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การปฏวัิตขิองไพร่(ฟ้าข้าแผ่นดนิ) (๑) 
ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ  
 
เม่ือปีท่ีแล้วผมได้เขียนบทความหลายตอนวา่ด้วย “การกบฏ
ของมวลชน” (The Revolt of the Masses) ซึง่ตีพิมพ์ในวิ
ภาษา ปีท่ี ๓ ฉบบัท่ี ๑๘ ถงึ ๒๐ (พค.-กย. ๒๕๕๒) มลูเหตท่ีุ
ผมให้ความสนใจในประเดน็ดงักลา่ว ผมได้แถลงไว้ดงันี ้… 
 
“ปรากฏการณ์ในสามปีมานี ้ได้สร้างการเคลื่อนไหวใหม่
ทางการเมืองขึน้ในสงัคมไทย นัน่คือการก่อรูปและพฒันา
อย่างไมเ่คยมีมาก่อนของขบวนการมวลชน อนัประกอบด้วย
ผู้คนพลเมืองจ านวนมหาศาล มวลชนเหลา่นัน้ไมไ่ด้เคลี่อน
ไหวอย่างปกติธรรมดา หากแตเ่ข้าร่วมการตอ่สู้ในรูปแบบและ
วิธีการตา่งๆ ถงึขัน้ท่ีใช้วิธีการเผชิญหน้ากบัอ านาจรัฐและ
รัฐบาลโดยตรง อย่างไมห่วัน่เกรง ไมป่ระนีประนอม พร้อมจะ
ใช้การบีบคัน้หลากหลายกลยทุธ์ บางครัง้ถงึขัน้ท่ีพร้อมจะ
น าไปสูก่ารใช้ความรุนแรง บ้างยดึท่ีท าการของรัฐบาล 
สถานีโทรทศัน์ฯ ยดึถนนและปิดเส้นทางการจราจร 



ปฏิบตัิการทัง้หลายล้วนปร่ิมขอบเขตและความชอบธรรมทาง
กฎหมาย ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการท่ีฝ่ายปกครองและยตุิธรรม 
ยอมรับตวัอกัษรและการตีความในรัฐธรรมนญูอย่างกว้างเป็น
ครัง้แรกในประวตัิศาสตร์รัฐธรรมนญูสยามไทยจากปี ๒๔๗๕ 
มา เหนือสิ่งอื่นใด ขบวนการมวลชนท่ีประท้วงและเดินขบวน
ขนานใหญ่นัน้ ได้ประกาศจดุหมายของการตอ่สู้ตอ่ต้านของ
พวกตนวา่ คือการโคน่ล้มหรือท าให้รัฐบาลท่ีปกครองอยู่นัน้
ล้มพงัทลายหรือสลายไป นัน่คอืเป้าหมายอนัสงูสดุของการ
ตอ่สู้ทางการเมือง คือการช่วงชิงอ านาจรัฐมาเป็นของพวก
ตน” 
 
ทฤษฎีออร์เตก้า: “การกบฏของมวลชน” ตัวแบบใน
การศึกษา 
ผมอาศยัทฤษฎีของออร์เตก้า ในเร่ือง “การกบฏของมวลชน” 
มาเป็นตวัแบบในการศกึษาท าความเข้าใจ ถงึปรากฏการณ์
ดงักลา่วในยโุรป และดกูารวิเคราะห์วิจารณ์ของปัญญาชน
อนรัุกษ์นิยมยโุรปวา่จะพดูถงึการเคลื่อนไหวแบบกบฏของ
มวลชนวา่อย่างไร (รายละเอียดเป็นอย่างไร หากยงัไมไ่ด้อา่น 



โปรดกลบัไปอา่นใหม)่ การท่ีผมกลบัไปอา่นทฤษฎีการปฏิวตัิ
มวลชนสายอนรัุกษ์นิยม ซึง่มีผู้อา่นบางคนถามผมอย่างไม่
แน่ใจวา่อา่นและเขียนไปท าไม ก็ในเม่ือมนัเป็นทฤษฎีฝ่าย
อนรัุกษ์ฯ ก็แน่ละ วา่เขาย่อมไมเ่ห็นด้วยและไมอ่ธิบายทฤษฎี
การเคลื่อนไหวของมวลชนอย่างเป็นด้านบวกแน่ หมายความ
วา่ เนือ้หาและวิธีการย่อมไมล่กึซึง้ ไมพิ่ศดารและไมค่อ่ยมี
ปัญญามากเท่าไรนกั ไมคุ่้มกบัการเสียเวลาอา่น 
 
ผมก็เห็นด้วยกบัค าวิจารณ์ดงักลา่ว แตม่ลูเหตแุละแรง
บนัดาลใจให้ผมกลบัไปหยิบทฤษฎีของออร์เตก้าแทนท่ีจะเป็น
ของมาร์กซ หรือเลนินหรือเหมา และเชเกวารานัน้ มาจาก
บรรยากาศและสภาพของการเคลื่อนไหวการเมืองมวลชนใน
ปัจจบุนั คือหลงัสงครามเย็นและการพงัทะลายของประเทศ
และอดุมการณ์สงัคมนิยม และคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียต 
และยโุรปตะวนัออกมาถงึจีนและเวียดนาม 
 
ท่ีน่าตลกคือ ขณะนีป้ระเทศเดียวท่ียงัรักษาอดุมการณ์และ
ระบบปกครองของตนไว้ได้ หลงัจากท าการปฏิวตัิมวลชน



ส าเร็จ คือประเทศคิวบา ประธานฟิเดล คสัโตรยงัรักษาสปิริต
และความผดุผ่องของ “นกัปฏิวตัิมวลชน” แห่งยคุทศวรรษปี 
๖๐ ไว้ได้มากกวา่ใครเพ่ือน ทัง้ๆ ท่ีก่อนหน้านีไ้มม่ีใครเช่ือวา่
คิวบาจะรักษาตวัรอดจากเงือ้มมือของ “มหาอินทรี” (สหรัฐฯ) 
และยงัตัง้อยู่ไมห่่างจากกรงเลบ็อนัทรงพลานภุาพนัน้เท่าไร
เลย แตจ่นแล้วจนรอด คิวบาก็รักษาเนือ้รักษาตวัประคองเอา
ประเทศเลก็ๆ แตม่ีความเป็นตวัของตวัเองและความภมูิใจอนั
ย่ิงใหญ่มาจนข้ามสูศ่ตวรรษใหมไ่ด้อย่างไมน่่าเช่ือ 
 
