
ปาฐกถา 14 ตุลาฯ 2550: "จากระบอบทกัษิณสู่รัฐประหาร : วกิฤตประชาธิปไตยไทย" 

โดย เกษียร เตชะพีระ  มติชนรายวนั  วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 10814 

(เรียบเรียงจากปาฐกถา 14 ตุลาฯ ประจาํปี 2550 ณ หอ้งประชุม อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ส่ีแยกคอกววั ถนนราชดาํเนินกลาง, 

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2550) 

ก่อนอ่ืนขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาใหเ้กียรติและใหโ้อกาสผมมาแสดงปาฐกถา 14 ตุลาฯ ประจาํปีน้ี ท่ามกลางสถานการณ์ 

[หลงัรัฐประหาร-ภายใตร้ะบอบเผดจ็การคร่ึงใบและรัฐธรรมนูญก่ึง อาํมาตยาธิปไตย-ก่อนการเลือกตั้ง] ท่ีไม่เพียงแต่เป็นวกิฤตคร้ัง
ร้ายแรงในรอบ 15 ปี สาํหรับกระบวน-การสร้างประชาธิปไตยไทยหลงั 14 ตุลาฯ 2516 หากยงัเป็นช่วงแห่งความอึมครึมสับสน

ทางอุดม-การณ์, การเมืองและศีลธรรมอยา่งไม่เคยมีมาก่อนในรอบ 34 ปี ของเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 

หากเปรียบกบัวิกฤตการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) และอุดม-การณ์สังคมนิยมทั้งในไทย และสากล
จากกลางพทุธทศวรรษท่ี 2520 ถึงกลางพทุธทศวรรษท่ี 2530 ตอนนั้นแม ้"สังคมนิยม-คอมมิวนิสต"์ จะกลายเป็นปัญหา แต่อยา่ง

นอ้ย "ประชาธิปไตย" กย็งัไม่เป็นปัญหา การจาํแนกมิตร/ศตัรูของ "ประชาธิปไตย" กย็งัชดัเจน และวสิัยทศัน์เก่ียวกบัหนทาง
ขา้งหนา้, ยทุธศาสตร์ยทุธวธีิของกระบวนการสร้างและผลกัดนั "ประชาธิปไตย" ต่อไปกค็่อนขา้งมีฉนัทามติสอดคลอ้งตอ้งกนั 

อยา่งไรกต็าม ควรกล่าวดว้ยวา่หน่ออ่อนของปมปริศนา "ประชาธิปไตย" ปัจจุบนักเ็ร่ิมแสดงเคา้ลางใหเ้ห็นบา้งแลว้ ในแง่ท่ีผูน้าํ
กองทพัสมยันั้นออกมาประณาม "เผดจ็การรัฐสภาของนายทุน" และป่าวร้องส่งเสริม "ประชาธิปไตย" ภายใตก้ารช้ีนาํกาํกบัของ
ทหารและขา้ราชการประจาํท่ีไม่แยกจากขา้ราชการการเมือง 

ทวา่มนักย็งัแตกต่างจากคร้ังน้ี ท่ีภายใตร้ะบอบทกัษิณและอาํนาจคณะรัฐประหาร คปค. (คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข) ในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา การณ์กลบักลายเป็นวา่การวิวาทะถกเถียงใน

สาธารณชนวงกวา้งและในหมู่ขบวนการประชาชนเองรวมศนูยท่ี์ปัญหาวา่: - 

-อะไรกนัแน่คือแก่นสารสาระของ "ประชาธิปไตย" ท่ีแทจ้ริง? 

-ใครกนัแน่เป็นมิตร/ศตัรูของ "ประชาธิปไตย"? 

-และวสิัยทศัน์เก่ียวกบัหนทางขา้งหนา้ ยทุธศาสตร์ยทุธวธีิของการจะสร้าง "ประชาธิปไตย" ในเมืองไทยต่อไปนั้น จะทาํอะไรดี - 
What is to be done? 

หากพดูใหเ้ป็นรูปธรรมยิง่ข้ึนกมี็ อาทิ: - 

-การคดัคา้นต่อตา้นรัฐบาลทกัษิณท่ีดา้นหน่ึงมาจากการเลือกตั้งและกมุเสียงขา้งมากในรัฐสภา ทวา่อีกดา้นหน่ึงกผ็กูขาดอาํนาจ

โดยกลุ่มทุนใหญ่ ตอ้งสงสัยวา่ทุจริตและละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นการปกปักรักษา, หรือบ่อนทาํลาย "ประชาธิปไตย" กนัแน่? 

-ในทางกลบักนั รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 โดยคณะทหาร คปค. เป็นการทาํลายและฉุดดึง "ประชาธิปไตย" ใหถ้อยหลงั, หรือ

เป็นมาตรการสุดทา้ยอนัจาํเป็นเพื่อกอบกู ้"ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข" ใหพ้น้ภยั "เผดจ็การทุน
นิยม" ของ "ระบอบทกัษิณ"? 



-รัฐธรรมนูญฉบบัลงประชามติ 2550 เป็นการขยายสิทธิเสรีภาพประชาชนคร้ังใหญ่และปฏิรูปปรับปรุง "ประชาธิปไตย" ให้

เขม้แขง็รัดกมุยิง่ข้ึน, หรือเป็นการฟ้ืนฟรูะบอบเลือกตั้งธิปไตยข้ึนมา ภายใตก้ารช้ีนาํกาํกบัของอาํนาจตุลาการ ในวงลอ้มอารักขา

ของกองทพักนัแน่? 

-และสุดทา้ย การเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎรทัว่ไปปลายปีน้ีจะนาํไปสู่รัฐบาล "ประชาธิปไตยแบบไทยๆ" ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบั

เง่ือนไขสภาพความเป็นจริงของสังคมบา้นเรา, หรือจะสร้างรัฐบาลผสมหลายพรรคอนัอ่อนแอ บนฐานระบบราชการประจาํท่ี

อิสระกวา่ก่อน จนยากจะบริหารจดัการการทา้ทาย และโอกาสใหม่ๆ ของโลกยคุโลกาภิวตัน์ได?้ 

เป็นตน้ 

นอ้ยคร้ังนกัท่ีขาวกบัดาํจะคลุมเครือกลืนกลายเขา้หากนัเป็นเทาไปทัว่ขบวนการประชาชนเท่าคร้ังน้ี แลว้ใครกนัแน่ท่ีเป็นมิตร/ศตัรู
ของผูท่ี้ปักใจมัน่วา่จะยนือยูก่บัมรดก "ประชาธิปไตย" ของวรีชน 14 ตุลาฯ? ทกัษิณหรือสนธิ (ทั้งล้ิมและบงั)? สมคัรหรือ

อภิสิทธ์ิ? พีทีวหีรือเอเอสทีว?ี ทุนใหญ่ผกูขาดหรือขนุศึกศกัดินา? 

พ้ืนฐานปาฐกถา 14 ตุลาฯประจาํปีน้ีมาจากงานวิจยัเร่ือง "จากระบอบทกัษิณสู่รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 : วกิฤต

ประชาธิปไตยไทย" ซ่ึงผมทาํใหแ้ก่ศนูยว์จิยัคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และจดัพิมพข้ึ์นเป็นเล่มหนงัสือประกอบ
ปาฐกถาคร้ังน้ีโดยมูลนิธิ 14 ตุลา 

ในฐานะงานวิชาการ มนักถ็กูจดัทาํข้ึนดว้ยระเบียบวธีิการอนัตีกรอบบงัคบัใหร้อบคอบรัดกมุตามธรรมเนียมวชิาชีพ มีการอา้งอิง
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงสถิติตวัเลขรายงานข่าวคาํสัมภาษณ์บทวเิคราะห์ความเห็นต่างๆ มารองรับกาํกบัประกอบการแสดงทรรศนะ
วเิคราะห์วจิารณ์สรุปวนิิจฉยัไม่ใหเ้ล่ือนลอยหรือนัง่เทียนเขียนเอง โดยงานช้ินน้ี: - 

-ใชเ้วลาทาํ 1 ปี จากกลางปี 2549-2550 

-ยาว 100 หนา้กระดาษ A4 

-เชิงอรรถ 162 แห่ง 

-อา้งอิงเอกสารหนงัสือแหล่งขอ้มูลทั้งท่ีเป็นส่ิงพิมพแ์ละเวบ็ไซตท์ั้งส้ิน 200 รายการ 

-แบ่งคร่าวๆ เป็นเน้ือหาภมิูหลงัทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวฒันธรรม 35 หนา้, ระบอบทกัษิณ 40 หนา้ และรัฐประหารของ 

คปค. กบัรัฐบาลสุรยทุธ์ 25 หนา้ 

แน่นอนวา่ในฐานะงานวชิาการช้ินหน่ึง มนัไม่มีวนัสมบูรณ์แบบและยอ่มยงัมีขอ้บกพร่อง มีประเดน็ทั้งขอ้เทจ็จริง ขอ้วเิคราะห์
และขอ้วนิิจฉยัท่ีโตแ้ยง้ได ้แต่อยา่งนอ้ยผมกห็วงัวา่มนัจะช่วยใหเ้ขา้ใจแง่มุมต่างๆ และเน้ือแทข้องปัญหาวกิฤตประชาธิปไตยท่ีเรา
กาํลงัเผชิญดีข้ึนบา้ง ไม่ใช่เพื่อเสนอคาํตอบสาํเร็จรูปแก่ทุกปัญหา เพราะคาํตอบแบบนั้นไม่มี - แต่เพื่อท่ีพวกเราผูรั้บทอดมรดก
ประชาธิป-ไตยจากวรีชน 14 ตุลาฯ จะค่อยๆ หาทางขบแกม้นัทั้งทางความคิดและการปฏิบติัต่อไป 



