี้เลือกประเด็นการเคลื่อนไหว 5 เรื่องที่
สําคัญๆมาเปนตัวอยางของปฏิบัติการแขงขันทางเนื้อหาของแตละกลุมพลังการเมือง ไดแก เรื่อง
“ทักษิณและสนธิ”, สื่อมวลชน, มาตรา 7, ตุลาการภิวัตน, และพระราชอํานาจและคดีหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพ ทั้งหาเรื่องนี้เปนประเด็นการตอสูที่ทั้ง 3 ฝายเสนอขึ้น ซึ่งมีทั้งที่เปนปฏิบัติการ
กระแสหลักที่สรางขึ้นโดยกลุมขับไลรัฐบาล และที่เสนอเปนปฏิบัติการสวนกลับของอีก 2 ฝาย
ปฏิบัติการแขงขันกันในเชิงประเด็น/เนื้อหาของแตละฝายสามารถแสดงไดดังตารางที่ 8.4

ตารางที่ 8.4 : ปฏิบัติการเชิงประเด็น/เนื้อหาทั้ง 5 เรื่องของแตละฝาย
ประเด็น/เนื้อหา

สนธิและ
ทักษิณ

สื่อมวลชน

มาตรา 7

ตุลาการภิวต
ั น

พระราชอํานาจ
และคดีหมิ่น
พระบรมเดชานุ
ภาพ

กลุมขับไลรัฐบาล
• รัฐบาลทักษิณจาบจวงพระมหากษัตริย
อยางตอเนื่อง ตองแกไขวิกฤตดวยการ
ถวายคืนพระราชอํานาจ เพื่อใหทรงจัดสรร
โครงสรางการเมืองใหม
• สนธิแมจะเคยพูดสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
แต “มันยังดีนะ...ที่มน
ั ยังกลับตัวทัน”
• “ผม (สนธิ) เปนสื่อมวลชนที่ไมเปนกลาง”
จุดยืนจะทําหนาที่เปนยามเฝาแผนดิน
• ความเปนกลางไมไดแปลวาใหเมินเฉยตอ
สิ่งทีผ
่ ด
ิ
• ถาทักษิณกลับมาใหมหลังเลือกตั้ง กลุม
ไมเอามาตรา 7 จะทําอยางไร?
• กลุมไมเอามาตรา 7 กลายเปนแนวรวมมุม
กลับของรัฐบาลทักษิณไปแลว
นอมรับตุลาการภิวัตนในฐานะเปนแนวทาง
พระราชทานเพือ
่ แกวิกฤติบานเมือง

มีความพยายามจะทําใหสถาบันกษัตริยเปน
เพียงสัญลักษณใหมากทีส
่ ด
ุ

กลุมไมเอามาตรา 7
• รัฐบาลทักษิณขาดความชอบธรรมในหลายๆดาน โดยเฉพาะ
เรื่องการแกปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต และ
นโยบายทําสงครามกับยาเสพติด

กลุมสนันสนุนรัฐบาล
• ทักษิณทําใหประเทศเจริญรุงเรือง สนธิหากําไรจาก
การเคลื่อนไหวมวลชน และใชเปนเครื่องมือชําระ
แคนทางธุรกิจ
• นายกฯตองตัดสินกันที่การเลือกตั้ง (ซึ่งไมใชเพียง
“ประชาธิปไตย 4 วินาที”) ไมใชใชวิธีการนอก
กฎหมายกดดันใหลาออก
สื่อไมเปนกลาง เขาขางฝายขับไลรัฐบาล

• ปฏิรูปการเมืองตองมากกวาแคตัวบุคคลหรือรัฐธรรมนูญ
• ปฏิเสธอํานาจนอกระบบ เพราะไมทําใหประชาชนเขาถึงอํานาจ
และใชไดอยางเทาเทียม
• กลุมขับไลรัฐบาลสนใจแตเปาหมายของการลมรัฐบาลทักษิณ
ี าร
แตไมสนใจวิธก
ตุลาการภิวต
ั นแสดงบทบาท
1. นอยไป : ไมเรงรัดคดี กอนพระราชดํารัส
2. ไมถูกจุด : ไมตรวจสอบอํานาจฉอฉลของรัฐบาล แตกลับไป
พัวพันกับการเมืองการเลือกตั้งแทน
3. มากไป : แสดงความเห็นผานสื่อใหกกต.ลาออก กลายเปน
วา ศาล (ที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง) เขามากําหนด
กระบวนการการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง อาจทําใหตุลาการภิ
วัตนมีบทบาทมากไป จะกลายเปนตุลาการธิปไตย (judicial
rule) หรือกลายเปนรัฐขาราชการดังเดิมได
• วาทกรรมพระราชอํานาจเปน “ประชาธิปไตยแบบคิดสั้น” เอา
อํานาจศักดิส
์ ท
ิ ธิ์มาถวงดุลอํานาจรัฐบาล/ทุนใหญ แทนทีจ
่ ะ
สงเสริมอํานาจประชาชนใหมาถวงดุล
• การแสดงความจงรักภักดีมห
ี ลายแบบ ซึ่งจะเปนสิ่งทีท
่ ําให
สถาบันอยูยืนยง อยายัดเยียดรูปแบบการแสดงความจงรักภักดี
• คดีหมิ่นฯ ถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองมากกวาจะปกปอง
สถาบันจริงๆ ควรปฏิรูปกฎหมายเรื่องคดีหมิ่นฯ

มาตรา 7 = ดึงฟาต่ํา และฉีกรัฐธรรมนูญ

• ศาลตองอยูบ
 นวิถีแหงกระบวนการยุติธรรม ไมใชวถ
ิ ี
แหงการเมือง
• รัฐธรรมนูญไมมบ
ี ัญญัตใิ หศาลวินิจฉัยเรื่องจัดการ
เลือกตั้ง

(สวนใหญจะเปนการโตแยงเชิงเทคนิคของขอ
กฎหมาย)
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ในปฏิบัติการเชิงเนื้อหาทั้ง 5 เรื่องนั้น กลาวไดวา เมื่อกลุมขับไลรัฐบาลขึ้นสูอํานาจ
หลังจากผานจุดพลิกผันมวลชนไปแลวนั้น กลุมนี้ก็สามารถเสนอวาระของตนเองโดยเฉพาะเรื่อง
“สนธิกับทักษิณ”, มาตรา 7, และพระราชอํานาจและคดีหมิ่นฯ ซึ่งเกี่ยวโยงกับสถาบันกษัตริย
ทั้งสิ้น ใหเปนวาระกระแสหลักไดอยางมั่นคง ในขณะที่มีเพียงเรื่องสื่อและเรื่องตุลาการภิวัตน
เทานั้น ที่ดูเหมือนวากลุมขับไลรัฐบาลจะมีบทบาทนอยในการสรางวาระทางการเมือง สวนกลุม
ไมเอามาตรา 7 นั้น แมจะมีอํานาจเชิงปริมาณ (ดูหัวขอ 4.6.2 ในบทที่นี้) ไมอาจเทียบเทากันได
กับกลุมขับไลรัฐบาล แตในแงปฏิบัติการเชิงเนื้อหาแลว กลุมนี้สามารถจุดประเด็นสรางวิวาทะ
ใหมๆไดอยางมีพลัง โดยเฉพาะในเรื่องมาตรา 7, ตุลาการภิวัตน, และพระราชอํานาจและคดี
หมิ่นฯ จนกระทั่งทําใหกลุมนี้สามารถกลายเปนตัวแปรทางการเมืองที่สําคัญอีกกลุมหนึ่งใน
บรรดากลุมพลังฝายตางๆบนอินเทอรเน็ตเลยทีเดียว ในขณะที่ปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของกลุม
สนับสนุนรัฐบาลโดยเฉพาะใน 3 ประเด็นหลังนี้ มีอยูคอนขางนอย และถามี ก็จะเปนไปในทาง
เทคนิคขอกฎหมายเสียมากอยางที่ปรากฏในปฏิบัติการเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตุลาการภิวัตน
แตกลุมสนับสนุนรัฐบาลจะมีความเขมแข็งในปฏิบัติการเชิงเนื้อหาในเรื่อง “สนธิและทักษิณ”
และเรื่องสื่อมวลชนมากกวา
4.3. ความเปดเผย ความลับ และการระบุตัวบุคคล
ความเปดเผยโปรงใสของปฏิบัติการไรความรุนแรงสําหรับยีน ชารปแลว หมายถึง การ
ที่องคกรที่สนับสนุนปฏิบัติการนั้นๆ กระทําการอยางเปดเผย มีการแสดงชื่อเสียงเรียงนามและ
กิจกรรมตางๆของผูนําขบวนการใหทั้งฝายตรงขามและสาธารณชนไดรับรู ขอเขียนเกี่ยวกับ
การประทวงมีชื่อบุคคลหรือชื่อกลุมกํากับอยู ปฏิบัติการประทวง การตอตาน หรือการแทรกแซง
ไรความรุนแรง เกิดขึ้นอยางเปดเผย โดยไมมีความพยายามปกปดซอนเรนพฤติกรรมแตอยาง
ใด นอกจากนี้ โดยปกติแลว ความเปดเผยนี้ยังหมายถึงวา ฝายตรงขามหรือเจาหนาที่ตํารวจจะ
ไดรับการแจงลวงหนาเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ รายชื่อผูเขารวม รวมทั้งลักษณะของปฏิบัติการ
ที่จะเกิดขึ้นดวยซ้ํา (Sharp, 1973: 482-483)
ขอถกเถียงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอินเทอรเน็ตกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง คือ
เรื่องการเปดเผยหรือระบุตัวบุคคลผูแสดงความคิดเห็นบนอินเทอรเน็ต (Identification) โดยที่มัก
มีขอเสนอกันวา ดวยเหตุที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได หรือดวยเหตุที่สามารถปกปดตัวตนของผู
เคลื่อนไหวไวเปนความลับได ทําใหการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนโลกอินเทอรเน็ตสามารถ
กระทําไดงายขึ้นและผูคนกลาพูดมากขึ้น คํากลาวนี้นาจะหมายถึงการเคลื่อนไหวภายใตสังคม
การเมืองที่เปนเผด็จการอํานาจนิยม ซึ่งผูที่เคลื่อนไหวเพื่อตอตานหรือทาทายอํานาจโดยอาศัย
อินเทอรเน็ตนั้น สามารถเคลื่อนไหวไดโดยที่ไมตองหวงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
ของตนเองมากนัก
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สําหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรงในสังคมเสรีแลว ยีน ชารป เห็น
วาไมสมควรอยางยิ่งที่จะใชวิธีการปกปดซอนเรน เขายืนยันหนักแนนวา “ความลับ กลอุบาย
และการสมรูรวมคิดใตดิน กอปญหาแสนยุงยากใหกับขบวนการเคลื่อนไหวที่ใชปฏิบัติการไร
ความรุนแรง ไมวาขบวนการนั้นจะมีจุดยืนทางอุดมการณหรือทางปรัชญาชนิดใด โดยมากจะไม
สามารถหาทางออกไดงายๆเลย” (Sharp, 1973: 481) เหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําใหชารปไมเห็น
ดวยกับการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงแบบปดลับ คือ เพราะการปกปดเปนความลับไมเพียงเปน
รากฐานของความกลัว แตยังจะทําใหเกิดความกลัวเพิ่มมากขึ้นอีก ทั้งกลัววาแผนการจะถูก
เปดเผย กลัววาผูนําที่ตองคอยหลบซอนตัวจะถูกจับได กลัววาองคการลับของขบวนการจะแตก
สลาย กลัววาสมาชิกแกนหลักและมวลชนผูสนับสนุนจะถูกจับขังคุก ความกลัวเหลานี้จะทําให
จิตใจแหงการตอตานขัดขืนฝอเหี่ยวลงไป ความกลัวนั้นเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหผูคนสยบ
ยอมและมอบความยิ น ยอมต อ ผู ป กครอง ในขณะที่ สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรงแล ว
ปจจัยพื้นฐานประการหนึ่งที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได คือ ผูปฏิบัติจะตองปลดเปลื้อง
ความหวาดกลัวในจิตใจของตนเองออกไป และจะตองมีความกลาหาญเพียงพอที่จะทาทาย
อํานาจเดิมๆที่มีอยู ดังนั้น การใชนโยบายปกปดซอนเรนสําหรับปฏิบัติการไรความรุนแรงแลว
จึงเปนนโยบายที่ตรงขามกับหลักการเรื่องการบํารุงรักษาความไมกลัวและความมีวินัยไรความ
รุนแรง (Sharp, 1973: 485-486) ในทางตรงขามกับปฏิบัติการแบบปกปด ปฏิบัติการไรความ
รุนแรงโดยเปดเผยนั้น นอกจากเปนการสรางเสริมความเขมแข็งใหกับผูเขารวมปฏิบัติการแลว
ยังมีผลตอฝายตรงขามโดยแสดงใหเห็นเปนนัยอีกดวยวามาตรการปราบปรามใดๆที่จะเกิดมีขึ้น
นั้น ไมมีอํานาจทําใหกลัวไดแตอยางใด (Sharp, 1973: 486, 488)
นอกเหนือจากเหตุผลเรื่องความกลัวและความกลาของผูปฏิบัติดังกลาวแลว ประเด็น
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหปฏิบัติการไรความรุนแรงควรเปนไปโดยเปดเผย ซึ่งดูชารปจะให
ความสําคัญไมมากนักแมจะพูดถึงอยูบาง คือ อิทธิพลของการเคลื่อนไหวโดยเปดเผยที่มีตอฝาย
ที่สามหรือตอสาธารณชน กรณีการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลในวิทยานิพนธชิ้นนี้นั้น เปนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมที่มีเสรีภาพอยูระดับหนึ่ง และเปนการเมืองแบบมวลชน (mass
politics) ที่การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะสําเร็จได ก็จําเปนตองอาศัยฐาน
มวลชนเขาสนับสนุน ดังนั้น แมจะเปนการเคลื่อนไหวบนอินเทอรเน็ตก็ตาม มิติเรื่องความ
ปกปดหรือเปดเผย รวมตัวเรื่องการระบุตัวบุคคลผูผลิตเนื้อหาหลักของแตละฝายนั้น ก็ยังคงเปน
ปจจัยสําคัญยิ่ง
การเปดเผยและระบุตัวบุคคลไดนั้น ทําใหไดรับความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองมากกวา ดวยเหตุผล 2 ประการ ประการแรก มวลชนและสาธารณชนจะสามารถเชื่อใจ
และไววางใจไดระดับหนึ่ง วา ไมไดเปนการกระทํา “ใตดิน” ไมไดประสงคราย หรือทําอะไร
หลบๆซอนๆที่ไมชอบมาพากล แตเปนการกระทําที่อยู “บนดิน” และเปดเผยตัวตน โปรงใส
ตรวจสอบได และพรอมรับผิดชอบอยูเสมอ วิธีการเคลื่อนไหวโดยเปดเผยดังกลาวนี้ เกิดขึ้นกับ
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ฝ า ยขั บ ไล รั ฐ บาลที่ เ ป ด เผยตั ว ต อ สาธารณะ ทั้ ง ที่ ป รากฏบนเวที พั น ธมิ ต รฯและในเว็ บ ไซต
ผูจัดการออนไลน รวมทั้งการเคลื่อนไหวเชิงประเด็นของกลุมไมเอามาตรา 7 ในเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและเว็บไซตประชาไทดวย
ประการที่ส อง ในสั ง คมแบบมวลชนที่ สั ม พั น ธ กัน ผ า นเครื อ ข า ยการสื่ อ สารนั้ น การ
เคลื่อนไหวโดยเปดเผยตัวตนของแกนนํากลุม ดังที่เกิดขึ้นกับทั้งสองกลุมดังกลาวขางตน ได
กลายเปนปจจัยบวกใหแกฝายตนเองใหยิ่งไดรับความชอบธรรม ดังกรณีของฝายขับไลรัฐบาล
นั้น บุคคลจํานวนหลายรอยคนที่ผลัดเปลี่ยนเวียนกันขึ้นปราศรัย แสดงดนตรีหรือการแสดงทาง
วัฒนธรรมอื่นๆ บนเวทีพันธมิตรฯ หรือนักคิดนักวิชาการชั้นนําของไทยที่ออกมาแสดงความ
คิดเห็นผานเว็บของกลุมไมเอามาตรา 7 นั้น สวนใหญจะเปนผูมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักหรือ
ยอมรับของคนในสังคมไทยอยูแลว (กรณีพันธมิตรฯ ดูหัวขอ 1.3.2 ในบทที่ 6; กรณีกลุมไมเอา
มาตรา 7 ดูบทที่ 7) ดังนั้น การเปดเผยตัวบุคคลในฝายขับไลรัฐบาล นอกจากจะสอดคลองกับ
เงื่อนไขการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเปดเผยแลว บุคคลเหลานี้ยังกลายเปนพรีเซ็นเตอร
(presenter) ของขบวนการขับไลรัฐบาลไปในตัวอีกดวย เพราะมวลชนมักมีแนวโนมที่จะเชื่อถือ
ผูมีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยูแลว ทํานองวาขนาดบุคคลเชนนี้ยังเห็นดวยกับฝายขับไลรัฐบาล ดังนั้น
จึงนาเชื่อไดวารัฐบาลไมสมควรบริหารบานเมืองอยูตอไปจริง
ในทางกลับกัน สําหรับการเคลื่อนไหวของกลุมสนับสนุนรัฐบาล ทั้งที่อยูในหองราช
ดําเนิน หรือที่เปนสมาชิกกลุมคนผานฟาซึ่งเปดเว็บไซตคนผานฟา และกรณีเว็บ sondhimgr.com ซึ่งผูผลิตเนื้อหาในทั้งสามแหง ลวนใชนามแฝงทั้งสิ้นนั้น ในหองราชดําเนินนั้น แม
วิธีการเคลื่อนไหวจะมีรูปแบบเดียวกับวิธีการปฏิบัติการไรความรุนแรงที่ยีน ชารป (1973) เสนอ
ไวทั้ง 3 ประการ (คือ โนมนาวชักจูง, ไมใหความรวมมือ และแทรกแซงไรความรุนแรง) ก็ตาม
และแมกรณีเว็บคนผานฟาจะสามารถทําใหสื่อกระแสหลักที่ถูกวิพากษวิจารณใหตองเขามาใน
หองราชดําเนินเพื่อตอบโตอยูบางก็ตาม แตการที่ไมยอมเปดเผยตัวบุคคลที่แทจริงของผูจัดทํา
นั้น แมจะอยูในโลกอินเทอรเน็ตก็ตาม ก็เทากับทําใหความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของกลุม
ตนลดลงไปอย า งมาก โดยเฉพาะในสายตาของกลุ ม คนที่ กั ง ขาหรื อ ยั ง ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ กลุ ม
สนับสนุนรัฐบาล ทั้งยังเปนจุดออนใหฝายตรงขามนํามาเปนขอยั่วเยาเรื่องความไมกลาพอของ
นักเคลื่อนไหวและโจมตีเรื่องความไมโปรงใสของขบวนการเคลื่อนไหว จนไมสามารถกอใหเกิด
แรงกระเพื่อมเสริมกับการเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐบาลในโลกกายภาพไดมากนัก (ดูหัวขอ 2.3
บทที่ 6)
กระนั้นก็ตาม อาจมีขอโตแยงวา แมจะอยูในสังคมเสรี แตการที่คนๆหนึ่งไมเห็นดวยกับ
ระบบของตนเอง และไมสามารถวิพากษวิจารณไดโดยเปดเผย การปกปดตัวตนของตนเอง จะ
ทําใหเขากลาวิพากษวิจารณระบบไดมากกวา ผูเขียนเห็นวาปฏิบัติการดังกลาวสามารถกระทํา
อยางไดผลเฉพาะชวงแรกๆของการเคลื่อนไหวรณรงคและเปนการกระทําในระดับบุคคล แตเมื่อ
การตอสูไรความรุนแรงชนิดที่ตองอาศัยมวลชนเขารวมเปนจํานวนมาก ดําเนินสืบเนื่องไปเปน
เวลายาวนานขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเวทีในโลกไซเบอรสืบเนื่องเชื่อมโยงกับเวทีการเมืองในโลก
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กายภาพมากขึ้น สาธารณะหรือผูอานคําวิพากษวิจารณดังกลาว อาจเริ่มตั้งคําถามตอตัวผู
วิพากษวิจารณระบบผูนั้นใหเปดเผยตัวตน เพื่อแสดงความโปรงใสของการเคลื่อนไหว การที่ผู
เลน เว็บ บอรด ในหอ งราชดํ า เนิ น คนสํ า คัญ ๆยอมเปด เผยตั ว ตนของตนเอง เช น กรณี ผูที่ใ ช
นามแฝงวา “นักเลงโบราณ” เปนตน โดยการขึ้นเวทีการชุมนุมของกลุมสนับสนุนรัฐบาลในโลก
กายภาพในเหตุการณการประทวงที่หนาศาลฎีกากรณีการพิพากษาจําคุก กกต. (Duke of
Sarakhan (นามแฝง), 2549 : ออนไลน) นั้น ยืนยันเรื่องนี้ไดดีวา เมื่อการเคลื่อนไหวไรความ
รุนแรงดําเนินสืบเนื่องไประยะหนึ่ง และจําเปนตองทําใหการเคลื่อนไหวไดรับพลังจากมวลชน
มากขึ้น สมาชิกระดับแกนนําของขบวนการก็จําเปนตองยอมเปดเผยตัวตนของตนเองขึ้นดวย 1
4.4. ยุทธศาสตรและยุทธวิธีไรความรุนแรงในยุคอินเทอรเน็ต
สําหรับชารปแลว ยุทธศาสตรและยุทธวิธีเปนเรื่องสําคัญและตองไดรับความสนใจตอ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง พอๆกับความสําคัญสําหรับปฏิบัติการทางทหาร โดยเฉพาะเมื่อตอง
พิ จ ารณาถึ ง บริ บ ทสถานการณ ที่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ท า มกลางพลวั ต ของปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรง
(Sharp, 1973 : 493-494) ชารปเองไดเสนอประเด็นพื้นฐานของการวางยุทธศาสตรและยุทธวิธี
สําหรับปฏิบัติการไรความรุนแรงเอาไวจํานวนหนึ่ง ตั้งแตสมัยงานคลาสสิคเมื่อป 1973 (ดู
Sharp, 1973 : 492-510) และไดขยายการอภิปรายใหกวางขึ้นอีกในงานเรื่อง Waging
Nonviolent Struggle เมื่อป 2005 (ดู Sharp, 2005 : 447-490) ในที่นี้ จะขอเพิ่มยุทธศาสตร
และยุทธวิธีที่พบเห็นจากกรณีศึกษาของวิทยานิพนธชิ้นนี้ คือ (1) ยุทธศาสตรการเมืองแหง
ความสนใจ ซึ่งอันที่จริงแลว เปนยุทธศาสตรที่สําคัญทุกยุคสมัย ไมจํากัดเฉพาะยุคอินเทอรเน็ต
และ (2) ยุทธวิธีการเมืองเรื่องความเร็ว ซึ่งเปนยุทธวิธีที่เกิดขึ้นจากศักยภาพของเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตเปนสําคัญ
4.4.1. การเมืองเรื่องความสนใจ : การโจมตีบุคคลและเรื่องอื้อฉาวทางการเมือง
ในสังคมที่ผูคนเชื่อมโยงกันเปนเครือขายดวยขอมูลขาวสารนั้น “ความสนใจ”
(attention) ของผูคน คือ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการทางเศรษฐกิจ ทั้งในแงการ
ผลิต การจัดจําหนาย และการบริโภคดวย ในทํานองเดียวกัน การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ตอง
1

อยางไรก็ตาม กรณีของกลุมชาวนาขบวนการซาปาติสตาแหงแควนเชียปาส ประเทศเม็กซิโก ถือ
เปนกรณีที่นาสนใจที่แตกตางไปจากขอสรุปขางตน ขบวนการซาปาติสตาเปนที่โดงดังและไดรับการยอมรับ
อยางมากมายจากทั่วโลกอยางสืบเนื่องยาวนาน แตสมาชิกระดับแกนนําหลายสิบคนของกลุมนี้ ลวนแตใส
หนากากปดหนาโดยเปดเผยใหเห็นเพียงดวงตาทั้งสิ้น สภาวะนี้ คือ การกึ่งปดกึ่งเปด กลาวคือ แกนนําซาปา
ติสตานั้น ไมไดถึงกับปกปดตัวตนของตนเองเสียทั้งหมด แตก็ไมไดเปดเผยทั้งหมดเชนกัน เปดใหเห็นเพียง
ดวงตาและรูปลักษณของศรีษะ กรณีลักษณะกึ่งปดกึ่งเปดตัวตนของผูนําขบวนการดังกลาวนี้นับวานาสนใจ
มากและจําเปนตองอาศัยการวิเคราะหเพิ่มเติมตอไป
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อาศั ย ฐานความชอบธรรมจากมวลชน หรื อ อาจเรี ย กว า เป น “การเมื อ งแบบมวลชน” นั้ น
ยุ ท ธศาสตร ที่ สํ า คั ญ คื อ ต อ งพยายามดึ ง ดู ด ความสนใจของมวลชน ให หั น มาฟ ง สิ่ ง ที่ ก ลุ ม
เคลื่ อ นไหวนั้ น ๆยกประเด็ น ขึ้ น มาให ไ ด ยิ่ ง ทํ า ได ม ากเท า ใดก็ ยิ่ ง คล า ยกั บ แผ อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
ปริมณฑลการรับรูของมวลชนและเบียดขับวาระทางเลือกชนิดอื่นๆที่จะเขามาตอสูตอรองไดมาก
ขึ้นเทานั้น ในกรณีที่เปนการเคลื่อนไหวทาทายอํานาจรัฐนั้น ตอนเริ่มตนการเคลื่อนไหวนั้นๆ
ใครที่สามารถดึงความสนใจของมวลชนไดในปริมาณมากกวากัน จนถึงระดับมวลชนพลิกผัน
(critical mass) ยอมไดเปรียบกวา ในขณะที่เมื่อเวลาผานพนไป และฝายตนรณรงคจนลวงพน
จุดพลิกผัน (critical point) มาแลว ไดกลายเปนฝายไดเปรียบแลวนั้น ความสําคัญตอมา คือ
การธํารง (maintain) ความสนใจของมวลชนใหยังคงอยูกับฝายตนไดตอไปอยางสืบเนื่อง เปน
สิ่งสําคัญ การเมืองที่เกิดขึ้นทามกลางสังคมขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ อาจเรียกอีกอยางไดวา
“การเมืองแหง (การดึงและการตรึง) ความสนใจ” (politics of attention) 1
หนึ่งในหลายวิธีการที่จะดึงและตรึงความสนใจของมวลชนใหอยูกับฝายตนเอง
ไดนั้น คือ การโจมตีรายบุคคล (personal attack) ผานการแฉเรื่องอื้อฉาวทางการเมือง
(scandal politics)2 กรอบโครงเรื่องของประเด็นของทั้งฝายสนับสนุนและตอตานรัฐบาลนั้น ลวน
เปนไปในทํานองนี้ กลาวคือ ในขณะที่ฝายตอตานรัฐบาลก็จะโตเถียงขึ้นมาบางบางครั้ง โดยมี
แนวเรื่องหลักอยูที่ “ความเลวรายของพตท.ทักษิณ” ที่ “จาบจวงลวงเกิน” พระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยอยางตอเนื่อง ถึงขั้นที่ “จะทําใหสถาบันกษัตริยกลายเปนเพียงสัญลักษณ”
เทานั้น ประเด็นที่ฝายสนับสนุนรัฐบาลใชในการตอสูก็เนนไปที่เรื่อง “ความดีงามของพตท.
ทักษิณ” ที่นําพาประเทศไทยใหพัฒนาเจริญรุงเรืองเทียบเทานานาอารยประเทศ และ “ความ
เลวรายของสนธิ” ที่เปนเพียงผูที่เจ็บแคนจากเรื่องธุรกิจสวนตัว แลวใชมวลชน รวมทั้งสถาบัน
พระมหากษัตริยมาเปนเครื่องมือหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลางแคนของตนเองเทานั้น
เนื้อหาการโตเถียงกันในเรื่องดังกลาว ระดับหนึ่งจึงเปนการทําใหการเมืองกลายเปนเรื่องบุคคล
(personalization of politics) (Castells, 1997b : 336) ไปเสียเปนสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่เขาใจ
ไดงายกวา ขอปญหาทางการเมืองในระดับโครงสราง (structural politics) อยางที่กลุมไมเอา
มาตรา 7 พยายามจะนําเสนอ ซึ่งเปนสิ่งที่คนทั่วไปจะเขาใจไดยากกวา
นอกจากนี้ จะเห็นไดวาจากประเด็นของทั้งกลุมขับไลและสนับสนุนรัฐบาลวา
การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยยึดตัวบุคคลเปนหลักนี้ สามารถทําใหมวลชนมีอารมณรวมได
1

ผูเขียนประยุกตคํานี้มาจาก Davenport and John (1999) ซึ่งเนนวา “ความสนใจ” ของผูคน คือ
สินคาชนิดหนึ่งที่มีผลตอรายไดขององคกรทางเศรษฐกิจหนึ่งๆ และ Dahlberg (2005) ซึ่งกลาวถึงการสราง
อาณานิคมของบรรษัทผูผลิตเนื้อหาอินเทอรเน็ตขนาดใหญ โดยใชเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆในการบริหาร
จัดการกับความสนใจของผูบริโภคเนื้อหาอินเทอรเน็ต
2
อภิปรายเพิ่ม โดยอิงจาก Castells (1997b) โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง “Show Politics and Political
Marketing: the American Model” (pp.317-323) และ “Informational Politics in Action : the Politics of
Scandal” (pp.333-341)
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มากขึ้นไปอีก โดยใชวิธีครอบโครงเรื่องแบบตัดเฉดสีระหวาง “ธรรมะกับอธรรม” เชน การตัด
เฉดสีเปรียบเทียบระหวางนักการเมืองผูเหลิงอํานาจกับกษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรมของกลุม
ขับไลรัฐบาล หรือการเปรียบตางระหวางรัฐบาลทักษิณผูสรางความเจริญรุงเรืองแกประเทศชาติ
ทั้งยังสามารถชวยเหลือคนยากจนใหลืมตาอาปากไดดวยนโยบายทางสังคมระดับรากหญา
มากมาย แตเพราะไมเคยกมหัวใหกับสื่อเลย จึงทําใหในที่สุด สื่อใหญแหงหนึ่งจึงไดลุกขึ้นมา
ตอตานโคนลมเพียงเพราะเหตุผลดานธุรกิจสวนตัว การตัดเฉดสีทางการเมืองลักษณะนี้อาจ
เรียกไดวาเปน “การเมืองแบบแยกขั้ว” ซึ่งมีอยูในกรอบโครงของปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของทั้ง
สองฝาย ในขณะที่โครงเรื่องที่ซับซอนรอบดาน พินิจพิเคราะหหลายชั้น เชน เรื่องประชาชนไม
เคยไดส ามารถเข า อํ า นาจในการกํา หนดชะตาชีวิ ต ของตนเอง อย า งที่ก ลุม ไม เ อามาตรา 7
พยายามจะนําเสนอ จะไดรับความสนใจนอยกวามาก
4.4.2. การเมืองเรื่องความเร็ว
ยุทธวิธีประการหนึ่งในการกุมสภาพประเด็นวาระทางการเมืองของสังคมและมี
ผลตอความชอบธรรมของแตละฝายอยางยิ่งในแตละสถานการณ คือ ความเร็ว ซึ่งจัดไดวาเปน
คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษในยุ ค การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งโดยใช อิ น เทอร เ น็ ต ที่ ศั ก ยภาพทาง
เทคโนโลยีทําใหแตละฝายสามารถเพิ่มสมรรถนะใหกับฝายตน ทั้งในแงความเร็วของในการตอบ
โตการโจมตีเชิงขอมูลขาวสารและเรื่องเลาของฝายตรงขามไดทันทีทันใด และอีกฝายก็ตอบโต
กลับมาไดดวยความเร็วใกลเคียงกันไดเชนกัน ดังที่เกิดขึ้นในกรณีที่เว็บไซตรีพอรตเตอรและ
เว็บผูจัดการออนไลนตอบโตกันไปมาอยางรวดเร็วในกรณีผูใหการสนับสนุนการจัดทําเว็บมนุษย
ดอทคอม ซึ่งมีเนื้อหาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยอยางโจงแจง (ดูหัวขอ 3.1 บทที่ 7)
สํ า หรั บ เว็ บ ไซต ผู จั ด การออนไลน นั้ น อดี ต นั ก ข า วหนั ง สื อ พิ ม พ ผู จั ด การฯ
บรรยายพลวัตและยุทธวิธีการตอสูทางการเมืองโดยอาศัยความเร็วที่ไดจากอินเทอรเน็ตนี้ มาใช
ในแงความสามารถในการควบคุมจังหวะเวลาของการจุดวาระประเด็น การตามซ้ํา ย้ําแนนฝง
ตรึงประเด็น และกุมสภาพวาระของฝายตนไวอยางเห็นภาพวา
...ด ว ยความเร็ ว นี่ แ หละ มั น ถึ ง ให ทุ ก คนต อ งเข าเว็ บ ผู จั ด การฯ เพื่ อ ดู ว า
(เครือ) ผูจัดการพูดอะไรไป...เว็บผูจัดการฯบางทีนั้น จะไมปลอยใหตัวเองเพลี่ยงพล้ํา
คื อ พู ด ง า ยๆ ถ า เช า เป ด มาแล ว ฝ ง เราเพลี่ ย งพล้ํ า เราต อ งตี โ ต ก ลั บ ภายในวั น นั้ น
เพื่อใหขาวในวันนั้น การพาดหัวในวันนั้น มันเปลี่ยนเปนไดเปรียบกับเรา [ถาเรา
เพลี่ยงพล้ําเรื่องหนึ่งๆ] ตองมีขาวที่ออกมาจากฝงของเว็บผูจัดการฯวาคุณสนธิโต
กลับอยางไร เพื่อกลบกระแสขาว แลวมันจะนําไปสูการ “ถวงขาว” ในฉบับอื่นๆดวย
วาขาวที่เปดประเด็นมาในตอนเชาวันนี้ มันจะไมมีความหมาย น้ําหนักมันจะนอยกวา
อีกประเด็นหนึ่ง นี่คือการเลนกันเรื่องขาว การสูเรื่องขาวสาร แลวเว็บผูจัดการฯนั้น
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มันสูไดเลย เพราะวาเว็บมันทําเสร็จภายในวันเดียวได…[การตีโตที่ถูกเพลี่ยงพล้ํานั้น
มีทั้งที่เปนแบบ] มา balance หรือโตตอบ หรือวา “เคลียรมัน” “เก็บขาวนั้นไปเลย” คือ
ทําใหขาวเราใหญกวา
ในทางกลับกัน ถาเกิดวาเปนประเด็นที่เราเปด เราก็จะมีทั้งการสัมภาษณ
เพิ่มเติมจากคนที่เกี่ยวของ ย้ําประเด็นนั้นไปอีกทีหนึ่ง แลววันสองวันตอจากนั้น จะ
ตามด ว ยคอลั ม นิ ส ต ที่ เ ขี ย นเรื่ อ งนี้ แล ว จะถู ก นํ า ขึ้ น สู “ข า วยอดนิ ย ม” หรื อ “ข า ว
นาสนใจ” [ซึ่งจัดวางเปนลอมกรอบเดนอยูที่ในเว็บผูจัดการฯ-ผูเขียน] ขาวนาสนใจคือ
ขาวที่เราพรีเซ็นทวามีอะไรนาสนใจบาง 5 ขาว ซึ่งอาจจะไมไดทําขาว ดวยเปนแค
คอลัมน ถาประเด็นไหนเราจะสูกับมัน คอลัมนิสตจะเขียนเลย แลวก็จะเปน “ประเด็น
ขาวยุทธศาสตร” ก็จะมาหอยไวที่กรอบ “ขาวนาสนใจ” เพราะฉะนั้น เวลาถาจะปลอย
ของ เราจะปลอยเชาวันจันทร ประเด็นนั้นถาเราคุมอยู ทั้งสัปดาหนั้น เราก็จะคุมได
หมด นี่คือการ set agenda แลวคนอื่นๆก็ตองตามเรา (รอมฎอน ปญจอร, สัมภาษณ
, 8 มกราคม 2552)

จะเห็นไดวายุทธวิธีดานความเร็วดังกลาว เปนสิ่งที่กลุมขับไลรัฐบาลสามารถดึง
ศักยภาพที่เทคโนโลยีสื่อใหมอยางอินเทอรเน็ตมีไวให แลวนํามาใชในการยึดกุมสภาพขาวสาร
ขอมูลเหนือปริมณฑลการรับรูของมวลชนทั้งที่เปนฝายตน ฝายตรงขาม และฝายที่สาม ดังกรณี
การสราง “ขาวสาร/บทความยุทธศาสตร” (ดูหัวขอที่ 1.3.1 (3) ในบทที่ 6) และในปฏิบัติการเชิง
เนื้อหาเรื่องปฏิญญาฟนแลนด (ดูหัวขอที่ 3 ในบทที่ 7) เปนอาทิ
การเมืองเรื่องความเร็วดังกลาวนี้จึงเปนยุทธวิธีที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับ
ยุ ค การเคลื่ อ นไหวไร ค วามรุ น แรงโดยใช อิ น เทอร เ น็ ต ที่ ส ามารถใช ค วบคู แ ละสอดรั บ กั บ
ยุทธศาสตรภาพใหญที่เนนการดึงดูดและตราตรึงความสนใจของมวลชนไวที่แนวประเด็นและ
อาณาจักรขอมูลขาวสารของฝายตนเปนหลัก ถาทั้งยุทธศาสตรและยุทธวิธีดังกลาวนี้สามารถใช
การไดอยางดีและประสบมรรคผลแลว ก็ยิ่งเทากับวาฝายที่ใชนั้น สามารถควบคุมสภาพความ
ขึ้นลงของความชอบธรรมของทั้งฝายตนเองและฝายอื่นๆไดอยางมีนัยสําคัญทีเดียว ซึ่งในแงเชิง
ปฏิบัตินิยมแลว ยอมมีนัยความหมายตอไปวา ยิ่งไมจําเปนตองใชความรุนแรงเปนหนทางใน
การแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองเลย
แมกระนั้นก็ตาม คําถามที่นาสนใจจะถามตอไป คือ ความรวดเร็วของการตอสู
ในเชิงขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นไดจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตดังกลาวนี้ สงผลตอคุณลักษณะทาง
การเมืองอยางไร และสงผลตอคุณลักษณะของปฏิบัติการไรความรุนแรงอยางไร คําตอบตอ
คําถามดังกลาวมีรองรอยปรากฏขึ้นจากงานศึกษา 2 ชิ้น คือ หนังสือเรื่อง Speed and Politics
ของ Paul Virilio (2006, 1st published 1977) และบทความเรื่อง Citizenship and Speed ของ
William Scheuerman (2009)
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สําหรับงานชิ้นแรก โดยเฉพาะในบทความสุดทายเรื่อง “State of Emergency”
นั้น Virilio ไดศึกษาการแขงขันกันพัฒนาอาวุธในยุคสงครามเย็นระหวางมหาอํานาจของทั้งสอง
ฝาย ความตึงเครียดของสถานการณพัฒนาไปพรอมกับความสามารถที่สูงขึ้นอยางแทบไมมี
ขีดจํากัดของระบบการยิงจรวดหัวรบนิวเคลียรระยะไกลไดอยางแมนยําและภายในเวลาอันสั้น
มาก เวลาอันสั้นมากในการทําลายลางนี้ยอมหมายถึงเวลาอันสั้นมากของอีกฝายในการตัดสินใจ
ทางการเมืองเพื่อรับมือกับการยิงจรวดดังกลาวดวยเชนกัน Virilio ยกตัวอยางกรณีวิกฤติจรวด
มิซไซลที่คิวบา (Cuban missile crisis) เมื่อป 1962 วาดวยศักยภาพทางเทคโนโลยีจรวด
นิวเคลียรที่สูงยิ่งของมหาอํานาจทั้งสองฝาย ทําใหทั้งสองฝายมีเวลาเพียง 15 นาทีเทานั้นในการ
เตือนลวงหนากอนประกาศสงครามตอกัน การที่โซเวียตรัสเซียทําการติดตั้งจรวดที่เกาะคาสโตร
ก็ยิ่งทําใหเวลาในการเตือนลวงหนาของฝงสหรัฐลดลงเหลือเพียง 30 วินาทีเทานั้น ซึ่งไมมีทาง
เพียงพอสําหรับการใครครวญเพื่อตัดสินใจทางการเมืองใดๆเลยอยางแนนอน ทางออกจาก
สภาวะตึงเครียดดังกลาว คือ การติดตั้ง “สายดวน” ใหผูนําของทั้งสองประเทศสามารถตอตรงถึง
กัน เพื่อสื่อสารกันไดตลอดเวลา (Virilio, 2006: 155) จะเห็นไดวา ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอยางมาก
นั้ น ไม จํ า เป น เสมอไปว า จะต อ งเป น ผลดี ต อ มนุ ษ ย ความเร็ ว ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น อย า งแทบไม มี
ขี ดจํ ากั ด แทบจะไม ใ ห เ วลาต อการนึก คิด และการตั ดสิ นใจอั น เปน คุณ ลัก ษณะที่ สํ า คัญ มาก
ประการหนึ่งของมนุษย ความเร็วที่เพิ่มขึ้นในกรณีเชนนี้จึงกลายเปน “ฝายตรงขาม” ของมนุษย
เอง ไมวามนุษยเหลานั้นจะอยูในขั้วใดของความขัดแยง
ภาวะดังกลาวนี้ ยิ่งทวีความสําคัญขึ้นอีก เมื่อความเร็วเพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้น
กลายเปนการกระทําโดยอัตโนมัติ (automation) ซึ่งเทากับเปนการกันมนุษยออกไปจาก
กิจกรรมทางสังคมและการเมือง แทนที่จะสงเสริมศักยภาพของมนุษยในกิจกรรมเหลานี้ ดังอีก
กรณีหนึ่งที่ Virilio ยกมา คือ การแขงขันกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ซึ่งในที่สุดมหาอํานาจทั้งสอง
ลวนรูดีถึงอํานาจทําลายลางอยางมหาศาลของอาวุธที่แตละฝายสะสมและพัฒนาขึ้น ดังนั้น
อาวุธดังกลาวจึงไมไดมีไวใชทําสงครามอีกตอไป แตยังคงจําเปนตองมีไวเพื่อการปองปราม
(deterrence) อีกฝายหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นทามกลางสภาวะความเรงดวนของสถานการณที่แตละ
ฝ า ยจํ า เป น ต อ งแข ง ขั น กั น ผลิ ต และพั ฒ นาอาวุ ธ ร า ยแรงนี้ ต อ ไป คื อ กระบวนขั้ น ตอนทาง
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตอาวุธดังกลาว ดําเนินการไปอยางอัตโนมัติและ
เปนปฏิกิริยาตอบโตเมื่ออีกฝายหนึ่งเพิ่มกําลังการผลิตหรือพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
อาวุธ สิ่งที่หายไปภายในความรวดเร็วของสถานการณซึ่ง Virilio เรียกวา “ความเปนอัตโนมัติ
ของการปองปราม” (automation of deterrence) ดังกลาวนี้ คือ ทางเลือกตางๆสําหรับตัดสินใจ
ทางการเมือง (Virilio, 2006 : 162-164) ความเร็วของสถานการณที่เพิ่มขึ้นอยางมหาศาลจาก
ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ ไมเหลือที่ทางไวใหมนุษยสําหรับการใครครวญไตรตรองและการ
ปรึกษาหารือกัน (deliberate) เลย ยิ่งไมจําเปนตองคิดถึงเรื่องการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของสาธารณะ (อางจาก Rasa and Scheuerman, 2009 : 27)
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อย า งไรก็ ต าม ความเร็ ว ในการสื่ อ ข อ มู ล ข า วสารที่ เ กิ ด ขึ้ น จากเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตในกรณีความขัดแยงรายรอบเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณ ยังไมถึงขั้นที่เปน
อัตโนมัติดังกรณีที่ Virilio วาดไว ผูนําและผูเขารวมระดับใกลชิดของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมื อ งแต ล ะฝา ยยัง พอมี เ วลาอยู บ าง ในการตั ดสิ น ใจตอบสนองต อ สถานการณ ท าง
การเมืองที่เปลี่ยนไปในแตละชวง ดังที่ทั้งฝายขับไลและฝายสนับสนุนรัฐบาล และรวมทั้งฝายไม
เอามาตรา 7 มักมีการประชุมกันอยางเรงดวนเพื่อแถลงมาตรการขั้นตอๆไปเพื่อตอบสนองตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป กระนั้นก็ตาม สภาวะเชนนี้อาจไมเกิดขึ้นกับหมูประชาชนทั่วไป
ในโลกอินเทอรเน็ตผูบริโภคเนื้อหาขาวสารความเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งเปนฐานมวลชนที่
สําคัญในการใหหรือไมใหความชอบธรรมกับฝายตางๆในความขัดแยงครั้งนี้ ดังที่ Scheuerman
เสนอไวในงานเรื่อง Citizenship and Speed (2009) วาสภาวะการเปนพลเมืองแข็งขัน (active
citizen) อยางมีความหมายนั้น ออนดอยลงไปทามกลางความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นในสังคมการเมือง
ในงานชิ้นนี้ Scheuerman เสนอวาภาพพจนของการเปนพลเมืองแข็งขัน ที่วา
เป นผูไ ด รับ ขอมู ล ข าวสารอย า งดี ร ะดั บหนึ่ง สามารถพูดสิ่งที่ ตนเองคิดได เข าร ว มกิ จ กรรม
ทางการเมื อ งและองค ก รพลเมื อ งต า งๆ ออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง หรื อ กระทั่ ง อาจดํ า เนิ น กิ จ การ
สาธารณะดวยตนเอง (2009 : 293) นั้น ไดเสื่อมหายไปในสภาวะสังคมที่ชีวิตประจําวันอยูกับ
ความเร็วและความเรงรีบ แมคนอเมริกันก็ดูโทรทัศนมากขึ้นจาก 10 เปน 15 ชั่วโมง/สัปดาห
และมีสถานีขาว 24 ชั่วโมงอยาง CNN หรือ Fox News เกิดขึ้น แต “ขาวรอนแรง” (hard news)
เหลานี้ก็ดูจะนําเสนอแตชุดเหตุการณฉุกเฉินอันอุกฉกรรจอยางไมหยุดหยอน และนําเสนอใน
ฐานะที่ “ควรเปนขาว” (newsworthy) มากกวาที่จะเสนอเปนการวิเคราะหสภาวการณหรือ
เงื่อนไขเชิงลําดับเวลา ทามกลางภาวะดังกลาวนี้ Scheuerman เสนอวาหากไมนับรวมกลุมที่
เขารวมในกิจกรรมทางการเมืองอยางเขมขนแลว “พลเมืองแข็งขัน” ในสหรัฐ รวมทั้งที่อื่นๆใน
โลก ก็มีความหมายไมตางมากนักจากการไลจับกระแสไหลเวียนของพาดหัวขาวลาสุด บริโภค
ชิ้นขาวเด็ดๆบางชิ้นจากหนังสือพิมพรายวัน และใหความใสใจอยางตามบุญตามกรรมตอการ
รณรงคทางการเมืองใหญๆ แลวก็ไปออกเสียงเลือกตั้งในระดับชาติ (2009: 294)
ในขณะที่การปรึกษาหารือและการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งตางๆนั้น จําเปนตอง
อาศัย ความตั้ งใจที่ จะฟ ง คนอื่ นพูด ขบคิด ความเห็ นและทัศ นะของคนอื่น อยา งละเอี ย ดลออ
จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนความเห็นของตนที่ไดคิดมาแลวอยางดีออกไป แตสิ่งที่เกิดขึ้น คือ แมแต
คนที่สนใจการเมืองอยางกระตือรือรนก็มักจะออกจากวงอภิปรายไปดวยความรูสึกเบื่อหนายและ
เหลือทน ในขณะที่คนที่เริ่มตนสนใจการเมืองก็มักเลิกสนใจไปเพราะไดฟงแตเรื่องราวอันดู
เหมือนจะทําให “สิ้นเปลืองเวลา” Scheuerman ตั้งคําถามวาทามกลางแรงกดดันในแงเวลาอยาง
มากมายในชีวิตประจําวันของเรา จะมีสักกี่คนที่สามารถลุยอานหนังสือพิมพหนาตางๆไดอยาง
ตริตรองใครครวญ (2009: 296)
กรณีของไทยดูจะมีสภาวะคลายการวิเคราะหดังกลาวเชนกัน แมดูเหมือนวา
การเมืองไทยจะเต็มไปดวยพลเมืองแข็งขันมากขึ้นอีกมากจากศักยภาพทางเทคโนโลยีของ
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อินเทอรเน็ตในเหตุการณครั้งนี้ แตหากประยุกตคําถามของ Scheuerman แลว ก็จะตองถามวา
หากไมนับกลุมแกนนําใกลชิดขบวนการเคลื่อนไหวของแตละฝายในเหตุการณขับไลรัฐบาล
ทักษิณแลว ทามกลางสภาวะที่ขาวสารขอมูลถูกผลิตขึ้นมาและเผยแพรมากมายมหาศาลตลอด
24 ชั่วโมง และเปนการผลิตและเผยแพรอยางมีการบริหารจัดการและอยางมียุทธศาสตร ดังที่
เกิ ดขึ้ น ทั้ งในฝ า ยขั บ ไล แ ละฝายสนั บ สนุนรัฐ บาล มวลชนผู บ ริ โภคสื่ ออิ น เทอร เ น็ ต ทั้ง ในแง
เว็บไซตและโทรทัศนออนไลนนั้น จะมีสักกี่คนที่ติดตามขาวสารและความคิดเห็นของทั้งฝายที่
ตนพร อ มจะเชื่ อ และฝ า ยอื่ น ที่ ต นไม พ ร อ มจะเชื่ อ โดยใช เ วลาในการขบคิ ด อย า งใคร ค รวญ
วิพากษวิจารณหรือแมแตคัดคานประเด็นและขอมูลที่ผูผลิตเนื้อหาของแตละฝายนําขึ้นมากลาว
แลวจึงคอยพิจารณาตัดสินวาจะเชื่อตามหรือไมเชื่อตามคําพูดของแตละฝาย กลาวสําหรับ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง จะมีสักกี่คนที่ไดผานการใครครวญอยางดีวาตนเองจะเพิกถอนความ
ยินยอมตออํานาจของฝายหนึ่งๆ หรือจะไมใหความชอบธรรมตอฝายหนึ่งๆหรือไม อยางไร ดวย
เหตุผลอะไร เหตุผลนั้นหนักแนนเพียงใด และเขาใจเหตุผลของฝายอื่นๆมากนอยเพียงใด ดังที่
ปรากฏในความขัดแยงครั้งนี้ วาผูบริโภคขอมูลขาวสารของแตละฝาย มักเชื่อตาม มีอารมณรวม
ไดงาย และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนเองดวยศัพทและสํานวนแบบเดียวกับตนขั้ว
ผูผลิตเนื้อหาที่ตนเองบริโภคมา
ทามกลางความรวดเร็วของขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นนี้ จึงดูเหมือนวามวลชนไทย
ที่บริโภคสื่ออินเทอรเน็ต จะตกเปนฝายรับหรือฝายไลตามตอกระแสอันเชี่ยวกรากของขอมูล
ขาวสารมากกวาที่ จ ะเป นฝ ายรุก ดังนั้น แมอินเทอรเ น็ตจะมีศั กยภาพในแงการแพร ขยาย
อํานาจและการระดมพลังมวลชนเขารวมในปฏิบัติการไรความรุนแรงใหเพิ่มขึ้นอยางมากมาย
แตทามกลางความเร็วที่เกิดขึ้นจากอินเทอรเน็ตเชนกันนี้ การตัดสินโดยผานการใครครวญ
ไตรตรองอยางดีของปจเจกบุคคล วาจะทําการเพิกถอนความยินยอมตออํานาจของฝายตางๆ
หรือไม และไมใหความยินยอมดวยเหตุผลอะไร จึงดูจะมีที่ทางอยูไมมากนัก ผลที่ตามมา คือ
ขอมูลหรือความคิดเห็นที่แตกตางไปจากที่มีอยูปรากฏอยู 2-3 ฝายของความขัดแยง จึงอาจ
ไมไดรับความสนใจหรือใหความสําคัญนําไปขบคิดกันตอ เพื่อหาทางออกที่ไปพนมากกวาการ
แพชนะกันของแตละฝายได ยิ่งเมื่อผนวกกับภาวะที่การเมืองถูกทําใหกลายเปนเรื่องตัวบุคคล
ดั ง กล าวในหั ว ข อ ก อ นหน า แล ว ก็ ยิ่ ง ทํ าให ค วามพยายามไปพ น มากกว า การแพ ช นะ สู ก าร
เปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองในประเด็นพื้นฐานนั้น ยิ่งเปนไปไดยากมากขึ้น
4.5. การตอบโตกลับจากฝายผูถูกทาทายอํานาจ
เมื่อมีการทาทายอํานาจ (ฝายใดๆก็ตาม) ยอมเปนธรรมดาที่จะตองเผชิญการตอบโต
ด ว ยมาตรการที่ ห ลากหลายจากฝ า ยที่ กํ า ลั ง ถู ก ท า ทาย ในกรณี ที่ ก ารท า ทายอํ า นาจนั้ น ใช
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนสําคัญนั้น มาตรการตอบโตที่สําคัญยอมตองเกี่ยวกับการปดกั้นหรือ
แทรกแซงการใชอินเทอรเน็ตของกลุมที่ทาทายอํานาจดวยเชนกัน มาตรการในการตอบโต
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ดังกลาวนี้ มีทั้งที่เปนผลจากเงื่อนไขเชิงสถาบันของโครงสรางระบบอินเทอรเน็ต ทั้งที่เปนแบบ
(1) ทางการและเปดเผย (2) ใชการกดดันลับหลังหรืออิทธิพลมืด และ (3) ใชเงื่อนไขเชิงเทคนิค
ลวนๆ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางระบบความปลอดภัยของอินเทอรเน็ตในการโจมตี (attack)
ในที่นี้จะกลาวถึงการตอบโต 2 ชนิดแรกซึ่งเปนการปดกั้นเว็บไซต สวนชนิดที่สาม คือ การ
โจมตีเว็บไซต ไดกลาวถึงไปแลวในหัวขอ 4.3 ของบทนี้
4.5.1. การปดกั้นเว็บไซตโดยเปดเผย
สําหรับกรณีการปดกั้นเว็บไซตนั้น การไมใหใชบริการสรางเนื้อหาอินเทอรเน็ต
ดังที่เกิดขึ้น 2 กรณี คือ (1) กรณีของเว็บคอรรัปชั่นว็อทชที่ถูกแจงวา “ไมใหใชบริการเว็บโฮส
ติ้ง” และ (2) กรณีที่เว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูก “ระงับการบริการฟรีเว็บบอรด” นั้น
นับวามีความนาสนใจ กลาวคือ หากผูใหบริการในทั้งสองกรณีตัดสินใจดวยตนเอง ก็นาจะนับ
ไดอยางชั ดเจนว านี่เปนปฏิ บัติการไรความรุนแรงชนิดหนึ่งของคนที่อยูชวงกลางของระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่จะ “ไมใหความรวมมือในทางเทคนิค” (technical non-cooperation)
(แนวคิดนี้จะอภิปรายตอไปในหัวขอ 4.6) แตหากการกระทําดังกลาว เกิดจากการกดดันของ
เจ า หน า ที่ ภ าครั ฐ ตามที่ ผู ถู ก ระงั บ บริ ก ารคาดการณ ไ ว นั้ น ก็ น า จะถื อ ได เ พี ย งว า มาตรการ
ดังกลาวนี้เปนวิธีการตอบโตประการหนึ่งจากฝายผูที่กําลังถูกทาทาย (ในที่นี้คือรัฐบาลทักษิณ)
ที่กลุมปฏิบัติการไรความรุนแรงจะตองเผชิญ ดุจเดียวกับกรณีอื่นๆ ซึ่งไดแก (1) การสั่งระงับ
การใหบริการโกลบแซทเพื่อปดกั้นการถายทอดผานดาวเทียมของโทรทัศนเอเอสทีวี (2) การ
แทรกแซงระบบการเขาถึงเว็บไซตผูจัดการฯ ดวยวิธีการสั่งปดกั้นตามโหนดตางๆของระบบ
โครงสรางอินเทอรเน็ต (หมายถึง เชน ที่ศูนยขอมูลรับฝากเครื่องเว็บเซิรฟเวอร, ที่ผูใหบริการ
เว็บโฮสติ้ง เปนตน) และ (3) กรณีที่กระทรวงไอซีทีและตํารวจไซเบอรแจงขอปดเว็บไซต
FM9225.net และเว็บไซตไทยอินไซเดอร ฯลฯ
มาตรการตอบโตจากฝายผูกําลังถูกทาทายดังกลาวนี้ เปนเพียงมาตรการหนึ่ง
ในบรรดามาตรการมากมายที่เปนไปไดที่กลุมปฏิบัติการไรความรุนแรงจะตองเผชิญ ซึ่ง Sharp
ไดจัดกลุมแยกแยะไวถึง 8 ประเภท เริ่มจากเบาไปหนัก ไดแก การควบคุมขาวสารขอมูล การ
กดดันเชิงจิตวิทยา การริบทรัพย การลงทัณฑทางเศรษฐกิจ การหามการกระทําตางๆ การ
จับกุมคุมขัง การจํากัดเสรีภาพในกิจกรรมบางประเภท กระทั่งการใชความรุนแรงเชิงกายภาพ
ทางตรง (Sharp, 1973 : 537-539) Sharp เห็นวามาตรการตางๆที่ฝายตรงขามจะนํามาใชนั้น
ขึ้นอยูกับความรับรูและการประเมินความรายแรงของสถานการณปญหาที่ฝายผูปฏิบัติการไร
ความรุ น แรงก อ ขึ้ น ต อ ระบบที่ ดํ า รงอยู ยิ่ ง สภาวะอํ า นาจของระบบเดิ ม ถู ก ท า ทายจากการ
เคลื่อนไหวไรความรุนแรงมาก มาตรการตอบโตจะยิ่งเพิ่มทวีความหนักหนวงมากขึ้น กระทั่งใช
การปราบปรามดวยความรุนแรง
อย างไรก็ ต าม ในสังคมเครือขายที่เ ทคโนโลยี อินเทอร เ น็ต และสื่ อชนิ ดอื่นๆ
ทํ า งานร ว มกั น จนทํ า ให ข อ มู ล ข า วสารถู ก ป ด กั้ น ได ย าก จนทํ า ให ก ารกระทํ า ของทุ ก ฝ า ยที่
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เกี่ยวของกับความขัดแยงไรความรุนแรงถูกจับตาจากสาธารณชนอยูตลอดเวลา ความชอบธรรม
ของแตละฝายจึงตองไดรับการปกปองรักษาไวอยางระมัดระวัง ดังนั้น ประเด็นสําคัญจึงอยูที่วา
ปฏิบัติการของกลุมเคลื่อนไหวไรความรุนแรงที่ลวงรุกเขาไปถึงเขตแดนปฏิบัติการประเภท
ใดบางที่เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางจะสามารถดําเนินการตอบโตได
หากเปนปฏิบัติการของอํานาจเชิงโครงสรางที่เปนไปโดยเปดเผยแลว ก็ยอม
จําเปนตองคิดคํานวณถึงมาตรการที่สามารถกระทําได โดยยังไมเสีย “รังวัด” หรือเสียความชอบ
ธรรมในสายตาของมหาชนมากขึ้นไปนัก ดังเชนที่ความพยายามในการปดกั้นเว็บไซตผูจัดการฯ
หลายครั้งนั้น จําเปนตองมีการพยายาม “หาเหตุผล” หรือเฟนหาขอกฎหมายที่พอจะนํามาใช
อางอิ งไดวากลุ มปฏิ บั ติ การไรค วามรุนแรงนั้น ๆใชเ ว็บไซต ไปในทางที่ ผิ ดกฎหมายข อนั้ นๆ
รวมทั้งกรณีการวิพากษวิจารณกระบวนการตุลาการภิวัตนที่ทั้งกลุมไมเอามาตรา 7 และกลุม
สนับสนุนรัฐบาลทักษิณตางมีปฏิบัติการเชิงเนื้อหากันอยางแข็งขัน แตก็ยังไมถูกตอบโตจาก
อํานาจศาลแตอยางใด (หากมองในแงดี คือ เปนการกระทําในขอบเขตที่เหมาะสม ไมไดละเมิด
อํานาจศาลหรือกฎหมาย) กระทั่งในที่สุด เกิดการประทวงดวยถอยคําไมเหมาะสม ทั้งในหอง
ราชดําเนินและที่หนาศาลอาญา เขาขาย “หมิ่นศาล” ซึ่งแมจะยังเปนที่คลางแคลงใจวากฎหมาย
ปองกันการหมิ่นศาลนั้น มีไวเพื่ออะไรและใชในแงใด แตก็ถือไดวาการกระทําดังกลาวนั้นดําเนิน
ไปถึงเสนเขตแดนที่เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางทางการสามารถกระทําการไดอยางเปดเผย ทั้ง
ยังมีกฎหมายรองรับอยูอยางมั่นคงอีกดวย
ตรรกะการทํางานดังกลาวนี้ ยิ่งเห็นไดชัดในกรณีปดกั้นเว็บบอรดมหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน ซึ่งอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบอินเทอรเน็ต 2 ประการ ประกอบกัน คือ (1) ความ
ซับซอนของเนื้อหาในเว็บบอรด และขอจํากัดในดานความทั่วถึงของการดูแลเนื้อหาเว็บบอรด ที่
ทําให “ผูที่ประสงคจะกลั่นแกลง” สามารถนําขอความที่เขาขายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปซอน
ไวในหนาทายๆของเว็บบอรดได โดยที่ผูดูแลเว็บบอรดไมมีทางเขาไปติดตามตรวจสอบไดทัน
และ (2) เงื่อนไขอํานาจเชิงโครงสรางในอินเทอรเน็ตไทยในมิติเชิงสถาบัน กลาวคือ กฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและบทบาทของกระทรวงไอซีทีหรือตํารวจไซเบอร ซึ่งแสดงตัวใน
ลักษณะคลุมเครือ ไมเปนทางการ เพราะใชวิธีการกดดันผานผูใหบริการฟรีเว็บบอรด (ถาเชื่อ
ตามการคาดการณของผูดูแลเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) ซึ่งอยูในชั้นผูใหบริการชองทาง
เขาถึงอินเทอรเน็ต (ตามเกณฑการแบงอินเทอรเน็ตเปน 3 ชั้นในวิทยานิพนธชิ้นนี้) ให
ดําเนินการระงับการใหบริการแกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเสีย
4.5.2. การปดกั้นเว็บไซตโดยใชอิทธิพลมืด
ในกรณีที่ฝายผูมีอํานาจที่กําลังถูกทาทายไมสามารถคนหาขอกฎหมายมาใช
อางอิงเพื่อดําเนินมาตรการตอบโตไดโดยเปดเผย ก็จําเปนตองใช “อิทธิพลมืด” เขากดดันหรือ
ดําเนินการใตดินกับผูที่เกี่ยวของอยูในระบบเทค โนโลยีอินเทอรเน็ตสวนตางๆของไทยเทาที่จะ
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เปนไปไดหรือเทาที่จะมีอํานาจควบคุมได ใหจัดการปดกั้นเว็บไซตของกลุมปฏิบัติการเหลานั้น
เสีย วิธีการนี้ เปนเรื่องยากอยูระดับหนึ่ง เพราะดังไดกลาวแลววาในสังคมเครือขายนั้น การปด
กั้นขอมูลขาวสารเปนไปไดยาก ดังนั้น หากมาตรการตอบโตใดๆที่มีความไมชอบมาพากล
หรือไมชอบธรรมถูกเผยแพรออกมาในที่สาธารณะ (ดังที่เว็บไซตผูจัดการฯกระทําในกรณีที่ถูก
ปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตทั้งจากผูอานที่อยูตางประเทศ และผูอานที่อยูภายในประเทศ โดย
บล็อคที่ศูนยขอมูลรับฝากเครื่องเซิรฟเวอร) ยอมเทากับวาฝายผูมีอํานาจนั้น จะยิ่งสูญเสีย
ความชอบธรรมและความยินยอมจากผูอยูใตอํานาจหรือสาธารณชนมากขึ้นไปอีก
อยางไรก็ตาม สําหรับระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตนั้น กลาวไดวายังมีชองโหว
อยูอีกประการหนึ่ง ซึ่งทําใหยังไมสามารถติดตามตรวจสอบเพื่อเปดเผยการกระทําที่ไมชอบมา
พากลตอสาธารณะได วิธีทั่วไปของการปดกั้นเว็บไซตหนึ่งๆนั้น นอกจากการปดกั้นที่เว็บโฮสติ้ง
ที่ศูนยขอมูลรับฝากเครื่องเซิรฟเวอรแลว (ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบความชอบธรรมไดระดับ
หนึ่งดังกลาวแลว) อีกวิธีหนึ่ง คือ การปดกั้นที่ผูใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต (ISPs)
วิ ธี ก ารนี้ ผู ที่ ป ระสงค จ ะป ด กั้ น เว็ บ ไซต ผู จั ด การออนไลน จะมี คํ า สั่ ง ไปยั ง ผู
ใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตรายที่ตนสามารถสั่งได กลาวอีกอยาง คือ การบล็อคทางฝายผูอาน
บางส ว นที่ใ ช บ ริ ก ารของบริษั ท นั้น ๆที่ ถูก สั่ ง บล็ อค ไมใ ห เ ข า ถึ งเว็ บ ไซต ที่ ต อ งการป ด กั้ น ได
วิธีการนี้ ผูใชจะไมรูวาเกิดการบล็อคจริงหรือเปนปญหาทางเทคนิคกันแน การตรวจสอบหรือ
เปดโปงมาตรการปดกั้นในลักษณะนี้โดยพิสูจนใหสาธารณะเห็นวาเกิดขึ้นจริงนั้น เปนไปไดยาก
มาก ป ญ จภั ท ร อั ง คสุ ว รรณ หั ว หน า ผู ดู แ ลทางเทคนิ ค ของเว็ บ ไซต ผู จั ด การออนไลน ให
สัมภาษณกับผูเขียนไดอยางนาสนใจ ซึ่งสะทอนถึงสภาวะการตรวจสอบและความโปรงใสในการ
ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของไทยวา กฎหมายไทยที่จะใชตรวจสอบและควบคุม
ไมใหเกิดการสั่งบล็อคแบบนี้นั้น…
“…ไมมีหรอก เพราะมันอยูบนฟา [หมายถึงอยูในระบบที่มีความ
ซับซอนยุงเหยิงมาก-ผูเขียน] เพราะวามันมีปญหาเยอะมาก สมมติเชน ถาจะ
เขาถึงเว็บไซต โดยใชคอมพิวเตอรจากจุฬาฯ มายังเว็บเซิรฟเวอรของเว็บไซต
ผูจัดการออนไลน มันตองผานชวงการเชื่อมตอหลายจุดมาก จุฬาฯเองก็ตอง
ตรวจสอบวาเกิดอะไรขึ้นกับไฟรวอลล (firewall) ของจุฬาฯหรือไม เช็คแลวเช็ค
อีก เช็คเปนวันเลย ปรากฏวา โอเค ไมมีปญหาละ ก็ตรวจสอบตอไปวา ชวงการ
สื่อสารจากจุฬาฯไป ISPs ที่จุฬาฯใชบริการ ถาไมเปนไร ก็เช็คตอวาจาก ISPs
ของจุฬาไปที่เว็บเซิรฟเวอรผูจัดการออนไลน ก็พบวามันไมมีปญหาอะไร เพราะ
มันบล็อกแตเฉพาะที่ของจุฬา และที่ ISPs ของเว็บผูจัดการ ISPs กับ ISPs
ดวยกันเองก็คุยกัน ปรากฏไมมีปญหาอะไร ดังนั้น ก็จะถูกบล็อกกันไปสักพัก
หนึ่ง มันไมมีทางตามเจอหรอกวามันเกิดการบล็อกที่ชวงไหน เพราะวาเช็คที่ละ
โหนดคูกันนั้น ทุกอยางมันเพอรเฟค แตเครื่องตนทางกับเครื่องปลายทางไมเจอ
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กัน เรื่องอันนี้มันมีเทคนิค” (ปญจภัทร อังคสุวรรณ, สัมภาษณ, 22 มกราคม
2552)
ดังนั้น หากเกิดการบล็อคเว็บไซตขึ้น และหากตรวจสอบทางสายขาวภายใน
(ซึ่งมิใชเรื่องยาก เพราะขณะนั้น ผูใหบริการอินเทอรเน็ตของไทยในชวงป 2548 มีเพียง 18 ราย
เทานั้น) แลวพบวาเปนการบล็อคจริง ไมใชปญหาทางเทคนิคแตอยางใด ปญจภัทรกลาววา
วิธีการแกปญหาประเภทนี้มีเพียงประการเดียว คือ ให “ผูใหญทางเรา” โทรศัพทไปหา “ผูใหญ
อีกฝาย” เพื่อเจรจากันใหยกเลิกการบล็อคนั้นเสีย ที่นาสนใจขึ้นอีกคือ ปญจภัทรเลาวา ผูใหญอีก
ฝายก็จะไมยอมรับตรงๆวามีการบล็อคเกิดขึ้น แตจะอางวาอาจเกิดจากปญหาทางเทคนิค และ
จะให ที ม งานภายในช ว ยตรวจสอบให เพราะโดยสภาวะการดู แ ลระบบเทคโนโลยี ข อง
อินเทอรเน็ตไทยขณะนั้นแลว ไมมีผูอื่นสามารถรูหรือตรวจสอบไดวามีการบล็อคจริงหรือไม
นอกเหนือจากพนักงานของผูใหบริการรายนั้นๆเทานั้น หลังจาก “ผูใหญโทรศัพทเจรจากัน
แลว” การบล็อคนั้นๆก็หายไป ทุกอยางก็จะกลับเปนปกติ (ปญจภัทร อังคสุวรรณ, สัมภาษณ,
22 มกราคม 2552) ลักษณะการแกไขปญหาการปดกั้นดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงสภาวะความ
โปรงใสตรวจสอบไดของระบบอินเทอรเน็ตไทย ซึ่งอยูในภาวะต่ํามาก จนตองพึ่งพาระบบสาย
สัมพันธของผูอาวุโสแทน
วิ ธี ก ารป ด กั้ น เว็ บ ไซต โ ดยป ด กั้ น ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารเข า ถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต (ISPs)
ดังกลาวนี้ แมจะยังไมเกิดกับเว็บไซตใดๆในกรณีศึกษาของวิทยานิพนธนี้ (หรืออยางมากที่
กลาวได คือ อาจเกิดขึ้นแลว แตไมสามารถพิสูจนได) แตก็นับไดวาเปนมาตรการตอบโตทาง
เทคนิคสําหรับปฏิบัติการไรความรุนแรงใชอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพิสูจนให
สาธารณะเห็นไดยากมาก ทําใหเล็ดรอดไปจากตาขายการใหหรือเพิกถอนความชอบธรรมตอ
ผูกระทําไป

