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40 ปี 14 ตุลา 
 

อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
40 ปี หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

 
ธีรยทุธ บญุมี 

14 ตลุาคม 2556 
 

 มีค าถามยอดนิยมท่ีมีคนถามพวก 14 ตุลา เป็นประจ าก็คือ “ผ่านมาตัง้ 40 ปีแล้ว ท าไม
ประชาธิปไตยไทยยงัไปไม่ถึงไหน” ท่ีแรงหน่อยก็วา่ “ท าไมการเมืองไทยยงัเฮงซวยอยู่” “อดุมการณ์ของพวก 
14 ตลุา หายไปไหนหมด?” 
 ถ้าจะตอบอย่างตรงไปตรงมาก็คือ ผู้ถามไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไร ยงัไม่เข้าใจความจริง
ของการเมืองและประวัติศาสตร์ ประการแรก ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่ งที่จ าเป็นต้องเกิด  มาเลเซีย 
สิงคโปร์ จีน ซึ่งเจริญทางเศรษฐกิจ การศึกษากว่าไทย ปัจจุบนัยังไม่เป็นประชาธิปไตย เหตุการณ์ 14 
ตลุาคม ก็ไม่จ าเป็นต้องเกิดในปี 2516 ฟิลิปปินส์ซึ่งคุ้นเคยกบัประชาธิปไตยมาก่อนไทย เพิ่งมาล้มล้าง
เผด็จการมาร์กอสได้ในปี พ.ศ. 2529 เกาหลีใต้ล้มเผด็จการทหารได้ในปี 2530 ปัจจบุนัพม่ายงัอยู่ใต้เผด็จ
การทหาร อินโดนีเซียยงัเป็นประชาธิปไตยคร่ึงใบอยู่ 
 ประการที่สอง ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่เขียนไว้เป็นกฎหมายแล้วจะเกิดขึน้ ประชาธิปไตย
ไม่ใช่สิ่งท่ีพวกคณะราษฎร 2475 และ 14 ตลุา อญัเชิญมาจากฟากฟ้ามาประดิษฐาน แล้วประชาธิปไตยก็
บงัเกิดขึน้ในประเทศไทย ประชาธิปไตยเป็นการเมืองซึง่เกิดจากการรับรู้และส าแดงพลงัอ านาจของคนกลุม่
ต่างๆ เพื่อขอแบ่งปันสิทธิในการมีกินมีอยู่ในการจดัการทรัพยากร ตดัสินชะตากรรมของตนและส่วนรวม 
เม่ือได้มาแล้วก็ต้องรักษาสทิธิเหลา่นีข้องตนเองไว้ให้ได้  

ในประเทศตะวนัตกซึง่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยทัง้หลาย ก่อนการปฏิวตัิประชาธิปไตยในองักฤษ 
อเมริกา ฝร่ังเศส ในศตวรรษท่ี 18 ทัง้ขนุนาง ชนชัน้น า ปัญญาชน ชาวบ้าน มีบทบาทในการตอ่สู้ เพื่อสิทธิ
ของตนเองมาก่อนหน้าอยา่งยาวนาน  