ในท่ีน้ี ผมเพียงตั้งใจจะดึงเอานยัทางการเมืองท่ีสาํคญัของงานวจิยัดงักล่าวออกมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อนาํเสนอใหเ้หมาะกบัโอกาส
และเวลาอนัจาํกดั โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ีคือ: - 

1) เปรียบเทียบการปฏิวติั 2475 กบั 2516 

2) ปมปริศนาของการปฏิวติักฎุมพีในประเทศกาํลงัพฒันา 

3) จาก 2475 ผา่น 14 ถึง 6 ตุลาฯ 

4) พฤษภาประชาธรรมกบัวกิฤตโลกาภิวตัน์ไทย 

5) รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 

6) สรุปการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 3 แนวทาง 

(อ่านสัปดาห์หนา้) 

หนา้ 6 

 

ปาฐกถา 14 ตุลาฯ 2550: "การปฏิวติักฎุมพี 2475 กบั 2516"" 

โดย เกษียร เตชะพีระ  มติชนรายวนั  วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 10821 

(เรียบเรียงจากปาฐกถา 14 ตุลาฯ ประจาํปี 2550 ณ หอ้งประชุม อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ส่ีแยกคอกววั ถนนราชดาํเนินกลาง, 

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2550 - ตอนท่ี 2) 

เพื่อประโยชน์แก่การติดตามทาํความเขา้ใจ ผมใคร่ขอเร่ิมดว้ยการอ่านบทสรุปสู่ท่านฟังก่อน: - 

75 ปีหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และ 34 ปีหลงัการลุกข้ึนสู้ของนกัศึกษาประชาชน พ.ศ.2516 กระบวนการ

ปฏิวติักฎุมพีไทย มาถึงทางแพร่งท่ีตาบอดคนละขา้งแลว้แยกทางกนัเดิน หรือพดูอีกอยา่งหน่ึงคือการปฏิวติักฎุมพีไทยไดเ้ปล่ียน
แปรจาก: - 

1) แนวทางตุลาคมของขบวนการนกัศึกษาประชาชน 14-6 ตุลาฯ ท่ี [ตา้นรัฐราชการเผดจ็การ + ตา้นอาํนาจทุนควบคู่กนั] ไปเป็น " 

2) แนวทางพฤษภาคม (มีนยัประหวดัถึงการลุกข้ึนสู้ของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม พ.ศ.2535) ของแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาติท่ี [ตา้นรัฐราชการเผดจ็การ-ศกัดินาดา้นเดียว] กบั 

3) แนวทางกนัยายน (มีนยัประหวดัถึงรัฐประหาร 19 กนัยายน พ.ศ.2549) ของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่ี [ตา้น

อาํนาจทุนดา้นเดียว] เสียแลว้ 



ความจริงแก่นสารขอ้เสนอของผมในปาฐกถา 14 ตุลาฯ คร้ังน้ีเหมือนกบัปาฐกถา 6 ตุลาคม พ.ศ.2550 ของคุณจอน อ๊ึงภากรณ์ 

ชัว่แต่วา่ผมนาํเสนอเป็นวิชาการมากหน่อย ทาํใหเ้ยิน่เยอ้ยุง่ยากกวา่ 

กล่าวคือขณะท่ีคุณจอนเสนอวา่: - "เราหวงัวา่คนเดือนตุลาจะคงเส้นคงวาบา้ง" 

ผมจะพยายามเสนอบริบทเชิงการเมืองและประวติัศาสตร์ทางภาววสิัยของความไม่คงเส้นคงวาทางอตัวสิัยของคนเดือนตุลาฯ และ
กลุ่มการเมืองต่างๆ วา่เกิดจากเหตุใด?..... 

1) เปรียบเทียบการปฏิวติั 2475 กบั 2516 

ในประวติัศาสตร์การเมืองไทยยคุใหม่ มีเหตุการณ์ 2 คร้ังท่ีถกูเอ่ยอา้งถึงวา่เป็น "การปฏิวติักฎุมพี" ไดแ้ก่: - 

1) การเปล่ียนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 

2) การลุกข้ึนสู้ของนกัศึกษาประชาชน 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 

ตวัอยา่งของขอ้คิดเห็นทาํนองน้ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 มีอาทิ: - 

-เพลงมาร์ช ม.ธ.ก.ของคุณทวปี วรดิลก - กวแีละนกัแต่งเพลงเจา้ของนามปากกา "ทวปีวร" นกัศึกษาเตรียม ม.ธ.ก. รุ่น 6 และ

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2538 - ซ่ึงท่านแต่งข้ึนราวกลางพทุธทศวรรษ 2490 นั้น ไดเ้ลือกใชท้าํนองเพลง La 

Marseillaise อนัเป็นเพลงชาติฝร่ังเศสท่ีถือกาํเนิดข้ึนหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ปี ค.ศ.1789 อยา่งจงใจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยั

และภารกิจทางประวติัศาสตร์ - ตามคาํใหส้ัมภาษณ์ส่วนตวัของคุณทวปีแก่ผมเม่ือเกือบ 20 ปีก่อน ดงัเน้ือร้องท่อนแรกของเพลง

มาร์ช ม.ธ.ก. ท่ีวา่: - 

"อนัธรรมศาสตร์สืบนามความสามคัคี ร่วมรักในสิทธ์ิศรี เสรีชยั 

สัจจธรรมนาํเรา เร้าในดวงใจ โดมดาํรงธงชยั ในวญิญาณ....." 

เทียบกบัเน้ือร้องท่อนแรกของเพลง La Marseillaise: - 

"Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est arriv? ! 

Contre nous de la tyrannie L"?tendard sanglant est lev? ..." 

("ไปเถิดลกูผูรั้กถ่ินแผน่ดินพอ่ วนัแสงทองส่องทอไดม้าถึง! 

ทรราชยนืประจญัอยา่พร่ันพรึง ธงชุ่มเลือดตราตรึงสะบดัชู...") 

-ผมเคยพบหนงัสือภาษาไทยเก่าเร่ืองการปฏิวติัฝร่ังเศส ปี ค.ศ.1789 เล่มหน่ึงในหอสมุดแห่งชาติโดยบงัเอิญหลงัเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม พ.ศ.2516 น่าเสียดายท่ีนึกช่ือผูแ้ต่งไม่ออกและกลบั ไปหากไ็ม่พบเสียแลว้ แต่จาํไดว้า่หนงัสือเล่มนั้นตีพิมพภ์ายหลงัปี 



พ.ศ.2475 ไม่นาน โดยผูเ้ขียนช้ีแจงในคาํนาํวา่ตีพิมพอ์อกมาก่อนหนา้นั้นไม่ได ้จนกระทัง่หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง จึงได้

พิมพอ์อกมารับกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

-ดว้ยแรงบนัดาลใจเหล่าน้ี ผมเองเคยเขียนกลอนรําลึกอาลยั ฯพณฯ รัฐบุรุษอาวโุส ปรีดี พนมยงค ์เม่ือท่านถึงแก่อสัญกรรมปี พ.ศ.

2526 และตีพิมพห์ลงัปกหนงัสือชีวประวติัสังเขปของท่านท่ีผมแปลวา่: 

"ใช่ท่ีวา่จุดหมายยงัไม่ถึง ใช่ท่ีวา่เป็นฝันซ่ึงยงัตอ้งสร้าง 

รัฐธรรมนูญยิง่ใหญ่ใส่พานวาง แต่ทวยราษฎร์เป็นเบ้ียล่างเสมอมา 

แต่หากไร้คณะราษฎรสู้ ราษฎรคงยงัอยูเ่ป็นไพร่ขา้ 

กา้วแรกแห่งการลม้สมบูรณาฯ เป็นกา้วสั้นแต่ทวา่ย ัง่ยนืยาว" 

สาํหรับการวเิคราะห์เปรียบเทียบการลุกข้ึนสู้ของนกัศึกษาประชาชน 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 วา่เป็นการปฏิวติักฎุมพีนั้น ปรากฏใน

บทความของครูเบน็หรือศาสตราจารย ์Benedict Anderson เร่ือง "Murder and Progress in Modern Siam" (New Left 

Review, 181, May-June 1990, p.40) ถอดความเป็นไทยไดว้า่: - 

"หากเรานึกถึงปี พ.ศ.2516 วา่เปรียบประดุจปี ค.ศ.1789 ของสยามแลว้ เรากอ็าจมองช่วงระยะเวลาหลงัจากนั้นทั้งหมด (จวบจน

ปัจจุบนั) ไดใ้นกรอบเลนส์อนัเดียว - นัน่คือกรอบการต่อสู้ของกฎุมพีเพื่อพฒันาและธาํรงไวซ่ึ้งอาํนาจการเมืองใหม่ของตน (ท่ีอยู่
ในรูปสถาบนัรัฐสภา) จากภยัคุกคามทั้งซา้ยและขวา จากทั้งภาคประชาชนและกลไกรัฐ" 

ในงานอีกช้ินของครูเบน็ซ่ึงแปลเป็นไทยแลว้ ("ศึกษารัฐไทย: วพิากษไ์ทยศึกษา", ฟ้าเดียวกนั, 1: 3 (ก.ค.-ก.ย. 2546), 98-147 

ภาษาองักฤษตีพิมพ ์ค.ศ.1979) ครูเบน็ไดว้ิเคราะห์วจิารณ์เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 กบั

