ประวัตยิ ่ อและผลงานทางวิชาการของ
ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล
การศึกษา
๒๕๓๑ ปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย วิทยานิพนธ์เรื่ อง “Siam Mapped: A
History of the Geo-body of Siam”

๒๕๒๗ ปริ ญญาโท (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยซิดนีย ์ ออสเตรเลีย
๒๕๒๔ ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลและเกียรติยศ
๒๕๔๗ รางวัลเกียรติยศสําหรับหนังสื อจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากสภาการวิจยั เอเชีย ประเทศญี่ปุ่น
๒๕๔๖ ได้รับเลือกเป็ นสมาชิกของ American Academy of Arts and Sciences, Class of 2003
๒๕๓๘ หนังสื อ Siam Mapped. ได้รับรางวัลแฮรี เจ. เบนดา จาก สมาคมเอเชียศึกษา
๒๕๓๗ รางวัลจอห์น ซิมมอน กุ๊กเกนไฮม์

ตําแหน่ งทางวิชาการและบริหาร: อดีตถึงปัจจุบัน
ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิ น-เมดิสัน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
เป็ นศาสตราจารย์ ปี ๒๕๔๔
ประธานโครงการVisiting Southeast Asian Scholars, CSEAS
ผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์อุษาคเนย์ศึกษา

๒๕๓๔-๒๕๓๘, ๒๕๓๘-๒๕๔๔
๒๕๔๓-ปัจจุบนั
๒๕๔๐-๒๕๔๒
๒๕๔๐-๒๕๔๕
๒๕๔๐-๒๕๔๖
๒๕๔๐-๒๕๔๒

A Principal Investigator of the Legacies of Authoritarianism Project

กรรมการกําหนดทิศทาง the Borders and Transcultural Studies สถาบัน
ระหว่างประเทศ
กรรมการโครงการ the International Convocation for Sesquicentennial

งานด้ านวิชาการนานาชาติ
๒๕๔๘
คณะกรรมการพิจารณางานวิจยั ของภูมิภาคอุษาคเนย์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
๒๕๔๗-๒๕๔๘กรรมการโครงการในการประชุมนานาชาติวา่ ด้วยไทยคดีศึกษา ครั้งที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัย
นอร์ธเทิร์นอิลินอยส์ เมษายน ๒๕๔๘
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๒๕๔๓-๒๕๔๖ บรรณาธิการร่ วมวารสาร Trace ซึ่งเป็ นวารสารเกี่ยวกับทฤษฎีวฒั นธรรมและการแปล
๒๕๔๒-๒๕๔๔กรรมการโครงการในการประชุมประจําปี ของสมาคมเอเชียศึกษา
๒๕๔๐-๒๕๔๓ คณะกรรมการรางวัลแฮรี เจ. เบนดา, สมาคมเอเชียศึกษา เป็ นประธานในปี ๒๕๔๒/
๒๕๔๓
๒๕๓๙-๒๕๔๐ กรรมการบริ หาร สมาคมเอเชียศึกษา (สหรัฐอเมริ กา)
๒๕๓๙-๒๕๔๐ กรรมการสรรหา the SSRC dissertation fellowship
๒๕๓๗-๒๕๔๐ ได้รับเลือกเป็ นสมาชิกของที่ประชุมอุษาคเนย์ แห่ งสมาคมเอเชียศึกษา เป็ นประธานในปี
๒๕๓๙/๒๕๔๐
ในประเทศไทย
๒๕๓๒-๒๕๓๓
๒๕๓๒-๒๕๓๔
๒๕๓๑-๒๕๓๔

กรรมการบริ หาร สมาคมประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย และผูช้ ่วยบรรณาธิการ
วารสารของสมาคม
กรรมการฝ่ ายวิชาการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานตีพมิ พ์เป็ นภาษาอังกฤษ
หนังสื อ
Siam Mapped: A History of the Geo-body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press,
280 pp. + illus. & maps. หนังสื อเล่มนี้ได้รับการแปลเป็ นภาษาญี่ปุ่นโดยศาสตราจารย์โยนิโอะ อิชิอิ
และขณะนี้อยูร่ ะหว่างแปลเป็ นภาษาเกาหลี ในปี ๒๕๓๘ Siam Mapped. ได้รับรางวัลแฮรี เจ. เบน
ดา จากสมาคมเอเชียศึกษา ส่ วนฉบับแปลเป็ นภาษญี่ปุ่นได้รับรางวัล Grand Prize of Asia Pacific
Book Award จากสภาการวิจยั เอเชีย เมื่อปี ๒๕๔๘
บทความ
1994

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. 113132; 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

2003

2002

2001

2000

2000

1997
1996
1996

1996
1995

“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.
“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.
“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.
“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.
“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.
“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.
“The Future of Asian Studies” The Asian Studies Newsletter, June 1997, pp.
11-12.
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.
"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.
“Siam Mapped: the Making of Thai Nationhood,” The Ecologist, 26, 5
(Sept/Oct 1996): 215-221.
“The Changing Landscape of the Past: New Histories in Thailand Since
1973," Journal of Southeast Asian Studies 26, 1 (1995), pp. 99-120.

(บทความทีย่ งั ไม่ ได้ ตีพพิ ม์ )
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)

ผลงานตีพมิ พ์ในภาษาไทย
๒๕๔๘ “มนุษยศาสตร์ในสังคมไทย กับ ความจริ ง ๒ ระดับ ของประวัติ ศ าสตร์ ไ ทย” ใน การแสวงหา
ความจริ งทางมนุษยศาสตร์ , สุ วรรณา สถาอานันท์ บ.ก., กรุ งเทพฯ: ส.ก.ว. (กําลังจัดพิมพ์)
๒๕๔๘ “ชัยชนะของเสรี ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยอ์ ยูเ่ หนือการเมือง” ใน ธรรมศาสตร์ และ
การเมืองเรื่ องพืน้ ที,่ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บ.ก., กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์: ๓๓-๖๓.
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๒๕๔๗ “ผีหลายตนที่ท่าพระจันทร์: การเมืองของภูมิสถานและความททรงจํา” จุลสารหอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์ , ฉบับที่ ๘, มิ.ย. ๒๕๔๗ – พ.ค. ๒๕๔๘: ๓-๑๓.
๒๕๔๗ “อย่าดูเบาวิธีวทิ ยา”, ศิลปวัฒนธรรม, ปี ที่ ๒๕, ฉบับที่ ๑๑ (ก.ย. ๒๕๔๗): ๑๔๔-๑๕๑
และ ฉบับที่ ๑๒ (ต.ค. ๒๕๔๗):๑๕๒-๑๖๐.
๒๕๔๗ “ประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทย: อันตรายของลัทธิชาตินิยมไทย (กรณี เหตุการณ์รุนแรงที่ปัตตานี)”
บทความ ๓ ตอนใน กรุงเทพธุรกิจ, ๑๗-๑๙ พ.ค. ๒๕๔๗.
๒๕๔๗ “เรื่ องราวจากชายแดน: สิ่ งแปลกปลอมต่อตรรกทางภูมิศาสตร์ของประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย” ใน
รั ฐปัตตานี ในอาณาจักรศรี วิชัย, สุ จิตต์ วงษ์เทศ บ.ก., กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, น. ๒-๓๐,
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๕ (ดูขา้ งล่าง)

๒๕๔๖“ภาวะอย่างไรหนอที่เรี ยกว่าศิวิไลซ์: เมื่อชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลที่ ๕
แสวงหาสถานะของตนเอง ผ่านการเดินทางและพิพิธภัณฑ์ท้ งั ในและนอกประเทศ” รั ฐศาสตร์

สาร, ปี ที่ ๒๔, ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๖):๑-๖๖.
๒๕๔๖ “ผูร้ ้ายในประวัติศาสตร์ไทย กรณี พระมหาธรรมราชา: ผูร้ ้ายกลับใจหรื อถูกใส่ ความโดย plot ของ
นักประวัติศาสตร์” ใน พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช, พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์มติชน, น. ๑๔๖-๑๘๓, พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๓ (ดูขา้ งล่าง)
๒๕๔๖ “ประวัติศาสตร์ดดั จริ ต” ศิลปวัฒนธรรม, ปี ที่ ๒๔, ฉบับที่ ๗ (พ.ค. ๒๕๔๖): ๑๐.
๒๕๔๕ “เรื่ องราวจากชายแดน: สิ่ งแปลกปลอมต่อตรรกทางภูมิศาสตร์ของประวัติศาสตร์แห่งชาติ
ไทย” ศิลปวัฒนธรรม, ปี ที่ ๒๓, ฉบับที่ ๑๒ (ต.ค. ๒๕๔๕):๗๐-๘๓.
๒๕๔๔ “การศึกษาประวัติศาสตร์แบบ postmodern” ใน ลืมโคตรเหง้ าก็เผาแผ่ นดิน: รวมบทความในวาระ
ครบรอบ ๖๐ ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บ.ก., กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์มติชน, น. ๓๕๐-๓๙๐.
๒๕๔๔ “ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม” ศิลปวัฒนธรรม, ปี ที่ ๒๓, ฉบับที่ ๑ (พ.ย.
๒๕๔๔): ๕๖-๖๕.
๒๕๔๓ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา: สายไปแล้ วหรื อยัง? (บันทึกการอภิปรายโดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ
และธงชัย วินิจจะกูล), อัมพร จิรัฐติกร บ.ก., กรุ งเทพฯ: ส.ก.ว. ๑๒๔ หน้า.
๒๕๔๓ “การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของอดีต: ประวัติศาสตร์ใหม่ในประเทศไทยหลัง ๑๔ ตุลาคม” กุลลดา
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, ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา และคณะ บ.ก., เชียงใหม่: Silkworm Books, น. ๑๘-๔๗.
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๒๕๔๒ “อาจารย์ป๋วยกับความเงียบในต่างแดน” ใน อาจารย์ ป๋วยกับธรรมศาสตร์ , วันรักษ์ มิ่งมณี
นาคิน บ.ก., กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น. ๔๖-๔๙.
๒๕๔๐ “คํานํา” ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิถไี ทย: การท่ องเทีย่ วทางวัฒนธรรม, กรุ งเทพฯ: ส.ก.ว. และ
มูลนิธิภูมิปัญญา, ๗ หน้า (ไม่ปรากฏเลขหน้า)

๒๕๓๙

“ความทรงจํากับประวัติศาสตร์ บาดแผล: กรณีการปราบปรามนองเลือด ๖

ตุลา ๒๕๑๙” รั ฐศาสตร์ สาร, ปี ที่ ๑๙, ฉบับที่ ๓ (๒๕๓๙): ๑๕-๔๙ และใน สารคดี,
ปี ที่ ๑๒, ฉบับที่ ๑๔๐ (ต.ค. ๒๕๓๙):๑๘๑-๑๙๔ (พิมพ์ซํ ้าในที่อื่นหลายครัง้ )
๒๕๓๙ “เดือนตุลา เช้าวันพุธ” สารคดี, ปี ที่ ๑๒, ฉบับที่ ๑๔๐ (ต.ค. ๒๕๓๙): ๑๒๒-๑๒๘.
๒๕๓๙ “ความอิหลักอิเหลื่อแห่งชาติ” ใน ตุลากาล, กรุ งเทพฯ: มิ่งมิตร, น. ๒๔๒-๒๙๐.
๒๕๓๙ “รําลึก ๖ ตุลาทําไมและอย่างไร” และ จดหมายถึงเพื่อน ๓ ฉบับ ใน เราไม่ ลมื ๖ ตุลา,
กรุ งเทพฯ: ชนนิยม, น. ๑๓-๒๒, ๑๘๓-๑๙๘. (ตีพิมพ์และเผยแพร่ ในที่ต่างๆ ก่อนหน้านั้น)
๒๕๓๙ “โรคาโลกาภิวตั น์ (กับภูมิคุม้ กันบกพร่ อง)” สังคมศาสตร์ ปริ ทศั น์ , ปี ที่ ๑๘, ฉบับที่ ๑
(ก.ค.- ธ.ค. ๒๕๓๙):๑๕-๒๘.
๒๕๓๘ “คํานํา: ชาติไทย เมืองไทย และนิธิ เอียวศรี วงศ์” ใน นิธิ เอียวศรี วงศ์, ชาติไทย เมืองไทย แบบเรี ยน
และอนุสาวรี ย์, กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, น. (๑๑) – (๓๘).
๒๕๓๓ “ผูร้ ้ายในประวัติศาสตร์ไทย กรณี พระมหาธรรมราชา: ผูร้ ้ายกลับใจหรื อถูกใส่ ความโดย
plot ของนักประวัติศาสตร์” ใน ไทยคดีศึกษา, สุ นทรี อาสะไวย์ กาญจนี ละอองศรี บ.ก.
กรุ งเทพฯ: อัมริ นทร์พริ นติ้ง, น.๑๗๓-๑๙๖.
๒๕๓๓ ”การได้ดินแดนกับความทรงจําอําพราง” สมุดสังคมศาสตร์ , ปี ที่ ๑๒, ฉบับที่ ๓-๔: ๑๐๑๑๒๕.
๒๕๓๒ “คําอธิบาย ๒ แนวทางต่อเรื่ องกําเนิดประชาธิปไตยไทย: ศึกษาจากวิดีโอเทป ๒ ชิ้น”, จดหมายข่ าว
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปี ที่ ๓, ฉบับที่ ๓, (ก. ย. ๒๕๓๒).
๒๕๓๒ “ตุลาคม ๒๕๑๖-ตุลาคม ๒๕๑๙: ความไม่ต่อเนื่องและทางหลายแพร่ งของการเมืองไทย”
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่ อง รั ตนโกสินทร์ : การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย,
วิทยาลัยครู สวนสุ นนั ทา, ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๒, ๑๖ หน้า
๒๕๓๒ “ความเป็ นชาติไทย: ผลผลิตของนิยาม” จดหมายข่ าวสังคมศาสตร์ , ปี ที่ ๑๑, ฉบับที่ ๔:
๖๘-๗๖.
๒๕๓๐ “ประวัติศาสตร์การสร้าง ‘ตัวตน’” ใน อยู่เมืองไทย, สมบัติ จันทรวงศ์ และ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
บ.ก., กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.๑๒๙-๑๘๒.
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(บทความทีย่ งั ไม่ ได้ ตีพมิ พ์)
๒๕๓๙ “ศึกษาเรื่ องไทยในแดนเนรมิต (Thai Studies in Wonderland)” ปาฐกถานําการสัมมนา “นวกรรม
เชิงกระบวนทัศน์ ด้านไทยศึกษา” โดย ส.ก.ว. ๑๓-๑๔ ส.ค. ๒๕๓๙
๒๕๓๔ “วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์แบบวงศาวิทยา (genealogy),” รายงานโครงการวิจยั เสริ มหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ อนื่ ๆ
๒๕๑๗/๒๕๑๘ เลขาธิการศูนย์กลางนักเรี ยนแห่งประเทศไทย
๒๕๑๘/๒๕๑๙ โฆษกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๑๙
รองนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๑๙-๒๕๒๑ ผูต้ อ้ งขังในคดีการเมืองเป็ นเวลา ๒ ปี หลังการสังหารหมู่ผบู ้ ริ สุทธิ์ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ต่อมาได้รับการนิรโทษกรรมในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๒๑
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ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
ธงชัย วินิจจะกูล

ปาฐกถา 14 ตุลา ประจําปี 25481
ณ อนุสรณ์ สถาน 14 ตุลา 2516
14 ตุลาคม 2548

1

ขอขอบพระคุณธนพล ลิ้มอภิชาติ ธนาพล อิ๋วสกุล และประจักษ์ ก้องกีรติ ในการช่วยค้นคว้าและจัดทําต้นฉบับของ
บทความนี้
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ปรากฎการณ์ทเ่ี พิง่ เกิดขึน้ เร็วๆ นี้ 2 เรือ่ ง ได้แก่ การตีความพระราชอํานาจทัวไปของ
่
พระมหากษัตริย์ หวังอาศัยพระราชอํานาจเป็ นปจั จัยตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจของรัฐบาล และ ความ
พยายามของทุนใหญ่ทจ่ี ะยึดครองสือ่ มวลชน จนสาธารณชนตื่นตระหนกว่าจะเป็ นการทําลายเสรีภาพใน
การสือ่ สารของประชาชน หากพิเคราะห์ให้ดี ทัง้ สองกรณีมสี าระทีแ่ ท้จริงเป็ นเรือ่ งเดิมๆทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ แล้ว
ครัง้ เล่า สะท้อนอาการของสภาวะทีข่ อเรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา” เป็ นอย่างดี
ปรากฏการณ์ทงั ้ สองสะท้อนสภาวะของประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาอย่างไร? อะไรคือ
คุณลักษณะของประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา?
ประเด็นสําคัญของภาคทีห่ นึ่ง คือ ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาเป็ นการเมืองแบบมวลชนซึง่ ผู้
ทีต่ กั ตวงได้ผลประโยชน์สงู สุดได้แก่กลุ่มทุนนานาชนิดทีม่ ากับระบอบรัฐสภา และฝา่ ยกษัตริยน์ ิยม
ประชาธิปไตย2 ทีม่ อี ทิ ธิพลสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนหน้านับจากอวสานของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
จากนัน้ ในภาคสองของข้อเขียนชิน้ นี้ จะเจาะจงพิจารณาคุณลักษณะสําคัญๆของประชาธิปไตย
แบบหลัง 14 ตุลาทีเ่ ติบโตมาในสังคมไทยจนถึงปจั จุบนั รวมทัง้ “ปญั หาปตั ตานี” ว่าทดสอบ
ประชาธิปไตยไทยอย่างไร

ภาคหนึ่ ง
14 ตุลากับประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย
วาทกรรม 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย
คนรุน่ หลังทีเ่ ติบโตหรือเกิดหลังยุครัฐบาลเปรมจนถึงปจั จุบนั (หมายความว่ายังเด็กอยูใ่ น
เหตุการณ์พฤษภา 35) อาจนึกไม่คอ่ ยออกว่าการต่อสูก้ บั เผด็จการทหารตัง้ แต่ 14 ตุลาเป็ นอย่างไร
เพราะตลอดชีวติ ทางการเมืองของเขารูจ้ กั แต่การต่อสูก้ บั นักการเมืองและกลุ่มทุนฉ้อฉล
ในทํานองเดียวกัน คนทีเ่ กิดหลัง 2475 (หมายความว่ายังเด็กอยูร่ ะหว่างปี 2475-2490 หรืออาจ
เริม่ เข้าใจความซับซ้อนทางการเมืองก็ภายหลัง 2495 ไปแล้ว) ซึง่ หมายถึงคนส่วนมากในสังคมไทย
ปจั จุบนั อาจนึกไม่ออกหรือไม่เคยรับรูเ้ ลยว่าปญั หาเรือ่ งพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยภ์ ายใต้