ในศตวรรษท่ี 13 อศัวินและขนุนางองักฤษตอ่สู้ให้กษัตริย์ลงนามในกฎหมายสิทธิยอมรับและการ
สืบทอดมรดกเหนือปราสาทและท่ีดินของตน ท าให้เกิดกฎหมาย Magna Carta ขึน้ ปัญญาชน บาทหลวง
ยุโรปจ านวนมากเผยแพร่ความคิดสิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ธรรมชาติ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สิทธิในการต่อต้านผู้ น าท่ีไม่เป็นธรรมมาตลอด ส่วนชาวบ้าน 
ชาวเมือง ชาวนา ก็มีการตอ่สู้ ด้วยก าลงัอาวธุเพื่อสิทธิในท่ีดินท ากิน การเลิกข้อจ ากดัไม่ให้ชาวบ้านลา่สตัว์ 
ตดัฟืน การตอ่สู้ให้เลกิล้มระบบไพร่ติดท่ีดินของชาวนาในฝร่ังเศส อิตาลี องักฤษ และเยอรมนั ในศตวรรษท่ี 
14, 15, 16 การต่อสู้ เพื่อประกาศถึงสิทธิในการชุมนมุ เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในชีวิต ทรัพย์สิน 
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เสรีภาพในการตอ่ต้านผู้ปกครองท่ีไม่เป็นธรรม ฯลฯ การต่อสู้ เหล่านีส้่วนใหญ่มกัจะพ่ายแพ้ กองก าลงัฝ่าย
ต่อต้านหรือชาวบ้านเสียชีวิตจ านวนมาก บางครัง้กองก าลงัหลายพนัคนถกูกวาดล้างจนหมดสิน้ เม่ือสิ่งท่ี
ได้มาต้องแลกมาด้วยราคาท่ีแพงลิบลิ่วเช่นนี ้คนตะวนัตกจึงเห็นคณุค่าของประชาธิปไตย พยายามรักษา
ให้มนัท างานให้มนัด ารงความเป็นระบบท่ีดีเอาไว้ จนไม่มีทหารหรือนกัการเมืองคนใดจะกล้ามาเบี่ยงเบน
หรือบิดเบือน น่ีคือสิ่งท่ีเรียกวา่วฒันธรรมประชาธิปไตยนัน่เอง 

แตใ่นสงัคมไทยหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ไม่มีใครได้ใช้ประชาธิปไตยนอกจากทหาร 
พลเรือน และนกัการเมืองจ านวนหยิบมือ หรือเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ในหมู่นกัศกึษา ปัญญาชน ชนชัน้
กลางเสรีภาพของคนไทยเป็นเหมือนส้มหลน่ ท่ีจะใช้กนัอย่างเพลิดเพลิน เป็นโอกาสท่ีกลุ่มทนุไทยซึง่ปลด
แอกจากทหาร ต ารวจ เก็บเก่ียวดอกผลจากมนั ไม่มีความพยายามจะรักษาให้ระบบการเมืองท างานไปได้ 
หรือรักษาความเป็นระบบท่ีตัง้ไว้ได้ กลบัส่งเสริมสนับสนุน (ให้ทุนในการซือ้เสียง เมินเฉยเร่ืองการขาย
เสียง)  

(ก) ในเร่ืองอุดมการณ์ ข้อเท็จจริงก็คือ ในสังคมไทยไม่มีใครยึดม่ันในประชาธิปไตยหรือ

อุดมการณ์ที่จะยอมรับ สิ่งเสริมอ านาจสิทธิของประชาชนตาด าๆ จริงๆ นอกจากประชาชนฝ่าย
ซ้ายจ านวนไม่มาก ซึง่ก็มกัโน้มเอียงไปในการโจมตีล้มล้างทางชนชัน้ ปัญญาชนชัน้น าของฝ่ายอนุรักษ์ไม่
เคยสื่อหรือขยายความหมายเร่ืองสทิธิอ านาจของประชาชน กลบัพร ่าบอกวา่ประชาชนขาดการศกึษา ยงัไม่
พร้อมส าหรับประชาธิปไตย จาก พ.ศ. 2475 จนถึง 14 ตลุาคม 2516 สิง่ท่ีเกิดขึน้เป็นหลกัก็คือ กองทพัและ
สถาบนัอนรัุกษ์แยง่ชิงการเป็นอธิปัตย์ ซึง่ก็คือการด ารงอ านาจสงูสดุทางการเมือง ทัง้สองสว่นนีห้นัมาผนึก
แน่นกนัมากขึน้ในภารกิจการต่อต้านคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะหลงัจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 จนใน
ท่ีสุดในช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 กองทัพซึ่งมีบทบาทเปลี่ยนแปลงระบอบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ 2475 ก็ได้ยอมกลบัมาอยู่ใต้สถาบนัพระมหากษัตริย์โดยสิน้เชิง สงัเกตได้จากค า
ขวญัของกองทพัซึง่ในช่วงก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ได้ใช้ค าขวญั “ชาติ เกียรติ วินยั กล้าหาญ” มา
เป็นจะปกป้องเทิดทนู “ชาต ิศาสนา และสถาบนัพระมหากษัตริย์” ในปัจจบุนัจงึกลา่วได้วา่ ตลอด 50-60 ปี
ท่ีผ่านมาสองสถาบนันีไ้ม่ได้เน้นไปท่ีประชาธิปไตย แต่โฟกสัอยู่ท่ีความมัน่คงของชาติ ซึ่งก็คือความมัน่คง
ของ “สถาบนัชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นัน่เอง 

