
ประวตัย่ิอและผลงานทางวชิาการของ 
ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วนิิจจะกลู 

 
การศึกษา 
๒๕๓๑ ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย วิทยานิพนธ์เร่ือง “Siam Mapped: A  

History of the Geo-body of Siam”           
๒๕๒๗ ปริญญาโท (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัซิดนีย ์ออสเตรเลีย 
๒๕๒๔ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

รางวัลและเกียรตยิศ 
๒๕๔๗ รางวลัเกียรติยศสาํหรับหนงัสือจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากสภาการวจิยัเอเชีย ประเทศญ่ีปุ่น 
๒๕๔๖ ไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกของ American Academy of Arts and Sciences, Class of 2003 

๒๕๓๘ หนงัสือ Siam Mapped. ไดรั้บรางวลัแฮรี เจ. เบนดา จาก สมาคมเอเชียศึกษา 
๒๕๓๗ รางวลัจอห์น ซิมมอน กุ๊กเกนไฮม ์
 
ตาํแหน่งทางวชิาการและบริหาร: อดตีถงึปัจจุบัน 

ณ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน-เมดิสัน 

๒๕๓๔-๒๕๓๘, ๒๕๓๘-๒๕๔๔ ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ภาควิชาประวติัศาสตร์  
เป็นศาสตราจารย ์ปี ๒๕๔๔ 

๒๕๔๓-ปัจจุบนั  ประธานโครงการVisiting Southeast Asian Scholars, CSEAS 

๒๕๔๐-๒๕๔๒  ผูอ้าํนวยการ ศูนยอุ์ษาคเนยศึ์กษา 
๒๕๔๐-๒๕๔๕  A Principal Investigator of the Legacies of Authoritarianism Project 

๒๕๔๐-๒๕๔๖  กรรมการกาํหนดทิศทาง the Borders and Transcultural Studies สถาบนั 
ระหวา่งประเทศ    

๒๕๔๐-๒๕๔๒  กรรมการโครงการ the International Convocation for Sesquicentennial  
 
งานด้านวชิาการนานาชาต ิ
๒๕๔๘  คณะกรรมการพิจารณางานวจิยัของภูมิภาคอุษาคเนย ์มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ 
๒๕๔๗-๒๕๔๘ กรรมการโครงการในการประชุมนานาชาติวา่ดว้ยไทยคดีศึกษา คร้ังท่ี ๙ ณ มหาวิทยาลยั 

นอร์ธเทิร์นอิลินอยส์ เมษายน ๒๕๔๘ 



  
 
  
 1 

๒๕๔๓-๒๕๔๖ บรรณาธิการร่วมวารสาร Trace ซ่ึงเป็นวารสารเก่ียวกบัทฤษฎีวฒันธรรมและการแปล 
๒๕๔๒-๒๕๔๔กรรมการโครงการในการประชุมประจาํปีของสมาคมเอเชียศึกษา 
๒๕๔๐-๒๕๔๓ คณะกรรมการรางวลัแฮรี เจ. เบนดา, สมาคมเอเชียศึกษา เป็นประธานในปี ๒๕๔๒/ 

๒๕๔๓ 
๒๕๓๙-๒๕๔๐ กรรมการบริหาร สมาคมเอเชียศึกษา (สหรัฐอเมริกา) 
๒๕๓๙-๒๕๔๐ กรรมการสรรหา the SSRC dissertation fellowship 
๒๕๓๗-๒๕๔๐ ไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกของท่ีประชุมอุษาคเนย ์แห่งสมาคมเอเชียศึกษา เป็นประธานในปี  

๒๕๓๙/๒๕๔๐ 
 
 ในประเทศไทย 
๒๕๓๒-๒๕๓๓ กรรมการบริหาร สมาคมประวติัศาสตร์แห่งประเทศไทย และผูช่้วยบรรณาธิการ 

วารสารของสมาคม 
๒๕๓๒-๒๕๓๔ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
๒๕๓๑-๒๕๓๔  อาจารย ์สาขาประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ผลงานตพีมิพ์เป็นภาษาองักฤษ 
หนังสือ 

1994 Siam Mapped: A History of the Geo-body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press, 
280 pp. + illus. & maps. หนงัสือเล่มน้ีไดรั้บการแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่นโดยศาสตราจารยโ์ยนิโอะ อิชิอิ 
และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งแปลเป็นภาษาเกาหลี  ในปี ๒๕๓๘ Siam Mapped. ไดรั้บรางวลัแฮรี เจ. เบน
ดา จากสมาคมเอเชียศึกษา ส่วนฉบบัแปลเป็นภาษญ่ีปุ่นไดรั้บรางวลั Grand Prize of Asia Pacific 
Book Award จากสภาการวิจยัเอเชีย เม่ือปี ๒๕๔๘  

บทความ 

2005 “Trying to Locate Southeast Asia from Its Navel: Where is Southeast 
Asian Studies in Thailand?” in Locating Southeast Asia: Geographies of 
Knowledge and Politics of Space, ed. Henk Schulte Nordholt, Paul 
Kratoska and Remco Ruben, Athens: Ohio University Press, pp. 113-
132; also appears as “Beyond Borders: an overview of Southeast Asian 
studies in Thailand” in Siksacakr, an English-French-Khmer journal for 
Cambodian Studies, Center for Khmer Studies, Paris and Phnom Penh, 
no. 6, 2004, pp. 118-132. 

2005 “Alive, Until Truth Arrived”, in The Art of Truth-telling after Authoritarian Rule, 
ed. Ksenija Bilbija, Leigh Payne, et al, forthcoming, University of Wisconsin Press, 5 
manuscript pages.  
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2004 “Asian Identity: a post-colonial misnomer”, in the Proceedings of the 
International Symposium on “What Are the Asian Identities under 
Globalization?” Waseda University, Japan, pp. 68-85. 

2003 “Writing at the Interstices: Southeast Asian Historians and Post-National Histories in 
Southeast Asia”, lead article in New Terrains in Southeast Asian History, ed. Abu 
Talib Ahmad and Tan Liok Ee, Athens: Ohio University Press, pp. 3-29. 

2002  “Remembering/ Silencing the Traumatic Past: the Ambivalent Memories of the 
October 1976 Massacre in Bangkok" in Cultural Crisis and Social Memory: 
Modernity and Identity in Thailand and Laos, ed. Charles F Keyes and Shigeharu 
Tanabe,. London and New York: Routledge/ Curzon, pp. 243-283. 

2001 “We Do Not Forget the 6 October: the 1996 commemoration of the 1976 massacre in 
Bangkok”, Imagining the Past, Remembering the Future, ed. Maria Serena Diokno, 
Manila: University of Philippines, Center for Integrative and Development Studies, 
pp. 90-104. 

2000 “The Quest for ‘Siwilai’: A geographical discourse of Civilizational Thinking 
in the Late 19th and early 20th Century Siam”, Journal of Asian Studies 59, 3, 
pp.528-549. 

2000  “The Others Within: Travel and Ethno-spatial Differentiation of Siamese 
Subjects, 1885-1910,” lead article in Civility and Savagery: the 
Differentiation of Peoples Within the Tai Speaking Polities, ed. Andrew 
Turton, London: Curzon Press, pp.38-62.  

1997 “The Future of Asian Studies” The Asian Studies Newsletter, June 1997, pp. 
11-12. 

1996 A four-part series of article for the commemoration of the October 1976 
massacre in The Nation, an English newspaper in Thailand, October 3-6.  

1996 "Maps and the Formation of the Geo-Body of Siam," in Hans Antlov and Stein 
Tonnesson eds. Asian Forms of Nations. the Nordic Institute of Asian 
Studies, and London: Curzon Press, pp. 67-92. 

1996 “Siam Mapped: the Making of Thai Nationhood,” The Ecologist, 26, 5 
(Sept/Oct 1996): 215-221. 

1995 “The Changing Landscape of the Past: New Histories in Thailand Since 
1973," Journal of Southeast Asian Studies 26, 1 (1995), pp. 99-120. 

 
(บทความทีย่งัไม่ได้ตีพพิม์) 
1999 “Thai Democracy in Public Memory: monuments of democracy and their 

narratives”, Keynote presentation at the International Conference on Thai 
Studies, Amsterdam, 1999, 30 manuscript pages (single space) 

 
ผลงานตพีมิพ์ในภาษาไทย 
๒๕๔๘ “มนุษยศาสตร์ในสงัคมไทย กบั ความจริง ๒ ระดับของประวัติศาสตร์ไทย” ใน การแสวงหา

ความจริงทางมนุษยศาสตร์, สุวรรณา สถาอานนัท ์บ.ก., กรุงเทพฯ: ส.ก.ว. (กาํลงัจดัพิมพ)์ 

๒๕๔๘ “ชยัชนะของเสรีประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยอ์ยูเ่หนือการเมือง” ใน ธรรมศาสตร์และ

การเมืองเร่ืองพืน้ที,่ ชาญวิทย ์เกษตรศิริ บ.ก., กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์: ๓๓-๖๓. 
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๒๕๔๗ “ผหีลายตนท่ีท่าพระจนัทร์: การเมืองของภูมิสถานและความททรงจาํ” จลุสารหอจดหมาย

เหตุธรรมศาสตร์, ฉบบัท่ี ๘, มิ.ย. ๒๕๔๗ – พ.ค. ๒๕๔๘: ๓-๑๓. 

๒๕๔๗ “อยา่ดูเบาวิธีวทิยา”, ศิลปวัฒนธรรม, ปีท่ี ๒๕, ฉบบัท่ี ๑๑ (ก.ย. ๒๕๔๗): ๑๔๔-๑๕๑ 
และ ฉบบัท่ี ๑๒ (ต.ค. ๒๕๔๗):๑๕๒-๑๖๐. 

๒๕๔๗ “ประวติัศาสตร์ชาตินิยมไทย: อนัตรายของลทัธิชาตินิยมไทย (กรณีเหตุการณ์รุนแรงท่ีปัตตานี)” 
บทความ ๓ ตอนใน กรุงเทพธุรกจิ, ๑๗-๑๙ พ.ค. ๒๕๔๗. 

๒๕๔๗ “เร่ืองราวจากชายแดน: ส่ิงแปลกปลอมต่อตรรกทางภูมิศาสตร์ของประวติัศาสตร์แห่งชาติไทย” ใน 
รัฐปัตตานี ในอาณาจักรศรีวิชัย, สุจิตต ์วงษเ์ทศ บ.ก., กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน, น. ๒-๓๐, 
พิมพค์ร้ังแรก ๒๕๔๕ (ดูขา้งล่าง) 

๒๕๔๖ “ภาวะอยา่งไรหนอท่ีเรียกวา่ศิวิไลซ์: เม่ือชนชั้นนาํสยามสมยัรัชกาลท่ี ๕ 

แสวงหาสถานะของตนเอง ผา่นการเดินทางและพิพิธภณัฑท์ั้งในและนอกประเทศ” รัฐศาสตร์
สาร, ปีท่ี ๒๔, ฉบบัท่ี ๒ (๒๕๔๖):๑-๖๖. 

๒๕๔๖ “ผูร้้ายในประวติัศาสตร์ไทย กรณีพระมหาธรรมราชา: ผูร้้ายกลบัใจหรือถูกใส่ความโดย plot ของ
นกัประวติัศาสตร์” ใน พระมหาธรรมราชา กษตัราธิราช, พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ กรุงเทพฯ: 
สาํนกัพิมพม์ติชน, น. ๑๔๖-๑๘๓, พิมพค์ร้ังแรก ๒๕๓๓ (ดูขา้งล่าง) 

๒๕๔๖ “ประวติัศาสตร์ดดัจริต” ศิลปวัฒนธรรม, ปีท่ี ๒๔, ฉบบัท่ี ๗ (พ.ค. ๒๕๔๖): ๑๐. 

๒๕๔๕ “เร่ืองราวจากชายแดน: ส่ิงแปลกปลอมต่อตรรกทางภูมิศาสตร์ของประวติัศาสตร์แห่งชาติ
ไทย” ศิลปวัฒนธรรม, ปีท่ี ๒๓, ฉบบัท่ี ๑๒ (ต.ค. ๒๕๔๕):๗๐-๘๓. 

๒๕๔๔ “การศึกษาประวติัศาสตร์แบบ postmodern” ใน ลมืโคตรเหง้ากเ็ผาแผ่นดิน: รวมบทความในวาระ

ครบรอบ ๖๐ ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บ.ก., กรุงเทพฯ: 
สาํนกัพิมพม์ติชน, น. ๓๕๐-๓๙๐. 

๒๕๔๔ “ประวติัศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม” ศิลปวัฒนธรรม, ปีท่ี ๒๓, ฉบบัท่ี ๑ (พ.ย.
๒๕๔๔): ๕๖-๖๕. 

๒๕๔๓ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา: สายไปแล้วหรือยงั? (บนัทึกการอภิปรายโดยชาญวทิย ์เกษตรศิริ 
และธงชยั วินิจจะกลู), อมัพร จิรัฐติกร บ.ก., กรุงเทพฯ: ส.ก.ว. ๑๒๔ หนา้. 

๒๕๔๓ “การเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของอดีต: ประวติัศาสตร์ใหม่ในประเทศไทยหลงั ๑๔ ตุลาคม” กลุลดา 
เกษบุญชู แปลจาก “The Changing Landscape of the Past: New Histories in Thailand Since 1973" 
Journal of Southeast Asian Studies 26, 1 (1995), pp. 99-120, ใน สถานภาพไทยศึกษา: การ

สํารวจเชิงวิพากษ์, ฉตัรทิพย ์นาถสุภา และคณะ บ.ก., เชียงใหม่: Silkworm Books, น. ๑๘-๔๗. 
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๒๕๔๒ “อาจารยป๋์วยกบัความเงียบในต่างแดน” ใน อาจารย์ป๋วยกบัธรรมศาสตร์, วนัรักษ ์ม่ิงมณี
นาคิน บ.ก., กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, น. ๔๖-๔๙. 

๒๕๔๐ “คาํนาํ” ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, วิถไีทย: การท่องเทีย่วทางวฒันธรรม, กรุงเทพฯ: ส.ก.ว. และ
มูลนิธิภูมิปัญญา, ๗ หนา้ (ไม่ปรากฏเลขหนา้) 

๒๕๓๙ “ความทรงจํากบัประวตัิศาสตร์บาดแผล: กรณีการปราบปรามนองเลือด ๖ 

ตลุา ๒๕๑๙” รัฐศาสตร์สาร, ปีท่ี ๑๙, ฉบบัท่ี ๓ (๒๕๓๙): ๑๕-๔๙ และใน สารคดี, 

ปีท่ี ๑๒, ฉบบัท่ี ๑๔๐ (ต.ค. ๒๕๓๙):๑๘๑-๑๙๔ (พิมพ์ซํา้ในท่ีอ่ืนหลายครัง้) 

๒๕๓๙ “เดือนตุลา เชา้วนัพธุ” สารคดี, ปีท่ี ๑๒, ฉบบัท่ี ๑๔๐ (ต.ค. ๒๕๓๙): ๑๒๒-๑๒๘. 

๒๕๓๙ “ความอิหลกัอิเหล่ือแห่งชาติ” ใน ตุลากาล, กรุงเทพฯ: ม่ิงมิตร, น. ๒๔๒-๒๙๐. 

๒๕๓๙ “รําลึก ๖ ตุลาทาํไมและอยา่งไร” และ จดหมายถึงเพื่อน ๓ ฉบบั ใน เราไม่ลมื ๖ ตุลา, 
กรุงเทพฯ: ชนนิยม, น. ๑๓-๒๒, ๑๘๓-๑๙๘. (ตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในท่ีต่างๆ ก่อนหนา้นั้น) 

๒๕๓๙ “โรคาโลกาภิวตัน์ (กบัภูมิคุม้กนับกพร่อง)” สังคมศาสตร์ปริทศัน์, ปีท่ี ๑๘, ฉบบัท่ี ๑ 
(ก.ค.- ธ.ค. ๒๕๓๙):๑๕-๒๘. 

๒๕๓๘ “คาํนาํ: ชาติไทย เมืองไทย และนิธิ เอียวศรีวงศ”์ ใน นิธิ เอียวศรีวงศ,์ ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน

และอนุสาวรีย์, กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน, น. (๑๑) – (๓๘). 

๒๕๓๓ “ผูร้้ายในประวติัศาสตร์ไทย กรณีพระมหาธรรมราชา: ผูร้้ายกลบัใจหรือถูกใส่ความโดย 
plot ของนกัประวติัศาสตร์” ใน ไทยคดีศึกษา, สุนทรี อาสะไวย ์กาญจนี ละอองศรี บ.ก. 
กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พรินต้ิง, น.๑๗๓-๑๙๖. 

๒๕๓๓  ”การไดดิ้นแดนกบัความทรงจาํอาํพราง” สมุดสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๑๒, ฉบบัท่ี ๓-๔: ๑๐๑-
๑๒๕. 

๒๕๓๒ “คาํอธิบาย ๒ แนวทางต่อเร่ืองกาํเนิดประชาธิปไตยไทย: ศึกษาจากวดีิโอเทป ๒ ช้ิน”, จดหมายข่าว

มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีท่ี ๓, ฉบบัท่ี ๓, (ก. ย. ๒๕๓๒). 
๒๕๓๒ “ตุลาคม ๒๕๑๖-ตุลาคม ๒๕๑๙: ความไม่ต่อเน่ืองและทางหลายแพร่งของการเมืองไทย” 

เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง รัตนโกสินทร์: การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย, 
วิทยาลยัครูสวนสุนนัทา, ๑๓-๑๕ ธนัวาคม ๒๕๓๒, ๑๖ หนา้ 

๒๕๓๒ “ความเป็นชาติไทย: ผลผลิตของนิยาม” จดหมายข่าวสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๑๑, ฉบบัท่ี ๔: 
๖๘-๗๖. 