การลุกข้ึนสู้ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 วา่: - 

-รัฐสัมบูรณาญาสิทธ์ิสยามอายสุั้นแค่ราว 30 ปี (พ.ศ.2435-2475) หรือจากราวกลางรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 เม่ือบวกกบั

สมรรถนะอนัจาํกดัของรัฐสมยัใหม่ท่ีเพิ่งสร้างข้ึนน้ีทั้งทางดา้นเทคโนโลยแีละอ่ืนๆ จึงเปล่ียนแปลงสังคมเศรษฐกิจไทยไปไดไ้ม่
มาก ไม่ลึกซ้ึงพอ ฉะนั้นการเปล่ียนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ซ่ึงเป็นผลผลิตของและปฏิกิริยาทางการเมืองต่อ

รัฐสัมบูรณาญาสิทธ์ิสยามจึงแคบเลก็ เป็นเร่ืองขา้ราชการทาํ ไม่ค่อยมีมวลชนเขา้ร่วม เป็นแค่ "กบฏขา้ราชการคร่ึงๆ กลางๆ" ไม่ได้
ขดุรากถอนโคนรัฐสัมบูรณาญาสิทธ์ิไทยอยา่งจริงจงัถึงท่ีสุด หลงั พ.ศ.2475 แลว้ มรดกตกคา้งทางการเมืองการปกครองจากรัฐ

ดงักล่าวจึงยงัคงอยูเ่ป็นปัญหาในรูปรัฐราชการเผดจ็การ หรือท่ีเรียกวา่ "อาํมาตยาธิปไตย" 

-ทวา่เทียบกนัแลว้ การลุกฮือ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เป็นผลผลิตของและปฏิกิริยาทางการเมือง ต่อระบอบเผดจ็การทหารอาญาสิทธ์ิ 

เพื่อการพฒันาของจอมพลสฤษด์ิ-ถนอม-ประภาสนาน 15 ปีในสภาพท่ีรัฐราชการไทย เพิ่มพนูสมรรถนะทางเทคโนโลยแีละอ่ืนๆ 

ข้ึนมากจากการหนุนช่วยของสหรัฐอเมริกา ระบอบสฤษด์ิจึงส่งผลเปล่ียนเศรษฐกิจสังคมไทยลึกซ้ึงกวา่มาก โดยพลิกโฉมหนา้ทุน
นิยมไทย และชนชั้นกฎุมพีไทยไปสู่ระดบัใหม่เลยทีเดียว 

2) ปมปริศนาของการปฏิวติักฎุมพีในประเทศกาํลงัพฒันา 



ปมปริศนาของการปฏิวติักฎุมพีในประเทศกาํลงัพฒันาอยา่งเมืองไทยเกิดจาก: - 

1) สังคมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลกพฒันาไปไม่สมํ่าเสมอกนัและมีลกัษณะเชิงซอ้น (uneven & combined 

development) กล่าวคือขณะสังคมตะวนัตกพฒันาจากระบบศกัดินาไปเป็น " ทุนนิยม และเกิดการปฏิวติักฎุมพีล่วงหนา้ไป

เรียบร้อยแลว้ เรากลบัพฒันาทุนนิยมทีหลงั (countries with a belated bourgeois development) 

2) จกัรวรรดิทุนนิยมตะวนัตกแผเ่ขา้ครอบงาํประเทศต่างๆ ทัว่โลกผา่นระบบอาณานิคมทั้งเก่าและใหม่ ตั้งแต่ราวคร่ึงหลงัของ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา จึงทาํใหส้ังคมเศรษฐกิจของประเทศพฒันาทีหลงั/ กาํลงัพฒันามีลกัษณะสลบัซบัซอ้นกวา่ประเทศ

ทุนนิยมเมืองแม่ เผชิญปัญหาเชิงซอ้น (combined character) ทั้งความลา้หลงักดข่ีแบบเก่าของรัฐเผดจ็การศกัดินา และการขดูรีด

เอาเปรียบแบบใหม่ หของกลุ่มทุนต่างชาติท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มทุนในประเทศ 

ฉะนั้น การปฏิวติัประชาธิปไตยกฎุมพีแบบคลาสสิคท่ีถือภารกิจโค่นรัฐเผดจ็การศกัดินา ช่วงชิงสิทธิเสรีภาพของประชาชนลว้นๆ 
จึงไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาความเป็นจริงท่ีประสบในประเทศพฒันาทีหลงั/กาํลงัพฒันา และถกูมองวา่ไม่เพียงพอ หากในทาง
ปฏิบติัมกัจะไถลเล่ือนไปเป็นการปฏิวติัประชาธิปไตยแผนใหม่ (New Democratic Revolution) ท่ีมีภารกิจเชิงซอ้น กล่าวคือ 

ควบรวมทั้ง: - 

[ภารกิจปฏิวติัประชาธิปไตยกฎุมพี - ต่อตา้นรัฐเผดจ็การศกัดินา - เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย] กบั 

[ภารกิจปฏิวติัสังคมนิยม - ต่อตา้นเศรษฐกิจทุนนิยม - เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม/สังคมนิยม] เขา้ดว้ยกนั 

(ต่อสัปดาห์หนา้) 

หนา้ 6 

 

ปาฐกถา 14 ตุลาฯ 2550 : "จาก 2475 ผา่น 14 และ 6 ตุลาฯ ถึงพฤษภาประชาธรรม" 

โดย เกษียร เตชะพีระ  มติชนรายวนั  วนัท่ี 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 10828 

(เรียบเรียงจากปาฐกถา 14 ตุลาฯ ประจาํปี 2550 ณ หอ้งประชุม อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ส่ีแยกคอกววั ถนนราชดาํเนินกลาง, 

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2550-ตอนท่ี 3) 

3) จาก 2475 ผา่น 14 ถึง 6 ตุลาฯ 

กระบวนการปฏิวติักฎุมพีไทยกเ็จอปมปริศนาเดียวกนักบัประเทศท่ีพฒันาทุนนิยมทีหลงั/กาํลงัพฒันาอ่ืนๆ กล่าวคือ : - 

-ประสบปัญหาเผดจ็การศกัดินาทบัซอ้นกนัอยูก่บัปัญหาการขดูรีดครอบงาํทางเศรษฐกิจของทุนนิยม 

-ทาํใหต้อ้งเผชิญภารกิจต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยทบัซอ้นกนัอยูก่บัภารกิจต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม/สังคมนิยม 



โดยท่ีทั้งสองปัญหามีแรงขบัดนัเช่ือมโยงกนั ทั้งสองภารกิจมีพลวตัสืบเน่ืองกนั 

นาํไปสู่ปฏิกิริยาสนองตอบทาํนองเดียวกนัมาตลอดระยะอนัยาวนานซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก อาทิ : - 

กรณีหลวงประดิษฐม์นูธรรมกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 

ในการเปล่ียนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 หลวงประดิษฐม์นูธรรม (ปรีดี พนมยงค)์ ไดเ้สนอหลกัขอ้ 3 ของ

คณะราษฎรไวใ้น "ประกาศคณะราษฎร" วา่ : - 

"3.จะตอ้งบาํรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานใหร้าษฎรทุกคนทาํ จะวางโครงการ

เศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยใหร้าษฎรอดอยาก" 

บนพื้นฐานหลกัขอ้ 3 น้ี หลวงประดิษฐม์นูธรรมไดรั้บมอบหมายจากคณะราษฎร และรัฐบาลท่ีมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็น

นายกรัฐมนตรี ใหน้าํไปพฒันาขยายความโดยละเอียดพิสดารต่อมาเป็น เคา้โครงการเศรษฐกิจ (พ.ศ.2475) ซ่ึงโดยแก่นแทแ้ลว้ มี

ลกัษณะเป็นลทัธิสหกรณ์โดยรัฐแบบสมานฉนัท ์(solidarist state co-operativism) ท่ีใหรั้ฐมีบทบาทหลกัในการกาํกบัจดัการ

เศรษฐกิจแห่งชาติ ประสานเช่ือมโยงสหกรณ์การผลิตในทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเขา้ดว้ยกนั การประกอบการภาค เอกชนมีบทบาทชาย
ขอบ พ้ืนท่ีแคบเลก็ และกลไกตลาดเสรีแบบทุนนิยมถกูจาํกดัจาํเข่ียอยา่งมาก กระทัง่ยกเลิกไปในบางขอบเขต 

หลงัจากเทา้ความถึงหลกัขอ้ 3 ของคณะราษฎร หลวงประดิษฐฯ์ไดอ้ธิบายหลกัเหตุผลท่ีมาท่ีไปของเคา้โครงการเศรษฐกิจ โดย

เช่ือมโยงสืบเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 วา่ : - 

"...การบาํรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรน้ีเป็นจุดประสงคอ์นัใหญ่ยิง่ของขา้พเจา้ในการทาํการเปล่ียนแปลงการปกครอง ขา้พเจา้

มิไดป้รารถนาท่ีจะเปล่ียนพระเจา้แผน่ดินองคเ์ดียวมาเป็นหลายองค ์ซ่ึงเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่เปลือกนอกเท่านั้น 
ขา้พเจา้มุ่งต่อสาระสาํคญัคือ "บาํรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร" และถือวา่รัฐธรรมนูญเปรียบประดุจกญุแจ ท่ีจะไขประตเูปิด
ช่องทางใหร้าษฎรไดมี้ส่วนมีเสียงในการปกครอง ใหจ้ดัถกูตอ้งตามความตอ้งการของตน และเม่ือประตท่ีูกีดกั้นอยูไ่ดเ้ปิดออก
แลว้ รัฐบาลกจ็ะตอ้งนาํราษฎรผา่นประตนูั้นเขา้ไปสู่ชยัภมิูแห่งความสุขสมบูรณ์ มิใช่นาํใหร้าษฎรเดินถอยหลงัเขา้คลอง... 

