คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 เมษายน 2535

ม็อบและขบวนการชเลียร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นับตั้งแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535
เปนตนมา ผมเฝาติดตามขาวการเคลื่อนไหวของม็อบทางการเมืองที่จัดตั้งขึ้นดวยความสนใจยิ่ง
เริ่มตนดวยม็อบคัดคานการเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์ยุติธรรมในบางจังหวัด ตามมาดวยม็อบชาวแพร
ที่ประทวงรัฐบาลอเมริกันในฐานที่กลาวหาเปนนัยๆวา นายณรงค วงศวรรณ พัวพันกับการคายา
เสพติด และในชวงเวลาติดๆกันนั้นเอง ก็มีม็อบแสดงความยินดีที่พลเอกสุจินดา คราประยูร ได
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยที่มีม็อบคัดคานการรับตําแหนงของพลเอกสุจินดาดวย การเมืองใน
รอบเดือนที่ผานมาจึงมีสีสันนาตื่นตาตื่นใจ
การจัดตั้งม็อบกลายมาเปนวัฒนธรรมใหมทางการเมืองเสียแลว กระนั้นก็ตาม
ไมปรากฏแนชัดวา วัฒนธรรมการเมืองดังกลาวนี้กอเกิดขึ้นมาอยางไร และกอเกิดขึ้นเมื่อไร
ม็ อ บเป น การรวมตั ว ของกลุ  ม ชนในที่ ส าธารณะเพื่ อ เป า หมายทางการเมื อ ง
การรวมตัวของกลุมชนดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยการชี้นําก็ได และอาจเกิดขึ้น
โดยมีการวาจางหรือไมก็ไดเชนกัน
ชนชั้นปกครองไทยไดใชม็อบเปนเครื่องมือทั้งทางการเมืองระหวางประเทศ และ
การเมืองภายในประเทศ ผมยังจําไดดีวา เมื่อครั้งยังเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผมเคย
ถูกเกณฑใหไปเดินขบวนเรียกรองขอปราสาทเขาพระวิหารคืนจากกัมพูชา เนื่องจากศาลโลก
พิพากษาวา ปราสาทเขาพระวิหารเปนของกัมพูชา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ตองการปลุกระดมความรูสึกชาตินิยมในหมูทวยราษฎร สวนหนึ่งเพื่อปกปดความ
เพลี่ ย งพลํ้ าของรั ฐ บาลไทยในเกมการเมื อ งระหว า งประเทศครั้ ง นั้ น ในเวลานั้ น ผมยั ง
ไมประสีประสาเรื่องการเมือง แตที่เขารวมม็อบการเมืองก็เพราะโรงเรียนเกณฑนักเรียนไปทั้ง
โรงเรียน นักเรียนจํานวนมากที่เขารวมเดินขบวนในครั้งนั้นก็คงอยูในฐานะที่ไมแตกตางจากผม
เทาไรนัก
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การใชม็อบเปนเครื่องมือทางการเมืองระหวางประเทศ มิใชปรากฏการณใหม
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง หากแตมีมากอนแลว ดังปรากฏวาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2483 นิสิต
นักศึกษา และประชาชนพากันเดินขบวนและชุมนุมกันหนากระทรวงหลาโหม เพื่อสนับสนุน
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในการเรียกรองดินแดนอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส ซึ่งเปนที่เขาใจ
กันโดยทั่วไปวา ม็อบการเมืองครั้งนั้นเกิดจากการชี้นําและจัดตั้งของรัฐบาล
แตม็อบการเมืองมิไดเกิดจาการชี้นําเสมอไป หากยังอาจเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ
อีกดวย แทที่จริงแลว คําวา mob ในภาษาอังกฤษ มีความหมายโนมเอียงไปในดานการรวมกลุม
ของฝูงชนในที่สาธารณะโดยธรรมชาติ การรวมกลุมของฝูงชนในลักษณะดังกลาวนี้มีมากอนป