4.6. วิธีการเชิงเทคนิคของปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยอินเทอรเน็ต :
สิ่งที่เปนไปได (แตยังไมเกิดขึ้น)
สิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกับพลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรง คือ วิธีการตางๆ
ที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง ทั้งที่เปนมาตรการตอบโตกลับในทางอินเทอรเน็ตของผูถูกทาทาย
อํานาจดังกลาวในหัวขอที่แลว หรือวิธีการที่กลุมปฏิบัติการไรความรุนแรงรับมือกับมาตรการ
ดังกลาว แมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่กลาวถึงตอไปในสองหัวขอขางหนานี้จะไมใชปฏิบัติการไรความ
รุนแรง แตก็ชวยแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของสิ่งที่ในที่นี้ขอเรียกวา “วิธีการเชิงเทคนิคของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยอาศัยอินเทอรเน็ต” (technical methods of internet-related
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nonviolent action) ในที่นี้ คนพบวิธีการดังกลาวอยางนอย 2 วิธีการ คือ การไมใหความรวมมือ
ทางเทคนิค และการแทรกแซงทางเทคนิคไรความรุนแรง
4.6.1. การไมใหความรวมมือทางเทคนิค :
การเพิกถอนความยินยอมภายในระบบอินเทอรเน็ต
กรณี ที่ ศึ ก ษาในวิ ท ยานิ พ นธ ชิ้ น นี้ เป น การต อ สู ท างการเมื อ งโดยอาศั ย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตอยางหนักหนวง จนกระทั่งเกิดสภาวะการเมือง “ชั้นที่สอง” ขึ้นในระบบ
โครงสรางอินเทอรเน็ตเองดวย โดยมีการแทรกแซงปดกั้นการนําอินเทอรเน็ตไปใชในทางการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง (ซึ่งเปนการเมืองชั้นที่หนึ่ง) ทามกลางสภาวะดังกลาวนี้มีขอที่นาสนใจ
ประการหนึ่ ง คื อ เมื่ อ ถู ก ฝ า ยตรงข า ม (คื อ ฝ า ยผู ที่ กํ า ลั ง ถู ก ท า ทาย) ตอบโต ก ลั บ ในทาง
เทคโนโลยี โ ดยการป ด กั้ น หรื อ แทรกแซงการทํ า งานของเว็ บ ไซต แ ล ว การต อ สู ข องกลุ ม
ปฏิบัติการไรความรุนแรงกลุมตางๆที่เกี่ยวของอยูในระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไทยนั้น ยังไม
ถึงขั้นเปนการใชปฏิบัติการไรความรุนแรงกับตัวระบบเทคโนโลยีเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง ยังไมมี
การเพิกถอนความยินยอมตอระบบความสัมพันธเชิงอํานาจภายในระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ไทย โดยเฉพาะการเพิกถอนความยินยอมตออํานาจของสถาบันองคกรควบคุมกํากับ อยางกรม
ประชาสัมพันธ กระทรวงไอซีที ตํารวจไซเบอร เปนตน
เมื่อถูกปดกั้นแทรกแซงเว็บไซตแลว สิ่งที่ฝายกลุมปฏิบัติการไรความรุนแรง
กระทํานั้น ไดแก (1) การลดบทบาทการใชอินเทอรเน็ตในการเคลื่อนไหวทางการเมืองลงไปดัง
กรณีเว็บไซตคอรรัปชั่นว็อทช, เว็บไซต FM9225.net และเว็บไซตไทยอินไซเดอร (2) การถอย
ทัพปดตัวเว็บไซตตางๆ ดังที่เกิดขึ้นกับกลุมสนับสนุนรัฐบาลที่ประกาศปดเว็บไซตคนผานฟา
และรายการวิทยุอีก 2 แหงหลังจากที่ศาลอาญามีคําสั่งใหติดตามระบุตัวบุคคลผูโพสตขอความ
หมิ่นศาลในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม (3) การยายไปใชบริการของผูใหบริการราย
ใหม อยางกรณีเว็บบอรดมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่ยายจาก thaimisc.com ไปเปน thaiis.com
หลังจากถูกผูใหบริการรายแรกระงับการใหบริการดวยเหตุผลวามีเนื้อความเขาขายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพ
นอกเหนือจากการตอบโตทั้งสามประเภทแลว อีกวิธีการหนึ่ง คือ (4) การนํา
เรื่องราวของการถูกปดกั้นนี้ ขึ้นฟองศาลปกครอง เพื่อขอความคุมครองชั่วคราวใหสามารถ
ดําเนินกิจการเผยแพรเนื้อหาผานเว็บไซตไดตอไป ดังที่ทีมงานเครือผูจัดการดําเนินการในกรณี
ที่ถูกกรมประชาสัมพันธสั่งให กสท.ระงับการใหบริการถายทอดสัญญาณผานดาวเทียมและเว็บ
แคสติ้งรายการโทรทัศนของเอเอสทีวี 1 อยางไรก็ตาม แมวิธีการฟองรองตอศาลนี้ก็เปนวิธีการ
1

อันที่จริง หลังเหตุการณรัฐประหาร เมื่อ 19 กันยายน 2549 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ใชวิธี
เดียวกันนี้ในการตอบโตการบล็อกเว็บไซตของกระทรวงไอซีที โดยการขอความคุมครองจากศาลปกครอง
เชนกั น แตไมไดนํามารวมในการวิเคราะหในที่นี้ดวย เพราะถือว าอยูนอกเหนือชวงเวลาของการวิจัยใน
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รับมือกับมาตรการของฝายตรงขามที่นาสนใจวิธีการหนึ่งเชนกัน แตสําหรับชารปแลว วิธีการนี๋
นาจะไมไดถือวาเปนปฏิบัติการไรความรุนแรง เพราะไมไดเปนการทําใหระบบทํางานไมได แต
เปนการใชสถาบันหนึ่งมาตรวจสอบถวงดุลอีกสถาบันหนึ่ง ซึ่งเทากับเปนการทํางานตามระบบที่
ได ถู ก วางเอาไว วิ ธี ก ารนี้ ช าร ป น า จะเรี ย กว า เป น “มาตรการในระดั บ สถาบั น โดยสั น ติ วิ ธี ”
มากกวา (ชารป, 2529 : 96-100) (5) วิธีการรับมือกับมาตรการตอบโตจากผูถูกทาทายเทาที่
ปรากฏในกรณีของไทยนี้ ที่ใชวิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรง มีเพียงวิธีการเดียว คือ การ
เผยแพรเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามปดเว็บไซตผูจัดการฯ ทั้งในแงที่เปนการเขียนบทความ
เพื่อ “เปดเผยปฏิบัติการลับ” ดังกลาวแลวขางตน (ดูหัวขอ 3.5.1 ในบทนี้)
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงโครงสรางแลว ระบบอินเทอรเน็ตไทยโดย
ภาพรวมทั้งหมดนั้น เปนระบบที่มีความซับซอนคอนขางสูงและเกี่ยวของกับองคกรหลากหลาย
แหง (ดูแผนภาพที่ 8.1 ของบทนี้ หรือดูรายละเอียดของระบบทั้งหมดในตารางที่ 4.17 ในบทที่
4) กลาวคือ ในมิติเชิงโครงสรางทางเทคโนโลยีแลว ระบบอินเทอรเน็ตไทยในภาพใหญ
ประกอบดวยเทคโนโลยีระบบยอยจํานวนมาก ในมิติเชิงเทคนิคนั้น แตละระบบยอยก็ถูก
ควบคุมดูแลในทางเทคนิคโดยกลุมองคกรหรือบริษัทตางๆที่เกี่ยวของในแตละสวน สวนในมิติ
เชิงสถาบันนั้น แตละกลุมองคกรเหลานี้ลวนถูกควบคุมกํากับอยูภายใตแบบแผนความสัมพันธ
ชนิดหนึ่งๆ ผานระบบกฎหมายที่เกี่ยวของและองคกรภาครัฐจํานวนหนึ่ง ดังนั้น นอกเหนือจาก
การใชวิธีการฟองรองตอศาลเพื่อใหตรวจสอบถวงดุลการกระทําขององคกรตางๆที่เกี่ยวของกับ
ระบบอินเทอรเน็ตแลว จะเห็นไดวาภายในภาพใหญของระบบนั้น จึงมีวิธีการหรือแนวทางที่
เปนไปไดอยางหลากหลายที่จะใชวิธีการของปฏิบัติการไรความรุนแรงในการเพิกถอนความ
ยินยอมตอโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจภายในระบบอินเทอรเน็ตไทย ซึ่งในที่นี้ ขอเรียกวา
“การไมใหความรวมมือทางเทคนิค” (technical non-cooperation) ดุจเดียวกับการคว่ําบาตรวิธี
หนึ่งที่ใชในระบบเศรษฐกิจภาพใหญ ซึ่งยีน ชารป ไดกลาวถึงไวเปนวิธีการปฏิบัติการไรความ
รุนแรงในลําดับที่ 80 โดยเรียกวาเปน “ปฏิบัติการของคนกลาง” กลาวคือ ผูจัดจําหนายหรือผู
จัดสง ที่ปฏิเสธที่จะจัดจําหนายหรือจัดสงสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง (2529 : 169)
สําหรับปฏิบัติการของคนกลางในการไมใหความรวมมือทางเทคนิคในกรณี
ระบบอิ น เทอร เ น็ ต ภาพใหญ นั้ น ยกตั ว อย า งเช น หากองค ก รควบคุ ม กํ า กั บ ภาครั ฐ (เช น
กระทรวงไอซีที ตํารวจไซเบอร หรือกรมประชาสัมพันธ เปนตน) มีคําสั่งใหบริษัทผูดูแลระบบ
อินเทอรเน็ตในระบบยอยหนึ่งๆ ทําการปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตที่กําลังทาทายอํานาจรัฐอยู
และหากผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลทางเทคนิคตอระบบเทคโนโลยียอยนั้นๆ เห็นวาการปดกั้น
เว็บไซตดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบธรรม เขาผูนั้นหรือบริษัทนั้นๆก็อาจใชอํานาจเทาที่
วิทยานิพนธชิ้นนี้ ซึ่งจํากัดขอบเขตอยูที่การขับไลรัฐบาลทักษิณในชวงปลายป 2548 จนสิ้นสุดที่เหตุการณ
รัฐประหารเทานั้น ไมไดศึกษาเหตุการณหลังจากนั้น
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ตนเองมีอยูในการไมปฏิบัติตามคําสั่งขององคกรควบคุมกํากับภาครัฐดังกลาวก็เปนได ทั้งนี้ยอม
เปนธรรมดาที่บริษัทผูไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆจําเปนจะตองพรอมที่จะแลกกับราคาคางวดบาง
ประการ (เชน ไม เ กรงกลัว คํ าขู วา จะเพิ กถอนใบอนุญ าตประกอบการ หรือ การให อ อกจาก
ตํ า แหน ง หน า ที่ เป น ต น ) เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง การแสดงเจตจํ า นงทางการเมื อ งของตนเองผ า น
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีดังกลาวนี้
องคกรหรือบริษัทผูดูแลทางเทคนิคมีไดหลากหลายประเภท เชน ผูใหบริการ
เว็บโฮสติ้ง ผูใหบริการฟรีเว็บบอรด ศูนยขอมูลรับฝากเครื่องเซิรฟเวอร รวมทั้งผูใหบริการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต (ISPs) ที่มีหนาที่ควบคุมดูแลในทางเทคนิคของอินเทอรเน็ตในชั้นชองทาง
เขาถึง หรืออีกกลุ มหนึ่ งคือผูใหบริการในชั้นโครงขายพื้นฐาน ซึ่งไดแก ผูใหบ ริการเกตเวย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ ชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศ ผูดูแลสถานีรับสงดาวเทียม
เจาหนาที่สถานทีเคเบิลใตน้ํา เปนตน อยางไรก็ตาม ปฏิบัติการไมใหความรวมมือทางเทคนิค
ตอคําสั่งที่ไมชอบธรรมดังกลาวนี้ ไมเกิดขึ้นกับกรณีศึกษาของวิทยานิพนธชิ้นนี้ สําหรับคําสั่ง
ใหมีการปดกั้นแทรกแซงเว็บไซตที่สั่งหรือกดดันไปที่ชั้นโครงขายพื้นฐาน โดยเฉพาะที่เกตเวย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศและที่ชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศนั้น อันที่จริงแลวสามารถ
กระทําไดในทางเทคนิค ดังกรณีที่อินเทอรเน็ตประเทศจีนทําการออกแบบวางระบบใหขอมูล
อินเทอรเน็ตจีนทั้งประเทศตองไหลเวียนมาผานอินเทอรเน็ตแบ็คโบนที่สวนกลางเพียงไมกี่แหง
เทานั้น เปนตน (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 2.2.2 บทที่ 2) สําหรับในเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณครั้ง
นี้ ไมปรากฏหลักฐานขอมูลวามีความพยายามจะแทรกแซงกระบวนการในชั้นนี้แตอยางใด จึง
ไมจําเปนตองกลาวถึงการไมปฏิบัติตามคําสั่งวาจะเกิดขึ้นในชั้นนี้
สวนการปดกั้นแทรกแซงที่ชั้นชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนกรณีที่เกิดขึ้น
มากที่สุดในเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น องคกรที่เกี่ยวของมีแนวโนมไปในทางใหความ
รวมมือมากกวาไมใหความรวมมือทางเทคนิค ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีจุดยืนทางการเมืองไปในทาง
เห็นดวยกับคําสั่ง หรืออาจเปนเพราะไมพรอมที่จะแลกกับราคาคางวดที่จะเกิดขึ้น หรืออาจเพียง
ทําตามหนาที่โดยไมมีขอพิจารณาทางการเมืองใดๆมาเกี่ยวของก็เปนได กรณีที่ใกลเคียงที่สุด
กับการไมใหความรวมมือทางเทคนิคโดยคนกลางของระบบอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้นในชวงการ
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลทักษิณนั้น ไมไดเปนการไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ไมชอบธรรม แตเปนการ
ไมยินยอมใหกลุมผูปฏิบัติการไรความรุนแรง ใชบริการของตนเพื่อสรางเนื้อหาอินเทอรเน็ต
สําหรับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดังที่เกิดขึ้น 2 กรณี คือ (1) กรณีของเว็บคอรรัปชั่นว็อทชที่
ถูกแจงวา “ไมใหใชบริการเว็บโฮสติ้ง” และ (2) กรณีที่เว็บบอรดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูก
“ระงับการบริการฟรีเว็บบอรด” ทั้งสองกรณีนี้ หากผูใหบริการในทั้งสองกรณีเกิดความไมพอใจ
ในการกระทําของเจาของเว็บไซตทั้งสองแหง จนตัดสินใจดวยตนเองในการรุกขึ้นมาทาทาย
อํานาจ โดยการไมใหบริการเว็บโฮสติ้งแลว ก็นาจะนับไดอยางชัดเจนวานี่เปนปฏิบัติการของคน
ที่อยูชวงกลางของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะไมใหความรวมมือในทางเทคนิค แตหาก
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ปฏิบัติการดังกลาวเกิดจากการกดดันทางออมจากเจาหนาที่ภาครัฐแลว ปฏิบัติการนี้ก็ถือเปน
เพียงมาตรการตอบโตของผูที่กําลังถูกทาทายที่มีตอผูทาทายอํานาจเทานั้น
ตัวอยางเหลานี้ แมจะไมไดเกิดขึ้นจริง แตก็ถือเปนตัวอยางของการไมใหความ
รวมมือทางเทคนิค ที่เปนไปไดสําหรับอนาคตที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเขามาเกี่ยวพันกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือมากขึ้น
4.6.2. การแทรกแซงทางเทคนิคโดยไรความรุนแรง
พลวัตการตอสูทางการเมืองโดยไรความรุนแรงอีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพหรือความเปนไปไดที่จะสรางปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ตในขั้น
เทคนิคแบบแฮ็คเกอร แตยังไมไดเกิดขึ้นกับกรณีของสังคมการเมืองไทย คือ การโจมตี (attack)
ทางเทคนิคโดยใชแฮ็คเกอร เพื่อทําใหเว็บไซตผูจัดการออนไลนระบบลม หรือทําใหเว็บไซต
ผูจัดการฯทํางานไดชาลงนั้น (ดูหัวขอที่ 1.4.2 บทที่ 6) ในหัวขอที่แลว ถือวาวิธีการนี้เปนการ
โตตอบกลับจากผูที่กําลังถูกทาทาย แตในหัวขอนี้ จะมองกลับในอีกมุมหนึ่งวา นี่อาจเปนความ
พยายามของกลุมที่ไมพอใจฝายขับไลรัฐบาล จึงพยายามตอตานอํานาจ โดยใชวิธีแสดงออก
ผานเว็บไซตผูจัดการฯ
อยางไรก็ตาม วิธีการโจมตีทางเทคนิคดังกลาวนี้ ถือไดเพียงวา “เกือบจะเปน”
(แต “ยังไมเปน”) วิธีการหนึ่งของปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยอินเทอรเน็ต หรือถาเปน ก็เปน
ปฏิบัติการไรความรุนแรงที่ไมไดผลมากนัก เพราะไมไดดําเนินตามหลักการของปฏิบัติการไร
ความรุนแรงเสียทั้งหมด กลาวคือ แมวิธีการนี้จะมีลักษณะคลายกับปฏิบัติการของกลุม “แฮ็คติวิ
ซึม” (hacktivism) ซึ่งวิท ยานิพนธ ชิ้นนี้จัดใหเ ป นการใชอินเทอรเ น็ต เพื่ อปฏิบั ติ การไรค วาม
รุนแรงในขั้นเทคนิคแบบแฮ็คเกอร (ดูศัพทคํานี้ในหัวขอที่ 0 ของบทนี้) แตมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ
ตัวอยางของปฏิบัติการไรความรุนแรงทางอินเทอรเน็ตแบบแฮ็คติวิซึม อยางที่
กลุม Electronic Disturbance Theatre (EDT) ที่ประกาศรณรงคทําอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส
แสดงใหเห็นถึงความตางจากกลุมที่โจมตีเว็บไซตผูจัดการฯไดอยางดี เมื่อครั้งที่กลุม EDT นี้
สนับสนุ นของกลุมซาปาติสตาในแงปฏิบัติ การทางไซเบอร ที่กระทํ าตอรัฐบาลเม็ กซิโก เพื่อ
ตอตานการที่รัฐบาลเม็กซิโกนําประเทศเขาสูนาฟตา ดวยเหตุที่จะสงผลกระทบอยางรายแรงตอ
กลุมชาวนายากจนอยางที่รัฐเชียปาสใหยิ่งยากจนขนแคนลงไปอีกมากและอยางเปนระบบ กลุม
นี้ไดประกาศเชิญชวนผูใชอินเทอรเน็ตไวดังนี้
ด ว ยความสมานฉั น ท กั บ ขบวนการเคลื่ อ นไหวซาปาติ ส ตา เราขอ
ตอ นรั บ ผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ทุ ก ท า น ที่ มี อุ ด มคติ แ ห ง ความเป น ธรรม อิ ส รภาพ
ภราดรภาพ และเสรีภาพ อยูในหัวใจ เขาสูการนั่งประทวงเสมือน ซึ่งจะมีขึ้นใน
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วันที่ 29 มกราคม 1998 ระหวางเวลา 16.00 น. ตามเวลามาตรฐาน GMT
(Greenwich Mean Time) จนถึงเวลา 17.00 น. (ตอเว็บไซต 5 แหง ซึ่งเปน
สัญลักษณของเสรีนิยมใหมของเม็กซิโก): Bolsa Mexicana de Valores:
http://www.bmv.com.mx Grupo Financiero Bital: http://www.bital.com.mx
Grupo Financiero Bancomer: http://www.bancomer.com.mx Banco de
Mexico: http://www.banxico.org.mx Banamex: http://www.banamex.com
ขอแนะนําเชิงเทคนิค : เขาสูเว็บไซตตางๆดังกลาวขางตนโดยใชเว็บ
บราวเซอรของทาน และกดปุม “รีโหลด” หลายๆครั้ง นาน 1 ชั่วโมง (โดยทิ้ง
ชวงหางเพียงไมกี่วินาทีในการกดแตละครั้ง)
(Dominguez, 1998 อางใน Jordan and Taylor 2004 : 72)
การ “นั่งประทวงเสมือน” (virtual sit-ins) นั้น โดยรูปธรรมทางเทคนิคแลว เปน
วิธีการเดียวกับการโจมตีทางเทคนิคของแฮ็คเกอรที่กระทําตอเว็บไซตผูจัดการฯ คือ การสงคํา
รองขอ (request) ดูหนาเว็บไซตนั้นๆ (โดยการคลิ๊ก “รีโหลด”) จํานวนมากมายมหาศาลไปที่
เว็บไซตเปาหมายเพื่อเพิ่มภาระงานใหกับเว็บไซตนั้น ทําใหเว็บนั้นทํางานไดชาลง หรืออาจถึง
ขั้นเว็บเซิรฟเวอรลมลงได
สวนที่ตางกันที่ทําใหวิธีการนั่งประทวงเสมือนเปนปฏิบัติการไรความรุนแรง
ในขณะที่การโจมตีทางเทคนิคแบบแฮ็คเกอรไมใชนั้น ก็คือ ในขณะที่กลุม EDT ประกาศให
สาธารณะ (รวมทั้งฝายตรงขาม) รับรูทั่วกันวาจะมีการทําอารยะขัดขืนทางอิเล็คทรอนิคส โดย
การนั่งประทวงเสมือนดังกลาวเกิดขึ้น เพื่อระดมการมีสวนรวมจากผูคนทั่วโลกใหชวยกันคลิ๊ก
เรียกเว็บไซตเปาหมาย (ในทางเทคนิค ก็คือ การสงคํารองขอดูหนาเว็บไซตนั้นๆในจํานวนที่
เหลือคณานับจากทั่วโลกไปที่เว็บเปาหมายนั่นเอง) ดังนั้น วิธีการของกลุม EDT จึงเปนการ
กระทํ า ที่ เ ป ด เผยเป น ที่ รั บ รู ทั่ ว ไปในสั ง คมระดั บ โลก (เพราะสื่ อ สารผ า นอิ น เทอร เ น็ ต ) และ
สามารถระบุตัวผูนําการรณรงคทางไซเบอรนี้ไดอยางชัดเจน ในขณะที่วิธีการของกลุมแฮ็คเกอร
นั้น เปนการโจมตีทางเทคนิคโดยคนไมกี่คนที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร และเปน
การกระทําโดยปดเปนความลับ ไมเปดเผยใหคนทั่วไปทราบวาใครเปนผูกระทํา หรือแมแตเรื่อง
วาไมมีใครรูดวยซ้ําวามีการกระทําเชนนี้เกิดขึ้น
กระนั้นก็ตาม การโจมตีทางเทคนิคตอเว็บไซตผูจัดการฯที่เกิดขึ้นนี้ แสดงให
เห็นถึงความเปนไปไดที่จะพัฒนาวิธีการอีกประการหนึ่งของปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยอาศัย
ความรูทางเทคนิคของอินเทอรเน็ต เพื่อยกระดับปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยอินเทอรเน็ตของ
สังคมการเมืองไทย จากขั้นแอ็คติวิซึมทั่วไป ใหกลายเปนขั้น “แฮ็คติวิซึม” โดยมีเทคนิคการทํา
อารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคสเปนตัวอยาง ซึ่งในที่นี้ขอเรียกวา “การแทรกแซงทางเทคนิคโดยไร
ความรุนแรง” (nonviolent technical intervention)
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หากนําแนวทางแบบอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส มาปรับปรุงแนวทางการโจมตี
ทางเทคนิคตอเว็บไซตผูจัดการฯใหมแลว ภาพสมมติที่จะเกิดขึ้นอาจเปนเชนนี้ : (1) มีการ
รณรงคอยางเปดเผย เพื่อระดมสรรพกําลังของผูใชอินเทอรเน็ตไทยทั้งในและตางประเทศให
ชวยกันคลิ๊ก “นั่งประทวงเสมือน” เพื่อทําใหระบบของเว็บไซตผูจัดการฯ ชาลง หรือไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ (2) แกนนําการรณรงคประกาศตัวตนอยางชัดเจน และ (3) แกนนําการ
รณรงคมีความพรอมแสดงรับผิดชอบถามีการฟองรองดําเนินคดีเ กิดขึ้น (ตามหลักการของ
อารยะขัดขืนแบบเดิมที่จะตองพรอมรับผิดชอบในการฝาฝนกฎหมาย) เชนเดียวกับที่ แกนนํา
คนหนึ่งของการรณรงคนั่งประทวงเสมือนตอเว็บไซตบริษัทสายการบินลุฟทันซา (Lufthansa)
ของเยอรมนี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2001 เพื่อตอตานที่สายการบินนี้เขาไปรวมมือกับนโยบาย
การเนรเทศผูลี้ภัยที่แสวงหาที่พักพิงในประเทศที่สาม ตองเขาไปอยูในคุกประมาณ 1 ปหลัง
เหตุการณครั้งนั้น1
ปฏิบัติการดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยมีมูลเหตุที่กลุมรณรงค “นั่งประทวงเสมือน”
ตอเว็บไซตผูจัดการฯ เห็นวาสื่อในเครือผูจัดการไมมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวขับไล
รัฐบาล หากปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเปนไปตามแนวทางเชนนี้ แมวาจะเกิดขึ้นกับเว็บผูจัดการฯ ซึ่ง
เปนเว็บหลักของการตอสูไรความรุนแรงเพื่อขับไลรัฐบาล แตก็สามารถนับไดวาปฏิบัติการนั่ง
ประทวงเสมือนดังกลาว เปนปฏิบัติการไรความรุนแรง (โดยใชอินเทอรเน็ตในขั้นเทคนิคแบบ
แฮ็คเกอร) ไดอยางชัดเจนเลยทีเดียว
สังคมการเมืองไทยยังไมคุนเคยกับปฏิบัติการทํานองนี้ แตก็ใชวาจะเปนไป
ไมไดที่จะเกิดปฏิบั ติการเชนนี้ในอนาคต โดยที่กลุ มตอตานรัฐบาล อาจใชวิธีนี้ในการโจมตี
เว็บไซตของรัฐบาล (คือ www.thaigov.go.th) เว็บไซตของกระทรวงไอซีที (www.mict.go.th)
เพื่อแสดงความไมพอใจตอนโยบายบางประการขององคกรดังกลาว หรือแมแตเว็บไซตของ
บริษัทในเครือตางๆที่เกี่ยวของกับรัฐบาล เปนตน ในทางกลับกันและเพื่อความเปนธรรมตอทุก
ฝาย นอกเหนือจากการที่เว็บไซตผูจัดการฯอาจถูกนั่งประทวงเสมือนเพื่อตอตานความไมชอบ
ธรรมในประเด็นตางๆแลว ยังเปนไปไดเชนกันที่ เว็บไซตผูจัดการฯอาจกลายมาเปนแกนนํา
รณรงคนั่งประทวงเสมือนตอตานหองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม ในฐานะที่เปนที่มั่น
ของกลุมสนับสนุนรัฐบาล เพื่อแสดงความไมพอใจตอกลุมดังกลาว หรือแมแตนั่งประทวงเสมือน
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนหรือเว็บไซตประชาไท ปฏิบัติการเหลานี้ลวนเปนไปไดทั้งสิ้น
หากมีเหตุผลรองรับที่เพียงพอ
1

รายละเอียดเล็กนอยเกี่ยวกับการนั่งประทวงเสมือนครั้งนี้ สามารถดูไดที่ Meikle (2009 : 180-181)
ผูเขียนไดฟงเรื่องราวนี้จาก Ricardo Dominguez โดยตรงผานโปรแกรม Skype เมื่อครั้งเขารวมในการ
ฝกอบรมเรื่อง “Media Activism” ที่จัดขึ้นโดยประชาไทและมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ระหวางวันที่ 16-19
กุมภาพันธ 2552 ขอขอบคุณ คุณจีรนุช เปรมชัยพร ผูอํานวยการเว็บไซตประชาไทดอทคอม ที่อนุญาตให
ผูเขียนเขารวมอบรมในครั้งนี้