๒๕๓๐ “ประวติัศาสตร์การสร้าง ‘ตวัตน’” ใน อยู่เมืองไทย, สมบติั จนัทรวงศ ์และ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์
บ.ก., กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, น.๑๒๙-๑๘๒. 
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(บทความทีย่งัไม่ได้ตีพมิพ์) 
๒๕๓๙ “ศึกษาเร่ืองไทยในแดนเนรมิต (Thai Studies in Wonderland)” ปาฐกถานาํการสมัมนา “นวกรรม

เชิงกระบวนทศัน์ด้านไทยศึกษา” โดย ส.ก.ว. ๑๓-๑๔ ส.ค. ๒๕๓๙ 
๒๕๓๔ “วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์แบบวงศาวิทยา (genealogy),” รายงานโครงการวิจยัเสริมหลกัสูตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประสบการณ์อืน่ๆ 
๒๕๑๗/๒๕๑๘ เลขาธิการศูนยก์ลางนกัเรียนแห่งประเทศไทย 
๒๕๑๘/๒๕๑๙ โฆษกสภานกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
๒๕๑๙  รองนายกองคก์ารนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
๒๕๑๙-๒๕๒๑ ผูต้อ้งขงัในคดีการเมืองเป็นเวลา ๒ ปี หลงัการสงัหารหมู่ผูบ้ริสุทธ์ิในมหาวิทยาลยั  

ธรรมศาสตร์ในวนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ต่อมาไดรั้บการนิรโทษกรรมในวนัท่ี ๑๖ กนัยายน  
๒๕๒๑ 
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ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลงั 14 ตลุา 
 

ธงชยั วินิจจะกลู 

 
 
 

ปาฐกถา 14 ตลุา ประจาํปี 25481 
ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตลุา 2516 

14 ตลุาคม 2548 
 

                                                 
1 ขอขอบพระคุณธนพล ล้ิมอภิชาติ ธนาพล อ๋ิวสกุล และประจกัษ ์กอ้งกีรติ ในการช่วยคน้ควา้และจดัทาํตน้ฉบบัของ
บทความน้ี 
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 ปรากฎการณ์ทีเ่พิง่เกดิขึน้เรว็ๆ น้ี 2 เรือ่ง ไดแ้ก่ การตคีวามพระราชอาํนาจทัว่ไปของ
พระมหากษตัรยิ ์หวงัอาศยัพระราชอาํนาจเป็นปจัจยัตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจของรฐับาล และ ความ
พยายามของทุนใหญ่ทีจ่ะยดึครองสือ่มวลชน จนสาธารณชนตื่นตระหนกวา่จะเป็นการทาํลายเสรภีาพใน
การสือ่สารของประชาชน หากพเิคราะหใ์หด้ ีทัง้สองกรณมีสีาระทีแ่ทจ้รงิเป็นเรือ่งเดมิๆทีเ่กดิขึน้ครัง้แลว้
ครัง้เล่า สะทอ้นอาการของสภาวะทีข่อเรยีกวา่ “ประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลา” เป็นอยา่งด ี
 ปรากฏการณ์ทัง้สองสะทอ้นสภาวะของประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลาอยา่งไร? อะไรคอื
คุณลกัษณะของประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลา? 
 ประเดน็สาํคญัของภาคทีห่น่ึง คอื ประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลาเป็นการเมอืงแบบมวลชนซึง่ผู้
ทีต่กัตวงไดผ้ลประโยชน์สงูสดุไดแ้ก่กลุ่มทุนนานาชนิดทีม่ากบัระบอบรฐัสภา และฝา่ยกษตัรยินิ์ยม
ประชาธปิไตย2 ทีม่อีทิธพิลสงูอยา่งไมเ่คยมมีาก่อนหน้านบัจากอวสานของระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์
 จากนัน้ในภาคสองของขอ้เขยีนชิน้น้ี จะเจาะจงพจิารณาคุณลกัษณะสาํคญัๆของประชาธปิไตย
แบบหลงั 14 ตุลาทีเ่ตบิโตมาในสงัคมไทยจนถงึปจัจุบนั รวมทัง้ “ปญัหาปตัตานี” วา่ทดสอบ
ประชาธปิไตยไทยอยา่งไร 
 
  

ภาคหน่ึง 
14 ตลุากบัประวติัศาสตรป์ระชาธิปไตยไทย 

 
วาทกรรม 14 ตุลากบัประชาธปิไตยไทย 

คนรุน่หลงัทีเ่ตบิโตหรอืเกดิหลงัยคุรฐับาลเปรมจนถงึปจัจุบนั (หมายความวา่ยงัเดก็อยูใ่น
เหตุการณ์พฤษภา 35) อาจนึกไมค่อ่ยออกวา่การต่อสูก้บัเผดจ็การทหารตัง้แต่ 14 ตุลาเป็นอยา่งไร 
เพราะตลอดชวีติทางการเมอืงของเขารูจ้กัแต่การต่อสูก้บันกัการเมอืงและกลุ่มทนุฉ้อฉล 
 ในทาํนองเดยีวกนั คนทีเ่กดิหลงั 2475 (หมายความวา่ยงัเดก็อยูร่ะหวา่งปี 2475-2490 หรอือาจ
เริม่เขา้ใจความซบัซอ้นทางการเมอืงกภ็ายหลงั 2495 ไปแลว้) ซึง่หมายถงึคนสว่นมากในสงัคมไทย
ปจัจุบนั อาจนึกไมอ่อกหรอืไมเ่คยรบัรูเ้ลยวา่ปญัหาเรือ่งพระราชอาํนาจของพระมหากษตัรยิภ์ายใต้

                                                 
2 คาํของประจกัษ ์กอ้งกีรติ ใน และแล้วความเคล่ือนไหวกป็รากฏ.  ผูเ้ขียนใชค้าํวา่ “ราชาชาตินิยมใหม่” สาํหรับอุดมการณ์
ประวติัศาสตร์แบบราชาชาตินิยมท่ีเนน้ความเป็นนกัประชาธิปไตยของกษตัริย ์แต่ในท่ีน้ี เราจะไม่พิจารณาถึงชาตินิยมเลย
จึงขอใชค้าํของประจกัษซ่ึ์งส่ือความไดต้รงกบัท่ีตอ้งการในท่ีน้ีดีกวา่  
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ระบอบรฐัธรรมนูญเป็นเรือ่งคอขาดบาดตายมาก่อน และไมรู่ว้า่กลุ่มการเมอืงทีเ่รยีกวา่ฝา่ย “กษตัรยิ์
นิยม”3 มพีฤตกิรรมทางการเมอืงอยา่งไร ระหวา่ง 2475-2495  
 คนทีเ่กดิหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง (หลงั 2487) คงนึกไมอ่อกเลยวา่ฝา่ยเจา้และฝา่ยกษตัรยิ์
นิยมเคยลงมาเกลอืกกลัว้ต่อสูท้างการเมอืงลุ่มๆ ดอนๆ เหมอืนกลุ่มฝา่ยอื่นๆ เชน่ทหาร กลุ่มส.ส.อสีาน 
กลุ่มปรดี ีกลุม่ทุนทอ้งถิน่ เป็นตน้ ตลอดชวีติทางการเมอืงของเขา รูจ้กัการต่อสูก้บัเผดจ็การทหารกบั
การต่อสูก้บันกัการเมอืงและกลุ่มทุนฉ้อฉล พระเจา้อยูห่วัทีเ่ขารูจ้กัคอืองคป์จัจุบนัเทา่นัน้ เขาคงเรยีนรู้
จกัพระองคอ์ื่นๆก่อนหน้านัน้จากตําราหนงัสอืในและนอกหอ้งเรยีน และพธิกีรรมต่างๆ ทางสงัคม ซึง่ก็
เป็นผลผลติของอุดมการณ์ราชาชาตนิิยม4แทบทัง้สิน้ 
 ประชาชนแทบทุกคนในประเทศไทยขณะนี้ไมรู่จ้กัวกิฤตยิคุก่อน 2475 ซึง่มคีวามไมพ่อใจเจา้อยู่
ทัว่ไป ดว้ยเหน็วา่อาํนาจเจา้เป็น”ลกูตุม้ถ่วงความเจรญิ”5 ความเขา้ใจต่อประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตย
ไทยของคนรุน่เราในปจัจุบนั อยูภ่ายใตก้รอบประสบการณ์ของคนรุน่หลงัสงครามโลก องคค์วามรูห้ลกัๆ 
กผ็ลติโดยปญัญาชนทีม่ปีระสบการณ์ในกรอบน้ีเป็นสว่นใหญ่ 
 ความเขา้ใจทัว่ไปเกีย่วกบั 14 ตุลากบัประชาธปิไตยไทย หรอือาจเรยีกอกีอยา่งวา่ วาทกรรม 14 
ตุลากบัประชาธปิไตยไทยมสีาระสาํคญั 3 ประการ แต่ละขอ้ลว้นมขีอ้จาํกดั จนกลายเป็นประวตัศิาสตร์
บดิเบีย้วไป 
 ประการแรก ประชาธปิไตยคอืผลของการต่อสูก้บัเผดจ็การทหาร บา้งขยายความในทางวชิาการ
วา่คอืการต่อสูก้บัรฐัราชการทีม่กีองทพัเป็นตวัแทน บา้งขยายความออกไปอกีวา่ผูต่้อสูไ้ดแ้ก่ พลงันอก
ระบบราชการ ซึง่หมายถงึประชาชน กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมอืง (เชน่ นกัศกึษา) และกลุ่มทุนนานา
ชนิด 
 ทศันะเชน่น้ีเป็นทีม่าของความคดิเกีย่วกบัประชาธปิไตยไทยอกีหลายประเดน็ เชน่ ภาวะที่
กองทพัและภาคเอกชนพบกนัครึง่ทางชว่งรฐับาลเปรม จงึเรยีกวา่ประชาธปิไตยครึง่ใบ ภาวะทีก่องทพั
ไมเ่ขา้มามบีทบาทครอบงาํทางการเมอืงอกีต่อไปจงึเรยีกวา่ประชาธปิไตยเตม็ใบ เป็นตน้ ประวตัศิาสตร์
ตามทศันะน้ีจงึถอืวา่รฐับาลทหารยอ่มไมเ่ป็นประชาธปิไตย โดยไมต่อ้งสนใจเงือ่นไขบรบิทใดอืน่ จงึถอื
วา่คณะทหารทีก่่อการปฏวิตั ิ2475 และต่อสูก้บัฝา่ยเจา้หลงั 2475 เป็นจุดเริม่ตน้ของเผดจ็การของไทย 

                                                 
3 คาํวา่ “กษตัริยนิ์ยม” มาจาก royalism, royalist เป็นคาํท่ีใชก้นัมานานแลว้ในสังคมไทย เพียงแต่ไม่ค่อยปรากฏในระยะหลงั 
หมายถึงผูนิ้ยมระบบการเมืองท่ีพระมหากษตัริยมี์อาํนาจมาก (มากแค่ไหนแลว้แต่กรณีและยคุสมยั) คนกลุ่มน้ีอาจมี
ยศฐาบรรดาศกัด์ิหรือเป็นสามญัชนกไ็ด ้ ผูเ้ขียนมิไดผ้ลิตคาํน้ีเอง แต่ใชต้ามท่ีใชก้นัมาก่อน 
4 ธงชยั วินิจจะกลู, “ประวติัศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม”ศิลปวฒันธรรม, ปีท่ี 23, ฉบบัท่ี 1 (พ.ย. 2544):  56-65. 
5 Matthew Copeland, “Contested Nationalism and the 1932 Overthrow of the Absolute Monarchy in Siam,” Ph.D. thesis, 
Australian National University, 1994. 
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ไมส่นใจบรบิททางประวตัศิาสตรว์า่รฐับาลพลเรอืนขณะนัน้สนบัสนุนฝา่ยเจา้ ตอ้งการรือ้ฟ้ืนพระราช
อาํนาจ ในขณะทีฝ่า่ยทหารตอ้งการพทิกัษ์การปฏวิตั ิ2475 เป็นตน้6 
 แต่ทศันะทีเ่ป็นสตูรตายตวัน้ี มอีทิธพิลอยา่งสงูมานานตัง้แต่ก่อน 14 ตุลามาจนถงึปจัจุบนั 
ทศันะน้ีสะทอ้นยคุสมยัเผดจ็การทหารครองอาํนาจ โดยเฉพาะยคุสฤษดิเ์ป็นตน้มาจนถงึหลงั 14 ตุลาซึง่
ยงัมคีวามพยายามของคณะทหารทีจ่ะสถาปนาอาํนาจอยู ่แต่กลบัทาํใหเ้ราเขา้ใจประวตัศิาสตร์
ประชาธปิไตยไทยบดิเบีย้ว มองเหน็แคม่ติเิดยีวแงม่มุเดยีว โดยเฉพาะอยา่งยิง่มองไมเ่หน็สถานะ
บทบาทของฝา่ยเจา้และฝา่ยกษตัรยินิ์ยมในประวตัปิระชาธปิไตยไทยซึง่เป็นประเดน็ใหญ่มากนบัจาก 
2475 จนถงึกลางทศวรรษ 2490 
 ประการทีส่อง   ประชาธปิไตยคอืการต่อสูก้บัอาํนาจเงนิอาํนาจทุนทีฉ้่อฉลเอาแต่แสวงหา
ประโยชน์ใสต่วัเองภายใตก้รอบประชาธปิไตยแบบรฐัสภา 
 14 ตุลา 2516 เป็นจุดพลกิผนัของประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยไทยในแงเ่ป็นจุดเริม่ตน้ของจุดจบ
ของอาํนาจทหารในการเมอืงไทย และเป็นเหตุการณ์ทีเ่ปิดประตูตอ้นรบัใหก้ลุ่มทุนต่างๆ เขา้มามสีว่น
รว่มทางการเมอืงตามระบอบรฐัสภาได ้ตามทศันะน้ี ปญัหาใหญ่สดุของประชาธปิไตยหลงัอาํนาจทหาร
ถอยออกไปแลว้ คอืนกัการเมอืงเหน็แก่ตวั คอรร์ปัชัน่ ไมซ่ื่อสตัยส์จุรติ ไมเ่หน็แก่ผลประโยชน์ของชาติ
อยา่งแทจ้รงิ 
 ประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยตามทศันะน้ีจงึถอืวา่ ต่อใหเ้ป็นรฐัของพลเรอืนมาจากการเลอืกตัง้ 
แต่ถา้ตกัตวงเพือ่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง ยอ่มถอืวา่ไมเ่ป็นประชาธปิไตย คุณธรรมความ
ซื่อสตัยก์ลายเป็นบรรทดัวดัความเป็นประชาธปิไตย ทศันะต่อประชาธปิไตยแบบนกัศลีธรรมแบบน้ี
สะทอ้นยคุสมยัเชน่กนั นัน่คอื มอีทิธพิลสงูใน 20 กวา่ปีทีผ่า่นมาตัง้แต่ระบอบรฐัสภาเริม่ลงหลกัปกัฐาน
หลงัปี 2521 เป็นตน้มา เปิดโอกาสใหทุ้นใหญ่น้อยทัง้ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่มอีาํนาจผา่นการเลอืกตัง้และ
รฐัสภา 
 แต่ประชาธปิไตยแบบนกัศลีธรรมเชน่น้ี ทาํใหเ้ราเขา้ใจประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยบดิเบีย้ว 
กล่าวคอื แทนทีจ่ะสนใจความสมัพนัธท์างอาํนาจของพลงัการเมอืงต่างๆ ในสงัคมไทย (เชน่ ทหาร 
สถาบนักษตัรยิ ์กลุ่มพลงัประชาชน นายทุน) วา่ผนัแปรเปลีย่นไปอยา่งไร กลบัมองเหน็แคว่า่ใครสะอาด 
ใครสกปรก จนนําไปสูข่อ้สรปุทีแ่พรห่ลายอยา่งยิง่ในปจัจุบนัวา่ นกัการเมอืงลว้นฉ้อฉล เขา้มาตกัตวง
ผลประโยชน์ใสต่วัเอง สว่นบุคคลหรอืกลุม่การเมอืงทีท่าํตวัลอยเหนือความสกปรกทางการเมอืงได ้จงึ
เป็นรฐับุรษุหรอืนกัประชาธปิไตยทีย่ิง่ใหญ่ 
 ประการทีส่าม ดงันัน้ประชาธปิไตยหลงั 14 ตุลาตามทศันะทัง้ 2 แบบดงักล่าวมา จงึไดแ้ก่การ
ต่อสูเ้พือ่สถาปนาระบอบรฐัสภาและการเลอืกตัง้เพือ่รฐับาลทีส่ะอาดและมคีุณธรรม 
 เคา้โครง (plot) ของประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยชนิดน้ี ตามทีแ่พรห่ลายในหมูผู่ม้กีารศกึษา
ปญัญาชนไทย เป็นเรือ่งของความกา้วหน้าขึน้เป็นลาํดบัของประชาธปิไตยรฐัสภา นบัจากพระเจา้อยูห่วั

                                                 
6 ดู ธาํรงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต,์ 2475 และ 1 ปีหลงัการปฏิวติั, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2543), บทท่ี 4 และ 5 
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รชักาลที ่7 ทรงพระราชทานประชาธปิไตยเมือ่ปี 2475 ทวา่ถูกเผดจ็การทหารชว่งชงิอาํนาจนําไป 
ประชาธปิไตยกลบัคนืมาดว้ยการลุกขึน้สูเ้มือ่ 14 ตุลา 2516 และต่อสูเ้รือ่ยมาจนถงึกรณนีองเลอืด
พฤษภา 35 จงึยตุเิผดจ็การทหารไดส้าํเรจ็ แมว้า่ประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยจะมจุีดสะดุดอุปสรรค
มากมาย รวมทัง้โศกนาฎกรรมเมือ่ 6 ตุลา 2519 กต็าม 
 ทศันะและเคา้โครงประวตัศิาสตรเ์ชน่น้ีเองทีใ่หค้วามหมายแก่รฐัธรรมนูญ 2540 วา่เป็น
รฐัธรรมนูญของประชาชน เพราะเป็นผลพวงของชยัชนะเหนือเผดจ็การทหารอยา่งเดด็ขาด และยงัมี
จุดหมายสาํคญัอยูท่ีก่ารขจดัขดัขวางนกัการเมอืงฉ้อฉล ไรคุ้ณธรรมออกจากระบบรฐัสภา 
 ทศันะประวตัศิาสตรป์ระเภทน้ียงัมกัใหค้วามสาํคญัแกบ่ทบาทของสถาบนักษตัรยิว์า่เป็นสว่น
สาํคญัทีช่ว่ยใหภ้ารกจิการสรา้งประชาธปิไตยบรรลุผล บทบาทสาํคญัทีม่กัยกมาสนบัสนุนความคดิน้ีคอื 
การพระราชทานรฐัธรรมนูญ เมือ่ 2475 และบทบาทของพระเจา้อยูห่วัพระองคป์จัจุบนัในเหตุการณ์ 14 
ตุลา 2516 กบัเหตุการณ์พฤษภา 35  
 ประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยไทยตามทศันะน้ี มพีฒันาการควบคูม่ากบัขบวนการ 14 ตุลา7 แลว้
เตบิโตมากบัประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลา ทีม่องเหน็พฒันาการของประชาธปิไตยวา่เป็นเรือ่งของการ
ต่อสูก้บัเผดจ็การทหาร และนกัการเมอืงไรคุ้ณธรรมเทา่นัน้ แต่กลบัมองขา้มปญัหาสาํคญัทีค่รอบงาํ
ประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยไทยเกอืบตลอด 73 ปีทีผ่า่นมา ไดแ้ก่ ปญัหาวา่ดว้ยบทบาทของสถาบนั
กษตัรยิแ์ละพระราชอาํนาจในการเมอืงไทย มองไมเ่หน็วา่แทท้ีจ่รงิแลว้บทบาทของสถาบนักษตัรยิใ์น
เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516  พฤษภา 2535 และทีส่าํคญัคอื 6 ตุลา 2519 และ การปฏวิตั ิ2475 เป็น
อยา่งไร และมคีวามหมายเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยไทยโดยองคร์วม 
 ประวตัศิาสตรช์นิดน้ียอมรบัอยา่งสนิทใจและไมต่ัง้คาํถามกบัความคดิความเชื่อทีว่า่สถาบนั
กษตัรยิอ์ยูน่อกเหนือระบบการเมอืงไทย ไมเ่ฉลยีวใจวา่ความคดิความเชื่อเชน่น้ีในตวัมนัเองเป็น
อุดมการณ์ทางการเมอืงชนิดหน่ึงทีท่รงอทิธพิลครอบงาํ จนกระทัง่เรามกัแยกบทบาทของสถาบนักษตัรยิ์
ออกจากความเขา้ใจต่อการเมอืงประชาธปิไตยของไทย 
 ในทีน้ี่ผูเ้ขยีนขออธบิายประชาธปิไตยไทยเสยีใหมว่า่พฒันามาทา่มกลางความสมัพนัธท์าง
อาํนาจระหวา่งพลงัทางการเมอืงต่างๆ ในสงัคมไทยอยา่งไร ประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลาเป็น
ประชาธปิไตยทีม่ลีกัษณะเฉพาะทางประวตัศิาสตรข์องสงัคมไทยอยา่งไร 
  
กษตัรยินิ์ยมในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยหลงั 2475 
 “รา่งรฐัธรรมนูญฉะบบัน้ีไมใ่ชป่ระชาธปิไตยอนัแทจ้รงิ แต่มลีทัธกิารปกครองแปลกปลาดแทรก
ซ่อนอยู ่ลทัธน้ีิกค็อื การนิยมกษตัรยิ”์ 