"กเ็ม่ือการท่ีรัฐบาลประกอบเศรษฐกิจเสียเองเช่นน้ี เป็นการท่ีทาํใหว้ตัถุท่ีประสงคท์ั้ง 6 ประการของคณะราษฎร ไดส้าํเร็จไปตามท่ี

ไดป้ระกาศแก่ราษฎรไวแ้ลว้ ส่ิงท่ีราษฎรทุกคนพึงปรารถนา คือความสุขความเจริญอยา่งประเสริฐ ซ่ึงเรียกกนัเป็นศพัทว์า่ ศรี
อริยะ กจ็ะพึงบงัเกิดแก่ราษฎรโดยถว้นหนา้ ไฉนเล่าพวกเราท่ีไดพ้ร้อมใจกนั ไขประตเูปิดช่องทางใหแ้ก่ราษฎรแลว้จะรีๆ รอๆ ไม่
นาํราษฎรต่อไปใหถึ้งตน้กลัปพฤกษ ์ซ่ึงราษฎรจะไดเ้กบ็ผลเอาจากตน้ไมน้ั้น คือผลแห่งความสุขความเจริญ ดัง่ท่ีไดมี้พทุธทาํนาย
กล่าวไวใ้นเร่ืองศาสนาพระศรีอาริย"์ 

(อา้งจาก ปรีดี พนมยงค ์กบัสังคมไทย (2526), น.173-74,241) 

กรณีพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) กบัการปฏิวติัไทย 

พคท.เสนอภารกิจปฏิวติัประเทศไทยในลกัษณะปฏิวติัประชาธิปไตยแผนใหม่ หรือนยัหน่ึงปฏิวติัประชาธิปไตยกฎุมพี แต่มีชน
ชั้นกรรมาชีพเป็นกองหนา้ และอยูใ่ตก้ารนาํของพรรคคอมมิวนิสต ์ทั้งน้ีเพื่อมุ่งสู่สังคมนิยมโดยตรงภายหลงัการปฏิวติั โดยไม่ผา่น
เส้นทางการพฒันาแบบทุนนิยม 



กรณีเสกสรรค ์ประเสริฐกลุ กบัขบวนการ 14 ตุลาฯ 

เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ ผูน้าํขบวนนกัศึกษาประชาชนในการลุกข้ึนสู้ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เคยใหส้ัมภาษณ์สะทอ้นสภาพ

ความคิดของนกัศึกษากิจกรรมหลงั 14 ตุลาฯ วา่ : - 

"ทีน้ีพอหลงั 14 ตุลาฯ ขบวนการลงสู่ชนบทเผยแพร่ประชาธิปไตยน่ี มนัพาเราไปสู่ทางซา้ยโดยไม่ทนัตั้งตวัเลย เพราะเราจะไป

เผยแพร่ประชาธิปไตยน่ี มนักลายเป็นของฟุ่ มเฟือยสาํหรับคนท่ียากไร้ เขาถูกรุมลอ้มดว้ยปัญหาไม่เป็นธรรม ถกูข่มเหงรังแกโดยผู ้
ท่ีมีเคร่ืองแบบมีอาํนาจ พอรู้ปัญหาเหล่านั้น เรากเ็อามาเสนอกบัทางรัฐบาล มาประทว้งบา้ง มาเสนอใหแ้กไ้ข มาประสานกบัทาง
รัฐบาลบา้ง เสนอไปมากๆ เราชกัเวยีนวา่ยอยูก่บัปัญหาเหล่านั้น ไม่มีเวลามาคิดถึงประชาธิปไตยแลว้ รูปแบบการประทว้งหรือวา่
การเอาปัญหาเหล่านั้นมาเสนอโดยตวัของมนัเองน่ี มนัทาํใหเ้รากลายเป็นซา้ยโดยอตัโนมติั เช่น ปัญหาค่าแรง หรือวา่ปัญหาท่ีดิน
อยา่งน้ี ในทรรศนะของผูป้กครอง เขากว็า่เราเป็นซา้ยไปแลว้โดยท่ีเราไม่ทนัรู้ตวั" 

(ปากคาํประวติัศาสตร์, 2531, น.106) 

การฆ่าหมู่และรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 รวมทั้งระบอบเผดจ็การขวาจดั หลงัจากนั้นส่งผลก่อเกิดปฏิกิริยาหลอมรวม 2 การ

ปฏิวติั [ปฏิวติัประชาธิปไตยกฎุมพี + ปฏิวติัสังคมนิยมกรรมาชีพ] เขา้ดว้ยกนั, หลอมรวม 2 ขบวนการ [ขบวนการประทว้งของ

นกัศึกษาประชาชนในเมือง + ขบวนการต่อสู้ดว้ยอาวธุของชาวนา และชนชาติส่วนนอ้ยในชนบทป่าเขา] เขา้ดว้ยกนั อยา่งเป็น
รูปธรรมคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ไทย ในลกัษณะและระดบัความแรงกลา้เช่ียวกรากท่ีอาจนอกเหนือความคาดหมายของผูก่้อการ 

ทวา่ 5 ปีต่อมา ดว้ยเหตุปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและสากล ขบวน การหลอมรวมเป็นแนวร่วมน้ีกแ็ตก

กระจาย พคท.ล่มสลาย นกัศึกษาประชาชนออกจากป่าคืนเมือง ชาวนาและชนชาติส่วนนอ้ยวางอาวธุคืนสู่นาไร่เป็นผูร่้วมพฒันา
ชาติไทย 

คาํถามคือแลว้เกิดอะไรข้ึนกบัภารกิจการปฏิวติัทั้ง 2 ประการ? 

1) การปฏิวติัสังคมนิยม-ต่อตา้นทุนนิยม " ลม้เลิกท่ามกลางวกิฤตอุดมการณ์ และระบอบสังคมนิยมทัว่โลก จากนั้นกค็่อยๆ หนัเห

เปล่ียนรูปไปเป็น " การเมืองภาคประชาชนเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงใตพ้ระราชอาํนาจนาํ ท่ีมีนยัวพิากษว์จิารณ์ดา้นท่ีสุดขั้วเกิน
เลยของสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมและเสนอตวัเป็นทางเลือกของชุมชนภายใตร้ะบบทุนนิยม 

2) ภารกิจปฏิวติัประชาธิปไตยกฎุมพี-ต่อตา้นรัฐราชการเผดจ็การ " พา่ยแพ ้ค่อยๆ เปล่ียนรูปเป็นการพยายามปฏิรูปรัฐราชการใต้

พระราชอาํนาจนาํ ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบสมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์(พ.ศ.2523-2531) จนคล่ีคลายไปสู่

จุดเร่ิมแรกของระบอบเลือกตั้งธิปไตยสมยัรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั (พ.ศ.2531-2534) ก่อนจะเผชิญปฏิกิริยาตอบกลบั

จากพลงัราชการเผดจ็การในรูปรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เม่ือ 23 ก.พ. 2534 

4) พฤษภาประชาธรรมกบัวกิฤตโลกาภิวตัน์ไทย 

ขบวนการพฤษภาประชาธรรม 2535 ท่ีประชาชนลุกข้ึนสู้รัฐบาลทหารจากการเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดา ครา

ประยรู นั้น มีลกัษณะเจตจาํนงและพลวตัต่อมาแตกต่างจากการลุกข้ึนสู้ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เป็นอนัมาก กล่าวคือ เป็นการปฏิวติั

ประชาธิปไตยกฎุมพีลว้นๆ ปลอดเปล่ามิติของภารกิจดา้นสังคมนิยม/ต่อตา้นทุนนิยมอยา่งส้ินเชิง - ดงัท่ีนิธิ เอียวศรีวงศ ์ช้ีไวใ้น



บทความ "ชาตินิยมในขบวนการประชาธิปไตย" (2535 ; ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย ์: วา่ดว้ยวฒันธรรม, รัฐ 

และรูปการจิตสาํนึก, 2538) 

อาจกล่าวเปรียบเปรยไดว้า่ หากหลงั 14 ตุลาฯ 2516 นกัศึกษาปัญญาชนพากนัเดินจากทอ้งถนน และมหาวทิยาลยัไปสู่ทอ้งนาและ

โรงงานแลว้ หลงัพฤษภาฯ 2535 คนชั้นกลางกพ็ากนัเดินจากทอ้งถนนกลบัเขา้ตลาดหุน้! 

