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อาจารยบ์อกวา่ความหวงัยิง่ใหญ่ของอาจารยใ์นปัจจุบนัคือไดก้ลบัเขา้อินโดนีเซียในจงัหวะรัฐบาลซูฮาร์โตซ่ึงสัง่หา้มอาจารยเ์ขา้
ประเทศมากวา่ยีสิ่บปีถึงกาลล่มสลาย  แลว้เลยไปร่วมฉลองการประกาศเอกราชท่ีติมอร์ตะวนัออก 
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น ้าเตา้อนัลอยนั้นจะถอยจม 

เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยธุยา 
 
บทน า 
อนัวา่รัฐประหารโดยทหารนั้นในตวัมนัเองไม่ใช่ของใหม่ในประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่  (หรือสมยัโบราณก็
ตามที)  แต่อยา่งใด  เคยมีรัฐประหารส าเร็จอยา่งนอ้ยแปดคร้ังและท่ีไม่ส าเร็จอีกมากคร้ังกวา่นั้นนบัแต่
รัฐประหารโค่นระบอบสมบูรณาญาสิทธ์ิเม่ือปี 2475  เป็นตน้มา1     ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกท่ีหนงัสือพิมพแ์ละ
นกัวชิาการตะวนัตกบางคนบรรยายเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  วา่เป็น  “แบบฉบบั”  ของการเมืองไทย  และ
กระทัง่เป็น  “การกลบัคืนสู่ภาวะปกติ”   หลงัใจแตกหลงระเริงไปกบัประชาธิปไตยเสียสามปี2    อยา่งไรก็ตาม
เอาเขา้จริง 6 ตุลาฯ นบัเป็นหวัเล้ียวหวัต่อชดัเจนในประวติัศาสตร์ไทยดว้ยเหตุต่างกนัยิง่สองประการ   ประการ
แรก  ผูน้  าตวัเอส่้วนใหญ่ของฝ่ายดา้นปีกซา้ยถูกกฎหมายในช่วงปี 2516 – 2519  พากนัเขา้ป่าไปร่วมขบวนการ
ต่อตา้นซ่ึงก าลงัฮึกหา้วเหิมหาญและมีชยัยิง่ข้ึนทุกทีแทนท่ีจะทนทรมานติดคุกติดตะรางหรือถูกเนรเทศเหมือน
คนรุ่นก่อนในประวติัศาสตร์   ประการท่ีสอง  รัฐประหารคร้ังน้ีมิใช่ปฏิบติัการจู่โจมเฉียบพลนัเฉพาะกิจในหมู่
ชนชั้นน าดว้ยกนัเอง   หากเป็นจุดสุดยอดของขบวนการรณรงคข์่มขู่คุกคาม  ท าร้าย  และลอบสังหารอยา่ง
เปิดเผยโจ่งแจง้ต่อสาธารณะยาวนานต่อกนัสองปีโดยพวกฝ่ายขวา   ซ่ึงสัญลกัษณ์ดีท่ีสุดของมนัก็คือการ
ประสานกนัก่อมอ็บสร้างความรุนแรงเม่ือ  6  ตุลาฯ  นัน่เอง3 
 
ฆาตกรรมทางการเมืองดว้ยน ้ ามือกลุ่มปกครองเป็นบุคลิกปกติของการเมืองไทย  ไม่วา่จะสมยัอยูภ่ายใตเ้ผด็จการ
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม  ในปลายพุทธทศวรรษ  2470  ต่อตน้พุทธทศวรรษ 2480 ,  สมยัอยูภ่ายใตอ้  านาจ
การเมืองสามเส้าของ  ป.  พิบูลสงคราม – เผา่  ศรียานนท ์– สฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ ในพุทธทศวรรษ  2490,4   หรือ
สมยัระบอบสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์– ถนอม   กิตติขจร – ประภาส  จารุเสถียร  ในพุทธทศวรรษท่ี 2500  ถึงกลางพุทธ
ทศวรรษท่ี 25105   แต่ฆาตกรรมเหล่าน้ีซ่ึงบางทีก็มีการทรมานควบดว้ยนั้น   มีลกัษณะแบบฉบบัเป็นฆาตกรรม  
“เชิงบริหาร”   ด าเนินการโดยเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือทางการของรัฐ  และบ่อยคร้ังแอบท ากนัลบั ๆ   สาธารณชนไม่
ค่อยรู้เร่ืองรู้ราววา่เกิดอะไรข้ึน  และท่ีแน่ ๆ  ก็คือไม่ไดมี้ส่วนร่วมฆ่าดว้ยอยา่งมีนยัส าคญัใด ๆ  ส่ิงท่ีน่าแปลกตา
ต่ืนใจเก่ียวกบัความทารุณโหดร้ายในช่วงปี 2517 – 2519  ก็คือ  ลกัษณะท่ีไม่ไดเ้ป็นไปในเชิงบริหาร   เปิดเผยต่อ
หนา้ธารก านลั   และกระทัง่มีมอ็บเขา้ร่วมดว้ยของมนั  ในเดือนสิงหาคม  2518  ชาวกรุงเทพฯ  ไดช้มมหรสพท่ี
ไม่นึกไม่ฝันวา่จะเป็นไปไดม้าก่อนในคราวบา้นรโหฐานของฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ   ปราโมช  



ถูกฝงูต ารวจข้ีเมาบุกปลน้ทุกท าลาย6   ในเดือนกุมภาพนัธ์  2519  ดร.บุญสนอง  บุณโยทยาน  เลขาธิการพรรค
สังคมนิยม ฯ  ก็ถูกดกัซุ่มสังหารโดยมือปืนอาชีพบริเวณบา้นยา่นชานเมือง7   พวกอนัธพาลรับจา้งยิง่ส าแดง
ความรุนแรงดว้ยลีลาท่ี  “ผดิจารีตธรรมเนียม”  มากข้ึนทุกที  อาทิ เท่ียวปาระเบิดในท่ีสาธารณะไม่เลือกหนา้8   
ซ่ึงแตกต่างอยา่งหนา้มือเป็นหลงัมือจากฆาตกรรมท่ีท ากนัอยา่งสุขมุแม่นย  าในยคุก่อน   มีผูบ้ริสุทธ์ิไม่รู้อิ
โหน่อิเหน่ตายไป 10  คนเม่ือระเบิดมือถูกปาเขา้ใส่ท่ีชุมนุมหาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลงัใหม่ท่ีจงัหวดัชยันาท
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 25199    และการรุมฆ่าจบัแขวนคออยา่งสยดสยองเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคมนั้น  ก็เกิดข้ึน  ณ  
สถานท่ีเปิดเผยโจ่งแจง้ต่อหนา้ธารก านลัท่ีสุดในสยามประเทศ  นัน่คือ  สนามหลวงอนัเป็นมหาจตุรัสใจกลาง
พระนครเบ้ืองหนา้พระบรมมหาราชวงั 
 
ส่ิงท่ีผมใคร่น าเสนอในบทความน้ีก็คือส ารวจคน้ควา้สาเหตุท่ีมาของความรุนแรงในระดบัและลีลาใหม่น้ี   
เพราะผมเช่ือวา่มนัเป็นอาการบ่งบอกวกิฤตทางสังคม ,  วฒันธรรมและการเมืองปัจจุบนัในสยาม  ขอ้ถกเถียง
ของผมจะคล่ีคลายไปในสองแนวท่ีเก่ียวพนักนั  แนวหน่ึงวา่ดว้ยการก่อตวัทางชนชั้นและอีกแนวหน่ึงวา่ดว้ย
ความพลิกผนัป่ันป่วนทางอุดมการณ์ 
 
โครงสร้างทางชนชั้นของสังคมไทยไดเ้ปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วนบัแต่ตน้พุทธทศวรรษท่ี 2500 มา  เหนืออ่ืนใด  
ชั้นชนกระฎุมพีใหม่ ๆ  ไดป้รากฏตวัข้ึน  แน่ล่ะวา่พวกเขายงัค่อนขา้งเล็กและเปราะบางอยู ่ แต่ในแง่มุมต่าง ๆ  
ท่ีส าคญัพวกเขาก็อยูน่อกชนชั้นสูงศกัดินา-ขา้ราชการเก่า  และเป็นปฏิปักษต่์อพวกนั้นบา้งบางส่วน   ชั้นชนใหม่
เหล่าน้ีซ่ึงหมายรวมทั้งคนชั้นกลางและนายทุนนอ้ยดว้ยนั้นถูกฟูมฟักข้ึนมาจากเศรษฐกิจบูมคร้ังใหญ่ยคุสงคราม
เวยีดนามในพุทธทศวรรษ 2500  ต่อตน้พุทธทศวรรษ 2510  เม่ือชาวอเมริกนักบัทุนอเมริกนัทะลกัหลัง่ไหลเขา้
ประเทศในระดบัท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  (โดยมีญ่ีปุ่นตามหลงัมาอยา่งรวดเร็ว)   ชั้นชนเหล่าน้ีแหละท่ีเป็นฐาน
ทางสังคมใหแ้ก่ขบวนการฝ่ายขวาก่ึงมหาชนซ่ึงแตกต่างจากฝ่ายขวาจ าพวกขนุนางและขา้ราชการยคุก่อนอยา่ง
ชดัเจน   น่ีมิไดเ้ป็นการเสนอแนะวา่กลุ่มปกครองเก่าจ าพวกนายพล  นายธนาคาร  ขา้ราชการและเจา้นายไม่ได้
กุมกุญแจไขอ านาจการเมืองท่ีแทจ้ริงไวใ้นมืออีกต่อไปแลว้   หากมุ่งเสนอวา่กลุ่มปกครองเหล่าน้ีไดพ้บ
พนัธมิตรใหม่  “ในหมู่มหาชน”  ซ่ึงอาจกลายเป็นภยัคุกคามพวกเขาไดใ้นภายภาคหนา้10 
 
ความพลิกผนัป่ันป่วนทางอุดมการณ์ก็สืบเน่ืองมาจากผลกระทบของการท่ิมทะลวงเขา้มาของอเมริกนัเป็นอนั
มากดว้ยเหมือนกนั  และดา้นหลกัแลว้ก็แสดงออกในการปฏิวติัทางปัญญาซ่ึงระเบิดข้ึนใน  “ยคุประชาธิปไตย” 
ระหวา่ง 2516-2519  หนุ่มสาวชาวไทยจ านวนมากไดแ้สดงปฏิกิริยาโตต้อบต่อสภาพโมฆะทางปัญญาและการ
ฉวยใชส้ัญลกัษณ์ตามคตินิยมประเพณีอยา่งหยาบชา้โดยเผด็จการสฤษด์ิ – ถนอม – ประภาส        ดว้ยการตั้ง
ค  าถามเอาอยา่งเปิดเผยต่อแกนกลางของวฒันธรรมเก่าท่ีกุมอ านาจน าอยู ่  ในทางกลบักนั   ก็มีการตอบโตด้ว้ย
การโฆษณาชวนเช่ือและอบรมลทัธิอุดมการณ์หวัรุนแรงเร่ืองชาติ-ศาสน-์กษตัริย ์ เพิ่มทวข้ึีนมามหาศาลอยา่ง
ส านึกจงใจ  ซ่ึงนบัวา่แตกต่างตรงขา้มกบั  “คตินิยมประเพณี”  แบบหวัโบราณท่ีเป็นหลกัมาแต่ก่อน  “ชาติ-



ศาสน-์กษตัริย”์  กลบักลายเป็นสโมสรทางอุดมการณ์ของกลุ่มสังคมท่ีเฉพาะเจาะจงเปิดเผยโจ่งแจง้ยิง่ข้ึนทุกที   
มากกวา่จะถูกมองวา่เป็น  “ไทยโดยธรรมชาติ”  โดยคนทัว่ไปดงัก่อน   เห็นชดัวา่ปฏิบติัการทางอุดมการณ์อยา่ง
ส านึกจงใจของฝ่ายขวาดงักล่าวน้ีมุ่งต่อผูช้มผูฟั้งท่ีเป็นชั้นชนกระฎุมพีใหม่ทั้งหลาย   ส่วนผูป้ฏิบติัการโฆษณา
ชวนเช่ือก็มีทั้งพวกคลัง่อุดมการณ์ในชั้นชนต่าง ๆ  น้ีเองและพวกกลุ่มปกครองท่ีฉลาดใชค้นอ่ืนเป็นเคร่ืองมือ 
 
ความทุกข์ร้อนของชนช้ันใหม่ 
ในตน้พุทธทศวรรษ  2490  ถึงตน้พุทธทศวรรษ 2510  นกัสังคมศาสตร์ตะวนัตกส่วนใหญ่มองวา่สยามปกครอง
กนัใน  “ระบบการเมืองแบบราชการ”  กล่าวคือ  เป็นระบบการเมืองท่ีถูกครอบง าอยา่งสมบูรณ์โดยระบบ
ราชการซ่ึงหวงอ านาจไวเ้องอยา่งถาวรเป็นส่วนใหญ่และด าเนินการ  “สร้างความทนัสมยั”  ข้ึนมา11   ใตร้ะบบ
ราชการน้ีลงไปก็มีแต่ชนชั้นพอ่คา้จีนซ่ึงถูกตั้งแง่เดียดฉนัทแ์ละชาวนาท่ีไม่มีการแตกตวัภายในเป็นชั้นชนต่าง ๆ  
โดยท่ีทั้งคู่ต่างก็มีส านึกการเมืองต ่าและถูกกีดกนัออกไปจนแทบไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง   เป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบราชการกบัชาวนาเป็นไปอยา่งกลมเกลียวและไม่เอารัดเอาเปรียบกนัโดยทัว่ไป12     
เป็นแต่แลกเปล่ียนภาษีอากร  แรงงานและความเคารพย  าเกรง  กบั  ความมัน่คง  รุ่งโรจน์  และเอกลกัษณ์ทาง
ศาสนาตามธรรมเนียมดั้งเดิมเท่านั้น   ดว้ยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรเล็งการณ์ไกลของพระมหาบูร
พกษตัริยาธิราชเจา้แห่งราชจกัรีวงศ ์  ในศตวรรษก่อนสยามเป็นประเทศเดียวในบรรดารัฐเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตท้ั้งหลายท่ีไม่เสียเมืองแก่จกัรวรรดินิยมยุโรปหรืออเมริกา   และฉะนั้นจึงหลีกเล่ียงภยัร้ายของการรีดไถค่าเช่า
ท่ีดินสูงลิบ   ระบบเจา้ท่ีดินแบบปล่อยเช่าแลว้ตวัเองไปอยูท่ี่อ่ืน  ชาวนาติดหน้ีสินยดืเยื้อรุงรัง   และการเกิดชน
ชั้นกรรมาชีพไร้ทรัพยสิ์นท่ีดินข้ึนมาในชนบทอนัเป็นสภาพแบบฉบบัของเขตท่ีตกเป็นเมืองข้ึนไปได ้   
เศรษฐกิจสยามซ่ึงกระทัง่ถึงพุทธศตวรรษ  2510  ก็หาไดพ้ฒันาไปไกลแต่อยา่งใดไม่นั้น  โดยเน้ือแทแ้ลว้ก็อยูใ่น
ก ามือของจีนอพยพผูไ้ม่มีวนัแสดงบทบาทการเมืองท่ีแขง็ขนัทรงพลงัโดยอิสระได ้  เน่ืองจากสถานะคนต่างดา้ว
ขา้วนอกนาของตน13   ทวา่ภาพสยามประเทศอนัสงบสันติ  เขม้แขง็มัน่คงและเป็นอิสระขา้งตน้น้ีนบัวา่
จอมปลอมในหลายแง่ท่ีส าคญัทีเดียว   ทุนตะวนัตก  “ท่ีปรึกษา”  ชาวตะวนัตก  และหมอสอนศาสนากบั
วฒันธรรมชาวตะวนัตกทรงอิทธิพลช้ีขาดต่อประวติัศาสตร์สยาม  หลงัตน้พุทธทศวรรษ  2490   ต่อตน้พุทธ
ทศวรรษ 250014    แต่ในอีกแง่หน่ึง   เม่ือเปรียบกบัความเปล่ียนแปลงท่ีน ามาโดยการบุกทะลวงเขา้มาของ
อเมริกนักบัญ่ีปุ่นในยคุสงครามเวยีดนามแลว้   ช่วงปีก่อนตน้พุทธทศวรรษ 2500  ถึงตน้พุทธทศวรรษ  2510  
กลบัดูประหน่ึงค่อนขา้งเป็น   “ยคุทอง”  ไปเลยทีเดียว   แมจ้นกระทัง่ปี  พ.ศ.  2503   เราก็ยงัพอจะบรรยาย
กรุงเทพฯไดว้า่เป็น  “เวนิสตะวนัออก” คือเป็นเมืองท่าราชธานีแบบเก่าท่ีชวนหลบัใหล  ดารดาษไปดว้ยคูคลอง   
วดัวาอารามและปราสาทราชวงั  แต่  15  ปีใหห้ลงั   ปรากฏวา่คูคลองหลายสายถูกถมท าถนนและวดัวาหลาย
แห่งก็ทรุดโทรมลง   ศูนยก์ลางทั้งหมดของเมืองหลวงแห่งน้ีไดเ้คล่ือนยา้ยไปทางทิศตะวนัออกห่างเขต
พระราชฐานและยา่นคนจีนริมแม่น ้าเจา้พระยา   ออกไปยงัเขตใหม่ท่ีมีลกัษณะสากลซ่ึงถูกครอบง าแลเกล่ือน
กลาดไปดว้ยบรรดาอาคารส านกังานโอ่โถง   ธนาคาร  โรงแรมและศูนยก์ารคา้    เมืองทั้งเมืองขยายตวัลุกลาม



เร็วราวโรคมะเร็ง   เขมือบกลืนพื้นท่ีชนบทรายรอบ   และเปล่ียนทุ่งนาไปเป็นโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัเก็งก าไร
ยา่นชานเมืองส าเร็จรูปและสลมัใหม่ขนาดยกัษ์15 
 
ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวซ่ึงเกิดข้ึนกบัหวัเมืองต่างจงัหวดับางแห่งเช่นกนัแต่ในระดบันอ้ยกวา่น้ี   เกิดข้ึนจาก
พลงัภายนอกสังคมสยาม  อาจช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองน้ีไดดี้ข้ึนหากบรรยายพลงัเหล่าน้ีวา่ไดแ้ก่เหตุปัจจยัต่าง ๆ  สาม
ประการท่ีเก่ียวโยงกนั  ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ปัจจยัแรกท่ีส าคญัท่ีสุดยอ่มไดแ้ก่การท่ีอเมริกาเสือกไสไล่ส่งบรรดา
มหาอ านาจอาณานิคมยโุรปออกไปจากฐานะครองความเป็นเจา้ทางเศรษฐกิจ   การเมือง  และการทหารในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตก่้อนสงครามอยา่งไม่ไวห้นา้หลงัปี  248816   ปัจจยัท่ีสองคือการท่ีทางการวอชิงตนัตดัสินใจใช้
สยามเป็นแกนกลางด าเนินลทัธิขยายอ านาจไปทัว่ภูมิภาคของตน   กรุงเทพฯไม่เพียงแต่กลายเป็นกองบญัชาการ
ขององคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือซีโตเ้ท่านั้น   หากยงัรวมถึงแผนปฏิบติัการของ
อเมริกนัทั้งเปิดเผยและปิดลบัหลากหลายมากมายในลาว  กมัพชูา  พม่า  และเวยีดนาม   อนัเป็นประเทศเพื่อน
บา้นดว้ย17      ปัจจยัท่ีสามซ่ึงมีความส าคญัในลกัษณะท่ีต่างออกไปบา้งนั้นก็คือ   การปฏิวติัทางเทคโนโลยท่ีีท า
ใหก้ารท่องเท่ียวมวลชนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลกัอยา่งหน่ึงในภูมิภาคตะวนัออกไกลหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง  (ก่อนหนา้นั้นการท่องเท่ียวในเขตน้ีเป็นกิจกรรมหรูหราฟุ่มเฟือยของคนชั้นสูง)    กรุงเทพฯยอ่มเป็น
เครือข่ายเช่ือมโยงโดยธรรมชาติส าหรับอุตสาหกรรมดงักล่าว   ทั้งน้ี   เพราะนอกจากจะตั้งอยูใ่จกลางภูมิภาคน้ี
ทางภูมิศาสตร์แลว้    กรุงเทพฯยงัปลอดภยัไร้กงัวลอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของอาวธุอเมริกนัและเผด็จการทอ้งถ่ิน    
เหนืออ่ืนใด   กรุงเทพฯมีให้ทั้งความหรูหราทนัสมยั  (โรงแรมนานาชาติ,  พาหนะเดินทางติดแอร์สะดวกสบาย,  
ภาพยนตร์เร่ืองล่าสุด   ฯลฯ)   และโบราณวตัถุแปลกตาต่ืนใจ18   ส่วนท่ีอ่ืนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ บรรดา
มหาอ านาจอาณานิคมมกัจะสร้างเมืองหลวงประเภทดอ้ยวฒันธรรมหากมุ่งแต่การคา้ไวต้ามบริเวณชายฝ่ัง
ห่างไกลจากราชธานีเดิมของชาวพื้นเมือง  (นกัท่องเท่ียวก็เลยตอ้งเปลืองเวลาจาริกรอนแรมจากจาการ์ตาไปสุรา
การ์ตา  จากยา่งกุง้ไปมณัฑะเลย-์องัวะ  จากไซ่ง่อนไปเว ้ และจากพนมเปญไปนครวดั) 
 
หากจะวา่การท่ีอเมริกนับุกทะลวงเขา้สยามเป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของยคุหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองแลว้  
กระนั้นระดบัและจงัหวะกา้วของมนัก็แตกต่างออกไปอยา่งเห็นไดช้ดัหลงัปี 2502  เม่ือระบอบเผด็จการสม
บูรณาญาสิทธ์ิของสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ ก่อตั้งข้ึน    อนัวา่จอมพล  ป.   พิบูลสงคราม  ผูค้รองอ านาจมาก่อนสฤษด์ิ
นั้นเป็นผลผลิตท่ีผา่นการอบรมขดัเกลามาค่อนขา้งดีจากวิทยาลยัทหารแซงซีร์  และโลกภายใตก้ารครอบง าของ
ยโุรปก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง    ส่วนสฤษด์ิเป็นคนภูธรและผลผลิตของโรงเรียนนายร้อยทหารบก  เป็นคนท่ี
ข้ึนสู่อ านาจในยคุอเมริกาเป็นเจา้โลกหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง    ตวัเขาน่ีเองท่ีเป็นผูดู้แลรับผดิชอบใหก้องทพั
ไทยเปล่ียนแปลงเป็นแบบอเมริกนั  (ในแง่รูปการจดัตั้ง  หลกัความเช่ือมมูลฐาน  การฝึกอบรม  อาวธุ
ยทุโธปกรณ์และอ่ืน ๆ )   หลงัจากไปเยอืนวอชิงตนัคร้ังแรกเม่ือปี 249319   ความท่ีผกูพนัใกลชิ้ดกบัเพนตากอน
มาเกือบทศวรรษก่อนยดึอ านาจ   หมายความวา่หลงัปี  2502  การเช่ือมโยงสยามเขา้กบัสหรัฐฯ อยา่งแนบชิด
สนิทแน่นชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนยอ่มเป็นเร่ืองง่ายดายและเป็นธรรมดาส าหรับเขา20 นอกจากน้ีสฤษด์ิยงัเป็น



จอมเผด็จการสมบูรณ์แบบตามทรรศนะของวอชิงตนัในแง่อ่ืนอีกดว้ย   เขาทั้งเตม็ใจและกระตือรือร้นท่ีจะเอา  
“การพฒันา”   มาเป็นส่วนหน่ึงในการแสวงหาความชอบธรรมของตน   และยอมรับฟังค าแนะน าของบรรดาเทค
โนแครตท่ีจบจากสหรัฐฯ  ในการยกร่างและปฏิบติัตามโครงการพฒันาทั้งหลาย 21   ในฐานะ  “ผูย้ิง่ใหญ่”   ไร้
เทียมทาน   เขามีอ านาจด าเนินการอยา่งเฉียบขาดฉบัไวกวา่ผูค้รองอ านาจคนก่อนเป็นอนัมาก22   ท่ีส าคญัเหนือ
อ่ืนใดก็คือ  สฤษด์ิท าทุกอยา่งท่ีอยูใ่นวสิัยจะท าไดเ้พื่อดึงดูดทุนต่างชาติ  (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทุนอเมริกนั)   เขา้
สยามดว้ยเช่ือวา่มนัเป็นปัจจยัแก่นแทใ้นการเสริมสร้างความมัน่คงแก่การปกครองของเขาและบรรดาผูสื้บทอด
อ านาจ   บรรดาสาขาของบรรษทัต่างชาติไม่เพียงแต่ไดรั้บอนุญาตใหต่้างชาติถือหุ้นใหญ่ไดต่้อไปเท่านั้น   แต่ยงั
สามารถซ้ือท่ีดินในสยาม   ไดย้กเวน้ภาษีส่วนใหญ่   และกระทัง่ยนิยอมใหส้าขาบรรษทัเหล่าน้ีน าช่างเทคนิคเขา้
ประเทศไดเ้สรีโดยขา้มหวักฎหมายตรวจคนเขา้เมืองท่ีใชอ้ยูด่ว้ย23   การบริหารค่าเงินบาทท าตามหลกั
เศรษฐศาสตร์แบบจารีตนิยมท่ีสุดและเป็นฐานอนัมัน่คงของเศรษฐกิจสืบมากระทัง่ตน้พุทธทศวรรษ 2510 
 
หลงัจากครองอ านาจได ้ 5  ปี  สฤษด์ิก็ป่วยเป็นโรคตบัแขง็ตาย  แต่ถนอมกบัประภาสผูเ้ป็นทายาทสืบทอด
อ านาจยงัคงด าเนินนโยบายตามแนวของเขาต่อไป  ทั้งสองข้ึนครองอ านาจเกือบพอดีกบัจงัหวะท่ีลินดอน  
จอห์นสัน  ยกระดบัสงครามเวยีดนามใหรุ้นแรงข้ึนและพวกเขาก็เขา้ฉวยโอกาสท่ีปรากฏข้ึนดว้ยเหตุนั้นอยา่งฉบั
ไว   วอชิงตนัถูกยยุงใหถื้อสยามเสมือนหน่ึงเรือบรรทุกเคร่ืองบินขนาดยกัษท่ี์จอดน่ิงอยูก่บัท่ี  ดงัปรากฏวา่ใน  
2511  อนัเป็นปีสุดยอดนั้น  มีทหารสหรัฐฯเกือบ  50,000  คนอยูบ่นผืนแผน่ดินไทย   และอเมริกาไดรั้บอนุญาต
ใหส้ร้างและใชง้านฐานทพัใหญ่  8  แห่ง  รวมทั้งท่ีตั้งทางทหารยอ่ยอีกหลายสิบ 24    ไม่เพียงแต่ผูป้กครองไทย
จะไดบ้  าเหน็จรางวลัในรูปความช่วยเหลือทางทหารเท่านั้น    แต่การท่ีอเมริกนัแห่กนัเขา้มาอยูใ่นเมืองไทยขนาน
ใหญ่เช่นน้ียงัส่งผลใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคก่อสร้างและบริการ25    ภาวะ
เศรษฐกิจบูมขนานใหญ่ซ่ึงเช่ือมโยงกบัสงครามจึงพฒันาข้ึนมาโดยอิงฐานความเจริญรุ่งเรือง   “ก่อนสงคราม”   
ในช่วงตน้ยคุสฤษด์ิทวา่รุดหนา้ไปไกลกวา่นั้นมาก   ระบอบถนอม-ประภาส  น่ีแหละท่ีดูแลรับผดิชอบบา้นเมือง
อยูใ่นยคุท่ีโรงแรม  ภตัตาคาร  โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  ไนทค์ลบั  และโรงอาบอบนวดผดุข้ึนแพร่หลาย
ราวดอกเห็ด  อนัเน่ืองจากกระแสนกัธุรกิจทหารและนกัท่องเท่ียวชาวผวิขาวทะลกับ่าไหลเขา้มา 
 