479

4.7. ทรัพยากรไซเบอร และอํานาจเชิงปริมาณ : ปจจัยกําหนดความไดเปรียบ
Sharp ไดกลาวไววาปฏิบัติการไรความรุนแรงอาจกอใหเกิดการลดทอนการไดมาซึ่ง
ที่มาแหงอํานาจทางการเมือง ที่มาแหงอํานาจนี้ Sharp เสนอไว 6 ประการ (คือ อํานาจหนาที่
ทรัพยากรมนุษย ทักษะและความรู องคประกอบที่สัมผัสมิได ทรัพยากรทางวัตถุ และการลง
ทัณฑ) ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะที่มาแหงอํานาจประการที่ 2 และ 5 คือ ทรัพยากรมนุษยและ
ทรัพยากรทางวัตถุ ปฏิบัติการไรความรุนแรงชวยตัดทอนทรัพยากรมนุษยผูซึ่งใหการยินยอม
เชื่อฟงและความรวมมือตอผูปกครอง รวมทั้งนําไปสูการเพิกถอนการยอมรับที่ผูสนับสนุนมีตอ
ฝายตรงขาม ในขณะเดียวกัน หลายครั้งปฏิบัติการไรความรุนแรงควบคุมฝายตรงขาม ผานการ
ควบคุมทรัพยากรทางวัตถุ การนัดหยุดงานหรือการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ เปนตัวอยางที่ดี
ของการควบคุมทรัพยากรทางวัตถุ (ชารป, 2529 : 216-218)
สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรงผ า นอิ น เทอร เ น็ ต นั้ น กล า วได ใ นระดั บ หนึ่ ง ว า
ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรทางวัตถุ นี้ ไดเขามาบรรจบผสมเปนเรื่องเดียวกัน ไมมีการ
แบงแยกวาเปนบุคคลหรือวัตถุบนโลกไซเบอร เนื่องจากการปฏิวัติขอมูลขาวสารทําใหเกิดพื้นที่
อิเล็คทรอนิคส ซึ่งกลุม CAE ผูเปนตนคิดเทคนิคอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส เห็นวาเปน
“ภูมิศาสตรใหมของความสัมพันธเชิงอํานาจ...[ที่ซึ่ง]…ผูคนถูกลดทอนกลายเปนขอมูล...จิตใจ
ถูกหลอมรวมกับความเปนจริงบนหนาจอ (screenal reality)...” (CAE 1994 : 3, อางใน Jordan
and Taylor, 2004 : 67) กลาวอีกนัยหนึ่ง ทรัพยากรมนุษยถูกแปรสภาพไปเปนทรัพยากรทาง
วัตถุ (คือ ขอมูล และวัตถุชนิดอื่นๆที่เปนพื้นฐานของโลกไซเบอร ซึ่งจะกลาวถึงตอไปขางหนา)
และจิตใจของมวลชนของแตละกลุมเคลื่อนไหวนั้น เสมือนถูกหลอมรวมมาพบกันในโลกแหง
“ความเปนจริงบนหนาจอ”
การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรง ที่เกิดขึ้นบนผืนผาที่ถักทอขึ้นจากการ
เชื่อมตอกันระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตกับเครือขายการเมืองนั้น สิ่งสําคัญ คือ ทรัพยากร
บุคคลและวัตถุนานาประการที่ระดมเขามาประสานกันอยางเปนระบบ ในการตอสูชิงชัยทาง
การเมืองบนอินเทอรเน็ต กลาวไดวา “ทรัพยากรไซเบอร” (cyber-resource) ที่เปนตัวกําหนด
ความสามารถ (capacity) ของแตละฝายที่สําคัญๆ มีอยางนอย 6 ประการ ไดแก
1) ผูผลิตเนื้อหา: ในยุคอินเทอรเน็ตนั้น ผูผลิตเนื้อหาไมไดมีเพียงคนเดียวเหมือนดัง
กรณี ก ารเขี ย นงานวรรณกรรม แตผู ผ ลิ ต สารในยุ ค อิ น เทอร เ น็ ต ประกอบด ว ยเหล า ผู เ ขี ย น
(authors) หรือบรรดา “ผูเลาเรื่อง” (storytellers) จํานวนมากมาย โดยเฉพาะเมื่อนํามาใชใน
เครือขายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น ผูผลิตเนื้อหาจะเปนเสมือน “นักหนังสือพิมพแนว
นักรบ” (militant journalist) ซึ่งจะผลิตเนื้อหาการสื่อสารออกมาโตตอบ รับมือ หรือรวมกําหนด
ทิศทางการเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื้อหาของการสื่อสารจะถูกสรางออกมามากนอยเพียงใด ถี่
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บอยแคไหนก็ได ขึ้นอยูกับกําลังแรงงาน เวลา ศักยภาพ ความสามารถ และ เจตจํานงของผูผลิต
เนื้อหาแตละคน รวมทั้งปริมาณของผูผลิตสารวามีมากนอยเพียงใด
2) ตัวเนื้อหา : อินเทอรเน็ตทําใหขีดจํากัดในแงจํานวนชิ้นของบทสื่อสารและปริมาณ
เนื้อหาของบทสื่อสารหนึ่งๆหมดไป เพราะบทความชิ้นหนึ่งๆจะมีความยาวเทาใดก็ได หรือจะ
ตอกันเปนตอนๆก็ได ปริมาณของขาวสาร/บทความ/คลิปเสียง/คลิปวิดีโอ ที่ผลิตขึ้นมาจะทํา
หนาที่คลายเปนการ “ปูพรม” หรือชวงชิงพื้นที่ในอาณาบริเวณการรับรูของมวลมหาชน ซึ่งหาก
ฝายใดสามารถชวงชิงไดมากกวากัน ก็ทําใหฝายนั้นไดเปรียบ
3) ชองทางการเผยแพรเนื้อหา : ชองทางการสื่อสาร และสื่อประเภทตางๆ เปน
เหมือนชองทางการขนสงลําเลียงบทสื่อสารเหลานี้ไปถึงในพื้นที่หางไกล/ใกลชิดทุกหัวระแหง
4) ผูบริโภคเนื้อหา : จํานวนผูบริโภคเนื้อหา หรือจํานวนการบริโภคเนื้อหา จะเปน
ตัวคูณที่สําคัญมากและสามารถขยายพลังทางการเมืองของกองกําลัง/คายการเมืองตางๆใน
อาณาบริเวณการชิงชัยทางการเมืองแบบมวลชนดังกลาวไดอยางมหาศาล ยิ่งฝายใดสามารถยึด
ครองปริมาณผูบริโภคเนื้อหาไดมากกวากัน ก็ยิ่งทําใหฝายตนไดเปรียบมากขึ้นเทานั้น
5) ลิงค (link) : ปริมาณการเชื่อมโยง ทั้งในแงการเชื่อมแบบไฮเปอรลิงค (hyperlink)
ในเว็บเพจ หรือการพูดพาดพิงถึงกันไปมา ระหวางสื่อขามชนิดกัน หรือระหวางสื่อชนิดเดียวกัน
แตขามหนวยสื่อ (ขาว/บทความ/สกูป/บทวิทยุ ฯลฯ) เพื่อตอกย้ําหรือตีซ้ําความเชื่อมโยงและ
ความจริงจังของประเด็นที่แตละหนวยสื่อพูดถึงใหผูบริโภคเนื้อหาไดตระหนัก หรือไปสืบคน
บริโภคเพิ่มเติมในกรณีที่ยังบริโภคไมครบ (สําหรับทรัพยากรชนิดนี้ สามารถวัดไดยากกวา จึง
ไมไดทําการศึกษาในวิทยานิพนธชิ้นนี้ แตในที่นี้เห็นวาปริมาณจํานวน “ลิงค” นี้ เปนทรัพยากร
อีกประการหนึ่งที่สําคัญในการตอสูแขงขันกันบนอินเทอรเน็ต จึงใสมาไวในที่นี้ดวย) นอกจากนี้
ลิงคในที่นี้ยังหมายถึงการเชื่อมตอถึงกันระหวางองคกรหรือเว็บไซตดวย ซึ่งมีนัยยะตออิทธิพล
ของเว็บไซตหนึ่งๆในลักษณะเดียวกับ “สายสัมพันธ” (connection) ระหวางบุคคล บุคคลใดมี
สายสัมพันธกับคนอื่นๆหรือเครือขายองคกรอื่นๆมาก ก็แสดงวาเขาผูนั้นมีอิทธิพลตอสังคมหรือ
แวดวงนั้ นๆไมนอยที เ ดี ย ว ในทํา นองเดีย วกัน ยิ่งเว็บ ไซต หนึ่ งๆมี ก ารเชื่ อมตอกับ หรื อถู ก
เชื่อมตอจาก เว็บไซตอื่นๆ ในปริมาณมากเทาใด ยิ่งเปนตัวแสดงถึงอํานาจในเชิงทรัพยากรและ
อิทธิพลของเว็บไซตนั้นๆมากขึ้นเทานั้น (ดูตัวอยางการวิเคราะหทรัพยากร “สายสัมพันธ” ของ
เว็ บ ไซต ข องขบวนการซาปาติ ส ตา ที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ เว็บ ไซต ต า งๆทั่ ว โลกได อ ย า งน า สนใจ ที่
Garrido and Halavais, 2003)
6) ระยะเวลา (duration) : ระยะเวลาความยาวนานของการอยูในสมรภูมิ หรือความ
พรอมในการเริ่มชักธงรบ หรือเริ่มลงแขงขันสนามการโตแยงทางการเมือง กลาวคือ คนที่เปน
เริ่มลงมือกอนและคนที่สามารถยืนโรมรันพันตูอยูในสนามรบไดนานกวายอมไดเปรียบกวา
ประเด็นสําคัญของเรื่องทรัพยากรการตอสูทางการเมืองโดยใชอินเทอรเน็ต คือ ใคร
สามารถออกแบบระบบใหรองรับผูผลิตเนื้อหา หรือก็คือ “นักหนังสือพิมพแนวนักรบ” (militant
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journalist) ไดมากกวากัน และเอื้อให “นักรบ” เหลานี้สามารถ “เขาตี” ในชองทางการสื่อสาร
ตางๆ (channels) ตามแตความถนัดของตนเองไดมากกวากัน “นักรบ” บางคนอาจ “ชักธงรบ”
ทีเดียวผานสื่อหลายชองทางพรอมกันไปอีกดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถและทรัพยากรที่แต
ละคนและแตละฝายมี อาทิเชน กรณีเว็บผูจัดการออนไลน ซึ่งมีการออกแบบระบบเว็บไซตให
สามารถรองรับคอลัมนิสตไดเปนจํานวนมาก รวมทั้งยังสามารถทําใหเนื้อหาที่เกิดขึ้นในเวที
พันธมิตรฯ ซึ่งรองรับผูนําทางความคิดมากหนาหลายตา กลายมาเปนเนื้อหาของเว็บไซตได
นอกจากนี้ ที ม งานในเครื อผูจั ด การยั ง สามารถระดมทรั พ ยากรการสื่ อ สารชนิดต า งๆ (เช น
เว็บไซต ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ วีซีดี หนังสือเลม เปนตน) เปนจํานวนมากและมีการประสานกัน
อยางดีผานระบบการใชเนื้อหาเดียวกันในสื่อหลากหลายชนิด ในขณะที่เว็บของกลุมสนับสนุน
รัฐบาล แมจะประสานกันไดดีในระดับหนึ่งก็ตาม เชน มังกรดํา (นามแฝง) และนักเลงโบราณ
(นามแฝง) ทําหนาที่ทั้งเขียนเนื้อหาตั้งกระทูในหองราชดําเนิน และเปนผูดําเนินรายการวิทยุที่
กลุมสนับสนุนรัฐบาลรวมกันตั้งขึ้นมา เปนตน แตก็จัดไดมีกลุมสนับสนุนรัฐบาลนั้น มีทรัพยากร
นอยกวาอยางคอนขางมาก
ขอสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ การระดมทรัพยากรการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช
อิ น เทอร เ น็ ต เหล า นี้ เพื่ อ สร า งสิ่ ง ที่ วิ ท ยานิ พ นธ ชิ้ น นี้ ข อเรี ย กว า “อํ า นาจเชิ ง ปริ ม าณ”
(quantitative power) การพิจารณาเรื่องปริมาณและคุณภาพนั้น Sharp เห็นวาลวนมี
ความสําคัญตอปฏิบัติการไรความรุนแรงดวยกันทั้งคูและสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตาม
เงื่อนไขของสถานการณ ในแงการเตรียมตัวสําหรับปฏิบัติการไรความรุนแรงแลว Sharp เองดู
จะใหความสําคัญกับมิติเชิงคุณภาพของปฏิบัติการมากกวา เขากลาววา ขบวนการที่มีปริมาณ
ผูเขารวมจํานวนมาก จะนับวามีความเขมแข็งไดก็ตอเมื่อไมแตกสลายไปในชวงสถานการณ
วิกฤตและยังคงยืนหยัดเคลื่อนไหวตอไปโดยไรความรุนแรงได เขาเห็นวาการยืดหยัดอยูตอไป
ไดของขบวนการนั้น ขึ้นอยูกับมิติเชิงคุณภาพมากกวา ซึ่งไดแก ระดับของความไมกลัว ความมี
วินัย เจตจํานงที่จะยืนหยัดคัดคานตอไปแมจะถูกตอบโตจากฝายตรงขาม และภูมิปญญาในการ
เลือกยุทธศาสตร ยุทธวิธี และวิธีการของปฏิบัติการ (Sharp, 1973 : 476) อยางไรก็ตาม ในแง
ของการไปสู ค วามสํ า เร็ จ ในปฏิ บั ติ ก ารจริ ง โดยเฉพาะในแง ก ารบั ง คั บ โดยไร ค วามรุ น แรง
(nonviolent coercion) นั้น ปจจัยสําคัญ 4 ใน 8 ประการ ลวนเปนเรื่องเชิงปริมาณทั้งสิ้น เชน
จํานวนของนักปฏิบัติการไรความรุนแรง ความยาวนานของชวงเวลาที่การแข็งขอและการไมให
ความรวมมือสามารถดํารงอยูได ระดับความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนของฝายที่สามที่มี
ตอนักปฏิบัติการไรความรุนแรง และระดับความรวมมือและการปฏิเสธของบุคคลในฝายตรงขาม
(ชารป, 2529 : 219-220)
นอกจากนี้ แมในแงการตอสูเชิงคุณภาพผานปฏิบัติการเชิงเนื้อหา (ดังกลาวแลวใน
หัวขอ 4.2 ของบทนี้) จะมีผลในการกําหนดทิศทางความไดเปรียบเสียเปรียบของการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองอยูระดับหนึ่ง แตดูเหมือนวาในกรณีที่ประเด็นของแตละฝายยังไมสามารถเอาชนะ
กั น ลงได อ ย า งเด็ ด ขาด ป จ จั ย สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ มี ส ว นกํ า หนดความได เ ปรี ย บของ
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ปฏิบัติการนั้น คือ “อํานาจเชิงปริมาณ” กลาวสําหรับยุคที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดจาก
การเชื่อมตอระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตกับเครือขายการเมือง ฝายใดสามารถสรางและเขายึด
คุมทรัพยากรเชิงอํานาจทั้ง 6 ประการขางตน มาใชเคลื่อนไหวไดมากกวากัน ฝายนั้นยอม
ไดเปรียบฝายอื่นๆนั่นเอง
ในกรณีของการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงผานอินเทอรเน็ตรายรอบเหตุการณขับไลเพื่อ
รัฐบาลทักษิณนี้ ผูเขียนเห็นวาผูที่สามารถกุมอํานาจเชิงปริมาณไวไดนั้น แมไมถึงกับสามารถ
“บังคับโดยไรความรุนแรง” ไดทั้งหมด แตหากใชศัพททางสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ
แลว ก็กลาวไดวานาจะ “ปดลอมแบบไรความรุนแรง” (nonviolent containment) ได ทั้งนี้
สามารถพิจารณาไดจากอํานาจเชิงปริมาณใน 2 ระดับ คือ ระดับเว็บไซตของแตละฝาย และ
ระดับผูผลิตเนื้อหาคนหลักๆ ซึ่งก็คือ แกนนําของขบวนการเคลื่อนไหวนั่นเองสําหรับในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองผานอินเทอรเน็ต
4.7.1. อํานาจเชิงปริมาณของเว็บไซต
ดังไดกลาวแลววา ในบรรดาทรัพยากรเชิงอํานาจทั้ง 6 ประการนี้ แมปริมาณ
ของผูผลิตเนื้อหาและปริมาณของตัวเนื้อหา (หรือบทความ) ของแตละกลุมพลังทางการเมือง
ยอมสงผลสําคัญตอความไดเปรียบเสียเปรียบของฝายตน แตสิ่งที่สําคัญยิ่งกวา คือ ปริมาณ
ผูบริโภคเนื้อหาหรือปริมาณการถูกบริโภค เพราะนอกจากตรวจวัดไดงายกวาในเชิงเทคนิคแลว
ปริมาณการบริโภคเนื้อหาจะเปนตัวทวีคูณความสําคัญของเนื้อหาที่ถูกบริโภคอีกทอดหนึ่ง
กลา วอี กนั ยหนึ่ ง ถ ามีป ริมาณผูผลิต เนื้อหาและตัว เนื้อหาเปนจํ านวนมาก แต ไม มีใ ครอ าน/
บริโภค เนื้อหาที่ถูกผลิตขึ้นก็ไมมีนัยสําคัญในทางการตลาด/การเมืองแตอยางใด ในขณะที่
ทรัพยากรสวนที่เปนจํานวนชองทางเผยแพรและจํานวนลิงคนั้น แมจะเปนตัวทวีคูณผลกระทบ
ของเนื้อหาที่ถูกผลิตขึ้นเชนกัน แตในทางเทคนิคแลว การตรวจวัดของปจจัยนี้ ทําไดยากกวา
ดังนั้น ในที่นี้ จะใหความสําคัญกั บการพิจารณาปริมาณผูบริโภคเนื้ อหาและปริมาณการถู ก
บริโภคเปนหลัก
อันที่จริงแลว ปริมาณการถูกบริโภคดังกลาวนี้ เปนตัวแปรที่สําคัญในการเมือง
ยุคกอนอินเทอรเน็ตดวยเชนกัน เชน ในยุคหนังสือพิมพ อํานาจเชิงปริมาณจะถูกพิจารณาผาน
ปริมาณยอดขาย ในยุควิทยุหรือโทรทัศน ก็มีความพยายามทําการวิจัยการตลาดเชนกันวามี
ผูฟงวิทยุหรือโทรทัศนรายการหนึ่งๆมากนอยเพียงใด ในทํานองเดียวกัน การวิจัยเชิงการตลาด
ในยุคอินเทอรเน็ตนั้น จึงวัดกันที่ปริมาณการบริโภค หรือ จํานวนคลิ๊ก (Page View : PV) และ
ปริมาณจํานวนคนที่เขาบริโภคเว็บไซตนั้นๆโดยพิจารณาผานหมายเลขไอพีที่ไมซ้ํากัน (Unique
IP : UIP) เปนตน ดังนั้น เมื่ออินเทอรเน็ตถูกนํามาใชในการรณรงคทางการเมือง สิ่งที่เกิด
ตามมาอาจเรียกไดวาเปน “ตลาดการเมือง” ซึ่งจําเปนตองมีการวิจัยเชิงการตลาดเชนกันวา
เว็บไซตของฝายตนและฝายตรงขามกลุมอื่นๆนั้น เว็บไซตของฝายใด “ครอบครองตลาด” ได
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มากกวากัน เพราะฝายที่เนื้อหาของตนถูกบริโภคมากนั้น ไมวาผูอานจะเห็นดวยหรือไมก็ตาม
แตก็ เ รี ยกได คายการเมื องที่สามารถสรางเนื้อหาใหถูก บริ โภคไดมาก ยอมมี อิท ธิ พ ลเหนือ
มวลชนไดมากกวาฝายที่ถูกบริโภคนอยกวา
ในที่นี้ จะพิจารณาอํานาจเชิงปริมาณของเว็บไซตเพียง 3 แหง คือ เว็บผูจัดการ
ออนไลน, หองสนทนาของเว็บพันทิปฯ (ซึ่งมี “หองราชดําเนิน” เปนเพียง 1 ในเกือบ 20 หอง
สนทนา) ในฐานะที่เ ปนฐานที่มั่นสําคัญของกลุมสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ และเว็บประชาไท
ดอทคอมในฐานะเปนตัวแทนของกลุมไมเอามาตรา 71 โดยใชขอมูลสถิติจํานวนยูนีคไอพีและ
จํานวนคลิ๊กของแตละเว็บไซตในแตละเดือนของป 2549 สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดดัง
แสดงในตารางที่ 8.5, แผนภาพที่ 8.3 และ แผนภาพที่ 8.4
จากตารางและแผนภาพทั้งสอง จะเห็นไดวา แมปริมาณการถูกบริโภคของเว็บ
ประชาไทจะเพิ่มมากขึ้นอยางกาวกระโดดในชวงเดือนที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอของการรัฐประหารใน
เดือนกันยายน 2549 คือ จํานวนยูนีคไอพีเพิ่มขึ้นจาก 35,862 หมายเลขในเดือนสิงหาคม 2549
เปน 127,997 หมายเลขในเดือนตุลาคม 2549 (หรือราว 3.57 เทาตัว) และจํานวนคลิ๊กเพิ่มขึ้น
จาก 189,102 คลิ๊กในเดือนสิงหาคม ไปเปน 2,554,373 คลิ๊กในเดือนตุลาคม 2549 (หรือมากถึง
13.5 เทาตัว) แตโดยภาพใหญเมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซตผูจัดการออนไลนแลว เว็บผูจัดการฯ
มีสถิติการถูกบริโภคมากกวาอยางมากมายมหาศาล หากพิจารณาขอมูลเฉลี่ยระหวางป 25482549 แลว จํานวนยูนีคไอพีของเว็บผูจัดการฯ (726,629 หมายเลข) นั้น มีมากกวาของเว็บ
ประชาไทฯ (57,561 หมายเลข) อยูถึง 12.62 เทาตัว สวนจํานวนคลิ๊กเฉลี่ยทั้งสองปของเว็บ
ผูจัดการฯ (47,723,126 คลิ๊ก) ก็มีมากกวาของเว็บประชาไทฯ (749,135 คลิ๊ก) อยูมากถึง 63.70
เทาตัวเลยทีเดียว
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบเว็บผูจัดการออนไลนกับหองสนทนาของเว็บพัน
ทิปฯแลว แมหองสนทนาของเว็บพันทิปฯจะมีปริมาณการถูกบริโภคมากกวาเว็บประชาไทอยู
มาก แตก็ยังไมสามารถเทียบเทากับเว็บผูจัดการออนไลนไดอยูเชนกัน กลาวคือ พิจารณาจาก
ข อ มู ล เฉลี่ ย ทั้ ง สองป แ ล ว จํ า นวนยู นี ค ไอพี ข องเว็ บ ผู จั ด การฯ (726,629 หมายเลข) นั้ น มี
มากกวาของหองสนทนาของเว็บพันทิปฯ (จากขอมูลเฉลี่ยเทาที่มี 7 เดือน คือ 318,581
หมายเลข) อยู 2.28 เทาตัว สวนจํานวนคลิ๊กเฉลี่ยทั้งสองปของเว็บผูจัดการฯ (47,723,126
คลิ๊ก) ก็มีมากกวาของหองสนทนาของเว็บพันทิปฯ (12,815,640 คลิ๊ก) อยู 3.72 เทาตัวเชนกัน
ความแตกตางนี้จะยิ่งมีมากขึ้นไปอีก หากพิจารณาวาปริมาณการใช “หองราช
ดําเนิน” นั้น โดยปกติแลว จะมีสัดสวนเพียง 10% ของหองสนทนาทุกหองรวมกัน (ขอมูล
1

ทั้งนี้สถิติของเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น ทางผูดูแลไมไดทําการเก็บเอาไวเพียงพอที่จะนํามาใชใน
ที่นี้ได อยางไรก็ตาม จากภาพรวมทั่วไปแลว สถิติการอานเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะนอยกวาเว็บประชาไท
อยูมาก ดังนั้น จึงพอจะอนุโลมใชสถิติของเว็บประชาไทเปนตัวแทนอํานาจเชิงปริมาณของกลุมไมเอามาตรา
7 ได
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ประมาณการนี้ สมชาย แซอึ้ง, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2552) กลาวคือ เว็บผูจัดการฯทั้งเว็บมี
ปริมาณยูนีคไอพีและจํานวนคลิ๊กมากกวา “หองราชดําเนิน” อยูถึง 20.28 และ 37.20 เทาตัวเลย
ทีเดียว ความแตกตางของปริมาณการถูกบริโภคเนื้อหาของแตละเว็บไซตโดยพิจารณาผาน
ตัวเลขทั้งสองประเภทดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของ “อํานาจเชิงปริมาณ” ของทั้ง
3 เว็บไซตไดเปนอยางดี ทั้งนี้ แมจะนําปริมาณการถูกบริโภคของหองราชดําเนินและเว็บ
ประชาไทฯมารวมกันแลว (หากเชื่อตามที่คํานูณกลาววา กลุมไมเอามาตรา 7 กลายเปน “แนว
รวมมุมกลับ” ของกลุมสนับสนุนรัฐบาล (ดูหัวขอ 1.2.1 บทที่ 7)) ผลรวมของทั้งสองแหงทั้งใน
แงจํานวนยูนิคไอพีเฉลี่ย (31,858+57,561 = 89,419 หมายเลขไอพี) และจํานวนคลิ๊กเฉลี่ย
(1,281,564 + 749,135 = 2,030,699 คลิ๊ ก ) ก็ ยั ง ไม ส ามารถเที ย บได กั บ ของเว็ บ ผู จั ด การ
ออนไลน (726,629 หมายเลขไอพี และ 47,723,126 คลิ๊ก) อยูเชนเดิม กลาวคือ จํานวนยูนิคไอ
พีตางกัน 8.13 และจํานวนคลิ๊กตางกันถึง 23.50 เทาตัว
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ตารางที่ 8.5 : เปรียบเทียบอํานาจเชิงปริมาณของแตละเว็บไซต (ป 2549)
เดือน
ม.ค.48
ก.พ.48
มี.ค.48
เม.ย.48
พ.ค.48
มิ.ย.48
ก.ค.48
ส.ค.48
ก.ย.48
ต.ค.48
พ.ย.48
ธ.ค.48
ม.ค.49
ก.พ.49
มี.ค.49
เม.ย.49
พ.ค.49
มิ.ย.49
ก.ค.49
ส.ค.49
ก.ย.49
ต.ค.49
พ.ย.49
ธ.ค.49
เฉลี่ยทั้งป

ผูจัดการฯ
540,998
442,027
473,855
449,362
499,401
513,098
486,388
518,148
587,340
587,811
608,607
614,529
656,931
673,650
834,515
708,149
687,710
688,137
703,098
732,824
773,692
747,192
763,435
750,211
726,629

จํานวนยูนีคไอพี
pantip.com/cafe ประชาไทฯ
N/A
6,850
N/A
6,485
N/A
7,947
N/A
5,718
N/A
7,291
N/A
11,077
N/A
10,655
N/A
12,886
N/A
12,867
N/A
12,630
N/A
19,441
N/A
18,378
N/A
18,415
N/A
26,695
N/A
36,515
N/A
30,922
N/A
27,588
307,391*
27,339
294,830
33,929
303,475
35,862
321,331
74,860
336,096
127,997
324,749
129,246
342,194
121,362
318,581
57,561

ผูจัดการฯ
27,342,839
26,880,615
28,949,406
25,476,012
30,179,765
37,184,053
39,002,820
39,799,297
57,449,952
46,110,096
57,970,703
49,788,069
50,567,919
55,180,036
65,136,995
46,080,691
48,426,317
45,975,837
44,748,880
46,521,545
50,850,577
40,608,867
41,006,054
37,573,793
47,723,126

จํานวนคลิ๊ก
pantip.com/café ประชาไทฯ
N/A
43,548
N/A
41,277
N/A
51,001
N/A
38,481
N/A
41,335
N/A
62,662
N/A
58,566
N/A
66,152
N/A
77,071
N/A
63,674
N/A
82,299
N/A
76,262
N/A
85,224
N/A
141,964
N/A
209,443
N/A
159,263
N/A
140,862
13,940,426*
137,313
12,204,283
182,747
12,282,934
189,102
12,266,784
923,640
13,132,720
2,554,373
12,294,919
2,346,803
13,587,413
1,918,888
12,815,640
749,135

ที่มา : ประมวลและคํานวณเพิ่มเติมจาก http://directory.truehits.net/ 1

หมายเหตุ N/A : ไมสามารถหาขอมูลได
’ * ’ : เปนขอมูลประมาณการ เนื่องจากปจจุบันไมสามารถเขาถึงขอมูลไดแลว และผูเขียนไมได
เก็บขอมูลตัวเลขเอาไว จึงตองอาศัยการคํานวณสัดสวนพิกเซล (pixel) จากภาพที่ผูเขียนเคยเก็บ
ไวแทน ดังนั้น ขอมูลจํานวนยูนีคไอพีและจํานวนคลิ๊กอาจคลาดเคลื่อนมากกวา/นอยกวาขอมูลจริง
ไดราว 1-2% การคํานวณขอมูลเหลานี้ เปนไปเพื่อนํามาแสดงเปนกราฟเพื่อใหเห็นแนวโนมความ
แตกตางโดยรวม เพื่อพิจารณาถึง “อํานาจเชิงปริมาณ” ของแตละเว็บไซตเปนสําคัญ
1

สําหรับขอมูลเฉพาะในสวนของเว็บผูจัดการออนไลน ผูเขียนขอขอบคุณเว็บมาสเตอรของเว็บไซต
truehits.net ที่ชวยคนขอมูลและสงมาใหทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553

ม.
ค
ก. . 48
พ
ม.ี . 48
ค
เม . 4
.ย 8
พ. . 4
ค 8
ม.ิ . 48
ย
ก. . 48
ค.
ส. 48
ค
ก. . 48
ย
ต. . 48
ค
พ. . 48
ย
ธ. . 48
ค
ม. . 48
ค
ก. . 4
พ. 9
ม.ี 49
ค
เม . 4
.ย 9
พ. . 49
ค
ม.ิ . 49
ย
ก. . 49
ค
ส. . 49
ค.
ก. 49
ย
ต. . 49
ค
พ. . 4
ย 9
ธ. . 49
ค.
49

ม.
ค
ก. . 48
พ
ม.ี . 4
ค 8
เม . 4
.ย 8
พ. . 48
ค
ม.ิ . 48
ย
ก. . 48
ค
ส. . 48
ค
ก. . 48
ย
ต. . 48
ค
พ. . 48
ย.
ธ. 48
ค.
ม. 48
ค
ก. . 49
พ
ม.ี . 4
ค 9
เม . 4
.ย 9
พ. . 49
ค
ม.ิ . 49
ย
ก. . 49
ค
ส. . 49
ค
ก. . 49
ย
ต. . 49
ค
พ. . 49
ย.
ธ. 49
ค.
49
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-

พันหมายเลข

800

700

600
เว็บผูจัดการออนไลน

500

400
pantip.com/cafe

300

200

100
เว็บประชาไท

-

แผนภาพที่ 8.3 : จํานวนยูนคี ไอพี (UIP) รายเดือนของแตละเว็บไซต (ป 2548-2549)
ที่มา : ขอมูลจากตารางที่ 8.5
ลานคลิ๊ก

60
เว็บผูจัดการออนไลน

50

40

30

20

pantip.com/cafe

10

เว็บประชาไท

แผนภาพที่ 8.4 : จํานวนคลิก๊ (PV) รายเดือนของแตละเว็บไซต (ป 2548-2549)
ที่มา : ขอมูลจากตารางที่ 8.5
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4.7.2. อํานาจเชิงปริมาณของผูผลิตเนื้อหา
สถิติดังกลาวในหัวขอที่แลวเปนการวัดปริมาณการถูกบริโภคในระดับเว็บไซต
ทั้งเว็ บ ซึ่ งประกอบดว ยเนื้ อ หาเรื่องอื่นๆมากมาย เช น คนจํานวนมากที่บ ริ โภคเนื้อหาเว็ บ
ผูจัดการฯมักอานคอลัมน “ซอเจ็ด” ซึ่งเปนคอลัมนซุบซิบดาราอันมีชื่อเสียงยิ่งของเว็บแหงนี้
หรื อ กรณี ห อ งราชดํ า เนิ น (http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/) นั้ น ก็ เ ป น เพี ย งห อ ง
สนทนา 1 ในเกือบ 20 หองของทั้งหมดของเว็บพันทิปฯ (http://www.pantip.com/café) หากจะ
พิจารณา “อํานาจเชิงปริมาณ” ของแตละฝายใหเฉพาะเจาะจงลงไปมากขึ้น เพื่อใหเห็นชัด
ไดมากขึ้นวาประเด็นการเมืองของฝายใดไดขึ้นครองความเปนเจาเหนือตลาดผูบริโภคเนื้อหา
อินเทอรเ น็ต ได มากกว ากัน อาจจํ าเปนตองพิจารณาลงไปถึงปริมาณการถู กอานของแต ล ะ
บทความ ที่ผูผลิตเนื้อหาคนสําคัญๆของแตละฝายสรางกันขึ้นมา
สําหรับฝายขับไลรัฐบาล จะพิจารณาจาก 2 แหง คือ (1) เว็บผูจัดการออนไลน
เปนหลัก โดยพิจารณาเฉพาะคอลัมนิสตคนหลักๆเพียง 5 คน คือ สนธิ ลิ้มทองกุล (ผานคอลัมน
ถอดเทปรายการเมืองไทยรายสัปดาห), เซี่ยงเสาหลง, คํานูณ สิทธิสมาน ในคอลัมนหนา
กระดานเรียงหา, ปราโมทย นาครทรรพ ในคอลัมนคิดถึงเมืองไทย และชัยอนันต สมุทวณิช ใน
คอลัมนชีวิตที่เลือกได (ทั้งนี้จะไมนับคอลัมนิสตระดับรอง อีกหลายๆคน และขาวการเมืองตางๆ
ในอีกหลายคอลัมน เพราะขอมูลจะมีมากเกินไป และขอมูลหลายสวนไมสามารถเขาถึงไดแลว)
และ (2) กลุมตอตานรัฐบาลอีกจํานวนหนึ่งในหองราชดําเนิน เชน แคน ไทเมือง (นามแฝง),
*bonny (นามแฝง), RidKun (นามแฝง) เปนตน
สวนฝายสนับสนุนรัฐบาล จะพิจารณาจาก 3 แหง (1) หองราชดําเนิน ซึ่งเปน
ฐานที่มั่นหลักของกลุมนี้ และเปนสถานที่ที่เนื้อหาของกลุมสนับสนุนรัฐบาลนาจะถูกบริโภคมาก
ที่สุดในบรรดาเว็บตางๆ (2) เว็บ sondhi-mgr.com ซึ่งไมสามารถนับในระดับผูเขียนได จึงจะนับ
รวมในระดับเว็บไซตเลย โดยจะถือวาผลิตเนื้อหาทั้งหมดโดย ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง)
(3) เว็ บชมรมพิทั กษรัฐธรรมนู ญ ซึ่งมีคอลัมนิสตคนสํ าคัญๆ ได แก ชูชีพ ชีวะสุ ท ธิ์, ดุ สิต ศิ
ริวรรณ และ “คอลัมนิสตหนาใหม” (นามแฝง) 1 ทั้งนี้ ในที่นี้ จะถือวา 1 กระทูในหองราชดําเนิน
เทากับ 1 บทความในเว็บอื่นๆ
ทั้งนี้ ชวงเวลาในการนําขอมูลของเว็บผูจัดการออนไลนและขอมูลจากหองราช
ดําเนินเปนชวงระหวางเดือนกันยายน 2458 ซึ่งสนธิถูกปลดรายการออกจากชอง 9 จนถึง
เหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 สําหรับเว็บ sondhi-mgr.com จากการตรวจสอบขอมูล
ที่ปรากฏบนเว็บ เขาใจวานาจะมีบทบาทอยูชวง 5 เดือน ระหวางตนเดือนธันวาคม 2548 ถึงราว
ตนเดือนเมษายน 2549 สวนขอมูลของเว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ ประมาณการดวยวิธี
1

สวนขอมูลการบริโภคเนื้อหาในเว็บคนผานฟานั้น ไมสามารถเขาถึงได แตคาดวานาแมวาอาจจะมี
ปริมาณมากกวาของเว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนญ (ซึ่งก็มีนอยมากเชนกัน) แตก็นาจะไมไดมีปริมาณการ
บริโภคที่มากเพียงพอที่จะนัยสําคัญตอภาพรวมของการเปรียบเทียบได
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เดียวกัน เขาใจวา เว็บนี้ดําเนินการในชวงระหวางชวงเมษายนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2549
อํานาจเชิงปริมาณของผูผลิตเนื้อหา/ประเด็นคนสําคัญๆของทั้งสองฝายที่เลือกสรรมาในที่นี้
สามารถแสดงไดดังตารางที่ 8.6 1
ตารางที่ 8.6 : อํานาจเชิงปริมาณของฝายสนับสนุนและฝายขับไลรฐั บาลในระดับตัวบุคคล
ผูผลิตเนื้อหา
(สนับสนุนรัฐบาล)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

จํานวน จํานวน
เนื้อหา ความเห็น

จํานวน
คลิ๊ก ก

uggie*
ขนมตม
grassroot
chiangraiplus
มังกรดํา
*บังสุกุล*
พิเภกอินเตอร
รื่นฤดี
TRAT
สาละวิน
ยี่หรา@
Killer
Sky
ขยะสังคม
นางสาวหมอนทอง
X-CU
มาหาอะไร
นักเลงโบราณ
ปากไวใจดี
RoppongiHills
อินทรีกายสิทธิ์

39

5,866

293,300

13

4,229

211,450

11

2,311

115,550

19

1,893

94,650

21

1,684

84,200

17

1,290

64,500

37

1,152

57,600

14

1,104

55,200

22

984

49,200

11

912

45,600

11

896

44,800

25

724

36,200

16

484

24,200

21

441

22,050

4

377

9

357

17

251

4

163

3

50

5

43

3

34

ข

153

22. เว็บ sondhi-mgr
23. ดุสิตศิริวรรณ ค
24. ชูชีพชีวะสุทธิ์

ค

25. คอลัมนิสตหนาใหม ค
รวมทั้งหมด

37
26
23
561

ผูผลิตเนื้อหา
จํานวน จํานวน
จํานวน
(ขับไลรัฐบาล)
เนือ
้ หา ความเห็น
คลิ๊ก ง
1. เมืองไทยราย
3,509,095
สัปดาห (สนธิ)
34

2.

เซี่ยงเสาหลง

3.
4.
5.

ชัยอนันต

27

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

*bonny
canไทเมือง
ridkun
jerasak
soco
pom
(กอนหิน)
ละเมอ

44

3,709

185,450

39

2,592

129,600

34

752

37,600

16

598

29,900

15

275

13,750

29

226

11,300

11

194

9,700

72

2,000,913

ปราโมทย

71

776,302

คํานูณ

59

757,768
297,326

รวมทั้งหมด
451
7,758,704
18,850 หมายเหตุ
ก
: จํานวนคลิ๊กของขอ 1-21 เปนคาประมาณการ การ
17,850
อานกระทู โดยสมมติวาการแสดงความเห็น 1 ครั้ง
12,550
จะเพิ่มจํานวนคลิ๊ก 50 คลิ๊ก
8,150 ข
: ในเว็บ sondhi-mgr มีอยู 48 บทความ ที่ไมมีขอมูล
2,500
จํานวนคลิ๊ก จึงใชตัวเลข 2,168 ซึ่งไดมาจากการ
นําขอมูลจํานวนคลิ๊กของบทความอื่นเทาที่มีอยูมา
2,150
1,700 ค เฉลี่ยกัน
: จากบทความของทั้ง 3 คนรวมกัน 86 ชิ้น มีอยู 76
331,771
ชิ้ น ที่ ไ ม มี ข อ มู ล จํ า น ว น ค ลิ๊ ก จึ ง นํ า ตั ว เ ล ข 80
2,960
คาเฉลี่ยของ 10 ชิ้นที่มีอยู มาเปนคาจํานวนคลิ๊ก
ของทั้ง 76 บทความ
2,071
ง
: จํานวนคลิ๊กของขอ 6-12 เปนคาประมาณการ การ
1,840
อานกระทู โดยสมมติวาการแสดงความเห็น 1 ครั้ง
1,600,892
จะเพิ่มจํานวนคลิ๊ก 50 คลิ๊ก
(ดูรายละเอียดการคํานวณทั้งหมดในภาคผนวกที่ ค.)

1

ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะการประลองกําลังความสามารถระหวางทั้งฝายขับไลและฝายสนับสนุน
รัฐบาลเทานั้น โดยไมไดนํากลุมไมเอามาตรา 7 มาเปรียบเทียบรวมดวย เพราะไมสามารถเขาถึงขอมูลจํานวน
คลิ๊กของแตละบทความในเว็บไซตประชาไทฯได สวนขอมูลของเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ผูเขียนไดรับขอมูล
ผานทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 จากคุณวรรณชัย วงษตะลา เจาของบริษัท
thaiis.com และผูดูแลระบบคนใหมของเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งยายไปอยูที่เซิรฟเวอรแหงนี้ หลังจากที่
เว็บบอรดถูกปด แตเนื่องจากระบบการขอมูลสถิติของเว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไมไดมีการเก็บขอมูลจํานวน
คลิ๊กสะสมรายบทความเอาไว ทําใหไมสามารถนํามาพิจารณารวมในที่นี้ได อยางไรก็ตาม ขอขอบคุณคุณ
วรรณชัย วงษตะลา ไว ณ ที่นี้ สําหรับการใหขอมูลดังกลาว
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เมื่ อ นํ า ข อ มู ล จากตารางที่ 8.6 มาสร า งเป น แผนภาพ การประลองกํ า ลั ง
ความสามารถหรือเปรียบเทียบอํานาจเชิงปริมาณระหวางทั้งฝายขับไลและฝายสนับสนุนรัฐบาล
ในระดับตัวบุคคลผูผลิตเนื้อหาคนสําคัญๆนั้น สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 8.5 ทางซาย จะ
เห็ น ได ว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอํ า นาจเชิ ง ปริ ม าณของทั้ ง สองฝ า ยโดยพิ จ ารณาในแง ป ริ ม าณ
บทความหรือจํานวนกระทูแลว อาจไมแตกตางกันมากนัก ซ้ําฝายสนับสนุนรัฐบาลยังสามารถ
ผลิตเนื้อหาไดมากกวาดวย กลาวคือ ผลิตได 561 ชิ้น ในขณะที่ฝายขับไลรัฐบาลผลิตได 451
ชิ้น (ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูเขียนเลือกผูผลิตเนื้อหาคนหลักๆของฝายขับไลรัฐบาลมาเพียง 12 คน
ในขณะที่ฝายขับไลรัฐบาล เลือกมาถึง 25 คน) ดังแสดงในแผนภาพที่ 8.5 ทางขวา1
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบอํานาจเชิงปริมาณในระดับบุคคลของทั้งสอง
ฝาย โดยพิจารณาในแงปริมาณการถูกอาน (pageview) หรือจํานวนคลิ๊ก ของแตละบทความ
(หรื อกระทู ) รวมกันทั้ งหมดแล ว (ดั งแสดงในแผนภาพที่ 8.6) ความแตกต างเชิงอํานาจจะ
ปรากฏภาพชัดทันที วา ใครและฝายใดมีอิทธิพลเหนือมวลชนผูบริโภคเนื้อหาทางการเมืองใน
โลกอินเทอรเน็ตมากกวากัน และตางกันมากเพียงใด จากแผนภาพที่ 8.6 ทางซายนั้น จะเห็น
ไดวา วงกลมสีเขม ซึ่งเปนสัญลักษณแทนจํานวนคลิ๊กของแตละบุคคลในกลุมขับไลรัฐบาลนั้น มี
ขนาดใหญมากกวา “วงกลมสีออน” ซึ่งเปนสัญลักษณแทนจํานวนคลิ๊กของแตละบุคคลในกลุม
สนับสนุนรัฐบาลอยูมาก จํานวนคลิ๊กสวนใหญตกแกคอลัมนิสต 5 คนแหงเว็บผูจัดการออนไลน
อาทิเชน บทถอดเทปรายการเมืองไทยรายสัปดาห หรือก็คือ คอลัมนของสนธิ ลิ้มทองกุลนั้น
ไดรับจํานวนคลิ๊กหรือถูกบริโภคมากถึง 3.5 ลานครั้ง สวนคอลัมนที่ “เซี่ยงเสาหลง” (นามแฝง)
ผลิตขึ้น ก็มีไดรับการอานมากถึง 2 ลานครั้งเศษ เลยทีเดียว ในขณะที่ในฝายสนับสนุนรัฐบาล
นั้น จํานวนคลิ๊กที่มากที่สุดของผูผลิตเนื้อหา อยูที่เว็บไซต sondhi-mgr คือเพียง 331,771 ครั้ง
และอันดับถัดมา คือ ผูใชเว็บบอรดหองราชดําเนินซึ่งใชนามแฝงวา uggie* ซึ่งจากคาประมาณ
การ (คือ 1 ความเห็นที่แสดงในกระทูหนึ่งๆ คิดเปน 50 คลิ๊ก) แลว กระทูที่ uggie* ตั้งขึ้นถูก
อ า นมากเป นอั นดับ สอง คือ 293,300 ครั้ง นอกจากนี้ ในแผนภาพที่ 8.6 ทางขวา ซึ่งเป น
จํานวนคลิ๊กรวมทุกคนของแตละฝาย ก็จะเห็นไดวากลุมขับไลรัฐบาลไดรับจํานวนคลิ๊กมากกวา
7.7 ลานคลิ๊ก ในขณะที่กลุมสนับสนุนรัฐบาล ไดรับการบริโภคเพียง 1.6 ลานคลิ๊กเศษเทานั้น

1

ผูเขียนสรางแผนภาพทั้งสองโดยใชโปรแกรม ManyEyes ซึ่งเปนเว็บแอพพลิเคชั่นของเว็บไซต
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/ ขอขอบคุณ คุณอิสริยะ ไพรีพายฤทธิ์ แหง Siam
Intelligence Unit สําหรับแนะนําเว็บไซตแหงนี้
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กลมขับไลรัฐบาล
451 ชิ้น

กลมสนับสนุนรัฐบาล
561 ชิ้น

แผนภาพที่ 8.5: จํานวนชิ้นเนื้อหาที่ผลิตโดยคนหลักๆของกลุมขับไลกับกลุมสนับสนุนรัฐบาล
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลมแทน “จํานวนชิ้น” ของเนือ้ หาที่แตละคนผลิตขึ้น;
วงกลมสีเขม = ฝายขับไลรฐั บาล;
วงกลมสีออน = ฝายสนับสนุนรัฐบาล

ชัยอนันต
297,326
คลิ๊ก

เมืองไทยรายสัปดาห
3,509,095 คลิ๊ก

กลมขับไล
รัฐบาล
7,758,704 คลิ๊ก

คํานูณ
757,768 คลิ๊ก

Sondhi-mgr
331,771

ปราโมทย
776,302 คลิ๊ก
เซี่ยงเสาหลง
2,000,913 คลิ๊ก
กลมสนับสนุน
รัฐบาล
1,600,892 คลิ๊ก

แผนภาพที่ 8.6: จํานวนคลิก๊ ของผูผลิตเนื้อหาหลักของกลุมขับไลกบั กลุมสนับสนุนรัฐบาล
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลมแทน “จํานวนคลิ๊ก” โดยรวมของเนื้อหาทุกชิ้นที่แตละคนผลิตขึ้น;
วงกลมสีเขม = ฝายขับไลรฐั บาล;
วงกลมสีออน = ฝายสนับสนุนรัฐบาล
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ขอมูลที่นํามาใชในการสรางแผนภาพนี้ แมจะมีคาประมาณการอยูหลายสวน
แตขอมูลประมาณการนั้น สวนใหญจะเปนของฝายสนับสนุนรัฐบาล และคาประมาณการที่ให
มากกวาความเปนจริงดวย การวัด “อํานาจเชิงปริมาณ” ดังกลาว เปนเพียงการทดลองนับและ
เปรียบเทียบดูจํานวนคลิ๊กรายบุคคลและโดยรวมของแตละฝายที่ปรากฏนี้ ผลของการทดลอง
คํานวณเปรียบเทียบดังแสดงในแผนภาพทั้งสอง ยอมแสดงใหเห็นชัดเจนวา การคุมหรือยึดกุม
พื้นที่เนื้อหาขาวสารและวาระทางการเมืองในโลกอินเทอรเน็ตนั้น ตกอยูในมือของกลุมขับไล
รัฐบาลซึ่งมีอํานาจเชิงปริมาณมากกวากลุมสนับสนุนรัฐบาลอยางนอย 5 เทาทีเดียว
กลไกที่ปฏิบัติการไรความรุนแรงจะสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดนั้น ชารป
ระบุไววามีอยู 3 ชนิด คือ (1) การเปลี่ยนทัศนะ (conversion) ของฝายตรงขาม (2) การโอน
ออนตาม (accommodation) ซึ่งฝายตรงขามไมไดเปลี่ยนทัศนะแตอยางใด และไมถึงกับถูก
บังคับโดยไมมีทางใหเลือกเลย แตเลือกที่จะโอนออนผอนตาม เพื่อไมใหเสียหนา หรือไมใหใน
ที่สุดฝายตนเองตองถึงแกความพายแพไป และ (3) การบังคับโดยไรความรุนแรง (nonviolent
coercion)
ซึ่งชารปเสนอวาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อการตอตานขยายวงกวางขวางเกินกวาจะ
ปราบปรามเพื่อควบคุมผูคนใหยอมจํานนได หรือการไมใหความรวมทําใหระบบตางๆของสังคม
การเมืองไมสามารถดําเนินตอไปได นอกจากตอบสนองขอเรียกรองของกลุมปฏิบัติการไรความ
รุนแรงเทานั้น หรือความสามารถของฝายตรงขามที่จะปราบปรามกลุมปฏิบัติการไรความรุนแรง
ถูกบั่นทอนหรือสูญสิ้นไป
กรณีการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงรายรอบเหตุการณขับไลรัฐบาลทักษิณของ
ไทยนี้ มีลักษณะเดน 2 ประการ คือ (1) เปนความขัดแยงทางการเมืองที่ตรรกะเชิงอํานาจของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงครอบคลุมกํากับทุกฝายที่เกี่ ยวของดังที่วิทยานิพนธชิ้นนี้เรียกว า
“ความขัดแยงไรความรุนแรง” และ (2) แมจะยังไมถึงกับกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตก็ถือได
วากลไกการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ 2 และ 3 ไดทํางานอยางแข็งขัน มีความพยายามการเปดทางให
ฝายรัฐบาล “ลงได” อยางไมเสียหนา ในขณะเดียวกัน ก็มีการระดมหมูมวลชนเขารวมอยาง
มหาศาล โดยที่ไมมีฝายใดสามารถบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายของตนเองหรือเอาชนะ
ฝายตางๆไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
ขึ้นมาเสียกอน1)
1

รัฐประหารครั้งนี้ มีขอนาอภิปรายเล็กนอยวา เปนผลมาจากปฏิบัติการไรความรุนแรงของ
ขบวนการขับไลรัฐบาลหรือไม? อันที่จริงแลว รัฐประหารครั้งนี้กลาวไดวาเปนผลสืบเนื่องจากหลายเหตุปจจัย
ปจจัยแรกที่ปฏิเสธไมได คือ สนธิ ลิ้มทองกุล และพันธมิตรฯเอง ก็ไดเรียกรองใหทหารออกมารวมปกปอง
ประเทศชาติหลายครั้งหลายครา เชน การนําหนังสือไปยื่นที่กองทัพบก เมื่อกลางดึกชวงตอระหวางวันที่ 4-5
กุมภาพันธ 2549 หลังการอาน “ฎีกา” ของสนธิในการชุมนมกูชาติ เปนตน ปจจัยที่สองนาจะมาจากกระแสคุ
กรุนที่สืบเนื่องจากบุคคลสําคัญๆในกองทัพนั้นมีความไมพอใจตอรัฐบาลทักษิณมาโดยลําดับ จากการที่รัฐบาล
ทักษิณแตงตั้งโยกยายผูใกลชิดพตท.ทักษิณใหเขาไปมีอํานาจในตําแหนงสําคัญๆของกองทัพ ครั้นมีการจุด
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ท า มกลางบริ บ ทสถานการณ ดั ง กล า วนี้ ทรั พ ยากรการเคลื่ อ นไหวทาง
อิ น เทอร เ น็ ต อั น ก อ ให เ กิ ด อํ า นาจเชิ ง ปริ ม าณทั้ ง ที่ อ ยู ใ นระดั บ เว็ บ ไซต ทั้ ง เว็ บ หรื อ ในระดั บ
เฉพาะตัวผูผลิตเนื้อหาแตละคนของแตละกลุมพลังทางการเมืองนั้น จึงเปนตัวแปรสําคัญที่สราง
ความไดเปรียบเสียเปรียบใหกับแตละฝาย อํานาจเชิงปริมาณดังกลาวนี้ เปรียบเสมือน “กอง
กําลังไรความรุนแรงไซเบอร” (cyber nonviolent army) ที่กอใหเกิดสิ่งที่วิทยานิพนธนี้ขอเรียก
โดยยืมศัพทของสาขาความสัมพันธระหวางประเทศวาเปน “การปดลอมแบบไรความรุนแรง”
(nonviolent containment) กลาวคือ ในขณะที่ “การปดลอม” ในวงการความสัมพันธระหวาง
ประเทศหมายถึงการยึดกุมตําแหนงแหงที่ตางๆในภูมิรัฐศาสตรหนึ่งๆและสรางปริมณฑลแหง
การมีอิทธิพล (sphere of influence) เพื่อทําการโอบลอมประเทศหนึ่งๆ ไมใหขยายอํานาจ
ออกมาเกินขอบเขตที่จะเปนภัยคุกคามแกฝายตนได การปดลอมแบบไรความรุนแรง ในที่นี้
ดําเนินการผานขอมูลขาวสารและปฏิบัติการเชิงเนื้อหา กลาวคือ เปนการเขายึดกุมสภาพการ
นําเสนอขอมูลขาวสาร สรางความเหนือกวาของประเด็นวาระของฝายตน และทําการ “ปดลอม”
ไมใหปฏิบัติการเชิงเนื้อหาและการนําเสนอขอมูลขาวสารของฝายอื่นๆขึ้นมามีอํานาจจนเปนภัย
คุกคามเหนือประเด็นวาระของฝายตนเองได