นบัจากนั้นมา การเมืองไทยกเ็ขา้สู่ระบอบเลือกตั้งธิปไตยภายใตพ้ระราชอาํนาจนาํเตม็ตวั ท่ีดา้นหน่ึงพยายามปฏิรูปรัฐราชการ
อาํนาจนิยมท่ีลา้สมยัรวมศนูยอ์าํนาจสูง, และอีกดา้นหน่ึงกพ็ยายามปฏิรูปการเมือง เพื่อจดัระเบียบแบบแผนความสัมพนัธ์ทาง

อาํนาจระหวา่งนกัเลือกตั้ง กบั กลุ่มทุนใหญ่ ชนชั้นนาํกลุ่มต่างๆ ชนชั้นกลางและพลงัการเมืองอ่ืนๆ เสียใหม่ เพื่อไม่ใหเ้ป็นปัญหา
กีดขวางการพฒันาทุนนิยมในสภาพโลกาภิวตัน์สืบต่อไป - น่ีคือรูปการใหม่ของมิติดา้นต่อตา้นรัฐราชการเผดจ็การของภารกิจ
ปฏิวติักฎุมพี 

ขอบฟ้าแห่งความเป็นไปไดใ้นจินตนาการ/วสิัยทศัน์ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองยคุหลงัการลุกข้ึนสู้พฤษภาฯ 2535 คือ [ทุนนิยม

โลกาภิวตัน์ + พระราชอาํนาจนาํ] 

ขอบฟ้าน้ีเป็นพรมแดนของกระแสและกระบวนการปฏิรูปการเมืองหลงัพฤษภาฯ 2535 ท่ีมีข้ึนเพื่อปรับระบบการเมืองการ

ปกครอง ใหส้ามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลง ช่วงชิงโอกาสและรับ มือการทา้ทายจากสภาวะทุนนิยมโลกาภิวตัน์ได ้และเพื่อ
ธาํรงรักษาและจรรโลงสถาบนักษตัริยใ์หม้ัน่คงเขม้แขง็ย ัง่ยนื ภายใตส้ภาพการณ์ใหม่ทางการเมืองท่ีเปิดเสรี และเป็น
ประชาธิปไตยรัฐสภายิง่ข้ึน 

ทวา่ส่ิงท่ีไม่มีผูใ้ดคาดถึงตอนนั้นคือ องคป์ระกอบทั้งสองของขอบฟ้าพรมแดนการปฏิรูปน้ีจะเกิดความตึงเครียด ขดัแยง้กนัข้ึนได้
ในอนาคต! 

เพื่อช้ีแจงเร่ืองน้ี เราคงตอ้งเทา้ความยอ้นกลบัไปสักเลก็นอ้ย..... (ต่อสัปดาห์หนา้) 

หนา้ 6 

 

ปาฐกถา ๑๔ ตุลาฯ ๒๕๕๐: "วกิฤตโลกาภิวตัน์ไทย" 

โดย เกษียร เตชะพีระ  มติชนรายวนั  วนัท่ี 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 10835 

(เรียบเรียงจากปาฐกถา 14 ตุลาฯ ประจาํปี 2550 ณ หอ้งประชุม อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ส่ีแยกคอกววั ถนนราชดาํเนินกลาง, 

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2550 - ตอนท่ี 4) 

อาจกล่าวไดว้า่ ณ จุดใดจุดหน่ึงราวกลางพทุธทศวรรษท่ี 2530 นั้น ชนชั้นนาํไทยไดบ้รรลุฉนัทามติทางยทุธศาสตร์ ท่ีจะพา

ประเทศไทยไปสู่เส้นทางโลกาภิวตัน์/เสรีนิยมใหม่ 

น่ียอ่มมิไดห้มายถึงการมาร่วมประชุมสมชัชาชนชั้นนาํแห่งชาติเพื่อลงมติกนัท่ีใดท่ีหน่ึงและคร้ังใดคร้ังหน่ึงคร้ังเดียวอยา่งเป็น
ทางการ หากเป็นผลสั่งสมจากการตดัสินใจจาํนวนมากในหมู่ชนชั้นนาํไทย ท่ีสาํคญั ๆ กเ็ช่น: 



-การริเร่ิมเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมการเมืองหลายดา้นของรัฐบาลนายกฯอานนัท ์ปันยารชุนชุด 1 และ 2 ในปี พ.ศ. 
2534-2535 

-การสร้างและเผยแพร่วาทกรรม "โลกานุวตัร-โลกาภิวตัน์" ต่อสาธารณชนอยา่งเขม้ขน้ต่อเน่ืองเป็นระบบ โดยปัญญาชน

สาธารณะ และกลุ่มทุนส่ือสารมวลชนแห่งเครือหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม พ.ศ.2535เร่ือยมา 

-การตดัสินใจเปิดเสรีบญัชีทุนโดยจดัตั้ง วเิทศธนกิจกรุงเทพฯ (Bangkok International Banking Facilities) ข้ึนมาในปี พ.ศ.

2536 สมยัรัฐบาลชวน 1 เพื่อเป็นตวักลางระดมเงินทุนจากต่างประเทศ ดว้ยการเช่ือมโยงตลาดเงินภายนอก เขา้กบัตลาดเงิน

ภายในประเทศ 

-การรับเอาระเบียบวาระ "ปฏิรูปการเมือง" มาเป็นแนวนโยบายหลกัทางการเมืองในการรณรงคห์าเสียงของพรรคชาติไทย และเม่ือ

ไดเ้ป็นรัฐบาล นายกฯบรรหาร ศิลปอาชา กผ็ลกัดนัใหรั้ฐสภาแกไ้ขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางแก่การคดัเลือกจดัตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญข้ึนมาจดัทาํร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบบัในปลายปี พ.ศ.2539 สมยัรัฐบาลนายกฯพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ จนนาํไปสู่

การปฏิรูปเปล่ียนแปลงระบอบเลือกตั้งธิปไตยไปเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีมุ่งหมายใหปิ้ดทุจริต เปิดประสิทธิ-ภาพและสร้าง
เสริมภาวะผูน้าํของฝ่ายบริหาร เพื่อรับมือการทา้ทายจากโลกาภิวตัน์ในปี พ.ศ.2540 เป็นตน้ 

ทวา่การพาประเทศเดินเขา้สู่เส้นทางโลกาภิวตัน์/เสรีนิยมใหม่ของชนชั้นนาํไทยไดน้าํไปสู่ผลลพัธ์ใหญ่ 2 ประการท่ีพวกเขา

คาดคิดไม่ถึงซ่ึงส่งผลบัน่ทอนพลงัและคุกคามฐานะชนชั้นนาํเดิมของไทยอยา่งร้ายแรงท่ีสุด นัน่คือ: - 

1) วกิฤตการเงินเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2540 

ในทางเศรษฐกิจ มนันาํไปสู่วกิฤตการเงินเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2540 และความฉิบหายล่มจมคร้ังใหญ่ของเศรษฐกิจทุนนิยมไทย

หลงัจากนั้น จนชนชั้นนายทุนใหญ่ไทยถกูทาํลายไป 65% หรือ 2 ใน 3 ตามการประเมินของชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ

ธนาคารกรุงเทพเม่ือปี พ.ศ.2540 (อา้งจาก มติชนสุดสัปดาห์, 17592 (23 ก.ย.2540), 24), หลงัฝุ่ นวกิฤตจางลง ปรากฏวา่บริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 100 แห่งหรือกวา่ 1 ใน 4 ของทั้งหมดถูกเพิกถอนการจดทะเบียน ขณะท่ีในบรรดากลุ่มธุรกิจ

ใหญ่ไทย 220 กลุ่ม มีกวา่ 50 กลุ่ม (หรือ 7 จาก 30 กลุ่มธุรกิจใหญ่ท่ีสุดของไทย) คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ท่ีตอ้งลม้เลิกกิจการไป

หรือเส่ือมทรุดหดตวัอยา่งหนกัเช่นกนั (Chang Noi, "10 years after the 1997 crisis", The Nation, 12 June 2007) 

2) ระบอบทกัษิณ พ.ศ.2546-2549 

ในทางการเมือง มนัส่งผลสืบต่อเปิดโอกาสและนาํไปสู่การตดัสินใจของกลุ่มทุนใหญ่ซ่ึงเหลือรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีจะเขา้สู่วง
การเมืองโดยตรง "นาํไปสู่การก่อตั้งพรรคไทยรักไทยท่ีมีทกัษิณเป็นหวัหนา้/CEO ทางการเมืองของชนชั้นนายทุนไทยเม่ือวนัท่ี 

14 ก.ค. พ.ศ.2541 และการสถาปนาระบอบทกัษิณหรือระบอบประชาธิปไตยอาํนาจนิยมภายใตอ้าํนาจนาํทางการเมืองของกลุ่ม

ทุนใหญ่โลกาภิวตัน์ ราวปี พ.ศ.2546-2549 โดยท่ีระบอบน้ีกดข่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและบ่อนเบียนหลกันิติรัฐ ทั้ง

ยงัคุกคามทา้ทายระบอบเลือกตั้งธิปไตยภายใตพ้ระราชอาํนาจนาํโดยตรงในท่ีสุด 

ถึงแมก้ารเลือกเดินเส้นทางโลกาภิวตัน์/เสรีนิยมใหม่จะนาํพาชนชั้นนาํเดิมของไทยไปสู่วกิฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 และระบอบ

ทกัษิณ พ.ศ.2546-2549 อยา่งไม่คาดหมาย จนพลงัและฐานะของพวกเขาถูกบัน่ทอนคุกคามอยา่งร้ายแรง แต่กระนั้นกล่าวใหถึ้ง



ท่ีสุด - แมจ้ะสะบกัสะบอม เขด็เข้ียวและละลา้ละลงัเพียงใด - พวกเขากไ็ม่คิดบ่ายเบนหนัเหออกไปจากทางสายน้ีโดยพื้นฐาน ทั้งน้ี
ดว้ยความจาํเป็นทางภาววสิัยของเศรษฐกิจโลกปัจจุบนักดดนับงัคบั และดว้ยขอ้จาํกดักบัผลประโยชน์ทางอตัวสิัยของพวกเขาเอง 

การท่ีรัฐบาลสุรยทุธ์ - ซ่ึงเป็นรัฐบาลแรกท่ีเชิดชู "เศรษฐกิจพอเพียง" ข้ึนโดดเด่นเป็นแนว นโยบายหลกัชนิดท่ีคงยากจะหารัฐบาล
จากการเลือกตั้งชุดใดต่อไปเสมอเหมือน - ไดข้ยบัปรับเปล่ียนความเขา้ใจเร่ืองน้ีจาก "เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะท่ีเป็นทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์หรือนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกใหม่" ไปเป็น "เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะท่ีเป็นปรัชญาในการดาํเนินชีวิต" ตามคาํ
วจิารณ์เสนอแนะของสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดร.สมเกียรติ อ่อนวมิล และคนอ่ืนๆ (สมเกียรติ อ่อนวมิล, สมัภาษณ์พิเศษ

