ลักษณะการเปลียนแปลงทางความคิดในสังคมไทย
นับแต่ “14 ตุลา”

ฉลาดชาย รมิตานนท์
เนือหาสาระของบทความนีคือ นําเสนอแนวคิดในการวิเคราะห์การเปลียนแปลง
สังคม - วัฒนธรรมไทยในช่วงยีสิบห้ าปี คือ นับแต่เหตุการณ์ “14 ตุลาฯ” พ.ศ.2516 จนถึง
ปั จจุบนั ซึงแม้ จะเป็ นช่วงเวลาทียาวนานนับได้ เสียวศตวรรษเลยทีเดียว พร้ อมกันนันก็ดูราวกับ
ว่ามีความเปลียนแปลงทีสามารถสัม ผัสได้ หรื อ ปรากฏการณ์ ของความเปลียนแปลงเกิดขึน
มากมายและรวดเร็ ว ในทุก มิ ติ แต่ ห าวิ เ คราะห์ ดูใ ห้ ดี แ ล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ระบบคิ ด ทีครอบงํ า
สังคมไทยนันเปลียนแปลงไปอย่างเชืองช้ าและลังเล กล่าวคือจากระบบคิดทีอนุญาตให้ มีเพียง
“ความเป็ นอันหนึงอันเดียว” แล้ วคลีคลายมาสู่ “ความคิดแบบทางสองแพร่ ง” แต่ในทีสุด มักจะ
จบลงทีการคงอยู่ของความคิดกระแสเดียวอยู่เสมอ ทัง ๆ ทีในความเป็ นจริ งมีความคิดอยู่หลาย
กระแส แต่กระแสอืน ๆ ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ปรากฏตัวหรื อเติบโตขึนมาจนอยู่ในฐานะทีจะท้ า
ทายกระแสหลักได้ อย่างไรก็ตามภาวะ “วิกฤตเศรษฐกิจไทย” ในปั จจุบนั ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า
ภาวะทีแท้ จริ ง ของสังคมคือ ความหลากหลายและซับซ้ อนทีมีมากเกินกว่าจะอนุญาตให้ เราคิด
อยู่ในกรอบเดียว หรื อเลือกแนวทางใดแนวทางหนึง จากเพียงสองแนวทางเท่านัน จึงอาจกล่าว
ได้ ว่าภาวะใหม่ทางความคิดของสังคมไทยจะต้ องเกิดภายใต้ ความหลากหลายทีมากกว่าสอง
และเมือเป็ นเช่นนีคําตอบหรื อคําอธิบายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ จึงมีหลากหลายและซับซ้ อนตาม
ไปด้ วย การแยกแยะปั จจัยต่าง ๆ ทําได้ ยาก รวมทังความสามารถในการคาดการณ์ ทีเคยคิดว่า
มีจ ะลดลงไป คําตอบทีง่า ย ๆ ในลักษณะครอบจัก รวาลจะหมดพลังอํานาจในการอธิ บาย
คําตอบและหรื อคําอธิบายทังหลายจะต้ องอิงกับเงือนไข บริ บทตลอดจนกาลเทศะทีผันแปรไป
ของแต่ละปรากฏการณ์ ฉะนันกระบวนการคิดในสังคมไทยจึงต้ อ งเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา
คําตอบและหรื อคําอธิบายจะมีลกั ษณะชัวคราว จะคลอบคุลมระยะเวลาสัน ยาวเพียงใดขึนอยู่
กับเงือนไขนานาประการ
อย่างไรก็ตามก่อนทีจะเข้ าสู่เนือหาของการวิเคราะห์มีประเด็นสําคัญ อยู่สาม
ประเด็นทีสมควรจะต้ องทําความตกลงร่ วมกันในบางระดับดังนี
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หนึง ขอเท้ าความคร่ าว ๆ เรื องกระแสความคิดทีเกิดขึนก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลา
ฯ ด้ วยเหตุผลว่า 14 ตุลาฯ ไม่ใช่อุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์ หากแต่เป็ นความต่อเนืองของ
พัฒนาการทางความคิดในสังคมไทย ทีสืบทอดมาจากอดีตและมีผลถึง 14 ตุลาฯและสืบเนือง
ต่อ มาจนถึง เหตุก ารณ์ “พฤษภาทมิฬ ” พร้ อมกันนันก็ ยัง มีผ ลต่ อ การปฏิ รู ป การเมือ งที มี
สัญลักษณ์ ปรากฏเป็ นรั ฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั และการเคลือนไหวในกระแสต่าง ๆ ต่อไปใน
อนาคต
สอง การเปลียนแปลงทางสังคม - วัฒนธรรมเป็ นคําทีมีความหมายกว้ างขวาง
มาก เพราะฉะนันในทีนีจะขอใช้ ในความหมายที กะทัดรั ดเข้ าแต่ในขณะเดีย วกันก็สามารถ
ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ได้ รอบด้ าน ความหมายทีใช้ คือ การเปลียนแปลงระบบคิด กล่าวอีกนัย
หนึงคือ การเปลียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมไทย คือการเปลียนแปลงระบบคิด แต่ทังนีมิได้ มี
ความหมายว่าระบบคิดเกิดขึนและเปลียนแปลงไปลอย ๆ โดยไม่สมั พันธ์ กับวัตถุวิสยั ต่าง ๆ ใน
สังคมไทยตลอดจนระบบคิดจากภายนอกทีเป็ นบริ บทห่อ หุ้ม ระบบคิด (ซึงมีหลายแนว)ของ
สังคมไทยอยู่
สาม คําว่า “ระบบคิด” ถูกใช้ ในหลายความหมายและหลายสํานักความคิดเช่น
ระบบคิด แบบไทย แบบตะวัน ตก ระบบคิ ด แบบพุท ธ แบบผี แบบวิท ยาศาสตร์ กับไม่เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น บางสํานักวิเคราะห์ว่า “ความคิด” และหรื อ อุดมการณ์ ” แท้ จริ งเป็ นเพียง
“วาท กรรม” ทางความสัมพันธ์ เชิงอํานาจของกลุ่มต่างๆในสังคม ใครมีอํานาจมากก็สามารถ
ผลักดันวาทกรรมของฝ่ ายตนออกมาได้ มากเป็ นต้ น ฉะนันหากจะเข้ าใจวาทกรรมเหล่านัน
จําต้ องพิจารณาบนความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างกลุม่ ต่างๆ ในสังคมทีมีอยู่หลากหลายบน
ฐานของความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ชนชัน เพศ (ความเป็ นหญิง-ความเป็ นชาย) อายุ และ
ศาสนาเป็ นต้ น
ดังนันเพือไม่ให้ เกิดความสับสน ในทีนีจะขอใช้ แนวคิดการวิเคราะห์หนึงทีไม่ต้อง
ติดกับเงือนไขต่าง ๆเหล่านันซึงเสนอว่า โลกในคริ สต์ ศตวรรษทีสิบเก้ าทีผ่านไปเป็ นโลกทีมี
ลักษณะถูกครอบงําโดย คําทีสะท้ อนระบบคิดแบบ “ถ้ าไม่เป็ นอย่างนันก็จะต้ องเป็ นอย่างนี ”
(Either-or) ส่วนคริ สต์ศตวรรษทียีสิบเป็ นต้ นมา นันกลับแตกต่างไปเลยอย่างสินเชิง กล่าวคือ
ศตวรรษนี เป็ นยุคสมัยของคํา หรื อระบบคิดและการทํางานทีทุ่มเทให้ กับคําว่า “และ” (And)
กล่าวอีกนัยหนึงคือ ในศตวรรษทีผ่านมา โลกหมกมุ่นอยู่กับความคิดทีว่าด้ วยการแบ่งแยก
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(separation) ความคิดเรื องความเชียวชาญเฉพาะด้ าน (specialization) และความพยายาม