ถา้จะวา่ตวัเศรษฐกิจบูมเองถูกขบัเคล่ือนดว้ยการลงทุนและใชจ่้ายของอเมริกา  (และญ่ีปุ่น)  แต่ลกัษณะวธีิการท่ี
ไทยเขา้ไปร่วมเสพรับดอกผลของมนันั้น   ก็ตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลนโยบายของระบอบปกครองไทยเองอยา่งมี
นยัส าคญั  ในบรรดานโยบายเหล่าน้ี  นโยบายหน่ึงซ่ึงส าคญัขั้นช้ีขาดท่ีสุดไดแ้ก่ค าสั่งยคุตน้ของสฤษด์ิใหย้กเลิก
เพดานจ ากดัการถือครองท่ีดินไม่เกิน  50  ไร่ท่ีเคยใชอ้ยูทิ่้งเสีย26   ค าสั่งฉบบัน้ีปูพื้นฐานทางกฎหมายใหแ้ก่การ
เก็งก าไรท่ีดินขนานใหญ่ซ่ึงยงัคงเร่งท ากนัสืบไปตราบเท่าท่ีเศรษฐกิจยงับูมอยู ่   และกระแสคล่ืนการเก็งก าไรน้ี
ก็หาไดจ้  ากดัขอบเขตอยูเ่ฉพาะในกรุงเทพฯไม่    เม่ืออเมริกนัก่อสร้างราดทางถนนใหญ่สายยทุธศาสตร์ไปจรด
ชายแดนลาวและกมัพชูา  (รวมทั้งถนน “มิตรภาพ” ดว้ย )  นั้น27     บรรดานกัเก็งก าไรทั้งในเมืองหลวงและหวั
เมืองก็พากนัแห่ตามไปกวา้นซ้ือท่ีดินสองขา้งทางในราคาแสนถูกจากชาวนาชาวไร่ท่ีท ากินเล้ียงตวัเองและไม่



ค่อยประสีประสาเร่ืองคา้ท่ีดินเก็งก าไร28   การเก็งก าไรท่ีดินนั้นเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีอาศยัความเช่ียวชาญ
กฎหมาย “ขอ้มูลวงใน”  “เส้นสาย”   และความสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าจากธนาคารไดเ้ป็นหลกั   
ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีผูเ้ก็บเก่ียวดอกผลก าไรตวัส าคญัจากภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยบ์ูม   ไม่เพียงแต่ไดแ้ก่
ชนชั้นพอ่คา้จีนแต่เดิมเท่านั้น   หากรวมถึงขา้ราชการชั้นสูงและชั้นกลาง   (ทั้งทหารและพลเรือน)   และ
ผูก้วา้งขวางตามหวัเมืองท่ีมีเส้นสายการเมืองดีดว้ย    และก็ไม่น่าแปลกใจอีกเหมือนกนัท่ีเขตพื้นท่ีซ่ึงโดนเก็ง
ก าไรอยา่งหนกัหนาสาหสัท่ีสุดมกัจะอยูติ่ดกรุงเทพฯท่ีสุดดว้ยความท่ีกรุงเทพฯเป็นกรวยใหเ้งินทุนไหลคล่อง  
สถานการณ์ในภาคกลางของไทยแสดงใหเ้ห็นความขอ้น้ีเป็นอยา่งดี   กล่าวคือขณะท่ีนกัวชิาการเห็นพอ้งตอ้งกนั
วา่ในยคุจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม   การเช่าท่ีดินท ากินไม่ใช่ปัญหาใหญ่   แต่พอถึงปลายพุทธทศวรรษท่ี  2500  
ต่อตน้ทศวรรษ  2510  รายงานขององคก์ารยเูสดกลบับ่งชดัวา่เหลือไร่นาไม่ถึง  30%  ท่ีเพาะปลูกท ากินโดย
เจา้ของท่ีเอง29 
 
“พลวตั”   ทัว่ไปของเศรษฐกิจไทยอนัเป็นผลมาจากเหตุปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ช่วยก่อก าเนิดหรือขยายกลุ่มสังคม
อยา่งนอ้ย 4  กลุ่มซ่ึงมีความส าคญัต่อวตัถุประสงคก์ารศึกษาของเราในท่ีน้ีในความหมายท่ีวา่การอยูร่อดของ
พวกเขาตอ้งพึ่งพาภาวะท่ีเศรษฐกิจยงัคงบูมอยูต่่อไปเป็นอนัมาก   ในบริเวณพื้นท่ีชนบทท่ีเศรษฐกิจการคา้แผ่
ขยายไปเร็วท่ีสุดนั้น  พวกผูก้วา้งขวาง  เจา้ของโรงสี  พอ่คา้    ก านนัผูใ้หญ่บา้นและคนอ่ืน ๆ  ซ่ึงครองต าแหน่ง
ฐานะทางยทุธศาสตร์ไวไ้ดต่้างพากนัร ่ ารวยเฉียบพลนัและน าทรัพยสิ์นท่ีไดม้าใหม่นั้นจ านวนมากไปลงทุนซ้ือ
ท่ีดินอีก   ในสภาพท่ีระบบเจา้ท่ีดินในชนบทพุง่สูงข้ึน   คนหนุ่มสาวและคนส้ินไร้ไมต้อกก็แห่กนัอพยพไปยงั
ศูนยก์ลางเขตเมืองท่ีก าลงัเจริญร่งเรืองโดยสอดรับกนั30   กระแสผูอ้พยพน้ีไดก่้อให้เกิดกลุ่มสังคมประเภทไวไฟ
ทางการเมืองข้ึน  2  ประเภทตามหวัเมืองและอาจจะมีมากเป็นพิเศษในกรุงเทพฯ  ไดแ้ก่   1)  หนุ่มสาวจรจดัตก
งานหรือวา่งงานแฝงจ านวนมหาศาลผูมี้ลู่ทางสร้างเน้ือสร้างตวัเป็นเร่ืองเป็นราวนอ้ยมากไม่วา่จะในเมืองหรือท่ี
ภูมิล าเนาในหมู่บา้น    2)  คนจ านวนมากพอดูท่ีสามารถยกฐานะตนเองให้ดีข้ึนโดยพบช่องทางท ามาหากิน
เหมาะแก่ตวัในบรรดานานาอาชีพบริการท่ีงอกเงยข้ึนมา  กองทพันายทุนนอ้ยน้ีหมายรวมถึงช่างตดัผม  แมงดา  
ช่างแต่งเล็บ  ช่างซกัรีด  คนขบัรถ  ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้  หมอนวด  มคัคุเทศก ์ ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต ์ บาร์เทน
เดอร์   พนกังานตอ้นรับ   เสมียนธนาคาร  เจา้ของร้านคา้ยอ่ย  เป็นตน้  นายทุ่นนอ้ยรุ่นใหม่พวกน้ีทั้งปรนนิบติั
รับใชแ้ละตอ้งพึ่งพาอาศยัความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มสังคมท่ีส่ีมากพอสมควร    กลุ่มสังคมดงักล่าวซ่ึงดา้นหลกั
แลว้มีพื้นเพเป็นชาวเมืองมาแต่เดิมไดแ้ก่กระฎุมพีคนชั้นกลางท่ีส่วนใหญ่เพิ่งไต่เตา้ข้ึนมาใหม่   ในบางแง่พวก
เขาก็ผกูพนัใกลชิ้ดกบัทุนต่างชาติพอ ๆ   กบัท่ีผกูพนัอยูก่บักลไกรัฐไทยนัน่เอง 
 
ตารางทั้งสองขา้งล่างน้ีคงช่วยแนะแนวไดบ้า้งวา่เน้ือแทข้องความเปล่ียนแปลงในโครงสร้างชนชั้นของไทย
ดงักล่าวเป็นอยา่งไร    รวมทั้งบ่งบอกขนาดโดยรวมและสัดส่วนโดยสัมพทัธ์ของกระฎุมพีคนชั้นกลางและ
นายทุนนอ้ยในจ านวนประชากรทั้งหมดอยา่งหยาบ ๆ  กลุ่มอาชีพ ข.  ซ่ึงเพิ่มจ านวนข้ึนมหาศาลเป็นพิเศษ  และ
กลุ่มอาชีพ  ก.  จ.  และ  ซ.  ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็นกอบเป็นก า  (ส่วนใหญ่จดัเป็นกลุ่มอาชีพกระฎุมพีชั้นสูง/ชั้นกลาง



และนายทุนนอ้ย)   เผยใหเ้ห็นเน้ือแทข้องผลกระทบทางสังคมวทิยาอนัเน่ืองมาจากเศรษฐกิจบูมในรอบทศวรรษ
อยา่งแจ่มชดั31    ขอ้มูลท่ีส ามะโนประชากรปี 2513  ซ่ึงจ าแนกแยกแยะกลุ่มอาชีพกวา้ง ๆ   ขา้งตน้ออกไปอยา่ง
ละเอียดลออยิง่นั้น     ท าใหเ้ราพอจะค านวณตวัเลขหยาบ ๆ  ดงัปรากฏในตารางท่ี  2  ต่อไปน้ีได ้   จากน้ีเราจึง
อาจประเมินไวก่้อนเป็นการชัว่คราวไดว้า่   ถึงปี  2513  กระฎุมพีชั้นกลางและชั้นสูงมีประมาณ  3.5%   ของ
ประชากรท่ีท างาน  (อาจแบ่งออกเป็นกระฎุมพีชั้นกลาง 3 %  และชั้นสูง  0.5% )  และนายทุนนอ้ยมีประมาณ 
7.5 %32 
 
พงึระลึกวา่กลุ่มสังคมจะกลายเป็นชนชั้นทางสังคมก็ต่อเม่ือสร้างเสริมฐานะตวัเองใหม้ัน่คงส าเร็จโดยผา่น
ครอบครัว  อนัเป็นสถาบนัในการเช่ือมโยงอ านาจ   ทรัพยสิ์นและสถานภาพเขา้ดว้ยกนัในคนรุ่นหน่ึงและส่งต่อ
มนัใหค้นรุ่นถดัไป   สัญญาณส าคญัอยา่งหน่ึงของการก่อตวัทางชนชั้นในสยามสมยัสฤษด์ิ-ถนอม-ประภาส   
ไดแ้ก่การขยายการศึกษาขนานใหญ่ทุกระดบั  ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากท่ีปรึกษาอเมริกนักบัเทคโนแครตไทยบงการ
ให ้ “สร้างความทนัสมยั”  ข้ึน   แต่อีกส่วนหน่ึงก็เป็นการตอบสนองของทางราชการต่อความเรียกร้องตอ้งการ
ของกลุ่มสังคมใหม่ต่าง ๆ  ท่ีก าลงัหวงัไต่เตา้ข้ึนมารวมทั้งครอบครัวของพวกเขาดว้ย  ในปี  2504  มีนกัศึกษา  
15,000  คนเรียนอยูใ่น  17  มหาวทิยาลยั33   จากปี  2507 ถึง  2512  จ านวนผูเ้ขา้เรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
รัฐบาลเพิ่มจาก  159,136  คนเป็น  228,495  คน  และผูเ้ขา้เรียนโรงเรียนอาชีวะรัฐบาลเพิ่มจาก   44,642  คนเป็น  
81,665  คน34    “เดิมที”   (ในท่ีน้ีหมายถึงจากพุทธทศวรรษท่ี  2420  ถึงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง)   การศึกษาแยก
ออกเป็นสองแพร่งชดัเจน    กล่าวคือ   ชนชั้นสูงจ านวนนอ้ยนิดไดรั้บการศึกษาแบบสุภาพบุรุษตะวนัตก   
ขณะท่ีประชากรส่วนใหญ่ไม่ไดศึ้กษาเลยหรือมิฉะนั้นก็เขา้โรงเรียนประถมฯของรัฐบาล   หรือเรียนหนงัสือใน
วดั35    การศึกษาทั้งสองระดบัน้ีมิไดก่้อใหเ้กิดการเล่ือนชั้นทางสังคมท่ีมีนยัส าคญัระดบัชาติแต่อยา่งใด    อนัท่ี
จริงมนัต่างช่วยเหน่ียวร้ังผูเ้ขา้ศึกษาในแต่ละระดบัใหติ้ดแน่นอยูก่บัฐานะสังคมและเศรษฐกิจเดิมของตน
ต่างหากการศึกษาชั้นสูงแบบตะวนัตกช่วยขดัเกลาพวกท่ีเกิดมาเป็นเจา้เป็นนายอยูแ่ลว้   ส่วนการศึกษาชั้น
ประถมฯของรัฐก็แค่ปูพื้นความรู้กอขอกอกาเสียจนกระทัง่ดูจะมีผลในแง่ผลกัดนัผูรั้บการศึกษาใหไ้ดไ้ต่เตา้
สูงข้ึนนอ้ยเตม็ทีท่ีรัฐบาลไทยชุดต่าง  ๆ   จดัการศึกษาชั้นประถมฯข้ึนก็ดูจะเป็นแค่การแสดงท่าเอาหนา้กบัโลก
ภายนอกวา่ตนทนัสมยั   มากกวา่จะมุ่งตอบสนองความเรียกร้องตอ้งการของชาวนาชาวไร่อยา่งแทจ้ริง   ส าหรับ
การศึกษาแบบพุทธศาสนานั้นโดยแก่นแทแ้ลว้ก็มุ่งไปในทางธรรมะธมัโมและจกัรวาลวทิยา   มากกวา่จะฝึกฝน
ทกัษะอาชีพให ้ (แมว้า่ส าหรับสามญัชนกลุ่มเล็ก ๆ  กลุ่มหน่ึงนั้นการสอบพระปริยติัธรรมสายบาลีของคณะ
สงฆไ์ดเ้ปรียญประโยคต่าง ๆ  ส าเร็จ  จะเปิดทางใหไ้ต่เตา้ทางสังคมไดสู้งลิบก็ตาม)36ฉะนั้น   นยัส าคญัท่ีแทจ้ริง
ของการขยายการศึกษาในตน้พุทธทศวรรษท่ี  2500   ต่อตน้พุทธทศวรรษท่ี  2510   จึงอยูต่รงท่ีเกิดข้ึนในระดบั
มธัยมและอุดมศึกษาเป็นดา้นหลกั37   นบัเป็นคร้ังแรกท่ีคนไทยจ านวนมากโขเกิดมุ่งมาดปราถนาและพอมี
ปัญญาส่งเสียลูกหลานรับการศึกษาวชิาชีพ   ซ่ึงเม่ือดูประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมาแลว้   การศึกษาเหล่าน้ีแหละท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของคนชั้นสูงทางสังคม   หรือไม่ก็เป็นหนทางไปสู่ฐานะดงักล่าวนั้น  -   โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหนือส่ิง



อ่ืนใดก็คือต าแหน่งระดบัสูงอนัมัน่คงในระบบทางราชการ38 ในสมยัน้ีแหละท่ีเราพึงเขา้ใจความหมายทาง
การเมืองของการ 
 

ตารางที ่1 
ประชากรท างานทางเศรษฐกิจอายุ 11 ปีขึน้ไปแบ่งตามอาชีพ 

 
กลุ่มอาชีพ จ านวนในปี  2503 จ านวนในปี  2513 

 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 

ยอดรวม 13,836,984 16,850,136                             21.7 

ก.  ผูป้ระกอบวชิาชีพ,ช่างเทคนิค 
และผูท้  างานเก่ียวขอ้ง 

173,960                                               
 

284,104 63.3 

ข.  นกับริหาร,ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ 26,191                                               246,591 941.5 
ค.  เสมียน  154,303                                               190,238 23.3 
ฆ.  พนกังานขาย 735,457                                               833,607 13.3 
ง.  ชาวนา,ชาวประมง,คนล่าสัตว ์
คนงานตดัตน้ไมแ้ละผูท้  างาน
เก่ียวขอ้ง 

11,332,489                                          
 

13,217,416 16.6 

จ.  คนงานเหมืองแร่,คนงานเหมือง
หินและผูท้  างานเก่ียวขอ้ง 

26,255                                                
 

42,605 62.2 

ฉ.  ผูท้  างานดา้นขนส่งและส่ือสาร 144,610                                               225,204 55.7 
ช.  ช่างฝีมือ,คนงานแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์และแรงงานท่ีไม่ไดจ้ดั
รวมอยูใ่นประเภทอ่ืน 

806,205                                            
 

1,109,943 37.7 

ซ.  พนกังานบริการ,การกีฬาและ 
งานอดิเรก 

273,375                                               
 

471,999 72.7 

ฌ.  จดัประเภทไม่ได ้ 99,259                                                 30,560 59. 2 
ณ.  ผูเ้ขา้ตลาดแรงงานใหม่ 64,880                                               197,869 305.0 

 
 
แหล่งข้อมูล  :  ปรับใชจ้าก  National  Economic  and  Social  Development  Board, National  Statistical  Office  and  Institute  
of   Population  Studies, Chulalongkorn  University, “The Population of  Thailand” (1974)  In  Mudannayke, ed., Thailand  
Yearbook, 1975-76 ,p.E41. 



 
 
 

ตารางที ่2 
ประชากรท างานทางเศรษฐกิจอายุ 11 ปี ขึน้ไปแบ่งตามอาชีพและชนช้ัน (2513) 

 
กลุ่มอาชีพ           ยอดจ านวน จ านวนผูท่ี้เป็น ร้อยละของผูท่ี้ กระฎุมพีชั้นกลาง นายทุนนอ้ยโดย 
            ลูกจา้งรัฐ             เป็นลูกจา้งรัฐ และสูงโดยประมาณ ประมาณ 
 
ก.                             284,104               198,792                     70.4                       250,000                         35,000 
ข.                              246,591              212,752                     86.3                       230,000                         15,000 
ค.                              190,238              108,632                     57.1               นอ้ยจนไม่พึงใส่ใจ              190,000 
ฆ.                             833,607                   1,492                         .2               นอ้ยจนไม่พึงใส่ใจ              600,000 
ง.                         13,217,416                 10,169                         .1               นอ้ยจนไม่พึงใส่ใจ                ? 
จ.                                42,605                      568                       1.3               นอ้ยจนไม่พึงใส่ใจ    นอ้ยจนไม่พึงใส่ใจ 
ฉ.                             225,204                  24,759                     11.0               นอ้ยจนไม่พึงใส่ใจ             100,000 
ช.                           1,109,943               106,292                        9.6               นอ้ยจนไม่พึงใส่ใจ            150,000 
ซ.                             471,999                114,528                      24.3                       70,000                    160,000 
ฌ.                              30,560                      -                               -                              -                                  - 
ณ.                            197,869                     -                               -                               ?                           ? 
 
ยอดรวม              16,850,136                 777,984                        4.7                     550,000                   1,250,000 
 
 
แหล่งข้อมูล  :  ปรับใชจ้าก  Department  of  Labour, Ministry  of  the  Interior, Yearbook of  Labour  Statistics  1972-1973  
(ใชต้วัเลขส ามะโนครัวปี 2513), อา้งถึงใน  Muddannayake,ed.,  Thailand Yearbook, 1975-76, pp. E 41-68. 
 

    
 
 
 
 
 



 
แพร่หลายขยายตวัของมหาวิทยาลยัภายใตร้ะบอบสฤษด์ิและทายาทของเขา   ซ่ึงเป็นการตอกย  ้ายนืยนัทาง
สัญลกัษณ์วา่ภาวะเศรษฐกิจบูมท่ีเกิดข้ึนเป็นความกา้วหนา้จริง ๆ  ไม่ใช่โชคช่วย  และผลพวงของมนัจะถูกส่ง 
ทอดไปยงัคนรุ่นถดัไปในครอบครัวในสภาพเยีย่งนั้นจึงเป็นไปไดท่ี้จะจินตนาการครอบครัวหน่ึงซ่ึงมีบิดาเป็น
ช่างซกัรีดผูป้ระสบความส าเร็จอาศยัอยูร่่วมชายคาเดียวกบัลูกผูจ้ะไดไ้ต่เตา้ข้ึนเป็นเลขานุการคณะรัฐมนตรีวนั
หน่ึงขา้งหนา้39ดงันั้นภาวะมหาวทิยาลยับูมจึงเป็นตวัเสริมภาวะเศรษฐกิจบูมไดเ้ป็นปึกแผน่มัน่คงทางสังคมวทิยา   
และยนืยนัมนัในทางวฒันธรรม40  
 

แมม้หาวทิยาลยัไทยจะเพิ่มจ านวน  ขยายขนาด  และรับนกัศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว   แต่ถึงกระนั้นครอบครัว
ใฝ่สูงมากหลายกส่็งลูกหลานเขา้มหาวทิยาลยัไม่ส าเร็จ   ส่วนหน่ึงดว้ยเหตุนั้นเองวทิยาลยัเทคนิค  อาชีวะ   
พาณิชยการและอ่ืน ๆ  จึงพากนัขยายตวัอยา่งรวดเร็วไม่แพก้นัในฐานะช่องทางศึกษาอนัดบัรอง   และท่ามกลาง
บริบทความโกลาหลอลหม่านทั้งหลายแหล่ในเร่ืองการแบ่งแยกฐานะชนชั้นดงักล่าวมาน้ี   ผมคิดวา่เรา
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจการเปล่ียนความหมายอยา่งมีนยัส าคญัของค าวา่  “นิสิตนกัศึกษา”   เองดว้ย   ใน
สมยัก่อน  ค าวา่  “นิสิตนกัศึกษา”  แทบจะพอ้งกบัค าวา่  “สมาชิกชั้นน าของชาติ”   -   กล่าวคือประดุจเป็นเทวดา
ลอยฟ้าอยูเ่หนือหวัเพื่อนร่วมชาติทั้งมวล   แต่พอถึงช่วงตน้พุทธทศวรรษท่ี  2510  การไต่เตา้เล่ือนชั้นทางสังคม
ก็ไดส้ร้างสภาพเง่ือนไขท่ีแมค้  าวา่  “นิสิตนกัศึกษา”  จะยงัมีนยัอนัเลิศหรูแฝงอยู ่ แต่กระนั้นก็อาจส่ือความหมาย
ไปในท านอง  “ลูกของคนขา้งบา้นมนัสอบเขา้ธรรมศาสตร์ไดแ้ต่ลูกเราสอบไม่ติด”   กล่าวคือ  บดัน้ีเป็นไปไดท่ี้
จะรู้สึกอิจฉา  และเหม็นข้ีหนา้นิสิตนกัศึกษาในลกัษณะท่ีคงจะดูเป็นเร่ืองพิกลในสมยัคนรุ่นก่อน 
 
ทวา่แมแ้ต่กบัพอ่แม่ท่ีส่งลูกเขา้มหาวทิยาลยัได ้  ทรรศนะแนวคิดเก่ียวกบั  “นิสิตนกัศึกษา”   ก็ชกัจะมีกงัวานอนั
คลุมเครือ   การไต่เตา้นั้นมีนยัขดัแยง้ลกัลัน่กนัอยูใ่นตวัตรงท่ีการเล่ือนชั้นสูงไปก็พลอยเป็นการเคล่ือนตวัห่าง
ออกไปดว้ย   บรรดาบิดาผูด้อ้ยการศึกษา   ซ่ึงโดยเน้ือแทแ้ลว้มองการศึกษาในมหาวทิยาลยัวา่เป็นแค่เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ มกัรู้สึกตระหนกตกใจรับไม่ไดก้บักิริยามารยาท  เป้าหมายชีวติ   และหลกัประพฤติปฏิบติัท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งสุดคาดเดาของบรรดาลูกหลานนิสิตนกัศึกษา   เม่ือพวกน้ีไดรั้บอิทธิพลความคิดแหกคอก
ซ่ึงแทรกซึมเขา้มาตามมหาวิทยาลยัและวทิยาลยัครูจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน41     เราตอ้งลองจินตนาการ
ดูวา่พอ่แม่คนชั้นกลางหรือนายทุนนอ้ยจะรู้สึกห่วงใยและโมโหโกรธาแค่ไหนเม่ือจู่ ๆ  พอ่ลูกชายตวัดีก็เร่ิมไว้
ผมยาว  “รุงรัง”   เขา้บา้น  พูดจาไม่มีสัมมาคารวะ   ปล่อยตวัปล่อยใจ  และริอ่านจะปฏิวติัพลิกฟ้าคว  ่าแผน่ดิน   
ลงท าตวัแบบน้ีแลว้จะไดดิ้บไดดี้เป็นใหญ่เป็นโตกบัเขาไดย้งัไง ? 
 
ราวปี  2514  หรือ  2515  เร่ิมรู้สึกกนัแพร่หลายวา่ยคุทองก าลงัจะจางหายไปแลว้  อเมริกาก าลงัถอนทหารจาก
อินโดจีนและปีศาจคอมมิวนิสตท่ี์เฝ้าหลอกหลอนมานมนานวา่อาจมาตั้งมัน่ประชิดชายแดนสยามก็ชกัจะ
กลายเป็นความจริงอนัน่าขนพองสยองเกลา้  ระบบราชการซ่ึงเป็นเป้าหมายปลายทางท่ีผูค้นในสังคมพากนัฝาก



ความหวงัไว ้  บดัน้ีก็ไดข้ยายไปจนถึงจุดอ่ิมตวัแลว้และยิง่กวา่นั้นใบปริญญาบตัรก็มิใช่หลกัประกนัวา่จะตอ้งได้
อาชีพการงานอนัสูงส่งมัน่คงดงัท่ีผูค้นเคยทึกทกัวา่มนัเป็นอีกต่อไป42     หลงัจากผา่นช่วงท่ีราคาสินคา้มี
เสถียรภาพมายาวนาน   จู่ ๆ  เศรษฐกิจไทยก็ประสบภาวะเงินเฟ้อระดบัเลขสองหลกั43     บรรดาผูเ้สวยดอกผล
ก าไรจากภาวะเศรษฐกิจบูมชกัรู้สึกอึดอดัขดัเคืองท่ีดูเหมือนมนัใกลจ้ะส้ินสุดลง   การถูกกีดกนัออกไปไม่ใหมี้
ส่วนร่วมทางการเมืองนั้นพอทนไดต้ราบเท่าท่ีระบอบเผด็จการ  “สร้างผลงาน”  ในดา้นเศรษฐกิจ  ความมัน่คง
และการศึกษา   แต่ยิง่ปัญหาสั่งสมมากข้ึนคนก็ชกัจะทนไม่ค่อยไหว   ซ ้ าร้ายถนอมหรือประภาสก็ไม่มีบารมี
ส่วนตวัน่าเกรงขามเหมือนสฤษด์ิอีกดว้ย44 
 
ในบริบทดงักล่าวน้ี   การชุมนุมแสดงพลงัของมหาชนซ่ึงขยายตวัลุกลามออกไปจนโค่นถนอมกบัประภาสลงใน
เดือนตุลาคม  2516  อนัเป็นเดือนเดียวกบัท่ีวกิฤตการณ์น ้ามนัอุบติัข้ึน   จึงน่าสนใจเป็นพิเศษ45    ไม่ตอ้งสงสัย
เลยวา่ชั้นชนกระฎุมพีใหม่ต่าง ๆ  มีบทบาทช้ีขาดในการเขา้ร่วมเป็นฝงูชนขนาดมหึมา   ท่ีออกมาสนบัสนุนขอ้
เรียกร้องของนิสิตนกัศึกษาปัญญาชนใหมี้รัฐธรรมนูญ  และใหเ้คารพเสรีภาพของพลเมือง    อนัท่ีจริงแลว้อาจ
พดูไดว้า่ชั้นชนกระฎุมพีเหล่าน้ีแหละประกนัใหก้ารชุมนุมประสบความส าเร็จ   เพราะหากแมน้ฝงูชนประกอบ
ไปดว้ยชาวสลมัแทนท่ีจะเป็นชาวเมืองแต่งตวัดีแลว้   จอมเผด็จการอาจช่วงชิงเสียงสนบัสนุนใหป้ราบปรามได้
เตม็ท่ีกวา่น้ี 
 
ขณะเดียวกนั   ควรเขา้ใจวา่การเขา้ร่วมชุมนุมของชั้นชนกระฎุมพีเหล่าน้ี  เป็นผลมาจากประวติัศาสตร์ระยะใกล้
ของพวกเขามากกวา่จะเป็นส่ิงบอกเหตุบทบาททางการเมืองของพวกเขาในอนาคต    ความจริงแลว้เห็นชดัวา่
พวกเขาไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเอาเลย   และฉะนั้นเอาเขา้จริงจึงไม่รู้ดอกวา่การยติุระบอบเผด็จการลงจะ
ส่งผลสืบเน่ืองอยา่งไร   พวกเขาโทษระบอบเผด็จการวา่ลม้เหลวในการเรียกร้องใหอ้เมริกายดึมัน่กบัพนัธะต่อ
สยามเตม็ท่ีกวา่น้ี    แต่พร้อมกนันั้นก็ด่าวา่ยอมจ านนต่อวอชิงตนัเกินเหตุไปอีก   (มองในมุมกลบัก็คือลทัธิ
ชาตินิยมแอนต้ีอเมริกนัท่ีข้ีหงุดหงิดร าคาญและสับสนคลุมเครือซ่ึงแสดงออกในความรู้สึกท่ีผสมผเสปนเปกนั
ระหวา่ง   “ท าไมยทู  าใหพ้วกไอผดิหวงัในอินโดจีนอยา่งน้ี ?”    และ  “ดูซิยทู  าใหลู้กสาวไอเสียคนยงัไง !”)     
การคอร์รัปชัน่อยา่งเปิดเผยของประภาส   การสมรสกนัในสองตระกลูระหวา่งณรงคบุ์ตรถนอมกบัธิดาประภาส   
และการเรืองอ านาจข้ึนอยา่งรวดเร็วเพราะญาติผูใ้หญ่อุม้ชูของเขา   ลว้นเป็นเร่ืองบาดตาบาดใจกระฎุมพีทั้งส้ิน    
นอกจากน้ีการท่ีพระเจา้อยูห่วัฯ  และนายพลอาวโุสบางคนสนบัสนุนผูชุ้มนุมแมจ้ะเพียงโดยออ้มดว้ยเหตุผลของ
แต่ละฝ่ายเองก็นบัเป็นเร่ืองส าคญัเช่นกนั   ทา้ยท่ีสุดพึงระลึกวา่ขอ้เรียกร้องของนิสิตนกัศึกษานั้น    โดยสารัตถะ
แลว้เป็นเร่ืองเชิงกฎหมาย  (รัฐธรรมนูญ)   และสัญลกัษณ์  ไม่มีใครคิดวา่อะไรอนัตรายหรือไม่พึงปรารถนา   จะ
เกิดข้ึนมาไดจ้ากขอ้เรียกร้องเหล่าน้ี   จริงอยูนิ่สิตนกัศึกษาไดท้  าลายโรงพกัไปจ านวนหน่ึงในช่วงวนัทา้ย ๆ   
ของการชุมนุม   แต่เด็กพวกน้ีก็คอยโบกรถให้จราจรไหลล่ืนและหลงัจากนั้นยงัช่วยเก็บกวาดเศษขยะตามถนน
หนทางจนสะอาดสะอา้นดว้ยความรับผดิชอบอยา่งครบถว้นบริบูรณ์ดว้ยมิใช่หรือ ?  เม่ือจอมเผด็จการโกงชาติ
พวกนั้นไปกนัหมดแลว้   ความเจริญรุ่งเรือง  สันติสุขและความกา้วหนา้ก็ฟ้ืนฟูข้ึนมาภายใตก้ารช้ีแนะอนัเป่ียม



