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เม่ือวนัที ่๒๔ มถินุายน ๒๕๖๒ อันเป็นวาระครบปีที ่๘๗ ของ 

การเปล่ียนแปลงการปกครองสยาม จากระบอบสมบูรณาญา- 

สทิธริาชย์มาเป็นระบอบประชาธปิไตยท่ีมีพระมหากษตัริย์อยูใ่ต้

รัฐธรรมนญู มีกลุม่นกัศกึษามหาวทิยาลัยจ�านวนหนึง่ชมุนมุเพือ่

อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ ๑ ของคณะราษฎร ที่ได้ประกาศในเช้า

วันยึดอ�านาจเมื่อปี ๒๔๗๕ การชุมนุมจัดขึ้นที่ลานหน้าหอศิลป-

วฒันธรรมกรุงเทพมหานคร ซึง่ในหลายปีหลังจากการรัฐประหาร 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กลายเป็นพื้นที่เปิดส�าหรับการชุมนุม

ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการ

รัฐประหารโดยคณะทหาร ค�าขวัญและป้ายประท้วงส่วนใหญ่

เสนอความคิดว่าด้วยประชาธปิไตย เช่น เสรีภาพ อ�านาจอธปิไตย

เป็นของประชาชน การเลือกตั้ง คนเท่าเทียมกัน และสิทธิ- 

มนษุยชน ทัง้หมดนัน้เป็นการกระท�าและความคดิท่ีผดิกฎหมาย

ของรัฐในขณะนั้น 

น่าคิดมากว่าท�าไมยังต้องมีการเรียกร้อง ความคิด

ประชาธิปไตย อันเป็นความคิดเดียวกันกับที่รองรับการปฏิวัติ

ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศตลอดเกือบหนึ่ง

ศตวรรษที่ผ่านมา ท�าไมการเรียกร้องต้องการประชาธิปไตย

เสรีถึงกลายเป็นความผิดและอาชญากรรมต่อรัฐในระยะหลัง  

มองอีกอย่างได้ว ่า ผ่านมาจนเกือบหนึ่งศตวรรษของการ

เปล่ียนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ การสร้าง

และสืบทอดความเป็นประชาธิปไตยของไทยยังด�าเนินต่อมา

อย่างลุ่มๆ ดอนๆ หรือผู้ใดจะระบุฟันธงว่า ก็เพราะไทยล้มเหลว
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ในการสร้างและธ�ารงรักษาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

ก็คงจะไม่เกินเลยนัก  

ปัญหาในเร่ืองดังกล่าวนี้เคยถูกถามและตอบมาแล้ว  

อาจยาวนานพอๆ กับการที่ความคิดและคติประชาธิปไตย 

ถูกน�าเสนอและโฆษณาปลุกระดมในยุคแรกจนถึงปัจจุบัน  

ความส�าเรจ็และความล้มเหลวของการสถาปนาและสร้างระบอบ

ประชาธิปไตยไม่เคยหยุดย้ังการต่อสู้ระหว่างฝ่ายต่อต้านกับ

ฝ่ายสนับสนุนเลย ท�าไมถึงต้องเป็นเช่นนั้น? การค้นหาค�าตอบ

หลีกไม่พ้นที่จะต้องกลับไปศึกษาถึงสภาพและความเป็นมา

ของแต่ละสังคม นั่นคือการพิจารณาในบริบททางประวัติศาสตร์

การเมืองไทย ว่ามีลักษณะและธรรมชาติอย่างไรในการก�ากับ

และสร้างความหมายทางสังคมทีเ่ป็นคุณและเป็นโทษต่อระบอบ

ประชาธิปไตย วิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราค้นหาค�าตอบข้างต้นนี้ได้

คือการกลับไปอ่านหลักฐานชั้นต้นของการเรียกร้องให้มีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองสยามไทย

นานมาแล้วท่ีความคิดทางการเมืองและสังคมผูกติด

อยู่กับความเชื่อและค�าสอนทางศาสนาหรือคติบรรพบุรุษและผี 

อ�านาจที่ใช้ในการควบคุมบังคับและกล่อมเกลาผู้คนในชุมชนท่ี

ค่อยๆ เติบใหญ่ขึ้นจ�าต้องอาศัยความศักด์ิสิทธิ์ของพระเจ้าและ 

ผบีรรพบุรุษ จนกระทัง่เม่ือสงัคมววิฒัน์มาถงึระดับท่ีคดิอย่างเป็น

เหตผุลและเป็นนามธรรมได้แล้ว จงึเกิดศาสนาท่ีเป็นทางการขึน้  

เช่น พราหมณ์ พุทธ คริสต์ อิสลาม และขงจื่อ ส�าหรับสังคมไทย 

นับแต่ยุคโบราณมาถึงต้นรัตนโกสินทร์ ก็รับแนวคิดการเมือง 

ดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่งและคงทน แทบไม่มีการเปลีย่นแปลงใน
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หลักการแต่ประการใด นอกจากในเรือ่งรูปธรรมย่อยๆ ท่ีต่างกันบ้าง 