ประเด็นเรื่องผูมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญวาพตท.ทักษิณหมายถึงใครกันแน และไมวาจะดวยตั้งใจหรือไมก็ตาม
ประเด็ น ใหม นี้ ไ ด เ สมื อ นเป น การเป ด แนวรบเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ดา น ทํ า ให สถาบั น กองทัพ ทุ ก เหล า ทัพ เริ่ ม มี ก าร
เคลื่อนไหวสงสัญญาณถึงการไมยินยอมใหความรวมมือตออํานาจของรัฐบาลทักษิณอยางจริงจังและตอเนื่อง
เปนกระแสกองทัพภิวัตนและรัฐประหารในที่สุด (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 2.3 บทที่ 5)
แมไมอาจกลาวไดอยางชัดเจนวาผลจากการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ทําใหเกิดการรัฐประหาร
2549 เพราะยังตองอาศัยการอภิปรายทั้งเชิงขอมูลขอเท็จจริงและเชิงทฤษฎีอีกมาก แตในที่นี้ สามารถกลาว
ไดอยางชัดถอยชัดคําวา การเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯและการทํางานอยางบรรสานสอดคลองของเครือ
ผูจัดการ ไดทําใหเกิดกระแสการเพิกถอนความยินยอมตอรัฐบาลทักษิณขึ้นทั่วประเทศในทุกสถาบันและภาค
สวน ไมเวนแมแตในสถาบันกองทัพไทยเอง ไมวาจะเพราะ (1) เกิดการเปลี่ยนทัศนะ (conversion) ในกลุม
ทหาร หรือเพราะ (2) กลุมทหารวิเคราะหเห็นถึงแนวโนมที่อํานาจของรัฐบาลออนแอลงมากเพียงพอที่ควรจะ
เลือกแสดงบทบาทการเปนฝายไมใหความรวมมือตอรัฐบาล แทนที่จะใหความยินยอมกับรัฐบาลตอไป และ
อาจพัดพาลงไปพรอมกับการสิ้นสุดอํานาจของรัฐบาลดวย หรืออาจเปนทั้งสองอยาง กองทัพจึงเริ่มเคลื่อนไหว
สงสัญญาณไมใหความยินยอมตออํานาจและการสั่งการของรัฐบาลทักษิณอยางชัดเจน โดยเฉพาะหลังการจุด
ประเด็นเรื่องผูมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ จนในที่สุดกองทัพเลือกใชวิธีการทํารัฐประหารเพื่อโคนลมอํานาจของ
รัฐบาลทักษิณ
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5. สรุปขอคนพบ
วิทยานิพนธนี้ตั้งคําถามวิจัย 2 ประการ คือ ปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใช
อินเทอรเน็ตดังในกรณีของไทยมีลักษณะและพลวัตอยางไร และอํานาจเชิงโครงสรางของระบบ
อินเทอรเน็ตถูกนํามาใชโดยภาคสวนตางๆอยางไร ในหัวขอนี้ จะขอสรุปขอคนพบทั้งหมดและ
ตอบคําถามทั้งสองประการนี้ไปพรอมกัน โดยเสนอเปนขอสรุปทั้งหมด 8 ประการ ดังนี้
1) อํานาจของกลุมการเมืองหรือองคอํานาจหนึ่งๆขึ้นอยูกับความชอบธรรมของกลุม
นั้นหรือการไดรับความยินยอมจากประชาชนหรือกลุมอื่นๆ ซึ่งมีพลวัตความแปรผันคอนขางสูง
โดยเฉพาะในเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองที่กินเวลายาวนาน ความแปรผันนี้จะมีมาก
นอยหรือเปนไปในทิศทางใด ขึ้นอยูกับเปาหมาย ความสามารถ และเจตจํานงของกลุมนั้นๆที่
เขาตอสูตอรองในความขัดแยงหนึ่งๆ
2) อินเทอรเน็ตในกรณีของไทยนั้น ถูกใชเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไรความรุนแรง
ในลักษณะที่เรียกวา “แอ็คติวิซึม” (activism) คือ ใชเพื่อสรางความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
เสริมเพิ่มหรือกอบกูความชอบธรรมของกลุมตน พรอมไปกับลดทอนความชอบธรรมของกลุม
อื่น แตยังไมถึงขั้นการใชอินเทอรเน็ตแบบ “แฮ็คติวิซึม” (hacktivism) ที่ใชความรูเชิงเทคนิค
แบบแฮ็คเกอร สรางการมีสวนรวมของผูคนในวงกวางระดับขามชาติ ทําการประทวง โดยการ
แทรกแซงทางเทคนิคโดยไรความรุนแรง (technical nonviolent intervention) จนใหระบบ
คอมพิวเตอรหรือเว็บไซตของฝายตรงขาม ไมสามารถทํางานไดตามปกติ
3) กระนั้น ในสังคมที่มีลักษณะเปนเครือขายติดตอสื่อสารถึงกันตลอดเวลา อํานาจเชิง
การเมื องและอํ า นาจเชิ ง เทคโนโลยีจึ ง เชื่ อ มโยงกัน อย า งใกลชิ ด อยู บ นระนาบเดีย วกั น การ
เคลื่อนไหวเชิงอํานาจของปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต ทํางานอยูบนภูมิศาสตร
อํานาจชนิดใหมที่ขามเสนแบง 3 ชนิดที่ทําใหอํานาจการสื่อสารโดยใชอินเทอรเน็ตยิ่งมีมากขึ้น
ไดแก ขามเสนแบงโลกกายภาพกับโลกไซเบอร ขามเสนแบงชนิดของสื่อ และขามเสนแบงการ
เปนผูผลิตกับผูบริโภคเนื้อหา
4) ในแง วิ ธี ก ารของปฏิ บั ติ ก ารไร ค วามรุ น แรงโดยใช อิ น เทอร เ น็ ต แล ว กรณี ก าร
เคลื่อนไหวของไทย อินเทอรเน็ตในฐานะที่เปนสื่อทางสังคม ถูกใชไปในแงการสนทนากับฝาย
ตรงขามเพื่อโนมนาวชักจูงหรือวิพากษวิจารณเปนหลัก เนื้อหาที่เคยใชสื่อสารในการประทวง
หรือโนมนาวชักจูงแบบตางๆที่เคยมีมาแตเดิมกอนยุคอินเทอรเน็ต เชน การแสดง การอภิปราย
ฯลฯ ถูกแปลงใหอยูในรูปดิจิตอล ทั้งที่เปนแบบตัวอักษร ขาว บทความ ภาพ เสียง วิดีโอ เพือ่ ให
สามารถขยายวงผูบริโภคสื่อไดกวางไกลมากขึ้น และหลุดรอดจากวงลอมการเซ็นเซอรของผูมี
อํานาจไดมากขึ้น
วิธีการไมใหความรวมมือในแบบเดิม ถูกแปลงเปนการรณรงคผานทาง
อินเทอรเน็ตเชนกัน ทั้งในแงการคว่ําบาตรสินคาในเครือสื่อที่ตกเปนเปาหมาย และการขึ้นบัญชี
ดําเครือขายของฝายตรงขาม สิ่งที่ดูจะเปนเรื่องใหมอยูบาง คือ การแทรกแซงไรความรุนแรง
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(แต ยั ง เป น แบบแอ็ ค ติ วิ ซึ ม ) คื อ การเป ด เผยข อ มู ล ทางเทคนิ ค ของปฏิ บั ติ ก ารลั บ ผ า นทาง
อิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ ตอบโต ค วามพยายามอั น ไม ช อบธรรมนานาประการ และการป ว นทาง
วัฒนธรรม (culture jamming) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชกันแพรหลายในยุคอินเทอรเน็ตเพื่อตอตาน
และกลับตรรกะความหมายหรือภาพลักษณของกลุมองคกรหนึ่งๆที่มีอํานาจในเชิงการโฆษณา
สื่อสารเปนอยางมาก
5) เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ จึงมีอํานาจเชิงโครงสรางแฝง
ฝงอยู อํานาจเหลานี้ลวนเปนผลจากกลุมอํานาจตางๆที่เขาไปของเกี่ยวกับการลงหลักปกฐาน
และขยายตั วของระบบเทคโนโลยีช นิดนี้ในประเทศไทย โดยผ านมิติเ ชิ งเทคนิ คและมิติ เ ชิง
สถาบั น
แม กลุ มที่ เขาไปของเกี่ย วกับการพัฒนาอิ นเทอรเ น็ ตของไทย ด วยแรงจูงใจ
นานาประการ เชน เศรษฐกิจ ผลกําไร อุดมการณเสรีภาพ อุดมการณพัฒนาประเทศ การรักษา
ความสงบเรี ย บร อ ยของสั ง คม การรั ก ษาความเป น ธรรม ฯลฯ แต ผ ลลั พ ธ ที่ ป รากฏ คื อ
อินเทอรเน็ตคอนขางเนนการรักษาความสงบเรียบรอย มากกวาการสงเสริมเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น
6) แมกลุมอํานาจดังกลาวไมไดมีความเชื่อมตอใดๆในแงเพื่อรับมือหรือเตรียมการณ
เพื่อสงเสริมปฏิบัติการไรความรุนแรงโดยใชอินเทอรเน็ต แตเมื่อมีการนําอินเทอรเน็ตมาใชเพื่อ
ทาทายอํานาจ กลุมที่เคลื่อนไหวจึงตองเผชิญกับ “พลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความ
รุนแรง” (technological dynamic of nonviolent action) กลาวคือ อํานาจเชิงโครงสรางเหลานี้จะ
ปรากฏตัวแทรกแซงการสื่ อสารของกลุมเคลื่อนไหว แทรกแซงระบบอินเทอร เ น็ ต ในส ว นที่
โครงสร า งทางเทคโนโลยี มี ลั ก ษณะค อ นข า งรวมศู น ย เช น ที่ ชั้ น โครงข า ยพื้ น ฐาน อาทิ ที่
อินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ ที่ชุมสายอินเทอรเน็ตภายในประเทศ แตการแทรกแซงที่
ชั้นนี้จําเปนตองอาศัยการลงทุนทางเทคโนโลยีคอนขางมาก ดังกรณีที่จีนกระทํา ในกรณีของ
ไทย อํานาจเชิงโครงสรางไดปรากฏตัวในสวนที่ระบบมีความรวมศูนยเขมขนนอยลง คือ ที่ชั้น
ชองทางเขาถึงอินเทอรเน็ต โดยมีมาตรการปดกั้นและแทรกแซงเว็บไซตเปนหลัก ซึ่งมีทั้งใน
ลักษณะที่เปนแบบเปดเผยและใชอิทธิพล การปดกั้นแทรกแซงนี้ แมจะยังมีไมมากในชวงป
2548-2549 แตหลังเหตุการณรัฐประหารแลว การเซ็นเซอรและควบคุมอินเทอรเน็ตในชั้นตางๆ
ถูกจัดตั้งขึ้นมาอยางเปนระบบและมีมากขึ้นเรื่อยๆ
7) ในพลวัตทางเทคโนโลยีของปฏิบัติการไรความรุนแรง มีตัวอยางวิธีการอยู 2 ชนิด
ที่มีเปนไปไดที่จะพัฒนาขึ้นเปน “วิธีการเชิงเทคนิค” ของปฏิบัติการไรความรุนแรง (technical
method of nonviolent action) นอกเหนือไปจากวิธีการเชิงกายภาพ จิตวิทยา เชิงสังคม เชิง
เศรษฐกิจ เชิงการเมือง ตามที่มีใชกันอยู 198 วิธี คือ (1) ยกระดับจากการไมใหใชบริการเว็บ
โฮสติ้ง เปน การไมใหความรวมมือทางเทคนิค (technical non-cooperation) ในความหมายที่วา
ผูคนที่มีตําแหนงหนาที่เกี่ยวของอยูในสวนตางๆของระบบอินเทอรเน็ตไมใหความรวมมือกับ
คําสั่งที่ไมชอบธรรม หรือไมใหบริการทางเทคนิคตอการกระทําที่ไมชอบธรรม และ (2) ยกระดับ
จากการโจมตีทางเทคนิคแบบแฮ็คเกอร มาเปน การแทรกแซงทางเทคนิคโดยไรความรุนแรง
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(nonviolent intervention) ในความหมายของการยกระดับใชอินเทอรเน็ตจากขั้น “แอ็คติวิซึม”
ไปเป น “แฮ็ ค ติ วิ ซึ ม ” โดยใช เ ทคนิ ค แบบแฮ็ ค เกอร ร ณรงค ทํ า อารยะขั ด ขื น อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส
(electronic civil disobedience) เพื่อสรางการมีสวนรวมของคนจํานวนมากในการทําใหระบบ
คอมพิวเตอรหรือเว็บไซตเปาหมายไมสามารถทํางานไดตามปกติ
8) สําหรับกรณีของไทยที่การใชอินเทอรเน็ตเคลื่อนไหวทางการเมือง อยูในขั้น “แอ็คติ
วิซึม” และปฏิบัติการเชิงเนื้อหาของแตละฝายยังไมสามารถเอาชนะกันไดอยางเด็ดขาดนั้น
ทรัพยากรการเคลื่อนไหวบนอินเทอรเน็ตเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหกลุมหนึ่งๆสามารถระดม
“อํานาจเชิงปริมาณ” อันจะเปนตัวกําหนดความไดเปรียบเสียเปรียบเหนือกลุมตางๆที่เกี่ยวของ
ในความขั ด แย ง ทางการเมื อ งหนึ่ ง ๆ ผ า นการ “ป ด ล อ มโดยไร ค วามรุ น แรง” (nonviolent
containment) ได
กลาวโดยสรุป อินเทอรเน็ตไทยนั้น แมมีอํานาจเชิงโครงสรางแฝงฝงอยู และจะแสดงตัว
เพื่อลดทอนศักยภาพของปฏิบัติการไรความรุนแรง แตก็ในกรณีการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลเมื่อ
ป 2548-2549 นั้น อํานาจเชิงโครงสรางนี้ยังไมเขมแข็งมากนัก ทําใหอินเทอรเน็ตไทยเอื้อตอ
การเคลื่อนไหวไรความรุนแรงใหสามารถเขยาความเขมแข็งของฝายตรงขามไดอยางมีพลัง แม
จะไมถึงใชอินเทอรเน็ตถึงขั้นเทคนิคแบบแฮ็คเกอร แตวิธีการเคลื่อนไหวหลายประการก็แสดงให
เห็นถึงวิธีการใหมๆของการสรางปฏิบัติการไรความรุนแรงในเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีได
6. ขอเสนอแนะ : แนวโนมและโจทยวจิ ัยในอนาคต
จากที่กลาวมาทั้งหมดในวิทยานิพนธชิ้นนี้ จะเห็นไดวา ในชวง 5-10 ปที่ผานมานี้
สังคมไทยไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไปอยางรวดเร็วยิ่ง หลัง
เหตุการณรัฐประหารป 2549 นั้น เทคโนโลยีการสื่อสารอีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกกันกวางๆวา “สื่อ
ใหม” (new media) ไดกาวขึ้นมาเปนที่นิยมอยางรวดเร็วทั้งในแงความกวางขวางครอบคลุมและ
ความซับซอน และนับวันจะมีลักษณะขามสื่อ (cross-media) มากขึ้นเรื่อยๆ เนื้อหาชุดเดียวกัน
ถู ก สื่ อ สารไปในสื่ อ หลากหลายชนิ ด ทํ า ให สื่ อ ทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ วิ ท ยุ โทรทั ศ น อิ น เทอร เ น็ ต
ดาวเทียม การสงขอความ/ขาวสาร/คลิปทางโทรศัพทมือถือ ถูกผสานเขาเปนปริมณฑลขอมูล
ขาวสารสืบเนื่องเชื่อมตอเปนผืนแผนเดียวกัน และเชื่อมโยงผูคนทั้งที่อยูในโลกออนไลนและโลก
ออฟไลนเขาดวยกันกลายเปนชุมชนการสื่อสารขามสื่อที่มีขนาดใหญมาก
นอกจากนี้ ปรากฏการณที่เรียกกันกวางๆวา “เว็บ 2.0” (web 2.0) อยางเว็บบอรด,
เว็บบล็อก (weblog), YouTube, Wikipedia ฯลฯ ที่ผูบริโภคเนื้อหาเปนผูผลิตเนื้อหาไปใน
ขณะเดียวกัน ซึ่งเรียกกันวา “prosumer” (มาจาก producer + consumer) และใครๆก็สามารถ
ผลิตเนื้อหาและสรางสื่อ (ทั้งตัวอักษร ภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ) ของตัวเองไดไมยากอีกตอไป
ทํา ให การสื่ อสารในปริม ณฑลขอมูล ขาวสารดังกลา วยิ่งไหลเวี ย นเชี่ ยวกราก เข มข น และมี
ปริมาณมหาศาลมากขึ้นไปอีก จนบางครั้งเกิดสภาวะที่มีแตคนพูด ไมมีคนฟง อาณาบริเวณ
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อันกวางขวางของการสื่อสารขามสื่อเหลานี้ ผนวกกับความเร็วของการสื่อสารที่สามารถสราง
และสงเนื้อหาไดตลอดทุกนาที ทุกชั่วโมง และทุกวัน รวมถึงปริมาณและความเขมขนในการผลิต
เนื้ อ หาโดยไม ถู กจํ า กั ดด ว ยเนื้ อ ที่ ก ระดาษ ทํ าให เ วลาในการตั้ง สติ ใ คร ค รวญไตร ต รองของ
ผูบริโภค ผูผลิต หรือผูสงตอเนื้อหานั้น เหลือนอยลงเรื่อยๆ
ในสภาวะทางเทคโนโลยี ดั ง กล า ว เมื่ อ สื่ อ ใหม เ หล า นี้ ถู ก ใช ไ ปในสถานการณ ค วาม
ขัดแยงทางการเมือง จึงกอใหเกิดผลกระทบอยางมโหฬารเกินกวาจะฉุดรั้งไดงายๆ กลายเปนสิ่ง
ที่อาจเรียกไดวา “ความขัดแยงทางการเมืองความเร็วสูง” โดยเฉพาะเมื่อถูกใชไปในแงการโหม
กระพืออารมณโกรธแคนและเกลียดชัง การใหขอมูลเท็จหรือความจริงครึ่งเดียว (disinformation
and misinformation) และการทํางานผานความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมชนิดอื่นๆ เพื่อสงเสริมให
เกิดการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม ที่สําคัญ คือ การกระทําดังกลาว สามารถเกิดขึ้นมาไดทั้ง
จากฝายภาครัฐ และจากฝายประชาชนกลุมตางๆทั้งที่อยูและไมอยูในสองขางของขั้วขัดแยงก็
ตาม สถานการณดังกลาวนี้ยิ่งลอแหลมและซับซอนขึ้นไปอีกเมื่ออยูในชวงวิกฤตความขัดแยงที่
รุนแรงสืบเนื่องและยืดเยื้อ
ในขณะเดียวกัน ในเชิงโครงสรางทางเทคโนโลยีแลว เกิดปรากฏการณสําคัญอยางนอย
3 ประการ ไดแก (1) การเพิ่มขึ้นอยางมากมายของการควบคุมกํากับ กระทั่งเซ็นเซอร ปดกั้น
และตรวจจั บ จากภาครั ฐ ซึ่ ง เป ด ศั ก ราชด ว ยคํ า สั่ ง คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2549 ที่มอบอํานาจคอนขางกวางขวางใหแกกระทรวงไอซีทีโดยระบุ “…ใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทําลาย การเผยแพรขอมูล
ขาวสารในระบบสารสนเทศ ผานระบบเครือขายการสื่อสารทั้งปวง ที่มีบทความ ขอความ คําพูด
หรื อ อื่ น ใด อั น อาจจะส ง ผลกระทบต อ การปฏิ รู ป การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข...” แมคําสั่งนี้ถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรีชุดพล.อ.สุรยุทธ จุลา
นนท เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 แตก็มีการออก พ.ร.บ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
พ.ศ.2550 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่ออื่นๆขึ้นมาแทน อาทิเชน หลักเกณฑเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ ตามพรบ.ฉบับนี้ (ประกาศโดยกระทรวงไอซีที ในราชกิจจาฯ
เมื่อ 23 สิงหาคม 2550) ซึ่งกลาวถึงแขนงวิชาใหมที่เรียกวา “ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ” (information security) และการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (computer
forensics) รวมทั้งปรากฏการณไลลา “เว็บหมิ่น” และจับกุมผูเกี่ยวของในชวงป 2551-2552 อีก
ดวย (2) การโจมตีทางเทคนิคของกลุมตางๆในขั้วขัดแยง และการออกแบบโครงสรางทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรับมือกับการโจมตี (รวมถึงการเซ็นเซอรปดกั้น) ดังกลาว และ (3)
การตอสูของกลุมตอตานการเซ็นเซอร อาทิกลุมเสรีภาพตอตานการเซ็นเซอรแหงประเทศไทย
(Freedom Against Censorship Thailand : FACT) กลุมพลเมืองเน็ตไทย (Thai Netizen)
รวมถึงกลุมตอตานรัฐประหาร 2549 ตางๆอีกดวย
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ปรากฏการณเหลานี้เผยใหเห็นไดอยางดีถึงปฐมบทของความขัดแยงและการตอสูเชิง
อํานาจในโครงสรางระบบเทคโนโลยีสื่อใหมของไทย ทั้งในเชิงโครงสรางเทคโนโลยี เชิงเทคนิค
และเชิงสถาบัน ฯลฯ ที่ของเกี่ยวกับตัวแสดงหลากหลายในระดับตางๆ เชน ผูใชเว็บบอรด, บล็อก
เกอร, เว็บมาสเตอร, ผูใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต, ผูใหบริการโครงขายพื้นฐาน ฯลฯ และจะยิ่ง
ทวีความซับซอนขึ้นไปอีกในอนาคต พรอมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่นับวันยิ่งซับซอนและ
ซอกซอนมากขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
สถานการณความรุนแรงที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสื่อใหมดังที่เกิดขึ้นแลวบาง
ดังที่เกิดขบวนการตอตานรัฐประหารเปนจํานวนมากในชวงป 2550 และการเผชิญหนากัน
ระหวางทั้งฝายขับไลรัฐบาลและฝายสนับสนุนรัฐบาล ซึ่งกอตัวกันชัดเจนกลายเปน “เสื้อเหลือง”
กับ “เสื้อแดง” และมีการปะทะกันถึงขั้นเลือดตกยางออก เปนวิกฤติสูงสุดในวันที่ 7 ตุลาคม
2551
แนวโนมเหลานี้ที่จะยิ่งทวีคูณในอนาคต ดูจะทําใหแนวทางการไมใชความรุนแรงในการ
แกไขปญหาความขัดแยงนั้น เหลือที่ทางและทางเลือกนอยลงทุกทีๆ ในขณะที่องคความรูของ
ไทยเกี่ยวกับสันติวิธีเพื่อรับมือสถานการณใหมดังกลาว ก็ยังไมทันสถานการณมากเพียงพอ
โจทยสําคัญสําหรับงานวิจัยในอนาคตที่นาคนควาสืบเนื่อง จึงนาจะไดแกคําถาม อาทิเชน
(1) จากประสบการณของประเทศอื่นๆทั่วโลก ทามกลางสังคมที่ชุมโชกไปดวยขอมูล
ขาวสารจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อใหมนั้น ความรุนแรงทางการเมืองปรากฏและเปลี่ยน
รูปลักษณไปอยางไรบาง? การใชความรุนแรงทางการเมืองดังกลาวสัมพันธอยางไรกับระบบ
เทคโนโลยี ข องประเทศนั้ น ๆ? สั ง คมการเมื อ งของประเทศนั้ น ๆ มี วิ ธี เ ผชิ ญกั บ รู ปลั ก ษณ ที่
เปลี่ยนแปลงไปของความรุนแรงทางการเมืองอยางไร? และมีการนําเทคโนโลยีสื่อใหมมาใช
ในทางสันติวิธีบางหรือไม อยางไร? ตัวอยางเชน การทําอารยะขัดขืนอิเล็คทรอนิคส (electronic
civil disobedience) ของกลุมซาปาติสตา (Zapatista) (ดูเพิ่มเติมใน Jordan and Taylor 2004;
Meikle 2009) เปนตน
(2) ในสังคมการเมืองไทย หลังเหตุการณรัฐประหาร 2549 มานั้น ระบบเทคโนโลยีสื่อ
ใหมทั้งในเชิงเทคนิคและในมิติเชิงสถาบัน หรือองคกรกํากับดูแล เปลี่ยนไปอยางไรบาง? ความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม สงผลตอรูปลักษณของความรุนแรงทางการเมืองที่มีเพิ่มขึ้น
อยางไร?
(3) สังคมไทยมีวิธีเผชิญกับแนวโนมความรุนแรงทวีคูณดังกลาวไดอยางไร? มีความ
พยายามปรับแกระบบโครงสรางทางเทคโนโลยีของสื่อใหมใหลดทอนความรุนแรงทางการเมือง
และเอื้อตอการไมใชความรุนแรงบางหรือไม อยางไร? และจะมีทางเลือกของการไมใชความ
รุนแรงในสังคมลักษณะดังกลาวไดอยางไรบาง?
คําถามเหลานี้ เปนเพียงตัวอยางของโจทยวิจัยที่นาจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
สํา หรับ ผูที่ส นใจเรื่อ งความเกี่ย วพัน ระหวา งเทคโนโลยีกับ ความรุน แรงและการไมใ ชค วาม
รุนแรงทางการเมือง โดยเฉพาะในหวงเวลาหลังเหตุการณรัฐประหาร 2549 ซึ่งมีความ
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เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยอยางรอบดาน ทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาความรูใหเทาทัน
สถานการณ และสามารถหาทางปองกันไมใหมีเทคโนโลยีดังกลาวกลายมาเปนเครื่องมือใช
ความรุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยง ซึ่งกลายเปน “ความขัดแยงยืดเยื้อ” ไปแลวใน
ปจจุบัน และพรอมที่จะเสนอแนวทางทางเลือกของการใชเทคโนโลยีชนิดนี้ในลักษณะที่ไมใช
ความรุนแรงในการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางนาฟงอีกดวย ☯

รายการอางอิง
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กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/
topicstock/2006/02/P4136776/ P4136776.html [2552, กันยายน 14]
*bonny (นามแฝง) (2549ง) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๑), หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 12
กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/
topicstock/2006/02/P4100709/P4100709.html [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549จ) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๒), หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 13
กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern
/topicstock/2006/02/P4101737/P4101737.html [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549ฉ) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๓), หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 14
กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/
topicstock/2006/02/P4104268/P4104268.html [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549ช) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๔), หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 15
กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :

500

http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/
2006/02/P4107267/P4107267.html] (67 [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549ซ) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๕), หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 16
กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/
topicstock/2006/02/P4110093/P4110093.html [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549ฌ) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๖), หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 18
กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
rajdumnern/topicstock/2006/02/P4115916/P4115916.html [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549ญ) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๗), หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 20
กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4120347/P4120347.
html [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549ฎ) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๘), หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 21
กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4123548/P4123548.
html [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549ฏ) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. ทําไมระบอบทักษิณนิยมจึง
พินาศ..เร็วกวาที่คาดคิด** (ตอนที่๙ อวสานแลว), หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 22 กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4127886/P4127886.
html [2552, กันยายน 5]
*bonny (นามแฝง) (2549ฐ) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด) ดวนครับดวน!! มีเรื่องมาปรึกษา
สมาชิกทุกทาน..ขอเรียนเชิญนะครับ**. หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม.
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4127986/P4127986.
html [2552, กรกฎาคม 8].
*bonny (นามแฝง) (2550) อดีต ปจจุบัน และอนาคตของขบวนการเสรีไทยเว็บบอรด, ใน
*bonny (นามแฝง) (บรรณาธิการ), ยังไมก็ไมชิน SHIN. กรุงเทพฯ : อภิสราอินเตอร
กรุป, 2550.

501

*บังสุกุล* (นามแฝง) (2549ก) ขอประทวงชอง 7 ใหทํากรอบเล็ก 2 กรอบ, หองราชดําเนิน
เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 10 มีนาคม 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4179960/P4179960.
html [2552, กันยายน 17]
*บังสุกุล* (นามแฝง) (2549ข) ฏีกาอยูในพระราชวินิจฉัยแลวจะนัดมาชุมนุมกดดันอีกหรือไร,
หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 5 กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา
: http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4079649/
P4079649.html [2552, กันยายน 17]
*บังสุกุล* (นามแฝง) (2549ค) ผมหวงรัฐธรรมนูญครับขอคัดคานม็อบ4ก.พ.แบบออกนอกหนา
เลย, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 31 มกราคม 2549 (338 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/01/
P4065866/P4065866 .html [2552, กันยายน 17]
::Sholl:: (นามแฝง) (2549ก) .......กนก สองมาตราฐานยังไมเข็ด ทั้งอคติ และใสอารมณ
ความรูสึกสวนตัว ยังจําคําพูดหลาวนี้ที่เคยพูดในขาวไดหรือไม?, หองราชดําเนิน
เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 5 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4262193/P4262193.
html [2552, กันยายน 18]
::Sholl:: (นามแฝง) (2549ข) ......กนกnationดีมากเลยนะครับย้ําใหญเลยนะครับ, หองราช
ดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 30 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4241744/P4241744.
html [2552, กันยายน 18
~Ultra_Jack~ (นามแฝง) (2549) กะทูโหวต...กนกควรทํารายการคุยคุยขาวตอไปหรือไม,
หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 31 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4245473/P4245473
.html [2552, กันยายน 18]
‘เปรม’ ย้ําสํานึกทหารอาชีพ ใหถอยหาง ‘คนไมดีแตมีเงิน’, มติชนรายวัน, 1 ก.ย.2549 หนา
2.
เปดตัวแลว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, ประชาไท, 10 กุมภาพันธ 2549
<_Eminem_> (นามแฝง) (2549), คมชัดลึกออกมายอมรับผิดและขอโทษแลวคุณคิดวา
บรรณาธิการควรจะรับผิดชอบดวยการลาออกหรือไม?, หองราชดําเนิน เว็บไซตพัน
ทิปดอทคอม, 28 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4234651/P4234651.
html [2552, กันยายน 18]
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200SXCARCLUB (นามแฝง) (2549) แถลงการณกลุมคนผานฟาครับไมไดเอามาตั้งเพื่อความ
สะใจนะครับ, เว็บวีโอเพนมายด. วันที่ 6 สิงหาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.weopenmind.com/board/index.php ?PHPSESSID=aedaab93fe4ae8ac
85f1db9a186ebce3&topic=2252.msg20961#msg20961 [2552, กันยายน 27]
3 วิธีรับมือ หากคนไทยในประเทศ เขา MGR online ไมได !?!, ผูจัดการออนไลน. 3
กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews. aspx?NewsID=9490000015104
30 ศูนยกลางจังหวัดไมเอาไทยรักไทย, มติชนรายวัน, 5 เมษายน 2549. หนา 10.
4 นายพลยื่นจม.ปธ.องคมนตรี รองยายทหาร คําสั่งมิชอบ-สนองนักการเมือง ไอซ ชี้ไรวินัย-แฉ
เด็ก บรรณวิทย, มติชนรายวัน, 31 ส.ค.2549 หนา 1
ASTV เพิ่มชองถายทอด เมืองไทยรายสัปดาหฯ ทาง ESAN Discovery, ผูจัดการออนไลน.
17 พฤศจิกายน 2548 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000159325
batseboy (นามแฝง) (2549) ขอเรียกรองใหมีการโชว IP ของผูตั้งกระทู และ ผูแสดงความเห็น
ในราชดําเนินครับ, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 8 กุมภาพันธ 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/
2006/02/P4088607/P4088607.html
Can ไทเมือง (นามแฝง) (2549) ตอบบทความที่ดีที่สุดในราชดําเนิน...จากการคัดสรรของ..นาย
ขนมตม..., หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 19 กุมภาพันธ 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/
02/P4118755/P4118755.html [2552, กันยายน 5]
Chiangraiplus (นามแฝง) (2549) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 1 เรื่องเกาๆที่นาจดจําครับ,
หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 14 กรกฎาคม 2549; (30 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/07
/P4534433/P4534433.html [2552, กันยายน 5]
CraZyBMW (นามแฝง) (2549)รณรงคคว่าํ บาตร สื่อที่ไมเปนกลาง ไมมีจรรยาบรรณ, หองราช
ดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 12 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4279853/P4279853.
html [2552, กันยายน 17]
Duke of Sarakhan (นามแฝง) (2549) ฝากถึงแกนนํากลุมคนผานฟา ทําไมทํากันแบบนี,้ หอง
ราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา :
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http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/opicstock/2006/07/P4550483/P4550483.h
tml [2552, กันยายน 17]
grassroot (นามแฝง) (2549ก) กกต.คือตนเหตุที่ทําใหพรรคประชาธิปตยและพรรครวมฝายคาน
แพการเลือกตัง้ จริงหรือ?, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 15 พ.ค.2549,
(283 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock
/2006/05/P4368629/P4368629.html [2552, กันยายน 17]
Grassroot (นามแฝง) (2549ข) จดหมายเปดผนึกถึง--กลุม ฅนผานฟา รักษาประชาธิปไตยและ
ทุกกระทูทวี่ ิพากษสื่อ, เว็บบล็อกสวนตัวของ Grassroot (นามแฝง), 7 เมษายน
2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=grassroot
&month=04-2006&date=07&group=1&gblog=14 [2552, พฤษภาคม 3]
grassroot (นามแฝง) (2549ค) แด...วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก2549: ‘ดุลยพินิจ’ และ ‘วาระซอน
เรน’ ของสื่อมวลชนไทย, หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม, วันที่ 3
พฤษภาคม 2549 (46 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/
topicstock/2006/05/P4338091/P4338091.html [2552, กันยายน 17]
grassroot (นามแฝง) (2549ง) สมาชิกกลุมฅนผานฟา...คุณทํางานไดผลแลว....(กรณีวีณาณ
เนชั่น. หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 9 เมษายน 2549, (56 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/
P4272573/P4272573.html [2552, กันยายน 17]
grassroot (นามแฝง) (2549จ) อํานาจตุลาการ…คลี่คลายสถานการณสูความสมานฉันทหรือ
ความราวลึก!?, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 30 เม.ย. 2549, (240
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/
2006/04/P4329507/P4329507. html [2552, กันยายน 17].
HOLY-ROACH (นามแฝง) (2549) กราก ทากโดนเกลือสาดดิ้นกันเกลื่อน 2-3 วันนี้เห็นแต
กระทูดิสเครดิส คนผานฟา, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, วันที่ 11
เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/
2006/04/P4276952/P4276952.html [2552, กันยายน 17]
icyZ (นามแฝง) (2549) [โพลหาเรื่อง]ผูชุมนุมที่ไปแจกสําเนาขาวของคมชัดลึกมีความผิดตาม
กฎหมายไหม?, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 30 มีนาคม 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/ P4239201/P4239201
.html [2552, กันยายน 18]
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Internet Thailand และ NECTEC (August 25, 1995) เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
ณ สิงหาคม 2538 (แผนที)่ , กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ.
Ires (นามแฝง) (2549) หลักฐานเทปเด็ดมัดตัวสนธิเอามาใหฟงกันอีกครั้งสําหรับผูที่ไมเคยฟง
มากอน, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 27 มีนาคม 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/
P4231685/P4231685.html [2552, มีนาคม 20]
jacket_jung (นามแฝง) (2549) พลังเงียบรวมพลังที่กระทูนี้สนธิออกไป!หยุดทํารายประเทศชาติ
, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 4 กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4077671/P4077671
.html [2552, กันยายน 17]
justgig (นามแฝง) การเขียนเชียรคุณทักษิณ ตองเปนคนรับเงินมาเขียนหรือครับ ... ผมไมได
เสนหหาอะไรคุณทักษิณ ก็แคคนรักชาติคนหนึ่ง, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4110387/P4110387.
html [2552, กันยายน 5]
Killer (นามแฝง) (2549) กระฎมพีหอคอย ถลม กระฎมพีสุนัขรับใช, เว็บเสรีไทยในเว็บบอรด.
11 กรกฎาคม 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://oldforum.serithai.net/index.php?topic=3989.0;wap2 [2552, กันยายน 29].
Mars (นามแฝง) (2549) แถลงการณรวมคาราวานคนจน-คมชัดลึก, หองราชดําเนิน เว็บไซต
พันทิปดอทคอม, 30 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com
/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4241171/P4241171.html [2552, กันยายน 18]
May Man Return (นามแฝง) (2549) -11 เมษายน --คนผานฟา--ตอตานสื่อคุกคามประชาชน--!
ชวยกันจัดการโจรที่ชอบรองใหตํารวจไลจับคนดี, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม, วันที่ 10 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.
com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4273523/P4273523.html [2552, กันยายน 17]
mr_a (นามแฝง) (2549ก) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 1, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 9 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
rajdumnern/topicstock/2006/03/P4176005/P4176005.html [2552, กันยายน 14]
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mr_a (นามแฝง) (2549ข) รูทัน สนธิ บทที่ 2, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 9
มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/
topicstock/2006/03/P4176010/P4176010.html [2552, กันยายน 14]
mr_a (นามแฝง) (2549ค) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 3, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 9 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com
/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4176015/ P4176015.html [2552, กันยายน 14]
mr_a (นามแฝง) (2549ง) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 4, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 9 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
rajdumnern/topicstock/2006/03/P4176018/ P4176018.html [2552, กันยายน 14]
mr_a (นามแฝง) (2549จ) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 5, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 9 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
rajdumnern/topicstock/2006/03/P4176021/ P4176021.html [2552, กันยายน 14]
mr_a (นามแฝง) (2549ฉ) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 6, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 9 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
rajdumnern/topicstock/2006/03/P4176025/ P4176025.html [2552, กันยายน 14]
mr_a (นามแฝง) (2549ช) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 7, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 9 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4176371/
P4176371.html [2552, กันยายน 14]
mr_a (นามแฝง) (2549ซ) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ บทที่ 8, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 9 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
rajdumnern/topicstock/2006/03/P4176029/P4176029.html] [2552, กันยายน 14]
mr_a (นามแฝง) (2549ฌ) คุณเบื่อกระทู ของคนกลุมคนผานฟา หรือ กระทูตอตานคนผานฟา
มากกวากัน, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, วันที่ 16 เมษายน 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006
/04/P4287417/P4287417.html] [2552, กันยายน 17].
nat1234 (นามแฝง) (2549) เหตุใดกะทิถึงไมยอมรับผิดแลวขอพระราชทานอภัยโทษแบบ
คมชัดลึกกลับบอกวาอุปมาอุปมัย??, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 30
มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern
/topicstock/2006/03/P4240618/P4240618. html [2552, กันยายน 18]
OscaMee (นามแฝง) (2549) นี่คือสงครามสื่อ ของจริง จาก เจาพอที่ชื่อ สนธิ ลิ้มทองกุล, หอง
ราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 29 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
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http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4235568/
P4235568.html [2552, กันยายน 17].
Phyllis (นามแฝง) (2549) ลับเฉพาะคนรูทันสนธิ, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม.
16 มีนาคม 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/
topicstock/2006/03/P4196445/P4196445.html [2552, กันยายน 14]
Renka (นามแฝง) (2549) เห็นดวยหรือไม:มอบที่ไปประทวงหนาเนชั่น, หองราชดําเนิน
เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 30 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.
com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4241119/P4241119.html [2552, กันยายน 18]
Soft Heart True Love! (นามแฝง) (2549) **(ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอรด).. รายชื่อลาสุด/
เสรีไทย224, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 21 กุมภาพันธ 2549,
[ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4123977
/P4123977.html
tonytui (นามแฝง) (2549ก) **กระทูสุดทายเรื่อง จดหมายถึงองคกรสื่อ และขอบคุณทุกทานที่
ไดรวมลงชื่อ > 300 logins และการดําเนินงานตอไปครับ**, หองราชดําเนิน เว็บไซต
พันทิปดอทคอม, วันที่ 2 เมษายน 2549 (55 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4249588/P4249588.
html [2552, กันยายน 12]
tonytui (นามแฝง) (2549ข) **จดหมายถึงสภาการหนังสือพิมพแหงชาติเกี่ยวกับการทํางานของ
สื่อ (โดยเฉพาะหนังสือพิมพฯเชิญลงชื่อแนบทายจดหมายครับ*** หองราชดําเนิน
เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 1 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.
com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4246962/P4246962.html [2552, กันยายน 12]
Trick เล็กๆ สําหรับเด็กนอก หากเขา MGR online ไมได !?!, ผูจัดการออนไลน. 28
มกราคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/cyberbiz/ViewNews. aspx?NewsID=9490000012146
truehits (2004) truehits award 2003 : TOP100 อันดับที่ 1 - 20, กรุงเทพฯ : บริษัท
ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://truehits.net/awards2003/ [2551, ธันวาคม 25]
truehits (2005) truehits award 2004 : TOP100 อันดับที่ 1 - 20, กรุงเทพฯ : บริษัท
ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://truehits.net/awards2004/ [2551, ธันวาคม 25]
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ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://truehits.net/awards2005/ [2551, ธันวาคม 25]
truehits (2006b) truehits award 2005 : หมวดขาว-สื่อ อันดับที่ 1 - 20, กรุงเทพฯ : บริษัท
ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://truehits.net/awards2005/ [2551, ธันวาคม 25]
truehits (2007a) truehits award 2006 : TOP100 อันดับที่ 1 - 20, กรุงเทพฯ : บริษัท
ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://truehits.net/awards2006/ [2551, ธันวาคม 25]
truehits (2007b) truehits award 2006 : หมวดขาว-สื่อ อันดับที่ 1 - 20, กรุงเทพฯ : บริษัท
ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://truehits.net/awards2006/ [2551, ธันวาคม 25]
truehits (2008) truehits award 2007 : TOP100 อันดับที่ 1 - 20, กรุงเทพฯ : บริษัท
ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://truehits.net/awards2007/ [2551, ธันวาคม 25]
YellowDog01 (นามแฝง) (2549) คุณ รําคาญ กระทูของกลุม คนผานฟา หรือ ไม ครับ, หอง
ราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 16 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4287203/P4287203.
html [2552, กันยายน 17].
YoungPrinter (นามแฝง) (2549) ม็อบคลองเตยบุกคมชัดลึกกรณีหมิ่นในหลวง, หองราช
ดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 28 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4233361/P4233361.
html [2552, กันยายน 18]
เกษียร เตชะพีระ (2549ก) เผด็จการจําแลง อยาตะแบงขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 26 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.
midnightuniv.org/midnight2545/document95080.html [2552, กรกฎาคม 6]
เกษียร เตชะพีระ (2549ข) ความเสี่ยงของตุลาการภิวตั น และยอนรอยปฏิญญาฟนแลนด,
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. (บทความลําดับที่ 950). 17 มิถุนายน 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999980. html [2552,
กรกฎาคม 6]
เกษียร เตชะพีระ (2550) จากระบอบทักษิณสูรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤต
ประชาธิปไตยไทย, กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลาฯ
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เกี่ยวกับประชาไท, ประชาไท, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/about.html
[2552, กรกฎาคม 1]
เจิมศักดิ์ ปอง สนธิ ย้ําเสรีสอื่ ., ประชาไท. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://prachatai.com/journal/2005/09/5700.html [2552, ตุลาคม 27]
เจิมศักดิ์ ปนทอง, รูทันประเทศไทย (ชือ่ คอลัมน), ผูจัดการออนไลน, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Politics/ViewBrowse.aspx?BrowseNewsID =6035
[2553, มกราคม 26]
เซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) (2548ก) คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ในสมรภูมิตอสูกับพันธมิตร
กังฉินของแผนดิน, ผูจัดการออนไลน. 20 พฤษภาคม 2548 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID= 9480000066686
[[2552, มิถุนายน 17]
เซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) (2548ข) จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร (15): ประธาน
วุฒิสภาตองลาออก เปดทางใหวุฒิสภาแกปญหา สงเรื่องกลับศาลรัฐธรรมนูญ,
ผูจัดการออนไลน, 5 กันยายน 2548 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
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คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน).
เทพีวีนัส (นามแฝง) (2549) มีปชช.ประมาณ1000คนกําลังบุกไปทีน่ สพ.คมชัดลึกที่บางนา,
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เปรม ติณสูลานนท, พล.อ. (2549) บทบรรยายพิเศษในหัวขอการเสริมสรางการเปนผูนําดวย
หลักคุณธรรม ความพอเพียงและความเสียสละของ พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 นาวิก
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เปดจ.ม.โตตอบ ‘ทักษิณ-บุช’, มติชนรายวัน,. 12 ก.ค.2549 หนา 2
เปดตัวแลว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, ประชาไท, 10 กุมภาพันธ 2549
เพงพินิจ (นามแฝง) (2549) สนธินอกสังเวียนสื่อ : คนกลาของแผนดิน?, กรุงเทพฯ : พิมพ
ตะวัน.
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ถังแตก, เว็บไซตผูจัดการออนไลน, 10 ธันวาคม 2548 (อาน 119,903 ครั้ง)
[http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000169650]
เขาถึงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552.
เมืองไทยรายสัปดาห (2549), สนธิ ลั่น 4 กุมภาพันธขอนําพลังมหาชนเช็กบิล แมว, เว็บไซต
ผูจัดการออนไลน, 21 มกราคม 2549 (อาน 119,903 ครั้ง)
[http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000008729]
เขาถึงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552.
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) ครั้งที่ 1: อบอุน สนธิ เปดโปง ปฏิญญาฟนแลนด สุด
อันตราย, ผูจดั การออนไลน, 21 พฤษภาคม 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000066274
[2552, เมษายน 16]
เมืองไทยรายสัปดาห (มปป.), ผูจัดการออนไลน, มปป. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/thailandweekly [2552, มีนาคม 9]
เว็บระอุศึกถลม-เชียรทักษิณ แกะรอยซุมมือปนรับจางปวน, ผูจัดการออนไลน, 22 มิถุนายน
2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th
/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000080963
เวลคัม (นามแฝง) (2549) มาชวยกันโหวตหนอยครับ..วาเราควรเห็นใจนายทิ..กันหรือไมที่
อุปมาอุปมัยกันไปเอง, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม, 30 มีนาคม 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006
/03/P4240567/P4240567.html [2552, กันยายน 18].
เวลาในขวดแกว (นามแฝง) (2549) รวมพลังปรากฏการณม็อบONLINE เช็คบิลขับไลสนธิ!
หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 6 กุมภาพันธ 2549, [ออนไลน].
แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/02/P4082607/P4082607.
html]
เวอรไทม, เคนท และเฟนวิค, เอียด (2551) คอนเทตสรางโดยผูบริโภค, ใน DigiMarketing :
เปดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจทิ ัล, แปลโดย ณงลักษณ จารุวฒ
ั น และ ประภัสสร
วรรณสถิต. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส.
เสรีไทยเวปบอรด, ขบวนการ (2549) **ขบวนการเสรีไทยเวปบอรดออกแถลงการณเพื่อขอให
นายกรัฐมนตรีลาออก**, หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 10 กุมภาพันธ
2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/
topic/P4095550/P4095550.html
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เสียงสะทอนนักวิชาการบานนายกฯ รัฐบาลทักษิณจะอยูอยางไร, โพสตทูเดย, 8 กุมภาพันธ
2549 คอลัมน การเมือง-ในประเทศ หนา 5.
เหตุการณสําคัญคุกคามสื่อ 5 ปใตเงาทักษิณ, ผูจัดการออนไลน. 19 มิถุนายน 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews
.aspx?NewsID=9490000079315]
เอซ, ปาสชาล (2547) สังคมอหิงสา บนมรรคาอันทาทาย. แปลโดย สมพร สมบูรณศิริพันธุ ใน
ปาจารยสาร ปที่ 30 ฉบับที่ 3 มีนาคม-มิถุนายน. หนา 41-5 (แปลมาจาก Paschal
Eze, Is a nonkilling society possible? Seed of Peace Vol.12 No.1 Jan-Apr. 2004,
p.50-2)
แคน ไทเมือง (นามแฝง) (2 กรกฎาคม 2552) ผูเลนเว็บบอรดระดับ ตํานานของหองราชดําเนิน,
สัมภาษณทางเว็บบอรด[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.weopenmind.com
/board/index.php?topic=11277.msg72651#msg72651
แฉขบวนการจัดตั้งดูหมิ่นศาลใน ราชดําเนิน, ผูจัดการออนไลน. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000096117
[2552, กันยายน 28]
แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 1/2549, 11 กุมภาพันธ 2549.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.pantown.com/board.php?id=2065&area=1&
name=board4&topic=64&action=view [2552, มีนาคม 26]
แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 2/2549, 24 กุมภาพันธ 2549.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?
mod=mod_ptcms&ID=2717&Key=HilightNews [2552, มีนาคม 26]
แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 4/2549, 26 กุมภาพันธ 2549.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.nurnia.com/phpnuke/html/modules.php?name
=Forums&file=viewtopic&t=2033&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
[2552, เมษายน 2]
แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 5/2549, 27 กุมภาพันธ 2549.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod
=mod_ptcms01&ContentID=1237&SystemModuleKey=SpecialNews&System_Se
ssion_Language= [2552, เมษายน 2]
แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 6/2549, 23 มีนาคม 2549.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.pantown.com/board.php?id=10895&area=&
name=board1&topic=138&action=view [2553, เมษายน 16]
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แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 7/2549, 27 เมษายน 2549.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.publichot.com/forums/showthread.php?t=3532
[2552, มีนาคม 13]
แถลงการณยนื่ คําขาดขีดเสน ใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรออกจากตําแหนง จากพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, ประชาไท, 28 กุมภาพันธ 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms01&Conte
ntID=1237& SystemModuleKey=SpecialNews&System_Session_Language=
[2552, เมษายน 4]
แมทัพภาคที่ 3 อัด ‘ทหารเลว’ สอพลอนายกฯ ปลอยขาวใสราย, มติชนรายวัน, 21 ก.ค.2549
หนา 2
ไกรศักดิ์ แฉเคยเห็นสลิป คนในรัฐบาลสงเงินหนุนเว็บมนุษยฯ, ผูจัดการออนไลน, 15
กันยายน 2549 (เวลา 20.33 น.) [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000116948
[2549, เมษายน 26]
ไพเราะ เลิศวิราม (2539) วัฏจักรกรุป วิสัยทัศนหรือ ความฝน. นิตยสารผูจัดการ. (กุมภาพันธ)
[ออนไลน ]. แหล ง ที่ ม า :
http://www.gotomanager.com/news/printnews
.aspx?id=6667. [2551, ตุลาคม 26]
ไฮเปอรแคท (นามแฝง) (2549) คุณเห็นดวยกับการขอนายกฯพระราชทานของแกนนําพันธมิตร
หรือไม, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 23 มีนาคม 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4220494
/P4220494.html [2552, ตุลาคม 2]
กฎ กติกา มรรยาท การใชเว็บพันทิปดอทคอม, เว็บไซตพันทิปดอทคอม [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.pantip.com/cafe/rules.html [2552, ธันวาคม 5]
กฤษณนัยย พิรยารังสรรค (2 มกราคม 2552) คอลัมนิสตหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ,
สัมภาษณ.
กลุมพันธมิตรยัน เดินหนาชุมนุมเพื่อปฏิรูปการเมืองตอ, ประชาไท, 24 กุมภาพันธ 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=
mod_ptcms&ID=2717&Key=HilightNews] [2552, มีนาคม 26]
กสท สกัดผูอานตางประเทศเขาเว็บผูจัดการ!, ผูจัดการออนไลน. 27 มกราคม 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000012132]
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กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (2549ก) รวบรวมขาวการซื้อหุน นสพ.มติชน โดย บ.
แกรมมี่ (บทความลําดับที่ 670), มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. 14 กันยายน 2548 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.midnigthuniv.org/midnight2545/document9549.html [2552,
กรกฎาคม 6]
กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (2549ข) สื่อกับสังคม: ปฏิบตั ิการยึดพื้นทีส่ ื่อสาธารณะ
กรณีมติชน (บทความลําดับที่ 680), มหาวิทยาลัยเทีย่ งคืน. 25 กันยายน 2548
[ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.midnigthuniv.org/midnight2545/document9539.html [2552, กรกฎาคม
6]
กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (2549ค) การตอสูเพื่อใหความจริงพูดได : กรณีการ
บล็อกเว็บไซต ม.เที่ยงคืน, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. รายงานประชาชน 4 ฉบับ ใน
บทความลําดับที่ 1049-1052 ระหวางวันที่ 22-28 ตุลาคม 2549.
กานต ยืนยง (24 กุมภาพันธ 2552) อดีตเจาหนาที่ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด
(มหาชน)., สัมภาษณ
กานต ยืนยง, กมล ทาเรือรักษ, เจริญรัตน สวนานนท, สมเดช วงศจนั ทร, และวิจกั ขณ เศรษฐ
บุตร (2548) อุตสาหกรรมการใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย : บท
วิเคราะหและประเด็นเสนอแนะเชิงนโยบาย (รายงานประกอบการศึกษาวิชา ศ654
ธุรกิจกับการแขงขันในตลาดโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) เอกสารอิเล็คทรอนิคส
ไดรับจากผูเขียน.
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวง (2550) หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ, ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
การสื่อสารแหงประเทศไทย (2539) รายงานประจําป 2539. กรุงเทพฯ :
การสื่อสารแหงประเทศไทย.
การสื่อสารแหงประเทศไทย (2543) รายงานประจําป 2543. กรุงเทพฯ :
การสื่อสารแหงประเทศไทย.
การสื่อสารแหงประเทศไทย (2545) จุดเปลี่ยน...โฉมหนาสื่อสารไทย : 25 ป กสท. กรุงเทพฯ
: การสื่อสารแหงประเทศไทย.
การสื่อสารแหงประเทศไทย (2546) รายงานประจําป 2546. กรุงเทพฯ :
การสื่อสารแหงประเทศไทย.
การุณ ใสงาม, ตรงไปตรงมา (ชื่อคอลัมน), ผูจัดการออนไลน, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/daily/ViewBrowse.aspx?SourceNewsID=1565&
BrowseNewsID=1509
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กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, คณะกรรมการ (10 มกราคม 2549) การขอรับใบอนุญาตการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศและบริการชุมสายอินเทอรเน็ต, ประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : ราชกิจจานุเบกษา.
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, คณะกรรมการ (22 มิถุนายน 2548) หลักเกณฑและวิธีการขอรับ
ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต, ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ. กรุงเทพฯ : ราชกิจจานุเบกษา.
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, คณะกรรมการ (2550) รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม
ไตรมาสที่ 1/2550, กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ,
มิถุนายน 2550
ขนมตม (นามแฝง) (2549ก) ****นี่คือขอเขียนที่ดีที่สุดของราชดําเนินที่ผมเคยอาน(The Best
Article)***, หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม. 17 กุมภาพันธ 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/
02/P4113630/P4113630.html [2552, กันยายน 5 ]
ขนมตม (นามแฝง) (2549ข) ***กรณีมาตรา7และนิติภมู ิ..ไดพิสูจนแลววาจงอยาเชื่อใคร
งายๆ***, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 2 พฤษภาคม 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/05/
P4332536/P4332536 .html [2552, กันยายน 17]
ขนมตม (นามแฝง) (2549ค) หรือนี่คือเบื้องหลังความพยายามโคน กกต.?, หองราชดําเนิน
เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 10 พฤษภาคม 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/05/P4356064/P4356064.
html [2552, กันยายน 17].
ขนมตม (นามแฝง) และ grassroot (นามแฝง) (2549) กระทูรวมขนมตมและgrassroot:คํา
ขอรองถึงศาลที่เคารพจากประชาชนคนหนึ่งและจดหมายเปดผนึกถึงตุลาการ, หองราช
ดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 17 พ.ค. 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/topicstock/2006/05/P4377531/P4377531.html [2552,
กันยายน 17].
คณะกรรมการกฤษฎีกา (2549) อํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการปดกั้นเว็บไซตที่ไม
เหมาะสมทางอินเทอรเน็ต และของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 132 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา, บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2549) กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ (2546) ระบบสื่อสารครบวงจรภายใตอาณาจักร ชิน
คอรปฯ : ผลประโยชนทบั ซอนที่มิอาจปฏิเสธ, เชียงใหม : สํานักขาวประชาธรรม.
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คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ (2547), ไฮดปารค, ฉบับที่ 7 ปที่ 2 เดือนกรกฎาคมตุลาคม 2547 หนา 36-39.
คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (2549ก) แถลงการณมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและนักวิชาการทัว่
ประเทศ ผาทางตัน เวนวรรคทักษิณ ปฎิรูปการเมือง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน.
(บทความลําดับที่ 849) 2 มีนาคม 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.
midnigthuniv.org/midnight2545/document95132.html [2552, กรกฎาคม 6]
คณาจารยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (2549ข) แถลงการณปกปองระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. (บทความลําดับที่ 896) 22 เมษายน 2549.
คดีหมิ่นประมาท : กรณี ‘ชินคอรป’ ฟองสุภิญญาและไทยโพสต, ไฮดปารค, ฉ.7 ป 2 ก.ค.-ต.ค.
2547
คนเรือนแสนยึดพารากอนยกพลบุกกกต.วันนี้รวมตัวใหม7เมษา, คมชัดลึก, 30 มีนาคม 2549
หนา 16.
คนผานฟา (2549) ประกาศยุติบทบาทความเปนแกนนํา ฅนผานฟา, เว็บไซตคนผานฟา. วันที่
9 สิงหาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : (เขาถึงทีค่ ลังเว็บไซต) http://web.archive.
org/web/20060814104513/http://www.khonpanfa.com/ [2552, มิถุนายน 14]
คนหนาเหลี่ยม, คมชัดลึก, 30 มีนาคม 2549. หนา 26
คําแถลงทักษิณไมรับตําแหนงนายกฯ, มติชนรายวัน, 5 เมษายน 2549 หนา 15.
คํานูณ สิทธิสมาน (2548) กรณี ‘ซี 130’ ‘ทุงใหญ’ ยุคดิจิตอล, ผูจัดการออนไลน. 21
พฤศจิกายน 2548.
คํานูณ สิทธิสมาน (2549ก) พึ่งพระบารมี? การตอสู 2 แนวทาง ในกลุมคนไลทกั ษิณ, ผูจัดการ
ออนไลน, 21 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038062 [2552,
มิถุนายน 2]
คํานูณ สิทธิสมาน (2549ข) ศาลปกครอง หัวรถจักรปฏิรูปการเมืองหนสอง!, ผูจัดการ
ออนไลน, 27 มีนาคม 2549
คํานูณ สิทธิสมาน (2549ค) ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ...ปฏิญญาฟนแลนด, ผูจัดการ
ออนไลน. 8 พฤษภาคม 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000060356 [2552,
มิถุนายน 2]
คํานูณ สิทธิสมาน (2549ง) ปฏิญญาฟนแลนด ยุทธศาสตรทักษิณ, ผูจัดการออนไลน. 15
พฤษภาคม 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/Daily/
ViewNews.aspx?NewsID=9490000063603 [2552, มิถุนายน 2]
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คํานูณ สิทธิสมาน (2549จ) ปรากฏการณสนธิ : จากเสื้อสีเหลือถึงผาพันคอสีฟา, กรุงเทพฯ
: สํานักพิมพบานพระอาทิตย.
คําวินิจฉัยยุบพรรค ฉบับภาษาชาวบาน. กรุงเทพฯ : บานพระอาทิตย, 2550.
จันจิรา สมบัติพูนศิริ (2552) เขาสันติวธิ มี า เราก็สันติวิธีกลับ : การเมืองของปฏิสัมพันธสันติวิธี
ระหวางผูชุมนุมและเจาหนาที่รัฐ ศึกษากรณีการประทวง ณ มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี
วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2550, รายงานวิจัยในโครงการเมธีวิจัยอาวุโส
สันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย (ปที่ 3) นําเสนอที่หอง ร.103 คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) ระหวางวันที่ 8-9 ธันวาคม 2552
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล, บริษัท จํากัด (มหาชน) (2551) ความกาวหนาทางธุรกิจ.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.jasmine.com/jasmineweb/htmlthai/milestones1.html [2553, พฤษภาคม 10].
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล, บริษัท จํากัด (มหาชน) (มปป.) โครงสรางกลุมบริษทั . [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.jasmine.com/jasmineweb/htmlthai/grstructure.html [2552,
กุมภาพันธ 22].
จีรนุช เปรมชัยพร (14 มกราคม 2552) ผูอํานวยการเว็บไซตประชาไทดอทคอม, สัมภาษณ.
ชัชวาลย ชาติสุทธิชัย (มปป.) ไฮดปารกลงกระดาษ (ชือ่ คอลัมน), ผูจัดการออนไลน.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/daily/viewbrowse.aspx?
SourceNewsID=1575&BrowseNewsID=1509 [2553, มกราคม 26]
ชัยวัฒน สถาอานันท (2539) สันติทฤษฎี\วิถีวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ:โกมลคีมทอง.
ชัยวัฒน สถาอานันท, เพลโต, เฮนรี เดวิด ธอโร และมารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (2549) อารยะ
ขัดขืน, กรุงเทพฯ : มูลนิธโิ กมลคีมทอง.
ชัยอนันต สมุทวณิช (2549) ฝายตุลาการกับบทบาททางการเมือง, ผูจัดการออนไลน, 18
มิถุนายน 2549.
ชาญชัย ชัยสุขโกศล (2550) ‘อาน’ สันติวิธีในสังคมไทย. เอกสารเสนอในเวทีวชิ าการใน
มหกรรมสันติวิธีครัง้ ที่ 2 วันศุกรที่ 2 และวันเสารที่ 3 พฤศจิกายน 2550 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพฯ
ชารป, ยีน. (2529) อํานาจและยุทธวิธีไรความรุนแรง, แปลโดย ชัยวัฒน สถาอานันท และ
คมสันต หุตะแพทย. กรุงเทพฯ : โกมลคีมทอง
ชํานาญ จันทรเรือง (21 สิงหาคม 2552) ผูดูแลเว็บบอรดของเว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน,
สัมภาษณ.
ชุมนุมแถลงการณตานทักษิณ, ประชาไท. 15 กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.prachatai.com/journal/2006/02/22175 [2552, ตุลาคม 27]
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ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549ก) ขอเรียนถามขอสงสัยตอประธาน 3 ศาล, เว็บไซตชมรมพิทักษ
รัฐธรรมนูญ. วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://web.archive.
org/web/20060717021109/http://www.rakmuangthai.org/news.php [2552,
มิถุนายน 14]
ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549ข) เรียนผูตรวจการรัฐสภาเพื่อเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัย
พระราชบัญญัติขัดหรือ, เว็บไซตชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ. วันที่ 18 พฤษภาคม
2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://web.archive.org/web/20060717021109/http://
www.rakmuangthai.org/news.php [2552, มิถุนายน 14]
ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549ค) ขอเรียนถามการวินิจฉัยเพิกถอนการเลือกตั้งสส.ของศาลรัฐธรรมนูญ.,
เว็บไซตชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ. วันที่ 24 มิถุนายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://web.archive.org/web/20060717021109/http://www.rakmuangthai.org/news.p
hp [2552, มิถุนายน 14]
ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549ง) รองเรียนขอเรียนขอเปนธรรมจากนายกทักษิณเรื่องการเลือกตั้งส.ส.,
เว็บไซตชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ. วันที่ 27 มิถุนายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://web.archive.org/web/20060717021109/http://www.rakmuangthai.org/news.p
hp [2552, มิถุนายน 14]
ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549จ) แจงความกลาวโทษเพิ่มเติม นายสนธิ ลิ้มทองกุล กับพวก(1), เว็บไซต
ชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ, 14 กรกฎาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://web.archive.org/web/20060717021109/http://www.rakmuangthai.org/news.p
hp [2552, มิถุนายน 14]
ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549ฉ) แจงความกลาวโทษนายสนธิ ลิ้มทองกุล กับพวก(2), เว็บไซตชมรม
พิทักษรัฐธรรมนูญ, 14 กรกฎาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://web.archive.
org/web/20060717021109/http://www.rakmuangthai.org/news.php [2552,
มิถุนายน 14]
ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549ช) แจงความกลาวโทษเพิ่มเติมนายสนธิ (3), เว็บไซตชมรมพิทักษ
รัฐธรรมนูญ, 14 กรกฎาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://web.archive.org/
web/20060717021109/http://www.rakmuangthai.org/news.php [2552, มิถุนายน 14]
ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (2549ซ) และ แจงความกลาวโทษเพิม่ เติมนายสนธิ (4), เว็บไซตชมรมพิทักษ
รัฐธรรมนูญ, 14 กรกฎาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://web.archive.org/web/20060717021109/http://www.rakmuangthai.org/news.p
hp [2552, มิถุนายน 14]
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ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2548ก) สรางการเมืองภาคประชาชนบนพื้นที่สาธารณะ., ประชาไท. 19
กันยายน 2548 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.prachatai.com/journal/2005/09/21438.html [2552, ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2548ข) ทักษิณ vs สนธิ : ประทานโทษ ใครกันไดประโยชน., ประชาไท. 21
พฤศจิกายน 2548, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.prachatai.com/journal/2005/11/21731 [2552, ตุลาคม 15]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ก) การชุมนุมอาจไมใชคําตอบ, ประชาไท. วันที่ 4 กุมภาพันธ 2549.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2006/02/22119 [2552,
ตุลาคม 28]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ข) ความกลัวของพันธมิตรฯ, ประชาไท. 23 มีนาคม 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/ journal/2006/03/22443 [2552, ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ค) รัก ออกแบบไมได, ประชาไท. 31 มีนาคม 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/ 2006/03/22486 [2552, ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ง) ไมมีทางออกที่เรียกวา มาตรา 7 แลว, ประชาไท. 26 เมษายน 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2006/04/22553.html
[2552, ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549จ) ศาล หนาตักสุดทายสังคมไทย, ประชาไท. 10 พฤษภาคม 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : www.prachatai.com/journal/2006/05/22596.html [2552,
ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ฉ) Yellow is All Around, ประชาไท. 8 มิถุนายน 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal /2006/03/22697 [2552, ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ช) เรามาตอตานการยุบพรรคกันเถอะ, ประชาไท. 29 มิถุนายน 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2006/06/22776.html
[2552, ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ซ) สิ่งเลวรายที่จาํ เปน, ประชาไท. 30 มิถุนายน 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2006/06 /22780.html [2552, ตุลาคม
27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ฌ) ยุบ หนอ ก็ พอง หนอ, ประชาไท. 30 มิถุนายน 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2006/06/22781.html [2552, ตุลาคม
27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ญ) เปาหมายของเกม ยุบพรรค คือสิ่งที่ได ระหวางทาง, ประชาไท. 30
มิถุนายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.prachatai.com/journal/2006/06/22779.html [2552, ตุลาคม 27]
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ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ฎ) นิติปฏิวัต!ิ !, ประชาไท. 25 กรกฎาคม 2549
[www.prachatai.com/journal/2006/07/ 22858.html [2552, ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (2549ฏ) กระแส นั่นเองที่ บล็อกโหวต, ประชาไท. 16 สิงหาคม 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2006/08/22903.html
[2552, ตุลาคม 27]
ชูวัส ฤกษศิรสิ ุข (6 มกราคม 2552) บรรณาธิการ เว็บไซตประชาไทดอทคอม, สัมภาษณ.
ซีเอส ล็อกซอิโฟ, บริษัท (2548) รายงานประจําป 2548, กรุงเทพฯ : ซีเอส ล็อกซอิโฟ.
ซีเอส ล็อกซอิโฟ, บริษัท (2550) รายงานประจําป 2550, กรุงเทพฯ : ซีเอส ล็อกซอิโฟ.
ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง) (2548ก) หมายเหตุเว็บไซต 1, เว็บไซตสนธิเอ็มจีอาร
ดอทคอม. วันนที่ 10 ธันวาคม 2548. [ออนไลน]. แหลงที่มา : (เขาถึงโดยคลังเว็บ)
http://web.archive.org/web/20051212065611/http://www.sondhimgr.com/webboard/cont.php?id =71 [2552, พฤษภาคม 30]
ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง) (2548ข) หมายเหตุเว็บไซต 2, เว็บไซตสนธิเอ็มจีอาร
ดอทคอม. 11 ธันวาคม 2548. [ออนไลน]. แหลงที่มา : (เขาถึงโดยคลังเว็บ)
http://web.archive.org/web/20051212065611/http://www.sondhimgr.com/webboard/cont.php?id= 73 [2552, พฤษภาคม 30]
ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง) (2549ก) หมายเหตุเว็บไซต 2/2, เว็บไซตสนธิเอ็มจีอาร
ดอทคอม. 23 มกราคม 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : (เขาถึงโดยคลังเว็บ)
http://web.archive.org/web/20060205035425/http://www. sondhimgr.com/webboard/cont.php?id= 137 [2552, พฤษภาคม 30]
ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง) (2549ข) หมายเหตุเว็บไซต 2/3, เว็บไซตสนธิเอ็มจีอาร
ดอทคอม. 3 กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : (เขาถึงโดยคลังเว็บ)
http://web.archive.org/web/20060205035425/http://www.sondhimgr.com/webboard/cont.php?id =156 [2552, พฤษภาคม 30]
ณัฐพงษ เมธาศิราณี (นามแฝง) (2549ค) หมายเหตุเว็บไซต 2/4, เว็บไซตสนธิเอ็มจีอาร
ดอทคอม. 6 กุมภาพันธ 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : (เขาถึงโดยคลังเว็บ)
http://web.archive.org/web/20060205035425/http:// www.sondhimgr.com/webboard/cont.php?id =158 [2552, พฤษภาคม 30]
ตฤณ ตัณฑเศรษฐี, สัมภาษณ, นิตยสาร e-Life, พฤศจิกายน 2544 อางถึงใน กานต ยืนยง,
กมล ทาเรือรักษ, เจริญรัตน สวนานนท, สมเดช วงศจันทร, และวิจักขณ เศรษฐบุตร
(2548) อุตสาหกรรมการใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย : บทวิเคราะหและ
ประเด็นเสนอแนะเชิงนโยบาย (รายงานประกอบการศึกษาวิชา ศ654 ธุรกิจกับการ
แขงขันในตลาดโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) เอกสารอิเล็คทรอนิคสไดรับจากผูเขียน.
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ตะลึงอ.จุฬาฯฉีกบัตรตานระบอบทักษิณ, คมชัดลึก, 3 เมษายน 2549 หนา 1 และ 19.
ทนาย'ทักษิณ'เจอขอหาหมิ่นศาลฐานวิจารณลงโทษกกต., กรุงเทพธุรกิจออนไลน. 28
กรกฎาคม 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/2006/
07/28/w001_124464.php?news_id=124464 [2552, กันยายน 30]
ทรงมีพระราชดํารัสแกวิกฤติของบานเมืองไทย ไทยรัฐ, 2549, เมษายน 26]. หนา 1, 12, 17
และ 19.
ทรู, บริษัท (2547) รายงานการเงิน ไตรมาสที่สาม ป 2547, กรุงเทพฯ : ทรู คอรปอเรชั่น
ทรู, บริษัท (2548) รายงานประจําป 2549, กรุงเทพฯ : ทรู คอรปอเรชั่น
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (2544) ความกาวหนาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (3 สิงหาคม 2552) อดีตผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ, สัมภาษณ
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล และพิธุมา พันธุทวี (2544) ภาพรวมของ
สถานการณการพัฒนาอินเทอรเน็ตในประเทศไทย : ความสําเร็จในอดีต และความทา
ทายในอนาคต, รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป
2543, กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ.
ทอฟฟเลอร, อัลวิน (2552) การผลิต-บริโภค (Prosuming) ใน ความมั่งคั่งปฏิวัติ, แปลโดย
สฤณี อาชวนันทกุล. กรุงเทพฯ : มติชน.
ทักษิณ เปนนายกฯที่ดีที่สุดของไทย, เว็บไซต sondhi-mgr.com. (มปป.) [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://web.archive.org/web/20051207040637/http://www.sondhimgr.com/taksin32p.pdf
ทักษิณ-สนธิเวลาเปลี่ยน ผลประโยชนเปลี่ยน ?, เว็บไซต talkystory. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.talkystory.com/site/print.php?id=4326 [2552, ธันวาคม 21]
ธงชัย วินิจจะกูล (2548ก) วาทกรรมพระราชอํานาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. (บทความลําดับที่ 687). 1 ตุลาคม 2548 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9555.html [2552,
กรกฎาคม 6]
ธงชัย วินิจจะกูล (2548ข) ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา, มหาวิทยาลัยเที่ยง
คืน.(บทความลําดับที่ 717). 29 ตุลาคม 2548 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document95268.html [2552, กรกฎาคม 6]
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ธงชัย วินิจจะกูล (2549) อํานาจตุลาการ คือจุดออนของประชาธิปไตยไทย ?, มหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน. (บทความลําดับที่ 978). 20 กรกฎาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999952.html
ธนวัฒน ทรัพยไพบูลย (2544) 3 ทศวรรษเนชั่น : จากกลิ่นหมึ่กสูดิจิทัล, กรุงเทพฯ : เนชั่น
มัลติมีเดีย กรุป .
'ธนา-ชูวิทย'พรอมพวกหมิ่นศาล18 คนรายงานตัวตอศาล, กรุงเทพธุรกิจออนไลน. 1
สิงหาคม 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/2006/08
/01/w001_125158.php?news_id=125158 [2552, กันยายน 17].
ธิดา แยมบุปผา (2550) บทบาททางการเมืองของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในชวง
วิกฤติการณทางการเมืองปพ.ศ.2549-2550, วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธิดารัตน อเนกะเวียง (2548) วาทกรรมวิเคราะหของสนธิ ลิ้มทองกุลในรายการเมืองไทย
รายสัปดาห, วิทยานิพนธนเิ ทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นพพร ชูเกียรติศิริชยั (2548) ลําดับเหตุการณกรณีการปด 2 เว็ปไซต. เว็บไซตประชาไท,
โพสตเมื่อ 24 มิ.ย.2548
นริศรา สายสงวนสัตย (2 มกราคม 2552) นิสิตเกาคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ, สัมภาษณ.
นวลนอย ตรีรัตน, นพนันท วรรณเทพสกุล, บรรณาธิการ (2544) เศรษฐศาสตรการเมือง เรื่อง
โทรคมนาคม : แปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม ผลประโยชนของใคร? กรุงเทพฯ
: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ
นอกกระแส (นามแฝง) (2549ก) ควรให คนผานฟา จดทะเบียนเว็บไซตใหโปรงใส กอนที่จะเขา
มาใชพื้นที่พันทิปทํากิจกรรมกลุม หรือไม?, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม, 13 เมษายน 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
rajdumnern/topicstock/2006/04/P4282821/P4282821.html [2552, กันยายน 17]
นอกกระแส (นามแฝง) (2549ข) ชาวพันทิปรับไดหรือไมที่กลุมคนผานฟากลาวหา พันธมิตร
การตลาด ของพันทิปวาเปนสื่อเลว?, หองราชดําเนิน เว็บไซตพนั ทิปดอทคอม, 14
เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/
topicstock/2006/04/P4283502/P4283502.html [2552, กันยายน 17]
นองหญิง..เจาคะ (นามแฝง) (2549) ***รายงานการประชุมครั้งที่3ของสมาชิกกลุมฅนผานฟา..
เจาคะ***, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 12 เมษายน 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/
P4281210/P4281210.html [2552, กันยายน 17]
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นักเลงโบราณ (นามแฝง) (2549ก) 11 เมษายน --คนผานฟา--ตานสือ่ คุกคามประชาชน--!!, เว็บ
บอรดเอ็มไทยดอทคอม, 9 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://webboard.mthai.com/46/2006-04-09/220861.html [25 มีนาคม 2552]
นักเลงโบราณ (นามแฝง) (2549ข) ลาออกเถอะครับคุณจรัล, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 17 กรกฎาคม 49, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
rajdumnern/topicstock/2006/07/P4540922/P4540922.html [2552, กันยายน 17].
นายเหม็น (นามแฝง) (2549) คุณวาเนชัน่ แชเน็ลเปนกลางหรือไม, หองราชดําเนิน เว็บไซต
พันทิปดอทคอม. 6 มีนาคม 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com
/rajdumnern/topicstock/2006/03/P4165582/P4165582.html [2552, กันยายน 24]
นายกฯฟอง ผูจัดการ หมิ่นฯเรียกอีก 500 ลาน, ผูจัดการออนไลน. 19 มิถุนายน 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.
aspx?NewsID=9480000138974] [2552, ธันวาคม 21].
นายชด (นามแฝง) (2548) หักหลังอมยิ้มราชดําเนิน ออนเว็บบอรด, หองราชดําเนิน เว็บไซต
พันทิปดอทคอม. 22 ธันวาคม 2548. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip. com/rajdumnern/topicstock/P3971284/P3971284.html]
[2552, มิถุนายน 22]
นิธิ เอียวศรีวงศ (2549) รัฐบาล รัฐธรรมนูญ และรัฐประชาธิปไตย, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน.
(บทความลําดับที่ 863) 14 มีนาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.
midnightuniv.org/midnight2545/document95118.html [2552, กรกฎาคม 6]
นิธิ เอียวศรีวงศ (2552) เว็บหมิ่น, มติชนรายวัน. 19 มกราคม 2552
นิรันดร เยาวภาว (15 มกราคม 2552) เว็บมาสเตอรเว็บไซตผูจัดการออนไลน, สัมภาษณ.
บรรณวิทย ของใจ การเมืองจุนตั้งปลัดกห. โวยอาวุโสสุดโดนแซง อางตท.7 ขวาง เสธ.อู, มติ
ชนรายวัน, 17 ส.ค.2549 หนา 1.
บุญรักษ บุญญะเขตมาลา (2548ก) ปรากฏการณ สนธิ ลิ้มทองกุล ในฐานะที่เปนขาว, ผูจัดการ
ออนไลน, 17 พฤศจิกายน 2548.
บุญรักษ บุญญะเขตมาลา (2548ข) ปรากฏการณ สนธิ ลิ้มทองกุล (2) สูวารสารศาสตรสายพันธุ
ใหม?, ผูจัดการออนไลน, 8 ธันวาคม 2548.
ปกปอง พงศาสนองกุล (14 มกราคม 2552) เจาหนาที่ฝายออกแบบ/เทคนิค เว็บไซตประชาไท
ดอทคอม, สัมภาษณ.
ประวัติบริษทั จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.jasmine.com/jasmineweb/htmlthai/grstructure.html [2552, กุมภาพันธ 22]
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ปราโมทย นาครทรรพ (2549ก) ถึงเวลาศาลจะตองกูชาติ, ผูจัดการออนไลน, 28 เมษายน
2549
ปราโมทย นาครทรรพ (2549ข) ยุทธศาสตรฟนแลนด : แผนเปลี่ยนประเทศไทย? (1), ผูจัดการ
ออนไลน. 18 พฤษภาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/
Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000065158 [2552, มิถุนายน 2]
ปราโมทย นาครทรรพ (2549ค) ยุทธศาสตรฟนแลนด : แผนเปลี่ยนประเทศไทย? (2), ผูจัดการ
ออนไลน. 18 พฤษภาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th
/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000065271 [2552, มิถุนายน 2]
ปราโมทย นาครทรรพ (2549ง) วาระแหง (การกู) ชาติ, ผูจัดการออนไลน. 8 พฤษภาคม
2549. (อาน 4,434 ครั้ง) [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.
co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000060354 [2552, มิถุนายน 2]
ปราโมทย นาครทรรพ (2549จ) ยุทธศาสตรฟนแลนด : แผนเปลี่ยนประเทศไทย? (3), ผูจัดการ
ออนไลน. 22 พฤษภาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.
manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000066549 [2552, มิถุนายน 2]
ปราโมทย นาครทรรพ (2549ฉ) ยุทธศาสตรฟนแลนด : แผนเปลี่ยนประเทศไทย? (4), ผูจัดการ
ออนไลน. 22 พฤษภาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.
manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000066985 [2552, มิถุนายน 2]
ปราโมทย นาครทรรพ (2549ช) ยุทธศาสตรฟนแลนด : แผนเปลี่ยนประเทศไทย? (5), ผูจัดการ
ออนไลน. 23 พฤษภาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.
manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000067567 [2552, มิถุนายน 2]
ปราโมทย นาครทรรพ (2549ซ) ปศาจรายจากฟนแลนด, ผูจัดการออนไลน. 31 พฤษภาคม
2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/Daily/
ViewNews.aspx?NewsID=9490000070935 [2552, มิถุนายน 2]
ปราโมทย นาครทรรพ (2551ก) คําปราศรัยนอกเวที, ผูจัดการออนไลน. 1 กันยายน 2551
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?
NewsID=9510000103276] [2553, มกราคม 26]
ปราโมทย นาครทรรพ (2551ข) คําปราศรัยนอกเวที(2), ผูจัดการออนไลน. 1 กันยายน 2551
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/Daily/
ViewNews.aspx?NewsID=9510000103360] [2553, มกราคม 26]
ปลดแลว รายการ สนธิ อางพาดพิงสถาบัน., ประชาไท. 15 กันยายน 2549 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2005/09/5690.html [2552, ตุลาคม
27]
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ปญจภัทร อังคสุวรรณ (22 มกราคม 2552) หัวหนาผูดูแลทางเทคนิคของเว็บไซตผูจัดการ
ออนไลน, สัมภาษณ.
ปญจภัทร อังคสุวรรณ (2549) คูมือการปดเว็บไซตผจู ัดการออนไลน, ผูจัดการออนไลน, 26
มกราคม 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/
Daily/ViewNews.aspx?NewsID=949 0000011176
ปญหาและแนวทางการแกไขการใหบริการอินเทอรเน็ต (เอกสารนําเสนอวันพุธที่ 5 เมษายน
2549 อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ.
[ออนไลน] แหลงที่มา : http://www.ntc.or.th/uploadfiles/ 1144234444_public%20
consult%205%20apr.-1.ppt [2552, พฤศจิกายน 27]
ปานเทพ พัวพงษพันธ, บันทึก 2550 (ชื่อคอลัมน), ผูจัดการออนไลน. [ออนไลน]. แหลงที่มา
: http://www.manager.co.th/daily/ViewBrowse.aspx?SourceNewsID=
1561&BrowseNewsID=1509]
ผูจัดการออนไลนเจอแฮกเกอรมือดีปวน (อีกแลว), ผูจัดการออนไลน, 25 กรกฎาคม 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?
NewsID=9490000094708]
พรภัสสร สุขะวัฒนะ (15 มกราคม 2552) รีไรเตอร (re-writer) ผูดูแลเนื้อหาและการแสดงความ
คิดเห็นของเว็บไซตผูจัดการออนไลน, สัมภาษณ.
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549. ราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544. ราชกิจจานุเบกษา.
พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484. [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw
&id=2&group=ก&lawCode=ก29&linkID=headLaw [2552, มกราคม 27]
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย - สนทนาสาธารณะ (คัดลอกมาจากหนังสือพิมพผูจัดการ)
(บทความลําดับที่ 661), มหาวิทยาลัยเทีย่ งคืน. 8 กันยายน 2548 [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.midnigthuniv.org/midnight2545/document9558. html [2552,
กรกฎาคม 6]
พล.อ.เปรมปลูกจิตสํานึกนายรอยจปร.เปนทหารของชาติ ทหารของพระเจาอยูหัว, มติชน
รายวัน, 15 ก.ค.2549 หนา 2
พันธมิตรเสียงแตก นายกฯพระราชทาน เตรียมแถลง 3 ทุม, ประชาไท. 2549, เมษายน 26
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2006/03/7828.html [2552,
ตุลาคม 27]
พันธมิตรฯออกแถลงการณปฏิเสธกลเกม แมว ยุบสภาหนีผิด, ผูจัดการออนไลน, 25
กุมภาพันธ 2549
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พิเชษฐ เหวันต (2549) เครือขายสื่อสารโทรคมนาคมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย, วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
พิภพ ธงไชย : ‘การใชวาทกรรมเรื่องราชอํานาจเปนการถอยหลังเขาคลอง’, ฟาเดียวกัน, ปที่ 4
ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, 2549. หนา 6 อางใน อุเชนทร เชียงแสน (2551) กรอบ
โครงความคิดในการปฏิบัติการรวมทางการเมือง (Collective Action Frames):
กรณีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.), เอกสารอัดสําเนา บทความ
นําเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตรแหงชาติครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2551.
พิรงรอง รามสูต และนิธิมา คณานิธินันท (2547) การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต (ใน
โครงการ การปฏิรูประบบสือ่ : การกํากับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ การกํากับดูแลตนเอง และ
สื่อภาคประชาชน) กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
ภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย (2 มกราคม 2552) นิสิตเกาคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ, สัมภาษณ.
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (บรรณาธิการ) (2548) พระราชอํานาจ ชาติไทย และไฟใต. กรุงเทพฯ
: Openbooks
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (บรรณาธิการ) (2550) October 6: ปฏิวัติ 2549, กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ openbooks
ภูมิจิต ศิระวงศประเสริฐ (22 กรกฎาคม 2552) ประธานชมรมผูประกอบการธุรกิจเว็บโฮสติ้ง
ไทย, สัมภาษณ.
มนตรี ย้ํากลางวงสภากห. ทหารเบี้ยลางนักการเมือง, มติชนรายวัน, 31 ส.ค.2549 หนา 11
ม็อบเชียรกกต.-ทนายนายกฯเจอคดีหมิ่นศาล นัดฟงคําพิพากษา3 ส.ค., กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน. 1 สิงหาคม 2549. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.bangkokbiznews.
com /2006/08/01/w001_125330.php?news _id=125330 [2552, กันยายน 17].
มังกรดํา (นามแฝง) (2549ก) ผมตอตานความคิดนายกพระราชทาน. หองราชดําเนิน เว็บไซต
พันทิปดอทคอม, 16 มกราคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.
com/rajdumnern/topicstock/2006/01/P4028789/P4028789.html [2552, กันยายน 17]
มังกรดํา (นามแฝง) (2549ข) ควรใหคนผานฟาจดทะเบียนเว็บไซตใหโปรงใส---???, หองราช
ดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 14 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4283287/P4283287.
html [2552, มิถุนายน 22]
มังกรดํา (นามแฝง) (2549ค) ผมไมไดขู -- !! - - - ศาลฏีกา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนนูญ - - , หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 27 เมษายน 2549, [ออนไลน].
แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4321348/P4321348.
html [2552, มิถุนายน 22]
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มังกรดํา (นามแฝง) (2549ง) ศาลปกครอง --!!---มีหรือไมมี อํานาจ ในการ -- ยกเลิกกฎหมมาย--!!, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 2 พฤษภาคม 2549, [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/05/
4333794/P4333794 .html [2552, มิถุนายน 22];
มังกรดํา (นามแฝง) (2549จ) กรุณาเขามา-โหวต-ใหคะแนนสื่อสารมวลชน, หองราชดําเนิน
เว็บไซตพันทิปดอทคอม, วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 (26 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/05/P4338529/P4338529.
html [22 กันยายน 2552
มังกรดํา (นามแฝง) (2549ฉ) ทําไมเราจะตองเชื่อศาล ?--เราช้ําใจ !--รูวาศาลตัดสินผิดไปจาก
ความจริง---!! เวรกรรม . . .ประเทศไทย--!!--, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม. 23 มิถุนายน 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.com/
ajdumnern/topicstock/2006/06/P4479046/P4479046.html [2552, มิถุนายน 22];
'มังกรดํา' ชิ่ง 105 ชี้เหตุปลอยคนดาศาลหลังสงกกต.เขาคุก, ผูจัดการออนไลน. วันที่ 27
กรกฎาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/
Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9490000096234 [2552, กันยายน 28]]
มาจิโกะ (นามแฝง) สรุปความเคลื่อนไหวใครเปนขาเกาแหงโตะราชดําเนิน เว็บบล็อก
สวนตัวของมาจิโกะ (นามแฝง), 20 สิงหาคม 2550 [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=spiral&date=28-082007&group=4&gblog=20]
ยายฟาฝา ‘ยังเติรก’ ตท.10 สกัดขุมกําลัง ‘ทักษิณ’ ลือ...หวาดระแวง ‘ปฏิวัต’ิ , มติชนรายวัน,
21 ก.ค.2549 หนา 11
ยี่หรา@ (นามแฝง) (2549) *~รวมพลัง......ตอตานสื่อ~*, หองราชดําเนิน เว็บไซตพันทิป
ดอทคอม, วันที่ 4 เมษายน 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://topicstock.pantip.
com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4257832/P4257832.html [2552, กันยายน 17].
รอมฎอน ปญจอร (16 มีนาคม 2552) อดีตนักขาวทีมขาวพิเศษ หนังสือพิมพผูจัดการ,
สัมภาษณ.
รอมฎอน ปญจอร (8 มกราคม 2552) อดีตนักขาวทีมขาวพิเศษ หนังสือพิมพผูจัดการ,
สัมภาษณ.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 114 ตอนที่ 55 ก
(ณ 11 ตุลาคม 2540)
รีพอรตเตอร อางผลสอบดีเอสไอ แกตางคน ทรท.เอี่ยวเว็บมนุษยฯ, ผูจัดการออนไลน, 16
กันยายน 2549 (เวลา 00.48 น.) [ออนไลน]. แหลงที่มา :
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http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000116973
[2549, เมษายน 26]
ลิ่วลอแมวกัดดะ แจงจับศาล รธน., ผูจัดการรายวัน. 20 กรกฎาคม 2549.
วิชามารไมเคยตาย ปลอยใบปลิว-ซีดีถลมสนธิ, ผูจัดการออนไลน. 7 ธันวาคม 2548
วินัย วิโรจนจริยากร (2545) Tycoon โลกออนไลน วันฉัตร ผดุงรัตน. กรุงเทพฯ : แสงพระ
อาทิตย.
วีณา (นามแฝง) (2549ก) **ความเปนกลางไมไดแปลวาใหเมินเฉยตอสิ่งที่ผิด**, หองราช
ดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 10 เมษายน 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4269201/P4269201.
html [2552, กันยายน 18]
วีณา (นามแฝง) (2549ข) ถึง กลุมคนผานฟา{แตกประเด็นจาก P4271509}, หองราชดําเนิน
เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 10 เมษายน 2549, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2006/04/P4269201/P4269201.
html [2552, กันยายน 17]
วีณา (นามแฝง) (2549ค) *****เหลืออดกับกลุมคนผานฟาและลากอนราชดําเนิน******, หอง
ราชดําเนิน เว็บไซตพันทิปดอทคอม. 13 เมษายน 2549 [2552, กันยายน 17]
วู กัว-ชาง, (มปป.) แถลงการณจากเซิรฟเวอรทูเดยตอกรณีของเวปไซด Sondhi-mgr.com,
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://servertoday.net/ announce.html [2552, มีนาคม 20]
ศาลปกครองกลาง (2549) คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชวั่ คราว
กอนการพิพากษาหรือยกคําขอ คดีหมายเลขดําที่ 164/2549, 2 กุมภาพันธ 2549
ศาลอาญาเตรียมแจงความกลุมหมิ่นศาลหลังพิพากษา3กกต. กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 26
กรกฎาคม 2549 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/2006/
07/26/w001_123713.php?news_id=123713 [2552, กันยายน 17].
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2549), รายงานผลการสํารวจกลุม
ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2548, กรุงเทพฯ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.nectec.or.th/pld/
internetuser/Internet%20User%20Profile%202005.pdf [2553, พฤษภาคม 10]
สถาบันการศึกษาดานสื่อสารมวลชนทั่วประเทศ, สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย, สมาคม
หนังสือพิมพในพระบรมราชูปถัมภ และองคกรพัฒนาเอกชน (2535) วิกฤตการณ
สื่อมวลชนไทย, กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.
สนธิ เปดโปงงาบ 3,500 ลานซื้อเครื่องบินขับไลรสั เซีย แจง รัฐบาลถังแตก, ผูจัดการ
ออนไลน. 10 ธันวาคม 2548 [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/
Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000169650 [2552, มีนาคม 17]
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สนธิ แฉกระบวนการสุดชัว่ -ผลิตเว็บ มนุษยดอตคอม ลมสถาบัน, ผูจัดการออนไลน, 16
กันยายน 2549 (เวลา 0.27 น.) [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000116971
[2549, เมษายน 26]
สนธิ ลั่น 4 กุมภาพันธขอนําพลังมหาชนเช็กบิล แมว, ผูจัดการออนไลน. 21 มกราคม 2549
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?
NewsID=9490000008729 [2552, มีนาคม 17]
สนธิ ลิ้มทองกุล (2549) จุดเปลี่ยนในชีวติ ผม ทําสิ่งทีม่ ันผิดปกติในสังคมไทยใหเปนเรื่องปกติ,
ใน เจิมศักดิ์ ปนทอง (บรรณาธิการ) รูทันทักษิณ 4, กรุงเทพฯ : ขอคิดดวยคน.
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(เสียง) การปราศรัยโดย ธีรยุทธ เคนจันทร : ตัวแทน นศ.ภาคใต
(เสียง) การปราศรัยโดย วีระ สมความคิด ประธานเครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน
(เสียง) การแสดงดนตรีโดย ชัย บลูส
(เสียง) การปราศรัยโดย นพ.เหวง โตจิราการ ประธานสมาพันธประชาธิปไตย
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(เสียง) การปราศรัยโดย สุพัตรา มาฆะผิว ตัวแทนกลุม FTA WATCH
(เสียง) การแสดงดนตรีโดย โฮป
(เสียง) การอานบทกวีโดย คมทวน คันธนู กวีซีไรต ป 2526
(เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล
(เสียง) แถลงการณกลุมพันธมิตรฯ ฉบับที่ 5 เรื่องการนัดชุมนุมใหญที่หนาทําเนียบรัฐบาล
วันที่ 14 มีนาคม 2549
(เสียง) การปราศรัยโดย สมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
(เสียง) การปราศรัยโดย ชิงชัย มงคลธรรม
(เสียง) การปราศรัยโดย อมร อมรรัตนานนท อดีตผูรวมกอตั้งพรรคไทยรักไทย
(เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงเพื่อนชาวนา
(เสียง) การปราศรัยโดย รสนา โตสิตระกูล ตัวแทนสหพันธองคกรผูบริโภค
(เสียง) การปราศรัยโดย วีระพล โสภา ที่ปรึกษาสภาเครือขายองคกรประชาชนแหงประเทศ
ไทย
(เสียง) การปราศรัยโดย สุนทรี เซงจึง กรรมการกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ภาคอีสาน
(เสียง) การแสดงดนตรีโดย วสันต สิทธิเขตต และไก แมลงสาบ
(เสียง) การปราศรัยโดย วิไลวรรณ แซเตียว ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
(เสียง) การแสดงดนตรีโดย ซูซู