การกลับไปสู่แนวทางอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวาหรือ
กลางขวาเป็นล าดับ 
ในทกุท่ีของระบบการเมืองการปกครอง อดุมการณ์มวลชน
ซ้ายย่ีห้อตา่ง พากนัถอยหลงัทัง้ทางยทุธศาสตร์และทาง
ยทุธวิธี(แปลวา่อะไรผมก็ไมรู้่ เห็นเขาชอบใช้กนัผมก็เอาอย่าง
บ้าง) กลา่วได้วา่ บรรยากาศและความรู้สกึนกึคิดของ
การเมืองโลกปัจจบุนั เร่ิมเลือ้ยไปสูแ่นวทางของการเมืองแบบ
อนรัุกษ์นิยมหรือฝ่ายขวาหรือกลางขวาเป็นล าดบั 
ปรากฏการณ์เช่นนีก้็ได้เกิดขึน้ในการเมืองไทยด้วยเหมือนกนั 



เห็นได้จากการเคลื่อนไหวและจดุหมายไปถงึอดุมการณ์ท่ีใช้
ของกลุม่ พธม. มีลกัษณะเป็นแนวทางของอนรัุกษ์นิยมท่ี
ปฏิวตัิ (revolutionary conservative) ทัง้นีโ้ดยพิจารณาจาก
แนวทาง วิธีการ และจดุหมายของฝ่ายน าในการเคลื่อนไหวท่ี
แสดงออกมาตอ่สาธารณชนนัน้ เน้นท่ีการรักษาสถานะเดิม
ของพลงัสงัคมและชนชัน้เศรษฐกิจที่ได้เปรียบ ดงัแสดงออก
ในก าลงัหลกัของการชมุนมุวา่ สว่นใหญ่มาจากบรรดาคนชัน้
กลางในเมือง นายทนุน้อย ผู้ผลิตย่อย ข้าราชการระดบักลาง 
โดยมีพนัธมิตรหรือแนวร่วมส าคญัท่ีฝ่ายกองทพัและ “ผู้สงู
ศกัด์ิ” สว่นศตัรูหรือเป้าหมายของการโจมตีคืออดีตนายกฯ
ทกัษิณฯและพวก “นายทนุสามานย์” ในคา่ยของทกัษิณและ
พรรคพวก ไมใ่ชร่ะบอบสงัคมและเศรษฐกิจการเมืองแบบทนุ
นิยม สว่นระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมก็โดนหางเลข 
กลายเป็นจ าเลย (หรือ “การเมืองเก่า”) ไปรวมกบันกัการเมือง
หรือนกัเลือกตัง้ทัง้หลาย ประชาชนรากหญ้าในตา่งจงัหวดัซึง่
ในทางทฤษฎีเรียกวา่เสียงสว่นใหญ่ ก็กลายเป็นคนโง่ท่ียอม
ให้ซือ้เสียงอย่างเซื่องๆ กลายเป็นผู้ท าลายระบบ
ประชาธิปไตยแบบเสรีของคนเมืองไปอีก  



 
การเคลื่อนไหวมวลชนภายใต้การน าของ พธม. พฒันาเข้าสู่
การเคลื่อนไหวท่ีมีลกัษณะเนือ้หาอนรัุกษ์และเป็นปฏิกิริยาตอ่
ระบบประชาธิปไตยเมื่อกองทพัเข้ามาแทรก(หรือมาช่วย
ผลกัดนัหรือรักษาก็แล้วแตก่ารตีความ) การตอ่สู้ เคลื่อนไหว
ตอนนัน้ ด้วยการท ารัฐประหาร ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เป็น
การปิดฝาโลงให้กบัรัฐบาลทกัษิณ และยตุิบทบาทการน าทาง
การเมืองของทกัษิณ และการเมืองแบบประชานิยมท่ีได้รับ
การตอบสนองจากมวลชนในชนบทนอกกรุงเทพฯ อย่าง
มหาศาลไปด้วย  
 
รัฐประหาร ๑๙ กันยา การเมืองไทยหนัเข้าสู่หนทางใหม่ 
จากรัฐประหาร ๑๙ กนัยาเป็นต้นมา การเมืองไทยได้หนัเข้าสู่
หนทางและแนวทางใหมท่ี่ไมเ่คยปรากฏและมีประสบการณ์
มาก่อน หลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพทุธศกัราช 
๒๔๗๕ มา สิ่งใหมท่ี่เกิดขึน้พอจะประมวลได้ดงัตอ่ไปนี ้
 



๑) เกิดกลุม่และขบวนการของประชาชนตา่งๆ ใน
การตอ่ต้านและคดัค้านการท ารัฐประหาร รวมถงึรัฐบาลท่ีมา
จากการแตง่ตัง้โดยคณะรัฐประหาร (คมช.) รัฐสภาและ
องค์กรอิสระท่ีแตง่ตัง้โดยคณะรัฐประหารหรือโดยอ านาจทาง
กฎหมายของคณะรัฐประหารและรัฐบาลท่ีตามมาก็ตาม 
ปรากฏการณ์ดงักลา่วเป็นเร่ืองใหมแ่ละมีความหมายนยัท่ี
ส าคญัอย่างย่ิง เป็นครัง้แรกท่ีมวลชนได้ประกาศอย่างเปิดเผย
ทัง้ทางวาจาและการเขียนไปถงึการปฏิบตัิชมุนมุประท้วง
อย่างสงบวา่ ไมเ่ห็นด้วยและไมย่อมรับการยดึอ านาจท า
รัฐประหารของคณะรัฐประหารที่มาจากกองทพัอีกตอ่ไป 
บดันีก้ารท ารัฐประหารซึง่ท่ีผ่านมาได้กลายเป็น “ประเพณี” 
ของการเปลี่ยนรัฐบาลด้วการใช้ก าลงันอกระบบ
ประชาธิปไตยท่ีด าเนินมากวา่ ๗ ทศวรรษ ก าลงัมาถงึวาระ
สดุท้ายแล้ว  

 
๒) มีการริเร่ิมใช้วิธีการตอ่สู้ ท่ีเรียกวา่ “อหิงสา” อนั

เป็นการตอ่สู้อย่างสงบสนัติโดยมวลชน กบัอ านาจรัฐอนัเตม็
ไปด้วยความรุนแรง กลยทุธ์และวิธีการดงักลา่วมีการเร่ิมใช้