ในแต่ละรัชกาลและอาณาจักร คลื่นความคิดการเมืองแบบใหม่

มากระทบในช่วงสมัยรัชกาลท่ี ๔ เป็นต้นมา จนน�าไปสูก่ารปฏิรูป

การปกครองและการบริหารอาณาจักรใหม่ให้เป็น “ศิวิไลซ์” หรือ

แบบตะวันตกมากขึ้น

ในบรรดาความคิดสมัยใหม่ท่ีเข ้ามาในกรุงสยาม 

แต่แรกน้ัน ไม่มีปัญญาชนสยามคนใดที่ต้องการเห็นความ

เปล่ียนแปลงสมัยใหม่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศมาก

เท่ากับ “เทียนวรรณ” นักหนังสือพิมพ์และนักคิดนักเขียน 

คนแรกในยุครัชกาลท่ี ๕ เขาเสนอรูปธรรมของสิ่งใหม่ท่ีอยาก

ให้เกิดในประเทศ ตั้งแต่การเลิกทาส ความเท่าเทียมของสตรี  

การตั้งมหาวิทยาลัย ระบบสวัสดิการส�าหรับคนยากจน โรงงาน

ผลติอาวธุ การสร้างถนน การรถไฟ การธนาคาร ระบบไปรษณย์ี

โทรเลข โรงงานอาหารกระป๋อง รวมถึง “ปาแตน” หรือสิทธิบัตร  

ที่ส�าคัญด้านระบบปกครองคือ “จะตั้งปาลิเมน อะนุญาตให้มี

หัวหน้าราษฎรมาพูดธุระช้ีแจงของตนแก่รัฐบาลได้” ไม่ต้อง

แปลกใจว่าข้อเสนอทั้งหลายของเขานั้น ก่อรูปท่ามกลางสภาพ

สังคมท่ียังพึ่งพาเกษตรกรรมอย่างธรรมชาติ รัฐบาลคือกษัตริย์  

ความคดิใหม่จงึเป็นได้แค่ “ความฝันละเมอ” ตัง้แต่ยคุนัน้จวบจน 

ยุคปัจจุบัน

น่าคิดว่าเม่ือความคิดทางการเมืองสมัยใหม่มาถึง 

กรุงสยามในสมัยรชักาลท่ี ๔ และ ๕ กระท่ังถงึกลุ่มยงัเติร์ก ร.ศ. ๑๓๐  

ค�าถามใหญ่ของทุกฝ่ายคือรูปแบบที่เหมาะสมของระบอบการ 

ปกครองและรฐับาลใหม่ควรเป็นอย่างไร รูปแบบท่ีมีการน�าเสนอ
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และอภปิรายคอืกษตัริย์ใต้รัฐธรรมนญูกับรีพบัลิก การถกเถยีงใน

เรือ่งน้ีกระท�าได้อย่างไม่ค่อยละเอยีดและกว้างขวางนกั เพราะตดิ

อุปสรรคของการอภิปรายในเนื้อหาและจุดหมายของความคิด 

ทางการเมือง ซึ่งเป็นเร่ืองทางโลกฆราวาสวิสัยแบบตะวันตก  

การพูดถึงความคิดทางการเมืองไทยแบบตะวันออกคือการ

พิจารณาถึงฐานะมนุษย์ในมุมมองทางศาสนาที่ไม่อาจเป็นอิสระ

โดยตัวมันเองได้ ในทางปฏิบัติจึงไม่น�าไปสู่การสร้างความเข้าใจ

ในรูปแบบของระบอบการปกครองและรัฐบาล หากกลับเป็นส่ิงท่ี

ผูมี้อ�านาจหวาดระแวงว่าจะท�าให้ราษฎรและคนส่วนมากไม่อยู่ใน

สภาพของการว่านอนสอนง่ายอีกต่อไป การมาถึงของความคิด 

ทางการเมืองสมัยใหม่ในกรุงสยามจงึมาพร้อมกบัการปิดก้ันการ

แสดงออกในเสรีภาพทางความคิดในเวลาเดียวกัน

ความคิดทางการเมืองที่ทรงอิทธิพล จนกลุ่มผู้น�าจารีต

ต้องพิจารณาว่าจะรับหรือไม่และจะน�ามาปฏิบัติอย่างไรนั้น  

ก็คือความคิดที่เรียกต่อมาว่า “ประชาธิปไตย” อันครอบคลุม

ถึงความคิดและมโนทัศน์อื่นๆ เช่น เสรีภาพ ความเสมอภาค  

ความยุติธรรม ความก้าวหน้า รวมถึงการนิยามพุทธศาสนาใหม่ 

และความจริงทางสังคม (ภววสัิย) ในทางปฏิบัติยงัเปิดพืน้ท่ีให้กับ 

การเข้ามาของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เกิดสถาบันท่ีท�าหน้าที่