                                                 
7 ดู ประจกัษ ์กอ้งกีรติ, และแล้วความเคล่ือนไหวกป็รากฏ: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตลุา 
(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), น. 99-134, 464-514 โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวความคิดกษตัริยนิ์ยม
ประชาธิปไตยในหมู่ปัญญาชนเสรีนิยมแมก้ระทัง่ฝ่ายซา้ยบางคน 
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  “รา่งรฐัธรรมนูญฉะบบัน้ีเขยีนไวโ้ดยมคีวามปรารถนาจะเหนี่ยวรัง้พระมหากษตัรยิเ์ขา้มาพวัพนั
กบัการเมอืงมากเกนิไป โดยการถวายพระราชอาํนาจมากกวา่เดมิ… ยงังีไ้มใ่ชร่ฐัธรรมนูญประชาธปิไตย 
มนัเป็นรฐัธรรมนูญพระมหากษตัรยิอ์ยา่งชดัๆ ทเีดยีว” 
 “คณะจา้วน่ีเองเป็นปญัหาใหญ่… พระมหากษตัรยิใ์นรฐัธรรมนูญใหมฆ่า่คนไดโ้ดยมคีวามผดิ” 
 ขอ้ความทัง้หมดทีอ่า้งมาน้ีมาจากการอภปิรายโดยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหลายทา่น ไดแ้ก่ 
นายชื่น ระววีรรณ นายฟ้ืน สวุรรณสาร และนายเลยีง ไชยกาล เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2492 8 เพือ่
พจิารณารา่งรฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2492 นายเลยีงยงัไดเ้ตอืนดว้ยวา่รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีจะนําไปสูย่คุ
เขญ็และการปฏวิตันิองเลอืดเพราะถวายอาํนาจแก่พระมหากษตัรยิม์ากเกนิสมควร  ในระยะนัน้มกีาร
อภปิรายทางหน้าหนงัสอืพมิพอ์ยา่งเขม้ขน้วา่สถานภาพและพระราชอาํนาจของพระมหากษตัรยิค์วรมี
แคไ่หน โดยเรยีกผูส้นบัสนุนการขยายพระราชอาํนาจวา่เป็นพวก “กษตัรยินิ์ยม”  
 ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้หลงัการรฐัประหาร 2490 ซึง่นกัประวตัศิาสตรถ์อืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของระบอบ
เผดจ็การทหารของไทยอยา่งแทจ้รงิ 
 น่าคดิวา่การอภปิรายอยา่งเผด็รอ้น ตรงไปตรงมาดว้ยถอ้ยคาํดงัยกมาเป็นตวัอยา่งจากปี 2492 
น้ี สามารถทาํไดใ้นปจัจุบนัหรอืไม?่ แมแ้ต่ภายในการประชุมรฐัสภากเ็ถอะ? 
 คนสว่นใหญ่ในประเทศไทยปจัจุบนัไมเ่คยมปีระสบการณ์กบัภาวะทีแ่นวความคดิแบบกษตัรยิ์
นิยมเป็นแคแ่นวความคดิหน่ึงของกลุ่มการเมอืงหน่ึง ซึง่มดีเีลว ถูกๆ ผดิๆ และมผีลประโยชน์ทาง
การเมอืงของตน  ไมม่อีะไรต่างจากนกัการเมอืงอื่นๆ จงึถูกวจิารณ์ไดเ้หมอืนนกัการเมอืงอื่นๆ  
 เราจะถอืวา่น่ีเป็นความกา้วหน้าหรอืถอยหลงัด?ี เกดิอะไรขึน้ในประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยของ
ไทยนบัจากหลงัรฐัประหาร 2490? 
 นกัคดิคนสาํคญัเกีย่วกบัการเมอืงไทยเคยเสนอไวน้านแลว้วา่ การเปลีย่นแปลงการปกครอง 
2475 ไมแ่ตกหกักบัระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์9 ผลพวงของประวตัศิาสตรแ์บบน้ีกค็อื การเมอืงของ
กลุ่มประชาชนหรอืในประชาสงัคม มไิดม้อีาํนาจหรอืมสีว่นรว่มตดัสนิใจในนโยบายหรอืการเมอืงสาํคญั
ใดๆ  รฐัหลงั 2475 ยงัคงผกูขาดอาํนาจไวก้บัตน 
 เราอาจกล่าวกลบัทางไดว้า่ การทีพ่ลงัประชาชนยงัเตบิโตเขม้แขง็ไมพ่อ ไมใ่ชฐ่านพลงัของการ
ปฏวิตั ิ2475 เป็นปจัจยัหน่ึงทาํใหไ้มแ่ตกหกักบัอาํนาจรวมศนูยไ์มว่า่จะของรฐัสมบรูณาญาสทิธริาชย์
หรอืรฐัหลงั 2475  
 ตลอดระยะ 15-20 ปีหลงัการปฏวิตั ิ2475 (2475 ถงึ 2490 หรอื 2495) ปญัหาใจกลางของการ
เมอืงไทยทีส่าํคญัทีส่ดุ รนุแรงและสง่ผลกระทบต่อปญัหาอื่นๆ มากทีส่ดุ คอื ปญัหาวา่ดว้ยพระราช
อาํนาจของพระมหากษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนูญ 

                                                 
8 สยามนิกร 16 ม.ค. 2492 
9  Benedict Anderson, “The Studies of Thai State: the State of Thai Studies,” in Elizer B. Ayal ed., The Study of Thailand, 
(Athens, Ohio: Ohio University, Center for International Studies, 1979), pp. 193-247. ดูฉบบัแปลภาษาไทยใน ฟ้าเดียวกัน 
1, 3 (ก.ค.- ก.ย. 2546),  น. 99-147 
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 ความขดัแยง้ระหวา่งคณะราษฎรกบัฝา่ยเจา้หลงัการปฏวิตั ิ2475 คอืการต่อสูก้นัวา่
พระมหากษตัรยิค์วรมอีาํนาจแคไ่หน พวกกษตัรยินิ์ยมพยายามอยูห่ลายครัง้ทีจ่ะรือ้ฟ้ืนอาํนาจของ
พระมหากษตัรยิ ์การต่อสูอ้ยา่งดุเดอืดในขอ้น้ีนําไปสูก่บฏบวรเดชในปี 2477 ซึง่เป็นสงครามกลางเมอืง
ราคาแพง มผีูเ้สยีชวีติหลายสบิคน และต่อมานําไปสูก่ารสละราชสมบตัขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัในปี 2477 หลงัจากทีพ่ระองคท์รงพยายามต่อสูต่้อรองเพือ่เพิม่พระราชอาํนาจของกษตัรยิ์
ภายใตร้ฐัธรรมนูญแต่ไมส่าํเรจ็ 
 ความขดัแยง้รนุแรงในปญัหาน้ียงัเป็นเงือ่นไขผลกัดนัใหผู้นํ้าทหารอยา่งจอมพล ป. พบิลู
สงครามขึน้มามบีทบาทสาํคญัเหนือผูนํ้าพลเรอืน จนกระทัง่อาํนาจนําภายในคณะราษฎรตกอยูใ่นมอื
ฝา่ยทหารในทีส่ดุเพือ่ปกป้องผลของการปฏวิตั ิ2475 
 ฝา่ยเจา้ประสบความพา่ยแพต่้อเน่ือง ถงึกบัถูกจบักุมคมุขงั ถูกเนรเทศไปอยูเ่กาะ หรอืตอ้งลีภ้ยั
ไปอยูต่่างประเทศ นบัจากจอมพล ป. ขึน้มามอีาํนาจเตม็ตวัในปี 2481 ตลอดชว่งระยะเวลาดงักล่าว 
รฐัธรรมนูญของคณะราษฎรไมอ่นุญาตใหพ้ระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศไ์มว่า่ระดบัใดมบีทบาททาง
การเมอืง ดว้ยบทบญัญตัวิา่ พระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศท์รงอยู ่“เหนือ” การเมอืง หมายความวา่ 
พน้ไปจาก หา้มยุง่เกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง พระมหากษตัรยิไ์มส่ามารถกระทัง่จะแสดงความเหน็
ใดๆ ในทางสาธารณะเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองโดยไมผ่า่นความเหน็ชอบของรฐับาลหรอืสภาฯ 
 บทบาทของฝา่ยเจา้ไดร้บัการรือ้ฟ้ืนโดยปรดี ีพนมยงคใ์นฐานะผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคช์ว่ง
ทา้ยและหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง  ปรดีเีป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการปฏวิตั ิ2475 และการต่อสูก้บัฝา่ย
เจา้หลงัจากนัน้ แต่เขาจาํเป็นตอ้งประนีประนอมกบัฝา่ยเจา้ชว่งสงครามเพือ่ต่อสูก้บัอาํนาจของจอมพล 
ป.  ขบวนการเสรไีทยแทท้ีจ่รงิแลว้เป็นแนวรว่มหรอืพนัธมติรของกลุม่การเมอืงหลายฝา่ย รวมทัง้กลุ่ม
ปรดี ีกลุ่มส.ส.อสีาน ทหารเรอื และฝา่ยกษตัรยินิ์ยมมารว่มมอืกนัอยา่งหลวมๆ เพือ่ต่อสูก้บัรฐับาลจอม
พล ป. ฝา่ยกษตัรยินิ์ยมและพระราชวงศห์ลายพระองคม์บีทบาทสาํคญัในเสรไีทยสายองักฤษและ
สหรฐัอเมรกิา ในขณะทีป่รดีเีป็นผูนํ้าของขบวนการภายในประเทศ 
 หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง เจา้นายทัง้หลายไดร้บับรรดาศกัดิค์นื และไดร้บัอนุญาตใหม้บีทบาท
ทางการเมอืงได ้(ยกเวน้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและพระโอรสธดิาเทา่นัน้) แต่การเมอืงชว่งนัน้ยงั
อยูใ่ตอ้ทิธพิลของกลุ่มปรดี ีซึง่มไิดม้กีารถวายพระราชอาํนาจคนืหรอืเพิม่พระราชอาํนาจมากไปกวา่หลงั 
2475 แต่อยา่งใด  
 
กาํเนิด “กษตัรยินิ์ยมประชาธปิไตย” 
 ปี 2488-2494 เป็นจุดเปลีย่นสาํคญัของฝา่ยกษตัรยินิ์ยม กล่าวคอืเป็นระยะก่อตวัและสรา้ง
รากฐานใหแ้ก ่“กษตัรยินิ์ยมประชาธปิไตย” บทบาทของฝา่ยกษตัรยินิ์ยมในสภาฯมคีวามโดดเดน่  
ความสาํคญัของเจา้และสถาบนัพระมหากษตัรยิไ์ดร้บัการรือ้ฟ้ืนกลบัมาอกีครัง้ ภายใตก้ารนําของ
สมเดจ็ฯกรมขนุชยันาทนเรนทร พระราชโอรสของรชักาลที ่5 พระองคส์ดุทา้ยทีย่งัทรงดาํรงพระชนมช์พี
อยูใ่นขณะนัน้ พระองคเ์ป็นผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคใ์นเวลาต่อมา และเป็นผูนํ้าสาํคญัของฝา่ย
กษตัรยินิ์ยมนบัจาก 2475 ตราบจนสิน้พระชนมใ์นปี 2494 
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 แต่ฝา่ยกษตัรยินิ์ยมหลงัสงครามโลก ไมม่คีวามมุง่หมายจะเรยีกหาอาํนาจของ
สมบรูณาญาสทิธริาชยอ์กีต่อไป นกัการเมอืงฝา่ยน้ีหลายคนวพิากษว์จิารณ์โจมตรีะบอบการเมอืงก่อน 
2475 ดว้ยซํ้าไป แต่พวกเขาตอ้งการแสวงหาบทบาท สถานะ และพระราชอาํนาจทีม่ากขึน้กวา่ที่
คณะราษฎรจาํกดัไว ้พวกเขาแสวงหาพระราชอาํนาจมากทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดภ้ายใตร้ะบอบหลงั 2475 
ประเดน็สาํคญัๆม ีอาท ิเชน่ พระราชอาํนาจเลอืกและแต่งตัง้วุฒสิมาชกิ พระราชอาํนาจแต่งตัง้ตําแหน่ง
สาํคญัอื่นๆ เชน่ ประธานศาล ฯลฯ พระราชอาํนาจในการยบัยัง้กฎหมายทีผ่า่นสภาฯ เป็นตน้ 
 ฝา่ยกษตัรยินิ์ยมหลงัสงครามจงึเป็นทัง้การเริม่ตน้ใหมข่องสถาบนักษตัรยิห์ลงั 2475 แต่กเ็ป็น
ความต่อเน่ืองสบืทอดภารกจิของฝา่ยเจา้ทีพ่า่ยแพไ้ปสิน้เชงิก่อนสงคราม ความต่อเน่ืองแต่เริม่ใหมท่ี่
สาํคญั ไดแ้ก่การวางรากฐานทางภมูปิญัญาแก่กษตัรยินิ์ยมประชาธปิไตย หรอืระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุแบบหลงั 14 ตุลา วาทกรรมวา่ดว้ยพระมหากษตัรยิท์ีเ่ริม่ตน้ในชว่งน้ี ดา้น
หน่ึงสบืทอดอุดมการณ์กษตัรยินิ์ยมแต่เดมิ10 แต่อกีดา้นหน่ึงยอมรบัสถานะประมขุภายใตร้ฐัธรรมนูญ 
ดา้นหน่ึงยนืยนัอทิธพิลมหาศาลตามประเพณทีีม่มีาแต่โบราณกาล แต่กลบัอยูน่อกเหนือการเมอืงการ
ปกครองโดยตรง 
 ในเดอืนมนีาคม 2489 สมเดจ็ฯ กรมหมืน่พทิยลาภพฤฒยิากรหรอืพระองคเ์จา้ธานีนิวตั11  ทรง
แสดงปาฐกถาถวายแดพ่ระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล พระอนุชา (พระเจา้อยูห่วัองคป์จัจุบนั) และสมเดจ็
พระราชชนนี ต่อมาปาฐกถาดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรงุตพีมิพเ์ป็นบทความวชิาการภาษาองักฤษ ใน
หวัขอ้ “Thai Old Siamese Conception of Monarchy” 12 พระนิพนธน้ี์เป็นงานสัน้ๆทวา่มคีวามสาํคญั
อยา่งสงู เพราะประมวลรวบยอดความคดิของลทัธกิษตัรยินิ์ยมขึน้เป็นทฤษฎวีา่ดว้ยพระมหากษตัรยิใ์น
ระบบการเมอืงหลงั 2475 ทีฝ่า่ยกษตัรยินิ์ยมปรารถนาจะเหน็ เป็นฐานทางภมูปิญัญาของ ”วาทกรรม
พระราชอาํนาจ” ซึง่มุง่ขยายพระราชอาํนาจของพระมหากษตัรยิภ์ายใตร้ะบอบรฐัธรรมนูญ และเป็น
กรอบเคา้โครงสาํหรบัพฒันาการของสถาบนักษตัรยิไ์ทยตลอดระยะ 60 ปีทีผ่า่นมา จนทุกวนัน้ีมสีถานะ
สงูสง่อยา่งไมเ่คยมมีาก่อน 
                                                 
10 ดู สายชล สัตยานุรักษ,์ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ การสร้างอัตลกัษณ์ เมืองไทย และ ช้ัน ของชาวสยาม, 
(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน, 2546), น. 141-179 
11 พระองคเ์จา้ธานีนิวตั ทรงมีบทบาทสาํคญัในอภิรัฐมนตรีสภา ซ่ึงขดัขวางความพยายามของรัชกาลท่ี 7 ในการท่ีจะ 
“ปฏิรูป” การเมืองไทย พระองคท์รงเป็นปราชญท่ี์ปราดเปร่ือง ในระยะท่ีฝ่ายกษตัริยนิ์ยมถอยร่นในช่วงสมยัแรกของจอม
พล ป. พระองคท่์านเกบ็ตวัทาํงานวชิาการอยูเ่งียบๆ บทบาทสาํคญัต่อมาคือ ทรงเป็นพระอาจารยท่ี์ถวายการอบรม
ตระเตรียมยวุกษตัริยท์ั้งสองพระองคเ์พื่อข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์พระองคเ์จา้ธานีฯ ทรงรับหนา้ท่ีน้ีหลายปีต่อมากระทัง่พระ
เจา้อยูห่วัองคปั์จจุบนัทรงมีวฒิุภาวะ พระองคเ์จา้ธานีฯ ยงัเป็นประธานองคมนตรีหลงัจากท่ีสมเดจ็ฯ กรมขนุชยันาทฯ 
ส้ินพระชนม ์
12 บทความน้ีตีพิมพใ์น Journal of Siam Society, 36:2 (1947) ในท่ีน้ีอา้งอิงฉบบัตีพิมพซ์ํ้ าใน Collected Articles by H.H. 
Prince Dhani Nivat, (Bangkok: the Siam Society, 1969), pp. 91-104.  มีคนอ่านบทความน้ีจริงๆ ก่ีคนไม่ใช่ปัญหา เพราะ 
ความสาํคญัอยูท่ี่นาํเสนออุดมการณ์วา่ดว้ยสถาบนัพระมหากษตัริยข์องฝ่ายกษตัริยนิ์ยมอยา่งเป็นระบบ  เป็นความคิดรวบ
ยอดของวาทกรรมและการปฏิบติัจาํนวนมาก 
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 พระองคเ์จา้ธานีฯ เสนอในบทความวา่ สถาบนัพระมหากษตัรยิไ์ทยอยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนูญอยู่
แลว้มาแต่โบราณกาล คอื พระมนูธรรมศาสตร ์รฐัธรรมนูญอยา่งหลงั 2475 เป็น “pure foreign 
institution” (p.101) ภายใตร้ฐัธรรมนูญตามประเพณน้ีี พระมหากษตัรยิม์ไิดท้รงมพีระราชอาํนาจลน้ฟ้า
ไรข้อบเขต แต่พระราชอาํนาจกลบัตอ้งอยูภ่ายในกรอบของทศพธิราชธรรม และธรรมเนียมอื่นๆ อกี
มากมาย นัน่คอืตอ้งทรงเป็นธรรมราชา พระองคเ์จา้ธานีฯ วาดภาพประวตัศิาสตรไ์ทยอนัสวยหรวูา่ 
พระมหากษตัรยิไ์ทยทีผ่า่นมาเป็นเสมอืนบดิาปกครองบุตรดงัตกทอดมาแต่สมยัสโุขทยั มกีารแขวน 
“gong” (ฆอ้ง?)รบัรอ้งทุกข ์แมต่้อมาจะรบัอทิธพิลลทัธเิทวราชของเขมร แต่พระมหากษตัรยิไ์ทยที่
เปรยีบเสมอืนบดิาปกครองบุตรยงัคงสบืทอดต่อมาจนถงึ 2475 พระองคเ์จา้ธานีฯทรงยํา้วา่
พระมหากษตัรยิไ์ทยเป็น The Great Elect อยูแ่ลว้ คอืประชาชนรว่มใจกนัเลอืกแลว้เทดิทนูขึน้เป็นเจา้
ชวีติเจา้แผน่ดนิตามคต ิ“อเนกชนนิกรสโมสรสมมต”ิ 
 น่ีคอืทฤษฎขีองไทยวา่ดว้ยพระมหากษตัรยิ ์เป็นจารตีธรรมเนียมทีไ่มเ่คยมกีารเขยีนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร13 ทฤษฎพีระมหากษตัรยิเ์ชน่น้ีเองทีเ่ป็นฐานของการรือ้ฟ้ืนบทบาทสถาบนัพระมหากษตัรยิ์
ระหวา่ง 2490-2494 และนบัจากยคุสฤษดิเ์ป็นตน้มา 
 แมป้รดี ีพนมยงคจ์ะเป็นผูเ้ปิดโอกาสแก่ฝา่ยกษตัรยินิ์ยมใหก้ลบัมามบีทบาททางการเมอืง แต่
เจา้นายบางพระองคแ์ละฝา่ยกษตัรยินิ์ยมยงัคงขดัขอ้งเคอืงใจกบับทบาทของปรดีใีนการปฏวิตั ิ2475 จงึ
จอ้งแกแ้คน้ปรดีอียา่งเอาการเอางานและอยา่งเป็นระบบ กรณสีวรรคตอนัน่าเศรา้สลดกลบักลายเป็น
โอกาสงามทีก่ลุ่มน้ีใชเ้ล่นงานปรดีจีนพา่ยแพ ้ปรดีตีอ้งประสบความยากลาํบากอยา่งแสนสาหสัตัง้แต่ปี 
2489 จนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติกด็ว้ยฝีมอืของฝา่ยกษตัรยินิ์ยมเหล่าน้ี ผลพลอยไดอ้กีอยา่งหน่ึงคอื 
เรือ่งราวความเป็นไปของราชสาํนกักลบัมาเป็นจุดสนใจของสงัคมอกีครัง้ 
 รฐัประหารปี 2490 เป็นการปิดฉากคณะราษฎร นกัประวตัศิาสตรม์กัจะใหค้วามสนใจกบั
บทบาทของผูนํ้ารุน่ใหมใ่นกองทพับกอยา่งผนิ ชุณหะวณัและเผา่ ศรยีานนท ์ ขอ้เทจ็จรงิกค็อื เกดิขึน้
จากความรว่มมอืระหวา่งทหารบกกบัฝา่ยกษตัรยินิ์ยมซึง่มบีทบาทมากมายเตม็ไปหมดในการรฐัประหาร
ครัง้น้ี  อาจจดัไดว้า่ 2490-2494 เป็นยคุฟ้ืนฟูของกษตัรยินิ์ยม หลกัฐานชดัเจนประการหนึ่งคอื 
รฐัธรรมนูญ 2492 ทีโ่ปรเจา้อยา่งไมเ่คยมมีาก่อน เป็นรฐัธรรมนูญฉบบัแรกทีร่ะบุวา่ประเทศไทยเป็น
ประชาธปิไตยมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ และฉบบัแรกทีร่ะบุวา่ ผูใ้ดจะฟ้องรอ้งพระมหากษตัรยิไ์มไ่ด ้