2

คําของประจักษ์ ก้องกีรติ ใน และแล้ วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ. ผูเ้ ขียนใช้คาํ ว่า “ราชาชาตินิยมใหม่” สําหรับอุดมการณ์
ประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยมที่เน้นความเป็ นนักประชาธิปไตยของกษัตริ ย ์ แต่ในที่น้ ี เราจะไม่พิจารณาถึงชาตินิยมเลย
จึงขอใช้คาํ ของประจักษ์ซ่ ึ งสื่ อความได้ตรงกับที่ตอ้ งการในที่น้ ีดีกว่า
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ระบอบรัฐธรรมนูญเป็ นเรือ่ งคอขาดบาดตายมาก่อน และไม่รวู้ า่ กลุ่มการเมืองทีเ่ รียกว่าฝา่ ย “กษัตริย์
นิยม”3 มีพฤติกรรมทางการเมืองอย่างไร ระหว่าง 2475-2495
คนทีเ่ กิดหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง (หลัง 2487) คงนึกไม่ออกเลยว่าฝา่ ยเจ้าและฝา่ ยกษัตริย์
นิยมเคยลงมาเกลือกกลัว้ ต่อสูท้ างการเมืองลุ่มๆ ดอนๆ เหมือนกลุ่มฝา่ ยอื่นๆ เช่นทหาร กลุ่มส.ส.อีสาน
กลุ่มปรีดี กลุม่ ทุนท้องถิน่ เป็ นต้น ตลอดชีวติ ทางการเมืองของเขา รูจ้ กั การต่อสูก้ บั เผด็จการทหารกับ
การต่อสูก้ บั นักการเมืองและกลุ่มทุนฉ้อฉล พระเจ้าอยูห่ วั ทีเ่ ขารูจ้ กั คือองค์ปจั จุบนั เท่านัน้ เขาคงเรียนรู้
จักพระองค์อ่นื ๆก่อนหน้านัน้ จากตําราหนังสือในและนอกห้องเรียน และพิธกี รรมต่างๆ ทางสังคม ซึง่ ก็
เป็ นผลผลิตของอุดมการณ์ราชาชาตินิยม4แทบทัง้ สิน้
ประชาชนแทบทุกคนในประเทศไทยขณะนี้ไม่รจู้ กั วิกฤติยคุ ก่อน 2475 ซึง่ มีความไม่พอใจเจ้าอยู่
ทัวไป
่ ด้วยเห็นว่าอํานาจเจ้าเป็ น”ลูกตุม้ ถ่วงความเจริญ”5 ความเข้าใจต่อประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตย
ไทยของคนรุน่ เราในปจั จุบนั อยูภ่ ายใต้กรอบประสบการณ์ของคนรุน่ หลังสงครามโลก องค์ความรูห้ ลักๆ
ก็ผลิตโดยปญั ญาชนทีม่ ปี ระสบการณ์ในกรอบนี้เป็ นส่วนใหญ่
ความเข้าใจทัวไปเกี
่
ย่ วกับ 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า วาทกรรม 14
ตุลากับประชาธิปไตยไทยมีสาระสําคัญ 3 ประการ แต่ละข้อล้วนมีขอ้ จํากัด จนกลายเป็ นประวัตศิ าสตร์
บิดเบีย้ วไป
ประการแรก ประชาธิปไตยคือผลของการต่อสูก้ บั เผด็จการทหาร บ้างขยายความในทางวิชาการ
ว่าคือการต่อสูก้ บั รัฐราชการทีม่ กี องทัพเป็ นตัวแทน บ้างขยายความออกไปอีกว่าผูต้ ่อสูไ้ ด้แก่ พลังนอก
ระบบราชการ ซึง่ หมายถึงประชาชน กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง (เช่น นักศึกษา) และกลุ่มทุนนานา
ชนิด
ทัศนะเช่นนี้เป็ นทีม่ าของความคิดเกีย่ วกับประชาธิปไตยไทยอีกหลายประเด็น เช่น ภาวะที่
กองทัพและภาคเอกชนพบกันครึง่ ทางช่วงรัฐบาลเปรม จึงเรียกว่าประชาธิปไตยครึง่ ใบ ภาวะทีก่ องทัพ
ไม่เข้ามามีบทบาทครอบงําทางการเมืองอีกต่อไปจึงเรียกว่าประชาธิปไตยเต็มใบ เป็ นต้น ประวัตศิ าสตร์
ตามทัศนะนี้จงึ ถือว่ารัฐบาลทหารย่อมไม่เป็ นประชาธิปไตย โดยไม่ตอ้ งสนใจเงือ่ นไขบริบทใดอืน่ จึงถือ
ว่าคณะทหารทีก่ ่อการปฏิวตั ิ 2475 และต่อสูก้ บั ฝา่ ยเจ้าหลัง 2475 เป็ นจุดเริม่ ต้นของเผด็จการของไทย

3

คําว่า “กษัตริ ยน์ ิ ยม” มาจาก royalism, royalist เป็ นคําที่ใช้กนั มานานแล้วในสังคมไทย เพียงแต่ไม่ค่อยปรากฏในระยะหลัง
หมายถึงผูน้ ิยมระบบการเมืองที่พระมหากษัตริ ยม์ ีอาํ นาจมาก (มากแค่ไหนแล้วแต่กรณี และยุคสมัย) คนกลุ่มนี้อาจมี
ยศฐาบรรดาศักดิ์หรื อเป็ นสามัญชนก็ได้ ผูเ้ ขียนมิได้ผลิตคํานี้เอง แต่ใช้ตามที่ใช้กนั มาก่อน
4
ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม”ศิลปวัฒนธรรม, ปี ที่ 23, ฉบับที่ 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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ไม่สนใจบริบททางประวัตศิ าสตร์วา่ รัฐบาลพลเรือนขณะนัน้ สนับสนุ นฝา่ ยเจ้า ต้องการรือ้ ฟื้นพระราช
อํานาจ ในขณะทีฝ่ า่ ยทหารต้องการพิทกั ษ์การปฏิวตั ิ 2475 เป็ นต้น6
แต่ทศั นะทีเ่ ป็ นสูตรตายตัวนี้ มีอทิ ธิพลอย่างสูงมานานตัง้ แต่ก่อน 14 ตุลามาจนถึงปจั จุบนั
ทัศนะนี้สะท้อนยุคสมัยเผด็จการทหารครองอํานาจ โดยเฉพาะยุคสฤษดิ ์เป็ นต้นมาจนถึงหลัง 14 ตุลาซึง่
ยังมีความพยายามของคณะทหารทีจ่ ะสถาปนาอํานาจอยู่ แต่กลับทําให้เราเข้าใจประวัตศิ าสตร์
ประชาธิปไตยไทยบิดเบีย้ ว มองเห็นแค่มติ เิ ดียวแง่มมุ เดียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ มองไม่เห็นสถานะ
บทบาทของฝา่ ยเจ้าและฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมในประวัตปิ ระชาธิปไตยไทยซึง่ เป็ นประเด็นใหญ่มากนับจาก
2475 จนถึงกลางทศวรรษ 2490
ประการทีส่ อง ประชาธิปไตยคือการต่อสูก้ บั อํานาจเงินอํานาจทุนทีฉ่ ้อฉลเอาแต่แสวงหา
ประโยชน์ใส่ตวั เองภายใต้กรอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
14 ตุลา 2516 เป็ นจุดพลิกผันของประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยไทยในแง่เป็ นจุดเริม่ ต้นของจุดจบ
ของอํานาจทหารในการเมืองไทย และเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี ปิ ดประตูตอ้ นรับให้กลุ่มทุนต่างๆ เข้ามามีสว่ น
ร่วมทางการเมืองตามระบอบรัฐสภาได้ ตามทัศนะนี้ ปญั หาใหญ่สดุ ของประชาธิปไตยหลังอํานาจทหาร
ถอยออกไปแล้ว คือนักการเมืองเห็นแก่ตวั คอร์รปั ชัน่ ไม่ซ่อื สัตย์สจุ ริต ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติ
อย่างแท้จริง
ประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยตามทัศนะนี้จงึ ถือว่า ต่อให้เป็ นรัฐของพลเรือนมาจากการเลือกตัง้
แต่ถา้ ตักตวงเพือ่ ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ย่อมถือว่าไม่เป็ นประชาธิปไตย คุณธรรมความ
ซื่อสัตย์กลายเป็ นบรรทัดวัดความเป็ นประชาธิปไตย ทัศนะต่อประชาธิปไตยแบบนักศีลธรรมแบบนี้
สะท้อนยุคสมัยเช่นกัน นันคื
่ อ มีอทิ ธิพลสูงใน 20 กว่าปีทผ่ี า่ นมาตัง้ แต่ระบอบรัฐสภาเริม่ ลงหลักปกั ฐาน
หลังปี 2521 เป็ นต้นมา เปิดโอกาสให้ทุนใหญ่น้อยทัง้ ระดับชาติและท้องถิน่ มีอาํ นาจผ่านการเลือกตัง้ และ
รัฐสภา
แต่ประชาธิปไตยแบบนักศีลธรรมเช่นนี้ ทําให้เราเข้าใจประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยบิดเบีย้ ว
กล่าวคือ แทนทีจ่ ะสนใจความสัมพันธ์ทางอํานาจของพลังการเมืองต่างๆ ในสังคมไทย (เช่น ทหาร
สถาบันกษัตริย์ กลุ่มพลังประชาชน นายทุน) ว่าผันแปรเปลีย่ นไปอย่างไร กลับมองเห็นแค่วา่ ใครสะอาด
ใครสกปรก จนนําไปสูข่ อ้ สรุปทีแ่ พร่หลายอย่างยิง่ ในปจั จุบนั ว่า นักการเมืองล้วนฉ้อฉล เข้ามาตักตวง
ผลประโยชน์ใส่ตวั เอง ส่วนบุคคลหรือกลุม่ การเมืองทีท่ าํ ตัวลอยเหนือความสกปรกทางการเมืองได้ จึง
เป็ นรัฐบุรษุ หรือนักประชาธิปไตยทีย่ งิ่ ใหญ่
ประการทีส่ าม ดังนัน้ ประชาธิปไตยหลัง 14 ตุลาตามทัศนะทัง้ 2 แบบดังกล่าวมา จึงได้แก่การ
ต่อสูเ้ พือ่ สถาปนาระบอบรัฐสภาและการเลือกตัง้ เพือ่ รัฐบาลทีส่ ะอาดและมีคุณธรรม
เค้าโครง (plot) ของประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยชนิดนี้ ตามทีแ่ พร่หลายในหมูผ่ มู้ กี ารศึกษา
ปญั ญาชนไทย เป็ นเรือ่ งของความก้าวหน้าขึน้ เป็ นลําดับของประชาธิปไตยรัฐสภา นับจากพระเจ้าอยูห่ วั
6

ดู ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2475 และ 1 ปี หลังการปฏิ วตั ิ, (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2543), บทที่ 4 และ 5
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รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานประชาธิปไตยเมือ่ ปี 2475 ทว่าถูกเผด็จการทหารช่วงชิงอํานาจนําไป
ประชาธิปไตยกลับคืนมาด้วยการลุกขึน้ สูเ้ มือ่ 14 ตุลา 2516 และต่อสูเ้ รือ่ ยมาจนถึงกรณีนองเลือด
พฤษภา 35 จึงยุตเิ ผด็จการทหารได้สาํ เร็จ แม้วา่ ประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยจะมีจุดสะดุดอุปสรรค
มากมาย รวมทัง้ โศกนาฎกรรมเมือ่ 6 ตุลา 2519 ก็ตาม
ทัศนะและเค้าโครงประวัตศิ าสตร์เช่นนี้เองทีใ่ ห้ความหมายแก่รฐั ธรรมนูญ 2540 ว่าเป็ น
รัฐธรรมนูญของประชาชน เพราะเป็ นผลพวงของชัยชนะเหนือเผด็จการทหารอย่างเด็ดขาด และยังมี
จุดหมายสําคัญอยูท่ ก่ี ารขจัดขัดขวางนักการเมืองฉ้อฉล ไร้คุณธรรมออกจากระบบรัฐสภา
ทัศนะประวัตศิ าสตร์ประเภทนี้ยงั มักให้ความสําคัญแก่บทบาทของสถาบันกษัตริยว์ า่ เป็ นส่วน
สําคัญทีช่ ว่ ยให้ภารกิจการสร้างประชาธิปไตยบรรลุผล บทบาทสําคัญทีม่ กั ยกมาสนับสนุ นความคิดนี้คอื
การพระราชทานรัฐธรรมนูญ เมือ่ 2475 และบทบาทของพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์ปจั จุบนั ในเหตุการณ์ 14
ตุลา 2516 กับเหตุการณ์พฤษภา 35
ประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยไทยตามทัศนะนี้ มีพฒ
ั นาการควบคูม่ ากับขบวนการ 14 ตุลา7 แล้ว
เติบโตมากับประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา ทีม่ องเห็นพัฒนาการของประชาธิปไตยว่าเป็ นเรือ่ งของการ
ต่อสูก้ บั เผด็จการทหาร และนักการเมืองไร้คุณธรรมเท่านัน้ แต่กลับมองข้ามปญั หาสําคัญทีค่ รอบงํา
ประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยไทยเกือบตลอด 73 ปีทผ่ี า่ นมา ได้แก่ ปญั หาว่าด้วยบทบาทของสถาบัน
กษัตริยแ์ ละพระราชอํานาจในการเมืองไทย มองไม่เห็นว่าแท้ทจ่ี ริงแล้วบทบาทของสถาบันกษัตริยใ์ น
เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 พฤษภา 2535 และทีส่ าํ คัญคือ 6 ตุลา 2519 และ การปฏิวตั ิ 2475 เป็ น
อย่างไร และมีความหมายเกีย่ วข้องอย่างไรกับประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยไทยโดยองค์รวม
ประวัตศิ าสตร์ชนิดนี้ยอมรับอย่างสนิทใจและไม่ตงั ้ คําถามกับความคิดความเชื่อทีว่ า่ สถาบัน
กษัตริยอ์ ยูน่ อกเหนือระบบการเมืองไทย ไม่เฉลียวใจว่าความคิดความเชื่อเช่นนี้ในตัวมันเองเป็น
อุดมการณ์ทางการเมืองชนิดหนึ่งทีท่ รงอิทธิพลครอบงํา จนกระทังเรามั
่
กแยกบทบาทของสถาบันกษัตริย์
ออกจากความเข้าใจต่อการเมืองประชาธิปไตยของไทย
ในทีน่ ้ีผเู้ ขียนขออธิบายประชาธิปไตยไทยเสียใหม่วา่ พัฒนามาท่ามกลางความสัมพันธ์ทาง
อํานาจระหว่างพลังทางการเมืองต่างๆ ในสังคมไทยอย่างไร ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาเป็น
ประชาธิปไตยทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทางประวัตศิ าสตร์ของสังคมไทยอย่างไร
กษัตริยน์ ิยมในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทยหลัง 2475
“ร่างรัฐธรรมนูญฉะบับนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยอันแท้จริง แต่มลี ทั ธิการปกครองแปลกปลาดแทรก
ซ่อนอยู่ ลัทธิน้ีกค็ อื การนิยมกษัตริย”์