ดว้ยพระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯกบัเหล่าขา้ราชบริพารผูถึ้งพร้อมดว้ยปรีชาญาณ  อนั
ไดแ้ก่  ตุลาการอาวโุส   ศาสตราจารยผ์ูเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือ  และนายธนาคารผูส้ามารถ 
 
อนิจจา   ทั้งหลายทั้งปวงท่ีหวงัไวน้ี้ไม่มีขอ้ใดเฉียดใกลค้วามจริงเลย  วกิฤตการณ์น ้ามนัโลกปะทุข้ึนแทบจะ
พร้อมกบัการชุมนุมเดือนตุลาคม  2516  ความโกลาหลวุน่วาย ท่ีบงัเกิดแก่เศรษฐกิจทุนนิยมโลกเน่ืองจากเหตุนั้น
เร่ิมเป็นท่ีรู้สึกนัไดใ้นสยามเม่ือตน้ปี 2517  ในฤดูใบไมผ้ลิปี 2518  ท่ีมัน่ของอเมริกนัในอินโดจีนก็พงัครืนลงเร็ว
เหลือเช่ือ   บดัน้ีสยามมิไดเ้ป็นแกนกลางอนัปลอดภยัของจกัรวรรดิอเมริกนัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กต่อไป
แลว้   แต่กลบัอยูติ่ดชายขอบริมนอกอนัเปราะบางของมนั  คิด ๆ  ดูแลว้ก็อยูใ่นวสิัยเป็นไปไดท่ี้นบัแต่น้ีไป
สิงคโปร์อาจสวมบทแทนกรุงเทพฯ   ส่วนราชธานีไทยแห่งน้ีก็อาจสวมบทแทนเวยีงจนัท ์  ผลสืบเน่ืองโดยตรง
จากเหตุการณ์ทั้งหลายซ่ึงเกิดข้ึนพน้พรมแดนประเทศออกไปก็คือ   สยามพบวา่เศรษฐกิจของตนก าลงัชะลอ
ตวัอยา่งหนกั46    บาดแผลดูเหมือนจะยิง่ถูกซ ้ าเติมจากการท่ีบรรดารัฐบาลเสรีนิยมหลงัตุลาคม  2516   แสดงให้
สาธารณชนเห็นวา่ยดึมัน่หลกัสิทธิเสรีภาพของพลเมือง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหนืออ่ืนใดคือสิทธิของกรรมกร
ชาวนาในการจดัตั้ง  ชุมนุมแสดงพลงั  และนดัหยดุงาน   รัฐบาลสัญญา  ธรรมศกัด์ิ  (ตุลาคม 2516  -  กุมภาพนัธ์ 
2518 )   พยายามจริง ๆ  ท่ีจะสนองตอบขอ้เรียกร้องของกรรมกรโดยตรง  แมว้า่จะอยา่งขลาด ๆ  ก็ตาม47     จริง
อยูกิ่จกรรมใหม่ ๆ  ท่ีไม่ค่อยมัน่คงจะเปราะบางเป็นพิเศษต่อแรงบีบคั้นของก าไรท่ีตกลงกบัขอ้เรียกร้องค่าแรง
เพิ่มข้ึนในระดบัหน่ึง48     ภายใตร้ะบอบเผด็จการ  กรรมกรตอ้งกม้หนา้ยอมรับค่าจา้งนอ้ยนิดขณะท่ีคนชั้นกลาง
มัง่มีศรีสุข    คราวน้ียอ่มถึงทีพวกเขาบา้ง   กระนั้นก็ตามความโมโหโกรธาแรงกลา้ข้ึนของชั้นชนกระฎุมพีต่าง 
ๆ  โดยรวมมีรากเหงา้ท่ีมาซบัซอ้นกวา่นั้น   แรกทีเดียว  พฒันาการของสหภาพแรงงานโดยตวัมนัเองคุกคาม
บ่อนท าลายความสัมพนัธ์อุปถมัภฉ์นั  “ครอบครัว”   ระหวา่งนายจา้ง - ลูกจา้งซ่ึงเป็นหลกัมาแต่ก่อน49      (เราไม่
ควรดูเบาก าไรทางจิตใจท่ีบรรดากระฎุมพีผูม้กัใหญ่ใฝ่สูงทางสังคม   ไดจ้ากโอกาสท่ีจะเล่นบทเป็นเจา้นายก่ึง
ศกัดินาเหนือลูกนอ้งของตน)   ประการท่ีสอง   การนดัหยุดงานหลายคร้ังเกิดข้ึนในภาคธุรกิจอยา่งการขนส่งซ่ึง
ง่ายเป็นพิเศษท่ีกลุ่มกระฎุมพีผูป้ระสบความไม่สะดวกส่วนตวัจะตีความวา่นัน่เป็นการล่วงละเมิดผลประโยชน์
ส่วนรวม   ประการท่ีสามซ่ึงอาจจะส าคญัท่ีสุดก็คือ   หนงัสือพิมพ ์ นิตยสารไทยฉบบัต่าง ๆ  ท่ีทรงอิทธิพลและ
อยูใ่นอุง้มือกลุ่มธุรกิจใหญ่  เฝ้าตอกย  ้าซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าวา่การนดัหยดุงานเหล่านั้นท าลายชาติ   ในความหมายท่ีวา่
เป็นการขู่ตะเพิดนกัลงทุนต่างชาติซ่ึงเป็นท่ีพึ่งของ  “เศรษฐกิจแห่งชาติ”   ใหต่ื้นหนีไป   จึงง่ายเหลือเกินท่ีจะ
โทษวา่ท่ีเศรษฐกิจย  ่าแยล่งโดยทัว่ไปนั้นเกิดจากกรรมกรท าอะไรไม่รับผิดชอบ 
 
ประการสุดทา้ย  ในอีกแง่หน่ึงเวรกรรมท่ีเผด็จการไดก่้อไวก้็ตามกลบัมาสนองตอบเอาในยคุเสรีนิยม   นัน่คือ
ภาวะวา่งงานท่ีเพิ่มข้ีนอยา่งรวดเร็วในหมู่ผูเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษา   อาชีวะศึกษา   และแมก้ระทัง่บณัฑิต
มหาวทิยาลยั50    ความจริงก็คือ  ภาวะการศึกษาบูมซ่ึงสร้างความหวงัใหผู้ค้นวา่จะเป็นช่องทางไปสู่ฐานะและ
ความมัน่คงในชีวิตนั้น   พลนัทรุดตวัลง   ภายใตส้ภาวะเช่นน้ีจึงไม่น่าแปลกใจท่ีภาพลกัษณ์ของนกัศึกษาวา่เป็น   



พวกตกงาน  (หางานใหต้ายก็หาไม่ได ้?)   ข้ีเกียจสันหลงัยาวอยูก่บับา้น   หรือไม่ก็ตวัปลุกระดมก่อเหตุวุน่วาย
ตามร้านคา้โรงงานฯ  เหล่าน้ี  ตกเป็นเป้าหลกัของอารมณ์เจบ็แคน้หงุดหงิดชิงชงัในบรรดาชั้นชนกระฎุมพีใหม่51 
 
เราจึงควรหลบัตานึกภาพชั้นชนกระฎุมพี   ท่ีเพิ่งถือก าเนิดข้ึนมากะทนัหนั  และไม่มัน่คงอยา่งยิง่ – จะวา่ไปแลว้
ปัญหา จราจรจลาจลในกรุงเทพฯ  ส่วนหน่ึงก็เป็นผลมาจากกระแสคล่ืนบรรดาเจา้ของและนกัขบัรถยนตรุ่์นแรก   
ท่ีบ่าไหลท่วมทน้เขา้มาในยคุเศรษฐกิจบูม52    -   พวกเขาเผชิญหนา้กบัสภาวะเศรษฐกิจตกยากและยงัท าท่าวา่
จะตอ้งเจอเร่ืองเดือดร้อนเลวร้ายสาหสักวา่น้ีอีก    พวกเขาไม่เพียงวติกท่ีภาวะเศรษฐกิจบูมอนัยาวนานอวสานลง
เท่านั้น    หากยงัหวาดกลวัไม่รู้วายวา่ภาวะเศรษฐกิจบูมอาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงของวถีิประวติัศาสตร์ท่ีโคง้พุง่ข้ึน
แลว้ในท่ีสุดก็โคง้ด่ิงลงเท่ียวเดียวไม่มีเท่ียวหนา้    วา่ยคุทองสมยัสฤษด์ิจะไม่มีวนัหวนคืนมา   และชีวติพวกเขา
ท่ีเพิ่งรุ่งเรืองข้ึนมาจากสภาพคลุกฝุ่ นในตรอกซอกซอยจะตอ้งกลบัไปลงเอยท่ีเก่า   ยิง่ไปกวา่นั้น   เราตอ้งเขา้ใจ
วา่ชนชั้นกระฎุมพีน้ีซ่ึงมีประสบการณ์การเมืองนอ้ยและความคิดเร่ืองการปกครองต้ืนเขิน  แต่เพราะเหตุนั้นเอง   
จึงมีส านึกแรงกลา้วา่  “เร่ืองฉิบหายท่ีเกิดข้ึนจะมาโทษเราไม่ได”้   นั้น    ยอ่มโนม้เอียงเป็นพิเศษท่ีจะส าแดง
ปฏิกิริยาหวาดระแวงออกมาเวลาดวงตก   เดือดร้อน  (เราอาจจินตนาการไดว้า่ความหวาดระแวงน้ีจะถูกระบาย
ใส่คอร์รัปชัน่เอย   นกัศึกษาเอย   คอมมิวนิสตเ์อย  ชาวต่างชาติเอย  หรือเจก๊จีนเอย   หมุนเวยีนเปล่ียนไปแลว้แต่
สถานการณ์)   ในกรณีน้ีปรากฏวา่ระหวา่งปี  2518 – 2519   พวกนกัศึกษาท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงสังคมอยา่งขดุราก
ถอนโคน – ซ่ึงเป็นตวัแทนความส าเร็จของชนชั้นกระฎุมพีท่ีดูจะหนัมาถ่มน ้าลายรดความส าเร็จนั้นเอง – 
กลายเป็นเป้าหลกัของความโกรธแคน้ต่ืนกลวัดงักล่าวดว้ยสาเหตุท่ีจะอภิปรายต่อไปขา้งหนา้   ผมคิดวา่นัน่
แหละคือค าอธิบายวา่ท าไมคนจ านวนมากพวกเดียวกบัท่ีเคยสนบัสนุนการชุมนุมมวลชนแสดงพลงัเม่ือตุลาคม  
2516  อยา่งจริงใจ   จึงหนัมาตอ้นรับเผด็จการกลบัมาสามปีใหห้ลงั 
 
กระนั้นก็ตาม    พวกเขาหาใช่ผูล้งมือก่อกรรมท าเข็ญอยา่งทารุณโหดร้ายโดยตรงเม่ือวนัท่ี  6  ตุลาคมไม่    ดงันั้น
เราจึงยงัตอ้งพยายามช้ีตวัผูก้ระท าผดิออกมาและจดัวางพวกเขาไวใ้นกรอบใหญ่ทางสังคมวทิยาท่ีไดร่้างข้ึน ไม่
ตอ้งสงสัยเลยวา่ผูก่้อเหตุรุนแรงอ้ือฉาวท่ีสุดไม่เพียงแต่เม่ือวนัท่ี  6  ตุลาคม  2519  แต่รวมทั้งสองปีก่อนหนา้นั้น  
ไดแ้ก่พวกกระทิงแดง   นกัหนงัสือพิมพแ์ละนกัวชิาการไดช้ี้ตวัพวกน้ีออกมาง่าย ๆ  วา่เป็นนกัเรียนอาชีวะ  ซ่ึง
เป็นการสร้างภาพอนัธพาลเหล่าน้ีใหดู้น่านบัถือในทางก่ึงสังคมวทิยา   (อยา่งท่ีผมคิดวา่ค่อนขา้งผดิพลาด)   ขอ้
ถกเถียงท านองน้ีบอกวา่เน่ืองจากนกัเรียนอาชีวะแบกรับการปราบปรามของต ารวจเม่ือตุลาคม  2516   มากกวา่
นกัศึกษามหาวทิยาลยั  จึงฟังข้ึนท่ีจะตีความการท่ีพวกกระทิงแดงโจมตีท าร้ายนกัศึกษามหาวทิยาลยัวา่เป็นการ
แสดงออกซ่ึงความเจบ็แคน้ประสาซ่ือของนกัเรียนอาชีวะผูรู้้สึกต ่าตอ้ยนอ้ยหนา้ทนทุกขเวทนามานมนานต่อ  
“เด็กมหาวทิยาลยั”  ผูมี้ฐานะสูงเยอ่หยิง่  จองหองและข้ีขลาดตาขาว53    ผูค้นมากหลายคงยิง่ปักใจเช่ือแน่นแฟ้น
ข้ึนวา่กระทิงแดงคือนกัเรียนอาชีวะจากกรณีนกัเรียนวยัรุ่นโรงเรียนอาชีวะคู่แข่งต่าง ๆ  ก่อเหตุตีกนัอยา่งรุนแรง
ต่อกนัหลายคร้ัง  (แต่ส่วนใหญ่แลว้ไม่มีนยัทางการเมือง)   ตอนปลายปี  2517  และ  2518 54    เน่ืองจากนกัเรียน
เหล่านั้นต่างใชปื้นและระเบิดขวดในการตีกนั   โดยท่ีอาวุธดงักล่าวเป็นท่ีโปรดปรานของพวกกระทิงแดง   จึง



ง่ายท่ีจะสรุปวา่เช่นนั้นแลว้พวกกระทิงแดงก็เป็นตวัแทนในทางการเมืองของนกัเรียนอาชีวะนัน่เอง   ภาพของ
กระทิงแดงท่ีซบัซอ้นกวา่น้ีก็มีเหมือนกนั  เห็นไดจ้ากขอ้ความขา้งล่างน้ี  ซ่ึงมาจากบทความหน่ึงในหนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสต ์  ท่ีเป็นอนุรักษนิ์ยม :  
 
คนท่ีน่าสนใจอีกคนหน่ึงคือตุ่ย   เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว   (ของกระทิงแดง)   เป็น
กองก าลังท่ีสามารถย้ายจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงได้อย่างรวดเร็ว   ตุ่ยไว้ผมยาวเหมือนฮิบป้ีและมีแผลเป็น
ขนาดใหญ่บนใบหน้า   เขาบอกว่ามีลูกน้องใต้บังคับบัญชาอยู่  50  คน   ส่วนใหญ่  พวกนีเ้ป็นทหารรับจ้างท่ีอยู่
ในจังหวดัเลย   เพ่ือเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยส าหรับการสร้างถนนในบริเวณนั้น 
 
ผมเคยเป็นทหารมาก่อน   แต่ตอนหลังไปเป็นทหารรับจ้าง  ผมชอบเคร่ืองแบบ  แต่ผมไม่ชอบการมีระเบียบวินัย
กฎเกณฑ์มากมายในกองทัพ   ผมชอบเสรีภาพตามใจของผมเอง   ไว้ผมยาวหรือแต่งชุดอะไรท่ีผมอยากแต่ง55    
 
แหล่งข่าวท่ีใกลชิ้ดขอ้มูลในกรุงเทพฯยนืยนัวา่   ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นตวัหลกัหลายคนของกระทิงแดงเป็นอดีต
ทหารพรานรับจา้งและเป็นพวกท่ีถูกปลดจากกองทพัเน่ืองจากการละเมิดระเบียบวินยั   ในขณะท่ีบรรดาพล
พรรคของพวกเขานั้นส่วนใหญ่มาจากพวกนกัเรียนจบอาชีวะท่ีวา่งงาน   พวกตกชั้นมธัยมตอนปลาย   วยัรุ่นขา้ง
ถนนท่ีวา่งงาน   และพวกหวัไมจ้ากสลมั  เป็นตน้56    กลุ่มต่าง ๆ  ท่ีจา้งพวกกระทิงแดงมีทั้งกลุ่มในกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน  (กอ.รมน.)  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีมีความช านาญในดา้นการรักษาความ
สงบและงานการข่าว57   แต่พวกนั้นไม่ไดจ้ดัตั้งกระทิงแดงข้ึนมาบนพื้นฐานของความผกูพนัทางอุดมการณ์แต่
อยา่งใด  หากแต่เป็นการใหส้ัญญาวา่จะใหเ้งินสูง   มีเหลา้ฟรีใหอ้ยา่งเหลือเฟือและไดอ้ภิสิทธ์ิในการเท่ียวซ่อง
รวมทั้งค  าป้อยอวา่จะมีช่ือเสียงในสังคมดว้ย   น่าสังเกตวา่บรรดารางวลัเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง  อภิสิทธ์ิท่ี
บรรดานกัศึกษาผูป้ระสพความส าเร็จคาดหวงัวา่จะไดเ้ป็นขา้ราชการ  (เงิน  เกียรติยศ  เท่ียวไนทค์ลบัและโรง
อาบอบนวดฟรี  เพราะมีคนอ่ืนจ่ายให)้    เป็นความคาดหวงัล่วงหนา้ไดอ้ยา่งนอ้ยส าหรับพวกกระทิงแดงท่ีมา
จากสภาพแวดลอ้มของชนชั้นนายทุนนอ้ยท่ีใฝ่ฝันถึงอนาคต58    กล่าวอีกนยัหน่ึง   บทบาททางการเมืองของ
บรรดาอนัธพาลเหล่าน้ีมีฐานรองรับทางสังคมวทิยาดว้ย   บรรดาเยาวชนของชนชั้นกระฎุมพีนอ้ยใหม่และท่ียงั
อ่อนอยู ่   ตกอยูใ่นสภาพไร้งานท่ีเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง 59    ลม้เหลวในการหางานราชการท า   แต่ก็ดูถูกงานใน
โรงงาน   พวกเขาเป็นเหยื่ออยา่งดีส าหรับการโฆษณาชวนเช่ือท่ีต่อตา้นนกัศึกษา  (ท่ีไม่ประสพความส าเร็จ)   
และการโฆษณาท่ีต่อตา้นกรรมกร 
 
กลุ่มท่ีสองซ่ึงมีส่วนร่วมไม่นอ้ยเหมือนกนัในการใชค้วามรุนแรงของฝ่ายขวาในปี  2517 - 1960   แต่มีภาพลกัษณ์
ในสังคมท่ีน่านบัถือกวา่ไดแ้ก่กลุ่มลูกเสือชาวบา้น   กลุ่มน้ีก่อตั้งข้ึนในปี  2514  ภายใตก้ารอ านวยการร่วมของ
ต ารวจตระเวนชายแดน  (ตชด.)   และกระทรวงมหาดไทย   ตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่ลูกเสือชาวบา้น
ถูกตั้งข้ึนมาใหเ้ป็นเหมือนหน่วยก่ึงทหารเป็นองคก์รรักษาความปลอดภยัในชนบทท่ีต่อตา้นคอมมิวนิสต์61   



อยา่งไรก็ตามในช่วงท่ีการเมืองยงัเปิดเสรีอยู ่  ลูกเสือชาวบา้นก็พฒันาองคป์ระกอบดา้นท่ีเป็นกิจกรรมชาวเมือง
ข้ึนมาอยา่งมาก   และมีบทบาทในการปลุกระดมท่ีส าคญัใหก้ าลงัต่าง ๆ   ของพวกฝ่ายขวา  ถา้มองวา่ก่อนเดือน
ตุลาคม  2516  มีการแข่งขนักนัอยา่งเงียบ ๆ  เหนือพลงัฝ่ายขวา  ระหวา่งพลเอกประภาส   จารุเสถียร  ซ่ึงเป็น
นายทหารผูท้รงอ านาจและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยดว้ย   กบัราชวงศซ่ึ์งมีอิทธิพลอยูม่ากใน  ตชด.  ก็กล่าวไดว้า่
ภายหลงัการพงัทลายของพวกเผด็จการ  ลูกเสือชาวบา้นก็จะเปล่ียนมาเป็นเคร่ืองมืออยา่งเปิดเผยมากข้ึนในการ
ใชส้ร้างกลุ่มผูส้นบัสนุนท่ีเป็นนกัปฏิบติัใหก้บัการเมืองของฝ่ายนิยมเจา้  แมจ้ะอยูภ่ายใตอ้  านาจเผด็จการ  ทาง
ราชวงศซ่ึ์งไดพ้ยายามอยา่งหนกัท่ีจะเป็นศูนยก์ลางของผลพวงความเจริญทั้งหลายของการบูม  (ทางเศรษฐกิจ)   
ดว้ยเทคนิควธีิการประชาสัมพนัธ์อนัหลากหลาย62    ประสบการณ์น้ีมีประโยชน์อยา่งมาก  เม่ือลูกเสือชาวบา้น
ขยายตวัภายหลงัเดือนตุลาคม 2516  ผูน้ าลูกเสือชาวบา้นส่วนใหญ่มาจากคนวยักลางคนท่ีมีฐานะดี  เป็น
ขา้ราชการต่างจงัหวดั  คนมีช่ือเสียงในชนบท   และพวกคนรวยใหม่ในเมือง63    คนเหล่านั้นไม่เพียงแต่มีแนว
อุดมการณ์ท่ีรับสอดคลอ้งตามทางการในการรับบทบาทนั้น   หากยงัมีแหล่งท่ีมาทางเศรษฐกิจส่วนตวัท่ีช่วยท า
ใหอ้งคก์รพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นอิสระในระดบัท่ีมากพอสมควรจากระบบราชการของรัฐดว้ย64    
“โครงการ 
อบรม”    ท่ีศูนยบ์ญัชาการ  ตชด.  ร่วมด าเนินการดว้ย  โดยส าคญัแลว้มีลกัษณะของการเมือง   กล่าวคือมีการ
บรรยายโดยพระฝ่ายขวา  มีการเดินพาเหรด  ท าพิธีสาบานตวั  การท าความเคารพ  มีการประกวดนางงามและ
การเตน้ร า  การเยีย่มชมท่ีตั้งทางการทหารต่าง ๆ  พิธีกรรมบริจาคเงินให ้(โครงการ)   หลวง  และการร้องเพลง65  
จากมุมมองของฝ่ายขวา  ความงดงามของลูกเสือชาวบา้นคือการท่ีองคก์ารน้ีด าเนินการไปในลกัษณะของการ
พึ่งพาแลกเปล่ียนกนัดงัน้ี  กล่าวคือ  ทางราชวงศเ์ป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเมืองแบบถึงลูกถึงคนอยา่ง
ต่อเน่ืองและปรากฏต่อสาธารณชนแก่กลุ่มคน   นอกเหนือจากคนชั้นสูงในกรุงเทพฯแลว้  ยงัไดแ้ก่บรรดา  “ผูมี้
ฐานะต าแหน่ง”  ในหวัเมืองใหญ่  ในเมืองเล็กและกระทัง่ในบางหมู่บา้น  (ค าวา่  “ชาวบา้น”  ในช่ือของกลุ่มน้ี  
ใหภ้าพของความมัน่ใจอีกคร้ังแมจ้ะเป็นภาพลวงตาก็ตามของชุมชนบทในอดีตอนัสวยงาม  ท่ีผกูพนักนัดว้ยการ
จดัตั้ง   ทวา่เหมือนอยา่งท่ีเคยเป็นมาก่อน  คือมนัเป็นการประกาศเจตนารมณ์ท่ีเป็นรูปธรรมของความสัมพนัธ์
อนัเป็นธรรมชาติระหวา่งชาติกบักษตัริย)์  ในอีกดา้นหน่ึงส าหรับผูน้ าลูกเสือชาวบา้น   การไดรั้บราชูปถมัภท์  า
ใหส้ะดวกในการท าใหก้ารปราบปรามการประทว้งของชาวนาและนกัศึกษา  ท่ีเป็นการกระท าส่วนตวั  และเป็น
เร่ืองเฉพาะทอ้งถ่ินเป็นส่ิงถูกตอ้ง  คือเป็นเร่ืองส าคญัต่อการรักษาชาติ-ศาสนา-กษตัริยไ์ป 
 
นอกเหนือจากกลุ่มกระทิงแดงและลูกเสือชาวบา้นแลว้   ก็ยงัมีตวัแทนของความรุนแรงของฝ่ายขวาอีก  แต่มีการ
จดัตั้งและช้ีน าท่ีไม่ดีเท่า   ซ่ึงก็เป็นผลผลิตท านองเดียวกนัของเศรษฐกิจท่ีบูมและผลพวงท่ีไม่รู้วา่คืออะไร   
กล่าวอยา่งเป็นแบบฉบบั   คนเหล่าน้ีมาจากส่วนชายขอบหรือหน่วยงานท่ีเพิ่งพฒันาข้ึนมาในระบบราชการท่ี
มัน่คง  เจา้หนา้ท่ีต ารวจในชนบทและบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีต่อตา้นการก่อการร้าย   ซ่ึงเห็นงบประมาณ  ก าลงัพล   
และโอกาสของการเล่ือนขั้นลดลง   อนัสืบเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต ่า  และจากการท่ีสหรัฐอเมริกา
ถอนออกไปในทางยทุธศาสตร์   เจา้หนา้ท่ีถูกแต่งตั้งใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงเป็นทางตนัในภาคใต ้  (ไม่วา่ดว้ยเหตุ



ท่ีขาดเส้นสายท่ีดีพอ   หรือจากการปฏิบติังานท่ีเลวมาจากท่ีอ่ืนก็ตาม)   และบรรดายามรักษาความปลอดภยัท่ีมี
อายมุากในฐานทพัสหรัฐฯ66    คนเหล่าน้ีพบวา่ชีวิตในช่วงท่ีการเมืองเปิดเสรีนั้นคบัขอ้งใจยิง่และน่าห่วงใน
เกือบจะทุกเร่ือง   คนเหล่าน้ีเคยมีชีวติท่ีคุน้เคยกบัการเคารพนบนอบอยา่งไม่ผดิพลาด   เคยใชอ้  านาจในระดบั
ทอ้งถ่ินตามอ าเภอใจบ่อย  ๆ   ยิง่กวา่นั้นในทางปฏิบติัยงัปลอดจากอ านาจกฎหมายและค าวพิากษว์จิารณ์67    คน
เหล่าน้ีจึงโกรธแคน้อยา่งมากต่อส่ือมวลชนท่ีไดอิ้สระภายหลงัเดือนตุลาคม  2516  ซ่ึงท าตวัอยา่งไม่น่านบัถือ
และวพิากษว์จิารณ์เปิดโปงสถาบนัต่าง ๆ  อยา่งหนกั   คนเหล่านั้นเป็นพนกังานกินเงินเดือนถูก
กระทบกระเทือนจากภาวะเงินเฟ้อและจากการถดถอยอยา่งมากในโอกาสท่ีจะหาล าไพแ่ละจากการข่มขู่  พวก
เขาไดโ้อกาสในการเขา้รับราชการเม่ือมีการขยายตวัอยา่งใหญ่โตของระบบราชการในทศวรรษ  2500  บดัน้ีพวก
เขาตอ้งเผชิญสภาพในอนาคตเยีย่งกลุ่มคนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการท่ีเป็นชนชั้นกลางใหม่และพวกนายทุนนอ้ย   นัน่
คือการหยดุชะงกัอยูก่บัท่ี ถา้หากวา่ยงัไม่เล่ือนถอยลง ไม่น่าประหลาดใจเลยวา่ส่ิงท่ีตามมาจากความคบัขอ้งใจ
และความไม่พอใจคือการหวนร าลึกถึงวนัอนัรุ่งโรจน์ในอดีตของเผด็จการและความรู้สึกโกรธแคน้อยา่งรุนแรง
ต่อฝ่ายตรงขา้มท่ีอวดโอหงัและไม่เรียบร้อยเลย 
 