ก�ากับและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสนิค้า ซึง่เปลีย่นวถิชีวีติ 

อาชีพ และความสัมพันธ์ทางการผลิตไปอย่างมาก เช่น การเลิก

ระบบไพร่และทาส การปรับปรุงระบบกรรมสิทธิ์แบบศักดินา  

(แต่ยังไม่เลิกทั้งหมด) ท่ีส�าคัญคือการก่อเกิดกลุ่มคนและชนชั้น

ท่ีไม่พันธนาการกับระบบเจ้าที่ดินศักดินาแบบแต่ก่อนอีกต่อไป  
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กลายเป็นคนท่ีมีอิสระขึ้นในระดับหนึ่ง แต่คนเหล่านี้ก็ต้อง 

รับจ้างระบบทุนเพือ่ท�างานเล้ียงชพีต่อไป อกีกลุ่มคอืคนชัน้กลาง 

ในเมืองท่ีมีอาชีพตามความช�านาญ ทั้งหมดนี้คือโครงสร้าง

ทางสังคมและเศรษฐกิจการเมืองท่ีค่อยๆ ก่อตัวข้ึน จนเร่ิมเผย 

ความคิดเห็นและความต้องการของคนกลุ่มใหม่นี้ออกมา 

แต่พัฒนาการทางสังคมในด้านต่างๆ ที่พูดถึงนี้ไม่ได้ 

ก่อเกิดและพัฒนาไปอย่างทัดเทียมกัน บางด้านก้าวหน้าไปมาก  

ในขณะที่บางด้านหยุดนิ่งและถอยหลัง บางความคิดได้รับ

อิทธิพลและสามารถสร้างอ�านาจท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาได้  

จนกลายเป็นสถาบันหลักของชาติและสังคม ในขณะที่ความคิด

สมัยใหม่หลายเร่ืองถกูลดิรอนและกดทบั เปลีย่นแปลงความหมาย 

ที่แท้จริงของมันอยู่ตลอดเวลา จนกล่าวได้ว่าโอกาสในการสร้าง

ความเป็นปึกแผ่น กระทั่งก่อรูปเป็นสถาบันสังคมนั้น แทบไม่ได ้

เกิดเลย หรือถ้าเกิดก็ถูกหักล้างท�าลายบ่ันทอนมาตลอดเวลา 

ปรากฏการณ์อย่างหลังนี้แสดงออกชัดเจนในความคิดและ

สถาบันประชาธิปไตยที่เป็นของคนชั้นล่างในสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่กล่าวขวัญกันทั่วโลกใน 

ยคุสมัยนัน้ ได้แก่ รูปแบบทีเ่รียกทับศพัท์ในตอนนัน้ว่า “คอนสตติ-ู 

ชาแนลโมนากี” กับ “รีปับลิ๊ก” อันแรกคือระบอบกษัตริย์ภายใต ้

รัฐธรรมนูญ อนัหลังคือระบอบสาธารณรัฐทีป่ราศจากกษตัรย์ิเป็น

ประมุข  “ค�ากราบบังคมทลูฯ ของเจ้านายและข้าราชการ ร.ศ. 

๑๐๓” จึงถือได้ว่าเป็นการเปิดภูมิปัญญาไทยอย่างเป็นทางการ

ต่อการท้าทายของความคิดทางการเมืองตะวันตก เรียกได้ว่า

เป็นการริเร่ิม “เรียกร้องรัฐธรรมนญู” คร้ังแรกในสยามประเทศก็ได้  
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 ความล้มเหลวของค�ากราบบังคมทลูฯ ของคณะเจ้านาย 

และข้าราชการ ในที่สุดน�าไปสู่การเกิด “คนใหม่” ที่สานต่อ 

แนวความคิดทางการเมืองต่อไป  ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ กลุม่ยังเตร์ิก  