                                                 
13 เห็นไดช้ดัวา่น่ีคือฐานทางภมิูปํญญาของ Tongnoi Tongyai, “The Role of the Monarchy in Modern Thailand,”  Pinit 
Ratanakul ed. Development, Modernization and Tradition in Southeast Asia ◌ฺ (Bangkok: Mahidol University, 1990; ของ
วทิยานิพนธ์ของธงทอง จนัทรางศุ พ.ศ. 2529, และของหนงัสือ พระราชอาํนาจ โดยประมวล รุจนเสรี และความเห็นอ่ืนๆ 
ในทาํนองเดียวกนั รวมทั้งบทความของศรีศกัร วลัลิโภดม ใน มติชน เม่ือ 23 ก.ย. 2548 ท่ีผา่นมาน้ีเอง ทั้งหมดอา้งถึง
รัฐธรรมนูญตามวฒันธรรมประเพณีไทยท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมไทยกวา่รัฐธรรมนูญทางการซ่ึงเป็นของนอก ทั้งหมดอา้งถึง
พระราชอาํนาจตามประเพณีซ่ึงมิไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรัฐธรรมนูญ (ของนอก) ธงทองเสนอวา่น่ีเป็นพระราช
อาํนาจตามธรรมชาตขิองพระมหากษตัริย ์ประมวลเสนอวา่ ดงันั้นพระองคจึ์งทรงอยูเ่หนือรัฐธรรมนูญ (ของนอก) 
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และใหอ้าํนาจพระมหากษตัรยิอ์กีหลายประการ เชน่ในการเลอืกและแต่งตัง้วุฒสิภา ในการประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน และในการอนุมตัเิปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล เป็นตน้ 
 นกัประวตัศิาสตรไ์ทยมกัเสนอวา่การฟ้ืนฟูสถาบนักษตัรยิเ์กดิขึน้ในยคุสฤษดิ ์14 แต่แทท้ีจ่รงิเริม่
ในชว่งน้ีเอง กล่าวคอื ในขณะทีพ่ระเจา้อยูห่วัองคป์จัจุบนัยงัทรงพาํนกัอยูใ่นต่างประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
ผูส้าํเรจ็ราชการฯ และคณะองคมนตร ี(เรยีกวา่ อภริฐัมนตร ีระหวา่ง 2490-92) ไดร้ือ้ฟ้ืนประเพณเีดมิ
และรเิริม่ประเพณใีหม่ๆ  หลายอยา่ง 
 พระราชพธิพีชืมงคล ซึง่มกักล่าวกนัวา่ไดร้บัการรือ้ฟ้ืนในปี 2503 ไดร้บัการรือ้ฟ้ืนเมือ่ 6 พ.ค. 
2492 15  
 ผูส้าํเรจ็ราชการฯ เสดจ็ถวายปรญิญาบตัรแก่นกัศกึษาหลายมหาวทิยาลยัรวมทัง้จุฬาฯ ในปี 
2492 16  
  ตลอดปี 2491-2492 ขา่วเกีย่วกบักจิกรรมของราชสาํนกัไดร้บัการรายงานสมํ่าเสมอ วนัจกัร ีวนั
ปิยมหาราชกลายเป็นพธิกีารใหญ่โต เจา้นายหลายพระองคท์ีเ่สดจ็ลีภ้ยัชว่งรฐับาลจอมพล ป. เสดจ็กลบั
ในชว่งน้ี รวมถงึพระองคเ์จา้บวรเดชในปี 2492 แต่ขา่วใหญ่เกีย่วกบัสถาบนักษตัรยิต์ลอดปี 2491-92 
ไดแ้ก่การอญัเชญิพระราชองัคารของพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่7 กลบัประเทศไทยพรอ้มการเสดจ็กลบัของ
สมเดจ็พระนางเจา้ราํไพพรรณ ีมพีระราชพธิใีหญ่โต และคาํอธบิายกาํเนิดประชาธปิไตยแบบกษตัรยิ์
นิยมประชาธปิไตย ซึง่ยกคณุความดใีหก้บัพระองคใ์นฐานะผูพ้ระราชทานรฐัธรรมนูญ เริม่ตน้ในชว่งน้ี
เอง 
 การรกุคบืขยายอาํนาจของฝา่ยกษตัรยินิ์ยมจงึกลายเป็นหนามยอกอกคณะรฐัประหาร  2490 ใน
เวลาต่อมา มคีวามขดัแยง้หลายครัง้ จนในทีส่ดุคณะทหารจงึก่อการรฐัประหารในปลายปี 2494 ลม้
รฐับาลของตนเองเพือ่ยกเลกิรฐัธรรมนูญ 2492 ลดทอนอาํนาจของฝา่ยเจา้ลงฉบัพลนั การรฐัประหาร
เกดิขึน้ก่อนการเสดจ็นิวตัพิระนครของพระเจา้อยูห่วัองคป์จัจุบนัเพยีง 3 วนั17 

                                                 
14 ตน้แบบความเขา้ใจน้ี คือ ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขนุอุปถมัภ์เผดจ็การ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2526) จากนั้น มีผูใ้ชต้ามอีกมาก รวมทั้งประจกัษ ์และแล้วความเคล่ือนไหวกป็รากฏ. แมก้ระทัง่
สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพส์มาพนัธ์, 2534) ซ่ึงศึกษายคุหลงั 2490 โดยตรง กเ็นน้ท่ีกลุ่ม
ทหารบกและความขดัแยง้กบัปรีดี สุธาชยัอภิปรายถึงกลุ่มนิยมเจา้ 2-3 คร้ัง แต่ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญันกั (น. 52, 100, 102-
103) มาใหค้วามสนใจมากขึ้นเม่ืออธิบายถึงรัฐธรรมนูญ 2492 ซ่ึงม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช ถึงกบักล่าววา่เป็นการ “ถวายพระ
ราชอาํนาจคืน” (น.110)   กลุ่มนิยมเจา้ในท่ีน้ี หมายถึง นกัการเมืองสาํคญั เช่น พ่ีนอ้งตระกลูปราโมช  
15 Bangkok Post, 7 May 1949 แต่ยงัไม่ใช่การประกอบพระราชพิธีท่ีทอ้งสนามหลวง 
16 Bangkok Post, 3 June 1949 
17 ชนิดา ชิตบณัฑิตย,์ “โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ: การสถปนาพระราชอาํนาจนาํ (พ.ศ. 2494-2546)” 
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิตทางมานุษยวทิยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547) ถือเอาการเสดจ็นิวติัในปี 2494 เป็นหลกัหมาย
วา่สถาบนักษตัริยเ์ร่ิมเขม้แขง็ข้ึน อนัท่ีจริงการเสดจ็นิวติัเกิดข้ึน ณ จุดตกตํ่าอีกคร้ังของฝ่ายกษตัริยนิ์ยม แต่หากถือวา่เป็นจุด
เร่ิมของการร้ือฟ้ืนสถาบนักษตัริยใ์หเ้ขม้แขง็อีกคร้ังหลงัถกูลดทอนอาํนาจฉบัพลนั 3 วนัก่อนหนา้นั้นกย็อ่มถกูตอ้ง 
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 หลงัความพา่ยแพข้องฝา่ยกษตัรยินิ์ยมคราวน้ี การฟ้ืนฟูบทบาทพระราชอาํนาจมไิดห้วงัผลระยะ
สัน้หรอือาศยักลวธิใีนระบบรฐัสภาอกีต่อไป แต่ทฤษฎวีา่ดว้ยพระมหากษตัรยิไ์ทยกลบัไดร้บัการปลกูฝงั
ก่อรา่งสรา้งตวัอกีครัง้อยา่งชา้ๆ ทวา่มัน่คงอยา่งมาก อาศยัการสรา้งสมพระบารมใีนหมูป่ญัญาชน และ
การใหค้วามหมายใหมแ่ก่สถานะเหนือการเมอืง จนประสบความสาํเรจ็ครัง้ใหญ่ในเหตุการณ์ 14 ตุลา 
2516  
 
ประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลา หรอืระบอบรฐัสภาของกลุ่มทุนโดยมธีรรมราชาอยูเ่หนือการเมอืง 
 14 ตุลา 2516 คอืการปฏวิตัคิร ัง้สาํคญัในประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยไทยอยา่งไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ 
 แต่การปฏวิตัดิว้ยพลงัมหาชน กลบัมไิดห้มายความวา่กลุ่มฝา่ยอื่นๆจะไมถ่อืโอกาสรว่มตกัตวง
ประโยชน์จากการปฏวิตันิัน้ มหินําซํ้าพลงัของมหาชนทีโ่คน่รฐับาลทหารสาํเรจ็เป็นเพยีงพลงัของการลุก
ฮอืขึน้ชัว่คราวเทา่นัน้ พลงัจดัตัง้ทีม่รีากลกึในสงัคมและมอีาํนาจต่อรองยงัมไิดเ้ขม้แขง็พอ (ยกเวน้ 
พ.ค.ท.) 
 มผีูก้ล่าวมานานแลว้วา่ ระบอบรฐัสภาซึง่ 14 ตุลาชว่ยใหล้งหลกัปกัฐานมัน่คงนัน้ กลบัเป็นเวททีี่
กลุ่มทุนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เขา้มาชว่งชงิหาผลประโยชน์ในทีส่ดุ ระหวา่ง 20 ปีนบัจาก 2516 
อาํนาจนําของกองทพัเริม่ถดถอยลงทุกท ีจากทีม่อีาํนาจโดยตรง กลายเป็นการครอบงาํอยา่งไมเ่ป็น
ทางการ กลายเป็นการคอ่ยๆ ถอนตวัออกไป แมก้องทพัพยายามจะหวนกลบัสูอ่าํนาจอกีครัง้ในปี 2519 
และ 2534 แต่กลบัจบลงดว้ยการลุกฮอืของประชาชนต่อตา้นอาํนาจทหารอกีครัง้เมือ่เดอืนพฤษภา 2535 
ทา่มกลางการถดถอยของอาํนาจทหาร กลุ่มทุนน้อยใหญ่ทัง้ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ต่างเขา้มาแสวง
ผลประโยชน์ในรฐัสภา  
 การปฏวิตั ิ14 ตุลาจงึเป็นการสถาปนาระบบการเมอืงทีเ่อือ้ประโยชน์แก่กลุ่มทุนและกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ซึง่อาศยัพลงัทุนเพือ่เขา้ครอบครองอาํนาจ โดยเฉพาะทุนจากทอ้งถิน่ทีม่ฐีานอยูก่บั
ชนบทและผลประโยชน์เฉพาะถิน่ เฉพาะภมูภิาค จนกลายเป็นการอาศยัระบบรฐัสภาเพือ่แบ่งสรรอาํนาจ
และทรพัยากรของรฐัเอาไปเป็นประโยชน์แก่ฐานการเมอืงของตน สาธารณชนทีม่พีลงัทางการเมอืงไดแ้ก่
ชาวกรงุ ชนชัน้กลางผูม้กีารศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สือ่มวลชน (สือ่ชนชัน้กลาง สือ่ชาวกรงุ) เกลยีดชงั
ประชาธปิไตยบา้นนอกของทุนทอ้งถิน่ยิง่นกั จงึผลกัดนัใหเ้กดิการ “ปฏริปูการเมอืง” อนันําไปสู่
รฐัธรรมนูญ 2540 ซึง่มจุีดหมายชดัเจนแต่แรกเริม่เพือ่ลดอาํนาจหรอืขจดัทุนทอ้งถิน่หรอืประชาธปิไตย
แบบบา้นนอก และเพือ่พยายามสถาปนาประชาธปิไตยทีส่าธารณชนทีม่กีารศกึษาเชื่อวา่ถูกตอ้งตาม
แบบฉบบั    
 ผูเ้ขยีนเหน็วา่รฐัธรรมนูญ 2540 มไิดล้ม้เหลวอยา่งทีม่กักล่าวกนั ตรงขา้ม กลบัประสบ
ความสาํเรจ็ในการลดทอนพลงัของทุนทอ้งถิน่ตามตอ้งการ แต่ผลทีค่าดไมถ่งึคอื กลบัเปิดโอกาสให้
กลายเป็นระบบรฐัสภาภายใตอ้าํนาจนําเดด็ขาดของทุนขนาดใหญ่ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตซิึง่มี
วฒันธรรมองคก์รและวฒันธรรมทางการเมอืงต่อการกาํหนดนโยบาย การบรหิารราชการ และการใช้
อาํนาจต่างลบิลบักบัการเมอืงของทุนทอ้งถิน่ 
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 รฐัธรรมนูญ 2540 ยงัประสบความสาํเรจ็สรา้งความมัน่คงแก่อาํนาจฝา่ยบรหิาร จนอาํนาจของ
ทุนใหญ่สามารถยดึครองหรอืทาํลายอาํนาจตรวจสอบถ่วงดุลโดยรฐัสภาและโดยองคก์รอสิระต่างๆ  
รฐัธรรมนูญ 2540 ลม้เหลวอยา่งสิน้เชงิในประการหลงัน้ี 
 ทศันะทาํนองทีก่ล่าวมามไิดผ้ดิพลาดอะไร แต่มองเหน็แคซ่กีเดยีวของระบบการเมอืง
ประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลา นัน่คอืเหน็แคร่ะบอบรฐัสภาของกลุม่ทุน แต่มองขา้มฝา่ยกษตัรยินิ์ยม
ซึง่ชว่งชงิประโยชน์จาก 14 ตุลาจนประสบความสาํเรจ็มหาศาลอยา่งไมเ่คยไดร้บัมาก่อน เป็น
ความสาํเรจ็เงยีบๆ ทีส่าธารณชนไมท่นัสงัเกตเพราะอาจไมนึ่กวา่เป็นการเมอืง 
 ปญัหาใจกลางของประชาธปิไตยไทยทีต่่อสูข้ดัแยง้อยา่งคอขาดบาดตายระหวา่งปี 2475-2495 
(20 ปี) จากนัน้ลดถอยสงบเสยีงลงระหวา่งปี 2495-2516 (21 ปี) กลบัไดร้บัคาํตอบหรอืทางออกรปูธรรม
อยา่งเงยีบๆนบัจากปี 2516 (32 ปีนบัถงึขณะน้ี) 14 ตุลา 2516 คอืความสาํเรจ็โดยพืน้ฐานของการรือ้
ฟ้ืนบทบาทของสถาบนักษตัรยิข์ึน้ใหมใ่นระบบการเมอืงไทย แต่เป็นบทบาทใหมท่ีส่ถาบนั
พระมหากษตัรยิไ์มเ่คยมมีาก่อน  
 บทบาทแบบน้ีแสดงออกอยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ดุในเหตุการณ์ 14 ตุลา นัน่เอง หรอือาจกล่าวได้
วา่พระราชกรณยีกจิในวนันัน้ และทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์วนันัน้ (หมายถงึการโปรดเกลา้ฯ 
“พระราชทาน” รฐับาลสญัญา ธรรมศกัดิ ์การโปรดเกลา้ฯ รเิริม่ “สภาสนามมา้” อนันําไปสูอ่งคก์รนิติ
บญัญตั ิฯลฯ) นิยามบทบาทของพระมหากษตัรยิเ์หนือการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยไทยนบัจากนัน้
จนถงึทุกวนัน้ี รฐับาลสญัญา ธรรมศกัดิ ์คอื รฐับาลแรกของระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรยิอ์ยู่
เหนือการเมอืง หรอืเรยีกอยา่งเป็นทางการวา่ “ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ” 
แมว้า่รฐับาลน้ีจะออ่นแอเกนิกวา่จะวางรากฐานของระบอบนี้อยา่งมัน่คงทนัท ี
และตอ้งผา่นความระหกระเหนิอกีหลายปีกวา่จะวางรากฐานของระบบนี้อยา่งมัน่คงกต็าม 
 ระยะทีเ่ราเรยีกวา่ประชาธปิไตยครึง่ใบภายใตร้ฐับาลเปรมเพราะเป็นการต่อรองอาํนาจกนั
ระหวา่งกองทพักบัพลงันอกระบบราชการ (กลุ่มทุนและนกัการเมอืงในสภาและภาคเอกชนนอกสภา 
เป็นตน้) ในระยะเดยีวกนั ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถาบนัพระมหากษตัรยิก์บัระบบการเมอืงกลบัสถาปนา
ลงตวัเรยีบรอ้ย 
 ประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลาจงึไมใ่ชแ่คก่ารต่อสูข้องประชาชนกบัเผดจ็การทหาร และไมใ่ช่
แคก่ารต่อสูก้บัทุนทอ้งถิน่ทุนระดบัชาตทิีห่นุนนกัการเมอืงฉ้อฉล แต่ขณะน้ี (หลงัทหารหมดบทบาท) 
เป็นระบบการเมอืงแบบ 3 สว่น ไดแ้ก่ มวลชน ทุนและนกัการเมอืง และฝา่ยกษตัรยินิ์ยม 
 ความหมายของสถานะเหนือการเมอืง เปลีย่นจากการถูกกดีกนัออกไปใหเ้ลยพน้การเมอืง 
กลายเป็นความสงูสง่เหนือกวา่การเมอืงฉ้อฉลสกปรกทัว่ไป  
 ธรรมราชาเป็นแหล่งทีม่าของความชอบธรรมทางการเมอืงและพระราชอาํนาจศกัดิส์ทิธิห์รอื
บารมมีาแต่โบราณ เป็นอุดมคตดิัง้เดมิของสงัคมการเมอืงพทุธเถรวาททีถ่อืวา่
พระราชาผูท้รงทศพธิราชธรรม ยอ่มสัง่สมพระราชอาํนาจศกัดิส์ทิธิห์รอืบารม ี
อนัจะสง่ผลโดยปรยิายใหร้ะเบยีบโลก (สงัคม) ของชาวพทุธอยูเ่ยน็เป็นสขุ ธรรมราชาตามทฤษฎกีษตัรยิ์
นิยมประชาธปิไตย อยูบ่นพืน้ฐานปรชัญาการเมอืงของพทุธเถรวาทดงักล่าว แต่ปรบัแปร
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ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยั ออกมาเป็นโครงการและพระราชกรณยีกจิต่างๆ ซึง่เน้น
การเอาใจใสท่กุขส์ขุของมหาชน แต่พระราชกรณยีกจิทัง้หลาย 
กลบัมไิดถ้อืวา่เป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมทาง ”การเมอืง” ตามทีเ่ขา้ใจกนัทัว่ไป เพราะพระองคท์รงอยู ่
“เหนือการเมอืง” เพราะ “การเมอืง” ในความเขา้ใจทัว่ๆ ไปหมายถงึ การต่อสูเ้พือ่เขา้ครอบครองรฐับาล 
และรฐัสภา ธรรมราชายคุประชาธปิไตยหรอืกษตัรยินิ์ยมประชาธปิไตย
อยูเ่หนือการเมอืงในความหมายแคบเชน่น้ี 
 แต่ถา้หาก “การเมอืง” หมายถงึสมัพนัธภาพทางอาํนาจ (power relations) 
ระหวา่งกลุ่มฝา่ยหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐั สถานะ “เหนือการเมอืง” ยอ่ม
จดัวา่เป็นสว่นหน่ึงในระบบการเมอืงของไทย กล่าวคอืมปีรมิณฑล “การเมอืง” 
(การต่อสูเ้พือ่เขา้ครอบครองรฐับาลและรฐัสภา)อยูข่า้งล่าง และมปีรมิณฑล “เหนือการเมอืง” อยูข่า้งบน
ในระบบเดยีวกนั  ภายใตร้ะบบเดยีวกนัน้ี ธรรมราชาเหนือการเมอืงยอ่มทรงพระบารมวีเิศษเมือ่
เปรยีบเทยีบกบันกัการเมอืงซึง่ทาํไดอ้ยา่งเก่งกแ็คม่อีาํนาจอนัสกปรกฉ้อฉล  
 อยา่งไรกด็ ีตลอด 30 ปีหลงั 14 ตุลา ทัง้กลุ่มทุน กลุ่มผลประโยชน์และนกัการเมอืง และฝา่ย
กษตัรยินิ์ยมต่างตระหนกัดวีา่ ประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลาเป็นการเมอืงของมวลชน หมายความวา่ 
ทุกฝา่ยทีพ่ยายามครองอาํนาจตอ้งสัง่สมความสนบัสนุนจากประชาชนดว้ย ทุกฝา่ยตอ้งเป็น “ประชา
นิยม” เพยีงแต่เป็นคนละชนิด มวีธิกีาร พธิกีรรมคนละชุดในการสรา้งความสนบัสนุนจากประชาชน18 แม้
พรรคไทยรกัไทยจะไดร้บัชยัชนะทว่มทน้ในการเลอืกตัง้ 2 ครัง้ แต่ความนิยมทีป่ระชาชนมอบใหแ้ก่ผูนํ้า
ทางการเมอืงเป็นความนิยมคนละชนิดคนละเรือ่งกบักระแสนิยมเจา้ 
 แนวโน้มทีโ่ดดเดน่มากของประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลากค็อืกระแสกษตัรยินิ์ยมสงูขึน้ถงึ
ระดบัทีไ่มเ่คยมมีาก่อน ในขณะเดยีวกนั ความเชื่อมัน่ในระบอบการเมอืงประชาธปิไตยกลบัถดถอยลง 
เหตุสาํคญัคอื นกัการเมอืงและผูม้อีาํนาจบ่อนทาํลายตวัเองดว้ยความไรป้ระสทิธภิาพ ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และการใชอ้าํนาจอยา่งฉ้อฉลไมเ่ป็นธรรม กลายเป็นวา่ยิง่ระบบการเมอืงหมดความน่าเคารพเชือ่ถอืลง
เทา่ไร ความศรทัธาต่อสถาบนัเหนือการเมอืงยิง่สงูขึน้เทา่นัน้ จนเกดิวาทกรรมทีจ่ดัวางพระราชอาํนาจ
หรอืบารม ีกบัอาํนาจของนกัการเมอืงเป็น 2 ขัว้ตรงขา้มกนั ฝา่ยแรกวเิศษสงูสดุ ฝา่ยหลงัชัว่สดุขดี 
 ความเชื่อมัน่กบัระบอบการเมอืงประชาธปิไตยตกตํ่าถงึขนาดบางคนเหน็วา่ ประชาธปิไตยเป็นยู
โทเปียของพวกตามกน้ฝรัง่ ในขณะทีพ่ระบารมเีป็นของแทข้องไทยทีไ่มเ่คยบกพรอ่งผดิพลาด น่ีเป็น
ประวตัศิาสตรท์ีต่กอยูใ่ตอุ้ดมการณ์ประวตัศิาสตรแ์บบราชาชาตนิิยม หรอืทฤษฎทีีพ่ระองคเ์จา้ธานีฯ 
วางรากฐานให ้และเป็นความทรงจาํขาดๆ เกนิๆ ตวัอยา่งของสว่นทีข่าดไดแ้ก่ กษตัรยินิ์ยมใน
ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย 2475-2494 ดงัเสนอขา้งตน้ และ บทบาทของฝา่ยกษตัรยินิ์ยมในเหตุการณ์ 
6 ตุลา 2519 เป็นตน้ 
 แมว้า่ 14 ตุลา คอืการปฏวิตัขิองประชาชน และประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลาเป็นการเมอืง
ของมวลชน แต่ทัง้ฝา่ยนิยมอาํนาจและฝา่ยนิยมบารมต่ีางไมเ่หน็ความสาํคญัของการสรา้งความเขม้แขง็