ความป่ันป่วนทางอุดมการณ์ 
วธีิหน่ึงท่ีช่วยใหรู้้สึกถึงความต้ืนลึกของวกิฤตการณ์ทางวฒันธรรมท่ีเกิดมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งบนน้ี  คือการเร่ิมพิจารณาท่ีความแตกต่างอยา่งแหลมคมประการหน่ึงระหวา่งสยาม
กบัเพื่อนบา้นในภูมิภาคน้ี    ตอ้งขอบคุณส่วนหน่ึงใหก้บัอดีตท่ีเป็นอาณานิคมของพวกเขา   บรรดาประเทศ
เกือบทั้งหมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดรั้บมรดกศพัทแ์ละวาทะทางการเมืองหน่ึง  ซ่ึงโดยส าคญัแลว้ถา้ไม่ใช่
ฝ่ายซา้ยก็เป็นแบบราดิคลั-ป็อปปูลิสต ์   เป็นเร่ืองยากมาก  ๆ   ท่ีจะหาอุดมการณ์อนุรักษนิ์ยมท่ีมีความมัน่ใจใน
ตวัเองและสุขมุในประเทศไหนก็ตาม    อาจยกเวน้ในฟิลิปปินส์   วา่ไปแลว้นบัแต่กลางพุทธศตวรรษท่ี  25  เป็น
ตน้มา   วฒันธรรมอนุรักษนิ์ยมถูกท าใหช็้อกในทางความรู้และตกอยูใ่นฝ่ายรับทางการเมืองความน่าเช่ือถือ
ในทางชาตินิยมถูกสงสัยอยา่งมาก   ในสยามกระทัง่ถึงเร็ว  ๆ  น้ีท่ีสถานการณ์กลบัเป็นตรงกนัขา้มเกือบหมด   ท่ี
ส าคญัเพราะสยามเองหลบหนีจากการตกเป็นอาณานิคมโดยตรงได้68    วรีบุรุษในหนงัสือเรียนของนกัเรียน
ทั้งหลายไม่ใช่เป็นนกัหนงัสือพิมพ ์   ผูน้  าสหภาพแรงงาน   ครูและนกัการเมืองผูใ้ชชี้วตินานหลายปีในคุกของ
อาณานิคม   แต่กลบัเป็น   “พระมหากษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่”   แห่งราชวงศท่ี์ปกครอง  ในความเป็นจริงแลว้กระทัง่ถึง
ปี  2516   เป็นเร่ืองยากมาก ๆ   ท่ีจะจินตนาการถึงวรีบุรุษสักคนของเด็กนกัเรียนท่ีเคยติดคุกมาก่อน    วาทศิลป์ท่ี
ครอบง ามาจึงหนีไม่พน้ท่ีจะเป็นแบบฉบบัของอนุรักษนิ์ยม    การเช่ือฟังและนิยมเจา้   ตรงกนัขา้มมีแต่ฝ่ายซา้ยท่ี
มกัตกเป็นฝ่ายรับ    กระตือรือร้นท่ีจะปกป้องหลกัฐานการเป็นชาตินิยมของพวกเขา   ต่อการกล่าวหาวา่เป็น  
“เจก๊จีน”  “ญวน”  “ไม่ใช่ไทย”  และ  “ต่อตา้นกษตัริย”์   (อนัสุดทา้ยเป็นสัญญาณอนัแจ่มชดัถึงความส าเร็จใน
การท าใหส้ัญลกัษณ์ของกษตัริยข์องชาติเป็นอนัเดียวกนั)     อาจกล่าวไดร้ะดบัหน่ึงวา่  จนถึงการปราบปราม
กรณี 6  ตุลาคม   ขอ้หา้มในการวพิากษว์จิารณ์กษตัริยใ์นฐานะของสถาบนัหรือในฐานะบุคคลเป็นส่ิงท่ียอมรับ
กนัแมใ้นหมู่คนท่ีอยูใ่นฝ่ายซา้ยดว้ย69      



 
แน่นอนวา่กษตัริยผ์ูท้รงพระปรีชาสามารถในพุทธศตวรรษท่ี 25  เช่นรัชกาลท่ี 4  และรัชกาลท่ี 5  ในความหมาย
หน่ึงก็ไดท้รง  “ช่วย”  ใหส้ยามรอดพน้จากการตกเป็นอาณานิคมและการถูกยดึครอง  ดว้ยการยอมอยา่งชาญ
ฉลาดแก่มหาอ านาจจกัรวรรดินิยมยโุรป  และก็ด าเนินกุศโลบายใชพ้วกนั้นดว้ย  แต่จะตอ้งไม่ลืมอีกดา้นหน่ึง
ของเหรียญน้ี  กล่าวคือ  การ  “ช่วย”   สยามน้ีในเวลาเดียวกนัก็ไดท้  าใหผู้ป้กครองน้ีมีอ านาจมากท่ีสุดและเป็น
กษตัริยท่ี์ตอ้งพึ่งพา  (dependent)  มากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ไทยดว้ยเช่นกนั    ทั้งน้ีเพราะในช่วงประวติัศาสตร์
ของพุทธศตวรรษท่ี  25  แมย้โุรปไดข้่มขู่สยาม   นบัจากพม่า  เขมร  เวยีดนามและมลาย ู  กองทพัไทยไม่ตอ้ง
ต่อสู้กบัศตัรูชาติไหนอยา่งจริงจงัอีกเกือบร้อยปี   (อยา่งคร่าว ๆ  ระหวา่งปี  2383 – 2483)70     บรรดาศตัรูเก่าใน
ประวติัศาสตร์อ่อนแอเกินไป  ทวา่ศตัรูใหม่ก็แขง็แรงเกินไป   การไดรั้บและรักษาความมัน่คงจากปัจจยัท่ีสร้าง
จากภายนอก   ช่วยใหผู้ป้กครองสามารถรวมศูนยอ์ยา่งมัน่คงในการรวบรวมอ านาจภายในประเทศเขา้มาอยา่งท่ี
ไม่เคยเป็นมาก่อน   อยา่งไรก็ตาม   ในการรวมศูนยอ์  านาจน้ี   กษตัริยเ์องก็จ  าตอ้งอาศยัความช่วยเหลือไม่นอ้ย
จากท่ีปรึกษา   เทคนิควทิยา  ทุนและอาวธุของชาวยุโรป71   ราชวงศส์ามารถใชป้ระโยชน์จากความมัน่คงจาก
ภายนอกท่ีสร้างข้ึนมา   และเช่นเดียวกบัทรัพยากรภายนอกท่ีระดมข้ึนมาในการเสริมสร้างอ านาจการควบคุม
ภายในประเทศไดอ้ยา่งสูงสุด   อนัน้ีเป็นแบบแผนท่ีต่อมาจะเป็นแบบจ าลองใหก้บั  “ระบบสมบูรณาญาสิทธ์ิ”  
ของสฤษด์ิ    “สมบูรณาญาสิทธ์ิ”  ของไทยปรากฏใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดก็ในสมยัท่ีสยามตกอยู่
ภายใตค้วามเห็นอกเห็นใจของชาวยโุรปมากท่ีสุดเช่นกนั72 
 
ในปี   2475   ระบบราชการทั้งพลเรือนและทหารซ่ึงไดข้ยายใหญ่โตอยา่งมากใน  “แบบตะวนัตก”   และเป็น
เคร่ืองมืออนัส าคญัใหก้บัพระราชอ านาจของกษตัริย ์ หนัมาเป็นปฏิปักษก์บันายของตนเอง    บรรดาผูน้ าของ
การรัฐประหาร  2475  ยติุอ านาจการเมืองทั้งทางตรงและในทางปฏิบติัของกษตัริยล์งไปโดยส้ินเชิง   ทวา่พวก
เขาไม่ไดพ้ยายามอยา่งจริงจงัหรือถาวรในอนัท่ีจะท าลายความส าคญัทางวฒันธรรมและเกียรติภูมิใน   
“ชาตินิยม”    ของระบบกษตัริยล์งไปอยา่งใด   “ประเทศไทย”   ท่ีจอมพล  ป.   พิบูลสงคราม   จะเปล่ียนใหเ้ป็น
ช่ือของประเทศในท่ีสุด  ยงัคงถูกนิยามวา่เป็นระบอบกษตัริย ์ (ภายใตรั้ฐธรรมนูญ)   เม่ือรัชกาลท่ี 7  ทรงสละ
ราชสมบติัในปี  2477   หลงัการเก่ียวขอ้งอยา่งลึกซ้ืงในความขดัแยง้ทางการเมืองในปลายพุทธทศวรรษ  2460  
และตน้พุทธศตวรรษ  2470 ทางฝ่ายผูน้ าคณะราษฎรก็ไม่รีรอท่ีจะมอบราชสมบติัใหก้บั พระราชนดัดาองคห์น่ึง
ของรัชกาลท่ี 5  ผูท้รงเป็นต านานของพระผูรั้กษาชาติไป  โชคดีท่ีเช้ือพระวงศอ์งคน์ั้นยงัทรงพระเยาวอ์ยู7่3    การ
ท่ีพระองคย์งัคงอยูใ่นโรงเรียนท่ีสวติเซอร์แลนดต์ลอดเวลาของสงครามโลกคร้ังท่ี 2  มีส่วนช่วยในการรักษาให้
สถาบนักษตัริยป์ลอดจากขอ้ครหาใด ๆ  ท่ีจะเกิดจากการท่ีจอมพล  ป.   พิบูลสงคราม  เขา้ร่วมสงครามกบัฝ่าย
ลทัธิทหารของญ่ีปุ่น 
 
อยา่งไรก็ดียงัพอมีความรู้สึกอยูบ่า้งท่ีบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม – อุดมการณ์ในสยาม  ในยคุ
จอมพล  ป.  พิบูลสงครามในปลายพุทธทศวรรษ  2470   กบัตน้พุทธทศวรรษ  2480  จอมพลผูเ้ผด็จการตอ้ง



ท างานอยา่งหนกัเพื่อจะสร้างความชอบธรรมใหก้บัอ านาจของตวัดว้ยการโฆษณาปลุกระดมลทัธิชาตินิยม  เขา
สามารถท าใหร้ะบบราชการ  ท่ีส าคญัคือกองทพัซ่ึงเป็นฐานอ านาจท่ีแทจ้ริงของเขา   ปรากฏออกมาเป็นผูพ้ิทกัษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติใหก้บัส่วนรวม  (หรือประชาชน)   ตอนน้ีจะเห็นภาพท่ีกระจ่างชดักวา่ท่ีผา่นมา   นัน่
คือชาติกบัพระมหากษตัริย ์ กลายเป็นสองความคิดท่ีแยกออกจากกนัไดใ้นทางภูมิปัญญา   โดยท่ี  รัฐ  (ท่ีส าคญัก็
คือกองทพั)  เป็นตวัแทนของชาติและในเวลาเดียวกนัก็เป็นผูพ้ิทกัษพ์ระมหากษตัริย์74    พฒันาการน้ีท่ีส าคญัคือ
ช่วยท าใหส้ถาบนักษตัริยก์ลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเช่นเดียวกนัเทวาลยัอนัมีค่ายิง่ของชาติไป75 
 
แมจ้ะไดท้  าอะไรไปอยา่งมากแลว้ก็ตาม  แต่การท่ีจอมพล ป.  พิบูลสงครามมีส่วนร่วมอยา่งใกลชิ้ดกบัการยดึ
อ านาจปี 2475  และในการปราบกบฏบวรเดช   ซ่ึงเป็นการต่อตา้นการปฏิวติัของฝ่ายนิยมเจา้ในปี  2476  ท าให้
ฝ่ายพระราชวงศย์งัมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษต่์อเขาอยา่งไม่เส่ือมคลาย   ดงันั้นในสมยัท่ีจอมพล  ป.  เป็น
นายกรัฐมนตรีคร้ังท่ีสอง  (2491-2500)  เขาจึงไม่สามารถใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ  ของสถาบนักษตัริยใ์หเ้ป็น
ประโยชน์ตามท่ีเขาไดต้ั้งความหวงัไวใ้นเวลานั้น76    อาจดว้ยเหตุน้ีเองท่ีท าให้เขาหนัไปสัญลกัษณ์ของ
ประชาธิปไตยเพื่อช่วยกูส้ถานการณ์เม่ือเขารู้สึกในปี  2499  วา่อ านาจของเขาก าลงัลดลง77 
 
คนท่ีช่วยท าใหย้คุแรกของจอมพล  ป.  พิบูลสงครามท่ีเป็นลทัธิทหารมีลกัษณะแบบ  “โชกุน”   และจากนั้นก็
เปล่ียนบรรยากาศทั้งหมดของการเมืองไทยไปอยา่งส้ินเชิง  ไดแ้ก่  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ เขาเป็นผลิตผลใน
ประเทศของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  (จปร.)   ตอนปฏิวติั  2475  ก็ยงัมียศนอ้ยเกินกวา่ท่ีจะมีบทบาท
ส าคญัอะไรทั้งในตอนยดึอ านาจและเหตุการณ์หลงัจากนั้นมา   และต่างจากพิบูลสงครามท่ีสฤษด์ิไม่เคย
แมก้ระทัง่ เสแสร้งท่ีจะสนใจในระบอบรัฐธรรมนูญ  หรือมโนทศัน์ทั้งหลายของประชาธิปไตย  ดงันั้น  ส าหรับ
เขาจึงไม่มีอุปสรรคยากเยน็อะไรในการร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์อนัดีกนัใหม่กบัทางวงัอยา่งรวดเร็ว   ไม่นานนกั
ภายหลงัการยดึอ านาจจากพิบูล   สฤษด์ิก็เร่ิมการรณรงคอ์ยา่งเป็นระบบท่ีจะ   “บูรณะ”  สถาบนักษตัริยเ์สียใหม่   
และในการใหเ้กียรติภูมิใหม่แก่สถาบนั  ก็สร้างความมัน่คงใหก้บัฐานะของสฤษด์ิไปดว้ย    ในสมยัของพิบูล
สงคราม   พระมหากษตัริยแ์ละพระราชินีไม่ใคร่ไดเ้สด็จไปไหนนอกเมืองหลวงนกั    บดัน้ีทั้งสองพระองคไ์ด้
เสดจ็พระราชด าเนินไปเยือนประเทศต่าง ๆ   ทัว่โลกท่ียาวนาน  เพื่อเยีย่มเยยีนปฏิสันถารกบัประมุขแห่งรัฐต่าง 
ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบับรรดากษตัริยใ์นยโุรป   จากนั้นรัฐบาลก็จดัใหมี้การเยีย่มตอบรับจากราชวงศต่์าง ๆ   
ในยโุรป78   พระราชพิธีต่าง ๆ  ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหลงัจากการส้ินสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธ์ิ      บดัน้ีก็มีการร้ือ
ฟ้ืนน ามาปฏิบติัใหม่79    พระมหากษตัริยแ์ละสมเด็จพระราชินีนอกจากจะมีความสัมพนัธ์ติดต่อใกลชิ้ดกบั
ราษฎรไทยบ่อยคร้ังมากข้ึน   ก็ยงัเสด็จออกไปช่วย   “บูรณาการ”  ชนกลุ่มนอ้ยชาวเขาต่าง ๆ  ดว้ยการ
พระราชทานส่ิงของต่าง ๆ  ใหด้ว้ยพระเมตตาเกือบจะกล่าวไดว้า่ภายใตส้ฤษด์ิ   เกิดการสับเปล่ียนในบทบาท
ตามประเพณีข้ึน   กล่าวคือ  ท่านจอมพลแสดงบทของผูป้กครอง  (ท่ีเป็นผูล้งโทษอาชญากรรม80     เก็บภาษี  
ออกค าสั่งแก่กองทพั  และเป็นหวัหนา้ทางการเมืองโดยทัว่ไป)   กบัแสดงบทของผูป้กครองท่ีมีบทบาทของผูน้ า
ตามล าดบัชั้นในพุทธศาสนา  (เป็นผูใ้หค้วามศกัด์ิสิทธ์ิแก่อ านาจปกครอง   และเป็นตวัแทนของคุณธรรมท่ีไม่



ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั)   จึงไม่ตอ้งประหลาดใจท่ีสถาบนักษตัริยก์ลายเป็นส่ิง  “ศกัด์ิสิทธ์ิ”  มากข้ึนเร่ือย 
ๆ  ในขณะท่ีระบบเผด็จการก็เขม้แขง็มัน่คงมากข้ึนดว้ย 
 
สฤษด์ิไม่เพียงแต่พึ่งพิงสถาบนักษตัริยเ์ท่านั้น   หากยงัใชป้ระโยชน์จากพุทธศาสนาอีกดว้ย    ในปี  2505  ได้
ยกเลิกองคก์รคณะสงฆ ์    ซ่ึงเป็นระบบท่ีกระจายอ านาจและเป็นประชาธิปไตย    แลว้แทนท่ีดว้ยระบบรวมศูนย์
แบบอ านาจนิยมภายใตก้ารควบคุมของสมเด็จพระสังฆราช    ซ่ึงทรงแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเป็นพระท่ีอยูใ่น
โอวาททั้งนั้น81    ในสมยันั้นพระชั้นผูใ้หญ่สองรูป   เป็นท่ีรู้จกักนัดีและเป็นพระหวัเสรีนิยม   ถูกจบัถอดออก
จากสมณรูปและด าเนินคดีดว้ยขอ้กล่าวหาท่ีสร้างข้ึนมา   (คดีหน่ึงคือเป็นผูส้นบัสนุนคอมมิวนิสต ์  อีกคดีเป็น
เร่ืองการเสพยเ์มถุน)    ทั้งน้ีโดยการแนะน าของพระสังฆราช82    ในท่ีสุดส่วนต่าง ๆ  ของคณะสงฆท์ั้งหมดก็ถูก
ปลุกระดมเพื่อไปเป็น   “นกับูรณาการ”   (กบัพวกชาวเขาท่ีไม่ใช่พุทธ)   และร่วมโครงการต่อตา้นผูก่้อการร้าย   
โดยเฉพาะในภาคท่ีมีปัญหาเช่นภาคเหนือและอีสาน83   สัญลกัษณ์และสถาบนัของพุทธศาสนาจึงถูกน าไปใช้
อยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน  ในการสร้างและใหค้วามชอบธรรมแก่ระบอบการปกครอง84    ในสมยัสฤษด์ิน้ีเองท่ี
กลอนชาติ – ศาสนา -  กษตัริย ์  ถูกเปล่ียนจากคติท่ีสงบมาเป็นค าขวญัท่ีสู้รบและเป็นท่ีเขา้ใจแบบหลงัน้ีมากข้ึน
เร่ือย85 
 
อยา่งไรก็ตาม    จะเป็นความผดิพลาดท่ีจะทึกทกัจากขอ้ความขา้งตน้วา่  เกียรติภูมิของสถาบนักษตัริยแ์ละคณะ
สงฆถู์กกระทบกระเทือนดว้ยระบบเผด็จการและการบูมทางเศรษฐกิจ  ดงัท่ีเราไดเ้ห็นมาแลว้วา่   มีสาเหตุท่ีท า
ใหน่้าเช่ือวา่สถาบนักษตัริย ์  ไดพ้ฒันาสถานะของตนเองข้ึนมาใหม่    “การร้ือฟ้ืนองคร์าชนัย”์   ด าเนินไปพร้อม  
ๆ  กบัการเร่ิมตน้ของภาวะเศรษฐกิจบูม    และส าหรับคนไทยท่ีร ่ ารวยข้ึนมาใหม่   ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อม  
ๆ  กนัน้ี   ดูไม่น่าจะเป็นเหตุบงัเอิญแต่อยา่งใด   แต่กลบัเป็นการตอบสนองซ่ึงกนัและกนั   การพฒันาตอกย  ้า
และยนืยนัความชอบธรรมของราชบลัลงัก ์  และราชบงัลงักก์็ประทานความสง่างามความชอบธรรมใหก้บัการ
พฒันา   ในอีกดา้นหน่ึง   ดูจะเป็นท่ีเด่นชดัท่ีอิทธิพลของระบบทุนนิยมทางโลกอนัทรงพลงั  ไดก้ดักร่อนพลงั
อ านาจของพุทธศาสนาไปพร้อม ๆ กนั   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวงการของกระฎุมพีระดบัสูงกบับรรดา
ผูล้ากมากดีเก่าทั้งหลาย   ชายฉกรรจจ์ากชนกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะบวชเป็นพระนอ้ยลง ๆ  ทุกที    แมจ้ะชัว่เวลา
เพียงสั้น ๆ  ก็ตาม   ทั้งน้ีโดยไม่ตอ้งพดูถึงการท่ีจะอุทิศตนใหก้บัพระศาสนาตลอดอายขุยั   ในปัจจุบนัพระสงฆ์
หนุ่ม ๆ  มกัจะมาจากชนชั้นล่างและมีภูมิหลงัจากชนบท    ผลท่ีคาดไดก้็คือมีความขดัแยง้ทางดา้นศาสนาและ
การเมืองอยา่งเด่นชดัในคณะสงฆเ์อง86 
 
พระหนุ่มจ านวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีมาจากภาคอีสานท่ียากจน   จะโนม้เอียงไปในทางมีพฤติกรรมเพื่อ
สังคม87   และในทางการตีความลทัธิความเช่ือทางศาสนาแบบฝ่ายซา้ย88    ส่วนพระอ่ืน  ๆ  เช่น  กิตติวุฒโฑ  ผู ้
อ้ือฉาว  ก็ผนวกพุทธศาสนาเขา้กบัอุดมการณ์ขวาจดัอยา่งเปิดเผยเสียเลย89    ทั้งหมดน้ีก็ท าใหค้ณะสงฆถู์กน าเขา้
ไปอยูท่่ามกลางความขดัแยง้และการต่อสู้ทางการเมือง 



 
เท่าท่ีผา่นมาเราไดพ้ิจารณาความเปล่ียนแปลงของกลุ่มต่าง ๆ  ในประเพณีวฒันธรรมของชนชั้นน า   แต่ดงัท่ี
อาจารย ์ฟลดัไดช้ี้ให้เห็นแลว้วา่ความเปล่ียนแปลงก าลงัเกิดข้ึนในประเพณีของฝ่ายคา้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
หมู่นกัศึกษาและปัญญาชนท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากสงครามเวยีดนาม ความกลา้หาญ  และทรหดอดทน
ท่ีคนเวยีดนามต่อตา้นอภิมหายกัษอ์เมริกนันั้นกลายเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความช่ืนชม   นกัศึกษาเก่ง ๆ  จ  านวน
มากไดไ้ปเรียนต่อในยโุรป  และสหรัฐฯในตอนปลายพุทธทศวรรษ  2500  ไดรั้บทั้งอิทธิพลและทั้งเขา้ร่วมใน
ขบวนการต่อตา้นสงคราม   ในประเทศจีนเองการปฏิวติัวฒันธรรมก็ก าลงัด าเนินอยูอ่ยา่งสุดเหวีย่ง    และ
เกียรติภูมิในระดบัสากลของเหมาเจ๋อตุงในฐานะท่ีต่อตา้นความคิดแบบราชการก็ข้ึนถึงจุดสูงสุด  ในประเทศ
ไทยเองการท่ีมีฐานทพัอเมริกนัมหึมา   ท าใหเ้กิดปัญหาสังคมรุนแรง   การคา้ประเวณีเฟ่ืองฟู   เด็กลูกคร่ึงไม่มี
พอ่   ยาเสพยติ์ด   มลภาวะ   และท าใหชี้วติไทยหลายดา้นกลายเป็นการคา้พาณิชยช์นิดเลว ๆ       ดงันั้นใน
ตอนตน้พุทธทศวรรษ   2510  ชาตินิยมต่อตา้นอเมริกนั (และต่อตา้นญ่ีปุ่น)   อยา่งรุนแรงก็เพิ่มข้ึนให้เห็นจาก
สัญลกัษณ์ของช่ือหนงัสือท่ีพิมพใ์นปี  2514  คือ  ภยัขาว90   ในปี  2515  นกัศึกษาประสพความส าเร็จในการ
ต่อตา้นสินคา้ญ่ีปุ่นในกรุงเทพฯ91 
 
อยา่งไรก็ตามการเซ็นเซอร์ของเผด็จการ  (ซ่ึงแน่นอนวา่ในสมยัถนอมอ่อนกวา่สมยัสฤษด์ิ)   ไดปิ้ดบงัซ่อนเร้น
ซ่ึงการก่อตวัทางปัญญาท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยา่งจริงจงัในช่วงนั้น   ภายหลงั  14  ตุลาคม  2516   การเซ็นเซอร์หายไป
เพียงขา้มคืน  และก็น่าประหลาดใจไปทัว่วา่กระแสคล่ืนมหึมาของบทกววีพิากย ์  เพลง  ละคร  บทความ  นิยาย  
และหนงัสือจะท่วมทน้ทัว่เมืองหลวงในตอนตน้  และแพร่ออกไปในต่างจงัหวดัในเวลาต่อมา    ผลงานเหล่าน้ี
เขียนหรือแต่งข้ึนในสมยัเผด็จการ   แต่ก็ไม่เคยไดรั้บการเผยแพร่92    งานเขียนอ่ืน ๆ   เกิดข้ึนโดยผลพวงของ
เดือนตุลาเอง    และก็สร้างจิตส านึกทางการเมืองใหก้บับรรดานิสิตนกัศึกษาในบรรยากาศท่ีเสรี 
 
ผลพวงทางดา้นวฒันธรรมและอุดมการณ์ของตุลา   2516    เกิดปรากฏการณ์ท่ีตรงกนัขา้มกนัสองดา้น    
ทางดา้นปีกซา้ย  เป็นเร่ืองของความรู้สึกอนัน่าฉงนสนเท่ห์    ต่ืนเตน้บนัดาลใจ   ปลดปล่อย   และสร้างสรรค ์  
เป็นหว้งเวลาท่ีดูเหมือนวา่ใคร  ๆ  จะพดู   จะร้องร า   หรือท าอะไรไดเ้กือบจะทุกอยา่ง   ส่วนทางปีกขวา   มายา
คติเร่ิมจะฝังรากอยา่งรวดเร็ววา่รัฐบาลเสรีนิยมท่ีมีข้ึนใหม่นั้นกลายเป็นสาเหตุของโรคร้ายและแนวความคิดท่ี
บ่อนท าลายอยา่งฉบัพลนั   ประชาธิปไตยกลบัถูกประณามแทนผลพวงของระบบเผด็จการและการเขา้ไปพวัพนั
กบัทุนนิยมของอเมริกนักบัญ่ีปุ่น 
 
ดงัท่ีคาดการณ์ได ้   ประเด็นดงักล่าวมาก็ถูกผนวกเขา้กบักลไกทางอุดมการณ์ท่ีสร้างฐานใหก้บัระบอบ
อตัตาธิปไตยของสฤษด์ิ    คือ   ชาติ – ศาสน์ – กษตัริย ์   ทั้งหมดน้ี   ศาสนาดูจะส าคญันอ้ยสุด   และในตอน
แรกๆ  ก็มิไดส้ร้างความร้อนแรง  แต่ในประเด็นของชาติ  ฝ่ายซา้ยกลบัเป็นฝ่ายรุกอยา่งรวดเร็ว  โดยแสดงให้
เห็นเป็นกรณีเด่นชดัวา่  จอมพล  ป.   พิบูลสงคราม ร่วมมือกบัญ่ีปุ่น  ส่วนสฤษด์ิและลูกนอ้งไดท้รยศประเทศ



โดยเขา้กบัอเมริกนั ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีทหารต่างดา้วเกือบ  5  หม่ืนคน ตั้งทพัอยูบ่น
ผนืแผน่ดินไทย ยอมใหเ้ศรษฐกิจอยูใ่นมือต่างดา้วมหาศาล เม่ือพดูถึงเอกลกัษณ์แห่งชาติ  พวกเผด็จการกลบัหลง
ระเริงปล่อยใหมี้การปู้ ยีปู่้ ย  าสังคมและวฒันธรรม   รัฐบาลเก่าตกเป็นทาสตามหลงัอเมริกา   ต่อตา้นคอมมิวนิสต์
และเกิดประสาทหลอนวา่จีนจะแผข่ยายอ านาจเสียจนถูกปล่อยใหเ้ป็นง่อยเปล้ียเสียขาในเม่ือนิกสัน - คิสซิงเจอร์
ปรับนโยบายแบบแมคเคียเวลลี  เขา้หาปักก่ิง    ทั้งหลายทั้งปวงน้ี   นโยบายของฝ่ายขวาไม่เพียงจะพิสูจน์วา่ฉอ้
ฉลและฉกฉวยโอกาสเท่านั้น   แต่ยงัสายตาสั้นและลม้ละลายในบั้นปลายดว้ย 
 