60.
61.
62.
7 มี.ค. เชา
25494 63. (เสียง) การปราศรัยโดย กชวรรณ ชัยบุตร เลขาธิการสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย
(สนนท.)
64. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล
65. (เสียง) การแสดงดนตรีที่สนามหลวง โดย สีแพร, ดิน แดนไทย, ไก แมลงสาบ
66. (เสียง) การปราศรัยโดย พิภพ ธงไชย แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
67. (เสียง) การแสดงดนตรีปดทายการชุมนุม โดยกลุมนักดนตรีเพื่อประชาธิปไตย
เย็น
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

(วิดีโอ) การอานบทกวี โดย เนาวรัตน พงษไพบูลย รายบทกวีบนเวทีกูชาติ
(วิดีโอ) การอานบทกวีโดย เสนห วงศกําแหง รายบทกวีบนเวทีกูชาติ
(วิดีโอ) การอานบทกวี โดย เสรี ชนะสิน รายบทกวีบนเวทีกูชาติ
(วิดีโอ) การอานบทกวี โดย สุนทรี เวชานนท รายบทกวีบนเวทีกูชาติ
(วิดีโอ) การเสวนา “ทําไมตองคว่ําบาตร” โดย ดนัย อนันตโย
(วิดีโอ) การเสวนา “ทําไมตองคว่ําบาตร” โดย เจริญ คัมภีรภาพ
(วิดีโอ) การเสวนา “ทําไมตองคว่ําบาตร” โดย วารินทร เทียมจํารัส
(วิดีโอ) การปราศรัย โดย รสนา โตสิตระกูล ประธานเครือขายตอตานคอรรัปชัน
(วิดีโอ) การปราศรัยโดย กลุมเอ็มพาวเวอร ตัวแทนพนักงานบริการ
(วิดีโอ) การปราศรัยโดย ภูวดล ทรงประเสริฐ
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(วิดีโอ) การปราศรัยที่ สนามหลวง โดย สนธิ ลิ้มทองกุล
(วิดีโอ) การสนทนาธรรมกับ สมณะ โพธิรักษ
(วิดีโอ) “กอรปศักดิ์” ขึ้นเวทีแฉซ้ําเสนทางซุกหุน “ทักษิณ-พจมาน”
(วิดีโอ) ‘วุฒิพงษ’ แฉดีลฯ ชิน “พันธมิตรขายชาติ”
(วิดีโอ) “สนธิ” ปลุกคนไทยผละงาน 14 มี.ค.สรางประวัติศาสตรไล “ทักษิณ”
(วิดีโอ) พล.ต.จําลอง ชี้ “ทักษิณ” ลาออก แกวิกฤตบานเมือง
(วิดีโอ) สมศักดิ์ โกศัยสุข ยืนยันแกนนําพันธมิตรฯทั้ง 5 ตอสูรวมกันจนถึงที่สุด
(วิดีโอ) พิภพ ธงไชย ปราศรัย
(วิดีโอ) สมเกียรติ พงษไพบูลย ปราศรัย
(วิดีโอ) “สโรชา” สงสาร “หญิงออ” แนะกระซิบนายกฯ ลาออก
(วิดีโอ) สนธิ ขึ้นเวทีรอบ 2 สาวไสธุรกิจทักษิณ

9 มี.ค. 89. (เสียง) การปราศรัยโดย พล.อ.สายหยุด เกิดผล / พีเน็ต ยื่นหนังสือถึงกลุมพันธมิตรฯ ขอเปน
25496
คนกลางจัดพบ นายกฯ
90. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เอ นิติกุล
91. (เสียง) รายการ หองขาวสนามหลวง โดย บุญยอด สุขถิ่นไทย และ อัญชลี ไพรีรักษ
92. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย สีแพร
93. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงไซโครซิส
94. (เสียง) การปราศรัยโดย จักรชัย โฉมทองดี นักวิจัยจากกลุมโฟกัส สมากชิกกลุม FTA
WATCH
95. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงปุถุชน
96. (เสียง) การปราศรัยโดย พิภพ ธงไชย / แจงเจรจาสถานทูตสิงคโปร-ก.ล.ต. ย้ําไมตองการ
ธุรกิจขายชาติ
97. (เสียง) การปราศรัยโดย ไชยวัฒน สินสุวงศ / แฉ “ฉลาด” เลียแหลก หวังเงินกูทําเคเบิล แนะเปลี่ยนชื่อเปน “โง”
98. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เศก ศักดิ์สิทธิ์ และ ซูซู
99. (วิดีโอ) “จําลอง” เชื่อมือระเบิดบานปา - สันติอโศกคนเดียวกัน
100. (วิดีโอ) “รสนา” แฉ “แมว” – “ลี เซียน ลุง” ฝาแฝดโคตรโกง
101. (วิดีโอ) “สาทิตย” เรียกรอง “ทรท.” ถอนขอกลาวหาในสารฉบับที่ 1
102. (วิดีโอ) สนทนาธรรมกับ สมณะ โพธิรักษ
103. (วิดีโอ) อ. สุโขทัยธรรมาธิราช รวมวงถก “ทําไมรัฐสภา และองคกรอิสระ จึงไมสามารถ
ตรวจสอบระบอบทักษิณได”
104. (วิดีโอ) นิติฯ มธ.นิยามระบอบ ‘ทักษิณ’ เงินตราสวามิภักดิ์ชินฯ
105. (วิดีโอ) “จอน” ย้ําไมใชไล “ทักษิณ” แลวจบ แตตองกันคนอยาง “ทักษิณ” กลับมาอีก
106. (วิดีโอ) "จําลอง" ปราศรัย (รวมคลิปวิดีโอ แกนนําพันธมิตรฯ วิเคราะหกรณี บึ้ม บาน ปา
ประกาศรับคําทารวมดีเบตฯ)
107. (วิดีโอ) "สนธิ" ปราศรัย (รวมคลิปวิดีโอ แกนนําพันธมิตรฯ วิเคราะหกรณี บึ้ม บาน ปา
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ประกาศรับคําทารวมดีเบตฯ)
108. (วิดีโอ) "สมเกียรติ์" ปราศรัย (รวมคลิปวิดีโอ แกนนําพันธมิตรฯ วิเคราะหกรณี บึ้ม บาน ปา
ประกาศรับคําทารวมดีเบตฯ)
109. (วิดีโอ) "สมศักดิ์" ปราศรัย (รวมคลิปวิดีโอ แกนนําพันธมิตรฯ วิเคราะหกรณี บึ้ม บาน ปา
ประกาศรับคําทารวมดีเบตฯ)
110. (วิดีโอ) "พิภพ" แจงเจรจาสถานทูตสิงคโปร - กลต. ย้ําไมตองการธุรกิจขายชาติ
111. (วิดีโอ) แบน ซิม AIS แบบโหด มัน ฮา!
112. (วิดีโอ) ตลกการเมือง คณะ ดี๋ ดอกมะดัน
113. (วิดีโอ) แฉ “ฉลาด” เลียแหลก หวังเงินกูทําเคเบิ้ล
114. (วิดีโอ) “สนธิ”ชี้ยุค"ทักษิณ"สุดโสมม-ถวายฎีกาเหตุบึ้มบาน“ชัยอนันต”
สีสันวันศุกร เก็บตก ศาลจําลองชี้มูลความผิด "แมว" 4 ขอหาหนัก/ถูกพยานปากเอกซัดเละ
115. (วิดีโอ) ผศ. ดร. บรรเจิด สิงคเนติ ผูอํานวยการศูนยนิติศาสตร มธ. กลาวเปดการไตสวนมูล
ฟอง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ในประเด็น “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โกง
บูรณาการ (โกงเพื่อมีอํานาจ และโกงเมื่อมีอํานาจ) จริงหรือ ? ณ ศาลจําลอง ศูนยนิติศาสตร
ธรรมศาสตร
116. (วิดีโอ) พล.ต.ท. สมเกียรติ์ พวงทรัทย แถลงคําฟอง ฝายโจทย
117. (วิดีโอ) ปาเหนาะ พยานปากเอก ใหการ
118. (วิดีโอ) ประมวล รุจนเสรี หนึ่งในพยานปากเอก ใหการ
119. (วิดีโอ) เสธ. หนั่น หนึ่งในพยานปากเอก ใหการ
120. (วิดีโอ) “ชูวิทย” หนึ่งในพยานปากเอก ใหการ
ที่ทองสนามหลวง
121. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง พันลํา และ วง ภูบรรทัด
122. (เสียง) รายการ หองขาวสนามหลวง โดย บุญยอด สุขถิ่นไทย และ อัญชลี ไพรีรักษ
123. (เสียง) การปราศรัยที่ สนามหลวง โดย เกียรติ สิทธีอมร คณะทํางานดานเศรษฐกิจพรรค
ประชาธิปตย / “เกียรติ” แตงดําไวทุกข ก.ล.ต.เหตุ “โอค” เสียคาปรับต่ํากวาคาด
124. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ทราย (วรรณพร ฉิมบรรจง)
125. (เสียง) การปราศรัยที่ สนามหลวง โดย สุริยะใส กตะศิลา ผูประสานงานเครือขายพันธมิตรฯ /
อัด “ทักษิณ” ไมไดถอย แตรุกถึง 3 กาว
126. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ฮิวโก และวง สิบลอ
127. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ประทีป ขจัดพาล และ วงเพื่อนชาวนา
128. (เสียง) การปราศรัยโดย อาทร พาทีรัตนะ ตัวแทน กลุมรวมพลังในอดีต
129. (เสียง) เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ครั้งที่ 16 :“สนธิ” รับคําทาขึ้นเวทีประชัน“ทักษิณ”
130. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง คนหลังเขา
131. (วิดีโอ) สนทนาธรรม กับ สมณะ โพธิรักษ
132. (วิดีโอ) จําลอง - ปานเทพ แนะอชิรวิทย นํา นายกฯ หันหนาเจรจาพันธมิตรฯ ยัน ไมกลัว
อันธพาลปวนบานสวนไผ
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133. (วิดีโอ) "ศิริชัย" แนะ "แหนางแมว" ขจัดฝนแลง แกความแรนแคนของประชาชน
134. (วิดีโอ) "ทราย" สวนกลับนายกฯ เสียภาษีมากกวา ไมไดหมายความวามีสิทธิ์โกงชาติ
135. (วิดีโอ) "เดช" จวกทักษิณฯ ปากไมปราศัย น้ําใจเชือดคอ หลอกลอ สอพลอประชาชน (การ
ปราศรัยที่ สนามหลวง โดย เดช พุมคชา นักกิจกรรมอาวุโสยุค 14 ตุลา)
136. (วิดีโอ) สหภาพกฟน.เคลื่อนทัพไล“แมว”13 มี.ค.-ขูตัดไฟหนวยราชการ (การปราศรัยโดย
เพียร ยงหนู ประธานสหภาพแรงงานการไฟฟานครหลวง (กฟน.))
137. (วิดีโอ) อดีตรองเลขาศนท.ยก‘ทักษิณ’เลวกวา ‘สฤษดิ์-ถนอม’ (การปราศรัยโดย ประยูร อัคร
บวร)
138. (วิดีโอ) สนธิแฉแผนชั่วรัฐบาล สั่งมือสังหารจากใต-อีสานตามลา
139. (วิดีโอ) 5 แกนนําพันธมิตรฯ ขึ้นเวที ย้ําจุดยืน ทวงประเทศไทยคืน ขับไลทักษิณ
140. (วิดีโอ) “เสรี”ขึ้นเวทีกรีดยับปลุกสํานึกรักชาติ-ผนึกกําลังไล“ทักษิณ” (การปราศรัยโดย ดร.เสรี
วงศมณฑา)
141. (วิดีโอ) ลําตัด ธรรมศาสตรเจาเกา (โดยคณะลําตัดธรรมศาสตร แดนดินถิ่นโดม)
142. (วิดีโอ) เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ภาคพิเศษ
143. (เสียง) รายการ หองขาวสนามหลวง โดย บุญยอด สุขถิ่นไทย และ อัญชลี ไพรีรักษ
144. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง โฮปแฟมิลี่
145. (เสียง) การปราศรัยโดย พีระพล จันทรเกษม / อดีตคนเดือนตุลา อัด"แมว"ใชระบบทุนยึดสื่อ
เอื้อญาติ-พวกพอง
146. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง สลึง
147. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ไกรศักดิ์ ชุณหะวัน ส.ว.นครราชสีมา และ วง ไดมอนด
148. (เสียง) การแสดงดนตรีที่โดย เสก ศักดิ์สิทธิ์
149. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง BROWN SUGAR JAZZ BAND
150. (เสียง) สุริยัน ทองหนูเอียด รองเลขาฯ สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ ปราศรัย
151. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง แกงโฮะ
152. (วิดีโอ) โฆษกสมาคมนักขาวฯ ย้ํานายกเกลียดสื่อถือเปนคําชม
153. (วิดีโอ) พันธมิตรฯยันดีเบทเปดเผยปดปดหองคุย-อัด “แมว” คิดไมซื่อ
154. (วิดีโอ) “กอรปศักดิ์” จับโกหกแมว
155. (วิดีโอ) “วินัย สมพงษ” สอนนอง “ไททานิก” ยังลมได แลวไทยรักไทยจะไปรอดหรือ ?!? (การ
ปราศรัยโดย พ.อ.วินัย สมพงษ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย)
156. (วิดีโอ) “สนธิ” ทาประชัน “ทักษิณ” - ย้ํานายกฯตองลาออกสถานเดียว
157. (วิดีโอ) 5 กรรมการพันธมิตรประชาชนฯ ขึ้นเวทีทองสนามหลวง มีมติสง “สนธิ” ดีเบตตัวตอ
ตัวกับ “ทักษิณ”
158. (วิดีโอ) อุปนายกฝายกิจการพิเศษ สภาทนายความ ปราศรัย
159. (วิดีโอ) “นิมิต เทียนอุดม” แนะประชาชนรวมกันคว่ําบาตรสินคาชินคอรป ซีพี เซเวนฯ
160. (วิดีโอ) การเสวนาเรื่อง สื่อในยุครัฐบาลทักษิณ (ชวงที่ 1)
161. (วิดีโอ) การเสวนาเรื่อง สื่อในยุครัฐบาลทักษิณ (ชวงที่ 2)
162. (วิดีโอ) “อดีตตุลากลับใจ” ขึ้นไล “แมว” ทําลายคําวา “ประชาธิปไตย” (การปราศรัยของอมร
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รัตนานนท)
163. (วิดีโอ) วีรบุรุษเดือนตุลา อัด “แมว” ใชระบบทุนยึดสื่อเอื้อญาติ-พวกพอง
164. (วิดีโอ) วีรบุรุษ ปธ.กก.สมานฉันทแรงงาน เรียกรองหยุดงาน 14 มี.ค. (การปราศรัยโดย วิไล
วรรณ แซเตีย)
165. (วิดีโอ) “สนธิ” ปลุกรวมพลังวาระแหงชาติ 14 มี.ค. - เช็กบิล “แมว-สมุน”
166. (วิดีโอ) “ชาติชาย” ผิดหวังอดีตฮีโรกลายพันธุ “สุธรรม” รับใชระบอบทักษิณ (การปราศรัยโดย
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
167. (วิดีโอ) ยก “ทักษิณ” เกงกวา “พรรคคอมมิวนิสต” แค 5 ปทําสังคมไทยแตกแยก (การ
ปราศรัยโดย วรพล ศิริวัฒนวิมล อดีตเลขาธิการสมาพันธประชาธิปไตย)
168. (วิดีโอ) อ.รัฐศาสตรซัด “แมว” ชวยคดีขอสอบรั่ว (การปราศรัยโดย ดร.ไชยันต ไชยพร คณะ
รัฐศาสตร จุฬาฯ)
169. (เสียง) รายการ หองขาวสนามหลวง โดย บุญยอด สุขถิ่นไทย และ อัญชลี ไพรีรักษ
170. (เสียง) การแสดงดนตรี โดย วงแฮมเมอร
171. (เสียง) การแสดงดนตรี โดย วงสาวสะดุงแบนด
172. (เสียง) สนทนาธรรมกับ พระนพดล นันทโน วัดปาดอยลัดงา จังหวัดกําแพงเพชร / พระวัดปา
ยก "คนดี" มัก "เสียสละ" เปนมโนธรรมประจําใจ
173. (เสียง) การแสดงดนตรีที่โดย นิด กรรมาชน และวงกําลังใจ
174. (เสียง) การปราศรัยที่ สนามหลวง โดย คณะทันตแพทย จากโคราช
175. (เสียง) การปราศรัยที่ สนามหลวง โดย นพ.สวรรค กาญจนะ ตัวแทนกลุมแพทย พยาบาลเพื่อ
ประชาธิปไตย
176. (เสียง) การปราศรัยที่ สนามหลวง โดย 3 อาจารยจาก จุฬาฯ รศ.ดร.ไชยันต ไชยพร” , ดร.
พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน , อ.สุรัตน โหราชัยกุล
177. (เสียง) การแสดง มโนราห โดย กลุมชาวบาน จ.นครศรีธรรมราช
178. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย บี๋ คณาคํา และ กลุมนักดนตรีรักประชาธิปไตย
179. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงพูเล และ ตี๋ ภูธร
180. (เสียง) การปราศรัยโดย เอกรินทร ตวนศิริ อุปนายกองคกรนักศึกษา มอ.วิทยาเขตปตตานี
181. (เสียง) การแสดงดนตรีที่ สนามหลวง โดย วง สเลเต
182. (วิดีโอ) ภรรยาทนายสมชาย ปราศรัย (อังคณา นีละไพจิตร : วอนคนไทยรวมยุติความรุนแรง
โดย จนท.)
183. (วิดีโอ) “การุณ-เจิมศักดิ์-ตอตระกูล” ตั้งวงแฉ “ทักษิณ” (“สารพัดทุจริต คอรรัปชัน โกงบูรณา
การ โกงอยางไร”)
184. (วิดีโอ) “สนธิ” ชี้ทีวีแพรภาพประวัติศาสตร มีนัยบอก “ทักษิณ” ควรลาออก (การปราศรัยที่
สนามหลวง โดย แกนนํากลุมพันธมิตรฯ)
185. (วิดีโอ) จําลอง ยันไมไดพาคนไปตาย
186. (วิดีโอ) พิภพ ชี้ทางออก ทักษิณ ลงจากเกาอี้
187. (วิดีโอ) ศิษยหลวงตาบัว แสดงธรรม “ธรรมาธิปไตย”
188. (วิดีโอ) “สมเกียรติ” แฉ “ยุทธ ตูเย็น” กะจับม็อบชนม็อบ
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189. (วิดีโอ) “ประสาร มฤคพิทักษ” ชี้ “ทักษิณ” คงไมเขาใจนัยของเทปประวัติศาสตร
190. (วิดีโอ) เด็กชาวแมว ขึ้นเวที ตาน “แมว”
191. (วิดีโอ) ตัวแทน 3 แพทยเรียกรองทักษิณลาออก
192. (วิดีโอ) ยกคํา “พุทธทาส” สอน “แมว” ประชาธิปไตยไรคุณธรรมรายยิ่งกวาเผด็จการ (การ
ปราศรัยโดย มาลีรัตน แกวกา ส.ว.สกลนคร)
193. (วิดีโอ) “สนธิ” อัด “ทักษิณ” มาตรฐาน ปชต.ต่ํากวาเขมร เผยคนไทย 70% ไมเอา ทรท.
194. (วิดีโอ) “บรรจง” บรรจงไลทักษิณ เพื่อแผนดินใตสงบสุข (การปราศรัยโดย บรรจง นะแส
ผูอํานวยการโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต)
195. (วิดีโอ) “ผูนําคนไทยพลัดถิ่น” ประกาศรวมกูชาติไทยคืนจากทรราช (การปราศรัยโดย
เครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทย ชุมพร ระนอง ประจวบฯ)
196. (เสียง) การปราศรัยโดย กลุมพันธมิตรกูชาติ จ.ภูเก็ต
197. (เสียง) รายการหองขาวสนามหลวง โดย บุญยอด สุขถิ่นไทย และ อัญชลี ไพรีรักษ
198. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย นิด กรรมาชน และ เด็กๆโครงการเรียนรูรักบานเกิด ชุด สยาม
สามัคคี
199. (เสียง) การปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย / “พันธมิตรฯ” ลั่น
เคลื่อนพลแบบอหิงสา ใชความดีพิฆาต “ทรราช”
200. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย โฮปแฟมิลี่ และเครือขายเพลงเพื่อชีวิต
201. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงคาราวานไมเนอร
202. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย คีตาญชลี
203. (วิดีโอ) กวีชาวบานจากภูเก็ต รายกลอน
204. (วิดีโอ) รวมฮิต พงสิทธิ์ คัมภีร (การแสดงดนตรีโดย พงษสิทธิ์ คําภีร)
205. (วิดีโอ) เก็บตก โนราห เมืองคอน อีกหนึ่งแนวรบวัฒนธรรม
206. (วิดีโอ) “พงษเทพ กระโดนชํานาญ” ยืนหยัดไล “ทักษิณ” ทั้งชีวิต (การแสดงดนตรีโดย พงษ
เทพ กระโดนชํานาญ)
207. (วิดีโอ) ศาลจําลอง ชี้ “ทักษิณ” ผิดชัดใชอํานาจมิชอบ
208. (วิดีโอ) “สนธิ” แฉวิชามาร สงกองปราบจับ 5 แกนนําพันธมิตร
209. (วิดีโอ) “จําลอง” ชี้ยุทธวิธีแตกหักไมใชเจตนารมณกูชาติ
210. (วิดีโอ) สมศักดิ์ ประกาศกูชาติคืนคนไทย แบบกลาหาญ รักสงบ
211. (วิดีโอ) "พิภพ" พรุงนี้ดีเดย เอาความดีชนะความชั่ว
212. (วิดีโอ) สมเกียรติ ประกาศ แนวรวมเพียบ
213. (วิดีโอ) ส.ศิวรักษ ยกยองภูมิปญญาชาวบาน เสนอ “ยายไฮ” เปนนายกฯ
214. (วิดีโอ) “วุฒิพงษ” มั่นใจพลัง ปชช.กอรัฐประหารไลทรราชพนแผนดิน (การปราศรัยโดย วุฒิ
พงษ เพรียบจริยวัฒน ผูอํานวยการสถาบันสหัสวรรษ)
215. (วิดีโอ) สโรชาขึ้นเวทีประจานนายกฯ (การปราศรัยโดย สโรชา พรอุดมศักดิ์)
216. (วิดีโอ) งิ้วกูชาติ ภาค 3 ตอน "หรือวามันเปนคนบา" (และ การปราศรัยโดย อ.วิโรจน ตั้งวา
นิช)
217. (วิดีโอ) “โสภณ” เปดโปง “แมว” สมคบสิงคโปรปลนคนไทย (การปราศรัยโดย โสภณ สุภา
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พงษ ส.ว.กรุงเทพฯ)
218. (วิดีโอ) ดร.เสรีทาทักษิณแนจริงตองขึ้นเวที “ปุจฉา-วิสัชนา” (การปราศรัยโดย ดร.เสรี วงศ
มณฑา)
219. (วิดีโอ) “สมศักดิ์” ชี้ระบอบทักษิณขายชาติตามกนทุนนิยม
220. (วิดีโอ) “นิติภูมิ” แฉ “แมว” บัดสีกลางเม็กซิโก (การปราศรัยที่ สนามหลวง โดย ร.ต.อ.ดร.นิติ
ภูมิ นวรัตน)
221. (วิดีโอ) พนักงานรัฐวิสาหกิจนับหมื่น-ทัพหลังเคลื่อนพลไล“ทักษิณ” (การปราศรัยโดย ศิริชัย
ไมงาม ประธานสหภาพแรงงาน กฟผ.)
222. (วิดีโอ) “ชิงชัย”ชี้ผูนําคดกอปญหาบานเมือง-คนหนาดานจัดการยากที่สุด (การปราศรัยโดย
ชิงชัย มงคลธรรม หัวหนาพรรคความหวังใหม)
223. (วิดีโอ) คาราวานรวมพล ปลุกคนสนามหลวง อุนเครื่องเตรียมกูชาติ
224. (วิดีโอ) “ไชยวัฒน”ลั่น“ทักษิณ”ไมออกไมถอยพนทําเนียบฯชาติ (การปราศรัยโดย ไชยวัฒน
สินสุวงศ แกนนําพันธมิตร)
เชา
225. (วิดีโอ) “เพียร” ไล นายกฯ สกปรก ไมเหมาะกับทําเนียบ (การปราศรัยโดยเพียง ยงหนู)
226. (วิดีโอ) “ภูวดล”จวกยับ“แมว”ชักสิงคโปรเขามาผูกขาดประเทศไทย (การปราศรัยโดย ภูวดล
ทรงประเสริฐ คณะสังคมศาสตร ม.เกษตรฯ)
227. (วิดีโอ) "การุณ" ปราศรัยสุดฮาทั้งเหนื่อยและรอน วอน "ทักษิณ" เห็นใจออกไปซะที !!
228. (วิดีโอ) ส.ว.ยโสธรเปรียบส.ส.ไทยรักไทย"กินเหมือนหมู"
229. (วิดีโอ) "หมอนิรันดร"เตือนอยาหลงกล"แมว" ดิ้นเฮือกสุดทายยกชิดชัยคุมอํานาจ (การ
ปราศรัยโดย นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ)
230. (วิดีโอ) "สนธิ" แฉหนาทําเนียบ "แมว"แกลงเชิดชิดชัยขึ้นรักษาการแทน
231. (วิดีโอ) "ศิริชัย"ชี้รากหญารูไมทัน ทักษิณมือซายเพื่อประชาชน ขวาหาผลประโยชนเขา
กระเปา ทําลายระบบราชการ (การปราศรัยโดย ศิริชัย ไมงาม)
232. (วิดีโอ) ส.ว.สกลนคร ชี้ “แมว” เผด็จการถูกสิงคโปรครอบงํา
233. (วิดีโอ) “มนูญกฤต” แฉ “แมว” โคตรฮั้ว! ใชเงิน-อํานาจบีบซื้อวุฒิสภา
234. (วิดีโอ) พันธมิตรฯ ลั่นชัยชนะพลังอหิงสา - พรอมติดคุกทา “ภาวะฉุกเฉิน”
235. (วิดีโอ) จําลองประกาศชัย คนเรือนแสน เคลื่อนพลลอมทําเนียบฯสําเร็จ ไมเสียเลือด
236. (วิดีโอ) เจาของกวี"..ภายใตฝาตีนกู"ทนถูกกอบโกยไมไหว-ชนวนรวมวงไลทักษิณ! (การ
ปราศรัยโดย สมาน เกาะเหล็ก กวีชาวบาน จ.ภูเก็ต)
237. (วิดีโอ) “สังศิต” แฉทักษิณโคตรโกงไตอันดับ 2 ของโลก (การปราศรัยโดย สังศิต พิริยะ
รังสรรค รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
238. (วิดีโอ) “ดร.เสรี” ย้ําจุดยืนไมใชกฎหมูกดดัน “แมว” ใหลาออก (การปราศรัยโดย ดร.เสรี วงษ
มณฑา)