                                                 
18 ผูเ้ขียนจะอธิบายต่อไปวา่ แรงสนบัสนุนจากประชาชนท่ีทั้งสองฝ่ายตอ้งการ ไม่ใช่พลงัประชาชนท่ีมีการรวมตวัจดัตั้ง 
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ใหแ้ก่ประชาชน ไมต่อ้งการ “สงัคมเขม้แขง็” เอาเขา้จรงิ ทัง้สองฝา่ยมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการปราบปราม
ประชาชนมาดว้ยกนัทัง้นัน้ เพราะต่างไมไ่วใ้จประชาชน กลวัการรวมตวัจดัตัง้ของประชาชน หรอืถงึ
ขนาดเหน็ประชาชนเป็นภยัคุกคาม 
  

ภาคสอง 
วฒันธรรมประชาธิปไตยของไทย 

 
 จากประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยทีก่ล่าวมาในตอนก่อน มปีระเดน็เกีย่วกบัวฒันธรรม
ประชาธปิไตยของไทย 6 ประเดน็ใหญ่ทีข่อนํามาอภปิรายในทีน้ี่ 
 
1.  อาํนาจของรฐัในวฒันธรรมประชาธิปไตยของไทย 
1.1 ธรรมชาตขิองอาํนาจ: ฉ้อฉลหรอืเป็นธรรม 
 คาํกล่าวทีว่า่ “อาํนาจเป็นสิง่ฉ้อฉล อาํนาจสมบรูณ์ยอ่มฉ้อฉลอยา่งสมบรูณ์” (Power corrupts. 
Absolute power corrupts absolutely.) มกีาํเนิดจากวฒันธรรมการเมอืงสมยัใหมข่องโลกตะวนัตกซึง่
ประชาชนไมไ่วใ้จอาํนาจของรฐั สาํหรบัสงัคมไทย ปญัญาชนและผูต้ื่นตวัทางการเมอืงจนไมไ่วใ้จอาํนาจ
อาจเหน็ดว้ยกบัคาํกล่าวเชน่นัน้  
 แต่ในวฒันธรรมการเมอืงของไทยแต่เดมิมาถอืวา่ อาํนาจกบับุญบารมเีป็นของคูก่นั มอีาํนาจได้
แสดงวา่ตอ้งมบุีญมากพอ สิน้บุญกส็ิน้อาํนาจ อาํนาจทีม่ากบับุญจงึเป็นอาํนาจทีเ่ป็นธรรมตามธรรมชาต ิ
อาํนาจสงูสดุ คอื พระบารมขีองจกัรพรรดริาชหรอืธรรมราชา พอ่ขนุจงึเป็นตวัแบบอุดมคตขิองอาํนาจที่
เตม็ไปดว้ยความกรณุา อาํนาจตามคตไิทยจงึไมฉ้่อฉล จนกวา่ผูท้รงอาํนาจนัน้จะเสือ่มถอยไรคุ้ณธรรม 
เขากจ็ะหมดอาํนาจลงไป ความคดิต่อพระราชอาํนาจพระบารมใีนปจัจุบนัมมีลูฐานจากวฒันธรรมอาํนาจ
เชน่น้ี 
 การตคีวามประวตัศิาสตรแ์บบราชาชาตนิิยมวา่ การปฏริปูระบบราชการสมยัรชักาลที ่5 มาจาก
ความรเิริม่ของพระองคเ์องโดยไมต่อ้งมรีาษฎรเรยีกรอ้งต่อสู ้เพราะเหน็แก่ความสขุความเจรญิของ
ราษฎร หรอืประวตัศิาสตรท์ีว่า่ประชาธปิไตยมาจากการพระราชทานโดยรชักาลที ่7 เหล่าน้ีลว้นตอกยํา้
ความเชื่อวา่ โดยปกตแิลว้อาํนาจเป็นธรรมไมใ่ชฉ้่อฉล อาํนาจฉ้อฉลเป็นเรือ่งของความเสือ่มถอย กลบั
กลาย หรอืผดิปกต ิ
 แต่การเปลีย่นผา่นสูร่ะบอบประชาธปิไตยของไทย ไมเ่คยเกดิการแตกหกักบัอาํนาจตาม
ประเพณ ีไมว่า่จะเน้นวา่เกดิจากการพระราชทานหรอืเน้นวา่เกดิจากการปฏวิตัขิองกองทพัและ
ปญัญาชนในระบบราชการกต็าม ไมไ่ดเ้กดิจากพลงัทางสงัคมจดัตัง้กนัเพือ่ขดุรากถอนโคนสงัคมเก่า 
วฒันธรรมการเมอืงทีส่บืทอดกนัมาในระบอบประชาธปิไตยของไทย จงึไดแ้ก่ ความเชื่อมัน่ในอาญาสทิธิ ์
ของรฐั เชื่อไวก้่อนวา่ผูม้อีาํนาจรูด้ ีมคีวามชอบธรรมกวา่ราษฎร แมว้า่อาํนาจทางการเมอืงจะไมม่คีวาม
ศกัดิส์ทิธิแ์บบเดมิอกีต่อไป แต่วฒันธรรมอาํนาจของไทยยงัคงเอือ้อาํนวยต่อผูนํ้าเขม้แขง็ จอมเผดจ็การ 
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คุณพอ่รูด้ ีและการใชอ้าํนาจแบบสัง่การ บนลงล่าง ผูนํ้าแบบซอีโีออาจมทีีม่าจากธุรกจิ แต่สามารถเขา้
กนัไดพ้อดกีบัวฒันธรรมอาํนาจแบบไทย 
 วฒันธรรมการเมอืงทีส่าํคญัของไทย จงึไดแ้ก่การแสวงหาผูนํ้าทีม่คีุณธรรม ถอืวา่ศลีธรรม ความ
ซื่อสตัยส์จุรติเป็นคุณสมบตัสิาํคญัเหนือคณุสมบตัอิื่นๆ การต่อตา้นอาํนาจจงึเพง่เลง็ทีคุ่ณธรรมของผูม้ี
อาํนาจ เน้นความซื่อสตัยจ์รงิใจ หรอืความเสือ่มถอยทางคุณธรรมในลกัษณะต่างๆ  

 ผูนํ้าอยา่งพลเอกเปรมจงึเป็นตวัแบบตามอุดมคตใินวฒันธรรมอาํนาจแบบน้ี 
 
1.2 อาํนาจอยูท่ีศ่นูยก์ลาง 
 ความไมแ่ตกหกัหรอืการเปลีย่นผา่นสูป่ระชาธปิไตยโดยไมม่กีารปะทะขดุรากถอนโคนระบอบ
เก่า ยงัสง่ผลสบืทอดโครงสรา้งอาํนาจทีก่ระจุกอยูท่ีศ่นูยก์ลาง19 
 การต่อสูท้างการเมอืงทีส่าํคญัหมายถงึการชว่งชงิอาํนาจรฐัสว่นกลาง การแบ่งสรรอาํนาจในหมู่
ผูนํ้า การเมอืงระดบัทอ้งถิน่และการเมอืงในปรมิณฑลอื่นจงึดอ้ยความสาํคญัลงไป รฐัธรรมนูญฉบบั 
2540 เพิม่ความสาํคญัของทอ้งถิน่และอาํนาจขององคก์รตรวจสอบถ่วงดุลรฐับาล น่าเสยีดายทีอ่าํนาจ
เหล่าน้ีถูกแทรกแซงบ่อนทาํลายตัง้แต่ยงัไมเ่ตบิโต แลว้กลบัไปเน้นอาํนาจศนูยก์ลาง บนลงล่าง ภายใต้
การนําของผูนํ้ารูด้ ีอยา่งทีเ่คยเป็นมาตลอด 
 แมแ้ต่วาทกรรมการกระจายอาํนาจของไทย กห็มายถงึ การทีส่ว่นกลางยอมลดอาํนาจของตน 
แจกจา่ยอาํนาจการตดัสนิใจออกไปใหแ้ก่ทอ้งถิน่ แต่กลบัมไิดห้มายถงึอาํนาจอนัเกดิก่อขึน้ดว้ยการ
รวมตวัจดัตัง้ของประชาชน ทัง้ทอ้งถิน่ ชุมชนหรอืในกลุ่มคนเฉพาะดา้นเชน่ วชิาชพี องคก์ร และ
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ปกครองดแูลในขอบขา่ยของตน ซึง่เป็นอาํนาจทีส่ว่นต่างๆ ในสงัคมพงึมโีดย
อาํนาจรฐัสว่นกลางละเมดิมไิด ้ ประชาธปิไตยฉบบัวฒันธรรมไทยสบืทอดมรดกวฒันธรรมอาํนาจรฐั
แบบยอมรบัอาญาสทิธิข์องศนูยก์ลาง เป็นประชาธปิไตยทีเ่อือ้อาํนวยต่ออาํนาจนิยม (ไมว่า่จะเป็นเผดจ็
การทหาร ซอีโีอเหลงิอาํนาจ หรอืกษตัรยินิ์ยม กต็าม) การสรา้งอาํนาจใหม่ๆ โดยประชาชนเพือ่ปกครอง
ดแูลตนเองซึง่เป็นรากฐานของประชาธปิไตยกลบัถูกรฐัสงสยั ไมไ่วใ้จ หรอืถงึกบับ่อนทาํลาย 
 ปญัหามอียูว่า่ วฒันธรรมอาํนาจแบบน้ีไมส่อดคลอ้งกบัสงัคมทีห่ลากหลายซบัซอ้นมากขึน้ทุกท ี
และอาจเป็นปจัจยัทาํลายศกัยภาพความสามารถในการปรบัตวัของสงัคมไทยสมยัใหมด่ว้ย  
 
2. ประชาชนคืออะไรในวฒันธรรมประชาธิปไตยไทย  
2.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัประชาชนแบบเอือ้อาทร  
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัประชาชนจงึยงัอยูใ่นกรอบเดมิๆ20 ไดแ้ก่ ทาํนุบาํรงุสขุหรอืเอือ้อาทร 
นัน่คอืรฐัจะบนัดาลความสขุความเจรญิให ้ขจดัปดัเปา่ปญัหาให ้ประชาชนในวฒันธรรมประชาธปิไตย

                                                 
19 ดคูาํอธบิายของเสกสรรค ์ประเสรฐิกุลในประเดน็ทาํนองเดยีวกนัน้ี ใน การเมอืงภาคประชาชนในระบอบ
ประชาธปิไตยไทย  (กรงุเทพฯ: อมรนิทร,์ 2548), น.56-67. 
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ไทยกอ็ยูใ่นกรอบเดยีวกนั คอืฝากความหวงัใหร้ฐัรบัผดิชอบแมแ้ต่ในเรือ่งทีเ่ราไมค่วรใหร้ฐัมายุง่เกีย่วกบั
ชวีติของเรา ไมส่นใจสรา้งพลงัอาํนาจเพือ่จดัการชวีติของตนเองในระดบั/ดา้นทีร่ฐัไมค่วรมายุง่ รฐับาลใน
ระบอบประชาธปิไตยไทยจงึไมค่ดิจะถอยลงไปเป็นผูส้นบัสนุนอาํนวยความสะดวกแก่การใชอ้าํนาจของ
ประชาชนหรอืเป็นผูคุ้มกฎ  
 รฐัธรรมนูญสว่นใหญ่จงึไมส่นใจเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัประชาชนในแงก่ารสนบัสนุนให้
ประชาชนมอีาํนาจ เชน่ เสรภีาพและสทิธมินุษยชน สว่นใหญ่เน้นเรือ่งการเขา้สูอ่าํนาจและการใชอ้าํนาจ
รฐัศนูยก์ลาง กจิกรรมทางการเมอืงกเ็ป็นเรือ่งน้ี คอื ไมใ่ชเ่รือ่งการสรา้งอาํนาจของประชาชนระดบัล่าง 
รฐัธรรมนูญบางฉบบัรวมทัง้ฉบบั 2540 พยายามสรา้งระบบตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจเพือ่ขจดัการฉ้อฉล
อาํนาจของรฐั แต่หลกัการสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนยงัคงมคีวามสาํคญัในระดบัหลกัการเทา่นัน้ 
ยงัคงถูกปล่อยปละละเลย เหน็เป็นเรือ่งรอง มไิดม้สีถาบนัทีม่อีาํนาจเพือ่ปกป้องเสรภีาพและสทิธิ
มนุษยชนอยา่งจรงิจงั ความสมัพนัธก์บัประชาชนยงัอยูใ่นกรอบของการปกครองควบคุมประชาชน
ภายใตอ้าํนาจของรฐั มใิชก่ารสง่เสรมิใหเ้สรภีาพและสทิธมินุษยชนเป็นชอ่งทางเสรมิสรา้งอาํนาจของ
ประชาชน แมแ้ต่ผูนํ้าทางดา้นสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนกย็งัคงมภีารกจิเป็นเชงิรบัคอืการปกป้อง
ป้องกนัการละเมดิ ไมม่เีงือ่นไขหรอืโอกาสอาศยัหลกัการเหล่าน้ีในเชงิรกุ คอืเป็นฐานแก่การสรา้งอาํนาจ
ของประชาชน 
 
2.2 ประชาธปิไตยแบบไมไ่วใ้จประชาชน จดัการความขดัแยง้กบัประชาชนไมเ่ป็น  
 แมก้ารลุกฮอืของประชาชนเมือ่ 14 ตุลา 16 ก่อใหเ้กดิการเมอืงแบบมวลชน จนเป็นปจัจยัหน่ึง
ใน 3 สว่นของประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลา แต่วฒันธรรมการเมอืงของไทยไมไ่วใ้จ และไมส่นบัสนุน
ใหป้ระชาชนเตบิโตจดัตัง้ก่อตวัเป็นพลงัทางสงัคมทีส่ามารถมอีาํนาจจดัการดแูลตนเอง 
 มวลชนในประชาธปิไตยของไทยคอื ราษฎรปจัเจกภาพ ต่างคนต่างอยู ่แต่ใสใ่จปฏบิตัติามการ
นําของรฐั รว่มมอืในกจิกรรมทีร่ฐัปรารถนา การใชอ้าํนาจของประชาชนหมายถงึขณะทีห่ยอ่นบตัร
เลอืกตัง้เทา่นัน้  หลงัจากนัน้มกัถอืวา่ประชาชนไดม้อบหมายอาํนาจสทิธิข์าดใหก้บัผูแ้ทนในสภาฯ และ
ใหก้บัรฐับาลไป โดยมวลชนไมค่วรไปก่อความวุน่วายกวนใจรฐัอกี จนกวา่จะถงึการเลอืกตัง้ครัง้ต่อไป 
 ในเมือ่ไมไ่วใ้จวา่ประชาชนมคีวามสามารถจดัตัง้กนัเอง สงสยัและเชือ่เป็นตุเป็นตะวา่ตอ้งมมีอืที่
สาม (หมายถงึคนนอกทีป่ระสงคร์า้ย) ยยุงชาวบา้นใหก้ระดา้งกระเดื่อง คดิเชน่น้ีจงึไมส่นใจรบัฟงั
ประชาชนจรงิจงั บวกกบัวฒันธรรมการใชอ้าํนาจแบบบนลงล่าง จงึไมใ่หค้วามสาํคญักบัการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน ไมเ่ชื่อมัน่และไมม่องในแงด่วีา่ ประชาชนเป็นเจา้ของและมอีาํนาจในการจดัการปญัหา
ต่างๆ ได ้โดยรฐัมสีว่นรว่มและสนบัสนุนตามจาํเป็น  

                                                                                                                                                        
20 เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, การเมอืงภาคประชาชน, น.19-28 
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 หากเป็นการต่อสูท้ีบ่านปลายคอืมปีระชาชนเขา้รว่มเป็นจาํนวนมาก รฐัมกัใชว้ธิคีวานหา 
“ตวัการ” หวงัจดัการกบัตวัการดงักล่าวเพือ่ให ้“ฝงูชนทีไ่มรู่เ้รือ่งราวอะไร”สลายตวัไปเอง หากความ
ขดัแยง้บานปลาย รฐัจงึมกัใชอ้าญาสทิธิข์องตนก่อความรนุแรงโดยสาธารณชนไมค่อ่ยปฏเิสธ 
  
2.3 ประชาชนไมใ่ชแ่หล่งอา้งองิของความยตุธิรรม ความชอบธรรมทางการเมอืงหรอืการถ่วงดุลอาํนาจ 
 แมร้ฐัธรรมนูญจะเขยีนไวช้ดัเจนวา่อาํนาจอธปิไตยเป็นของปวงชน แต่ในประชาธปิไตยฉบบั
วฒันธรรมไทยนัน้ แหล่งทีม่าของความชอบธรรมและตดัสนิความยตุธิรรมในทา้ยทีส่ดุกลบัไมใ่ช่
ประชาชน แต่กลบัเป็นสถาบนัพระมหากษตัรยิ์21 
 กล่าวคอื แมว้า่การเลอืกตัง้จากประชาชนจะเป็นกระบวนการคดัเลอืกผูเ้ขา้ครองอาํนาจรฐับาล 
แต่ทนัททีีก่ารเลอืกตัง้สิน้สดุลง รฐับาลหลงั 14 ตุลา เป็นตน้มาต่างตอกยํา้ความสาํคญัของพระบรมราช
โองการราวกบัวา่เป็นรฐับาลพระราชทาน การแต่งตัง้โยกยา้ยนายทหาร ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ทัง้ฝา่ยนิติ
บญัญตั ิบรหิาร และตุลาการ และแมแ้ต่องคก์รการเมอืงอสิระ มกัตอกยํา้ความภาคภมูใิจทีไ่ดร้บัพระบรม
ราชโองการทัง้นัน้ รวมทัง้กรณขีดัแยง้อือ้ฉาวทีเ่กดิขึน้เรว็ๆ น้ี ลว้นแต่ตอกยํา้ความสาํคญัและอาํนาจสงู
กวา่ของพระราชอาํนาจ ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารละเมดิระเบยีบปฏบิตัอินัเหมาะสม (protocol)   
 กล่าวอกีนยัหน่ึงคอื ไมใ่ชแ่คต่ําหนิรฐับาลวา่บกพรอ่งในแงร่ะเบยีบวธิปีฏบิตั ิแต่กลบัชวนให้
สาธารณชนเขา้ใจวา่พระราชอาํนาจมคีวามสาํคญักวา่ เป็นแหล่งทีม่าของความชอบธรรมและแหล่ง
ตดัสนิความยตุธิรรมสงูสดุเหนือกวา่อาํนาจของรฐัสภาซึง่มาจากประชาชน 
 ผูเ้ขยีนไมใ่ชผู่ส้นบัสนุนรฐับาลทกัษณิ  ทัง้ไดเ้ขยีนและพดูวพิากษ์วจิารณ์รฐับาลน้ีในหลายๆแหง่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความผดิพลาดลม้เหลวแต่ยงัอวดดกีบันโยบายผดิๆ วธิกีารผดิๆ ในการแกว้กิฤตใิน
ภาคใต ้แต่ตอ้งการชีใ้หเ้หน็วา่ในวฒันธรรมการเมอืงของระบอบประชาธปิไตยไทยนัน้ ประชาชนยงัไมใ่ช่
เจา้ของสงุสดุของอาํนาจอธปิไตยตามหลกัการในกฎหมาย 
 