ในระยะยาวมีความส าคญัอยา่งยิง่ยวดวา่มีสัญญาณอยา่งชดัเจนของการปรับเปล่ียนแบบกฎของโคเปอร์นิคสั   
(คือดวงอาทิตย ์  ไม่ใช่โลก   ท่ีเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล)    ปรับเปล่ียนทศันะท่ีเป็นแกนของอุดมการณ์อนุรักษ์
นิยมไทย   นัน่คือสถาบนักษตัริยใ์นฐานะของความชอบธรรมของความเป็นชาติ     และเป็นแกนกลางของ
ประวติัศาสตร์    การแพร่หลายของโฉมหนา้ศกัดินาไทย  ของจิตร   ภูมิศกัด์ิ    ช้ีให้เห็นอาการเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี   
ทั้งน้ีงานช้ินน้ีถกและเถียงเร่ืองของสยามก่อนพุทธศตวรรษท่ี 25  (ซ่ึงก็คือก่อนสมยัจกัรวรรดินิยมยโุรป)   
ตีความเส้นทางเดินของประวติัศาสตร์ในความหมายของความขดัแยง้ขั้นพื้นฐานระหวา่งผูป้กครองท่ีกดข่ีกบัผู ้
ถูกปกครองท่ีตอ้งด้ินรนต่อสู้     อยา่งไรก็ตามหนงัสือของจิตรก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงของขบวนการงานเขียนทาง
วชิาการและส่ือหนงัสือพิมพท่ี์ปรากฏออกมาหลงั  2516   ท่ีสืบสาวอดีตไทยอยา่งเป็นกระบวนการ ท่ีมีนยั
ปฏิเสธหรือไม่ก็ท  าใหต้  านานความเช่ือวา่ดว้ยบทบาทนกัชาตินิยมของกษตัริยต์ามประเพณีนั้นกลายเป็นเร่ืองชาย
ขอบรอบ ๆ  ริม ๆ ไป    อาจจะเป็นประโยชน์ท่ีจะลองวาดภาพทางสังคมในชีวติประจ าวนัของพฒันาการทาง
วฒันธรรม – อุดมการณ์ในตอนน้ีดู  ลองนึกดูวา่นกัศึกษาไทยถกเถียงกนัต่อหนา้พอ่แม่   ถึงสยามสมยัพุทธ
ศตวรรษท่ี  25  โดยไม่อยูใ่นนยัของมหาราชรัชกาลท่ี 5  แต่ในความหมายของการท าเกษตรเป็นการคา้พาณิชย์
ถึงความโอฬารพนัลึกของระบบราชการ   ฯลฯ    เพียงแต่การใชศ้พัทแ์สงท่ีแสดงถึงกระบวนการทางสังคมและ
พลงัทางเศรษฐกิจ   ก็เป็นการปฏิเสธความเป็นแกนกลางของกษตัริยใ์นฐานะวรีบุรุษหรือองคร์วมแห่ง
ประวติัศาสตร์ชาติท่ีจริงแลว้   การมองขา้มล าดบัส าคญัทางประวติัศาสตร์ตามจารีต   แบบน้ี  ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่
คนหนุ่มสาวกระท าข้ึนแบบไม่แคร์ประเภทไร้เดียงสา    หรือไม่ก็อยา่งดูหม่ินดูแคลนเงียบ ๆ   ซ่ึงอาจจะดูเป็น
การคุกคามเสียยิง่กวา่การปฏิเสธพระเกียรติยศและพระราชอ านาจโดยตรงเสียอีก93     (พลงัของความเป็น
ปฏิปักษก์นัของคนต่างรุ่นท่ีกระตุน้โดยอุดมการณ์ท่ีตรงขา้มกนัเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีเราไม่ควรประเมินค่าต ่า)94 
 
ถึงตรงน้ีก็คงเป็นท่ีเขา้ใจไดช้ดัข้ึนวา่  เพียงไม่นานหลงัจากมีการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเสรีนิยม   มีการยกเลิก
ระบบเซ็นเซอร์    การตั้งขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพก็เร่ิมข้ึน95  ไม่ใช่เพราะวา่กลุ่มผูป้กครองโกรธแคน้
นกัศึกษานกัพดูหวัรุนแรงเท่านั้น    แต่เป็นเพราะกระบวนการอนัต่อเน่ืองของวกิฤตสังคมไทยทั้งหมด   เร่ิมตก
ผลึกรอบ  ๆ   สัญลกัษณ์ของสถาบนักษตัริย ์ การส้ินสุดของเศรษฐกิจบูมท่ีมีมายาว    ความหงุดหงิดอยา่งคาดไม่
ถึงท่ีเกิดจากการขยายการศึกษาอยา่งรวดเร็ว   ความขดัแยง้ระหวา่งวยั96   และความวติกท่ีเกิดการถอนตวัทาง
ยทุธศาสตร์ของอเมริกา  รวมทั้งผูน้  าทหารท่ีหมดความน่าเช่ือถือ วกิฤตต่าง ๆ   ท่ีผกูโยงกนัอยูน้ี่เป็น



ประสบการณ์ท่ีหนกัหน่วง  ส าหรับพวกกระฎุมพีใหม ่ พวกชนชั้นใหม่น้ีนั้นถือวา่สถาบนักษตัริยเ์ป็นทั้งหลกัชยั
และเกราะคุม้กนัทางจิตใจ   รากลึกทางประวติัศาสตร์และความมัน่คงของสถาบนัดูจะเป็นของขลงักั้นยนัความ
ไร้ระเบียบและความพินาศให ้   และไม่วา่จะมีความเลวร้ายของชีวติ    หรือตอ้งการท่ีพึ่งพิงทั้งทางวฒันธรรม
และเศรษฐกิจต่อชาวต่างชาติจะเป็นเช่นไรก็ตาม    สมาชิกของชนชั้นน้ีก็รู้สึกวา่ความเป็นชาตินิยมของตวัตนนั้น    
ประกนัไดด้ว้ยความจงรักภกัดีต่อราชบลัลงัก ์  ซ่ึงถือวา่เป็นองคร์วมของมรดกชาติ    ดงันั้น  การโจมตีใด  ๆ   
ต่อสิทธิอนัชอบธรรมของราชบลัลงัก ์   ไม่วา่จะเป็นโดยออ้มก็ตาม   จะเป็นท่ีรู้สึกไดเ้ลยวา่คุกคามต่อเกราะคุม้
กนันั้น 
 
ความรู้สึกอนัหดหู่แห่งปี  2517  ซ่ึงเร่ิมดว้ยการด าเนินคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ  เป็นคร้ังแรกนั้น   ข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ในอินโดจีนอยา่งสุดท่ีจะประเมินได ้   ในช่วงเวลาเพียงไม่ก่ีสัปดาห์ในฤดูใบไมผ้ลิ   2518   เวยีง
จนัท ์ พนมเปญ  และไซง่อน    ก็ถูกพิชิตโดยกองก าลงัคอมมิวนิสตห์มด    ในระยะสั้นมีผลหลกัอยูท่ี่การต่ืน
ตระหนกเงินทุนไหลออก   ในระยะค่อนขา้งยาวมีความเปล่ียนแปลงอยา่งยิง่ต่อบทบาทของราชบลัลงักใ์นทาง
ปฏิบติัแทนท่ีจะเป็นเพียงสัญลกัษณ์   เพราะดูไม่น่าจะสงสัยเลยวา่การยกเลิกสถาบนักษตัริยล์าวในเดือน
ธนัวาคม    (การส้ินสุดของสถาบนักษตัริยเ์ขมรดว้ยน ้ามือของฝ่ายขวาเม่ือ  5  ปีก่อน  แทจ้ริงไดรั้บการปรบมือ
ดว้ยซ ้ าไป)97    ไดส้ร้างความหวัน่วติกวา่รัชกาลท่ี  9  อาจเป็นองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์   ดงันั้นพระมหากษตัริยก์็
ยิง่มีราชกระแสต่อสาธารณชนในแนวอนุรักษนิ์ยมต่อตา้นคอมมิวนิสตอ์ยา่งหนกัแน่นยิ่งข้ึน    การเปล่ียนแปลง
คร้ังน้ีเห็นไดช้ดัจากการรวมตวัของฝ่ายขวาทั้งขบวนซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนใหอ้อกไปรุกดว้ยความรุนแรง 
 
ตอ้งขอบใจต่อสถานะอนัมัน่คงขององคก์รฝ่ายขวาในหมู่ส่ือมวลชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่วทิยแุละโทรทศัน์98     
การรุกคร้ังน้ีเร่ิมในฤดูใบไมร่้วงปี  2518  และก็พุง่ข้ึนสูงในฤดูใบไมผ้ลิปี  2519  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงของ
การรณรงคเ์ลือกตั้งทัว่ไปเม่ือเดือนเมษายน   ตวัอยา่งเช่น   พลตรีประมาณ   อดิเรกสาร   หวัหนา้พรรคชาติไทย   
ใชต้  าแหน่งรัฐมนตรีมีอ านาจคุมส่ือมวลชนท่ีควบคุมโดยรัฐ  โฆษณาค าขวญั  “ขวาพิฆาตซา้ย”    ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
อาจไม่กลา้ท่ีจะท าในหน่ึงปีก่อนหนา้น้ี99     สถานีวทิยท่ีุคุมโดยฝ่ายขวา   โดยเฉพาะอยา่งยิง่วทิยยุานเกราะท่ีสุด
ขั้ว    ออกรายการและเล่นเพลงท่ีใชค้วามรุนแรง  เช่น  “หนกัแผน่ดิน”  หรือ  “รกแผน่ดิน”    คติพจน์ของกิตติ
วฒุโฑท่ีวา่พุทธศาสนาใหก้ารรับรองการฆ่าคอมมิวนิสตน์ั้น    ไดรั้บการเผยแพร่เป็นประจ าทัว่ไป   แน่นอนการ
ใชค้วามรุนแรงน้ีก็มิใช่เป็นเพียงค าพดู   ดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้   ฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อนปี  2519   เราไดเ้ห็น
กระบวนการความรุนแรงสุด ๆ  ต่อชีวติและร่างกาย 
 
ประเด็นหลกัก็คือวา่การรุกของฝ่ายขวาทั้งหมดโคจรรอบแกนกลางท่ีสถาบนักษตัริย ์ ซ่ึงถูกนิยามใหเ้ขา้ร่วมและ
อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของศตัรูของระบอบเสรีนิยมมากข้ึน  ๆ    ฉะนั้นก็เห็นไดช้ดัวา่จุดระเบิดของการลม้รัฐบาลเม่ือ  
6  ตุลาคม  2519    ก็จะเป็นเร่ืองของการสร้างกรณีหม่ินพระบรมเดชานุภาพก่อนหนา้น้ีไม่ก่ีวนั   เม่ือวนัท่ี  24  
กนัยายน  คนงาน  2  คนท่ีนครปฐมออกไปปิดโปสเตอร์ประทว้งอดีตเผด็จการถนอมท่ีกลบัเขา้มาประเทศในผา้



กาสาวพสัตร์คนงานถูกต ารวจทอ้งท่ีตีจนตายแลว้น าศพไปแขวนคอ100     สองวนัก่อนหนา้การรัฐประหาร   คณะ
แสดงของนกัศึกษาหวัรุนแรง   ไดแ้สดงละคอนลอ้เลียนการฆาตกรรมนั้นท่ีลานโพธ์ิ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงคข์บัไล่ถนอมในระดบัชาติ101   หนงัสือพิมพด์าวสยาม   ฝ่ายขวาท่ีบา้คลัง่  น า
รูปภาพของการแสดงไปแต่งจนดูคลา้ยกบัวา่ผูแ้สดงท่ี  “ถูกแขวนคอ”    นั้นดูคลา้ยกบัมกุฎราชกุมาร102    ในการ
ปฏิบติัการร่วมกนัน้ี  สถานีวิทยยุานเกราะก็ออกรายการกระจายข่าว   ยยุงใหป้ระชาชนซ้ือหนงัสือพิมพด์าว
สยาม    และเรียกร้องใหมี้การลงโทษต่อการ  “โจมตีอยา่งเลวร้าย”    ต่อพระราชวงศ์103     จากจุดน้ีก็เกิดมอ็บ
แขวนคอข้ึน   ปูพื้นใหท้หารเขา้ยดึอ านาจ 
 
ควรเนน้วา่การสร้างเร่ือง  และการร่วมรณรงคอ์ยา่งพร้อมเพรียงของส่ือมวลชนแบบน้ี   เป็นเร่ืองใหม่ในการ
เมืองไทย  เม่ือสฤษด์ิสร้างเร่ืองใส่ความพระพิมลธรรมและพระศาสนโสภณ  หรือเม่ือเผา่สังหาร   ส.ส.  ฝ่ายตรง
ขา้ม  ต่างก็ท าอาชญากรรมในเชิงบริหาร    คือปิดประตูลบั   ส่ือมวลชนสมยัพุทธทศวรรษ  2500   ไดเ้คยขู่ไว ้
เสมอวา่รัฐบาลอาจจดัการอยา่งรุนแรงกบัคอมมิวนิสตแ์ละพวกบ่อนท าลาย    แต่ในปี  2519  การสร้างเร่ือง
กระท าอยา่งเปิดเผย   และสาธารณชน   ก็ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมแกแ้คน้ต่อการบ่อนท าลายดว้ย 
 
เหตุผลของเร่ืองน้ีก็คือ  กลุ่มผูป้กครองเก่าถูกท าใหอ่้อนแอจากการพฒันาทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
พยายามหาพนัธมิตรภายในใหม่  และก็พบไดจ้ากกลุ่มกระฎุมพีนอ้ยกบักระฎุมพีกลาง  ท่ีเกิดข้ึนภายใตเ้ผด็จการ
เก่า  กระฎุมพีเหล่าน้ีก าลงัเคียดแคน้    ต่ืนตระหนกและงงงวย  สูตร  ชาติ-ศาสน์-กษตัริย ์   ท่ีถูกน ามาขยายความ
และใชก้าร   ซ่ึงก็แสดงใหเ้ห็นถึงอาการของการยอมรับโดยทัว่ไปวา่ไม่สามารถจะครองอ านาจไดอ้ยา่งแทจ้ริง
อีกต่อไป   และทั้งช้ีใหเ้ห็นถึงความหวัน่วิตกและความเกลียดชงัอยา่งแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวติัทาง
วฒันธรรมของพุทธทศวรรษ  2510104 
 
โดยสรุป   ผลพวงของ  6  ตุลาคม  ช้ีไปใน  2  ทิศทางท่ีแตกต่างแต่เช่ือมโยงกนั  ในดา้นหน่ึง   การรัฐประหาร
คร้ังน้ีเร่งเคร่ืองใหเ้ห็นชดัวา่การเมืองไทยมิใช่เร่ืองล้ีลบัต่อไป   การโจมตีโดยตรงและเปิดเผยต่อสถาบนักษตัริย์
ปรากฏข้ึนอยา่งหนกั105  กลุ่มใหญ่  ๆ   ทั้งเสรีนิยมและหวัรุนแรง  เร่ิมเขา้ใจวา่ตนไม่มีท่ีไม่มีทางในระบบของ
กรุงเทพฯ    และดงันั้นคนจ านวนมากมายอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อนก็หลบออกไปล้ีภยัหรือไม่ก็เขา้ร่วมใน
ขบวนการต่อสู้  ในอีกประการหน่ึง    แนวความคิดและสัญลกัษณ์ทางการเมืองของฝ่ายขวาท่ีครองอ านาจอยูไ่ด้
กลายเป็นค าขวญัท่ีมีจิตส านึกเพื่อตนเอง   และยิง่กลายเป็นค าขวญัท่ีมีฐานเฉพาะเจาะจงในสังคม    ในช่วงพุทธ
ทศวรรษ  2490  และ  2500  เป็นไปไดท่ี้ฝ่ายอนุรักษนิ์ยมไทยจ านวนมาก   จะมองฝ่ายซา้ยไทยอยา่งสนิทใจวา่
เป็นคนต่างดา้วกลุ่มนอ้ย   (เป็นญวน  เป็นเจก๊จีน  หรืออะไรก็ตาม)   และการต่อสู้กบัคอมมิวนิสตก์็เป็น
ขบวนการระดบัชาติอนัสูงส่ง   ถึงตอนน้ี  ความคิดแบบนั้นดูจะเป็นไปไดน้อ้ยลง ๆ   ทุกทีแมแ้ต่ต่อฝ่ายขวาเอง   
เหตุการณ์  6  ตุลาคม  ไดก้ลายเป็นตวัเร่งขบวนการท่ีฝ่ายขวาตอ้งยอมรับ   ทั้งน้ีโดยอาจจะไม่ตระหนกัดว้ยซ ้ า
ไปวา่    ก าลงัเขา้รบในสงครามกลางเมือง   ในระยะยาวความเปล่ียนแปลงน้ีจะเป็นเคร่ืองตดัสินท่ีส าคญั    ทั้งน้ี



เพราะประวติัศาสตร์สมยัใหม่  ยกเวน้ในกรณีของพรรคบอลเชวคิของเลนิน   ไดแ้สดงเด่นชดัวา่ไม่มีขบวนการ
ปฏิวติัใดจะประสบชยัชนะได ้  หากมิไดพ้ิชิตหรือไดรั้บพรประทานของความเป็นนกัชาตินิยม106 
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ภาคเหนือชนิดไม่เลือกหนา้  ดู  Thomas A.  Marks, “The Meo  Hill  Tribe  Problem  in Thailand,”  Asian  Survey , XIII:  10 
(October  1973) , p. 932 :  และ  Ralph  Thaxton, “Modernization  and  Peasant  Resistance  in  Thailand”  in  Mark  
Selden,ed.,  Remaking  Asia (New York : Pantheon , 1971) , pp. 265 – 73 .  โดยเฉพาะ  p. 269 



                                                                                                                                                                                                                                       
6 ต  ารวจนอกเคร่ืองแบบพวกน้ีมีรถต ารวจเปิดไฟสญัญาณและรถจกัรยานยนตน์ าขบวนคุม้กนั   นอกจากขโมยบร่ันดีและบุหร่ี
แลว้   พวกเขายงัสร้างความเสียหายแก่คฤหาสน์ของคึกฤทธ์ิคิดเป็นมูลค่าราว  5  แสนดอลลาร์สหรัฐดว้ย  New York Times,  
August 20 , 1975.  ในเวลาเดียวกนันั้นเอง   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์อนัเป็นเสมือนบา้นสิงสถิตทางจิตวญิญาณของขบวนการ
นกัศึกษาท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงสงัคมอยา่งขดุรากถอนโคน   ก็ถูกบุกเผาโดยพวกกระทิงแดงซ่ึงเป็นอนัธพาลการเมืองฝ่ายขวา  
(จะไดก้ล่าวถึงต่อไป)   โดยไม่ตอ้งโทษทณัฑอ์ะไรเลย 
7 ฆาตกรรรมรายน้ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2519  ดู Far Eastern Economic Review, March 12, 1976 :  และบทความของ 
Carl Trocki  ในวารสาร Bulletin  of  Concerned Asian Scholars  ฉบบัเดียวกนัน้ี 
8 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2519  ส านกังานใหญ่ในกรุงเทพของพรรคพลงัใหม่ซ่ึงเป็นพรรคเดินแนวทางสายกลางถูกอนัธพาลฝ่าย
ขวาปาระเบิดเพลิงเขา้ใส่  ดู  Far  Eastern   Economic  Review, February 27, 1976.  และถึงแมอ้นัธพาลคนหน่ึงจะถูกระเบิด
พวกเดียวกนัเองจนแขนขาดขา้งหน่ึงในปฏิบติัการคร้ังน้ีแลว้  แตต่  ารวจก็ปล่อยตวัเขาไปเพราะ  “ขาดหลกัฐาน”  วนัท่ี  21  
มีนาคม  ถดัมา  ระเบิดลูกหน่ึงซ่ึงปาเขา้ใส่กลุ่มผูเ้ดินขบวนเรียกร้องใหถ้อนทหารอเมริกาออกไปใหห้มดกรุงเทพฯ   ก็ฆ่าคนไป  
4  คน  และบาดเจบ็อีกมาก  ดู  ประชาชาติรายสปัดาห์ , 22 ( 30  มีนาคม  2519 ) .หนา้  1.  
9 Far  Eastern  Economic  Review, April 9, 1976 
10 น่าจะเนน้ย  ้า   ณ   ท่ีน้ีวา่ในฐานท่ีบทความช้ินน้ีมุ่งรวมศูนยส์นใจการปรากฏข้ึนของการก่อตวัเป็นกลุ่มทางสงัคมใหม่  ๆ  และ
แนวโนม้วฒันธรรมใหม่ ๆ   มนัจึงจงใจท่ีจะไม่ใคร่น าพากลุ่มปกครองเก่าเหล่าน้ีหรือสถาบนัขา้ราชการทรงอ านาจทั้งหลายแหล่   
อาทิทหารและกระทรวงมหาดไทยมาปรารมภ ์   บทบาททางการเมืองของกลุ่มการเมืองของกลุ่มและสถาบนัเหล่าน้ีไดมี้ผู ้
อภิปรายไวแ้ลว้โดยพิสดารในบรรดางานนิพนธ์วา่ดว้ยการเมืองไทยสมยัใหม่  รวมทั้งในขอ้เขียนอ่ืนท่ีปรากฏในวารสาร  
Bulletin ฉบบัน้ี 
11 วลีน้ีเขา้ใจวา่  Riggs  คิดคน้ข้ึน  โปรดดู  หนา้ 11  ในหนงัสือ  Thailand  ของเขาแต่แนวคิดพ้ืนฐานเดียวกนัน้ีเป็นจุดใหญ่
ใจความของหนงัสือ  Politics  in  Thailand  ของ  Wilson  ซ่ึงเป็นงานศึกษายคุสมยันั้นท่ีทรงอิทธิพลโดดเด่นเป็นเอกท่ีสุด 
12 ในบทความช้ินเยีย่มของ  Thadeus  Flood  เร่ือง  “The  Thai  Left  Wing  in  Historical  Context,”  Bulletin  of  Concerned  
Asian  Scholars (April-June  1975) ,p.55  เขาไดอ้า้งอิงขอ้ความบางประโยคท่ีอ่านแลว้ชวนคร้ืนเครงจากหนงัสือ  Wendell  
Blanchard, et  al., Thailand (New  Haven: Human  Relations Area  File, 1957), pp. 484-85.  ดงัตอ่ไปน้ี  -  “น่าสงสยัวา่ (ชาวนา
ไทย) จะนึกฝันถึงสภาพสงัคมท่ีไม่มีการจ าแนกฐานะสูงต ่าออกหรือไม่    ชาวนาและคนฐานะตอ้ยต ่าอ่ืน ๆ  ไม่เคยมองระบบ
สงัคมแบบนั้นไปในท านองวา่   มนัไม่สมเหตุสมผลหรือล าบากหนกัหนาสาหสัแต่ประการใดเลย    และก็ไม่มีประวติัการกดข่ี
ทางสงัคมโดยทัว่ไปในเมืองไทย 
13 ดูหนงัสือ  Chinese Society in Thailand :  An  Analytic  History  (Ithaca: Cornell  University  Press  , 1957)  และ  
Leadership  and  Power  in  the  Chinese  Community  in  Thailand ( Ithaca:  Cornell  University  press  1958)  ของ   G.  
William  Skinner   เปรียบเทียบกบั Donald  Hinley, “Thailand: The  Politics  of  passivity,”  Pacific  Affairs, XLI:3  (Fall  
1968)  , pp, 366-67. 
14 Frank  C. Darling, Thailand  and  the  United  States (Washington  :  Public  Affairs  Press, 1965 ) , p . 29 บนัทึกวา่เม่ือเกิด
รัฐประหารโค่นระบอบสมบูรณาญาสิทธ์ิ ปี 2475 นั้น  95 %  ของเศรษฐกิจไทยอยูใ่นมือชาวต่างชาติและคนจีน 
15 ในรอบกวา่เส้ียวศตวรรษท่ีผา่นมา  ประชากรเขตมหานครกรุงเทพฯ – ธนบุรีไดเ้พ่ิมทวข้ึีนดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       

 2490   781,662 
 2503   1,800,678 
 2513   2,913,706 
 2515   3,793,763 
ดู Ivan  Mudannayake ,ed.  Thailand  Yearbook, 1975-76 (Bangkok: Temple Publicity  Services, 1975 ), p. E 28. 
         