กลุม่ทนุดัง้เดมิของไทยนอกจากไมส่นใจประชาธิปไตยแล้ว ยงักลวัอนัตรายการผกูพนักบัการเมือง 
แตก็่เกาะอาศยัสถาบนักษัตริย์ กองทพั เพื่อการอยู่รอดมาตลอด เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ท าให้พวกเขาหลดุ
พ้นจากการก ากับและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทางต ารวจ ข้าราชการ จึงมีความคึกคักและความ
เพลิดเพลินในการขยายตัวและแสวงหาผลก าไรทางธุรกิจของตนอย่างเต็มท่ี  และพยายามเกือ้กูลทัง้
ข้าราชการ กองทพั พรรคการเมือง สถาบนัอนรัุกษ์ ให้เอือ้ตอ่การขยายตวัของธุรกิจตน 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม ได้เปิดพืน้ที่ใหม่คือการเมืองแบบรัฐสภาและการเลือกตัง้ให้กับ
พรรคการเมือง จุดท่ีน่าสงัเกตคือ ในช่วงต้นท่ีอ านาจรัฐยงัอยู่ในมือของกองทัพและราชการ และอ านาจ
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เศรษฐกิจอยู่กับทุนเก่าซึ่งมีรากเหง้าอยู่กับศูนย์กลางประเทศ พรรคการเมืองจึงเกิดจากทุนท้องถ่ิน ผู้ มี
อิทธิพลท้องถ่ิน ซึ่งเคยถกูกีดกนัออกจากการเมืองพืน้ฐาน อ านาจของภาคการเมืองจึงมาจากภาคชนบท 
และมีจุดมุ่งหมายในการหาผลประโยชน์จากการพึ่งพาและเกาะกับรัฐและระบบราชการ  โดยไม่มี
จติส านึกเร่ืองประชาธิปไตยแท้จริงอยู่เลย พรรคการเมืองไทยทกุพรรคอาศยัทนุเก่า ทหาร และราชการ
อยู่ตลอด จนเม่ือถึงช่วงหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ ซึง่ทนุเก่าและสถาบนัอ่ืนๆ ทรุดโทรมลง พ.ต.ท.ทกัษิณซึง่เป็น
ตวัแทนกลุ่มทุนใหม่ขนาดใหญ่ เน้นความว่องไว และการจดัการความเสี่ยง ได้ยกระดบัฐานอ านาจและ
ผลประโยชน์ของภาคการเมืองจากการเป็นกาฝากเกาะกินรัฐ มาเป็นการควบคมุรัฐและภาคชนบทโดยตรง 
จนเป็นชนวนความขดัแย้งครัง้ใหญ่ระหว่างกลุ่มอนุรักษ์ท่ีเคยกุมอ านาจรัฐมาแต่เดิม กบักลุ่มทุนใหม่เก็ง
ก าไรทางอ านาจซึง่อยูใ่นรูปของพรรคการเมือง ท าให้เกิดวิกฤตติอ่เน่ืองมาถึงปัจจบุนั 
 (ข) ในประเด็นเร่ืองวฒันธรรมการเมือง สงัคมไทยมีวฒันธรรมการเมืองแบบอปุถมัภ์ หรือถ้าจะใช้
ค าแรงๆ ก็คือ สงัคมขีข้้า ท่ีคนส่วนใหญ่เสาะหาผู้อปุถมัภ์ค า้จนุท่ีมีอ านาจเส้นสาย (สงัเกตได้จากนกัธุรกิจ 
นกัการเมือง ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ท่ีหลัง่ไหลไปพบ พ.ต.ท.ทกัษิณทุกวนันี ้คนไทยนิยมมองสิ่งต่างๆ 
ด้วยมมุมองเร่ืองขี ้เช่น เร่ืองนีขี้ป้ะติว๋ ขีผ้ง มองคนคนเตม็ไปด้วยขีจ้ากหวัจรดเท้า เช่น ขีห้วั ขีรั้งแค ขีห้ ูขีต้า 
ขีม้กู ขีฟั้น ขีเ้หง่ือ ขีไ้คล ขีเ้ต่า ขีเ้ล็บ ขีต้ีน มองอปุนิสยัพฤติกรรมคนด้วย “ขี”้ ขีเ้กียจ ขีค้ร้าน ขีเ้หร่ ขีห้ลี ขี ้
อาย ขีด้ือ้ ขีต้ืด ขีเ้หนียว ขีก้ะโล้โท้ ขีเ้ป้ ขีอ้ิจฉา ขีฟ้้อง ขีต้ัวะ ขีจุ้๊  มองฐานะคนด้วยค าว่า “ขี”้ เช่น ขีข้้า 
ขีค้รอก ขีท้ึง้ ขีถ้ัง ขีโ้อ่ ขีอ้วด ขีอ้่ง  คนเลวทรามผ่าน “ขี”้ เช่น ขีโ้กง ขีฉ้้อ ขีจ้าบ ถ้าจะมอง พ.ต.ท.ทกัษิณ
ผ่านมมุมองว่าด้วยขี ้ก็ต้องเรียกทกัษิณเป็น “ขีข้ า” ของการเมืองไทย เพราะขีข้ าแปลว่า อจุจาระท่ีค้างคารู
ทวารอยู ่แม้จะออกแรงแคะก็ยงัเอาออกล าบาก สว่นนายกยิ่งลกัษณ์นัน้อาจจะมองวา่เป็นนายกฯ “ขีห้ย้อง” 
กบั “ขีแ้บ๊ะ” ค าแรกหมายถึง หญิงสาวท่ีชอบแตต่วัสวยงาม ชอบส ารวย ส าอาง สว่นค าท่ีสองหมายถึง พวก
ท่ีไม่ท าอะไรจริงจงัเป็นล ่าเป็นสนั ท าตวัอีลอ่ยป้อยแอ หรือท าไปอย่างเสียไม่ได้เป็นสว่นใหญ่ สว่นชนชัน้น า
ฝ่ายอนุรักษ์ของไทยก็อาจมองได้ว่าเป็นพวก “ขีห้กัถ่อง” ซึ่งแปลว่าพวกท าอะไรคร่ึงๆ กลางๆ ปากว่าตา
ขยิบ ปากพูดให้คนท าดี แต่ไม่กล้าลงมือแก้ปัญหาเอง เพราะกลวัจะกระทบกระเทือนตวัเอง กองทัพมี
ปัญหาเร่ืองคอร์รัปชัน่ของนกัการเมือง มีโอกาสและอ านาจจะแก้ได้ 2 หนคือ การรัฐประหาร รสช. และ 19 
กนัยายน 2549 แตก็่ท าแคค่ร่ึงๆ กลางๆ เพราะกลวัจะเข้าเนือ้หรือถกูแว้งกดัได้ในภายหลงั แม้จะน าเอาคน
มีฝีมือของตน เช่น พลเอกสรุยทุธ์ ก็ท าอยา่งโหยง่โยย่ ไมมี่ผลงานเป็นชิน้เป็นอนั) 
 ดงันัน้ เม่ือกลุ่ม องค์กร สถาบนัส าคญัๆ ทัง้สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ไม่มีใครตัง้ใจเปลี่ยนแปลง 
กระตุ้นให้คนไทยส่วนใหญ่ได้รู้จักใช้อ านาจ ใช้สิทธิของตน เพื่อให้เกิดวฒันธรรมประชาธิปไตยแล้ว จะ
กล่าวโทษชาวบ้านท่ีสนบัสนุนพรรคเพื่อไทยว่าเป็นต้นเหตขุองวิกฤติการเมืองไม่ได้ เพราะทุกฝ่ายต่างมุ่ง
รักษาผลประโยชน์หรือแสวงผลประโยชน์ของตนเองทัง้สิน้  
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ประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหน? 
ความฝันที่ยังเหลือของ 14 ตุลา คนหน่ึง 