“กบฏ ร.ศ. ๑๓๐” ภายใต้การน�าของ ร้อยเอก ขนุทวยหาญพิทกัษ์ 

(เหล็ง ศรีจันทร์) เสนอความคิด “ว่าด้วยความเสื่อมซามแล 

ความเจรญีของประเทศ” อนัเป็นการวเิคราะห์ทีด่�าเนนิไปอย่าง

เป็นระบบและวางอยูบ่นความเป็นจริงทางสากลของโลกสมัยนัน้ 

จนกระทั่งสามารถสรุปความคิดได้ว่า

“ถ้าประเทศหนึง่ประเทศใดรู้จกัจดัการปกครองดี โดยใช้

กฎหมายแลแบบธรรมเนียมที่ยุติธรรม ซึ่งไม่กดขี่แลเบียดเบียน

ให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประเทศนั้นก็จะมีความเจรีญ

รุ่งเรืองแลศรีวิลัยยิ่งข้ึนทุกที เพราะราษฎรได้รับความอิศรภาพ

เสมอหน้ากัน”

คณะยังเติร์กเห็นพ้องว่าต้องปฏิวัติสยามให้ “ศรีวิลัย” 

โดยสมาชิกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าควรปฏิวัติให้สุดทางเป็น “รีปับล๊ิก”  

อกีกลุม่เชือ่ว่าสยามเหมาะเป็น “ลีมิเต็ดมอนาก้ี” มากกว่า แต่สดุท้าย  

คณะ ร.ศ. ๑๓๐ ก็ล้มเหลว ต้องรอจนกว่า “คนใหม่” จะเกิดขึน้อีกคร้ัง 

ในรุน่ “คณะราษฎร” 

ในยุคนั้น สภาพบ้านเมืองของประเทศต่างๆ ในโลก

ได้ผ่านการเปล่ียนแปลงใหญ่นับแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  

สภาพการณ์ไร้ระเบียบต่างๆ หลังสงครามโลกล้วนมีอิทธิพล 

ต่อการเกิดแนวความคิดของการปฏิวตัเิปล่ียนแปลงการปกครอง

ขึ้นอีกวาระหนึ่ง 
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ในรุ่งเช้าของวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 

“ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของ

ราษฎร ไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง” 

กว่าท่ี “ประกาศคณะราษฎร” จะสามารถประกาศ

จุดหมายทางการเมืองของประชาชนที่แท้จริงได้ ก็ต้องผ่าน

ความผันผวนและการเปล่ียนแปลงหลายประการในบ้านเมือง  

หากจะพิจารณาถึงเส้นทางและการก่อรูปของความคิดทาง 

การเมืองนี้ ก็ต้องลงไปดูว่าอุดมการณ์ที่เป็นพื้นฐานให้แก ่

ความคิดนี้คืออะไร  

กล่าวอย่างสั้นๆ นื่คือความคิดที่ย้อนแย้งคติการเมือง

ไทยโบราณอย่างสดุขัว้ ราษฎรเป็นเจ้าของประเทศ ไม่ใช่กษตัริย์

เช่นแต่ก่อน และในทางทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ นี่คือการอ้างที่

โต้แย้งอย่างยิ่งกับคติอ�านาจการปกครองแต่โบราณที่ใช้ได้โดย

กษัตริย์แต่ผู้เดียว เปล่ียนมาเป็นให้อ�านาจปกครองสูงสุดเหนือ 

ดินแดนและผูค้นในประเทศหนึง่มาจากพลเมืองของประเทศหรือ

รัฐนัน้ เรียกว่าอ�านาจอธปิไตย ซึง่บัดนีก็้กลายมาเป็นของราษฎร

ไปด้วยเช่นกัน

เคียงข้างไปกับความคดิอ�านาจอธปิไตยเป็นของราษฎร 

ยังมีความคิดอันเกี่ยวเนื่องกับหลักความจริงท่ีเรียกว่าปรัชญา

ด้วย ในอดีตความคิดไทยเดิมอาศัยค�าสอนทางศาสนาพุทธ 

มาอธบิายถงึสภาวะของความจริงทีเ่ป็นนามธรรมอนัจบัต้องไม่ได้ 

หากแต่รู้ได้โดยญาณ 

“ประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบูรณ์  

ราษฎรจะได้รับความปลอดภัย ทุกคนจะมีงานท�าไม่ต้องอดตาย  
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ทุกคนจะมีสิทธิเสมอกัน และมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่ 

เป็นข้า เป็นทาสของพวกเจ้า หมดสมัยท่ีเจ้าจะท�านาบนหลัง

ราษฎร ส่ิงที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่าง 

ประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่า ‘ศรีอาริย’ นั้น ก็จะพึงบังเกิดข้ึน 