อย่างเป็นกิจลกัษณะในการเคลื่อนไหวตอ่ต้านรัฐบาลพลเอก
สจิุนดา คราประยรู ซึง่ถือวา่เป็นรัฐบาลท่ีมาจากการ
รัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 
แม้การอดอาหารจะเร่ิมโดยอดีตนกัการเมืองพรรค
ประชาธิปัตย์คณุฉลาด วรฉตัร แตค่นท่ีท าให้กลยทุธ์อหิงสามี
พลงัและปลกุระดมประชาชนให้ตื่นตวัมาสนบัสนนุอย่าง
ใหญ่โตกลบัเป็น พลตรีจ าลอง ศรีเมือง อดีตเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ และตอ่มาหวัหน้า
พรรคพลงัธรรม ผู้ชกัน าให้คณุทกัษิณ ชินวตัรเข้ามาสูว่ง
การเมือง วิธีการอหิงสากลายเป็นเคร่ืองมือในการตอ่ต้าน
รัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การน าของ พธม. และ
ขณะนีก้็เป็นเคร่ืองมือหลกัของกลุม่ นปช. ด้วยเช่นกนั 
อย่างไรก็ตามบทเรียนของสนัตวิิธีในฝ่ายผู้ประท้วงจ านวน
มากนัน้ เมื่อเผชิญกบัการสลายของกองก าลงัรัฐ ความรุนแรง
ก็หลีกเลี่ยงไมพ้่น ในกรณีของ พธม. คือเหตกุารณ์วนัท่ี ๗ 
ตลุาคม ๒๕๕๒ มีการใช้แก๊สและระเบิดน า้ตา มีผู้ เสียชีวิต ๑ 
คนบาดเจ็บอีกจ านวนหนึง่ กองก าลงัในการสลายมาจาก
ต ารวจ ในขณะท่ีเหตกุารณ์วนัท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เป็น



ก าลงัทหารโดยเฉพาะคือกองก าลงั “บรูพาพยคัฆ์” ซื่งถือวา่
เป็น “ก าลงัระดบัสงู” การบาดเจ็บล้มตายของมวลชนจงึ
มากกวา่อย่างเทียบกนัไมต่ิด (ตาย ๒๔ บาดเจ็บราว ๘๐๐) 
และเป็นครัง้แรกด้วยเช่นกนั ท่ีมีทหารไมเ่ฉพาะพลทหาร
ผู้ น้อยเท่านัน้ท่ีตายและบาดเจ็บ หากยงัรวมถงึนายทหาร
ระดบัผู้บงัคบับญัาชัน้สงูด้วย  

 
๓) ปรากฏการณ์ใหมอ่ีกประการอนัเป็นผลพวงของ

การรัฐประหาร ๑๙ กย. คือการไมป่ระนีประนอมกนัระหวา่ง
ชนชัน้น าด้วยกนัเองอีกตอ่ไป ในอดีตหลงัการยึดอ านาจ
รัฐประหาร ผู้น ากองทพัท่ีชนะและตัง้รัฐบาลใหมส่ าเร็จ ก็จะ
เนรเทศผู้น าฝ่ายตรงข้ามท่ีพ่ายแพ้ออกไปนอกประเทศ เมื่อ
เวลาผ่านไป หากฝ่ายแพ้ไมม่ีการเคลื่อนไหวตอ่ต้านและคิด
จะกลบัมาอีก ฝ่ายชนะก็เลิกรา ไมเ่ช่นนัน้ก็จะมีการขู่วา่
ครอบครัวท่ีอยู่ในเมืองไทยจะไมม่ีความสขุ แคน่ัน้ก็ดเูพียง
พอท่ีจะท าให้ฝ่ายแพ้เลิกความตัง้ใจในการคิดกลบัมาแก้แค้น
อีก แตใ่นกรณียดึอ านาจทกัษิณ เน่ืองจากข้อกลา่วหาใหญ่คือ
เร่ืองการขายหุ้นชินคอร์ปเป็นฝีมือของกลุม่ พธม.และนกัเอน็จี



โอตา่งๆ รวมถงึสื่อมวลชนและคนธรรมดาเช่นคณุเรืองไกร ลี
กิจวฒันะ ผู้ ก้าวเข้าสูเ่วทีการเมืองตอ่มาอย่างไมไ่ด้ตัง้ใจเป็น
ต้น แรงเหว่ียงของการตอ่ต้านพฤติกรรมคอรัปชัน่ของ พตท.
ทกัษิณฯ และความต้องการได้รัฐบาลใหมต่ามฉายาของฝ่าย
ชนะ ท าให้ประเพณีดัง้เดิมหลงัรัฐประหารที่ปลอ่ยให้อดีตผู้น า
มีชีวิตตามล าพงัไมอ่าจด าเนินไปได้โดยไมถ่กูสื่อมวลชนและ
กลุม่ตอ่ต้านทกัษิณโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์ กลา่วได้วา่
บรรยากาศนบัแตห่ลงัการรัฐประหารมา ผู้คนโดยเฉพาะ
สื่อมวลชนทัง้ในระบบและนอกระบบ (เช่น อินเทอร์เน็ต เวบ็ 
บล๊อกตา่งๆ) ทกุฝ่ายตา่งมีเหตผุลและหลกัการในการตอ่ต้าน
คดัค้านโจมตีอีกฝ่าย บดันีก้ารตอ่สู้ทางการเมืองไมใ่ช่เป็นกิจ
สว่นตวัของชนชัน้น าอีกตอ่ไปแล้ว การเมืองไทยกลายเป็น
กิจการสาธารณะที่ไมอ่าจผกูขาดได้โดยบคุคลหรือกลุม่
เฉพาะอีกตอ่ไป การเมืองไทยเป็นเร่ืองสาธารณะและ
สาธารณ์ไปอย่างรวดเร็ว  

 
นกัปราชญ์กรีก เชน่ เพลโตบอกวา่ หลงัจากมีการใช้

ระบอบรัฐธรรมนญูหรือกติกาในการปกครอง ไมใ่ช่เป็นการ



ปกครองของผู้ ได้รับอภิสทิธ์ิจากเทวดาหรือพระเจ้าอีกตอ่ไป 
ธรรมนญูการปกครองเป็นผลมาจากการตอ่รองและตกลงกนั
ระหวา่งฝ่ายตรงข้ามกนั จนได้ธรรมนญูมาเป็นหลกั ในตอน
นัน้เพลโตมองวา่ ระบบปกครองนีอ้ยู่ได้ด้วยการที่นกัการเมือง
ในรัฐมีความรักในเกียรติ อย่างไรก็ตาม ระบบการเมืองของ
คนในธรรมชาติก็พฒันาไปสูก่ารเป็นระบบคณาธิไตย 
(oligarchy) จากนัน้เข้าสูร่ะบบประชาธิปไตย (democracy) 
และในท่ีสดุก็มาสูร่ะบบทรราช (tyranny) ดเูหมือนวา่ระบบ
การเมืองไทยขณะนีก้็ได้เข้าสูร่ะบบประชาธิปไตยและทรราช
พร้อมกนัเลย ด้วยการที่รัฐธรรมนญูก็ไม่ประสบความส าเร็จ
ในการเป็นเคร่ืองตอ่รองของฝ่ายตรงข้ามกลุม่ตา่งๆ ได้อย่าง
จริงจงั สว่นนกัการเมืองและผู้น ารัฐทัง้หลายก็ไมแ่สดงให้เหน็
ถงึความรักในเกียรติและความเป็นมนษุย์ท่ีเป็นเสรีและเท่า
เทียมกนัอย่างแท้จริง 

