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ปี ที่พิมพ์ : 2563
ส�ำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
จ�ำนวนหน้า : 269
ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกบั ผลงานชิ้ นใหม่ของ ผศ. ดร. โดม ไกรปกรณ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รบั ทุนสนั บสนุ นตีพิมพ์จากสถาบัน
พระปกเกล้า หนั งสือ “เส้นทางประชาธิปไตย” เล่มนี้ เป็ นหนั งสือที่ เป็ นประโยชน์ และน่ าสนใจส�ำหรับ
ผูท้ ี่สนใจการเมืองไทยร่วมสมัย เนื้ อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย 4 บท จ�ำนวน 269 หน้า ข้อเสนอหลัก
ของหนังสือเล่มนี้ ต้องการบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางประชาธิปไตยผ่าน “ช่วงเวลา” ของความเปลี่ยนแปลง
ในระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว (long duration) โดยพิจารณากระแสความคิดประชาธิปไตยที่มีมา
ตั้งแต่สมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนถึงระบอบประชาธิปไตยที่สมั พันธ์และเกี่ยวข้องกับ “สถานที่”
ของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้ นในกรุงเทพฯ

210

วารสารประวัติศาสตร์ 2564

JOURNAL OF HISTORY 2021

บทแรก ว่าด้วยเส้นทางจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สปู่ ระชาธิปไตยยุคคณะราษฎร (พ.ศ. 2435-2490)
ในบทนี้ ผูเ้ ขียนพูดถึงสถานที่สำ� คัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้ นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง ถนนราชด�ำเนิน พระทีน่ งั ่ อนันตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังสราญรมย์
และวังปารุ สกวัน โดยสถานที่ เหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วง พ.ศ. 2475-2490
ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่คณะราษฎรมีอำ� นาจในทางการเมือง และสถานที่ที่เพิง่ สร้างในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ได้แก่ อนุ สาวรียพ์ ิทักษ์รฐั ธรรมนู ญ อนุ สาวรียป์ ระชาธิปไตย อนุ สาวรียช์ ยั สมรภูมิ และท�ำเนี ยบท่าช้าง
ซึ่งสถานที่เหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ทรงจ�ำทั้งยังสร้างส�ำนึ กประชาธิปไตยให้คนรุ่นหลังได้รบั รู ้
โดยที่ในช่วงแรก ผูเ้ ขียนให้ภาพที่มาที่ไปของสังคมต้นรัตนโกสินทร์เพื่อให้ผูอ้ ่านได้เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์น้ั นเป็ นแนวคิ ดและรูปแบบการปกครองของสยามในช่วงปี พ.ศ. 2435-2475
อันเป็ นผลมาจากการรวมศูนย์อำ� นาจของรัชกาลที่ 5 ท�ำให้สถานะของพระมหากษัตริยม์ ีอำ� นาจเบ็ดเสร็จ
แต่เพียงพระองค์เดียว ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านั้ นที่อ�ำนาจมักจะอยู่ในมือของขุนนางโดยเฉพาะขุนนาง
ชั้นผูใ้ หญ่ตระกูลบุนนาค ในแง่นี้ ผูเ้ ขียนได้วิเคราะห์และอธิบายถึงเงื่อนไขทั้งปั จจัยภายในและภายนอก
ที่ทำ� ให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เอาไว้อย่างชัดเจน
บทที่สอง ว่าด้วยเส้นทางจากกึ่งเผด็จการสู่ประชาธิปไตยแบบไทย (พ.ศ. 2491-2516) บทนี้
ผู เ้ ขี ย นได้อ ธิ บ ายและวิเ คราะห์เ หตุ ก ารณ์ค วามเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง โดยในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วนี้
เป็ นช่วงเวลาที่ คณะราษฎรหมดอ�ำนาจทางการเมืองอย่างแท้จริง อันเป็ นผลมาจากการรัฐประหารของ
ผิ ณ ชุ ณหะวัณ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 (ผูเ้ ขียนได้อธิบายเอาไว้ในบทที่ 1 แล้ว) ในช่วง