7

ดู ประจักษ์ ก้องกีรติ, และแล้ วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปั ญญาชนก่ อน 14 ตุลา
(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น. 99-134, 464-514 โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวความคิดกษัตริ ยน์ ิยม
ประชาธิปไตยในหมู่ปัญญาชนเสรี นิยมแม้กระทัง่ ฝ่ ายซ้ายบางคน
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“ร่างรัฐธรรมนูญฉะบับนี้เขียนไว้โดยมีความปรารถนาจะเหนี่ยวรัง้ พระมหากษัตริยเ์ ข้ามาพัวพัน
กับการเมืองมากเกินไป โดยการถวายพระราชอํานาจมากกว่าเดิม… ยังงีไ้ ม่ใช่รฐั ธรรมนูญประชาธิปไตย
มันเป็ นรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริยอ์ ย่างชัดๆ ทีเดียว”
“คณะจ้าวนี่เองเป็ นปญั หาใหญ่… พระมหากษัตริยใ์ นรัฐธรรมนูญใหม่ฆา่ คนได้โดยมีความผิด”
ข้อความทัง้ หมดทีอ่ า้ งมานี้มาจากการอภิปรายโดยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหลายท่าน ได้แก่
นายชื่น ระวีวรรณ นายฟื้น สุวรรณสาร และนายเลียง ไชยกาล เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2492 8 เพือ่
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 นายเลียงยังได้เตือนด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะนําไปสูย่ คุ
เข็ญและการปฏิวตั นิ องเลือดเพราะถวายอํานาจแก่พระมหากษัตริยม์ ากเกินสมควร ในระยะนัน้ มีการ
อภิปรายทางหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเข้มข้นว่าสถานภาพและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยค์ วรมี
แค่ไหน โดยเรียกผูส้ นับสนุนการขยายพระราชอํานาจว่าเป็ นพวก “กษัตริยน์ ิยม”
ทัง้ หมดนี้เกิดขึน้ หลังการรัฐประหาร 2490 ซึง่ นักประวัตศิ าสตร์ถอื ว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของระบอบ
เผด็จการทหารของไทยอย่างแท้จริง
น่าคิดว่าการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน ตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคําดังยกมาเป็ นตัวอย่างจากปี 2492
นี้ สามารถทําได้ในปจั จุบนั หรือไม่? แม้แต่ภายในการประชุมรัฐสภาก็เถอะ?
คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยปจั จุบนั ไม่เคยมีประสบการณ์กบั ภาวะทีแ่ นวความคิดแบบกษัตริย์
นิยมเป็ นแค่แนวความคิดหนึ่งของกลุ่มการเมืองหนึ่ง ซึง่ มีดเี ลว ถูกๆ ผิดๆ และมีผลประโยชน์ทาง
การเมืองของตน ไม่มอี ะไรต่างจากนักการเมืองอื่นๆ จึงถูกวิจารณ์ได้เหมือนนักการเมืองอื่นๆ
เราจะถือว่านี่เป็ นความก้าวหน้าหรือถอยหลังดี? เกิดอะไรขึน้ ในประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยของ
ไทยนับจากหลังรัฐประหาร 2490?
นักคิดคนสําคัญเกีย่ วกับการเมืองไทยเคยเสนอไว้นานแล้วว่า การเปลีย่ นแปลงการปกครอง
2475 ไม่แตกหักกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 9 ผลพวงของประวัตศิ าสตร์แบบนี้กค็ อื การเมืองของ
กลุ่มประชาชนหรือในประชาสังคม มิได้มอี าํ นาจหรือมีสว่ นร่วมตัดสินใจในนโยบายหรือการเมืองสําคัญ
ใดๆ รัฐหลัง 2475 ยังคงผูกขาดอํานาจไว้กบั ตน
เราอาจกล่าวกลับทางได้วา่ การทีพ่ ลังประชาชนยังเติบโตเข้มแข็งไม่พอ ไม่ใช่ฐานพลังของการ
ปฏิวตั ิ 2475 เป็ นปจั จัยหนึ่งทําให้ไม่แตกหักกับอํานาจรวมศูนย์ไม่วา่ จะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
หรือรัฐหลัง 2475
ตลอดระยะ 15-20 ปีหลังการปฏิวตั ิ 2475 (2475 ถึง 2490 หรือ 2495) ปญั หาใจกลางของการ
เมืองไทยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ รุนแรงและส่งผลกระทบต่อปญั หาอื่นๆ มากทีส่ ดุ คือ ปญั หาว่าด้วยพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญ
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. ดูฉบับแปลภาษาไทยใน ฟ้ าเดียวกัน
1, 3 (ก.ค.- ก.ย. 2546), น. 99-147
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ความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับฝา่ ยเจ้าหลังการปฏิวตั ิ 2475 คือการต่อสูก้ นั ว่า
พระมหากษัตริยค์ วรมีอาํ นาจแค่ไหน พวกกษัตริยน์ ิยมพยายามอยูห่ ลายครัง้ ทีจ่ ะรือ้ ฟื้นอํานาจของ
พระมหากษัตริย์ การต่อสูอ้ ย่างดุเดือดในข้อนี้นําไปสูก่ บฏบวรเดชในปี 2477 ซึง่ เป็ นสงครามกลางเมือง
ราคาแพง มีผเู้ สียชีวติ หลายสิบคน และต่อมานําไปสูก่ ารสละราชสมบัตขิ องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ในปี 2477 หลังจากทีพ่ ระองค์ทรงพยายามต่อสูต้ ่อรองเพือ่ เพิม่ พระราชอํานาจของกษัตริย์
ภายใต้รฐั ธรรมนูญแต่ไม่สาํ เร็จ
ความขัดแย้งรุนแรงในปญั หานี้ยงั เป็ นเงือ่ นไขผลักดันให้ผนู้ ําทหารอย่างจอมพล ป. พิบลู
สงครามขึน้ มามีบทบาทสําคัญเหนือผูน้ ําพลเรือน จนกระทังอํ
่ านาจนําภายในคณะราษฎรตกอยูใ่ นมือ
ฝา่ ยทหารในทีส่ ดุ เพือ่ ปกป้องผลของการปฏิวตั ิ 2475
ฝา่ ยเจ้าประสบความพ่ายแพ้ต่อเนื่อง ถึงกับถูกจับกุมคุมขัง ถูกเนรเทศไปอยูเ่ กาะ หรือต้องลีภ้ ยั
ไปอยูต่ ่างประเทศ นับจากจอมพล ป. ขึน้ มามีอาํ นาจเต็มตัวในปี 2481 ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว
รัฐธรรมนูญของคณะราษฎรไม่อนุ ญาตให้พระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์ไม่วา่ ระดับใดมีบทบาททาง
การเมือง ด้วยบทบัญญัตวิ า่ พระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์ทรงอยู่ “เหนือ” การเมือง หมายความว่า
พ้นไปจาก ห้ามยุง่ เกีย่ วกับการเมืองการปกครอง พระมหากษัตริยไ์ ม่สามารถกระทังจะแสดงความเห็
่
น
ใดๆ ในทางสาธารณะเกีย่ วกับการเมืองการปกครองโดยไม่ผา่ นความเห็นชอบของรัฐบาลหรือสภาฯ
บทบาทของฝา่ ยเจ้าได้รบั การรือ้ ฟื้นโดยปรีดี พนมยงค์ในฐานะผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์ชว่ ง
ท้ายและหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ปรีดเี ป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการปฏิวตั ิ 2475 และการต่อสูก้ บั ฝา่ ย
เจ้าหลังจากนัน้ แต่เขาจําเป็ นต้องประนีประนอมกับฝา่ ยเจ้าช่วงสงครามเพือ่ ต่อสูก้ บั อํานาจของจอมพล
ป. ขบวนการเสรีไทยแท้ทจ่ี ริงแล้วเป็ นแนวร่วมหรือพันธมิตรของกลุม่ การเมืองหลายฝา่ ย รวมทัง้ กลุ่ม
ปรีดี กลุ่มส.ส.อีสาน ทหารเรือ และฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมมาร่วมมือกันอย่างหลวมๆ เพือ่ ต่อสูก้ บั รัฐบาลจอม
พล ป. ฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมและพระราชวงศ์หลายพระองค์มบี ทบาทสําคัญในเสรีไทยสายอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา ในขณะทีป่ รีดเี ป็ นผูน้ ําของขบวนการภายในประเทศ
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เจ้านายทัง้ หลายได้รบั บรรดาศักดิ ์คืน และได้รบั อนุญาตให้มบี ทบาท
ทางการเมืองได้ (ยกเว้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระโอรสธิดาเท่านัน้ ) แต่การเมืองช่วงนัน้ ยัง
อยูใ่ ต้อทิ ธิพลของกลุ่มปรีดี ซึง่ มิได้มกี ารถวายพระราชอํานาจคืนหรือเพิม่ พระราชอํานาจมากไปกว่าหลัง
2475 แต่อย่างใด
กําเนิด “กษัตริยน์ ิยมประชาธิปไตย”
ปี 2488-2494 เป็ นจุดเปลีย่ นสําคัญของฝา่ ยกษัตริยน์ ิยม กล่าวคือเป็ นระยะก่อตัวและสร้าง
รากฐานให้แก่ “กษัตริยน์ ิยมประชาธิปไตย” บทบาทของฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมในสภาฯมีความโดดเด่น
ความสําคัญของเจ้าและสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ด้รบั การรือ้ ฟื้นกลับมาอีกครัง้ ภายใต้การนําของ
สมเด็จฯกรมขุนชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสของรัชกาลที่ 5 พระองค์สดุ ท้ายทีย่ งั ทรงดํารงพระชนม์ชพี
อยูใ่ นขณะนัน้ พระองค์เป็ นผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์ในเวลาต่อมา และเป็ นผูน้ ําสําคัญของฝา่ ย
กษัตริยน์ ิยมนับจาก 2475 ตราบจนสิน้ พระชนม์ในปี 2494
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แต่ฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมหลังสงครามโลก ไม่มคี วามมุง่ หมายจะเรียกหาอํานาจของ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อกี ต่อไป นักการเมืองฝา่ ยนี้หลายคนวิพากษ์วจิ ารณ์โจมตีระบอบการเมืองก่อน
2475 ด้วยซํ้าไป แต่พวกเขาต้องการแสวงหาบทบาท สถานะ และพระราชอํานาจทีม่ ากขึน้ กว่าที่
คณะราษฎรจํากัดไว้ พวกเขาแสวงหาพระราชอํานาจมากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้ภายใต้ระบอบหลัง 2475
ประเด็นสําคัญๆมี อาทิ เช่น พระราชอํานาจเลือกและแต่งตัง้ วุฒสิ มาชิก พระราชอํานาจแต่งตัง้ ตําแหน่ง
สําคัญอื่นๆ เช่น ประธานศาล ฯลฯ พระราชอํานาจในการยับยัง้ กฎหมายทีผ่ า่ นสภาฯ เป็ นต้น
ฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมหลังสงครามจึงเป็ นทัง้ การเริม่ ต้นใหม่ของสถาบันกษัตริยห์ ลัง 2475 แต่กเ็ ป็ น
ความต่อเนื่องสืบทอดภารกิจของฝา่ ยเจ้าทีพ่ า่ ยแพ้ไปสิน้ เชิงก่อนสงคราม ความต่อเนื่องแต่เริม่ ใหม่ท่ี
สําคัญ ได้แก่การวางรากฐานทางภูมปิ ญั ญาแก่กษัตริยน์ ิยมประชาธิปไตย หรือระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุขแบบหลัง 14 ตุลา วาทกรรมว่าด้วยพระมหากษัตริยท์ เ่ี ริม่ ต้นในช่วงนี้ ด้าน
หนึ่งสืบทอดอุดมการณ์กษัตริยน์ ิยมแต่เดิม10 แต่อกี ด้านหนึ่งยอมรับสถานะประมุขภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ด้านหนึ่งยืนยันอิทธิพลมหาศาลตามประเพณีทม่ี มี าแต่โบราณกาล แต่กลับอยูน่ อกเหนื อการเมืองการ
ปกครองโดยตรง
ในเดือนมีนาคม 2489 สมเด็จฯ กรมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากรหรือพระองค์เจ้าธานีนิวตั 11 ทรง
แสดงปาฐกถาถวายแด่พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล พระอนุชา (พระเจ้าอยูห่ วั องค์ปจั จุบนั ) และสมเด็จ
พระราชชนนี ต่อมาปาฐกถาดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงตีพมิ พ์เป็ นบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ใน
หัวข้อ “Thai Old Siamese Conception of Monarchy” 12 พระนิพนธ์น้ีเป็ นงานสัน้ ๆทว่ามีความสําคัญ
อย่างสูง เพราะประมวลรวบยอดความคิดของลัทธิกษัตริยน์ ิยมขึน้ เป็นทฤษฎีวา่ ด้วยพระมหากษัตริยใ์ น
ระบบการเมืองหลัง 2475 ทีฝ่ า่ ยกษัตริยน์ ิยมปรารถนาจะเห็น เป็ นฐานทางภูมปิ ญั ญาของ ”วาทกรรม
พระราชอํานาจ” ซึง่ มุง่ ขยายพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยภ์ ายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ และเป็ น
กรอบเค้าโครงสําหรับพัฒนาการของสถาบันกษัตริยไ์ ทยตลอดระยะ 60 ปีทผ่ี า่ นมา จนทุกวันนี้มสี ถานะ
สูงส่งอย่างไม่เคยมีมาก่อน
10