3. ว่าด้วยความสามคัคีด้วยการกดปราบความแตกต่างหลากหลาย 
3.1 ความสามคัคแีบบเดนิตามอาํนาจ 

ระบบประชาธปิไตยไทยนบัจาก 2475 เป็นระบบทีต่อ้งการระดมประชาชนสนบัสนุน แต่นัน่คอื
บทบาทเดยีวของประชาชนในระบบนี้ คอืเป็นผูส้นบัสนุนอาํนาจของรฐั ประชาชนทีร่ฐัปรารถนาไดแ้ก่ 
ประชาชนทีเ่ชือ่ผูนํ้า คดิคลา้ยๆ กนัในกรอบทีท่างราชการจดัวางให ้
 ในเมือ่ประชาธปิไตยมไิดเ้กดิจากพลงัหลากหลายในสงัคมเขา้หกัลา้งสงัคมเก่า ความแตกต่าง
อนัเกดิจากพลงัหลากหลายในสงัคมจงึกลบักลายเป็นภยัคุกคามความมัน่คงของอาํนาจ ความคดิเหน็
ต่างจากผูม้อีาํนาจเป็นอุปสรรคขดัขวางการบรหิารประเทศ ความคดิเหน็ต่างทีมุ่ง่หมายก่อใหเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงขนานใหญ่ เป็นความหลงผดิทีต่อ้งแกไ้ข หรอืเป็นอนัตรายทีต่อ้งกาํจดั  

                                                 
21 สายชล สัตยานุรักษ,์ “สองร้อยปีวฒันธรรมไทย และความยติุธรรม” (เวบไซตม์หาวทิยาลยัเท่ียงคืน) อธิบายไดดี้เก่ียวกบั
ความคิดเร่ืองความยติุธรรมตามวฒันธรรมไทย 
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 ความต่างตอ้งถูกกลนื ทาํใหส้งบ หรอืถูกกาํจดัอยา่งรนุแรง 
 วฒันธรรมไทยเรยีกการเหน็คลอ้ยตามกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตก้ารนําของผูม้อีาํนาจวา่ 
ความสามคัค ีซํ้าเหน็วา่การแสดงความเหน็มากเกนิไปเป็นวฒันธรรมฝรัง่ โดยลมืไปวา่ “ความสามคัค”ี 
ของราษฎรภายใตก้ารนําของรฐัเพิง่เกดิขึน้อยา่งเก่าทีส่ดุเมือ่ปลายรชักาลที ่5 น่ีเอง พอๆ กบัหรอือาจ
หลงัจากการต่อสูเ้รยีกรอ้งเสรภีาพของปญัญาชนไทยในยคุเดยีวกนั ทวา่ “ความสามคัค”ี พรรคน้ี์มทีีม่า
ผกูพนักบัวฒันธรรมอาํนาจรฐัดงักล่าวมาแลว้ ในขณะทีร่ากเหงา้ของหลกัสทิธเิสรภีาพในสงัคมไทย
งอ่นแงน่เตม็ที22  ประชาธปิไตยของไทยจงึเป็นระบบการเมอืงทีป่ระชาชนเชื่อง ผูม้อีาํนาจกลบัสามารถ
อา้งองิประชาชนทีก่ระจดักระจายไรพ้ลงัต่อรอง เพือ่ทาํลายความแตกต่างอนัเกดิจากประชาชนทีม่กีาร
จดัตัง้ 
 ความมุง่มัน่ต่อหลกัการสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนจงึออ่นแอมากในประชาธปิไตยไทย รฐั
สามารถปฏเิสธ หลบเลีย่ง เฉยเมยไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งรบัผลกระทบใดๆ แมว้า่กระแสสทิธเิสรภีาพ
นบัจาก 14 ตุลาจะมผีลเปลีย่นแปลงขอ้น้ีในทางทีด่ขี ึน้อยา่งมาก แต่หนทางยงัอกียาวไกล กวา่ที่
วฒันธรรมการเมอืงไทยจะเหน็คุณคา่ของเสรภีาพและสทิธมินุษยชน 
 
3.2 วฒันธรรมปิดกัน้ความคดิ 
 วฒันธรรมทางการเมอืงทีเ่น้นความสามคัคตีามผูม้อีาํนาจ ไดร้บัการคํ้าจุนดว้ยกลไกและ
วฒันธรรมสาํคญัอกีอยา่งคอื censorship  
 การตรวจสอบปิดกัน้การแสดงออก (censorship) มใิชแ่คเ่รือ่งของกลไกรฐักระทาํต่อประชาชน 
แต่มอียูใ่นแทบทุกวงการทกุระดบัของสงัคม ตัง้แต่กลไกรฐั เชน่ ตํารวจและกจิการสือ่มวลชน ในระบบ
การศกึษา ในภาคเอกชน แมก้ระทัง่วงการสือ่สารมวลชน และมอียูใ่นแวดวงภาคประชาชนดว้ยเชน่กนั 
 Censorship ทีส่าํคญัทีส่ดุกลบัมใิชก่ารกระทาํของรฐัต่อประชาชนจนเป็นกรณอีือ้ฉาวโดง่ดงั แต่
คอืการตรวจสอบปิดกัน้การแสดงออกทีก่ระทาํกนัเองในหมูป่ระชาชน หรอืเราทา่นกระทาํต่อตวัเอง 
ปญัญาชนและผูม้อีาชพีอยูก่บัการสือ่สารทัง้หลาย ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะปิดปากตวัเอง เลยีบเลาะกบัขอบเขต
ของการเมอืงและกฎหมายอนัไมเ่ป็นธรรม จนกระทัง่การปิดกัน้ความคดิและการแสดงออกกลายเป็น
สว่นหน่ึงของชวีติปกตปิระจาํวนั กลายเป็นวฒันธรรมไมใ่ชแ่คเ่รือ่งของกลไกรฐัอกีต่อไป 
 ในภาวะทีผู่เ้รยีกรอ้งใหเ้ดก็ไทยกลา้คดิกลา้แสดงออก กลบัมวีฒันธรรมปิดกัน้การแสดงออกอยู่
ทุกอณูของสงัคม บางทา่นอาจกล่าววา่การแสดงออกตอ้งมขีอบเขต แต่เราไมต่ระหนกัวา่วฒันธรรมปิด
กัน้ความคดิแทรกซมึทาํลายความคดิสรา้งสรรคเ์พยีงใด นอกจากนัน้เรายงัดหูมิน่สงัคมและตวัเราเองไป
หน่อยวา่จะเกดิความวุน่วายป ัน่ปว่นงา่ยๆ เพยีงเพราะความคดิเหน็ทีแ่ปลกแตกต่างจากทศันะมาตรฐาน 
     
3.3 สทิธขิองเสยีงขา้งน้อย 

                                                 
22  ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ, “สทิธคินไทยในรฐัไทย,”   จนิตนาการสูปี่ 2000: นวกรรมเชงิกระบวนทศัน์ดา้นไทยศกึษา 
(กรงุเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2539), น. 179-233.   
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 วฒันธรรมความสามคัคแีบบเบด็เสรจ็และการปิดกัน้ความคดิอสิระ ประกอบกนัขึน้เป็น
วฒันธรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอนัตรายอยา่งยิง่ต่อประชาธปิไตย คอืเหน็วา่เสยีงขา้งมากยอ่มถูกตอ้งมี
อาํนาจชอบธรรมทีจ่ะทาํลายเสยีงขา้งน้อยได ้
  ไมม่พีรรคการเมอืงใดในประเทศประชาธปิไตยทีใ่หอ้าํนาจพรรคควบคุมการแสดงความคดิเหน็
และการลงคะแนนของสมาชกิพรรคไดอ้ยา่งเดด็ขาดขนาดพรรคการเมอืงไทย  
 เรือ่งน้ีเป็นแคภ่าพสะทอ้นวธิกีารทีร่ฐัและสงัคมไทยใชต้อบโตล้งโทษ ดถููก ทาํลายเสยีงขา้งน้อย
ในสงัคม ไมม่คีวามเคารพใหเ้กยีรตริบัฟงัเสยีงขา้งน้อย ไมม่คีวามเขา้ใจวา่เสยีงขา้งน้อยชีใ้หเ้หน็แงม่มุ
ตรงขา้มทีเ่สยีงขา้งมากมกัมองขา้ม ดงันัน้แมค้นสว่นใหญ่จะไมเ่หน็ดว้ย แต่อาจเป็นประโยชน์ในแง่
ชีใ้หเ้หน็ขอ้จาํกดัหรอืผลอนัไมพ่งึประสงคข์องเสยีงขา้งมาก 
 ไมม่คีวามเขา้ใจแมแ้ต่น้อยวา่ เสยีงขา้งน้อยอาจกลายเป็นทางเลอืกสาํหรบัอนาคต เพราะ
ความเหน็ทีต่่างกนัอาจมสีว่นถูกตอ้งทัง้นัน้ แต่ในระยะเวลาเงือ่นไขทีต่่างกนัเทา่นัน้เอง 
 ไมม่คีวามระมดัระวงัแมแ้ต่น้อยวา่ เสยีงขา้งมากอาจพากนัเดนิผดิทางกไ็ด้23  
 ประชาธปิไตยทีไ่มเ่คารพเสยีงขา้งน้อย เรยีกอกีอยา่งวา่ทรราชยข์องเสยีงขา้งมาก (tyranny of 
the majority) 
 
4. ความไม่เช่ือมัน่ในประชาธิปไตย (จากทศันะจารีตนิยม) 
4.1 ประชาธปิไตยไมใ่ช ่“ของไทย” 
 มกัมผีูเ้สนอวา่ รฐัธรรมนูญเป็นของฝรัง่ จงึผดิฝาผดิตวัไมเ่ขา้กบัสงัคมไทย ปญัหาสาํคญัมไิดอ้ยู่
ตรงทีว่า่ประชาธปิไตย รฐัธรรมนูญ หรอืหลกัการเสรภีาพและสทิธมินุษยชนเป็นของนําเขา้จากฝรัง่หรอื
เป็นของไทยดัง้เดมิ เพราะสงัคมไทยเลอืกรบัดดัแปลงหรอืปฏเิสธความคดิจากภายนอกตลอด
ประวตัศิาสตรท์ัง้จาก แขก จนี ญีปุ่น่ ฝรัง่ ตามแต่ความจาํเป็นสอดคลอ้งกบัสงัคมไทย 
 พระมหากษตัรยิแ์ต่โบราณยดึถอืพระมนูธรรมศาสตร ์อรรถศาสตร ์ทศพธิราชธรรม ลว้นแลว้แต่
เป็นของนอกมาจากชมพทูวปีผา่นมอญและเขมรทัง้สิน้ โดยมกีารดดัแปลงใหเ้ขา้กบัเงือ่นไขของตน 
 รฐัและระบบราชการสมยัใหม ่และกลไกต่างๆ ทีช่ว่ยใหเ้กดิสมบรูณาญาสทิธริาชยก์เ็ป็นของ
นอก คอื เอามาจากระบบการปกครองของฮอลนัดาในชวาและขององักฤษในอนิเดยีและสงิคโปร ์ระบบที่
สยามใชใ้นการรวมประเทศกเ็ป็นแบบแผนการปกครองทีฝ่ร ัง่ทัง้สองใชก้บัอาณานิคม โดยมกีารดดัแปลง
ใหเ้ขา้กบัเงือ่นไขของสยามเอง 

                                                 
23 น่าคิดวา่ การศึกษาเพื่อเขา้ใจหลกัการเร่ืองสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย (minority right) ดูเหมือนจะยงัไม่เคยมีข้ึนในสังคมไทย
เลย สิทธิของเสียงขา้งนอ้ยมิใช่แค่เร่ืองของวฒันธรรมหรือความเคารพใส่ใจต่อกนั แต่เป็นมาตรการรูปธรรมทางการเมือง
และในทางกฎหมายดว้ย เพื่อปกป้องความแตกต่างอนัละเมิดมิได ้และเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่สังคมจะไม่สุดขั้วจนเหลือมิติ
เดียว ไม่วา่ในเร่ืองใดๆ  
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 ทฤษฎวีา่ดว้ยพระมหากษตัรยิส์ยามของพระองคเ์จา้ธานีนิวตั ิเริม่ตน้ดว้ยการแถลงถงึ
ความสาํคญัลํ้าคา่ของขนบประเพณเีดมิในสงัคมทีไ่มพ่งึละทิง้ โดยอา้งจาก คาํของ Malinowski บรมครู
ทางมานุษยวทิยาของฝรัง่ยคุล่าอาณานิคม  
 ทัง้ระบบการศกึษา ระบบราชการ ระบบกระบวนการยตุธิรรม ระบบกฎหมาย กองทพั
ประจาํการ การแพทยส์มยัใหม ่ฯลฯ มกีําเนิดมาจากภายนอกทัง้นัน้ ไมว่า่ฝรัง่ ญีปุ่น่ อนิเดยี ชวาหรอื
สงิคโปร ์แต่ “ของนอก” เหล่าน้ีถูกดดัแปลงดว้ยเงือ่นไขสภาพของสงัคมไทยแลว้ จงึกลายเป็นของไทย
แลว้ทัง้นัน้ ไมว่า่จะดดัแปลงตามความเขา้ใจผวิๆ เผนิๆ ลอกเลยีนมาแต่เปลอืก หรอืสรา้งสรรคจ์นเขา้
สนิทกบัสงัคมไทย  
 การทีร่ะบอบรฐัธรรมนูญและประชาธปิไตยเป็นแนวคดิและประสบการณ์ทีเ่ริม่มาจากสงัคมอื่น
อยา่งไมต่อ้งสงสยั ไมใ่ชเ่หตุผลเพือ่ปฏเิสธประชาธปิไตย เพราะถา้ใชเ้หตุผลน้ี เราคงตอ้งปฏเิสธพระมนู
ธรรมศาสตร ์ทศพธิราชธรรมดว้ย รฐัธรรมนูญฉบบัวฒันธรรมไทย ประชาธปิไตยฉบบัวฒันธรรมไทย 
หรอืพระบารมแีบบไทยจงึไมเ่ป็นเหตุผลเพยีงพอในตวัเองวา่สิง่เหลา่น้ีพงึประสงคห์รอืไมพ่งึประสงค ์
 อนัทีจ่รงิ เราไมส่ามารถกล่าวดว้ยซํ้าไปวา่ประชาธปิไตยเป็นของนอก ไมม่ปีระสบกรณ์สัง่สมมา
ในสงัคมไทย หากเรานบัจาก 2475 เป็นตน้มา สงัคมไทยมปีระสบการณ์มาแลว้ 73 ปี และเริม่ลงหลกัปกั
ฐานมัน่คงขึน้ใน 30 ปีทีผ่า่นมาดว้ยความเสยีสละของชวีติจาํนวนมาก เราคงกล่าวไมไ่ดว้า่ประสบการณ์
แคน้ี่เพยีงพอแลว้ แต่ 73 ปี และหลายรอ้ยชวีติทีผ่า่นไปจะไมเ่รยีกวา่ “ประชาธปิไตยของไทย” ได้
อยา่งไรกนั 
 เหตุผลสาํคญัทีจ่ะรบัหรอืปฏเิสธหรอืเลอืกสรรดดัแปลงกลบัอยูท่ีค่วามจาํเป็นและความเหมาะสม
เพือ่สงัคมไทยปจัจุบนัและอนาคต ซึง่เป็นเรือ่งทีผู่ค้นในสงัคมเหน็ต่างกนัได ้จงึจาํเป็นตอ้งมกีระบวนการ
เพือ่ใหท้ศันะทีต่่างกนัไดป้ะทะขดัแยง้กนัเพือ่ชีใ้หเ้หน็ขอ้ดเีสยีหลายๆ แงม่มุ 
 หากเชื่อวา่หลกัการสทิธมินุษยชนเป็นของดสีาํหรบัสงัคมไทย ต่อใหไ้มม่รีากในจารตีวฒันธรรม
ไทย ยอ่มสมควรลงแรงต่อสูจ้นกวา่จะปลกูขึน้  ในทางตรงขา้ม วฒันธรรมการบงัคบัใชก้ฎหมายตามชัน้
และอาํนาจของคน หรอืจารตีความยตุธิรรมในวฒันธรรมไทยทีถ่อืวา่มคีวามผดิจนกวา่จะพสิจูน์วา่
บรสิทุธิ ์ต่อใหม้รีากแกว้ กส็มควรถูกขดุรากถอนโคน 
 อะไรคอืความจาํเป็นและเหมาะสมของประชาธปิไตย? 
 การเมอืงของมวลชนมใิชอุ่บตัเิหตุทีบ่งัเอญิเกดิขึน้หรอืจะถอยหายไปจากสงัคมไทย กรณนีอง
เลอืด 3 ครัง้ใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขบวนการประชาชนในระยะเวลาเพยีง 20 ปี บทบาทความเตบิโตของ
กลุ่มองคก์รประชาชนนบัไมถ่ว้นนบัจาก 14 ตุลา 2516 มใิชก่ารหาเรือ่งก่อความวุน่วายโดยผูป้ระสงค์
รา้ยต่อสงัคมไทยเพยีงหยบิมอื แต่ทัง้หมดน้ีสะทอ้นพฒันาการของสงัคมไทยทีส่ลบัซบัซอ้น เตม็ไปดว้ย
กลุ่ม ชุมชน อาชพี และกลุ่มผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างขดัแยง้กนัมหาศาล เกนิกวา่ระบบการเมอืงแบบเสดจ็
พอ่ผูท้รงธรรม หรอืคุณพอ่รูด้ ีหรอืตามผูนํ้าชาตพิน้ภยัจะสามารถเขา้ใจไดห้มด หรอืจะจดัการความ
ขดัแยง้ในหมูป่ระชาชนดว้ยอาญาสทิธิข์องศนูยก์ลางอกีต่อไป 
 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมวทิยาของประชาชนจงึเป็นสาเหตุ เป็นเงือ่นไข เป็นวธิกีาร เป็น
จุดหมาย และเป็นความจาํเป็นของประชาธปิไตย ความเขา้ใจต่อจารตีประเพณเีดมิ หรอืจนิตนาการถงึ



  
 
  
 26 

ตวัแบบประชาธปิไตยในสงัคมอื่น ยอ่มมปีระโยชน์ต่อการเขา้ใจอุปสรรค เงือ่นไข ขอ้จาํกดั และเพือ่การ
สรา้งสรรคป์ระชาธปิไตยทีเ่หมาะกบัสงัคมของเรา 
 แน่นอนวา่ถา้หากสงัคมไทยเลอืกทีจ่ะจดัการกบัสงัคมซบัซอ้นดว้ยระบบเสดจ็พอ่ผูท้รงธรรม 
หรอืซุปเปอรซ์อีโีอ และเลอืกปฏเิสธประชาธปิไตย ยอ่มเป็นการตดัสนิใจทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบต่ออนาคต 
 ถา้หากสงัคมไทยเลอืกหนทางประชาธปิไตย แมว้า่จะยงัตอ้งพฒันาสรา้งสรรคอ์ยา่งระหกระเหนิ
อกียาวนาน ยอ่มเป็นการตดัสนิใจทีต่อ้งรบัผดิชอบอนาคตเชน่กนั 
 