บาย&เย็น
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239. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงไดมอนด (ผูพิการทางสายตา)
240. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ไซโคซิส
241. (เสียง) การปราศรัยโดย กชวรรณ ชัยบุตร เลขาฯ สนนท. / “กชวรรณ” ลั่นไล “ทักษิณ” ขับ
ระบบ ส.ส.ทาสพรรคการเมือง
242. (เสียง) การปราศรัยโดย อวยชัย วะทา ตัวแทนองคกรครูกูชาติ / ชี้ ทักษิณ เปนสัมภะเวสี
รอนเรไปทั่ว
243. (เสียง) การปราศรัยโดย ศรัณยู วงศกระจาง และการแสดงดนตรีจาก หงา คาราวาน
244. (เสียง) การปราศรัยโดย สุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูป
สื่อ / ประกาศเดินหนาสูคดีชินคอรป เพื่อเสรีภาพของสื่อ
245. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงมาลีฮวนนา
246. (เสียง) การปราศรัยโดย วิทูรย เลี่ยนจํารูญ / “วิฑูรย” ตราหนาทักษิณเปนคนขายชาติ
247. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงสิบลอ
248. (เสียง) การปราศรัยโดย เพียร ยงหนู / “เพียร” ตอก “แมว” วิ่งหาหมอผีแกโหงวเฮง
249. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ดีเจ ซี๊ด นรเศรษฐ หมัดคง
250. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ประธีป ขจัดพาล และ มิตรสหาย
251. (เสียง) การปราศรัยโดย รสนา โตสิตระกูล / แกนนําพันธมิตรฯชูนโยบาย 4 หาม 3 ตอง เนน
เคลื่อนไหวอยางสันติวิธี
252. (เสียง) การปราศรัยโดย อ.สมเกียรติ พงษไพบูลย แกนนําพันธมิตรฯ
253. (เสียง) การปราศรัยโดย พล.ต. จําลอง ศรีเมือง แกนนําพันธมิตรฯ
254. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิม้ ทองกุล แกนนําพันธมิตรฯ/“สนธิ” รับฉันทานุมัติ ปกหลักหนา
ทําเนียบฯจนกวา “ทักษิณ” จะออก
หนาทําเนียบรัฐบาล
255. (เสียง) การปราศรัยโดย สุริยะใส กตะศิลา แกนนําพันธมิตรฯ/ยันไมมีแอบคุยรัฐบาล เตรียมจัด
ระเบียบชุมนุมปกหลักยาว
256. (เสียง) การปราศรัยโดย พีรพล ตริยะเกษม / ถามความรับผิดชอบนายกฯ ใชตําแหนงปอง
เอกชนและครอบครัว
257. (เสียง) การปราศรัยโดย สโรชา พรอุดมศักดิ์
258. (เสียง) การปราศรัยโดย วิไลวรรณ แซเตีย
259. (เสียง) การปราศรัยโดย สมบูรณ ทองบุราณ
260. (เสียง) การปราศรัยโดยการุณ ใสงาม ส.ว.บุรีรัมย/ปราศรัยสุดฮาทั้งเหนื่อยและรอน วอน
"ทักษิณ" เห็นใจออกไปซะที !!
261. (เสียง) การปราศรัยโดย สมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนําพันธมิตรฯ
262. (เสียง) การปราศรัย โดย อมรินทร ยี่เฮง ตัวแทน น.ศ. สระแกว เครือขายพันธมิตรเพื่อ
ประชาธิปไตย
263. (เสียง) การแสดงดนตรี โดย วงดินแดนไทย
264. (เสียง) การปราศรัย โดย นพ.บันลือ เฮงประสิทธิ์ ที่ปรึกษาสหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟาแหง
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ประเทศไทย
265. (เสียง) การปราศรัย โดย วัชรินทร สอนพูด ผูนําครู จ.ศรีษะเกษ
266. (เสียง) การปราศรัย โดย สนธิ ลิ้มทองกุล / “สนธิ” แนะ “ชิดชัย” ตลบหลังยึดทรัพย “แมว”
267. (เสียง) การแสดงดนตรี ประทีป ขจัดพาล และวิลิต เตชะไพบูลย
268. (เสียง) การปราศรัย โดย สุนีย ไชยรส คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
269. (เสียง) การปราศรัย โดย มารีรัตน แกวกา สว.สกลนคร
270. (เสียง) การแสดงดนตรี โดย สุภัทร นิลบุตร และเพื่อน
271. (เสียง) การปราศรัย โดย สว.เพื่อ ประชาชน (พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร, เจิมศักดิ์ ปนทอง,
พิเชฐ พัฒนโชติ, มาลัรัตน แกวกา, สมบูรณ ทองบุราณ, สุทัศน จันทรแสงสี, พิชัย ขําเพชร)
272. (เสียง) การปราศรัยโดย สุริยันต ทองหนูเอียด อดีดเลขาธิการสหพันธนิสิตนักศึกษาแหง
ประเทศไทย
273. (เสียง) การแสดงดนตรี โดย คีรีธาร และ บาโรย
274. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย
275. (เสียง) การปราศรัยโดย สุธีร อัศชาศัย ผูประสานงานเครือขายประชาชนภาคตะวันออก
276. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ซูซู
277. (เสียง) การปราศรัยโดย อวยชัย วะทา ประธานเครือขายตอตานการถายโอนครู
278. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.อภิชัย พันธเสน นักวิชาการดานเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
279. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงฆราวาส จากกองทัพธรรม
280. (เสียง) การปราศรัยโดย รศ.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ คณะรัฐศาสตร มสธ.
281. (เสียง) การปราศรัยโดย สมบูรณ สุพรรณฝาย ตัวแทนครูกูชาติ จ.สุรินทร
282. (เสียง) รายการ หองขาวหนาทําเนียบ โดย อัญชลี ไพรีรักษ
283. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงพูเล
284. (เสียง) การปราศรัยโดย ดนัย อนันตโย อุปนายกสภาทนายความ ฝายกิจกรรมพิเศษ
285. (เสียง) การปราศรัยโดย บรรจง นะแส ผูอํานวยการโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
ภาคใต
286. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย โฮปแฟมิลี่
287. (เสียง) การปราศรัยโดย 3 ส.ว.เจิมศักดิ์ ปนทอง,พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร,พิเชฐ พัฒนโชติ /
แฉ “แมว” โคตรฮั้ว! ใชเงิน-อํานาจบีบซื้อวุฒิสภา
288. (เสียง) การปราศรัยโดย วงชัยบูลส
289. (เสียง) การปราศรัยโดย ผศ.ดร.จักร พันธชูเพชร ม.เนรศวร
290. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เอ นิติกูล และ แฮงค คอคํา
291. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.เสรี สุวรรณภานนท ส.ว.กทม.
เชาหนาทําเนียบ
292. (เสียง) การปราศรัยโดย ส.ว.สมบูรณ ทองบุราณ และ ส.ว.การุณ ใสงาม
293. (เสียง) การปราศรัยโดย ประเทือง ปรัชญพฤกษ ประชาชนผูรว มตอสูกับปญหาทุจริตคอรรัป
ชัน
294. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงคาราวานไมเนอร
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295. (เสียง) การปราศรัยโดย ศาสตรา โตออน คณะนิติศาสตร ม.รังสิต
296. (เสียง) การปราศรัยโดย สมเกียรติ พงษไพบูลย แกนนําพันธมิตรฯ
297. (เสียง) การปราศรัยโดย วีระ สมความคิด เลขาธิการคณะกรรมการตานคอรรัปชั่นแหง
ประเทศไทย
298. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ซูซู
299. (เสียง) การปราศรัยโดย สมเกียรติ กริชสุวรรณ รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง
300. (เสียง) การปราศรัยโดย ชัยณรงค วงศศศิธร ตัวแทนกลุมรักษทองถิ่นบอนอก
301. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ไก แมลงสาป + สีแพร และ การปราศรัยโดย ตอพงษ เสนานนท
ตัวแทนคนพิการ
302. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ประทีป ขจัดพาล
303. (เสียง) การปราศรัยโดย บรรจง นะแส ผูอํานวยการโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
ภาคใต
304. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงแฮงคคอคํา
305. (เสียง) การปราศรัยโดย กิตติชัย ใสสะอาด ฝายกฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
306. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงรวมศิลปน
307. (เสียง) รายการ สภาทาพระอาทิตย ภาคพิเศษ
308. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงฆารวาส จากกองทัพธรรม
309. (เสียง) สนทนาธรรมกับ สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
เย็น
310. (เสียง) การปราศรัยโดย ยศ ตันสกุล / ตัวแทนนักเรียนแฉ ถูกจดหมายขูฆา
311. (เสียง) การปราศรัยที่โดย วรินทร ความหมั่น ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
อํานวยศิลป / "จดหมายจากเด็ก ม.5 ถึงนายกรัฐมนตรี
312. (เสียง) การแสดงดนตรีที่โดย วงโฮปแฟมิลี่
313. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล / แฉกําพืด"ทักษิณ"สมคบ"เนวิน"บาไสยศาสตรตอ
ชะตา
314. (วิดีโอ) “เดช” ชวนหยุดงาน จวก “สุธรรม” รอดคุกไดเพราะ NGO (ปราศรัยโดย เดช พุมคชา นัก
กิจกรรมยุค 14 ตุลาฯ)
315. (วิดีโอ) แถลงการณคณาจารยรัฐศาสตร 9 สถาบันไล “ทักษิณ” - ตองออกทันที
316. (วิดีโอ) กวีซีไรต “อังคาร กัลยาณพงศ” สงลูกสาวรายกลอนไลนายกฯ (การอานบทกวีโดย
วิสาขา กัลยาณพงศ)
317. (วิดีโอ) “สนธิ” ชี้ “ปา” สงสัญญาณชัด
318. (วิดีโอ) 5 พันธมิตรฯ ขึ้นเวทีย้ําเจตนารมณ “ทักษิณ”
319. (วิดีโอ) “สมศักดิ์” ยันดีเบตตองถายสด แนะนายกฯ อยามอง ปชช.เปนศัตรู
320. (วิดีโอ) สามทูตแฉแหลก อัด “ทักษิณ-สุรเกียรติ์” ยับ (รายการพิเศษ "ไทยในสายตาชาวโลก"
โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง และ อดีตเอกอัครราชทูตไทย อัษฎา ชัยนาม, กษิต ภิรมย, สุรพงษ
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ชัยนาม)
321. (วิดีโอ) “สนธิ” แฉกําพืด “ทักษิณ” สมคบ “เนวิน” บาไสยศาสตรตอชะตา
322. (วิดีโอ) “สุภิญญา” ชี้ชนะคดีชนิ คอรปฯนําไปสูชัยชนะ ปชช.อันยิ่งใหญ (การปราศรัยโดย สุ
ภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ)
323. (วิดีโอ) “สมศักดิ์” เปรียบคนกลางตองยืนอยูบนความถูกตอง เหมือนวัวถูกขโมย
324. (วิดีโอ) เจาทฤษฎี “หมัดหมา” ชี้วันนี้ ปชช.อยากใหทั้งหมัด ทั้งหมาตายหมู!
325. (วิดีโอ) ผูเชี่ยวชาญอิสระ ระบุ คนไทยมีนายกฯ ขี้จุ พาประเทศลม
326. (วิดีโอ) “ภูวดล” สุดทน ซัดทักษิณนําไทยสูหายนะ
327. (วิดีโอ) “สีแพร” รายกลอนอัดทักษิณเละ
เชา
328. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย หงา คาราวาน
329. (เสียง) การปราศรัยโดย พ.อ.วินัย สมพงษ
330. (เสียง) การแสดงปราศรัยโดย สมศักดิ์ โกศัยสุข / เปรียบคนกลางตองยืนอยูบนความถูกตอง
เหมือนวัวถูกขโมย
331. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย แฮมเมอร
332. (เสียง) การปราศรัยโดย สุทธิพงศ ปรัชญาพฤกษ ผูเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐกิจโลก
333. (เสียง) การปราศรัยโดย ศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ คณะสังคมศาสตร ม.เกษตรฯ
334. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย สีแพร เมธาลัย
335. (เสียง) การปราศรัยโดย กฤษณ ถอมทัด สภาเครือขายองคกรประชาชนแหงประเทศไทย
336. (เสียง) การปราศรัยโดย สัมฤทธิ์ ลิ้มสัมฤทธิ์ ชาวบานจ.พิษณุโลก
337. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ซูซู
338. (เสียง) การปราศรัยโดย ไชยวัฒน สินสุวงศ อดีตหัวหนาพรรคพลังธรรม / “ไชยวัฒน” จวก
รมต.คนเดือนตุลา ลืมอุดมการณ
339. (เสียง) การปราศรัยโดย เมธา มาตรขาว ผูประสานงานปกปองมนุษยชน
340. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ประทีป ขจัดพาล
341. (เสียง) การปราศรัยโดย พล.ต.จําลอง ศรีเมือง แกนนําพันธมิตรฯ
342. (เสียง) รายการสภาทาพระอาทิตย ภาคพิเศษ
343. (เสียง) สนทนาธรรมกับ สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
344. (เสียง) การปราศรัยโดย พ.อ.วินัย สมพงษ
345. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เมน นามสน
346. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนําพันธมิตรฯ (ภาคบาย / ชวงที่ 1)
347. (เสียง) การปราศรัยโดย ศิริชัย ไมงาม ประธานสหภาพแรงงาน กฟผ. (ภาคบาย / ชวงที่ 1)
348. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนําพันธมิตรฯ (ภาคบาย / ชวงที่ 2)
349. (เสียง) การปราศรัยโดย ศิริชัย ไมงาม ประธานสหภาพแรงงาน กฟผ. (ภาคบาย / ชวงที่ 2)
350. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย อู เสรีชน
351. (เสียง) การปราศรัยโดย อมร อมรรัตนานนท คนเดือนตุลา อดีตผูรวมกอตั้งพรรคไทยรักไทย
352. (เสียง) การปราศรัยโดย สุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูป
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สื่อ (รอบเชา)
บาย&เย็น
353. (วิดีโอ) ทักษิณชิ่งหลบเขา กต. สนธิ อัดเละจอมโกหก ขายชาติ
354. (วิดีโอ) สุภิญญา ปราศรัย รอบบาย
355. (วิดีโอ) รองประธานสหภาพแรงงานการบินไทย ปราศรัย
356. (วิดีโอ) บทกวีดีๆ จาก ทราย วรรณภรณ ฉิมบรรจง
357. (วิดีโอ) จับประเด็นเศรษฐกิจกับการโกงชาติ โดย สถานีขาวบนเวทีกูชาติ
358. (วิดีโอ) “ขาสั้น” ไมหวั่นทรราช - เรียกรองเพื่อนๆ รวมกูวิกฤตบานเมือง (การปราศรัยโดย ทศ
พร ไทยตรง, ณภัททร จันทรนวล ตัวแทนนักเรียนจากศูนยประสานงานนักเรียนนิสิต
นักศึกษา)
359. (วิดีโอ) “กลุมรัก กฟผ.” ขอคืนใบหุนพิทักษการไฟฟา ลั่นแตงชุดดําจนกวา “ทักษิณ” ลาออก
360. (วิดีโอ) ยกนิทาน “คนใชเหลี่ยมจัด” เทียบ “ทักษิณ” ชี้ตองไลไปใหพน (การปราศรัยโดย
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ)
361. (วิดีโอ) ทักษิณโรคจิตคลั่ง! “วีระ” เยยปลอยคนบาบริหารประเทศไมได (การปราศรัยโดย วีระ สม
ความคิด)
362. (วิดีโอ) รวมพลังบุกสถานทูตสิงคโปรพรุงนี้ – บี้หยุดลงทุนย่ํายีอธิปไตย (การปราศรัยโดย 5
แกนนําพันธมิตรฯ)
363. (วิดีโอ) จําลองเปรียบสถานการณเมืองไทยกับเหตุนายกฯเกาหลีใตลาออก สะทอนไทยลาหลัง
50ป
364. (วิดีโอ) “สนธิ” ระบุอาการ “ทักษิณ” ปากกลาขาสั่นเขาขั้นเปน “บา”
365. (วิดีโอ) รุมเฉง“แมว”เลวบริสุทธิ์ดันเขตศก.พิเศษใหตางดาวปลน 99 ป (การปราศรัยโดย ดร.
เจิม ศักดิ์ ปนทอง, สัก กอแสงเรือง, ดร.บรรเจิด สิงคเนติ, วสันต พาณิช กก.สิทธิมนุษยชน
แหงชาต๗
366. (วิดีโอ) เครือขายประชาชนภาคอีสาน ทําพิธีเขาวิญญาณ "ทักษิณ" ไมใหเรรอน
367. (วิดีโอ) "อภิชาติ หาลําเจียก" อดีต ทรท. กลับใจ รวมไล "หัวหนาพรรค"
368. (วิดีโอ) อาจารยม.นเรศวร วอนทักษิณ ใหออก กอนที่ “พุดเดิ้ล” จะพูดทักษิณ...ออกไปได
369. (วิดีโอ) เผย 6 สปชีสกอตัวเปนสายพันธุ "ไอหนาเหลี่ยม" แหง "ระบอบทักษิณ" (การปราศรัย
โดย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ ม.เกษมบัณฑิต)
370. (เสียง) การปราศรัยโดย วรพล ศิริวัฒนวิมล อดีตเลขาธิการสมาพันธประชาธิปไตย
371. (เสียง) การปราศรัยโดย บุญชวย จันทรเพ็งแสง รองประธานสหภาพ การบินไทย
372. (เสียง) การอานบทกวีโดย วรรณพร ฉิมบรรจง ,จุมพล อภิสุข
373. (เสียง) การปราศรัยโดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที และ อัญชลี ไพรีรักษ
374. (เสียง) การปราศรัยโดย นพ.บรรลือ เฮงประสิทธิ์ แกนนํา กลุมรัก กฟผ. / ขอคืนใบหุนพิทักษ
การไฟฟา ลั่นแตงชุดดําจนกวา “ทักษิณ” ลาออก
375. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เด็กชาย วสุชน รักประชาไทย
376. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงไดมอนด
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377. (เสียง) การปราศรัยโดย พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ
378. (เสียง) การปราศรัยโดย ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ส.ว.นครราชสีมา / เปดโปง“ทักษิณ”ฆาลาง
เผาพันธุวอนขรก.รวมตาน
379. (เสียง) การปราศรัยโดย วสิน ความหมั่น นักเรียน ม.5 อํานวยศิลป/ขาสั้นกูชาติแจง “แมว” ไม
ทําตาม 10 ขอของเพลงหนาที่เด็ก
380. (เสียง) การปราศรัยโดย อัมรินทร คอมันตร / ซัด 5 ป “ทักษิณ”บริหารสมบัติชาติเขากระเปา
ตัวเอง
381. (เสียง) เครือขายประชาชนภาคอีสาน ทําพิธีเขาวิญญาณ "ทักษิณ" ไมใหเรรอน
382. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ประทีป ขจัดพาล
383. (เสียง) การปราศรัยโดย ผศ.ดร.จักร พันธเพชร คณะสังคมศาสตร ม.นเรศวร / วอนทักษิณ
ใหออก กอนที่ “พุดเดิ้ล” จะพูดทักษิณ...ออกไปได
384. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ชัย บูลส
385. (เสียง) การปราศรัยโดย วิไลวรรณ แซเตียว ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย /
จี้ตอบคําถาม ยักเงินประกันสังคมซื้อหุนชินคอรป
386. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง แมน้ํา และ เครือขายศิลปนกูชาติ
387. (เสียง) รายการ สภาทาพระอาทิตย ภาคพิเศษ
388. (เสียง) การสนทนาธรรมกับ สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
389. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล (ชวงเชา)
390. (เสียง) การปราศรัยโดย สมบูรณ ทองบุราณ สว.ยโสธร
391. (เสียง) การแสดงดนตรีโดยแมน สปริงเกอร จากกองทัพธรรม
392. (เสียง) การปราศรัยโดย ไชยวัฒน สินสุวงศ กรรมการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
393. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.อมรินทร คอมันตร
394. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงฆราวาส จากกองทัพธรรม
395. (เสียง) การปราศรัยโดย ศิริชัย ไมงาม ประธานสหภาพแรงงาน กฟผ.
396. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย หลอกับสมรักษ
397. (เสียง) การปราศรัยโดย ร.ต.สัมฤทธิ์ เกลาเกลี้ยง อดีตโหรประจําตัวนายก
398. (เสียง) การปราศรัยโดย อัญชลี ไพรีรักษ
399. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง หนึ่งเปดหมวก
400. (เสียง) การปราศรัยโดย ไพฑูรย อําพล ชางไฟฟาระดับ 7 กฟผ.
401. (เสียง) การปราศรัยโดย บุญเริง เกุตแกว องคกรปกปองสิทธิสื่อในตางจังหวัด
402. (เสียง) การปราศรัยโดย อภิชาติ หาลําเจียก อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย
403. (เสียง) การปราศรัยโดย อ.ศาสตรา โตออน คณะนิติศาสตร ม.รังสิต
404. (เสียง) การปราศรัยโดย ดี๋ ดอกมะดัน และ นิพัฒน ศิริพัฒน สจ. หาดใหญ
405. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย สุพัฒน นิลบุตร และคณะ
406. (เสียง) การปราศรัยโดย พงษอนันต ชวงธรรม เครือขายสลัมเพื่อประชาธิปไตย
407. (เสียง) การปราศรัยโดย ปราโมทย ทิพยธรรมคุณากร ตัวแทนเครือขายนักกฏหมายและ
ทนายความเพื่อประชาธิปไตย

557
วันที่

ชื่อคลิปวิดีโอและคลิปเสียง
408. (เสียง) การปราศรัยโดย เอกพจน ขจรกุลจีระ ตัวเเทนนักเรียน จ.สุราษฏรธานี/เด็กสุราษฎรฯ
สอน“แมว”เกงแตไรจริยธรรมคือคนโกง
409. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย คาราวานนอย
410. (เสียง) การปราศรัยโดย ธีรยุทธ เกนบุตร อุปนายกนิสิต ม.ทักษิณ
411. (เสียง) รายการ หองขาวหนาทําเนียบ โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที และ อัญชลี ไพรีรักษ
412. (เสียง) การปราศรัยโดย ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย / คาราวานนักธุรกิจแถลงการณ
“ทําไมทักษิณตองออกไป”
413. (เสียง) การปราศรัยโดย ด.ช.สิทธิพันธ ปยะไพรวัลย / เด็ก 9 ขวบยกนิทานเตือน “ลุงแมว”
ยึดติดตองตายเหมือน “ลิงหวงถั่ว
414. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ดีเจ นรเศรษฐ หมัดคง
415. (เสียง) การปราศรัยโดย ศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ ม.เกษตรฯ
416. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ปู พงษสิทธิ์
417. (เสียง) การปราศรัยโดย โฮปแฟมิลี่ และเครือขายศิลปนเพลงเพื่อชีวิต
418. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง คาราวานไมเนอร
419. (วิดีโอ) ประตูกรรมเปดรอ! - “สนธิ” ทึ่ง เกิดมาไมเคยเจอใครถูกกนไลเทา “ทักษิณ”
420. (วิดีโอ) “กชวรรณ” อัดระบอบทักษิณทุนผูกขาด ชวน ปชช.ใหกําลังใจ “อุงอิ๊ง” (การปราศรัย
โดย กชวรรณ ชัยบุตร เลขาธิการสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย)
421. (วิดีโอ) “จําลอง” ปดขอเสนอเลิกชุมนุมแลกดีเบต ชี้ “แมว เลี้ยงแกะ” (การปราศรัยโดย 5 แกน
นําพันธมิตรฯ)
422. (วิดีโอ) พลังมหาชนกระหึ่มขอรัฐบาลพระราชทาน-ไล“ทักษิณ”ลางบานลางเมือง (การปราศรัย
โดย ดร. วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน ผูอํานวยการสถาบันสหัสวรรษ)
423. (วิดีโอ) ไฮไลท พลังมหาชนกระหึ่มขอรัฐบาลพระราชทาน-ไล“ทักษิณ”
424. (วิดีโอ) คาราวานนักธุรกิจแถลงการณ “ทําไมทักษิณตองออกไป”
425. (วิดีโอ) ตางชาติเชื่อ"ทักษิณ"โกงชาติ (การปราศรัยโดย อ.สุรัตน โหราชัยกุล อาจารยภาควิชา
รัฐศาสตรระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
426. (วิดีโอ) เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร นัดพิเศษ หนาทําเนียบ (ครั้งที่ 17) / “สนธิ”สุดทน
พฤติกรรม“ทักษิณ”จาบจวงไมเลิกตองตัดหัวเจ็ดชั่วโคตร)
427. (วิดีโอ) "นิติภูมิ" จวกแมวพวก "ปูสีขาว" เตือนคนไทยระวังชาติถูกขายเกลี้ยง (การปราศรัย
โดย ดร.นิติภูมิ นวรัตน)
428. (วิดีโอ) การแสดงดนตรี โดย กลุมคนไทยพลัดถิ่น
429. (วิดีโอ) งานเพลงชิ้นใหมของ นาหงา...
430. (วิดีโอ) การแสดงดนตรี โดย พ-วงเดือน + ณัฐ ยนตรรักษ / "ณัฐ ยนตรรักษ" ขนเปยโนรวมกู
ชาติ ควงภรรยาขับกลอมผูชุมนุม
431. (วิดีโอ) ขจิตเตือน"ทักษิณ"ออกไดแลวกอนพบหายนะ (การปราศรัยโดย ขจิต ชัยนิคม อดีต
สส.อุดร)
432. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย สุทธิ อัชณาศัย (ผูประสานงานเครือขายประชาชนภาคตะวันออก)
433. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย ประยุทธ วีรกิตติ (ที่ปรึกษาองคกรเครือขายประชาชนแหงประเทศ
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ไทย)
434. (เสียง) รายการ สภาทาพระอาทิตย ภาคพิเศษ
435. (เสียง) การสนทนาธรรมกับ สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
436. (เสียง) การปราศรัยโดย ครูออม กาดกะโทก องคกรครูกูชาติโคราช
437. (เสียง) การปราศรัยโดย พลตรีจําลอง ศรีเมือง / “พันธมิตรฯ” อหิงสารับเหตุสกรัมประชาชน ชี้
ผลลัพธ “ทักษิณ” เสียหายเอง
438. (เสียง) การปราศรัยโดย ธนชัย ชัยทองพันธ เครือขายครูอาชีวะเอกชนภาคอีสาน
439. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง ศิลปนขางถนน
440. (เสียง) การปราศรัยโดย พรรณประภา อินทรวิทยนันท ตัวแทนชาวบุรีรัมย
441. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง อัสดง
442. (เสียง) การปราศรัยโดย วงตีคอลาคู, วงลูกานู และ สุพัฒน นิลบุตร
443. (เสียง) การปราศรัยโดย มาลีรัตน แกวกา สว.สกลนคร
444. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เยาวชนกองทัพธรรม
445. (เสียง) การปราศรัยโดย ชมพูนุช โทสินธิติ ผูกอตั้งภาคีคนฮักเชียงใหม
446. (เสียง) การปราศรัยโดย กลุมนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
447. (เสียง) รายการ หองขาวหนาทําเนียบ โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที และ อัญชลี ไพรีรักษ
448. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ทราย วรรณพร และ ไก แมลงสาบ
449. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร. บัณฑร ออนดํา ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน / สมัชชาฯ โต 5 ปยัง
แกปญหาไมได แลว 3 ปคนจนจะหมดประเทศหรือ ?
450. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง แฮมเมอร
451. (เสียง) การปราศรัยโดย ไชยวัฒน สินสุวงศ อดีตหัวหนาพรรคพลังธรรม
452. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย นิด กรรมาชน และเด็กๆ
453. (เสียง) การปราศรัยโดย สรวิศ ชัยนาม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ลูกชายทูต
เปรียบการเมืองกับสมตํา ระบุอาหารอรอยใชเพราะอุปกรณดีเสมอไป
454. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เครือขายศิลปนเพลงเพื่อชีวิต
455. (เสียง) การปราศรัยโดย สมโชติ มีชนะ นายกองคกรนักศึกษาราม
456. (เสียง) แสดงดนตรีโดย ตี๋ ภูธร + ไก แมลงสาบ
457. (วิดีโอ) สมัชชาคนจนสุดทนถูก"แมว"หลอกตมมา 5 ปออกแถลงการณไล
458. (วิดีโอ) ผลงานการดัดแปลงเพลงสุดมัน โดย ทราย วรรณพร
459. (วิดีโอ) “สังศิต” ปลุกพลังมวลชนไล “ระบอบทักษิณ”กินเมืองกอนปนป (การปราศรัยโดย ดร.
สังศิต พิริยะรังสรรค คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ)
460. (วิดีโอ) รวมรําลึกไวอาลัย 3 วีรชน-พันธมิตรฯรับเจาภาพศพคนไรบาน (การปราศรัยโดย 5
แกนนําพันธมิตรฯ)
461. (วิดีโอ) "สิบลอ" บุกเวทีกูชาติ (การแสดงดนตรีโดย วง สิบลอ)
462. (วิดีโอ) "จักรชัย" ชี้ FTA เปนการผูกเงื่อนตาย อัด "ยาชา"นายกฯใกลหมด (การปราศรัยโดย
จักรชัย โฉมทองดี นักวิจัยจากโครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (โฟกัส))
463. (วิดีโอ) "สนธิ"แฉแผนสกปรก"แมว"โกงเลือกตั้งสยบม็อบไล-ย่ํายีบินไทย
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464. (วิดีโอ) การแสดงดนตรี ของวง กอไผ
465. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย ไชยวัฒน สินสุวงศ
466. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย สมศักดิ์ โกศัยสุข
467. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย ดร. เสรี วงศมณฑา (“ดร.เสรี” กรีดยับ! “แมว” ผีดิบสูบเลือดเตือนยัง
ดื้อถูกไล-ยึด)
468. (วิดีโอ) “อวยชัย”ฉะ“ทักษิณ”ผูปกครองไรธรรม-ชะตากําลังขาด (การปราศรัยโดย อวยชัย วะทา
แกนนําเครือขายครูภาคอีสาน)
469. (วิดีโอ) นิติ ม.รังสิตชี้ กม.สัมปทานรัฐมีอํานาจเหนือเอกชน สั่งระงับไดแตกลับเพิกเฉย (การ
ปราศรัยโดย ศาสตรา โตออน คณะนิติศาสตร ม.รังสิต)
470. (เสียง) การสนทนาธรรมกับ สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
471. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงฆราวาส จากกองทัพธรรม
472. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนสมัชชาคนจน
473. (เสียง) การปราศรัยโดย ชัยณรงค มนตรีโพธิ์ กรรมการสหพันธสมาคมครูแหงประเทศไทย
474. (เสียง) การปราศรัยโดย โยคิน คําวงษ เครือขายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนภาคใต
475. (เสียง) การปราศรัยโดย วงฆราวาส จากกองทัพธรรม
476. (เสียง) การปราศรัยโดย แกว ปากคลอง พันธมิตรลุมน้ําปากพนัง / ชวงที่ 1
477. (เสียง) การปราศรัยโดย แกว ปากคลอง พันธมิตรลุมน้ําปากพนัง / ชวงที่ 2
478. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย หนอง ซูซู
479. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
480. (เสียง) การปราศรัยโดย ทองกอน วงศสมุทร ศิษยหลวงตามหาบัว
481. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงขางถนน
482. (เสียง) การปราศรัยโดย พันเอก วินัย สมพงษ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย
483. (เสียง) การปราศรัยโดย ผศ.ธวัชชัย งามสันติวงค นักวิชาการ
484. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง ภัทร-หลอ กูชาติ
485. (เสียง) การปราศรัยโดย ศิริพล บุญปลี อดีตรองเลขาธิการ กฟผ.
486. (เสียง) การปราศรัยโดย 3 นักศึกษาราชภัฏสวนสุนันทา
487. (เสียง) การปราศรัยโดย นารี เจริญผลพิริยะ นักฝกอบรมสันติประจําศูนยสันติวิธี
488. (เสียง) รายการ สี่แยกขาวมิสกวัน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที และ อัญชลี ไพรีรักษ
489. (เสียง) การสนทนาเรื่อง การฟองศาลปกครองสูงสุดกรณีนําการไฟฟาไปขายในตลาดหุน ที่
หนาทําเนียบรัฐบาล โดย สารี อองสมหวัง และคณะ
490. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย โฮปแฟมิลี่
491. (เสียง) การสนทนาเรื่อง จริยธรรมของนักการเมืองในมุมมองของสามศาสนา โดย เจิมศักดิ์
ปนทอง, พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ, เสาวนีย จิตตหมวด, บาทหลวงวิชัย โภคทวี / ใหคะแนน
จริยธรรม “แมว” ติดลบ
492. (เสียง) การปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย / พันธมิตรฯ รุกเพิ่ม
เช็กบิล กกต.วันพุธนี้!
493. (เสียง) การแสดงดนตรีและบทกวี โดย บราวนชูกา แจซ แบรนด และคมทวน คันธนู
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494. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย จิน ดีเจ จาก ซาวนดอิลิเมนท
495. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนําพันธมิตรฯ / “สนธิ” รีเทิรน แฉแหลก “แมว”
ปลนทีพีไอ
496. (เสียง) การปราศรัยโดย สมเกียรติ พงษไพบูลย, พล.ต.ท.สมเกียรติ พวงทรัพย, ดร.ไกรศักดิ์
ชุณหะวัณ, พิภพ ธงไชย / ชี้ปม 3 จว.ใต - “แมว” กอดเกาอี้ กลัวขึ้นศาลอาญาสากล
497. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ชัยบูลส
498. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงดามขวาน
499. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ประทีป ขจัดพาล
500. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงมาลีฮวนนา
501. (วิดีโอ) “ฮิวโก” โต “สุจินดา” กลาวหาม็อบเจตนาไมบริสุทธิ์ (การแสดงดนตรีโดย “ฮิวโก” จุล
จักร จักรพงษ และ วงสิบลอ)
502. (วิดีโอ) “ปาเหนาะ” ยุลูกพรรค ทรท. ดวงตาเห็นธรรมตองลาออก (การปราศรัยโดย เสนาะ
เทียนทอง แกนนํากลุมวังน้ําเย็น / สับแหลก 'แมว' ไรจริยธรรม – 'ปาเหนาะ' ไลไปอยูนอก
โลก)
503. (วิดีโอ) ผูแทน 3 ศาสนา รุมจวก “ทักษิณ” ไรจริยธรรม เขาวัดไหนศาสนาใด ซวยวัดนั้น
ศาสนานั้น
504. (วิดีโอ) สีสันเวทีกูชาติ บาซูกา บรรเลงเพลงแจซกลอมชาวกูชาติ
505. (วิดีโอ) พันธมิตรฯ รุกเพิ่ม เช็กบิล กกต. วันพุธนี้!
506. (วิดีโอ) อดีตโหร “ชินวัตร” ชี้ “ทักษิณ” ดวงแตก - ฟนธง! เผนนอกกอน 29 มี.ค. (การปราศรัย
โดย ร.ต.สัมฤทธิ์ เกลาเกลี้ยง อดีตโหรประจําตัวนายกฯ และ การุณ ใสงาม ส.ว.บุรีรัมย)
507. (วิดีโอ) อดีตโหร “สนธิ” จวกลิ่วลอ ทรท.พูดไดทุกเรื่อง ยกเวนความผิดนายตัวเอง
508. (วิดีโอ) “สนธิ” จวกลิ่วลอ ทรท.พูดไดทุกเรื่อง ยกเวนความผิดนายตัวเอง
509. (วิดีโอ) “รสนา” แนะ “แมว” ขี่เตาดีกวาขี่ชาง (การปราศรัย โดย รสนา โตสิตระกูล เครือขาย
30 องคกรตานคอรรัปชัน)
510. (วิดีโอ) ชี้ปม 3 จว.ใต - “แมว” กอดเกาอี้ กลัวขึ้นศาลอาญาสากล
511. (วิดีโอ) “บํารุง” เผยคนชอบนายกฯ เพราะรูนอย (การปราศรัยโดย บํารุง คะโยธา ที่ปรึกษา
สมัชชาคนจน)
512. (วิดีโอ) กกต.หูหนวกตาบอด ตั้งชื่อใหใหม “คณะกรรมการโกงการเลือกตั้ง”
513. (เสียง) รายการ สภาทาพระอาทิตย ภาคพิเศษ
514. (เสียง) การสนทนาธรรมกับ สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
515. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง ฆราวาส
516. (เสียง) การปราศรัยโดย ประยุติ วีระกิตติ ที่ปรึกษาองคกรเครือขายประชาชนแหงประเทศ
ไทย
517. (เสียง) การปราศรัยโดย ดนัย อนันติโย อุปนายกฝายกิจการพิเศษ สภาทนายความ
518. (เสียง) การปราศรัยโดย สมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนําพันธมิตรฯ
519. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง ปุถุชน
520. (เสียง) การปราศรัยโดย วีรพงษ โสภา ที่ปรึกษาเครือขายประชาชน
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521. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.ประยูร อัครบวร อดีดรองเลขาธิการศูนยนิสิตนักศึกษาแหง
ประเทศไทย
522. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย หลอ ผูกบรรทัด และ โกไวโอลิน
523. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนศูนยประสานงานนักศึกษานิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย
524. (เสียง) การปราศรัยโดย เล็ก บุญถึง ตัวแทนองคกรสลัมเพื่อประชาธิปไตย
525. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง ตีคอลากู
526. (เสียง) การปราศรัยโดย ไชยวัฒน สินสุวงศ อดีตหัวหนาพรรคพลังธรรม
527. (เสียง) รายการ รายการ สี่แยกขาวมิสกวัน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที และ อัญชลี ไพรีรักษ /
แขกรับเชิญโดย แกวสรร อติโพธิ, สารี อองสมหวัง, รสนา โตสิตระกูล)
528. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เอ นิติกูล
529. (เสียง) การปราศรัยโดย สุริยะใส กตะศิลา ผูประสานงานเครือขายพันธมิตรฯ / พันธมิตรฯ ปด
ดีเบตทุกเวทีชี้รัฐบาลโกหก-วางแผนเลือกตั้งสกปรก
530. (เสียง) การปราศรัยโดย วีรพล โสภา ที่ปรึกษาเครือขายประชาชนแหงประเทศไทย
531. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง คีตาญชลี
532. (เสียง) การปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตรฯ / “จําลอง” พอ “แมว” รังแกแม “หมาจรจัด”
533. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงกุดจี่
534. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย เครือขายศิลปนเพลงเพื่อชีวิต
535. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย คาราวานไมเนอร
536. (เสียง) การอานบทกวี โดย สีแพร เมธาลัย และ หมอลําประวัติศาสตร ลุมแมน้ําโขง
537. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย รวมศิลปน
538. (วิดีโอ) “แกวสรร” ยื่นศาลปกครอง สั่งปลอยหนังสือ “หยุดระบอบทักษิณ” พรุงนี้
539. (วิดีโอ) อ.ศิลปศาสตร มธ.ยกเสนทางเผด็จการ “นาซี” ชางคลายพรรค “ไทยรักทุน” (การ
ปราศรัยโดย ดร.วีรวิทย เศรษฐวงศ ศิลปศาสตร มธ.)
540. (วิดีโอ) “สมศรี” เสนอตั้งรัฐบาลรักษาการเปนกลางทุกครั้งที่เลือกตั้ง (การปราศรัยโดย สมศรี
หาญอนันทสุข ประธานองคกรนิรโทษกรรมสากลประจําประเทศไทย และผูประสานงาน
เครือขายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี)
541. (วิดีโอ) “สุริยะใส” แยม “ม็อบอีแตน” สงสัญญาณรวมกูชาติ
542. (วิดีโอ) “วีระ” จวกแมวขี้บิดเบือน ทวงบุญคุณ (การปราศรัยโดย วีระ สมความคิด เลขาธิการ
เครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน)
543. (วิดีโอ) แถลงการณ 5 แกนนําพันธมิตรฯ
544. (วิดีโอ) นักวิชาการ 14 สถาบัน ลุยเปดโปง-คว่ําบาตร “ทักษิณ” ทั่วปท. (การปราศรัยโดย
เครือขายวิชาการเพื่อประชาธิปไตย รศ.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ มสธ., ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สูท
กวาทิน นิดา)
545. (วิดีโอ) “สมศักดิ์” ฉะ “แมว” บริวารทุนขามชาตินําคนไทยเปนทาส (การปราศรัยโดย สมศักดิ์
โกศัยสุข แกนนําพันธมิตรฯ)
546. (วิดีโอ) อดีตเด็กวัดบวรฯ เชื่อ “แมว” ถือโอกาสเขาวัดแกเคล็ด (การปราศรัยโดย ดร.ภูวดล
ทรงประเสริฐ คณะสังคมศาสตร ม.เกษตรศาสตร)
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547. (วิดีโอ) อีกหนึ่งแนวรบวัฒนธรรม : หมอลําลุมน้ําโขง
ที่สะพานมัฆวาน
548. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย โก หนึ่ง หลอ ภูมิบรรทัด
549. (เสียง) การปราศรัยโดย อ.ธวัชชัย งามสันติวงศ นักวิชาการ
550. (เสียง) รายการ หองขาวมัฆวาน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที + อัญชลี ไพรีรักษ
551. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงดามขวาน
552. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงสลัด
553. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงไดมอนด
554. (เสียง) การอานบทกวีโดย คมทวน คันธนู
555. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย นิด กรรมาชน และเด็กๆ โครงการเรียนรูกูบานเกิด
556. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงอัสดง
557. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ตี๋ ภูธร
558. (วิดีโอ) ทีเด็ด สนธิ ปราศรัย 3 ภาษา ไล เทมาเส็ก สิงคโปร
559. (วิดีโอ) จวก “ทักษิณ” ปดขอมูลเอฟทีเอ – สรางความแตกแยกใหสังคม (การปราศรัยโดย
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ กลุม FTA Watch)
560. (วิดีโอ) บทกวีเพราะๆ จาก วรรณพร ฉิมบรรจง
561. (วิดีโอ) กลุมผูหญิงออกโรงประณาม “โมฆบุรุษ” ชี้ทักษิณทําใหบานเมืองฉิบหาย (การ
ปราศรัยโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิชกุล อ.ชลิดาพร สงสมพันธ)
562. (วิดีโอ) รูทัน “แมว” - รุมแฉสุมหัว กกต.วางแผนโคตรโกงเลือกตั้ง 2 เมษา (การเสวนาโดย
เจิมศักดิ์ ปนทอง ส.ว.กทม., การุณ ใสงาม ส.ว.บุรีรัมย, วรินทร เทียมจํารัส สภาทนายความ
และ พรพล เอกอัครพร อดีตขาราชการ มท.)
563. (วิดีโอ) พันธมิตรฯขีดเสน “ทักษิณ” ลาออกใน 48 ชม.-ดื้อ! จัดการเขมขน (การปราศรัยโดย 5
แกนนําพันธมิตรฯ)
564. (วิดีโอ) สนธิ ชี้ “ทักษิณ” บาไสยศาสตรขึ้นสมอง จิตระส่ําเดินสายแกเคล็ด
565. (วิดีโอ) ประกาศชาวพิษณุโลกพรอมลุกขึ้นไล “แมว” (การปราศรัยโดย ดร.จักษ พันชูเพชร
อาจารยม.นเรศวร)
566. (วิดีโอ) “เสรี” ฉะยับปลุกลมเลือกตั้งสกปรก 2 เมษา-ตาน “แมว” ฟอกตัว (การปราศรัยโดย
ดร.เสรี วงษมณฑา ผูอํานวยการโครงการการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต)
567. (วิดีโอ) จี้จุดออนระบอบทักษิณ หวังใชการเลือกตั้งฟอกตัว-อางรักษาประชาธิปไตย (การ
ปราศรัยโดย ประสาร มฤคพิทักษ อดีตนายกสโมรนิสิต นักศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
568. (วิดีโอ) หนังตะลุง เมืองคอน (โดย ทีมงานหนังตะลุงคนทุงใหญ เมืองคอน)
569. (เสียง) บรรยากาศ การเคลื่อนขบวนของแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จาก
สนามกีฬาแหงชาติไปยังสํานักงาน กกต.-อาคารศรีจุลทรัพย
570. (เสียง) การสัมภาษณ ปานเทพ พัวพงษพันธ แกนนําพันธมิตรฯภายหลังการยืน่ หนังสือตอ
พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ ประธาน กกต.
571. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง ขางถนน
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572. (เสียง) การสนทนาโดย สมชัย ศรีสุนาครัว และกิจ ผองภักดิ์ ตัวแทนสภาเครือขายองคกร
ประชาชนแหงประเทศไทย
573. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย พัด กูชาติ
574. (เสียง) การปราศรัยโดย สุริยนต สุวรรณวงศ ตัวแทนครูกูชาติ
575. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย โกและคณะ
576. (เสียง) การสนทนาเรื่อง ธรรมะกับการเมือง โดยยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที เตือนใจ ดีเทศน สว.
เชียงราย, สมบูรณ ทองบุราณ ส.ว.ยโสธร
577. (เสียง) การปราศรัยโดย ไพฑูรย อําพล ตัวแทนพนักงานการไฟฟาบางปะกง
578. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย โฮปแฟมิลี่
579. (เสียง) รายการ หองขาวมัฆวาน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที + อัญชลี ไพรีรักษ
580. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนกลุมผูพิการ
581. (เสียง) รายการ รูทันทักษิณ ที่สะพานมัฆวานฯ โดย เจิมศักดิ์ ปนทอง ส.ว.กทม., พล.ต.ท.
สมเกียรติ พวงทรัพย, พล.ต.ต.อุทัย อัศววิไล / อดีตผูการสันติบาล ฉะ “ทักษิณ” กินรวบ-หนุน
พลัง ปชช.โคนลม
582. (เสียง) การปราศรัยโดย ไชยวัฒน สินสุวงศ หนึ่งในเครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย / พันธมิตรฯ ฮึ่ม ตร.ไมคืนหนังสือ “หยุดระบอบทักษิณ” เจอดีแน
583. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ชัยบลูส และ ตุ แครี่ออน
584. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล / “สนธิ” ชี้ “แมว” เลนไสยศาสตรจนคลั่ง-พิรุธฝงรูป
ฝงรอยพระพรหม
585. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงภราดร
586. (เสียง) การอานบทกวีโดย “ทราย” วรรณพร ฉิมบรรจง และการแสดงดนตรีโดย วงศิชล / บท
กวีจาก “วสันต สิทธิเขตต” ฝากถึง “ฉลาด วรฉัตร”
587. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ซูซู และ เศก ศักดิ์สิทธิ์
588. (วิดีโอ) “เจิมศักดิ์” ดึง 2 อดีตตํารวจแฉวงการสีกากีภายใตนายกฯ ที่เปนตํารวจ
589. (วิดีโอ) นัดบุกคลังเปดโปง “ทนง” พุรงนี้ - ย้ําภารกิจชุมนุมใหญไล “แมว” 25 มี.ค. (การ
ปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตรฯ)
590. (วิดีโอ) “นิมิตร” ปูดระบบหลักประกันสุขภาพถูก ทรท.แอบฉก (การปราศรัยโดย นิมิตร เทียม
อุดม เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี)
591. (วิดีโอ) “ครูกูชาติ” ประณามนายกฯ คนเนรคุณ (การปราศรัยโดย ผอ.สุริยนต สุวรรณวงศ
ตัวแทนแนวรวมครูกูชาติภาคกลาง)
592. (เสียง) การเคลื่อนขบวน และการปราศรัยของกลุมพันธมิตรไปหนากระทรวงการคลัง
593. (เสียง) การเสวนาโดย สมชัย ศรีสุนาครัว และเบญญารัตน ทองโชติ ตัวแทนสภาเครือขาย
ประชาชนแหงประเทศไทย
594. (เสียง) การปราศรัยโดย ฤกษ การุณกิจ ตัวแทนกลุมครูกูชาติ
595. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง พัด หลอ กูชาติ
596. (เสียง) การเสวนาโดย อัญชลี ไพรีรักษ, ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค, ดร.เกียรติ สิทธีอมร
597. (เสียง) การแสดงกิจกรรมกูชาติโดย เด็กๆ จากกองทัพธรรม