16 Darling, Thailand, pp. 29 ,61, 170 – 71  ถึงปี  2492  การคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัสยามเพ่ิมข้ึนกวา่ระดบัช่วงใกลเ้กิด
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง 2,000 %  พอถึงตน้พทุธทศวรรษ  2500  สหรัฐฯ  ก็เป็นผูซ้ื้อยางพารา  90%  และดีบุกส่วนใหญ่ของ
สยาม 
17 การวเิคราะห์แนวน้ีไดรั้บการพฒันาขยายความใหก้วา้งขวางออกไป  ใน  Thaxton, “Modernization” pp. 247-51. 
18 การท่องเท่ียวท่ีวา่น้ีใหญ่โตขนาดไหนพอเห็นไดจ้ากตวัเลขต่อไปน้ี 
    2508   2509   2513   2514   2515   2516    2517  
นกัท่องเท่ียว 
ต่างชาติ 
(พนัคน)               225.0      469.0      628.7      638.7      820.8      1037.7     1107.4 
อเมริกนั                 78.3        133.3      159.2      147.0      151.6       161.4       156.8 
(ทหารอเมริกนัพกัผอ่น)              (15.0)       (70.7)      (44.3)     (26.6)      (7.7)         (4.4)        (3.5) 
ญ่ีปุ่น              17.3          42.9        47.0        55.8        93.5        151.9       132.7 
รายไดเ้งินตรา 
ต่างประเทศจาก 
การท่องเท่ียว 
(ลา้นบาท)                                          506         1770      2175        2214       2718        3399        4292 
(จากทหารอเมริกนัพกัผอ่น)              (50)         (459)     (390)        (240)      (63)          (13)          (11) 
บนัทึก : ในการประเมินค่าตวัเลขปี  2515 – 2517  ตอ้งค านึงถึงอตัราเงินเฟ้อสูงตอนนั้นดว้ยแหล่งขอ้มูล : World Bank .  
“Thailand: Current  Economic  Prospects  and  Selected  Development Issues,” II (Statistical  Appendix), November 14, 1975, 
table 8.7  ตลอดช่วงหลายปีน้ี  การท่องเท่ียวจดัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมแปดอนัดบัแรกท่ีท ารายไดเ้งินตราต่างประเทศสูงสุด 
19 แหล่งขอ้มูลดีท่ีสุดแหล่งเดียวเก่ียวกบัสฤษด์ิไดแ้ก่  Thak, “The  Sarit  Regime” ส าหรับบทบาทของเขาในการเปล่ียนแปลง
กองทพัไทยใหเ้ป็นแบบอเมริกนัดูหนา้ 120 – 22  เป็นพิเศษแตง่านเร่ือง  Darling,  Thailand  ก็ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากทาง
ซีกอเมริกนัในความสมัพนัธ์ระหวา่งสฤษด์ิ - วอชิงตนั 
20 สฤษด์ิสนบัสนุนสหรัฐฯใหรุ้กรานลาวเป็นพิเศษ   ขณะท่ีจอมพล  ป.   พิบูลสงคราม  เกิดใกลอ้ยธุยาในภาคกลางของไทยและ
นิสยัใจคอพ้ืนฐานเป็นแบบ  “ไทยภาคกลาง”  แต่สฤษด์ิกลบัเป็นคนอีสานในหลายดา้น    คุณแม่ของสฤษด์ิมาจากหนองคายติด
ชายแดนลาวและตวัเขาเองก็ใชชี้วติวยัเด็กส่วนหน่ึงอยูท่ี่นัน่    เขาเป็นญาติสนิทขา้งมารดากบันายพลภูมี  หน่อสะหวนั  ขนุศึก
ฝ่ายขวาท่ีเพนตากอนหมายมัน่ป้ันมือใหเ้ป็นใหญ่ในเวยีงจนัทเ์สมอมา 
21 ไม่เคยมีแผนพฒันาฯระดบัชาติเลยในสมยัจอมพล  ป.   แผนพฒันาแห่งชาติฉบบัแรกของสยามพฒันาข้ึนสมยัสฤษด์ิและเร่ิม
ด าเนินการอยา่งเป็นทางการในปี  2504  แผนน้ีเป็นอยา่งไร   และเดินตามค าแนะน าของธนาคารโลกอยา่งน่าอบัอายขายข้ีหนา้
เพียงไหน   โปรดดู  Pierre  Fistie, L’Evolution  de  la  Thailande  Contemperaine (Paris:   Armand  Colin, 1967), pp .  334 – 



                                                                                                                                                                                                                                       

35  แต่ทกัษโ์ตแ้ยง้วา่สฤษด์ิหาไดย้อมใหเ้ทคโนแครตนนาชาติพวกน้ีจูงจมูกไปเสียทุกอยา่งไม่  โปรดดู  Thak, “The  Sarit  
Regime,” pp. 327 – 28. 
22 ขณะท่ีจอมพล  ป.   เป็นจอมเผด็จการเกือบเตม็ตวัในช่วงพทุธทศวรรษ 2480  ฐานะของเขากลบัอ่อนแอลงมาก  ระหวา่งด ารง
ต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยา่งยาวนานรอบสองจากปี  2491 – 2500  คณะรัฐประหาร  2490  ดึงเขากลบัมาเชิดเป็นหวัหนา้
เพียงเพื่อใหร้ะบอบปกครองของพวกตน  “ดูดีมีระดบั”   ในทางสากลเท่านั้น   แต่จอมพล  ป.  ก็อยูร่อดมาไดด้า้นหลกัแลว้โดย
อาศยัสหรัฐ ฯ  สนบัสนุนและความฉลาดหลกัแหลมของตวัเองในการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งฝ่ายพลต ารวจเอกเผา่  กบั   ฝ่ายพล
เอกสฤษด์ิ   ซ่ึงขดัแยง้เป็นปฏิปักษก์นัยิง่ข้ึนทุกที    สฤษด์ิท าลายอ านาจต ารวจลงและท าใหก้องทพับกภายใตก้ารควบคุมของเขา
กลายเป็นนายเหนือหวัการเมืองไทยอยา่งเดด็ขาดโดยการรัฐประหารปี  2500 และ  2501  
23 ดูสรุปประโยชน์ล่อใจทั้งหลายท่ีไทยใหแ้ก่นกัลงทุนต่างชาติไดใ้น  Fistie, L’Evolution, p. 337. 
24 ตามรายงานข่าวของหนงัสือพิมพ ์ New  York  Times, April 14 , 1968  มีทหารอเมริกนัอยูใ่นเมืองไทยตอนนั้น  46,000  นาย  
รวมทั้งอีก  5,000  นายท่ีลาสนามรบในเวยีดนามเขา้มาพกัผอ่นหยอ่นใจในแต่ละเดือน   หนงัสือพิมพ ์ The  Nation ,  October  2,  
1967   ระบุวา่มีทหาร  46,000 นาย  ผูป้ฏิบติังานดา้นเศรษฐกิจและโฆษณาชวนเช่ือ  7,000 นาย   และฐานทพัอากาศ  8  แห่งของ
อเมริกาอยูใ่นประเทศไทย 
25หากเปรียบเทียบการจา้งงานในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ  ระหวา่งปี  2503  กบั  2513   ก็จะแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีวา่น้ีส่วน
หน่ึง 
    2503   2513  เปล่ียนแปลง 
การเกษตร                         11,300,000                            13,200,000                        (+17%) 
เหมืองแร่                                               30,000                                   87,000                      (+290%) 
หตัถอุตสาหกรรม               470,000                                 683,000                        (+45%) 
ก่อสร้าง                  69,000                                 182,000                        (+64%) 
การคา้                                                 779,000                                 876,000                       (+135%) 
ขนส่ง  คลงัสินคา้  ส่ือสาร                 166,000                                 268,000                         (+62%) 
บริการ                              654,000                              1,184,000                        (+81%) 
ตวัเลขท่ีปัดเป็นจ านวนเตม็เหล่าน้ีค  านวณจากตาราง  1.2  ใน  World  Bank , “Thailand”   II  (November  14, 1975).  ในช่วงปี  
2503 – 2508 รายไดม้วลรวมประชาชาติเพ่ิมข้ึน  7.5 %  ต่อปีและการลงทุนมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน  14.4 %  ต่อปี   ดู   
Annex  I  ของ  “Report  and  Recommendation  of  the  President  of  the  International  Bank  for  Reconstruction  and  
Development  to  the  Executive  Directors  of  the  World  Bank  on  a  proposed  loan  to  the  Industrial  Finance  
Corporation  of  Thailand,”   September 1 ,  1976  ,บทความ  Clark  Neher,  “Stability  and  Instability  in  Contemporary  
Thailand,”  Asian  Survey,  XV:12  (December  1975 ), pp. 1100 – 01,  ใหต้วัเลขอตัราเติบโตโดยเฉล่ียต่อปีของผลิตภณัฑม์วล
รวมประชาชาติระหวา่ง  2502  -  2512  ไวท่ี้  80.6 % 
26 ดู  Fistie, L’Evolution ,p. 353 :  Robert J, Muscat, Development  Strategy  in  Thailand: A  Study  of  Economic  Growth  
(New  York  :  praeger, 1966)  ,p. 138.  เป็นอาทิ 
27 ดูรายละเอียดและร่างเคา้โครงแผนท่ีถนนเหล่าน้ีใน  Thak, “ The  Sarit  Regime,”  Appindix  IV 
28 Howard  Kaufman  แจกแจงหลกัฐานเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งมีชีวติชีวาในหนงัสือของเขาเร่ือง  Bangkhuad: A  Community  Study  in  
Thailand  (Rutland, Vt. And  Tokyo:  Tuttle ,1976 ), pp . 219 – 220   เม่ือเขากลบัไปเยีย่มหมู่บา้นบางขวดท่ีเขาเคยศึกษาเอาไว้
ในปี  2497  สมยัยงัเป็นชุมชนชนบทเลก็ ๆ  อยูช่านกรุงเทพฯนั้น  เขาพบวา่  17  ปีใหห้ลงัท่ีดิน  1  ไร่ท่ีเคยตีราคาไว ้ 3,000 บาท



                                                                                                                                                                                                                                       

เม่ือปี  2497  ไดถี้บตวัสูงข้ึนไปถึง  250,000  บาทในปี  2514  ยิง่กวา่นั้นท่ีดินราคาสูงสุดก็ไม่ใช่ท่ีดินอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดอีกต่อไป    
หากกลายเป็นท่ีดินท่ีอยูติ่ดระบบถนนท่ีก าลงัพฒันากนัท่ีสุดไป  Thak , “The  Sarit  Regime,” pp.  337 – 38  ตั้งขอ้สงัเกตวา่
ชาวนาจ านวนมากท่ีมีท่ีดินอยูต่ามถนนใหญ่ถูกพวกขา้ราชการผูท้รงอ านาจกบัพรรคพวกขบัไล่ออกไปด้ือ ๆ    โดยไม่ไดอ้ะไร
ตอบแทนเลย 
29 ดู  Anonymous, “The  U.S.  Military  and  Economic  Invasion  of  Thailand”  Pacific  Research, I: 1 (August 3, 1969) ,  
pp.4 – 5   ซ่ึงอา้งอิง  Department  of  Commerce,  OBR  66 – 60  ,  September  1966 , p. 6 .  Neher, “Stability,” p. 1110 ,  
กล่าววา่การเช่าท่ีท ากินและหน้ีสิน  “พุง่สูงข้ึนพรวดพราด”  Takeshi  Motooka  ตั้งขอ้สงัเกตไวใ้นงานของเราเร่ือง  Agricultural  
Development  in Thailand  (Kyoto: Kyoto University, Center for Southeast Asian  Studies, 1971), pp . 221 วา่ 1) ตามขอ้มูลท่ี
รัฐบาลไทยส ารวจภาคเกษตรไวเ้ม่ือปี  2506  ปรากฏวา่  60.8 % ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกในภาคกลาง  ด าเนินการโดยลูกนาท่ีเช่าท่ีท า
กินทั้งหมดหรือเช่าเป็นบางส่วน    2)  จากท่ีเขาศึกษาทอ้งท่ีอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี  (อยูใ่กลก้รุงเทพฯมาก)  90 %   ของ
ชาวนาท่ีเพาะปลูกท ากินท่ีนัน่เป็นลูกนา   ในทางกลบักนับททดลองเสนอท่ีวา่การเช่าท่ีท ากินไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วนั้นไดถู้ก
โจมตีอยา่งรุนแรงเม่ือเร็ว ๆ  น้ีจาก  Laurence  Stifel  ในงานของเขาเร่ือง  “Patterns  of  Land  Ownership  in  Central  Thailand  
during  the  Twentieth  Century,”  Journal  of  the Siam  Society, 64:1  (January  1976),  pp. 237-74  ส าหรับขอ้มูลเปรียบเทียบ
เก่ียวกบั  ระบบเจา้ท่ีดิน  หน้ีสินและการบิดพล้ิวฉวยใชโ้ฉนดท่ีดินซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนในจงัหวดัเชียงรายทางภาคเหนือ   โปรดดู  
Michael  Moerman,  Agricultural  Change  and  Peasant  Choice  in  a  Thai  Village ( Berkeley: University  of  California  
Press, 1968 ), chapter V. 
30 อยา่งไรก็ตาม  กระแสอพยพน้ีไดเ้กิดข้ึนแลว้อยา่งกวา้งขวางตั้งแต่ก่อนเศรษฐกิจเร่ิมบูมดว้ยซ ้ าไป   Mudannayake, ed.,  
Thailand  Yearbook ,  1975- 76 , p. E30,  ตั้งขอ้สงัเกตวา่ในปี  2503  นั้นประชากรกรุงเทพฯ  ไม่ต ่ากวา่หน่ึงในส่ีมีบา้นอยูท่ี่อ่ืน 
31 ตวัอยา่งเศรษฐีใหม่  “นอกระบบราชการ” ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจรายหน่ึงซ่ึงเป็นผลผลิตของยคุน้ีไดแ้ก่  นายทวชิ  กล่ินประทุม  
หวัหนา้พรรคธรรมสงัคมท่ีเป็นพรรคขนาดใหญ่ในช่วงปี  2517 – 2519  เขาเป็นบุตรขา้ราชการยากไร้   เรียนสูงกวา่ชั้นมธัยมฯ  
ไม่เท่าไหร่  และเร่ิมงานเป็นพนกังานบญัชีกินเงินเดือนๆ  ละ  250  บาท   ต่อมาเขาท างานสารพดัเช่นถีบสามลอ้บา้ง  เป็นเสมียน
ชิปป้ิงบา้ง  เดินรถโดยสารประจ าทางบา้ง   ชีวประวติัฉบบัทางการของเขาบนัทึกไวว้า่ : “ระหวา่งรับเหมาช่วงงานเอาของลงและ
ขนส่งอุปกรณ์ต่อจากองคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(รสพ.  เป็นบรรษทัของรัฐท่ีผกูพนัแนบแน่นกบั  JUSMAG  หรือ  
Joint U.S. Military  Advisory  Group)   ท่านก็ไดคิ้ดวา่รถเทรลเล่อร์เป็นส่ิงจ าเป็น   ดว้ยเงินท่ีท่านเก็บหอมรอมริบไวบ้วกกบั
สินเช่ือจากธนาคาร    ท่านไดซ้ื้อรถเทรลเล่อร์สองคนัเพ่ือใชข้นส่งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์หนกั  ...   ท่านเร่ิมรับส่งอุปกรณ์ใหแ้ก่
จสัแมก็และส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท   นบัวา่ท่านทวชิซ้ือรถเทรลเล่อร์ถูกจงัหวะเพราะการใชเ้คร่ืองจกัรกลก าลงักลายเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจ  ในสภาพท่ีบริษทัทอ้งถ่ินแห่งอ่ืนต่างไม่มีรถเทรลเล่อร์และป้ันจัน่เพ่ือใหบ้ริการ   บริษทั
เทรลเล่อร์  ทรานสปอร์ต  ของท่าน   จึงไดส้ญัญารับจา้งขนส่งยทุโธปกรณ์มา  ....โกดงัของท่านขยายใหญ่และรถเทรลเล่อร์กบั
รถบรรทุกของท่านก็ทวจี านวนข้ึนเป็นร้อย  ๆ  คนั  พร้อมกับท่ีเครือข่ายการขนส่งในประเทศแผ่ขยายออกไป”   Bangkok  Post , 
December  24,  1974  (เน้ือท่ีโฆษณาพิเศษซ้ือโดยพรรคธรรมสงัคม)    ตวัเอนโดยผูเ้ขียน  ถึงปี  2517  ทวชิ ก็กลายเป็นเศรษฐี
หลายลา้นผูมี้อาคารส านกังานสูง  8  ชั้นของตวัเอง 
32 ตวัเลขในช่องขวามือสุด  2  ช่องของตารางท่ี  2  น่าจะต ่าเกินไป  โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ  ง.  คงตอ้งรวมเอาพอ่คา้และนกัธุรกิจ
ในชนบทเขา้ไวด้ว้ย   ทวา่ไม่มีทางบอกไดเ้ลยวา่พวกน้ีมีจ านวนเท่าไหร่แมจ้ะเอาแค่ตวัเลขหยาบ ๆ  ก็ตาม 
33 Neher, “Stability,” p. 1101 :  Frank C. Darling, “Student  protest and  Political  Change  in  Thailand ,”  Pacific  Affairs,  
47:1 (Spring  1974), p. 6.  เพ่ือเขา้ใจการก่อตวัทางชนชั้นในสงัคมทุนนิยมอยา่งประเทศไทย   เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษา
กลุ่มชนท่ี  “ไม่ท าการผลิต”   (อาทิ  นกัเรียน  นกัศึกษา  ฯลฯ)    เพื่อสร้างและสืบทอดฐานะ/ทรัพยสิ์นของตนใหย้ ัง่ยนืสถาพร     



                                                                                                                                                                                                                                       

กลุ่มกระฎุมพีกบันายทุนนอ้ยใหม่จะชกัน าบุตรหลานของตนใหเ้ขา้สถาบนัการศึกษา   เราจะรู้ไดว้า่บดัน้ี  ชนชั้น  ด ารงอยูแ่ลว้
จริง ๆ  (แทนท่ีจะเป็นแค่ชนชั้นน าท่ีไดดิ้บไดดี้กะทนัหนั)   ก็เม่ือเราพบเห็น  “ลูกท่านหลานเธอ”   และอ านาจส่งต่อสืบทอดกนั
ถึงสองชัว่อายคุน   พวกขนุนางสร้างเสริมฐานะของตนโดยแตง่งานกนัเอง   แต่พวกกระฎุมพีท าอยา่งเดียวกนันั้นไม่ได ้   หรือ
อยา่งนอ้ยก็ท าไม่ไดใ้นระดบัเดียวกนั   แนวโนม้ก็คือพวกกระฎุมพีจะใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างฐานะแทนการ
แต่งงาน 
34 ดู  Darling  “Student  Protest” p. 6. ควรท าความเขา้ใจตวัเลขเหล่าน้ีในบริบทสถิติงบประมาณท่ีอา้งถึงใน  Thak, “ The Sarit  
Regime”  pp. 437 – 8  ซ่ึงแสดงงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการ  กลาโหม  และมหาดไทย   ในสดัส่วนคิดเป็นร้อย
ละของงบประมาณฯ  ทั้งหมดระหวา่งปี  2496 – 2516  เพ่ือความกระชบั  ผมจะใหเ้ฉพาะตวัเลขท่ีเขาค านวณระหวา่งปี  2501 – 
2516 
 
   2501       2502      2503       2504       2505       2506       2507       2508 
การศึกษา                                 4.6        18.4       17.3        15.4        14.9        15.6        15.4        15.3  
กลาโหม                                10.2        19.6       17.8        16.6         16.9       15.6         15.4        15.5 
มหาดไทย                               7.0         16.3       15.1        15.0         13.9       14.3         15.5        16.9 
 
   2509        2510       2511       2512       2513       2514        2515        2516 
การศึกษา                               14.3        13.2          5.8           5.5           5.9          6.2          6.0           6.7        
กลาโหม                                15.0        13.6         15.3        15.7          17.0        17.9        18.2         18.2   
มหาดไทย                             17.1        15.6         20.7        21.3          20.7         21.5        22.1         23.3 
 
หากเราค านึงถึงวา่รายจ่ายการศึกษาระดบัประถมมาจากงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยแลว้ก็จะพบวา่งบประมาณรายจ่าย
การศึกษาและอุดมศึกษา   (ซ่ึงอยูใ่นงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ)  สูงอยา่งน่าตกใจทีเดียว 
35 Kaufman,  Bangkok, p . 220  ตั้งขอ้สงัเกตวา่ในชุมชนติดกรุงเทพฯแห่งน้ีมีเด็กวยัรุ่นเพียง 6% ก าลงัเรียนหนงัสือชั้นมธัยมฯ
แบบใดแบบหน่ึงอยูใ่นปี  2497 
36 ดูตวัอยา่งใน  David K. Wyatt, The  Politics  of  Reform  in  Thailand :  Education  in  the  Reign  of  King  Chulalongkorn  
(New  Haven, Conn :  Yale  University  Press, 1969)  ,chapter I :  และงานช้ินก่อนของเขาเร่ือง “The  Buddhist  Monkhood  as   
an  avenue of Social  Mobility in Thailand  Thai Society,”  Sinlapakorn, 10 ( 1966) pp . 41 – 52 . 
37 ดูตวัเลขขอ้มูลการศึกษาในหนา้เชิงอรรถท่ี 34  Kaufman , Bangkhuad, p . 220  ตั้งขอ้เกตวา่ถึงปี  2514  60 % ของเด็กวยัรุ่นใน
ชุมชนดงักล่าว  เขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
38 Ibid, pp . 229 – 31 . มีขอ้มูลดีเยีย่มบางอยา่งในเร่ืองน้ี  Hans  Dieter – Evers. “The  Formation  of  a  Social  Class  Structure: 
Urbanization, Bureaucratization , and Social  Mobility in  Thailand,”  in  Clark D. Neher, Modern Thai Politics ( Cambridge, 
Mass.: Schenkmen, 1976), pp .  201 – 5  ช้ีวา่แนวโนม้น้ีเร่ิมก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่สมยัรัฐประหาร  2475  เป็นตน้มา   จาก
ตวัอยา่งขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ท่ีเขาศึกษาปรากฏวา่  26 % ของผูท่ี้เขา้รับราชการก่อนปี  2476  ไดป้ริญญาจากมหาวทิยาลยัเมือง
นอก   ทวา่ในหมู่เขา้รับราชการหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองนั้น   ตวัเลขดงักล่าวข้ึนไปสูงถึง 93 % 



                                                                                                                                                                                                                                       
39 ส่ิงท่ีตอ้งเนน้ย  ้าในท่ีน้ีคือมนัเป็นเร่ืองของจินตนาการวา่จะไตเ่ตา้ไปไดถึ้งระดบัไหน  หรือนยัหน่ึงมนัเป็นเร่ืองจิตส านึกของ
สาธารณชนท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน่เอง   ขณะท่ีการไต่เตา้ในทางเป็นจริงยอ่มไม่หวอืหวาเท่าเป็นธรรมดา   ดงัการส ารวจง่าย  ๆ  
ของ Kraft  ต่อไปน้ีช้ีใหเ้ห็น: 
 
                             อาชีพผูป้กครองของนกัศึกษามหาวทิยาลยั  (ราวปี  2511)   
 
อาชีพผูป้กครอง                                                                    จ านวนนกัศึกษา                                คิดเป็นร้อยละ 
เจา้ของธุรกิจและผูมี้กิจการของตนเอง                                          4,508                                                   53.72 
ขา้ราชการ                                                                                      2,020                                                   25.12 
ลูกจา้ง                                                                                               657                                                     8.19 
เกษตรกร                                                                                          580                                                      7.31 
อ่ืน ๆ                                                                                                437                                                      5.31 
ไม่ทราบ                                                                                             29                                                      0.35  
รวมยอดผูถู้กส ารวจทั้งหมด                                                          8,231                                                  100.00 
 
แหล่งขอ้มูล :  Richard Kraft, Education  in  Thailand :  Student  Background  and  University  Admission (Bangkok: 
Educational  Planning  Office, Ministry of Education , 1968)  อา้งใน  Mudannayke, ed., Thailand  Yearbook: 1975 –76 , pp. 
117  Kraft  ประเมินวา่ลูกหลานขา้ราชการมีโอกาสเขา้มหาวทิยาลยัดีกวา่ลูกหลานครอบครัวชาวนาชาวไร่ถึง  268 เท่า  (ส่วน
ลูกหลานของผูป้ระกอบการหตัถอุสาหกรรมและนกัอุตสาหกรรมมีโอกาสดีกวา่ลูกหลานชาวนาชาวไร่ 36 เท่า) 
40 โดยสอดคลอ้งกบัอ านาจระดบัโลกท่ีเปล่ียนยา้ยจากยโุรปไปสู่สหรัฐอเมริกาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง    สุดยอดพีระมิด
การศึกษาไทยก็พลอยกลายไปเป็นการเขา้มหาวทิยาลยัในแคลิฟอร์เนีย   อินเดียน่า  และนิวยอร์ค   แทนท่ีจะเป็นในลอนดอน
หรือปารีสดว้ย   อาทิเช่น  Harvey   H.  Smith,  et  al.,  Area  Handbook  for  Thailand  (Washington, DC:  Government  
Printing  Office,  1968 ), p. 175  กล่าววา่ในจ านวนหนุ่มสาวชาวไทยท่ีไปเรียนนอก  4,000 คนเม่ือปี  2509  มี  1,700 คน  ก าลงั
เรียนอยูใ่นสหรัฐอเมริกา  (มีเหตนุ่าเช่ือวา่ตวัเลขทั้งสองจ านวนขา้งตน้ต ่าเกินจริง)   ขณะท่ีปี  2498  ยอดจ านวนคนไทยท่ีไป
เรียนนอกมีเพียง  1,969  คน  (Evers. “Formation,” p. 202) 
41 ดูตวัอยา่งใน  ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ ,  “ความเคล่ือนไหวของนกัศึกษาไทยในยคุแรก,” ใน วทิยากร  เชียงกลู  กบัพวก,  
ขบวนการนกัศึกษาไทย   อดีตถึงปัจจุบนั   (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพพ์ระจนัทร์เส้ียว, 2517) หนา้ 28.  และ  Sawai  Thongplai , 
“Some  Adults’ Ideas  about  Some  Youngsters,”  ประชาชาติรายสปัดาห์, 22 (30 มีนาคม 2519)  หนา้ 15 - 18 
42 Neher, “Stability,” p. 1101 : Darling  “Student Protest,” pp. 8 - 9 
43 ขอใหล้องเปรียบเทียบดชันีราคาผูบ้ริโภคในกรุงเทพฯ  ดงัต่อไปน้ีดู  (พ.ศ. 2503 = 100)   2507, 102.9  2508,  103.8   2509,    
107.7   2510, 112.0   2511, 114.4   2512,116.8   2513, 117.7   2514, 120.1    2515, 124.9    2516, 139.5   2517, 172.0   
มกราคม–สิงหาคม 2518 , 176.4  ตวัเลขเหล่าน้ีปรับมาจาก  World Bank,  “Thailand”  (1975) , II  Table 9 .  Neher, “Stability,” 
p. 1100  ใหอ้ตัราเงินเฟ้อปี  2515  ไวท่ี้  15%  และปี 2517  ท่ี  24% 
44 เป็นปรากฏการณ์ส าคญัน่าสนใจท่ีวา่เม่ือจอมเผด็จการฝาแฝดจดัเลือกตั้งระดบัชาติข้ึนในท่ีสุดเม่ือปี 2512 นั้น พรรค
ประชาธิปัตยฝ่์ายคา้นของพลเรือนซ่ึงเป็นเงาสะทอ้นชั้นชนกระฎุมพีใหม่ในบางแง่สามารถกวาดชยัชนะท่ีนัง่ในกรุงเทพฯ    ชยั
ชนะคร้ังน้ีอาจมองไดว้า่เป็นลางบอกเหตุ การท่ีชนชั้นกลางจะเขา้ร่วมเหตุการณ์  14  ตุลาคม  2516  ในประเด็นชยัชนะการ



                                                                                                                                                                                                                                       

เลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตยค์ร้ังน้ีโปรดดู  J.L.S. Girling , “Thailand’s New  Course” Pacific  Affairs, 42:3 (Fall  1969)  
โดยเฉพาะ p. 357 
45ประเด็นส าคญัท่ีพึงตราไวใ้นท่ีน้ีคือขนาดอนัใหญ่โตมโหฬารของการชุมนุมแสดงพลงัต่อตา้นระบอบถนอม – ประภาส  คร้ัง
สุดทา้ย  Neher ,  “Stability,”  p. 1103  ใหต้วัเลขผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมไวถึ้ง  500,000 คน  นบัเป็นการชุมนุมแสดงพลงัของมหาชนท่ี
หาคร้ังไหนเสมอเหมือนมิไดม้าแต่ก่อนในประวติัศาสตร์ไทย 
46 การลงทุนมวลรวมในประเทศซ่ึงเติบโตข้ึนเฉล่ีย  14.4% ต่อปีในระหวา่ง 2503 – 2508  และ  13.5 %  ต่อปีในระหวา่ง  2508 – 
2513  ตกลงเหลือเพียง  5.1 %  ในช่วงปี  2513- 2518  สถานการณ์ดุลการช าระเงินทรุดลงอยา่งรวดเร็วนบัจากปี  2516  เป็นตน้
มา 

    ปี       ดุลการช าระเงินสุทธิ 
                                                                         (หน่วยลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
2516      -50 
2517      -90 
2518      -618 
2519 (โดยประมาณ)    -745 

แหล่งขอ้มูล :  Annex  I  of  “Report  and  Recommendation  of  the  President  of  the  International  Bank  for  Reconstruction  
and  Development,” Sept, I. 1976 
47 การนดัหยดุงานและก่อตั้งสหภาพแทบจะถูกสฤษด์ิ  สัง่หา้มวา่ผิดกฎหมายหมดทั้งน้ีเพ่ือบดขยี้ฝ่ายคา้นปีกซา้ยและส่งเสริมการ
ลงทุนต่างชาติ  Neher, “Stability,” p. 1100  ตั้งขอ้สงัเกตวา่  “มีการนดัหยดุงานกวา่  2,000 คร้ังในปี 2516  โดยเกือบทั้งหมดเกิด 
ภายหลงั (เนน้โดยผูเ้ขียน)  การลุกข้ึนสูเ้ดือนตุลาคม  2516  และแจงนบัการนดัหยดุงานไดร้าว  1,500  คร้ังในรอบหกเดือนแรก
ของปี   2517  เทียบกบัระยะ  3  ปีระหวา่ง  2512 – 2515  ซ่ึงเกิดการนดัหยดุงานรวมเบด็เสร็จเพียง  100  คร้ังเท่านั้น”   รัฐบาล
สญัญาไดข้ึ้นค่าแรงขั้นต ่าจาก  16  บาทเป็น  20  บาท  และต่อมา  (ตุลาคม  2517 )เป็น  25  บาทต่อวนั  Indochina  Chronicle, 
May – June  1975. 
48 ส่วนต่างก าไรของธุรกิจไทยท่ีบริหารไม่ดีบางแห่งยอ่มพ่ึงพาอาศยัค่าแรงแสนถูกท่ีเผดจ็การเป็นผูค้  ้าประกนัใหโ้ดยตรง 
49ในปี   2509  ในบรรดาธุรกิจโรงงาน  30,672  แห่งท่ีจดทะเบียนกบัรัฐบาล  มีเพียงร้อยละ  5  เท่านั้นท่ีจา้งคนงานเกิน  50 คน 
Smith et al., Area  Handbook, p. 360  
50แปลกดีท่ีผูเ้รียนจบโรงเรียนอาชีวะหางานล าบาก   ในพ้ืนท่ีชนบทมีแค่ร้อยละ  25  เท่านั้นท่ีหางานได ้  และในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑลสถานการณ์ก็ไม่ไดดี้ไปกวา่กนัสกัเท่าไหร่โดยมีผูห้างานไดเ้พียงร้อยละ  50  เท่านั้น  Mudannayake,ed.,  Thailand  
Yearbook, 1975 – 76 p. 110. 
51 ขอ้เทจ็จริงท่ีมีนยัส าคญัยิง่ประการหน่ึงก็คือในช่วงปี  2516-2519  สหภาพแรงงานท่ีอาจกล่าวไดว้า่สูร้บท่ีสุดไดแ้ก่สหภาพ
ลูกจา้งโรงแรมและหอพกัซ่ึงอยูใ่ตก้ารน าของเทอดภูมิ  ใจดี  นกัเคล่ือนไหวท่ีรู้จกักนัดี  ( ถึงปี  2519 มีโรงแรมชั้นหน่ึงอยา่งนอ้ย  
50  แห่งในสยาม  ซ่ึงจา้งพนกังานรวมแลว้กวา่  30,000  คน  ดู  Bangkok  Post, May 22 , 1975 )   ไม่มีใครจะรู้สึกบาดตาบาดใจ
เท่าบริกรหรือหญิงท าความสะอาดค่าแรงต ่าเหล่าน้ีไดพ้บเห็นวา่   เอาเขา้จริงเพ่ือนร่วมชาติของตนบางคนอยูอ่ยา่งหรูหรา
ฟุ่ มเฟือยเพียงใด   นบัเป็นเร่ืองเปิดหูเปิดตาน่าสนใจยิง่ท่ีเป้าหลกัของการเคล่ือนไหวโจมตีโดยสหภาพแรงงานหาใช่โรงแรมของ
ต่างชาติหรือคนจีนไม่  (ปกติแลว้โรงแรมเหล่าน้ีมกัยนิดีรับรองสหภาพแรงงานและพร้อมจะต่อรองตกลงกนัอยา่งมีเหตผุล)  
หากเป็นโรงแรมของคนไทย  (ทั้งท่ีเป็นเศรษฐีเก่าและใหม่)   ซ่ึงยนืกรานจะปฏิบติัต่อลูกจา้งพนกังานแบบพอ่ปกครองลูก    การ
นดัหยดุงานคร้ังรุนแรงท่ีสุดในปี  2518  ปะทุข้ึนท่ีโรงแรมดุสิตธานีอนัหรูหราใจกลางเมือง  เม่ือฝ่ายจดัการชาวไทยจา้งมือปืน