 
 14 ตลุาคม 2516 ผมเองก็ไม่ได้มีอดุมการณ์ประชาธิปไตยแต่อย่างใด ผมเป็นเพียงคนหนุ่มท่ีมี
ความฝัน เป็นคนไฟแรงท่ีไม่ชอบความไม่ยุติธรรม ไม่อดทนต่อพวกใช้อ านาจบาตรใหญ่ มาถึงวนันีท่ี้วนั
เวลาผา่นไป 40 ปี ผมก็ยงัไมก่ล้าพดูว่าตวัเองเป็นคนมีอดุมการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน และไม่แน่ใจว่าการ
อ้างถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือการปฏิรูปการเมือง การแก้รัฐธรรมนูญ การเขียนกฎหมายใหม่ การ
เรียกร้องความปรองดองระหวา่งเสือ้เหลือง-เสือ้แดง จะช่วยให้ปัญหาลกึๆ ของประเทศดีขึน้มาได้อยา่งไร 
 ถ้าผมจะยงัมีความหวงัในความฝันอยู ่ผมอยากจะหวงัอยา่งเดียวคือ จากโอกาสท่ีเสียไป 40 ปี ผม
อยากให้ทกุสว่นช่วยกนัมองปัญหาให้ถกู จงึจะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีถกูได้ 