4.2 วาทกรรมพระราชอาํนาจหรอืประชาธปิไตยแบบคดิสัน้ 
 ประวตัศิาสตรท์ีม่กัไดร้บัการอา้งถงึโดยผูส้นบัสนุนวาทกรรมพระราชอาํนาจ นบัจากพระองคเ์จา้
ธานีฯ มาจนถงึคนรุน่เรา เป็นประวตัศิาสตรต์ามลทัธริาชาชาตนิิยม ถา้หากจะไมพ่พิากษาวา่
ประวตัศิาสตรด์งักล่าวบดิเบอืน แต่ทรงพลงัครอบงาํสงัคมไทยราวกบัเป็นยากล่อมประสาท อยา่งน้อย
ทีส่ดุ เราตอ้งตระหนกัวา่เป็นอุดมการณ์ประวตัศิาสตรแ์บบหน่ึงทีไ่มไ่ดด้กีวา่ถูกตอ้งกวา่ทศันะ
ประวตัศิาสตรแ์บบอื่น (ดงัเชน่ทีผู่เ้ขยีนเสนอในภาคแรกเป็นตน้) 
 ในทศันะของผูเ้ขยีน ประวตัศิาสตรแ์บบสนบัสนุนพระราชอาํนาจมองขา้มการเมอืงระหวา่ง
กษตัรยินิ์ยมกบัคณะราษฎรไปทัง้หมด น่าสงัเกตดว้ยวา่บรรดาผูส้นบัสนุนวาทกรรมพระราชอาํนาจอา้ง
ถงึประสบการณ์ของตนภายในรชัสมยัของพระเจา้อยูห่วัองคป์จัจุบนัเทา่นัน้ ไมใ่ชค่วามเขา้ใจ
ประวตัศิาสตรท์ีย่าวไกลไปในอดตีหรอืคดิคาํนึงดว้ยสายตายาวไกลถงึอนาคต  
 ผูเ้ขยีนเหน็วา่ความพยายามต่อสูก้บัรฐับาลเหลงิอาํนาจดว้ยวาทกรรมพระราชอาํนาจ เป็นเรือ่ง
น่าวติกอยา่งยิง่ และควรตอ้งมกีารทดัทาน  เพราะเราไมน่่าจนตรอกถงึขนาดโยนความสาํเรจ็เมือ่ 73 ปี
ก่อนลงถงัขยะประวตัศิาสตร ์ 
 การต่อสูด้ว้ยวถิทีางพรรคน้ี์ผดิหลกัการโดยพืน้ฐาน 2 ประการ 
 ประการแรก แทนทีจ่ะสง่เสรมิระบอบประชาธปิไตยดว้ยการสง่เสรมิอาํนาจของประชาชน 
กลบัไปเรยีกรอ้งหาอาํนาจศกัดิส์ทิธิม์าถ่วงดุลรฐับาล 
 การใชอ้าวุธตอบโตอ้าวุธ ไมก่่อใหเ้กดิสนัต ิฉนัใด การต่อสูก้บัรฐับาลอาํนาจนิยม ดว้ยอาํนาจ
พเิศษ เป็นวถิทีางทีไ่มช่ว่ยใหป้ระชาชนหรอืสงัคมเขม้แขง็ขึน้มา ไมก่่อผลดใีดๆเลยต่อประชาธปิไตย ฉนั
นัน้  
 ทาํไมเราจงึมกังา่ย จะต่อสูก้บัรฐับาลซึง่ทาํลายประชาธปิไตย ดว้ยการละทิง้วถิทีาง
ประชาธปิไตย ? ทาํไมเราคดิจะต่อสูก้บัสิง่ทีผ่ดิ ดว้ยวถิทีางทีไ่มถู่กตอ้ง? ผดิ+ไมถู่ก จะกลายเป็น ถูก 
ไดอ้ยา่งไรกนั? 
 ผูเ้ขยีนเหน็ดว้ยอยา่งยิง่วา่รฐับาลปจัจุบนัทาํรา้ยระบอบประชาธปิไตย ดว้ยการจงูจมกูประชาชน 
ไมส่ง่เสรมิ ไมไ่วใ้จ ไมใ่หโ้อกาส แต่กลบัทาํลายการมสีว่นรว่มของประชาชน แต่หากเราต่อสูจ้นชนะดว้ย
วถิทีางทีไ่มเ่หน็หวัประชาชนพอๆกนั เราจะชนะไปทาํไม ในเมือ่เราชว่ยกนัยํ่ายหีลกัการและวถิทีาง
ประชาธปิไตย จนไมเ่หลอือะไรทีน่่าเคารพอกีต่อไป 
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 ประการทีส่อง วาทกรรมพระราชอาํนาจ องิกบัจนิตนาการวา่ พระมหากษตัรยิท์ุกพระองคใ์น
อดตีและอนาคตยอ่มทรงบุญญาบารมเีหมอืนพระเจา้อยูห่วัองคป์จัจุบนั วาทกรรมพระราชอาํนาจชอบ
อา้งองิอดตี แต่กลบัขาดสาํนึกอดตีและวสิยัทศัน์ทางประวตัศิาสตรโ์ดยสิน้เชงิ พวกเขากาํลงัวางระเบดิ
เวลาลกูใหญ่แก่ประเทศไทยในอนาคต เป็นประชาธปิไตยแบบคดิสัน้ เพือ่แลกกบัผลทางการเมอืงระยะ
สัน้ๆในปจัจุบนั 
 หรอืวา่ผูท้ีอ่อกมาเคลื่อนไหวเรือ่งพระราชอาํนาจไมเ่คยคดิถงึอนาคตเลย? 
 
5. ความไม่เช่ือมัน่ในประชาธิปไตย (จากทศันะผูค้รองอาํนาจ) 
 นายกรฐัมนตรทีกัษณิ ชนิวตัรเคยกล่าวครัง้หน่ึงวา่ ประชาธปิไตยไมใ่ชเ่ป้าหมาย เป็นเพยีง
วธิกีาร เป้าหมาย (เชน่ การขจดัความยากจน) จงึสาํคญักวา่ คาํกล่าวน้ีถูกครึง่หน่ึง คอื ประชาธปิไตย
เป็นวธิกีารหรอีวถิทีางไปสูเ่ป้าหมาย แต่อกีครึง่ทีไ่มถู่กกค็อื เพราะเป็นวธิกีารจงึไมส่าํคญั 
 สงัคมประชาธปิไตยไมว่า่ทีไ่หนในโลกทุม่เทกบัการรกัษาพฒันาวถิทีางน้ีอยา่งมัน่คง กเ็พราะ
วถิทีางน้ีเป็นเงือ่นไขอนัจาํเป็นสาํหรบัสงัคมทีส่ลบัซบัซอ้นมคีวามแตกต่างขดัแยง้กนัมากมาย จะไดม้ี
วถิทีางปะทะขดัแยง้ต่อรองผลประโยชน์หาทางออกต่อปญัหาต่างๆ อยา่งสนัต ิ
 ทุกสงัคมมปีญัหาสาํคญัๆ เกดิขึน้เรือ่ยๆ เปลีย่นไปไมส่ิน้สดุ สิง่ทีน่ายกฯ ทกัษณิเรยีกวา่เป็น
จุดหมายเกดิขึน้ใหมเ่ปลีย่นแปลงไปไมรู่จ้บ การสถาปนาวถิทีางอนัเหมาะสมจงึกลบัเป็นสิง่จาํเป็นเสยียิง่
กวา่ความพยายามแกป้ญัหาสกัอยา่งใหต้กโดยทาํลายหลกัการวถิทีางจนยบัเยนิ 
 รฐับาลปจัจุบนับรหิารประเทศเหมอืนกจิการธุรกจิ แนวทางเชน่น้ีแมจ้ะมผีลดจีาํนวนหน่ึง แต่มี
ขอ้ออ่นอยา่งรา้ยแรงเชน่กนั  
 ประการแรก การใชอ้าํนาจแบบฉบัไว และใหอ้าํนาจตดัสนิใจเดด็ขาดอยูก่บัซอีโีออาจเหมาะกบั
การผลกัดนัระบบราชการเทอะทะใหเ้คลื่อนตวัสนองความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  แต่การใชอ้าํนาจแบบน้ีกลบัไม่
เหมาะสมและยิง่ก่อปญัหาแก่การแกป้ญัหาความขดัแยง้ทางสงัคม การนําของนายกฯ ทกัษณิเป็นปจัจยั
สาํคญัอยา่งหน่ึงทีท่าํใหว้กิฤตชายแดนภาคใตบ้านปลายรนุแรง 
 ประการทีส่อง ความสาํเรจ็ของการบรหิารธุรกจิวดัดว้ยผลลพัธอ์าทเิชน่ สนิคา้ กาํไร การ
แกป้ญัหาสาํเรจ็ แต่บ่อยครัง้ผลลพัธน์ัน้ไดม้าดว้ยวธิกีารอะไรกไ็ดห้รอืกลายเป็นเรือ่งรอง ความสาํเรจ็
ทางการเมอืงอยา่งมสีายตายาวไกลและอยา่งรบัผดิชอบต่อลกูหลานในอนาคต ตอ้งรวมถงึการสถาปนา
วถิทีางประชาธปิไตยดว้ยแมว้า่อาจกนิเวลาจนไมบ่รรลุผลลพัธท์นัใจ 
 การละเลยความสาํคญัของวถิทีาง ถงึขนาดหลบเลีย่งหรอืละเมดิเสยีเอง ดงัทีเ่ป็นมาตลอดตัง้แต่
ตน้รฐับาลน้ี ไมว่า่จะเป็นเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น การแทรกแซงหรอืเขา้ยดึครองสือ่มวลชน การทาํลาย
ผูเ้หน็ต่างและผูว้จิารณ์รฐับาล การทาํลายพลงัขององคก์รประชาชน การบ่อนทาํลายกระบวนการ
กระจายอาํนาจ ทัง้หมดน้ีเพยีงเพือ่ “สง่มอบของใหถ้งึที”่ (deliver the goods) เป็นประชาธปิไตยแบบ
สายตาสัน้ ซึง่บัน่ทอนพฒันาการของประชาธปิไตยในระยะยาวทัง้สิน้ 
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 ประวตัศิาสตรอ์าจบนัทกึวา่รฐับาลทกัษณิแกป้ญัหา ก ข ค ง ไดส้าํเรจ็ แต่ประวตัศิาสตรจ์ะ
บนัทกึวา่รฐับาลน้ีก่อความเสยีหายมหาศาลแก่การพฒันาประชาธปิไตยในระยะยาว  
 ประวตัศิาสตรจ์ะบนัทกึแน่ๆวา่รฐับาลน้ี ทาํใหว้กิฤตชิายแดนภาคใตป้ะทุบานปลาย เพราะ 
ความอหงัการเ์หลงิอาํนาจ ไมใ่ชว้ถิทีางประชาธปิไตย 
 
6.  “ปัญหาปัตตานี” กบัประชาธิปไตยไทย 
 วกิฤตความรนุแรง ณ ชายแดนภาคใตห้รอื “ปญัหาปตัตานี” 24 ไมใ่ชป่ญัหาทีเ่ป็นผลโดยตรงของ
ประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยไทย แต่เป็นปญัหาประวตัศิาสตร ์ซึง่รฐัประชาธปิไตยไทยมสีว่นเกีย่วขอ้ง 
และเป็นปญัหาประวตัศิาสตรท์ีก่าํลงัทดสอบขดีจาํกดัของรฐัประชาธปิไตยไทยในปจัจุบนั เพราะคงไม่
สามารถหาทางออกไดอ้ยา่งถงึทีส่ดุ หากไมม่กีารเปลีย่นวฒันธรรมการเมอืงและยกระดบัรฐั
ประชาธปิไตยไทย 
 
6.1 ปญัหาปตัตานีเป็นปญัหาประวตัศิาสตร ์(1) 
 ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้มรีากมาจากความแตกต่างทีล่กึซึง้รนุแรงยิง่กวา่ความต่างประเภทอื่นทีร่ฐั
ประชาธปิไตยไทยเคยประสบมาก่อน แตกต่างลกึซึง้ยิง่กวา่ความต่างทางอุดมการณ์ทางการเมอืงอนั
นําไปสูเ่หตุการณ์ 14 ตุลาหรอื 6 ตุลา 2519 
  เพราะเป็นความแตกต่างของรฐัและอารยธรรมทีต่่างมปีระวตัศิาสตรข์องตนเองมาคนละทางกนั 
(แต่เกีย่วขอ้งกนั) นบัหลายรอ้ยปี ความแตกต่างของการนบัถอืศาสนา วถิชีวีติ วฒันธรรม หรอืความ
คดิเหน็ ซึง่ลว้นแต่เป็นปรากฏการณ์ของความต่างลกึซึง้กวา่นัน้ ทีป่ะทุขึน้มาในปจัจุบนัในบรบิทของรฐั
ประชาธปิไตยไทยและสงัคมไทย  
  เป็นความแตกต่างวา่ดว้ยรฐัในรฐั สงัคมในสงัคม ทางออกใดๆ ท่ีไม่ยอมเผชิญกบัความจริง
ข้อน้ีจึงไม่มีทางแก้ปัญหาได้อย่างถึงท่ีสดุ 
 ปจัจยัทีท่าํใหร้ฐัและอารยธรรมทีต่่างกนัเกดิความขดัแยง้ปะทุขึน้มาในบรบิทของรฐั
ประชาธปิไตยไทยได ้กค็อื colonization ของรฐัหน่ึงเหนืออกีรฐัหน่ึง 
 ความเขา้ใจทีว่า่เป็นความบกพรอ่งตกทอดมาจากการ “รวมประเทศ” จงึไขวเ้ขว ยงัไมก่ลา้
เผชญิหน้ากบัอดตีอยา่งตรงไปตรงมา  เพราะความเขา้ใจประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัการรวมประเทศของ
สยามจากทศันะของอาํนาจกรงุเทพฯ เป็นประวตัศิาสตรแ์บบลาํเอยีง 
 ความเขา้ใจทีไ่มเ่หน็ปญัหาประวตัศิาสตร ์ คอื ความไมเ่ขา้ใจ 
 ทางออกใดๆ ท่ีไม่เร่ิมจากการเผชิญหน้ากบัอดีตอย่างตรงไปตรงมาย่อมไม่มีทาง
แก้ปัญหาอย่างถึงท่ีสดุ อยา่งเก่งไดแ้คบ่รรเทาความขดัแยง้ลงชัว่คราวเทา่นัน้เอง 

                                                 
24 ผูเ้ขียนขอเสนอวา่คาํวา่ “ปัญหาปัตตานี” มีนยัท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในความขดัแยง้ และเป็นธรรมทั้งต่ออดีต ปัจจุบนั และ
อนาคตใดๆ ท่ีจะตามมา มากกวา่คาํอ่ืนๆ ท่ีใชก้นัทัว่ไป ไม่วา่ “ปัญหาโจรใต”้ “ปัญหาชายแดนภาคใต”้ ฯลฯ แต่ผูเ้ขียนขอไม่
อภิปรายในท่ีน้ี 
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 จากรากเหงา้ของความแตกต่างแบบรฐัในรฐัอนัเกดิขึน้ดว้ย colonization ในอดตี ทางออกทีฝ่า่ย
ก่อการประสงคค์อื การแยกรฐัออกจากรฐั 
 หากรฐัและสงัคมไทยปิดประตูแก่ทางออกน้ีและไมต่อ้งการพจิารณาทางออกนี้เลย สงัคมไทย
ควรตระหนกัวา่ ทางออกอื่นทุกอยา่งลว้นเกีย่วขอ้งกบัปญัหาเรือ่งรปูการรฐัเดีย่วของไทยทัง้สิน้ 
 จนิตนาการรฐัเดีย่วอนัแบ่งแยกมไิดเ้ป็นผลผลติของประวตัศิาสตรส์ยามซึง่เผชญิภยัคุกคามของ
ลทัธอิาณานิคม บวกมรดกของรฐัจกัรวรรดแิบบรวมศนูยซ์ึง่ตกทอดมาในรฐัประชาธปิไตยแบบรวมศนูย ์
 รปูการรฐัเดีย่วรอดมานานขนาดนี้ไดด้ว้ยการกดปราบดดูกลนืความต่างในกรณอีื่นทีล่กึซึง้น้อย
กวา่ปญัหาปตัตานี แต่ทวา่รฐัไทยทีผ่า่นมาไมป่ระสบความสาํเรจ็เลยในกรณปีตัตานี มหินําซํ้าในปจัจุบนั
กลบัมคีวามสามารถแยก่วา่ก่อนทีจ่ะกดปราบดดูกลนืความต่างทีล่กึซึง้ขนาดปญัหาปตัตานี ทัง้ดว้ย
นโยบายมาตรการทีไ่มเ่ขา้ใจปญัหา และดว้ยความเปลีย่นแปลงของโลกทีไ่มเ่อือ้อาํนวยต่อการกดปราบ
ดดูกลนืความต่างในแบบเดมิอกีต่อไป 
 การทบทวนรปูการรฐัเดีย่วเป็นคนละเรือ่งลบิลบักบัการแยกรฐั แต่หมายถงึ แสวงหาทางเลอืก
อื่นๆวา่จะจดัความสมัพนัธข์องปตัตานีในรฐัไทยอยา่งไร แสวงหาหนทางทีทุ่กฝา่ยยอมประนีประนอมกนั
ไดท้ีจ่ะยงัประโยชน์ระยะยาวกบัทุกฝา่ย 
 หากปิดประตน้ีูอีกและมุง่แต่การเอาชนะเดด็ขาด อาจหมายถึงความพ่ายแพ้เสียหาย
ระยะยาวกบัทุกฝ่าย 
 ประชาธปิไตยไทยทีผ่า่นมาไมไ่ดช้ว่ยแกป้ญัหาประวตัศิาสตรด์งักล่าวเลย กลบัสบืทอดปญัหา
และทาํใหบ้านปลายเป็นพกัๆ (อาจยกเวน้ความพยายามของปรดี ีพนมยงคห์ลงัสงครามโลก ซึง่สัน้เกนิ
กวา่จะสง่ผลใดๆ) 
 
6.2 ปญัหาปตัตานีเป็นปญัหาประวตัศิาสตร ์(2) 
 ปญัหาปตัตานียงัเป็นปญัหาประวตัศิาสตรใ์นอกีความหมายหนึ่ง นัน่คอื เป็นปญัหาเน่ืองมาจาก
ความคบัแคบของสาํนึกประวตัศิาสตรใ์นสงัคมไทย 
 ลทัธอุิดมการณ์ประวตัศิาสตรท์ีค่รอบงาํสงัคมไทย ไดแ้ก่ ประวตัศิาสตรแ์บบราชาชาตนิิยม คอื
อุปสรรคสาํคญัต่อการแกป้ญัหาปตัตานี เพราะเป็นประวตัศิาสตรข์องอาํนาจรฐัทีก่รงุเทพฯอนัเป็นคูก่รณี
ในความขดัแยง้น้ีโดยตรง เป็นประวตัศิาสตรล์าํเอยีงสดุๆในประเดน็วา่ดว้ยสยามทา่มกลางลทัธลิ่าอาณา
นิคม กล่าวคอื อาํพรางสภาวะกึง่อาณานิคมของสยาม และอาํพรางการกระทาํของสยามต่อรฐัเลก็ๆตาม
ชายขอบรวมทัง้ปตัตานีอยา่งอาณานิคม25 
 สาํนึกประวตัศิาสตรใ์นสงัคมปตัตานีกลบัตรงขา้ม เป็นประวตัศิาสตรท์ีข่ดัฝืน เขา้กนัไมไ่ดก้บั
ประวตัศิาสตรแ์บบราชาชาตนิิยมของอาํนาจรฐัทีก่รงุเทพฯอยา่งทีส่ดุ ทวา่ความทรงจาํและสาํนึก

                                                 
25 ธงชยั วนิิจจะกลู, “ประวตัศิาสตรไ์ทยแบบราชาชาตนิิยม,” อา้งแลว้, น. 58-61 
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ประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบั “บา้น” ของตนเองกลบัยงัทรงพลงัอยูใ่นสงัคมปตัตานีตลอดเวลา26 สงัคมไทยไม่
เคยนึกถงึขอ้น้ี27 หรอืไมเ่ขา้ใจ และไมเ่ปิดใจกวา้งพยายามเขา้ใจดว้ยซํ้าไปวา่จะใหค้นเรารูจ้กับา้นของ
ตนเองผา่นประวตัศิาสตรข์องคูก่รณไีดอ้ยา่งไรกนั 
 รฐัและสงัคมไทยสมยัประชาธปิไตยสบืทอดความสมัพนัธก์บัปตัตานี และสบืทอดความทรงจาํ
และสาํนึกประวตัศิาสตรต่์อปญัหาปตัตานีมาจากสมบรูณาญาสทิธริาชย ์ตอกยํา้ซํ้าเตมิดว้ยลทัธชิาตนิิยม 
ยามทีค่วามขดัแยง้ปะทุ รฐัไทยไมว่า่สมยัไหนใชว้ธิกีาํราบปราบปรามดว้ยอาํนาจทีเ่หนือกวา่ ไมใ่ช้
วถิทีางประชาธปิไตยเพือ่หาทางออก 
 
6.3 ปญัหาปตัตานีทดสอบสงัคมประชาธปิไตยไทยขณะน้ีอยา่งไร 
 ทา่ทกีารใชอ้าํนาจของรฐับาลทกัษณิในการจดัการปญัหาปตัตานีผดิพลาด 2 ชัน้28 
 หน่ึง ใชท้า่ทแีบบเดยีวกบัการปราบคอมมวินิสตก์่อนปี 2523 ทัง้ทีร่ฐัไทยเองมบีทเรยีนแลว้วา่
เป็นมาตรการทีผ่ดิ ยิง่ไปกวา่นัน้ปญัหาปตัตานีกต่็างลบิลบักบัปญัหาคอมมวินิสต ์
 สอง การนําแบบซอีโีอ อาจเหมาะกบัการสรา้งผลงานตามเป้าหมาย แต่การจดัการความขดัแยง้
ทางสงัคมอยา่งเจา้นายในบรษิทั นอกจากจะไมแ่กป้ญัหาแลว้ ยงัเป็นปจัจยัทีท่าํใหป้ญัหาบานปลาย
อยา่งมาก 
 “แผนจาตุรนต”์ เป็นโอกาสสาํคญัทีอ่าจชว่ยใหค้วามรนุแรงไมบ่านปลาย แต่กลบัถูกปฏเิสธ 
อยา่งน่าเสยีดายดว้ยความคดิแบบขอ้หน่ึงและการนําแบบขอ้สอง 
 ทา่ทขีองรฐับาลต่อโศกนาฏกรรมทีต่ากใบแสดงถงึใจคอโหดรา้ยไรคุ้ณธรรมอยา่งเหลอืเชื่อ 
เพราะมองเหตุทีเ่กดิขึน้จากทศันะแบบขอ้หน่ึง และจดัการความขดัแยง้ทางสงัคมอยา่งไรค้วาม
ละเอยีดออ่น  
 โศกนาฏกรรมทีต่ากใบยงัฉายใหเ้หน็วา่ รฐัและสงัคมไทยไมเ่หน็คนเป็นคนเทา่กนั ตอกยํา้ความ
เชื่อทีม่อียูท่ ัว่ทอ้งถิน่วา่ ความยตุธิรรมอยา่งเสมอหน้ากไ็มม่ ีนายทหารถูกลงโทษในความบกพรอ่งชนิด

                                                 
26 น่ีคอืประเดน็สาํคญัของ “เรือ่งราวจากชายแดน: สิง่แปลกปลอมต่อตรรกทางภมูศิาสตรข์องประวตัศิาสตรแ์ห่งชาติ
ไทย,” ศลิปวฒันธรรม, ปีที ่23, ฉบบัที ่12 (ต.ค. 2545):70-83; พมิพซ์ํ้าใน รฐัปตัตานี ในอาณาจกัรศรวีชิยั, สจุติต ์วงษ์
เทศ บ.ก. (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพม์ตชิน, 2545), น. 2-30 
27 แมก้ระทัง่ยามทีก่ารศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่เฟ่ืองฟูเมือ่ 20 กวา่ปีก่อน กไ็มม่กีารศกึษาประวตัศิาสตรป์ตัตานี 
อาจเป็นเพราะวา่ประวตัศิาสตรป์ตัตานีไมเ่ขา้กบักรอบ ”ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่” แบบทีเ่น้นความสมัพนัธอ์นัดกีบั
กรงุเทพฯ ด ูThongchai Winichakul, “The Changing Landscape of the Past: New Histories in Thailand Since 
1973," Journal of Southeast Asian Studies 26, 1 (1995): 110-114. 