ต่ า ง ๆ ในการทํ า ความกระจ่ า ง (clarity) และความสามารถในการที จะคาดการณ์
(calculability) ทุกเรื อง ทุกอย่าง ในโลก แต่นับแต่บดั นีเป็ นต้ นไประบบคิดและการกระทําต่าง
ๆ จะต้ อ งมุ่ง เน้ นสภาพการทีหลายสิงหลายอย่า งเกิด ขึนพร้ อมๆ กัน หรื อ ในขณะเดี ยวกัน
(simultaneity) ความมากมายหลากหลาย(multiplicity) ความไม่แน่นอนชัดเจน (uncutainty)
ประเด็นต่าง ๆ ในเรื องของ ความเกียวพัน (connections) ของหลายสิงหลายอย่าง ภาวะดึงดูด
เข้ าร่ วมกันระหว่างส่วนต่าง ๆ (cohesion) การดํารงอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย
การรู้ จักทดลองทีจะแลกเปลียนซึงกันและกันไม่เฉพาะการค้ าขาย แต่รวมทุกเรื องเช่น ศิลปวัฒนธรรมและความคิด สังคมทุกสังคมจะต้ องสนใจต่อการทดลองและเรี ยนรู้ ทีจะอยู่กับวิธีคิด
หรื อข้ อเสนอทีสาม สี ห้ า ซึงเคยถูกกันออกจนตกเวที และต้ องทดลองอยู่กับภาวะทีดูราวกับว่า
เป็ นภาวะตรงกันข้ ามแต่ดํารงอยู่ได้ พร้ อม ๆ กัน (ambivalence) เช่นภาวะทังรั กทังชัง ทังเป็ น
มิตร และเป็ นศัตรู ทังเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยเป็ นต้ น
เงือนไขทางความคิดก่ อน “14 ตุลาฯ”
นับแต่การเปลียนแปลงการปกครองเมือ 24 มิถุนายน 2575 เป็ นต้ นมาแม้ ว่าจะ
มีการวิเคราะห์บางแนวออกมาว่าการเปลียนแปลงครังนันเป็ น “การชิงสุกก่อนห่าม” สังคมไทย
ยังไม่พร้ อม ประชาชนคนไทยยังไม่พร้ อมทีจะปกครองตนเองอันเป็ นเหตุให้ ประชาธิปไตยไทย
ล้ ม ลุก คลุก คลานมาโดยตลอดก็ ตามที แต่ สิงหนึงที ยากทีจะปฏิ เ สธคือ “สัง คมไทย” (ใน
ความหมายรวม ๆ ) ได้ เปลียนแปลงมาโดยลําดับ อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ในเชิงชนชันแล้ ว
มีแต่”ชนชันกลาง” และบางครั ง “ชนชันล่าง” ในเมืองบางกลุ่ม จํานวนไม่มากเท่านันทีไม่หยุด
การเคลือนไหวผลักดันเพือให้ เกิดการเปลียนแปลงมาโดยตลอดแม้ จ ะกดหรื อขัดขวางมาโดย
ตลอดก็ตามที พร้ อมกันนันก็น่าสังเกตว่าแม้ คนไทยส่วนใหญ่จะไม่ได้ เข้ ามาร่ วมผลักดันโดยตรง
แต่พวกเขาก็มไิ ด้ ลกุ ขึนมาปกป้องเรี ยกร้ อง สังคมเดิมให้ กลับคืนมาอย่างเป็ นขบวนการแต่อย่าง
ใด
ในช่วงต้ นของยุคเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ภาวะของระบบคิดใน
สังคมไทยตังแต่ระดับกลางขึนไป ถูกสร้ างให้ เป็ นสองขัวตรงกันข้ ามหรื อสภาวะทางสองแพร่ ง
กล่าวคือ “ถ้ าไม่ใช่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะต้ องเป็ นการปกครองแบบประชาธิปไตย”
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(มีรัฐสภา) ไม่เช่นนันก็จะต้ องเป็ นไปในทางกลับกันคือ “ไม่เอาระบอบประชาธิปไตยแต่จะเอา