แก่ราษฎรถ้วนหน้า” 

มิตขิอง “ความใฝ่ฝัน” เป็นลักษณะความคิดทางการเมือง 

ของคนข้างล่างที่มองออกไปยังอนาคตกาล

ก่อนที่คณะราษฎรจะท�าการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

ในระยะเวลาใกล้กัน นกัเขยีนและนกัหนงัสือพมิพ์ซึง่ต่อมาเป็นท่ี 

รู้จักกันท่ัวประเทศในฐานะตัวแทนฝ่ายก้าวหน้าของประชาชน

ไทย กุหลาบ สายประดิษฐ ์ หรือ “ศรีบูรพา” ได้เสนอความ

คิดเรื่อง “มนุษยภาพ” อันเป็นการวิพากษ์ชนชั้นปกครองอย่าง

รุนแรงว่าปราศจากสัจจะและความเป็นจริง ศรีบูรพามองว่าความ

จริงของมนษุย์ (ทีเ่ป็นนามธรรม) นัน้ควรเป็นจดุหมายของรัฐและ

การปกครองด้วย ทีส่�าคัญ ศรีบูรพายังน�าเสนอแนวคิดท่ีให้ความ

ส�าคัญกับ “คนอื่น” อย่างเป็นจริงเป็นจัง ดังที่เขาให้ความหมาย

ของนาม “สุภาพบุรุษ” ว่าคือคนซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้อื่นนั่นเอง

ศรีบูรพายังได้ยกระดับการวิเคราะห์ปัญหาความไม ่

เป็นธรรมในสังคมไปท่ีการด�ารงอยูข่องชนชัน้ปกครองและอ�านาจ

ท่ีพวกเขาถอืครองว่ามีความเป็นมาอย่างไร ค�าตอบทีเ่ขาได้กคื็อ 

อ�านาจของผูป้กครองนัน้ไม่ใช่สิง่ธรรมชาต ิหากแต่เป็นการสร้าง

ขึ้นมาของมนุษย์เราเอง  
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การเรียกร้องถึง “มนุษยภาพ” หรือความเป็นคนที่วาง

อยู่บนความจริง ไม่ใช่บนอ�านาจและการหลอกลวงของชนชั้น

ปกครอง เป็นการปฏิเสธความชอบธรรมตามประเพณีของ 

ผู้ปกครองสยามสมัยนั้น เช่นเดียวกับการที่ผู ้น�าคณะราษฎร

ได้จัดตั้งกลุ่มลับด�าเนินการเพื่อล้มล้างระบอบกษัตริย์แบบเดิม  

ก็เป็นปรากฏการณ์แบบเดียวกัน 

บัดนี้คนรุ่นใหม่ได้ข้อสรุปใหม่ของพวกเขาแล้วว่า 

ประชาชนสามารถลุกข้ึนเปล่ียนแปลงรัฐบาลและระบอบการ

ปกครองได้เอง ความเชื่อดังกล่าวไม่ใช่เพียงความเพ้อฝัน  

หากแต่คนเหล่านั้นเชื่อจริงๆ ว่า การปฏิวัติสังคมอยู่ในมือของ

ราษฎรแล้ว และสามารถท�าได้ บรรลุความส�าเร็จได้ ไม่ใช่เป็น

เพียงค�าท�านายดังกาลก่อนด้วย  

ลักษณะเด่นของความคิดทางการเมืองสมัยใหม่

แบบประชาธิปไตยจึงอยู ่ ท่ีพลังแห่งการปลดปล่อย ไม่ใช่

อ�านาจศักด์ิสิทธิ์แบบเก่าที่ย่ิงท�าให้คนงมงายและยอมตนเป็น 

ข้าทาสคนชั้นสูงอย่างโงหัวไม่ขึ้น ตรงกันข้าม ความคิดและ

อุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเน้นหนักให้ความส�าคัญแก่ความ

เป็นปัจเจกบุคคล ความเป็นตัวของตัวเอง หรือความเป็นมนุษย์ 

ซึง่เป็นสิง่สากลอนัมนษุย์ทุกหนทุกแห่งล้วนปรารถนาและด้ินรน

เพื่อไปสู่จุดหมายนี้ 

ในทางปฏิบัติหมายความว่า ความคิดประชาธิปไตย 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มนุษย์มีอ�านาจในการปกครองเหนือตัวเอง

และชุมชนของพวกตนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็นเจ้านาย 

และบ่าวไพร่อกีต่อไป ทกุคนต่างเป็นพลเมืองแห่งรัฐชาตสิมัยใหม่

ที่เสมอหน้ากันนั่นเอง.