ดู สายชล สัตยานุรักษ์, สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ การสร้ างอัตลักษณ์ เมืองไทย และ ชั้น ของชาวสยาม,
(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, 2546), น. 141-179
11
พระองค์เจ้าธานีนิวตั ทรงมีบทบาทสําคัญในอภิรัฐมนตรี สภา ซึ่ งขัดขวางความพยายามของรัชกาลที่ 7 ในการที่จะ
“ปฏิรูป” การเมืองไทย พระองค์ทรงเป็ นปราชญ์ที่ปราดเปรื่ อง ในระยะที่ฝ่ายกษัตริ ยน์ ิยมถอยร่ นในช่วงสมัยแรกของจอม
พล ป. พระองค์ท่านเก็บตัวทํางานวิชาการอยูเ่ งียบๆ บทบาทสําคัญต่อมาคือ ทรงเป็ นพระอาจารย์ที่ถวายการอบรม
ตระเตรี ยมยุวกษัตริ ยท์ ้ งั สองพระองค์เพื่อขึ้นเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ พระองค์เจ้าธานีฯ ทรงรับหน้าที่น้ ีหลายปี ต่อมากระทัง่ พระ
เจ้าอยูห่ วั องค์ปัจจุบนั ทรงมีวฒ
ุ ิภาวะ พระองค์เจ้าธานีฯ ยังเป็ นประธานองคมนตรี หลังจากที่สมเด็จฯ กรมขุนชัยนาทฯ
สิ้ นพระชนม์
12
บทความนี้ตีพิมพ์ใน Journal of Siam Society, 36:2 (1947) ในที่น้ ี อา้ งอิงฉบับตีพิมพ์ซ้ าํ ใน Collected Articles by H.H.
Prince Dhani Nivat, (Bangkok: the Siam Society, 1969), pp. 91-104. มีคนอ่านบทความนี้จริ งๆ กี่คนไม่ใช่ปัญหา เพราะ
ความสําคัญอยูท่ ี่นาํ เสนออุดมการณ์วา่ ด้วยสถาบันพระมหากษัตริ ยข์ องฝ่ ายกษัตริ ยน์ ิยมอย่างเป็ นระบบ เป็ นความคิดรวบ
ยอดของวาทกรรมและการปฏิบตั ิจาํ นวนมาก
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พระองค์เจ้าธานีฯ เสนอในบทความว่า สถาบันพระมหากษัตริยไ์ ทยอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญอยู่
แล้วมาแต่โบราณกาล คือ พระมนูธรรมศาสตร์ รัฐธรรมนูญอย่างหลัง 2475 เป็ น “pure foreign
institution” (p.101) ภายใต้รฐั ธรรมนูญตามประเพณีน้ี พระมหากษัตริยม์ ไิ ด้ทรงมีพระราชอํานาจล้นฟ้า
ไร้ขอบเขต แต่พระราชอํานาจกลับต้องอยูภ่ ายในกรอบของทศพิธราชธรรม และธรรมเนียมอื่นๆ อีก
มากมาย นันคื
่ อต้องทรงเป็ นธรรมราชา พระองค์เจ้าธานีฯ วาดภาพประวัตศิ าสตร์ไทยอันสวยหรูวา่
พระมหากษัตริยไ์ ทยทีผ่ า่ นมาเป็ นเสมือนบิดาปกครองบุตรดังตกทอดมาแต่สมัยสุโขทัย มีการแขวน
“gong” (ฆ้อง?)รับร้องทุกข์ แม้ต่อมาจะรับอิทธิพลลัทธิเทวราชของเขมร แต่พระมหากษัตริยไ์ ทยที่
เปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรยังคงสืบทอดต่อมาจนถึง 2475 พระองค์เจ้าธานีฯทรงยํา้ ว่า
พระมหากษัตริยไ์ ทยเป็ น The Great Elect อยูแ่ ล้ว คือประชาชนร่วมใจกันเลือกแล้วเทิดทูนขึน้ เป็ นเจ้า
ชีวติ เจ้าแผ่นดินตามคติ “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ”
นี่คอื ทฤษฎีของไทยว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เป็ นจารีตธรรมเนียมทีไ่ ม่เคยมีการเขียนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร13 ทฤษฎีพระมหากษัตริยเ์ ช่นนี้เองทีเ่ ป็ นฐานของการรือ้ ฟื้นบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์
ระหว่าง 2490-2494 และนับจากยุคสฤษดิ ์เป็ นต้นมา
แม้ปรีดี พนมยงค์จะเป็ นผูเ้ ปิ ดโอกาสแก่ฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมให้กลับมามีบทบาททางการเมือง แต่
เจ้านายบางพระองค์และฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมยังคงขัดข้องเคืองใจกับบทบาทของปรีดใี นการปฏิวตั ิ 2475 จึง
จ้องแก้แค้นปรีดอี ย่างเอาการเอางานและอย่างเป็ นระบบ กรณีสวรรคตอันน่าเศร้าสลดกลับกลายเป็ น
โอกาสงามทีก่ ลุ่มนี้ใช้เล่นงานปรีดจี นพ่ายแพ้ ปรีดตี อ้ งประสบความยากลําบากอย่างแสนสาหัสตัง้ แต่ปี
2489 จนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ ก็ดว้ ยฝีมอื ของฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมเหล่านี้ ผลพลอยได้อกี อย่างหนึ่งคือ
เรือ่ งราวความเป็ นไปของราชสํานักกลับมาเป็ นจุดสนใจของสังคมอีกครัง้
รัฐประหารปี 2490 เป็ นการปิ ดฉากคณะราษฎร นักประวัตศิ าสตร์มกั จะให้ความสนใจกับ
บทบาทของผูน้ ํารุน่ ใหม่ในกองทัพบกอย่างผิน ชุณหะวัณและเผ่า ศรียานนท์ ข้อเท็จจริงก็คอื เกิดขึน้
จากความร่วมมือระหว่างทหารบกกับฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมซึง่ มีบทบาทมากมายเต็มไปหมดในการรัฐประหาร
ครัง้ นี้ อาจจัดได้วา่ 2490-2494 เป็ นยุคฟื้นฟูของกษัตริยน์ ิยม หลักฐานชัดเจนประการหนึ่งคือ
รัฐธรรมนูญ 2492 ทีโ่ ปรเจ้าอย่างไม่เคยมีมาก่อน เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีร่ ะบุวา่ ประเทศไทยเป็ น
ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข และฉบับแรกทีร่ ะบุวา่ ผูใ้ ดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริยไ์ ม่ได้
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เห็นได้ชดั ว่านี่คือฐานทางภูมิปํญญาของ 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
วิทยานิ พนธ์ของธงทอง จันทรางศุ พ.ศ. 2529, และของหนังสื อ พระราชอํานาจ โดยประมวล รุ จนเสรี และความเห็นอื่นๆ
ในทํานองเดียวกัน รวมทั้งบทความของศรี ศกั ร วัลลิโภดม ใน มติชน เมื่อ 23 ก.ย. 2548 ที่ผา่ นมานี้ เอง ทั้งหมดอ้างถึง
รัฐธรรมนูญตามวัฒนธรรมประเพณี ไทยที่สอดคล้องกับสังคมไทยกว่ารัฐธรรมนูญทางการซึ่ งเป็ นของนอก ทั้งหมดอ้างถึง
พระราชอํานาจตามประเพณี ซ่ ึ งมิได้เขียนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรัฐธรรมนูญ (ของนอก) ธงทองเสนอว่านี่เป็ นพระราช
อํานาจตามธรรมชาติของพระมหากษัตริ ย ์ ประมวลเสนอว่า ดังนั้นพระองค์จึงทรงอยูเ่ หนือรัฐธรรมนูญ (ของนอก)
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และให้อาํ นาจพระมหากษัตริยอ์ กี หลายประการ เช่นในการเลือกและแต่งตัง้ วุฒสิ ภา ในการประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน และในการอนุ มตั เิ ปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาล เป็ นต้น
นักประวัตศิ าสตร์ไทยมักเสนอว่าการฟื้นฟูสถาบันกษัตริยเ์ กิดขึน้ ในยุคสฤษดิ14์ แต่แท้ทจ่ี ริงเริม่
ในช่วงนี้เอง กล่าวคือ ในขณะทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั องค์ปจั จุบนั ยังทรงพํานักอยูใ่ นต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่
ผูส้ าํ เร็จราชการฯ และคณะองคมนตรี (เรียกว่า อภิรฐั มนตรี ระหว่าง 2490-92) ได้รอ้ื ฟื้นประเพณีเดิม
และริเริม่ ประเพณีใหม่ๆ หลายอย่าง
พระราชพิธพี ชื มงคล ซึง่ มักกล่าวกันว่าได้รบั การรือ้ ฟื้นในปี 2503 ได้รบั การรือ้ ฟื้นเมือ่ 6 พ.ค.
15
2492
ผูส้ าํ เร็จราชการฯ เสด็จถวายปริญญาบัตรแก่นกั ศึกษาหลายมหาวิทยาลัยรวมทัง้ จุฬาฯ ในปี
16
2492
ตลอดปี 2491-2492 ข่าวเกีย่ วกับกิจกรรมของราชสํานักได้รบั การรายงานสมํ่าเสมอ วันจักรี วัน
ปิยมหาราชกลายเป็ นพิธกี ารใหญ่โต เจ้านายหลายพระองค์ทเ่ี สด็จลีภ้ ยั ช่วงรัฐบาลจอมพล ป. เสด็จกลับ
ในช่วงนี้ รวมถึงพระองค์เจ้าบวรเดชในปี 2492 แต่ขา่ วใหญ่เกีย่ วกับสถาบันกษัตริยต์ ลอดปี 2491-92
ได้แก่การอัญเชิญพระราชอังคารของพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 กลับประเทศไทยพร้อมการเสด็จกลับของ
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี มีพระราชพิธใี หญ่โต และคําอธิบายกําเนิดประชาธิปไตยแบบกษัตริย์
นิยมประชาธิปไตย ซึง่ ยกคุณความดีให้กบั พระองค์ในฐานะผูพ้ ระราชทานรัฐธรรมนูญ เริม่ ต้นในช่วงนี้
เอง
การรุกคืบขยายอํานาจของฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมจึงกลายเป็นหนามยอกอกคณะรัฐประหาร 2490 ใน
เวลาต่อมา มีความขัดแย้งหลายครัง้ จนในทีส่ ดุ คณะทหารจึงก่อการรัฐประหารในปลายปี 2494 ล้ม
รัฐบาลของตนเองเพือ่ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2492 ลดทอนอํานาจของฝา่ ยเจ้าลงฉับพลัน การรัฐประหาร
เกิดขึน้ ก่อนการเสด็จนิวตั พิ ระนครของพระเจ้าอยูห่ วั องค์ปจั จุบนั เพียง 3 วัน17
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ต้นแบบความเข้าใจนี้ คือ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่ อขุนอุปถัมภ์ เผด็จการ (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526) จากนั้น มีผใู้ ช้ตามอีกมาก รวมทั้งประจักษ์ และแล้ วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ. แม้กระทัง่
สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ, แผนชิ งชาติไทย (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์สมาพันธ์, 2534) ซึ่ งศึกษายุคหลัง 2490 โดยตรง ก็เน้นที่กลุ่ม
ทหารบกและความขัดแย้งกับปรี ดี สุ ธาชัยอภิปรายถึงกลุ่มนิยมเจ้า 2-3 ครั้ง แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญนัก (น. 52, 100, 102103) มาให้ความสนใจมากขึ้นเมื่ออธิบายถึงรัฐธรรมนูญ 2492 ซึ่ งม.ร.ว. เสนีย ์ ปราโมช ถึงกับกล่าวว่าเป็ นการ “ถวายพระ
ราชอํานาจคืน” (น.110) กลุ่มนิยมเจ้าในที่น้ ี หมายถึง นักการเมืองสําคัญ เช่น พี่นอ้ งตระกูลปราโมช
15
Bangkok Post, 7 May 1949 แต่ยงั ไม่ใช่การประกอบพระราชพิธีที่ทอ้ งสนามหลวง
16
Bangkok Post, 3 June 1949
17
ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ : การสถปนาพระราชอํานาจนํา (พ.ศ. 2494-2546)”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547) ถือเอาการเสด็จนิ วตั ิในปี 2494 เป็ นหลักหมาย
ว่าสถาบันกษัตริ ยเ์ ริ่ มเข้มแข็งขึ้น อันที่จริ งการเสด็จนิวตั ิเกิดขึ้น ณ จุดตกตํ่าอีกครั้งของฝ่ ายกษัตริ ยน์ ิยม แต่หากถือว่าเป็ นจุด
เริ่ มของการรื้ อฟื้ นสถาบันกษัตริ ยใ์ ห้เข้มแข็งอีกครั้งหลังถูกลดทอนอํานาจฉับพลัน 3 วันก่อนหน้านั้นก็ยอ่ มถูกต้อง
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หลังความพ่ายแพ้ของฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมคราวนี้ การฟื้นฟูบทบาทพระราชอํานาจมิได้หวังผลระยะ
สัน้ หรืออาศัยกลวิธใี นระบบรัฐสภาอีกต่อไป แต่ทฤษฎีวา่ ด้วยพระมหากษัตริยไ์ ทยกลับได้รบั การปลูกฝงั
างมาก อาศัยการสร้างสมพระบารมีในหมูป่ ญั ญาชน และ
ก่อร่างสร้างตัวอีกครัง้ อย่างช้าๆ ทว่ามันคงอย่
่
การให้ความหมายใหม่แก่สถานะเหนื อการเมือง จนประสบความสําเร็จครัง้ ใหญ่ในเหตุการณ์ 14 ตุลา
2516
ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา หรือระบอบรัฐสภาของกลุ่มทุนโดยมีธรรมราชาอยูเ่ หนือการเมือง
14 ตุลา 2516 คือการปฏิวตั คิ รัง้ สําคัญในประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยไทยอย่างไม่มขี อ้ โต้แย้ง
แต่การปฏิวตั ดิ ว้ ยพลังมหาชน กลับมิได้หมายความว่ากลุ่มฝา่ ยอื่นๆจะไม่ถอื โอกาสร่วมตักตวง
ประโยชน์จากการปฏิวตั นิ นั ้ มิหนําซํ้าพลังของมหาชนทีโ่ ค่นรัฐบาลทหารสําเร็จเป็ นเพียงพลังของการลุก
ฮือขึน้ ชัวคราวเท่
่
านัน้ พลังจัดตัง้ ทีม่ รี ากลึกในสังคมและมีอาํ นาจต่อรองยังมิได้เข้มแข็งพอ (ยกเว้น
พ.ค.ท.)
มีผกู้ ล่าวมานานแล้วว่า ระบอบรัฐสภาซึง่ 14 ตุลาช่วยให้ลงหลักปกั ฐานมันคงนั
่ น้ กลับเป็ นเวทีท่ี
กลุ่มทุนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เข้ามาช่วงชิงหาผลประโยชน์ในทีส่ ดุ ระหว่าง 20 ปีนบั จาก 2516
อํานาจนําของกองทัพเริม่ ถดถอยลงทุกที จากทีม่ อี าํ นาจโดยตรง กลายเป็ นการครอบงําอย่างไม่เป็ น
ทางการ กลายเป็ นการค่อยๆ ถอนตัวออกไป แม้กองทัพพยายามจะหวนกลับสูอ่ าํ นาจอีกครัง้ ในปี 2519
และ 2534 แต่กลับจบลงด้วยการลุกฮือของประชาชนต่อต้านอํานาจทหารอีกครัง้ เมือ่ เดือนพฤษภา 2535
ท่ามกลางการถดถอยของอํานาจทหาร กลุ่มทุนน้อยใหญ่ทงั ้ ระดับชาติและท้องถิน่ ต่างเข้ามาแสวง
ผลประโยชน์ในรัฐสภา
การปฏิวตั ิ 14 ตุลาจึงเป็ นการสถาปนาระบบการเมืองทีเ่ อือ้ ประโยชน์แก่กลุ่มทุนและกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ซึง่ อาศัยพลังทุนเพือ่ เข้าครอบครองอํานาจ โดยเฉพาะทุนจากท้องถิน่ ทีม่ ฐี านอยูก่ บั
ชนบทและผลประโยชน์เฉพาะถิน่ เฉพาะภูมภิ าค จนกลายเป็ นการอาศัยระบบรัฐสภาเพือ่ แบ่งสรรอํานาจ
และทรัพยากรของรัฐเอาไปเป็ นประโยชน์แก่ฐานการเมืองของตน สาธารณชนทีม่ พี ลังทางการเมืองได้แก่
ชาวกรุง ชนชัน้ กลางผูม้ กี ารศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ มวลชน (สือ่ ชนชัน้ กลาง สือ่ ชาวกรุง) เกลียดชัง
ประชาธิปไตยบ้านนอกของทุนท้องถิน่ ยิง่ นัก จึงผลักดันให้เกิดการ “ปฏิรปู การเมือง” อันนําไปสู่
รัฐธรรมนูญ 2540 ซึง่ มีจุดหมายชัดเจนแต่แรกเริม่ เพือ่ ลดอํานาจหรือขจัดทุนท้องถิน่ หรือประชาธิปไตย
แบบบ้านนอก และเพือ่ พยายามสถาปนาประชาธิปไตยทีส่ าธารณชนทีม่ กี ารศึกษาเชื่อว่าถูกต้องตาม
แบบฉบับ
ผูเ้ ขียนเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2540 มิได้ลม้ เหลวอย่างทีม่ กั กล่าวกัน ตรงข้าม กลับประสบ
ความสําเร็จในการลดทอนพลังของทุนท้องถิน่ ตามต้องการ แต่ผลทีค่ าดไม่ถงึ คือ กลับเปิดโอกาสให้
กลายเป็ นระบบรัฐสภาภายใต้อาํ นาจนําเด็ดขาดของทุนขนาดใหญ่ระดับชาติและระดับนานาชาติซง่ึ มี
วัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมทางการเมืองต่อการกําหนดนโยบาย การบริหารราชการ และการใช้
อํานาจต่างลิบลับกับการเมืองของทุนท้องถิน่
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รัฐธรรมนูญ 2540 ยังประสบความสําเร็จสร้างความมันคงแก่
่
อาํ นาจฝา่ ยบริหาร จนอํานาจของ
ทุนใหญ่สามารถยึดครองหรือทําลายอํานาจตรวจสอบถ่วงดุลโดยรัฐสภาและโดยองค์กรอิสระต่างๆ
รัฐธรรมนูญ 2540 ล้มเหลวอย่างสิน้ เชิงในประการหลังนี้
ทัศนะทํานองทีก่ ล่าวมามิได้ผดิ พลาดอะไร แต่มองเห็นแค่ซกี เดียวของระบบการเมือง
ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา นันคื
่ อเห็นแค่ระบอบรัฐสภาของกลุม่ ทุน แต่มองข้ามฝา่ ยกษัตริยน์ ิยม
ซึง่ ช่วงชิงประโยชน์จาก 14 ตุลาจนประสบความสําเร็จมหาศาลอย่างไม่เคยได้รบั มาก่อน เป็ น
ความสําเร็จเงียบๆ ทีส่ าธารณชนไม่ทนั สังเกตเพราะอาจไม่นึกว่าเป็ นการเมือง
ปญั หาใจกลางของประชาธิปไตยไทยทีต่ ่อสูข้ ดั แย้งอย่างคอขาดบาดตายระหว่างปี 2475-2495
(20 ปี ) จากนัน้ ลดถอยสงบเสียงลงระหว่างปี 2495-2516 (21 ปี) กลับได้รบั คําตอบหรือทางออกรูปธรรม
อย่างเงียบๆนับจากปี 2516 (32 ปีนบั ถึงขณะนี้) 14 ตุลา 2516 คือความสําเร็จโดยพืน้ ฐานของการรือ้
ฟื้นบทบาทของสถาบันกษัตริยข์ น้ึ ใหม่ในระบบการเมืองไทย แต่เป็นบทบาทใหม่ทส่ี ถาบัน
พระมหากษัตริยไ์ ม่เคยมีมาก่อน
บทบาทแบบนี้แสดงออกอย่างเป็ นรูปธรรมทีส่ ดุ ในเหตุการณ์ 14 ตุลา นันเอง
่
หรืออาจกล่าวได้
ว่าพระราชกรณียกิจในวันนัน้ และทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์วนั นัน้ (หมายถึงการโปรดเกล้าฯ
“พระราชทาน” รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ ์ การโปรดเกล้าฯ ริเริม่ “สภาสนามม้า” อันนําไปสูอ่ งค์กรนิติ
บัญญัติ ฯลฯ) นิยามบทบาทของพระมหากษัตริยเ์ หนือการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทยนับจากนัน้
จนถึงทุกวันนี้ รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ ์ คือ รัฐบาลแรกของระบอบประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยอ์ ยู่
เหนือการเมือง หรือเรียกอย่างเป็ นทางการว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข”
แม้วา่ รัฐบาลนี้จะอ่อนแอเกินกว่าจะวางรากฐานของระบอบนี้อย่างมันคงทั
่
นที
และต้องผ่านความระหกระเหินอีกหลายปี กว่าจะวางรากฐานของระบบนี้อย่างมันคงก็
่ ตาม
ระยะทีเ่ ราเรียกว่าประชาธิปไตยครึง่ ใบภายใต้รฐั บาลเปรมเพราะเป็ นการต่อรองอํานาจกัน
ระหว่างกองทัพกับพลังนอกระบบราชการ (กลุ่มทุนและนักการเมืองในสภาและภาคเอกชนนอกสภา
เป็ นต้น) ในระยะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริยก์ บั ระบบการเมืองกลับสถาปนา
ลงตัวเรียบร้อย
ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาจึงไม่ใช่แค่การต่อสูข้ องประชาชนกับเผด็จการทหาร และไม่ใช่
แค่การต่อสูก้ บั ทุนท้องถิน่ ทุนระดับชาติทห่ี นุนนักการเมืองฉ้อฉล แต่ขณะนี้ (หลังทหารหมดบทบาท)
เป็ นระบบการเมืองแบบ 3 ส่วน ได้แก่ มวลชน ทุนและนักการเมือง และฝา่ ยกษัตริยน์ ิยม
ความหมายของสถานะเหนื อการเมือง เปลีย่ นจากการถูกกีดกันออกไปให้เลยพ้นการเมือง
กลายเป็ นความสูงส่งเหนือกว่าการเมืองฉ้อฉลสกปรกทัวไป
่
ธรรมราชาเป็นแหล่งทีม่ าของความชอบธรรมทางการเมืองและพระราชอํานาจศักดิ ์สิทธิ ์หรือ
บารมีมาแต่โบราณ เป็ นอุดมคติดงั ้ เดิมของสังคมการเมืองพุทธเถรวาททีถ่ อื ว่า
พระราชาผูท้ รงทศพิธราชธรรม ย่อมสังสมพระราชอํ
่
านาจศักดิ ์สิทธิ ์หรือบารมี
อันจะส่งผลโดยปริยายให้ระเบียบโลก (สังคม) ของชาวพุทธอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ธรรมราชาตามทฤษฎีกษัตริย์
นิยมประชาธิปไตย อยูบ่ นพืน้ ฐานปรัชญาการเมืองของพุทธเถรวาทดังกล่าว แต่ปรับแปร
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ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ออกมาเป็ นโครงการและพระราชกรณียกิจต่างๆ ซึง่ เน้น
การเอาใจใส่ทกุ ข์สขุ ของมหาชน แต่พระราชกรณียกิจทัง้ หลาย
กลับมิได้ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทาง ”การเมือง” ตามทีเ่ ข้าใจกันทัวไป
่ เพราะพระองค์ทรงอยู่
“เหนือการเมือง” เพราะ “การเมือง” ในความเข้าใจทัวๆ
่ ไปหมายถึง การต่อสูเ้ พือ่ เข้าครอบครองรัฐบาล
และรัฐสภา ธรรมราชายุคประชาธิปไตยหรือกษัตริยน์ ิยมประชาธิปไตย
อยูเ่ หนือการเมืองในความหมายแคบเช่นนี้
แต่ถา้ หาก “การเมือง” หมายถึงสัมพันธภาพทางอํานาจ (power relations)
ระหว่างกลุ่มฝา่ ยหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐ สถานะ “เหนือการเมือง” ย่อม
จัดว่าเป็ นส่วนหนึ่งในระบบการเมืองของไทย กล่าวคือมีปริมณฑล “การเมือง”
(การต่อสูเ้ พือ่ เข้าครอบครองรัฐบาลและรัฐสภา)อยูข่ า้ งล่าง และมีปริมณฑล “เหนือการเมือง” อยูข่ า้ งบน
ในระบบเดียวกัน ภายใต้ระบบเดียวกันนี้ ธรรมราชาเหนือการเมืองย่อมทรงพระบารมีวเิ ศษเมือ่
เปรียบเทียบกับนักการเมืองซึง่ ทําได้อย่างเก่งก็แค่มอี าํ นาจอันสกปรกฉ้อฉล
อย่างไรก็ดี ตลอด 30 ปีหลัง 14 ตุลา ทัง้ กลุ่มทุน กลุ่มผลประโยชน์และนักการเมือง และฝา่ ย
กษัตริยน์ ิยมต่างตระหนักดีวา่ ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาเป็ นการเมืองของมวลชน หมายความว่า
ทุกฝา่ ยทีพ่ ยายามครองอํานาจต้องสังสมความสนั
่
บสนุนจากประชาชนด้วย ทุกฝา่ ยต้องเป็ น “ประชา
นิยม” เพียงแต่เป็ นคนละชนิด มีวธิ กี าร พิธกี รรมคนละชุดในการสร้างความสนับสนุนจากประชาชน18 แม้
พรรคไทยรักไทยจะได้รบั ชัยชนะท่วมท้นในการเลือกตัง้ 2 ครัง้ แต่ความนิยมทีป่ ระชาชนมอบให้แก่ผนู้ ํา
ทางการเมืองเป็ นความนิยมคนละชนิดคนละเรือ่ งกับกระแสนิยมเจ้า
แนวโน้มทีโ่ ดดเด่นมากของประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาก็คอื กระแสกษัตริยน์ ิยมสูงขึน้ ถึง
่
องประชาธิปไตยกลับถดถอยลง
ระดับทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมันในระบอบการเมื
เหตุสาํ คัญคือ นักการเมืองและผูม้ อี าํ นาจบ่อนทําลายตัวเองด้วยความไร้ประสิทธิภาพ ทุจริตคอร์รปั ชัน่
และการใช้อาํ นาจอย่างฉ้อฉลไม่เป็ นธรรม กลายเป็ นว่ายิง่ ระบบการเมืองหมดความน่าเคารพเชือ่ ถือลง
เท่าไร ความศรัทธาต่อสถาบันเหนือการเมืองยิง่ สูงขึน้ เท่านัน้ จนเกิดวาทกรรมทีจ่ ดั วางพระราชอํานาจ
หรือบารมี กับอํานาจของนักการเมืองเป็ น 2 ขัว้ ตรงข้ามกัน ฝา่ ยแรกวิเศษสูงสุด ฝา่ ยหลังชัวสุ
่ ดขีด
ความเชื่อมันกั
่ บระบอบการเมืองประชาธิปไตยตกตํ่าถึงขนาดบางคนเห็นว่า ประชาธิปไตยเป็นยู
โทเปียของพวกตามก้นฝรัง่ ในขณะทีพ่ ระบารมีเป็ นของแท้ของไทยทีไ่ ม่เคยบกพร่องผิดพลาด นี่เป็ น
ประวัตศิ าสตร์ทต่ี กอยูใ่ ต้อุดมการณ์ประวัตศิ าสตร์แบบราชาชาตินิยม หรือทฤษฎีทพ่ี ระองค์เจ้าธานีฯ
วางรากฐานให้ และเป็ นความทรงจําขาดๆ เกินๆ ตัวอย่างของส่วนทีข่ าดได้แก่ กษัตริยน์ ิยมใน
ประวัตศิ าสตร์การเมืองไทย 2475-2494 ดังเสนอข้างต้น และ บทบาทของฝา่ ยกษัตริยน์ ิยมในเหตุการณ์
6 ตุลา 2519 เป็ นต้น
แม้วา่ 14 ตุลา คือการปฏิวตั ขิ องประชาชน และประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาเป็นการเมือง
ของมวลชน แต่ทงั ้ ฝา่ ยนิยมอํานาจและฝา่ ยนิยมบารมีต่างไม่เห็นความสําคัญของการสร้างความเข้มแข็ง
18