564
วันที่

24
มี.ค.
254921

ชื่อคลิปวิดีโอและคลิปเสียง
598. (เสียง) รายการ หองขาวมัฆวาน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที + อัญชลี ไพรีรักษ
599. (เสียง) การปราศรัยโดย ไชยวัฒน สินสุวงศ อดีต รมว.อุตสาหกรรม / เรียกรอง “ขรก.-ทหารตํารวจ” เปดจิตสํานึกตาน “ระบอบทักษิณ”
600. (เสียง) แถลงการณพันธมิตรฯ นัดชุมนุม 25 มี.ค.ขอพึ่งพระบารมี
601. (เสียง) การเสวนา รู ทันทักษิณ โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง, พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร, พล.อ.อ.
เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ อดีต เสธ.ทอ. / สะทานเมือง! แฉ “ทักษิณ” เมินซื้อเครื่องบินพระที่นั่ง ปลุกทหารยืนขาง ปชช.
602. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงนิยมชาติ
603. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ประทีป ขจัดพาล + วริษฐ เตชะไพบูลย และวงเพื่อนชาวนา
604. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง ราษฏร
605. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงนาคอน และวงสะพาน
606. (วิดีโอ) การปราศรัยหนากระทรวงการคลัง โดย สนธิ ลิ้มทองกุล (ชวงที่ 1)
607. (วิดีโอ) การปราศรัยหนากระทรวงการคลัง โดย สนธิ ลิ้มทองกุล (ชวงที่ 2)
608. (วิดีโอ) การปราศรัยหนากระทรวงการคลัง โดย สนธิ ลิ้มทองกุล (ชวงที่ 3)
609. (วิดีโอ) แนวรบวัฒนธรรม: การแสดงกลองสะบัดชัย (โดย ทีมงาน คนลานนา)
610. (วิดีโอ) “รสนา” ประกาศไลสงระบอบทักษิณ เตรียมทวงคืนสมบัติชาติ (การปราศรัยโดย
รสนา โตสิตระกูล เครือขาย 30 องคกรพัฒนาเอกชนตานคอรรัปชัน)
611. (วิดีโอ) พนักงาน กฟผ.นัดเลี้ยงพระทําบุญฉลองใหญวันจันทรนี้
612. (วิดีโอ) พันธมิตรฯ ระบุ “แมว” หมดสิทธิ์เปน ปธ.จัดงานครองราชย 60 ป (การปราศรัยโดย 5
แกนนําพันธมิตรฯ)
613. (วิดีโอ) การปราศรัยโดย พล.ต.จําลอง ศรีเมือง
614. (วิดีโอ) อดีต 2 บิ๊กทหารชี้พันธมิตรฯ ตั้งเวทีบนชัยภูมิการรบที่ดี
615. (วิดีโอ) “ภูวดล” ลั่นคนไทยไมไดโง-สิงคโปรอยาแหกตา (การปราศรัยโดย ดร.ภูวดล ทรง
ประเสริฐ คณะสังคมศาสตร ม.เกษตรฯ)
616. (วิดีโอ) เยาวชนเพื่อชาติยืนยันอยูขางประชาชน (การปราศรัยโดย โดย กลุมแรงคิด ตนกลา
ประชาธิปไตย)
617. (วิดีโอ) “ส.ว.การุณ” ชี้ชัยชนะแคเอื้อม-ปลุกรวมพลังครั้งใหญ 25 มี.ค. (การปราศรัยโดย กา
รุณ ใสงาม ส.ว.บุรีรัมย)
618. (วิดีโอ) การปราศรัยโดย ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน และNGO (ชัยพันธ ประภาสวัต)
619. (เสียง) การสนทนาธรรมกับ สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
620. (เสียง) การปราศรัยโดย สมเกียรติ พงษไพบูลย แกนนําพันธมิตรฯ
621. (เสียง) การปราศรัยโดย อมร รัตนานนท อดีตเลขาธิการเครือขายคนเดือนตุลา
622. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง พัดกูชาติ
623. (เสียง) การเสวนาโดย สมชัย ศรีสุนาครัว และ รสนา โตสิตตระกูล ประธานสหพันธคุมครอง
ผูบริโภค ,สายรุง ทองกลอน ผูจัดการมูลนิธิคุมครองผูบริโภค
624. (เสียง) การปราศรัยโดย ศาสตรา โตออน คณะนิติศาสตร ม.รังสิต
625. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงอัสดง
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626. (เสียง) รายการ หองขาวมัฆวาน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที + อัญชลี ไพรีรักษ แขกรับเชิญโดย
เจริญ คําภีรภาพ อดีตอาจารยคณะนิติศาสตร ม.จุฬา
627. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ปู พงษสิทธิ์ คัมภีร
628. (เสียง) แถลงการณจากคณาจารยอักษรศาสตรจุฬา
629. (เสียง) การปราศรัยโดย ชิงชัย มงคลธรรม / ชี้ธาตุแท “ทักษิณ” ขาดประชาธิปไตย
630. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย บี๋ คณาคํา, พยัคฆ ภูวิชัย, สุเทพ ปานอําพัน
631. (เสียง) รายการ รูทันทักษิณ เรื่อง “พระมหากษัตริย กับวิกฤตประชาธิปไตย” โดย เจิมศักดิ์
ปนทอง, ปราโมทย นาครทรรพ, ธีรภัทร เสรีรังสรรค / ย้ํา ม.7 ขอพระราชทานนายกฯคือ
จารีต ปชต.กูวิกฤต
632. (เสียง) การปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตรฯ / พันธมิตรฯนัดสําแดงพลังนับลานพิฆาต"
ทักษิณ" 25 มี.ค
633. (เสียง) การปราศรัยโดย เสนาะ เทียนทอง อดีตประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย หัวหนา
กลุมวังน้ําเย็น / ชวนนักการเมืองคว่ําบาตร "นองแมว" ตั้งแตพรุงนี้ !!
634. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย "ฮิวโก" จุลจักร จักรพงษ และ วงสิบลอ
635. (เสียง) รายการ เมืองไทยรายสัปดาห 18 / “สนธิ”ย้ําจําเปนใชม.7ขอนายกฯพระราชทาน
636. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย คาราวานไมเนอร
637. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.เสรี วงศมณฑา / "ดร.เสรี" ทาถาไมแทรกแซงสื่อจริง ขอออกฟรีทีวี
แจง 3 วันติด
638. (เสียง) การปราศรัยโดย เพียร ยงหนู ประธานเครือขายปกปองไฟฟาและน้ําประปา / ย้ํา
เดินหนาตานแปรรูปเตือนอยาวางใจถา“แมว”ยังอยู
639. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงรวมกันเฉพาะกิจ (นาซู+นาเศก+นาวี)
640. (เสียง) การปราศรัยโดย สมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนําพันธมิตรฯ / ปลุกพลังประชาชนรวมชุมนุม
ตอบแทนคุณแผนดิน
641. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ไก แมลงสาบ + สีแพร เมธาลัย
642. (เสียง) การปราศรัยโดย กิตติชัย ใสสะอาด รองประธานสหภาพแรงงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
643. (เสียง) การปราศรัยโดย สมบูรณ ทองบุราณ รักษาการ ส.ว.ยโสธร / หนุนถึงเวลาสั่นกระดิ่ง
ขอนายกฯ พระราชทาน
644. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย อู เสรีชน + ชุน แซงแซว
645. (วิดีโอ) อาจารยอักษร จุฬาฯ ขึ้นเวทีกูชาติแถลงการณไลทักษิณ
646. (วิดีโอ) สถานีขาว : เครือขายสมานฉันท เพื่อปฏิบัติการเมืองไทย
647. (วิดีโอ) “ชิงชัย” ชี้ธาตุแท “ทักษิณ” ขาดประชาธิปไตย
648. (วิดีโอ) “ปราโมทย-ธีรภัทร” ย้ํา ม.7 ขอพระราชทานนายกฯคือจารีต ปชต.กูวิกฤต
649. (วิดีโอ) พันธมิตรฯ นัดสําแดงพลังนับลานพิฆาต “ทักษิณ” 25 มี.ค.
650. (วิดีโอ) “พี่เหนาะ” ชวนนักการเมืองคว่ําบาตร “นองแมว” ตั้งแตพรุงนี้ !!
651. (วิดีโอ) “สิบลอ” บุกเวทีมัฆวาน เรียกเสียงกรี๊ดอีกรอบ!!
652. (วิดีโอ) ตําราวิเคราะหใบหนาโจรโรคจิต ชี้ชัด “แมว” - “ยี้หอย” บาชัวร!
653. (วิดีโอ) ทีเด็ด มิวสิกวิดีโอ ผูจัดกวน
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654. (วิดีโอ) “ดร.เสรี” ทา “แมว” ถาไมแทรกแซงสื่อจริง ตองกลาออกฟรีทีวีแจง 3 วันติด
655. (วิดีโอ) “เพียร” ย้ําเดินหนาตานแปรรูปเตือนอยาวางใจถา “แมว” ยังอยู
656. (วิดีโอ) “สมศักดิ์” ปลุกพลังประชาชนรวมชุมนุมตอบแทนคุณแผนดิน
657. (วิดีโอ) บทเพลงจวก “ทักษิณ” สุดสะใจ จาก “สีแพร”
658. (วิดีโอ) “สมบูรณ ทองบุราณ” หนุนถึงเวลาสั่นกระดิ่ง ขอนายกฯ พระราชทาน
659. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย กิติชัย ใสสะอาด
การปราศรัยที่ สะพานมัฆวาน เสารที่ 25 มีนาคม 2549
660. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนชาวหาดใหญ
661. (เสียง) การปราศรัยโดย ชัยณรงค มนตรีโพธิ์ ตัวแทนครูกูชาติ จ.รอยเอ็ด
662. (เสียง) การปราศรัยโดย เชิด บุญชิต ตัวแทนสหพันธคนเมืองพัทลุง
663. (เสียง) การปราศรัยโดย โคม หลังสวน อดีตคนเดือนตุลา ตัวแทนคนชุมพร
664. (เสียง) การปราศรัยโดย ไกรฤกษ จรูญกิจ ตัวแทนครู พัทลุง
665. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย หลอ ภูบรรทัด
666. (เสียง) การปราศรัยโดย นิติแกว ปลายคลอง ตัวแทนนครศรีธรรมราช
667. (เสียง) การปราศรัยโดย วินัย สมพงษ อดีต ส.ส.ไทยรักไทย / ทา “แมว” ผูกคอตาย - สนอง
นโยบายปราบโกง
668. (เสียง) การปราศรัยโดย เพียร ยงหนู ประธานสหภาพการไฟฟานครหลวง
669. (เสียง) การปราศรัยโดย แมน สปริงเกอร จากกองทัพธรรม
670. (เสียง) การปราศรัยโดย อนุตา พืชพงษ ตัวแทน กฟผ.
671. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนพลังเงียบกูชาติ
672. (เสียง) การปราศรัยโดย ศาสตรา โตออน มหาวิทยาลัยรังสิต
673. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ/อัดนายกฯ ทําลายการบินไทย
ตั้งแตวันแรกที่รับตําแหนง
674. (เสียง) รายการ หองขาวมัฆวาน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที + อัญชลี ไพรีรักษ (แขกรับเชิญโดย
กวีชาวบาน+ชมรมแพทยชนบท+แทกซี่ผล)
675. (เสียง) การปราศรัยโดย พันธมิตร 14 จังหวัดภาคใต / ลั่น หาก “ทักษิณ” ไมยอมออกจะใช
มาตรการขั้นเด็ดขาด
676. (เสียง) พิธีการถวายฎีกาขอนายกฯ พระราชทาน
677. (เสียง) การปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตรฯ/พันธมิตรฯย้ําชัยชนะอหิงสา-ประชามติสุขุมวิท
“นายกฯพระราชทาน” 26มี.ค.
678. (เสียง) การปราศรัยโดย สุเทพ วงศคําแหง ศิลปนแหงชาติ
679. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงแกงโฮะ
680. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย แสง เทวดา และ เพื่อน
681. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย สีแพร + เสก ศักดิ์สิทธิ์ + ซูซู และ เพื่อน
682. (วิดีโอ) เกษตรกรขอยืนหยัดรวมกูชาติ ปราชญชาวบานจวก “แมว” รังแกคนจน (การปราศรัย
โดย ตัวแทนเกษตรกรกูช าติ)
683. (วิดีโอ) “อัมรินทร” ย้ําทุกฝายอยาวางตัวนิ่งเฉย รวมปองผลประโยชนชาติ (การปราศรัยโดย
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อัมรินทร คอมันตร นักธุรกิจและนักวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศ)
684. (วิดีโอ) เครือขายเเพทยเมืองยาโมประกาศรวมกูชาติ ขับไลทักษิณ (การปราศรัยโดย พ.ญ.
อัญชลี สงวนตระกูล ตัวแทนเครือขายแพทยนครราชสีมา)
685. (วิดีโอ) “เสรี” วอน ปชช.รวมพลังไล “แมว” – เปนมนุษยอยานอนรออานประวัติศาสตร (โดย
ดร.เสรี วงศมณฑา)
686. (วิดีโอ) “กูรู” กฎหมาย/การเมือง ขึ้นเวทีไขขอของใจกรณีขอพึ่งพระบารมี ใชมาตรา 7
687. (วิดีโอ) อัปยศประเทศ! “แมว” ซื้อหุนไมเลือกหนาแมเวลางาน (รายการ รู ทันทักษิณ โดย
เจิมศักดิ์ ปนทอง, น.ต.ประสงค สุนศิริ, อัษฎา ชัยนาม, กษิต ภิรมย)
688. (วิดีโอ) พลังมหาชนหนุน ม.7 เปลงสัจวาจาถวายฎีกาขอนายกฯ พระราชทาน (การปราศรัย
โดย นักวิชาการ-แพทยอาวุโส-ผูทรงคุณวุฒิ-ปชช.)
689. (วิดีโอ) “วุฒิพงษ” ย้ําแนวทางรัฐบาลพระราชทาน เลี่ยงการเมืองแบบ “พายเรือในอาง” (การ
ปราศรัยโดย ดร.วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน ผอ.สถาบันสหัสวรรษ)
690. (วิดีโอ) งิ้วธรรมศาสตรกูชาติ ตอน นายกฯไฮเทคปลุกเสกของเขมร ดีเดยกอนเลือกตั้ง
691. (วิดีโอ) “ธีรภัทร” ย้ําคําตัดสิน “กฟผ.” คือใบเสร็จ สง “ทักษิณ” ลาออกไดแลว (การปราศรัย
โดย รศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค นายกสมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย)
692. (วิดีโอ) “สมเกียรติ” มั่นใจ “แมว” ไมรอด มีหลุมรอฝง 2 หลุมแลว
693. (วิดีโอ) “สมศักดิ์” ปลุกผูชุมนุมอดทน รวมขบวนขยายผล 26 มี.ค.
694. (วิดีโอ) สุดคึกคัก “ศรัณยู - พงษพัฒน” ขึ้นเวทีพันธมิตรฯ ไล “ทักษิณ” (การปราศรัยโดย “ตั้ว
ศรัณยู วงษกระจาง” และ “ออฟ พงษพัฒน วชิรบรรจง”)
695. (วิดีโอ) แพทยสุดทนเปดโปง “แมว” ตมชาวบาน ชี้ 30 บาทตายทุกโรค (การปราศรัยโดย นพ.
เกรียงศักดิ์ หลิวจันทพัฒนา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
696. (เสียง) การปราศรัยโดย กฤษณ จรูญกิจ ตัวแทนครูกูชาติ
697. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วง พัดกูชาติ
698. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนศูนยประสานงานนักเรียน นิสิต นักศึกษา
699. (เสียง) การปราศรัยโดย ทองกอน วงศสมุทร ลูกศิษยหลวงตามหาบัว
700. (เสียง) การปราศรัยโดย วงแฮมเมอร
701. (เสียง) การปราศรัยโดย ยศศักดิ์ โกศยกานนท คณะนิติศาสตร ม.เกษมบัณฑิต
702. (เสียง) การปราศรัยโดย ศาสตรา โตออน คณะนิติศาสตร ม.รังสิต
703. (เสียง) การแสดงดนตรี กูเจิ้ง โดย รุงฉาย เย็นสบาย นิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
704. (เสียง) เพลง “ไอหนาเหลี่ยม”
705. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงภราดร
706. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย กุดจี่ และ ตี๋ภูธร
707. (วิดีโอ) “สนธิ” ประจาน “แมว” หนาเอ็มโพเรียม – ประกาศยึดหนาสยามฯ 29 มี.ค.
708. (วิดีโอ) นศ.ราม ทา “ชิดชัย” มาจับตัวไดที่เวที เตรียมประชุมกําหนดทาทีพรุงนี้
709. (วิดีโอ) รายการ หองขาวมัฆวาน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที + อัญชลี ไพรีรักษ (แขกรับเชิญ
โดย อลงกรณ พลบุตร รองหัวหนาประชาธิปตย, สมโชค มีชนะ นายก อศมร.)
710. (วิดีโอ) การปราศรัยของพันธมิตรฯ ภาคใต (การปราศรัยโดย สุนทร รักษราษฎร และคณะ
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พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ภาคใต / พันธมิตรฯใต ประกาศเขตปลอดทักษิณ 29
มี.ค.ชุมพรชุมนุมใหญ)
711. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย ศิริชัย ไมงาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ./ชี้ไฟฟาออส
ซี่ยังถูกของสิงคโปร-ฮองกง งาบ
712. (วิดีโอ) “ดร.เสรี” บอกใครรําคาญม็อบใหจัดการ “ทักษิณ” - ยืนยัน ม.7 ชวยงัด ปชต.ขึ้นจาก
คลอง (โดย ดร.เสรี วงศมณฑา)
713. (วิดีโอ) แฟชั่นเด็กแนวกูชาติ สีสันใหมแหงเวทีมฆั วาน (การแสดงแฟชั่นโชวของกลุมศิลปนกู
ชาติ โดย “ทราย” วรรณพร ฉิมบรรจง)
714. (วิดีโอ) พันธมิตรฯ ยกราชดําเนินใหงานกาชาด ยายปกหลักสยามพารากอน 29 มี.ค. (ปราศรัย
โดย 5 แกนนําพันธมิตร)
715. (วิดีโอ) อุปฯทนายความอัด “แมว” ขอ รบ.แหงชาติ ตอแหล-สรางภาพรายวัน (การปราศรัย
โดย ดนัย อนันตโย อุปนายกสภาทนายความ)
716. (วิดีโอ) “สุริยันต” อัด “แมว” หมดน้ํายาแลว มาตรา 7 เปนคําตอบสุดทาย (การปราศรัยโดย
สุริยันต ทองหนูเอียด ที่ปรึกษาสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ)
717. (วิดีโอ) “ทวีเกียรติ” เสนอทุกภาคสวน แสวงหาวิธีลงโทษ “ทักษิณ” (การปราศรัยโดย ทวี
เกียรติ ประเสริฐเจริญสุข วิทยาลัยวัฒนธรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต)
718. (วิดีโอ) “สังศิต” ชี้นายกฯ เสียสติคิดตั้งรัฐบาลแหงชาติ (การปราศรัยโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะ
รังสรรค รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
719. (เสียง) การสนทนาธรรมกับ สมณะโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก
720. (เสียง) การสัมภาษณ สุริยะใส กตะศิลา เลขฯกลุมพันธมิตรฯ วัตถุประสงคการยื่นหนังสือรอง
ทุกขกลาวโทษ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
721. (เสียง) การสัมภาษณ แกนนํากลุมพันธมิตรฯ วัตถุประสงคการยื่นหนังสือรองทุกขกลาวโทษ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
722. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.อัมรินทร คอมันตร
723. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย จีน ปุถุชน และ พัด กูชาติ
724. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย นก ซกเล็ก
725. (เสียง) รายการ หอง ขาวมัฆวาน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที + อัญชลี ไพรีรักษ (แขกรับเชิญ
โดย พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล, ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง,ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)
726. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงฆราวาส จากกองทัพธรรม
727. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงโฮป
728. (เสียง) การปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตรฯ / ชี้ ตร.เลือกปฏิบัติ ตองจับ “แมว” - บุกยื่น จม.
พรุงนี้อีกรอบ
729. (เสียง) การปราศรัยโดย นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ รักษาการ ส.ว.อุบลราชธานี
730. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงภูพาน
731. (วิดีโอ) สนธิ ปราศรัย จากหนา สตช.
732. (วิดีโอ) พันธมิตรฯ ยื่นหนังสือกลาวโทษ “ทักษิณ” - จี้ ผบ.ตร.ตั้ง กก.สอบสวนโปรงใส
733. (วิดีโอ) เจอ "ทากษิณ...ออกไป ตอหนา" ตอหนาเหลี่ยมจัดขนาดไหนก็เจื่อนได
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734. (วิดีโอ) โกหกรายวัน! “เจิมศักดิ์” ลั่น “ทักษิณ” ไมไดตั้งวอทชด็อก – ชี้หวังดิสเครดิต
735. (วิดีโอ) “พิเชษฐ” ยันประชานิยมทํารัฐบาล “แมว” ถังแตกใชเงินอนาคตหมดแลว
736. (วิดีโอ) “สังศิต” ชี้ “ระบอบทักษิณ” ไมแตกตางอะไรกับระบอบฮิตเลอร (การปราศรัยโดย รศ.
ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
737. (วิดีโอ) “จําลอง” ประจาน “ทักษิณ” ลืมบุญคุณ ริสวมบทพอสั่งสอน (การอานจดหมายเปด
ผนึกฉบับที่ 3 จากพี่จําลอง ถึงนองทักษิณ โดย พล.ต.จําลอง ศรีเมือง)
738. (วิดีโอ) "สนธิ" ชี้ ตร.เลือกปฏิบัติ ตองจับ “แมว” - บุกยื่น จม.พรุงนี้อีกรอบ
739. (วิดีโอ) "เจิมศักดิ์"เดินหนาแฉทุจจริตเช็คบิลระบอบทักษิณ (รายการ รูทันทักษิณ ที่สะพาน
มัฆวาน โดย เจิมศักดิ์ ปนทอง / เปดปมทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข ตอกลิ่มรัฐบาลทักษิณ)
740. (วิดีโอ) สภาโจกก็ไมสังฆกรรม"แมว"ขึ้นเวทีกูชาติไลสงชี้“ผูนําบา” (ปราศรัยโดย สมชาย หนองฮี
และ อุสมาน ลูกหยี)
741. (วิดีโอ) เผด็จการทรราช! เยย “รัฐบาลแหงชาติ” แคยุทธศาสตรเคาะกะลาเรียกหมา
742. (วิดีโอ) ลิ้มรสดนตรีแจส อีกหนึ่งสีสันแหงเวทีกูชาติ (การแสดงดนตรีโดย วง BROWN
SUGAR JAZZ BAND)
743. (วิดีโอ) วงดนตรนักศึกษานองใหม ไทย บลัด
744. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย ดร. ประยูร อัครบวร (อดีตรองเลขา สนนท.ป 2519)
745. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย คณบดีคณะรัฐศาสตร นิดา
746. (เสียง) การปราศรัยโดย วิไลวรรณ แซเตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
747. (เสียง) การปราศรัยโดย กลุมนักกฏหมายเพื่อประชาธิปไตย
748. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงแฮมเมอร
749. (เสียง) รายการ หองขาวมัฆวาน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที + อัญชลี ไพรีรักษ (แขกรับเชิญโดย
ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล คณะอักษรศาสตร ม.จุฬา ,อ.ศาสตรา โตออน คณะนิติศาสตร ม.
รังสิต )
750. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.ทิวา เงินยวง คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต/ย้ํามาตรา
7 ใชไดแต"ทักษิณ"ตองลาออก
751. (วิดีโอ) เก็บตก แมคาซอยละลายทรัพย โหไล “ทักษิณ”
752. (วิดีโอ) “ฮิวโก” นําทีม “สิบลอ” บุกเวทีมัฆวาน เรียกเสียงกรี๊ดอีกครั้ง (การแสดงดนตรีโดย "ฮิว
โก" จุลจักร จักรพงษ และวงสิบลอ)
753. (วิดีโอ) “อ.นิติฯ รังสิต” ชี้ความผิด “แมว” ชัดเจน – จี้ กกต.ถอนสิทธิเลือกตั้ง
754. (วิดีโอ) “ดร.ปราโมทย” ชี้ 2 เมษาฯเลือกนายกฯโดยตรงตออายุ “ระบอบทักษิณ” (การปราศรัย
โดย ดร.ปราโมทย นาครทรรพ นักวิชาการดานรัฐศาสตร)
755. (วิดีโอ) ศิษยสิงหดําผงาด ขึ้นเวทีกูชาติ รองเพลงไล "แมว" (การแสดงดนตรีโดย นิสิตจาก
จุฬาฯ)
756. (วิดีโอ) องคกรสตรีถลม “แมว” บกพรองจริยธรรม ชี้ 5 ปไมเคยดูดําดูดี (รายการ รูทันทักษิณ
โดย เจิมศักดิ์ ปนทอง)
757. (วิดีโอ) “สมเกียรติ” แฉคะแนนหลุดเปา - ที่มา “แมว” ชูรัฐบาลแหงชาติ
758. (วิดีโอ) แกนนําพันธมิตรฯปลุกคนไทยงดจายภาษีไล “แมว” จนกวาจะออก (การปราศรัยโดย
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5 แกนนําพันธมิตรฯ)
759. (วิดีโอ) “สนธิ” อัดยับอํานาจรัฐสุมหัวหาเรื่องบิดเบือน-ยัดขอหาหมิ่นเบื้องสูง
760. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย นายพิภพ ธงไชย
761. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
การปราศรัยที่ หนาสยามพารากอน พุธที่ 29 มีนาคม 2549
762. (เสียง) รายการ หองขาวสยามพารากอน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที,อัญชลี ไพรีรักษ (แขกรับ
เชิญโดย นพ.ตุลย สิทธิสมวงศ คณะแพทยศาสตร ม.จุฬา, พิมพร แมคา ซอย ละลายทรัพย)
763. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนนักศึกษา ชางกลปทุมวัน และ ชางกอสรางอุเทนถวาย
764. (เสียง) รายการ รูทันทักษิณ โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง / นักธุรกิจผนึกกําลังรวมตานชี้"ระบอบ
ทักษิณ"ทําชาติลมสลาย
765. (เสียง) การปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตรฯ / พันธมิตรฯพรอมสลายชุมนุม-นัดเจอกันใหม 7
เม.ย.
766. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนนักศึกษา ม.รามคําแหง
767. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทน เครือขายคนจน ประชาชนกูช าติ
รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัยวันที่ 29 มี.ค. 2549 เวลา 18.00น. ถึง 30 มี.ค. 2549 เวลา 5.00น.
768. (วิดีโอ) “เจไก” ลั่นไมกลัวอํานาจมืด – ไลสง “แมว” ออกนอกประเทศ
769. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา นายกแพทยสภา
770. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย ตัวแทนองคกรเครือขายเภสัชกรเพื่อสังคม
771. (วิดีโอ) หมอจุฬาฯ ขึ้นเวที วอน “ทักษิณ” เสียสละเพื่อบานเมือง
772. (วิดีโอ) “ไชยวัฒน” เรียกรอง 3 องคกรเศรษฐกิจ รวมขับไล “ทักษิณ” (การปราศรัยโดย
ไชยวัฒน สินสุวงศ)
773. (วิดีโอ) กูชาติบันเทิงใจ ดวยเกม ทศโกง
774. (วิดีโอ) โจอุเทนถวาย พักรบชางกลปทุมวันชั่วคราว รวมเวทีชวยกันกูชาติ
775. (วิดีโอ) จิ๋วแตแจว "นองปน" หนูนอยวัย 4 ขวบขึ้นเวทีรองเพลงไล "ทักษิณ"
776. (วิดีโอ) นักธุรกิจผนึกกําลังรวมตานชี้"ระบอบทักษิณ"ทําชาติลมสลาย
777. (วิดีโอ) งิ้วกูชาติ ภาค5 ฉบับเวที สยามพารากอน (โดย คณะงิ้วธรรมศาสตร)
778. (วิดีโอ) "พันธมิตรฯ"บุก"กกต." 10โมงเชาพรุงนี้-ทวงคดี"แมว"ผิดกม.เลือกตั้ง
779. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย สมศักดิ์ โกศัยสุข
780. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย พิภพ ธงชัย
781. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย สนธิ ลิ้มทองกุล
782. (วิดีโอ) “สมเกียรติ”เผยพันธมิตรฯพรอมสลายชุมนุม-นัดเจอกันใหม
783. (วิดีโอ) สภาโจกสุดทนอัด“แมว”ยับ“สัมภเวสีออนไลน”ปากไวใจปลาซิว (ปราศรัยโดย สมชาย
หนองฮี สมาชิกสภาโจก)
784. (วิดีโอ) เขตปลอดทักษิณ! “ดร.เสรี”ชวนปดพท.ไล-ยกใหเปนนายกฯประจําสันกําแพง! (ปราศรัย
โดย ดร.เสรี วงศมณฑา)
785. (วิดีโอ) ดาราขาโจโดดขึ้นเวทีกูชาติรวมขับไลระบอบทักษิณ
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786. (วิดีโอ) พี่ตั้วรองสด เพลง "สูฝนอันยิ่งใหญ"
787. (วิดีโอ) "สนธิ"แฉกลโกง"แมว"ปลุกพลังปชช.จับผิดเลือกตั้งสกปรก 2 เมษา
788. (วิดีโอ) “นาหงา” ชี้ม็อบจตุจักร ยังเขาไมถึงขอมูล
789. (วิดีโอ) อ.จุฬาฯ ชี้ผูนําตองยึดมั่นในคุณธรรม
790. (วิดีโอ) ตัวแทนขาสั้นขึ้นเวที ประจาณแมว ปลุกเพื่อนพี่นองรวมกูชาติ
791. (วิดีโอ) "ภูวดล"ชี้หลังเลือกตั้ง 1 เดือนรัฐบาล"ทักษิณ"เจงแนนอน
792. (วิดีโอ) "ฮิวโก" นําทีม "สิบลอ" ขึ้นเวที สยามพารากอน เรียกเสียงกรี๊ดรอบดึก
793. (วิดีโอ) "สมบูรณ ทองบุราณ"จวกรัฐบาลทักษิณแทรกแซงการทําหนาที่ของ ส.ว.
794. (วิดีโอ) รักษาการส.ว.บุรีรัมยปงไอเดียนําผูชุมนุมปกหลักดากกต.1 คืน
795. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย กิติชัย ใสสะอาด
(เชา) ที่หนาสยามพารากอน
796. (เสียง) การปราศรัยโดย พงษพัฒน วชิรบรรจง และ ศรัญู วงศกระจาง / ดาราสุดทนโดดขึ้น
เวทีกูชาติรวมขับไลระบอบทักษิณ
797. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย หงา คาราวาน
798. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล อาจารยจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย / อ.จุฬาฯ ชี้ผูนําตองยึดมั่นในคุณธรรม
799. (เสียง) การปราศรัยโดย ยศ ตันสกุล ตัวแทนกลุมนักเรียนเพื่อประชาธิปไตย
800. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย บี๋ คณาคํา และเพื่อน
801. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ คณะสังคมศาสตร ม.เกษตรศาสตร / ชี้หลัง
เลือกตั้ง 1 เดือนรัฐบาล"ทักษิณ"เจงแนนอน
802. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย "ฮิวโก" จุลจักร จักรพงษ และ วงสิบลอ
803. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนนักศึกษาจาก เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน
804. (เสียง) การปราศรัยโดย สมบูรณ ทองบุราณ รักษาการ สว.
805. (เสียง) การปราศรัยโดย การุณ ใสงาม รักษาการ สว.บุรีรัมย
806. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ซูซู + เสก ศักดิ์สิทธิ์
807. (เสียง) การปราศรัยโดย กิตติชัย ใสสะอาด ฝายกฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
808. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงฟาสาง
หนาอาคารศรีจุลทรัพย ที่ทําการ กกต. 30 มีนาคม 2549
809. (เสียง) การปราศรัยโดย พล.ต.จําลอง ศรีเมือง แกนนํากลุมพันธมิตรฯ
810. (เสียง) การปราศรัยโดย ดนัย อนันติโย ประธานเครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น
811. (เสียง) การปราศรัยโดย วันเฉลิม จันทรากุล อดีดประธานนักศึกษา มอ.ปตตานี
812. (เสียง) การปราศรัยโดย พ.อ.วินัย สมพงษ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย
813. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนกลุมนักเรียนเพื่อประชาธิปไตย
814. (เสียง) การปราศรัยโดย สุวิทย วัดหนู
815. (เสียง) การปราศรัยโดย อ.ศาสตรา โตออน คณะนิติศาสตร ม.รังสิต
816. (เสียง) รายการ หองขาวสยามพารากอน โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที,อัญชลี ไพรีรักษ (แขกรับ
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เชิญโดย ดร.ปาริชาติ สถาปตานนท, ดร.มานะ มหาสุวีระชัย, ศิริชัย ไมงาม)
817. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย เพียร ยงหนู (ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟานคร
หลวง) ที่หนาสยามพารากอน กอน เคลื่อนพล บุก กกต.
818. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย นาย จําลอง ศรีเมือง ที่หนาสยามพารากอน กอน เคลื่อนพล บุก
กกต.
819. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย นาย สนธิ ลิ้มทองกุล ที่หนาสยามพารากอน กอน เคลื่อนพล บุก
กกต.
820. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย นาย สมศักดิ์ โกศัยสุข ที่หนาสยามพารากอน กอน เคลื่อนพล บุก
กกต.
821. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย นาย สนธิ ลิ้มทองกุล ที่หนา กกต.
822. (วิดีโอ) การปราศรัย โดย นาย สมเกียรติ์ พงษไพบูลย ที่หนา กกต.
823. (วิดีโอ) การปราศรัย ภาคค่ํา โดย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท จาก คณะ นิเทศฯจุฬาฯ
824. (วิดีโอ) การปราศรัย ภาคค่าํ โดย การุณ ใสงาม (รักษาการ ส.ว.บุรีรัมย๗ / ถลม “5 ป ระบอบ
ทักษิณ” สุดอันตราย-ตองรื้อทั้งหมด
825. (วิดีโอ) การปราศรัย ภาคค่ํา โดย ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา (คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) / แนะขัดขืนเขมขน เลิกเสียภาษีคว่ําบาตร “ทักษิณ”
826. (วิดีโอ) การปราศรัย ภาคค่ํา โดย องคกรพันธมิตรตรวจการเลือกตั้งภาคประธาน
827. (วิดีโอ) การปราศรัย ภาคค่ํา โดย ดร. มานะ มหาสุวีระชัย
828. (วิดีโอ) การปราศรัย ภาคค่ํา โดย นาย จักรชัย โฉมทองดี จาก FTA WATCH
829. (วิดีโอ) การปราศรัย ภาคค่ํา โดย สุภิญญา กลางนรงค (เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อ
การปฏิรูปสื่อ (คปส.) / วอนนายกฯ ดูตัวอยางจิตสํานึก "คมชัดลึก"
830. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงกุดจี่
831. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงแฮมเมอร
832. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ปู พงษสิทธิ์ คําภีร
833. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงคาราวาน
834. (เสียง) รายการ หองขาวสนามหลวง โดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที, อัญชลี ไพรีรักษ (แขกรับเชิญ
โดย อ.แกวสรร อติโพธิ)
835. (เสียง) การปราศรัยโดย สมยงค แกวสุพรรณ ตัวแทนเครือขายครูกูชาติ ภาคอีสาน / ครูกูชาติ
รวมพันธมิตรฯ ผลักดันปฏิรปู การเมือง
836. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย ดีเจซี๊ด และ ดีเจจิน
837. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงแมนศรี
838. (เสียง) การปราศรัยโดย ไชยวัฒน สินสุวงศ กรรมการกลุมพันธมิตรฯ
839. (เสียง) รายการ รูทันทักษิณ โดย เจิมศักดิ์ ปนทอง, สมชัย ศรีสุทธิยากร, ไชยันต ไชยพร,
บรรเจิด สิงคเนติ / นักวิชาการ ชี้เลือกตั้ง 2 เมษาฯ โมฆะ-ถลม กกต.รับใชระบอบ “ทักษิณ”
840. (เสียง) การปราศรัยโดย 5 แกนนําพันธมิตร/ 5 พันธมิตรสาบานเอาชีวิตเดิมพัน ประกาศพันธ
กิจ “โคนลมระบอบทักษิณ”
841. (เสียง) รายการ รูทันทักษิณ โดย เจิมศักดิ์ ปนทอง, ดนัย อนันติโย, วีระ สมความคิด, บรรเจิด
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สิงคเนติ, ศาสตรา โตออน, จิตรา ฉิมปตานนท, ยศศักดิ์ โกศัยกานนท, คมสัน โพธิ์คง/
นักวิชาการดานกฎหมายแนะประชาชนฟองศาล ใหผลการเลือกตั้งเปนโมฆะ
842. (เสียง) การปราศรัยโดย จอน อึ๊งภากรณ อดีต ส.ว.กทม. / อดีต ส.ว.กทม.แฉ “หมอมิ้ง” นั่งคุม
สื่อเสนอขาวพันธมิตรฯ
843. (เสียง) การปราศรัยโดย สนธิ ลิ้มทองกุล / “สนธิ” ย้ํายึดมั่น ม.7 ขอนายกฯ พระราชทาน-อัด
กกต.สมคบ “แมว” ทําลายชาติ
844. (เสียง) การการแสดงดนตรี กูเจิ้ง โดย รุงฉาย เย็นสบาย
845. (เสียง) การปราศรัยโดย ตัวแทนเครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 14 จังหวัด
ภาคใต
846. (เสียง) การปราศรัยโดย สมเกียรติ พงษไพบูลย แกนนําพันธมิตรฯ / เตือนใหจับตาดู กกต.
เลนทีเผลอประกาศผลเลือกตั้งชวงสงกรานต
847. (เสียง) การแสดงนาฏศิลป ชุด กฤษดาภินิหาร
848. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงคีตาญชลี
849. (เสียง) การปราศรัยโดย ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย / แถลง “ไมใชไดคบื เอาศอก” ปชช.
มีสิทธิ์รุกไลตรวจสอบ
850. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน ผูอํานวยการสถาบันสหัสวรรษ / “วุฒิ
พงษ” ย้ํา “ทักษิณ” เวนวรรคไมใชสมานฉันท ชี้แคแผนสลาย ปชช.
851. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงชาวเกาะ
852. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงดอกหญาไหว
853. (เสียง) การปราศรัยโดย ดร.ทิวา เงินยวง คณะบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต / ประณาม
การเลือกตั้งโดย กกต. “จอมปลอม”
854. (เสียง) การปราศรัยโดย ยศ ตันสกุล ประธานกลุมนักเรียนเพื่อประชาธิปไตย และ กชวรรณ
ชัยบุตร เลขาธิการสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย / พอรัฐบาลไมหนุนการศึกษา หวั่น
วังวน “2 นคราประชาธิปไตย”
855. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงบันบราซิล
856. (เสียง) การปราศรัยโดย วิไลวรรณ แซเตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
และ ศิริชัย ไมงาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ./ ประกาศนัดผูใชแรงงาน
เคลื่อนไหวใหญ 1 พ.ค.นี้
857. (เสียง) การปราศรัยโดย ศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ/เตือนคุณภาพชีวิตคนไทยอาจดอยกวาลาว
หากระบอบทักษิณยังอยู
858. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย พยัพ ภูวิชัย และ บี๋ คณาคํา
859. (เสียง) การอานบทกวีที่ สนามหลวง โดย ทราย วรรณพร ฉิมบรรจง
860. (เสียง) การแสดงดนตรีโดย วงมาลีฮวนนา
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รายการอางอิง ทายภาคผนวก ก.
1

จาก “รวมวิดิโอคลิป สีสัน กูชาติ,” ผูจัดการออนไลน, วันที่ 5 เมษายน 2549 (อาน 122,929 ครั้ง) และ"รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยที่ สนามหลวง “หยุดระบอบทักษิณ” 7 เมษายน 2549," ผูจัดการออนไลน, 8 เมษายน 2549 (อาน 18,848 ครั้ง)
2

“รวมคลิปเสียงการปราศรัย ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 5 มีนาคม 2549” ผูจัดการออนไลน, 6 มีนาคม
2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000030544 (อาน 27,534 ครั้ง)
3

“รวมคลิปเสียงการปราศรัย ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 5 มีนาคม 2549” ผูจัดการออนไลน, 6 มีนาคม
2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000030544 (อาน 27,534 ครั้ง) และ "รวมคลิปเสียง
การปราศรัยวันที่ 2 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 6 มีนาคม 2549" ผูจัดการออนไลน, 7 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000031185 (อาน 13545 ครั้ง)
4

จาก “รวมคลิปวิดีโอการปราศรัยวันที่ 3 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 7 มีนาคม 2549” ผูจัดการออนไลน,
8 มีนาคม 2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000032215 (อาน 16,789 ครั้ง)
5

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัยวันที่ 4 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 8 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 9
มีนาคม 2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000032833 (อาน 12090 ครั้ง)
6

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัยวันที่ 5 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 9 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 10
มีนาคม 2549, http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000032909 (อาน 21,202 ครั้ง) และ "รวม
คลิปเสียงการปราศรัยวันที่ 5 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 9 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 10 มีนาคม
2549, http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000032938 (อาน 8,052 ครั้ง)
7

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัยวันที่ 6 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 10 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน,
11 มีนาคม 2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000033574 (อาน 12,956 ครั้ง); และ
"รวมคลิปเสียงการปราศรัยวันที่ 6 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 10 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 11
มีนาคม 2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000033452 (อาน 12,762 ครั้ง)
8

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัยวันที่ 7 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 11 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 12
มีนาคม 2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000033665 (อาน 19,053 ครั้ง) และ "รวม
คลิปเสียงการปราศรัยวันที่ 7 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 11 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 12 มีนาคม
2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000033645 (อาน 6,692 ครั้ง)
9

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัยวันที่ 8 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 12 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 13
มีนาคม 2549, http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000034005 (อาน 14,517 ครั้ง) และ "รวม
คลิปเสียงการปราศรัยวันที่ 8 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 12 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 12 มีนาคม
2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000033940 (อาน 16,151 ครั้ง)
10

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัยวันที่ 9-10 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 14 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน
, 14 มีนาคม 2549 http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000034800 (อาน 21,008 ครั้ง); และ
"รวมคลิปเสียงการปราศรัยวันที่ 9 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 13 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 14
มีนาคม 2549, http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000034580 (อาน 9127 ครั้ง)
11

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัยวันที่ 9-10 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 14 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน
, 14 มีนาคม 2549 http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000034800 (อาน 21,008 ครั้ง) และ
"รวมคลิปเสียงการปราศรัยวันที่ 10 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 14 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 14
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มีนาคม 2549 http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000034652 (อาน 19,152 ครั้ง)
12

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัยวันที่ 15-16 มีนาคม" ผูจัดการออนไลน, 16 มีนาคม 2549 (อาน 19,986 ครั้ง); และ "รวม
คลิปเสียงการปราศรัยวันที่ 11 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 15 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 15 มีนาคม
2549. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000035295 (อาน 22809 ครั้ง)
13

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัยวันที่ 15-16 มีนาคม," ผูจัดการออนไลน, 16 มีนาคม 2549 (อาน 19,986 ครั้ง); "รวมคลิป
เสียงการปราศรัยวันที่ 12 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 16 มีนาคม 2549," ผูจ ัดการออนไลน, 16 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000036394 (อาน 15,628 ครั้ง); และ "รวมคลิปวิดีโอ การ
ปราศรัยวันที่ 16 มีนาคม 2549 ตอเนื่อง เชาวันที่ 17 มีนาคม," ผูจัดการออนไลน, 16 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000036394 (อาน 11,670 ครั้ง)
14

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัย วันที่ศุกรที่ 17 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 18 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000036936 (อาน 28,845 ครั้ง) และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 13 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 17 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 18 มีนาคม 2549
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000036946 (อาน 8,269 ครั้ง)
15

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัย วันที่เสารที่ 18 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 19 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000037132 (อาน 22,882 ครั้ง) และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 14 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 18 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 19 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000037145 (อาน 8,996 ครั้ง)
16

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัย วันอาทิตย ที่ 19 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 20 มีนาคม 2549,
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000037441 (อาน 25,284 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 15 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 19 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 20 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000037474 (อาน 8,596 ครั้ง)
17

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัย วันที่ 20 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 21 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038065 (อาน 22,722 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 16 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 20 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 21 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038055 (อาน 7,942 ครั้ง)
18

"รวมวิดีโอคลิปการปราศรัย วันที่ 21 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 22 มีนาคม 2549,
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038620 (อาน 15,741 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 17 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 21 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 22 มีนาคม 2549,
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000038605 (อาน 18,248 ครั้ง)
19

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัย วันที่ 22 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 23 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000039207 (อาน 18616 ครั้ง) และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 18 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 22 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 23 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000039183 (อาน 7,290 ครั้ง)
20

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัย วันที่ 23 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 24 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000039801 (อาน 9,450 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 19 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 23 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 23 มีนาคม 2549,
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000039749 (อาน 14,044 ครั้ง)
21

“รวมคลิปวิดีโอการปราศรัย วันที่ 24 มีนาคม 2549”, ผูจัดการออนไลน, 25 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000040435 (อาน 15,615 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
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ปราศรัยวันที่ 20 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 24 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 25 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000040413 (อาน 17,416 ครั้ง)
22

“รวมคลิปวิดีโอการปราศรัย วันที่ 25 มีนาคม 2549,” ผูจัดการออนไลน, 26 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000040703 (อาน 15,640 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 21 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 25 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 25 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000040663 (อาน 18,463 ครั้ง)
23

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัย วันที่อาทิตยที่ 26 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 27 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000040991 (อาน 15,708 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 22 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 26 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 27 มีนาคม 2549,
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000040975 (อาน 18542 ครั้ง)
24

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัย วันจันทรที่ 27 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 29 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000041549 (อาน 11,718 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 23 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 27 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 27 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000041524 (อาน 17,002 ครั้ง)
25

"รวมคลิปวิดีโอ การปราศรัย วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 29 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000042104 (อาน 14,508 ครั้ง); และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัยวันที่ 24 ขับไลทักษิณ เอาประเทศไทยของเราคืนมา 28 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 28 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000042088 (อาน 13,276 ครั้ง)
26

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัย วันที่ 29-30 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 30 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000042727 (อาน 12,394 ครั้ง) และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัย ที่ สยามพารากอน และ กกต. 29-30 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 29 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000042652 (อาน 28,779 ครั้ง)
27

"รวมคลิปวิดีโอการปราศรัย วันที่ 29-30 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 30 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000042727 (อาน 12,394 ครั้ง) และ "รวมคลิปเสียงการ
ปราศรัย ที่ สยามพารากอน และ กกต. 29-30 มีนาคม 2549," ผูจัดการออนไลน, 29 มีนาคม 2549.
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000042652 (อาน 28,779 ครั้ง)
28

"รวมคลิปเสียงการปราศรัยที่ สนามหลวง “หยุดระบอบทักษิณ” 7 เมษายน 2549," ผูจัดการออนไลน, 8 เมษายน 2549
(อาน 18,848 ครั้ง); พันธมิตรฯยุติการชุมนุมไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 เพื่อใหคนไทยเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้ง และได
กลับมาชุมนุมกันใหมอีกครั้งในบายวันที่ 7 เมษายน ถึงเชามืดของวันที่ 8 เมษายน 2549 เพื่อประทวงกรณีที่พตท.ทักษิณ “เลน
ละครเวนวรรค (ทางการเมือง)”
29

"รวมคลิปเสียงการปราศรัยที่ สนามหลวง “หยุดระบอบทักษิณ” 7 เมษายน 2549," ผูจัดการออนไลน, 8 เมษายน 2549
(อาน 18,848 ครั้ง)

ภาคผนวก ข.
บทความทีผ่ ลิตโดยคอลัมนิสตหลักของเว็บผูจัดการออนไลน
และแนวรวมเว็บสนับสนุนรัฐบาลทักษิณ
สารบัญ
1. เว็บ sondhi-mgr.com (153 ชิ้น)
2. เว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ (จนถึง14 ก.ค.2549)
3. เว็บผูจัดการออนไลน : ถอดเทปรายการเมืองไทยรายสัปดาห (36 ชิ้น)
4. เว็บผูจัดการออนไลน : เซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) (72 ชิ้น)
5. เว็บผูจัดการออนไลน : คํานูณ สิทธิสมาน (59 ชิ้น)
6. เว็บผูจัดการออนไลน : ปราโมทย นาครทรรพ (71 ชิ้น)
7. เว็บผูจัดการออนไลน : ชัยอนันต สมุทรวณิช (27 ชิ้น)
1. เว็บ sondhi-mgr.com (153 ชิ้น)
วันที่
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3 ธ.ค. 48
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4 ธ.ค. 48
5 ธ.ค. 48ข
5 ธ.ค. 48ข
6 ธ.ค. 48ข
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ของจริงออกโรงแลว
ศึกษา ทําความ เขาใจ ตอ ขบวนการ สนธิ ลิ้มทองกุล ศึกษา จาก ความเปนจริง
รูจักนายกฯทักษิณ ผานมุมมอง สนธิ ลิ้มทองกุล
ทักษิณ เปนนายกฯที่ดีที่สุดของไทย
“เฉลิม อยูบํารุง” เหมาะเปนนายกฯที่สุด !!!
สังคมจะยอมให เลิกแลวตอกัน กระนั้นหรือ?
จากสวนลุมฯ ถึงวัดบานตาด "สนธิ"ยายเวที"สัญจร" ผนึกเครือขาย"หลวงตาบัว"
เลือกขาง
องคมนตรี สุรยุทธ จุลานนท เตือนกลุม โหนฟา
สัมพันธลึก “ทักษิณ- สนธิ" เหมือนจะ แพ แต ชนะ เหมือนจะ รัก แต ขัดแยง
ศึกษา ทํา ความเขาใจ ศึกษา ฐานสังคม ของ …
ศึกษา ทําความเขาใจ ศึกษา กลุม องคกร การเมือง ศึกษา มวลชน
ฝนรายของชาวประชา...หากสนธิ เกี๊ยะเซี้ยะทักษิณ
เพิ่มมูลคา 9 ธันวาใหสนธิ
"สถาบัน" กับการ "แอบจิต"
ไปดู"สนธิ" ทําบุญไถบาป
เมื่อมีชัยก็ตองไวทางเดิน
ธรรมชาติอํานาจสวนเกิน
เรารักในหลวง ตองซื่อสัตย จริงใจ
ศึกษา ทํา ความเขาใจ ศึกษา มวลชน กลุม การเมือง ศึกษา จากความเปนจริง
ศึกษา ทํา ความเขาใจ ศึกษา ฐานจัดตั้ง ของ ...
สนธิ พลานุภาพสํารวจ ศึกษา วิเคราะหเหตุปจจัย ขัดแยง
10 "อยา" สําหรับติดตาม ขาวสงคราม "ทักษิณ-สนธิ"
ศึกษา ทํา ความเขาใจ ศึกษา ปรากฏการณ"สนธิ"ศึกษา พรมแดนแหง " สื่อ"
สื่อวิพากษ “ สนธิ”
สนธิ พลานุภาพ ปจจัย แหงผลประโยชน ปจจัย เสรีภาพสื่อ
“เอ็มกรุป” เปนนักฉวยโอกาส
“สุรยุทธ” แนะ “บิ๊กทหาร” ใหพรอมไมประมาท
“นายกฯ” กับ “สนธิ” อดีตคบคาอะไรกันมาบาง
คําคม
ทรงขอหยุดทะเลาะ บานเมืองจะอยูได
ทําอะไรที่ดูดี อยาคิดเกิน เลยเถิด
ผลสะเทือน 4 ธันวาฯ ตอ ปรากฏการณ สวนลุมพินี ผลสะเทือน เชิงปริมาณ

จํานวน
คลิ๊กก
489
N/A
226
240
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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169
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6 ธ.ค. 48
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7 ธ.ค. 48
7 ธ.ค. 48
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10 ธ.ค. 48
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14 ธ.ค. 48
14 ธ.ค. 48
14 ธ.ค. 48
14 ธ.ค. 48
16 ธ.ค. 48ข
16 ธ.ค. 48
17 ธ.ค. 48
18 ธ.ค. 48
19 ธ.ค. 48
24 ธ.ค. 48ข
24 ธ.ค. 48
24 ธ.ค. 48
30 ธ.ค. 48
14 ม.ค. 49ข
16 ม.ค. 49ข
16 ม.ค. 49ข
16 ม.ค. 49ข
16 ม.ค. 49ข
16 ม.ค. 49ข
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16 ม.ค. 49ข
16 ม.ค. 49ข
16 ม.ค. 49ข
16 ม.ค. 49
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17 ม.ค. 49
18 ม.ค. 49
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84.
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89.

สนองพระราชดํารัส “ทักษิณ”ถอนฟอง
"สนธิ”ไมหยุด! สั่งลุยตอ นัดชุมนุม 9 ธ.ค.ถลม “ทักษิณ”
รบ.นอมรับพระราชดํารัส เลิกทะเลาะ ฟงคําวิจารณ-ไมตอบโต
ศึกษา ทําความเขาใจ ศึกษา วิธีวท
ิ ยาอดอลฟ ฮิตเลอร ศึกษา กระบวนการจัดตั้ง
“สนธิ” เดินหนาชน 9 ธ.ค.ลุยแฉ“ทักษิณ
"แมเนเจอร" เพิ่มทุน 120 ลานภาระหนัก "สนธิ" ฟนธุรกิจเสาหลัก
ภาวะผูนํา-สรางเครือขาย จุดบอด "อภิสิทธิ์ " บนเสนทางนายกฯ
"สนธิ ที่คุณไมรูจัก"
DarkNews
ศึกษา สถานการณ 9 ธันวาคม
เปดเสนทางเติบโตไทยเดย
"ปรองดองของสองคน.."
สนธิ แกผาตัวเองชั่ว! สูเพื่อตัวเองหรือกระเปาใคร?
สนธิ กลัวอะไรกับเด็กๆ และ ใบปลิว
ถอนโฆษณา “ผูจ
 ัดการ”
หนีการเมืองแทรก
ถอย(คนละกาว)...เพื่อชาติ
หมายเหตุเวปไซต 1
ธิ-เหลิม เพื่อรักหักเหลียมโหด!
สนธิ ลิ้มทองกุล นักธุรกิจสื่อ ผูสรางตํานานแคนสัง่ ฟา
หมายเหตุเวปไซต 2
'สนธิ-เอกยุทธ' สรางดาวกันคนละดวง
ปชป.กระโจนสู"หลุม"ความขัดแยง เกม...สนธิ VS ทักษิณ...ไดหรือเสีย...?
ขํา ขํา เมืองไทยรายสัปดน
“สนธิ” ที่คนยังไมรูจัก
หมายเหตุเวปไซต 3
ติดตอขอ หนังสือ “สนธิที่คุณไมรูจัก” และ ซีดี
“ผูจัดกวน”เลนแรง!!!
สนธิ ลิ้มทองกุล ไขขอของใจ “ทักษิณไมใชเพื่อนสนิท”
“สนธิ”วิญูชนจอมปลอม
ปชป.ย้ําไมเคยพึ่งใบบุญ “สนธิ”
สถานะ ประชาธิปตย สถานะอภิสิทธิ์ ใน ปรากฏการณ สนธิ
“พรายกรุง” ลากไสกระสือถนนพระอาทิตย
ฝาก สนธิ ลิ้มทองกุล ชวยตามหา คนปากหมา
ศึกยกนี้เขาทาง"ทักษิณ"
“ลิ้ม-เซียน-ยี้” เตือนผองเพื่อน MANAGER
“พลายกรุง”แฉ“สื่อมาร”
"ภูมิธรรม-ทนง-เพง"ดาหนาชน
สนธิ แวงกัด“สื่อไทย”ตอแหล
'ทักษิณ' เริ่มคลําถูกจุด...
ปากใหม…!
'เมืองไทยรายสัปดน' ภาคพิเศษ…
ในพระปรมาภิไธย และพระบรมราชโองการ - นิธิ เอียวศรีวงศ
ดวน!หนังสือ “สนธิที่คุณไมรูจัก 1” ชุดที่ 2 พิมพเสร็จแลว!!!
คําใหการของผูรวมขบวนไล"ทักษิณ"
ใครเปนฝายพลาดทา
ยอนนาที"ม็อบ"ลอมทําเนียบ
"รัฐบาลพระราชทาน" ขอควรคํานึงในการเรียกรอง
“ คืนเกิดเหตุผมไปที่ทําเนียบรัฐบาลจริง และอยูจนถึงเชา และยอมรับวาเปนคน
สั่งบุกทําเนียบรัฐบาลจริง”
ภาพขํา ๆ “สนธิ”“สโรชา”
กรณี ม็อบ "สนธิ" ปรากฏการณ บุกทําเนียบฯ
แกนนํา-สนธิ “เผนหนี” ทิ้งเหยื่อ-ปชช.รับชะตากรรม
หมายเหตุเวปไซต 2/1
กรณี ม็อบ
“สนธิ” โบย“ประทิน”นํามอบบุกทําเนียบฯ
บทนํา “ลมแลวรวย” ภาค 2

จํานวน
คลิ๊กก
229
463
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6,089
N/A
8,958
73
85
302
N/A
N/A
N/A
13,356
14,691
N/A
N/A
30
12,036
N/A
13,300
9,414
3,555
3,292
N/A
10,133
6,055
10,372
7,003
3,926
6,248
N/A
3,859
N/A
4,594
298
N/A
N/A
N/A
N/A
545
N/A
N/A
1,293
10,269
5,582
312
3,140
769
958
763
275
641
1,874
N/A
337
1,472
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วันที่
18 ม.ค.
19 ม.ค.
19 ม.ค.
19 ม.ค.
19 ม.ค.
22 ม.ค.
23 ม.ค.
23 ม.ค.
27 ม.ค.
30 ม.ค.
30 ม.ค.
31 ม.ค.
31 ม.ค.
1 ก.พ.
3 ก.พ.
3 ก.พ.
6 ก.พ.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ชื่อบทความ
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

90. ลมแลวรวย
91. ลั่นเดินหนาลม...รัฐบาล ประทิน&เจิมศักดิ์ทาจับ
92. “อภิรักษ”เสื่อม!ฮั้ว 2 หมื่นล.
93. “สนธิ” ตอนแพะ
94. รายงาน : ถึงคิวทรท.เอาคืน
95. “ปชป.ไมหามลูกพรรครวมชุมนุมกับ“สนธิ”
96. สารจาก “ธีรยุทธ บุญมี” “สนธิ” เปนไดแคสื่อ! ไมใชผูนําม็อบ
97. หมายเหตุเวปไซต 2/2
98. พอครับ ผมกลัว...ผมไมอยากใหพี่ทะเลาะกัน
99. แฉ!จายหัวละ 500 "ม็อบสนธิ"ปวนเมือง
100. รถดับเพลิงกทม.ฮั้วภาค 2
101. กทม.หยุดทํารายชาวบาน
102. ปชป.ซัด“สมัคร”เซ็นทิ้งทวน
103. ม็อบ 4 ก.พ.’‘ดวงนายกฯ’รับไหว?
104. double standard ชิน(วัตร)-ยูคอม
105. เราจะเดินตาม... “ผูนําลิ้นสองแฉก-เอาตัวรอด” หรือ?
106. “เอกยุทธ”แตกหัก"สนธิ" : เดินหนาแฉเดี่ยว-อัดสนธิทําเพื่อตัวเอง
107. "พลายกรุง"แฉ“สื่อจอมเท็จ” คนปลนชาติ-โกงประชาชน
108. ลุย"แตกหัก" กันแลวหรือ?
109. “พรายกรุง” แฉสื่อมารหัวโต ตีหนาใฝธรรม-ลับหลังเสพยกาม
110. แฉ“สนธิ”จองฮุบ 11 NEWS 1 หลุดมือ “แคนสั่งฟา” จะบาตาย!
111. “สนธิ” เอาดีใสตัว ตัดญาติขาดมิตร “ทนง”
112. หมายเหตุเวปไซต 4
113. อีกดานหนึ่งของสนธิ
114. Return of สนธิ
115. ลมระรื่น มิใช ลมละลาย
116. ฝนลม
117. สงครามสื่อ
118. พระราชดํารัสพระราชทานแก พลเอกสุจินดา
119. เงียบใหเดาเอาเอง
120. "ประชาธิปไตย"ในบางมุม
121. ประเทศสารขันต
122. ขอใหชาติรอดพนความวิบัต
123. กองเชียร - - สมุน - - สาวก
124. สนธิ พลานุภาพ
125. ยอนรําลึกพฤษภาทมิฬ
126. มาทําความรูจัก"เอกยุทธ อัญชันบุตร"
127. พลิกแฟมคดี”ลอบสังหาร”
128. ปมแคนฝงหุน
129. นี่หรือผูมีองคความรู
130. พนักงานกฟผ.อึ้ง-เพิ่งรูตัว
131. โจกการเมือง....!
132. หมายเหตุเวบไซต www.sondhi-mgr.com
133. เสียหมาอีกแลว
134. ทักษิณ ชินวัตร
135. “สุริยะใส” นักประชาธิปไตยกํามะลอ
136. คําถาม4ขอถึง”สนธิ ลิ้มทองกุล
137. “สนธิ ลิ้มทองกุล”ดีสุดขั้วหรือชั่วสุดขีด
138. “สนธิ”สติแตก......!
139. เวนวรรค รัฐธรรมนูญ มาตรา 201 ไดหรือไม ?
140. แด...คําประกาศขอนายกพระราชทานของคุณสนธิ
141. คําถามถึงพันธมิตรประชาธิปไตย กรณีนายกฯพระราชทาน
142. “สันติ อหิงสา อโหสิ” หรือ ถอยและเถื่อน
143. แมแตพระสงฆองคเจาก็ไมเวน
144. “สนธิ”บังอาจ.. ! หมิ่นเบื้องสูง
145. รวมแสดงความคิดเห็น
146. หมายเหตุเวปไซต 2/4

จํานวน
คลิ๊กก
N/A
745
426
N/A
N/A
860
709
1,714
1,352
1,079
151
119
177
749
284
568
431
371
619
1,643
1,248
1,135
N/A
141
43
40
25
290
94
99
35
108
58
174
63
121
144
201
165
89
505
108
26
172
139
666
325
227
23
48
320
285
599
483
1,314
3,522
357