1. สังคมไทยจะทุ่มเทพลังงานไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ไม่ควรมองเร่ืองของทกัษิณหรือเสือ้
เหลือง-เสือ้แดงเป็นวิกฤตอีิกตอ่ไป ทัง้หมดเป็นเพียงปัญหาท่ียงัค้างคารอการแก้ไขอยูเ่ท่านัน้ 

2. ปัญหาเร่ืองทักษิณไม่ใช่วิกฤติประชาธิปไตย แต่เป็นปัญหาธรรมรัฐ ธรรมาภบิาล คือ
การขาดความโปร่งใส ตรวจสอบ และการคอร์รัปชัน่ท าผิดกฎหมาย ซึง่ต้องใช้มมุคิดของธรรมรัฐ ธรรมาภิ
บาล และกลไกส าหรับปัญหาของมนัมาแก้ไข การแก้ปัญหาโดยวิธีการรัฐประหารพิสจูน์แล้ววา่เป็นวิธีการท่ี
ผิดพลาด ผู้ ท่ีคิดจะแก้ไขโดยวิธีท่ีไม่ใช้กฎหมาย เช่นจะน าเอาการเมืองมาแก้ไขก็ต้องพร้อมรับปัญหา หรือ
พวกท่ีจะน าเอารัฐธรรมนญูมาแก้ปัญหาก็ต้องพร้อมรับผิดชอบเช่นกนั ทกัษิณก็ต้องพร้อมรับผิดชอบถ้าดงึ
ดนัใช้วิธีหกัดิบ ไม่ยอมแก้ปัญหาไปตามกระบวนการท่ีควรจะเป็น เพราะทกัษิณคือตวัปัญหา “ขีด้นั” ของ
การเมืองไทย คนท่ีมีปัญหาขับถ่ายไม่ออกจะหงุดหงิดอย่างมาก คงจะออกมาประท้วงต่อต้านอย่าง
มากมายแน่นอน 

3. นโยบาย “ประชานิยม” หรือการที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตัง้ไปเร่ือยๆ ก็ไม่ใช่

ปัญหาประชาธิปไตย แต่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ นกัวิชาการมีหน้าท่ีออกมาแสดงทศันะตกัเตือนข้อดี
ข้อเสีย และถ้าจะถึงขัน้ท าให้เกิดวิกฤตจิริงๆ กลุม่ธุรกิจใหญ่ตา่งๆ ที่ประสบความเดือดร้อนก็จะต้องออกมา
คดัค้านด้วยตวัเอง หรือประชาชนอาจต้องเจอปัญหาเงินเฟ้อไปเร่ือยๆ ก็จะต้องลกุขึน้มาประท้วงเรียกร้อง
อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