สมบูรณาญาสิทธิราช” แต่หลังจากทีความพยายามในการกู้ระบบเดิม (เช่น กบฎบวรเดชา 16
ตค.2475) ไม่ประสบความสําเร็ จ ระบบคิดแบบทางเลือกเพียงสองทางก็เริ มย้ ายขัวใหม่เมือต้ น
ปี พ.ศ.2476
ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของความขัดแย้ งทางอุดมการณ์ หรื อเป็ นความขัดแย้ งอันเกิด
จากการช่วงชิงการนําในหมู่ “คณะผู้ก่อการ” ก็ตามที หรื ออาจเกิดจากการยอมไม่ได้ อีกต่อไป
ของพลังอนุรักษ์ นิยมก็ดี ทําให้ เกิดความคิดในแบบ “ถ้ าไม่เอาอย่างนัน ก็ต้องเอาอย่างนี” อัน
ใหม่ขึนมาคราวนีปรากฎออกมาในรู ป “ถ้ าไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ต้องเอาสังคมนิยม” รู ปธรรม
ของความขัดแย้ งทีเกิดจากความคิดแบบต้ อ งเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึงนีคือ “เค้ าโครงการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ” ซึงรัฐบาลในยุคนันได้ มอบให้ หลวงประดิษฐ มนูธรรม (นายปรี ดี พนมยงค์)
เป็ นผู้ยกล่าง และต่อมาได้ มีพระบรมราชวินิจฉันของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
ออกมาว่าทรงคัดค้ านเค้ าโครงฯ ดังกล่าวนี ต่อมาในวันที 2 เมษายน 2476 พระองค์ท่านได้ ทรง
พระปรมาภิไ ธยเพื อประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่ าด้ วยคอมมู นิสต์ ตามคํ าแนะนําของ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่ผ่านการพิจารณาของสภาฯ โดยให้ เหตุผลว่าการก่อให้ เกิดขึนหรื อแม้ แต่
เพียงพยายามก่อให้ เกิดขึนซึงคอมมิวนิสต์ จักเป็ นเหตุนํามาซึงความหายนะแก่ประราษฎร
ในช่วงของการเปลียนแปลงการปกครอง ภาวะของระบบคิดในสังคมไทยถูก
สร้ างให้ เป็ นแบบทางสองแพร่ ง “ถ้ าไม่ใช่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะต้ องเป็ นการปกครอง
แบบมีรัฐสภา” หรื อไม่ก็เป็ นไปในลักษณะตรงข้ ามคือไม่เอาระบบรั ฐสภาแต่ต้องกลับคืนสู่สม
บูรณาญาสิทธิราชแต่ต่อมาเมือความพยายามทีจะกู้ระบบเดิมกลับคืนมา (เช่นกบฎบวรเดช)
ไม่ประสบความสําเร็ จ ระบบคิดแบบทางเลือกเพียงสองทางดังกล่าวก็เริ มย้ ายขัวหรื อทางสอง
แพร่ งใหม่ ภาวะนีเกิดขึนเมือเกิดความขัดแย้ งระหว่างสมาชิกคณะราษฎรด้ วยกันเอง ฝ่ ายหนึง
รู้จกั กันในนาม “สายทหาร” มี จอมพล ป.พิบลู สงครามเป็ นหัวหน้ า ส่วนอีกสายหนึงคือสายพล
เรื อนมีหลวงประดิษฐมนูธรรม หรื อนายปรี ดี พนมยงค์เป็ นหัวหน้ า ทางเลือกเพียงสองทางชุด
ใหม่คือ “ถ้ าไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ต้องเลือกสังคมนิยม”