580
วันที่

ชื่อบทความ

N/A

147. รูจักอณาจักรของ สนธิ ลิ้มทองกุลในหนังสือ "สนธิ ที่คุณยังไมรูจัก 2 " ตอน ลม
แลวรวย
N/A
148. หมายเหตุเวปไซต 2/3
N/A
149. หมายเหตุเวปไซต 6
N/A
150. หลวงตามหาบัว สั่งถอนฟอง "วิษณุ" เลิกทําเสื้อเหลือง "สูเพื่อในหลวง"
N/A
151. ตีแผความมั่งคั่งของ “สนธิ” นี่หรือ “เศรษฐกิจพอเพียง”
N/A
152. “พรายกรุง” ลากไส“สื่อใหญ-ดาราสาว”
N/A
153. ตีแสกหนา“สนธิ”ดีแตเหาหอน
มีปริมาณการอานรวมเปน
ทั้ง 108 บทความ (ที่มีขอมูลจํานวนการอาน)
เฉลี่ยจํานวนครัง
้ การอานแตละบทความ

จํานวน
คลิ๊กก
281
1,156
3,305
2,582
3,300
6,842
1,815
228,036
2,151

หมายเหตุ ก : ตัวเลขลาสุดเทาที่ตรวจสอบได ตัวเลขทีม่ ีความเปนปจจุบัน (update) นอยสุด
คือ ไดขอมูลเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2548 และที่มีความเปนปจจุบันมากที่สุด คือ ไดขอมูล
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2549
ข : ตัวเลขวันที่ขึ้นบทความโดยประมาณการจากเนื้อหาที่ปรากฏ หรือวันที่การแสดง
ความคิดเห็นแรกสุด
ที่มา : www.sondhi-mgr.com แตเนื่องจากเว็บไซตนี้ไมไดดําเนินการแลว จึงตองรวบรวมขอมูล
จาก web archive (http://web.archive.org/) แทน1
2. เว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ (จนถึง14 ก.ค.2549)
ตารางที่ 1: บทความทีข่ ึ้นใน “หนาแรก” ของเว็บชมรมพิทักษรฐั ธรรมนูญ (จนถึง14 ก.ค.2549) 2
วันที่ขึ้นเว็บ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
27 เม.ย.2549

ชื่อบทความ

คําตอบจากนาย
คําพิพากษาคดี เริงชัย ชดใชแบงกชาติ 1.8 แสนลาน
ลมแลวรวย 2 อีกดานหนึ่ง สนธิ ลิ้มทองกุล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ความเห็นของ ดร.อุกฤต มงคลนาวิน รายการกรองสถานะการณ
24 ชั่วโมงกอน “ทักษิณ” เวนวรรค
ขอเรียกรองจริยธรรมและจรรยาบรรณจากสื่อมวลชน
คําวินิจฉัยที่ 52/2546 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มุมมองของกระบวนการยุติธรรม อ.มานิตย จิตตจันทรกลับ
สมัคร สุนทรเวศ – ความคิดเห็นตอสถานการณบานเมือง
ขอใหกําลังใจก.ก.ต. และขอใหดําเนินการตอพรรคการเมืองที่กระทําผิด
กฎหมาย
9 พ.ค.2549 ขอใหกําลังใจการปฏิบัติหนาที่และเรียกรองขอความเปนธรรมใหแก
ก.ก.ต.
14 พ.ค.2549 ทุจริตเชิงตุลาการ ความพยายามมั่ว อีกครั้งหนึ่ง ที่หนักกวาเดิม
18 พ.ค.2549 ขอเรียนถามขอสงสัยตอประธาน 3 ศาล
1

จํานวน
ความเห็น
คลิ๊ก
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
45 ครั้ง
0 ชิน
้
64 ครั้ง

1 ชิ้น

145 ครั้ง
116 ครัง้

4 ชิ้น
3 ชิน
้

เชน ที่ http://web.archive.org/web/20051207040637/http://www.sondhi-mgr.com/ สําหรับขอมูลเมื่อวันที่ 7 ก.ค.
2548 หรือ http://web.archive.org/web/20060630000006/http://sondhi-mgr.com/ สําหรับขอมูลเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2549
เปนตน
2
พิจารณาจากการไลดูเว็บเพจตางๆของเว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ เทาที่เก็บไวใน web archiveโดยมองหาวันที่ที่
เกาที่สุดที่มีการ updateเว็บไซต พบวาจากเว็บเพจเกี่ยวกับ “เว็บไซตแนะนํา” (weblink) มีระบุวันที่เกาสุด (เมื่อเทียบกับเว็บเพจ
อื่นๆ) คือ การเพิ่ม link หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 ทําใหเชื่อไดวา เว็บชมรมพิทักษ
รัฐธรรมนูญเริ่มดําเนินการ อยางนอยที่สุดยอนไปถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549
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วันที่ขึ้นเว็บ

ชื่อบทความ

24 พ.ค.2549 เรียนผูตรวจการรัฐสภาเพื่อเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัย
พระราชบัญญัติขัดหรือ...
8 มิ.ย.2549 [ประกาศ] เปดแฟมความคิดสัญจร
12 มิ.ย.2549 [ประกาศ] ชมรมคนรักชาตินัดประชุมสัมมนา
15 มิ.ย.2549 จดหมายถึงทานโมง
24 มิ.ย.2549 ขอเรียนถามการวินิจฉัยเพิกถอนการเลือกตั้งสส.ของศาลรัฐธรรมนูญ
27 มิ.ย.2549 รองเรียนขอเรียนขอเปนธรรมจากนายกทักษิณเรื่องการเลือกตั้งส.ส.
11 ก.ค.2549 จิ๊กซอว อีกตัว..อยูนี่เอง
14 ก.ค.2549 แจงความกลาวโทษเพิ่มเติม นายสนธิ ลิ้มทองกุล กับพวก(1)
14 ก.ค.2549 แจงความกลาวโทษเพิ่มเติม นายสนธิ ลิ้มทองกุล กับพวก(2)
14 ก.ค.2549 แจงความกลาวโทษเพิ่มเติม นายสนธิ ลิ้มทองกุล กับพวก(3)
14 ก.ค.2549 แจงความกลาวโทษเพิ่มเติม นายสนธิ ลิ้มทองกุล กับพวก(4)
14 ก.ค.2549 ตอบขอกลาวหา

จํานวน
ความเห็น
คลิ๊ก
50 ครั้ง
0 ชิน
้
53
77
221
10
10

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
0 ชิ้น
0 ชิ้น
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ตารางที่ 2: คอลัมนิสตและจํานวนบทความที่เขียนในเว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ
(จากแรกเริ่มจนถึง 16 ก.ค.2549)
นักเขียน
สมัคร สุนทรเวท
ดุสิต ศิริวรรณ
แมลูกจันทร
คอลัมนนิสหนาใหม
พระพยอม กัลยาโณ

ชื่อคอลัมน
มุมน้ําเงิน
คิดระหวางวัน
สํานักขาวหัวเขียว
คอลัมนนิสหนาใหม
สํานัก(ขาว)พระพยอม
รวมจํานวนบทความ

จํานวนบทความ
4
37
2
23
6
72

ตารางที่ 3: บทความที่เขียนโดยคอลัมนิสตของเว็บชมรมพิทักษรฐั ธรรมนูญ
(ระหวางวันที่ 1มิ.ย.-14 ก.ค.2549)
วันที่ขึ้นเว็บ
01 มิถุนายน 2549
01 มิถุนายน 2549
01 มิถุนายน 2549
01 มิถุนายน 2549
01 มิถุนายน 2549
01 มิถุนายน 2549
08 มิถุนายน 2549
15 มิถุนายน 2549
15 มิถุนายน 2549
15 มิถุนายน 2549
15 มิถุนายน 2549
15 มิถุนายน 2549
22 มิถุนายน 2549
22 มิถุนายน 2549
01 กรกฎาคม 2549
01 กรกฎาคม 2549
02 กรกฎาคม 2549
05 กรกฎาคม 2549
11 กรกฎาคม 2549
11 กรกฎาคม 2549
15 กรกฎาคม 2549
15 กรกฎาคม 2549
15 กรกฎาคม 2549

ชื่อบทความ
พูดอยางนี้ไดอยางไร ?
ใครคือตัวปญหา
ใครเลอะเทอะ?
นักการเมือง...กัญชา และยาเสพติด
ทุนตางชาติจองฮุบทีวีไทย?
ตอบจดหมายเรื่อง ปรส.
ฮีโรอีแรงตางชาติ
เหตุเกิดจากวุฒิสภา
ชาติลมจมเพราะนักการเมืองหวย
มวยหลักอยาง วรเจตน
เงียบแบบไมมีน้ํายา
ระบบนิติรัฐในสิงคโปร
หางแดง ปรส.โผลแลว
อารมณขันของ “เฉลิม”
กติกา!
เปดเกมเสี่ยงเปนตาย
กรีดวิธีคิด “นายชวน”
ตองมีคําตอบเหมือนกัน
เผด็จการ 2 มาตรฐาน
สื่อที่ไมมีหูรูด
ปญหาเฉพาะหนาของสองพรรคใหญ
ตัวทําลายเศรษฐกิจ
นักวิชาการรัฐศาสครการเมืองบางกลุม หยุดหลอก
ประชาชน
15 กรกฎาคม 2549 24. พันธมิตรและกลุมผูมีบารมี มาตรา 7...ทนรับความจริง
ไมได
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

คอลัมน/ผูเขียน
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คอลัมนนิสหนาใหม
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คอลัมนนิสหนาใหม
คอลัมนนิสหนาใหม
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คิดระหวางวัน (ดุสิต ศิริวรรณ)
คอลัมนนิสหนาใหม
คอลัมนนิสหนาใหม
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3. เว็บผูจัดการออนไลน : ถอดเทปรายการเมืองไทยรายสัปดาห (36 ชิ้น)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

วันที่
23 ก.ย. 48
30 ก.ย. 48
7 ต.ค. 48
14 ต.ค. 48
21 ต.ค. 48
28 ต.ค. 48
4 พ.ย. 48
11 พ.ย. 48
18 พ.ย. 48
25 พ.ย. 48
9 ธ.ค.48
16 ธ.ค. 48
23 ธ.ค. 48
13 ม.ค. 49
20 ม.ค. 49
4 ก.พ. 49
11 มี.ค. 49
17 มี.ค. 49
24 มี.ค. 49
21 พ.ค. 49

21.

28 พ.ค. 49

22.

17 มิ.ย. 49

23.

24 มิ.ย. 49

24.

1 ก.ค. 49

25.

8 ก.ค. 49

26.

15 ก.ค. 49

27.

22 ก.ค. 49

28.

5 ส.ค. 49

29.

12 ส.ค. 49

30.

19 ส.ค. 49

31.

26 ส.ค. 49

32.

2 ก.ย. 49

33.

9 ก.ย. 49

34.

16 ก.ย. 49

35.

23 ก.ย. 49

36.

30 ก.ย. 49

พาดหัวบทถอดเทปรายการที่ขน
ึ้ ในเว็บ
“สนธิ” เปลือยธาตุแท “ทักษิณ”
แฉ “หนองงูเหา” อภิมหาโกง
แฉวิชามารรัฐตํารวจ
เปดโปงเสนทางรวย “ทักษิณ”
สนธิยันไมเคยใหทักษิณ “ชวย”
“สนธิ” เยย “ทักษิโณโพธิสัตว” ขาดบารมี 10 ทัศ
แฉตระกูลชิน ฯ ทิ้งหุน 1 แสนลาน
สนธินํากลาวคําสัตยปฏิญาณถวายคืนพระราชอํานาจ
แฉ “เหยียน ปน” นายหนาพรรคไทยรักไทยในจีน
เบื้องหลังสารพัดวิชามาร “นายหญิง”
แจง “รัฐบาลถังแตก”
เปดโปงขบวนการปลนกลางแดด
“สนธิ” แฉสงทายป “ทักษิณ” กินเมือง
แฉขอตกลง FTA เพื่อพวกพอง ทําเศรษฐกิจไทยพังพินาศ
“สนธิ” ลั่น 4 ก.พ.ขอนําพลังมหาชนเช็กบิล “แมว”
“สนธิ” สับ “แมว” หมดความชอบธรรม – จาบจวงในหลวงหลายรอบ
“สนธิ” รับคําทาขึ้นเวทีประชัน “ทักษิณ”
“สนธิ” สุดทนพฤติกรรม “ทักษิณ” จาบจวงไมเลิก
“สนธิ” ย้ําจําเปนใช ม.7 ขอนายกฯ พระราชทาน
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) ครั้งที่ 1: อบอุน “สนธิ” เปด
โปง “ปฏิญญาฟนแลนด” สุดอันตราย
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) 2 : “สนธิ” ชี้อาเพศเพราะ
ผูนํา-จับตาการเมือง 2 สัปดาหชี้ชะตา “ทักษิณ”
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร (คอนเสิรตการเมือง)
3
:
“สนธิ” ชี้
ปรากฏการณ 9 มิ.ย.สรางจุดเปลี่ยนประเทศไทย
เมื องไทยรายสัป ดาหสั ญจร (คอนเสิ รต การเมือ ง)4:
“สนธิ ” เป ดโปง
ขบวนการทุจริตงาบหนองงูเหา
เมือง ไทยรายสัปดาหสัญจร (คอนเสิรตการเมือง) 5 : “สนธิ” เดี่ยว
ไมโครโฟน ชํ า แหละทุ ก คํ า พู ด สะท อ นถึ ง ตั ว ตนที่ แ ท จ ริ ง ของ “ทั ก ษิ ณ ”
อยางเจ็บแสบ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร (คอนเสิรตการเมือง) 6 : “สนธิ” เปดโปงแผน
ชั่วชน “ฟา” - ทารบ “ระบอบทักษิณ” ขั้นแตกหัก
เมืองไทยรายสัปดาห วาระพิเศษ : “สนธิ” เปดโปงปฏิบัติการถมน้ําลายรด
ฟา วางแผนสรางสถานการณรัฐประหารยึดอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร (คอนเสิรตการเมือง) 8 : “สนธิ” ปลุกศรัทธา
สู-ชี้ “อุบัติเหตุตามกติกา” ลม “ทักษิณ” 1-2 เดือนนี้
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) 10 : “สนธิ” เตือน 28 ก.ย.
สุวรรณภูมิกลียุค - ฟนธงปเดียวสนามบินทรุดแน
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) 11 : “สนธิ” แฉ “แมว” ปน
ตัวเลข ศก.แหกตา - ไปเขมรงุบงิบฮุบธุรกิจพลังงาน
เมือง ไทยรายสัปดาหสัญจร(คอนเสิรตการเมือง) 12 : “สนธิ” แฉงาบรถ
เอ็นจีวี 1.6 หมื่นลาน - เชื่อ “กุหลาบแกว” ทํา “ระบอบแมว” พังทั้งยวง
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) 13 : “สนธิ” แฉ “ยี้หอย”
เขียนบทหวย “คารบอง” - จวก “แมว” ทําทุกอยางตรงขาม “ปา”
เมือง ไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) 14 : “สนธิ” ปลุกทหารกู
ศักดิ์ศรี “พิทักษชาติ-ราชบัลลังก” แฉแกงโกงภาษีชินฯ ใกลคุก – “แมว”
หนีกรรมไมพน
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร (คอนเสิรตการเมือง) 15 : “สนธิ” ชี้ “แมว”
เหมือนกุยจนตรอก-แฉเกมคารบองสั่งจับเสร็จกอนเผนไปนอกหยั่งเชิงทหาร
เมืองไทยรายสัปดาห (คอนเสิรตการเมือง) 16 : “สนธิ” แฉกระบวนการสุด
ชั่ว-ผลิตเว็บ “มนุษยดอตคอม” ลมสถาบัน
เมืองไทยรายสัปดาห ครบรอบ 1 ป : “สนธิ” เตือนเชื้อชั่ว “ทักษิณ” ยังไม
ตาย-ไมรีบจัดการอีก 1 ปกลับมาแน
เมืองไทยรายสัปดาห ครั้งที่ 18 : “สนธิ” เฉง “โกวิท” วางเครือขายรอรับ
“ทักษิณ” แฉแผนชั่วยั่วทหารยิงประชาชน
รวมจํานวนการอานบทความทั้ง 72 ชิ้น

จํานวนคลิ๊ก
185,617
220,266
142,920
181,270
167,276
143,764
251,329
187,577
211,661
256,494
119,903
157,567
111,549
107,687
92,505
83,747
46,540
63,636
59,211
68,866
57,182
39,229
34,264
49,670
44,910
46,576
38,174
53,299
48,813
42,385
64,821
46,506
38,365
45,516
18,665
71,194
3,598,954
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4. เว็บผูจัดการออนไลน : เซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) (72 ชิ้น)
1.
2.

วันที่
19 ส.ค. 48
21 ส.ค. 48

3.
4.
5.
6.
7.

23
24
25
26
28

8.
9.
10.

30 ส.ค. 48
31 ส.ค. 48
1 ก.ย. 48

11.
12.

2 ก.ย. 48
5 ก.ย. 48

ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.

48
48
48
48
48

13.
14.
15.
16.

6
8
9
12

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

48
48
48
48

17.
18.
19.
20.

13
14
15
16

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

48
48
48
48

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

19 ก.ย.
20 ก.ย.
21 ก.ย.
22 ก.ย.
24 ก.ย.
27 ก.ย.
28 ก.ย.
29 ก.ย.
30 ก.ย.
4 ต.ค.

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

5 ต.ค. 48
6 ต.ค. 48
7 ต.ค.
11 ต.ค.
12 ต.ค.
12 ต.ค.
14 ต.ค.
18 ต.ค.
19 ต.ค.
20 ต.ค.
21 ต.ค.
24 ต.ค.
26 ต.ค.
27 ต.ค.
31 ต.ค.
2 พ.ย.
10 พ.ย.

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

ชื่อบทความ
เชิญ"คุณหญิงจารุวรรณ"กลับเขาทํางาน ผาทางตัน"ผูวาสตง."
จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร (13) : “พระราชอํานาจ” หนังสือดี
ที่นายกฯลืมแนะนําครม.
กอลฟนัดพิเศษที่"อัลไพน" กับความเหมาะสมของวาที่ผบ.ทอ.คนใหม
กางผลสอบ"ทุจริตฮ. 19 ลํา" ทวงถามสัจจะนายกฯทักษิณ ชินวัตร !
ขอควรตระหนักอยางยิ่งในประเด็น"พระราชอํานาจ"
ถึงคิวผูใชไฟรับเคราะห อีกบทพิสูจนแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อใคร?
จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร (14) : ในหลวงยังทรงเปนจอมทัพ
ไทย ทั้งทางกฎหมายและประเพณี !
พระคทาจอมทัพฯและธงชัยเฉลิมพล เสริมพระราชสถานะจอมทัพไทย
ขบวนการแตงหนาทาแปง ใหกับความไมถูกตองในแผนดิน !
วาที่เจาแมคาอาวุธ - นายพลอากาศเอกหัวแตก และเพลงยินดีคุณหญิงที่
แตงไวเกอ
โผทหารชุดใหม คําถามเรื่องความเหมาะความควร ?
จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร (15) : ประธานวุฒิสภาตอง
ลาออก เปดทางใหวุฒิสภาแกปญหา สงเรื่องกลับศาลรัฐธรรมนูญ
ยอนวีรกรรมเกา"จุมพล ณ สงขลา"
ตออายุ"สมชาย วงศสวัสดิ์"นั่งปลัดยุติธรรมเปนปที่ 7 !
อยาไชโยโหรองจนเกินงาม หลังโปรดเกลาฯ โผทหาร
จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร (16) : คาไฟแพง-แปรรูปกฟผ. ผล
จากการตระบัดสัตย
ตรวจสอบสามัญสํานึก"พล.ต.ท.ธวัชชัย จุลสุคนธ"กรณีอนุมัติเปดอาบอบนวด
จับโกหก"วิษณุ" - "เถรสมาคม" กรณีแตงตั้ง"ผูปฏิบัติหนาที่พระสังฆราช"
สัญญาณอันตรายสงถึงตัวนายกฯ เมือ"อากู-แกรมมี่"ตีทายครัว"โพสต-มติชน"
"มติชน"สัญลักษณปราการตานอํานาจเงิน,"เมืองไทยรายสัปดาห"กับภาระกิจ
ที่ครบถวนสมบูรณ
หมายเหตุผูจัดการ - คําถามถึง อสมท และธงทอง จันทรางศุ !
สัมพันธฉันญาติ "สุชน ชาลีเครือ – คุณหญิงพจมาน ชินวัตร"
กาวยางในไทยรักไทยของ "นอง 5 ชาลีเครือ"
ลงอาญาเถื่อน 2 นาวิกโยธิน อีกบทพิสูจนความลมเหลวของ"พ.ร.ก.ฯ"
วิญญาณหนังสือพิมพ
วาระซอนเรน ยื้อคืนตําแหนงคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ความเหมาะสม !? นายกฯถวงเวลาลงใต - "บินปฐมฤกษ"กอนเวลาอันควร
ล็อกตําแหนงประมุขคณะสงฆไทย ปูทาง"ธรรมกาย"ครอบงําพุทธจักร!!?
สมเด็จพระสังฆราชฯ กับกรณีธรรมกาย - การเมืองยุค"ไทยรักไทย"
"ใบเสร็จ"การเมืองสั่งเชือด"เมืองไทยรายสัปดาห" และ อุทาหรณจาก"ตุลาคม
2516"
สภาวะ "3 ไมรู" ตนเหตุ"ทักษิณ"ทะเลาะกับเงาตัวเอง
ขอเสนอ"หมอประจําตัวนายกฯ"ชิงกับ"ปานปรีย พหิทธานุกร"เปนรมว.สธ.คน
ใหม!
มองภาพปาใหญทั้งปา เหตุการณตุลาคม 2516
เบื้องลึกฟองอีก 500 ลาน! ฉุนจัดคําสอนหลวงตาฯ
เจตนารมณเดือนตุลาฯไมถึงฝง ความลมเหลวของ"ประชาธิปไตย 4 วินาที"
จุดเปราะ"ทักษิณ" ไดเปรียบผูอื่นมากเกินจนลําพอง
"ขันที"กับ"ทหารเลว"รอบๆ ขางนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
คําถามถึงนายกฯ หนีบ "พานทองแท" ทัวรยุโรปในฐานะใด?
เปดเสรี 20 ธุรกิจบริการ : ตระบัดสัตย - ซูเปอรขายชาติ!!?
ยายผอ.สํานักพุทธฯ ปดทางแกสภาวะ"สังฆราช 2 พระองค"
พรอมย่ํายี"ประชามติ" เอาใหได"นครสุวรรณภูมิ"!
คาซา CN 235 กับนายกฯทักษิณ สัมพันธภาพไทย-อินโดฯราวราน !
กระแสบีบยุบ"กอส." - เริ่มตนสงคราม ฝายเปนกลางตายกอน!
เพราะอหังการมมังการ "ทักษิณ-ทรท."จึงติดบวงรถไฟฟาฝงธนบุรี
จุดเดนสําแดงเดชเกินเหตุ "ไทยรักไทย"จึงแพราบคาบ!
ปฏิบัติการ"แบล็กเมลประชาชน" เผยธาตุแท"ทักษิณ ชินวัตร"ลอนจอน !
ยกรางรัฐธรรมนูญใหม ผาทางตัน"เผด็จการพรรคการเมือง"

จํานวนคลิ๊ก
20,888
12,486
8,102
10,415
7,583
11,221
22,960
13,895
16,338
28,464
13,459
25,699
15,049
12,332
17,027
26,320
11,878
12,217
18,819
12,402
32,195
28,250
13,364
17,726
9,838
23,980
16,860
44,508
54,199
24,459
17,334
14,193
19,635
36,031
11,279
27,199
51,390
66,655
35,581
18,996
27,108
21,892
12,516
39,323
28,133
48,487
17,952
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ชื่อบทความ
จํานวนคลิ๊ก
อยาแยกพระเจาอยูหัว ออกจากประชาชนของพระองค
42,522
"ถวายคืนพระราชอํานาจฯ" หนทางเดียวที่จะรักษาทรัพยสมบัติของแผนดิน
20,637
รางแกไขรัฐธรรมนูญ ม.313 เปดทางปฏิรูปการเมืองรอบ 2
6,344
กระดาษพิมพตัวอักษรดวยน้ําหมึก ของตระกูล “วัชรพล”
27,364
ตัวอยางคําฟอง กรมประชาสัมพันธหามเคเบิลทีวีแพรภาพ “เมืองไทยราย
27,364
สัปดาห”
53.
29 พ.ย. 48 ภารกิจฐานันดร 4 หลักยึดของ “สนธิ ลิ้มทองกุล”
26,078
54.
30 พ.ย. 48 ยกเลิกบังคับ ส.ส.สังกัดพรรค-จบ ป.ตรี - สารัตถะที่ตองมีในรัฐธรรมนูญฉบับ
8,974
ใหม
55.
1 ธ.ค. 48 เมื่อ “สมัคร สุนทรเวช” ทําบาปซ้ํา ตําแหนง “ประธานวุฒิสภา” คงไดแคฝน
77,646
56.
7 ธ.ค. 48 ภารกิจที่ยังไมเสร็จสิ้นของ"เมืองไทยรายสัปดาห"
36,775
57.
8 ธ.ค. 48 "สมัคร สุนทรเวช - ศิธา ทิวารี" 2 นักประชาสัมพันธเมืองไทยรายสัปดาหฯ
48,408
58.
14 ธ.ค. 48 SU - 30 MK เครื่องบินขับไลรัสเซีย คอมมิชชั่น 3,500 ลานบาท เรื่องยุง ๆ
23,978
ของ ‘ยุงลาย’ กับ ‘นาย’
59.
15 ธ.ค. 48 เมื่อ"เอกยุทธ"แฉ"ออนอย" , เรื่องลับๆ ลอๆ โยก"ภูมิธรรม"คุมสนามบิน
88,024
สุวรรณภูมิ
60.
20 ธ.ค. 48 ฮุบ ‘บทด.’ ประโยชนหลายตอ คุมโลจิสติกสทางทะเล – เอื้อเพื่อนพองนองพี่
13,041
‘รมช.อวน’ พาคนเดือนตุลาฯพาเหรดเขายึด ?
61.
21 ธ.ค. 48 เงื้อคาง!โยก ‘พล.อ.ชัยนันท เจริญศิริ’ จากสุวรรณภูมิ ให ‘ภูมธ
ิ รรม เวชยชัย’ ไป
10,804
คุมแทน
62.
22 ธ.ค. 48 เจาะลึก SU – 30 MK ขอจํากัดในเกณฑพิจารณาเลือกซื้อ ปญหาและ
28,247
คาใชจายที่จะบานทะโรค
63.
27 ธ.ค. 48 “ทานดื่มน้ําพระพิพัฒนสัตยาที่ไหน ?" คําถามลาสุดถึงนายกฯทักษิณ ชินวัตร
51,198
64.
28 ธ.ค. 48 พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา พฤติกรรมที่เปน‘ความผิดสําเร็จ’ตามกฎหมายอยางนอย
19,122
2 ฉบับ!
65.
29 ธ.ค. 48 ‘ชายชื่อชวลิต – ความคิดไมเคยเปลี่ยน’ เมื่อพอใหญหวนคืนสูออมอกทักษิณ
22,817
ขอเตือนใจวาดวยบริวารและสมมติ !
66.
30 ธ.ค. 48 อํานาจที่ ‘ศูนยฯขจัดความจน’ จะตองมี หนึ่ง - ปลดนายกฯทักษิณ ชิน
21,754
วัตร สอง - ปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ !
67.
6 ม.ค. 49 ถือหลักปลอดภัยไวกอน? ถาทักษิณขายหุนชินคอรปจริง-ความจริงที่คนไทย
58,234
ตองไมลืม!
68.
8 ม.ค. 49 ทักษิณแสดงความจริงใจชาไป 6 ป ! แคขายหุนชินคอรป – ไมพอ ! เรงคืน
36,276
‘ลาภมิควรได’สูแผนดิน
69.
10 ม.ค. 49 นายกฯ ทักษิณคือ‘ปญหา’ของแผนดิน
34,555
70.
11 ม.ค. 49 นโยบายหวยยุคทักษิณ ลวงกระเปาคนยากจนมาปนประเทศ
22,493
71.
12 ม.ค. 49 จะลงนาม FTA ตองผานรัฐสภากอน อยาทําผิดรัฐธรรมนูญ-อยาแอบงุบงิบ
34,888
ขายชาติ!
72.
7 ก.พ. 49 หลังปดบัญชีทักษิณ ตองเช็คบิลเจมิ่งและไอทีวี !
136,733
รวมจํานวนการอานบทความทั้ง 72 ชิ้น 2,000,913
ที่มา : รวบรวมจากขอเขียนของเซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) ในคอลัมนขาวปนคน คนปนขาว
(http://www.manager.co.th/Politics/viewbrowse.aspx?BrowseNewsID=6010&Page=13 เขาถึงเมื่อ
17 มิ.ย.2552)
48.
49.
50.
51.
52.

วันที่
10 พ.ย.
15 พ.ย.
16 พ.ย.
17 พ.ย.
23 พ.ย.

48
48
48
48
48

5. เว็บผูจัดการออนไลน : คํานูณ สิทธิสมาน (59 ชิ้น)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วันที่
25 ก.ค.
1 ส.ค.
8 ส.ค.
15 ส.ค.
22 ส.ค.
29 ส.ค.
5 ก.ย.
13 ก.ย.
19 ก.ย.
26 ก.ย.
3 ต.ค.

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

ชื่อเรื่อง
ขอเขียนอายุ 32 ป
เวนวรรค !
Conflict of Interests จุดเริ่มที่เปลี่ยนไมได
วัฒนธรรมนําเศรษฐกิจ
ประมวล รุจนเสรี จาก “การใชอํานาจฯ”ถึง “พระราชอํานาจ”
พระราชอํานาจในมุมมองของนักวิชาการ
ธรรมศาสตรกับพระราชอํานาจ
จงรักภักดี
ผลพวงจากระบบ‘กึ่งประธานาธิบดี’
2548 ปสถาปนาความถูกตอง เพื่อยับยั้งวิกฤตใหญป 2549
ตี้ กรรมาชน

จํานวนคลิ๊ก
5,028
3,639
5,521
2,389
5,701
6,816
8,281
4,819
6,862
4,593
5,830

585
ที่
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

วันที่
10 ต.ค.
17 ต.ค.
24 ต.ค.
31 ต.ค.
8 พ.ย.
14 พ.ย.
21 พ.ย.
28 พ.ย.
19 ธ.ค.
26 ธ.ค.
9 ม.ค.
17 ม.ค.
23 ม.ค.
30 ม.ค.
6 ก.พ.
13 ก.พ.
21 ก.พ.

ชื่อเรื่อง
จํานวนคลิ๊ก
14 ตุลา
4,729
เมื่อนายกฯ ‘เมตตา’ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน
30,578
เผด็จการ – ประชาธิปไตย
7,853
การเมืองไทยยุคทักษิณ เรื่องของบานเสาเดียว !
12,986
อากงกับโคมไฟ
4,814
ลัทธิราชประชาสมาสัย กับ...การถวายคืนพระราชอํานาจ !
6,522
กรณี ‘ซี 130’ ‘ทุงใหญ’ ยุคดิจิตอล !
20,220
ครูควรอยูกับใคร ? โรงเรียนควรสังกัดที่ไหน ?
5,892
อายแทนเพื่อน !
36,404
14 ตุลาไมใชสินคา
6,247
เสนาะ เทียนทอง
13,996
ถวายคืนพระราชอํานาจ และ Constitutional Coup !
8,255
‘14 ตุลา’ กับ ‘พระราชอํานาจ’และ ‘สนธิ ลิ้มทองกุล’
29,216
ถาไมอายคน ก็อายหมามันบาง !
32,268
บาป 7 ประการ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
26,273
เกมหลอกลวงตื้น ๆ‘ลงประชามติแกรัฐธรรมนูญ’
11,457
เดือนกุมภา พันธ...สีเหลืองอารยะขัดขืน ...ชุมนุมตอเนื่อง...เฟอรดินานด อี.
12,945
มารกอส...และ...ทักษิณ
29.
28 ก.พ. 49 นี้เปนการตอสูครั้งสุดทาย?
15,897
30.
7 มี.ค. 49 ถาทักษิณไมผิดถึงที่สุดจริงๆพันธมิตรคงไมรวมตัวกันไดขนาดนี้
13,948
31.
14 มี.ค. 49 พบกันที่ทําเนียบรัฐบาล
6,124
32.
21 มี.ค. 49 พึ่งพระบารมี? การตอสู 2 แนวทาง ในกลุมคนไลทักษิณ
15,320
33.
27 มี.ค. 49 ศาลปกครอง หัวรถจักรปฏิรูปการเมืองหนสอง!
15,994
34.
3 เม.ย. 49 หันตูดใหแดด
11,212
35.
10 เม.ย. 49 การปฏิรูปที่เปนไปไมได
5,174
36.
17 เม.ย. 49 5 คนที่นาเห็นใจ
13,609
37.
24 เม.ย. 49 เลือกตั้งดันทุรังอยางนี้ตอง...ฉีก
5,752
38.
1 พ.ค. 49 ราคาที่ตองจาย
12,523
39.
8 พ.ค. 49 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ...ปฏิญญาฟนแลนด
19,992
40.
15 พ.ค. 49 ปฏิญญาฟนแลนด ยุทธศาสตรทักษิณ
24,119
41.
22 พ.ค. 49 บัลลังก 27
9,913
42.
30 พ.ค. 49 ครุฑพาหสัญลักษณสูงสงที่หายไป
28,594
43.
5 มิ.ย. 49 สนธิ ลิ้มทองกุล ลูกเสือชาวบานยุคดิจิตอล
10,775
44.
7 มิ.ย. 49 จีนกับจัตุรัสเทียน-อันเหมิน
4,624
45.
12 มิ.ย. 49 อยากหยุดเวลาไว ณ วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2549
11,242
46.
19 มิ.ย. 49 ลึกลงไปในพระสิริโฉมของกษัตริยแหงภูฏาน
42,247
47.
26 มิ.ย. 49 เมื่อสื่อสําคัญผิดในหนาที่ทักษิณก็หลอกชาวบานได
9,264
48.
3 ก.ค. 49 โจโฉทดสอบกําลังพระเจาเหี้ยนเต!!
27,770
49.
10 ก.ค. 49 ทักษิณฟองบุชเอาชาติเปนตัวประกัน!
11,735
50.
17 ก.ค. 49 ซายทมิฬ ?
12,734
51.
24 ก.ค. 49 สหายจรัส ส.ก. 87 รหัส 16749
15,517
52.
31 ก.ค. 49 ‘สหายสมชาย’ไมเกี่ยวกับ ‘สโมสรหนึ่งเกา’
8,401
53.
7 ส.ค. 49 ความหวังเดียว...ที่เหลืออยู ณ วันที่ 7 สิงหาคม
11,339
54.
14 ส.ค. 49 เลื่อนเลือกตั้ง ไมใชตีรวน - แตมเี หตุผล
5,543
55.
21 ส.ค. 49 สโมสรหนึ่งเกา
9,152
56.
28 ส.ค. 49 ทรชนทุรชาติ..บังอาจนัก
9,321
57.
4 ก.ย. 49 ครบรอบ 1 ป สูสถานการณ 1 องศาสุดทาย
6,926
58.
11 ก.ย. 49 เขาพระวิหาร 2505 เกาะกูด 2549 !?
26,767
59.
18 ก.ย. 49 ทักษิณ ชินวัตร ความผิดพลาดที่ภาคใต
6,106
รวมจํานวนการอานบทความทั้ง 59 ชิ้น
757,768
ที่มา : รวบรวมจากขอเขียนของคํานูณ สิทธิสมาน ในคอลัมนหนากระดานเรียงหา
(http://www.manager.co.th/Politics/viewbrowse.aspx?BrowseNewsID=1509&SourceNewsID=145
2&Page=14 เขาถึงเมื่อ 15 มิ.ย.2552)
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49

6. เว็บผูจัดการออนไลน : ปราโมทย นาครทรรพ (71 ชิ้น)

586
ที่
1.
2.
3.

วันที่
5 ก.ย. 48
6 ต.ค. 48
9 พ.ย. 48

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

14 พ.ย. 48
15 พ.ย. 48
16 พ.ย. 48
17 พ.ย. 48
20 พ.ย. 48
22 พ.ย. 48
24 พ.ย. 48
29 พ.ย. 48
6 ธ.ค. 48
7 ธ.ค. 48
8 ธ.ค. 48
18 ธ.ค. 48
22 ธ.ค. 48
29 ธ.ค. 48
3 ม.ค. 49
5 ม.ค. 49
8 ม.ค. 49
17 ม.ค. 49
23 ม.ค. 49
26 ม.ค. 49
31 ม.ค. 49
2 ก.พ. 49

26.
27.
28.
29.
30.
31.

10 ก.พ. 49
16 ก.พ. 49
23 ก.พ. 49
3 มี.ค. 49
6 มี.ค. 49
9 มี.ค. 49

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

14 มี.ค. 49
23 มี.ค. 49
10 เม.ย. 49
17 เม.ย. 49
28 เม.ย. 49
2 พ.ค. 49
3 พ.ค. 49
8 พ.ค. 49
11 พ.ค. 49
18 พ.ค. 49
18 พ.ค. 49
22 พ.ค. 49
22 พ.ค. 49
23 พ.ค. 49
31 พ.ค. 49
12 มิ.ย. 49
18 มิ.ย. 49
19 มิ.ย. 49
21 มิ.ย. 49
22 มิ.ย. 49
25 มิ.ย. 49
29 มิ.ย. 49
2 ก.ค. 49
4 ก.ค. 49

ชื่อบทความ
พระราชอาญาไมพนเกลา
จดหมายเปดผนึกถึงศาลรัฐธรรมนูญ คตง. และวุฒิสภา
รัฐบาลขี้เกียจคิด ติดกับปฏิรูป เอียงวูบเขาขางหัวคะแนน เหยียบแบน
การศึกษา : การโอนครูสูองคกรทองถิ่น
ถวายคืนพระราชอํานาจ-ขอพระราชทานรธน.
ทูลเกลาถวายฎีกา-ขอพระราชทานรธน.
รัฐธรรมนูญพระราชทาน : โอกาสที่พลาดไปยุคสุจินดา
ทักษิณควรฉวยโอกาสพึ่งพระราชอํานาจ
ท.ทหาร(ไม)อดทน ประชาธิปไตยปปน เสรีภาพพัง
พระราชดํารัส ที่ยังไมสายเกินไป...
ตองโทษรัฐบาล
รัฐบาลขี้เกียจ…..
ระวัง ลืมพระราชดํารัส : “ถาไมระวัง เมืองไทยตาย”
การลมลางรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมในทฤษฎีสัญญาประชาคม
การลมลางรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมในทัศนะพุทธ
จากหมอประสานถึงนายกฯทักษิณ: บาปของคน-บาปของประเทศ
ถึงเวลาแลวที่คนไทยจะตองเคลื่อนไหว
“ผีที่ไหนจะจงรักภักดี”: คําพูดกับกาลเวลา
ใครไมเอาประชาธิปไตยที่มีมหากษัตริยเปนประมุข?
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข-จะไดมาอยางไร
ปฏิวัติประชาธิปไตย..กอนชาติลมสลาย
พังประตูทําเนียบ ทลายคุกบาสตียล
ผูที่ปกครองประเทศอยูจําเปนจะตองมีเงินรายไดพิเศษ
จากสุวรรณภูมิถึงอาจสามารถ : เมกะโปรเจกตกับมินิโปรแจก
การเดินขบวนใหญขับไลนายกฯ 4 กุมภาพันธ กับการคืนพระราชอํานาจ (1)
การเดินขบวนใหญขับไลนายกฯ 4 กุมภาพันธ กับการคืนพระราชอํานาจ
(จบ)
จดหมายจากลอนดอน(ถึงนายกรัฐมนตรี)
ทักษิณ แบลร : ใครจะไปกอนกัน
จากเตียงคนไขถึงนายกรัฐมนตรี
จดหมายถึงอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องอยาบิดเบือนประชาธิปไตย
จดหมายถึงอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องอยาบิดเบือนประชาธิปไตย
มาตรา7และการงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตราเปนการรักษา มิใชทําลาย
รัฐธรรมนูญ
ยุติทักษิณสมาณัติ เริ่มตนราชประชาสมาศัย
อยาใหถึงกับนองเลือดเลย
จดหมายเปดผนึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรี
ไชโย เราชนะแลว..
ถึงเวลาศาลจะตองกูชาติ
นายกฯ พระราชทาน นายกฯ คนกลาง นายกฯ คนนอก
ใครทําใหในหลวงเดือดรอน
วาระแหง (การกู) ชาติ
เรื่องหมาๆ ของทักษิณ
ยุทธศาสตรฟนแลนด:แผนเปลี่ยนการปกครองไทย ? (1)
ยุทธศาสตรฟนแลนด: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (2)
ยุทธศาสตรฟนแลนด: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (3)
ยุทธศาสตรฟนแลนด: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (4)
ยุทธศาสตรฟนแลนด: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (5-ตอนจบ)
ปศาจรายจากฟนแลนด
ชวยในหลวงของเราทําลายสถิติ
โกหกของทักษิณ
ทักษิณโกหกอีกครั้ง
สูกับทักษิณ
ฤาจักเชิญซิ่นให กอบกูกรุงสยาม
สูกับทักษิณ ตอน ความทนของทักษิณ
ทักษิณกลัวอะไร
ทักษิณถมน้ําลายรดฟา
ทักษิณดับเครื่องชน

จํานวนคลิ๊ก
811
1,636
2,742
4,576
2,233
8,071
4,630
7,549
11,983
9,120
4,103
20,573
4,496
2,394
10,605
10,960
22,944
16,021
6,547
4,683
10,117
4,519
2,651
13,364
19,137
18,155
2,337
2,057
2,827
8,373
1,063
2,387
1,656
11,131
4,318
7,846
2,201
18,700
4,434
25,285
35,562
20,379
30,051
21,909
28,331
11,846
12,513
21,939
25,265
12,253
7,874
11,201
21,938
27,206
6,803

587
ที่
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

วันที่
6 ก.ค. 49
9 ก.ค. 49
13 ก.ค. 49
16 ก.ค. 49
19 ก.ค. 49
20 ก.ค. 49
23 ก.ค. 49
26 ก.ค. 49
30 ก.ค. 49
3 ส.ค. 49
8 ส.ค. 49
17 ส.ค. 49
12 ก.ย. 49
13 ก.ย. 49
13 ก.ย. 49
18 ก.ย. 49

ชื่อบทความ
จํานวนคลิ๊ก
ดับเครื่องชนทักษิณ (1)
9,028
ดับเครื่องชนทักษิณ (2)
5,996
ทักษิณดูหมิ่นชาติ
18,451
ดับเครื่องชนทักษิณ(3)
15,246
ดับเครื่องชนทักษิณ (4)
13,149
ดับเครื่องชนทักษิณ (5)
10,649
ดับเครื่องชนทักษิณ (6)
9,377
ดับเครื่องชนทักษิณ (7)
15,814
ดับเครื่องชนทักษิณ (8)
17,219
ดับเครื่องชนทักษิณ (9) อวสานทากกกสิน!
17,176
ดับเครื่องชนทักษิณ ตอนพักยก
6,292
ดับเครื่องชน 10 ทักษิณทําลายความมั่นคงของชาติ?
6,794
ทักษิณกับมหาเธร : Thailand Dilemma
1,954
โอกาสสุดทายของทักษิณ
6,061
กกต.และการเลือกตั้งมิใชหลักประกันประชาธิปไตย
853
โอกาสสุดทายของทักษิณ
7,938
รวมจํานวนการอานบทความทั้ง 71 ชิ้น
776,302
ที่มา : รวบรวมจากขอเขียนของปราโมทย นาครทรรพ ในคอลัมนหนาคิดถึงเมืองไทย
(http://www.manager.co.th/Politics/ViewBrowse.aspx?SourceNewsID=1443&BrowseNewsID=15
09&Page=8 เขาถึงเมื่อ 15 มิ.ย.2552)

7. เว็บผูจัดการออนไลน : ชัยอนันต สมุทรวณิช (27 ชิ้น)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

วันที่
23 ต.ค.
30 ต.ค.
6 พ.ย.
20 พ.ย.
27 พ.ย.
4 ธ.ค.
11 ธ.ค.
12 ก.พ.
20 ก.พ.
23 ก.พ.
26 ก.พ.
6 มี.ค.
19 มี.ค.
24 มี.ค.
2 เม.ย.
23 เม.ย.
30 เม.ย.
28 พ.ค.
4 มิ.ย.
11 มิ.ย.
18 มิ.ย.
25 มิ.ย.
16 ก.ค.
23 ก.ค.
13 ส.ค.
10 ก.ย.
17 ก.ย.

ชื่อบทความ
จํานวนคลิ๊ก
เราขาดวัฒนธรรมในการใชอํานาจ
3,987
ภาวะผูนําสองระดับ
9,934
เปดการเมืองใหกวาง
5,574
ทักษิณ-สนธิกับอนาคตการเมืองไทย
35,768
คนที่ไดคือประชาชน
16,671
กฟผ.
8,554
เรื่อง กฟผ.อีกครั้ง
9,116
การเรียกรองใหนายกฯ ลาออกขัดกับหลักประชาธิปไตยตรงไหน
13,270
ประชาธิปไตยอําพราง
10,696
การตอสูระหวางอํานาจเงินกับอํานาจธรรม
7,149
การงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา
10,904
พ.ต.ท.ทักษิณควรเลิกเลนการเมืองเสียเลย
10,477
ราชประชาสมาสัย
19,148
อันตรายแปดอยางของทักษิณ
26,551
การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 2 เมษา
11,969
ของจริงหรือของปลอม
9,905
ระหวางคนกับระบบ
5,346
บทบาทของสื่อในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
3,739
จะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคม
24,654
อยาใหคนทั้งเกลียดและกลัว
5,507
ฝายตุลาการกับบทบาททางการเมือง
3,253
การเลือกและแตงตั้ง
2,277
ผูมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ
18,920
การเมืองไทยหลังทักษิณ (ออกไปแลว)
5,345
จริยธรรมกับการขัดกันของผลประโยชน
4,189
ชวยกันปองกันไมใหคนชั่วและบามีอํานาจ
11,488
ปฏิรูปการเมืองอีกครั้ง
2,935
รวมจํานวนการอานบทความทั้ง 27 ชิ้น
297,326
ที่มา : รวบรวมจากขอเขียนของชัยอนันต สมุทรวณิช ในคอลัมนหนาชีวิตที่เลือกได
(http://www.manager.co.th/Politics/viewbrowse.aspx?SourceNewsID=1556&BrowseNewsID=15
09&Page=14 เขาถึงเมื่อ 17 มิ.ย.2552)
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

ภาคผนวก ค.
สถิติการผลิตและการถูกบริโภคเนื้อหาของนักเขียนหลัก
ในกลุมขับไลและกลุมสนับสนุนรัฐบาล
ตารางขางลางนี้เปนการทดลองแจงนับ “อํานาจเชิงปริมาณ” ของทั้งกลุมขับไลรัฐบาล
และกลุมสนับสนุนรัฐบาล โดยวัดจาก “จํานวนการถูกบริโภค” หรือ “จํานวนคลิ๊ก” ของแตละ
บทความหรือกระทูที่ถูกผลิตขึ้น ชวงเวลาในการนําขอมูลของเว็บผูจัดการออนไลนและขอมูล
จากหองราชดําเนินเปนชวงระหวางเดือนกันยายน 2458 ซึ่งสนธิถูกปลดรายการออกจากชอง 9
จนถึงเหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 สําหรับเว็บ sondhi-mgr.com จากการตรวจสอบ
ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บ เขาใจวานาจะมีบทบาทอยูชวง 5 เดือน ระหวางตนเดือนธันวาคม 2548
ถึงราวตนเดือนเมษายน 2549 สวนขอมูลของเว็บชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ ประมาณการดวยวิธี
เดียวกัน เขาใจวา เว็บนี้ดําเนินการในชวงระหวางชวงเมษายนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2549
กลุมขับไลรฐั บาล
จํานวน
ผูเขียน
บทความ
จํานวน
หรือกระทู ความเห็น จํานวนคลิ๊ก
(คอลัมนิสต หรือ ผูตั้งกระทู)
44
3,709
185,450
1. *bonny
39
2,592
129,600
2. Canไทเมือง
34
752
37,600
3. Ridkun
16
598
29,900
4. Jerasak
15
275
13,750
5. Soco
29
226
11,300
6. Pom
11
194
9,700
7. (กอนหิน)ละเมอ
8. เมืองไทยรายสัปดาห (สนธิ ลิ้มทองกุล)
34
- 3,509,095
9. เซี่ยงเสาหลง (นามแฝง) (เว็บผูจัดการฯ)
72
- 2,000,913
10. ปราโมทย นาครทรรพ (เว็บผูจัดการฯ)
71
776,302
11. คํานูณ สิทธิสมาน (เว็บผูจดั การฯ)
59
757,768
12. ชัยอนันต สมุทรวณิช (เว็บผูจัดการฯ)
27
297,326
รวมทั้งสิ้น
451
7,758,704
หมายเหตุ : ตัวอักษรชื่อผูเขียนที่เปน “ตัวเอียง” หมายถึง นามแฝง และทั้งหมดเปนผูตั้งกระทู
ในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม
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กลุมสนับสนุนรัฐบาล
จํานวน
บทความ
หรือกระทู
39
13
11
19
21
17
37
14
22
11
11
25
16
21
4
9
17
4
3
5
3
153
37
26

ผูเขียน
จํานวน
(คอลัมนิสต หรือ ผูตั้งกระทู)
ความเห็น จํานวนคลิ๊ก
5,866
293,300
1. uggie*
4,229
211,450
2. ขนมตม
2,311
115,550
3. grassroot
1,893
94,650
4. chiangraiplus
1,684
84,200
5. มังกรดํา
1,290
64,500
6. *บังสุกุล*
1,152
57,600
7. พิเภกอินเตอร
1,104
55,200
8. รื่นฤดี
984
49,200
9. TRAT
912
45,600
10. สาละวิน
896
44,800
11. ยี่หรา@
724
36,200
12. Killer
484
24,200
13. Sky
441
22,050
14. ขยะสังคม
377
18,850
15. นางสาวหมอนทอง
357
17,850
16. X-CU
251
12,550
17. มาหาอะไร
163
8,150
18. นักเลงโบราณ
50
2,500
19. ปากไวใจดี
43
2,150
20. RoppongiHills
34
1,700
21. อินทรีกายสิทธิ์
22. เว็บไซต sondhi-mgr.com
331,771
23. ดุสิต ศิริวรรณ (ชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ)
2,960
24. ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ (ชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ)
2,071
25. คอลัมนิสตหนาใหม
(ชมรมพิทักษรัฐธรรมนูญ)
23
1,840
รวมทั้งสิ้น
561
1,600,892
หมายเหตุ : ตัวอักษรชื่อผูเขียนที่เปน “ตัวเอียง” หมายถึง นามแฝง และทั้งหมดเปนผูตั้งกระทู
ในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม
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ขอจํากัดของการใชขอมูล
เนื่องจากไมมีขอมูลจํานวนคลิ๊กของผูเขียนหลายคน เพื่อใหสามารถทดลองคํานวณ
“อํานาจเชิงปริมาณ” ผานการพิจารณา “จํานวนคลิ๊ก” ได ในที่นี้จึงจําเปนตองใชคาเฉลี่ยและ
คาประมาณการในขอมูลบางสวน ดังนี้
1) ผูเขียนหมายเลข 1-7 ของกลุมขับไลรัฐบาล และหมายเลข 1-21 ของกลุมสนับสนุน
รัฐบาลเปนผูตั้งกระทูในหองราชดําเนิน เว็บพันทิปดอทคอม เนื่องจากไมมีทางเว็บพันทิป
ดอทคอมไมมีการเก็บบันทึกขอมูลดังกลาวไว จึงใชวิธีคํานวณปริมาณการถูกอานของแตละ
กระทูสําหรับผูเขียนกลุมนี้ จากคาประมาณการ ในลักษณะ “โดยประเมินใหสูงกวาที่ควรจะเปน
ไว ก อน” โดยใชค าตั ว คู ณ 1 ความเห็น ที่ แ สดงในกระทู หนึ่ง ๆ คิ ดเป น
50
คลิ๊ ก
(1 ความเห็น : 50 คลิ๊ก) หมายความวา ถากระทูนั้น มีการแสดงความเห็น 100 ครั้ง ก็จะถือวา
กระทูนั้นถูกอานเปนจํานวน 5,000 คลิ๊ก
2) ในเว็บ sondhi-mgr (หมายเลข 22 ในกลุมสนับสนุนรัฐบาล) มีอยู 48 บทความ ที่
ไมมีขอมูลจํานวนคลิ๊ก จึงใชตัวเลข 2,168 ซึ่งไดมาจากการนําขอมูลจํานวนคลิ๊กของบทความ
อื่นเทาที่มีอยูมาเฉลี่ยกัน
3) บทความของหมายเลขที่ 23-25 รวมกันได 86 ชิ้น ในจํานวนนี้ มีอยูถึง 76 ชิ้นที่ไม
มีขอมูลจํานวนคลิ๊ก จึงนําตัวเลข 80 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของบทความ 10 ชิ้นที่มีอยู มาเปนคา
จํานวนคลิ๊กของทั้ง 76 บทความ ☯
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายชาญชัย ชัยสุขโกศล เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2520 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและโท ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร (โปรแกรมปญญาประดิษฐเพื่อบังคับหุนยนตสี่ขา
และสองขา ตามลําดับ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อป 2541 และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป 2544 ตามลําดับ ระหวางป 2544-2548 ไดทํางานเปนผูชวย
วิจัยดานสังคมวิทยา ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยหวังจะขยายขอบฟาความรู
เชื่อมโยงระหวางทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมศาสตรเขาดวยกัน หลังจากนั้น ไดเขา
เรียนตอในระดับปริญญาเอก ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 2548 โดยไดรับ
ทุนการศึกษาในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ในป 2549 และไดมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณการวิจัยที่ University of
Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
เ ข า ไ ด รั บ ก า ร บ ร ร จุ เ ข า ไ ป อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ศู น ย ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า สั น ติ วิ ธี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2551 ในระหวางนี้ ไดมีโอกาสทํางานวิชาการใน 2 สาขายอย คือ
“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา” (Science and Technology Studies : STS) และ “สันติ
ศึกษา” (peace studies) นอกเหนือจากผลงานแปลรวมกับปกรณ เลิศเสถียรชัย 1 เลม เรื่อง
“เปดมิติวิทยาศาสตร” (Introducing Science) ตีพิมพโดยสํานักพิมพมูลนิธิเด็กในป 2551 แลว
ยังมีผลงานเขียนตางๆ ตามสมควร ทั้งที่เปนการนําเสนอในงานประชุมวิชาการ และการตีพิมพ
งานเขี ย นในรู ป บทความหนั งสื อพิ มพ หนัง สือ และวารสารวิช าการ ทั้ง ในประเทศและของ
ตางประเทศ เชน วารสารหัวใจเดียวกัน วารสาร Social Alternatives ประเทศออสเตรเลีย เปน
ตน