                                                                                                                                                                                                                                       

กระทิงแดงมาลุยผูน้ดัหยดุงาน   ดูรายงานใน  Bangkok  Post, May 30, 1975  ซ่ึงอา้งค าพดูของนายกรัฐมนตรี  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ   
ปราโมช  ท่ีวพิากษว์จิารณ์ส่ิงท่ีเขาเรียกวา่  “กองทพัส่วนตวั”   อยา่งรุนแรง 
52 Chaktip  Nitiphon,  “Urban Development  and  Industrial  Estates  in  Thailand,”  in Prateep  Sondysuvan, ed.,  Financial, 
Trade and Economic  Development  in  Thailand ( Bangkok :  Sompong  Press, 1975), p. 249,  ตั้งขอ้สงัเกตวา่ระหวา่งปี  2510  
ถึง 2514  จ านวนรถยนตจ์ดทะเบียนในกรุงเทพฯเพ่ิมข้ึน  15%  (ขณะท่ีพ้ืนผิวถนนเพ่ิมข้ึนเพียง 1%)  ในปี  2516  เม่ีอมีรถจด
ทะเบียนทั้งส้ินทัว่ประเทศ  320,000 คนันั้น    กวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนดงักล่าวอยูใ่นราชธานีของสยาม 
53 ดูตวัอยา่งใน Somporn  Sangchai, “Thailand: Rising  of  the  Rightist  Phoenix” (sic),  in  Souteast Asian Affairs 1976 
(Singapore:  Institute  of  Southeast Asian  Studies, 1976), pp. 361 - 2 
54 “ต ารวจระบุวา่นกัเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายราว 360 คน  ซ่ึงติดระเบิด  ไมก้ระบอง  ปืนและส่ิงอ่ืนเป็นอาวธุ   ไดย้กขบวน
ไปยงัโรงเรียนช่างกลปทุมวนัราว  300  คน”  (The Nation, June 17, 1975)  กรณีเผชิญหนา้กนัก่อนหนา้และหลงัเหตุการณ์คร้ังน้ี
มีอาทิเช่น  (1)  วนัท่ี 29 ตุลาคม 2517  เด็กเลก็คนหน่ึงถึงแก่ความตายและคน 14 คนไดรั้บบาดเจบ็   เม่ือมีผูข้วา้งระเบิด  ขณะเกิด
เหตปุะทะกนัระหวา่งนกัเรียนจากโรงเรียนช่างก่อสร้างสวนดุสิต   โรงเรียนช่างกล  นนทบุรี  และโรงเรียนช่างกลบางซ่อน  
(Bangkok  Post, Dec  9 , 1975)  (2)  วนัท่ี 26 ธนัวาคม  นกัเรียนคนหน่ึงตายและอีกหลายคนบาดเจบ็ในการต่อสูก้นัดว้ยระเบิด
และปืนลูกซอง   ระหวา่งเด็กนกัเรียนจากโรงเรียนช่างกลบางซ่อนกบัโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ  (The  Nation , Dec  27, 
1974)    (3)   นกัเรียนสามคนถูกแทงและยงิบาดเจ็บสาหสั   หลงัจากแก๊งนกัเรียนจากโรงเรียนช่างก่อสร้างสวนดุสิตววิาทกบั
โรงเรียนอาชีวศิลป์  เม่ือวนัท่ี  27  ธนัวาคม  2517  (Bangkok  Post, Dec 28 1974)  ศึกระเบิดขวด  ปืนเลก็ยาวและระเบิดมือ  
ระหวา่งนกัเรียนช่างกลบางซ่อนกบันกัเรียนช่างกลพระนครเหนือเม่ือวนัท่ี  22  มกราคม  2518  ส่งผลใหช่้างภาพหนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสตค์นหน่ึงถึงแก่ความตาย  (Bangkok Post, Jan 23 and 24, 1975)    (4)  วนัท่ี  12  มิถุนายน  นกัเรียนถึงแก่ความตาย  
2 คนในการตะลุมบอนกนัดว้ยระเบิดขวดและระเบิดพลาสติกหลายคร้ังระหวา่งเด็กนกัเรียนจากโรงเรียนช่างกลพระรามหก   
ช่างกลบางซ่อน   ช่างก่อสร้างอุเทนถวาย   ช่างกลนนทบุรี   ช่างกลปทุมวนั   และโรงเรียนอาชีวะแห่งอ่ืน ๆ   (The Nation, June 
13, 1975)   (5)  วนัท่ี  18  มิถุนายน  หลงัจากนกัเรียนอาชีวศิลป์ทะเลาะกบัคนงานก่อสร้างและพนกังานรถเมล ์  นกัเรียนพวกน้ีก็
ขวา้งระเบิดเพลิงใส่รถเมลบ์างคนั   ท าใหมี้ผูบ้าดเจ็บสาหสัหลายคน  (The Nation, June 19, 1975)  ในบรรดาโรงเรียนเหล่าน้ี   มี
แต่ช่างกลพระรามหกเท่านั้นท่ีค่อนขา้งข้ึนช่ือวา่สนใจ  (เอียงซา้ย)   ทางการเมือง 
55 Bangkok Post, June 1, 1975  การเนน้เป็นของผูเ้ขียน 
56 จากการสนทนาส่วนตวั  โปรดดูเปรียบเทียบเชิงอรรถท่ี  50 ขา้งบนน้ี  เพ่ือดูอตัราการวา่งงานในหมู่นกัเรียนท่ีจบจาก
อาชีวศึกษา 
57 ผูน้ าท่ีรู้จกักนัดีของกระทิงแดงสองกลุ่ม   เก่ียวโยงโดยตรงกบั  กอ.รมน.  คนหน่ึงคือ  ประพนัธ์  วงศค์  า  ถูกระบุวา่เป็น  
“ลูกจา้งวยั  27  ปีของกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน”  อีกคนคือ  สืบสาย  หสัดิน  ลูกชายของพนัเอก (พิเศษ)  สุตสาย  
หสัดิน  ก่อนหนา้น้ีเคยรับผดิชอบแผนกชาวเขาของ  กอ.รมน. Bangkok Post, June 25, 1975  และดู  Norman  Peagam, 
“Rumblings from  the  Right,” Far Eastern Economic  Review, July 25, 1975 . เป็นท่ีรู้กนัวา่กลุ่มกระทิงแดงอ่ืน ๆ  อีกอยูภ่ายใต้
การควบคุมของพลโทวฑูิรย ์ ยะสวสัด์ิ  อดีตหวัหนา้กองทหารไทยรับจา้งจากซี.ไอ.เอ.ในลาว ,   และพลเอกชาติชาย   ชุณหะวณั   
นอ้งเขยของอดีตพลต ารวจเอกเผา่   ศรียานนท ์ เขาเป็นคนส าคญัในพรรคชาติไทยและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมยัรัฐบาล  
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  (มี.ค  2518 – เม.ย 2519)  ควรจะระบุไวด้ว้ยวา่  กอ.รมน.  ไดแ้ทรกซึมเขา้ไปอยา่งมากใน
กระทรวงศึกษาธิการในส่วนท่ีรับผิดชอบโรงเรียนอาชีวศึกษา   และเป็นผูส้นบัสนุนทางการเงินอยา่งลบั ๆ  รวมทั้งเป็นผูบ้งการ
ดว้ย   แก่  ศนอท. (ศูนยก์ลางนกัเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย)    อนัเป็นกลุ่มฝ่ายขวาเลก็ ๆ   ท่ีกา้วร้าวและเป็นปฏิปักษก์บั



                                                                                                                                                                                                                                       

องคก์รท่ีใหญ่กวา่คือ  ศนท.  (ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย)   ซ่ึงเป็นกองหนา้ของกิจกรรมในขบวนการนกัศึกษา
ฝ่ายซา้ยในระยะท่ีเปิดเสรี 
58 ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของกระทิงแดงน่าจะมาจากครอบครัวกระฎุมพีนอ้ย  (ชนชั้นกรรมกรไทยยากท่ีจะส่งใหลู้กเรียนสูงถึง
มธัยมตอนปลายหรืออาชีวศึกษา) แต่เป็นไปไดท่ี้มีกระทิงแดงบางคนมาจากคนชั้นล่าง ดว้ยการรับมาจากประชากรท่ีมาจากคน
อพยพท่ีวา่งงานดงัไดพ้ดูถึงไวแ้ลว้ 
59 นายกรัฐมนตรีนายธานินทร์  กรัยวเิชียร   กล่าวในค าแถลงทางวทิยใุนวนัท่ี  17  ตุลาคม  2519 วา่  “อีกกลุ่มท่ีพบปัญหาความ
ยากจนคือกรรมกรตามฤดูกาล  แรงงาน  พวกท่ีเพ่ิงส าเร็จการศึกษา   และคนทีวา่งงานอ่ืน ๆ  ขณะน้ีคนวา่งงานมีสูงถึงกวา่  1  
ลา้นคน”  FBIS  (Foreign  Broadcast  Information  Service)  Daily  Report,  October  18 ,  1976.  การย  ้าตวัเอนเป็นของผูเ้ขียน 
60 ความรุนแรงเหล่านั้นมีบทบาทส าคญัในการข่มขูฝ่่ายเสรีนิยมและฝ่ายซา้ยในระหวา่งการหาเสียงเลือกตั้งปี  2519  ในการขบั
ไล่นกัศึกษากิจกรรมซ่ึงพยายามจดัตั้งชาวนาและสหพนัธ์ชาวนาเช่าข้ึนมาในหมู่บา้นต่าง ๆ  ในการเรียกร้องใหส้ามรัฐมนตรีฝ่าย
กา้วหนา้ในรัฐบาลเสนีย ์  ปราโมชลาออก  (สุรินทร์  มาศดิตถ ์   ชวน  หลีกภยั   และด ารง  ลทัธพิพฒัน์)  ก่อนหนา้การ
รัฐประหาร  6  ตุลา  2519  และในความรุนแรงในวนัท่ี 6 ตุลาคมเอง  โปรดดู  สาริภา  เกริกชยั  “อยา่ท าใหลู้กเสือชาวบา้นเส่ือม
เสีย”  ใน  ประชาชาติรายสปัดาห์  23  (6 เมษายน 2519)  หนา้  14 – 15  
61 ขอ้มูลส่วนมากเก่ียวกบัลูกเสือชาวบา้นท่ีใชใ้นขอ้ความต่อไปน้ี   น ามาจากบทความท่ีละเอียดและดีมากของ  Natee  Pisalchai, 
“Village  Scouts” ใน  Thai  Information  Resource (Australia) No. 1  (May 1977). หนา้ 34 - 37 
62 Thak, “The Sarit  Regime,”  หนา้  414 – 425  ใหข้อ้มูลความรู้ในสามเทคนิคดงักล่าว  ประการแรก  การเพ่ิมจ านวนของพิธี
แต่งงานภายใตพ้ระบรมราชูปถมัภอ์ยา่งมากทั้งแบบสมับูรณ์และแบบสมัพทัธ์ของคูบ่่าวสาวท่ีเป็นกระฎุมพี   เม่ือเทียบกบัคูท่ี่
เป็นเช้ือพระวงศ ์ ขนุนางหรือทหาร   ประการท่ีสอง   ดว้ยการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ท าใหเ้พ่ิมจ านวนของเงินโดย
เสด็จพระราชกศุลข้ึนอยา่งมาก    จากกลุ่มชนกระฎุมพีใหม่  (และหลงัปี 2509  เป็นการบริจาคเพ่ือต่อตา้นคอมมิวนิสตด์ว้ย)   
อยา่งไรก็ตามการบริจาคน้ียงัไดรั้บแมก้ระทัง่จากคนขบัรถแท็กซ่ีผูย้ากจน  ทั้งน้ีเพ่ือจุดประสงคข์องการสร้างภาพลกัษณ์  “ปอป
ปูลิสต”์   ประการท่ีสาม   ทรงมีความสมัพนัธ์ติดต่ออยา่งเป็นทางการส่วนพระองคม์ากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดักบักลุ่มคนนอก
ราชการ                

  Frequency  of   the  King’s Contacts with Non – Official  Groups 
 
                            Private Sector          Citizen/Group         Meeting  with          Meeting  with 
Year                        Function                  Audience                 Students                    Subjects 
1956                            17                              1                              -                                 - 
1961                            35                            45                              3                                 - 
1966                            71                          116                              9                                 5 
1971                          121                          191                            10                               31 
 
ตารางน้ีดดัแปลงมาจาก  “The  Sarit  Regime,” หนา้ 422  ทกัษก์ล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งวา่   กิจกรรมทั้งหมดน้ี  “แสดงใหเ้ห็นอยา่ง
เด่นชดัวา่พระมหากษตัริยท์รงสร้างความเก่ียวเน่ืองกบัส่วนของชนชั้นกลางท่ีก าลงัเติบโตข้ึนมา” 
63 Natee  ใหข้อ้สงัเกตวา่จากจ านวนผูส้มคัรเป็นลูกเสือชาวบา้นสาขาในนครปฐมในเดือนกนัยายน  2519  จ านวน  496  คน  ร้อย
ละ  70  มีอายรุะหวา่ง  35 – 42  มีเพียงร้อยละ  2 – 5  เท่านั้นท่ีเป็นคนหนุ่มสาว  และท่ีเหลือนอกนั้นเป็นคนในวยั  60  และ  70  
เขากล่าวอีกวา่  “ส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นคนค่อนขา้งมีฐานะดี”  ดู  “Village  Scouts,”  หนา้  34 –35   น่ียอ่มเป็นความ



                                                                                                                                                                                                                                       

จริงแน่ ๆ  เพราะผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งซ้ือเคร่ืองหมายกลุ่มและการถ่ายภาพหมู่สีท่ีแพงมาก    จะตอ้งบริจาค  40 –50 บาท
ต่อวนัส าหรับค่าอาหาร   บริจาคเงินเพ่ือการศาสนากศุลและจ่ายค่าเคร่ืองแต่งตวัอนัวจิิตรท่ีใชใ้นการประกวดการเตน้ร าและ
ประกวดนางงามต่าง ๆ  (อา้งแลว้  หนา้  34 – 35 ) 
64 แมว้า่ผูว้า่ราชการจงัหวดัโดยธรรมเนียมแลว้ตอ้งเป็นประธานของกลุ่มลูกเสือชาวบา้นในจงัหวดันั้น ๆ  ทวา่ดา้นการเงินจะถูก
ผลกัใหเ้ป็นภาระของคนมีฐานะท่ีอยากมีช่ือเสียงและเกียรติยศในจงัหวดัเป็นผูรั้บไป (อา้งแลว้  หนา้  34 – 35) 
65 ดูการบรรยายท่ีดีใน  อา้งแลว้ ,  หนา้  34  และ  37  กลุ่มของ  Natee  ถูกน าไปชมค่ายฝึกของทหารพลร่มนเรศวรท่ีหวัหิน   ซ่ึง
ใกลพ้ระราชวงัไกลกงัวล   (พวกทหารพลร่มเหล่าน้ีปฏิบติัการอยา่งใกลชิ้ดกบักลุ่มลูกเสือชาวบา้นในการใชค้วามรุนแรงในวนัท่ี  
6  ตุลาคม  2519)    แนวคิดในวธีิการฝึกอบรมจะเห็นไดจ้ากเพลงท่ีพวกลูกเสือชาวบา้นตอ้งหดัร้องใหไ้ด ้ เช่น “ต่ืนเถิดชาวไทย”   
“สดุดีพระบรมราชชนนี”  “สดุดีมหาราชา”   “พระองคท์รงเป็นพอ่หลวงและแม่หลวงของพวกเรา”  “การตรงต่อเวลา”  และ  
“งานใด ๆ”  แนวของบทละครท่ีแสดงกนัมีฉากของพวกคอมมิวนิสตถู์กทรมานอยูใ่นนรก 
 
66 ในเดือนมิถุนายน   2518   มีการสไตรคท่ี์น่าสนใจมากของ  “พนกังานรักษาความปลอดภยั” จ านวน 2,000 คน  ในฐานทพั
สหรัฐฯต่าง ๆ   พวกเขาไม่แต่เรียกร้องใหรั้ฐบาลประกนัอาชีพการงานในอนาคตของพวกเขา   หากยงักล่าวหากองบญัชาการ
ทหารสูงสุด   วา่ยกัยอกเงินกวา่  8  พนัลา้นบาทท่ีสหรัฐฯจ่ายใหเ้ป็นเงินชดเชยการออกจากงาน   พลเอกเกรียงศกัด์ิ  ชมะนนัทน์   
ผูบ้ญัชาการ  บก.สูงสุด  รีบออกมาปฏิเสธขอ้กล่าวหาดงักล่าวทนัที  (The Nation , June 19 and  21 , 1975)  ศูนยก์ลางนิสิต
นกัศึกษาแห่งประเทศไทย   (ศนท.)  ออกมาสนบัสนุนขอ้เรียกร้องของพวกเขาอยา่งแขง็ขนั  และประหลาดท่ีสร้างความสมัพนัธ์
ในการท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัพนกังานบางคนข้ึนมา 
67 อาจจินตนาการถึงประสบการณ์ท่ีช็อกของคนเหล่านั้นในเหตการณ์เช่นท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ี  22  มกราคม  2518  เม่ือจวนผูว้า่
ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช  (นายคลา้ย   จิตพิทกัษ)์  ถูกเผาราบดว้ยฝงูชนท่ีโกรธแคน้ราว  3  พนัคน  ผูว้า่ราชการถูกสงสยั
วา่คอรัปชัน่และไร้ประสิทธิภาพในการจดัการเร่ืองการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม   ตอ้งแอบหนีลบั ๆ  กลบัเขา้กรุงเทพฯ  
(Bangkok  Post, January 23 and  24, 1975.) 
68 ขา้พเจา้กล่าวเช่นน้ี  แมว้า่ขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นงานอนัประณีตของ  Flood เร่ือง  “Thai  Left  Wing”  แสดงใหเ้ห็นถึงความ
ต่อเน่ืองในฝ่ายซา้ยไทยอยูก็่ตาม   แต่พวกนั้นถูกกดข่ีและไม่มีความส าคญัอะไรมากนกักระทัง่เร็ว ๆ น้ี 
69 ขอ้น้ีใชไ้ดก้บัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยท่ีด าเนินการตอ่สูใ้นเขตป่าเขา  เช่นเดียวกบัฝ่ายซา้ยกลุ่มท่ีพยายามเขา้ร่วม
การเมืองแบบรัฐสภา เป็นความจริงท่ีวา่ในทศวรรษ 2470 สถาบนักษตัริยต์กอยูใ่นภาวะล าบากยิง่ กระทัง่รัชกาลท่ี 7 ตอ้งทรงล้ี
ภยัการเมืองดว้ยตนเองในองักฤษ   แต่ก็ไม่มีความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการยกเลิกสถาบนักษตัริย ์  เพียงแต่น าใหเ้ขา้มาอยูใ่น
กรอบมาตรฐานท่ีรับไดข้องระบอบรัฐธรรมนูญในทางสากล 
70 กระทรวงกลาโหมในแบบสมยัใหม่เพ่ิงก่อตั้งข้ึนในปี  2437 
71 ขอ้เทจ็จริงของการพ่ึงพาน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาในประวติัศาสตร์นิพนธ์สยามสมยัใหม่วา่ไปแลว้นกัประวติัสาสตร์กลบัตีความ   
วา่เป็นส่ิงท่ีดีเสียอีก   วา่เป็นเคร่ืองหมายของ  “ความทนัสมยั”  และ  “ความกา้วหนา้”   ของผูป้กครอง    งานท่ีใหภ้าพชดัเจนวา่
อีสานตกอยูภ่ายใตก้ารครอบง าของกรุงเทพฯ  ในสมยัรัชกาลท่ี  5,  6  และ 7    อยา่งไร  ไดแ้ก่  Keyes, Isan, chapter III  (The  
Consolidation  of  Thai  (sic) Control)  ผูเ้ขียนย  ้าถึงความส าคญัของสนัติภาพจากภายนอก,  การขยายทางรถไฟ, ระบบถนน ,
โทรศพัท ์,  และโทรเลข   รวมทั้งระบบการศึกษา  “สมยัใหม่”  ภายใตก้ารควบคุมของรัฐ 
72 ผลของลทัธิจกัรวรรดินิยมยโุรปท่ีมีต่อสถาบนักษตัริยไ์ทยอีกสองอยา่งท่ีส าคญัคือ  ประการแรกเปล่ียนระบบการสืบทอดราช
บลัลงัก ์   จากระบบเดิมท่ีอาศยัความสามารถทางการเมืองและอาวโุส  มาเป็นระบบการสืบสนัตติวงศก่ึ์งอาศยัพระราชโอรสองค์
โตเป็นหลกั  (quasi-primogeniture)  เห็นไดว้า่เป็นระบบก่อนจกัรวรรดินิยม   รัชกาลท่ี 6 และ 7  จะมีโอกาสนอ้ยมากในการ



                                                                                                                                                                                                                                       

ไดรั้บราชสมบติัเน่ืองจากขาดก าลงัทางการเมืองและทหารของพระองคเ์อง   ประการท่ีสอง   ยติุความเป็นไปไดท่ี้จะมีราชวงศ์
ใหม่เกิดข้ึนมาอีก  การตระหนกัถึงความจริงขอ้น้ีคงเกิดข้ึนราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 25  บุคลิกผูน้ าท่ีสามารถและเด็ดขาดรุนแรง
เช่น  พิบูลสงครามและสฤษด์ิ   ในหลาย ๆ   กรณีคลา้ยคลึงกบัแบบของรัชกาลท่ี 1  ไม่อาจจะสถาปนาราชวงศใ์หม่ได ้ ใน
นโยบายขยายอ านาจและเรียกร้องดินแดนคืนของพบูิล ในตน้พทุธทศวรรษ 2480 จะมองเห็นอยา่งชดัเจนถึงลกัษณะเด่นท่ีเป็น
แบบราชวงศ ์ จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ไดก้ระท าเหมือนอยา่งท่ีกษตัริยไ์ทยแต่ก่อนเคยกระท ามา  นัน่คือการสร้างอาณาจกัร
สยามท่ีเคยเป็นมา  (ส่วนหน่ึงของพม่า กมัพชูา ลาว และมลาย)ู  ดงัท่ีพระเจา้ตากสินและรัชกาล 1 เคยปฏิบติัมาก่อนแลว้ 
73 ดู  Wilson,  Politics  in  Thailand, p. 18 
74 จอมพล  ป.  พิบูลสงครามอาจสงัเกตเห็นความใกลเ้คียงกนัอยา่งน่าท่ึง   ในความสมัพนัธ์ระหวา่งโชกนุกบัพระมหาจกัรพรรด์ิ
ในญ่ีปุ่นสมยัโตกกุาวา 
75 ในการสงครามแยง่ชิงอ านาจกนัระหวา่งลาวกบัสยามโบราณ รางวลัท่ีส าคญัอนัหน่ึงในของมีค่าทั้งหลายไดแ้ก่วตัถุมงคลและ
ศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นท่ีเคารพสกัการะของคนทั้งหลาย  (เช่นพระพทุธรูป) ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิน้ีนกัประวติัศาสตร์ตะวนัตกท่ีศึกษาเร่ืองไทย
เรียกวา่ palladia หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ภายหลงัปี 2475 พบวา่มีความสนใจมากข้ึนในการควบคุมกษตัริยท่ี์เป็นเสมือนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ   
แนวโนม้ดงักล่าวอาจเกิดจากสภาพการณ์ในประเทศของครอบครัวพระมหากษตัริยเ์องในปลายพทุธทศวรรษ 2470 และใน
ตอนตน้พทุธทศวรรษ 2480 รัชกาลท่ี 8  ยงัทรงพระเยาว ์ และทรงใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูใ่นโรงเรียนตา่งประเทศ   (ผลก็คือใน
ประเทศเกือบจะไม่มีการด ารงอยูใ่นทางกายภาพของสถาบนักษตัริย)์  ไม่นานนกัภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  2  ยติุ  พระองค์
เสด็จพระราชด าเนินกลบัทวา่ก็สวรรคตในเวลาไม่นานหลงัจากนั้น   เม่ือตอ้งกระสุนปืน   เร่ืองราวทั้งหมดยงัคงเป็นความลึกลบั   
พระราชอนุชาทรงข้ึนครองราชยสื์บต่อไปเป็นพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนั    เม่ือครองราชยย์งัทรงไม่บรรลุนิติภาวะ   ดงันั้นจึง
ไม่อาจมีบทบาททางการเมืองท่ีเป็นอิสระได ้  
 
กระบวนการท าใหเ้ป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  (Palladiumization) บรรลุระดบัไคลแมกซ์ในปี 2514 เม่ือจอมพลถนอม กิตติขจร ปรากฏใน
จอโทรทศัน์ภายหลงัท าการยดึอ านาจรัฐบาลของตนเอง และท าพิธีเปิดหนงัสือพระบรมราชโองการต่อหนา้ผูดู้ เป็นหนงัสือพระ
บรมราชโองการท่ีแสดงวา่เขาไดรั้บความเห็นชอบจากเทวาลยัศกัด์ิสิทธ์ิ (Palladium) โดยถูกวางมาในถาดทองค า 
76 จอมพลไดพ้ยายามสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่ตวัเขาเองโดยอาศยัพทุธศาสนาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ีคบัขนั  
ตวัอยา่งเช่นในปี  2499  ในขณะท่ีรัฐบาลของเขาใกลจ้ะถึงอวสาน    พิบูลสงครามใชง้บประมาณรัฐบาลเพ่ือช่วยบูรณะวดัต่าง ๆ  
ถึง 1,239  แห่ง  (ในปี  2498  มีเพียง  413 วดัเท่านั้น   และในปี  2497  ยิง่นอ้ยใหญ่คือมีวดัเพียง  164  แห่งเท่านั้นท่ีไดง้บบูรณะ
จากรัฐบาล)    ดู  Thak, “The  Sarit Rigime” P, 128    จอมพล  ป.   พิบูลสงครามยงัใชเ้งินจ านวนมากในการจดังานฉลองก่ึง
พทุธกาล  2500   และพยายามกีดกนัไม่ใหท้างสถาบนักษตัริยเ์ขา้มาแบ่งรับส่วนในเกียรติภูมิของงานน้ีดว้ย    ผลก็คือทางวงัตอบ
โตด้ว้ยการแยกตวัเองออกไป0kdพิธีของงานน้ีอยา่งเด่นชดั,อา้งแลว้ ,หนา้  129 - 30 
77 ดูรายละเอียดของ  “การฟ้ืนฟปูระชาธิปไตย”   โดยจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  ซ่ึงน าไปสู่จุดสุดยอดในการเลือกตั้งสกปรกปี  
2500   ใน  Wilson, Politics  in  Thailand, pp 29 –31 เร่ืองท่ีแปลกประหลาดอยา่งยิง่เร่ืองหน่ึงในประวติัศาสตร์การเมืองไทย
สมยัใหม่  คืออนุสาวรียป์ระชาธิปไตยท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพฯ   ทั้งเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของการเดินขบวนใหญ่ในกรณี  14  
ตุลาคม  2516   และของนกัศึกษาท่ีเคล่ือนไหวการเมืองหลงัจากนั้น   ถูกสร้างข้ึนโดยเผดจ็การท่ีมีอายยุาวท่ีสุดของสยาม 
78 ดูการวเิคราะห์การท่ีสฤษด์ิใชป้ระโยชน์จากสญัลกัษณ์ของเก่าไดใ้น  Thak, “The  Sarit  Regime” pp.  397 – 402  ในปลายปี  
2502  และตน้ปี  2503  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระราชินีนาถ   เสด็จออกนอกประเทศเป็นคร้ังแรก    เพ่ือไป
เยอืนไซ่ง่อน   จาการ์ตา  และยา่งกุง้   ระหวา่งมิถุนายน  2503  และมกราคม 2504  ทรงเยอืนสหรัฐอเมริกา   องักฤษ  เยอรมนี
ตะวนัตก   ปอร์ตุเกส  สเปน  สวติเซอร์แลนด ์ เดนมาร์ก  นอร์เวย ์ สวเีดน  อิตาลี  เบลเยยีม     ฝร่ังเศส    ลกัเซมเบอร์ก   และ