ผูเ้ ขียนจะอธิบายต่อไปว่า แรงสนับสนุนจากประชาชนที่ท้ งั สองฝ่ ายต้องการ ไม่ใช่พลังประชาชนที่มีการรวมตัวจัดตั้ง
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ให้แก่ประชาชน ไม่ตอ้ งการ “สังคมเข้มแข็ง” เอาเข้าจริง ทัง้ สองฝา่ ยมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการปราบปราม
ประชาชนมาด้วยกันทัง้ นัน้ เพราะต่างไม่ไว้ใจประชาชน กลัวการรวมตัวจัดตัง้ ของประชาชน หรือถึง
ขนาดเห็นประชาชนเป็ นภัยคุกคาม

ภาคสอง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยของไทย
จากประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยทีก่ ล่าวมาในตอนก่อน มีประเด็นเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยของไทย 6 ประเด็นใหญ่ทข่ี อนํามาอภิปรายในทีน่ ้ี
1. อํานาจของรัฐในวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยของไทย
1.1 ธรรมชาติของอํานาจ: ฉ้อฉลหรือเป็ นธรรม
คํากล่าวทีว่ า่ “อํานาจเป็ นสิง่ ฉ้อฉล อํานาจสมบูรณ์ยอ่ มฉ้อฉลอย่างสมบูรณ์” (Power corrupts.
Absolute power corrupts absolutely.) มีกาํ เนิดจากวัฒนธรรมการเมืองสมัยใหม่ของโลกตะวันตกซึง่
ประชาชนไม่ไว้ใจอํานาจของรัฐ สําหรับสังคมไทย ปญั ญาชนและผูต้ ่นื ตัวทางการเมืองจนไม่ไว้ใจอํานาจ
อาจเห็นด้วยกับคํากล่าวเช่นนัน้
แต่ในวัฒนธรรมการเมืองของไทยแต่เดิมมาถือว่า อํานาจกับบุญบารมีเป็ นของคูก่ นั มีอาํ นาจได้
แสดงว่าต้องมีบุญมากพอ สิน้ บุญก็สน้ิ อํานาจ อํานาจทีม่ ากับบุญจึงเป็ นอํานาจทีเ่ ป็ นธรรมตามธรรมชาติ
อํานาจสูงสุด คือ พระบารมีของจักรพรรดิราชหรือธรรมราชา พ่อขุนจึงเป็ นตัวแบบอุดมคติของอํานาจที่
เต็มไปด้วยความกรุณา อํานาจตามคติไทยจึงไม่ฉ้อฉล จนกว่าผูท้ รงอํานาจนัน้ จะเสือ่ มถอยไร้คุณธรรม
เขาก็จะหมดอํานาจลงไป ความคิดต่อพระราชอํานาจพระบารมีในปจั จุบนั มีมลู ฐานจากวัฒนธรรมอํานาจ
เช่นนี้
การตีความประวัตศิ าสตร์แบบราชาชาตินิยมว่า การปฏิรปู ระบบราชการสมัยรัชกาลที่ 5 มาจาก
ความริเริม่ ของพระองค์เองโดยไม่ตอ้ งมีราษฎรเรียกร้องต่อสู้ เพราะเห็นแก่ความสุขความเจริญของ
ราษฎร หรือประวัตศิ าสตร์ทว่ี า่ ประชาธิปไตยมาจากการพระราชทานโดยรัชกาลที่ 7 เหล่านี้ลว้ นตอกยํา้
ความเชื่อว่า โดยปกติแล้วอํานาจเป็ นธรรมไม่ใช่ฉ้อฉล อํานาจฉ้อฉลเป็ นเรือ่ งของความเสือ่ มถอย กลับ
กลาย หรือผิดปกติ
แต่การเปลีย่ นผ่านสูร่ ะบอบประชาธิปไตยของไทย ไม่เคยเกิดการแตกหักกับอํานาจตาม
ประเพณี ไม่วา่ จะเน้นว่าเกิดจากการพระราชทานหรือเน้นว่าเกิดจากการปฏิวตั ขิ องกองทัพและ
ปญั ญาชนในระบบราชการก็ตาม ไม่ได้เกิดจากพลังทางสังคมจัดตัง้ กันเพือ่ ขุดรากถอนโคนสังคมเก่า
วัฒนธรรมการเมืองทีส่ บื ทอดกันมาในระบอบประชาธิปไตยของไทย จึงได้แก่ ความเชื่อมันในอาญาสิ
่
ทธิ ์
ของรัฐ เชื่อไว้ก่อนว่าผูม้ อี าํ นาจรูด้ ี มีความชอบธรรมกว่าราษฎร แม้วา่ อํานาจทางการเมืองจะไม่มคี วาม
ศักดิ ์สิทธิ ์แบบเดิมอีกต่อไป แต่วฒ
ั นธรรมอํานาจของไทยยังคงเอือ้ อํานวยต่อผูน้ ําเข้มแข็ง จอมเผด็จการ
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คุณพ่อรูด้ ี และการใช้อาํ นาจแบบสังการ
่ บนลงล่าง ผูน้ ําแบบซีอโี ออาจมีทม่ี าจากธุรกิจ แต่สามารถเข้า
กันได้พอดีกบั วัฒนธรรมอํานาจแบบไทย
วัฒนธรรมการเมืองทีส่ าํ คัญของไทย จึงได้แก่การแสวงหาผูน้ ําทีม่ คี ุณธรรม ถือว่าศีลธรรม ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นคุณสมบัตสิ าํ คัญเหนือคุณสมบัตอิ ่นื ๆ การต่อต้านอํานาจจึงเพ่งเล็งทีค่ ุณธรรมของผูม้ ี
อํานาจ เน้นความซื่อสัตย์จริงใจ หรือความเสือ่ มถอยทางคุณธรรมในลักษณะต่างๆ
ผูน้ ําอย่างพลเอกเปรมจึงเป็ นตัวแบบตามอุดมคติในวัฒนธรรมอํานาจแบบนี้
1.2 อํานาจอยูท่ ศ่ี นู ย์กลาง
ความไม่แตกหักหรือการเปลีย่ นผ่านสูป่ ระชาธิปไตยโดยไม่มกี ารปะทะขุดรากถอนโคนระบอบ
เก่า ยังส่งผลสืบทอดโครงสร้างอํานาจทีก่ ระจุกอยูท่ ศ่ี นู ย์กลาง19
การต่อสูท้ างการเมืองทีส่ าํ คัญหมายถึงการช่วงชิงอํานาจรัฐส่วนกลาง การแบ่งสรรอํานาจในหมู่
ผูน้ ํา การเมืองระดับท้องถิน่ และการเมืองในปริมณฑลอื่นจึงด้อยความสําคัญลงไป รัฐธรรมนูญฉบับ
2540 เพิม่ ความสําคัญของท้องถิน่ และอํานาจขององค์กรตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล น่าเสียดายทีอ่ าํ นาจ
เหล่านี้ถูกแทรกแซงบ่อนทําลายตัง้ แต่ยงั ไม่เติบโต แล้วกลับไปเน้นอํานาจศูนย์กลาง บนลงล่าง ภายใต้
การนําของผูน้ ํารูด้ ี อย่างทีเ่ คยเป็ นมาตลอด
แม้แต่วาทกรรมการกระจายอํานาจของไทย ก็หมายถึง การทีส่ ว่ นกลางยอมลดอํานาจของตน
แจกจ่ายอํานาจการตัดสินใจออกไปให้แก่ทอ้ งถิน่ แต่กลับมิได้หมายถึงอํานาจอันเกิดก่อขึน้ ด้วยการ
รวมตัวจัดตัง้ ของประชาชน ทัง้ ท้องถิน่ ชุมชนหรือในกลุ่มคนเฉพาะด้านเช่น วิชาชีพ องค์กร และ
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ ปกครองดูแลในขอบข่ายของตน ซึง่ เป็ นอํานาจทีส่ ว่ นต่างๆ ในสังคมพึงมีโดย
อํานาจรัฐส่วนกลางละเมิดมิได้ ประชาธิปไตยฉบับวัฒนธรรมไทยสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอํานาจรัฐ
แบบยอมรับอาญาสิทธิ ์ของศูนย์กลาง เป็นประชาธิปไตยทีเ่ อือ้ อํานวยต่ออํานาจนิยม (ไม่วา่ จะเป็ นเผด็จ
การทหาร ซีอโี อเหลิงอํานาจ หรือกษัตริยน์ ิยม ก็ตาม) การสร้างอํานาจใหม่ๆโดยประชาชนเพือ่ ปกครอง
ดูแลตนเองซึง่ เป็ นรากฐานของประชาธิปไตยกลับถูกรัฐสงสัย ไม่ไว้ใจ หรือถึงกับบ่อนทําลาย
ปญั หามีอยูว่ า่ วัฒนธรรมอํานาจแบบนี้ไม่สอดคล้องกับสังคมทีห่ ลากหลายซับซ้อนมากขึน้ ทุกที
และอาจเป็ นปจั จัยทําลายศักยภาพความสามารถในการปรับตัวของสังคมไทยสมัยใหม่ดว้ ย
2. ประชาชนคืออะไรในวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยไทย
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนแบบเอือ้ อาทร
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนจึงยังอยูใ่ นกรอบเดิมๆ20 ได้แก่ ทํานุ บาํ รุงสุขหรือเอือ้ อาทร
นันคื
่ อรัฐจะบันดาลความสุขความเจริญให้ ขจัดปดั เปา่ ปญั หาให้ ประชาชนในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
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ไทยก็อยูใ่ นกรอบเดียวกัน คือฝากความหวังให้รฐั รับผิดชอบแม้แต่ในเรือ่ งทีเ่ ราไม่ควรให้รฐั มายุง่ เกีย่ วกับ
ชีวติ ของเรา ไม่สนใจสร้างพลังอํานาจเพือ่ จัดการชีวติ ของตนเองในระดับ/ด้านทีร่ ฐั ไม่ควรมายุง่ รัฐบาลใน
ระบอบประชาธิปไตยไทยจึงไม่คดิ จะถอยลงไปเป็ นผูส้ นับสนุนอํานวยความสะดวกแก่การใช้อาํ นาจของ
ประชาชนหรือเป็ นผูค้ ุมกฎ
รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จงึ ไม่สนใจเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในแง่การสนับสนุนให้
ประชาชนมีอาํ นาจ เช่น เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่เน้นเรือ่ งการเข้าสูอ่ าํ นาจและการใช้อาํ นาจ
รัฐศูนย์กลาง กิจกรรมทางการเมืองก็เป็ นเรือ่ งนี้ คือ ไม่ใช่เรือ่ งการสร้างอํานาจของประชาชนระดับล่าง
รัฐธรรมนูญบางฉบับรวมทัง้ ฉบับ 2540 พยายามสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจเพือ่ ขจัดการฉ้อฉล
อํานาจของรัฐ แต่หลักการสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุ ษยชนยังคงมีความสําคัญในระดับหลักการเท่านัน้
ยังคงถูกปล่อยปละละเลย เห็นเป็ นเรือ่ งรอง มิได้มสี ถาบันทีม่ อี าํ นาจเพือ่ ปกป้องเสรีภาพและสิทธิ
มนุ ษยชนอย่างจริงจัง ความสัมพันธ์กบั ประชาชนยังอยูใ่ นกรอบของการปกครองควบคุมประชาชน
ภายใต้อาํ นาจของรัฐ มิใช่การส่งเสริมให้เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเป็ นช่องทางเสริมสร้างอํานาจของ
ประชาชน แม้แต่ผนู้ ําทางด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนก็ยงั คงมีภารกิจเป็ นเชิงรับคือการปกป้อง
ป้องกันการละเมิด ไม่มเี งือ่ นไขหรือโอกาสอาศัยหลักการเหล่านี้ในเชิงรุก คือเป็ นฐานแก่การสร้างอํานาจ
ของประชาชน
2.2 ประชาธิปไตยแบบไม่ไว้ใจประชาชน จัดการความขัดแย้งกับประชาชนไม่เป็ น
แม้การลุกฮือของประชาชนเมือ่ 14 ตุลา 16 ก่อให้เกิดการเมืองแบบมวลชน จนเป็ นปจั จัยหนึ่ง
ใน 3 ส่วนของประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา แต่วฒ
ั นธรรมการเมืองของไทยไม่ไว้ใจ และไม่สนับสนุ น
ให้ประชาชนเติบโตจัดตัง้ ก่อตัวเป็ นพลังทางสังคมทีส่ ามารถมีอาํ นาจจัดการดูแลตนเอง
มวลชนในประชาธิปไตยของไทยคือ ราษฎรปจั เจกภาพ ต่างคนต่างอยู่ แต่ใส่ใจปฏิบตั ติ ามการ
นําของรัฐ ร่วมมือในกิจกรรมทีร่ ฐั ปรารถนา การใช้อาํ นาจของประชาชนหมายถึงขณะทีห่ ย่อนบัตร
เลือกตัง้ เท่านัน้ หลังจากนัน้ มักถือว่าประชาชนได้มอบหมายอํานาจสิทธิ ์ขาดให้กบั ผูแ้ ทนในสภาฯ และ
ให้กบั รัฐบาลไป โดยมวลชนไม่ควรไปก่อความวุน่ วายกวนใจรัฐอีก จนกว่าจะถึงการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไป
ในเมือ่ ไม่ไว้ใจว่าประชาชนมีความสามารถจัดตัง้ กันเอง สงสัยและเชือ่ เป็ นตุเป็ นตะว่าต้องมีมอื ที่
สาม (หมายถึงคนนอกทีป่ ระสงค์รา้ ย) ยุยงชาวบ้านให้กระด้างกระเดื่อง คิดเช่นนี้จงึ ไม่สนใจรับฟงั
ประชาชนจริงจัง บวกกับวัฒนธรรมการใช้อาํ นาจแบบบนลงล่าง จึงไม่ให้ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน ไม่เชื่อมันและไม่
่
มองในแง่ดวี า่ ประชาชนเป็ นเจ้าของและมีอาํ นาจในการจัดการปญั หา
ต่างๆ ได้ โดยรัฐมีสว่ นร่วมและสนับสนุ นตามจําเป็ น
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หากเป็ นการต่อสูท้ บ่ี านปลายคือมีประชาชนเข้าร่วมเป็ นจํานวนมาก รัฐมักใช้วธิ คี วานหา
“ตัวการ” หวังจัดการกับตัวการดังกล่าวเพือ่ ให้ “ฝูงชนทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งราวอะไร”สลายตัวไปเอง หากความ
ขัดแย้งบานปลาย รัฐจึงมักใช้อาญาสิทธิ ์ของตนก่อความรุนแรงโดยสาธารณชนไม่คอ่ ยปฏิเสธ
2.3 ประชาชนไม่ใช่แหล่งอ้างอิงของความยุตธิ รรม ความชอบธรรมทางการเมืองหรือการถ่วงดุลอํานาจ
แม้รฐั ธรรมนูญจะเขียนไว้ชดั เจนว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน แต่ในประชาธิปไตยฉบับ
วัฒนธรรมไทยนัน้ แหล่งทีม่ าของความชอบธรรมและตัดสินความยุตธิ รรมในท้ายทีส่ ดุ กลับไม่ใช่
ประชาชน แต่กลับเป็ นสถาบันพระมหากษัตริย21์
กล่าวคือ แม้วา่ การเลือกตัง้ จากประชาชนจะเป็ นกระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้าครองอํานาจรัฐบาล
แต่ทนั ทีทก่ี ารเลือกตัง้ สิน้ สุดลง รัฐบาลหลัง 14 ตุลา เป็ นต้นมาต่างตอกยํา้ ความสําคัญของพระบรมราช
โองการราวกับว่าเป็ นรัฐบาลพระราชทาน การแต่งตัง้ โยกย้ายนายทหาร ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ทงั ้ ฝา่ ยนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ และแม้แต่องค์กรการเมืองอิสระ มักตอกยํา้ ความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั พระบรม
ราชโองการทัง้ นัน้ รวมทัง้ กรณีขดั แย้งอือ้ ฉาวทีเ่ กิดขึน้ เร็วๆ นี้ ล้วนแต่ตอกยํา้ ความสําคัญและอํานาจสูง
กว่าของพระราชอํานาจ ไม่ใช่เพียงแค่การละเมิดระเบียบปฏิบตั อิ นั เหมาะสม (protocol)
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่ใช่แค่ตําหนิรฐั บาลว่าบกพร่องในแง่ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ แต่กลับชวนให้
สาธารณชนเข้าใจว่าพระราชอํานาจมีความสําคัญกว่า เป็ นแหล่งทีม่ าของความชอบธรรมและแหล่ง
ตัดสินความยุตธิ รรมสูงสุดเหนือกว่าอํานาจของรัฐสภาซึง่ มาจากประชาชน
ผูเ้ ขียนไม่ใช่ผสู้ นับสนุ นรัฐบาลทักษิณ ทัง้ ได้เขียนและพูดวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลนี้ในหลายๆแห่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความผิดพลาดล้มเหลวแต่ยงั อวดดีกบั นโยบายผิดๆ วิธกี ารผิดๆ ในการแก้วกิ ฤติใน
ภาคใต้ แต่ตอ้ งการชีใ้ ห้เห็นว่าในวัฒนธรรมการเมืองของระบอบประชาธิปไตยไทยนัน้ ประชาชนยังไม่ใช่
เจ้าของสุงสุดของอํานาจอธิปไตยตามหลักการในกฎหมาย
3. ว่าด้วยความสามัคคีด้วยการกดปราบความแตกต่างหลากหลาย
3.1 ความสามัคคีแบบเดินตามอํานาจ
ระบบประชาธิปไตยไทยนับจาก 2475 เป็ นระบบทีต่ อ้ งการระดมประชาชนสนับสนุน แต่นนคื
ั่ อ
บทบาทเดียวของประชาชนในระบบนี้ คือเป็ นผูส้ นับสนุนอํานาจของรัฐ ประชาชนทีร่ ฐั ปรารถนาได้แก่
ประชาชนทีเ่ ชือ่ ผูน้ ํา คิดคล้ายๆ กันในกรอบทีท่ างราชการจัดวางให้
ในเมือ่ ประชาธิปไตยมิได้เกิดจากพลังหลากหลายในสังคมเข้าหักล้างสังคมเก่า ความแตกต่าง
อันเกิดจากพลังหลากหลายในสังคมจึงกลับกลายเป็ นภัยคุกคามความมันคงของอํ
่
านาจ ความคิดเห็น
ต่างจากผูม้ อี าํ นาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางการบริหารประเทศ ความคิดเห็นต่างทีม่ งุ่ หมายก่อให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ เป็ นความหลงผิดทีต่ อ้ งแก้ไข หรือเป็ นอันตรายทีต่ อ้ งกําจัด
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สายชล สัตยานุรักษ์, “สองร้อยปี วัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม” (เวบไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) อธิ บายได้ดีเกี่ยวกับ
ความคิดเรื่ องความยุติธรรมตามวัฒนธรรมไทย
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ความต่างต้องถูกกลืน ทําให้สงบ หรือถูกกําจัดอย่างรุนแรง
วัฒนธรรมไทยเรียกการเห็นคล้อยตามกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้การนําของผูม้ อี าํ นาจว่า
ความสามัคคี ซํ้าเห็นว่าการแสดงความเห็นมากเกินไปเป็ นวัฒนธรรมฝรัง่ โดยลืมไปว่า “ความสามัคคี”
ของราษฎรภายใต้การนําของรัฐเพิง่ เกิดขึน้ อย่างเก่าทีส่ ดุ เมือ่ ปลายรัชกาลที่ 5 นี่เอง พอๆ กับหรืออาจ
หลังจากการต่อสูเ้ รียกร้องเสรีภาพของปญั ญาชนไทยในยุคเดียวกัน ทว่า “ความสามัคคี” พรรค์น้ีมที ม่ี า
ผูกพันกับวัฒนธรรมอํานาจรัฐดังกล่าวมาแล้ว ในขณะทีร่ ากเหง้าของหลักสิทธิเสรีภาพในสังคมไทย
ง่อนแง่นเต็มที22 ประชาธิปไตยของไทยจึงเป็ นระบบการเมืองทีป่ ระชาชนเชื่อง ผูม้ อี าํ นาจกลับสามารถ
อ้างอิงประชาชนทีก่ ระจัดกระจายไร้พลังต่อรอง เพือ่ ทําลายความแตกต่างอันเกิดจากประชาชนทีม่ กี าร
จัดตัง้
ความมุง่ มันต่
่ อหลักการสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนจึงอ่อนแอมากในประชาธิปไตยไทย รัฐ
สามารถปฏิเสธ หลบเลีย่ ง เฉยเมยได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งรับผลกระทบใดๆ แม้วา่ กระแสสิทธิเสรีภาพ
นับจาก 14 ตุลาจะมีผลเปลีย่ นแปลงข้อนี้ในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างมาก แต่หนทางยังอีกยาวไกล กว่าที่
วัฒนธรรมการเมืองไทยจะเห็นคุณค่าของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
3.2 วัฒนธรรมปิ ดกัน้ ความคิด
วัฒนธรรมทางการเมืองทีเ่ น้นความสามัคคีตามผูม้ อี าํ นาจ ได้รบั การคํ้าจุนด้วยกลไกและ
วัฒนธรรมสําคัญอีกอย่างคือ censorship
การตรวจสอบปิดกัน้ การแสดงออก (censorship) มิใช่แค่เรือ่ งของกลไกรัฐกระทําต่อประชาชน
แต่มอี ยูใ่ นแทบทุกวงการทุกระดับของสังคม ตัง้ แต่กลไกรัฐ เช่น ตํารวจและกิจการสือ่ มวลชน ในระบบ
การศึกษา ในภาคเอกชน แม้กระทังวงการสื
่
อ่ สารมวลชน และมีอยูใ่ นแวดวงภาคประชาชนด้วยเช่นกัน
Censorship ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ กลับมิใช่การกระทําของรัฐต่อประชาชนจนเป็ นกรณีออ้ื ฉาวโด่งดัง แต่
คือการตรวจสอบปิดกัน้ การแสดงออกทีก่ ระทํากันเองในหมูป่ ระชาชน หรือเราท่านกระทําต่อตัวเอง
ปญั ญาชนและผูม้ อี าชีพอยูก่ บั การสือ่ สารทัง้ หลาย ต้องเรียนรูท้ จ่ี ะปิดปากตัวเอง เลียบเลาะกับขอบเขต
ของการเมืองและกฎหมายอันไม่เป็ นธรรม จนกระทังการปิ
่
ดกัน้ ความคิดและการแสดงออกกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของชีวติ ปกติประจําวัน กลายเป็ นวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เรือ่ งของกลไกรัฐอีกต่อไป
ในภาวะทีผ่ เู้ รียกร้องให้เด็กไทยกล้าคิดกล้าแสดงออก กลับมีวฒ
ั นธรรมปิดกัน้ การแสดงออกอยู่
ทุกอณูของสังคม บางท่านอาจกล่าวว่าการแสดงออกต้องมีขอบเขต แต่เราไม่ตระหนักว่าวัฒนธรรมปิด
กัน้ ความคิดแทรกซึมทําลายความคิดสร้างสรรค์เพียงใด นอกจากนัน้ เรายังดูหมิน่ สังคมและตัวเราเองไป
ั ่ ว่ นง่ายๆ เพียงเพราะความคิดเห็นทีแ่ ปลกแตกต่างจากทัศนะมาตรฐาน
หน่อยว่าจะเกิดความวุน่ วายปนป