 
๔) ปัจจยัและการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ข้างบนนี ้ช่วย

สร้างเง่ือนไขทางภววิสยัให้แกก่ารเกิดการรวมตวัและจดัตัง้
กนัขึน้ของประชาชนหลากหลายฐานะและอาชีพ สว่นใหญ่อยู่



ในตา่งจงัหวดัโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือ 
กลายเป็นกลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผดจ็การ
แห่งชาติ (นปช.) หรือกลุม่ “เสือ้แดง” เร่ิมต้นจากกลุม่ตอ่ต้าน
เผดจ็การเลก็ๆ ที่มีเพียงนกักิจกรรมเอน็จีโอและ
นกัหนงัสือพิมพ์และนกัเขียนกบันกัศกึษาจ านวนหนึง่ จากนัน้
มีนกัการเมืองจากอดีตพรรคไทยรักไทย ซึง่อวตารมาเป็น
พรรคพลงัประชาชนหลงัถกูอ านาจรัฐยบุก็ออกมาน าการ
เคลื่อนไหว กลุม่ นปก.ยงัมีเนวิน ชิดชอบกมุการน าอยู่ กลุม่
ตอ่ต้านรัฐประหารของฝ่ายประชาชนยงัไมไ่ด้เข้าร่วมกบักลุม่
นกัการเมืองเก่า จนกระทัง่ สถานการณ์เร่ิมน าไปสูก่ารแบ่งขัว้
และทวีความเข้มข้นมากขึน้ ภายหลงัการประกาศใช้
รัฐธรรมนญูฉบบัปี พศ. ๒๕๕๐ และการเลือกตัง้ทัว่ไปท่ี
ตามมา ผลการเลือกตัง้ปรากฏวา่ พรรคพลงัประชาชนได้
เสียงข้างมาก น าไปสูก่ารตัง้รัฐบาลแตก่็ถกูกลุม่ พธม.และ
กองทพับวกพลงัเก่าบีบและตอ่ต้านท าลายทกุวิถีทาง กระทัง่
น าไปสูก่ารยบุพรรคพลงัประชาชนได้ส าเร็จ และรัฐบาลก็ต้อง
ล้มไป หลงัจาก พธม. ได้ยดึท าเนียบรัฐบาลและสนามบิน
นานาชาติสวุรรณภมูิ อย่างท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนในโลก  



 
นปช.หรือกลุ่ม “เสือ้แดง”: ปรากฏการณ์การเคล่ือนไหว
ใหญ่ของมวลชน 

ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวใหญ่ของมวลชนอีกครัง้ 
คราวนีเ้ป็นการรวมตวัประท้วงของประชาชนรากหญ้าภายใต้
การน าของกลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผดจ็การ
แห่งชาติ (นปช.) หรือกลุม่ “เสือ้แดง” ได้ส าแดงพลงัในการ
ชมุนมุประท้วงรัฐบาลอภิสิทธ์ิอย่างเป็นระบบในเดือน
เมษายน ๒๕๕๒ แล้วจบลงด้วการถกูสลายของกองก าลงั
ทหาร “บรูพาพยคัฆ์” อนัท าให้รัฐบาลและกองทหารเช่ือวา่ตน
จะสามารถท าการสลายการชมุนมุของกลุม่เสือ้แดงในวนัท่ี 
๑๐ เมษายนนีไ้ด้อีกอย่างง่ายดาย  
 
“สองมาตรฐาน” 

การเคลื่อนไหวชมุนมุประท้วงครัง้ลา่สดุ ซึง่เร่ิมด้วย
การยกขบวนเดินทางเข้ามายงักรุงเทพมหานครอย่างขนาน
ใหญ่ และได้ยดึสะพานผ่านฟ้าฯ ถนนราชด าเนิน ท าการ
ประท้วงอย่างอหิงสาสงบสนัตกิ็ด าเนินไปอย่างยาวนานกวา่ท่ี



ทกุฝ่ายเคยประเมินไว้ จ านวนปริมาณผู้ชมุนมุจากตา่งจงัหวดั
นบัได้ถงึจ านวนแสน นบัเป็นการชุมนมุประท้วงของคนราก
หญ้าและตา่งจงัหวดัท่ีมากท่ีสดุในประวตัิศาสตร์การ
เมืองไทย ในทางความคิดและนโยบายการเมือง ผู้ชมุนมุก็มี
ความคิดเป็นเอกภาพ มีทรรศนะตรงกนัในเร่ืองความไม่
ยตุิธรรมของระบบปกครองฯ  ประโยคท่ีกลายมาเป็นวรรค
ทองไปก็คือ “สองมาตรฐาน” ยากท่ีคนในสงัคมไทยจะไม่
เข้าใจ ไมม่ีใครโดยเฉพาะคนท่ีได้เปรียบในสงัคมนีจ้ะไมเ่คย
ได้รับอานิสงส์ของสิ่งท่ีเรียกวา่ “สองมาตรฐาน”  
 
“ระบอบอ ามาตย์” - “อ ามาตยาธิปไตย”  - “ไพร่” 

อีกวาทกรรมหนึง่ท่ีปรากฏขึน้ และได้รับการตอบรับ
จากผู้ชมุนมุและแนวร่วม ผู้สงัเกตกุารณ์ทัว่ไปอย่าง
กว้างขวาง นัน่คือวลีวา่ “ระบอบอ ามาตย์” “อ ามาตยาธิป
ไตย” และในท่ีสดุ การเรียกตวัเองของกลุม่ผู้ประท้วงจาก
ชนบทอนักว้างใหญ่วา่ “ไพร่” ภาษาและวาทกรรมของค า
ทัง้หลายนี ้น่าสนใจอย่างย่ิง เน่ืองจากวา่ในทางวิชาการแล้ว 
ภาษาและค าเหลา่นีเ้ป็นค าเก่าและความหมายเก่าท่ีถกูใช้



และเข้าใจกนัในบริบทของประวตัิศาสตร์โบราณ หรือก่อน
สมยัใหมเ่ท่านัน้ การใช้อย่างทัว่ไปท่ียงัด ารงอยู่ก็ในด้าน
บนัเทิง เช่น ละครโทรทศัน์ ประเภทจกัรๆ วงศ์ๆ ซึง่ยงัมีการ
สร้างและฉายให้เยาวชนไทยดอูย่างไมเ่สื่อมคลาย ไมว่า่โลก
จะภิวฒัน์ไปถงึไหน เดก็ไทยกย็งัถกูปลกูฝังด้วยคติไทยๆ แบบ
เดก็ไทยเม่ือสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ อีกด้านก็ใช้ในการ
บริภาษหรือแสดงความไมพ่อใจเป็นสว่นบคุคลเท่านัน้ ไมม่ี
การใช้ในพืน้ท่ีสาธารณะอย่างมีความหมายร่วมสมยัได้ 
 