โดยสรวศิ ชุ่มศรี,"เศรษฐกิจพอเพียงเป็น "ปรัชญา" ไม่ใช่ "ทฤษฎี"", มติชนราย วนั, 26 ก.พ.2550, น.11) สะทอ้นวา่ในท่ีสุดแลว้ 

ทางเดินของเศรษฐกิจไทยในวสิัยทศัน์ชนชั้นนาํทหาร-ขา้ราชการเดิมจะไม่ไกลไปกวา่ เศรษฐกิจโลกาภิวตัน์อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ในความหมายท่ีวา่: - 

1) พระองคท์รงเป็นประมุขแห่งรัฐอนัเป็นกลไกอาํนาจสาธารณะท่ีจาํเป็นในการบริหารจดัการความเส่ียง และโอกาสท่ีมากบั

เศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ใหเ้กิดประโยชน์โภคผล 

2) พระองคย์งัทรงเป็นประมุขผูท้รงช้ีนาํคุณธรรมทางเศรษฐกิจท่ีพสกนิกรควรยดึถือประพฤติปฏิบติั ในการเดินเส้นทางสุ่มเส่ียง

สายโลกาภิวตัน์/เสรีนิยมใหม่น้ีสืบไป ดงัท่ีโฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ ์รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.อุตสาหกรรม ในรัฐบาลชุดน้ีให้
สัมภาษณ์: 

"ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงกคื็อ การเอาคุณธรรมมาใส่ทุนนิยม ซ่ึงกคื็อหลกั 4 ป.ของท่านนายกรัฐมนตรี ประกอบดว้ย 1.

โปร่งใส 2.เป็นธรรม 3.ประหยดั และ 4.ประสิทธิภาพ เพราะถา้ไม่มีส่ิงเหล่าน้ี โดยเฉพาะความโปร่งใส กลไกการตลาดกท็าํงาน

ไม่ได ้แลว้ถา้ไม่มีกลไกตลาด การแข่งขนักไ็ม่เกิด สุดทา้ยระบบเศรษฐกิจกไ็ม่เสรี ประสิทธิภาพกส็าํคญั เพราะถา้มีมากข้ึนกจ็ะทาํ
ใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน แต่เบสิคคาํหลกัๆ จะอยูท่ี่คุณธรรม เพราะทุนนิยมของไทยจะเป็นแบบท่ีใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเป็นคุณธรรม 
เพราะมนัเป็นทางเลือกท่ีผมมองวา่ เหมาะ สมสาํหรับสังคมไทย ผมเช่ือ (เนน้เสียง) โดยส่วนตวัของผมวา่เหมาะสาํหรับ
สังคมไทย" 

(โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ,์ สัมภาษณ์พิเศษโดยวรินทร์ ตริโน 

"วถีิ "ทุนนิยม" ในกรอบ "พอเพียง"" มติชนรายวนั, 16 ต.ค.2549, น. 11) 

และกด็งัท่ี พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหวัขอ้ "เศรษฐกิจและผูน้าํพอเพียง ทางเลือกใหม่ของ
ประเทศชาติ" ท่ีโรงแรมพลาซ่าแอทธินี เม่ือคํ่าวนัท่ี 11 ตุลาคม ศกน้ี แก่นกัธุรกิจชั้นนาํทั้งไทยและต่างประเทศตอนหน่ึงวา่: - 

"ส่ิงท่ียดึเสมอคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพราะเหมือนเป็นทางสองแพร่งระหวา่งทุนนิยมสุด

ขั้ว ท่ีเตม็ไปดว้ยแสงสี กบัธรรมาธิปไตย ท่ีไม่มีแสงสีแต่ปลายทางเป็นความสุขทุกคน" 

(อา้งจาก "สุรยทุธ์ไม่พอใจผลงาน 1 ปี", มติชนรายวนั, 12 ต.ค.2550, น.13) 

ในเม่ือดา้นหน่ึงไม่คิดผละจากเส้นทางเศรษฐกิจสายโลกาภิวตัน์/เสรีนิยมใหม่ แต่ขณะเดียวกนัอีกดา้นหน่ึงกป็ฏิเสธไม่เอา 
"ระบอบทกัษิณ" อนัเป็นผลลพัธ์สืบเน่ืองทางการเมืองของมนั ฉะนั้นทางเดียวท่ีชนชั้นนาํเดิมของไทยจะทาํไดก้คื็อตอ้ง ตดัตอน 
(emasculate) กลุ่มทุนใหญ่ทางการเมือง 



(ต่อสัปดาห์หนา้) 
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ปาฐกถา 14 ตุลาฯ 2550 "การเปล่ียนยา้ยอาํนาจสู่พลงัใหม่ vs ปฏิกิริยาจากพลงัเก่า" 

โดย เกษียร เตชะพีระ  มติชนรายวนั  วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 10842 

(เรียบเรียงจากปาฐกถา 14 ตุลาฯ ประจาํปี 2550 ณ หอ้งประชุม อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ 16 ส่ีแยกคอกววั ถนนราชดาํเนินกลาง, 

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2550- ตอนท่ี 5) 

ในเม่ือดา้นหน่ึงชนชั้นนาํทหาร-ขา้ราชการเดิมของไทย ไม่คิดผละจากเส้นทางเศรษฐกิจสายโลกาภิวตัน์/เสรีนิยมใหม่ แต่
ขณะเดียวกนัอีกดา้นหน่ึงกป็ฏิเสธไม่เอา "ระบอบทกัษิณ" อนัเป็นผลลพัธ์สืบเน่ืองทางการเมืองของมนั ฉะนั้นทางเดียวท่ีพวกเขา
จะทาํไดก้คื็อตอ้ง ตดัตอน (emasculate) กลุ่มทุนใหญ่ทางการเมือง 

น่ีเป็นท่าทีท่ีพดูใหถึ้งท่ีสุดแลว้ขดัแยง้กนัในตวัเองและทาํไม่ง่ายอยา่งท่ีคิด ทั้งน้ี เพราะกระบวนการโลกาภิวตัน์/ เสรีนิยมใหม่ทาง
เศรษฐกิจในสิบกวา่ปีมาน้ีไดส้ร้างและเพิ่มขยายคนกลุ่มใหม่ข้ึนมา 2 กลุ่มในสังคมไทย ไดแ้ก่: - 

1) กลุ่มทุนใหญ่ท่ีเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก แลว้อาศยั "มือยาว" กวา่เพื่อนของตน (หมายถึงเงินทุน, ทกัษะความรู้ความชาํนาญ

สมยัใหม่, อิทธิพลผา่นเครือข่ายเส้นสายพวกพอ้งในวงธุรกิจการเมืองและราชการ ฯลฯ) ฉวยโอกาสยืน่มือไปควา้จบัเกาะเก่ียว

เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ เส่ียงลงทุนในตลาดหุน้ และธุรกิจสินทรัพยก์ารเงินทั้งในและต่างประเทศ และเม่ือประสบ
ความสาํเร็จกท็าํใหร้ํ่ ารวยผิดปกติฉบัพลนั 

อาทิเช่น ทกัษิณ ชินวตัร และเครือญาติมิตรพวกพอ้งแกนนาํแห่งพรรคไทยรักไทย เป็นตน้ 

2) คนจนหรือคนชายขอบท่ี "อยูไ่ม่ได ้ไปไม่ถึง" เป็นพวกตกหลุมดาํระหวา่งชนบทกบัเมือง ประเภทอยูช่นบททาํนาทาํไร่อยา่ง

เดียวต่อกไ็ม่ได ้เพราะสูญเสียท่ีดินทาํกินและฐานทรัพยากรยงัชีพของชุมชนแลว้ แต่ไปเมืองกไ็ม่ถึงเพราะขาดแคลนทั้งเงินทุน, 

ทกัษะความรู้ความชาํนาญสมยัใหม่, อิทธิพลเส้นสาย ฯลฯ จนเกินกวา่จะลงหลกัปักฐานสร้างเน้ือสร้างตวัเป็นปัจเจกบุคคลผูสู้้แลว้

รวยท่ีนัน่ไดง่้ายๆ จึงกลายเป็นเหยือ่ท่ีพลาดโอกาสจากโลกาภิวตัน์ เพราะ "มือสั้น" และถกูตีนท่ีมองไม่เห็น ถีบหลุดเขา้ไปใชชี้วิต
ทาํมาหากินด้ินรนแข่งขนัเส่ียงโชคเส่ียงภยัอยูใ่นตลาดเสรี โดยไร้หลกัประกนัความมัน่คงปลอดภยัในชีวติสุขภาพร่างกายไปวนัๆ 
ทาํใหค้่อนขา้งจนดกัดาน 

เช่น เกษตรกรรายยอ่ยยากจนติดหน้ีสินรุงรัง/ไร้ท่ีทาํกิน, แรงงานรับจา้งในหมู่บา้นชนบท, คนขบัแทก็ซ่ี-สามลอ้, มอเตอร์ไซค์

รับจา้ง, พอ่คา้แม่ขายหาบเร่แผงลอย, ชาวสลมั, คนงานก่อสร้าง, คนงานรับจา้งรายวนั, เดก็ขายพวงมาลยัตามส่ีแยกไฟแดง ฯลฯ 

[แรงงานภาคเกษตรกรรม "ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกบั" แรงงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบในเมือง] เหล่าน้ี อาจารยผ์าสุก พงษ์