3.3 สิทธิของเสียงข้างน้อย
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ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ, “สิทธิคนไทยในรัฐไทย,” จินตนาการสูป่ ี 2000: นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ดา้ นไทยศึกษา
(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2539), น. 179-233.
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วัฒนธรรมความสามัคคีแบบเบ็ดเสร็จและการปิดกัน้ ความคิดอิสระ ประกอบกันขึน้ เป็ น
วัฒนธรรมทางการเมืองทีเ่ ป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อประชาธิปไตย คือเห็นว่าเสียงข้างมากย่อมถูกต้องมี
อํานาจชอบธรรมทีจ่ ะทําลายเสียงข้างน้อยได้
ไม่มพี รรคการเมืองใดในประเทศประชาธิปไตยทีใ่ ห้อาํ นาจพรรคควบคุมการแสดงความคิดเห็น
และการลงคะแนนของสมาชิกพรรคได้อย่างเด็ดขาดขนาดพรรคการเมืองไทย
เรือ่ งนี้เป็ นแค่ภาพสะท้อนวิธกี ารทีร่ ฐั และสังคมไทยใช้ตอบโต้ลงโทษ ดูถูก ทําลายเสียงข้างน้อย
ในสังคม ไม่มคี วามเคารพให้เกียรติรบั ฟงั เสียงข้างน้อย ไม่มคี วามเข้าใจว่าเสียงข้างน้อยชีใ้ ห้เห็นแง่มมุ
ตรงข้ามทีเ่ สียงข้างมากมักมองข้าม ดังนัน้ แม้คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วย แต่อาจเป็ นประโยชน์ในแง่
ชีใ้ ห้เห็นข้อจํากัดหรือผลอันไม่พงึ ประสงค์ของเสียงข้างมาก
ไม่มคี วามเข้าใจแม้แต่น้อยว่า เสียงข้างน้อยอาจกลายเป็ นทางเลือกสําหรับอนาคต เพราะ
ความเห็นทีต่ ่างกันอาจมีสว่ นถูกต้องทัง้ นัน้ แต่ในระยะเวลาเงือ่ นไขทีต่ ่างกันเท่านัน้ เอง
ไม่มคี วามระมัดระวังแม้แต่น้อยว่า เสียงข้างมากอาจพากันเดินผิดทางก็ได้23
ประชาธิปไตยทีไ่ ม่เคารพเสียงข้างน้อย เรียกอีกอย่างว่าทรราชย์ของเสียงข้างมาก (tyranny of
the majority)
4. ความไม่เชื่อมันในประชาธิ
่
ปไตย (จากทัศนะจารีตนิ ยม)
4.1 ประชาธิปไตยไม่ใช่ “ของไทย”
มักมีผเู้ สนอว่า รัฐธรรมนูญเป็ นของฝรัง่ จึงผิดฝาผิดตัวไม่เข้ากับสังคมไทย ปญั หาสําคัญมิได้อยู่
ตรงทีว่ า่ ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ หรือหลักการเสรีภาพและสิทธิมนุ ษยชนเป็ นของนําเข้าจากฝรังหรื
่ อ
เป็ นของไทยดัง้ เดิม เพราะสังคมไทยเลือกรับดัดแปลงหรือปฏิเสธความคิดจากภายนอกตลอด
ประวัตศิ าสตร์ทงั ้ จาก แขก จีน ญีป่ นุ่ ฝรัง่ ตามแต่ความจําเป็ นสอดคล้องกับสังคมไทย
พระมหากษัตริยแ์ ต่โบราณยึดถือพระมนูธรรมศาสตร์ อรรถศาสตร์ ทศพิธราชธรรม ล้วนแล้วแต่
เป็ นของนอกมาจากชมพูทวีปผ่านมอญและเขมรทัง้ สิน้ โดยมีการดัดแปลงให้เข้ากับเงือ่ นไขของตน
รัฐและระบบราชการสมัยใหม่ และกลไกต่างๆ ทีช่ ว่ ยให้เกิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์กเ็ ป็ นของ
นอก คือ เอามาจากระบบการปกครองของฮอลันดาในชวาและของอังกฤษในอินเดียและสิงคโปร์ ระบบที่
สยามใช้ในการรวมประเทศก็เป็ นแบบแผนการปกครองทีฝ่ รังทั
่ ง้ สองใช้กบั อาณานิคม โดยมีการดัดแปลง
ให้เข้ากับเงือ่ นไขของสยามเอง
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น่าคิดว่า การศึกษาเพื่อเข้าใจหลักการเรื่ องสิ ทธิของเสี ยงข้างน้อย (minority right) ดูเหมือนจะยังไม่เคยมีข้ ึนในสังคมไทย
เลย สิ ทธิของเสี ยงข้างน้อยมิใช่แค่เรื่ องของวัฒนธรรมหรื อความเคารพใส่ ใจต่อกัน แต่เป็ นมาตรการรู ปธรรมทางการเมือง
และในทางกฎหมายด้วย เพื่อปกป้ องความแตกต่างอันละเมิดมิได้ และเพื่อเป็ นหลักประกันว่าสังคมจะไม่สุดขั้วจนเหลือมิติ
เดียว ไม่วา่ ในเรื่ องใดๆ
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ทฤษฎีวา่ ด้วยพระมหากษัตริยส์ ยามของพระองค์เจ้าธานีนิวตั ิ เริม่ ต้นด้วยการแถลงถึง
ความสําคัญลํ้าค่าของขนบประเพณีเดิมในสังคมทีไ่ ม่พงึ ละทิง้ โดยอ้างจาก คําของ Malinowski บรมครู
ทางมานุษยวิทยาของฝรังยุ
่ คล่าอาณานิคม
ทัง้ ระบบการศึกษา ระบบราชการ ระบบกระบวนการยุตธิ รรม ระบบกฎหมาย กองทัพ
ประจําการ การแพทย์สมัยใหม่ ฯลฯ มีกําเนิดมาจากภายนอกทัง้ นัน้ ไม่วา่ ฝรัง่ ญีป่ นุ่ อินเดีย ชวาหรือ
สิงคโปร์ แต่ “ของนอก” เหล่านี้ถูกดัดแปลงด้วยเงือ่ นไขสภาพของสังคมไทยแล้ว จึงกลายเป็ นของไทย
แล้วทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะดัดแปลงตามความเข้าใจผิวๆ เผินๆ ลอกเลียนมาแต่เปลือก หรือสร้างสรรค์จนเข้า
สนิทกับสังคมไทย
การทีร่ ะบอบรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเป็ นแนวคิดและประสบการณ์ทเ่ี ริม่ มาจากสังคมอื่น
อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ไม่ใช่เหตุผลเพือ่ ปฏิเสธประชาธิปไตย เพราะถ้าใช้เหตุผลนี้ เราคงต้องปฏิเสธพระมนู
ธรรมศาสตร์ ทศพิธราชธรรมด้วย รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย ประชาธิปไตยฉบับวัฒนธรรมไทย
หรือพระบารมีแบบไทยจึงไม่เป็ นเหตุผลเพียงพอในตัวเองว่าสิง่ เหล่านี้พงึ ประสงค์หรือไม่พงึ ประสงค์
ั่
อันทีจ่ ริง เราไม่สามารถกล่าวด้วยซํ้าไปว่าประชาธิปไตยเป็ นของนอก ไม่มปี ระสบกรณ์สงสมมา
ในสังคมไทย หากเรานับจาก 2475 เป็ นต้นมา สังคมไทยมีประสบการณ์มาแล้ว 73 ปี และเริม่ ลงหลักปกั
ฐานมันคงขึ
่ น้ ใน 30 ปีทผ่ี า่ นมาด้วยความเสียสละของชีวติ จํานวนมาก เราคงกล่าวไม่ได้วา่ ประสบการณ์
แค่น้ีเพียงพอแล้ว แต่ 73 ปี และหลายร้อยชีวติ ทีผ่ า่ นไปจะไม่เรียกว่า “ประชาธิปไตยของไทย” ได้
อย่างไรกัน
เหตุผลสําคัญทีจ่ ะรับหรือปฏิเสธหรือเลือกสรรดัดแปลงกลับอยูท่ ค่ี วามจําเป็ นและความเหมาะสม
เพือ่ สังคมไทยปจั จุบนั และอนาคต ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีผ่ คู้ นในสังคมเห็นต่างกันได้ จึงจําเป็ นต้องมีกระบวนการ
เพือ่ ให้ทศั นะทีต่ ่างกันได้ปะทะขัดแย้งกันเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นข้อดีเสียหลายๆ แง่มมุ
หากเชื่อว่าหลักการสิทธิมนุษยชนเป็ นของดีสาํ หรับสังคมไทย ต่อให้ไม่มรี ากในจารีตวัฒนธรรม
ไทย ย่อมสมควรลงแรงต่อสูจ้ นกว่าจะปลูกขึน้ ในทางตรงข้าม วัฒนธรรมการบังคับใช้กฎหมายตามชัน้
และอํานาจของคน หรือจารีตความยุตธิ รรมในวัฒนธรรมไทยทีถ่ อื ว่ามีความผิดจนกว่าจะพิสจู น์วา่
บริสทุ ธิ ์ ต่อให้มรี ากแก้ว ก็สมควรถูกขุดรากถอนโคน
อะไรคือความจําเป็ นและเหมาะสมของประชาธิปไตย?
การเมืองของมวลชนมิใช่อุบตั เิ หตุทบ่ี งั เอิญเกิดขึน้ หรือจะถอยหายไปจากสังคมไทย กรณีนอง
เลือด 3 ครัง้ ใหญ่ทเ่ี กีย่ วข้องกับขบวนการประชาชนในระยะเวลาเพียง 20 ปี บทบาทความเติบโตของ
กลุ่มองค์กรประชาชนนับไม่ถว้ นนับจาก 14 ตุลา 2516 มิใช่การหาเรือ่ งก่อความวุน่ วายโดยผูป้ ระสงค์
ร้ายต่อสังคมไทยเพียงหยิบมือ แต่ทงั ้ หมดนี้สะท้อนพัฒนาการของสังคมไทยทีส่ ลับซับซ้อน เต็มไปด้วย
กลุ่ม ชุมชน อาชีพ และกลุ่มผลประโยชน์ทแ่ี ตกต่างขัดแย้งกันมหาศาล เกินกว่าระบบการเมืองแบบเสด็จ
พ่อผูท้ รงธรรม หรือคุณพ่อรูด้ ี หรือตามผูน้ ําชาติพน้ ภัยจะสามารถเข้าใจได้หมด หรือจะจัดการความ
ขัดแย้งในหมูป่ ระชาชนด้วยอาญาสิทธิ ์ของศูนย์กลางอีกต่อไป
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมวิทยาของประชาชนจึงเป็ นสาเหตุ เป็ นเงือ่ นไข เป็ นวิธกี าร เป็ น
จุดหมาย และเป็ นความจําเป็ นของประชาธิปไตย ความเข้าใจต่อจารีตประเพณีเดิม หรือจินตนาการถึง
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ตัวแบบประชาธิปไตยในสังคมอื่น ย่อมมีประโยชน์ต่อการเข้าใจอุปสรรค เงือ่ นไข ข้อจํากัด และเพือ่ การ
สร้างสรรค์ประชาธิปไตยทีเ่ หมาะกับสังคมของเรา
แน่นอนว่าถ้าหากสังคมไทยเลือกทีจ่ ะจัดการกับสังคมซับซ้อนด้วยระบบเสด็จพ่อผูท้ รงธรรม
หรือซุปเปอร์ซอี โี อ และเลือกปฏิเสธประชาธิปไตย ย่อมเป็ นการตัดสินใจทีจ่ ะต้องรับผิดชอบต่ออนาคต
ถ้าหากสังคมไทยเลือกหนทางประชาธิปไตย แม้วา่ จะยังต้องพัฒนาสร้างสรรค์อย่างระหกระเหิน
อีกยาวนาน ย่อมเป็ นการตัดสินใจทีต่ อ้ งรับผิดชอบอนาคตเช่นกัน
4.2 วาทกรรมพระราชอํานาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสัน้
ประวัตศิ าสตร์ทม่ี กั ได้รบั การอ้างถึงโดยผูส้ นับสนุนวาทกรรมพระราชอํานาจ นับจากพระองค์เจ้า
ธานีฯ มาจนถึงคนรุน่ เรา เป็ นประวัตศิ าสตร์ตามลัทธิราชาชาตินิยม ถ้าหากจะไม่พพิ ากษาว่า
ประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวบิดเบือน แต่ทรงพลังครอบงําสังคมไทยราวกับเป็ นยากล่อมประสาท อย่างน้อย
ทีส่ ดุ เราต้องตระหนักว่าเป็นอุดมการณ์ประวัตศิ าสตร์แบบหนึ่งทีไ่ ม่ได้ดกี ว่าถูกต้องกว่าทัศนะ
ประวัตศิ าสตร์แบบอื่น (ดังเช่นทีผ่ เู้ ขียนเสนอในภาคแรกเป็ นต้น)
ในทัศนะของผูเ้ ขียน ประวัตศิ าสตร์แบบสนับสนุ นพระราชอํานาจมองข้ามการเมืองระหว่าง
กษัตริยน์ ิยมกับคณะราษฎรไปทัง้ หมด น่าสังเกตด้วยว่าบรรดาผูส้ นับสนุนวาทกรรมพระราชอํานาจอ้าง
ถึงประสบการณ์ของตนภายในรัชสมัยของพระเจ้าอยูห่ วั องค์ปจั จุบนั เท่านัน้ ไม่ใช่ความเข้าใจ
ประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวไกลไปในอดีตหรือคิดคํานึงด้วยสายตายาวไกลถึงอนาคต
ผูเ้ ขียนเห็นว่าความพยายามต่อสูก้ บั รัฐบาลเหลิงอํานาจด้วยวาทกรรมพระราชอํานาจ เป็ นเรือ่ ง
น่าวิตกอย่างยิง่ และควรต้องมีการทัดทาน เพราะเราไม่น่าจนตรอกถึงขนาดโยนความสําเร็จเมือ่ 73 ปี
ก่อนลงถังขยะประวัตศิ าสตร์
การต่อสูด้ ว้ ยวิถที างพรรค์น้ีผดิ หลักการโดยพืน้ ฐาน 2 ประการ
ประการแรก แทนทีจ่ ะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยด้วยการส่งเสริมอํานาจของประชาชน
กลับไปเรียกร้องหาอํานาจศักดิ ์สิทธิ ์มาถ่วงดุลรัฐบาล
การใช้อาวุธตอบโต้อาวุธ ไม่ก่อให้เกิดสันติ ฉันใด การต่อสูก้ บั รัฐบาลอํานาจนิยม ด้วยอํานาจ
พิเศษ เป็ นวิถที างทีไ่ ม่ชว่ ยให้ประชาชนหรือสังคมเข้มแข็งขึน้ มา ไม่ก่อผลดีใดๆเลยต่อประชาธิปไตย ฉัน
นัน้
ทําไมเราจึงมักง่าย จะต่อสูก้ บั รัฐบาลซึง่ ทําลายประชาธิปไตย ด้วยการละทิง้ วิถที าง
ประชาธิปไตย ? ทําไมเราคิดจะต่อสูก้ บั สิง่ ทีผ่ ดิ ด้วยวิถที างทีไ่ ม่ถูกต้อง? ผิด+ไม่ถูก จะกลายเป็ น ถูก
ได้อย่างไรกัน?
ผูเ้ ขียนเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่ารัฐบาลปจั จุบนั ทําร้ายระบอบประชาธิปไตย ด้วยการจูงจมูกประชาชน
ไม่สง่ เสริม ไม่ไว้ใจ ไม่ให้โอกาส แต่กลับทําลายการมีสว่ นร่วมของประชาชน แต่หากเราต่อสูจ้ นชนะด้วย
วิถที างทีไ่ ม่เห็นหัวประชาชนพอๆกัน เราจะชนะไปทําไม ในเมือ่ เราช่วยกันยํ่ายีหลักการและวิถที าง
ประชาธิปไตย จนไม่เหลืออะไรทีน่ ่าเคารพอีกต่อไป
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ประการทีส่ อง วาทกรรมพระราชอํานาจ อิงกับจินตนาการว่า พระมหากษัตริยท์ ุกพระองค์ใน
อดีตและอนาคตย่อมทรงบุญญาบารมีเหมือนพระเจ้าอยูห่ วั องค์ปจั จุบนั วาทกรรมพระราชอํานาจชอบ
อ้างอิงอดีต แต่กลับขาดสํานึกอดีตและวิสยั ทัศน์ทางประวัตศิ าสตร์โดยสิน้ เชิง พวกเขากําลังวางระเบิด
เวลาลูกใหญ่แก่ประเทศไทยในอนาคต เป็ นประชาธิปไตยแบบคิดสัน้ เพือ่ แลกกับผลทางการเมืองระยะ
สัน้ ๆในปจั จุบนั
หรือว่าผูท้ อ่ี อกมาเคลื่อนไหวเรือ่ งพระราชอํานาจไม่เคยคิดถึงอนาคตเลย?
5. ความไม่เชื่อมันในประชาธิ
่
ปไตย (จากทัศนะผูค้ รองอํานาจ)
นายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตรเคยกล่าวครัง้ หนึ่งว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่เป้าหมาย เป็ นเพียง
วิธกี าร เป้าหมาย (เช่น การขจัดความยากจน) จึงสําคัญกว่า คํากล่าวนี้ถูกครึง่ หนึ่ง คือ ประชาธิปไตย
เป็ นวิธกี ารหรีอวิถที างไปสูเ่ ป้าหมาย แต่อกี ครึง่ ทีไ่ ม่ถูกก็คอื เพราะเป็ นวิธกี ารจึงไม่สาํ คัญ
สังคมประชาธิปไตยไม่วา่ ทีไ่ หนในโลกทุม่ เทกับการรักษาพัฒนาวิถที างนี้อย่างมันคง
่ ก็เพราะ
วิถที างนี้เป็ นเงือ่ นไขอันจําเป็ นสําหรับสังคมทีส่ ลับซับซ้อนมีความแตกต่างขัดแย้งกันมากมาย จะได้มี
วิถที างปะทะขัดแย้งต่อรองผลประโยชน์หาทางออกต่อปญั หาต่างๆ อย่างสันติ
ทุกสังคมมีปญั หาสําคัญๆ เกิดขึน้ เรือ่ ยๆ เปลีย่ นไปไม่สน้ิ สุด สิง่ ทีน่ ายกฯ ทักษิณเรียกว่าเป็ น
จุดหมายเกิดขึน้ ใหม่เปลีย่ นแปลงไปไม่รจู้ บ การสถาปนาวิถที างอันเหมาะสมจึงกลับเป็ นสิง่ จําเป็ นเสียยิง่
กว่าความพยายามแก้ปญั หาสักอย่างให้ตกโดยทําลายหลักการวิถที างจนยับเยิน
รัฐบาลปจั จุบนั บริหารประเทศเหมือนกิจการธุรกิจ แนวทางเช่นนี้แม้จะมีผลดีจาํ นวนหนึ่ง แต่มี
ข้ออ่อนอย่างร้ายแรงเช่นกัน
ประการแรก การใช้อาํ นาจแบบฉับไว และให้อาํ นาจตัดสินใจเด็ดขาดอยูก่ บั ซีอโี ออาจเหมาะกับ
การผลักดันระบบราชการเทอะทะให้เคลื่อนตัวสนองความคิดริเริม่ ใหม่ๆ แต่การใช้อาํ นาจแบบนี้กลับไม่
เหมาะสมและยิง่ ก่อปญั หาแก่การแก้ปญั หาความขัดแย้งทางสังคม การนําของนายกฯ ทักษิณเป็นปจั จัย
สําคัญอย่างหนึ่งทีท่ าํ ให้วกิ ฤตชายแดนภาคใต้บานปลายรุนแรง
ประการทีส่ อง ความสําเร็จของการบริหารธุรกิจวัดด้วยผลลัพธ์อาทิเช่น สินค้า กําไร การ
แก้ปญั หาสําเร็จ แต่บ่อยครัง้ ผลลัพธ์นนั ้ ได้มาด้วยวิธกี ารอะไรก็ได้หรือกลายเป็ นเรือ่ งรอง ความสําเร็จ
ทางการเมืองอย่างมีสายตายาวไกลและอย่างรับผิดชอบต่อลูกหลานในอนาคต ต้องรวมถึงการสถาปนา
วิถที างประชาธิปไตยด้วยแม้วา่ อาจกินเวลาจนไม่บรรลุผลลัพธ์ทนั ใจ
การละเลยความสําคัญของวิถที าง ถึงขนาดหลบเลีย่ งหรือละเมิดเสียเอง ดังทีเ่ ป็ นมาตลอดตัง้ แต่
ต้นรัฐบาลนี้ ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน การแทรกแซงหรือเข้ายึดครองสือ่ มวลชน การทําลาย
ผูเ้ ห็นต่างและผูว้ จิ ารณ์รฐั บาล การทําลายพลังขององค์กรประชาชน การบ่อนทําลายกระบวนการ
กระจายอํานาจ ทัง้ หมดนี้เพียงเพือ่ “ส่งมอบของให้ถงึ ที”่ (deliver the goods) เป็ นประชาธิปไตยแบบ
สายตาสัน้ ซึง่ บันทอนพั
่
ฒนาการของประชาธิปไตยในระยะยาวทัง้ สิน้
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ประวัตศิ าสตร์อาจบันทึกว่ารัฐบาลทักษิณแก้ปญั หา ก ข ค ง ได้สาํ เร็จ แต่ประวัตศิ าสตร์จะ
บันทึกว่ารัฐบาลนี้ก่อความเสียหายมหาศาลแก่การพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาว
ประวัตศิ าสตร์จะบันทึกแน่ๆว่ารัฐบาลนี้ ทําให้วกิ ฤติชายแดนภาคใต้ปะทุบานปลาย เพราะ
ความอหังการ์เหลิงอํานาจ ไม่ใช้วถิ ที างประชาธิปไตย
6. “ปัญหาปัตตานี ” กับประชาธิ ปไตยไทย
วิกฤตความรุนแรง ณ ชายแดนภาคใต้หรือ “ปญั หาปตั ตานี” 24 ไม่ใช่ปญั หาทีเ่ ป็ นผลโดยตรงของ
ประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยไทย แต่เป็ นปญั หาประวัตศิ าสตร์ ซึง่ รัฐประชาธิปไตยไทยมีสว่ นเกีย่ วข้อง
และเป็ นปญั หาประวัตศิ าสตร์ทก่ี าํ ลังทดสอบขีดจํากัดของรัฐประชาธิปไตยไทยในปจั จุบนั เพราะคงไม่
สามารถหาทางออกได้อย่างถึงทีส่ ดุ หากไม่มกี ารเปลีย่ นวัฒนธรรมการเมืองและยกระดับรัฐ
ประชาธิปไตยไทย
6.1 ปญั หาปตั ตานีเป็ นปญั หาประวัตศิ าสตร์ (1)
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ มีรากมาจากความแตกต่างทีล่ กึ ซึง้ รุนแรงยิง่ กว่าความต่างประเภทอื่นทีร่ ฐั
ประชาธิปไตยไทยเคยประสบมาก่อน แตกต่างลึกซึง้ ยิง่ กว่าความต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองอัน
นําไปสูเ่ หตุการณ์ 14 ตุลาหรือ 6 ตุลา 2519
เพราะเป็ นความแตกต่างของรัฐและอารยธรรมทีต่ ่างมีประวัตศิ าสตร์ของตนเองมาคนละทางกัน
(แต่เกีย่ วข้องกัน) นับหลายร้อยปี ความแตกต่างของการนับถือศาสนา วิถชี วี ติ วัฒนธรรม หรือความ
คิดเห็น ซึง่ ล้วนแต่เป็ นปรากฏการณ์ของความต่างลึกซึง้ กว่านัน้ ทีป่ ะทุขน้ึ มาในปจั จุบนั ในบริบทของรัฐ
ประชาธิปไตยไทยและสังคมไทย
เป็ นความแตกต่างว่าด้วยรัฐในรัฐ สังคมในสังคม ทางออกใดๆ ที่ไม่ยอมเผชิ ญกับความจริ ง
ข้อนี้ จึงไม่มีทางแก้ปัญหาได้อย่างถึงที่สดุ
ปจั จัยทีท่ าํ ให้รฐั และอารยธรรมทีต่ ่างกันเกิดความขัดแย้งปะทุขน้ึ มาในบริบทของรัฐ
ประชาธิปไตยไทยได้ ก็คอื colonization ของรัฐหนึ่งเหนืออีกรัฐหนึ่ง
ความเข้าใจทีว่ า่ เป็ นความบกพร่องตกทอดมาจากการ “รวมประเทศ” จึงไขว้เขว ยังไม่กล้า
เผชิญหน้ากับอดีตอย่างตรงไปตรงมา เพราะความเข้าใจประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับการรวมประเทศของ
สยามจากทัศนะของอํานาจกรุงเทพฯ เป็ นประวัตศิ าสตร์แบบลําเอียง
ความเข้าใจทีไ่ ม่เห็นปญั หาประวัตศิ าสตร์ คือ ความไม่เข้าใจ
ทางออกใดๆ ที่ไม่เริ่ มจากการเผชิ ญหน้ ากับอดีตอย่างตรงไปตรงมาย่อมไม่มีทาง
แก้ปัญหาอย่างถึงที่สดุ อย่างเก่งได้แค่บรรเทาความขัดแย้งลงชัวคราวเท่
่
านัน้ เอง
24