4. ตลอด 40 ปีท่ีผ่านมา เป็นเพราะแม่แบบความคิดและกระบวนทัศน์เดิมของตวัเอง ท าให้รัฐ
ไทยโดยเฉพาะกองทพั สถาบนัอนรัุกษ์ และภาคธุรกิจไทยมองปัญหาและตัง้ยทุธศาสตร์ท่ีผิดพลาดอย่างยิ่ง
ในการไม่ช่วยกนัป้องปรามไม่ให้ปัญหาการซือ้เสียง การคอร์รัปชัน่ทางการเมืองจนบานปลายจนมีสภาพท่ี
เป็นอยูท่กุวนันี ้

การมองปัญหาและก าหนดนโยบายท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงมากอีกประการหนึ่ง และซ า้เติม
ปัญหาการไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยของชนชัน้น าไทยก็คือ การท่ีรัฐไทยโฟกสัปัญหาอยู่ท่ีการรักษาความ
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เป็นชาติ หรือความมัน่คงของชาตอิยา่งผิดๆ ผิวเผิน หรือสุม่เสี่ยงมากเกินไป คือ (ก) เน้นการรวมศนูย์ความ
เป็นไทยและความเป็นชาติไทยในทกุๆ ด้าน (ข) การเน้นสถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นใจกลางของศนูย์กลาง
นีใ้นทุกๆ ด้าน คือพยายามอาศยัท่านให้เป็นใจกลางของความม่ันคงการเมือง เป็นใจกลางของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นใจกลางของคุณธรรม อย่างล้นเกินจนคล้ายการสุม่เสี่ยง เพราะพระมหากษัตริย์
องค์ปัจจบุนัมีลกัษณะเป็นท่ีเคารพรักของประชาชนอย่างเป็นประวตัิการณ์ ควรค านึงถึงความตอ่เน่ืองของ
สถาบนัวา่ พระมหากษัตริย์อีหลายพระองค์ถดัๆ ไป ซึง่เตบิโตในสภาพแวดล้อมท่ีตา่งไป จะสามารถด าเนิน
ภารกิจและบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ดงักล่าวได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะส่งผลสะท้อนกลบัอย่างไร (ค) ทัง้สอง
ประเด็นข้างต้นส่งผลให้ความรับรู้ของคนไทยท่ีมีต่อประวัติศาสตร์ของตัวเอง ภาษา ขนบธรรมเนียม
วฒันธรรม ประเพณี ถูกจ ากัดอยู่ในกรอบท่ีคบัแคบมากท่ีสุด การส าแดงออกซึ่งสญัลกัษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีเหล่านีก็้อยู่ในลักษณะท่ีคับแคบเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ประวัติศาสตร์ก็เน้นศูนย์กลางและ
ประวตัิศาสตร์ของราชวงศ์อย่างล้นเหลือ ละเลยประวตัิศาสตร์เชิงสงัคมว่า ทหาร แพทย์ พยาบาล วิศวกร 
นกัวิทยาศาสตร์ นกักฎหมาย นกัการเมือง นกัร้อง นกัแสดง พอ่ค้า นกัธุรกิจ ชาวบ้าน แรงงาน ได้มีสว่นร่วม
สร้างบ้านเมืองมาอย่างไร ละเลยประวตัิศาสตร์เชิงวฒันธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ย่อย ประวัติศาสตร์เชิงภูมิ
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ชาวบ้านหรือชุมชน ฯลฯ ความรับรู้ทาง
ประวตัิศาสตร์ ความรับรู้เชิงสงัคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ตา่งๆ ของคนไทยก็คบัแคบตามไปด้วย 