อนันีก้็เป็นพฒันาการของการตอ่สู้ในการเมืองไทยท่ีขดักนั 
ในขณะท่ีกลุม่ นปช.เสือ้แดงมีจดุหมายไปสูอ่นาคตท่ีใหมก่วา่
และดีกวา่เก่า แตภ่าษาและค าท่ีใช้ในการสื่อและฉายไปสู่
อนาคตกลบัเป็นค าเก่าและภาษาเก่าท่ีไมม่ีชีวิตแล้ว คราวนี ้
พวกเขาใสชี่วิตและพลงัของความรู้สกึร่วมกนัเข้าไปในภาษา
และค าเก่าเหลา่นัน้ได้ ท าให้มนักลบัมีชีวิตขึน้มาอีก ท่ีตลกคอื 
ชีวิตใหมข่องค าเก่าเหล่านีก้ลบัเป็นเคร่ืองมือท่ิมแทงตวัมนัเอง 
มากกวา่การให้ชีวิตเพ่ือให้มนักลบัมามีการด ารงอยู่อย่าง
ธรรมชาติอีกเหมือนเดิม.  



 
วนัท่ี 22 เมษายน 53 
 
การปฏวัิตขิองไพร่(ฟ้าข้าแผ่นดนิ) (๒)  
 

ผมเร่ิมนัง่ลงเขียนบทความเร่ือง “การปฏิวตัิของไพร่” 
ตอนท่ี 2 ตอ่ ในบ่ายของวนัท่ี 5 พฤษภาคม อนัเป็นวนัฉตัร
มงคล และเป็นวนัหยดุทางราชการ ท าให้มีเวลามานัง่เขียน
บทความตอ่ได้สะดวก ก่อนจะเข้าสูเ่ร่ืองขอแวะดปูระวตัิความ
เป็นมาของวนัฉตัรมงคลนิดหนอ่ยก่อน (การเข้าใจปัจจบุนัจะ
ท าได้ดีย่ิงขึน้ หากมีความรู้ความเข้าใจในอดีตทัง้ของตนและ
ของคนอื่นบ้าง) 
 
วันฉัตรมงคลเป็นสิ่งประดษิฐ์ขึน้ใหม่ 

ถ้าถามว่าวนัฉตัรมงคลเป็นประเพณีมาแตส่มยัใด 
ผมเดาวา่คนสว่นใหญ่ผู้มีการศกึษาคงตอบวา่ต้องเป็น
ประเพณีเก่าแก่คูอ่าณาจกัรไทย และสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
เพราะวนัฉตัรมงคลหมายถงึวนัฉลองครบรอบปีการบรม



ราชาภิเษกพระเจ้าแผ่นดิน ถ้าอย่างนัน้ก็น่าจะเร่ิมต้นตัง้แต่
สมยักรุงสโุขทยัเร่ือยมาถงึกรุงศรีอยธุยา แล้วจงึถงึกรุง
รัตนโกสินทร์มาปฏิบตัิกนัอยู่ในรัชกาลปัจจบุนั 
 
ค าตอบคือผิดครับ 
 
ธรรมเนียมการฉลองและการให้ความหมายแก่วนัฉตัรมงคลท่ี
เรารู้จกัและปฏิบตัิกนัอยู่ปัจจบุนันี ้เป็นธรรมเนียมสมยัใหม ่
ถ้าพดูด้วยภาษาวาทกรรมร่วมสมยัก็ต้องบอกวา่ เป็น “การ
ประดิษฐ์ขึน้ใหม”่ (modern invention) โดยพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 สมยัโบราณนัน้ไมม่ีธรรมเนียมวนั
ฉตัรมงคล เพราะไมม่ีความจ าเป็นอะไรท่ีจะต้องมาให้
ความส าคญัในการราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์แก่อาณา
ประชาราษฎร์และบรรดาพระราชวงศ์และขนุนาง ท่ีส าคญัอยู่
ท่ีการรักษาพระราชอ านาจที่ได้มา จะด้วยการปราบดาภิเษก
หรือราชาภิเษกเอาไว้ จนกระทัง่สิน้รัชกาลหรือสิน้บญุ เป็น
การมองอย่างเป็นวฏัจกัรหรือวงกลม 
 



รัชกาลที่ 4 ทรงมองด้วยสายตาแบบสมยัใหมท่ี่เป็นเส้นตรง
และมีการให้ความหมายแก่จดุตา่งๆ ท่ีเส้นตรงนัน้ผ่านไป ทรง
ตระหนกัวา่ใน “อารยะประเทศ” นัน้ เขาเฉลิมฉลองและให้
ความส าคญัแก่วนับรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ ด้านหนึง่
เพราะการขึน้ครองราชย์และอาณาจกัรของตะวนัตกเป็น
สญัญาสงัคมอย่างหนึง่ ระหวา่ง”พระมหากษัตริย์”กบั”พระผู้
เป็นเจ้าและราษฎร” รัชกาลท่ี 4 จงึทรงริเร่ิมวนัฉตัรมงคลขึน้ 
แตเ่น่ืองจากเป็นธรรมเนียมใหม ่อธิบายให้ฟังก็ไมเ่ข้าใจ 
เผอิญวนับรมราชาภิเษกไปตรงกบัวนัสมโภชเคร่ืองราชปูโภค
ท่ีมีแตเ่ดิม จงึทรงอธิบายวา่ ฉตัรมงคลเป็นวนัสมโภชเคร่ือง
ราชปูโภคท าให้ไมม่ีใครติดใจสงสยั พระบาทสมเดจ็รพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้มีการเฉลิมฉลองโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวด
เจริญพทุธมนต์ ในวนัขึน้ 13 ค ่า เดือน 6 รุ่งขึน้มีการถวาย
ภตัตาหารแดพ่ระสงฆ์ท่ีพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท ด้วยเหตนีุ ้
จงึถือวา่ การเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉตัรมงคลเร่ิมมีในรัชกาล
ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นครัง้แรก  
 
พอมาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 



5 ก็เกิดปัญหาการจดังานพระราชพิธีฉตัรมงคลขึน้ ด้วยวนั
บรมราชาภิเษกนัน้ตรงกบัเดือน 12 จะโปรดเกล้า ฯ ให้จดังาน
ฉตัรมงคลในเดือน 12 ก็ไมม่ีผู้ ใหญ่ท่านใดยินยอม ผมก็สงสยั
วา่ “ผู้ใหญ่” ท่ีพดูถงึนีค้ือใคร เพราะแสดงวา่ต้องใหญ่จริงๆ 
ถงึขนาดสามารถไมเ่ห็นด้วยกบัพระเจ้าแผ่นดินได้ กไ็ด้
ค าตอบจากอาจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม (ใน “จากยศช้างขนุ
นางพระถงึยศพระขนุนางพ่อค้า” การเปลี่ยนแปลงสงัคม
วฒันธรรมในรัชกาลพระภมูิพล วารสารเมืองโบราณ กค.-กย. 
2539) วา่คนท่ีขดักบัรัชกาลที่ 5 ในเร่ืองวนัฉตัรมงคล(และใน
อีกหลายเร่ือง) ก็คือสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ 
รัชกาลที่ 5 ทรงแก้ความขดัแย้งนีด้้วยการโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ตราจลุจอมเกล้าส าหรับตระกลูขึน้ กบัให้มีการพระราชทาน
ตรานีใ้นวนัคล้ายบรมราชาภิเษก ท่านผู้ใหญ่จงึยินยอมให้
เลื่อนงานฉตัรมงคลมาตรงกบัวนับรมราชาภิเษก แตย่งัให้
รักษา ประเพณีสมโภชเคร่ืองราชปูโภคอยู่ตามเดิม รูปงานวนั
ฉตัรมงคลจงึเป็นดงันีจ้นถงึปัจจบุนั 
 
พระราชพิธีวนัฉตัรมงคลในสมยัรัชกาลที่ 5 จงึไมเ่พียงแต่



เฉลิมฉลองวนัครบรอบการบรมราชาภิเษกเท่านัน้ หากท่ี
ส าคญัยงัเป็นการคลี่คลายและยตุิความขดัแย้งทางการเมือง
ลงในระดบัหนึง่ด้วย ระหวา่งผู้น าชัน้สงูในการเมืองสยาม. 
ลา่สดุข่าวต้นชัว่โมงจากวิทยบุอกวา่ปีนี ้ไมม่ีผู้ ใดได้รับ
พระราชทานตราจลุจอมเกล้า  
 
กลบัมายงัเร่ืองท่ีผมจะเขียนตอ่ไป  
 
การสมานฉันท์ – แผนความปรองดอง ๕ ข้อ 

สายวนันีผ้มได้รับโทรศพัท์จากส านกัข่าวซีเอน็เอน็ 
เพ่ือขอสมัภาษณ์ทรรศนะตอ่การสมานฉนัท์ระหวา่งรัฐบาล
กบักลุม่ผู้ชมุนมุประท้วงภายใต้การน าของกลุม่แนวร่วม
ประชาธิปไตยตอ่ต้านเผดจ็การแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุม่ 
“เสือ้แดง” ภายหลงัการเสนอโร๊ดแมป 5 ข้อของนายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และจะให้มีการเลือกตัง้ในวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน ค าถามของนายแดน ริเวอรส์ ผู้สื่อข่าวซีเอน็เอน็ 
คือผมมีความมัน่ใจวา่ผลจะออกมาดีสกัเท่าไร ผมตอบวา่มี
พอสมควร ถามวา่เท่าไร ผมตอบวา่ประมาณร้อยละ 60 เขา



แสดงสีหน้าแปลกใจนิดๆ ท่ีผมไมค่อ่ยมัน่ใจและความหวงัตอ่
อนาคตสถานการณ์การเมืองสงูนกั 
 
ผมจะขอขยายรายละเอียดในประเดน็ส าคญัอนัหนึง่ ใน
ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวประท้วงของกลุม่เสือ้แดงครัง้นี ้
นัน่คือ การเคลื่อนไหวครัง้นีเ้ป็นการรวมตวัและท าการ
เรียกร้องทางการเมืองของคนส่วนใหญ่ท่ีเป็นผู้ผลิตปฐมภมูิ
หรือ primary producers อนัได้แก่เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ 
ชาวสวนไปถงึช่างฝีมือตา่งๆ และผู้ ค้าขาย พนกังาน 
เจ้าหน้าท่ีชัน้ผู้ น้อยถงึระดบักลาง กลา่วโดยรวมก็คือ มวลชน
ผู้ใช้แรงงานทัง้หลาย แนน่อนกม็ีคนอาชีพและฐานะกลางๆ 
ไปถงึระดบัสงูก็มีเหมือนกนั แตไ่มใ่ช่คนสว่นใหญ่ของการ
ชมุนมุประท้วงนี ้ดงันัน้จงึต้องกลา่ววา่ การประท้วงของคน
เสือ้แดงครัง้นีเ้ป็นการชมุนมุประท้วงของประชาชนรากหญ้าท่ี
มีขนาดใหญ่โตท่ีสดุในประวตัิศาสตร์การเมืองไทย แม้การ
ชมุนมุประท้วงจนเกิดการปฏิวตัิ 14 ตลุา และพฤษภาเลือด
จะมีผู้คนมารวมกนัเป็นแสน แตค่นสว่นใหญ่ต้องนบัวา่เป็น
คนชัน้กลาง โดยเฉพาะนิสิตนกัศกึษาและนกัเรียนเป็นจ านวน



มาก แตใ่นสองครัง้นัน้ชาวบ้านจากตา่งจงัหวดัยงัมาร่วมน้อย 
หรือแทบไมม่ีก็วา่ได้ จงึกลา่วได้วา่ครัง้นีเ้ป็นการประกาศการ
ตอ่สู้ทางการเมืองของประชาชนคนชัน้ลา่งอย่างเป็นระบบ 
เป็นกระบวนการ และอย่างมีพลงัเป็นครัง้แรก 
 
ค าถามท่ีหลายคนอยากรู้คือ อะไรเป็นมลูเหตท่ีุท าให้
ประชาชนจ านวนมากในชนบทสามารถจดัตัง้รวมตวักนัอย่าง
แน่นเหนียวปานนี ้ใครท่ีดภูาพข่าวในเหตกุารณ์การสลายการ
ชมุนมุท่ีบริเวณสะพานผ่านฟ้าและสี่แยกคอกววั คงได้เห็น
การตอ่สู้อย่างไมก่ลวัความตาย ไมก่ลวักองก าลงัทหารที่มี
อาวธุเต็มตวั ของประชาชนคนเสือ้แดง ท าไมคนถงึไมก่ลวั 
และมีความกล้าอย่างไมใ่ช่ปกติของคนธรรมดาได้ 
 