                                                                                                                                                                                                                                       

เนเธอร์แลนด ์ (สงัเกตวา่คร่ึงหน่ึงของประเทศเหล่าน้ียงัมีระบบกษตัริยอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดอยู)่    ก่อนการอสญักรรมของสฤษด์ิใน
ปี 2506  ทรงเยอืนประเทศต่าง ๆ  อีกคือ   มาเลเซีย  ปากีสถาน  ออสเตรเลีย   นิวซีแลนด ์  ญ่ีปุ่น  และฟิลิปปินส์  “การรับรอง”  
สถาบนักษตัริยไ์ทยจากทางสากลตามมาดว้ยการเยีย่มของกษตัริยจ์ากมาเลเซียและสหราชอาณาจกัร 
79 ดูรายละเอียดใน  อา้งแลว้, หนา้  410 – 25   Thak  ยงัระบุถึงการมีส่วนร่วมโดยตรงและในการจดัตั้งของฝ่ายราชวงศใ์นการ
รณรงคก์ารโฆษณาชวนเช่ือต่อตา้นคอมมิวนิสตแ์ละตา้นการก่อการร้ายต่าง ๆ  
80 ความตั้งใจของสฤษด์ิในการรับผิดชอบแตผู่เ้ดียว  (โดยส่วนตวั)   ในการประหารชีวติและในการใชค้วามรุนแรงของรัฐบาล    
สอดคลอ้งกนัอยา่งดีกบัสไตลข์องกษตัริยไ์ทยสมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี  25 
81 ดูขอ้ความเตม็และกฎระเบียบใหม่ของฉบบัปี  2505   ในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการปกครองคณะสงฆ ์  (กรุงเทพ ฯ.  มหามกฎุ
ราชวทิยาลยั, 2506) ในระบบปกครองคณะสงฆปี์  2584   แบ่งเป็นสามส่วน   โดยท่ีอ านาจปกครองแบ่งกนัระหวา่งฝ่ายนิติ
บญัญติั  บริหาร   และตุลาการ  ระบบปี  2505  สร้างระบบอ านาจเดียวท่ีเป็นทั้งตุลาการ   อาจารยโ์ยเนโอะ  อิชิอิ  กล่าวไวถู้กตอ้ง
วา่  ระเบียบใหม่  “ท าลายความคิดของประชาธิปไตย   ซ่ึงเป็นหวัใจของกฎอนัเก่าลงไปอยา่งส้ินเชิง”    (ดูงานของเขา  “Church  
and  State  in  Thailand”  Asian  Survey, 8:10  (October  1968), p . 869)  เขา้ใจวา่เป็นคร้ังแรกดว้ยกระมงั   ท่ียอมใหมี้การจบั
พระภิกษุโดยอ านาจฝ่ายรัฐ  (ต ารวจ)   โดยไม่ตอ้งปรึกษากบัฝ่ายคณะสงฆก่์อน 
82 ในกรณีน้ีดู  Somporn ,  “Rightist  Phoenix”, p . 384 และ  S. J. Tambiah,  World  Conqueror  and  World  Renouncer  
(Cambridge: Cambridge  Universety  Press, 1976 ) pp. 257 – 60  แมพ้ระพิมลธรรมกบัพระศาสนโสภณ   จะไดรั้บการพิพากษา
วา่บริสุทธ์ิจากศาลแลว้ก็ตาม   แต่ฝ่ายน าของคณะสงฆท่ี์ยงัขลาด   ฉอ้ฉล  หรือริษยา   ก็ไม่ยอมคืนต าแหน่งสมณศกัด์ิใหแ้ก่พระ
ทั้งสอง   หลงัเหตุการณ์ตุลาคม  2516  มีการเคล่ือนไหวอยา่งเงียบ ๆ  เพ่ือเรียกร้องการคืนสมณศกัด์ิ   แต่ก็พบัไป  ต่อมาในวนัท่ี   
12  มกราคม  2518 บรรดายวุสงฆท์ าการอดอาหารประทว้งท่ีวดัมหาธาตุในกรุงเทพฯ    ซ่ึงไม่เคยมีเหตุการณ์อยา่งน้ีมาก่อนใน
ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่   จนกวา่สมเด็จพระสงัฆราชจะยอมพิจารณาเร่ืองน้ีเสียใหม่  (The  Nation, Jan  13, 1975)  การส
ไตรคส์ร้างความฮือฮา   และในวนัท่ี  17  มกราคม  พระสงัฆราชทรงยอมตามขอ้เรียกร้องสญัญาวา่จะคืนสมณศกัด์ิใหภ้ายใน
หน่ึงเดือน  (Bangkok  Post,  January 18 ,1975)  ในท่ีสุดในวนัท่ี  30 มกราคม   คณะกรรมการสงฆพ์ิเศษท าการช าระเร่ืองท าให้
พระทั้งสองบริสุทธ์ิ  (Bangkok Post, February  23 , 1976) 
 
พระสงัฆราชท่ีร่วมกบัสฤษด์ิในการสร้างเร่ืองแต่แรก   คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  ส้ินพระชนมอ์ยา่งน่าเศร้าสลดใน
อุบติัเหตุรถยนตใ์นวนัท่ี  18  ธนัวาคม  2514  คนไทยหลายคนเช่ือวา่อุบติัเหตุน้ีเป็นการชดใชก้รรมเก่าท่ีใชอ้  านาจอยา่งไม่เป็น
ธรรม 
83 ดู  Charles F.  Keyes,  “Buddhism  and  National  Integration  in  Thailand,”  Journal  of  Asian  Studies, 30:3 (May 1971) , 
pp . 551 – 67 ,  โดยเฉพาะ  pp .  559 – 65  :  และดู  Ishii, “Church  and  State,”  pp . 864 - 71 
84 เม่ือสฤษด์ิผูส้นบัสนุนพทุธศาสนาถึงแก่อสญักรรม   เร่ืองถึงแดงออกมาวา่เขากอบโกยเงินจาการคอรัปชัน่ไว ้ 140 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ   และมีอนุภรรยากวา่  80  คน  ดู Thak. “The Sarit  Regime,” pp . 427 – 30   ซ่ึงอา้งแหล่งขอ้มูลจากในประเทศของเร่ืองน้ี
มากมาย 
85 ความเขา้ใจน้ีเห็นไดจ้ากการบรรยายอยา่งไม่เขา้ใจในบทวา่ดว้ย  “Education  and  Society”  ใน  Smith  et  al.,   Area  
Handbook, pp . 175 - 77 
86 ดูบทความของชชัรินทร์   ไชยวฒัน์   ซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง  “Protests  divide  the  monkhood”  Bangkok Post , Febuary 23, 
1975  ดู  Kaufman, Bangkhuad, หนา้  224 – 6  ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบในดา้นสภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน   ดูเหมือนวา่ค า
วจิารณ์แดกดนัพฤติกรรมเลวร้ายของพระผูใ้หญ่  จะเป็นท่ีไดย้นิทัว่ไปในหมู่ประชามหาชนประมาณกลางปี  2514   ดูไดจ้าก



                                                                                                                                                                                                                                       

ตวัอยา่ง  เช่น  พระมหาเสถียรพงษ ์  ปุณณวณัโณ  “พระสงฆไ์ทยในรอบ  25  ปี”  ในสงัคมศาสตร์ปริทศัน์ 9:6  (ธนัวาคม  
2514),หนา้  28   ส าหรับขอ้ความดงักล่าวน้ี  ผมเป็นหน้ีต่อบทความท่ียงัไม่ไดตี้พิมพ ์  “The  Buddhist  Monkhood  in  Thai  
Politics”  โดย  สมบูรณ์   สุขส าราญ   ในระหวา่งช่วงของการประทว้งและเดินขบวนท่ีน าไปสู่การลม้ถนอมและประภาสนั้น   
พระสงฆเ์ขา้ร่วมมากข้ึน  ๆ  ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจนกัศึกษา 
87 เม่ือ 19 พฤศจิกายน 2517 พระจ านวน 100 รูปผนึกแขนกนัร่วมเป็นแนวหนา้ในการเดินขบวนคร้ังใหญ่ร่วมกบัชาวไร่ชาวนา   
ซ่ึงเขา้มาในกรุงเทพฯ  11  วนัก่อนหนา้น้ี  ทั้งน้ีเพ่ือเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปท่ีดิน   ดู  สมบูรณ์  สุขส าราญ  “The  Buddhist  
Monkhood”  หนา้ 6  คงจะคาดเดาไดว้า่  การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาในหมู่หนงัสือพิมพฝ่์ายขวาและ  “ฝ่ายเป็น
กลาง”   ทั้งหลายท่ีเฝ้ายนืยนัอยา่งหนา้ตาเฉยวา่คณะสงฆอ์ยูเ่หนือการเมืองมาตลอด  และควรเป็นไปเช่นนั้น  ในวนัท่ี  9  
ธนัวาคม  พระมหาจดั   คงสุข  พระ  “หวัรุนแรง”   ไดป้ระกาศจดัตั้งสหพนัธ์ชาวพทุธไทย  เพ่ือสนบัสนุนการท าใหค้ณะสงฆ์
เป็นประชาธิปไตย  และจดัการศึกษาพทุธศาสนาใหเ้ป็นไปเพื่อบริการสงัคม  (ประชาธิปไตย  9  ธนัวาคม  2517  และดู  
Bangkok  Post, December  10-12 , 1974)  การประทว้งอดอาหารท่ีกล่าวถึงในเชิงอรรถ  82  ขา้งตน้ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือเดือนมกราคม  
2518   นั้น   ก็จดัโดยกลุ่มท่ีเรียกวา่  “ยวุสงฆ”์   ซ่ึงเรียนรู้การจดัตั้งทางการเมืองอยา่งดีจากศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศ
ไทย  ตั้งแต่ปี  2517 
88 ดูตวัอยา่งเช่น   ค  ากล่าวของพระมหาจดั  คงสุขในการสมัมนา  “ประเทศไทยเป็นเมืองพทุธอยา่งแทจ้ริงหรือ” พิมพใ์น  ผา่ตดั
พทุธศาสนา  (กรุงเทพฯ: ภาพสุวรรณการพิมพ,์ 2517) หนา้  48 – 9 อา้งใน  สมบูรณ์   สุขส าราญ  “The  Buddhist  Monkhood”  
หนา้ 22   
89 ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบับทบาทและความคิดทางการเมืองของกิตติวฒุโฑ    คืองานของ Charles  F. Keyes “Political   Crisis  
and  Militant  Buddhism  in  Contemporary  Thailand,”  ใน Bordwell  Smith, ed., Religion  and  Legitimation  of  Power  in  
Thailand,  Burma,  and  Laos, (Chambersburg, Pa: Wilson, 1977)  บทความน้ีมีขอ้วเิคราะห์เยีย่มเก่ียวกบัค ากล่าวแสนดงัของ
กิตติวฒุโฑ ปี  2519  ท่ีวา่ “ฆ่าคอมมิวนิสตไ์ม่บาป”   อาจารยค์ายส์  อา้งถึงค ากล่าวน้ีวา่  “การฆ่าคอมมิวนิสตไ์ม่ถือวา่เป็นการฆ่า
คน  เพราะวา่ใครก็ตามท่ีท าลายชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ มนัไม่ใช่คนสมบูรณ์   คือตอ้งตั้งใจเราไม่ไดฆ่้าคนแตฆ่่ามารซ่ึง
เป็นหนา้ท่ีของคนไทยทุกคน .....เหมือนเราฆ่าปลา  แกงใส่บาตรพระ   ไอบ้าปมนัก็มีหรอกท่ีฆ่าปลา   แต่เราใส่บาตรพระไดบุ้ญ
มากกวา่”   ขอ้ความน้ีมาจากของกิตติวฒุโฑเอง   คือ  ฆ่าคอมมิวนิสตไ์ม่บาป  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิอภิธรรม วดัมหาธาตุ, 2519)    
แมว้า่หนงัสือพิมพฝ่์ายเสรีนิยม  ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาฯ   และกลุ่มอ่ืน ๆ  ท่ีถูกกล่าวหาวา่แอนต้ีพทุธ ตามค ากล่าวน้ีจะ
ประทว้งอยา่งรุนแรงตลอดทั้งการท่ีกิตติวฒุโฑเป็นสมาชิกในองคก์รลบั  ๆ  ฝ่ายขวาจดั  คือ  นวพล  (ดูเชิงอรรถท่ี 94)   ก็ตาม 
มหาเถรสมาคม องคก์รชั้นสูงของคณะสงฆ ์ก็ปฏิเสธท่ีจะจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่มีแมแ้ต่ค  าปราม   ทั้ง  ๆ  ท่ีก่อนหนา้น้ีได้
ด าเนินการไล่พระมหาจดั  คงสุข  และพระรูปอ่ืน ๆ  ออกจากวดัในฐานท่ี  “มีกิจกรรมทางการเมืองท่ีไม่เหมาะสมกบัความเป็น
พระ” 
90 โปรดดู  ธเนศ  “ความเคล่ือนไหว”หนา้ 30 
91 โปรดดู Naher, “Stability” หนา้ 1101 
92 ท่ีส าคญัอยา่งยิง่ก็คือผลงานอนัหลากหลายของจิตร  ภูมิศกัด์ิ   นกัประวติัศาสตร์มาร์กซิสตท่ี์ปราดเปร่ือง  ผูเ้ป็นทั้งกว ี 
นกัภาษาศาสตร์  นกัเขียน และนกัวจิารณ์สงัคม จิตรถูกสงัหารโดยตวัแทนของเผด็จการเม่ืออายเุพียง  36  ปี  งานเขียนส่วนใหญ่
ของจิตรถูกสัง่เก็บ และท าลายหลงัจากพิมพอ์อกมาไดไ้ม่นาน  บางส่วนก็ยงัเป็นตน้ฉบบัท่ียงัไม่ไดตี้พิมพจ์นกระทัง่ปี  2517 ท่ี
จริงแลว้ช่ือของจิตรนั้นตอ้งหา้มในสมยัถนอม – ประภาส  อยา่งไรก็ตามระหวา่ง 2517–18 หนงัสือ โฉมหนา้ศกัดินาไทย ของ
จิตรก็ไดรั้บการตีพิมพถึ์งสามคร้ัง และกลายเป็นคมัภีร์ของคนหนุ่มสาวหวัรุนแรงรุ่นนั้น 



                                                                                                                                                                                                                                       
93 อาการท่ีส าแดงออกมาชดัคือ ขอ้ความท่ีโกรธข้ึงดงัต่อไปน้ีของกรมประชาสมัพนัธ์  สมยัรัฐบาลธานินทร์  เม่ือ 6  พฤศจิกายน  
2519  วา่  “วฒันธรรมของเรา  รักษามาไดด้ว้ยบรรพบุรุษและประเพณี  กลบัถูกละเลย  ถูกหาวา่ลา้สมยัวา่เป็นไดโนเสาร์เต่าพนัปี   
หรือไม่ก็เป็นสตัวท่ี์สูญหายไปแลว้   บางคนถึงกบัไม่เคารพบิดามารดา   นกัเรียนไม่เคารพครูบาอาจารย ์ กลบัไปรับอุดมการณ์
ต่างดา้วโดยไม่รู้วา่เป็นการกระท าท่ีเป็นภยัต่อวฒันธรรมของเรา   ทั้งยงัไม่ฟังค าแนะน าจากผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัอุดมการณ์นั้น
เป็นอยา่งดี    ความมัน่คงของชาติถูกคุกคามมาตลอด  3  ปี  ใครก็ตามท่ีแสดงความห่วงใยต่อความมัน่คงของชาติก็ถูกเยาะเยย้   
และหาวา่เป็นซากเดนของระบบราชการโดยคนท่ีเรียกตนเองวา่มีหวักา้วหนา้ ...”   FBIS  Daily  Report, November 8 , 1976 
94 น่าสนใจท่ีวา่สมาชิกขององคก์รขวาจดั   นวพล   ซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือปี  2517  (ซ่ึงเช่ือกนัวา่ นายกรัฐมนตรีธานินทร์  กรัยวเิชียรเป็น
สมาชิกดว้ยนั้น)   ส่วนใหญ่เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัสูงอายหุรือไม่ก็กลางคนแลว้   ส่วนใหญ่อาจารยเ์หล่าน้ีไดป้ริญญาโทจาก
มหาวทิยาลยัต่างประเทศระดบัรอง   และก็มีประวติัเชลียร์เผดจ็การมานาน  และก็โกรธแคน้นกัท่ีถูกวจิารณ์ต่าง ๆ   ถูกดูหม่ินดู
แคลนจากคนท่ีอายอุ่อนกวา่  (ซ่ึงมกัจะมีปริญญาเอกจากมหาวทิยาลยัชั้นดี   และก็ไดรั้บอิทธิพลและอุดมคติจากขบวนการ
ต่อตา้นสงคราม)   ในกรณีส าคญั  ๆ   หลายกรณี   อาจารยม์หาวทิยาลยัอาวโุสถูกขบัไล่เพราะคอรัปชัน่   เกียจคร้านเหลือหลาย   
ไร้ประสิทธิภาพ    และก็คอยสปายนิสิตนกัศึกษาใหก้บัราชการ   ส าหรับเร่ืองเก่ียวกบันวพล  โปรดดู  Keyes, “Political   Crisis”            
หนา้  8 –12  
95 คดีแรกคือนกัศึกษากิจกรรมฝ่ายซา้ยช่ือ  ประเดิม  ด ารงคเ์จริญ  ถูกกล่าวหาวา่โจมตีกษตัริยใ์นบทกวท่ีีเขียนใหก้บันิตยสาร
นกัศึกษาฉบบัหน่ึงซ่ึงไม่ค่อยจะมีใครรู้จกั   ประเดิมโชคดีท่ีถูกปล่อยตวัพน้ขอ้หาเม่ือปลายเดือนกมุภาพนัธ์  2518  (ดู
รายละเอียดใน The  Nation, March 1, 1975)   ส่วนคดีท่ีสองเป็นนกัหนงัสือพิมพช่ื์อ  เสนีย ์  สูงนาท  ถูกขอ้หาวา่หม่ินสมเดจ็
พระราชินีโดยวพิากษว์จิารณ์พระราชเสาวนียล์งในหนงัสือพิมพฝ่์ายขวา   ดาวสยาม   เสนียถ์ูกตดัสินจ าคุก  2  ปี  เม่ือวนัท่ี 4  
กมุภาพนัธ์  2519  (ดู  ประชาชาติรายสปัดาห์  เล่ม  15  วนัท่ี  10  กมุภาพนัธ์  2519  หนา้  36)  การลงโทษนกัหนงัสือพิมพฝ่์าย
ขวาน้ีเป็นการช้ีอยา่งชดัเจนวา่การด าเนินการเร่ืองหม่ินพระบรมเดชานุภาพ  มิใช่เป็นการกระท าของฝ่ายอนุรักษนิ์ยมต่อฝ่ายซา้ย
เท่านั้น   แต่มาจากความต่ืนกลวัทางดา้นอุดมการณ์และวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริง 
96   Kaufman , Bangkhuad,  หนา้  229 –31  งานน้ีดีเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ในบรรยากาศของชุมชนทอ้งถ่ิน 
97 รัฐบาลถนอม – ประภาสรีบเปิดความสมัพนัธ์ทางการฑูตกบัพนมเปญทนัที    และในฤดูร้อนของปี  2513  ก็เกือบจะส่งทหาร
เขา้ไปกมัพชูาเพ่ือสนบัสนุนระบอบลอนนอล  และการ  “รุกเขา้ไป  (ในกมัพชูา)”   ของอเมริกา – เวยีดนามใต ้ แมใ้นตน้พทุธ
ทศวรรษ  2490  เม่ือกษตัริยเ์ขมร  นโรดม  สีหนุ  เสด็จมากรุงเทพฯในขบวนการ  “ราชภารกิจกูช้าติ”  และเอกราชกมัพชูา  
รัฐบาลจอมพล  ป.   พิบูลสงครามก็ปฏิบติัต่อพระองคอ์ยา่งไม่สมพระเกียรติโดยไม่ค่อยจะปิดบงันกั   โปรดดู  Roger M. Smith, 
Cambodia’s Foreign  Policy  (Ithaca, NY: Cornell  University  Press, 1975)  หนา้ 48   อยา่งไรก็ตามความเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองในกมัพชูาก็ไม่ไดถู้กปล่อยไวโ้ดยท่ีไม่มีการฉวยประโยชน์จากชายแดนดา้นน้ี   ตวัอยา่งเช่น   กิตติวฒุโฑ  ก็ใหค้  า
อรรถาธิบายวา่ท่ีมาของการต่อตา้นคอมมิวนิสตข์องตน   ก็เพราะคอมมิวนิสตฆ่์าเขมรในตอนปลายของสงครามกลางเมืองใน
กมัพชูา 
98 ในช่วงนั้น  ทางการทหารเพียงกลุ่มเดียวมีสถานีวทิยมุากกวา่คร่ึงทัว่ประเทศ   และเป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์เกือบทั้งหมด   
ยกเวน้เพียงสถานีเดียว  ทั้งน้ีจากขอ้มูลของ  National  Anti-Fascism  Front  of  Thailand, “ Three  Years  of  Thai  Democracy”  
ใน  Thailand  Information  Resource, NO. 1  (May  1977)  หนา้ 3 
99 พลตรีประมาณ  มีช่ือเสียงเป็นหุน้ส่วนกบัธุรกิจใหญ่ของญ่ีปุ่น   เป็นคู่เขยกบัพลต ารวจเอกเผา่   ศรียานนทผ์ูฉ้าวโฉ่    ซ่ึงความ
ทารุณโหดร้ายในตอนปลายพทุธทศวรรษ  2480  และตน้พทุธทศวรรษ  2490  มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวมาก่อนหนา้น้ีแลว้ 
100 นที  “Village  Scouts”  p. 35  อา้งวา่หลายชัว่โมงก่อนการสงัหารหมู่   ค่ายฝึกลูกเสือชาวบา้นท่ีนครปฐมไดจ้ดัแสดงการฆ่า
และแขวนคอ “นกัศึกษาชัว่” และยงัยนืยนัวา่ฆาตกรตวัจริงบางคนมาจากค่ายน้ี 



                                                                                                                                                                                                                                       
101 ลานโพธ์ิไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ระดบัชาติของการต่อตา้นเผด็จการ  จากลานโพธ์ิน้ีเองท่ีการประทว้งเร่ิมข้ึนและลม้ถนอม-
ประภาสเม่ือเดือนตุลาคม  2516 
102 ควรสงัเกตดว้ยวา่  ดาวสยาม  ตั้งข้ึนโดยตวัแทนตามแบบฉบบัของเศรษฐีใหม่   และก็มีคอลมันกิ์จกรรมลูกเสือชาวบา้น
ประจ า  ผูบ้ริจาครวย ๆ  และกลุ่มกิจกรรมอาจจะเห็นช่ือของตนไดรั้บการตีพิมพ ์  หรือแมแ้ต่ไดใ้กลชิ้ดกบัราชวงศ ์  ตลอดจนได้
ร่วมวงกบัผูล้ากมากดี  ขา้ราชการชั้นสูง  หนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีจึงเหมาะสมส าหรับใชจุ้ดรณรงคร์วมพลลูกเสือชาวบา้นไดเ้ร็วและ
โหด 
103 บุคคลส าคญัของสถานีวทิยยุานเกราะ   คือ  พนัโทอุทาร  สนิทวงศ ์ ณ  อยธุยา  ผูเ้ป็นพระญาติพระวงศ์  ดู Far  Eastern  
Economic  Review  February 11 , 1977  บทบาทส าคญัของเขาในการเสสร้างเร่ือง  5 –6 ตุลาคม น้ี  เป็นเคร่ืองช้ีถึงความเก่ียวพนั
ของ...กบัการลม้รัฐบาลท่ีมาโดยวถีิทางรัฐธรรมนูญและรัฐสภา    นกัสร้างความเกลียดชงัอีกคนหน่ึง   คือ  ดร.อุทิศ  นาคสวสัด์ิ   
ซ่ึงจบจากมหาวทิยาลยัคอร์แนลล ์  และเป็นนายกชมรมวทิยเุสรี 
104ประหลาดแต่ก็เป็นบุคลิกปกติ   ท่ีสญัญาณของความต่ืนตระหนกวา่จกัรวาลจะถล่มทลายน้ีเก่ียวพนักบัการท่ีรัฐบาลธานินทร์
สัง่แบนการสอนทฤษฎีการเมืองของวงการศึกษาทั้งหมด  (รวมทั้งของฝ่ายขวาดว้ย) โปรดดู New York Times, October 21, 
1975  และ  Far  Eastern  Economic  Review, Nov  5, 1976 
105 เร่ืองน้ีเห็นชดัจากการกระจายเสียงวทิยขุองขบวนการต่อสูใ้นป่า   และจากใบปลิวท่ีแจกทัว่ไปในกรุงเทพฯ   น่าสนใจท่ีมี
เคร่ืองช้ีวา่มีกลุ่มฝ่ายขวาเองท่ีไม่พอใจและก็วพิากษว์จิารณ์ดว้ยเช่นกนั   แมจ้ะไม่ใช่ในเร่ืองสถาบนัแต่ก็เป็นเร่ืองของตวับุคคล 
106 ในการวเิคราะห์ท่ีเสนอในบทความน้ี    ผมไดต้ั้งใจเนน้ปัจจยัใหม่   ในวงโคจรของการเมืองไทย    แน่นอนผมไม่ได้
หมายความท่ีจะเสนอวา่ชั้นชนกระฎุมพีใหม่   เป็นมากไปกวา่ปัจจยัระดบัรองในโครงสร้างอ านาจในกรุงเทพฯ   พวกน้ีดูจะเป็น
ปัจจยัรองท่ีไม่น่าเช่ือถือไดจ้ากทศันะของกลุ่มชนชั้นปกครองดว้ยซ ้ าไป  ภายหลงัรัฐประหาร 6  ตุลาคม  เห็นไดช้ดัวา่คณะทหาร
พยายามกลบัคืนสู่รูปแบบเก่าของการปราบปราม  “เชิงบริหาร”   ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดก้ระทิงแดงถา้ไม่ถูกท าใหเ้งียบลงก็
ถูกส่งไปรบในเขตเหนือ    อีสาน   และปักษใ์ต ้  (ซ่ึงมีรายงานวา่บาดเจบ็สาหสั)  นวพลก็ไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้งียบหายต๋อม
ไป  ส่วนพนัโทอุทาร  ถูกยา้ยออกจากการควบคุมรายการสถานีวทิยยุานเกราะ  บรรดานายพลระดบัสูงท่ีมีความเป็น “กลางๆ”  
ทั้งหมดดูอยากจะบริหารรัฐบาลในแบบของสฤษด์ิ-ถนอม-ประภาสเสียมากกวา่   แต่น่าสงสยัวา่คงจะเป็นไปไม่ไดแ้ลว้   
กระฎุมพีใหม่ไดอ้อกมาอยูท่ัว่ ทั้งเจา้ท่ีดินต่างจงัหวดัใหม่ๆ  ก็ออกมาแลว้เช่นกนั  พนัธมิตรเก่าท่ีวา่น้ีจะโยนท้ิงก็ไม่ได ้ จะท าไม่
รู้ไม่ช้ีก็ไม่ได ้  และปัญหาของชนชั้นใหม่น้ีก็อาจจะแกไ้ม่ไดโ้ดยบรรดาท่านนายพล   การบูมก็คงจะไม่กลบัมาอยา่งทรงพลงั
แบบเก่า   อุดมการณ์ท่ีปราศจากรอยแยกท่ีมีมาในอดีตก็คงจะเอากลบัคืนมาไม่ได ้  คนวา่งงานเพ่ิม   ระบบราชการโตจนตีบตนั    
มหาวทิยาลยัขดักนัในตวัเองอยา่งแกไ้ม่ตก   กลุ่มฝ่ายขวาไดมี้ประสบการณ์การเขา้ร่วมและก็ดูจะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะถูกถีบออกไป  
ยกัษใ์หญ่ไดถู้กปล่อยออกมาจากขวดเสียแลว้   และก็จะเป็นการยากยิง่ท่ีคณะทหารหรือใครก็ตามท่ีสืบทอดอ านาจ  จะจบัมนั
กลบัใส่เขา้ไปในขวดไดอี้กคร้ังตลอดไป 
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