ผลเสียร้ายแรงที่เกิดขึน้แล้วคือ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ถ้าเราจะลองถามตวัเอง
ด้วยความซื่อสตัย์ว่า ในช่วง 40-50 ปีท่ีผ่านมา นอกจากกรณีโจรจีนมลายแูล้วเรารับรู้อะไรบ้าง ทัง้ท่ีเป็น
ความเจริญก้าวหน้า การอยู่ดีมีสขุ หรือเป็นปัญหาคบัคาใจ ท่ีเก่ียวกบั 3 จงัหวดัภาคใต้ ค าตอบก็คือไม่มี
เลย หรือเกือบไม่มีเลย ท่ีไม่มีไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาความทกุข์ความสขุ ความก้าวหน้าหรือความเสื่อม
ทราม แตเ่ป็นเพราะกรอบความรับรู้อนัคบัแคบท่ีรัฐไทยได้ตีไว้จนไม่สามารถมีการสื่อสารใดๆ เกิดขึน้ได้ ถ้า
เราจินตนาการว่า ได้มีการรับรู้ มีความช่ืนชม จนท าให้เกิดการท่องเท่ียวแลกเปลี่ยนรอยยิม้ พดูจาปราศรัย
กนัด้วยภาษาไทยปนภาษายาวีระหว่างชาวบ้านกบัชาวบ้าน มีภาพข่าวเร่ืองราวของพี่น้องมสุลิมภาคใต้ มี
ภาพสเุหร่า มสัยิด ภาพสถานท่ีสวยงาม ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ภาพผู้หญิง 
ผู้ชาย ในเคร่ืองแต่งกายท้องถ่ินของพวกเขา มีนิยาย ละคร เพลง ปรากฏในสื่อต่างๆ สม ่าเสมอตลอด 30-
40 ปีท่ีผา่นมา ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้อยา่งมากมายทกุวนันีอ้าจไมส่ามารถเกิดขึน้เลยก็ได้ 

การไม่ยอมรับส่งเสริมสิทธิอ านาจของชาวบ้านก็ซ า้เติมให้ปัญหานีเ้ลวร้ายลงไปอีก เพราะชุมชน
และชาวบ้านไม่มีช่องทางใดๆ ท่ีจะโต้เถียงหรือแสดงออกได้ ซึ่งเป็นปัญหาทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะเพียง
ภาคใต้เท่านัน้ คนไทยทุกคนไม่ควรประมาท และไม่ควรคิดว่าความขัดแย้งบางอย่างอาจเกิดขึน้ได้กับ
ภมูิภาคอ่ืนๆ เช่น ภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือแม้แตภ่าคใต้สว่นบนเอง เพราะทิศทางใหญ่ของโลกยคุโลกาภิ
วตัน์และอาเซียนภิวตัน์คือการตื่นตวัทางอตัลกัษณ์ วฒันธรรม ของผู้คนทัว่โลกผา่นทางขา่วสารและ Social 
network ตา่งๆ ความสนใจใคร่รู้ การเดินทางท่องเท่ียว แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ต่างถ่ินต่างวฒันธรรม ย่อม
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เพิ่มพูนขึน้ยิ่งกว่าอย่างทวีคูณ ท้องถ่ินและภูมิภาคต่างๆ จะได้ประโยชน์ก็ต้องรับรู้ รือ้ฟื้น หรือสร้างอัต
ลกัษณ์เฉพาะของตนขึน้มา น่ีเป็นทิศทางท่ีต้องเกิดขึน้อย่างแน่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจการลงทุนทาง
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การเคารพกนั ช่ืนชมกนั ให้การยอมรับกนั (recognition) อย่างแท้จริงของ
การเมืองทัว่โลกในปัจจบุนั 