ผูเ้ ขียนขอเสนอว่าคําว่า “ปัญหาปัตตานี” มีนยั ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายในความขัดแย้ง และเป็ นธรรมทั้งต่ออดีต ปั จจุบนั และ
อนาคตใดๆ ที่จะตามมา มากกว่าคําอื่นๆ ที่ใช้กนั ทัว่ ไป ไม่วา่ “ปัญหาโจรใต้” “ปัญหาชายแดนภาคใต้” ฯลฯ แต่ผเู้ ขียนขอไม่
อภิปรายในที่น้ ี
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จากรากเหง้าของความแตกต่างแบบรัฐในรัฐอันเกิดขึน้ ด้วย colonization ในอดีต ทางออกทีฝ่ า่ ย
ก่อการประสงค์คอื การแยกรัฐออกจากรัฐ
หากรัฐและสังคมไทยปิดประตูแก่ทางออกนี้และไม่ตอ้ งการพิจารณาทางออกนี้เลย สังคมไทย
ควรตระหนักว่า ทางออกอื่นทุกอย่างล้วนเกีย่ วข้องกับปญั หาเรือ่ งรูปการรัฐเดีย่ วของไทยทัง้ สิน้
จินตนาการรัฐเดีย่ วอันแบ่งแยกมิได้เป็ นผลผลิตของประวัตศิ าสตร์สยามซึง่ เผชิญภัยคุกคามของ
ลัทธิอาณานิคม บวกมรดกของรัฐจักรวรรดิแบบรวมศูนย์ซง่ึ ตกทอดมาในรัฐประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์
รูปการรัฐเดีย่ วรอดมานานขนาดนี้ได้ดว้ ยการกดปราบดูดกลืนความต่างในกรณีอ่นื ทีล่ กึ ซึง้ น้อย
กว่าปญั หาปตั ตานี แต่ทว่ารัฐไทยทีผ่ า่ นมาไม่ประสบความสําเร็จเลยในกรณีปตั ตานี มิหนําซํ้าในปจั จุบนั
กลับมีความสามารถแย่กว่าก่อนทีจ่ ะกดปราบดูดกลืนความต่างทีล่ กึ ซึง้ ขนาดปญั หาปตั ตานี ทัง้ ด้วย
นโยบายมาตรการทีไ่ ม่เข้าใจปญั หา และด้วยความเปลีย่ นแปลงของโลกทีไ่ ม่เอือ้ อํานวยต่อการกดปราบ
ดูดกลืนความต่างในแบบเดิมอีกต่อไป
การทบทวนรูปการรัฐเดีย่ วเป็ นคนละเรือ่ งลิบลับกับการแยกรัฐ แต่หมายถึง แสวงหาทางเลือก
อื่นๆว่าจะจัดความสัมพันธ์ของปตั ตานีในรัฐไทยอย่างไร แสวงหาหนทางทีท่ ุกฝา่ ยยอมประนีประนอมกัน
ได้ทจ่ี ะยังประโยชน์ระยะยาวกับทุกฝา่ ย
หากปิ ดประตูนี้อีกและมุง่ แต่การเอาชนะเด็ดขาด อาจหมายถึงความพ่ายแพ้เสียหาย
ระยะยาวกับทุกฝ่ าย
ประชาธิปไตยไทยทีผ่ า่ นมาไม่ได้ชว่ ยแก้ปญั หาประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวเลย กลับสืบทอดปญั หา
และทําให้บานปลายเป็ นพักๆ (อาจยกเว้นความพยายามของปรีดี พนมยงค์หลังสงครามโลก ซึง่ สัน้ เกิน
กว่าจะส่งผลใดๆ)
6.2 ปญั หาปตั ตานีเป็ นปญั หาประวัตศิ าสตร์ (2)
ปญั หาปตั ตานียงั เป็ นปญั หาประวัตศิ าสตร์ในอีกความหมายหนึ่ง นันคื
่ อ เป็ นปญั หาเนื่องมาจาก
ความคับแคบของสํานึกประวัตศิ าสตร์ในสังคมไทย
ลัทธิอุดมการณ์ประวัตศิ าสตร์ทค่ี รอบงําสังคมไทย ได้แก่ ประวัตศิ าสตร์แบบราชาชาตินิยม คือ
อุปสรรคสําคัญต่อการแก้ปญั หาปตั ตานี เพราะเป็ นประวัตศิ าสตร์ของอํานาจรัฐทีก่ รุงเทพฯอันเป็ นคูก่ รณี
ในความขัดแย้งนี้โดยตรง เป็ นประวัตศิ าสตร์ลาํ เอียงสุดๆในประเด็นว่าด้วยสยามท่ามกลางลัทธิล่าอาณา
นิคม กล่าวคือ อําพรางสภาวะกึง่ อาณานิคมของสยาม และอําพรางการกระทําของสยามต่อรัฐเล็กๆตาม
ชายขอบรวมทัง้ ปตั ตานีอย่างอาณานิคม25
สํานึกประวัตศิ าสตร์ในสังคมปตั ตานีกลับตรงข้าม เป็ นประวัตศิ าสตร์ทข่ี ดั ฝืน เข้ากันไม่ได้กบั
ประวัตศิ าสตร์แบบราชาชาตินิยมของอํานาจรัฐทีก่ รุงเทพฯอย่างทีส่ ดุ ทว่าความทรงจําและสํานึก

25

ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัตศิ าสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม,” อ้างแล้ว, น. 58-61
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ประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับ “บ้าน” ของตนเองกลับยังทรงพลังอยูใ่ นสังคมปตั ตานีตลอดเวลา26 สังคมไทยไม่
เคยนึกถึงข้อนี้27 หรือไม่เข้าใจ และไม่เปิดใจกว้างพยายามเข้าใจด้วยซํ้าไปว่าจะให้คนเรารูจ้ กั บ้านของ
ตนเองผ่านประวัตศิ าสตร์ของคูก่ รณีได้อย่างไรกัน
รัฐและสังคมไทยสมัยประชาธิปไตยสืบทอดความสัมพันธ์กบั ปตั ตานี และสืบทอดความทรงจํา
และสํานึกประวัตศิ าสตร์ต่อปญั หาปตั ตานีมาจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตอกยํา้ ซํ้าเติมด้วยลัทธิชาตินิยม
ยามทีค่ วามขัดแย้งปะทุ รัฐไทยไม่วา่ สมัยไหนใช้วธิ กี าํ ราบปราบปรามด้วยอํานาจทีเ่ หนือกว่า ไม่ใช้
วิถที างประชาธิปไตยเพือ่ หาทางออก
6.3 ปญั หาปตั ตานีทดสอบสังคมประชาธิปไตยไทยขณะนี้อย่างไร
ท่าทีการใช้อาํ นาจของรัฐบาลทักษิณในการจัดการปญั หาปตั ตานีผดิ พลาด 2 ชัน้ 28
หนึ่ง ใช้ทา่ ทีแบบเดียวกับการปราบคอมมิวนิสต์ก่อนปี 2523 ทัง้ ทีร่ ฐั ไทยเองมีบทเรียนแล้วว่า
เป็ นมาตรการทีผ่ ดิ ยิง่ ไปกว่านัน้ ปญั หาปตั ตานีกต็ ่างลิบลับกับปญั หาคอมมิวนิสต์
สอง การนําแบบซีอโี อ อาจเหมาะกับการสร้างผลงานตามเป้าหมาย แต่การจัดการความขัดแย้ง
ทางสังคมอย่างเจ้านายในบริษทั นอกจากจะไม่แก้ปญั หาแล้ว ยังเป็นปจั จัยทีท่ าํ ให้ปญั หาบานปลาย
อย่างมาก
“แผนจาตุรนต์” เป็ นโอกาสสําคัญทีอ่ าจช่วยให้ความรุนแรงไม่บานปลาย แต่กลับถูกปฏิเสธ
อย่างน่าเสียดายด้วยความคิดแบบข้อหนึ่งและการนําแบบข้อสอง
ท่าทีของรัฐบาลต่อโศกนาฏกรรมทีต่ ากใบแสดงถึงใจคอโหดร้ายไร้คุณธรรมอย่างเหลือเชื่อ
เพราะมองเหตุทเ่ี กิดขึน้ จากทัศนะแบบข้อหนึ่ง และจัดการความขัดแย้งทางสังคมอย่างไร้ความ
ละเอียดอ่อน
โศกนาฏกรรมทีต่ ากใบยังฉายให้เห็นว่า รัฐและสังคมไทยไม่เห็นคนเป็ นคนเท่ากัน ตอกยํา้ ความ
เชื่อทีม่ อี ยูท่ วท้
ั ่ องถิน่ ว่า ความยุตธิ รรมอย่างเสมอหน้าก็ไม่มี นายทหารถูกลงโทษในความบกพร่องชนิด
26