2475 เสียดวยซํ้า เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 ชาวนาซึ่งประสบ
ความเดือดรอนเนื่องจากราคาขาวตกตํ่ าก็เคยรวมกลุมเดินขบวน กอนหนานั้นก็เคยปรากฏวา
มีการเดินขบวนโดยผูใชแรงงาน ม็อบธรรมชาติมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะทุกขเข็ญ หรือเกิดปญหา
ความไมเปนธรรมจนเหลืออด การประทวงการเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์และยุติธรรมในป 2500 นับเปน
ตัวอยางของความขอนี้ แมในชวงการปกครองแบบเผด็จการอันยาวนานระหวางป 2500-2516
สังคมไทยก็หาไดอยูในภาวะปลอดม็อบเสียเลยทีเดียว เพียงแตการรวมตัวเปนม็อบอาจเสี่ยงตอ
การถูกตั้งขอหาวามีพฤติกรรมอันเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติไดโดยงาย
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ทําใหเสรีภาพในการรวม
กลุมเปนม็อบมีมากขึ้น ปญหาทุกขเข็ญและปญหาความไมเปนธรรมตางๆซึ่งกอเกิดขึ้นในชวง
การปกครองแบบเผด็จการระหวางป 2490-2516 ไดระเบิดขึ้นจนเกิดม็อบการเมืองเกือบทุก
สั ปดาหระหวางป 2516-2519 โดยที่การรวมตัวเปนม็อ บในบางกรณี เกิดจากการชี้นํ าของ
ขบวนการนักศึกษาและประชาชน การเรียกรองใหรัฐบาลสนใจในการแกปญหาของประชาชนดวย
การรวมตัวเปนม็อบและดวยการเดินขบวน ถูกกลาวหาวาละเมิดกฎหมายและไมเคารพกติกา
ประชาธิปไตย ดังคํากลาวหาที่วา `กฎหมูอยูเหนือกฎหมาย' ทั้งๆที่การรวมกลุมเปนม็อบก็ดีและ
การเดิ น ขบวนก็ ดี ล  ว นแล ว แต เ ป น วั ฒ นธรรมการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ตราบเท า ที่
เปนปฏิบัติการที่มิไดละเมิดกฎหมาย ปรากฏการณที่ดูเสมือนวาเปนภาวะความวุนวายในระหวาง
ป 2516-2519 แทที่จริงแลวเปนอาการที่กอตัวขึ้นและถูกเก็บกดไวในระหวางป 2490-2516 ซึ่ง
เปนชวงของการปกครองระบอบเผด็จการคณาธิปไตย สังคมการเมืองไทยในชวงเวลาดังกลาวนี้
มีสภาพไมแตกตางจากภูเขาไฟที่รอวันปะทุ และพรอมที่จะระเบิดเสมอตราบใดที่ประชาชน
มีเสรีภาพ ลาวาที่ไหลรินจากการระเบิดของภูเขาไฟจึงปรากฎออกมาในรูปของม็อบและการ
เดินขบวนเรียกรอง ความเปนธรรม
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ความเกรงกลัวของชนชั้นปกครองทีเ่ ห็นขบวนการนักศึกษาและประชาชนหันเห
สยามรัฐนาวาไปสูแนวทางสังคมนิยมในชวงป 2516-2519 นับเปนสาเหตุปฐมฐานที่ทําใหชนชั้น
ปกครองพยายามทํ าลายขบวนการนักศึกษาและประชาชนดวยวิธีการนานัปการ รวมทั้งการ
จัดตั้งม็อบชนม็อบ ซึ่งจบลงดวยเหตุการณนองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519
นับตั้งแตป 2520 เปนตนมา แมจะมีการจัดตั้งม็อบเพื่อเปาหมายทางการเมือง
ภายในประเทศ ดังเชนการกวาดลางชาวญวนอพยพในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียรก็ตาม
แตการจัดตั้งม็อบสวนใหญมักจะมุงสูเปาหมายทางเศรษฐกิจ ดังเชนการคัดคานการขึ้นคาโดยสาร
รถประจําทางในกรุงเทพฯ การคัดคานการขึ้นราคานํ้ามัน ตลอดจนคาบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
สมาคมโรงสีมักจะจัดตั้งม็อบชาวนาเพื่อเรียกรองมิใหรัฐบาลเลิกนโยบายการพยุงราคาขาว หรือ