อย่างไรก็ตามภายใต้ องค์ประกอบของหลายปั จจัย เช่นการใช้ กรณีสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดล ให้ เกิดภาพด้ านลบต่อฝ่ ายทีชูวาท กรรม สังคม
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นิ ย มก็ ดี ความหวาดกลัว การเปลียนแปลงที จะเกิ ด ต่ อ การผลิก ผัน โครงสร้ างอํ า นาจและ
ผลประโยชน์ในสังคมไทยของฝ่ ายอนุรักษ์ นิยมก็ดีมีผลทําให้ ต้ องเลือกเส้ นทางประชาธิปไตย
เสรี นยิม แต่เพียงสายเดียว
อนึงควรตังข้ อสังเกตุว่า หนึงวาทกรรมประชาธิปไตยเสรี นิยมเริ มวางตัวผูกมัด
อยู่กบั ความเป็ นอนุรักษ์ นิยมอย่างชัดเจนเป็ นครั งแรกก็ว่าได้ สองวาทกรรมสังคมนิยมถูกระบุ
อย่างชัดเจนว่าไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยจนถึงขันเป็ นอันตรายต่อประเทศชาติโดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ซึงกล่าวกันว่าเป็ นของ “คู่บ้านคู่เมือง” ทีสังคมไทยถึงอย่างไรจะขาด
เสียมิได้
อย่างไรก็ตามระบบคิดทางการเมืองในสังคมไทยได้ มาถึงจุดเปลียนแปลงอีกครั ง
หนึงเมือปลายทศวรรษของปี พุทธศักราชสองพันสีร้ อยเก้ าสิบคือในปี พ.ศ.2498 จอมพล ป.
พิบลู ย์สงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ เสนอร่ างพระราชบัญญัติพรรคการเมืองต่อสภาฯ โดยใช้
เหตุผลว่าระบอบประชาธิปไตยได้ ก้าวล่วงมากว่า 20 ปี แล้ วถึงเวลาทีจะให้ มีการก่อตังพรรค
การเมืองขึนในสมบูรณ์ สภาฯ เห็นชอบด้ วยลงมติให้ ประกาศใช้ เป็ นกฎหมาย เมือ 26 กันยายน
ปี นนเอง
ั
จากนันได้ มีการตังพรรคการเมืองขึนมาหลายพรรคทําให้ ดูราวกับว่าน่าจะมีการ
นํา เสนอ วาทกรรมทางเลือ กเกิด ขึนหลากหลายวาทกรรม แต่ดูเหมื อ นว่า ในบรรดาพรรค
การเมืองทีเกิดขึนมากมายนันในภาพรวมแล้ วมีการเสนอ วาทกรรมทางเลือกออกมาเป็ นเพียง
ทางสองแพร่ งเช่นเดิม กล่าวคือ “ไม่ประชาธิปไตยเสรี นิยม ก็ต้องสังคมนิยม” แต่ในความเป็ น
จริ ง ในเชิงดุลของอํ านาจแล้ วพรรคการเมือ งใหญ่ ๆ 2 พรรค คือ พรรคเสรี ม นังคศิลา ที มี
จอมพลป.พิบูลสงครามเป็ นหัวหน้ าพรรค กับพรรคประชาธิปปั ตย์ ซึงมีนายควง อภัยวงศ์เป็ น
หัวหน้ าพรรค ต่างก็ชูวาทกรรมประชาธิปไตยเสรี นิยม ด้ วยกัน ทังคู่ ส่วนพรรคทีชูวาทกรรม
สังคมนิยม แม้ จะได้ รับอนุญาตให้ ปรากฏต่อได้ แต่ก็ขาดพลัง ดังนันอาจกล่าวได้ ว่าระบบคิดใน
สังคมไทยโดยเฉพาะทางการเมือง ถูกกําหนดให้ มีทางเลือกเดียว ซึงหมายความว่าเท่ากันไม่มี
ทางเลือกทางความคิดนันเอง ทางเลือกถ้ าหากจะมีก็เป็ นเพียงทางเลือกทีมีต่อตัวบุคคล กลุ่ม
คน (พรรคการเมือง) และหรื อคุณสมบัติของคนเหล่านัน โดยเฉพาะหัวหน้ าพรรค
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