ไพจิตร แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ คาดคะเนวา่มีราว 67% (41+26%) อนัเป็นส่วนขา้งมากของกาํลงัแรงงานทั้งประเทศ เทียบ



กบัท่ีเหลือซ่ึงประกอบดว้ยแรงงานปกคอขาวหรือคนชั้นกลาง 15%, แรงงานภาคอุตสาหกรรม 8% และอ่ืนๆ อีกราว 10% (Pasuk 

Phongpaichit, "Thai politics beyond 2006 coup", Bangkok Post, 31 July 2007, p.8) 

พวกเขาน่ีแหละท่ีเป็นฐานคะแนนเสียงขา้งมากอยา่งแน่นหนาใหแ้ก่แพคเกจนโยบายประชานิยม-เอ้ืออาทรต่างๆ นานาของพรรค
ไทยรักไทยในการเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎรทัว่ไป 3 คร้ังหลงัท่ีผา่นมา เป็นจาํนวน 11 ลา้นเสียงเม่ือ ก.พ. 2544, 19 ลา้นเสียงเม่ือ 

ก.พ.2548, และ 16 ลา้นเสียงเม่ือ เม.ย.2549 

เหมือนดงัท่ีคนชั้นกลางในเมืองและนกัเลือกตั้งหวัเมืองชนบท อนัเป็นกลุ่มคนเกิดใหม่จากการพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 
สมยัเผดจ็การสฤษด์ิ-ถนอม-ประภาสไดใ้ชเ้วลาร่วมสองทศวรรษจาก 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 พฤษภาประชาธรรม พ.ศ.2535 ใน

การด้ินรนต่อสู้ดว้ยรูปแบบต่างๆ เพื่อเขา้ร่วมส่วนใชอ้าํนาจรัฐ 

ปัจจุบนั เรากก็าํลงัอยูใ่นระยะผา่นอนัยาวนานของการเปลี่ยนยา้ยอาํนาจ (power shift) อีกคร้ัง ซ่ึงกลุ่มทุนใหญ่ท่ีเช่ือมโยงกบั

เศรษฐกิจโลก และคนจนคนชายขอบ อนัเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดใหม่จากการพฒันาเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์/ เสรีนิยมใหม่กาํลงัด้ินรนต่อสู้
เพื่อเขา้ร่วมส่วนใชอ้าํนาจรัฐเช่นกนั 

พวกเขาตอ้งการไดอ้าํนาจรัฐมากเ็พื่อใชม้นับริหารจดัการโอกาสกบัความเส่ียงท่ีพว่งติดมากบัเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ดว้ยตวัเอง 
เพราะพวกเขาไดรั้บบทเรียนอนัเจบ็ปวดหวาดเสียวจากช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 วา่การปล่อยใหช้นชั้นนาํกลุ่มอ่ืน ไม่วา่นกั

เลือกตั้ง เทคโนแครตและขา้ราชการประจาํ ไปบริหารจดัการเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์แทนนั้น อาจทาํใหพ้วกเขาถึงแก่ฉิบหาย
ลม้ละลาย ส้ินเน้ือ ประดาตวัหรือตกงานหมดอาชีพขาดท่ีพ่ึงยามป่วยไข ้ตอ้งเอาลกูออกจากโรงเรียน พาครอบครัวซมซานกลบั
ชนบทหรือหนัไปเส่ียงคุกเส่ียงตายคา้ยาบา้ได ้

ในแง่น้ี ระบอบทกัษิณ กคื็อการข้ึนยดึกมุอาํนาจรัฐเองโดยตรงของกลุ่มทุนใหญ่ แลว้ต่อท่อภาครัฐไปอุปถมัภค์นจนคนชายขอบ 
ผา่นโครงการประชานิยม-เอ้ืออาทรต่างๆ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงมนัคือระบอบประชาธิปไตยอาํนาจนิยม ภายใตอ้าํนาจนาํแห่งพรรค
การเมือง ของกลุ่มทุนใหญ่ท่ีมีคนจนคนชายขอบเป็นฐานเสียงพนัธมิตร 

ทวา่แนวทางการเมืองอนัผดิพลาดท่ีรวบอาํนาจรวมศนูย ์ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ผลกัไสมิตร เพิ่มศตัรู 
บริหารโลกาภิวตัน์เพื่อกลุ่มทุนพวกพอ้งเส้นสายของระบอบทกัษิณกน็าํมาซ่ึงความล่มสลายพา่ยแพ ้

รัฐประหาร 19 กนัยายน พ.ศ.2549 จึงเกิดข้ึนในลกัษณะปฏิบติัการของแนวร่วมระหวา่งรัฐราชการ (ทหาร-ตุลาการ- เครือข่ายขา้

ราชบริพาร) กบัประชาสังคม (คนชั้นกลางกบัชนชั้นนาํนอกแวดวงรัฐบาล) ภายใตก้ารนาํของทหาร เพื่อโค่นอาํนาจการเมืองของ
กลุ่มทุนใหญ่ ปฏิบติัการทางการเมืองของคณะรัฐประหารหลงัจากนั้น จนถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบบัลงประชามติ และการจดัเลือกตั้ง
สภาผูแ้ทนราษฎรในลาํดบัต่อไปกคื็อ แบบฝึกหดัวศิวกรรมทางการเมือง (an exercise in political engineering) ท่ีจะหลีกเล่ียง 

"ระบอบทกัษิณ" ดว้ยการพยายามตดัตอนกลุ่มทุนใหญ่ทางการเมือง ในระหวา่งนาํพาประเทศไทยเดินหนา้ต่อไป บนเส้นทาง
เศรษฐกิจสายโลกาภิวตัน์/ เสรีนิยมใหม่ ตามแผนปฏิรูปการเมือง 4 ขั้นของพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หวัหนา้คณะรัฐประหาร เพื่อ

ขจดั "ระบอบเผดจ็การทุนนิยม" ของทกัษิณ 

ในสภาพท่ีอาํนาจแทจ้ริงของระบอบทกัษิณอยูต่รง [อาํนาจทุน+คะแนนเสียงขา้งมากจากการเลือกตั้ง] แผนดงักล่าวจึงถกูออกแบบ
มาใหป้ระกอบดว้ย: - 



1) ยบุพรรคไทยรักไทย อนัเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มทุนใหญ่และศนูยร์วมคะแนนเสียงขา้งมากของคนจนคนชายขอบ พร้อม

ทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคมีกาํหนด 5 ปี 

2) ดาํเนินคดีอาญาทุจริตคอร์รัปชัน่ นาํไปสู่การอายดัทรัพยสิ์นท่ีเป็นกาํลงัทุนในประเทศของกลุ่มทุนใหญ่ แกนนาํพรรคไทยรัก

ไทยโดย คตส. และอาจถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในท่ีสุด 

3) พรรคแตก ส.ส. วิ่งกระจดักระจาย และส้ินสุด แยกสลายกาํลงันกัเลือกตั้งมุง้ต่างๆ ออกไป โดดเด่ียวแกนนาํการเมืองของกลุ่ม

ทุนใหญ่ใหเ้ลก็ลีบลง 

4) การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง เพื่อส่งต่อผอ่งถ่ายอาํนาจรัฐใหแ้ก่พรรครัฐบาลใหม่ ท่ีไวว้างใจไดใ้น

ความหมาย "จะตอ้งรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึงรักประเทศไทย รักสถาบนั" 

("ปธ.คมช.ลัน่ลา้ง "เผดจ็การทุนนิยม" ทาสสิงคโปร์ใหส้ิ้นซาก", ผูจ้ดัการออนไลน์, 18 ม.ค.2550; และ "สนธิปฏิวติัเงียบ!", ไทย

โพสต,์ 19 มิ.ย.2550, น. 1. 

เหลือเพียงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทัว่ไปในวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ.2550 ภายใตก้ารอาํนวยการของรัฐบาล ท่ี

นบัแต่ตน้เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 เป็นตน้มา มีพลเอกสนธิเองเป็นรองนายกรัฐมนตรีกาํกบัดูแลกระทรวงมหาดไทย (กรมการ

ปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) และ กอ.รมน. แทนนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งดาํรงตาํแหน่งประธาน
คณะกรรมการดาํเนินการ ตามวาระแห่งชาติวา่ดว้ยการรณรงค ์และแกไ้ขปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงดว้ย ดงัท่ีพลเอกสนธิไดก้ล่าว
กบัรัฐมนตรีและขา้ราชการระดบัสูงกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมหารือคร้ังแรกภายหลงัรับตาํแหน่งรองนายกรัฐมนตรีวา่: - 

"กระทรวงมหาดไทยถือเป็นองคก์รท่ีสาํคญัมาก ทุกอยา่งอยูใ่นมือเราทั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั อบต. อบจ. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

มหาดไทยตอ้งยดึมัน่ไม่วา่พรรคการเมืองใดจะช้ีแนะไปทางใดกต็าม เจา้หนา้ท่ีมหาดไทยตอ้งช้ีใหช้ดัเจนวา่ ส่ิงใดคือการเลือกตั้งท่ี
ถกู ส่ิงใดผดิ เพราะหากการเลือกตั้งคร้ังน้ีเกิดความผดิพลาด จะเกิดวงจรตีกลบั ประเทศชาติจะเปล่ียนแปลง คนมหาดไทยกจ็ะ
เสียใจดว้ย" ("สนธิปลุกคน มท.สกดัวงจรตีกลบั", มติชนรายวนั, 13 ต.ค.2550, น.13) 