เรียกรองมิใหธนาคารแหงประเทศไทยลมเลิกนโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า (packing credit)
โดยที่ผูบริหารสมาคมโรงสีเปนผูรับภาระรายจายในการจัดตั้งม็อบ ชาวไรออยมักจะขมขูวาจะรวม
ตัวเปนม็อบ หากรัฐบาลมิไดกําหนดราคาออยขั้นตํ่าในระดับที่ชาวไรออยพอใจ ในขณะที่ชาว
ประมงมักจะตอตานการขึ้นราคานํ้ามัน ม็อบเศรษฐกิจเหลานี้หลายตอหลายกรณีมักจะมีนายทุน
หนุนหลัง การจัดตั้งม็อบเพื่อผลักดันนโยบายหรือคัดคานนโยบายเศรษฐกิจบางนโยบายมักจะให
ประโยชนแกนายทุนที่หนุนหลังโดยตรง นายกและกรรมการสมาคมโรงสีเปนผูไดประโยชนโดยตรง
จากม็อบชาวนา ในทํานองเดียวกับที่เจาของเรือประมงเปนผูไดประโยชนโดยตรงจากม็อบ ชาว
ประมงผูเขารวมม็อบอาจไดประโยชนในรูปของคาจางหรือการมีโอกาสเที่ยวเมืองชายทะเล ดังเชน
บางแสนหรือพัทยา
อยางไรก็ตาม การแยกแยะระหวางม็อบเศรษฐกิจกับม็อบการเมืองเปนเรื่องที่
ไมสูเปนประโยชนมากนัก เพราะม็อบของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีเปาหมายบั้นปลายใน
การผลักดันนโยบาย ซึ่งเปนเรื่องการเมือง การจัดตั้งม็อบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนอํานาจตอรอง
ทางการเมืองหรือเพื่อสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลปรากฏอยูเนืองๆ นับตั้งแตรัฐบาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนเปนตนมา การใชม็อบโคนลมผูนําทางการเมืองแมจะประสบความสําเร็จ
เพียงนอยครั้ง แตก็สามารถสรางภาพความสับสนวุนวายใหเห็นได โดยทั่วไปแลวผูนําทางการ
เมืองมักจะจัดตั้งม็อบพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อโคนลมซึ่งกันและกัน เมื่อกลุมทหารยังเติรกตองการ
โคนรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนในเดือนกุมภาพันธ 2523 ก็ไดอาศัยม็อบพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในการคัดคานและตอตานการขึ้นราคานํ้ ามัน ในทํ านองเดียวกัน เมื่อ พ.อ.พล
เริงประเสริฐวิทย ตองการเพิ่มอํานาจตอรองของตนในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ม็อบชาว
ไรสับปะรดก็ถูกจัดตั้งขึ้น
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การจัดตั้งม็อบมิใชกิจผูกขาดของฝายพลเรือน ฝายทหารก็ไดเรียนรูเทคโนโลยี
การจัดตั้งม็อบมาเปนเวลาชานานแลว การจัดตั้งม็อบของพรรคเสรีมนังคศิลาในยุครัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม เพื่อรบกวนการปราศรัยหาเสียงของพรรคประชาธิปตย นับเปนกรณีอุทาหรณ
ที่บงชี้วา ทหารไดเรียนรูการจัดตั้งม็อบแลว เพราะผูนําคนสําคัญของพรรคเสรีมนังคศิลาลวนแลว
แตเปนผูนําฝายทหาร แตกระบวนการเรียนรูในเรื่องนี้เพิ่มความเขมขนมากขึ้นในระหวางป 25162519 เมื่อมีการจัดตั้งม็อบชนม็อบระหวางผูที่มีอุดมการทางการเมืองตรงกันขามกัน ดังนั้น จึง
มิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ฝายทหารมีแผนการ `รวมใจภักดิ์' ในเดือนมีนาคม 2535 ซึ่งสวนหนึ่ง
ของแผนการนี้ก็คือ การจัดตั้งม็อบเพื่อสนับสนุน `คนกลาง' หรือผูที่มิไดเปน ส.ส. ใหดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีได
การจัดตั้งม็อบเพื่อแสดงการสนับสนุนหรือการใหกําลังใจทางการเมือง แมจะ
มิใชปรากฏการณใหม แตเพิ่งจะปรากฏอยางแพรหลายหลังป 2520 นี้เอง พรรคประชาธิปตย
ไดเรียนรูกอนพรรคการเมืองอื่นใดในการจัดตั้งมวลชนเพื่อฟงการปราศรัยทางการเมืองของพรรค
และไดเรียนรูกอนพรรคการเมืองอื่นใดในการ `จัดฉาก' ใหมีการมอบพวงมาลัยแกผูปราศรัยทาง
การเมืองของพรรค แตการจัดฉากเพื่อสรางภาพพจนทางการเมืองดังกลาวนี้ทวีความเขมขนยิ่งขึ้น
ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุกหนแหงในตางจังหวัดที่พลเอกเปรมยางกรายมักจะมี
ม็อบการเมืองที่จัดตั้งโดยเครือขายมหาดไทยใหการตอนรับ หนังสือพิมพบางฉบับเรียกม็อบ
การเมืองดังกลาวนี้วา `ขบวนการชเลียร' (= เชียร + เลีย)
ประโยชน ป ระการเดี ย วของขบวนการชเลี ย รก็คือ การเสริม อัตตาใหแกผู ที่
ได รั บ การชเลีย ร เพื่ อใหเ ชื่ อมั่น อยูตลอดเวลาวา ตนเปนผูที่ประชาชนสนับสนุน และการ
ประพฤติปฏิบัติที่ผานมาของตนเปนเรื่องชอบธรรม แตขบวนการชเลียรเกิดจากเครือขายราชการ
ไมวาจะเปนมวลชนที่จัดตั้งโดยฝายทหารหรือมหาดไทย ดังนั้น รายจายที่ตองสูญเสียไปกับขบวน
การชเลียรจึงตองอาศัยงบประมาณแผนดิน ไมวาจะเปนงบราชการลับหรืองบราชการเปดเผย
ผลที่สุดแลว ประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระรายจายของขบวนการชเลียร แตขบวนการ
ชเลียรมิไดเกิดจากเครือขายราชการเสมอไป นักการเมืองบางคนก็มีขบวนการชเลียรของตนเอง
ดวย เมื่อ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุงตองลาทัพจากศึกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในยุค
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ก็มีขบวนการชเลียรใหกําลังใจในการทํางานแก ร.ต.อ.เฉลิม
แตขบวนการชเลียรเอกชนมิอาจเทียบเทียมกับขบวนการชเลียรราชการได
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เมื่อขบวนการชเลียรอาศัยเครือขายราชการ ผูที่ไดรับราชการชเลียรยอมตองเปน
ผูมีอํานาจในบานเมือง หากอํานาจเปลี่ยนมือไป เปาแหงการชเลียรยอมแปรเปลี่ยนไปดวย หาก
เราเขาใจอนิจลักษณะดังกลาวนี้ ก็จะไมรูสึกประหลาดใจที่มีขบวนการชเลียรคณะ รสช. หลังการ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 และมีขบวนการชเลียรพลเอกสุจินดา คราประยูร
แสดงความยินดีที่ไดตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535 แตทั้งๆที่มีขบวนการชเลียร
พลเอกสุนทร คงสมพงษ ประธานสภา รสช. ก็ยอมรับวา คะแนนนิยมทางการเมืองและชื่อเสียง
ของคณะ รสช. ตกตํ่าลงทุกวันๆนับตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา แตขบวนการ
ชเลียร รสช. ยังมิอาจเทียบเทียมไดกับขบวนการชเลียรพลเอกสุจินดา ซึ่งระดมสรรพกําลังจาก
เครือขายทั้งฝายทหารและมหาดไทย จนแมแตนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ซึ่งเคยไดชื่อวาเปน
เจาพอขบวนการชเลียรไดแตยืนมองดูตาปริบๆ ผูชํานาญการทางการเมืองบางทานมีความเห็นวา
บัดนี้ตําแหนงแชมปของนายพิศาลถูกนายอนันต อนันตกุล ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปจจุบัน
ชวงชิงไปเสียแลว