ค าตอบท่ีหลายคนเหมือนกนัตอบได้อย่างรวดเร็วไมต้่อง
คิดค้นอะไรให้ยากเลย ก็คือมวลชนคนเสือ้แดงนัน้แท้จริงแล้ว
คือคนท่ีถกูซือ้หรือจ้างให้มาร่วมการชมุนมุประท้วงเป็นสว่น
ใหญ่ จะมีคนท่ีมาด้วยความคิดตนเองบ้าง หลงัจากสื่อบาง
ชิน้ซึง่เป็นสว่นน้อยพยายามถ่ายทอดการสมัภาษณ์ และการ



เกาะติดพืน้ท่ีเกาะติดมวลชนมาระดบัหนึง่ได้ให้ข่าวใหมท่ี่ไม่
ตรงกบัสื่อของรัฐ ท าให้ผู้มีการศกึษาในกรุงเทพฯบางคน
(เท่านัน้)ยอมรับวา่ มีชาวบ้านท่ีมีความคิดทางการเมืองของ
ตนเอง แตค่นพวกนีก้็ยงัเป็นคนสว่นน้อยๆ ของคนท่ีมาชมุนมุ
อยู่ดี สรุปการชมุนมุอย่างใหญ่โตและยืดเยือ้ยาวนานของ 
นปช.และคนเสือ้แดงจงึไมม่ีความหมายนยัอะไรในทาง
ประวตัิศาสตร์การเมืองไทย (นอกจากสร้างความป่ันป่วน
วุน่วาย ท าลายเศรษฐกิจของคนไฮโซ ย่านราชประสงค์เสียป่น
ปี ้และท่ีไมค่าดคิดคือการบกุค้นโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ท า
ให้มวลชนไพร่เหลา่นัน้กลายเป็น “เชือ้โรค” ไปในทนัที) 
 
ตรงนีเ้องท่ีเป็นโจทย์ใหญ่อนัส าคญัย่ิงส าหรับนกัวิชาการหรือ
ปัญญาชน ทกุคืนทกุวนัจะมีนกัวิชาการออกมาพดูให้
ความคิด วิพากษ์วิจารณ์เหตกุารณ์วิกฤติการเมืองปัจจบุนันี ้
อย่างมากมาย ลา่สดุเมื่อคืนนีน้กัรัฐศาสตร์จากส านกัท่า
พระจนัทร์คนหนึง่ ก็ออกทีวีไทย ยืนยนัวา่ไมเ่ห็นด้วยกบัการ
ยบุสภาฯ ของนายกฯ วา่เป็นการยอมจ านนตอ่การกดดนั
เรียกร้องของกลุม่เสือ้แดง ท่ีเรียกร้องอย่างไมช่อบธรรม ใช้



ก าลงัข่มขู่ ถ้าอย่างนีรั้ฐบาลสมยัหน้าก็อาจมีมวลชนมา
เรียกร้องให้ลาออกหรือยบุสภาอีก ก็ต้องท าตามอย่างนัน้หรือ 
ทรรศนะท านองนีเ้ป็นแบบเดียวกบัของนายชวน หลีกภยั 
ประธานท่ีปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์ ซึง่หวัเดด็ตีนขาดก็
ไมเ่ห็นด้วยกบัการยบุสภาฯ เพราะไปยอมตอ่กฎหมูไ่ด้อย่างไร  
 
ประเดน็เร่ืองความชอบธรรมหรือไมช่อบธรรมตามกฎหมาย 
ของกลุม่เสือ้แดงในการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลยบุสภานัน้ 
เป็นจดุของการตอ่สู้ทางการเมืองก็วา่ได้ ระหวา่งฝ่ายประท้วง
กบัฝ่ายรัฐบาล ตกลงฝ่ายไหนถกูและชอบธรรม. แน่นอนหาก
พิจารณาและตอบตามตวับทกฎหมาย และผลสะเทือนใน
บริบทของระบบการเมือง และการปกครองอย่างท่ีเป็นอยู่
ตามปกติธรรมดา การชมุนมุประท้วงถงึขนาดปิดถนนสร้าง
ความล าบากและกระเทือนสิทธิเสรีภาพในการท ามาหากิน
ของคนอื่นๆ ก็ต้องกลา่ววา่ เป็นการกระท าท่ีละเมิดกฎหมาย
ของรัฐ ก็มีความผิดตามกฎหมาย รัฐก็สามารถด าเนินการ
บงัคบัใช้กฎหมายได้ตามอ านาจหน้าท่ีของตน ทัง้หมดนัน้
ด าเนินไปในสภาพการณ์ท่ีระบบการเมือง รัฐบาล รัฐสภา 



และสถาบนัหลกัในการปกครองอยู่ในภาวะปกติคือไมม่ีการ
แทรกซ้อนด้วยอ านาจเหนือกฎหมาย และหรือสร้างกฎหมาย
พิเศษด้วยวิธีการอนัไมป่กติธรรมดาขึน้มา เป็นต้น 
 
สองขัว้ของอ านาจ ดุลยอ านาจที่พอๆ กัน 

เม่ือมาพิจารณาถึงก าเนิดและความเป็นมาของการ
เคลื่อนไหวของ นปช.และคนเสือ้แดง เราก็ต้องยอมรับความ
จริงในขัน้ต้นนีก้่อนวา่ สภาพระบบการเมือง การปกครอง 
รัฐบาล รัฐสภา และสถาบนัอิสระจนกระทัง่ถงึตลุาการและ
สถาบนัสื่อมวลชน รวมทัง้สถาบนัการศกึษาด้วย ทัง้หมดตา่ง
ตกอยู่ในภาวะการณ์ท่ีเรียกวา่ “ไมป่กติ” กนัทัง้นัน้ ความ
อปกตินัน้แสดงออกตา่งๆ นานา ตา่งกรรมตา่งวาระ โดยอาจ
จดักลุม่แบ่งออกอย่างใหญ่ๆ ได้เป็นสองกลุม่ คือกลุม่ท่ี
สนบัสนนุรัฐบาล อ านาจรัฐขณะนัน้ กบัอีกกลุม่ท่ีคดัค้าน
ตอ่ต้านรัฐบาล และอ านาจรัฐขณะนัน้ ความจริงมีกลุม่ท่ีสาม
ด้วยท่ีอาจเรียกวา่ไมฝั่กใฝ่ฝ่ายรัฐและอ านาจรัฐ ไมว่า่จะเป็น
ของใครก็ตามอยู่ด้วย แตใ่นยามท่ีการเมืองวิกฤตถงึขัน้เกิด
ความรุนแรงและมีปริมาณขนาดใหญ่โตระดบัทัง้ประเทศ การ