รัฐธรรมนูญฉบบัลงประชามติและชุดร่างกฎหมายเพื่อความมัน่คงของคณะรัฐประหาร ท่ีกาํลงัทยอยออกตามมา ขดัฝืนเง่ือนไข
ของความเป็นจริงจากแง่ของสัมพนัธภาพทางอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ โดยตดัตอนและลิดรอนช่องทางการเมือง เพื่อเขา้สู่อาํนาจรัฐ
ผา่นการสร้างพรรคและการเลือกตั้งของกลุ่มทุนใหญ่กบัคนจนคนชายขอบ เหวีย่งสะวงิดุลอาํนาจใหเ้อียงกระเท่เร่ไปทาง
ขา้ราชการ คนชั้นกลางและชนชั้นนาํเดิม อีกทั้งโดยตวัมนัเองเป็นการยนืยนัรับรองสิทธิ อาํนาจของทหารท่ีจะใชก้าํลงัอาวธุตดัสิน
ช้ีขาดผูก้มุอาํนาจอธิปไตย และจดัระเบียบการเมืองใหม่วา่เป็นส่ิงชอบดว้ยกฎหมายยอ้นหลงั 

(ต่อสัปดาห์หนา้) 

หนา้ 6 

 

ปาฐกถา 14 ตุลาฯ 2550: "การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 3 แนวทาง" 



โดย เกษียร เตชะพีระ  มติชนรายวนั  วนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 10849 

(เรียบเรียงจากปาฐกถา 14 ตุลาฯ ประจาํปี 2550 ณ หอ้งประชุม อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ส่ีแยกคอกววั ถนนราชดาํเนินกลาง, 

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2550-ตอนจบ) 

ท่ามกลางความขดัแยง้ต่อสู้อยา่งดุเดือดระหวา่ง [การพยายามเปล่ียนยา้ยอาํนาจไปสู่พลงัใหม่] กบั [ปฏิกิริยาต่อตา้นขดัขืนจากพลงั
เก่า] ปรากฏวา่ ขบวนการการเมืองภาคประชาชนส่วนหน่ึงหนัไปยอมรับสนบัสนุนรัฐ ประหารเพื่อราชบลัลงักข์อง คปค. เพื่อ
ต่อตา้น "ระบอบเผดจ็การทุนนิยม" (คาํของพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หวัหนา้ คปค.) ในลกัษณะท่ี: - 

-มืดบอดต่อและ/หรือละท้ิงมิติแห่งภารกิจดา้นต่อตา้นรัฐราชการเผดจ็การไปเสีย 

-หลบัหูหลบัตาต่อความเป็นจริงอีกดา้นท่ีวา่รัฐราชการเผดจ็การและชนชั้นนาํขนุศึกศกัดินา 

รับใชแ้ละเก่ียวพนักบัทุนนิยมโลกาภิวตัน์อยา่งลึกซ้ึง 

-เรียกร้องใหใ้ช ้"พระราชอาํนาจ" เปล่ียนตวันายกรัฐมนตรีในลกัษณะสมบูรณาญาสิทธ์ิเฉพาะกิจ (ad hoc absolutism) 

-ชกันาํพลงัประชาชนไปสร้าง "พนัธมิตรประชาชนเพื่อราชาธิปไตย" 

-และฉวยใชว้าทกรรมมรณะเร่ือง "หม่ินพระบรมเดชานุภาพ" ของพวกขวาจดัมาข่มขู่โจมตี 

ปรปักษแ์ละผูเ้ห็นต่างทางการเมืองเหมือนสมยั 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 กมิ็ปาน 

ในทางกลบักนัขบวนการต่อตา้นรัฐประหารและเผดจ็การทหารบางส่วนกน็าํเสนอส่ิงท่ีเรียกวา่ "ระบอบประชาธิปไตยของปวง
ประชามหาชน" , เชิดชู [โลกาภิวตัน์+ประชาธิปไตย+ ความเป็นธรรมทางสังคม] ข้ึนมาเป็น "ธงชาติไทยสามผนืในกระแสโลกาภิ

วตัน์" (ดู พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, หมายเหตุประชาธิปไตย 19:9:49 การกลบัมาของอาํมาตยาธิปไตย, 2550) ในลกัษณะท่ี: - 

-ต่อตา้นคดัคา้น "ศกัดินา" เนน้การเลือกตั้งเป็นสารัตถะของประชาธิปไตยในทาํนอง "ลทัธิเลือกตั้ง" 

-มืดบอดต่อและ/หรือละท้ิงมิติแห่งภารกิจดา้นต่อตา้นทุนนิยมไปส้ินเชิง 

-หลบัหูหลบัตาต่อความจริงอีกดา้นท่ีวา่ "ประชาธิปไตย" ของกลุ่มทุนใหญ่โลกาภิวตัน์นั้นเผดจ็อาํนาจ กดข่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนและ "ซ้ือขายสัมปทานอาํนาจรัฐ" 

-กลบัตาลปัตร ไตรลกัษณ์ทางความคิดของปรีดี พนมยงค ์[ชาตินิยม+ประชาธิปไตย+สังคมนิยม] ไปส้ินเชิง 

-สละท้ิงพื้นท่ี "ชาติ" ใหอุ้ดมการณ์ราชาชาตินิยม, สละท้ิงเวที/วาทกรรมตา้นทุนนิยมใหป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-และฉวยใชว้าทกรรมเหมาอิสตข์องพวกซา้ยจดัมารับใชก้ลุ่มทุนใหญ่โลกาภิวตัน์ ดว้ยการเหวีย่งแหเหมารวม ประณามโจมตีผู ้

เห็นต่างจากแนวทางทุนนิยมโลกาภิวตัน์อยา่งบา้คลัง่ รุนแรงกระหายเลือดเหมือนพวกเรดการ์ด สมยัปฏิวติัวฒันธรรมของจีนกมิ็
ปาน 



สรุปการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 3 แนวทาง 

75 ปี หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และ 34 ปี หลงัการลุกข้ึนสู้ของนกัศึกษาประชาชน พ.ศ.2516 กระบวนการ

ปฏิวติักฎุมพีไทยมาถึงทางแพร่งท่ีตาบอดคนละขา้งแลว้แยกทางกนัเดิน หรือพดูอีกอยา่งหน่ึงคือ การปฏิวติักฎุมพีไทยไดเ้ปล่ียน
แปรจาก: - 

1) แนวทางตุลาคมของขบวนการนกัศึกษาประชาชน 14-6 ตุลาฯ ท่ี [ตา้นรัฐราชการเผดจ็การ+ ตา้นอาํนาจทุนควบคู่กนั] ไปเป็น ◌่ 

2) แนวทางพฤษภาคม (มีนยัประหวดัถึงการลุกข้ึนสู้ของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม พ.ศ.2535) ของแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาติท่ี [ตา้นรัฐราชการเผดจ็การ-ศกัดินาดา้นเดียว] กบั 

3) แนวทางกนัยายน (มีนยัประหวดัถึงรัฐประหาร 19 กนัยายน พ.ศ.2549) ของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชา ธิปไตยท่ี [ตา้น

อาํนาจทุนดา้นเดียว] เสียแลว้ 

ทวา่...ถึงแมปั้ญหาท่ีเผชิญหนา้เราอยูจ่ะยุง่ยากซบัซอ้นปานใด ถึงแมภ้ารกิจขา้งหนา้จะใหญ่หลวงสักเพียงไหน ผมกย็งัอยากจะจบ
ปาฐกถาวนัน้ีดว้ยนํ้าเสียงแห่งความหวงั 

ในความเห็นของผม มรดกท่ีเราไดรั้บตกทอดมาจากการเสียสละของวรีชน 14 ตุลาฯ ไดแ้ก่ส่ิงท่ีผมอยากเรียกวา่ พ้ืนท่ีประชาชน 

ในสังคมการเมืองไทย มนัเป็นพื้นท่ีของสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค, เป็นพื้นท่ีของเอกราช ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมทาง

สังคม, ซ่ึงอิสระจาก และสวนทวนกระแสทั้งอาํนาจรัฐและอาํนาจทุน, และแน่นอน มนัยอ่มเป็นพื้นท่ีของภราดรภาพดว้ย 

ภายหลงัวรีชน 14 ตุลาฯ กย็งัมีผูต่้อสู้เสียสละชีวิตเลือดเน้ือเพื่อปกป้องพื้นท่ีประชาชนดงักล่าวสืบต่อมาไม่ขาดสาย เช่น วรีชน 6 

ตุลาฯ, วรีชนพฤษภาประชาธรรม, วรีชนปฏิวติัผูพ้ลีชีพในชนบทป่าเขา, รวมกระทัง่ถึงทนายสมชาย นีละไพจิตร, และลุงนวมทอง 

ไพรวลัย ์

ถา้ท่านและเราสามารถหลัง่นํ้าตาอาลยัรักใหก้บัทั้งทนายสมชาย นีละไพจิตรและลุงนวมทอง ไพรวลัย ์

ถา้ท่านและเราสามารถคดัคา้นทั้งการใชอ้าํนาจทุน คุกคามข่มเหงรังแกผูต่้อตา้นรัฐบาลทกัษิณอยา่งกบฏไอทีว ีและคุณสุภิญญา 
กลางณรงค ์

ถา้ท่านและเราสามารถคดัคา้นทั้งการใชอ้าํนาจรัฐคุกคามข่มเหงรังแกผูต่้อตา้นคณะรัฐประหารอยา่งคุณสมบติั บุญงามอนงค ์และ
คุณจรัล ดิษฐาอภิชยั..... 

เรากย็งัพอมีความหวงัท่ีจะร่วมกนัรักษามรดกของวรีชน 14 ตุลาฯต่อไปได ้

 