พ.ศ. 2491-2500 จอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี อาจกล่าวได้วา่ เป็ นช่วงเวลาที่การเมืองไทย
ผันผวนอยูไ่ ม่น้อย ผูเ้ ขียนได้อา้ งงานของสุธาชัย ยิ้ มประเสริฐ ซึ่งได้แบ่งช่วงเวลาย่อยๆ ออกเป็ น 3 ยุค คือ
1. รัฐ บาลยุ ค กึ่ ง เผด็ จ การ (พ.ศ. 2491-2494) มี ลัก ษณะกึ่ ง เผด็ จ การ เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารยุ บ สภา
ไม่ล ม้ รัฐ ธรรมนู ญ และเป็ นรัฐบาลที่ มีความต่ อเนื่ อ งมาจากรัฐ บาลของนายควง อภัย วงศ์ 2. รัฐ บาล
ยุ ค เผด็ จ การ (พ.ศ. 2494-2498) เป็ นยุ ค ที่ เ กิ ด การรัฐ ประหารในปี 2494 และคณะรัฐ ประหาร
ได้เชิญจอมพล ป. ให้ดำ� รงต�ำแหน่ งนายกรัฐมนตรี สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือมีการน� ำเอารัฐธรรมนู ญ
ปี พ.ศ. 2475 มาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วใช้แทนรัฐธรรมนู ญปี พ.ศ. 2492 3. รัฐบาลยุคฟื้ นฟูประชาธิปไตย
(พ.ศ. 2498-2500) เป็ นช่วงที่จอมพล ป. ปรับนโยบายทางการเมืองให้มีความเป็ นประชาธิปไตยและ
ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้ น และให้มีการจัดตั้งพรรคการเมือง เป็ นต้น แต่หลังจากนั้น จอมพล ป.
ก็ถูกยึดอ�ำนาจโดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเขาได้สถาปนารูปแบบการปกครอง
ในลักษณะที่เรียกว่า “พ่อขุนอุปถัมภ์” ขึ้ นมา พร้อมๆ กับวาทกรรม “ประชาธิปไตยแบบไทย” ท�ำให้เกิด
การรวมศู น ย์อ�ำ นาจอย่ า งเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดไว้ที่ ผู ้น� ำ แต่ เ พี ย งผู ้เ ดี ย ว แม้จ อมพลสฤษดิ์ ได้เ สี ย ชี วิ ต
ในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ งนายกรัฐมนตรี แต่รูปแบบการปกครองในลักษณะดังกล่าวยังคงสืบเนื่ องไปจนถึง
จอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร และได้สิ้ นสุ ด ลงเมื่ อ เกิ ด การเรี ย กร้อ งประชาธิ ป ไตยของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในปี
พ.ศ. 2516 นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนยังได้ใช้สถานทีเ่ พือ่ อธิบายเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับเหตุการณ์กบฏวังหลวงในปี พ.ศ. 2492 หรือท่าราชวรดิฐกับกบฏแมนฮัตตันในปี พ.ศ. 2494 รวมถึง
สะพานมัฆวานรังสรรค์กบั การเดินขบวนของประชาชนเพื่อประท้วงการเลือกตั้งสกปรกในปี พ.ศ. 2500
บทที่สาม ว่าด้วยเส้นทางประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ. 2516-2531)
ในบทนี้ ผูเ้ ขียนได้อธิบายว่าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนการปกครองจากประชาธิปไตย
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แบบไทย” ไปสู่ “ประชาธิ ปไตยแบบเสรี นิยม” อันหมายถึ งสิ ทธิ และเสรี ภาพที่ ก�ำหนดในรัฐธรรมนู ญ
เป็ นของประชาชน ท�ำให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองมากขึ้ นในเวลาต่อมา แต่หลังจากนั้นอีก 3 ปี ต่อมา
ก็ได้เกิดเหตุการณ์ลอ้ มปราบนั กศึกษาในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท�ำให้
รูปแบบการปกครองไทยเปลี่ยนไปในลักษณะที่เป็ นประชาธิปไตยครึ่งใบ
บทที่สี่ ว่าด้วยเส้นทางประชาธิปไตยที่ผนั ผวนระหว่างประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมกับการปกครอง
เผด็จการ (พ.ศ. 2531-2557) ในบทนี้ ผูเ้ ขียนมองว่าการขึ้ นมาของรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ คือการหันกลับ
ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมอีกครั้ง ด้วยนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้า” แต่ในปี
พ.ศ. 2534 ก็ถูกยึดอ�ำนาจโดยคณะรัฐประหารในนาม “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
กระทัง่ ในปี ต่อมาก็ได้เกิดเหตุ การณ์ “พฤษภาทมิฬ” ซึ่งเป็ นผลจากความพยายามสืบทอดอ�ำนาจอันมี
พลเอกสุ จินดา คราประยูร เป็ นนายกรัฐมนตรี แต่หลังจากประเทศไทยมีรัฐธรรมนู ญ ปี พ.ศ. 2540
บริบททางการเมืองไทยมีความเป็ นประชาธิปไตยมากขึ้ น รัฐธรรมนู ญฉบับดังกล่าวได้รบั การยอมรับว่า
เป็ นรัฐธรรมนู ญฉบับประชาชนที่มีความเป็ นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ ง อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2549
รัฐบาลพลเรื อนที่ มาจากการเลื อกตั้งภายใต้การน� ำของทักษิ ณ ชิ นวัตร จากพรรคไทยรักไทย ซึ่ งชนะ
การเลื อ กตั้ง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2544 และอยู่จ นครบวาระ 4 ปี กระทัง่ ชนะการเลื อ กตั้ง ในปี พ.ศ. 2548
อย่างท่วมท้น ได้ถูกยึดอ�ำนาจโดยคณะรัฐประหารที่มีชื่อ “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข (คปค)” โดยมีพลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน เป็ นหัวคณะ และเกิด
รัฐประหารอีกครั้งในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งถูกมองว่าเป็ นรัฐประหารแฝด เนื่ องจากผูท้ ี่ ถูกรัฐประหารและ
ผูท้ ี่รฐั ประหารเป็ นคนกลุ่มเดียวกันกับเหตุการณ์รฐั ประหารในปี พ.ศ. 2549 ผลพวงจากการรัฐประหาร
ในตอนนั้น ท�ำให้ประเทศไทยตกอยูภ่ ายใต้ระบอบเผด็จการมาจนถึงปัจจุบนั แม้จะมีการเลือกตัง้ ในปี พ.ศ. 2562
อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจารณ์มองว่าถึงแม้ขอ้ เสนอดังกล่าวมิใช่ขอ้ เสนอใหม่ในทางวิชาการ ทว่าจุดเด่น
ในข้อเสนอหลักของผู เ้ ขียนก็คือการน� ำ “พื้ นที่ ” (space) และ “เวลา” (time) มาใช้อธิ บายสถานที่
กับเหตุการณ์ทางการเมืองได้อย่างน่ าสนใจ ท�ำให้ผูอ้ ่านรับรูแ้ ละเข้าใจบริบทในแต่ละช่วงเวลาของกระแส
คิดประชาธิ ปไตย สิ่งที่ ผูว้ ิจารณ์มองว่างานชิ้ นนี้ ยังขาดอยู่ประเด็ นแรกก็คือการเรียกร้องประชาธิ ปไตย
และการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของพลเมื อ งที่ อ ยู่น อกกรุ ง เทพฯ ที่ มี ม าตั้ง แต่ ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลง
การปกครองในปี พ.ศ. 2475 และหลังจากนั้ น พบว่าประชาชนมีส�ำนึ กต่อระบอบใหม่มากยิ่งขึ้ นในยุค
ที่คณะราษฎรมีอำ� นาจ มีการสร้างอนุ สาวรียร์ ฐั ธรรมนู ญหลายแห่งในต่างจังหวัด เป็ นต้น อีกประเด็นหนึ่ ง
ก็คือนิ ยามของค�ำว่าประชาธิปไตย ในความเข้าใจของผูว้ จิ ารณ์ (ซึ่งอาจจะผิดก็ได้) เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ จบ
ดูเหมือนว่า “เส้นทางประชาธิปไตย” ของผูเ้ ขียนจะมีความหมายที่เป็ นเส้นตรง ในแง่นี้ ผูว้ ิจารณ์มองว่า
ประชาธิ ปไตยในระบอบเก่ามีความแตกต่ างจากความหมายที่ เราเข้าใจในปั จจุบัน ในสมัยรัชกาลที่ 6
ประชาธิ ปไตยมีความหมายว่า “รี พับลิ ก” หรื อแม้แต่ เมื่อเกิดการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ระบอบใหม่ที่คณะราษฎรเรี ยกนั้ นก็คือระบอบกษั ตริ ยท์ ี่ อยู่ใต้รัฐธรรมนู ญ
(Constitutional Monarchy) ประเด็นสุดท้ายที่อยากทิ้ งไว้และจะไม่ลงรายละเอียดก็คือการให้ความหมาย
ใหม่ของประชาธิปไตยผ่านสถานที่และเหตุการณ์ทางการเมืองในรัชสมัยเปลี่ยนผ่านผ่านการท�ำลายทรงจ�ำ
และมรดกคณะราษฎร
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