นี่คอื ประเด็นสําคัญของ “เรือ่ งราวจากชายแดน: สิง่ แปลกปลอมต่อตรรกทางภูมศิ าสตร์ของประวัตศิ าสตร์แห่งชาติ
ไทย,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีท่ี 23, ฉบับที่ 12 (ต.ค. 2545):70-83; พิมพ์ซ้าํ ใน รัฐปตั ตานี ในอาณาจักรศรีวชิ ยั , สุจติ ต์ วงษ์
เทศ บ.ก. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, 2545), น. 2-30
27
แม้กระทังยามที
่
ก่ ารศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เฟื่องฟูเมือ่ 20 กว่าปีก่อน ก็ไม่มกี ารศึกษาประวัตศิ าสตร์ปตั ตานี
อาจเป็ นเพราะว่าประวัตศิ าสตร์ปตั ตานีไม่เข้ากับกรอบ ”ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ” แบบทีเ่ น้นความสัมพันธ์อนั ดีกบั
กรุงเทพฯ ดู Thongchai Winichakul, “The Changing Landscape of the Past: New Histories in Thailand Since
1973," Journal of Southeast Asian Studies 26, 1 (1995): 110-114.
ปจั จัยอีกประการหนึ่งทีส่ ง่ ผลมากต่อปญั หาปตั ตานี ทว่าคนในสังคมไทยนึกไม่ถงึ และขอไม่อภิปรายในทีน่ ้ี คือ การ
แข่งขันช่วงชิงการนําระหว่างอํานาจต่างๆ ในสังคมไทยตามทีก่ ล่าวมาในภาคแรก ดู 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.
28
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เบา แต่ผชู้ ุมนุ มถูกสังหารโหดร้ายถูกจับมาทารุณ แล้วยังถูกฟ้องข้อหารุนแรงอีก ทัง้ นี้เพราะรัฐและ
สังคมไทยเห็นดีงามกับการปราบปรามแบบนัน้
โศกนาฏกรรมทีต่ ากใบจึงเป็ น moment ทีผ่ ลักให้ความขัดแย้งก้าวเข้าสูร่ ะดับใหม่ นันคื
่ อ ชาว
มลายูมสุ ลิมหมดความเชื่อใจรัฐและเจ้าหน้าที่ ทําให้เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ตกอยูใ่ นอันตรายยิง่ กว่าเดิมเพราะ
การใช้ความรุนแรงสนองความรุนแรงกลายเป็ นเป้าหมายในตัวเอง กรณีชาวมลายูมสุ ลิมลีภ้ ยั เข้าไปใน
มาเลเซีย เป็ นเรือ่ งคาดได้หลังจากโศกนาฏกรรมทีต่ ากใบ โศกนาฏกรรมทีต่ นั หยงลิมอก็คงเป็ นหน้า
แรกๆของความโหดร้ายไร้สาระของสงครามอันไม่น่าจะเกิดขึน้
ความรุนแรง ณ วันนี้เกินเลยไปกว่าทีจ่ ะอธิบายได้ดว้ ยสาเหตุรากฐานเท่านัน้ แล้ว ความเกลียด
ชังและความรุนแรงจากทัง้ สองฝา่ ยเติบโตจนสามารถเลีย้ งตัวเองได้แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องอ้างความชอบ
ธรรมจากเหตุผลรากฐานของแต่ละฝา่ ยอีกต่อไป กระนัน้ ก็ตาม การหาทางออกกลับต้องเริม่ ต้นจากความ
เข้าใจในสาเหตุรากฐานอย่างมันคง
่ หาไม่แล้ว ทางออกใดๆก็ตามจะเป็ นแค่ยาบรรเทาปวดชัวคราว
่
หรือ
อาจจะยิง่ ส่งเสริมให้ความรุนแรงจากทัง้ สองฝา่ ยเติบโตขึน้ ไปอีก
ปจั จัยสําคัญทีข่ าดหายไปและจําเป็ นต้องเรียกฟื้นคืนมาให้ได้ หาไม่แล้วจะไม่มที างทําอะไรอื่น
ทัง้ สิน้ คือ ความไว้วางใจทีช่ าวมลายูมสุ ลิมมีต่อรัฐและเจ้าหน้าที่
กุญแจดอกเดียวทีจ่ ะเปิดประตูความไว้วางใจได้ คือ ความยุติธรรมเสมอหน้ าอย่างเทีย่ งตรง
เคร่งครัดกับทุกฝา่ ย
แต่วถิ ที างประชาธิปไตยทีค่ วรทําอย่างคงเส้นคงวาเริม่ เร็วเท่าไรก็ยงิ่ ดี ได้แก่ จะต้องให้ชาวมลายู
มุสลิมและคนท้องถิน่ เข้าร่วมในการกําหนดนโยบายและมาตรการสําคัญ หรือถึงขนาดมีบทบาทนําใน
การแก้ปญั หา ให้อาํ นาจแก่เขาเพือ่ หาทางยุตคิ วามรุนแรง นี่คอื วิถที างประชาธิปไตยต่อปญั หาปตั ตานีท่ี
ตรงข้ามกับวิถที างใช้อาํ นาจของรัฐบาลปจั จุบนั
รัฐและสังคมประชาธิปไตยไทยจะให้ความไว้วางใจแก่ชาวมลายูมสุ ลิมและคนท้องถิน่ ได้หรือไม่?
6.4 ปญั หาปตั ตานีทดสอบท้าทายประชาธิปไตยไทยในระยะยาวอย่างไร
ในระยะยาวปญั หาปตั ตานีทา้ ทายทดสอบวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาธิปไตยไทย
ดังต่อไปนี้
1) สังคมไทยมีวุฒภิ าวะพอทีจ่ ะสามารถอภิปรายเรือ่ งรูปการรัฐเดีย่ ว เพือ่ หาทางเลือกนอกกรอบ
จํากัดตายตัวของรัฐเดีย่ วได้หรือไม่
2) สังคมไทยมีวุฒภิ าวะพอทีจ่ ะสามารถอภิปรายเพือ่ แสวงหาความสัมพันธ์ในสังคมทีย่ อมรับ
ความต่างให้ดาํ รงอยูไ่ ด้ถงึ ระดับไหน
3) สังคมไทยมีวุฒภิ าวะพอทีจ่ ะเผชิญหน้ากับอดีตเพือ่ ทําให้อดีตเป็นอดีตอย่างเข้าใจและ
ตระหนักรู้ แต่สามารถสร้างสรรค์ทางเลือกทีเ่ หมาะกับปจั จุบนั และอนาคตได้หรือไม่
การเผชิญหน้ากับอดีตอย่างตรงไปตรงมา ในกรณีน้ีหมายถึงการยอมรับว่า ประวัตศิ าสตร์
ประเทศไทยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเรือ่ งราวของรัฐเดียว ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเรือ่ งความดีของบรรพบุรษุ
หมายถึงยอมให้มกี ารศึกษาเรือ่ ง colonization โดยสยามก็ได้
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การปล่อยให้อดีตเป็ นอดีตต้องมิใช่การจงใจลืมอดีต (ซึง่ ไม่มที างสําเร็จในกรณีปญั หาปตั ตานี
เพราะมีคนเยอะแยะทีล่ มื ไม่ลงต้องการพูดขึน้ มา) ต้องมิใช่ทาํ ลายปิดบังอดีต ปฏิเสธประวัตศิ าสตร์ (ซึง่
ไม่มที างสําเร็จในกรณีน้ี เว้นเสียแต่จะทําลายทุกชีวติ ทีเ่ ป็ นเจ้าของความทรงจําชุดอื่นให้หมดไปจาก
สังคมไทย) ต้องมิใช่การยกเอาประวัตศิ าสตร์ไขว้เขวลําเอียงของชาตินิยมไทย ขึน้ ข่มปราบ
ประวัตศิ าสตร์ของผูถ้ ูกเบียดเบียนในอดีต ต้องมิใช่หมายถึงการกล้อมแกล้มบอกให้คนอื่นลืมเรือ่ งราว
รากเหง้าของตนเอง แต่กลับสถาปนาเรือ่ งราวรากเหง้าของกรุงเทพฯลงไปแทน
การปล่อยให้อดีตเป็ นอดีตอย่างมีวุฒภิ าวะ คือ การเผชิญหน้าเข้าใจอดีต แต่ไม่ถกู บงการด้วย
อดีต ประวัตศิ าสตร์หลายรัฐประชาธิปไตยปจั จุบนั จึงไม่ก่อให้เกิดการแยกรัฐเสมอไป ถ้าหากทุกฝา่ ยตก
ลงใจปล่อยให้อดีตเป็ นอดีต และเลือกหนทางปจั จุบนั และอนาคตทีต่ นพอใจ
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาธิปไตยไทยทีป่ ล่อยให้อาํ นาจนําอยูก่ บั รัฐศูนย์กลางจนเกินไป
ทีพ่ ลังสร้างสรรค์ของประชาชนถูกกดทับทําลายหรือทําให้เชื่องไปหมด ทีห่ ลงใหลกับชาตินิยมและความ
่
ปไตยด้วยการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
สามัคคีแบบตืน้ เขิน และทีไ่ ม่เชื่อมันในหนทางประชาธิ
แสดงออกและร่วมในการแก้ปญั หา จะรับมือปญั หาปตั ตานีได้อย่างไรกัน
หัวใจและหนทางแก้ปญั หาปตั ตานีในทีส่ ดุ คือ ให้ชาวมลายูมสุ ลิมและคนท้องถิน่ มีอาํ นาจในการ
แก้ปญั หาระยะยาวและตัดสินอนาคตของตนเอง

หลักการเพื่อข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา:
ประชาธิปไตยคือวิถีทาง (means) ที่เป็ นจุดหมาย (end)
ประชาธิปไตยไม่เคยให้คาํ ตอบสําเร็จรูปแก่ปญั หาใดๆ สังคมประชาธิปไตยทุกแห่งใช้เวลานาน
กว่าจะแก้ปญั หาใหญ่โตได้ เช่น ใช้เวลาเป็ นร้อยปี กว่าจะยอมรับสิทธิเสมอภาคของผูห้ ญิง ชนกลุ่มน้อย
หรือยกเลิกการเหยียดผิว เป็ นต้น
่ นเพือ่ ให้ประชาชนปะทะขัดแย้งกันอย่างสันติ ให้สงั คมปรับตัว
แต่ประชาธิปไตยคือวิถที างยังยื
ท่ามกลางสภาวการณ์ใหม่ๆ ด้วยการยอมให้ความแตกต่างหลากหลายดํารงอยูร่ ว่ มกัน แล้วค่อยๆ
ตัดสินใจเลือกทางเดินทีค่ นส่วนใหญ่พอใจโดยไม่ตอ้ งทําลายทางเลือกอื่นๆ
ประชาธิปไตยมิใช่หมายถึง การยกย่องเชิดชูอย่างเพ้อฝนั ว่าประชาชนถูกต้องเสมอ ฉลาด มีภมู ิ
ปญั ญาเป็ นเลิศ แต่เราต้องมันคงกั
่ บหนทางทีใ่ ห้ประชาชนมีอาํ นาจตัดสินทางเลือกของตนไม่วา่ จะฉลาด
หรือด้อยปญั ญาก็ตามที
การสกัดกัน้ ทําลายอํานาจของประชาชน หรือทําให้หลงใหลความเอือ้ อาทรของรัฐ หรือขัดขวาง
หรือไม่สง่ เสริมให้ประชาชนสร้างอํานาจของตนขึน้ มาไม่วา่ จะฉลาดหรือด้อยปญั ญาก็ตามที จึงเป็ นการ
บ่อนทําลายหนทางประชาธิปไตยขัน้ รากฐานทีต่ อ้ งยุติ
ประชาธิปไตยไม่ฝากความหวังกับคุณพ่อรูด้ ไี ม่วา่ ประเภทใด ถ้าเราต้องการสร้างอํานาจของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง ย่อมไม่ควรหวังพึง่ พลังอํานาจศักดิ ์สิทธิ ์ใดๆ ย่อมไม่ควรหวังพึง่ พลังทุนเหลิง
อํานาจ เพราะการหวังพึง่ พลังเหล่านัน้ ทําให้การสร้างอํานาจของประชาชนไม่รจู้ กั โต
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ประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองของปญั ญาชนหรือคนกรุงผูฉ้ ลาดรูด้ กี ว่า ปญั ญาชนทําหน้าที่
เป็ นสติปญั ญาแก่สงั คม แต่ไม่ควรมีอาํ นาจมากไปกว่าประชาชนคนหนึ่งๆ การปิ ดกัน้ ทําลายความเห็น
ต่าง ทําลายการวิจารณ์จงึ เป็ นการบ่อนทําลายหนทางประชาธิปไตยทีน่ ่ารังเกียจทีส่ ดุ การไม่ปิดกัน้
ทําลายความคิดเห็น และกลับส่งเสริมความกล้าเผชิญความจริง และกล้าคิดหาทางออกนอกกรอบจํากัด
จึงเป็ นหลักการสําคัญกว่าทีห่ ลายท่านคิด
สังคมไทยใหญ่โตและมีวุฒภิ าวะพอทีจ่ ะไม่แตกสลายง่ายๆ ด้วยความคิดเห็นต่างๆ หลากหลาย
แม้แต่ความคิดนอกรีตนอกกรอบก็เถอะ
32 ปี หลัง 14 ตุลา 2516 แม้วา่ การเสริมสร้างอํานาจของประชาชนจะยังค่อนข้างอ่อนแออยู่ ทัง้
ด้วยความจํากัดของประชาชนเองและด้วยการบ่อนทําลายโดยรัฐ แต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า 14 ตุลาได้
เปิดประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่แก่ประชาธิปไตยไทยแล้ว นันคื
่ อเปิดประตูบานใหญ่แก่การพัฒนาเติบโตของ
พลังประชาชน ไม่วา่ จะในนามของ “ภาคประชาชน” หรืออื่นใดก็ตามที ไม่วา่ จะด้วยอุดมการณ์เชิดชู
“ชาวบ้าน” จนเกินไป เชิดชูแรงงานจนเกินไป หรือด้วยอุดมการณ์อ่นื ใดก็ตามที29 ความเติบโตเหล่านี้
คือ ก้าวย่างทีส่ าํ คัญของอนาคต เพือ่ ข้ามให้พน้ การแย่งชิงอํานาจนําของพลังส่วนอื่นนับจากหลัง 14 ตุลา
ประชาชนซึง่ ไร้การจัดตัง้ เชื่อผูน้ ําตามอํานาจมากกว่าเชื่อมันในพลั
่
งประชาชนเอง นันแหละคื
่
อ
ความเป็ นจริงในวันนี้ทจ่ี ะเติบโตสร้างอํานาจของตนเอง รักษาผลประโยชน์ของตนเอง และดูแลตนเองใน
อนาคต เพือ่ ข้ามให้พน้ การแย่งชิงอํานาจนําของพลังส่วนอื่นนับจากหลัง 14 ตุลา
ผูเ้ ขียนเริม่ ต้นด้วยประวัตศิ าสตร์ขอ้ เท็จจริงมากมายในภาคแรก ต่อด้วยประเด็นเชิงหลักการ
ั ง่ อาจฟงั
หลายข้อในภาคสองซึง่ หลายท่านอาจเห็นว่าคงยากทีจ่ ะเกิดขึน้ แถมจบลงท้ายด้วยความใฝฝ่ นซึ
ดูเลื่อนลอย
เพราะจะข้ามให้พน้ สภาวะปจั จุบนั ของประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาได้ เราต้องอาศัยทัง้
ความรูแ้ ละความใฝฝ่ นั ประกอบกัน ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้
เพราะความรูบ้ วกความใฝฝ่ นั คือ อํานาจของประชาชน
แต่ทว่ามีหลักประกันอะไรว่า ความรูแ้ ละความใฝฝ่ นั ดังกล่าวจะสร้างสรรค์อนาคตทีเ่ ราปรารถนา
ได้จริง?
ไม่มี
เพราะการสร้างอนาคตทีเ่ ราปรารถนาเป็นเรือ่ งของความศรัทธาและมุง่ มัน่ ไม่ใช่เส้นทางสัจธรรม
ทีก่ าํ หนดไว้ลว่ งหน้าโดยศาสดาใดหรือวิทยาศาสตร์สงั คมสํานักไหน
ศรัทธาและความมุง่ มันเป็
่ นเรือ่ งของมนุษย์ผตู้ อ้ งการสร้างประวัตศิ าสตร์
มีมนุษย์เช่นนัน้ อยูใ่ นโลกนี้หรือ?
มี และมีอยูใ่ นสังคมไทยไม่น้อยเลย

29

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชน, น.143-199

34

วีรชน 14 ตุลา เมือ่ ปี 2516 คือตัวอย่างของมนุษย์ผสู้ ร้างประวัตศิ าสตร์ประชาธิปไตยด้วยความ
ั
ศรัทธาและมุง่ มันในความรู
่
แ้ ละความใฝฝ่ นของเขาตั
ง้ แต่เมือ่ 32 ปีก่อน
14 ตุลา เป็ นโอกาสพิ เศษที่เราทัง้ หลายมารําลึกถึงความยิ่ งใหญ่งดงามของประชาชน
่
สามัญธรรมดาผูส้ ร้างประวัติศาสตร์ประชาธิ ปไตยของไทยด้วยความศรัทธาและมุง่ มันใน
ความรู้และความใฝ่ ฝนั ของเขาตัง้ แต่เมื่อ 32 ปี ก่อน
ขอน้อมรําลึกถึงวีรชนทุกท่านด้วยบทเพลงอันจะเป็ นอมตะคูด่ วงวิญญาณของท่านตลอดไป
...โอ้วรี ชนแห่งเดือนตุลา ร้อยมวลบุปผาร่วมสดุดี
เทิดวีรกรรมสูเ้ พือ่ ศักดิศ์ รี สิทธิเสรีประชาธิปไตย
...ใจ อาจหาญชาญชัย มิยอมก้มให้อาํ นาจอธรรม
เส้นทางขวางด้วยขวากหนาม ร้อยภัยคุกคามเจ้ายังมุง่ ไป
...ใจเจ้านัน้ โบยบิน สูเ้ พือ่ แผ่นดินถิน่ เจ้าเกิดกาย
หยัดยืนฝื นอันตราย ชีพเจ้ามลายฝากไว้ความดี
… ดิน ถิน่ ฝงั เรือนกาย ทีม่ อดมลายเป็ นเถ้าธุลี
และฟ้ายังต้องเปลีย่ นสี ร่วมสดุดวี รี ชน
(สดุดีวีรชน โดย กิ ตติ พงษ์ บุญประสิ ทธิ์ – ตี้ กรรมาชน)