แสดงออกเป็นกลางจงึไมม่ีความหมาย และไมอ่าจท าได้
อย่างจริงๆ ด้วย ดงัจะเห็นได้จาก บทบาทของกลุม่องค์กร
เอกชนและสถาบนัการศกึษาท่ีเป็นกลุม่สนัติวิธีและอหิงสา 
คดัค้านไมเ่อาความรุนแรงเป็นต้น ซึง่ถกูวิจารณ์วา่เป็นกลาง
และสนัติกบัฝ่ายใดมากกวา่อีกฝ่ายหนึง่ได้  
 
เม่ือระบบและการปกครองตามระบบกฎหมายตา่งๆ โดย
รัฐบาลไมอ่าจด าเนินไปได้ เน่ืองจากมีการไมย่อมรับระบบ
และอ านาจปกครองขณะนัน้โดยคนจ านวนมากได้แล้ว 
หนทางและวิธีการในการแก้ปัญหาและปมเง่ือนของความ
ขดัแย้งนัน้ก็ต้องอาศยัสิ่งท่ีเรียกวา่ “การเมือง” หมายความว่า 
รัฐบาลและผู้ครองอ านาจต้องหาหนทางหลากหลายท่ีไมใ่ช่
วิธีการปฏิบตัิตามแบบปกติท่ีท ากนัมา เพ่ือท าให้การใช้และ
รักษาอ านาจและกลไกของอ านาจรัฐยงัอยู่ในมือของรัฐบาล
ได้ หวัใจของมนัคือ ใครมีอ านาจรัฐมากกวา่ใคร อ านาจอยู่ท่ี
ใคร เพราะเม่ือความขดัแย้งถึงขัน้วิกฤต แสดงวา่กลไกและ
กฎระเบียบตา่งๆ ย่อมไมอ่าจด าเนินการได้อย่างเตม็ท่ี นัน่คือ 
สภาวการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัฝ่ายความมัน่คงคือ กองทพัและ



ต ารวจที่ไมส่ามารถผลกัดนัการใช้อ านาจตามกฎหมายได้ อนั
น าไปสูป่รากฏการณ์ของทหาร “แตงโม” และต ารวจ “มะเขือ
เทศ”  
 
ในทางทฤษฎีปรากฏการณ์ดงักลา่วนี ้แสดงให้เห็นถงึการ
เปลี่ยนดลุย์แห่งอ านาจของรัฐแล้ว ไมใ่ช่เพียงวา่ใครต้องการ
จะเป็น ผบ.ตอ่ไป หรือใครเป็นเพ่ือนเป็นญาติกบัใคร หรือใคร
ถกูซือ้ถกูขายด้วยเงินก่ีสิบล้าน แตท่ี่ส าคญัในเร่ืองของรัฐ ก็
คือบดันีด้ลุย์แห่งอ านาจระหวา่งฝ่ายรัฐบาล กบัฝ่ายตอ่ต้าน
รัฐบาล ได้เปลี่ยนเข้าสูภ่าวะท่ีพอๆ กนัแล้ว ไมม่ีฝ่ายใด
เหนือกวา่อย่างเดด็ขาด และขณะเดียวกนัก็ไมม่ีอะไรหรือใคร
อยู่ระหวา่งกลางของสองฝ่ายได้ นัน่คือไมอ่าจมีการ
ประนีประนอมได้เช่นกนั การเข้าใจวิกฤตของระบบและการไร้
สมรรถาพของระบบ จงึต้องมองให้ไกลและลกึกวา่
ปรากฏการณ์และข่าวลือเท่านัน้ ภาพและเหตกุารณ์ความ
สบัสนและไร้ข่ือแป ระเบียบกฎหมายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคมไทยขณะนีค้ือ การก่อตวัขึน้ของสิ่งท่ีเม่ือประมวลเข้า
ด้วยกนัแล้ว อาจเรียกอย่างกว้างๆ ว่า “การปฏิวตัิทาง



การเมือง” แตก่ารปฏิวตัิของไพร่ครัง้นีไ้มเ่หมือนต ารา
รัฐศาสตร์ทัง้หลาย ไมต่รงกบัทฤษฎีของการปฏิวตัิใหญ่ๆ ที่ท า
กนัมาด้วย ไมเ่หมือนแม้กบัการเคลื่อนไหวในการปฏิวตัิยดึ
อ านาจที่ได้ท ากนัมาในประเทศไทยเองด้วย  
 
ดงันัน้เม่ือมองจากประวตัิศาสตร์ การเคลื่อนไหวชมุนมุ
ประท้วงของกลุม่คนเสือ้แดงครัง้นี ้จงึต้องกลา่ววา่มีนยัและ
ความหมายท่ีส าคญัย่ิงต่อพฒันาการของระบบการเมืองไทย 
เพราะเป็นครัง้แรกท่ีประชาชนจ านวนมากมายมหาศาลจาก
ทกุภาคของประเทศ ได้เข้าร่วมการรณรงค์เรียกร้องทาง
การเมืองอย่างเดด็เดี่ยวเอาจริงเอาจงั ค าสมัภาษณ์ของอดีต
นายกฯทกัษิณ ชินวตัรท่ีตอบวา่ การชมุนมุของคนเสือ้แดงนัน้ 
ได้เลยเร่ืองตวัเขาไปแล้วจงึเป็นข้อท่ีน่าคิดอย่างย่ิง และหาก
พิจารณาจากประสบการณ์การเข้าร่วมตอ่สู้ทางการเมือง
โดยตรงของประชาชน การตดัสินใจถงึขัน้ท่ีไมก่ลวัและ
หลบหนีจากอ านาจรัฐนัน้ แสดงวา่ประชาชนได้เปลี่ยน
คณุภาพของตนเองไปแล้ว แม้การปลกุระดมของบรรดาแกน
น าจะมีพลงัในการดงึมวลชนได้ แตพ่ดูให้ถงึท่ีสดุแล้ว 



กระบวนการทางสงัคมในการร่วมการตอ่สู้ตา่งหากท่ีเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างความเป็นพลเมืองใหมใ่ห้แก่พวกเขา 
ในอดีตเราเคยได้ยินแตก่ารอวตารของพระนารายณ์เพ่ือไป
ปราบทกุข์เข็ญ และพวกยกัษ์มารร้ายทัง้หลาย ในการเมือง
สมยัใหม ่ก็มีการอวตารของประชาชนได้เหมือนกนั โดย
เปลี่ยนจากราษฎรผู้ เป็นทาสหรือยอมทนอยู่ใต้อ านาจผู้อื่น
อย่างเซื่องๆ มาเป็นพลเมืองผู้ เป็นเจ้าของตนเอง ตระหนกัใน
อ านาจของพลเมืองผู้ เป็นเจ้าของประเทศและอ านาจรัฐอย่าง
แท้จริง  
 
ถงึตอนนัน้ แสดงวา่เราก าลงัเห็น “การปฏิวตัิของประชาชน”
อยู่  
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