ผมมองว่าปัญหาใหญ่หรือภารกิจใหญ่ของประเทศในอนาคตก้าวพ้นเกินปัญหาประชาธิปไตย
ธรรมดาๆ ไปแล้ว แต่เป็นปัญหาท่ีเก่ียวพนัหลายๆ ด้าน ถึงท่ีสดุแล้วก็คือปัญหาในระดับความเป็นรัฐไทย 
ทัง้ในประเด็นว่ารูปแบบรัฐไทยควรเป็นอย่างไร โครงสร้างอ านาจการเมืองและอ านาจการปกครองควรเป็น
อย่างไร สิ่งท่ีควรขบคิดเพื่อสร้างสิ่งท่ีถูกต้อง ดีกว่า ในอนาคตก็คือ การพิจารณาว่าจะลดอ านาจรัฐ
ส่วนกลางลงอย่างไร เพิ่มอ านาจภูมิภาค ท้องถ่ิน และชุมชนในการก าหนดผลประโยชน์ทางทรัพยากร 
เศรษฐกิจ การศึกษา ในด้านประวตัิศาสตร์ อตัลกัษณ์ วฒันธรรมประเพณีของตนอย่างไร ในการขบคิด
ปัญหานีอ้าจต้องยอมรับร่วมกนัในจดุหนึ่งว่า กระบวนทศัน์แนวรวมศนูย์อย่างอนรัุกษ์ของเราแต่ดัง้เดิมนัน้ 
ไม่สามารถน ามาใช้น าพาการเคลื่อนตวัของรัฐไทยได้อีกต่อไป ท่ีชดัเจนก็คือการรัฐประหารไม่อาจมีขึน้ได้
แล้วในประเทศไทย เพราะจะมีคนต่อต้านมากขึน้ ไม่มีใครสนบัสนุน ถึงแม้จะรัฐประหารโดยใช้ก าลงัได้ 
พลงัอนรัุกษ์ก็ไม่มีทัง้บคุลากร วิสยัทศัน์ และกระบวนทศัน์ท่ีถกูต้องท่ีจะน าพารัฐไทยต่อไปได้  ผมไม่คิดว่า
เพียงบุคคลหรือคณะบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มชนชัน้น าเดิม ท่ีจะสามารถน าพารัฐไทยต่อไปได้ ผมคิดว่า
แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนใหญ่ครัง้หน้าจะเกิดขึน้ได้ จะต้องเกิดจากการมีสว่นร่วมอย่างเข้มแข็งของ
นกัการเมือง นกัคดิ NGOs และขบวนการรากหญ้าของภมูิภาคและท้องถ่ิน หรือมีพวกเขาเป็นองค์ประกอบ
ท่ีส าคญั บางทีการแก้ปัญหาความขดัแย้งเหลือง-แดงอาจอยู่ตรงจุดนี ้นัน่คือการมีภารกิจร่วมกันในการ
กระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ให้พ้นไปจากศนูย์กลางชนชัน้น าและชนชัน้กลางไปสู่
ชาวบ้าน ภมูิภาค และท้องถ่ินให้ได้ 

ในอีกประเด็นหนึ่งซึง่น่าพิจารณาท้าทายยิ่งก็คือ ถ้ามองว่าขบวนเสือ้แดงเป็นตวัแทนของชาวบ้าน
และพลังชาวรากหญ้าท่ีแท้จริงแล้ว เหตุใดแกนน าเสือ้แดงจึงจะไม่ขบคิดเสนอต่อพรรคเพื่อไทย เพื่อ
กระจายอ านาจลงสูช่าวรากหญ้าอยา่งแท้จริงด้วย รวมทัง้การวิพากษ์วิจารณ์แง่ดีแง่เสียของนโยบายประชา
นิยม ติติงขอบเขต ปริมาณ และปัญหาท่ีสัมพันธ์กับนโยบายการเงินการคลังต่อพรรคเพื่อไทยด้วย? 
ขณะเดียวกัน “เสือ้เหลือง” ซึ่งเป็นเสมือนตวัแทนของพลงัอนุรักษนิยม ก็ควรผลกัดนัให้พลงัอนุรักษ์ไทย
ยอมรับการกระจายอ านาจอยา่งแท้จริง ยอมสลายการตีกรอบความคิดและองค์ความรู้ท่ีคบัแคบด้านตา่งๆ 
ท่ีกลา่วมาแล้ว รวมทัง้การเสนอแนะให้พลงัอนรัุกษ์ได้พิจารณาข้อจ ากดัของตวัเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงตวัเอง 
หรือ remodernize ตวัเองอีกครัง้หนึง่ ซึง่ทัง้หมดนีก็้คือสมานฉนัท์ปรองดองอย่างแท้จริงของสองขัว้นีน้ัน่เอง 

 มีแต่เดินทางดงักล่าวข้างต้น จึงจะเป็นการสร้างประชาธิปไตยท่ีแท้จริงให้กบัประเทศไทยได้ เป็น
การสืบเน่ืองกบัประวตัิศาสตร์ของเหตกุารณ์ 14 ตลุา อยา่งน้อยก็เสีย้วหนึง่ได้ 
 