28 ปจัจยัอกีประการหน่ึงทีส่ง่ผลมากต่อปญัหาปตัตานี ทวา่คนในสงัคมไทยนึกไมถ่งึ และขอไมอ่ภปิรายในทีน้ี่ คอื การ
แขง่ขนัชว่งชงิการนําระหวา่งอาํนาจต่างๆ ในสงัคมไทยตามทีก่ลา่วมาในภาคแรก ด ูDuncan McCargo, 
“Understanding Conflicts in the Thai South through Domestic Politics”, paper presented at the 9th International 
Conference on Thai Studies, Northern Illinois University, April 2005. 
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เบา  แต่ผูชุ้มนุมถูกสงัหารโหดรา้ยถูกจบัมาทารณุ แลว้ยงัถูกฟ้องขอ้หารนุแรงอกี ทัง้น้ีเพราะรฐัและ
สงัคมไทยเหน็ดงีามกบัการปราบปรามแบบนัน้  
 โศกนาฏกรรมทีต่ากใบจงึเป็น moment ทีผ่ลกัใหค้วามขดัแยง้กา้วเขา้สูร่ะดบัใหม ่นัน่คอื ชาว
มลายมูสุลมิหมดความเชื่อใจรฐัและเจา้หน้าที ่ทาํใหเ้จา้หน้าทีท่อ้งถิน่ตกอยูใ่นอนัตรายยิง่กวา่เดมิเพราะ 
การใชค้วามรนุแรงสนองความรนุแรงกลายเป็นเป้าหมายในตวัเอง กรณชีาวมลายมูสุลมิลีภ้ยัเขา้ไปใน
มาเลเซยี เป็นเรือ่งคาดไดห้ลงัจากโศกนาฏกรรมทีต่ากใบ  โศกนาฏกรรมทีต่นัหยงลมิอกค็งเป็นหน้า
แรกๆของความโหดรา้ยไรส้าระของสงครามอนัไมน่่าจะเกดิขึน้ 
 ความรนุแรง ณ วนัน้ีเกนิเลยไปกวา่ทีจ่ะอธบิายไดด้ว้ยสาเหตุรากฐานเทา่นัน้แลว้ ความเกลยีด
ชงัและความรนุแรงจากทัง้สองฝา่ยเตบิโตจนสามารถเลีย้งตวัเองไดแ้ลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งอา้งความชอบ
ธรรมจากเหตุผลรากฐานของแต่ละฝา่ยอกีต่อไป กระนัน้กต็าม การหาทางออกกลบัตอ้งเริม่ตน้จากความ
เขา้ใจในสาเหตุรากฐานอยา่งมัน่คง หาไมแ่ลว้ ทางออกใดๆกต็ามจะเป็นแคย่าบรรเทาปวดชัว่คราว หรอื 
อาจจะยิง่สง่เสรมิใหค้วามรนุแรงจากทัง้สองฝา่ยเตบิโตขึน้ไปอกี 
 ปจัจยัสาํคญัทีข่าดหายไปและจาํเป็นตอ้งเรยีกฟ้ืนคนืมาใหไ้ด ้หาไมแ่ลว้จะไมม่ทีางทาํอะไรอื่น
ทัง้สิน้ คอื ความไว้วางใจทีช่าวมลายมูสุลมิมต่ีอรฐัและเจา้หน้าที ่
 กุญแจดอกเดยีวทีจ่ะเปิดประตูความไวว้างใจได ้คอื ความยติุธรรมเสมอหน้าอยา่งเทีย่งตรง
เครง่ครดักบัทกุฝา่ย 
 แต่วถิทีางประชาธปิไตยทีค่วรทาํอยา่งคงเสน้คงวาเริม่เรว็เทา่ไรกย็ิง่ด ีไดแ้ก่ จะตอ้งใหช้าวมลายู
มสุลมิและคนทอ้งถิน่เขา้รว่มในการกาํหนดนโยบายและมาตรการสาํคญั หรอืถงึขนาดมีบทบาทนําใน
การแกป้ญัหา ใหอ้าํนาจแก่เขาเพือ่หาทางยตุคิวามรนุแรง น่ีคอืวถิทีางประชาธปิไตยต่อปญัหาปตัตานีที่
ตรงขา้มกบัวถิทีางใชอ้าํนาจของรฐับาลปจัจุบนั 
 รฐัและสงัคมประชาธปิไตยไทยจะใหค้วามไวว้างใจแกช่าวมลายมูสุลมิและคนทอ้งถิน่ไดห้รอืไม?่  
 
6.4 ปญัหาปตัตานีทดสอบทา้ทายประชาธปิไตยไทยในระยะยาวอยา่งไร 
 ในระยะยาวปญัหาปตัตานีทา้ทายทดสอบวฒันธรรมทางการเมอืงของประชาธปิไตยไทย 
ดงัต่อไปน้ี 

1) สงัคมไทยมวีุฒภิาวะพอทีจ่ะสามารถอภปิรายเรือ่งรปูการรฐัเดีย่ว เพือ่หาทางเลอืกนอกกรอบ
จาํกดัตายตวัของรฐัเดีย่วไดห้รอืไม ่ 

2) สงัคมไทยมวีุฒภิาวะพอทีจ่ะสามารถอภปิรายเพือ่แสวงหาความสมัพนัธใ์นสงัคมทีย่อมรบั
ความต่างใหด้าํรงอยูไ่ดถ้งึระดบัไหน  

3) สงัคมไทยมวีุฒภิาวะพอทีจ่ะเผชญิหน้ากบัอดตีเพือ่ทาํใหอ้ดตีเป็นอดตีอยา่งเขา้ใจและ
ตระหนกัรู ้แต่สามารถสรา้งสรรคท์างเลอืกทีเ่หมาะกบัปจัจุบนัและอนาคตไดห้รอืไม ่

การเผชญิหน้ากบัอดตีอยา่งตรงไปตรงมา ในกรณน้ีีหมายถงึการยอมรบัวา่ ประวตัศิาสตร์
ประเทศไทยไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นเรือ่งราวของรฐัเดยีว  ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นเรือ่งความดขีองบรรพบุรษุ
หมายถงึยอมใหม้กีารศกึษาเรือ่ง colonization โดยสยามกไ็ด ้ 
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การปล่อยใหอ้ดตีเป็นอดตีตอ้งมใิชก่ารจงใจลมือดตี (ซึง่ไมม่ทีางสาํเรจ็ในกรณปีญัหาปตัตานี
เพราะมคีนเยอะแยะทีล่มืไมล่งตอ้งการพดูขึน้มา) ตอ้งมใิชท่าํลายปิดบงัอดตี ปฏเิสธประวตัศิาสตร ์(ซึง่
ไมม่ทีางสาํเรจ็ในกรณน้ีี เวน้เสยีแต่จะทาํลายทุกชวีติทีเ่ป็นเจา้ของความทรงจาํชุดอื่นใหห้มดไปจาก
สงัคมไทย) ตอ้งมใิชก่ารยกเอาประวตัศิาสตรไ์ขวเ้ขวลาํเอยีงของชาตนิิยมไทย ขึน้ขม่ปราบ
ประวตัศิาสตรข์องผูถู้กเบยีดเบยีนในอดตี ตอ้งมใิชห่มายถงึการกลอ้มแกลม้บอกใหค้นอื่นลมืเรือ่งราว
รากเหงา้ของตนเอง แต่กลบัสถาปนาเรือ่งราวรากเหงา้ของกรงุเทพฯลงไปแทน  

การปล่อยใหอ้ดตีเป็นอดตีอยา่งมวีุฒภิาวะ คอื การเผชญิหน้าเขา้ใจอดตี แต่ไมถ่กูบงการดว้ย
อดตี ประวตัศิาสตรห์ลายรฐัประชาธปิไตยปจัจุบนัจงึไมก่่อใหเ้กดิการแยกรฐัเสมอไป ถา้หากทุกฝา่ยตก
ลงใจปล่อยใหอ้ดตีเป็นอดตี และเลอืกหนทางปจัจุบนัและอนาคตทีต่นพอใจ   
 วฒันธรรมทางการเมอืงของประชาธปิไตยไทยทีป่ล่อยใหอ้าํนาจนําอยูก่บัรฐัศนูยก์ลางจนเกนิไป 
ทีพ่ลงัสรา้งสรรคข์องประชาชนถูกกดทบัทาํลายหรอืทาํใหเ้ชื่องไปหมด ทีห่ลงใหลกบัชาตนิิยมและความ
สามคัคแีบบตืน้เขนิ และทีไ่มเ่ชื่อมัน่ในหนทางประชาธปิไตยดว้ยการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการ
แสดงออกและรว่มในการแกป้ญัหา จะรบัมอืปญัหาปตัตานีไดอ้ยา่งไรกนั 
 หวัใจและหนทางแกป้ญัหาปตัตานีในทีส่ดุ คอื ใหช้าวมลายมูสุลมิและคนทอ้งถิน่มอีาํนาจในการ
แกป้ญัหาระยะยาวและตดัสนิอนาคตของตนเอง  
 

หลกัการเพ่ือข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลงั 14 ตลุา: 
ประชาธิปไตยคือวิถีทาง (means) ท่ีเป็นจดุหมาย (end) 

 ประชาธปิไตยไมเ่คยใหค้าํตอบสาํเรจ็รปูแก่ปญัหาใดๆ สงัคมประชาธปิไตยทุกแหง่ใชเ้วลานาน
กวา่จะแกป้ญัหาใหญ่โตได ้เชน่ ใชเ้วลาเป็นรอ้ยปีกวา่จะยอมรบัสทิธเิสมอภาคของผูห้ญงิ ชนกลุ่มน้อย 
หรอืยกเลกิการเหยยีดผวิ เป็นตน้ 
 แต่ประชาธปิไตยคอืวถิทีางยัง่ยนืเพือ่ใหป้ระชาชนปะทะขดัแยง้กนัอยา่งสนัต ิใหส้งัคมปรบัตวั
ทา่มกลางสภาวการณ์ใหม่ๆ  ดว้ยการยอมใหค้วามแตกต่างหลากหลายดาํรงอยูร่ว่มกนั แลว้คอ่ยๆ 
ตดัสนิใจเลอืกทางเดนิทีค่นสว่นใหญ่พอใจโดยไมต่อ้งทาํลายทางเลอืกอื่นๆ  
 ประชาธปิไตยมใิชห่มายถงึ การยกยอ่งเชดิชอูยา่งเพอ้ฝนัวา่ประชาชนถูกตอ้งเสมอ ฉลาด มภีมูิ
ปญัญาเป็นเลศิ แต่เราตอ้งมัน่คงกบัหนทางทีใ่หป้ระชาชนมอีาํนาจตดัสนิทางเลอืกของตนไมว่า่จะฉลาด
หรอืดอ้ยปญัญากต็ามท ี 

การสกดักัน้ทาํลายอาํนาจของประชาชน หรอืทาํใหห้ลงใหลความเอือ้อาทรของรฐั หรอืขดัขวาง
หรอืไมส่ง่เสรมิใหป้ระชาชนสรา้งอาํนาจของตนขึน้มาไมว่า่จะฉลาดหรอืดอ้ยปญัญากต็ามท ีจงึเป็นการ
บ่อนทาํลายหนทางประชาธปิไตยขัน้รากฐานทีต่อ้งยตุ ิ

ประชาธปิไตยไมฝ่ากความหวงักบัคุณพอ่รูด้ไีมว่า่ประเภทใด ถา้เราตอ้งการสรา้งอาํนาจของ
ประชาชนใหเ้ขม้แขง็ ยอ่มไมค่วรหวงัพึง่พลงัอาํนาจศกัดิส์ทิธิใ์ดๆ ยอ่มไมค่วรหวงัพึง่พลงัทุนเหลงิ
อาํนาจ เพราะการหวงัพึง่พลงัเหล่านัน้ทาํใหก้ารสรา้งอาํนาจของประชาชนไมรู่จ้กัโต 
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ประชาธปิไตยไมใ่ชร่ะบบการเมอืงของปญัญาชนหรอืคนกรงุผูฉ้ลาดรูด้กีวา่ ปญัญาชนทาํหน้าที่
เป็นสตปิญัญาแก่สงัคม แต่ไมค่วรมอีาํนาจมากไปกวา่ประชาชนคนหนึ่งๆ การปิดกัน้ทาํลายความเหน็
ต่าง ทาํลายการวจิารณ์จงึเป็นการบ่อนทาํลายหนทางประชาธปิไตยทีน่่ารงัเกยีจทีส่ดุ  การไมปิ่ดกัน้
ทาํลายความคดิเหน็ และกลบัสง่เสรมิความกลา้เผชญิความจรงิ และกลา้คดิหาทางออกนอกกรอบจาํกดั 
จงึเป็นหลกัการสาํคญักวา่ทีห่ลายทา่นคดิ  

สงัคมไทยใหญ่โตและมวีุฒภิาวะพอทีจ่ะไมแ่ตกสลายงา่ยๆ ดว้ยความคดิเหน็ต่างๆ หลากหลาย 
แมแ้ต่ความคดินอกรตีนอกกรอบกเ็ถอะ 
 32 ปีหลงั 14 ตุลา 2516 แมว้า่การเสรมิสรา้งอาํนาจของประชาชนจะยงัคอ่นขา้งออ่นแออยู ่ทัง้
ดว้ยความจาํกดัของประชาชนเองและดว้ยการบ่อนทาํลายโดยรฐั  แต่เราปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยวา่ 14 ตุลาได้
เปิดประวตัศิาสตรห์น้าใหมแ่ก่ประชาธปิไตยไทยแลว้ นัน่คอืเปิดประตูบานใหญ่แกก่ารพฒันาเตบิโตของ
พลงัประชาชน ไมว่า่จะในนามของ “ภาคประชาชน” หรอือื่นใดกต็ามท ีไมว่า่จะดว้ยอุดมการณ์เชดิช ู
“ชาวบา้น” จนเกนิไป เชดิชแูรงงานจนเกนิไป หรอืดว้ยอุดมการณ์อื่นใดกต็ามที29 ความเตบิโตเหลา่น้ี 
คอื กา้วยา่งทีส่าํคญัของอนาคต เพือ่ขา้มใหพ้น้การแยง่ชงิอาํนาจนําของพลงัสว่นอื่นนบัจากหลงั 14 ตุลา 
 ประชาชนซึง่ไรก้ารจดัตัง้ เชื่อผูนํ้าตามอาํนาจมากกวา่เชื่อมัน่ในพลงัประชาชนเอง นัน่แหละคอื
ความเป็นจรงิในวนัน้ีทีจ่ะเตบิโตสรา้งอาํนาจของตนเอง รกัษาผลประโยชน์ของตนเอง และดแูลตนเองใน
อนาคต เพือ่ขา้มใหพ้น้การแยง่ชงิอาํนาจนําของพลงัสว่นอื่นนบัจากหลงั 14 ตุลา 
 
 ผูเ้ขยีนเริม่ตน้ดว้ยประวตัศิาสตรข์อ้เทจ็จรงิมากมายในภาคแรก ต่อดว้ยประเดน็เชงิหลกัการ
หลายขอ้ในภาคสองซึง่หลายทา่นอาจเหน็วา่คงยากทีจ่ะเกดิขึน้ แถมจบลงทา้ยดว้ยความใฝฝ่นัซึง่อาจฟงั
ดเูลื่อนลอย  

เพราะจะขา้มใหพ้น้สภาวะปจัจุบนัของประชาธปิไตยแบบหลงั 14 ตุลาได ้เราตอ้งอาศยัทัง้
ความรูแ้ละความใฝฝ่นัประกอบกนั ขาดอยา่งหน่ึงอยา่งใดไมไ่ด ้
 เพราะความรูบ้วกความใฝฝ่นั คอื อาํนาจของประชาชน 
 แต่ทวา่มหีลกัประกนัอะไรวา่ ความรูแ้ละความใฝฝ่นัดงักล่าวจะสรา้งสรรคอ์นาคตทีเ่ราปรารถนา
ไดจ้รงิ?  
 ไม่มี  

เพราะการสรา้งอนาคตทีเ่ราปรารถนาเป็นเรือ่งของความศรทัธาและมุง่มัน่ ไมใ่ชเ่สน้ทางสจัธรรม
ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าโดยศาสดาใดหรอืวทิยาศาสตรส์งัคมสาํนกัไหน 
 ศรทัธาและความมุง่มัน่เป็นเรือ่งของมนุษยผ์ูต้อ้งการสรา้งประวตัศิาสตร ์ 
 มมีนุษยเ์ชน่นัน้อยูใ่นโลกน้ีหรอื?  
 มี และมอียูใ่นสงัคมไทยไมน้่อยเลย 

                                                 
29 เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, การเมอืงภาคประชาชน, น.143-199 
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 วรีชน 14 ตุลา เมือ่ปี 2516 คอืตวัอยา่งของมนุษยผ์ูส้รา้งประวตัศิาสตรป์ระชาธปิไตยดว้ยความ
ศรทัธาและมุง่มัน่ในความรูแ้ละความใฝฝ่นัของเขาตัง้แต่เมือ่ 32 ปีก่อน 
 14 ตลุา เป็นโอกาสพิเศษท่ีเราทัง้หลายมาราํลึกถึงความย่ิงใหญ่งดงามของประชาชน
สามญัธรรมดาผูส้ร้างประวติัศาสตรป์ระชาธิปไตยของไทยด้วยความศรทัธาและมุง่มัน่ใน
ความรู้และความใฝ่ฝนัของเขาตัง้แต่เมื่อ 32 ปีก่อน 
  
 ขอน้อมราํลกึถงึวรีชนทุกทา่นดว้ยบทเพลงอนัจะเป็นอมตะคูด่วงวญิญาณของทา่นตลอดไป 
 

...โอว้รีชนแหง่เดอืนตุลา รอ้ยมวลบุปผารว่มสดุด ี
เทดิวรีกรรมสูเ้พือ่ศกัดิศ์ร ีสทิธเิสรปีระชาธปิไตย 
...ใจ อาจหาญชาญชยั มยิอมกม้ใหอ้าํนาจอธรรม 

เสน้ทางขวางดว้ยขวากหนาม รอ้ยภยัคุกคามเจา้ยงัมุง่ไป 
...ใจเจา้นัน้โบยบนิ สูเ้พือ่แผน่ดนิถิน่เจา้เกดิกาย 
หยดัยนืฝืนอนัตราย ชพีเจา้มลายฝากไวค้วามด ี
… ดนิ ถิน่ฝงัเรอืนกาย ทีม่อดมลายเป็นเถา้ธุล ี

และฟ้ายงัตอ้งเปลีย่นส ีรว่มสดุดวีรีชน 
 

(สดดีุวีรชน โดย กิตติพงษ์ บุญประสิทธ์ิ – ต้ี กรรมาชน) 

 


